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نابایخ ، یجراخ زور،

هرابود دهاوخ یم دیآ. یم نوریب اضر و دوش یم زاب نادنز رد

شه دنک،کال یم نامسآ هب یهاگن . ددنب یم ردار نابهگن هک ددرگرب

دتفا یم هار هب نانز توس و دراذگ یم شرس .ار

و ندیود ندز، مدق هارمه ژ ارتیت و توس متیر اب یقیسوم عورش )

دسر یم دصقم اتهب سوبوتا لخاد و ندش هدایپ و راوس )

؛ همادا

یکاروخ داوم ی هزاغم ، یلخاد

درخ یم کیک و هباشون شدوخ یارب و دور یم یا هزاغم [[هب

هدش ضوع یلیخ اجنیا : اضر .

؟ روطچ : هدنشورف

یبابک هدش دوب،حاال هبارخ هنوخ هی وربور نیا نلثم : اضر .

هدوب اجنیا ام زا ،لبق تساجنیا هتقو یلیخ هک نیا : هدنشورف .

ورت ینیبیم مدش، راک شومارف ردقچ اباب،نم نم؟یا نوج : اضر
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ادخ .

؟ ییافرط نیمه ی هچب امش : هدنشورف

؟ روطچ بخ، هلب : اضر

تسین انشآ مارب نوت هرهچ : هدنشورف .

یم نیج نیس ردقنیا هک یلحم کالرتن امش هگم اباب،اقآ :یا اضر

مدوب لحم نیا ی هچب ینعی نک...هن، نوملو ریگب ور تلوپ ینک،ایب

اجنیا زا میتفر سلا یلیخ ،.

هرادن لباق ، تسین مهم : هدنشورف .

یگ یم یدج ای ینک یم فراعت : اضر .

ار شا هیقبام و دنز یم پاق اضر تسد ارزا لوپ یروف هدنشورف ]

دراذگ یم شیولج ]

هی افرطنیا منیبب ، شاب شاپ ینزیم هگا فرح ، وگن یکلا سپ : اضر

شمنیبیمن هگید ، دوب هبارخ .

مراد یرتشم هک ینیب یم دییامرفب :اقآ هدنشورف .

دایز هلب،تز : اضر .

کراپ ، یجراخ بش،

دنک یم شرادیب یکی هک هدیباوخ تکمین یور اضر ]]
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میراذب ونومگرم ی هپک راذب نک نوملو :ها، اضر .

تسین باوخ یاج اجنیا : سیلپ !

مرادن یا هگید یاج ، دیشخبب ]:سالم، دوش یم دنلب شیاج [زا اضر

مباوخب .

هب شرب :

هناخمرگ ، یلخاد بش،

یم نامسآ هب ور ار شرس و دنک یم ادیپ ییاج هناخمرگ رد اضر ]

دنکیم همزمز یزیچ بل ریز و دریگ ]

؟ اضر ...،اقآ اضر : درم کی

؟ شیامرف ،هلب، میراذب ونومپک نراذیمن ماجنیا اباب، :یا اضر

یتخانش ونم درم: :

؟ ینودیم اجک زا ونم مسا ، یتسه :...،هن،یک اضر

ممیرک ؟نم هتفر تدای اضر،ونم شاد تمارم نوبرق مناج، درم:یا .

؟ نوریب مرب مشاپ ای مباوخب یراذیم ،حاال یتم سال :هب اضر

؟ دایمن تدای راهچ، ،دنب نادنز درم:

مدوب نودنز نم هنکیم رکف هنیبیم ور ام یک ره زورما ارچ : اضر !

؟ یدوب اجک سپ درم:
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ار وتپ .(دعب باوخب تحار ریگب ؟حاالمه یدیمهف ایند، هگنی : اضر

دشک یم شرس یور )

یتهابش بجع ایند، هگنی دنک): یم همزمز شدوخ درم(اب !

ریوصت بورغ

ریوصت عولط

لبق زور نابایخ ، یجراخ زور،

،هب هدشن قفوم ایوگ و تسا سردآ ندیسرپ ردحلا بترم اضر ]

دور یم هزاغم ]

لبق زور هزاغم ، یلخاد ، همادا

تمحز یب یزورید نوا ،وداتزا تتسد نوبرق شاداد : اضر .

؟ یزورید مودک : هدنشورف

؟ تفر تدای ، مدوب اجنیا زورید منم،هک : اضر

؟...،حا هنومب مدای روطچ نریم و نایم اجنیا رفن دص یزور : هدنشورف

؟ یاوخ یم یچ ال

،هدب مرادن یتسرد ساوح و شوه مدوخ طقف مدرک اباب،رکف :یا اضر

هباشون و کیک نومه زا نم !

ناوخشیپ یور ار لوپ اضر . دیوگ یم ار غلبم ] هشیم ، امرفب : هدنشورف
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دراد یم رب یروف هدنشورف و دراذگ [یم

یتسین ساوح و شوه مک مه اهردقنوا سپ : اضر .

تسه مدوخ راک وت مرس : هدنشورف .

؟ یرادن غارس هبارخ افرط نیا ..... مهعیلا یلیخ هلب، : اضر

یچ!!؟ !!!!: هدنشورف

ابش هزات ، کراپ وت مریم مشاب هتشاد یراک ، تحار تلا اباب،یخ :هن اضر

مراد یمرگ ی هنوخ مه .

هدنشورف و دسر یم یرتشم مرآ[کی یمن رد رس هک نم : هدنشورف

یرتشم هب ور اضر . دوش یم لوغشم ]

تسانشآ مساو امش ی هفایق ردقچ :،ٳ اضر .

مرایمن اج ارهب امش هک :نم یرتشم .

؟ هشاب یا هگید :رما هدنشورف

مریم مشچ منک، مومت ومباشون و کیک : اضر .

مگیم ور نوشیا ، مدوبن امش :اب هدنشورف .

هزاغم زا شلا بند هب مه اضر دور. یم نوریب و دهد یم لوپ یرتشم ]

نوریب دنز [یم

نابایخ نامه ، یجراخ ، همادا

:اقآ؟...اقآ؟ اضر
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:هلب؟ یرتشم

؟ یلحم نیا ی هچب امش ، نفطل لا وئس :هی اضر

هدش؟ یچ :زاب یرتشم

مراد لا وئس هی طقف وهللا، یچیه : اضر .

یباوج هک مگب زاحاال هشاب نوا و نیا ی هرابرد تلا وئس :هگا یرتشم

یریگ یمن .

امش نوج :هن اضر

نم؟ نوج ارچ : یرتشم

اجنیا شیپ سلا دنچ منودب متساوخ یم طقف ، مدوخ نوج :هن اضر

دش؟ یچ یدیدن ، ادوب هبارخ هی

تفر دروآرد ]:اپ ددنخ یم دنلب ] یرتشم .

هزماب : اضر !

هچ ،نم یسرپ یم هبارخ ی هرابرد یتشگرب هراک هی هخآ : یرتشم

نک اقآ،ملو منودیم .

وگن هتدوخ لیم : اضر .

میدق یاه هنوید مه هنووید : یرتشم !

منودیمنوگب یتسین دلب سردآ اباب، :ورب اضر !

؟ منود یمن دوش]:نم یم هریخ اضر وهب دتسیا [یم یرتشم ...
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ور هبارخ هنوخ منیبب وگب ،اما مدلب متسد فک هثم ور لحم نیا مومت

؟ یاوخ یم یچ ارب

ینزیم فولب یراد ، یشاب دلب منک یمن نومگ هک :نم اضر .

مگب تهب ات یاوخیم یچ یارب وگب :وت یرتشم .

هشیمن هک یروجنیا ، یتفگن ووت متفگ نم ومیدموا : اضر .

نک شلو سپ بخ، لیخ ، یگیم تسار : یرتشم .

ینزیم فولب متفگ یدید : اضر .

یگیم تسار : یرتشم .

دوب میدادجا ی هنوخ ،اباب امیدرک یریگ بجع نک،...، ربص ؟ اجک :ٳ اضر ،

دش؟ تحار تلا حاالیخ

؟ نیمه : یرتشم

هگید متفگ : اضر .

ور تیدادجا هنوخ سردآ روطچ ، منیبب : یرتشم

؟ یتسین دلب

مدوبن سهلا دنچ :اباب، اضر .

؟ یدوب اجک ؟! یدوبن : یرتشم

مه ور ام تقو متسین دلب اه،وگب ینک یم نیج نیس یراد نیبب : اضر

دیشخبب [ رباع کی هب ...[ور مسرپ یم هگید یکی زا مریم ، ریگن ...
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ساجنوا : یرتشم .

؟ اجک [ یرتشم هب دش[ور لح ماوخیم ترذعم رباع] [هب اضر

؟ یدوب نودنز سلا همه :نیا یرتشم

ینزیم هیچ افرح ،نیا مدوب نودنز متفگ یک :نم اضر ،

یدوب ایند هگنی نمتح سپ :[ رخسمت و هدنخ [اب یرتشم !

همچ؟ نم هگم بخ، :هرآ اضر

مدرک رواب ونم یتفگ ]:وت ههقهق ] یرتشم .

نوچ هدش، ضوع مشاک هدش؟پال یلکش نیا ارچ هنوخ نیا :حاال اضر

مدوب ظفح وپالکور هچوک مسا .

ندش ضوع ازیچ یلیخ سلا دنچ و تسیب نیا :وت یرتشم .

مدش لا حشوخ ، نونمم ، یگیم تسار : اضر .

؟ یتفگ هیچ تمسا منیبب : یرتشم

متفگن یزیچ ؟...هن،نم متفگ :نم اضر .

ایهن یتسه زرمایب ادخ دمحم جاح ی هون وت منیبب ماوخیم : یرتشم ،

نیمه .

دمم؟ جاح مودک : اضر

یلیعامسا دمحم جاح ، مگیم ور تگرزب :د،اباب یرتشم .
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هنک یم نیچتسد ،ایند فیح فیح ،هلب، هرابب شربق هب رون ادخ : اضر .

یتفگن وتمسا : یرتشم .

یداتسرف نودنز هک مه ،امار ینود یم ور یچ همه هک امش : اضر ،

وگب منیا .

تسد [اب یمک قداص زریمآ رسپ شاه هون زا یکی هخآ : یرتشم

هنکن متفگ ،[ دهد یم ناشن نتشاد ینهذ لکشم ارهبعالتم شرس

...هک

متسین نم :هن،نوا اضر .

هگید دایم،مرب منزاالنرد یادص بخ، لیخ : یرتشم .

؟ ناجنیا نوم ال یماف ،االن یتسار ، نونمم : اضر

رامعم هی هب نتخورف ور یتثارو ی هنوخ سهلا دنچ ، هووووا : یرتشم ،

تخورف و تخاس و دنوبوک منوا .

یم رود و دهد یم ناکت تسد یرتشم ] ظفاحادخ ، نونمم هلب، : اضر

دوش ]

درک هشیم راکچ منیبب دیاب ،حاال تساجنیمه هنوخ بخ، .

هب ،اما ددرگ یم ار شبیج لخاد . دتفا یم یمومع نفلت هب شمشچ ]

دوش یم در رباع کی حلا نیمه .رد دسر یمن هجیتن ]

؟ هنوتتمدخ یرازود ، دیشخبب : اضر
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]:هلب؟ بجعت رباع[اب

یرازود مدرک ضرع دنک]: یم هراشا نفلت هب تسد [اب اضر .

نشیم ادیپ ییاف عال بجع اقآ، ]:ورب روخلد رباع[ .

اباب ...،یا نتساوخ یرازود اتحاال یک ]:زا دنلب ] اضر

؛ همادا

هزاغم ، یلخاد

؟ یلبق نومه : هدنشورف

یچ؟ : اضر

یم رارق ناوخشیپ یور ار کیک یروف [و هباشون و کیک : هدنشورف

دوش یم عنام اضر هک دنک زاب هباشون دهاوخ یم و دهد ]

هی هلحم نیا مدرم ... ماوخ یم هگید زیچ ،هی نکنزاب هن، هن :هن اضر

هشیم نوشیزیچ .

هدنشورف :!

یراد یرازود مدیسرپ یکی ،االنزا یتسین امش مروظنم :هن، اضر

؟ یراد یرازود منیبب هدب، متروق هتسرد دایب دوب کیدزن

؟ یرازود : هدنشورف

ندز نفلت هساو هکس، یر، از بخ،ود :هرآ اضر .

یتسین غاب وت هک نیا هثم : هدنشورف .
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مزاغم ،وت متسین هک همولعم : اضر .

؟ یدوبن تکلمم نیا وت سهلا دنچ : هدنشورف

؟ هگم روطچ لا، سکی و تسیب : اضر

هدرک راتفر روجنوا تاهاب هک مینوا مناج، دوب اجک یرازود : هدنشورف

هتشاد قح .

ننز؟ یم نفلت یچ اب سپ : اضر

هیچ؟ هک ینود یم هارمه نفلت ، تراک : هدنشورف

هگید هلیابوم ، همولعم : اضر .

ابحرم ، نیرفآ ، بجع : هدنشورف .

؟ مینیبب دیاب و یک مینزب نفلت میاوخب :حاالام اضر

اجک :[ دیوگ یم مه ار شتمیق و دهد یم اضر هب تراک [هی هدنشورف

؟ یدوب

ایند هگنی : اضر .

همولعم : هدنشورف .

دریگ یم ار تراک و دهد یم ار لوپ اضر ]]

؟ ینک هدافتسا شزا یدلب : هدنشورف

دیآ یم نوریب و دراذگ یمن لحم اضر ]]
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؛ همادا

یمومع نفلت کسویک ، یجراخ

قوب دنچ . دریگ یم هرامش اضر ]]

اضر منم ؟هرآ ییوت ، داوج :ولا، اضر

هب: شرب

نابایخ نومه ، یجراخ زور،

تمس هب اضر . دهد یم ناکت تسد شیارب و دنیب یم ار اضر ، داوج ]

یسرپلا وحا زا سپ و دنریگ یم شوغآ اررد رگیدمه . دتفا یم هار وا

دنهد یم شرافس اذغ و دنور یم هزاغم یوربور یبابکولچ [،هب

هب شرب :

یبابکولچ هزاغم ، یلخاد زور،

؟ یدموا هدایپ : اضر

؟ وهار همه نیا !؟ هدایپ : داوج ...

هک دوبن اباپ مروظنم : اضر ...

وگب یدلب یا هگید هار هگا ،ای دموا هشیمن هک تسد ناه،اب : داوج

میدب ماجنا .

یزیچ ، ینیشام ، یروتوم هک هنیا مروظنم ،... وگب ور اباب،ام :یا اضر

ایهن یراد .
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میکاپ کاپ ینعی ...،چن، تهج نوا ،زا ناهآ : داوج .

تمرح تدم همه نیا دعب ماوخ یم یچره ننک، ترس وت کاخ : اضر

؟(اب یکاپ یگیم رقف و نتشادن هب ینعی ، یراذیمن مرادهگن وتقافر

ترس وت کاخ عالتم تسد )

؟ یراد ؟ یچ تدوخ : داوج

مدوب ایند هگنی ار مرمع زا لا سکی و تسیب :نم اضر .

؟ اجک : داوج

هگید ینودفوله ):وت هتسهآ ) اضر .

میراذیم ونودنز مسا دعب هب نیا )زا کمشچ ) متفرگ :( هتسهآ ) داوج

ایند هگنی .

؟ نیراد منون :[ نوسراگ [هب اضر

تسه هک نون اضر، : داوج .

منک همقل نون اب وجنرب یتسیاب مراد تداع نم ،اما منودیم : اضر

مینک یم باسح مشلوپ ،... هریمن نییاپ مولگ زا اذغ هنرگو .

دنک یم رکشت اضر . دروآ یم نان دبس کی و دور یم نوسراگ ]]

اضر هدرک تسرد تارب ییاق خاال بجع ایند هگنی نیا : داوج .

هدوب سملا تسیب ، تسین هک یخوش ،..... هتفیم نهد زا روخب : اضر

متشگرب هدش ملا سکی و لهچ االن متفر .
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هرذگیم دوز هچ نامز وت نوج اضر، : داوج .

هک یا سهلا هدفه نومه دح رد زونه ، هتشذگ شوخ امش :هلب،هب اضر

یدنوم یدوب .

؟ اضر نوج : داوج

تدوخ نوج : اضر .

شش جنپ و یس هروخیمن مهب ینعی وگب، تسار هریمب نت نیا : داوج

؟ مشاب سهلا

تهب هک هنیا مروظنم نمود سهتلا، تشه ، تفه و یس هک نلوا : اضر

روخب وتاذغ نک شلو ،... نموس و هتشذگ شوخ .

یچ تمانرب .حاال ایند هنگی زا ناما خآ، ،خآ هتنسرگ یباسح : داوج

؟ تسه

روخب وتاذغ حاال، مگیم ....

هگید دوب یچ اباب،نیا .یا

دوب!!؟ یچ یچ : داوج

رام رهز ای دوب اذغ :نیا اضر .

یدروخ وشمه هک :وت داوج !

هیچ؟ نیا سپ اه..، :انیا اضر

؟ یگیم وبابک ولوچوک هکیت نیا ؟ :نیا داوج
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هشابن تشوگ مارح نوویح زا مولعم اجک زا هکیت هی نیمه :هلب، اضر ،

مرایب رد رس یتسیاب نم

ایند هگنی زا وت یتم ،انسال تسین بوخ اراک ،نیا رادرب تسد : داوج

کمشچ ) یدموا )

مراد تسود ومنطو مشاب ایند یاج ره ،نم مدموا هک مدموا : اضر

اضر هراد نطو هب یطبر هچ نیا : داوج ،

مدیمن نیا تباب لوپ هک :نم اضر .

منک یم باسح نم وگن یچیه :اقآ،وت داوج .

دراذگ یم شناهد رد مه ور رخآ ی همقل ؟...[ یگیم تسار : اضر ]

هب شرب :

کراپ و یلبق نابایخ ، یجراخ زور،

دشاب مه ندید یارب یرظانم تبحص نمض [[هک

نوج داوج هنکن درد تتسد : اضر ،

تشادن لباق : داوج

مشیم تحاران یگب ،هن ینم نومهم ماش ، یدرک هدنمرش یلک : اضر

ماش :حاالوکات داوج .

یم ناشن ار دوب هتفر اجنآ هب هک یا هزاغم ) وربور نیمه ، اهانیا : اضر

هسانشیم ونم فرط ، مینزیم هداس یاذغ هی میریم ،( دهد .
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؟ تساجک تنوخ یتسار ،... بوخ :،ٳهچ داوج

؟ هنوخ مودک : اضر

!؟ یراد هنوخ ات دنچ هگم : داوج

و نایم هک اه هنوخ ،نیا تسافص اب یلیخ هک تسه یلد هنوخ : اضر

نریم

نعقاو اضر هدرک هچ ابوت ایند هگنی ،نیا هنافراع :هچ داوج

ادخ ، ندید دننام دووب یک ندینش ، ینودیمن ینیبن :هوا،ات اضر

هنک تتمسق

؟ اضر :د، داوج

تسین مه اه یتحار نیا هک،هب یتفرن :حاال اضر .

تسگید فرح هی نوا یتسه اجک یگب یاوخیمن : داوج .

لیلع ردام هی ایند راد زا نم هک ینودیم تدوخ ، بوخ رسپ : اضر

هکنیا زا دعب سلا دنچ مراچیب ردام یا، هراجا ی هنوخ وهی متشاد

مداتفا نودنز هب نم

ایند هگنی : داوج

تفر ادخ تمحر ،هب نومه :حاال اضر ،

شزرمایب ادخ : داوج

...،اما مدوبن زورما هکات مه ،نم هزرمایب مه ور امش تاوما ادخ : اضر
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نداد مهب مرگ ی هنوخ هی بشید .

:،ٳایک؟ داوج

نتشاد ،مرب مدیباوخ کراپ تکمین ور ندید یرادرهش یارومام : اضر

هنوخمرگ ندرب

؟ قیفر مدرم نم هگم : داوج

مشیمن محازم نم نوج،هن زا رود : اضر

ماقآ و متسه یام،نم هنوخ یایم یدرکن ادیپ راک یتقو :ات داوج ،

میشیم لا حشوخ مه یلیخ .

؟ ردام سپ : اضر

تفر منوا : داوج ...

هتشذگ ( دریگ یم شوغآ اررد داوج ) بجع ،... هخآ اباب،ارچ :یا اضر

تخاس هشیم ور هدنیآ ،اما دنودرگرب هشیمن ور

دوب هبملس هبملق یافرح نوا زا مرگ،نیا تدمد : داوج

نومه ، میایب میناگرزاب مایپ نومافرح البالی یتسیاب هرخ :بال اضر

؟ نیتسه یلبق هنوخ

؟ هتدای :هرآ، داوج

هک ،راک بلطم لصا رس میرب ، میرذگب ...،یا...، مراد هرطاخ یلک : اضر

؟ یرادن
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،وگب شاب تحار :هن، داوج

؟ یتسین هک لغاش هک هنیا مروظنم : اضر

مینک یم ییاراک :یا،هی داوج

مراد غارس راد وبآ نون راک هی تساو ، یطخ وت سپ ، هبوخ : اضر ...،

؟ منزیم خرچ لحم نیا وت یچ هساو نم یتفگ هگا

؟ شیبابکولچ هساو : داوج

:چن اضر .

؟ هزاغم نیا هساو ، متفرگ ، ناهآ : داوج

یراد هگید سناش هی طقف ، هابتشا : اضر

؟ نعقاو ینعی اضر نم، میگنخ بجع خآ، :خآ داوج

؟ ینودیم اجک زا وت ،اما نیرفآ : اضر

اه هیام نیا وت یزیچ دراد،ایهی لخاد زا ناشن خر گنر : داوج

...،هلب نورد رس زا ربخ دهد یم هراسخر گنر : اضر

مدش،هب لا حشوخ یلیخ ، کیربت ):اقآ دشک یم شوغآرد ار اضر ) داوج

یدرک شادیپ یک ... یتم سال

دوب منیمه هساو ، مدرگ یم شلا بند مراد ، مدرکن شادیپ هک زونه : اضر

یایب متساوخ تزا .هک

دایمرب نم تسد زا یکمک ،هچ تهج نوا ،زا ناهآ : داوج .
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نک ربص ،هن؟... یدموا ایند هب ههام شش هکنیا لثم :وت اضر ،

ساماگ ساماگ .

؟ تسه یک هرتخد :حاال داوج

؟ هرتخد مودک : اضر

هگید یشلا بند هک نیمه : داوج .

هک ییانوا نگیم تقونوا ننک،ایب تفرحنم رس رب کاخ :یا اضر

هنوطیش ،... هچب فلع هی وت هخآ ، نشیم فرحنم ایند هگنی نریم

هگیم ...

متسین ،نم هطوبرم تدوخ اقآ،هب هچ نم :هب داوج .

و ترس روطنیمه هک هترح رهش هگم ، یتسین ینکیم طلغ :وت اضر

هراد،د ور شدوخ موسر و بادآ یزیچ یرب،ره و یایب یزادنب .

؟ یدرک یطاق ، یگیم یچ هتچ؟ تسه مولعم : داوج

یم قیا هچ وراب یطاق نصا ، مدرکن یطاق مچیه ، ریخن : اضر

؟ نسیون

:اب داوج ...

یراد هزیاج یتفگ هگا : اضر .

؟ تسه یچ شزیاج : داوج

وگب ،حاالوت هبوخ : اضر .
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یمیج بخ،ابقی همولعم اینک، یم یریگلا :ح داوج .

یم هتسخ ود ره ات دنود یم یتدم و دنک یم داوج لا بند اضر ]

دنوش ]

اسیاو :( نانز سفن سفن ) اضر ...

ینزب یاوخیم : داوج .

اسیاو مگیم تهب یچ...، وت هخآ : اضر .

مداتسیاو هک :نم داوج .

مراد راک تاهاب : اضر .

مونشیم وگب : داوج .

اسیاو ،... هلبا نیا وراب نم ارچ هخآ ادخ، :یا اضر .

هگید هن میروجنیا هگید ؟ اضر :،ٳ داوج .

هرتهب مه اب یراک هن،ره هک ارچ : اضر ...

؟ تسه یراکچ :حاال داوج

تفگ هشیمن هک بخ،دنلب ولج :ایب اضر .

مایمن هگید و مریم ینزب هگا اضر نوج : داوج .

ایب هشاب ، تدوخ نوج دنک): یم لر تنک ار شدوخ ) اضر .

):؟ دیآ یم ولج ) داوج
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طال لا بند یدیمهف ، هداتفا بقع جنپ خم وت مدرک رکف مگرم ربخ : اضر

متسه هنوخ نوا تارهاوج .و

؟ یراد رامآ هگم ،... وگب سپ ، ناهآ ؟....، هنوخ مودک : داوج

هناتخبشوخ و مدرک نوشیفخم اجنوا مدوخ نوچ ، مراد :هلب، اضر

نامتراپآ نشاب هدیبوکن مدرک یم ادخ ادخ ، هدنوم روجنومه هنوخ

نزاسب .

نشاب هدرکن شادیپ اتحاال مولعم اجک ،حاالزا روطنیا ،هک ناهآ : داوج

؟

هگا ،ای نداد یم شلیوحت نوناق ایهب ندوب هدرک شادیپ :هگا اضر

نتخاسیم ای نتخورفیم ور هنوخ دوب نوششفک وت یگیر .

؟ ینودیم اجک زا نشاب هتخورف دیاش : داوج

نتفر زا لبق هک ور هنوخبحاص درم نومه حبص زورما نوچ : اضر

مدز فرح مشاهاب ،... مدید ، مدرک نوشن و مدوب هدید ایند هگنی هب

؟ تتخانش : داوج

؟ هخآ ارچ ایادخ منک...، راک ماوخیم یلک لقع هچ اب وگب ونم : اضر

؟ اجنوا یدرب روطچ : داوج

هک دش راد ربخ متسش ، گرزب یشورف رهاوج هب دربتسد :دعب اضر

هداد ماجنا اه یلیخ هکاب یراک ، هزادنب هلت وت ونم داوخیم دناب سییر

هرارق حاالهک متفگ هک دوب ،نیا هدرک بآ ریز ونوشایضعب رس یتح ای
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اب لحم نیا حبص . هتفیب ادرمان نیا تسد هب انیا مراذن ، متفیب ریگ

ور هنوخ ،درم تسین دب هنوخ نیا مدید ، مدرک یسررب وشاه هنوخ

و مدرک یزاساج ور طالاه نوشنوخ وت متفر مبش ، مدرک ییاسانش

مدموا

.حاال هنوخبحاص ،مه تسه شاج رس هنوخ مه یدروآ سناش : داوج

؟ تسه یچ تشقن

هنوخ لخاد میرب یتسیاب : اضر .

؟ هخآ یروطچ : داوج

تاباب ، مدیم حیضوت تارب و مینزیم یباسح تلما هی بش : اضر

؟ هروطچ شتخپتسد

؟ اجنوا یایم ماش : داوج

مایب یتفگ تدوخ : اضر

مینزیم یزیچ هی هزاغم نیمه میریم یتفگ :هرآ،اما داوج

هراک مهم ، ادرف دشن زورما ، هرایسب حیرفت و ندروخ یارب تقو : اضر

داوج :....

ناه؟ : اضر

میرب سپ : داوج .

دنتفا یم هار هنوخ تمس [[هب
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هب: شرب

داوج ی هناخ ، یلخاد بش،

دنتسه هرفس ندرک عمج لوغشم داوج ردپ و اضر ، داوج ]]

سهلا دنچ ،نیا دیبسچ یلیخ ، نارهم اقآ هنکن درد امش تسد : اضر

مدوب هدروخن یگزمشوخ نیا هب تلما .

یاذغ منودیم ، مدیشک نودنز منم ناج، اضر ناج شون : نارهم

هیتفوک هچ اجنوا .

تسه هراک نیا منم نوج هرآ،اقآ : داوج .

تفگن داوج هگم نارهم ،...،اقآ داوج تسراک نیا هیچ تروظنم : اضر

؟ مدوب اجک نم

ارچ : داوج ...

مدوب ،منم هرادن یداریا هک بخ،نیا یدوب نودنز : نارهم .

؟ هخآ یتفگن تاباب هب وشتسار وت ارچ داوج اباب، :یا اضر

هگید متفگ : داوج .

شلد داوج اقآ ارچ منودیمن ، مدوب ایند هگنی نم شتسار : اضر

نامزمه فرظ نتسش ] هرترس شدوخ زا هگید یکی هنیبب داوخیمن ]

ایرتگرزب داوج زا سلا نیدنچ امش یتم :انسال نارهم

سلا؟ نیدنچ ، هنکن درد امش تسد : اضر
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دازآ یک ...حاال تسه تقو داوج ارب هک دوب نیا مروظنم : نارهم

؟ یدش

هگید وگب داوج : اضر ...

زورید : داوج

یگیم یچ : اضر ،

یتفگ تدوخ : داوج

ورب ور ایند هگنی ،...... یکی ):هن،نوا کمشچ ) اضر

هدوب ایند هگنی اضر بخ، ،هرآ تهج نوا ،زا ناهآ :،ٳ داوج

م یگب ،وت مدرکن دیفس بایسآ وت ور اهوم نیا نم نیبب ، مرسپ : نارهم

شیپ وگب،اما هگید ییاج یتفر ، هگید ابامهن هگید ، نارهم مگیم نم

هن نم

س ود یکی و تسیب ، مدیشک یم تلا جخ ، تسامش اب ،قح هدنمرش : اضر

هرخ بال سبح ...لا

؟ یدوب هدرک راکچ ، دایز ردقچ :( توس ) نارهم

هگید هتفگ نوتهب داوج نمتح : اضر

؟ مگب هک هقل نم نهد هگم هچ، نم :نم؟هب داوج

هتفر و هتشذگ هدوب یچ )ره رخسمت هبعالتم رس ،(اب نیرفآ : اضر

هشیم ،هک هشن رارکت هک هنیا مهم ، هلعب هک نوا : نارهم .
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؟ هرتدب شیچ همه زا دینودیم مرب، متسین رضاح هگید :هن،نم اضر ...

نوریب تنتسرفیم روز هب هک هنیا !

بخ :هرآ داوج .

ینودیمن هک ،وت یگیم یچ : اضر

؟ نوج اقآ هن هگم ، هدوب هک منوج :اقآ داوج

نوج اقآ ورام رهز : نارهم

؟ متفگ یدب زیچ : داوج

مدموا نداتسرف روز وهب نم ینعی ، یگب یتساوخ یچ هگید : نارهم

؟ یتحاران نیا زا امش ، اجنیا

اضر نوج :هن داوج

تدوخ نوج نم، نوج ارچ :،ٳ اضر

نم ردات مد راذب االور غشآ ورب وشاپ نزن، تفم فرح دوخیب : نارهم

هیچ...،داپ شیدعب ی همانرب منیبب مینک الط تخا هملک ود اضر اقآو

وش ...

داوج سب زا منوا ، طقف متسه نوتمحازم بشما نیمه :نم اضر

درک رارصا

ور یکی نیمه ،نم مرسپ لثم مه امش نوج، اضر یراد رایتخا : نارهم

یخوش ،..... شور هدموا مه هگید یفصن منک یم رکف حاال متشاد

مدرک
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هنکن درد امش تسد : اضر

؟وگب تسه یچ تمانرب ):حاال کمشچ ، هتسهآ ) تشادن یلباق : نارهم ،

تسین نومنیب هبیرغ ، شاب تحار .

نارهم ) مدش دازآ نودنز زا زورید هزات ؟نم همانرب مودک ؟ همانرب : اضر

یزیچ هک ؟نم دایم یزیچ یوب ( روطنیمه مه اضر ، دشک یم وب

منک یمن ساسحا

ور اهوم نیا ارچ،نم نم :اما نارهم ...

؟ روظنم بخ ، دیدرکن دیفس بایسآ :وت اضر

تشقن روز...، روز،نم وت ارچ : نارهم

ناج؟ : اضر

مگب یچ هثم ، هشقن یب :مدآ نارهم

مگیم ، دیگن یچیه : اضر

نیرفآ : نارهم

فارتعا عیرس ، یهاگآ ندربیم قاطنتسا یارومام اج هب ور امش : اضر

مریگب نز ماوخیم شتسار ، دیریگ یم

یدرکن لوبق متفگ تهب یدید ؟...، اضر نوج : داوج

ربب االور غشآ متفگن هگم ؟ یداتسیاو شوگ اجنیا :وت نارهم

هگید مدرب : داوج ،...
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ربب هرابود : نارهم

میرادن هگید اجک، ؟زا هرابود : داوج

هگید ربب،ورب ور هیاسمه ملا :ورب نارهم

تهج نوا زا ناهآ ؟ هایس دوخن لا :بند داوج

هن؟ هگم ، هنودیم ور زیچ همه داوج ، شاب :هن، اضر

درک فارتعا وزیچ همه اضر :هرآ، داوج

سپ :نبلا نارهم

هک هیتارهاوج لا بند شتسار : داوج ...

هرهاوج هرتخد مسا ، همودک تارهاوج ، یگیم ارچ دنرچ : اضر

تسه هرتخد مسا ، ناهآ : داوج

؟ اضر نوج وگب : نارهم

اضر نوج : داوج

هراذیم هیام نم نوج زا ،یه تدوخ نوج : اضر

شنوخ هرتخد عیلا، یلیخ ، هنزیم هراد تسار فرح بخ : نارهم

؟ تساجک

رت فرطنوا نوبایخ ات دنچ : داوج

تسه شروظنم رهش رس نوا : اضر
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هگیم اضر هک نیمه :هرآ داوج

منیبب نیشاپ ، تسین هراختسا چیه تجاح ریخ راک هللا،رد :ای نارهم

؟ اجک : داوج و اضر

هربیم و دایم هگید یکی یبنجب ،رید هگید یراگتساوخ : نارهم

یتسیاب مه انوا ،هب میرادن یگدامآ مه ،ام هتقو رید االن هخآ : اضر

هراد بادآ یلگ، هتسد ، یسابل ، میدب ربخ

؟ هبوخ ادرف : نارهم

هبوخ :هرآ داوج

یدیم رظن هک یراگتساوخ نریم وت هساو هگم : اضر

میرادن ووت :نم داوج

هیام هشیمه نم نوج زا ،اما میرادن ووت نم دش هک اجنیا : اضر

ندعب هشاب ،نم یراگتساوخ داوج هساو میرب نلصا هن؟ یراذیم

تسه هساک مین ریز یا هساک هی همولعم ، یزاسن و یدموا : نارهم

هشاب ، میرب یا، هساک :هن،هچ اضر

میراد راک یلک ادرف هک میباوخب نیزادنب ور اهاج نیشاپ : نارهم

یچ؟ تسراکچ داماد نسرپب ،هگا یزیچ هی طقف : اضر

؟ یکوا منک، یم لح متندوب نادنز منک، یم تسرد ونوا : نارهم
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و شیر ، دییام گرزب امش دوش]: یم ولو شیاج رد هکیلا [ردح اضر

فپورخ ) تسامش تسد یچیق )

دوب هتسخ ردقچ : داوج

نک شوماخ وغارچ : نارهم .

هب شرب :

نابایخ نامه ، یجراخ زور،

دسر یم هار زا نارهم دعب هظحل دنچ . تسا رظتنم اضر ]]

نوا وهن ونم راذب،هن راک رس وتدوخ نم،هن زیزع نیبب : نارهم

ونووج .

مراد شسود :هن،نم اضر .

ا یمک هی نوتینس الف تخا هتسرد ، منودیم : نارهم

هرادن یبیع ،اما هدایز .

؟ شدیسانشیم وفرط هگم امش : اضر

مگیم ور داوج ،نم ایتفرگ ور :ام نارهم .

؟ هراد داوج هب یطبر ؟هچ داوج : اضر

روطچ ینودیمن متدوخ هک ینک یم شیزاب هی دراو یراد :وت نارهم

ینک شعورش یتسیاب .
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اررب یشوگ .دعب دراد رظن اررد نارهم و اضر هدنشورف رود، یامن ]

،رد مارآ کب موز کی اب نارهم و اضر ریوصت . دنز یم نفلت و دراد یم

ار ناشیادص ،اما دنتسه وگتفگ ردحلا هک دریگ یم رارق هنیمز سپ

میرادن ]

تس هزاغم یوربور ،وسژه نابرق : هدنشورف .

؟ هنکیم راکچ ادص:

هنزیم فرح لا سنایم درم ابهی هراد : هدنشورف .

تقو نوا ،ات متسرفیم ور یکی ،االن هشاب شهب تساوح ادص:

شاب شبقارم .

هشن مک نوتیاس ، دییامرفب رما امش یچ :ره هدنشورف .

نارهم و اضر هب ریوصت هرابود تشگزاب ]]

نم دیق هنرگاو وخالص، هیچ ناتساد وگب هدنک تسوپ و :کر نارهم

مشاب هتفگ نزب، ور داوج .و

ریخ،ام هب ور امش ، میتساوخن ، یچیه نلصا ، امیدرک یریگ بجع : اضر

سالتم ارهب

هشیمن یروجنیا ، یزاسن یدموا : نارهم

نزب ور ام دیق یتفگ االن تدوخ امش : اضر

؟ مدز دیفس گنر نصوصخم ور اهوم نیا نم یدرک رکف : نارهم

تسین دیعب امش :زا اضر
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مینزب کنخ هباشون ودات نلعف میرب مهف،ایب زیچ مدآ نوبرق : نارهم

هزاغم ، یلخاد زور،

تمحز یب یرگت هباشون :ودات نارهم

؟ کیک :اب هدنشورف

؟ دایم رد رت نوزرا : نارهم

،هن مریگ یم کیک و هباشون هشیمه متسه یرتشم اباب،نم :هن اضر

نم هب هدب درز تمحز ،یب هباشون طقف

هراشا وربا و مشچ و بل اب اضر ]... مدیمهف هک یتقو نوا :زا نارهم

سفن اضر ] ایدش رتخد نیا قشاع وت ]هک تسین شاج اجنیا دنک یم

ردقچ ینودیمن دنز]، یم یزیر کمشچ نارهم ، دشک یم یتحار

یریگ یم نوماس رسو هرخ هکبال مدش لا حشوخ

نتسه مومع :( هدنشورف هب (ور اضر

لحم هدنشورف ] متسه اضر اقآ یومع هدنب ، مدرک ضرع :سالم نارهم

دوش یم دراو دوب هناخمرگ رد هک میرک عقوم نیا .رد دراذگ یمن ]

؟ یتدوخ اضر :اقآ میرک

متسین اضر ،نم ریخن : اضر

نوترما ، متسه هدنب اضر : نارهم
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نادنز وت هخآ : میرک ....

درز؟ ای هایس ، نوشیا هساو مه یرگت هباشون :اقآ،هی نارهم

یجنران تمحز ،یب ینکیم هدنمرش اضر، اقآ تتسد نوبرق : میرک

؟ میرب نارهم )،اقآ اضر هب اقآ...(ور هب :هدب نارهم

دنور یم نوریب و دنک یم باسح نارهم ] میرب : اضر ]

هزاغم یولج نابایخ ، یجراخ زور،

دننک یم تکرح نارهم و اضر ]]

اه دیدرک روج و تفج بوخ هللا، ،ویا نارهم :اقآ اضر

لوپ ام، شیپ ایب ماش بش هدب، ماجنا یراد یراک ییاج هگا :ورب نارهم

؟ یراد لوم

تسه نادنز قوقح زا مک :هلب،هی اضر

نلعف درک، هشیم هچ مینیبب ایب بش سپ : نارهم

امش ظفادخ ، مشچ :هلب، اضر

هب شرب :

شردپ و داوج ی هناخ ، یلخاد بش،

دوش یم عمج هرفس ]]
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مربب االور،...، غشآ مرب :نم داوج

نوج اضر نیبب ،... مهف زیچ مدآ نوبرق ، ینکیم وت وتسرد :راک نارهم

میبنجب دیاب ، همک تقو

؟ مگب دیاب یچ : اضر

؟ مگب :نم داوج

د ورب ،د یداتسیاو شوگ فلا اجنیا زونه هک ،وت هچب : نارهم

داوج وگب : اضر

داوخیم وحاال هدرک نوهنپ جنگ هی اضر هک هنیا ناتساد :اقآ داوج

هرایب شرد

یم جراخ رد زا داوج دنک، یم لا بند ار داوج و دوش یم دنلب ] اضر

زا شیپ شتسار ، تسین یزیچ وت...، منزب :[ ددرگ یم رب اضر و دوش

ییاج هی مدرب ، دیسر متسد هب یلدب تارهاوج تشم هی سبح

نیلا ح هچ رد منیبب شغارس مرب متفگ ،حاال مدرک شنوهنپ

دنک یم هراشا شیاهوم ونم[هب نیبب : نارهم ]

خر هب ور وم دیوش ات راهچ نیا هشیم یچره ات مه امش اباب، :یا اضر

وابباال نامز رورم وهب یعیبط ، دیدرکن گنر ور ،هلب،انیا یشک یم ام

ندموارد دیفس گنر هب نس نتفر

تسا هبرجت ]،انیا تسا ناوج روظنم ] نووج یباوخ رد مزونه : نارهم

:حاال اضر
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؟ یراک لها : نارهم

هشاب یچ ،ات همولعم : اضر

یا؟ هلماعم لها : نارهم

متسه : اضر

نزب ...،د شدق نزب : نارهم

تسه یچ منیبب لوا : اضر

فصن فصن ، مینک یم ادیپ یگیم هک ور یتاجیلدب نیا مه :اب نارهم

یچ؟ نم سپ :،ٳ داوج

؟ یتشگرب : نارهم

مدیباوخ اال غشآ ولهپ :هن، داوج

رسپ میمه هکاب ووت :نم نارهم

؟ دیشخب یم هفیلخ هسیک :زا اضر

هار طسو هنک، ادیپ همادا دیاب و هدش عورش یزاب مناج، نیبب : نارهم

یتخاب مه یروجدب ، یتخاب ینک لو

هرادن دوجو یچیه نلصا : اضر

ینودیم متدوخ ، تسین یگیم هک مه اه یتحار نیا :هب نارهم

مدیشک سبح یلک شتباب ...........،نم امیداتفا یریگ بجع : اضر ،
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؟ فصن فصن ،حاال منودیم نم مشاج ، مدرک رطخ

هدب هنذم : نارهم

امش یکی نم کی،ودات :ود اضر

؟ اضر نم؟... سپ : داوج

مشکیم وت تسد زا هیتخبدب یچره ، تفوک :یا اضر

:ٳ داوج

نوج اضر یدموا تسرد ور یکی :نیا نارهم

مه؟ امش :اباب، داوج

جنگ هیچ، هشقن مینیبب ات رایب زیرب شبد یاچ ودات :رپب نارهم

تساجک

؟ اتود مه ییاچ : داوج

ات هرارق هچ زا ارجام منیبب نک فیرعت اضر اقآ بخ د، ورب : نارهم

مینک ادیپ شساو یباسح و تسرد لح هار هی

کناب هک مدرک یم راک یا هفرح هورگ ابهی نم هک هنیا شتیسار : اضر

جراخ زا انیا مدیمهف یرخآ راج نیا دوب،وت نوشمانرب گرزب یاراک و

ننک یم راک نوشارب هک ور یناسک ی همه ،و نریگ یم روتسد روشک

دعب هک دوب ننک.نیا یم تسین هب ،رس لیوحت و تقرس دعب ور

ارهاوج تقرس ..

؟ یگیم ور یزکرم کناب فورعم یاه هقیتع نومه هنکن : نارهم
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انومه :هلب، اضر

]حاالام دنزیم اضر یاه هنوش یور ] دازیمتسد ؟... دوبوت :راک نارهم

بخ؟ ، بجع ، مینیشب وناز ود امش یولج دیاب

تاجن ور منوج یتسیاب متفگ دعب :( دشک یم تروه ار یاچ ) اضر

لبق اه تدم زا هک یا هنوخ غارس متفر یدزد دعب هک دوب مدب،نیا

مدوب هتفرگ رظنرد ادابم زور یارب

؟ هنوخ مودک : داوج

؟ میریم هک هچوک نیمه :وت نارهم

:هلب اضر

ناهآ : داوج

؟ یدرک رکف یچ سپ : اضر

یام هنوخ مدرک رکف : داوج

یرت نیگنس ینکن رکف وت نلصا : اضر

یتفگ نک،یم شلو : نارهم

متفر لوا ، هورگ شیپ نتفر یاج هب تقرس دعب بش ، یچیه : اضر

یفرعم سیلپ هب ومدوخ مشدعب ، مدرک میاق هنوخ نیا وت وتارهاوج

مدرک

؟ سیلپ هب ارچ : داوج
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هدب تاجن وشنوج هک نیا هساو : نارهم

ریگتسد تقرس ماگنه رد نم ندرک یم رکف هورگ راک نیا :اب اضر

مه سیلپ ، مداد یم تاجن مه ار منوج ،و مدیدزن ار تارهاوج و مدش

درک یم مدازآ یتدم زا سپ و درک یمن ادیپ یکردم

دیچیپ اج همه شربخ :اما نارهم ...

تسد هب یکردم چیه نم زا هتبلا ! یسناش دب نگیم شهب ونیا : اضر

مدیشک نودنز تدم همه نیا ارچ منودیمن ،اما ندرواین .

تسه زیچ همه هب نوشساوح ، نیبن روجنیا ور اسیلپ نیا : نارهم

؟ یبش فصن نیا هیک [ گنز یادص ]

مینک عمج میشاپ : اضر ...

ور؟ یچ : نارهم

تسه هن هب عبر هی زونه تعاس : داوج .

جرب رس ،وگب نمتح هیلا غشآ نیبب هک،ورب تسین جرب رس : نارهم

ریگب ونیا ...ایب دایب

؟ همیس یب : اضر

نگیم ولا شاهاب ... لیابوم ، هلیابوم :هن، نارهم

؟ هروخ یم یدرد هچ :هب اضر

میسامت رد مه :اب نارهم .
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دوب میرک : داوج

اتسین نک لو منیا ... اباب :یا نارهم

؟ داوج نوج وگب : اضر

تبیج زا هنوخمرگ ،وت تهب مدب تفگ داد ونیا ، اضر نوج :هب داوج

هکنیا لثم هداتفا

یه هکا ؟... مراد المز هنوش هخآ نم ؟... هنوش : اضر

؟ تفگن یا هگید زیچ ؟ نیمه : نارهم

؟ اضر هیچ نوا ... منوسرب سالم امش هب تفگ ارچ : داوج

؟ یدیدن ،اتحاال لیابوم ، هلیابوم نیا : اضر

مراد وشلدم نیرخآ ،نم هیمیدق یلیخ تیشوگ نیا هخآ : داوج .

یم هچاپتسد اضر . دنزیم گنز اضر هب شیشوگ [اب نارهم

یم بترم داوج دهد، یم دای وا ارهب یشوگ اب راک زرط نارهم دوش.

سامت رد مه اب مینوتیم هس ،ره هگید بخ دنز]: یم هیانک و ددنخ

میشاب .

دینک ضوع نم وراب نوتیشوگ هشیم هگا تمحز ،یب نارهم :اقآ اضر

دنبب )د داوج هب ](ور داوج ی هدنخ ]... هنکن تیدرس اباب، :هن نارهم

زا مه وت تفرگ قنور تراک و بسک تقو مه،د...ره وت وتشین نوا

یرخ یم وشرتهب نیا

هراد یچ همه ، نیبب ، تسه نم یشوگ شرتهب نیا ،زا اهانیا : داوج
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؟ هریگیم مسکع ! جبلا :هچ اضر

ملیف هیچ، یچ سکع : داوج !

داوج ، مباوخب مریم ،نم دعب ارب دیراذب ور نوتافرح :نیا نارهم

میشاب سامت رد مه هکاب نک ویس شمسا هب ور اضر ی هرامش .

نوج اقآ مرادن وشرامش هک :نم داوج .

اضر یشوگ وت متخادنا وتیلبق تراک میس نومه ، یراد : نارهم .

ددنخ یم هقهق اضر ونم؟...[ تراک میس ؟ نوج اقآ یدرک راکیچ : داوج ]

میراد راک یلک ادرف دیباوخب دیشاپ : نارهم .

دینکن باسح یکی نم :ور داوج .

دور یم ./رون دباوخب دور ...[یم شاب یدوخن :وت نارهم ]

هب شرب

هزاغم لخاد و نابایخ نامه ، یجراخ زور،

،دیایبمیرکاتتسارظتنمهکیلاحرد.دنزیمنفلتیشوگابنارهم]

ودرادیمرباریشوگوهتفرگرظنریزارواهزاغمیهدنشورف

رداما،دوریمهدنشورفیورهبمارآموزابنیبرود.دنزیمگنز

[تسارظتنمهکمیرادارنارهمهنیمزسپ

هزاغم وت ....،هن تساجنیا هرسپ تسود ورای ،نیا نابرق : هدنشورف
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نومتسد زا هشن هفد نوا لثم ؟ دیتسرفیم ،.... هنوبایخ رونوا ، تسین

یا؟ هگید دایب،رما دوز دیگب تمحز یب طقف ، مششچ هرب...،ور رد

ظفاحادخ شچ، شچ، ....

وهب جراخ هزاغم زا مارآ موز اب نیبرود دنک، یم عطق هک ار یشوگ ]

تسا هدمآ میرک . ددرگ یم رب نارهم ]

هی وت زا هک متسنودیم انعر، نووج نگیم وت هللا،هب کیراب : نارهم

تیرومام نک،هی شلو ،... چیه هگید ودات نیا زا دایم،اما رد یزیچ

مراد تارب .

؟ تیرومام : میرک

،حاال میدلب اراک یلک نومدوخ ام ،اباب یتفرگ مک تسد ور :ام نارهم

مدیم دای ور شنوف و تف تهب طخ وت یتفیم مک .مک

؟ نوف و تف : میرک

نیبب ، وشن تغل اممال هساو ونف،حاال توف ، ناهآ ، نگیم یچ : نارهم ،

،ایب مارب یرایم رد وشکوپ و کیج یریم ، مدیم تهب سردآ ،هی

هنوبایخ نیمه ...،وت شاهانیا .

؟ یگیمن نارهم هب ارچ : میرک

اجنوا هرب یتسیابن ،هن،نوا یگیم ور نارهم ناهآ ، نارهم :اقآ نارهم .

یچ؟ هساو : میرک

تارب ایب، ورب حاالوت ،اباب یتسین هراک نیا مه :وت نارهم
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؟ هیچ دنک] یم هاگن ار سردآ میرک ډ...[ .ورب مگیم

شتسه نایرهاط اقآ جاح سردآ هک :نیا میرک .

؟ هراد یداریا ،هچ هشاب : نارهم

،اما یچیه : میرک ...

؟ شیسانشیم سپ : نارهم

بخ :هرآ میرک

بخ؟ : نارهم

هریم هاگشناد هک هراد رتخد :هی میرک

یدموا بوخ ونیا : نارهم

هتشاد مرسپ :هی میرک

؟ هتشاد : نارهم !

دهد یم ناشن ار نابایخ مان یولبات تشگنا (اب میرک ):...

اضر هنک تتنعل ادخ ،... نایرهاط دیجم دیهش نابایخ : نارهم

ینک یم نیرفن وتدوخ ارچ : میرک

نومسآ ی هرسپ نیا تسد زا مدرک یطاق دوب، نارهم مروظنم : نارهم

گرزب لحم نیا ،وت مسانشیم ور هداونوخ نیا نم هگیم نم لج،هب

یراگتساوخ مارب ورب راذب شیپ مدش،اپ

www.takbook.com



هریخ هک :نیا میرک

هدب یروزیف یابق یال نیا هب رتخد دایم ،یک بوخ رسپ هخآ : نارهم ،

هرادن یباسح و تسرد داوس راچکالمس

تسا هتفر جراخ هک نیا هثم :اما میرک

ح بجع [ دروخ یم گنز نارهم هارمه نفلت ،ات....[ هدرک دوخیب : نارهم

تسا هدازل ال

هیک؟ : میرک

...ولا،سالمو هگیم یچ منیبب سیه ، هنارهم هزیچ اضر،هن، : نارهم ...،

یتشادرب هن یتشاذگ هن یباسح ،درم هبجاو سالم باوج هک فیح

یلحم نیا ی هچب روطچ ؟....،هلب،وت یدش دیهش رهاوخ هاوخ رطاخ

مایب ات شاب ، منزیم فرح یروضح تاهاب مایم بخ، لیخ ؟ هخآ ....،

رد تاهاب ، هشیم روطچ منیبب مرب ،نم هنکن درد تتسد ناج میرک

یلو مسامت

متمدخ رد دوب یراک ، هشاب : میرک

؟ یرادن یگدنز و راک تدوخ ،وت منیبب : نارهم

هنوخمرگ مریم مابش ( کمشچ ) مخرچیم مدوخ :ارب میرک

ورب ...د درک هشیم هچ منیبب ات ورب ...،حاال هشاب ، تدوخ نوج : نارهم

هگید

هنکندرد تتسد ضوع بخ، مریم : میرک ...
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هچ ( شدوخ ](اب دوش یم رود تعرس اب میرک ات....[ :ورب نارهم

دوش یم رود ) میداتفا یریگ )

ریوصت بورغ

هب شرب

نارهم هناخ ، یلخاد بش،

دیوگ یم هک دریگ یم ار یا هرامش و تسا تحاران تدش هب نارهم ]

تسین سرتسد رد بطاخم ]

یلا عبانج ینوج نوج تسود اضر اقآ زا منیا ، داوج اقآ امرفب : نارهم

دیریگ یم تخس وزیچ همه نوج،ارچ اقآ هدش یچ هگم :حاال داوج

امش

و هتشادرب ور طالاه شدوخ هایس، دوخن لا بند هداتسرف ور :ام نارهم

هتفر هک هتفر .

؟ دینئمطم اجک :زا داوج

تسین شادیپ منزیم گنز یچره ... امرفب ؟ دینئمطم اجک :زا نارهم

بخ هشاب هداتفا شارب یقافتا دیاش : داوج

ام ،رس متفگ هک نومه ، هرادن تفآ نوجمداب ،نیا تخت تلا :یخ نارهم

باال دیشک ور همه درک، مرگ ور

میدوب مرگرس زور دنچ ، دموین شیپ یلگشم هک ام هساو : داوج
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هبیرغ هب بسچب نک لو ور تردپ ، امرفب : نارهم

؟ هبیرغ دش ،حاال میدوب ردارب ودات لثم هک زورید :ات داوج

فیح ، فیح ،... هبیرغ هب تمحر دوب....،دص زورید ، زورید : نارهم

یچ؟ فیح : داوج

مبآ )،هی تروه باال( دیشک هجمزب نیا طالهک همه نوا فیح : نارهم

یاج هی وتیزور ادخ ورب زاب،وگب هیلا غشآ نیبب ورب رد] گنز ]. شور

و داوج دنک. یم همزمز و دنزیم مدق نارهم دور. یم داوج هدب[ هگید

دنوش یم دراو مه اب اضر ]

:سالم اضر

دموا ، امرفب : داوج

دموارد نوشردپ ماتشگنا اتحاال رهظ ؟زا ییاجک تسه مولعم : نارهم

متفرگ وترامش سب زا

متشادن راشژ : اضر

یدرک یم راشژش اج هی یدیرپ :یم داوج

ردقچ ینودیمن ، تفر اج رازه ملد هک ،وهللانم هلعب بخ : نارهم

هب نارهم دهد، یم نوکت ورس دنز یم دنخزوپ داوج ] مدش تنورگن

دزادنا یم وربا و مشچ داوج ]

نوتتبحم نوبرق : اضر

منود یمن ، هناتسرامیب ، شندرب نادنز متفگ یه مدوخ شیپ : نارهم ...
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هدرم : داوج

یم رکف یروطنیا شگرزب ردارب هب تبسن ،مدآ ریگب زاگ وتنوبز : نارهم

هنک؟

مه یزیچ ، متشادن راشژ هک متفگ !!! دیدرک رکف بوخ ردقچ : اضر

منک راشژش اج هی مرپب ات دیدوب هدادن

راشژر نودب ور یشوگ لقع، نیریش ی هرسپ ( داوج هب :ا،ا.ا(ور نارهم

؟ تاضر شاداد هب یداد

دیداد نوتدوخ ، نوجاقآ مدادن :نم داوج

رایب راشژور ،ودب متفگ هک نیمه ، هشابن فرح : نارهم

دوب یروطره ، تشادن یشوگ اضر شاداد هک تقو نوا روطچ : داوج

هنک؟ ادیپ ور ام تسنوتیم نفلت تراک اب

مدرک رکف یلک نم دینود ،یم هتسرد مگب، یچ منودیمن : اضر

اضر نوج :هن! داوج

نوج اضر ،وگب هنزب وشفرح راذب : نارهم

هرب مینزب ور شدیق ، تسین یلمع راک :نیا اضر

میدرک هنیزه یلک ،اماتحاالش نووج ور ام یتشاذگ راک :رس نارهم

راشژر راشژریب : داوج

:اااا نارهم ،
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میفرط یا هداوناخ نیچمه اب متسنود یم هچ نم ،اما منود :یم اضر

هجیتن نیا هب یتسیاب یرب ات یدییاپ یم ور هنوخ هک تقونوا : نارهم

حاال هن یدیسر یم

منک؟ راکچ دیگیم :حاال اضر

میدیم همادا ، یچیه : نارهم

؟ هخآ یروجچ : اضر

هگا نیبب ، داوج [ گنز یادص ] مدرک ور شاج همه رکف :نم نارهم

هیلا غشآ ...

مایب ات دینک ربص یلا، غشآ یتفگ سب زا نوج اقآ ور ام یتشک : داوج

یشاب یتسیاب نقافتا ید، یمن تسد زا ور یزیچ ، سرتن : نارهم

بجع :هچ داوج

هگید ورب :د اضر

نیمه یرب، شرخآ ات یتسیاب یدرک عورش هک ور یراک ، نیبب : نارهم !

هدموا هرسپ نیا ، نوج :اقآ داوج

؟ هیلا غشآ : نارهم

تخبدب یلا غشآ هب یدرک دنب مه امش اباب، :یا اضر

؟ تسه یک بخ لیخ بش..،، تقو نیا هخآ : نارهم
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همیرک : داوج .

؟ میرک : نارهم و اضر !

؟ داوخ یم یچ :زاب اضر

هنوش : داوج .

؟ غرم مخت هنوش ؟ هنوش ؟ یچ : اضر

هرب هدب رادرب مومح وت زا ور هنوش ورب داوج :هن، نارهم .

تساجنیا هقیقد ره هشابن رومپ رومام :نیا اضر

هگیم تسار ، لویا : داوج

هی منک رکف ،اما هروخیمن ازیچ نیا هب شنوخ هورگ اباب، :هن نارهم

هدرب ییاهوب

هشب بآرب نومشقن مومت هدب نومول نوج،هرن :اقآ داوج .

مساوح ،نم زادنب ار وشراک ؟رپب یدومرف لضف راهظا امش :زاب نارهم

؟ مینک یم راکچ ام سپ نوج اضر ،... تسه

ور؟ هنوش : اضر

:هن نارهم

؟ ومیرک : اضر

نومه ، مراذیم یراگتساوخ رارق نم نیبب اه، یتفرگ ور :ام نارهم

مینک یم مومت ور راک مه بش !
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؟ بش هی وت شمه یسورع و دقع ، یراگتساوخ ینعی : اضر

درک گرم قد ونم نیا ،اباب یدموا هک دش بوخ ، داوج یاو : نارهم !

صالح هب نگیم نوج اقآ یچ ،ره هگید نک شوگ اضر، شاداد : داوج

تسه نوم همه .

؟ یداد ور هنوش دش یچ ، یدوبن هک وت هخآ : اضر

دش؟ یچ مدوبن :هرآ،وگب،نم داوج

وشیگدامآ مه هدب،نم نز ونم روز هب داوخیم نوج ،اقآ یچیه : اضر

مرادن .

طلغ ]:نم دنیشن یم هرابود ،اما دراد یم رب زیخ اضر تمس [هب نارهم

هنک یم زاب ومدآ نهد ،هب...، مدرک !

؟ مینک یم شمومت مبش نومه یراگتساوخ میرب یتفگن امش :ااا، اضر

متفگ ارچ : نارهم

امرفب : اضر

هگید دیتفگ ، هگیم تسار اضر شاداد نوج اقآ بخ : داوج

اضر شاداد اضر، شاداد یه وتنهد دنبب : نارهم !

امش : داوج ...

اضر اقآ امش یارب هن اما یراگتساوخ میریم متفگ :هلب،نم نارهم !

هدیعب امش زا نوج یچ؟اقآ : داوج !
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ارچ؟ : نارهم

ندن نز نم هب هگا یچ،انوا هک یدرک رکف امش ، یباسح درم : اضر ،

ننک؟ امش میدقت یتسد ود ور نوشلگ رتخد نایم

هک دایمن رد روج امش وسلا نس نوج،اب اقآ هگیم تسار : داوج .

؟ مدوخ :نم؟ارب نارهم

یتفولچ واپ تسد نیا ؟ای میرک یارب یک؟ یارب سپ : اضر .

مارتحا اضر، :د، داوج !

شمه طقف هتبلا ، ماوخ یم انعر نووج نیمه یارب نقافتا : نارهم

یراگتساوخ میریم . میدنبب وگنلف و میرایب تسدب وتارهاوج ات هیزاب ،

دشن هک میاوخیم شزوپ دش جراخ طالاه هک !دعب

؟ دینک یم یزاب یروطنیا نووج اتود کاپ تاساسحا ؟اب نیمه : داوج

وتشین دنبب : نارهم .

مدیدنخن هک :نم داوج .

یگمه ارجا امش، زا هشقن ، میلست نم :اقآ اضر .

نوج اقآ هساو غاد یاچ ودات رپب داوج اقآ، هکت هی یدش :حاال نارهم

رایب تاضر شاداد و

هداماد یراک لصا یتم نم،انسال ارچ : داوج .

ینکب نیرمت ار ندروآ یاچ یرب دیاب هک نلعف : اضر .
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یگمه ی هدنخ درپ، یم اضر لوک رسو هب داوج ]]

هب شرب

هزاغم ، یلخاد زور، هب: شرب

قمر هک نیا ..... هدب وشایرگت نوازا هنود هی تتسد نوبرق : نارهم

یم باال سفن دش(کی حاال ناه ،[ دنک یم ضوع هدنشورف ] هرادن

دایم هباشون ،دعب هگید تسولگداب ، دیشخبب ... شیخآ ( دشک ...

هدش؟ یچ ، یرکپ زورما ، هنکن درد متتسد امش، تمدخ منیا امرفب

هدرخ هی ملصوح ،مک تسین یزیچ راد: هزاغم .

هخرچ یم مروجنومه ، یریگب روجره ور ایند نتفگ میدق :زا نارهم

نکمم هگا هتبلا ؟ مشاب هتشاد تزا یصوصخ لا وئس هی هشیم منیبب ،

تسه .

هشاب یلا وئس هچ راد:ات هزاغم .

هار ور نوشیا حاال یراد یرتشم ،... هتتسد راک همولعم ناه، : نارهم

لوا لا وئس بخ، .............. زادنب ....

هک لا وئس هی یتفگ : هدنشورف ....

هکنیا نک... ربص ؟ یدموا ؟ یدموین ایند هب هک ههام شش : نارهم

و دندرگیم ام نووج ود نیا رب ورود یرفن دنچ هی منیب یم هیتدم

نراد نوشرظن ریز

همدوخ راک وت مرس ؟نم منودب اجک زا نم راد: هزاغم .
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تسه یچ همه هب مساوح مگب تهب متساوخ ، مدرکن لوبق : نارهم ،

؟ یسانشیم ور میرک نیا منیبب وگب مود، لا وئس . هشاب اما

؟ میرک راد: هزاغم

تسولو رونوا و رونیا شمه هک ساپ و سآ ی هرسپ هرآ،نیا : نارهم .

؟ یگیم ور هنوخمرگ میرک ، ناهآ راد: هزاغم

؟ تسا هنوخمرگ مشیلیماف ، هشدوخ : نارهم

ننزیم شادص روطنیا هباوخیم اجنوا ابش نوچ راد:هن،اما هزاغم .

و تسه تدوخ راک وت ترس مه نمتح ، لوبق ، عیلا تباوج : نارهم

؟ هتسرد ، یربخ یب مه یا هنوخمرگ میرک نیا وراب راک زا

نایاپ هب اجنیمه رد مه امش وئساالت تقو ، هتسرد هلب، راد: هزاغم

دیسر !

،اما مسرپ یمن سپ ور رخآ لا وئس ، هشاب : نارهم ...

مدیمن باوج هنرگاو ، هگید یکی نیمه طقف راد: هزاغم .

میتسه تتباث یرتشم هشیمه مه وام هتولخ تزاغم هبوخ : نارهم .

وم هشب کنخ ینک فرصم قرب متعاس دنچ هک هباشون راد:هی هزاغم

سرپب وتلا وئس ،حاال هرتهب میشورفن نومه یدب، تایلا .

؟ یسانشیم ور اقآ جاح نیا رخآ، لا وئس :واما نارهم

؟ مودک راد: هزاغم
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هگید هراد تخب مد رتخد هک نیمه : نارهم .

شیلیماف ، نراد رتخد ومه نتسه یجاح مه ایلیخ اجنیا راد: هزاغم

هیچ؟

نوبایخ نیمه یور شیلیماف ،..... هگید وگب ونیمه لوا زا بخ : نارهم

تسه .

؟ نایرهاط دیهش ؟ردپ نایرهاط اقآ جاح راد: هزاغم

ردقنیا ارچ حاال ،اما بجاو مه شمارتحا تسه دیهش :ردپ نارهم

؟ یدش لوه

تسین نتفگ هب یزاین ور، نوشیا نسانشیم هلحم ی همه راد: هزاغم .

؟ یاوخیم یچ هساو حاال

هلا؟ وئس هی نیا :االن نارهم

منودب ینوتسیاب بخ راد: هزاغم .

مه دیاش و متسه ینومدوخ تاهاب نوچ ،اما تسین هک یدیاب : نارهم

داتفا تهب تافلخم و ینیریش و هباشون و ماش شرافس ارب نومراک

مگیم تهب .

یشورف ینیریش وهن هناروتسر هن اجنیا راد: هزاغم .

بوخ رسپ ،... ابحرم ، تنسحا ، تیباوج رضاح هب نیرفآ : نارهم ،

اقآ جاح تخب مد رتخد اب داوخب نم لگ هتسد رسپ هک یتقو

هک،هی تسین بنولود و بنلد و لهد و زاس هب هنک،زاین یسورع

و هدش لوصو هک دیجم هللا کالم دلج کی هیرهم ، دقع ی هبطخ
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هشیم مشتافیرشت و ماش ! مامت همان الم، لگ،وسلا هخاش ددع هدراهچ

هک ریش تکاپ دنچ رت یتافیرشت یمک ،ایحاالهی هباشون و کیک نیمه

؟ هیچ ،....... نروخب کیک و ریش ، دنتساوخن هباشون رگا اه یضعب

؟ یدنخ یم هاق هاق ارچ

یاهراد بسن و لصا نوا زا اقآ جاح ،نیا یباسح درم راد: هزاغم

اهتنم ، هناموت درایلیم باالی نوشتورث نوشتشپ تفه هک هنارهت رازاب

یاج هی زا ترسپ ارب ورب و نک شومارف مه ،وت هیبوخ و یکاخ درم

اقآ جاح .......ا،سالم هگید .

؟ مدش نوتتبحص محازم ، مکیلع :سالم یرهاط یجاح

سانش نوشیا دنک] یم هراشا نارهم [هب نیراد رایتخا راد: هزاغم

نیگب ور نوترما امش ، نتسه

دیتسه ادخ درم هک همولعم امش تانجو اقآ،زا جاح :سالم نارهم ،

نوتتداعس هب اشوخ .

ربخ یسکره نورد زا شدوخ ادخ ، نیشاب :سالتم یرهاط یجاح

هراد .

منوج ، نفطل ریگن ور اقآ جاح تقو ؟)، اضر ) نارهم راد:اقآ هزاغم

نوترما یجاح .

هک یزیچ ، نونمم مه یلیخ درک، تبحم ادخ ی هدنب اقآ، :هن یجاح

طال هشیمه تقو هک دنچ ،ره هتقو میراد وسلا نس نیا یوت ام

تسه و هدوب .
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،حا امرفب راد] هزاغم هب ،[ور دیتفگ ،عیلا ابحرم ، یجاح تنسحا : نارهم

مشدعب ؟ مسرپب لا وئس کی طقف اقآ جاح روضح زا مراد هزاجا ال

منک یم تمحز عفر .

هن هک ارچ ، تسین نوشیا وراک بسک یارب یتمحازم :رگا یجاح ،

امرفب .

اب مارآ و بیجن و بوخ رسپ کی جاودزا اقآ جاح ، متنسحا : نارهم

؟ هراد یداریا هچ تخب مد رتخد کی

هراد باوث مه یلیخ هک همولعم ،اما مدشن هجوتم قیقد :نم یجاح .

زا هک اقآ جاح کی مه نیا دش؟ کنخ تلد راد]:ایب، هزاغم [هب نارهم

منونمم طاالهع، اب نید کوپ و کیج .

طیارش راد:هلب،اما هزاغم ....

وگب نیامرفیم اقآ جاح یتقو ؟ یدروآ اما ریخ راک وت مزاب :د، نارهم

مشچ .

؟ تسه امش یارب یتم سال راد):هب هزاغم هب (ور یجاح

،ارب نیسانش یم ار هدنب هک امش اقآ، جاح دیراد رایتخا راد: هزاغم

ناوخیم نوشرسپ .

هرابود عاضوا نیا وت مدرک ،رکف مدرک بجعت مه نم : یجاح

دینکب شارف دیدجت دیهاوخیم .

هب نم اهتنم ، هسب هعفد هی هسوه ناج،هگا یجاح راد:هن هزاغم
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دز ور یا هنوخ ره رد هک هشیمن مگیم نوشیا .

؟ میراد یصاخ تیاور هنیمز نیا رد هگم ارچ؟ : یجاح

یجاح نیا رتخد زا مرسپ اباب،نم اقآ، جاح نوتناهد نوبرق : نارهم

نیمه ناهآ نک، ملو ، یزادنیم باال وربا وگب،ارچ راد] هزاغم هیچ[هب

هدموا ششوخ تسه راوید ور نوشرسپ مسا هک ییاقآ جاح

ام نوچ هن، نگیم نوشیا ،حاال یراگتساوخ میرب میاوخیم

ربکتسم اقآ جاح و میتسه فعضتسم .

؟ نتسه ربکتسم اقآ جاح متفگ یک نم راد: هزاغم

؟هن یجاح هیچ ربکتسم اب شقرف دنمتورث و رادلوپ ی هملک : نارهم ،

نیگب امش .

اجک زا ور هدنب رتخد امش، ی هداز ،حاالاقآ مگب یچ ،...: یجاح

نسانشیم .

یجاح رتخد ، هسانشیمن مچیه ور امش رتخد : نارهم ......

نایرهاط اقآ جاح راد: هزاغم .

نومه :هلب، نارهم

نتسه نایرهاط اقآ جاح نوشیا :( ینابصع راد( هزاغم .

هداوناخ ، نبوخ هیبس ، هتاکرب هللاو تمحر و مکیلع الم سلا : نارهم

؟ نروطچ

ار رگیدمه ودات نیا هشب مولعم رگا تسا عنام بال یراگتساوخ : یجاح
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نسانشیم اجک .زا

ضرع هدنب ، نینک یم لوبق هبغالیم ونم رسپ نیدب لوق امش : نارهم

منک یم .

هللا رفغتسا : یجاح ،....،

هتساوخ نم زا طقف هگب، یتسیاب شدوخ نم رسپ شتیتسار : نارهم

نینک فطل وئساالور ی هیقب ، نوتسوبتسد میایب مریگب هزاجا نوتزا

نیسرپب نوتدوخ .

زا لوا یتسیاب ، مدیم طاالع نوتهب ،نم دیدب ور نوترامش : یجاح

مسرپب مرتخد .

دییامرفب موقرم ، تسه تکرب و ریخ هللاهک اشنا : نارهم ...

مدب ماجنا ور مدیرخ نم دیدب هزاجا ، مدیم طاالع نوتهب : یجاح .

نیراد رایتخا : نارهم

نینک یگرزب طقف ، تسامش تسد مه یام هزاجا اقآ، جاح

مدیم ربخ هک مدرک ضرع : یجاح .

،ورب هگید ندیم ربخ راد: هزاغم .

دوش یم جراخ هزاغم وزا دنک یم یظفاحادخ نارهم ]]

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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یراگتساوخ مسارم ) نایرهاط اقآ جاح ی هنوخ ، یلخاد بش، هب: شرب )

یراگتساوخ مسارم ) نایرهاط اقآ جاح ی هنوخ ، یلخاد بش، )

هک دنتسه یقاتا رد رگید ناوج مناخ کی و رسمه هارمه اقآ جاح ]

دنا هدش عمج یراگتساوخ یارب زین داوج و نارهم اضر، .]

هللا اشام ، نشب ریپ هگیدمه یاپ هب ناوج ود نیا هللا اشنا : نارهم ،

هب ،هب یسورع .هچ

هللا اشام هب، :هب اضر .

نارهم اقآ هشب مه امش تمسق هللا شنا اقآ: جاح .

دنتسه رضاح مه دامود و سورع حاالهک بخ هللا... اشنا هب، :هب اضر

هیضق وقلا بلطم لصا غارس میرب سلجم یاهرتگرزب ی هزاجا اب

مینکب .ور

ومه هک دنتسه نووج ود نیا راک لصا مناج، یتفگ :لگ نارهم

شفک ، تسین هک یزاب هچب و یخوش ، هیگدتز رمع هی باسح ، ناوخیم

یریگب هگید تفج هی یرب ادرف ، یشوپب زورما هک تسین .

مه اب اجک زا نووج ود نیا منودب متساوخ یم لوا اقآ:هلب،اما جاح

ندش انشآ .

،وهللا ادیریگ یم تخس ، یجاح اباب :یا اضر .
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نتفگ نمتح نوتهب نوتمناخ رتخد : نارهم .

ندرک طاالیع یب راهظا هک نوشیا : یجاح .

ایح و مرش نیا هللاهب اشام رازه ، یلفط ، یخآ : نارهم .

انشآ هدنب ی هیبس اب یروطچ ینعی ؟... روطچ امش ی هداز :اقآ یجاح

ندش دنمق .وعال

دیشخبب یلیخ ،... ییوشتسد ، دیشخبب ، ماوخیم رذع : اضر .

نک ییامنهار ور اقآ نفطل ناج، ومع :( رتخد هب (ور یجاح .

مریم مدوخ ، نیشکن تمحز : اضر .

نیتسین دلب ور هنوخ هک امش : یجاح .

منک یم ادیپ اهولبات ور :زا اضر .

اقآ ،نیا یگیم یروجنیا هک ناروتسر میدموا هگم اضر، :ا، نارهم

نتسه عبط خوش یمک امهی نارهم .

ومع ،ورب همولعم : یجاح .

ومع مشچ : رتخد .

نوترتخد نیمه هساو اقآ، جاح دیدنوم بوخ ردقچ هللا، اشام : نارهم

هنزیم نوتادص ومع .

عمج هب زونه هیبس ، نتسه هدنب ی هدازردارب نوشیا ریخ، : یجاح

ندشن توعد .
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؟ نتسین نوشیا مناخ سورع یتفگن ارچ سپ داوج :اقآ نارهم

یم دنز] یم کمشچ و دنک یم هراشا نارهم یم....[ هچ :نم داوج

؟ نوج اقآ دیداد تصرف هگم یلو مگب، متساوخ

داوج اقآ بخ ... نوج ومع نونمم :[ هتشگرب هک رتخد هب [ور یجاح

؟ دیسانش یم اجک زا ونم ی هیبس امش منیبب دییامرفب

اقآ جاح نسانشیم هلحم ی همه ور امش : داوج .

ور رگیدمه یروجچ ودات نیا هک ممهفن ات ورن،نم هرفط : یجاح

یم طاالیع یب راهظا هک نم رتخد ، هشیمن تحار ملا ،یخ نسانشیم

تسه یا هفایق و لکش هچ نم رتخد منیبب وگب نلصا هنک، .

یدب سپ مشنووت یتسیاب یشیم قشاع ، یجاح هگیم تسار : نارهم .

هک یبیس وهنیع تسرد ، تسامش دوخ هیبش ، یجاح هک همولعم : داوج

نشاب هدرک مین ود طسو .زا

هدموا شیپ یروف ،راک تسه نم رظتنم سنا ،آژ دیشخبب ، دیشخبب : اضر

مدرگ یم رب یدوز منک، تمحز عفر یعبرکی یتسیاب .

انیا اقآ جاح هسات، نومدوخ یایم هک تهار رس تمحز یب : نارهم

رایب ریگب تافلخم و هباشون اب بابکولچ تسد تفه ، اتراهچ مه .

؟ هشاب یگنر هچ هباشون ، مشچ :ور اضر

قفاوت هب ،هگا دیسرب نوتراک هب دیربب فیرشت امش :حاال یجاح

تسه یچیه هب یچیه زونه هک نلعف ، مگیم دعب میدیسر .
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یلیخ ادخ، ورت دینک ربخ ،ونم یگمه رادهگن ادخ ، هزاجا اب سپ : اضر

مروخب ور یسورع نیا ینیریش داوخیم ملد .

هللا اشنا : داوج و نارهم .

دوش یم جراخ اضر ]]

نایرهاط یجاح ی هناخ رد مد هب شرب

یم ار نیشام ورد دیوگ یم یزیچ سنا هبآژ اضر . هداتسیا سنا [آژ

ندیود هب عورش و دوش یم هچوک کی دراو و دور یم هدایپ و ددنب

یم تکرح تعرس واب راوس ار اضر هچوک فرطنآ سنا .آژ دنک یم

و دهد یم ار هیارک و دوش یم هدایپ اضر رتفرطنآ نابایخ دنچ . دنک

دوش یم رود تعرس وهب دوش یم رگید ی هچوک کی دراو ]

همادا اقآ، جاح لزنم هب شرب

ینومه منیبب ، منیبب ور امش موناخ رتخد یتسیاب لوا نم : داوج

هشاب هداد نم هب یهابتشا سردآ دیاش ، مدید نم هک تسه .

مدادن ات نوریب دیربب ونوتفیرشت هنوخ نیا زا یروف اقآ: جاح

،زا نوریب دیرب نک، شلو ؟.... هشیم یچ نوشمرج ومع ،... مرج هب

دییامرفب ، مگب یچ ، ایادخ هک...، مدیمهف ملوا .

اتسین یدب ی هچب نم رسپ ،وهللا دیدب هزاجا امش :حاال نارهم .

امرفب ، هیفاک ینک یم وشفیرعت امش هک نومه : یجاح .
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دنچ زا دعب . دنیایم نوریب هناخ زا هدزمغ یتلا ابح داوج و نارهم ]

ریز دننز یم تسین نوشفارطا و رود یسک دندرک سح هک مدق

هکاب مینیب یم ار یراوس روتوم و دور یم بقع هب نیبرود . هدنخ

مگ ار اضر حاالهک دیوگ یم .وا دنک یم تبحص شهارمه نفلت

تسا یفنم باوج ،اما مینک بیقعت ار ود نیا میدرک ]

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

نارهم هناخ ، یلخاد بش،

میریگب روج و عمج نیچمه نشج هی یتسیاب :حاال نارهم

؟ نوج اقآ نم هساو : داوج

اقآ هن هگم ، یراگتساوخ میتفر وت نم؟ارب هساو سپ ، هگید :هرآ اضر

؟ نوج

یاه طال نیا نشج لوا ،اما دییامرفب امش یچره ، مزیزع یاضر : نارهم

کرابم !

هنما نوشاج عمج، نوتلا یخ : اضر .

؟ ینعی : نارهم

هک مدرک نوشنوهنپ یباسح و تسرد یاج هی طایتحا ضحم : اضر

داتفا بایسآ زا ابآ یتقو ...

اهوم نیا مدوخ ؟نم ینک یم ایس یراد ور ،ام یتدوخ ورب :د نارهم

هک مدرکن دیفس بایسآ وت ور
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هگید وشاپ ...،د وشاپ ، یرایب ور بایسآ مسا یاوخب مارب .وت

؟ مصقرب مشاپ منک، راکچ مشاپ : اضر

هگید وشاپ ، وشاپ هگیم نوج اقآ یتقو : داوج .

هفحت ،... ماوت منیبب ورب :ایب اضر .

فرح بدوم نم رسپ اب ،اما بجاو تمارتحا یتسه نومهم : نارهم

نزب .

نونمم هلب، : داوج .

وشاپ بوخ یارسپ هثم هدموین باال مور نوا ات :حاالمه نارهم

شدوخ یس هرب یسکره ، مینک میسقت رایب وتارهاوج .

و نینک ماراکان نینزن مدروآ وتارهاوج یتقو مولعم اجک :زا اضر

باال؟ نیشکب وشمه

کمن و نون هکابام تدم نیا وت ینعی هب، ،هب دازیرمتسد : نارهم

؟ یدید ، داوج ناه ؟ میتسه یروجنیا ؟ام یتخانشن ور ام یدروخ

بخ هشاب مساوح یتسیاب طایتحا ضحم ، منودیم هچ : اضر .

؟ هشدزمتسد نیا شاداد هگیم تهب داوج هک یتقو : نارهم

هقیقد دنچ نیمه مشمود ، شاداد هگب مهب متفگن نم هک نلوا : اضر

مشاداد مدرک رکف ناه؟...،نم درک یم مرسپ مرسپ دوب یک شیپ

هک تسا هبیرغ متسنودیم مدز،هگا فرح شاهاب یروجنوا ...

طالاه یتفر هک میا هبیرغ ام هگم ، یدرک عورش لوا تدوخ : نارهم
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؟ یدرک میاق ور

منک نوتناحتما متساوخ نم : اضر .

کاخ ، داوج ننک ترس رب کاخ : نارهم !

نم؟ ارچ نوج :ا،اقآ داوج !

نیمه ، یرادن ور یلگ ردارب نیچمه تقایل هکنیا هساو : اضر .

:اما داوج ....

دنبب متشین ، هشابن فرح : نارهم .

!؟ مدیدنخن هک :نم داوج

نشج ات یرایب ینک تسرد یفاکسن هسات یرب هنیا تا همیرج : نارهم

نوشزیرب رایب الور گشوخ نوا وشاپ مه امش ، زیزع ی اضر ، میریگب

میربب وشلا ح طسو .

؟ یفاکسن : داوج

؟ هبوخ رایب، یاچ ورب امش :اقآ، نارهم

نم؟ ارچ : داوج

ثحب هگید ورب هرب؟ ترتگرزب شاداد مرب؟ای نم یاوخیم : نارهم

نکن .

شهب هداوناخ نوا هتشاد شرب هدش،یخاالت ریگ وج منومگ :هب اضر

ند یم رتخد .
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تساوخن مه اهتنم دوب، هن لوا زا هک ادخ هدنب نوا باوج : نارهم

روطچ ودات نیا همهفب تساوخ یم ومه هزادنب نیمز ور ام یور

نسانشیم ور هگیدمه .

انوشنیدنوچیپ بوخ نوج،اما :اقآ داوج ...،

،د یتسشن زونه هک مه امش اضر ،اقآ یداتسیاو زونه هک :دوت نارهم

دش حبص هللا .ای

اه ننک کش نومهب دیاش یروجنیا ،اما مشیم :اپ اضر .

ود امش لوا ادرف ، مدرک مه ور شاجنیا ،رکف تحار تلا یخ : نارهم

ی هناهب هب مایم نم مشدعب ، دیشیم یباتفآ لحم نوا وت نیریم رفن

نتفرگ باوج .

میدیم باوج نوتهب نومدوخ تفگ هک نوا :اما اضر .

یب قشاع نوج نیا بخ،اما دوش]:هرآ یم دراو یاچ ینیس [اب داوج

تسا لمحت .

یمن راک شرکف وگب ،زاب امرفب :( اضر هب وور داوج هب هراشا (اب نارهم

یدموا بوخ ونیا ( داوج هنک(هب .

نوج اقآ نونمم : داوج .

تشونرس تسد میدرپس ور نومدوخ ، نیگب امش یچره ، هشاب : اضر ،

نوشمرایب مرب .
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هب شرب :

نابایخ نامه ، یجراخ زور،

دسرب داوج ات تسا رظتنم اضر ]]

ید؟ یمن باوج وتیشوگ ارچ : اضر

اضر نوج خآ، خآ دنک)خآ یم هاگن شیشوگ ؟(هب یدز گنز : داوج

مدینشن

تدوخ نوج اضر، نوج تفگ :،ٳزاب اضر

مریگب هلب ماوخیم نم یتم ،انسال دنخب ارچ، یریگیم تدوخ :هب داوج

ندب نز وت هب نایمن ،انوا شاب یخلا نیمه شآ،هب هدب یرلا :ود اضر

یدز بشید هک یدنگ نوا اب صوصخ هب

ایوت؟ مدز دنگ :نم داوج

و نیا ندرگ زادنب ور اریصقت و نک هبوخ وتدوخ شمه اباب، :ورب اضر

نوا

دنک یم یسرپلا وحا وسالمو دیآ یم ولج راد هزاغم درم ]]

مناج،رما؟ : اضر

دینکب نم هب کیچوک کمک هی هشیم انوج، دیشاب راد:سالتم هزاغم

مایم رد نوتتلا جخ زا هتبلا ؟ تمحز یب

؟ یکمک :هچ اضر
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مدید باال، شمرایب دیسرن توق مراد لا چخی هی میرابنا راد:وت هزاغم

ریخ نوتتسد ، شمیرایب مه اب دینک تبحم متفگ دییاجنیا امش

اضر هگیم یچ ؟...نیا میرگراک ام هگم : داوج

راک مه یلک ، لحم نیا میدموا ریخ رما هی ارب ام شتیتسار : اضر

میدرک یم کمک هنرگو میراد

زا هقیقد هس ود طقف ، دیشاب قفوم تسه یریخ راکره راد: هزاغم

لوبق نوتریخ ، نوریب شمیرایب رابنا

میرب ، هشاب :( دزادنا یم هاگن داوج (هب اضر

؟ مایب منم : داوج

ینک یم فطل راد: هزاغم

دنوش یم هزاغم دراو هس [[ره

هب شرب :

رابنا ، یلخاد بش،

یم ار دننک یم وقتال دنا هدش هتسب هک ار رفن ود روتینام لخاد [زا

لر تنک قاتا زا سپس دنک، یم موز و دور یم ولج نیبرود ،دعب مینیب

دروخ یم شرب دنا هدش هتسب رفن ود هک رابنا هب روتینام نامه .و

دنتسه داوج و اضر ود [نآ

یدروآ نم زور هب هچ نیبب : اضر .

هبوخ هچ،حاال نم نم؟...هب رس یتسکش ور اه هزوک هساک :زاب داوج

www.takbook.com



دوب تدوخ ی هشقن .

هگید دش یمن یروطنیا ، یدوب هدشن قشاع وت هگا : اضر

یدرک ارجام نیا دراو ونم تدوخ ،وت یداد ریگ نم هب هک :زاب داوج

نوتهب ات دینک او وماپ و تسد دیگیم تسار ،هگا یاهآ :( دنلب ) اضر

و دینزیم هبرض رس تشپ ،زا اهوسرت ،... دیفرط یک اب مدب نوشن

زب تشم هی امش ،... ولج دیایب دیگیم تسار ، دیدنب یم واپ تسد

فرصم یب شورف هباشون و کیک ،نوا دیلد ...

لکیه تشرد درم )[کی دنک یم هراشا رس (اب اضر اضر،..، : داوج

اضر یاپ و تسد و دیآ یم ولج دنک،دعب یم هاگن اهنآ وهب هداتسیا

دنک یم زاب [ار

مدش تحار ، هنکن درد تتسد ، شیخآ : اضر

:د داوج !

زاب مه ور هتسب نوبز نیا یاپ و تسد تمحز یب تتسد نوبرق : اضر

نک

دنک یم زاب مه ار داوج یاپ و تسد درم ]]

تسا هصق وداج غارچ لوغ مدرک یم رکف وگب ونم :[ داوجهب [ور اضر !

مرگ تمد داد، باوج اضر نوج : داوج

هدنبب وتنهد واپو تسد ،مگب یدروخ مسق نم نوج هب هک مزاب : اضر

؟
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نامه هک میراد ار رفن کی ی هرهچ اهنت هک دنوش یم دراو رفن [ود

یم ار شیاصع ،اهنت تسا لک سییر هک مود رفن و تسا هدنشورف

میونش یم ار شیادص و مینیب ]

تساجنیا یک داوج نیبب : اضر !

تسا یا هباشون و کیک :،ٳهرآ، داوج

وت دنوشک ور ام کلومرام نیمه ، هشاب یک یتساوخ سپ : اضر

درم هب (ور مدیم نوشن تهب ،االن دروآ نومرس بالور نیا وشزاغم

شریگب متفگ ، یداتسیاو !...،ارچ شریگب ناج، لوغ یاهآ ( لکیه یوق

ار اضر تسد کی اب درم و درب یم ارباال شیاصع لک سییر ناهگان ]

هاگن جاو و جاه داوج دنز. یم اپو تسد و دریگ یم ولگ زا

یور ار اضر درم و دبوک یم نیمز ارهب شیاصع سییر . دنک یم

دنز یم سفن سفن و مدلا یم ار شیولگ اضر . دنک یم ولو نیمز ]

منک رکف هنکیم راک اصع اب نیا ینودیم ،... نوج نیبب اضر، : داوج .

مدش یم هفخ متشاد : اضر .

؟ مینک نوشمومت اجنیمه ؟ نینک یم شیامرف هچ سییر : هدنشورف

تصرف هی ماوخیم شهب ، دایب لقع رس هرسپ نیا دیاش :هن، سییر

مدب

نابرق نییامرفب رما امش روطره : هدنشورف

مدیم هنرگاو تساجک تارهاوج وگب وشاب یبوخ رسپ : سییر
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هنک هفخ ور نوتودره ادص رسو یب اجنیمه

ارچ؟ :نم داوج

تفرعم :یب اضر

یشکیرش مه وت نوچ : سییر

؟ مسانشیم ور وت نلصا اضر،نم :نم؟ داوج

وهب دیدب ور تارهاوج ، مشاب هتفگ ، دیراین رد یزاب هدول نیبب : سییر

سالتم

اما میداد ور تارهاوج میدموا :حاال داوج ...

؟ دیدروا ریگ هچب ؟ تارهاوج مودک : اضر

یتفر و یدزد ام زا نتفر نودنز زا شیپ هک یتارهاوج نومه : سییر

ارچ دنک] یم دنلب ار شیاصع سییر ] مرایمن اج ارهب یلا عبانج : اضر ،

دایم مدای ییازیچ هی هراد ارچ

مهف زیچ رسپ یدش :حاال هدنشورف

دوبن هک ،نیا دیدروآ اجک زا ور اباب :نیا اضر

نشیم هفاضا ایضعب ، نریم ایضعب هرخ :بال سییر

کلومرام ؟یا یتخانشیم ور ورای نیا اضر،وت : داوج

بدا یب نزب فرح تسرد : هدنشورف

؟ نتفر اجک ، نتفر هک انوا : اضر
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ینزب سدح مراد تسود : سییر

نادنز بخ همولعم : اضر

:چن سییر

ایند هگنی ادخ، گنخ : داوج

؟ جراخ : اضر

:چن سییر

هنومیمن ییاج هگید : اضر

یریم ینکن یراکمه مه وت هگا هک بوخ یاج ارچ،هی : سییر

نوششیپ

؟ دینک ییامنهار هشیم : اضر

هرآ یدب وتارهاوج :هگا سییر

ایند نوا هداتسرف ونوشمه منک رکف :( هتسهآ ) داوج

یدرک ادیپ تسرد باوج هی بجع ):هچ هتسهآ ) اضر

مداد مشنووت ، مدیشک تمحز تارهاوج هساو یلیخ :نم داوج ،

لوا نیمه هساو ، دینک تسین هب رس نیاوخیم مه ونم متسنودیم

یمن ،رکف مدرک یفرعم سیلپ هب ومدوخ متفر دعب مدرک نوشمیاق

اب ،دعب نوریب مایم مروخیم وفع متفگ ای نربب مارب دایز ردقنیا مدرک

منک یم لا حو قشع رمع رخآ ات شلوپ
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؟ یتفیب یام هلت وت دیاش یدرکن رکف : سییر

زا مه امش و دندش رام و رات هورگ یاضعا مومت مدینش نادنز :وت اضر

دیتفر نیب

موریم نیب زا هن متفا یم ریگ هن :نم سییر

موش یم لیدبت رگید حتلا هب یتلا زاح هکلب : داوج

؟ منوم یم هدنز مدب وتارهاوج هگا تسه ینیمضت :هچ اضر

یچ؟ نم سپ اضر، : داوج

وش تکاس : هدنشورف

امش ، میراد لح هار مه نوا یارب ، لقع رس یدموا ، نیرفآ : سییر

دایب هک مینک یم دازآ وتقیفر ضوع ،رد یرایم ور رهاوج یریم

تشیپ

؟ شدعب : اضر

ینک یم وتیگدنز یریم : سییر

یشکیم ور ام ما،وت وبب نم یدرک رکف : اضر

منکن ور راکنیا مدیم لوق : سییر

نک لوبق اضر : داوج

ماوخیم تلهم زور دنچ منک، رکف دیاب : اضر

یچ؟ هگید ، هشاب : سییر
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دیدب وشمهس مه هچب نیا هب یتسیاب ، ماوخیم مه ور ممهس : اضر

ابجع ؟ مچب :نم داوج !

اضر لکیه یوق درم . دنک یم دنلب ار شیاصع ؟...[ هگید ، هشاب : سییر

لخاد ار شرس و درب یم بآ رپزا ناو تمس وهب دنلب ار

رد وا رس ریوصت هارمه بآ بابح اب اضر یاه سفن یادص . دنک یم

شیادص دنک،اما کمک ار اضر دراد یعس هک داوج دایرف وحتلا بآ

دوش یم ضوع اضف ناهگان دعب هقیقد دنچ . دوش یم وحم بآ لخاد

هرصاحم اجار همه سیلپ ، تسا نیمز رب شقن اضر هکیلا وردح

تسا هدرک ]

؟ اضر ؟ اضر : داوج

هربرد دیراذن : اضر ،...،

نتفرگ ونوشمه یا، هدنز رکشار ادخ : داوج

هک یا هناخ رد اضر هک یرتخد نامه ناهگان ور؟[ سییر : اضر

دنیب یم سیلپ سابل اررد دوب هدرک میاق ار تارهاوج ]

هن ور گرزب سییر ،اما میتفرگ ور نوشمه : سیلپ یوناب

ارچ امش هدش]: مک شناوت دوش،اما دنلب شیاج زا دنک یم یعس ] اضر

هتبلا ، میدیسریم تمدخ یتسیاب ،ام نیدروا فیرشت نیدیشک تمحز

اصع هک نوا شاهانوا ،...، مدیسریم نوشباسح هب متشاد مدوخ نم

هنوشسییر هراد

هبآ رونوا نوشگرزب ؟... :نیا سیلپ یوناب
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ایند هگنی : داوج !

ارچ [ دننز یم دنبتسد مه ور داوج و اضر سیلپ نیرومام ؟[ اجک : اضر

مه؟ امش سپ ( سیلپ یوناب هب ام؟(ور

هک زور نومه وزا متسه یماظتنا یورین رسفا :هلب،نم سیلپ یوناب

هک مدش هجوتم ، نیدموا مییاد لزنم هب یراگتساوخ ی هناهب هب

ار یزیچ یناهنپ مدرک سح هک صوصخ ،هب تسیداع ریغ نوتراتفر

هدشن هدوبور یزیچ چیه مییاد لزنم زا نوچ ،اما نیتفر و نیتشادرب

همه وهب مدنوخ ور نوتدنورپ ات متشادن تشادزاب یارب یلیلد دوب

مدرب یپ زیچ .

نعقاو نم :اما داوج ...

نینک یم رتدب وراک هنرگاو نیگن یچیه هرتهب : سیلپ یوناب

منزب گنز هی ماباب هب شاک : داوج

هک ور یتارهاوج نوتاباب هک نیدروآ سناش یلیخ : سیلپ یوناب

سیلپ هب ور دوب هدرک نوهنپ نوت هنوخ رد نوشیا ( اضر هب هراشا )

داد لیوحت

؟ تسین وت ریصقت منیا ناخ، داوج ،ایب سناش یکشخب یه، :هکا اضر

نوشنیربب : سیلپ یوناب

؟ نییامش میرک :،ٳاقآ اضر

میشاب تمدخ رد دییامرفب ، نارهم اقآ هلب،منم : سیلپ .
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دنور یم نوریب و دننک یم راوس ار همه نیرومام ]]

هب ولا :زید

نابایخ ، یجراخ زور،

یم واتالش ،اما دنزادنا یم نوریب شیتشپ هلوک اب روز ارهب اضر ]

یم و دوش یم هتسخ ات دبوک یم وردار ددرگ زاب نادنز هب دنک

دراد مشچ رب کنیع و هدش رت هتسکش شا هرهچ .، دنیشن ]

دیدرک رکف ؟ نوریب دیتخادنا ونم :[ دنلب یادص )[اب نادنز هب (ور اضر

ور یسک هک مرب،نم مرادن ییاج هک ؟ه،نم دیداد ماجنا یمهم راک

هگن روز هب ننومب ناوخیمن هک ور ییانوا ، مرب ششیپ هک مرادن

نوریب ومشاب نم هک ساپ و سآ لج نومسآ هی تقونوا ، دیرادیم

حاال مینیب ،یم هشاب ، دیزادنیم .

لز وا وهب دراد یباتفآ کنیع هک دتفا یم یراوس روتوم هب شمشچ ]

هدز ]

!(اب مدرکن هک هانگ ، مدوب نودنز ،...،هرآ تراک در ورب ؟ یدیدن هیچ،مدآ

یتفگ هک دوب یدنرچ هچ نیا ترس رب کاخ دنک) یم همزمز شدوخ ،

.ها

ادتبا اضر . دورب وا تمس هب دنک یم هراشا اضر هب راوس روتوم ]

شا هفایق دراد یم اررب شکنیع راوس روتوم هک دنک،دعب یم عانتما
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دور یم وا تمس .هب دیآ یم انشآ وا رظن [هب

؟ ییوت وت؟...

ممدوخ بخ هرآ : داوج .

نم مشچ ولج زا وشمگ : اضر .

حاال وش راوس :ایب داوج .

دیسرب مداد هب ،یآ مدرکن تتپ و لش ات ورب مگیم : اضر ....

هرابود داوج دعب، یتدم . دنک یم تکرح زین اضر . دور یم داوج ]

دوش یم شیادیپ ]

؟ مدرک راکچ نم هگم اضر، هدش تچ : داوج

هبابان قیفر وت تسد زا مشکیم یچ :ره اضر .

ور اه هشقن مومت وت هبوخ ، بجع ؟... بابان قیفر میدش :حاالام داوج

یدرک او نادنز هب مه ور ام ،یاپ یدیشک .

،هن یدیشک سبح هام شش شمه هک ...،وت نادنز هگیم نیچمه : اضر

مدوب سبح شلبق ملا سکی و تسیب هزات سلا! جنپ نم لثم ...

؟ یروخلد نم زا ارچ ،حاال هنادنز نادنز ، هشاب : داوج

،کی مدرکن گنر دیفس ور اشیر نیا نم رسپ مرب...، ور یه،ور :هکا اضر

؟ یدیمهف ، سبرجت ایند

:...؟ داوج !

www.takbook.com



؟ یشکب سبح هام شش وت هک ملوگاگ نم یدرک رکف : اضر

یگ یم یچ وت ممهفیمن هک :نم داوج .

یمهف یم مبوخ :هلب، اضر !

مهب نموس ، دوبن نیگنس ممرج نمود دوب، ملوا خالف نم نلوا : داوج

دروخ یقافرا .

نم تسه مقیفر ات یتفگ ،یم یتفر یمن دیاب ، یدنوم یم دیاب : اضر

منوم یم مه .

میروخب یزیچ هی میرب وش راوس ...حاالایب ندرک یمن لوبق : داوج

مینز یم فرح مه .اب

درک؟ هک یراک نوا اب تاباب شیپ مایب نم : اضر

مسا هب هک سیلپ نابهورگ نیمه ، میدوب رظن ریز ،ام یدیدن هگم : داوج

؟ تفر تدای ور تتشاد رظن ریز میرک

؟ ندرکن نومریگتسد رتدوز روطچ سپ : اضر

هگا نصا ، ندوب اتشرد هنود لا بند دیاش ، منودیم هچ نم : داوج

؟ یایم ،....... بخ هاگآراک مدشیم منم هک متسنودیم

مایمن یدزد روتوم :اب اضر .

تراک منیا ... اهانیا ، همدوخ ملا مردام نوج ،هب همودک یدزد : داوج

مدیم وشطسق و منک یم راک یروتوم کیپ شاهاب ، شدنس .و

راب هی ،هگا شکب طخ ونم ،رود متسین خالف یاراک لا بند :نم اضر
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ننک منوریب و نادنز متفیب هگید ،...،...

اضر نوج :هن داوج ...

تدوخ نوج : اضر

تسد یراک ات یدموا نودنز زا متساوخ طقف ، مدوخ نوج :هن داوج

یشاب مدوخ شیپ ینک .واپ

خالف ،خالفیب امتفگ : اضر .

یدرک وت هک یدزد هباتفآ نیا یدرک رکف ... هگیم هنوطیش ...: داوج

خالهف؟ شمسا

هفیرش :هن،راک اضر .

دادعت ام یتح هک ینانچنآ وپالی فرط ، یراک یاجک ادخ، ی هدنب : داوج

هریم هرادیم رب ور هتکلمم نیا قح و میرامشب مینوتیمن وشاه هطقن

و راکف خال مشهب هنک، یم وحلا قشع و ایند هگنی تدوخ لوق هب

نگیمن دزد ...

خالف اه،خالفیب مشاب هتفگ تهب دوش]: یم راوس ] اضر .

هگید هشاب متفگ اه، یداد ریگ : داوج .

؟ یساپ و سآ مزونه منیبب : اضر

؟ ینعی یچ : داوج

یتشاد شسود هک هرتخد نوا : اضر ...
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یدید تدوخ هبوخ اجک، ونم اجک ،نوا هشوخ تلد : داوج

اغرم یطاق یتفر دیاش متفگ ، منودیم :هچ اضر .

؟ نسیون یم قیا هچ وراب یطاق یتفگ هگا : داوج

دیاب اجک ،حاال متفگ یم تهب هنرگو مروتوم راوس هک فیح : اضر

؟ میرب

یم ود (ره یتسه مه نم نومهم ، مینزب شبد راهن هی میریم : داوج

ناه؟ هک، ینوخب زاوآ یدلب منیبب ...،( دندنخ

منزب توس مدلب طقف نم : اضر .

هتمینغ منیمه ، نزب : داوج .

لوا توس . دنک یم ندز توس هب عورش اضر و دننک یم تکرح ]

دوش یم کیرات هنحص ات دنوش یم رود اهنآ و دوش یم رارکت ملیف ]

ریوصت بورغ

ینایاپ ژ ارتیت

تشهودون هامید مهن و تسیب هبنشکی
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