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س] هب نارگاشامت دورو اب نامزمه و دنک نشور ار هنحص رون هکنآ زا شیپ

هب نارگیزاب ی هدنخ و همهمه یادص داش، یقیسوم یادص ریز رب نلا،عالهو

س یلصا رون ندش شوماخ و نارگاشامت رارقتسا زا سپ . دسر یم شوگ

زیم رود یگمه . دوش یم نشور هنحص رون و عطق یقیسوم و ادص نلا،

هتبلا دنا،و هدش هریخ یا هطقن وهب هتسشن ناشیاه یلدنص یور

هب دنیبب ار ناشیاهتروص دناوتب رگاشامت هک تسا یا هنوگ هب ناشنتسشن

یقبام ،اما دوش یم دنلب شیاج زا نارماک دعب یکدنا . نارماک زج

یم زیم رود نارماک . دنا هتخود مشچ یا هطقن وهب هدنام تباث نانچمه

و ناوج ینز هتشرف . دریگ یم رارق نایچاشامت یوربور دعب و دخرچ

طابترا رد مه اب رگید صاخشا هک یتدم لوط رد ادتبا هک تسا شوهاب

:س نارماک [. دنیب یم ار هنحص و درادن روضح ایوگ ، تسه تکاس دنتسه

و تارداص راک یوت ، مرجات و هملا س وود یس ، هنارماک نم مسا الم،

اتزا دنچ اب بشما و تسه نم ی هنوخ ییاریذپ قاتا مه اجنیا . متادراو

و دهد یم ناشن کت کت ار هیقب شتشگنا .[اب میراد یمه رود ماتسود

و هیرامعم دشرا یوجشناد ، هشلا س جنپ و تسیب اریمس ،[ دنک یم یفرعم

ود وره نرهوش و نز دیجم و رینم . مینک جاودزا مه اب یدوز هب هرارق

عقاو ورد ناتسود زا دیجم . دنتسه نم وسلا نس مه هتبلا و هدنشورف

،واما هنزیم راتیگ و هنوخیم ، همیناوجون و یکدوک نارود یاه یلحم مه

نینیبب نوتدوخ ، هنومب شناجیه دیراذب ات... هدش توعد بشما ، هتشرف ،

شدوخ ،...، هنوم یم هتشرف طقف شیامن رخآ ،اما نیربب تذل مراودیما

شتسار ( طایتحا واب هتسهآ )،.....، مگن یزیچ دایز شدروم رد هتساوخ

یلومعم )... مینودیمن شزا یزیچ دایز مه رینم و دیجم و اریمس و (نم

دنشک یم یتحار سفن و دنیوگ یم یخآ یگمه ] دیشاب تحار اه، هچب ]
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هگید نوخب ، دیجم : رینم

دعب ات میروخب ماش راذب حاال، نک ربص : دیجم

اینومیم اه هچب لثم ماش، ،حاالوکات هوووووا : رینم

ندینش ضیف زا ور اتام ندرگ یم هناهب لا بند ناخ دیجم : اریمس

رضاح ات ترذعم ضرع اب نلعف ...، ننک مورحم نوشمرگ یادص

یزیچ کی تسه نوتنسرگ ،رگا میراد تقو یتعاسکی ماش ندش

دینک لیم ات مرایب

امرفب :( هرغ مشچ (اب رینم

تمحز یب ،ورب اریمس هرآ : نارماک

همه زا رتشیب ونم وت هبوخ نارماک ):حاال هدنخ (اب دیجم

یسانشیم

ددنخ یم ) میضار خاالتق نیا وزا یتسین فراعت لها : نارماک )

ات مدرک یم یراک هی متشاد ،اما هتسرد :( ندیدنخ (ردحلا دیجم

دنک یم هراشا رینم (هب مشب فاعم ندنوخ (زا

دنادرگ یمرب ور دیجم وزا دهد یم رییغت ار شا هرهچ ) رینم )

مرایب مرب نیاوخیم رهحلا :هب اریمس

مروظنم ، تساجنیا ینیریش و هویم همه نیا :( هدنخ (اب دیجم

دوب یخوش
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سپ نوخب ،... هزم :ههه،اب رینم

دیجم ناوخب و زاونب ، دینشن هشیمن ور امناخ فرح هگید : نارماک

ناج

ور؟ گنهآ مودک ؟ منوخب یچ : دیجم

؟ مگب نم : اریمس

وگب ،وت وگب وت نوج اریمس :( هدز قوذ ) رینم

نادرگراک اب باختنا هک دیوگ یم ار گنهآ کی مسا ] گنهآ : اریمس

ارنآ و دراد یمرب ار شراتیگ دیجم . دننک یم توکس همه . تسا

یم ار یباختنا گنهآ ، راتیگ نتخاون اب هارمه سپس و دنک یم میظنت

یم دنلب شیاج ،زا دننز یم تسد شیارب دوش یم مامت . دناوخ

دنیشن یم شیاجرس هرابود و دنک یم میظعت دوش، ]

ناشن وا هب الکی (وعالتم تکفرپ رسپ، دوب :عیلا نارماک

دهد یم )

یگمه زا نونمم ناج، نارماک نونمم :( الکی عالتم خساپ ) دیجم

؟ نوخب یچ مگب :حاالنم رینم

زا دعب میراذگب اهار گنهآ یقبام ندنوخ هک دیدب هزاجا رگا : نارماک

؟ تسه نکمم ماش

نمتح هلب، : رینم
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دندنخ یم همه ]. زیزع یماک نونمم ، هوا : دیجم ]

میدش عمج اجنیا بشما یچ یارب ام هک دیتسه نایرج :رد نارماک

؟ هداتفا یصاخ قافتا : رینم

میراد یمه رود هشیمه هک :ام دیجم

رکش ار ادخ ، میشیم عمج هگید مه رود هک مهعیلا ردقچ : اریمس

ام هتشذگ ی هتفه ، مگیم نوتهب ، دیتسین نایرج رد سپ : نارماک

رظتنم ]و دننک یم دییات یگمه ؟[ هتسرد میتشاد یمه رود اجنیا

دشن رسیم قافتا نیا ،اما میروخب ماش ات میدوب

،ارچ؟ یگیم تسار هرآ، : دیجم

دایم مدای هراد مه نم : رینم

هروطنیمه ... بجع : اریمس

دوب هتفرگ میمصت و تشاد رظن ریز ار نم یکی لبق زا نوچ : نارماک

دنک تقرس ارم یاه لوپ ات

؟ یلدزب مودک ، یسک ...،هچ مودک : دیجم

و ریگدزد زا نمتح ، دیشاب نوتدوخ بقارم یلیخ یتسیاب : رینم

دینک هدافتسا ظفاحم

و دنتسه ریظنیب هنوخ نیا یاه ظفاحم و ریگدزد نقافتا : نارماک
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هشب هنوخ نیا دراو تسین رداق یتحار هب یسکره

یریم هیشاح ردقچ ، بلطم لصا رس ورب : اریمس

هدوب قفومان یدزد سپ : رینم

نتشون مه اه همانزور یتح دشو ماجنا یدزد ریخ، : نارماک

یکی اهنت نیا [ دهد یم ناشن اهنآ وهب دروآ یم اررد یا همانزور ]

هراشتن اال ریثک هک تساه همانزور زا

؟ میدوب اجک ام سپ : دیجم

؟ مدشن رادربخ اتاالننم ارچ سپ : اریمس

ار شفرح نارماک ]... هدرک ادص رسو ردقنیا ،هگا هگیم تسار : رینم

دنک یم عطق ]

مدق هب مدق ماوخیم ، مدیم هجوت نوتهب هک تسه یا هتکن : نارماک

ار نم هک یسک ......... نفطل دینک تقد بوخ یگمه ... میرب ولج

تقرس هب ارم یاه لوپ ات هتخیر همانرب اه تدم و هتشاد رظن ریز

یم بوخ ، مراد یدایز لوپ هنوخ یوت نم هتسنودیم بوخ ، دربب

بوخ هک هنیا وجبلا مراد یم هگن اجک ور اه لوپ نم هک هتسنود

دورو ناکما ، هشابن هناخ رد یسک یتقو ناونع چیه هب هتسنودیم

و اریمس رینم، زیگنارب ماهفتسا هاگن و توکس یتدم ] تسین نکمم

ار یزیچ اما تسا تکاس نانچمه هتشرف . رگیدکی هب دیجم

؟ میریگ یم یا هجیتن هچ سپ بخ، [ دنک یم تشاددای
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زج هب یگمه ] هدوب شوهاب هدزد اقآ هک میریگ یم هجیتن : رینم

دندنخ یم هتشرف ]

تفگ مهاوخ نوتهب ور موناخ ای هدوب اقآ دزد هکنیا : نارماک .

چیه هتشرف ، دننک یم هاگن رگیدمه هب اریمس و دیجم ورینم هرابود ]

طقف دیآ، یمن باسح هب نیرضاح یوس زا ایوگ و درادن یتکراشم

دنک یم تشاددای ]

؟ شوهاب :و رینم

دیمهف دیهاوخ دعب مه ار شلیلد منک، یمن روصت : نارماک

؟ هتسرد ، یگب ماش زا دعب ی هساو یراذب یاوخیم :( هدنخ (اب دیجم

مناخ ای اقآ هنوتیم هک شوهاب دزد هک میریگ یم هجیتن : نارماک

تقرس هی هنوتب یتحار نیا هب دوبن نکمم هنرگاو ، هدوب انشآ ، هشاب

هدب ماجنا دالیر نویلیم دنچ نیریش

؟ یتشاد دالر هنوخ دالر؟....وت نویلیم دنچ دنز): یم توس ) دیجم

هتفر تقرس هب هک هدوب مه هگید کچ،ووپالی ارچ،طال، : نارماک

هلب عمج رد اما

؟ دیجم هن هگم داد، ماجنا راک هشیم یلک لوپ نیا :اب رینم

هلب بخ ، هشاب دلب یسک رگا : دیجم

بجع ؟ یتفگن و یداد تسد زا لوپ همه نیا :وت اریمس
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مگیم مراد :حاال نارماک

هتفهکی زا دعب :حاال؟ اریمس

میسرب هجیتن هب هک میراد یکدنا تصرف حاالمه نیمه : نارماک

؟ تسه ماش نامز ات تروظنم : دیجم

شاب یدج مه مک نک...،هی ،سب دیجم یاو :یا رینم

ناج دیجم مقفاوم مناخ رینم فرح نیا :اب نارماک

رگا ناج،االمن نارماک یقفاوم اه مناخ تارظن اب هشیمه امش : دیجم

یریذپن منک ،رکف هشاب مناخ دزد

یسکره ،اما شاج هب مارتحا ، تسادج شلا سم هگید نیا : نارماک

هشب تازاجم هک یتسیاب هتفیب رد نوناق هکاب

نوناق ( رخسمت ،(اب یدرک تحار ور ملا ،یخ نونمم ، یخآ : دیجم !

؟ کدرا یاپ ایاب نسیون یم زاغ یاق وراب نوناق

موه : نارماک

؟ نراد یدر ؟ یتفگ سیلپ ،حاالهب بجع : اریمس

هب ارجام ، هدوب نایرج رد شیپ ی هتفه نومه زا سیلپ : نارماک

و دنا هتخادرپ نآ اههب همانزور هک هتشاد تیعوضوم یردق

نتسه خنرس لا بند ناهاگآراک
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ربخ همه تسا هتفه کی سپ ، نسرب هجیتن هب مراودیما : اریمس

نم زا ریغ هب نراد

هن هگم ، میدوب ربخ اتحاالیب مدیجم و نوج،نم اریمس :او، رینم

؟ دیجم

میتشادن ربخ مه ،ام هتسرد : دیجم

مه رینم و دیجم وهب دنک یم هاگن و دراد یم اررب همانزور ] اریمس

یربخ مودکچیه ، هبیجع :[ دنتسه بجعتم هسره . دهد یم ناشن

میتشادن

هتشاد ربخ یسک هچ میتشادن ربخ ام .رگا تساجنیمه هتکن : نارماک

نیا زمر و زار زا یسک رفن راهچ ام زا ریغ هب تسه نکمم ینعی ؟

؟ هتشاد طاالع اه لوپ و هنوخ

ریگدزد هنوخ نیا هک مدیسرپ نوتزا نم هبوخ ناخ، نارماک :او، رینم

میتشاد ربخ اهام راگنا دیگیم یروج ایهن،هی هراد یباسح و تسرد ،

؟ دیجم هن هگم

هک متسنودیمن ملوپ همه نیا یتح رینم، هگیم تسار هرآ، : دیجم

متخیر یم شارب یا همانرب هی رتدوز مدوخ هنرگاو یتشاد

،یاپ هیدج هیضق ینیب یم ! هسب یزاب هدول ؟! دیجم ( ینابصع ) رینم

شاب یدج مک هدش،هی هدیشک نویم هب تاعوبطم و سیلپ

یدج مه یلیخ ... تسه یدج نلماک هلب، : نارماک
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ام تسا هتفه کی ارچ منیبب وگب دش، نیچمه ،حاالهک هشاب : دیجم

؟ میربخ یب

زا لبق تسرد عقاو مدش،رد ربخ اب زورما مه مدوخ نم : نارماک

ینامهم عورش

؟ زورما ینامهم : دیجم

دهد یم ناکت دییات ارهبعالتم شرس ) نارماک )

؟ یتفگن نم هب ارچ سپ : اریمس

ندوب یم عمج یتسیاب همه نوچ : نارماک

اج همه هداد، خر قافتا نیا لبق ی هتفه ، مرایمن رد رس هک نم : رینم

نیدوبن نایرج رد امش یتح ( نارماک هب (ور سکچیه ،اما نتشون ،مه

؟ دینک یم مرگرس ور ام دیراد هنکن ههه،

ور لها مسانشیم نم هک ور ینارماک هتبلا دیاش، ، هنکمم : دیجم

هنکیم ور راک نیا هراد ،اما دوبن افرح نیا و یریگلفاغ و ندز تسد

قیفر لویا هشب رضاح ماش ات

ار همانزور هرابود ] تسیدج هیضق نیا ):هن، ددنخ یم ) نارماک

تسیدج نلماک [ دهد یم ناشن

میدوب اجنیا لبق ی هتفه :ام رینم
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میراد یمه رود هک هشیمه لثم ، هتسرد : نارماک

میشاب شوخ و میروخب ماش هک دوب رارق زورما لثم : رینم

نوا ،اب دیراد تسود هک مدرک تسرد هیولا ساالد نوتارب : اریمس

دنت یاه سس

عیلا ردقچ ، یاو : دیجم

هقیقد هی راد هگن وتدوخ ،...، امگب ( دیجم هب رشت (اب رینم

هشب رارکت لبق ی هتفه لثم یتسیاب بشما زیچ همه : نارماک

میروخب ماش دشن لبق ی هتفه یتفگ هخآ : دیجم

و عمج ار شدوخ دیجم . دبوک یم زیم یور مکحم ]( مشخ (اب رینم

دنک یم روج ]

نارماک ]... مروظنم ، دوبن اذغ ندروخ هب روظنم نک رواب : دیجم

دنک یم عطق ار شفرح ]

راک نیا هک تسا نیا مهم ، تسین مهم ناج، دیجم منودیم : نارماک

هسرب هجیتن هب بشما و اجنیمه یتسیاب

ددنخ یم دنلب ؟( یزاب ورآوپ : دیجم )

):حاال یدج ) نارماک

مقفاوم هک نم : رینم
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طقف ،االن رتدوز هشب نشور فیلکت دیاب هرخ بخ،بال هلب : اریمس

مینک یم تبحص هدیاف نودب یروجنیمه میراد

:ه دیجم

اریمس هتبلا ، تسین مه هدیافیب : نارماک

نارماک ات دنتسه رظتنم دعب ، دوش یم هریخ اریمس اههب هاگن ]

دهد همادا ار شا هلمج ]

نک...هی شلو ، یچیه :( دشک یم قیمع سفن ) نارماک

ما هنشت ردقچ نم ... بآ ناویل

دنزب فرح یا هملک هکنآ نودب و دزیخ یم رب شیاج زا هتشرف ]،

یم رب شیاجرس هرابود دعب . دشون یم و دنک یم اررپ بآ ناویل

دوب منشت یلیخ ، شیخآ [ دنیشن یم و ددرگ

یم دنلب (و هشب ماش تقو ات میشب رظتنم یتسیاب هک :ام دیجم

ددنخ )

هزم یب :( دیجم هب هرغ مشچ ) رینم

؟ یگب یتساوخ یم یچ نارماک : اریمس

زا دعب ام هک مدنوم مه مدوخ ،نم اریمس هراوشد شنتفگ : نارماک

؟ اجنیا هدروآ ور ام یک ؟و مینک یم راکچ اجنیا هتفهکی

یماک یزاب هدبعش ... نوج یماک ارب بترم فک :اهاهاههی دیجم
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یماک ی هنوخ وت ،رپب یجرت ال یجم یجا هتفگ یکی ، ینودیم

دیجم یاه هدنخ یتقو . دنتسه تکاس نارگید ]( ددنخ یم دنلب )

دننام یم تباث همه دعب . دوش یم رارقرب توکس ، دوش یم مامت ،

یم رون و ددرگ یم جراخ هنحص وزا دوش یم دنلب شیاج زا هتشرف

دریگ یم ارف ار هنحص یدود کی . دیآ یم همهمه یادص . دور .

دعب یتدم . نیگمهس یاه دایرف یادص دیآ، یم یزادناریت یادص

هتشرف دیآ یم رون یتقو . دوش یم رارقرب توکس

دنتسه دنخب وگب و تبحص ردحلا همه و هتسشن شیاجرس ]

بلطم لصا رس میرب بخ،حاال : نارماک

؟ هیفرح دنچ : دیجم

یچ؟ : رینم

؟ ناتسیچ هگم : اریمس

خلت ،اما هتقیقح :هن، نارماک

میدنخ یم میراد ام ارچ هخلت هگا سپ ؟... خلت : دیجم

زا یراک و هتفر و هتشذگ نیریش هچ و خلت هچ نوچ : نارماک

تسین هتخاس نومتسد

؟ تسین نایرج رد سیلپ هگم : رینم

هک دیدید ارچ، : نارماک

www.takbook.com



مگیم ور دزد ؟ ندرک شادیپ : رینم

ادیپ سیلپ هب هک میدش عمج اجنیا نیمه یارب ام بشما : نارماک

هنک ادیپ ور ادزد ات مینک .

ور؟ ادزد مه: اب دیجم و رینم

قافتا عیرس یلیخ هگید راب هی نم :( دنک یم دییات رس (اب نارماک

ور ارجام خن رس هنوتب سیلپ منک،ات یم رورم ور هتشذگ ی هتفه

هرایب تسد هب

؟ یدرکن فیرعت سیلپ یارب امش هگم ، مدش جیگ کاپ : رینم

مدش هجوتم امش زا لبق مه مدوخ هن، هک متفگ : نارماک ...

یم شهاوخ

نیمه امرد لبق ی هتغه ... ولج میرب ات دیسرپن یرارکت لا وئس منک

هتشاد یمه رود ، هشیمه لثم ات میدش عمج ناکم نیمه ورد نامز

هک دیوگب یزیچ دهاوخ یم زاب دیجم ] میروخب ماش و میشاب

دیاش .[ دریگ یم ار شیولج تیدج و تسد ابعالتم نارماک

اریمس و دمآرد ادص هب رد گنز هک هشاب نوترطاخ

وا هب زین رینم و دیجم . دنک یم هاگن هچاپتسد اریمس داد.[ خساپ

تساریمس یلصا رصقم عقاو ]رد دنوش یم هریخ !

رینم و دیجم . دتفا یم ونم نم وهب دوش یم هچاپتسد ] اریمس

رسمه هب یراد ؟وت نارماک یگیم یراد یچ :[ دنشک یم یتحار سفن
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؟ ینز یم یدزد تمهت تدنیآ

راک ریصقت متفگ ، یدشن هجوتم بوخ ، مدزن تمهت نم : نارماک

یتسه

هرب نک شمومت وگب ور،ها، ام یتشک ورآوپ : دیجم

هتفرگ تروص مه لتق ، هدوبن مه یدزد اهنت نمض :رد نارماک

!؟ لتق مه: اب اریمس و دیجم و رینم

لتق ، هتسرد : نارماک

مرظن هب دوب هتشونن لتق زا یزیچ همانزور سپ : رینم

شیلصا رتیت هک نینیبب ار یا هحفص امش ات مدرک یعس نم : نارماک

ی هحفص ورد شیعرف رتیت رد همانزور نیا ،اما تسه گرزب تقرس

هتخادرپ ارجام حرش هب ثداوح

شا هرهچ گنر . دناوخ یم و دراد یمرب ار همانزور هلجع [اب رینم

یم ضوع

ار ناشگنر و دننیب یم تبون هب مه اریمس و دیجم ار همانزور . دوش

دنوش یم حور یب نبیرقت و ضوع نلماک اه .حتلا دنزاب یم ]:

و گرزب تقرس

توکس ]! رفن راهچ لتق ]

یم اضاقت هک دنیب یم ار یا هچب رسپ نوفیآ تشپ اریمس : نارماک
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هجوت اب اریمس . درادرب ار تسا هداتفا طایح لخاد هک ار شپوت دنک

هداتفا تاقافتا نیا هیاسمه ی هچب یوس زا مه رتشیپ هکنیا هب

دنک یم زاب ،ردار دوش نئمطم وا نودب هیاسمه زا هکنآ نودب

...ها اتسن یاو ،وگب، همادا : دیجم

رکشت اریمس زا نوفیآ تشپ وزا دراد یم اررب پوت هچب : نارماک

دنک یم

هدوب هداتفا شپوت سپ : رینم

دراذگ یم زاب ار طایح رد هلیسو نیا هب ،اما تسین یکش : نارماک

دعب؟ : دیجم

هک هتشرف هب یهاگن ]... مگب ور شدعب مدوبن روبجم شاک : نارماک

]اب دهد یم همادا دعب . دزادنا یم تسا یرادرب تشادای لوغشم

ردح ادص ویب کبس یاه هحلسا اب حلسم ناقراس اوه، ندش کیرات

راهچ ، دنوش یم دراو هناخ رد زا یتحار هب دنراد هرهچ رب باقن هکیلا

ار دنا هدوب ماش فرص رظتنم و وگتفگ لوغشم زیم رس هک ار یرفن

همه ]. دنرب یم تقرس هب دنتسناوت یم هک ار هچ وره دنشک یم

و سرت اب یتدم . درادن شسرپ تارج سکچیه و دنتسه هدزتشحو

دوش یم یرپس بارطضا ]

هخآ ، دیجم ینودیم ... هخآ : رینم
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مه یرگید ناسک نلا متحا ،اما میرفن راهچ ام هخآ ، منود یم : دیجم

؟ نارماک هن هگم ، میتشادن ربخ وام دندوب

تسا یفنم باوج : نارماک

دشیمن هک میدوب هدیسر لتق امهب ،رگا مییاجنیا هک ام سپ : اریمس ،

؟ مگیمن تسرد

تسا یفنم مه وت خساپ : نارماک

نوا زا هگید نیا ؟... نارماک اقآ میدیسر لتق االنامهب ینعی : رینم

تسافرح !

هاگآراک ات اجنیا میدموا طقف ،ام مدرک هراشا لوا زا نم : نارماک

عقاو ،رد هسرب یدنبعمج هب هنوتب هنکیم راک هدنورپ یور هک یسیلپ

میتسین نلصا ام

دنخب ، دیجم : رینم

رینم دایمن مدنخ هگید : دیجم

،نیا امرفب ، نومرفن راهچ ،ره میدش هتشک هثداح نوا :امرد نارماک

همانزور ]... دینوخب نینوت یم نوتدوخ ، ناگدش هتشک یماسا مه

هب نارماک زج هب رفن هس ره سپس . دنناوخ یم همه و دخرچ یم

نارماک . دنوش یم هریخ دندوب هدز لز شیامن لوا هک یا هطقن نامه

هتشک یزاب اراب لتق کی شرازگ یسررب امش [ نارگاشامت هب ور

تقرس هب تسد لوپ رطاخ هب تسا تشز ردقچ ، دیدید ناگدش
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هک تسا هانگیب یاه ناسنا ناج نتفرگ رت فیثک نآ وزا ندز

مه نارماک . دنک یم هاگن هنحص وهب هدش دنلب شیاج زا هتشرف ]

دیآ یم رون یتقو . دور یم رون . دیوگ یمن یزیچ و هدز شکشخ

توص طبض هاگتسد کی واب تسا هنحص لخاد هتشرف اهنت

دیآ یم هرابود و دور یم .رون تسا شرازگ طبض لوغشم یبیج [

ار شمسا هشب رگا هتبلا ناسنا ات هشیم ثعاب یزیچ هچ : هتشرف

زا لتق مه نوا ، دنزب شدوخ عونمه لتق هب تسد تشاذگ ناسنا

یتوافت نتشک اب نتشک نیب رگم دیسرپب دیاش هدش؟ نییعت شیپ

و مرج یاه هدنورپ اه سلا هک یا هدنسیون ناونع هب ونم تسه

ارهب خساپ ؟... خساپ هلب.اما میوگ یم مدرک یسررب ار تیانج

لوا ، مسیونب ار مناتساد هکنیا زا شیپ . مراپس یم ناتدوخ ی هلیخم

ریاس و تیانج ی هزیگنا اتهب منک یم یسررب ار مرج ی هنحص

مسرب تاییزج

تخانش مدع هتبلا و مدرک یزاسزاب ار مرج ی هنحص نم زورما

هب نیلتاق هک اجنآ .زا دنکب نم هب یکمک تسناون ، نیلتاق زا ناینابرق

هب تردابم یلبق قیقد یزیر همانرب واب دنا هدوب یا هفرح تدش

یریگرد زا یراثآ چیه دنا، هدومن لتق هب رجنم ی هناحلسم تقرس

راثآ ی همه هکنیا نمض ، دروخ یمن مشچ هب نیلوتقم و نانآ نایم

ینآ هلیسو هب دش یم هک ار نیبرود یاه ملیف هلمج زا دوجوم

عطق ار نفورکیم ] دنا هدرب نیب زا درک ادیپ ار ناشدر دش یم دیاش

یتسیاب نمتح ]اما دیامن یم تبحص هب عورش شدوخ واب دنک یم
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هرجنپ زا راذب ... منیبب نک ربص ؟ هنکمم روطچ هخآ ، هشاب یدر هی

هچباتک ؟[ هزادتا یم یچ دای ور نم نیا ؟ پوت باترپ ... منک هاگن

گنز شیشوگ انثا نیا .رد دنک یم هعلا طم ارنآ و دنک یم زاب ار شا

مرج عوقو ی هنحص وت مدموا ؟سالم،...، هلب [ دروخ یم ....،

؟ هشاب هدادن خر هنوخ نیا رد یلتق چیه هک هنکمم روطچ هلب،...،

همه نوا هزات ... مدید ور اهدسج ینوناق یکشزپ متفر مدوخ نم

خر یلتق دیگیم هک هبیجع نیا دش، هدز اج همه یوت نوشزا هک ربخ

هرارق بشما لتق ، مشیمن هجوتم نلصا ور نوتروظنم ....... هدادن

زا ور ینم هرامش ؟ دیتسه یک امش نلصا ( تشحو ؟( هتفیب قافتا

،نم هتسرد ،.... هنرگاو دیشن محازم هرتهب ؟ دیدروآ اجک

توهبم و تام . دوش یم عطق نفلت ]... ،اما هنوخ نیا یوت مدموا

؟ منک یم راکچ اجنیا ،نم یتسار [ دنک یم هاگن ار فارطا و رود ...

یور زا دور یم ... منیبب نک ربص ؟[ هنوخ نیا یوت مدموا یروطچ

دشک یم یتحار سفن . دشون یم و دزیر یم بآ شدوخ یارب زیم ]

نیا ؟رگا اجنیا مدموا روطچ یلو ما، هدنز نم هک هدیم نوشن نیا

سپ هدش، پملپ سیلپ طسوت سپ تسه هک هشاب مرج لحم هنوخ

دیاب ، تسین مهم ، مدش جیگ دش مهب هک ینفلت زیم،نم، یور بآ

ور مناتساد ات منک یم ادیپ یخنرس هچ منیبب هدش هک روطره

هب هشیمه لتاق میگب هک هدش یا هشیلک یلیخ هگید نیا ، مسیونب

هنوتیم هدش باترپ طایح لخاد هب هک یپوت ، ددرگ یم رب لتق لحم

یتسیاب رهحلا هب ،اما هشاب نیلتاق ندرک ادیپ یارب یبوخ خنرس

باترپ و پوت ی هرابرد نوچ ، مینک یسررب ور یفلتخم یاه هیضرف
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نیا دراو دنا هتسناوت پوت باترپ لا بند هب هک ییاهنآ و شا هدننک

ییاپدر ای دنس ، هناشن جیه دنناسرب لتق ارهب یا هدع و نشب هنوخ

دنز یم گنز هرامش کی وهب دراد یم اررب نفلت ]! تسین تسد [رد

عطق ؟ولا...،ولا؟.... یراد ونم یادص ؟ ناماس ،سالم... ناماس ولا

یگیم هاریب دبو ارچ ، هتشرف منم ، ناماس [ دریگ یم هرابود ]! ،درک

ومادص ، هراد داریا شیشوگ منامگ ...ولا؟هب هداتفا هک مرامش

وممسا مراب هی یتح ،ارچ هتفا یم شارب هک مرامش بخ ،اما هونشیمن

....ولا...د نوج نیرسن ]سالم دریگ یم یرگید ی هرامش ؟[ تفگن

؟ هراد داریا نم یشوگ هنکن منیبب راذب .... درک ور راک نومه هک منیا

ارچ [ دنک یم هاگن هحفص هب تقد .اب هروخ یم گنز شیشوگ ]

؟ ؟...ولا...ولا هداتفین شرامش

هلجع [اب اجنیا تسین یداع یچیه ، مدرک یطاق یچ؟ ینعی

زا منیا ؟، بخ [ دنک یم بترم اجار همه و دنک یم عمج ار شلیاسو

جراخ رد زا دهاوخ یم ]... لوا حتلا هب تشگرب زیچ همه ، نیا

یم زاب رد ناهگان هک دوش

امش امش، [ دنک یم تشحو هتشرف . دوش یم دراو نارماک و دوش

؟ نیتسه ناخ نارماک امش

متسه مدوخ هلب، :( هدنخ و شرس ررکم ناکت (اب نارماک

؟ نینک یم راکچ اجنیا امش : هتشرف

دراو هزاجا نودب هک ماوخ یم رذع یلیخ :( هدنخ نامه (اب نارماک
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مدش مدوخ ی هنوخ

نیدرم هک امش :،اما هتشرف

مه دیجم و رینم و اریمس هن؟[ رگم ، دراد ناکما زیچ همه : نارماک

دنوش یم دراو ]

روطچ ... هشاب هتشاد تقیقح هنوتیمن ین ):یا هدزتشحو ) هتشرف

مه اه همانزور مومت ... مدید ور نوتادسج مدوخ ؟نم هنکمم

نارماک اتهب دروآ یم رد شفیک زا همانزور ]... نتشون ور شربخ

دنک یمن هاگن نارماک . دهدب ناشن ]

هب هنادرمناوجان ینعی ، میدرم ،ام هتسرد هلب، تسین یزاین : نارماک

اه؟ هچب مگیم تسرد [ دنک یم هاگن رگید رفن هس [هب میدیسر لتق

نارماک . دنیوگ یمن یزیچ اما دننک یم هاگن نارماک هب طقف اهنآ ]

دنک یم هاگن هتشرف هب هرابود ] نیا رب لیلد میدرم ام هکنیا اما

یشاب هدنز مه امش هک تسین

نایاپ

وهن دون و دصیس و رازه هام تشهبیدرا
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