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یزاوآ بل ریز و تسه شباوختخت ندرک بترم وتکردحلا

دسر یم رظن هب لا حشوخ دنک. یم همزمز ار

ناهآ ، مراد مک یچ هگید منیبب راذب ، نیا زا منیا ، بخ : کوت

دعب ، هسرب یبژمما هک هدنوم طقف ، هتسرد یچ همه ،..هن...،

یبژهما میدموا ؟حاال هشیم یچ شدعب یچ؟ هک ،دعب منیبب

هچ هرارق نلصا یچ؟ شدعب بخ ، مدیشوپ ونوا ، دیسر مه

ساسحا ردقنیا یبژهما هی رطاخ هب نم ارچ ؟ هتفیب یقافتا

مدوخ زا ردقنیا ارچ نم نلصا ، منیبب ؟ منک یم یلا حشوخ

؟ منود یمن ور مودکچیه باوج هک یتقو مسرپ یم لا وئس

درمش تمینغ دیاب ور داب!مد اداب هچره نک، لو اباب، ،...یا

یلیلد ،هچ هرادن ربخ مشدعب هقیقد کی زا مدآ یتح هک یتقو

هنکب منکن هچ منک، هچ و هریگب لغب مغ یوناز و هنیشب هراد .

مدوخ هساو راذب ،....، هرادن ربخ شزا سکچیه نلصا ور هدنیآ

هگید ، هدشن راهچ زونه تعاس ... منک تسرد ولهپ دنق یاچ هی

ییا هسیک یاچ [اب هشب شادیپ دیاب جنپ و راهچ ات یبژهما

یور لا حشوخ دعب ، دنز یم توس و دنک یم تسرد یاچ

یلا حشوخ [ دوش یم هریخ شا ییاچ وهب دنیشن یم یلدنص
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یشیم مومت ، یشیم هدروخ ، تمروخ یم دنق هن؟االناب هگم ،،

زیچ همه داوخب هرابود حاالات هوا،وک ، یتسین هگید و یریم

راذب یتسار ، هراد المز نومز یلک ؟! هشب لیدبت و هیزجت

هی دیاش ، دایب یبژهما ات میراد تقو زونه بخ ،...، منیبب

مدرک بترم حاال نیمه هک ور تخت هن،هن، ،اما منزب مه یترچ

زا هک شدوب شیپ تعاس مین نیمه هزات نلصا ،

یدش راک شومارف هچ رسپ ینیبیم ، اهاهاهاه ! مدشاپ باوخ ،

و دراد یم اررب هنییآ ای دور یم هنییآ تمس ؟[هب ینیب یم

شتروص و رس هب یتسد و دنک یم زادنارب ار شدوخ

ردقنیا هک هدشن متلا س هاجنپ زونه ،وت بصم ال هخآ [ دشک یم

ار هنییآ ارچ؟[ ؟ ارچ یدش، راک شومارف و یایم رظنب هتسکش

لو هراد، ناتساد اباب، دوش].یا یم رود نآ ایزا دنک یم اهر

رید ردقنیا ارچ تعاس . نیرفآ یچ؟داب. اداب هچره ، نلصا نک

،رکف هرادن لوط همه نیا هک ندروآ یبژهما اباب،هی هریم ولج

؛ لوپ ، یتنرتنیا ؛ شرافس ! ننورپب ولوپآ ناوخیم ننک یم

یتنرتنیا ؛ کاروخ و دروخ ، یتنرتنیا راک؛ و بسک ، یتنرتنیا ،

هک تسه یچ یبژهما هخآ ! یبژهما یتح ! یتنرتنیا زیچ همه

ردقنیا یبژهما هی یارب نم ارچ ؟!حاال هشاب یتنرتنیا داوخب

یتقو منک یم لا وئس مدوخ زا ردقنیا ارچ ما؟ هدز قوذ

یاچ ، ناهآ ، متشاد راکچ ؟ منود یمن ور شمودکچیه باوج
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ارب دعب ، هشب مومت میاچ راذب ... مدروخ یم یاچ متشاد ،

،ای هسرب هار زا یبژهما ات منک یم فیرعت ناتساد هی مدوخ

تسه تقو ؟...، هدنچ تعاس ، مباوخب ترچ هی مرب مدیاش ،

مک مک ، دایم جنپ و راهچ شتفگ ، هدشن مه مین و هس هزات

اپ باوخ زا هزات هگم هخآ یلو . مباوخب تعاسمین منوتیم

هدیم نوشن و شتسه بترم مه باوختخت ، نیبب ارچ، ؟ مدشن

ندشاپ ضحم ،هب مراد تداع ، مدرک شبترم و مدشاپ باوخ زا

منک،دعب یم بترم ور مباوختخت یراکره زا شیپ باوخ زا

نااا ه ،هآ شدعب ؟..............، مریم اجک شدعب ،... مریم ،

،نم منیبب ، مشدعب ، مروشیم ور متروص و تسد مریم شدعب

بترم ور باوختخت نوچ ؟....... مدشن اپ باوخ زا هزات هگم

بجع ؟ مروشب ور متروص و تسد متفرن ارچ سپ ، مدرک

زونه ؟ دایم یک یبژهما نیا سپ خآ، خآ ،خآ مراد یساوح

،دعب مروشب اهاقآ لثم ومور و تسد مرب لوا راذب ، مراد تقو

باوختخت تمس [هب منیبب راذب ؟ مدرک یم راکچ مه.....،دعب

تروص و تسد ،دعب باوختخت لوا [ دنک یم نیرمت و دور یم

شیچیه یروجنیا ؟ باوخ یچ؟ ! باوخ ،دعب کاوسم ،دعب

داب اداب هچ اباب،ره نک لو هک!ههه، دایمن رد بآ زا تسرد ،

تسد ایند مگیم تهب شمشوپب دایب یبژهما راذب ، هتمینغ مد

هدنوخ دوب اجک تسین مدای هک ییاج هی نک.وت ربص هیک،حاال
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یچ حاال، نک ،لو مدوب هدید مدیاش ، مدوب هدینش مدیاش ، مدوب

رسو ،هی نشوپ یم یبژهما هک ییانوا ناهآ ، متفگ یم متشاد

دش مندیشوپ یبژهما هخآ ! اگنخ ، فوب ! باالنرت هیقب زا ندرگ

مدای مدز فرح مدوخ اب ردقنوا اباب، دش درس مییاچ ؟ راختفا

زونه . دوب هدش درس یاچ] ندیشون ]. مروخب ومییاچ هک تفر

مراد تقو دایم، جنپ و راهچ یبژهما شتفگ ، هدشن مراهچ هزات

شاهانیا هک، مدش دنلب باوخ زا هزات هن، ،اما منزب ترچ هی هک

متفر هک تسین مدای یلو ، شتسه بترم باوختخت ،

همه یارب تقو ،حاال دایمن مدای هن؟........... ای ییوشتسد

مریم مشو یم اپ تخت زا هک اجنیا ،ات هتمینغ ،مد تسه زیچ

ینعی ، منود یمن ور شدعب یلو ، همدای مروشب ور مور و تسد

هنوحبص دیاب ای شدعب نوچ ، تسین مهم دایز اما امنودیم

دعب ! مباوخب یتسیاب هرابود و ماش ،ای مروخب راهن ،ای مروخب

ور اهراک نیا ی همه هرابود ،و منک بترم ور متخت مش، دنلب

تیلا عف مجح نیا اب مدآ هک همولعم بخ . مدب ماجنا لوا زا

،یب ناهآ ؟ دایم اجک زا یبژهما سپ ، منیبب ! دایمن شدای یزیچ

مریم متنرتنیا وت نم سپ مداد شرافس تنرتنیا زا ور !ژهما

هک؟ مقاتا نیمه وت شمه هخآ ؟ مراد دمآرد منک، یم راک نم

ناهآ ؟....، دایم اجک زا مکاروخ و دروخ متسه قاتا نیا وت رگا

مشدعب و شرافس ، هحفص وت یریم ، هدش یتنرتنیا زیچ همه ،
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یاپ زا مه اراک یتح هدش، یتنرتنیا زیچ همه . تفایرد

و تفر ، اهدیدزاب و دید ! تسا هنوخ وت زا یشوگ و رتویپماک

یقشاع و قشع یتح !... یتح اهو ترفاسم اه، شدرگ ، اهدموا

نک ،لو تسین مهم راد؟ هیرگ ؟ای هراد بجعت ؟ هراد هدنخ اه!

هک ،نم درمش تمینغ دیاب ار ،مد داباداب هچ اباب،ره

هچ هک دعب سلا دنچ منک ییوگشیپ متسین سومادآرتسون

یلومعم مدآ هی نم ، هشیم یچ مدعب تعاس کی منک، ضرع

اهنت و هتسشن شقاتا بوچراچ وت هک متسه وخیلا کشخ

وشاراک مومت نوچ هریم نوریب تروص و تسد نتسش یارب

ور شنامز و شدوخ هک هنیمه هساو و تنرتنیا هب هدرپس

شیرادیب تقو زا هنیبب هدرگب دیاب بترم و هدرک شومارف

!حاال هنورذگب ور شا هرمزور یگدنز هنوتب ات هتشذگ ردقچ

هک ور هنافوسلیف یاهتبحص نیا تاقوا یهاگ اباب،وهی نک لو

هریاد ور مزیریم ور مدید ای مدینش ای مدنوخ تنرتنیا !وت

یبژهما منک هیک،رکف منیبب مرب ، دموا رد گنز یادص مرظن هب

یم رب هقیقد کی زا سپ و دوش یم جراخ هنحص [زا دیسر

تعاس زونه ، یگیم تسار دنک] یم هاگن تعاس هب لوا و ددرگ

ات راهچ نیب ینعی دایم، جنپ و راهچ هک شتفگ ، هدشن مه راهچ

مدینش گنز یادص روطچ سپ ، هدشن مه راهچ زونه یلو ، جنپ

؟ هخآ ناجیه ردقنیا ، قوذ ردقنیا یبژهما هی هساو اباب، ؟یا
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مزیچ همه ، شتسه بترم هک مباوختخت ، هرآ ؟ هتسرد تعاس

و ربص ،اب دوبن لوجع یتسیاب هرخ، بال دایم . هشاجرس

هی اتقو یضعب هک هبیجع نم یلو ... داب اداب هچ ،ره هلصوح

مریم هک نیمه یتح ، منک یم شومارف ور ییاراک

اقآ هنک تمحر ادخ !!ههه،اما نرپ یم منهذ زا نوشمسیونب

یکی نیمه هرخ سلا؟بال ود مدیاش ، تشذگ سلا هس ، ومگرزب

ناوخ یم هک انیا لثم ، تفر ادخ تمحر هب شیپ سلا هس ود

توف نامز تسرد ،منم نگیمن تعاس قیقد و نرایب ور یبژهما

راذب ، هتفر مدای ننک رکف دیاش یضعب ،حاال مگیمن ور مگرزب اقآ

هراد یلخد هچ نارگید هب نلصا داب، اداب هچ ره ننک، رکف

زا یتسد یزاجم راگزور نیا وت دایم یسک هگم نم؟ یگدنز

و یسرپلا وحا ؟سالمو هشاب هتشاد عقوت داوخب هک هریگب مدآ

هیشوگ وت ای نوشرس همه . یتنرتنیا هدش همه دیدزاب و دید

تلد اباب، ایگدنز هدش نیا ، تل یچ یچ ای تلبت ای پات بل ای

شمه ، تفر مدای ، متفگ یم متشاد یچ اه!حاال هشوخ

فرح هملک هی منک یمن تصرف نلصا ، شدایم فرح وت فرح

شاک اباب......، مگیم مراد یچ ، مفرح وت مرپ یم سب زا منزب

دش یم تحار ملا یخ شمدیشوپ یم دوب هدیسر یبژهما ،نیا

وطال تارب نامز یشاب رظتنم یتقو ، هیتخس زیچ راظتنا نلصا

یاچ تدوخ یارب یتسشن و یلا یخ یب یتقو ،اما هرذگ یم ین
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راک نلصا ، هرذگ یم قرب هثم نامز ، یشون یم ای یروخ یم

ی هساو هلجع ، مشابن لوجع یتسیاب ، ههابتشا یمک هی نم

هشیم مومت شمشوپ یم و دایم یبژهما هرخ اباب؟بال یچ

تعاس زونه ، نیبب رگم؟ هراد گنف و گند همه نیا هگید ، هریم

هچ اباب،ره نک لو دایم، جنپ ات راهچ نیب شتفک ، هدشن مراهچ

یچ هک ینک یم باوج و لا وئس تدوخ زا همه داب،نیا اداب

یاچ ؟ ینودیمن مه ور شمودکچیه باوج هک یتقو ، هشب

هنومیمن مدآ هساو هک ساوح . تساجنوا مناکتسا ؟هرآ مدروخ

هنیاعم رود هار زا رتکد ! رتکد یتح هدش، یتنرتنیا زیچ همه ،،

ال وبمآ ؟هی نوج رتکد یچ هشاب المز هگا لمع لا! ،سرا هخسن

یدرگ یم رب هرابود و لمع ، یشیم لخاد ، هنوخ مد رایس سن

ای طایح ای نکلا زاب هنوخ وت زا منوا ؟ دازآ یاوه ! هنوخ وت

ازیچ روجنیا یتقو اوه!!! هاگتسد هلب، ! اوه هاگتسد ای هرجنپ

تعاس ! متسه یک هک هریم مدای هک همولعم منیب یم ....ور

شاهاب ، منک یم مه دایم،ماپ مه دایم،یبژهما ، میراد تقو هن

مراذیم ماتسنیا وت مریگ یم یفلس سکع شاهاب ، مریم مهار ،

یزیچ هی رطاخ هب ارچ ؟ نعقاو هشیم یچ شدعب یچ؟ شدعب

یم مدوخ زا شمه ارچ ،ارچ؟ منک یم قوذ مراد یبژهما هثم

لو ؟ منودیمن مه ور شمودکچیه باوج هک حیلا رد مسرپ

طقف . تسنود تمینغ یتسیاب ور داب،مد اداب هچره اباب، نک
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هب نتفر و باوختخت ندرک تسرد دعب دنوم یم مدای هگا

نوچ دش، یم بوخ یلیخ مدب ماجنا راکچ یتسیاب ییوشتسد

منک یم بترم ور باوختخت ، ماجزا مشیم اپ هدش اتقو ،هی

مباوخ یم هرابود مایم و مروش یم ور مور و تسد مریم ،

تمس هزور ود یکی هکاالن هنیا هثم تسه نیمه هساو

منود یم هچ ،ای...، مایم و مریم ،ای مریمن مباوختخت ،

هچ ، مگرزب اقآ زرمایب ادخ ، هنوم یمن مدآ هساو ساوح

زا یتقو نصوصخم دوب شدای زیچ همه ، تشاد یا هظفاح

یم اج دص هرب. شدای هک دوب نکمم لا ،حم تشاد بلط یکی

درک یم رارکت رابدص یزور و تفگ یم رفن دص ،هب تشون ،

راب دنچ یزور هک نم لثم دوب،هن رتویپماک ، دوبن هک هظفاح

هراهچ یاکیدزن هگید ایهن؟...... مدشاپ باوخ زا منیبب دیاب ،

شدعب ، هشیم مومت و شمشوپ یم و دایم مه دایم،یبژهما

هخآ ، هگید سکچیه هن منودیم نم هن ور شنوا ، هشیم یچ

ور ثداوح روطنیمه هنوتب تسین سومادآرتسون هک سکچیه

هب ایند دوب رارق مه شیپ سلا دنچ ، هنزب سدح طلغ و تسرد

نانچمه هک تساجنیا جبلا یلو ، دشن ،اما هسرب رخآ

یبژ نیا درک!حاالات ادیپ همادا لگ سوماد اقآ یاه ییوگشیپ

هب هک هشتقو ،االن تسین دب هتفیب مدای ییازیچ ،هی دایب هما

مدآ نوا دیاش ، دایب یبژهما یتقو زا نوچ مرایب راشف منهذ
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ضوع ییاراد و تورث یلک اب ینیب یم اه یضعب ، مشابن یلبق

ور ادخ هگید نسر یم یبژهما هی هب یتقو اه یضعب ، نشیمن

نیا یم نلصا ! هنومن ، شاهانیا نم، دوخ شیکی ، نتسین هدنب

نیمه هک مگرزب اقآ زرمایب ادخ ، تسا یثرا ندیشوپ یبژهما

،حاال شیپ سلا هس تسرد ، شیپ سلا هس هرآ ، شیپ سلا دنچ

تقوچیه ، میشاب هیقب لثم هک شیپ سلا هس ود یکی میگب

در یروجنیا ور یزیچ وره میدن مکحم و تسرد مقر و رامآ

تقونوا داب، اداب هچ نک،ره لو اباب، یا میگب و هرب مینک

فرح یبژهما ی هرابرد ، هزیچ ، ناهآ ، متفگ یم یچ متشاد

دیسر ثرا هب مگرزب ردپ زا دوب،یبژهما مدای بوخ ،هچ مدزیم

ای دیشوپ یم یبژهما هک دایمن مدای ، منک یم هابتشا مدیاش ،

هک هشیم ثعاب ندیشوپ یبژهما نلصا ارچ، هرخ بال اما هن؟

تعاس باال،باال،باال،باالرت.....، هرب زور هب زور تماقم و هجرد

دایم جنپ ات راهچ زا شتفگ ، تسه راهچ کیدزن هگید دش؟ دنچ ،

هگید اج دنچ هار بخ،رس هراد مقح ، یتعاس هچ قیقد شتفگن

همه حاالهک مدنوم ،نم یغولش و کیفارت نیا هرب،وت دیاب مه

نلصا ، هگید هیچ هساو کیفارت همه نیا هدش، یتنرتنیا زیچ

یبژهما دیدب ور نوتلوپ اباب ، هشب یچ هک نرخیم مدرم نیشام

فرح مراد یک ،اب دیناد دوخ ، اتفگن دیگن ، نتفگ نم ،زا دیرخب

شمسا یکی یتسیاب نمتح ؟اقآ هنکن مرس هب هدز نم؟ منزیم
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نم لثم شمسا رگا هنک؟ ییوگشیپ مدآ ارب دایب هشاب رتسون

یبژ تمیق هگید تقو دنچ ؟ هتفا یمن لوبق دروم هشاب کوت

هداتفا بقع هشوپن یبژهما یکره نگیم طال، خرن هشیم هما

دلب تنرتنیا و رتویپماک یک ره نتفگ هک یتقو لثم ، تسا

،اما تسا هنایار رتویپماک زا روظنم هتبلا ، هنرق داوسیب هشابن

مگب وشیلصا مسا متفگ ، هشن هابتشا متساوخ هنارای اب نوچ

لداعم یزیچ هی یلصا مسا یارب روطچ منودیمن .نم هرتهب

؟ نگب کوپ ای کوک متسه کوت هک نم هب هشیم هگم ، دنزاسیم

نک شلو نلصا ، هنایار میگب ،حاال هرتویپماک مه رتویپماک مسا

مرب ندموا مرظن دش،هب راهچ تعاس داب، اداب هچ اباب،ره

ات راهچ نیب [ ددرگ یم وزاب دور یم نوریب هقیقد کی ] منیبب

جنپ ،زا دایب یبژهما هک تسه تقو تعاسکی زونه ینعی ، جنپ

دموین ارچ هک دش نارگن و تشاد هروشلد هشیم مک مک دعب هب

زیچ ربص نلصا ، تشاد ربص یتسیاب عقوم نوا ات یلو ،

؟ هبوخ ربص نعقاو اه،.........، یلیخ ، هبوخ یلیخ ، هیبوخ

یسرپ یم ردقچ ؟ٲه هبوخ ارچ ؟ هبوخ شاجک ؟ هبوخ شیچ ،

شاجرس زیچ همه ، هبترم هک مباوختخت ، منودیم هچ نم

ور باوختخت ؟ هنای مدروخ یزیچ تسین مدای طقف تسه

مهم ؟ متفر ؟ مروشب ور مور و تسد متفر اما ، مدرک بترم

ینعی یچ؟ نلثم ؟ مدروخ یزیچ شدعب یچ، شدعب ، تسین
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نک اباب،لو ؟یا مودک ماش ،راهن، هنوحبص ینعی یچ؟ نلثم یچ

هیچ وئساال نیا ، تسنود تمینغ یتسیاب ور داب،مد اداب هچره

نم ینود یم ، ینودیمن مه ور شمودکچیه باوج هک یتقو

،فا مدوب یک،اما تسین مدای ، مدوب هفسلف رادتسود ینامز هی

وره تناک و یلوایکام و لگه و سکرام و طارقس و نوط ال

تسود ، مدوب نووج ، مدنوخ یم ور دیسر یم متسد هب یچ

،یبژ یچیه یچ؟ مدشن ...،حاالهک ،اما مشب فوسلیف متشاد

،یبژهما مشاب فوسلیف منوتیم هک منک تباث ات مشوپ یم هما

با هرب یه مدآ ماقم هشیم ثعاب ، هراد اه نسح یلیخ ندیشوپ

یلک یشوپب هک یبژهما باال،باال،باال،باالرت... هرب ال،یه

اتسنیا مه نوشمه هک ینک یم ادیپ شوپ یبژهما یاتسود

و ندیشوپ یبژهما بش ات حبص ،زا مگیم ور مارگاتسنیا ، نراد

الکی ونوا نیا . نریگ یم لوپ و ندنخ یم و نگیم و نتسشن

تسیربخ هچ هنک،خالهص یم الوی یکی نیا اب هنک،نوا ،یم

مه ردقچ ره هک هنیمه مندیشوپ یبژهما نسح ! نیبب و ایب

نومه ، اتسین مولعم منلصا ، یشیمن هتسخ ، یشاب رتویپماک یاپ

،یبژ هیفاک هشاب مولعم تسیف اه ییاتسنیا لوق ایهب تروص

یم عورش دوخ هب دوخ ، هدیم یمرگ لد مدآ هب عقاو رد هما

هدب،خال ،یک هدن نوشن ،حاال نداد نوشن تیق خال هب ینک

یچ شرخآ یچ؟ هرخ هرخ...،بال اتبال یدیم نوشن ردقنوا هص
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؟ارچ میشدعب لا بند شمه ؟ارچ میشرخآ لا بند شمه ارچ ؟

ور مد داب، اداب هچره نک، لو اباب ؟ اتراهچ اتود ود شمه

،یبژهما دیشوپ یتسیاب ور ،یبژهما تسنود تمینغ یتسیاب

هقیلس و سنج و نس ره یارب ، تسه شگنر همه و عون همه

ههار ،وت هسرب منم ی یبژهما هگید یتسیاب ،یا،...،االن

یفلس سکع شاهاب ، شمشوپ یم و دایم ،اما هکیفارت وت دیاش

،اباب ماتسنیا ی هحفص ، محفص وت مریم ،دعب مریگ یم

نم هن ینعی ، امدیمن نوشن ور یبژهما یلو ، مارگاتسنیا ،

یتساوخ رگا هبباال،حاال رمک زا طقف ، هدیمن نوشن یکچیه

منییاپ هب ینک،رمک تاغیلبت ای یگب مه یزیچ ای ینزب فرح

هی ای ندیم نوشون سکع ایضعب ، امگب هتبلا ، هرادن یداریا هشاب

،اما شتسه شعون همه ،زا میراد ، نشیم رهاظ دق مامت هظحل

نشوپیم هور یبژهما ودب ،ودب ندیم فآ هی نوشمه تیاهن رد

ینک یم رارکت تدوخ هساو ردقچ اباب، نک لو ! نشیم ،ونآ

همه ، تسنود تمینغ دیاب ور .مد نیرفآ یچ؟داب، اداب، هچره

بآ هکچ هی راذب دش، کشخ منهد ،...، هشیم تسرد یچ

شیخآ [ دشون یم و دراد یم اررب شبآ ی هشیش ] مروخب ،

،اتحا مدز کف تدم نیا وت نم هک روجنیا ، مدش تحار ردقچ

؟ یچ ، مدوب بساک یلک مدرک یم ینارنخس متفریم هگا ال

بخ یک؟ یارب یچ،هن یارب یچ؟ ی هساو یچ؟ ی هرابرد
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و نریگب دای یزیچ هی نایب ناوخیم هک ییانوا یارب همولعم

مدلب یفسلف یافرح یلک نم ندب، نوماسورس ور نوشیگدنز

هفسلف باتک رتشیب ایلیخ زا ،اما متفرن هاگشناد هتسرد ، منزب

...،هن کاکچیه ، تناک لگه، ، سکرام ، طارقس نوط، فاال ، مدنوخ

کاکچیه نک شکاپ مگیم نک، شکاپ هن، کاکچیه هن، یرخآ نیا

،اقآ نوریب منهد زا دیرپ کاکچیه مسا وهی ارچ منودیمن هن،

فرح مدموا مه ،حاال مامنیس قشاع نم ، دیدرب امش ، هلوبق

ور نوا هب ور نیا ،زا منک ضوع ور نوتیگدنز ریسم ات منزب ،

مدید ای مدینش ور ،انیا انگیم ... منک نوترادیب ، مدب نوتنوکت

نابز ،آنآ،ایب(اب هگید هنوبز هرخ ،بال نگیم ،اما مدنوخ ای

یلیخ ، نگیم ، هخرچ یم شینوخرچب روج )،ره دنک یم یزاب

هب یلیخ هک نم یاوخب وشتسار ، نگیم مطلسم و تحار

میضار یلیخ هک مدوخ یگدنز ،زا مراد داقتعا ازیچ روجنیا ،

مشمه ، مقفوم مه یلیخ ، مرادن رسک و مک یچیه اه، یلیخ

یچره متفرگ دای ، متفر هک ییارانیمس کالاسو رطاخ هب

رت؟ یفسلف نیا زا هخآ هگید ، منک رییغت یلو مشاب متسه

نیمه کرد هک هنیا شیبوخ نک! رییغت یلو شاب یتسه یچره

یگدنز رابکی ، یگدنز رابود میگن لقادح دنمشزرا ی هلمج کی

هک تقو داب، اداب هچره ، هشاب بخ هراد، زاین نامز ور لماک

بترم ، تسه مه باوختخت اهانیا ، تسه یچ همه ، تسه
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سپ ،ها تسه تنرتنیا ، تسه رتویپماک ، تسه یاچ هزات، تسه

رتدوز جنپ،حاال و راهچ نیب تفگ ؟ یبژهما نیا دایم یک

یچ همه اه، هدش یا هنومز و هرود بجع ؟ دشیمن دمویم

غرم ریش زا تنرتنیا وت ورب یچ! همه ینعی ایچ، همه ، یتنرتنیا

مدای ؟ هراد هراد، مدیاش ، هرادن ریش هک غرم هن، یروجنیا اتهن،

و تحار ، تسه تنرتنیا وت یاوخب یچره ، میرذگب ،حاال دایمن

،اقآ روشب ،زپب، شورفب رخب، هدب، شرافس تدوخ هساو ، هدوسآ

هدش لح ینعی ، هشیم لح تنرتنیا نیمه اب اراک ی همه .

هنک رییغت مدآ یتسیاب یزور هی هرخ بال اما ، هراد ناتساد ،

داباداب هچره اباب، نک لو هنک! رییغت اه،اما هشاب یروجنیمه ،

مه ییادص چیه ......... تسین ایب یبژهما نیا ، هشیم تسرد

همه زیچ، همه هدش تنرتنیا ....خالهص، دایمن نوریب زا هک

هدنخ ) اباب ( دنلب ی هدنخ ) هراد مه گرزب نامام گرزب ازیچ،اباب )

گرزباقآ هگا ...( هدنخ زا هسیر )! یتنرتنیا گرزب ( هدنخ ) نامام

یم راکچ شتفر ایند زا شیپ سلا هس ود یکی نیمه هک نم

یاو ..........( ههقهق ) منک رکف شهب منوتیمن ....( هدنخ ) درک

هک ای هیخوش نیا منودیمن ، ریگن نم زا ور یشوخ ادخ،نیا

لبق هک ام هساو مدیاش ینعی ، میدیم شماجنا میراد هیگدنز

هشاب روجنیا هنکمم میدید ور تنرتنیا زا دعب و تنرتنیا ،زا

یتنرتنیا یسورع ، هشاب یداع زیچ همه ایدیدج هساو هنکمم
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توعد هدش تسرد نآالنی یزاب ؟هی یتنرتنیا میسورع هخآ !!!

هچ ، مگب یچ ،( ههقهق ).... دننک یم ادیپ روضح همه ناگدنوش

هچ ی یبژهما نم نلصا ، منیب نک، ،لو داباداب هچره ، منودیم

ره بخ،یبژهما هرآ ؟ هنکیمن قرف شگنر ؟ مداد شرافس یگنر

هشاب هک مه یلدم ،ره هزادنا هار راک هشاب یگنر و لدم ،

یللملا نیب یبژهما نوچ ، هشاب هنک مه یروشک ره تخاس

لقادح همه ، هدنرب ایند مومت ،وت نزودیم ایند یاج همه هدش،

هک هشیمن ، مرادن شاه هزادنا و زیاس هب یراک ، نراد ور شیکی

ی هزادنا و نزو و دق هب هتسب هک، هشاب هزادنا کی نوشمه

ور یبژمما تنرتنیا وت متشاد هک یتقو هراد،نم یسکره

مومت ، هرآ اباب، دموین [ تعاس هب هاگن ] مداد یم شرافس

مداد حیضوت شریز طقف مدز، کیت نوشارب قیقد ور اه هزادنا

هشاب هتشاد مبیج ، هشاب داوخیم یچره ، هشابن هار هار یبژهما

هبوخ هشاب یزیاس و گنر و لدم ره ،یبژهما هشابن هار ،هار

مرادن تسود ارچ منودیمن اه هار هار یبژهما نیا زا اما ،

و زمرق ، هشاب داوخیم یچ ،ره هشابن هار هار هک متفگ منوشهب

لدم نیا !زا هشاب داوخیم یچره ، هشابن میتروص و شفنب

هتشاد بیج ، هراد مبیج ، تسه دیدج هک هرایب متفگ اهراد

اب هراد تسود ، هنودیم شدوخ یسکره ونوا ،حاال هرتهب هشاب

ینعی یدازآ ، تسه دازآ ،مدآ شلدم ، شگنر ، بیج نودب ، بیج
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وتندیشوپ سابل عون ینوتب تدوخ لقادح هک نیمه ، نیمه

عون هنرگاو ، هشاب هار هار دیابن ،یبژهما امگب هتبلا ینک، باختنا

قح یسکره شدوخ ی هقیلس ،اب تسین مهم شا هگید یاه

نیمه ینعی یدازآ هنک، باختنا وشدوخ ی یبژهما عون هراد ،

یبژهما دش روبجم یسک رگا ، هشابن هار هار طقف هک متفگ اما

یبژهما هرادن قح یطایخ چیه نلصا یچ؟ هشوپب هار هار ی

،مدآ یروجنیا اباب،هن متفگ یدازآ هچ؟ ینعی ، هزودب هار هار ی

؟ هشاب دازآ تهج یب و دوخیب هراد ینعم هچ شدوخ هساو

یتنرتنیا منوا نوناق اب اما هشوپب هراد تسود یچ ره یکره ،

نیرفآ یچ؟ منوا ینوناق اما هرب هراد تسود اجره یکره

یچره یک ،ره هروخب هراد تسود هک یچره یک ،ره یتنرتنیا

هدب ماجنا هراد تسود یراکره نلصا یک هگب،ره داوخیم هک

هرادن یقرف مشانوناق ، هشاب نوناق و باتک و باسح ور ،اما

یکی هراد، قرف شنوبز طقف ، هیکی ایند مومت وت همه هساو

یکی ، تیاه یارف هگیم یکی مود، یرف هگیم یکی ، یدازآ هگیم

ندیم انعم هی نوشمه یلو هراد قرف اهنوبز ، ترب الیل هگیم ،

یلیخ نقافتا ، شتسه روز نوبز روظنم هک درک یتسیابن مرکف

تسرد اه ناسنا حلا هافر یارب مطقف ، هفیطل و کیتنامر مه

ننکب تساوخ نوشلد یراکره و نشاب دازآ ننوتب هک هدش ،

ندیشوپ یبژهما هزورما نیمه یارب ،هن؟ بوخ ردقچ اه، یدج
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هلصاف اب هک تسا یعامتجا الت ماعت رد لصا کی ناونع هب

،و تارک ایند، مامت اررد ناسنا تداعس دناوت یم ، یقطنم یراذگ

نومدوخ هک درک یعس یتسیاب طقف هنک، نیمضت تنرتنیا

؟ دموین دش،ارچ دنچ تعاس اه،.... ،اه مینک رییغت اما میشاب

تنرتنیا رد ندرک هاگن لوغشم منک...[ هاگن تنرتنیا وت مرب

هک زورما هک...، زورما [ هشیم دنلب یتحاران اب ،دعب هشیم ....،

مساوح ارچ نم هک!!!..... تسادرف یارب شرافس یاو، یا

هک هتشون و مداد شرافس شیپ تعاسکی نیمه هزات ؟ تسین

یتحاران یاو...[اب !یا دایم جنپ و راهچ و هشیم رضاح ادرف

توهبم و تام یتدم و دنیشن یم شتخت ی هبل یور دور یم

عورش ودناوخ یم زاوآو دوش یم دنلب شیاج زا دعب . تسا

راذب ، نیا زا منیا ، بخ [ دنک یم شباوختخت ندرک بترم هب

طقف ، هتسرد یچ همه ،هن. ناهآ ، مراد مک یچ هگید منیبب

شدعب یچ؟ هک ،دعب منیبب ،... دعب ، هسرب یبژمما هک هدنوم

مدیشوپ ونوا ، دیسر مه یبژهما میدموا ؟حاال هشیم یچ ،

یادص ؟[ هتفیب یقافتا هچ هرارق نلصا یچ؟ شدعب بخ

ار کوت یاقآ یادص و دنک یم رپ ار اضف جیردت هب یقیسوم

یکیرات هب هنحص ات دوش یم مک رون جیردت وهب میونش یمن

دسر یم ]
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وهن دون و دصیس و رازهکی سلا هام نیدرورف / نایاپ
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