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لوا ی هدرپ

]

رب رس یهاگ . تسا نتشون لوغشم و هتسشن ریرحت زیم تشپ درم

اب شرسمه . دهد یم همادا ار نتشون هرابود و ددنخ یم دراد یم

درم تاکرح هب بوخ . دوش یم دراو هوهق ناجنف وود ینیس کی

یم هتسخ یتدم زا سپ . دروآ یمن رد رس یزیچ دنک،اما یم تقد

روضح ی هجوتم هزات درم . دراذگ یم زیم یور ار ینیس و دوش

یم یقیمع سفن دنک، یم اجباج ار شکنیع . دوش یم شرسمه

دهد یم ناکت یرس رکشت .هبعالتم دراد یم اررب هوهق و دشک

دراد رظن ریز بجعت اراب شرهوش راتفر نانچمه نز

[

؟ هدش یروط ؟ ینک یم هاگن ونم یروطنیا ارچ ؟ وناب هیچ : درم

؟ هشب نیتساوخ یچ اقآ، نز:هن

یچ هنک یم رکف هنودن یک ره نم رب وت یتفر نیچمه هخآ : درم

هدش

اقآ مگب یچ نز:
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یا هوهق هچ ، مووه هب، ]:هب دنک یم هراشا شا هوهق درم[هب

اقآ نونمم نز:

؟ یچ ی هساو :( بجعت درم(اب

نیدرک فیرعت مزا هکنیمه نز:

؟ وناب مدرک فیرعت امش زا نم نم؟! : درم

هلب [ دنک یم هراشا هوهق هلب،[هب نز:

تذل اراب هوهق ] یدوبن امش مروظنم ،هن،هن، ناهآ :( هدنخ درم(اب

]هن دشون یم مامت

هخآ نیتفگ نوتدوخ نز:

؟ متفگ مدوخ نم یچ :[ دراذگ یم مامتان ار نز فرح درم[

هگید یا هوهق هچ نیتفگ نز:

یچ؟ ؟...هک بخ : درم

اقآ فیرعت ینعی نیا نز:

وناب منود یم مدوخ ، فیرعت هشیم هلب : درم

بخ نونمم متفگ نیمه ی هساو منم اقآ، بخ نز:

،هب مدرک فیرعت هوهق زا نم هکنیا ی هساو امش هلب؟ :( بجعتم درم(

؟ وناب مدینش تسرد ؟ نونمم یتفگ نم
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هروطنیمه اقآ، هلب لا): حشوخ نز(

ار هوهق ناجنف تقد .اب دوش یم دنلب شیاج ![زا بجع : درم

رب یکبلعن یور ار نآ دعب . دشک یم تروه ار هیقب . دنک یم یسررب

ارهب شتسد درم . دنک یم شهاگن هناواکجنک نز . دنادرگ یم

تسه وا هب تشپ و هنحص هب ور هکیلا وردح دنک یم قالب شتشپ

؟ وناب میدرک جاودزا سهلا دنچ !اماالن بجع [ دهد یم همادا

دیکات ارهبعالتم شرس ددرگ رب هکنآ نودب درم ؟[ سهلا دنچ نز:

نبیرقت . هتفه هس و سلا هدزای ]االن درامش یم نز . دهد یم ناکت

؟ مشاب هدرک فیرعت امش زا هدش اتحاال ،نم منیبب ، هتسرد : درم

؟ رابکی یتح یتح،

هن شییادخ ... نیدرکن فیرعت اقآ،ن...ن...چن، نز:هن

:[ شرسمه هب شیور و هنحص تمس هب شندب درم[

نکی رکشت نم زا تسین مه یزاین نیاربانب سپ

نیمه یارب مدرک ،رکف مدرک تسرد نم ور هوهق بخ، هخآ نز:

اقآ نیتفگ

نز رانک زا روطنیمه و قاتا ی هشوگ و رود وزا دنک یم تکرح ] درم

؟ یدرک تسرد امش ور هوهق نوچ ینعی ؟ لیلد دش نیا :[ درذگ یم

اقآ هشاب هدوب یا هگید لیلد هب دیاش بخ، نز:هن

نز . دوش یم هریخ نز هب هناواکجنک یتدم شکنیع ریز [زا درم
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؟ لیلد مودک منک، یم شوگ ، امرفب بخ :[ دیوگ یمن یزیچ

مدیرخ ور هوهق نم هک دیاش لیلد نیا بخ،هب لا): حشوخ نز(

یم نییاپ باالو یفن و بجعت هبعالتم راب نیدنچ ار شرس درم(

]:هن دناخرچ یم و !درب

اقآ مدیرخ مدوخ ور هوهق نم هک نیا لیلد هب مه دیاش ،... دیاش نز:

ناج وناب یتفگ هکاالن ونیا :( بجعتم ) درم

مداد مدوخ ور شلوپ هک هنیا مروظنم ،... ینعی نز:هن،

نز ] میدرک جاودزا مه هکاب سهلا هدزای نیا وت امش ینعی : درم

دنک یم عطق ار شفرح ]

هتفه هس و سلا هدزای نز:

راکرس امش هکنیا رطاخ هب ماوخب یدید امش یچ،...، :حاالره درم

یرکشت ینک یم دیرخ و یدیم هنوخ هراجا و یرایم رد لوپ و یریم

ارهبعالتم شرس .دعب دنک یم رکف یتدم نز ؟[ وناب مشاب هدرک

؟ بخ [ دهد یم ناکت یفن

اقآ مدرک رکف یروطنیا نز:حاالنم

نک رکف بوخ یزیچ نتفگ زا لبق ، نیبب ملد زیزع ، هگید :هن درم

هراد قرف ندرک رکف بوخ اب ندرک رکف ، تسین یفاک اهنت ندرک رکف

تسامش اب اقآ،قح نیگیم تسار نز:

مدرک فیرعت هوهق زا نم ینیب یم ، ینک رکف بوخ یتقو : درم
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؟ هتسرد یا هوهق بجع متفگ دوب،نم نم بطاخم هوهق ینعی

هتسرد نز:

ار شرس و دنک یم هاگن تلا جخ اب نز ؟[ تسا هوهق امش مسا درم:

دزادنا یم نییاپ ]

شتسه وناب نم مسا اقآ، ):هن بل نز(ریز

یم هاگن یروطنوا ونم یتشاد ، یدش دراو یتقو ارچ وگب : درم

؟ یدرک

اقآ نینزیم فرح نوتدوخ اب نیراد مدید نز:

نم؟ : درم

نیتشون یم و نیتفگ یم ییازیچ هی یه اقآ، هلب نز:

و دنک یم کاپ و دنک یم واه دراد یم اررب شکنیع ]! بجع : درم

ینم هراب رد یچ هگید [ دهد یم رارق شدوخ یاج رس هرابود

؟ یگب یاوخیم

اقآ متفگن یزیچ هک نم؟نم نز:

یم هچ ، منزیم فرح هک مدوخ منک،اب یم فیرعت هک امش :زا درم

هگید هرب متسه هدنسیون نم هک امرفب هعفد ...هی منود

هگید اقآ نیتسه بخ نز:

ما؟ هدنسیون نم : درم
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؟ نیتسین ، نیتسه هلب نز:

بجع [ دنک یم دییات طایتحا رسواب اب نز ؟[ مدنسیون نم : درم !

ناه؟ ؟ روطچ

اقآ هگید همولعم ، هرادن روطچ نز:

لیلد نودب اقآ! هگید همولعم [ دروآ یم اررد نز یادا ؟[ نیمه : درم

هتشاد لیلد دیاب ... وناب تسین دنسپ همکحم و هدننک عناق کردم و

یشاب

هدنسیون نیتفگ نم هب امش هک هنیا شلیلد دنک] یم رکف ] لیلد نز:

نیتسه

؟ متفگ نم؟نم : درم

نیتفگ امش اقآ، هلب نز:

؟ عقوم ؟هچ روطچ ؟ اجک ؟ تقو هچ :یک؟ درم

یوجشناد نیتفگ نم، یراگتساوخ نیدموا هک یزور نومه نز:

نیتفگ امش ، نیشیم هراکچ مدیسرپ ،نم نیتسه تایبدا ی هتشر

هلب نیتفگ امش ، هلغش هگم مه یگدنسیون مدیسرپ ،نم هدنسیون

نیتفگ مه ور هدنسیون اتدنچ مسا تقونوا ،...، تسه

دوب؟ یچ نوشامسا : درم

هدنومن مدای اتاالن، یراگتساوخ ، هوووا اقآ، تسین مدای نز:

لا وئس ،هی منیبب : درم
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اقآ نییامرفب نز:

متشون یزیچ اتحاال مدرک جاودزا امش هکاب تدم نیا یوت نم : درم

؟

؟ نلثم یچ نز:

؟ متشون ... باتک ، همانشیامن ، همانملیف ،قمهلا، ناتساد رعش، ، نلثم درم:

نیتسه لوغشم شمه نز:

یچ؟ لوغشم : درم

نتشون لوغشم نز:

هدب همادا بخ، : درم

اجنیا نیایم نینک یماو مشچ هک حبص اقآ،زا مشچ هدز): ناجیه نز(

یم رب ور راکدوخ مه اتقو یهاگ ، ذغاک هب نینز یم ،لز نینیش یم

نیدیم ماجنا مه یتاکرح ،هی نیراد

؟ شدعب ، هدب همادا :( ناجیه (اب درم

یم ور اه سابل ، مزپ یم منک،اذغ یم دیرخ راک، رس مریم نز:نم

وهب مروش یم ور اه فرظ ، دمک وت منیچ یم منک یم ووتا مروش

اقآ مسریم هنوخ یاراک

یچ؟ ماناتساد یچ؟ بخ،نم : درم

اقآ؟ مودک نز:
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هتشاد یزیچ هی نمتح یتسیاب مشاب هدنسیون نم هگا هخآ : درم

مشاب

؟ یزیچ هچ نز:

هب سامتلا ما[ابحتلا هدنسیون نم هدب نوشن هک یزیچ :هی درم

؟ وناب ناه؟ [ دسر یمرظن هب مگردرس .کالهفو دنک یم هاگن نز

نیتفگ یراگتساوخ زور امش ، مرایمن رد رس یزیچ هک نم نز:

نیتسه هدنسیون

؟ هتسرد ، هگید مسیونب یتسیاب ، مشاب هدنسیون هگا بخ : درم

هتسرد ... هتسرد ... هتسرد :( یداش نز(اب

؟ متشون نم هک ییاه هتشون ناجک سپ ؟ بخ ، یدید :( نادنخ درم(

تلا خد امش یاراک وت اقآ،نم نینودب دیاب نوتدوخ هگید وشنوا نز:

منک یمن

؟ متخورف یزیچ ،اتحاالنم منیبب :( دوش یم خلت شتاقوا درم(

؟ نلثم یچ ، دایمن مدای یزیچ دنک]: یم رکف نز[

نک رکف بوخ ... تسه ماه هتشون مروظنم ، بجع : درم

اقآ نیدرواین رد یلوپ چیه زورما ات امش هن، همدای هک اجنوا نز:ات

مشاب هدنسیون منوتیمن نم هک هدیم نوشن نیا سپ : درم

اقآ؟ نیتسه یچ سپ نز:
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اهار ناجنف و ینیس .[نز منودب یتسیاب هک هیزیچ نومه نیا : درم

دنک یم هراشا ینز هوهق یچ؟...[هب تدوخ [ دربب ات دراد یم [رب

تا؟ هوهق

سکعرب هک ار شناجنف درم هک دورب دهاوخ یم اقآ.[ هدش درس نز:

درم . دور یم و دزادنا یم یواکجنک اب یهاگن .نز درادیم رب هدرک

ایوگ دنک. یم یسررب ار نآ لخاد و دنادرگ یم اررب شا هوهق ناجنف

هب هنادیماان . دنک یمن ادیپ ار نآ اما ددرگ یم یزیچ لا بند هب

دور یم .رون دوش یم نتشون لوغشم و ددرگ یم رب شیاجرس

[ دتفا یم هدرپ
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مود ی هدرپ

هنحص نامه

]

دراو درم . دفاب یم ار یزیچ ینتفاب هلیم و اوماک واب هتسشن نز

دوش یم

[

امرفب [ دوش یم دنلب شیاج ...[زا نیشابن هتسخ نز:سالماقآ،

دنز یمن یفرح چیه درم ] مرایم ییاچ نوتارب ،االن نینک تحارتسا

یاچ . ددرگ یم رب یاچ ینیس واب دور یم نوریب نز . دنیشن یم و

دشون یم ناشک تروه و دنک یم توف ، درادیم رب عقوم نامه [ار

مرایب نوتارب نیتفگ تقو اقآ،ره مدرک تسرد کتخپمد ماش نوتارب

؟ یچ ؟...اب کتخپمد : درم

هشیمه لثم ، هگید یشرت ریس نز:اب

هشیمه لثم [ دروآ یم اررد نز یادا ]، نیمه ، هگید نیمه : درم !

میراد متسام ؟ نیراد تسود یچ نز:اب

؟ه تسام اب کتخپمد ؟ تسام : درم

اقآ؟ هبوخ منک، یم تسرد ساالد نوتارب بخ نز:
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یچ؟ :ساالداب درم

نییامرفب امش یچ ره نز:اب

عبط ینودب یتسیاب امش ، یتسه وناب دک یتم ال سان امش ، وناب : درم

هشیم ناه؟ ، میرهوش و نز سهلا دنچ ،اماالن هشکیم یچ هب تدرم

؟ یگب

هتفه هس و سلا هدزای نز:

،اما یراد ور نومیگدنز یازور قیقد باسح امش نیبب ! نیمه : درم

هشکیم یچ هب ترهوش عبط ینودیمن

اقآ نیشیم تحاران هخآ نوتهب مگب نز:

یا یا امش؟یا زا منوا ؟! مشب تحاران نم؟نم : درم

یم یزیچ هی هعفد هنک،ره یم رییغت بترم نوتعبط امش هخآ نز:

نیاوخ

یزیچ کی ام طسو نیا منک یم رکف ! نیمه ! امرفب :( یبصع درم(

میدش راکهدب مه !

متشادن یدب دصق نینک رواب اقآ، نز:هن

یدب دصق :[ دروآ یم اررد شیادا و دنک یم عطق ار شفرح درم[

ناج؟ وناب یگب یتساوخ یم یچ هگید ؟ یتشاد یچ سپ ، متشادن

یتفگ دوب هک یچ ره

هدزای نیا یوت اتحاال نم ؟... مگب نوتتمدخ نیدیم هزاجا نز:
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مگب یزیچ اقآ،؟ منک یمارتحا یب امش هب هدش یا، هتفه هس و سلا

؟ هنکشب هدرکان یادخ نوتلد هک

؟ روظنم بخ؟... : درم

هک نیرب رد هروک زا دوز یتسیابن امش ، هگید نیمه نز:

میتشاد یچ ی هرابرد تفر نومدای بخ، لیخ بخ، لیخ : درم

میدز یم فرح

هبوخ مه یلیخ نوتساوح و شوه هتخت هب منزب امش اقآ، نز:هن

هدش؟ یزیچ ؟ وناب روطچ : درم

مراد ... هشاب هدش یزیچ هرارق هگم اقآ، هدب مگرم ادخ نز:او،

امنک یم فیرعت نوتزا

هنوسرت یم ونم نیمه ، وناب مسرت یم شنیمه زا منم :د درم

اقآ نیراد ریش لد امش وکال،اقآ اشاح ؟ سرت و امش نز:

انیا تاباب ی هنوخ میرب میشاپ یگب یاوخب مزاب هگا ، نیبب : درم

یناد دوخ ، مشاب هتفگ ، هشیم خلت متاقوا هگید

اقآ مینک یم یگدنز نوشنوخ وت میراد ام یتم نز:انسال

؟ روظنم بخ؟... : درم

هار ]. مرایب ور ماش مرب نلصا ، متشادن هک یروظنم ، یچیه نز:

اقآ؟ مرایب یچ اب نیتفگن [. دروایب ار اذغ دورب هک دتفا یم
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کرت ار هنحص نز ]! وناب،رایب طقف رایب یچ، ره ):اب یبصع درم(

یم دراو نز . درامش یم و دروآ یم رد لوپ شبیج زا درم . دنک یم

هگید هلوپ هیچ؟ وناب، هیچ [ دوش

اقآ منیب یم نز:

یه ؟ منک رپ ور یگدنز یاه هلوچ چهلا یتسیاب ردقچ ینودیم : درم

یه یه

اقآ هراک هب درم تزع ، نوتهب اقآ هدب یتم سال ادخ لا): حشوخ نز(

ور وزاگ نفلت و قرب و وبآ هنوخ هراجا لوپ لقادح رکش ار ادخ

اقآ میدیمن

یتشاذگ هگا اباب،حاال ]:یا دبوک یم نیمز هب مکحم اهار لوپ درم[

نومزا انیا تاباب دوخ هبوخ هرب؟ نییاپ نومولگ زا اذغ همقل هی

متفگ ملوا زا هک نم هنرگاو ، مینومب میریگب ور هقبط نیا نتساوخ

؟ متفگن ، میریگب هنوخ هگید اج هی میرب

؟ نیتفگ ، دایمن مدای دنک): یم رکف نز(

؟ متفگن :ااا، درم

امش دیاش ینعی ، دایمن مدای متفگ اقآ، نیتفگن امش هک متفگن نم نز:

هتفر مدای نم نیتفگ

سلا؟ هدزای زا دعب منوا ؟ هراد ندز تفوکرس هگید : درم

مراد ور ازور مومت باسح اقآ،نم هتفه هس و سلا هدزای نز:

؟ یرمشیم ور ازور ینیش یم ارچ؟ : درم
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راکچ اقآ، نیدوبن قفاوم ندش راد هچب هکاب امش ، یروجنیمه نز:

منک یم مرگرس یروطنیا ومدوخ منک،

نیراد شمه هک امش ، وناب دش! عورش مزاب اباب، ):یا تحاران ) درم

امرفب [ دنک یم هراشا اهاوماک ...[هب یفاب یم و یفاب یم

ماش نییامرفب اقآ، تسامش اب قح ماش]: زیم ندیچ نز[ردحلا

هام نیا ؟... هدب تسه مجرخ کمک هزات :[ اذغ فرص لوغشم ] درم

؟ یتخورف ردقچ

؟ ینتفاب نز:

ید یم ماجنا نتفاب ینتفاب زج هگم یا هگید وناب،راک هلب بخ : درم

ید،هی یم ماجنا مه ییزج راک رات دنچ هی یتسشن هنوخ امش؟وت

یفاب یم مه ینتفاب

هنحص زا یا هشوگ کی ] اجنوا متشاذگ ، دوب لبق هام لثم شلوپ نز:

نیرادرب ]هک دهد یم ناشن قاتا لخاد ار

هک ییاج وهب دوش یم دنلب دنک، یم اهر ار ماش لا)[ حشوخ ) درم

شرامش هب عورش و دراد یم اهاررب لوپ . دور یم هدرک هراشا نز

درم . دور یم ینتفاب غارس وهب دهد یم ناکت یرس نز . دنک یم

یاه لوپ دیآ یم دعب . درامش یم اهار لوپ اهتشا اب راب دنچ

لوغشم و دهد یم رارق شبیج ورد دراد یم رب مه ار شدوخ

رود یم رون . دوش یم اذغ ندروخ

[ دتفا یم هدرپ

www.takbook.com



موس ی هدرپ

هنحص نامه

ناجنف وود هوهق ینیس کی اب درم هک تسا نتشون لوغشم نز ]

زیم یور ار ینیس دعب ، دزادنا یم نز هب یهاگن . دوش یم دراو

دهد یم رارق

[

امناخ مناخ یارب هوهق مه نیا ، امرفب : درم

لحم یب سورخ ]:،ٳ دبوک یم زیم یور ار شراکدوخ ]( یبصع نز(

یک؟ :[ دزادنا یم شرب و رود هب یهاگن ]( بجعتم ) درم

؟ یسرپ یم هک تسه اجنیا یسک یلا عبانج زا ریغ نز:هب

وناب متفگن یزیچ هک نم ):اما...اما بجعتم درم(

یتم ال سان [ دنک یم هراشا ملق و ذغاک هک[هب ینیب یم یراد نز:

دیرپ دوب یچ ،ره یدموا یروطنیمه ، متشون یم متشاد

طقف ، متفگن یزیچ ، هزات ؟ متفرگ یم یلبق تقو یتسیاب : درم

هوهق دییامرفب متفگ

دوب؟ هداد شرافس هوهق یک نلصا بخ،حاال لیخ نز:
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یدروخ یم غاد یندیشون هی عقوم نیا هشیمه هخآ : درم

؟ هوهق عقوم نیا هخآ نز:

یسیونب و ینیشب رادیب یاوخب هک مدرک رکف ناج، وناب : درم

و ینیشب رادیب یاوخ یم مدرک رکف :[ دروآ یم اررد درم یادا نز[

ننک؟ یم رکف نم یاج هب یلا بانج اتحاال یک ،زا یسیونب

ناج وناب یلا عبانج هن، یلا بانج : درم

نم؟ ای دیا هدنسیون اقآ امش :( زیمآ رخسمت نز(

درم:...

مدنسیون هک متسه نم نیا سپ ؟ هتسرد ، یدنوم دش؟ یچ نز:

شلیلد منیا ، امرفب [ دهد یم ناشن ار شتسد راکدوخ ]!

؟ هراد یطبر هچ نیا : درم

یچ؟ نز:هب

یلا عبانج هن یلا بانج متفگ نم هک نیا :هب درم

اقآ هراد طبر مه یلیخ نز:

وناب هرادن طبر منلصا : درم

دنک یم دییات رس اب طقف درم هیچ؟[ شطبر ینودب یاوخ یم نز: ]

نسیون یم روطچ ار یلا عبانج منود یم مدوخ نم هک هنیا شطبر

هدنخ )! یلا بانج ! همولعم :( ددنخ یم دنلب ) درم )
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یک زا نیدومرفن ، یلا عبانج :[ دوش یم دنلب شیاج )[زا ینابصع نز(

نیا ماوخب مه رگا نم هزات ،هلب؟ نینک یم رکف نم یاج اتحاالهب

هوهق ،هن هشاب ونیچوپاک مدیم حیجرت ، مشونب یزیچ عقوم

ینیبب فوتلا یاوخب دیاش متفگ :( یخوش و هدنخ درم(اب

هدش هتفرگ دنک]فملا یم هراشا درم ![هب تسین یزاین نز:

مرایب ونیچوپاک مرب :[ دراد یم اررب ینیس ] درم

داوخ یمن ، داوخ یمن نز:

وناب هدش درس شا هوهق هخآ درم:

ادخ ،یا ماوخ یم هوهق تفگ یه،یک کا نز:

مدنوم هک نم : درم

اقآ؟ یدرک تسرد ماش نز:

وناب مشچ ماش، ندرک تسرد غارس مریم :االن درم

یه هکب ؟ ینک تسرد ماش یرب هزات یچ؟االن؟ :( خلت تاقوا نز(

تلا منک،یخ یم تسرد یروف ، تسه تقو وناب، هبورغ هزات : درم

عمج

هک یماش نوا :[ دنیشن یم شیاجرس رس، دتمم تاکرح نز[اب

اقآ دایم رد یچ همولعم ، ینک تسرد یروطنیا یاوخب

هار ،رس هرادا متفر حبص ناج، وناب منک راکچ یگیم :( تحاران درم(
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،ات مداد ماجنا ور هنوخ یادیرخ و امش یاه شرافس متشگرب

نیشام وت ور افرظ ، ییوشسابل نیشام وت متخیر ور اسابل مدیسر

ماش و متشاد تقو هگید ، مدرک تسرد هوهق امش یارب ، ییوشفرظ

دوب هدیکرت اتحاال دوب ینهآ مدآ هگا ؟ مدرکن تسرد

یتفرگ دای بوخ وتاسرد هللا، کیراب نز:هن،

؟ وناب یچ سرد :( بجعت درم(اب

تنوج نامام هگید زورما منیبب ، یدب زچ ونم روطچ هکنیا سرد نز:

داد؟ دای تهب یچ

متفرن انوا هنوخ هک نم ؟!! زورما : درم

یزاب شقن ] نفلت ؟ابهی یرب اجنوا الهمز هگم نمتح :( دنخزوپ نز(

نامام دنک]ولا، یم

دورب نوریب دهاوخ یم ] هرادن هدیاف ... مگب یچ : درم ]

اقآ؟ اجک نز:

وناب منک تسرد ماش مریم اج، چیه : درم

اقآ نرایب ازتیپ نزب گنز نز:

وناب منک یم تسرد مدوخ یچ، ی هساو ازتیپ : درم

نزب گنز اقآ، راین رد یزاب سیسخ نز:

نم مه ور راک هی نیا ؟ ینز یمن گنز تدوخ ارچ بخ :( ینابصع درم(

مدب ماجنا
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و دیرخ مشدعب و هرادا یریم حبص زا نک،وگب،وگب عورش نز:

،وگب وشتسش

یسیون یم یراد یتسشن شمه هک تدوخ ؟ هنیا ریغ هگم درم:

یرادن هک مه یجورخ

یریم کلو و کله ، تنت یزادنیم راولش و تک هی یدرک رکف نز:

راک؟ دش نیا هرادا

؟ هدنسیون یوناب راک هشیم یچ سپ درم:

دیگرم یلا عبانج ... بانج یتم ؟انسال یسرپ یم نم زا ونیا !نز:

هگید یرب یم رس وملصوح یراد : درم

؟ تقونوا نز:

یم زیم یور ار ینیس مکحم ور[ تقونوا مدیم نوشن تهب : درم

و دنز یم یدنخبل .دعب تسا ددرم یتدم نز . دور یم نوریب و دبوک

رون یتدم زا سپ . دور یم رون . نتشون هب دنک یم عورش هلجع اب

دوش یم دراو ینیس کی اب درم . تسا نتشون ردحلا ونز دیآ یم

دراذگ یم زیم یور ار ینیس و دنک یم یهاگن نز [هب

هدنسیون یوناب دیشابن هتسخ : درم

دش عورش شانتفگ کلتم ]:زاب دبوک یم زیم یور ار راکدوخ نز[

؟ متفگ یدب زیچ ؟ مدرک یراک :( بجتم درم(

هبوخ ، دیتفگن یچیه اقآ، اباب،هن نز:یا
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شریگتسد یزیچ اما دنک یم رارکت شدوخ )[اب جاو و جاه درم(

نوا )زا ینابز برچ ،(اب روخب وتونیچوپاک سپ :[ دوشیمن

یراد تسود هک تسایگشیمه

دهاوخ یم تسد رسو ؟[ابعالتم عقوم نیا ؟وت ونیچوپاک نز:

ونیچوپاک متفگ نم [ دنک یم لر تنک ار شدوخ دراد دهد ناشن

اقآ؟ دیرایب

شفرح نز هک...[ مدرک رکف ،اما یتفگن امش ناج وناب :( نابرهم درم(

دنک یم عطق [ار

اقآ؟ ینک رکف نم یارب یتسیاب امش نز:

تسه ام یگدنز وت یداریا هی منک یم رکف هیچ؟نم ینودیم درم:

و یبوخ اب نراد رهوش و نز همه نیا یگرزب نیا هب ایند وت هنرگاو

ننک یم یگدنز یشوخ

شیپ سلا هدزای نومه یتسیاب ونیا اقآ؟ هداتفا تدای االن هزات نز:

رتخد هنود هی یکی یراگتساوخ دیدموا دیداتفا هار کلت و کله هک

دیدرک یم رکف شهب گرزب یدشار رتکد

وناب هتفه هس و سلا هدزای : درم

هباذع یلک مشزور هی !ره رتدب هچ نز:

مینک یم ادیپ شارب یهار ،هی هرادن یراک : درم

اتاالن ینک ادیپ یهار یتساوخ یم رگا ،وت هشوخ تلد اباب ورب نز:

یب وت نلصا هیچ، ینودیم [ توکس ] یدوب هدرک در مزئوس لا ناک
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اقآ یا هضرع

متسین هضرع یب مچیه :( یبصع درم(

یتسه ، یتسه ، یتسه :( دنلب !نز(

]االن دنک مارآ ار نز دنک یم یعس ]، مورآ ، موناخ رتمورآ : درم

وناب هرادن تیبوخ ، نونشیم اه هیاسمه ور نومادص

نم راگزور هب هچ وت ننودب همه راذب ، نونشب راذب :( رتدنلب نز(

نم ؟اب ینکب ینوتیم تساوخ تلد یراکره منز نوچ هیچ ،... یرایم

هن اما

مدرک ییاطخ هچ یگب هشیم .. هشیم :( هدرمش هدرمش ، تام ) درم

؟ وناب

توکس ؟[ مگب نم نمتح دیاب ؟ ینودیمن تدوخ [نز:

مرایب ، تسدامآ ، مدرک تسرد ماش : درم

ماوخ یم باوج ، ماوخیمن یچیه ،هن، امرفب ، یکد نز:

نینک یم هدیچیپ ور یزیچ ره ردق نیا ارچ ؟ وناب یچ باوج : درم

هخآ

باالی یگیم هکات امش ای اقآ منک یم هدیچیپ ور یزیچ ره نم نز:

یریم رد هنوخ زا تسوربا تشچ

وناب یشاب تحار امش هک مریم : درم

یاج ...،هب وراقآ ؟ مشیم تحار یروجنیا یدرک رکف ؟ تحار نز:
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تراک هدش نیا یریم ،رد ینک لح ور لکشم و یتسیاو هکنیا

درخ لدج و گنج اب نومباصعا یدوخیب مرادن تسود نوچ : درم

منک

هک یرب یدرک رکف هزات ، هشب عورش لدج و گنج یراذن یتسیاب نز:

یشاب هتشادن هضرع اجنیا یتقو یرب هک مه ایند فرطنوا یچ؟

ینومه مزاب !

راب نیا ورب تدوخ بخ : درم

مرب؟ اجک ، همیگدنز هنوخ نم؟ نز:

یرب ای تنامام ی هنوخ یرب ینوتیم ؟ هخآ یا هراجا ی هنوخ : درم

هگید یاج

ادخ رکش ، یراد رارف هب تداع هک ییوت منک،نیا یمن رارف نم نز:

زا زور هرابود و یدرگیمرب دعب زور دنچ یریم ، یرادن هک مه ور ییاج

ون زا یزور ون

ینیب ،یم مدرگ یمن رب هگید مرب هگا هعفد نیا : درم

ور زیچ همه فیلکت و ینومیم ، یرب هک یرادن قح هعفد نیا نز:

تسین اه یریمب وت نوا لثم یریمب وت نیا هگید ینک، یم نشور

بخ راذب هیام تدوخ نوج وناب،زا یراذیم هیام نم زا ارچ : درم

هیام نم درم]زا دیلقت ]! تسه مزیزع نوج هچ هوووا نز:

یراد هیام مه یلیخ هک هبوخ )حاال یبصع ) یراذیم
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؟ نلثم یتشاد اتحاال یا یجورخ هچ یچ؟ تدوخ :حاال درم

؟ یاوخ یم یچ یجورخ نز:

یا هتفه هس و سلا هدزای تدم نیا وت یزیچ یناتساد ، یباتک : درم

؟...هن یداد نوریب یدرک یگدنز مه هکاب

؟ یداد نم هب تصرف هگم نز:

یاراک وت کمک و دیرخ مه ،دعب هرادا مریم حبص زا هک نم : درم

؟ یگیم یروطنیا هک وناب مشاب هتفرگ وتولج اتحاال هدش ، هنوخ

مومت ، تسین شوخ ...دلم یدیمهف مرادن یشوخلد نز:

مینک یم شمومت وناب، هشاب : درم

اقآ یدرگیم راک نیرت تحار لا بند هشیمه نز:

وناب تسه مه رت یقطنم : درم

هک مسرپ یم یزیچ تزا هک مراب ،ره ینک یم رکف روطنیا نز:وت

یدیمن ور مدآ باوج ، یریم هرفط یدوز تسین تعفن هب

زا هلجع [اب هدب تلهم هظحل دنچ ...هی وناب مگیم هشاب ، هشاب : درم

دسر یم رظن هب هک تکاپ کی اب یتدم زا سپ . دوش یم جراخ قاتا

هک دوش یم امرفمکح توکس . ددرگ یمرب تسا نآ لخاد یا هحلسا

یم هاگن درم تسد هب جاو و جاه .نز دتفیب یقافتا هچ تسا رارق

دنکیم زارد نز تمس ارهب هتسب درم یتدم زا سپ دنک. ]

شریگبامرفب
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هیچ؟ هگید نیا ... نیا :( هدرمش و برطضم نز(

درم فرح رس تکرح اب نز ؟[ یریگب باوج یتساوخ یمن هگم : درم

هتباوج نک، شزاب ریگب ، امرفب بخ دنک] یم دییات ار

زا کسورع کی . دنک یم زاب ارنآ و دریگ یم ار هتسب طایتحا نز[اب

؟ کسورع ؟ نیا دیآ]: یم نوریب نآ لخاد

یادص یتقو یدرک رکف ؟ وناب مرادن تسود هچب منم یدرک رکف : درم

اب روطچ ینودیم ؟ هریمن فعض ملد مونشیم ور اه هیاسمه یاه هچب

؟ منک یم هاگن ور اه هچب نتفر هسردم هب ترسح

تاکرح ] نوج اقآ ما هچب قشاع منم ... مدرک یم رکف نم نز:اما

هچب الالیی لکش .هب درم لباقتم و نز تسد رسو یساسحا

یم یزاب ناشدوخ ی هچب دننام نآ واب دنهد یم تکرح ار کسورع

تسود و یمیمص اضف . درذگ یم لا ور نیمه هب یتدم . دننک

دوش یم ینتشاد ]

؟ نوج وناب میراذب یچ ور نومچب مسا : درم

منزیمن یفرح امش فرح یور اقآ،نم دیگب امش یچ نز:ره

دییامرفب امش یچره ، تسامش ی هچب ، وناب هگید وگب : درم

هنک باختنا مسا شساو یتسیاب شاباب اقآ، نز:هن

دوش یم وحم اهنآ یادص و دیآ یم مارآ مارآ یقیسوم . دندنخ یم

هنودوندادرخ دبای، یم نایاپ شیامن ، دتفا یم هدرپ دور، یم رون
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