
 

هدنهانپ   

 

 

لوا لصف  

 

 الصا هک رکف لها .دوب مک مرب و رود روعش اب مدآ .مردام هن دوب ىسک مردپ هن .مدرک عورش فص هت زا ور ىگدنز نم

.ندیشوپ ىم سابل هیقب زا رتهب طقف نتشاد ىتالیصحت هک مه ىیات هس ود ،دوبن  

 هتخادنا هار هک ىدق مین و دق ىاه هچب ندرگ سپ ننزب بش ات حبص زا هک دوب نیا رب هدعاق مدید ىم هک ىیاهمدآ نیب

 تقو ات و نشن ىهگ چیه نوشدوخ لثم مه اه هچب هک ننک رپ ىرو ىرد و تفم فرح اب ور نوشنهذ ىردق هب و ندوب

.ننک هل هل و ننزب ود گس ىگدنز لابند گرم  

 ىم ىگدنز نیا زا ور ما مهس نم ،هردقچ فص لوط هک تسین مهم متفگ مدوخ اب ،مداتسیا فص هت شلوا هیقب لثم منم

.متشاد اهتشا شارب ىلو هیچ متسنود ىمن هک ىمهس .مریگ   

:تفگ مشوگ رانک و دیشک بقع ،تفرگ ار موزاب راگنا ىکی هک مدز ىم شوج و مدرک ىم ىبات ىب تیعمج ىال هبال  

 ىزور هک ىتبکن لغش هی و هچب ات دنچ ,نز هی ,ند ىم تهب هنوخ هی ىسرب هک شرس هب .تسین وت فص ،فص نیا

 زا رس تقوچیه دیاش ،هم لد هب نزب ،هرادن نتفر تسا همه ىاپ ریز هک ىهار .ىنک شکرت داوخ ىم تلد راب رازه

 اج ىسک زا هن ىنزب ولج ىسک زا هرارق هن ،تور شیپ هن تسه ىسک ترس تشپ هن لقادح ىلو ىراین رد شرونوا

...هیچ تا هزیاج و ىر ىم اجک ىنودن هگا ىتح ،ىتدوخ ىراد هک ىبیقر اهنت ،ىنومب  

... 

گنیرررد...گنیرررد  

ولا  

مالس  

؟ىروطچ امین مالس  

ىلع منارگن ىلیخ  

... ىنک ىم رارف هدش بارخ نیا زا هک ىشاب لاحشوخ دیاب ،هرادن ىنارگن  



...هراد مه روجدب ،هراد مه ىنارگن هک ىدیمهف ىم ىدوب نم ىاج هگا ىلو متسه هک لاحشوخ  

)دیکشخ ماهوناز و دش هل منت ىاه نوختسا طقف تشادن ىنارگن الصا دش مدوخ تبون هک دعب هام ود ،تفگ ىم دوخ ىب(  

 ربخ هگید ىسک ،مکیدزن ىاتسود زا ات هس ود و مگ ىم مراد وت هب طقف  ؟ام هنوخ يآ یم ىظفاحادخ ىارب بشما

...هرادن  

.مآ ىم هک همولعم ،ىتفگ هک ىسرم  

 ىم ىسیلگنا نابز نم ،کهلق لها نوا و مدوب دابآ ماظن هچب نم ،ىهاگشناد مه هن و میدوب ىمیدق تسود هن امین و نم

 دوب هتفرگ لکش -متفر راب هی طقف هک- ىدرونهوک ىهورگ همانرب هی رس ىقافتا الماک ام ىتسود .کیفارگ نوا و مدنوخ

 ىلو تشاد روشک زا جورخ عنم و دوب هتفرن ىزابرس نم لثم مه امین هک دوب نیا نومتهابش اهنت ،دوب هدش ىدج ىکلا و

 مایا نوا نم .اداناک هربب ور امین هک دوب هداد رالد رازه هد ىچقاچاق هی هب  .دوب بوخ شردپ ىلام عضو نم سکعرب

 هگید راک یلوپ یب رس ندرک رغ رغ زج مه مردام دوب شا هن ورگ شتشه ماباب .مدش ىم سوبوتا طیلب هی گنل ىهاگ

 ىادوس ىلو متشادن ىیاج هب ىدیما  .منزب هسرپ نوبایخ ىوت مداد ىم حیجرت هک دوب کیچوک ردقنوا هنوخ .تشادن يا

:مداد ىم باوج ،هیچ تا همانرب دیسرپ ىم ىسک ره هک دوب هدرک لوغشم ور منهذ نانچ نتفر  

...مرب هک منک ىم فیدر ور مراب وراک مراد  

 ىگدنز ىارب ىتسرد ریسم هی ،هش ىم ضوع ایند منک ادج طیارش نوا زا ور مدوخ و مدنبب ور گنلف هگا مدرک ىم رکف

:متفگ ىم مه ور منتفر زور اه ىضعب هب ىتح .نراد ندیگنج شزرا هک مگنج ىم ىیاهزیچ ىارب و منک ىم ادیپ  

؟یلع ير یم یک  

هام رهم متفه  

؟هیعطق  

  یعطق یعطق

 

  .منک لمع ملوق هب هک متشاد تقو هام ود نم و تفر ریت رخآ امین

؟امین ىنک ىم ىفرعم نم هب ور هنورپ رفاسم  

؟ىرب ىاوخ ىم مه وت هگم  

هرآ  

؟ىچ شلوپ  



 ور مردپ و ردام .میتشاد هک ىا هراجا نوغاد و برد هنوخ دوب هدموا راب ود ىکی .تشاد ربخ نم ىگدنز طیارش زا امین

.تسین دنب ىیاج هب متسد هک تسنود ىم و دوب هدید  

...هرادن نارگن امین منک ىم روج ور شلوپ  

؟ینک یم روج ىروج هچ  

نک ىفرعم شهب ونم طقف شاب هتشادن راک شاهراک نیا هب وت  

:تفگ  

هرب ىم هراد یک هک میگن ىسک هب اداناک مدیسرن ات هک هرارق ،هدرک شادیپ ماباب  

؟ىرادن دامتعا نم هب ،متسین ىسک ره هک نم  

.مراذب اپ ریز ور ماباب فرح ماوخ ىمن ،تسین دامتعا ثحب  

؟اداناک ىسرب هک هشک ىم لوط ردقچ الاح  

هشب روج شطیارش هک منومب دنلیات تدم هی دیاب ،هام ود رثکادح  

؟ىدب ور هرامش هش ىمن ،هیلیخ هام ود  

...نوممه میراد سرتسا ىلیخ نالا ،مینک تبحص اباب اب دعب اداناک مسرب مرب نم راذب ،هش ىمن نوج ىلع هن  

 

 .هدیشک وتا و هداد تروق اصع ،دوب ىکشخ مدآ امین ردپ .متفرگ ىم ور هرامش دیاب ،دوبن طوبرم نم هب الصا امین سرتسا 

 ىقلق سک ره ىلو .هش ىم مک ششزرا زا هنزب دنخبل اه هچب هب هگا هک درک ىم لایخ ىمیدق ىاهردپ زا ىلیخ لثم

دوب هداد مدای تسرد مردپ ور ىکی نیا هک مدروآ سناش .دوب درن هتخت تسد ود ىکی مه امین ردپ ندرک مرن جرخ ،هراد . 

نوتدرن هتخت هراد ىبوخ بوچ هچ ! 

؟ىدلب  

منک ىم ىزاب اه ىا هفرح اب طقف ،ما هتخت هاش نم !مدلب هک همولعم . 

اهزابرامق ؟ىک ىنعی ىا هفرح ! 

 لدیف نوشیرخآ ،لاحاب ىامدآ ،امنیس ىاه هراتس ،هیاپ دنلب تاماقم ،اه هدنگ هلک ىنعی ىا هفرح ،متسین رامق لها هن

تفر و تخاب نم هب تسد هس ود نارهت دموا ىکشاوی ىصاصتخا تج اب دوب ورتساک ! 

متفگ و مدنوخرچ متشم رد متشادرب ور اه سات زا ىکی ،دوب زبس غارچ امین ردپ دنخبل . 

هزیر ىم مک  



 هک ىیاه كورچ ىاج ىیابیز دنخبل ،درک رییغت شا هرهچ تلاح دروآ زیر و تخیر هک ور لوا سات ىلو تسشن هارکا اب

 ىرکرک شلوا ،دش زاب ىخوش رس هک دیشکن مه مود تسد هب .دز قرب شاهمشچ و تفرگ ور درک ىم شا سوبع

مدیشک طسو ور ىلصا عوضوم مک مک ات دوب نتخیر سات هب نتفرگ داریا و ندنوخ . 

امین شیپ مرب ماوخ ىم منم  

؟نوتدربب مه اب منک تبحص هک ىتفگن رتدوز ارچ ،ناج رسپ هیلاع ،بوخ هچ  

تسین لماک ملوپ زونه . 

تفگ هدنخ اب و دروآ تشاد مزال هک راهچ تفج هی : 

؟ىراد مک ردقچ ،هدب فیفخت تهب دیاش هش ىم ىفرعم نم بناج زا هک ىتسه ىرتشم نیمود نوچ  

؟منزب گنز مدوخ نیدب ور شا هرامش هش ىم طقف منک ىم روج لماک ور شلوپ نم نیشابن نارگن  

ىرادن ىقرف امین اب وت ،منکب ور تشرافس دیاب نم ناج رسپ هن . 

 تفر ىم هرفط ،هنیبب تقوچیه دوبن رارق مه نوا زا دعب دوب هدید ور نم هعفد ود الک .ىرادن قرف امین اب تفگ ىم ىکلا

 هشب لاحشوخ ،هنزب ور ماه هرهم هک مدرک ىم هناقمحا تکرح ود ىکی میدرک ىم ىزاب هک تسد ره .نداد هرامش زا

هدب ور هرامش هکلب . 

؟ىدرب ور لدیف ىروجنیا  

منک ىم راک ىچ شدعب نینیبب نینزب العف ،هشوخ شرخآ همانهاش . 

 لامک رد ىچقاچاق ىلو .منک تبحص مدوخ هک داد ور ىچقاچاق هرامش و دش مرن شلد ،داد باوج هرخالب اه نتخاب

ىتمعن مناخ ،دوب نز بجعت ! 

؟ىدرک تشاددای ناج رسپ بخ  

هلب  

؟ىایب رب شیپ زا تدوخ ىنوت ىم ؟ششیپ مایب تاهاب ،مشب تراک ریگ ىپ ىاوخ ىمن هک ىنئمطم  

 شهب و منز ىم گنز دعب هشب رقتسم دنلیات هسرب امین هک منک ىم ربص زور هس ود نیتفگ هک روطنومه ،منوت ىم هلب

مامین هلاخ رسپ و مریگ ىم سامت امش فرط زا مگ ىم . 

؟ىچ هگید  

ىداه اقآ هنوشن هب هک مگ ىم ناهآ . 

هنز ىم گنز نم هب تروص ره رد نوا ىلو ،الکیراب هرآ ... 



هیفاک نینکب شرافس طقف امش هشاب . 

 هلاخ رسپ متفگ و مدرک ىفرعم هک ور مدوخ ،ىتمعن مناخ هب مدز گنز دعب زور ود ىکی نم و تفر بش نوا ىادرف امین

 تشاذگ رارق ىداه اقآ هنوشن هب متفگ ىتقو ىلو ،مشاب هتفرگ هابتشا ور هرامش هک راگنا ،داد باوج درس ىلیخ متسه امین

شندید مرب هتفه نومه رخآ هعمج هک . 

 .مدوب نوشراکهدب هن و متشاد نوشزا ىبلط هن ،دوبن طوبرم اهنوا هب الصا ،مدز ىفرح مردام هب هن متفگ ىزیچ مردپ هب هن

 مدرک ىم ساسحا هک ور ىگدنز نوا رس ىبوج ره رانک متساوخ هک نامز ره متسنوت ىم ،دوب مدوخ لام نم ىگدنز

منک اهغالک رذن ور شتشوگ و مربب هدیسر نم هب هابتشا . 

دیسر هعمج ات مدرک زگ ور دابآ ماظن ىاه هچوک سپ هچوک ،متشادن هتفه لوط رد ىدایز راک . 

.... 

 سیلگنا زج هب هتبلا ،هش ىم مه ات تفه شیش اب هرت نوزرا ىرب ىاوخب اپورا ،ات تشه ایلارتسا ،ساترازه هد اداناک

هراد گنف و گند ساداناک نیع اجنوا ... 

؟ىراد ىچ ات رازه شیش ریز  

 

 همین ىاه هنوخ و دوب لادوگ رپ شرب و رود هک ىتولخ ىاج هی ،رهش هت دوب ىمیدق ىگنلک هنوخ هی ىتمعن مناخ هنوخ

 ىرگراک چیه و دوب لیطعت زور بورغ .ندوب هدیبوکن زونه هک دوب هدنوم ىقاب ىاه هنوخ دودعم ءزج هنوخ نیا .هتخاس

 ات متشگ ىتعاس مین -دوب هداد حیضوت قیقد ىنفلت ور سردآ هکنیا اب -مدش هدایپ هک سوبوتا زا منم .دوبن فارطا نوا

 ادابم ،درک ىم زادنارب و دید ىم ونم ىخاروس هی زا هک منئمطم ،درک زاب ور رد ات مدز گنز ىراب تفه شیش .مدرک ادیپ

 ىدود کنیع و ىکشم هعنقم و وتنام اب ىچقاچاق مودک هخآ .تخیر مبلق درک زاب ور رد ات منم شتسار .مشاب رومام هک

؟هنک ىم زاب تور هب ور رد  

؟هنک ىمن راک نوتنوفیآ ،ىداه اقآ هنوشن هب متسه ىلع ،مالس  

ایب ،لخاد ایب ... 

 هی .قاتا طسو تسرد درگ زیم هی فرط ود ،هتسکش ىلدنص ات ود زج هب دوبن ىچیه نمیشن نلاس ىوت هنوخ لخاد

دوب شور نارق دلج هی طقف هک دوب مه کیچوک هچقات . 

مآ ىم نالا نم نیشب  



 كرت هداد من فقس و هتفر ور و گنر ىاهراوید هب و ىلدنص ىور متسشن نم .تسب ور رد قاتا ىوت تفر و تفگ ونیا

 زا ىیاهزیچ هی مونش ىم هابتشا مدرک رکف لوا .دنوخ ىم زامن راگنا هک دموا شادص دعب هظحل دنچ .مدش هریخ راد

 هنوخ ىوت مرحمان هک ننوخب دنلب ىادص اب ننوت ىم ىتروص رد ور ءاشع و برغم زامن اهنز هکنیا ،متسنود ىم ماکحا

 لاح ره هب .هنوخب نم نتفر زا دعب ور شزامن هک تشاد تقو ىلک ىتمعن مناخ و دوب بش رس هزات هکنیا نمض .هشابن

دوب هتشادن رب مه زامن رس الامتحا دوب شمشچ هب زونه ىدود کنیع .نلاس لخاد دموا و دش مومت شزامن ات متسشن . 

هشاب لوبق  

مدنوخ وت ىارب تعکر دنچ ،هشاب قح لوبق ! 

؟نم ىارب  

منوخ ىم رفس زامن ارفاسم همه ىارب نم ،هرآ ! 

؟هیچ هگید رفس زامن  

 رخآ ات دش ماجنا ادخ دیما هب ترفس هگا منک ىم شهاوخ تزا .هشب ماجنا ىبوخ هب ىراد هک ىرفس هک منوخ ىم زامن

ىدیسر تمالس و حیحص هک هدوب ادخ تردق هک هرن دای و ىنوخب زامن رمع ! 

 لصا رس مرب رتدوز متساوخ ىم ،مدوب ىچقاچاق هنوخ ىوت الثم مدوب هتفرن هک دجسم ،هگ ىم ىچ مدروآ ىمنرد رس

دیشک ىمن هظعوم زا تسد ىلو بلطم . 

اه ىنوخ ىم ور تزامن سپ  

منوخ ىم ور مزامن ىتمعن مناخ مشچ  

اه ىداد لوق  

مداد لوق هلب  

 ات .ننکن شومارف ور ادخ هک هنیا نوشمه زا مشهاوخ اهنت ،نسرب نوشوزرآ هب اهنووج منک ىم کمک اجنیا نم نیبب

زونه نشاب هدنوم نوشلوق رس نوشاتدنچ هنود ىم ادخ مداتسرف ور رفن دصیس الاح . 

 شاه تمیق و نیتسرف ىم اه اجک اداناک زج هب امش ،بلطم لصا رس میرب هش ىم ،مراذ ىمن ملوق ور اپ نم ىتمعن مناخ

؟هردقچ  

 ىسایس رتشیب ىلو میراد رفاسم مه سیلگنا و اپورا ارب .ایلارتسا و اداناک نر ىم الومعم مدرم ىلو میتسرف ىم اج همه ام

میتسرف ىمن هیسایس فرط میمهفب هگا ام ،اه اجنوا نر ىم اه . 



 دیاب مه ناریا زا مجورخ ىارب مدرکن ىزابرس نوچ تفگ ،ىندشن و دوب نورگ همه سیلگنا و اپورا و ایلارتسا و اداناک

متفگ و مدرک رکف هدروخ هی .ندب هوشر هاگدورف ىاهرومام هب و ننک هنیزه ىلک : 

دینک مکمک دعب هب اجنوا زا دعب ،رونوا مرب ىزیچ ىرتش اب ىکاخ زرم زا الثم ،تسین ىا هگید هار . 

هرتنوزرا نوا ،هداد باوج میدرک ناحتما راب هس ود هک تسه هار هی ىلو مینک ىم راک ىیاوه طقف ام هن . 

؟اجک هب تسه ىچ  

تسین رتشیب ات جنپ شجرخ تمیتسرف ىم توبات ىوت ىجراخ هدرم ناونع هب مینک ىم ىزاس هدنورپ میراد انشآ . 

مدیسرپ ور شتاییزج لاح نیا اب متشادن مه ات رازه جنپ ىلو دموا ىم نم هب ىلیخ دوب ىبوخ هار . 

؟دیتسرف ىم هزانج ناونع هب ور نم ىروج هچ  

 ور دسج امیپاوه لخاد ات هنوخدرس ریسم زا هک ىیاسک همه ،سانشآ مه زاس توبات ،میراد انشآ ىنوناق ىکشزپ ىوت

 مه انشآ نک ىیایموم ام .هدنگن زاورپ ىوت هک ننک ىیایموم ور هدرم لوا دیاب نوناق قبط .نانشآ مه ننک ىم کچ

 و مینک ىم موم و رهم ور شرد توبات ىوت تمیراذ ىم شدعب .هنک ىم ءاضما ور اه هگرب مید ىم ىلوپ هی شهب میراد

ىشب هدز راب میتسرف ىم . 

؟وت نوا مش ىمن هفخ  

ىنکن ادص الصا هشاب تساوح دیاب ىلو ىشن تیذا هک میراذ ىم مه تیوکسیب ،میراذ ىم سفن هار تارب هن . 

؟تسه ىک الثم هدرم نیا الاح  

 ىامیپاوه هی ىوت هر ىم امیپاوه هی زا تیزنارت ىوت توبات ،هار طسو هیگتخاس شاه هگرب همه ،هشاب هنوت ىم ىک ره

 وت ننک ىم زاب هک ور توبات رد ،هیلعج هدش هداد هک ىسردآ و مسا نمهف ىم ارومام دصقم هب دیسر ىتقو اتیاهن و هگید

ىگداس نیمه هب ما هدنهانپ نم ىنعی "ىجویفیر ما ىآ" ىگ ىم و نوریب ىآ ىم . 

؟ىجویفیر ما ىآ  

ىجویفیر ما ىآ هرآ  

؟ىگداس نیمه هب  

هرآ  

 مدرک ثکم ىمک هی ،متشادن بخ ىلو مدرک ىمن ثکم مه هظحل کی متشاد رالد رازه جنپ رگا .دوب هدننک هسوسو اعقاو

؟ىرادن ،ىچ رتنوزرا هار متفگ دیدرت اب و  

؟!رتنوزرا نیا زا هگید  



 منوت ىم .منک ىم نوتارب نیگب ىراک ره شاج هب !داوخن لوپ هک مدرگ ىم ىهار هی لابند ،مرادن لوپ الصا نم شتسار

مدب ور نوتلوپ و منک راک رونوا . 

تفگ توکس هظحل دنچ زا دعب بجعت لامک رد ىلو هنک ىم منوریب رد زا و هد ىم شحف متشادن کش : 

 نوچ ،هرادن العف مه ىجرخ چیه مینک ىم رکف شهب میراد ،میدرکن شیامزآ زونه هک تسه مه هگید هار هی هرآ بخ

؟ىیولیک دنچ ،میدرگ ىم بلطواد لابند شتسار  

؟منزو  

؟ىچ سپ هگید هرآ  

ولیک راهچ و هاجنپ  

راب لخاد میتسرف ىم نودمچ ىوت تمیراذ ىم ،هیندش ،هبوخ . 

؟نودمچ ىوت  

هشب نکسا هک هربب رفاسم ور نودمچ تسین مزال ،میسانش ىم ور اهرومام ،هرآ . 

ممهف ىمن نم ؟ىچ ىنعی ! 

 لخاد نراذ ىم ور نودمچ مه انوا انشآ ىاهرومام تسد تمیرپس ىم و مید ىم تاج مکحم نودمچ هی ىوت ىنعی

اپورا هر ىم هک ىیاهامیپاوه زا ىکی راب تمسق . 

؟مش ىمن هل  

هراد مه ىتخس ىرب ىاوخب ىتفم هرخالب بخ ... 

متفگ و مدنوراخ ور مرس : 

مر ىم ریسم نیمه زا نم ،هشاب  

؟ىنئمطم  

منئمطم هرآ  

؟ىرب ىاوخ ىم ىک  

رهم متفه  

 مینک ىم ىعس لاح ره هب ىلو ،نشاب راک رس مه اب همه میسانش ىم هک ىرومام ات دنچ دیاب ،تسین هک تقد نوا هب

تمیتسرفب مایا نومه شوح و لوح . 

 



 

 

 

نودمچ( مود لصف ) 

 تسنود ىمن سکچیه .دوبن ىهاگ دوب ىهاگ نوا زا شیپ ات .دش دیدپان هشیمه ىارب ناویک تفه و تصش لاس لیاوا

 ىم شزا ىتقو .هش ىم دیدپان تسار و پچ ارچ و هراد رشن و رشح ىک اب ،هر ىم اجک ،دآ ىم ىک و هر ىم ىک هک

 ،دوب نیمز ىور لال ریغ مدآ نیرت فرح مک .داد ىمن باوج و دیشک ىم مه رد ور شاه همرگس ىدوب اجک ندیسرپ

تفگ ىم شهب دید ىم هک راب ره مردام : 

ىنزب فرح ماهاب هملک ود هک مدب لوپ ردقچ ناج ناویک . 

 هک ىا هملک ود نیمه رد تاملک اب شطابترا .ظفاحادخ و مالس طقف .دز ىمن فرح ماک ات مال ىلو دز ىم دنخبل ناویک

 هک ىروشک و ىناتسا ىاه لادم هک ىا هغبان .دوب ىضایر ىقاب .دش ىم هصالخ درک ىم ادا صقان و هفصن مه ور اهنوا

دوب نوزیوآ هلاخ ىمیدق هنوخ قاتا دمک رد هریگتسد زا همه دوب هتفرگ . 

 ىضایر تاقباسم رد تکرش ىارب هکلب شدوخ جرخ هب هن مهنوا ،دوب هتفر ىجراخ رفس ود ىکی هک دوب لیماف وضع اهنت

 زا دش ادیپ ىیاه هنوشن هکنیا اب و ندش جیگ همه ،دش مگ هشیمه ىارب 67 لاس رد ىتقو هک دش مه نیمه .ىیایسآ

 زا دنتفگ ،هدش هتشک داصرم نایرج رد و هدوب دهاجم ننک مالعا تسار و كر هکنیا ىاج هب تشاد هک ىسایس تاشیارگ

 دش ىم ادیپ ىکی ىهاگ زا ره هک نداد توق ور هعیاش نیا ىروط لیماف و لحم لها .هخرچب ایند رود هتفر و هدیرب همه

 .هشابن نارگن نیگب مردام هب هک هداد ماغیپ .هروشک نالف رد و تسا هدنز نتفگ ىم ،هراد ربخ ناویک زا هک درک ىم اعدا و

 هزانج ،همک ردقچ اه دهاجم تایلمع زا دعب ناویک ندوب هدنز سناش هک تسنود ىم همه زا رتهب دوبن رواب دوز هلاخ ىلو

درک نوشمادعا ىعمج هتسد ىنیمخ هک ىیاه تخبدب ىطاق روگ ىوت ای هنارزوک ىاه هپت نومه ىوت ای شا  . 

 رارق هیقب هجوت نوناک ىوت ىحابص دنچ نتساوخ ىم هک ندوب ىگنرمک ىامدآ الومعم ،ندروآ ىم ربخ هک مه ىناسک

 هب لوغشم اسان ىوت تفگ ىم ىکی هدش راد هچب تفگ ىم ىکی ،هتفرگ ىجراخ نز ناویک هک تفگ ىم ىکی .نریگب

هدرگرب هک تساهزور نیمه و هنومیشپ هک تفگ ىم مه ىکی و هراک ! 

 نیرخآ و دوب هتشذگ شندرم زا اهلاس .مدید ور ناویک باوخ ،منک زاورپ شادرف دوب رارق هک ىزور رصع ارچ منود ىمن

 نم .دش ىم شخپ تاناویح هرابرد ىربرس هلصوح دنتسم نویزیولت زا .مدرک ىم رکف شهب طیارش نوا رد هک دوب ىرفن

 هیبش ىیاج هی دوب تخرد مک ىاج هی .مدید ور ناویک باوخ ىوت و درب مباوخ اه لاغش و اه هفارز هب هریخ لبم ىور



 هگید تسد اب ور شا ىجراخ نز تسد و دوب شتسد نیا گرزب نودمچ هی .داد ىم نوشن نویزیولت هک ىا هشیب نومه

 رد هک ىا هیواز ،باوخ رد نم هک دوب بیجع .هشاب نیگنس نودمچ راگنا دیگنل ىم مه ىمک و تفر ىم مورآ .دوب هتفرگ

 هطقن هس رد نامزمه هک راگنا .تشپ مه و ولهپ زا مه ،شمدید ىم ور هب ور زا مه .مدرک ىمن ادیپ ور مدوب هداتسیا نوا

 و دروخ ىم نوکت ىا هخاش هن ،دنوخ ىم ىا هدنرپ هن ،ىمیدق تماص ىاهملیف لثم ،دوب مورآ زیچ همه هشیب ىوت .مشاب

 هکنیا نودب تفر ىم و تفر ىم و تفر ىم توکس رد ناویک .دش ىم هدینش کشخ ىاه گرب ىور اپ ىادص ىتح هن

 مه هب مباوخ ىایاوز دعب ىلو .نرق کی ای دیشک لوط هقیقد کی توکس نوا هک منود ىمن .هشب رود نم زا ىمدق

 مین و خر هس .وساکیپ ىاه ىشاقن هیبش دش ىزیچ و ندیسر مه هب ولهپ و رس تشپ و ور هبور زا ناویک ریواصت ،تخیر

 شنوبز و نومسآ هب ور تفرگ ور شرس شا ىجراخ نز و دش ردبرض لکش شتسد نودمچ ،مه رد همه خر مامت و خر

 غامد خاروس زا ىکی زا و دموا بآ ریش ندش زاب ىادص دعب .ولبات هی لثم ،دش تباث زیچ همه هظحل دنچ .دروآ نوریب ور

درک ىم ادص و نیمز ىور دیکچ ىم هرطق هرطق هک ىگنر هریت و ظیلغ نوخ ،تفرگ هار نوخ ناویک ددعتم ىاه  

کیلچ....کیلچ......کیلچ ... 

 توص طبض زا ادص هک مدیمهف ات دیشک لوط ىا هیناث دنچ .مدینش ىم زونه ور کیلچ کیلچ ىادص مدش هک رادیب

الاب هنودرگ رب ور شخپ همکد هک تشادن روز شروتوم ىلو دوب هدیسر تساک راون هت هب .هبارخ . 

کیلچ ....کیلچ  

 ىفخم شوت دوب رارق هک ىنودمچ باسح هب متشاذگ ور دوب هک ىچ ره ای سوباک ،ایور ىقاب و مدز ور توص طبض همکد

مشب .  

مر ىم مراد ادرف نم نامام  

؟ىر ىم اجک  

رفس مر ىم  

؟اجک  

منود ىمن  

؟ساجک هب ىنود ىمن هک هیرفس روج هچ  

جراخ مر ىم مراد  

؟ىدرکن ىزابرس ،ىرادن تروپساپ هک وت ىروج هچ ،هدب مگرم ادخ اوا  

ىد ىم نوشن ىشنکاو هچ منیبب متساوخ ىم مدرک ىخوش . 



 تسین مولعم الصا هک مه تهاگشناد ،شاب ىگدنز و راک رکف ىفابلایخ ىاج هب وشاپ ،راین رد ىزاب هرخسم وشاپ ،وشاپ

دآ ىمن رد ىچیه شرخآ وت زا ،ىآ ىم ىک ىر ىم ىک ... 

؟ىدرک خرس ىهام نامام  

نتخورف ىم هچوک ىوت ندوب هدروآ نیشام اب ،هرآ . 

؟!نرآ ىم مه ىهام هگم نرآ ىم هزبرخ و هنودنه الومعم هک اه ىنیشام  

داد ىم نوزرا ،هگید دوب هدروآ . 

؟وهی هشابن دساف  

نک رکش مر ادخ ،روخب ،مدنوباوخ کمن و درآ و ومیلبآ ىوت مه تعاس ود هد ىمن هک وب ،هدساف شاجک هن . 

 زا هک راگنا -هنک ىم تسرد هقیلس اب ردقنوا هک ىنوزرا ىاه ىهام ىارب هشن گنت مه مردام ىارب ملد مدرک ساسحا

 ور ىمرگ سابل ات ود ىکی و دمک رس متفر مدشاپ هرایب ور ماش هکنیا زا شیپ .هش ىم گنت -ىدیرخ ناروتسر نیرتهب

ما هلوک لخاد متشاذگ مدوب هدیرخ ىتمعن مناخ هیصوت هب هک . 

...  

ىریگ ىم مرگ كزان ىشزرو راولش و نوبسچ راد نیتسآ ترشیت ات هس ود ىر ىم . 

هنوتسبات هک نالا  

هریرهمز امیپاوه ىوت الاب نوا هنوتسبات نییاپ نیا . 

مرایب هش ىمن انیا و تکروا . 

ىرخب دیاب ىشزرو هاگشورف زا كزان و مرگ سابل ،هراد اج ردقچ نودمچ هگم هن ... 

؟سادرونهوک ریز سابل تروظنم  

هرادن لاوس همهنیا هگید هک نیا ،همودک نگ ىم تهب سرپب ،هگید شنیرتمرگ . 

 تشپ ىلو ،مدرک تبحص شاهاب ىنفلت و مدز گنز هگید راب ود ىکی ،متشاد ىتمعن مناخ اب هک تاقالم نیلوا زا دعب

تفرگ سامت شدوخ هک دوب رویرهش رخاوا .درک ىم هدنسب ادخ دیما هب و هللااشنا اتود هب ،داد ىمن تاعالطا نفلت . 

ىنوخ ىم هک ور تزامن  

ىتمعن مناخ هلب  

ىایب هک مد ىم ربخ تهب ازور نیمه زا ىکی شاب گنز هب شوگ ،هدش ترای ادخ هک هنیمه ،نیرفآ . 

مر ىم هام رهم ىوت مراد ىسار سار ىنعی  



ىتساوخ ىم لوا زا هک هشب رهم متشه متفه نومه هنکمم مگب تهب ماوخ ىم ،هرآ .  

... 

 ىوت بترم -الاح هتفر مدای هک هگید ىاهزیچ ىلیخ لثم -هتفر مدای شمسا هک ىباتک کی زا هلمج کی اهزور نوا

 و هنزب وراپ تارب هک تسه ىکی هشیمه ،هشاب نودرگرس ایرد مودک ىوت تاهایور قروز تسین مهم ،درک ىم ادص مرس

تدنوسرب دصقم هب . 

 .مرادرب همدق نیرتمهم هک ور مدق نیلوا نوا و متفیب هار هک ننک ىم مکمک نراد ایند ىاهورین همه مدرک ىم ساسحا

 رد هک مه ىتقو ىتح ىتمعن مناخ .متسه شوت هک هییاج زا رتهب هشاب اج ره مدرک ىم رکف ،مر ىم اجک دوبن مهم مارب

 مریسم دصقم هچ درک ىمن مه ىقرف .مرایبرد رس هرارق روشک مودک زا و تساجک دصقم تفگن مهب تسب ىم ور نودمچ

ما ىهار هک مدوب لاحشوخ نم ،ور مدصقم متفر ىم هک ىریسم هچ درک ىم صخشم ور .  

ریگب ور اه نوتپیل نیا ایب  

؟!نوتپیل   

 ات تشه تفه .شلخاد نشاب هتخیر برس راگنا ،مکحم و دوب نیگنس ىلو ،نوتپیل ىاچ هیبش دوب ىکیچوک ىاه هسیک

داد همادا و متسد داد ور اه هسیک زا :  

هنک ىم مرگ ،سادرونهوک لام انیا .  

مدیسرپ و مدرک هاگن بجعت اب ور اه هسیک :  

؟هنک ىم مرگ ىروج هچ   

 ره ،تشفک و شکتسد ىوت ىزادنا ىم ور انیا ،ىرادن شوج و مج نودمچ ىوت هک اصوصخم ،هدرس ىلیخ اوه الاب نوا

 تکرح ور تتسد ىنوتب هک تسه اج رادقم هی نودمچ ىوت هدن نوشراشف نالا .هنک ىم مرگ تعاس جنپ راهچ شمودک

تاه شکتسد و شفک ىوت راذب دعب ،نداد امرگ هب ننک عورش هک هدب راشف ور انیا دش درس ىلیخ ىتقو ىدب .  

؟مشب دمجنم هک هشاب شلامتحا ردقچ ىنک ىم رکف  

 دآ ىمن امرس ردقنوا میدز اوه ىارب هک مه ىزیر ىاخاروس نوا زا ،تسا هشیش مشپ رپ نودمچ هندب ،ىش ىمن دمجنم

؟هگید ىدروآ ،شوپب مه ىور ىشزرو راولش و نهریپریز ات راهچ هس لاح ره هب ىلو ىریمب هک  

شاهانیا مدروآ هرآ ... 

 هب و ىشکب راظتنا تعاس ود ىکی ىش ىم روبجم ىهاگ ،ىنک ىمن سح ور شراشف و ىشک ىم راظتنا رمع همه ىهاگ

 زا دعب .دوب هدنهدرازآ اعقاو ىتمعن مناخ هنوخ متفر رتدوز هک ىتعاس دنچ نوا ،دوعوم زور .ىشک ىم رجز رمع کی هزادنا



 هب نم .هسرب هار زا نوملابند دایب دوب رارق هک ىسک ات دوب قاتا طسو هک ىزیم نومه تشپ میتسشن ،هیلوا تاحیضوت

 .نم هب کنیع تشپ زا نوا و مدرک ىم هاگن -تشاد ىمن رب مه هظحل کی هک هرخسم ىدود کنیع نوا اب- ىتمعن

ىرارکت و دوب هاتوک دش ىم لدب و در نومنیب هک ىتالمج .  

مدروآ ىم ىیاچ تارب هنرگو ىروخب دیابن ىکبآ ىازیچ . 

ىسرم منود ىم  

ىیوشتسد ورب نودمچ ىوت ىرب هکنیا زا لبق رخآ هظحل . 

امتح هشاب  

؟ىدنوخ ور تزامن  

مدنوخ هلب  

تسه قاتا ىوت زامناج ،ىنوخب هگید تعکر ود ىشاپ ىاوخ ىمن . 

نونمم مدنوخ ىفاک هزادنا هب هن  

 زا ور شدوخ و قاتا ىوت هرب هش ىمن اپ ىتمعن ارچ مدیمهف ىمن ىلو منیشب زیم نومه تشپ اجنومه مدوب روبجم نم

 میدرک ىم ىعس و میدش ىم تکاس هناقمحا هلمج دنچ ندرک لدب و در زا دعب راب ره .هنک صالخ کحضم طیارش نوا

 دش ىمن ىدود کنیع دوجو اب هک دز ىم ىگنرمک دنخبل ىهاگ .میشن وگتفگ هب روبجم هک مینک هاگن راوید و رد هب

 مدآ الصا هگا هتبلا ،دوب ىبیجع مدآ اعقاو .هراد ىا هگید ىنعم هکنیا ای هبدا رس زا ،هزیمآ تبحم ،هراد ىنعم هچ دیمهف

 هک فرح ،دوب دب دز ىمن هک فرح .هتخانشان هدیدپ هی ،دموا ىم ىیاضف دوجوم هی مرظن هب تاظحل نوا رد .هشاب هدوب

رتدب دز ىم . 

؟ىر ىم ىراد هک نراد ربخ تردپ و ردام  

امش هب نداد ور نوشرمع ود ره  

؟ىد ىم تاریخ ،ىنک ىم اعد نوشحور ىارب  

هلب  

؟ىر ىم ،ىچ نوشکاخ رس  

هعمج بش ره  

؟ىنک ىم ىگدنز ىک اب نالا  

نوا اب مراد ریپ همع هی  



؟ىر ىم ىراد هک هراد ربخ  

هراد رمیازلآ هن  

؟هنک ىم تبقارم شزا ىک  

هیاسمه نز  

؟ىنیب ىم ،هدرمن زونه تیناسنا ،هدب شریخ ادخ  

منیب ىم هلب  

 و رغال لاسنایم درم هی هرخالاب ات میدز اپ و تسد ىنعم ىب ىاه گولاید و نیگنس ىاه توکس نیب ىتعاس ود ىکی

تفگ و لخاد دموا ،درک زاب ور رد تشاد دیلک شدوخ .دیسر هار زا وشیر : 

؟نومرفاسم هنیا  

ىضترم اقآ هرآ  

؟سا هدامآ  

هرآ  

میرب هک مروخب هدب نم هب بآ ناویل هی وشاپ سپ . 

 رد هک ىزیچ اب ىتمعن لثم مه نوا ریوصت .شاج تسشن ىضترم اقآ و هرایب بآ هنوخزپشآ لخاد تفر دشاپ ىتمعن مناخ

مفرط ىتاعالطا ىاهوجزاب اب مدرک ىم ساسحا رتشیب .تشادن ىنوخمه چیه دوب نورپرفاسم و ىچقاچاق زا نم نهذ . 

؟هتلاس دنچ  

ود و تسیب  

؟ىیوجشناد  

هرآ  

؟ىر ىم ىراد ىچ ارب  

اجنیا زا مدش هتسخ  

مدیرب هک نم ،ىش ىم هتسخ مه اجنوا زا . 

؟نیدوب اجک  

ایلارتسا  

؟دوب دب  



دوب تخاونکی ىلیخ ،تشادن نییاپ و الاب ىگدنز اجنوا ،دوبن نم ىاج ىلو دوب ىلاع هن . 

 کیچوک مسا هب ىضترم اقآ دروآ هک ور بآ ىتمعن .مدوب لاحشوخ دوبن شتسد نودمچ هکنیا زا ىلو ،ارچ منود ىمن

درک شادص . 

وش رضاح ىآ ىم متدوخ هگا ،هدیرف هنکن درد تتسد . 

مش ىم رضاح نالا هشاب  

 و درک لطعم هقیقد ود ىکی قاتا ىوت تفر هرابود ىلو دوب شمشچ هب مه شا ىدود کنیع ىتح دوب هک رضاح

تشگرب . 

 هک ىیاهتسد .مدش شجوعم و جک ىاهتشگنا و تخمز ىاه تسد هجوتم هشکب رس تشادرب هک ور بآ ناویل ىضترم اقآ

لاقتم كزان نهریپ هب نشاب هتخود ور ىمشپ تک ىاه نیتسآ راگنا .تشادن شا هثج و هفایق اب ىنوخمه چیه . 

میرب  

میرب  

 

 .بقع نم و شرانک ىتمعن ،تسشن نومرف تشپ ىضترم اقآ .دوب كراپ هضارق ىا هوهق ناکیپ هی نوبایخ ىوت نوریب

 ىنومتخاس مود هقبط رد ،شلغب ریز ىکیتسالپ پوت اب ىا هچب رسپ .مدرک هاگن نوبایخ فرطنوا هب دز ىم هک تراتسا

 رسپ .تشادن ور هب ور راوید ىلو ندوب هتخاس ور شا تشپ و فرط ود ىاهراوید هک ىنومتخاس .دوب هداتسیا زاس همین

 هب دوب هدز لز و دوب هداتسیا دش ىم نکلاب هب لیدبت زاس و تخاس لیمکت زا دعب ارهاظ هک ىیاج هبل ىور تسرد هچب

 ىمن ،مدرک هاگن نییاپ هقبط هب .هشاب اجنوا ىا هگید سک دیسر ىمن رظن هب و دوب کیرات الماک شرس تشپ ىاضف .نم

 داتفا هار هک نیشام .الاب دوب هدنوسر ور شدوخ لاح ره هب كرسپ ىلو ،هن ای هراد هلپ هار نومتخاس هک داد صیخشت دش

 نومه زا هشاب ىتباث ءزج راگنا دروخن نوکت .متشادنرب هچب رسپ زا مشچ میتشذگن نوبایخ چیپ زا ات و مدنوخرچ ور مندرگ

نومتخاس . 

نکب ور تاه ىظفاحادخ  

؟ىک اب  

ىدرگرب ىنوت ىمن ىلاس تشه تفه ىشب هدنهانپ هک اج ره ،هگید رهش نیا اب . 

مدرگ ىمن رب تقوچیه . 

هش ىم گنت تلد رونوا هسرب تاپ هک ىضحم هب ،ىگ ىم ونیا هه هه  



 اقآ .دوب عونمم دورو و تشاد نابهگن هک گنیکراپ هیبش ىیاج ،هاگدورف تشپ میدیسر ات میدوب هار ىوت تعاس ود ابیرقت

 ىهجوت نم هب ،تخادنا نیشام لخاد ىهاگن دوب هتسشن کقاتا ىوت هک ىنابهگن و داد نوشن ىیاسانش تراک ىضترم

 گنر درز رد هی گنیکراپ هت .درک زاب ور هار و داد ىضترم اقآ لیوحت ىراد ىنعم دنخبل دید هک ور ىتمعن مناخ ىلو درکن

 ىوب .وت رد وت و دوب گرزب شلخاد .دش زاب ات داد له مکحم ور رد و درک زاب ور لفق ،تشاد دیلک ىضترم اقآ .دوب گرزب

 و دوب زیمت میداتسیا ام هک تمسق نوا فک .دموا ىم نیشام هاگریمعت رظن هب و داد ىم هتخوس نغور و نیزنب دیدش

 كراپ ننک ىم تکرح اه امیپاوه نیب هاگدورف ىوت الومعم هک ىیاه نیشام زا ىکی اما هگید تمس .تشادن ریمعت لاچ

 هک ىرد نومه لغب .اهنوا هدننار ای تساه نیشام نیا راکریمعت ای ىضترم اقآ .دش لح منهذ رد امعم زا ىشخب .دوب هدش

 هک ىنودمچ .مدید ور ىیاذک نودمچ هرخالب و لخاد میتفر ،درک زاب ور شرد ،دوب راک رتفد روج هی میدش دراو شزا

 شریز و دیسر ىم رظن هب مکحم شا هندب .هدش هتخاس ىشرافس دیسر ىم رظن هب و دوب ىلومعم ىاه نودمچ زا رتگرزب

 ىاه نوتپیل نوا زا هگید ات دنچ و شهیبش ىیاعد هی ای ىسرکلا تیآ قرو هی ،دوب شوت کیچوک شلاب هی .تشاد خرچ

هدننک مرگ . 

 مه دصرد جنپ ىتح هویش نیا هب هگا هک متسنود ىم هگید فرط زا و مر ىم مراد هک مدوب لاحشوخ فرط کی زا

نداتسرف ىمن ىناجم و ادخ ىاضر هار ور نم نتشاد نانیمطا . 

 ىوت مراذب .مدن ربخ نوشهب دصقم هب مدیسر هگا هک متفرگ میمصت .انوا هب نم هک نتشاد زاین نم هب ردقنومه انوا

نریگب مالعتسا مشب هدنهانپ شهب هرارق هک ىروشک زا نتسنوت ىم هن نتخانش ىم ونم راک و سک هن ،ننومب ىرامخ . 

؟هبوخ  

هبوخ هرآ  

؟ىرب ىاوخ ىمن ىیوشتسد  

؟ساجک ،مر ىم ارچ  

شوپب مه ىور ور همه رادرب مه ور تاسابل هسیک ایب ،پچ تسد ،رد نیمه نوریب . 

 ،مدش هریخ حارتسم فیثک هاچ هب هظحل دنچ ندیشاش زا لبق و ىیوشتسد لخاد متفر متفرگ ىتمعن تسد زا ور هسیک

 الصا ،هنومن ىقاب مه راردا هرطق کی ىتح هک مدروآ راشف و مدیشک نییاپ ور مراولش پیز ،مداد نوریب ادص اب ور مسفن

متفگ و نوریب مدموا تلاوت زا ،مدیشوپ ور اهسابل شدعب .مشب قرغ مدوخ شاش ىوت تساوخ ىمن ملد : 

؟منک راک ىچ الاح ،همرگ ىلیخ ىلو مدیشوپ ور همه  

نودمچ ىوت نیشب و تبیج راذب رادرب ور اعد نوا  



 داتفا مدای .مدش هلاس جنپ هک مدرک ساسحا متسشن ات . نودمچ ىوت متفر و مبیج متشاذگ مدرک ات متشادرب ور اعد قرو

مدرک ىم تیذا ور مردام و مدش ىم ىفخم ىراخب و نویزیولت ىلاخ هبعج ىوت ىروطچ . 

میدنبب ور شرد هک نک لغب ور تاهوناز باوخب  

؟منیتسرفب نیاوخ ىم نالا نیمه  

نومنریگب نایب ارومام ات مینومب اجنیمه میاوخ ىم سپ هن . 

؟هدنچ تعاس مزاورپ   

هگید تعاس ود  

مش ىم كاله امرگ زا هک ىروجنیا  

تسین هراچ  

هن ای تسه خی قاتا هشوگ لاچخی نوا ىوت نینیبب هش ىم . 

هش ىمن ،نوریب هزیر ىم نودمچ زا هش ىم بآ خی هن . 

کیچوک هکیت ات ود ىکی طقف ... 

متسد داد و دز هرگ ،ىکیتسالپ هسیک لخاد تخیر دروآ رد خی بلاق هی لاچخی لخاد زا ىضترم اقآ . 

هنک ىم گنت ور تاج طقف و هش ىم بآ هگید هقیقد جنپ ىاوخن ىاوخب ىلو ریگب ایب . 

متفگ مدیشک ىم زارد ىرو هی هکیلاح رد و مدرک لغب متفرگ ور خی : 

؟مر ىم روشک مودک ىگب ىاوخ ىمن ىتمعن مناخ  

شابن نارگن بوخ ىاج هی ىر ىم . 

؟اپورا بوخ ىاج هی  

ادخ دیما هب هرآ  

 

 هاگن دموا نییاپ حاسمت هراورآ لثم هک نودمچ رد هب و متشاذگ دوب متسد فک هزادنا هک ىکیچوک شلاب ىور ور مرس

مدرک . 

؟منک شلفق  

نک لفق  

...  



هگ ىم منامام : 

؟ىزادنب هاگن هی ىر ىم ،دموا ىم هبرگ هلان ىادص موب تشپ زا بشید  

نامام مدینشن هک نم ... 

شوت هشاب هتفرن هبرگ تقو هی نیبب ورب هنک ىمن راک مه رلوک ،ىدوب باوخ وت ! 

نالا مر ىم هشاب ... 

 هچاپ .شریز هدش تسرد هچایرد ،نییاپ هزیر ىم رلوک ىاه هکبش ىال زا رش رش بآ ،منک ىم زاب ور موب تشپ ىنهآ رد

 هراپ هراپ همه اهلاشوپ ،منک ىم هاگن ور شوت و مراد ىمرب ور شرد .شغارس مر ىم و منز ىم الاب ور مراولش ىاه

 .هنزب گنچ لخاد منکب ور مرس مسرت ىم .منیب ىمن ور شدوخ ىلو .هدنک مه ور بآ گنلش و هدز گنچ هبرگ ،تسا

 شمد .ىباصق ىوت دنفسوگ هزانج نیع ،هنوزیوآ هت و رس شا هزانج ،شمنیب ىم الاح ،مراد ىم رب ور هگید تمس هچیرد

 ىور هداتفا بیلص لثم اه ىیولج و هزاب مه زا شبقع ىاهاپ ،هرب رد و هنک شدازآ هتسنوتن ،همست ىال هدرک ریگ خیب زا

 شرمک هرهم ندش هتسکش درد زا ای هدش قرغ هک تسین مولعم ،هتفر ورف رلوک فک بآ ىوت هفصن ات شتروص ،مه

رلوک فک هتفا ىم ىپلت شدسج ،منوخرچ ىم روز هب ور همست .هدرم . 

پالاش ... 

 رلوک بآ ریش .منک ىم كاپ ور منهد نهریپ هقی اب و نیمز ىور منک ىم فت ،هدش مشدنچ متروص هب هدیشاپ هک ىبآ زا

 زا ور هبرگ و رلوک لخاد مرب ىم ور متسد ،نییاپ مد ىم ور منهریپ هدروخ ات نیتسآ .منز ىم اج ور گنلش و مدنب ىم ور

 و ىدورو رد تشپ شمرب ىم نوکچ بآ و نوزیوآ روطنومه .هسر ىم رظن هب هک هیزیچ زا رت نیگنس ،مریگ ىم شاهاپ

منز ىم داد : 

رایب هسیک هی ،نامام ،نامام  

؟هیچ نیا ،هدب مگرم ادخ ىاو ىا  

دوب رلوک ىوت ... 

دش سجن تسابل ،شیتفرگ ىروجنیا ارچ ترس وت كاخ ... 

شوت مزادنب هدب کیتسالپ هی رغ رغ ىاج هب ... 

رلوک ىوت هتفر ىروج هچ  

سا هراپ لاناک تنزرب  

هنز ىمن داب تسرد نیمه ارب سپ ،ا ... 



شوت مزادنب ونیا هدب کیتسالپ نک لو ور رلوک الاح  

 شا هزانج رس رفن نیلوا هریم ىم هک ىک ره تسا هزانج قشاع .هدشن ىلو ،هدش ششدنچ هک هنک ىم دومناو مردام

 و مزادنا ىم کیتسالپ ىوت ور هبرگ هزانج .هتفیب قیوعت هب هرادن ناکما شاه هتفه رخآ نتفر نوتسربق ،هش ىم رضاح

مسرپ ىم مردام زا و مدرگ ىمرب ،هچوک رس گرزب هلابز لطس لخاد منک ىم ترپ مرب ىم : 

؟ىتفگن ىزیچ ىدینش ور هبرگ ىادص هک بشید نومه ارچ  

نیدوب باوخ هخآ ... 

؟هیچ ىنیبب ىتفر ىم تدوخ بخ  

؟هک ىنود ىم ،مسرت ىم هبرگ زا نم  

ىدب تاجن ور تخبدب ىتسنوت ىم دیاش  

رتمک ىکی الاح ،هدرگلو هبرگ زا رپ رهش نیا اباب ىا  

...  

؟ىونش ىم ونم ىادص  

ىضترم اقآ هرآ  

میر ىم ول ىروجنیا ،ىروخ ىم لوو ردقچ  

مروخ ىمن نوکت مشچ  

 

 ىادص و مدینش ور نوشاهاپ نتفر ىادص طقف .درکن مه ىظفاحادخ ىتح .تفر تسب هک ور نودمچ رد ىتمعن مناخ

 لوپ هک انوا ،ىلصا ىاهرفاسم تفر مه دیاش ،شا هنوخ دیاش ،منود ىمن تفر اجک .هنشاپ ىور ىنهآ گرزب رد ندیخرچ

 ىکیچوک ماعنا گنیکراپ نابهگن هب الامتحا ،تشگرب دوز ىلو ىضترم اقآ .هنک هقردب ور نتفر ىم مدآ لثم و ندوب هداد

 اقآ نیب شلایخ هب هک دوب ىسنج ىاه هنحص ندرک روصت ریگرد ردقنوا امتح نابهگن .تفرگ لیوحت کمشچ کی و داد

.تفر شدای ىلک هب ور نم هک هداتفا قافتا ىتمعن مناخ و ىضترم  

 

 ىکیرات زا رتشیب نم سرت .مدیسرتن فارطا ىکیرات زا تقوچیه نم .دوب کیرات هشاب گنت هکنیا زا رتشیب نودمچ يوت

ملد هگید هشوگ هب داتفا شا هیاس منک نشور ملد هشوگ ىغارچ مدرک ىعس هک راب ره .دوب مدوخ نورد . 



 زا نم ىارب ،هگید ىلگ هب ىلگ زا ندیرپ لاح رد تسابیز ىا هناورپ اه ىضعب ىارب هک ىنیریش ىگدنز نیمه ،ىگدنز

 هک دوب هدرمن الماک نم ىکدوک زونه .داد ىم نجل ىوب هک ىنت و كانبسچ زارد ىاهاپ اب دوب ىلکشدب هزوجع لوا

 متشپ زا مدش ىمن قفوم و مدوخ رود مدیود ىم ،هدش مراوس مدیمهف ،مدرک سح ور شا ىنیگنس ،مدرک شا فشک

.مندرگ رود دوب هدرک بالق ور شاهاپ و دوب هتفرگ ىتسد ود ور ماهوم ،تشز ىالویه .منک شادج . 

... 

هراد قرف هگید ىاه هچب اب هچب نیا  

؟هضیرم ىنعی هدب مگرم ادخ اوا  

هنک ىم ىبات ىب هراد هدش لخ ای هشدوخ ىوت هتسشن تکاس ای ،زونه مینود ىمن ... 

 اهتدم .تسین نم قح نیا ،تسین نم مهس نیا مدز ىم داد .مدوب هداتفا نوریب مدوخ زا دوز اضق زا مدوبن مدوخ ىوت

 زیچ امتح شقرب و قرز رپ هبعج نورد تسین رارق و تسا هتساوخان ىا هیده ىگدنز مدیمهف هرخالب ات دیشک لوط

 هک منم نیا .مدش راوس ىگدنز تشپ هک منم نیا هرخالب هک مدرک سح ،نودمچ نوا نورد راب نیلوا ىارب .هشاب ىیابیز

 ماود ىلو دوب ابیز هک ىساسحا .همدوخ تسد شمامز لقادح ىلو مر ىم ىیالابرس هک دنچ ره ،متفرگ ور بسا رس

 شنزخم هت تسین مولعم هک متشاذگ ىکیرات نیا هب اپ ىغارچ اب مدیمهف هزات دش عورش هک اهوناز درد .تشادن ىنادنچ

.هراد تخوس ردقچ  

.  

رت مب ىمک طقف دش ىم هدینش نوریب حوضو نومه هب اهادص نودمچ لخاد .  

؟ىونش ىم ىوا  

تسامش اب مشوگ هرآ  

شاب بقارم ،منک دنلب ور نودمچ ماوخ ىم . 

دش هداد مهب هک دوب ىراطخا نیرخآ و نیلوا نیا . 

ىلع ای هس ،ود ،کی ... 

 مامت درک ىم رقرق و دش ىم هدیشک نیمز ىور هک شاه خرچ ىلو تشاد ىبوخ هناکدوک سح درک دنلب هک ور نودمچ

 هک ىنیشام نومه ربالاب ىور تشاذگ ور نودمچ رتولج رتم تسیب ،هد .دوب هاتوک ریسم هناتخبشوخ .دنوزرل ىم ور منت

داتفا هار ربالاب و دش نشور ،دروخ تراتسا نیشام .دوب هدش كراپ . 

ژژژژژیق ... 



 طوقس مدب هابتشا تمس هب ور منزو هگا هک مدرک ىم ساسحا .دروخ ىم قل نودمچ ىلو الاب درب ىم مورآ ربالاب هکنیا اب

منک ىم . 

قلت ... 

 مدوب هدامآ نوچ ىلو نودمچ هندب هب دروخ مکحم مرس .نیشام تشپ داتفا پلت و دش ىقفا مه نودمچ داتسیا هک ربالاب

 و نشور تلاح نومه رد ىدایز تدم و داتفین هار هلصافالب نیشام نم راظتنا فالخ رب .تفرگن درد هتفیب ىرتدب قافتا

 ىامرگ .دوب روصت لباق ریغ هک داد ىسوباک هب ور شاج ىزاب نودمچ هیلوا ناجیه مک مک .دنوم ىقاب تکرح نودب

 قرغ منت قرع ىوت هقیقد دنچ فرظ .مندش زپ بآ لاح رد مدرک ىم ساسحا و دش ىم رتشیب هظحل ره نودمچ لخاد

 مدرک ىم ادج متروص زا ور هسیک ىهاگ زا ره .دوب هدیسر قارتحا هجرد هب مندب ىلو دوب متروص ىور خی رپ هسیک .مدش

 خی مدوب هدیشوپ مه ىور هک سابل همهنوا اب ىلو .مدیلام ىم منت هب ور اه خی دروخ ىم نوکت ىتخس هب هک ىتسد اب و

 ریغ اه هزادنا همه قلطم ىکیرات رد .دوب نکمم ریغ ىلو مرآ رد ور اهسابل زا ات ود ىکی مدرک ىعس .تشادن رثا مه

 ساسحا ىتح .مدرک ىمن ادیپ ور ممکش متشگ ىم ىچ ره .دوب لیف هچب لثم ملغب رد موناز .دیسر ىم رظن هب ىعیبط

 تسد اب ،تشگنا هس ای متفرگ ور هسیک تشگنا جنپ اب هک مدیمهف ىمن ،تشاد قرف لومعم تلاح اب مه اهتشگنا كون

 شزاب ىتخس هب دوب مراولش دنبرمک ندرک ادیپ منکب مدوخ هب مدش قفوم هک ىتمدخ نیرتگرزب .تسار ای متفرگ پچ

 و اه سابل ریز مداد رس ،دوب هدش بآ سفصن هک ور خی هسیک و مدیشک نوریب راولش ىوت زا ور اه ترشیت نییاپ ،مدرک

.ممکش ىور . 

... 

قرتش ... 

؟مدرک راک ىچ هگم ،ىنز ىم ارچ  

هنز ىم ىلیس تهب ىک ىگدنز تسین مولعم ىمهفب هک منز ىم ،ىدرکن ىراک . 

قرتش  

مدرکن ىراک هک نم ،فرش ىب نزن  

ىنک ادیپ ىگدامآ هدشن ىنیب شیپ ىایالب ىارب هک منز ىم . 

 ىزیچ و هنز ىم دنخزوپ ،متسه تازاجم قحتسم و منک ىم ىدب راک هک ىتقو .تیبرت ىارب هراد ىبیجع هویش .مردپ

 شاوی ،مدش هعلاطم مرگرس تخس هک ىعقوم ای نویزیولت ىاشامت تقو ،تهج ىب و دوخ ىب ىهاگ شاج هب .هگ ىمن

منز ىم داد ،هنیش ىم شاجرس و هر ىم و هنز ىم ىرادبآ هدیشک متمس دآ ىم : 



؟ىراد ضرم هگم ،ىنز ىم ارچ هکیترم  

هنک سیورس ور تنهد داوخ ىم ىک هگ ىمن تهب راگزور ىمهفب هک منز ىم ! 

هنووید هنووید هنووید ،ىا هنووید وت .... 

 مه ىرابود ىکی و هروخ ىم گنراو گنر صرق روج دص .تسا هنووید اعقاو ،تشاد ىدایز عقوت شزا هش ىمن بخ

...هدش ىرتسب ىناور ناتسرامیب  

. 

... 

 هرخالب ات رتشیب ای دیشک لوط تعاس مین منود ىمن .قاچاق ىتح ،هش ىمن ماجنا تعرس اب هاگدورف رد ىراک چیه

 ،نوریب تفر گنیکراپ زا هک نیشام .دوب هدننک هکوش لوا زادنا تسد .داتفا هار ندوب هتشاذگ شتشپ ور نم هک ىنیشام

 ،دوبن راک رد ىزادنا تسد الصا هک مه دعب هب اج کی زا .دوبن دب ردقنوا ىدعب ىاهزادنا تسد ىلو .دیرپ هپت ىور زا راگنا

 الامتحا .لیر ىور نتشاذگ و نییاپ ندروآ نیشام زا ور نودمچ نوچ میدوبن ىلو میشاب امیپاوه رب و رود مدز سدح

كرحتم همست ىور . 

رررررررررق ...... 

 ىم نوکت تسار و پچ نودمچ ،تشاد داریا همست ای دوبن راومه مدوب شور هک ىحطس ای .دوب دیدش ىلیخ اه نوکتی

 ىعس .متفرگ مه عوهت لاح كانتشحو ىامرگ و روجان طیارش نوا رد .تفر ىم نییاپ و الاب ىناهگان روط هب و دروخ

 ات ود نودمچ ،تشادن هدیاف ىلو ،مداد نوریب ور مسفن زیر زیر و متفرگ ور منهد ىولج تسد فک اب ،منک لرتنک مدرک

 هچ مدیمهف ىمن .اج بجو کی نومه ىوت مدروآ الاب .مریگب ور مغارفتسا ىولج متسنوتن دروخ هک هگید دیدش نوکت

 اب مرگ بآ هسیک هب دوب هدش لیدبت هگید هک ور خی هسیک .مدوب هدروخن ىزیچ هک دوب اه تعاس مدروآ الاب ور ىزیچ

متروص و منهد ىور متخیر بآ زا ىمک و مدرک خاروس نودند اب ،مدیشک نوریب مسابل ریز زا ىتخبدب . 

 هربخ هچ هک ندیمهف همه و هدز نوریب شاهزرد زا قرع و غارفتسا و بآ امتح مدرک رکف .داتسیا نودمچ دعب هظحل دنچ

دیسر ىم شوگ هب اهرگراک ىادص هک ىیاج هب دیسر ات تفر میقتسم و داتفا هار هرابود .دوب هاتوک درک هک یثکم ىلو . 

ریگب ونیا رس ایب رغصا  

؟نودمچ ای هتوبات هیچ نیا  

دش رید ریگب ،هدنوم اج شریگب  



 مکحم متروص ،هگید هیلقن هلیسو هی تشپ نتخادنا اباحم ىب ور نودمچ ىتقو .متفگن مه خآ ،مدزن کیج ،مدروخن مج

 ىوت هک ىعیام همهنوا نیب ىکیرات نوا رد .مدیشکن مه هآ ىتح ىلو مغامد ىوت دیچیپ درد و شمکحم رادج هب دروخ

 زگره نم .هتخیر هک هبآ هسیک هدنوم هت ای هداتفا هار نوخ هتسکش مغامد مدب صیخشت متسنوت ىمن دوب هدشرپ نودمچ

 ماهمشچ .ىروگ ره اب منزب تخات ور نودمچ نوا مدوب رضاح هدیباوخن و هدیدن تاظحل نوا رد ىلو مدیباوخن روگ ىوت

 ،مدرک رکف مدوخ اب ىا هظحل ىارب .دوب هدش ریزارس رایتخا ىب هک ىکشا زا و نوخ و قرع و بآ زا ،دوب سیخ الماک

هشب کیچوک هنوت ىم هزادنا هچ ات شگرزب ىاهوزرآ هب ندیسر ىارب ناسنا اعقاو . 

مدموا...مینک اج هب اج ونیا ایب ،کمک ایب دمم...قالپاش...ررررررد....رررررد...قوب...قوب...قوب ... 

 نیب تاظحل نوا رد .مدوخ بلق ىادص و دوب امیپاوه روتوم ىادص طقف دعب .مدینش هک دوب ىتاملک نیرخآ تاملک نیا

 ور ششزرا اعقاو ىنعی مدیسرپ ىم مدوخ زا هک دوب راب نیلوا ىارب .مدز ىم اپ و تسد تقامح و ىنومیشپ و تشحو

؟تشاد  

... 

نییاپ ىایب ىسرت ىم  

مسرت ىمن هن  

ىدوب هدموا الاح ات ىدیسرت ىمن هگا وسرت تخبدب  

مآ ىم نالا  

هگید ایب  

 هک ندرک فشک ىا هلپ هار ىمیدق هسردم ىوت .ىدرگلو نرب و ننک رارف سالک زا نراد تداع هسردم رورش ىاه هچب

 ىوت نییاپ نروخ ىم رس و راوید رانک قرب غارچ ریت هب نش ىم نوزیوآ اجنوا زا .هنوخباتک موب تشپ هب دروخ ىم فاص

 مدز ىیال ات ود ىکی ىقافتا لابتوف تقو ،شزرو گنز هکنیا زا دعب ،نتسه هرفن جنپ راهچ هورگ هی اه تال هچب .نوبایخ

 غارچ ریت دیاب و مدروآرد رس هنوخباتک موب تشپ زا اهنوا لابند الاح و نتفریذپ تیوضع هب ونم ،نوشنیرت تفلک ندرگ هب

 ،تسین دایز ریت و موب تشپ هبل نیب هلصاف .مسرت ىمن و مراد مخت انوا لثم مدب نوشن هک نییاپ مروخب رس و مریگب ور

 ،ننز ىم داد نییاپ زا ىه الاح ىلو نتشاد دیدرت لوا هعفد مه انوا هک منئمطم .مشب نوزیوآ هک منک ىمن تارج ىلو

وسرت ،وسرت وسرت ... 

 ماهاپ هظحل کی رد دیاب ،ریت هب ماهتسد و هراوید هبل ىور ماهاپ .نییاپ مایب هک مبسچ ىم ور ریت و منز ىم ایرد هب لد

قرب غارچ ریت هب منک نوشبالق و منک ادج ور . 



ود...کی ... 

هنز داد و هسر ىم رس هسردم مظان هتفگن ور هس : 

منیبب اسیاو رخ هرک  

 ىنامز ىوت .نزرل ىم ماهاپ و نش ىم تسس ریت رود ماهتسد .ماپ ریز زا اه هچب و نش ىم رود مرس ىالاب زا اهرتوبک

 شندز داد زا راگنا هک منیب ىم ور مظان برطضم هرهچ .مدش کشخ نومسآ و نیمز نایم ىیاج هنامز زا نوریب راگنا هک

 مهم ،هشاب هداد مهب ور رس ندنودرگ تصرف دیابن نیمز هبذاج و هنوا هب متشپ ،شمنیب ىم ارچ منود ىمن ،هدش نومیشپ

مش ىم نیمز شخپ و منک ىم طوقس .هش ىم ىلاخ ماپ ریز و منز ىم ىخلت دنخبل تسین . 

هتسکشن شاج چیه تلافسآ ىور هداتفا عافترا رتم جنپ زا ،هزیگنا تفگش . 

هشاب هدشن ىزغم هبرض ؟هشوهیب ارچ سپ  

نک زاب ناج رسپ وتامشچ نکزاب ،هتسب ور شاهمشچ تسین شوهیب ... 

... 

 دوب هدش دایز ىردق هب ماهوناز درد .مدید ىمن ىزیچ لاح ره هب .هتسب ای هشاب زاب ماهمشچ درک ىمن ىقرف نودمچ ىوت

 و شوگ .دوب هدنشک ماهاپ ندش نزوس نزوس ،فرط کی مغامد نوخ و غارفتسا و قرع .متشادن ور شلمحت ناوت هک

دوب هتفرگ شراخ مه متروص و ندرگ . 

شکب ونم ایادخ  

شکب ونم ایادخ  

 نداد راشف هب مدرک عورش .مرایب ماود دصقم ات هک تشادن ناکما .دوب دناب ىوت تکرح لاح رد امیپاوه هک دوب ىقیاقد

 مایب نودمچ ىوت زا هک مدوب نئمطم .نوریب دایب مخت زا داوخب هک ىا هجوج لثم .ندب و رس و اپ و تسد اب نودمچ

 ریسا شوت هک ىیودنگوب بادنگ نوا زا دیاب ؟هشاب امیپاوه رابنا ىوت هنکمم ىک هخآ ،هنک ىمن مریگتسد ىسک نوریب

 .دوبن وشب زاب نودمچ ىلو .شوت مرب هرابود دورف عقوم و منک شزیمت زاورپ لوط رد متسنوت ىم .مدموا ىم نوریب مدوب

ناوت مک نم و دوب مکحم شرادج . 

 .منک هراپ شاهاب ور ىتنعل نودنز نیا ىکیتسالپ ىاهراوید منوتب هک زیت زیچ هی ،مدوب هدروآ وقاچ مدوخ اب لقادح شاک

 مک .دوب رتشیب مروز شاک .هشب هتسب و زاب لخاد زا شرد هک داد ىم شرافس ىنودمچ و دیسر ىم ىتمعن لقع شاک ىا

 هب ماهاپ اب و مدروآ ىم راشف هندب فرط ود هب اه جنرآ اب .دنلب ىادص اب ندرک هیرگ و ندیشک هدبرع هب مدرک عورش مک

درک ادص ،هرخالب هک مدیبوک فرطنا و فرطنیا هب ور مدوخ و مدروآ راشف ردقنوا .نودمچ ىرانک رادج  



قلت ... 

 زگره اهدعب .دش زاب ىکیچوک زرد و قلت درک ادص نودمچ .ایند ىادص نیرتهب ،ندش اهر ىادص ،دوب ىگدنز ىادص ،قلت

 ىقیمع سفن نانچ .کنخ عوبطم ىاوه و دیفس رون هکیراب .مدرکن هبرجت ور هظحل نوا شمارآ لثم ىشمارآ ىگدنز رد

 دعب و مدنوم تکرح ىب هظحل دنچ .ماه هیر لخاد تفر اجکی ىنهآ همخد نوا نژیسکا مامت منک ىم رکف هک مدیشک

 راوید شفرط ود هک راگنا .دشن مداد راشف هک ىچ ره ىلو .منک زاب رتشیب ور نودمچ زرد مدرک ىعس و مدرب الاب ور ماهاپ

 فارطا ندرک سمل اب مدرک ىعس و مدرب نوریب دوب هدش زاب هک ىزرد زا تمحز اب ور متسد و مدروآ نییاپ ور اهاپ .هشاب

مدرک ریگ اجک ممهفب . 

 رس طقف دوبن راک رد ىا هسفق ىلو درک شزاب رتشیب هشن و هشاب ىنهآ ىاه هسفق ىال نودمچ هنکمم مدرک رکف لوا

 ىور ىرتشیب لورتنک متسنوت ىم ،دوب هدش زاب اج ىمک نودمچ لخاد هک الاح .هگید ىاه نودمچ ىال ندوب هداد

 هک دش ىا هزادنا هب هدش زاب زرد هرخالب هک مدروآ راشف شا هندب هب ردقنوا ماهوناز اب و مدیخرچ ،مشاب هتشاد متاکرح

منک نوریب شزا ور مرس مدش قفوم ...  

 همه تقد اب و مدنوخرچ ندرگ هشک ىم كرس خاروس زا هک شوم لثم ىلو تسین مرب و رود ىسک متسنود ىم هکنیا اب

 ماهاپ ىور اهتعاس زا دعب و نوریب مدیشک نودمچ زا ور منت برض و روز اب دش تحار هک ملایخ .مدرک هاگن ور اج

 هک مدرک ىم ساسحا ىگدنز رد راب نیلوا ىارب ،مدوب لاحشوخ ىلو دش ىم روم روم منت و دیزرل ىم ماهوناز .مداتسیا

 رون ریز .دوب نودمچ زا رپ مرود ات رود .مدوبن مه ىگدنز ىزاب رگشل ىهایس ىتح نوا زا شیپ ات ،ما ىلصا شقن رگیزاب

 زاورپ نیلوا ىارب .مدید ىم ور مدوب شوت هک ىا هظفحم ىایاوز همه ابیرقت هشاب نشور متشادن عقوت الصا هک ىگنرمک

دوب نم لام ىتعاس دنچ لقادح اهنودمچ نوا همه و نلاس نوا .دوبن دب مه ىلیخ مرمع . 

مداد راشف ور ما هقیقش و ماهوم لخاد مدز گنچ ،متسب ور ماهمشچ ،مدیشک ىقیمع سفن . 

دازآ ،مدازآ نم ... 

 هب و دوب هتسکش اعقاو مغامد .دوب هدموارد مراگزور زا رامد .مدوب هدیسرن اج چیه هب زونه .مدازآ ىچ زا متسنود ىمن اقیقد

 متسنوت ىمن هگید .دوب ماهسابل رتدب همه زا .دوب هدش تفاثک زا رپ مه نودمچ لخاد دوب ىنوخ هک ماهتسد و تروص زج

 ور متسد رانک نودمچ نیلوا .منومب دوب هدش کشخ بوچ لثم هک هگ و دنگ ىشزرو ىاهسابل نوا ىوت مه هظحل کی

 غارس متفر و مدرک شلو .دوب هنورتخد ىاهسابل طقف شوت .مدرک زاب ور شپیز و نوریب مدیشک اه نودمچ ىال زا

 ىمجنپ ای ىمراهچ لخاد هناتخبشوخ .نشاب نز همه زاورپ نیا ىوت هنکن !ىموس ىتح و روطنیمه منوا ىدعب نودمچ

 زا یضعب مدرک رکف مدوخ اب .هار هار ياه هماژیپ مه ات دنچ  و دوب داشگ نهریپ ات دنچ  .مدرک ادیپ هنودرم سابل هرخالب



 ای ندنل يوت نوش هنوخ قاتا يوت نر یم ناریا يوت نوش هنوخ باوخ قاتا يوت زا ننک یم رفس تحار ردقچ مدرم

متشگ بآ لابند مشوپب هکنیا زا لبق .هسرب شهب هرارق امیپ اوه نیا هک يرهش ره ای سیراپ . 

مدز ىم متروص و تسد هب و مدروخ ىم هک دوب مه بآ شاک . 

 ىم هراد هک ىنودمچ ىوت دوب نکمم ىک هخآ .دوبن بآ مودکچیه ىوت ىلو مدرک زاب مه ور هگید نودمچ ات هد لقادح

 وجتسج زا .مدش ىم رت هنشت مدروخ ىم رگا ،تشادن هدیاف چیه هک دوب هتسپ و زگ ىلک بآ ياج هب .هراذب بآ اپورا هرب

 كاندرد ما هتسکش غامد اب اه ترشیت سامت .مدروآرد منت زا ور فیثک ىاهسابل شاج هب و مدرک رظن فرص بآ ىارب

 .مدنک منت زا ور اهسابل همه ىتخبدب اب .هداتفا مغامد ىارب ىقافتا هچ منیبب تساوخ ىمن ملد متشگن هنیآ لابند .دوب

 الاح .مدوب هدیدن کیدزن زا ور امیپاوه لخاد تقوچیه نوا زا لبق ات .مدیدنخ مدوخ هب و اهنودمچ ىال مداتسیا تخل

دش ىم رتدرس ىه و دوب درس ىلو .مدنوم ىم منومب تخل رفس رخآ ات متسنوت ىم هگا .دوب نم لام شا همه  . 

 نومه هب مدیسر ات متسب ىکی ىکی مدوب هدرک زاب هک ور ىیاهنودمچ و مدیشوپ مه ىور ور مدوب هدرک ادیپ هک ىیاهسابل

 زاب ور پیز ،مدید هباشون ىطوق هی شرادج ىوت هک شمدنبب مدش الود .دوب هنورتخد ىاهسابل زا رپ هک نودمچ نیلوا

متشادرب ور ىطوق و مدرک . 

قالپ ... 

 .متروص و اهتسد ىور متخیر ور هدنوم هت و مدروخ ور شرتشیب .مشوگ ىوت دوب ىقیسوم لثم ىطوق رد ندش زاب ىادص

 هکنیا اب .مدرک کشخ طایتحا اب ور متروص و متشادرب دوب اهسابل ىقاب ىور هک دیفس نهریپ هی نودمچ نومه ىوت زا

 مه ور منودمچ لخاد نوخ و غارفتسا ،سابل نومه اب .دوب رتهب ىلبق تیعضو زا مطیارش ىلو مدوب هدش كانبسچ ىباسح

 رانک بیج ىوت منوپچب دوبن دیفس شاجک چیه هگید هک ور سابل مدرک ىعس دش هک مومت .مدرک كاپ نکمم ىاج ات

 هک ىواکجنک رس زا ،مدرک ادیپ تفلک دلج اب گنرزبس هچباتک هی هر ىمن ارچ منیبب مدرک تسد .تفرن وت ىلو .شنودمچ

مدنوخ لوا هحفص ىوت و مدرک شزاب ىکلا ىروجنیمه ،هن : 

 ندیزرو قشع ىارب ىکی .مراد بلق ات ود هک متسنود ىم لوا زا .متشادن دامتعا ىژولویدار ىاه سکع هب تقو چیه نم

وت زا ترفن ىارب ىکی و وت هب . 

دوب هتشون ىدعب هحفص ىوت ،مدز قرو دموا بلاج مرظن هب : 

 و نودندریمخ چیه ریز هک تحور دنگ ىوب رطاخ هب ،تنهد ىوب رطاخ هب هن مریگ ىم ور مغامد تمسوب ىم ىتقو

ىنک ىفخم ىنوت ىمن ىسمادآ . 

 



 ىب ىاه هدوت ىال هبال و دز خرچ ترس ىوت ،دش دراو تغامد خاروس زا گرزب کسوس هی ،ىدوب باوخ هک بشید

 تنهد زا هزیر کسوس هملک ىاج هب ىدش رادیب هک حبص زا زورما .تشاذگ مخت ىراد زغم ىاج هب هک ىبرچ فرصم

دآ ىم نوریب . 

مدز قرو مه ور هگید هحفص دنچ .نک شلو دآ ىم تدب فرط زا ردقنیا هگا بخ ،ىبیجع مدآ هچ . 

نیمه ،مراد ترفن هیقب زا رتمک وت زا ىنعی مراد تتسود مگ ىم هک ىتقو ىنود ىم ! 

 هن .دوبن هچرتفد ىوت ىمسا چیه .هشدوخ ىاهفرح ای تساهباتک ىوت ىاهراصق هلمج هتشون هک ىیاهزیچ مدیمهف ىمن

 نودمچ ىوت ىچ هگید منیبب مدش واکجنک اعقاو هچرتفد زا هلمج دنچ ندنوخ زا دعب .شتخبدب بطاخم هن و شدوخ مسا

 زمرق راکدوخ هی شنودمچ ىوت زا .زمرق و ىکشم ىاهراکدوخ زا رپ فیک هی ىبیج باتک ات دنچ .هشاب هنوت ىم رتخد نوا

 ،دوب مه سابل هکیت ات دنچ شنودمچ ىوت .مدرک ءاضما و متشون ور ممسا ىلاخ ىاه هحفص زا ىکی ىوت و مدرک ادیپ

 و راولش ات ود ىکی .میشاب هراوق و دق مه هک دموا مرظن هب ،مدوخ ىولج متفرگ و متشادرب ور شدنلب ىاهسابل زا ىکی

 .ما هنوچ ریز مدز هرگ ور شدنب و مرس ىور متشاذگ ور اهدنب هنیس زا ىکی .دوب مه زمرق تروش و دنب هنیس ات دنچ

 عجار ىدایز زیچ الوصا و ،متشادن ایب و ورب ىرتخد چیه اب .مدوب هدشن کیدزن ردقنوا ىرتخد چیه دنب هنیس هب تقوچیه

 متشادرب ور هچرتفد هرابود .دوب هجیتن ىب هک مدوب هتشاذگ شیپ اپ راب ود ىکی داین مشوخ هکنیا هن .متسنود ىمن اهنز هب

 ىلو ،دز ىم سپ ور مدآ مه ىلیخ سکعرب و دوبن هدننک کیرحت الصا هک ىیاه هتشون .مدنوخ ور شاه هتشون ىقاب و

 رتشیب و رتشیب ما ىسنج لیم مدنوخ ىم ور هرتخد هت ورس ىب تالمج هک روطنومه ،مدوبن ىباسح و تسرد مدآ هک نم

 سابل ىوت ور متروص ،نودمچ تمس هب مدیتلغ ،امیپاوه فک مدرک شلو مدنوخ هک ور هچرتفد فصن ،دش ىم کیرحت

... هار هار هماژیپ لخاد مدرب ور متسد و مدرب ورف هرتخد ریز ىاه . 

... 

 اب ور منک ىم مسجت هک ىریواصت منوتب و هشب کیرات بوخ هک متروص ىور متشاذگ مه شلاب هی متسب ور ماهمشچ

 قاتا رد منامام هک دآ ىم رد مادص مک مک هراد ،مر ىم رو مدوخ اب مراد و مدرک زاب ور مراولش پیز ،منیبب ىرتهب حوضو

هنز ىم داد و هنک ىم زاب اوه ىب ور : 

نوریب هنوخ نیا زا نوریب وشمگ ورب ،فرش ىب گس هلوت ! 

 تخر موب تشپ ىالاب هتفر وگن ،دیرخ هتفر مردام هک ملایخ هب .هش ىمن رتدب نیا زا هگید ،هدش بارخ مرس ىور ایند

 پیز عقوم هب مسر ىمن و قاتا رد بوچراهچ هب هسر ىم ىک هک ممهف ىمن نم و نییاپ هدرگ ىم رب ادص ىب .هنک نهپ

هنز ىم داد هراد و هدید ور زیچ همه ،الاب مشکب ور مراولش :  



ترس رب ملاع كاخ ،منوخ ىم زامن شرف نیا ىور نم ،ردام و ردپ ىب ... 

 مردام هب هکنیا نودب و مراد ىمرب نیمز ىور زا ور مفیک ،الاب مشک ىم ور راولش پیز .تسین ندنوم ىاج هگید هنوخ

 اب مکحم ،تسین ىفاک مشک ىم هک ىتلاجخ راگنا ،مرب تحار هراذب هک هرآ ىمن تقاط .مش ىم در شرانک زا منک هاگن

هگ ىم ترفن اب و ما هلک سپ هبوک ىم تسد فک : 

سجن گس ،هنوخ نیا وت درگنرب تقوچیه هگید ... 

 مراد ردقنوا ،مدرگ ىم ور مبیج و فیک لخاد مسر ىم هک هچوک رس هب .نوریب منز ىم هنوخ زا و رد تمس هب مود ىم

 دابآ ماظن زا .تسه مه راگیس تکاپ فصن هی .منک قرغ ور مدوخ ایرد ىوت لامش مرب و مرخب سوبوتا طیلب هی منوتب هک

 ىمن هک مبوک ىم مسجن حور رس ىوت و مود ىم شحف مدوخ هب ،منک ىم دود راگیس ردقنوا .مر ىم هدایپ لانیمرت ات

مدیسر ىک ممهف . 

هدنچ رهشون طیلب  

هاجنپ و تسیود  

 

 چیودناس هی ندرم زا لبق منوت ىم مر ىمن ایند نیا زا هنسرگ هبوخ ىلیخ ،هنوم ىم هگید نموت هاجنپ مریگب هک ور طیلب

 ایرد ىوت تخل منیب ىم باوخ .هرب ىم مباوخ هتفا ىم هار سوبوتا ات و مش ىم راوس ،مرخ ىم ور طیلب .مروخب ىردنب

ننیبن ور تتخل نوک مدرم هک ىشب قرغ رتدوز ىهلا ،هگ ىم و شرس ىوت هنز ىم هتسشن قیاق ىوت مردام و مروانش ! 

 

وشاپ ،هرهشون اقآ .. 

 

 سیسوس هی ،منک ىم ادیپ ىچیودناس هی مدرگ ىم .هنسرگ مکش اب هن یلو هیلاع مریمب اج نیمه ابیز ىایرد و رهشون

 مگ ىم مدوخ اب و منز ىم زاگ ىردنب سیسوس هب .هش ىم کیرات هراد اوه و هبورغ .بآ رانک مر ىم و مرخ ىم ىردنب

هگ ىم رس تشپ زا ىکی هدشن مومت چیودناس ىلو .هد ىمن تتاجن سکچیه .درم هش ىم رتهب ىکیرات ىوت  

؟ىاوخ ىم ىچ اجنیا شاداد  

منک ىم اشامت ور ایرد متسشن ىچیه  

؟ىاوخ ىم ىا هراجا قاتا  

مراد لته هن  



؟لته مودک  

تسین مدای شمسا  

؟ىروخ ىم قرع ،هشاب  

؟اجنیا ،اجک  

هرآ  

 

 رونوا و رونیا .هدیلوژ و هتخوس باتفآ ،همدوخ لاس و نس مه رسپ هی .مش ىم شتسد ىوت هایس کیتسالپ هسیک هجوتم

مرانک هنیش ىم .هنک ىم هاگن ور .  

 

میروخب دیاب هبد رد زا ،مرادن ناکتسا ! 

تسین مهارمه لوپ ىچیه نم نیبب  

؟هیچ تمسا ،ىنم نومهم ،تزا تساوخ لوپ ىک  

؟هیچ وت مسا ،ىلع  

منامحر نم  

 

 شارب ور ارجام و هش ىم زاب ملد درد رس مروخ ىم هک نامحر قرع زا پلق ات ود ىنعی .منک ىمن ىشکدوخ بشنوا

منک ىم فیرعت .  

 

هتفر نوشدای ،درگرب شدعب ،شاب ام نومهم زور دنچ ایب ،تسین مهم هک نیا بخ . 

؟ىنک ىم ىگدنز ىک اب وت  

هجلف ىلو ،مومع اب . 

؟تشیپ مایب نم هش ىمن تحاران  

هرادن مراک هب ىراک منک زیمت وشاج مدب وشاذغ ،هش ىمن تحاران هن . 

؟ناجک تا هداونوخ ىقاب  

تفر نیب زا شاهاپ منوا هک مومع و مدنوم نم ،ندرم سوبوتا فداصت ىوت همه ،هرادن ىقاب ما هداونوخ . 



 

کیچوک ىالیو هی هب مسر ىم ات مر ىم شلابند ناروخ ولت ولت ،مسانش ىمن اپ زا رس ،هدش هفصن قرع هبد . 

 

لخاد ایب ،ساج نیمه . 

هلگشوخ هچ  

هبارخ نیا هلگشوخ شیچ  

 

 .مگ ىم ور ىیور هب ور نوا ،ورن ومع قاتا ىوت طقف باوخب داوخ ىم تلد اج ره هگ ىم و هد ىم مهب کشت هی نامحر

 منیب ىم باوخ .مباوخ ىم و منک ىم لغب ور کشت ،مشک ىم زارد نیمز ىور اجنومه هک متسم ردقنوا ،هیک رخ ومع

 ،نابلخ قاتا تمس مر ىم .تسین همدخ زا مه ىربخ ،هرادن ىا هگید رفاسم نم زج هب امیپاوه ىلو .متسه امیپاوه ىوت

 هوک هب .هشن ادیپ مه تا هکیت هی هک ىشب هکیت رازه ىهلا ،هوک تمس هب هر ىم میقتسم و نابلخ ىاج هتسشن مردام

 و هدیرپن زونه قرع ىتسم .هنک ىم قه قه و ما هنیس ىور هتشاذگ ور شرس نامحر .مرپ ىم باوخ زا هدروخن

مباوخ ىم هرابود و مدنب ىم ور ماهمشچ .منک رکف تسرد هک هد ىمن هزاجا هجیگرس .  

 زادنارب ور مرب و رود و مش ىم اپ کشت ىور زا .تسین لاه ىوت ىسک مدوخ زج ،منک ىم زاب ور ماهمشچ هک هگید راب

 هچقات ىور .هداتفا لاه جنک ،نوگنرس مه ىریصح ىلدنص هی .هخاروس و هنهک مدوب هدیباوخ شور هک ىشرف .منک ىم

هیلاخ اهراوید ىقاب .ندز راوید هب زنوپ اب هک هتسکش و هدروخ كرت ىمیدق سکع ات دنچ شالاب و هکیچوک هنیآ هی .  

 

نامحر ،نامحر ! 

 

 .هشاب هک داوخ ىمن ملد راگنا .مونش ىم ور مدوخ ىادص روز هب مه مدوخ هک ىبل ریز ردقنوا ىلو منز ىم شادص رابود

 ،منک تمواقم منوت ىمن مغارس هدموا هک ىواکجنک سح ربارب رد .دآ ىمن ىیادص چیه مه ومع قاتا زا و هتکاس اج همه

 هداتفا هت و رس هک نوغاد و برد ىمیدق رچلیو هی و هتسکش هرجنپ اب هیلاخ قاتا هی .منک ىم زاب ور ومع قاتا رد مر ىم

 .نوریب منز ىم هنوخ زا ادص و رس ىب و مدنب ىم ور قاتا رد .تسین ومع زا ىربخ .هخرچ ىم شخرچ هنز ىم هک داب و

 هدننار کی لد سامتلا اب مسر ىم هک سولاچ هب .مش ىم رود هنوخ نوا و لحاس نوا زا و منک ىم ادیپ ور سولاچ هار

 نارهت ات رابنیا ىلو مراد عوهت و هجیگ رس زونه هکنیا اب .نارهت هنودرگرب ىناجم ونم هک مرآ ىم محر هب ور سوبوتا



 مهانپ و هدرک تبحم نم هب هکنیا اب .هنک هیرگ و ما هنیس ىور هراذب ور شرس نامحر ،مباوخب مسرت ىم .هرب ىمن مباوخ

 ،هتفیب ای هشاب هداتفا هنکمم هک ىقافتا زا هتخانشان ىسح .هتخیگنا رب نم رد مه ور ىنارگن و تشحو زا ىسح ىلو هداد

مش ىم رت مورآ مش ىم رت رود شزا هک ىرتمولیک ره و مرادن شتخانش هب ىلیم هک هیا هبیرغ نامحر . 

... 

 فک مدش ولو ،رانک متخادنا و مدرک زاب مرس زا ور شزمرق دنب هنیس مدیشک نوریب هرتخد نودمچ ىوت زا ور متروص

 ،مدوب هدرک قرع ىلک هکنیا اب شدعب ىلو دوب غاد هروک لثم منت ىا هظحل دنچ .هشب ىداع مندز سفن ات هظفحم

تفر ىم ورف منوختسا زغم ات و دش ىم رتشیب هظحل ره هک ىیامرس .مدرک سح ور هظفحم لخاد ىامرس . 

... 

؟هزاجا اقآ  

سرپب  

؟ساجک ایند رهش نیرتدرس  

ىربیس ىوت ىرهش هی  

هدرس ردقچ  

هریگ ىم ور نوشدید ىولج و هنز ىم خی نوشاکشا نوچ ننک هیرگ ننوت ىمن امدآ هک هدرس ردقنوا  

... 

 ىلو ،رس نوا هب رس نیا زا هظفحم لخاد مداتفا هار مدشاپ .میدش ىم در رهش نومه هیبش ىیاج هی ىالاب زا هک منئمطم

 ور هگید نودمچ ات دنچ .دموا ىم نییاپ تعرس نومه اب مه اوه ىامد ،تشادن هدیاف مدرک ىم رتدنت ور ماهمدق ىچ ره

 ىم سدح منومسآ ىوت هتدم هچ ممهفب هک متشادن تعاس .مدرک ادیپ وتپ و تک و ىمشپ باروج نوشوت زا و مدرک زاب

    .مدرک ىم لمحت ور امرس نوا دیاب ىروطچ .هشاب هار دصقم ات ىتعاس دنچ زونه و هشاب هتشذگ تعاس هس ود مدز

 زرل .مدیشوپ هک راگنا هن راگنا درک ىمن مرگ الصا اهسابل یلو مدیشوپ .مه يور ور اه هماژیپ و داشگ ياه نهریپ  همه

 نم ،مریمب هظفحم نوا لخاد هک دوبن هنافصنم الصا مدرک ىم ىراک هی دیاب .دروخ ىم مه هب ماهنودند و مدوب هدرک

 ،مدرک ادیپ كدنف اهنودمچ زا ىکی ىوت زا .مرادرب مهار رس زا متسنوت ىم امتح مه ور امرس مدوب هداد تسکش ور امرگ

 امیپاوه فک مدرک رکف .داد ىمن ور امرس نوا باوج شقمر مک هلعش ىلو ماهتشگنا كون متفرگ ىم و مدرک ىم نشور

 و مدوب هدرک نشور ىکین کیپ بقع ىلدنص ،نیشام ىوت راب هی .دوب اجنیا ىکین کیپ زاگ هی شاک ،منک تسرد شیتآ

 ىزاب شیتآ زا دیسرن ىیاج هب مرکف ىتقو .دوبن ىکین کیپ زاگ ىرفاسم چیه نودمچ ىوت اعبط ىلو ،دوب هداتفین ىقافتا



 رتدرس مه نوریب زا ،تشادن هدیاف هک هشب ممرگ هشیش مشپ ىال هک مدوخ تفاثک نودمچ لخاد متفر و مدش فرصنم

 تشادن هدیاف مه انوا ىلو نشب مرگ مدش رظتنم و مداد راشف دوب نودمچ فک هک ور از امرگ ىاه نوتپیل .دوب هدش

 زاب ىکی ىکی ور اه نودمچ .مدرک ىم هدافتسا اهرفاسم لیاسو زا دیاب .دوب مدرس زونه و مسابل لخاد متخیر ور نوشمه

 ،دش تسرد گرزب هپک هی اهسابل زا ىتقو ،هظفحم فک متخادنا متشادرب سابل هکیت ود ىکی مودکره ىوت زا و مدرک

مدرک لغب ور ماهوناز و نوشال هبال مدیزخ . 

 ىم رس اهکشت ىهاگ ،مدش ىم ىفخم ىهاگرد ىوت هدش هدیچ ىاهباوختخر ىال متفر ىم متشاد تداع مدوب هک هچب

قاتا فک نتخیر ىم و ندروخ . 

 ىم مه ایند ىاهراک نیرتگرزب نداد ماجنا ىارب هک هبیجع ردقچ .تسا هناکدوک ىاه ىزاب هیبش مرفس ردقچ مدرک رکف

درک راتفر هناکدوک هش . 

 امیپاوه هربب مترچ هکنیازا لبق ىلو مسرب رتدوز هکلب مه ىور متشاذگ ور ماهمشچ و مدش مرگ ىمک سابل همهنوا ریز

 شزرل نوا ىلو مدوب هدرک تداع هرظتنم ریغ و دیدش ىاه نوکت هب نودمچ لخاد هکنیا اب .دروخ نوکت تدش هب

 .هدموا ملخد و هتسشن امیپاوه هک مدرک رکف .دنورپ مرس زا ور ترچ هظفحم لخاد دیچیپ هک ىدیدش ىادص و ىناهگان

ننک مریگتسد ىدزد مرج هب ما هدنهانپ مگب هکنیا زا لبق و ننک زاب ور رابنا رد هک هنالا . 

 ىادص و دش ىم رتدیدش هظحل ره شاهشزرل .دروخ ىم ولت ولت نومسآ ىوت و دوب هدرک تسم ،دوب هتسشنن امیپاوه ىلو

 مراذب ور انیا ىروج هچ ایادخ ،دوب هتخیر فک نومه اهسابل و دوب زاب اهنودمچ رتشیب .دوب هدش ردنت هیبش شروتوم

 ىلو دیشک لوط ردقچ اه شزرل نوا منود ىمن .دآ ىم ملخد ننک زاب ور اجنیا رد و هنیشب امیپاوه هگا نالا ،شاجرس

 شوماخامیپاوه روتوم راگنا ،داتفا اهادص همه وهکی مدنبب ور مدوب هدرک زاب هک ىنودمچ نیلوا پیز منوتب هکنیا زا لبق

 و نیمز نیب و ندش جراخ نوشاج زا اهنودمچ .ندموا رد زاورپ هب مرب و رود اهسابل و دش ادج هظفحم فک زا ماهاپ .دش

 بالق ور ماهتسد .دموا ىمن ىعیبط مرظن هب الصا طیارش نوا ىلو مدوب هدرکن زاورپ تقوچیه البق نم .ندش قلعم اوه

 و دش ادج هلیم زا ماهتسد ،نیمز تمس هب درک هلک امیپاوه ىلو درک ىم ادج مه زا ور اهنودمچ هک ىا هلیم هب مدرک

هظفحم هت مدش ترپ . 

 هب هک دوب هتسپ و زگ ىاه هتسب و سابل و نودمچ ىرامشیب دادعت مدید هک ىزیچ اهنت و ىجورخ هچیرد هب مدیبسچ

 ىوت دعب زور و مدش شوهیب تابرض تدش زا تشادن هدیاف ىلو متروص ىولج متفرگ ور ماهتسد ،دموا ىم متمس

نتفگ مهب ،مدرک زاب مشچ هک ناتسرامیب : 

ىتسه راوگان هحناس نیا هتفای تاجن اهنت وت  



؟راوگان هحناس  

امیپاوه طوقس هلب ... 

؟تساجک اجنیا  

 قراطلا لبج

 

 

 

 )اراس( موس لصف

	 

 )هدنچ تعاس اقآ( تیا زیا میات تاو رتسم ىه

 )راهچ( كالکا روف

 :مدز داد	 ،دوب راهچ تعاس

 !هرید هچ ىاو

 ؟!هرید ىچ ىارب

	 

 فرح دوب هتسشن رد رانک ىلدنص ىور هک هنابهگن اب متساوخ ىم طقف	 ،الصا دوبن ىچیه ،دوبن مه دوز ،دوبن رید بخ
 لوا ىاهزور .ندوب هدرک ىچیپ دناب مه ور مرس و دوب هدش خاروس ممکش ،دوب هتسکش ماپ ود ره ,مغامد زج هب .منزب
 هشیمه .مدید ىم ور ناویک تهج ىب و دوخ ىب ماهایور ىال هبال نم و ندرک ىم قیرزت وراد بترم .متشاد ىدایز درد
 .شماجنارس ندیسرن و دوب هدش شتشونرس نتفر هک راگنا .دیسر ىمن ىیاج هب تفر ىم ىچ ره ىلو ،دوب نتفر لاح رد
 هتسخ هرهچ .دش ىم دیفس زیچ همه تفر ىم هک وراد رثا .ابیز و دنت ىاهگنر رد روانش همه دوب مه هگید ىاهایور
 .منک رارف هتسکش ىاپ اب هک ادابم .دش ىم هریخ نم هب خرس ىاهمشچ اب ای دز ىم ترچ ای هک قاتا جنک دوب نابهگن
 .ماهایور اب تشاد ىبیجع ىگنهامهان شحور ىب هرهچ و شنت مرفینوی

 دوب مه یعیبط .متسه ىرتسب مرجم ناونع هب هک وجهانپ ناونع هب هن مدش هجوتم ،تشذگ هک ىجیگ و درد ىاهزور
 هتشاد ىقح چیه هکنیا نودب نم و ندوب هدرم ندرک ىم رفس ىعقاو ىازیو و تروپساپ و لوپ اب هک ىباسح مدآ ىلک



 هجوت بلج اهردقنوا متسه وجهانپ متفگ ىمن ماجک مدیمهف و مدموا شوه هب هک ىزور نومه هگا .مدنوم هدنز مشاب
 .ندنک اج زا ور ناتسرامیب رد هنشاپ اراگنربخ و متفگ ور زیچ همه تسار و كر ،مدرک هابتشا ىلو .درک ىمن

 هب هجوت اب...هدرک ىم رفس نادمچ لخاد تسا ىعدم هک تسا ىناریا ىوجهانپ کی ىیاوه هحناس نیا هدنامزاب اهنت	...
 سیلپ تراظن تحت رضاح لاح رد وا .تسا هزجعم کی طقف ىنوناق ریغ رفاسم نیا ندنام هدنز ىیاوه هحناس نیا داعبا
 هبعج ىسرب جیاتن...هن ای هتشاد شقن ىیاوه هحناس نیا عوقو رد ایآ هک تسین صخشم و تسا ىرتسب ناتسرامیب رد
 ...تسا هدشن مالعا زونه ،دش ادیپ هراپ نهآ زا ىلت ریز هثداح عوقو زا دعب زور ود هک امیپاوه نیا هایس

	 

 دش یمن مرواب مدرک یم هاگن هک ور نویزیولت ؟ىچ ىنعی ندوب ىیاوه هحناس هی هدنومزاب اهنت هک داتفا ىمن اج مارب
 اما .ناتسرامیب لنسرپ و يداع ياهرامیب هک مدش یم ربخ هدز ناجیه ردقنومه مه مدوخ .ننز یم فرح نم هرابرد
 هایس هبعج متسنود ىمن .تخیر ىم مهب مباصعا دموا یم هک هایس هبعج مسا طقف .مدیسرت ىمن مدوب هدرکن ىراک نوچ
 ننیبب مدآ و ملاع همه و هشاب هتفرگ ملیف مزا مدیسرت ىم .هنیبرود روج هی مدرک ىم رکف ،هنک ىم ىراک هچ اقیقد و هیچ
 هگید زیچ هی .مرس مدوب هدیشک هالک ىاج هب ور اون ىب هدرم رتخد هی زمرق دنب هنیس هکیلاح رد متفر ىم رو مدوخ اب هک
 زومرم ىقاچاق رفاسم نیا هنود ىم هک هیسک اهنت تبکن نوا ،دوب ىتمعن مناخ تیقفوم تفرگ ىم ور ملاح هک دوب مه
 و ندرم همه .هدص رد دص شتیقفوم بیرض ،هدرک ادیپ ىا هویش هچ هک هنک ىم راختفا شدوخ هب هراد الامتحا .هیک
 ره و نش ىم ربخ اب مه اه ىچقاچاق هیقب ،هنک ىم هدافتسا هویش نیا زا طقف دعب هب نیا زا .هدیسر هدنز نوا رفاسم
 .هدیپچ شوت ىقاچاق رفاسم هی هر ىم امیپاوه راب ىوت هک ىنودمچ

	 

 !سانشآ مارب وت هفایق

 ؟ىنم اب

 !تمدید البق منئمطم هرآ

 ؟!قراطلا لبج ىوت اجنیا ،اجک

 !ىسر ىم رظن هب انشآ ىلیخ ىلو اجک منود ىمن

	 

 ىکی اب الامتحا هش ىم هریخ مهب ىه هک تسین دوخیب .هشاب هدید ور نم البق هک هنکمم روطچ ؟ىبیجع نابهگن هچ
 .هتفرگ هابتشا

	 



 !مدوبن نم ،ىتفرگ هابتشا

 !تمدید اجک دآ ىمن مدای منک ىم رکف ىچ ره طقف منک ىمن هابتشا هن

 ؟ىشاب هدید ونم هک ىدوب ناریا الاح ات هگم

 تمدید هک منئمطم ىلو ،مدوبن اجنوا هن

 اجک هخآ

 ...تدوخ دوخ يدوب تدوخ یلو دآ یمن مدای

	 

 نودند اب هک -شنییاپ بل ریز تشاذگ تشگنا و شینوشیپ هب تخادنا نیچ ىتقو شا هرهچ تلاح و هنابهگن ىاه فرح
 همکد .هد ىم راشف ور ماه هدور و ممکش نورد هدرب تسد مدرک ساسحا هک درک مبرطضم ىروط -شدیزگ ىم الاب
 	.دموا	راتسرپ ات متسب ور ماهمشچ و مداد راشف ور متسد رانک ىجنران

 ىراد درد

 هرآ

 ؟ىلیخ

 دایز ىلیخ ىلیخ

 ...منک ىم قیرزت نیفرم نالا

	 

 باوخ و دموا ىم ولج فیطل و مرن ،درک ىم عورش ماپ ىاه هجنپ زا دش ىم مندب دراو هک راب ره .نینزان نیفرم ،نیفرم
 نوا و درک ىم شزاون ور منهذ .تفرگ ىم مشوغآ رد لماک هک ىتقو .منت ىور دیشک ىم كزان ىا هفالم لثم ور
 همه ماهایور ،داتفا ىمن ىناهگان ىقافتا چیه نیفرم اب .نتشادن مندب اب ىدنویپ هک درک ىم رادیب ور مزغم زا ىیاهلولس
 مشاب هدش شوگرخ ،هشاب هناقمحا ردقچ منیب ىم هک ىزیچ هک دوبن مهم .دوب مدوخ تسد نوشلرتنک و نتشاد نسنازیم
 باوخ زا ،مدرک ىمن طوقس ،مدیسر ىمن سوباک هب تقوچیه ،مودب هچوک رد روع و تخل ای منک رارف گرگ تسد زا و
 شوگرخ هدام شوت هک ىخاروس لخاد متفر ىم ،متخیرگ ىم گرگ گنچ زا تسج هی اب مدوب هک شوگرخ .مدیرپ ىمن
 و دندز ىم تسد مندرک ریگتسد ىاج هب اه سیلپ مدیود ىم هک تخل .دندیصقر زمرق تروش و دنب هنیس اب ابیز ىاه
 اب	.مدوب هیقب زا رتکیدزن نایاپ طخ هب نم و دوب تخل ىاه هدنود ىناهج زور نوچ مدب رتعیرس هک دندرک ىم مقیوشت
 ىاج هب نم هک دوب بیجع طقف .تشاد ىنعم مه ناویک ندیسرن ىتح .تشاد شوخ نایاپ و دوب هداس زیچ همه نیفرم
 .مدرک ىم اشامت خاروس ىوت ای تخرد تشپ ،راوید تشپ ىیاج کی زا .مدوب شرانک راگنا هشیمه مشاب شلخاد هکنیا



 هانپ و هزیرگ ىم هگید رفن کی هدز نیفرم نهذ زا هک ىیایور .نم رس زا جراخ ىیاه لولس هب قلعتم هشاب ىیایور راگنا
 .درک ىمن برطضم و داد ىمن رازآ .دوب فیطل و مرن مه ناویک باوخ لاح نیا اب .نم لایخ هب هرآ ىم

 رد هش ىمن هک ىتقو .هراد زاین شهب هک ىزیچ نومه هدرک مگ رشب هک هیزیچ نومه نیفرم هک مراد رواب اعقاو
 تقوچیه ننک فرصم نیفرم اه هدننار همه رگا ؟میریگن کمک نیفرم زا ارچ درک تسرد ور ایند نیا ىهاگآ و ىرایشوه
 نیفرم اه هدنسیون همه رگا .هش ىمن گنج تقوچیه ننک فرصم نیفرم اهرادمتسایس همه رگا .هش ىمن فداصت
 هب ریشمش شرگشل نازابرس و تسین هایس شمچرپ هک هیربمغیپ اهنت نیفرم .هش ىمن هتشون خلت ىاه هصق ننک فرصم
 .نریگ ىمن تسد

 	؟ىرادیب

 مه نابهگن ،درک ىم تشادای ذغاک ىور ىیازیچ هی و تفر ىم رو تخت رانک هاگتسد هب راتسرپ مدرک زاب هک ور ماهمشچ
 هیبش شا هفایق هک ندوب هتشاذگ شاج ور ىکی	"هدرگن رب هگید ىکی نوا هنک ادخ مدش تحار شیخآ"	دوب هدش ضوع
 .دز ىم فرح هن دروخ ىم نوکت هن دوب همسجم لثم تشاد داریا مه ىکی نیا هتبلا	 دوب نوزامآ ياه یموب

 ؟هیچ تمسا اقآ ىه

! 

 ؟هدنچ تعاس اقآ ىه

! 

 ؟ىلال اقآ ىه

! 

	 

 ،نم تمس هب دنوخرچ ىم هجرد جنپ و لهچ ور شندرگ مدرک ىم لاوس هک راب ره ،دوب بجعت تمالع لکش شتروص
 .درک ىم هاگن ور نوریب هرجنپ زا هرابود و دنودرگ ىم رب ور شرس هدب ىباوج هکنیا نودب و مهب دش ىم هریخ هیناث هس
 ور قراط هوک هرجنپ زا هک دوب هتشاذگ ىروج ور شا ىلدنص نیا ،تسشن ىم هتسب راوید جنک هک ىکی نوا سکع رب
 "ناتسهوک توکس" متشاذگ مدوخ ىارب ور شمسا .هنیبب

 ىاه دنخبل اب و ندموا ىم ترجاهم هرادا و سیلپ نیرومام مه راب هس ود ىزور ،اهراتسرپ و رتکد و نابهگن زج هب
 .ندرک ىم ىیوجزاب ىعنصت

	 

 ؟دوب ىلکش هچ نودمچ ىوت تتشاذگ هک ىنوا ىتفگ ،بخ



 دوب هدز باقن شمدیدن

 ؟ىباقن روج هچ

 هایس باقن

 ؟دوب ىچ شمسا

 تشادن مسا تشاد هرامش

 ؟دنچ هرامش

 هدفه

... 

 ىک تنورپ رفاسم هک هنیا نسرپ ىم تزا هک ىزیچ نیلوا ،مشب هدنهانپ ماوخ ىم و مدموا ىنوناق ریغ ىگب ات ،نیبب	
 .اه ىدب ونم تاصخشم و مسا ادابم ،هدوب

 ىتمعن مناخ تسه مساوح هن

 ربن نم زا ىمسا ،هچنغ ریما ای دوب هلوتوک دمم الثم وگب

... 

	 

 ىم لایخ هک لیلد نیا هب رتشیب ،مربن شزا ىمسا اجک چیه دوب هدرک شرافس هک لیلد نیا هب هن مداد ىمن ول ور ىتمعن
 ور ام هنوخ سردآ مه امین ىاباب ،هنک ىفرعم ور امین ىاباب نوا ننک ادیپ ور ىتمعن ناریا ترافس قیرط زا هنکمم مدرک
 	!ندن تماقا مهب و متسه ىفرصم ىب لج نومسآ مدآ نمهفب ،ننک قیقحت نرب ،هدب

 ؟ىراد هدفه هرامش نیا زا ىسردآ

 هن

 ؟شیدید ىم اجک

 ىدازآ نودیم

 ؟تتشاذگ نودمچ ىوت اجنومه



 ...دوب کیرات شمه هگید هک مشدعب هب اجنوا زا نودمچ ىوت تشاذگ تولخ هچوک هی ىوت درب هن

	 

 .دوب هدشن عضو اه هدنهانپ اب راتفر هب عجار مه ىنوناق چیه ،تشادن ىا هدنهانپ چیه نم طوقس زا شیپ ات قراطلا لبج
 ىم رداص اشکمدآ ىارب ىمکح ره نتسنوت ىم تروص نوا رد ،هدنهانپ ياج هب مشاب تسیرورت نداد ىم حیجرت الامتحا
 چیه نم و هدوبن ىدمع هحناس هک نتفگ و دش مالعا هایس هبعج ىسررب هجیتن هک ىتقو ىلو .ننک رداص منم ىارب ننک
 .ندش دیماان ىباسح ،متشادن هرایط نوا طوقس رد یشقن

 هت و رس یب هبحاصم ات ود یکی اهراگنربخ .دش شومارف دوب هداتفا قافتا هک ىتعرس نومه هب هزجعم ،ربخ نیا مالعا اب
 ىاهاپ و مدنوم مدوخ شرخآ .نتفر و - متسه هحناس هدنومزاب اهنت هکنیا زا مراد یساسحا هچ هکنیا هرابرد -ندرک
 اب و نشکب راگیس ناتسرامیب طایح لخاد نرب قاتا رد رانک نتسشن ىاج هب نداد ىم حیجرت هک ىنانابهگن و ما هتسکش
 رارف هزات نم ىلو .مرب قراطلا لبج و ناتسرامیب نوا زا و منک رارف نم هک دموا ىمن نوشدب دیاش .ننزب سال اهراتسرپ
 دوب ىیاهب نیرتمک درد .مدوب ىضار مه ىلیخ شاه نیفرم تیفیک و اذغ و همدخ و ناتسرامیب نوا زا اقافتا و مدوب هدرک
 .دوب هتسکش ىاپ ات ود طقف ىتخبشوخ همهنوا صاقت هک مدوب لاحشوخ و متخادرپ ىم ىیایور تفایض نوا ىارب هک

 مدرک یمن تبغر هک ىرتسکاخ هدش ات ىاوقم هکیت هی .نداد تقوم تماقا هزاجا مهب هرخالاب ات دیشک لوط هام	راهچ
 اب شور ،دوب ىچیپ دناب مرس و تشاد مرو مغامد هک دوب لوا ىازور نومه لام ندوب هتخادنا مزا هک ىسکع .منک شزاب
 "ینوناق" ندوب هدز زمرق رهم

 كرت ور ناتسرامیب هک دش مدوخ تبون مه دعب زور دنچ و نتفر و ندرک عمج ور نوشسالپ و لج اهرومام زور نومه
 :نتفگ و مدرک اضما ندروآ ذغاک هکیت هی هک متفر یم هار اصع اب و مدوب هدش دنلب خرچ يور زا هک دوب يزور هسود .منک

 !یصخرم	

 ؟مرب اجک

 !هگ ىم تهب ور زیچ همه ،هترظتنم نییاپ رفن هی

 ىراکیب قوقح هرابرد ىتاحیضوت هکنیا زا دعب ،دوب هدموا ترجاهم هرادا فرط زا هک ىدنلب دق درم ناتسرامیب ىبال ىوت	
 :تفگ و ابیز ىنامتراپآ عمتجم هی رد ىولج درب نیشام اب ور نم داد ىنامرد تامدخ هچرتفد و سابل و تخر نپوک و

 512 دحاو 5 هقبط ،شدیلک منیا ،ساجنیمه	

 !شوت مرب منک زاب ور رد ىروجنیمه

 هگید هرآ

 ؟هش یم لصو دوز ما ىراکیب قوقح ىتفگ



 .ىنک مادقا دیاب ادرف ،همومت نوشراک تعاس هگید زورما ىلو هرآ

 ؟منک راک ىچ ور بشما

 تسه ىکاروخ و ىندیشون روج همه هنوخ لاچخی ىوت میدرک ور شرکف

 ؟ىچ راگیس

 و نم تمس تفرگ ،دروآ رد راگیس تکاپ هی و شبیج لخاد درک تسد هلصافالب دنلب دق درم ىلو متفگ ىخوش هب نم	
 :تفگ

 !رادرب ىاوخ ىم ات دنچ ره العف ایب میدوب هدرکن ور شاجنیا رکف دیشخبب	

 اهراگیس .متشادرب تکاپ ىوت زا راگیس ات هس و متفگ ملد ىوت ور انیا ،نناسنا اه ىجراخ نیا هک اعقاو !ىنوبرهم مدآ هچ	
 اب .ندوب هداد مهب هک ىبیج ىذغاک لامتسد و صرق ىطوق رانک	 ناتسرامیب نهریپ بیج ىوت متشاذگ طایتحا اب ور
 نوگش ندش دیدج هنوخ دراو هرخسم سابل نیا اب .نداد ىم مهب سابل تسد هی لقاال شاک مدرک رکف مدوخ
 هک درک کمک و درک زاب ور رد ،هگید فرط دیود و دش هدایپ نیشام دروبشاد ىور تخادنا ور راگیس تکاپ هدننار	 .هرادن
 شاهاب ،مداد هیکت اصع هب و دش مکحم هک ماپ ریز .متسد داد ور اصع و نوریب دروآ تفرگ ور ملغب ریز .مروخن نیمز
 .شلخاد مرب هرارق هک ،دش ىمن مرواب .دوب متسد ىوت شدیلک هک مدش هریخ ىگرزب نومتخاس هب و مدرک ىظفاحادخ
 اه نکلاب مامت هبل زا و دوب ابیز ىاه هچتخرد زا رپ شرود ات رود .دید دش ىم فارطا نوا رد هک دوب ىنومتخاس نیرتابیز
 !دوب نوزیوآ ىگنر ىاهلگ

 !هدش ىهابتشا هی امتح ،هشاب نم هنوخ اجنیا هرادن ناکما

 ...قلت...قلت...قلت	

 هدز تریح و درک زاب لخاد زا ور رد نومتخاس نابهگن ،منک شزاب هکنیا زا لبق ىلو ىدورو رد تمس هب متفر نانز اصع
 	:متفگ و مدز دنخبل !نم هب دز لز

 مالس

 درک مهاگن رب و رب روطنومه و دادن باوج

 الاب مرب دیاب نم دیشخبب

 !تفگ و درک ملغب مکحم وهکی و دز دنخبل منوا متفگ هک ور نیا

 !ىدموا شوخ ،ىدموا شوخ



 ای .سانشآ مدرم يارب هک ساه هفایق نوا زا ما هفایق نوچ دیاش .هسانش یم ور نم راگنا هک درک یم راتفر يروج هی
 .هدوب هدرول و هل ىیاروج هی هتفرگ هابتشا ور نم هک ىکره الاح ات .سانشآ نوغاد و برد ىامدآ همه ىارب مگب هرتهب
 نوا هشکب جنر دایز یگدنز يوت هک ىسک مدقتعم .مراد ور اه هدروخ تسکش و اه تخبدب بذج ىابرنهآ منک ىم رکف
 ور شگنر شاسابل ،شا هدنخ ىور ،شامشچ ىوت هنیش ىم ،هش ىم مدآ نوا زا ىیزج .شحور ىوت هنک ىم هنخر جنر
 مرک و دوب هدز کپک ،تشاد تنوفع شحور هک راگنا .دوب اهمدآ نومه زا ىکی نوبرد نوا .ور شوب شتسوپ ،هریگ ىم
 مگرزب ردپ ربق دای ور نم شنویم رد ىکی ىاهنودند درک زاب هک ور شنهد .داد ىم درد ىوب درک هک ملغب .دوب هتشاذگ
 رد ىولج متشادن عقوت الصا -دوب ادیپ زونه شا نفک ىاه هشوگ و دوب هدش رپ كاخ زا هفصن ات هک ىتقو- تخادنا
 .مروخب رب نوبرد نوا لثم ىمدآ هب ىگنشق نوا هب ىنومتخاس

 مدز ور دیلک روسناسآ ياپ متفر و مدیشک نوریب ور مدوخ ششوغآ زا

 ...گنید...کی...ود...هس...راهچ...جنپ...شیش

 ،دوب هدرک رپ ور هرفن راهچ روسناسآ ىاضف مامت هک دوب شوت قاچ ِقاچ ِقاچ لاسنایم نز هی دش زاب هک روسناسآ رد	
 هدش هدرشف بقع راوید هب شا هتسجرب نوک و تسار و پچ ياه هراوید هب شاهوزاب ،دوب هدیبسچ ییولج رد هب شمکش
 یتقو .هشب اج هب اج هنوتب تشوگ هوک هک رانک متفر .نوریب داد شله رنف لثم میظع نوک نومه دش زاب هک رد .دوب
 دوب کیچوک ردقنوا .درک سراپ و نوریب دیود شاشفک تشپ زا مه نوجمداب هزادنا ىرونوج ،دموارد روسناسآ زا شمامت
 .منک شهل ،شور مراذب ور ماصع دوب کیدزن هک

 ؟هگس نیا	

 !هلکیام هن

 !تسین گس سپ ناهآ

 ...قاو...قاو...قاو

 هنوخ نیا نینکاس ىقاب هنک ادخ".شلابند مه شینوجمداب گس و تفر یجورخ رد تمس هب ناروخ مل مل قاچ نز	
 "نریگن اج همهنیا

 ىم قرف ىکی نوا اب شگنر مودک ره هک مدید ىم ور فلتخم تاقبط ىورهار تفر ىم هک الاب ،تشاد هشیش روسناسآ
 .درک

 شزاب و رد هب متخادنا دیلک .دوب ورهار طسو تسرد نم قاتا .اه قاتا رد ىتح و اهراوید ،تکوم .دوب زبس مجنپ هقبط
 ىا هنوخ نیرت کیش ،دوبن باوخ ىلو .هرپب مدید باوخ هگا هک مدرک زاب هرابود و متسب ور رد ،دشن مرواب هظحل هی .مدرک
 زاب ایرد هب ور هک ىعیسو نکلاب ،فرط کی راوید ىور ىاهولبات و ابیز لیاسو ،اه شرف .مدوب هدید مرمع ىوت هک دوب
 ىاهرد هلصاف و نوریب مدموا رد زا هرابود "؟هشاب گرزب ردقنیا نامتراپآ هی ىوت هش ىم هگم ىلو" هگید فرط دش ىم
 هدروخ هی "هراوید نوشتشپ و نتسه ىرهاظ هگید ىاهرد امتح" متفرگ هزادنا مشچ اب ور مدوخ نامتراپآ رد ات ىلغب



 ىوت متفر و زیم ىور متخادنا ور دیلک مدش هک لخاد .رتهب رتگرزب ىچ ره هنوخ ،تشادن ىنارگن ىاج	 ىلو دوب بیجع
 .لاچخی رس هنوخزپشآ

 منیب ىمن هک هفصن نوا مدوب هدنوم ...هنودنه فصن ،ىبلاط فصن ،سانانآ فصن .دوب هفصن ياه یکاروخ زا رپ لاچخی
 هویم هگید هفصن و تسه مه هگید ىکی دیاش .مروشک نیا ىوجهانپ اهنت هک نتفگ غورد نم هب دیاش .ندرک راک ىچ ور
 .نوا لاچخی وت نتشاذگ ور اه

 لثم ور شتسوپ دیابن هک متسنود ىمن ،مدوب هدروخ ور شتوپمک طقف البق ،مدیرب و مدروآ رد لاچخی زا ور سانانآ هفصن
 و نوخ نودب ور ىراک چیه نم تسین رارق هکنیا لثم" دموا نوخ هرطق دنچ و دش مخز مبل رود .دز زاگ هزبرخ تسوپ
 مدروآرد مبیج زا مه ور اه صرق ىطوق و مدرک زیمت ور مبل مدروآرد مبیج زا ور ىذغاک لامتسد "مدب ماجنا ىزیرنوخ
 .ندز ور هنوخ رد عقوم نومه ىلو مروخب یکی هک

 ...قت...قت...قت	

 .رد فرط هب متفر نانز اصع و هنوخزپشآ زیم ىور متشاذگ ور لامتسد و صرق ىطوق

 مدموا هیک

 .دوب هداتسیا رد تشپ یبآ تشرد ىاهمشچ و هدیشک خرس دنخبل اب ییابیز رتخد ،تفکش ملگ زا لگ مدرک زاب هک ور رد

 513 دحاو ،ور هبور هیاسمه ،ماراس نم مالس	

 "ىدرکن تسرد ىلکش نیا ور هیقب ارچ ،شیدیرفآ ىروج هچ سابیز ىلیخ نیا ایادخ"	

 .مدرک ىفرعم ور مدوخ و مداد ور شمالس باوج نانک هتپ هتت

 ...اجنیا مدموا هزات ،متسه یلع	

 .ینومهم منک تتوعد مدموا ،تمدید رد یمشچ زا هرآ

 ؟یچ ینومهم

 !هنکن یبیرغ ساسحا هک میریگ یم ینومهم شارب دایب دیدج یک ره اجنیا ام .اه هیاسمه اب ییانشآ ینومهم

 ؟مایب یک ،نونمم مه یلیخ بوخ هچ

 نم نامتراپآ ایب تفه تعاس بش ادرف

 ؟ییور هب ور نیمه

 	513 دحاو ،نیمه هرآ



 هدیبسچ مکحم هک دوب هدیشوپ ىکزان راولش .دوب ابیز مه تشپ زا .شدوخ دحاو تمس هب تفر و دیخرچ ،تفگ ور نیا
 ىاه سابل هب ىهاگن و مدموا مدوخ هب تسب هک ور رد .دیشک ىم شدوخ لابند ور ىدرم ره مشچ و شنوک هب دوب
 زا ىکی ،مبیج لخاد مدرک تسد .لخاد متشگرب .ىنومهم تفر هش ىمن هک اه سابل نیا اب .مدرک دوب منت هک ناتسرامیب
 ور ىگنفت كدنف و هنوخزپشآ تمس متفر هتسهآ دعب .زیم ىور ور هگید ىات ود و مشوگ رانک متشاذگ ور اهراگیس
 داب ىلو دوب مرگ اتبسن اوه .فاص نومسآ و دوب ابیز ایرد ،دوب ىهوکشاب هرظنم	.نکلاب لخاد متفر نانز اصع و متشادرب
 هی و دیبوک ىم فقس هشوگ هب ور شدوخ هایس هناورپ هی .لگ رپ ياه نودلگ زا دوب رپ نکلاب هبل .دیزو ىم مه ىمیالم
 ...شور هنیشب و هنک باختنا لگ همهنوا نیب زا ور شرظن دروم لگ درک یم یعس دیفس هناورپ

 ىوب و اه هدنرپ ىابیز ىادص ،مدرک سبح ور مسفن و متسب ور ماهمشچ ،متسین دابآ ماظن ىوت هگید نم ىنعی ایادخ
 زا ور راگیس ،مداد هیکت راوید هب مدرک زاب ور ماهمشچ دعب و مدنوم تلاح نومه رد ىا هظحل دنچ .دوب زیگنا تفگش ایرد
 	.ندز رد زاب هک مدرک ىم لاح شاهاب متشاد هزات و مدز راگیس هب کپ ات ود ،مدرک نشور و متشادرب مشوگ رانک

 قت...قت...قت

 ىمشچ زا .رد تمس هب متفر نانز اصع هرابود و مدرک ورف نودلگ كاخ ىوت هفصن ور راگیس ؟هشاب تسنوت ىم ىک نیا
 !ىا هوهق سابل تسد هی اب دوب هداتسیا اراس رد تشپ ،مدرک هاگن

 	مدرک زاب ور رد

 مدروآ سابل تارب ایب

 ؟مرادن سابل ىدیمهف اجک زا...ا

 :تفگ و درک هراشا دوب منت هک ناتسرامیب سابل هب

 دیدج هنوخ ىدموا ىمن انیا اب هک ىتشاد هگا

 .ملغب ریز داد راشف ور اه سابل و درک ىزیر هدنخ تفگ ور نیا

 ؟ترسپ تسود ؟ترهوش ؟الاح تسه ىک سابل

 !مدیرخ نالا نیمه هن

 ؟تعرس نیا اب

 نرآ ىم مید ىم شرافس مینز ىم گنز هرآ

 رتشیب داد ىمن هزاجا بدا ىلو !دش ىم هگم دوب هدزن مراگیس هب مه کپ ات ود زونه نم تفگ ىم غورد هک منئمطم
 :تفگ مشوگ خیب هتسهآ و دروآ ولج ور شرس هرب هکنیا زا لبق ىلو مدرک رکشت و مدز دنخبل منک لاوس



 هشاب نامحر هب تا ساوح طقف ، نبوخ همه اه هیاسمه اجنیا	

 ؟!نامحر

 !وهی هونش یم راین ور شمسا سسسسیه

 ابیرقت ماه بل هک ىروط مدرک رت کیدزن ششوگ هب ور متروص لاحنیا اب اراس و مدوب نم طقف ،دوب یلاخ الماک ورهار	
 	:مدرک همزمز ،شا شوگ هب دیبسچ

 ؟هدحاو مودک لام ،هیک یگ یم هک نامحر نیا

 :تفگ و درک هاگن ور رونوا و رونیا

 زا ىهاگ .هکلپ یم اهورهار يوت الومعم ،نومتخاس لخاد هدموا يروطچ هنود یمن سکچیه ،هرادن هنوخ اجنیا شدوخ
 ،ىتنیباک ،يدمک يوت هش یم یفخم و لخاد دآ یم هنومب زاب تا هنوخ رد هشابن تساوح هگا ،شدید هش یم رد یمشچ
 ور تلیاسو ،هشوپ یم ور تاهسابل ،هروخ یم ور تاذغ ،هش ىم تا ىگدنز کیرش ىمهفب تدوخ هکنیا نودب .ىیاج
 تخبدب و تسکشرو هک یتقو ات هنک ىم فرصم ور همه .ور تشارت شیر ،ور ترطع ،ور تکاوسم ،هنک ىم فرصم
 .هگید یکی هنوخ هر یم هنکیم تلو شدعب ىشب

 ؟شا يدید تدوخ وت

 مه ور اه هرجنپ ،مدز لفق دمک و لاچخی رد هب ،مدش هجوتم دوز مدروآ سناش یلو نم هنوخ دوب هدموا تدم هی هرآ
 !هگید ىاج هی هرب و هنک هدافتسا هنوتن مه نم زادنا مشچ زا یتح هک مدرک دودسم

 ؟تفر دش یچ	

 ماود شرخآ یلو دیدزد ور مومح يوت ياه هلوح و دروخ ور لطس يوت ياهاذغ هدنوم هت ،درک تمواقم هدروخ هی هرآ
 .تفر دیشک ور شهار درواین

 مراک رس هراد دصق و هگ ىم رو و رش هک دوبن مهم ،داد یم هزات يانعن يوب شنهد و دوب وب شوخ یلیخ هرتخد تسوپ	
 :	متفگ نانک چپ چپ منک دایز شاهاب ور ما هلصاف تساوخ یمن ملد ،هراذب

 !وت داین رد ىال زا نامحر هک مشاب بقارم ىباسح دیاب سپ	

 .راذن زاب دایز مه ور انیا و نکلاب هرجنپ ،هرآ

 :درک هفاضا و دیشک بقع ور شتروص ،تفگ ور نیا	

 .دعب هب تفه تعاس مترظتنم بش ادرف	



 ؟مه اب میروخب ییاچ لخاد يایب ياوخ یم

 مایب رترید دیاش یلو هن نالا

 اعبط .هن ای هش یم در نامحر منیبب هک مدرک هاگن ورهار یمشچزا دیدرت اب و متسب ور رد شدوخ دحاو لخاد تفر یتقو	
 .دوبن اجنوا یسک

 .دوب هدنوم ىاچ لثم تشادن ىبوخ معط هگید .مدز شیتآ و متشادرب نودلگ ىوت زا ور هفصن	راگیس	 نکلاب ىوت متشگرب
 ىور ىراگیس چیه ىلو مرادرب ور هدنوم ىقاب راگیس ود زا هگید ىکی زیم ىور زا هک هنوخ ىوت متفر و مدرک ششوماخ
 ىچ ره .دوب هداتفا خن هی طقف ،مدرک هاگن ور زیم ریز و مدش الود ىتخس هب "نییاپ نداتفا ندروخ رس امتح" .دوبن زیم
 ور قاتا رب و رود و مدیسرت هظحل هی "هیعقاو نامحر ،هگ یم تسار اراس هنکن" .مدرکن ادیپ ور مود خن متشگ ور رب و رود
 هدنوم ىقاب راگیس کت		"نک شلو يا هشوگ هی هتفر هروخ لق هدز داب امتح" مدیدنخ مدوخ رکف هب دعب ىلو مدرک هاگن
 کپ ات دنچ .مدرک شیتآ ور راگیس و مداد هیکت راوید هب ،متسشن ىتخس هب ،نکلاب لخاد متشگرب و متشادرب زیم ریز زا ور
 	.مه ىور متشاذگ ور ماهکلپ	و مدز	 مکحم

		... 

 .هراد هگن بآ ریز ور شرس هنوت ىم ردقچ سک ره مینیبب میریگب نامز ایب

 ؟هراد تعاس ىسک میریگب هشاب

 .میرمش ىم هن

	 

 .درک ورف بآ ىوت ور شرس ىدهم لوا .گرزب ردام هنوخ ضوح رانک ،ىدهم و دمحا و	منم

	 

 ...پالاش ،هس و لهچ ،ود و لهچ ،کی و لهچ...جنپو ىس...هدزون...هس ،ود ،کی

	 

 ؟دش ردقچ...هوووها....هووووها...هووووووها

 هیناث هس و لهچ

 !دوب رتشیب ىلیخ ،نیدرمش مورآ ،نیدروخ هگ

 .دوب هیناث هس و لهچ اباب وش هفخ



	 

 .دش نم تبون ىدهم زا دعب

	 

 پالاش...کی و هاجنپ ،هاجنپ ،هن و لهچ...

	 

 			.هیناث کی و هاجنپ

 .مدش رتشیب ىدهم زا اه اه اه

	 

 بآ ریز هرب ىم ور شرس و هشک ىم ىقیمع سفن	 ،هرخآ رفن دمحا

	 

 پالاش...هس...ود...کی

	 

 !هیناث هس طقف اه اه اه

 !هیکانسرت زیچ هی ضوح ىوت		،نیش هفخ

 	،روعشیب هبآ طقف ضوح ىوت

 .دوب ىکانسرت زیچ هی ادخ هب

 ؟دوب ىچ وگب ىگ ىم سار هگا

	 

 .هر ىم هش ىم اپ ىبصع و برطضم ،هد ىمن ور نومباوج دمحا

	 

 ؟ىنیب ىم ىزیچ نیبب بآ ىوت نکب ور ترس ،درک ىروجنیا ارچ نیا ىدهم



 	.مسرت ىم نم

 .ضوح ىوت نکب ور ترس ،اباب سرتن

 ؟ىنک ىمن ارچ تدوخ

 .هیچ مینیبب بآ ىوت مینکب ور نومرس ىیات ود ایب ،وسرت بخ ىلیخ

 .میرب هک رمشب هس ات سپ ،هشاب

	 

 پالاش...هس...ود...کی

	 

 ىم ور نم ندرگ سپ ىتسد ود و و هرآ ىم رد دوز ور شرس ،هنز ىم کلک ىدهم ىلو .بآ ریز منک ىم ور مرس نم
 .مرایب نوریب بآ زا ور مرس منوتن هک هریگ

	 

 ىزیر خرس ىهام .مش ىم مورآ دعب ىلو ،مدب تاجن ور	مدوخ هک منک ىم شالت و منز ىم اپ و تسد هیناث هس و هاجنپ
 هی و هراد زیمت دیفس نودند فیدر کی .هنک ىم زاب ور شنهد هسر هک نم هب و هش ىم رتگرزب و گرزب ،دآ ىم رود زا
 درگ بابح هی ،هنک ىم هچنغ ور شابل دعب .هنز ىم سیل شاهاب ور شنهد رود و هرآ ىم نوریب هک ىکشرز زارد نوبز
 :هگ ىم و نم تمس هد ىم

 تفاثک وشمگ

 .هر ىم و هخرچ ىم شدعب

 ...پالاش...قرتش	

 .هنوم ىم دوبک شاج زور دنچ ات هک هنز ىم ىدهم هب ىمکحم ىندرگ سپ نانچ ناویک

 ؟هبوخ تلاح وت

 ...موووها...مبووووووخ...موووها...مووووهوا

 

	.... 



 ؟هبوخ تلاح

 موووها مووووهوا

 ؟ىنک ىم هفرس ارچ

 هکنیا لایخ هب .دموین مدای ىچیه ،دوب ما هنیس يور اراس رس و مدوب هدیشک زارد نکلاب فک ،مدرک زاب ور ماهمشچ
 .دوبن یلو الاب مدروآ ور متسد هماتشگنا يال زونه مراگیس

	 

 ؟ماجک نم

 تا هنوخ يوت

 ؟اجنیا يدموا یک وت

 ؟هتفر تدای ،بشید

 ؟تسین بورغ نالا هگم !بشید

 !هحبص مد نالا هن

 و جیگ مروخ ىم هک ىیاه صرق دیاش" .مه يور متشاذگ ور ماهکلپ طقف مدزن مه ترچ یتح نم ،دوب نکمم ریغ
 نیا و نم نیب هک ىقافتا ره تسین مهم متفگ مدوخ هب .درک یم مهاگن دنخبل اب اراس ؟دح نیا ات یلو "هنک ىم مگنم
 	 :متفگ و دش رتزاب مادص مدرک هگید هفرس هی ،همنیس ىور شرس الاح هک هدوب ىبوخ قافتا امتح هداتفا رتخد

 ؟هیچ تلغش ؟اراس ىنک ىم راک ىچ وت

 مفابلایخ نم ،نم

 !تسین لغش هک نیا

 .مرآ ىم رد لوپ شزا نم ىلو منود ىم

 ؟ىروطچ

 .مشورف ىم منک ىم هصق ور ماهلایخ

 .ىا هدنسیون سپ ناهآ



 مفابلایخ هن

 ؟هتسرد ،یتخاس هک یلایخ ياه تیصخش زا یکی مه ىتفگ هک نامحر

 و نفلاخم یضعب هدموا ایند هب یقرش ياپورا يوت نگ یم اه یضعب ،ییایسآ شردام هییاقیرفآ شردپ ،هیعقاو نامحر هن
 نیا هب هدنوسر ور شدوخ يروج هچ هک هنود یمن سکچیه .هدوب يزکرم ياکیرمآ يوت ییاج هی شدلوت لحم نگ یم
 هدروخ زیل یهام هثم هسر ىم شهب نوشتسد هک راب ره یلو شنریگب هک ننک یم شالت یلیخ اه هیاسمه .نامتراپآ
 یشاپمس نییاپ ات الاب زا ور نومتخاس مه راب دنچ ،هتشگ تقد اب ور اج همه و هدموا سیلپ اهراب .هش ىم مگ و هروخ ىم
 مه يروجنوا یتح یلو نزاسب ون زا و نبوکب ور نومتخاس هک هدش تبحص یتح .تسین یندرم یلو هریمب هکلب ندرک
 .هریمب هک هرادن دوجو ینیمضت

 مه اراس .متسشن و مداد مدوخ هب ىنوکت هک ات تشذگ توکس رد هظحل دنچ .مدزن ىفرح و مدش هریخ نومسآ هب
 شندب هب اراس كزان نهریپ و دش رت دنت ىمک داب دعب .ندیزرل ىم اه نودلگ ىوت ىاهلگ و دیزو ىم یمیالم داب	.تسشن
 .شاه هنیس هب متخود مشچ .تشادن ریز سابل .دیبسچ

 ؟نبوخ	

 ؟یچ

 ماه هنیس

 	.مدوب اه فرح نیا زا رت عاجش ملایخ رد .نییاپ متخادنا ور مرس و مدیشک تلاجخ	

 ؟ینزب تسد مزاب ياوخ یم

 ؟مزاب

 .نوشور ىدوب هتشاذگ ور تاهتسد حبص ات بشید ،هرآ

 ؟ىنئمطم

 ؟درک ىم ىزاب ماه همم كون اب تاتشگنا زونه ىلو دوب هدرب تباوخ هرآ

 اه هنیس نوا زا ىا هرطاخ چیه مهاتوک ىاهتشگنا و ندوب هشیمه ىلومعم ىاهتسد نومه ،مدرک هاگن ماهتسد هب
 	 ...شا هنیس ىور و شکزان نهریپ ریز مدرب ور متسار تسد دیدرت اب و مدش هریخ اراس ىاه مشچ هب .نتشادن

...	 

 .ننزب تسد شهب ناوخ یم همه و ندش هدز ناجیه اه هچب .هتفرگ هکرعم و	 هدرک ادیپ هتسکش لاب کشجنگ هی دیمح
 	.مریگب متسد يوت ور کشجنگ هک مراد ناجیه همه لثم منم



 .نوتتسد هقیقد کی مد یم ،مریگ یم نموت جنپ يرفن

 .مید یمن رتشیب نموت ود ،هدایز

 .هفرص یمن رتمک نموت جنپ هن

 	.هرمش یم تصش ات کی زا و اه هچب تسد هد یم ور کشجنگ	 هرادن تعاس یلو هش ىم یضار نموت هس اب

 ...يدرمش دنت

 ...دایب هدب وش هفخ

 	...يدرمش شاوی دمم ارب ،مد یمن

 چیه هتسکش لاب اب یلو هنک صالخ ور شدوخ هک هنک یم یعس و هنز یم كون اه هچب تسد هب هراچیب کشجنگ
 	.تسا اه هچب زا هگید یکی تشم يوت دعب يا هظحل هرب رد یکی تشم زا هش ىم قفوم هک مه ىتقو .هرادن یسناش

 ...تفر رد شریگب شریگب

 ...دایب هدب يدوب هدرمش ات هدزاود هزات نم ارب

 ؟هیک تبون مد یمن تهب هگید هنک رارف دوب کیدزن ترس وت كاخ

 ندب يامد دیاش .هغاد ابیرقت .مدرک یم رکف هک هیزیچ زا رتمرگ .متفرگ متسد يوت ور کشجنگ .هنم تبون هرخالاب
 .درمش هش یمن هک هنز یم دنت ردقنوا ،هشبلق دنت نابرض رطاخ هب مه دیاش هرتشیب هجرد تفه و یس زا اه کشجنگ
 .پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود

 پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود.پود

	 

.... 

 ىرتخد چیه هنیس هب تقو چیه ،دموا ىمن مدای شزا ىزیچ الصا هک لبق بش باستحا نودب ،دیپت ىم دنت دنت مبلق	
 ور شتروص ،دیشک هآ بل ریز ،دش رامخ شاهمشچ	،مدنوچیپ و مداد راشف ور شا هنیس كون تشگنا اب ،مدوب هدزن تسد
 مدرک شومارف ور	 ماهاپ درد .درک مراولش لخاد و نییاپ درب ور شتسد دعب...تفرگ زاگ نودند اب ور مبل هشوگ و دروآ ولج
 	 ...شمرن ندب ىور مدیتلغ و

 	.دیشک ىم شدوخ لابند هب ور منت ىاهگر و دیود ىم نم زا رتولج مبلق ،پود،پود،پود...سفن ،سفن ،سفن

 هآ



 	هآ

 
 
 

... 

 

 هک مگب هناعطاق متسنوت یمن هگید نوا زا دعب یلو دوب نیفرم یگدنز رد مفشک نیرتگرزب اراس اب ندیباوخ زا لبق ات
 .نریگ یم ور یگدنز ياه شکرت و ریت يولج ینهآ ىرپس لثم ود ره ،سکس ای هرتدیفم رشب تاجن يارب نیفرم

 ؟مومح میرب مه اب ياوخ یم	

 ...نتفرگ درد روجدب ىلیخ مه نالا .مسیاو تحار ماهاپ يور منوت یمن هخآ

 .منک یم تکمک نم تسین مهم

 هک ور درگ گرزب ناو دعب شور دنوشن ور نم و تشاذگ ىلدنص .مومح لخاد میتفر هتسهآ هتسهآ و تفرگ ور ملغب ریز
 .بآ ىور تخیر ور شاه گربلگ ،دروآ و دنک ىتروص زر لگ ات هس ود نکلاب ىوت نودلگ زا و درک رپ دوب مومح طسو
 یم ور هبور زا مه نم دش یم تخل هک		اراس .ندوب هتشاذگ راوید جنک هس هک دوب راد هیاپ دنلب هنیآ هی مومح يوت
 تفرگ هزادنا ور بآ ترارح اپ هجنپ اب و درک زاب ور شاهوم ،دنک هک ور اهسابل .هنیآ نوا يوت رس تشپ زا مه و شمدید
 :تفگ و

 ...هبوخ ،سا هزادنا شامرگ منک رکف	

 هچایرد هی ىاوخب هک دوب ىکیچوک		هساک لثم تشادن ور ىیابیز همهنوا تیفرظ نم مشچ	"؟منیب ىمن باوخ ایادخ"		
 نتشادن مه مومح اه تقو یضعب ،چیه نتشادن هک ناو مدوب هدرک یگدنز اهنوا رد نم هک ییاه هنوخ .ىدب اج شوت بآ
 و نوزیوآ ياه لیبس اب ولامشپ تخل ياهدرم هب دوب هدرک تداع ممشچ .هچوک رس یمومع مومح مرب مدش یم روبجم و
 هدنب هب ور منهج و تشهب قرف تساوخ ىم ادخ رگا .دولآ فک تشز ىاه نت و ىبرچ رپ ىاه مکش .سیخ ياه گنل
 مومح نکتخر طسو اپرس -نوزیوآ مکش و ولامشپ ىاهاپ نوا اب -ور ىمومح لضفلاوبا ریوصت دوب ىفاک هدب نوشن شاه
 .لگ رپ ناو نیا بآ ىوت هنز ىم ور شاپ ىاه هجنپ هراد هکیلاح رد اراس تخل ریوصت رانک هراذب ،دابآ ماظن باتهم

	 

 ...ناهآ...اپب ،اپب ...ور اصع نم هدب...ور ترش ىت رآ رد

 ...اراس هغاد خوا خوا



 ...ىنک یم تداع بآ وت باوخب

 ...هغاد هغاد

 مدموا...منک زاب ور ماهوم شک راذب مدموا منم

 ...شاب ماپ بقارم

 ...تسه مساوح سرتن

	 

 	.ما هنیس ىور تشاذگ ور شتسد فک و مرانک دیباوخ ىرو هی ،دش ناو دراو طایتحا اب اراس

	 

 ؟هنز ىم دنت ردقچ تبلق

 مسرت ىم نم اراس

 ؟ىسرت ىم ىچ زا

 مشب رادیب هکنیا زا	

 !ىرادیب هک وت

 نوا هب لگ نیا زا ،هدش هناورپ هنیب ىم باوخ هک ىدرم هی هب عجار مدنوخ ىباتک هی ىوت هصق هی .متسین نئمطم الصا
 هی ای دوب هدش هناورپ باوخ ىوت هک هدرَم هی ایآ هک هنک ىم کش هش ىم رادیب ىتقو .هراد ىیابیز ىگدنز و هرپ ىم لگ
 .هدش درم باوخ ىوت		هک سا هناورپ

 ،تفرگ زاگ نودند اب دعب و دیسوب مرن ،مندرگ لغب هب دنوبسچ ور شاهبل .بآ ریز درب ور شتروص و دز ىگنر مک دنخبل	
 :مدز داد و مدیشک ور مندرگ هک تفرگ مکحم ردقنوا

 	!ومندرگ ىدنک ىآ	

 :تفگ و دروآ نوریب بآ ریز زا ور شرس	

 .دموا ىمن تدرد هک ىدوب باوخ هگا ،ىرادیب ىدید	

 و تفر ورف منوختسا و تشوگ ىوت شزیت ىاهنودند ،تفرگ زاگ ور ماپ گس باوخ ىوت راب هی ،هن مه دیاش ،هرآ دیاش	
 .تفرن درد مدش هک رادیب اما مدیشک درد ىلیخ



 :تفگ و دموا فرح هب اراس ات تشذگ توکس رد هیناث دنچ	

 ؟هراد ىقرف هچ ،هشب درم هناورپ هچ هشب هناورپ هدرم هچ ،الصا هباوخ هک نک ضرف الاح	

 ؟اراس

 ؟هیچ

 ؟مرادیب مشب نئمطم هک مریگب زاگ ور وت منم هش ىم

 :داد باوج و دیدنخ	

 .ریگب	

 .دوبن اجنیا ىارب ىبوخ نیرمت اه نتفرگ زاگ نوا ىلو .متفرگ ىم زاگ مدروآ ىم هک مک ،اه هچب اب اوعد ىوت هشیمه	
 زاگ مرن ور شا هنوش رس لوا و مدنوخرچ ور مرس .مدوب هدید اهملیف ىوت هک ىیاهزیچ و متفرگ ىم کمک ملیخت زا دیاب
 متفرگ ىم هک زاگ ره .متفر نییاپ شندب ىور و مدرک بآ ریز ور مرس مک مک .شاه هنیس نیب و ور شندرگ دعب .متفرگ
 شا فان هب و متشذگ هک اه هنیس كون زا .منک نوریب بآ زا ور مرس دوبن زاین و دش ىم رپ نژیسکا زا ماه هیر راگنا
 سفن و مدرک نوریب بآ زا ور مرس ،مرب رت نییاپ دادن هزاجا ما هدش لمع هزات ىاهوناز ىکشخ ىنعی ،مدروآ مک اپ مدیسر
 :متفگ نانز

	 

 هش یمن ات نیا زا رتشیب ماهاپ

	 

 :تفگ و دیشک نوریب نم نزو ریز زا ور شدوخ

	 

 هنک یم مرن مرن وتاهاپ هک مراد تارب يزیچ هی

 تفر نوریب ناو زا و تفگ ور نیا

 ؟ير یم اجک

 مرایب يزیچ هی مدوخ قاتا يوت زا مر یم هظحل هی

 	تخل يروطنیمه

	 



 یم بآ شاپات رس زا هک روطنومه و		تشادرب دوب هداتفا مومح فک هک شکراولش بیج زا ور شنامتراپآ دیلک دادن باوج
 یجورخ رد تمس هب دیود دیکچ

	 

... 

	 

 ،هرآ یم رد شبیج زا شیشح هکیت هی ،هدرک یلاخ وکابنت زا ور راگیس خن هی يداه .مینیشفا هنوخ يوت يداه و دیمح اب
 راگیس یلاخ خن و وکابنت يال هزیر یم و هنک یم دروخ هنک یم ور شا هکیت هی هش یم هک مرن ،شریز هریگ یم كدنف
 قرو ياپ هک دایب میدز گنز شهب ، هروخ یم قرع هن هشک یم راگیس هن هرت ملاس نوممه زا دیمح .هنک یم رپ ور
 یم رغ بل ریز شلوا .هنک یم شرت ور و هسرت یم هدیدن شرمع يوت الاح ات هک شیشح ندید اب ،هشب روج نومیزاب
 زا ور شلورتنک دیمح هنز یمور لوا کپ و هنک یم نشور ور يراگیس هک يداه یلو هنک عمج يداه هکنیا دیما هب هنز
 :هنز یم داد و هد یم تسد

 ؟یشکن ور لاغشآ نوا هش یم

 :هگ یم و هنک یم شهاگن یمشچ ریز يداه

 ؟مشکن ارچ

 ...هر یم نیب زا نوت هظفاح ،هش یم دوبان نوتزغم نوچ شک یم انیا زا تخبدب ياداتعم نوچ هتفاثک نوچ

 ور يراگیس ندرک شوگ ياج هب يداه یلو هنک یم وگزاب نومارب ور		هدینش هک ییاه هشیلک ،هیکشزپ يوجشناد دیمح
 نیشفا تسد هد یم

 هرب تسد هب تسد هدب

 تروص يوت هنک یم توف ور شدود و هنز یم قیمع کپ هی نیشفا هک مد یم تسد مراد و مدز ُرب ور اه قرو نم	
 	.دیمح

 ...هیلاع شوب ،هبوخ نیبب

 زا شتروص هکیلاح رد نانک دنلرغ و قاتا فک هنک یم ترپ ور شتسد يوت ياقرو هش یم اپ		،هرآ یم مک دیمح
 :هگ یم و هریگ یم ور شوزاب يداه ،هرب هک هراد یم رب ور شفیک هتخادنا لگ تینابصع

 ...لوبق یگ یم وت یچ ره دوب دب هگا نک ناحتما ادخ ياضر ضحم راب هی ایب ،شابن هبنج یب ردقنیا اباب نیشب

 یم نوبایخ هشوگ ،هش یم هدییاگ نوتراخ ،نیش یم لخ سک نوتمه ،نوترس وت كاخ ،منک یمن ناحتما تقوچیه نم
 !نیریم

 هد یم باوج و هنز یم دنخبل يداه

 نکب ناحتما هی هشک یمن هک شراب هی الاح

 ...مرب نک ملو هتفاثک نیا هن



 ؟الصا يدرک ناحتما الاح ات

 	مدرکن هن

 ؟ینک ناحتما راب هی یتسین رضاح

 ...منک ناحتما متسین رضاح هجو چیه هب هلاغشآ هتفاثک هن هن

 تفگ هنک شهاگن هگید هکنیا نودب و درک لو ور دیمح يوزاب يداه

 ینک ناحتما يرضاح هن و يدرک ناحتما هن وت و نراد تسود ایند مدرم فصن هک يزیچ هب عجار يروخ یم هگ سپ
 .مینک یم يزاب هرفن هس مکح نومدوخ وشمگ ورب يد یم رظن تیعطاق اب ردقنیا

	 

.... 

	 

 

 هبل تسشن .دوب راگیس یطوق هی شتسد يوت و دیکچ یمن بآ شزا هگید طقف تشگرب دوب هتفر هک تخل روطنومه اراس
 دروآ رد كدنف و هدیچیپی يراگیس خن هی و درک زاب ور یطوق رد ناو

 ؟هفلع

 !هُلگ هن

 ؟یچ لگ

 		دوبک لگ

 
 

 

 

 

 

مراهچ لصف  

 

قت قت قت  



...مدموا مدموا  

 اراس .مدش گنم و جیگ یمک دوبک لگ تفگ یم شهب اراس هک يراگیس ندیشک زا دعب  هرد تشپ  اراس مدرک رکف

هنیچب ور بش ینومهم طاسب هر یم هک تفگ و مدیشک زارد تخت يور درک مکمک  

؟هش یمن يریگن ینومهم الاح  

نایب متفگ همه هب هگید هن  

متسه یک نم هک هراد یتیمها هچ اه هیاسمه يارب هخآ  

   یشاب لاح رس بش نک تحارتسا تسین افرح نیا تقو نالا

 

قت قت قت  

نییاپ  مدموا تخت يور زا یتخس هب و مدش رادیب رد قت قت يادص اب یلو مدیباوخ تدم هچ منود یمن  

  مدز دنخبل و مدرک زاب ور رد منک هاگن یمشچ زا هکنیا نودب و رد تمس هب متفر و متشادرب ور اصع

  

يراد تسود يراخوس وگیم ! 

  

 اپ نیا نم نامتراپآ رد تشپ .شلغب ریز سکع موبلآ هی و هدش خرس وگیم هساک هی اب دوب نومتخاس نابهگن دوبن اراس

 تبحم رپ ُلخ هی ای هراد كانرطخ يریجنز هنووید هی شوت نیگمغ درم نیا هک مدیمهف ىمن .لخاد دایب درک ىم اپ نوا

 مدآ هی .دموا ىمن مه قمحا رظن هب ،تشادن ىضیرم زا ىیا هگید هنوشن شبارخ و هلوک و جک ياهنودند زج هب .رازآ ىب

 دش یم .نوزحم الماک ىا هرهچ هتبلا و هدموارب مکش ،يرتسکاخ ياهوم ،هتخوس باتفآ تسوپ ،هاتوک دق اب دوب ىداع

 شتخمز ىاهتسد زا هشاب هدیشک راک شزغم زا هکنیا زا رتشیب ىگدنز ىوت دز سدح دش ىم و هشلاس هاجنپ دودح تفگ

؟لخاد يایب ياوخ یم ،متفگ دیدرت اب .هدرک هدافتسا  

  

  

تفگ و وت دنوپچ ور شدوخ هک مدوب هتسبن ور منهد زونه : 

  

؟هک ىنود ىم ىتسین رصقم وت  



هک مدرکن ىراک نم منود ىم هرآ !  

تقوچیه ،ىنک شنزرس ور تدوخ دیابن تقوچیه  

منک ىمن شنزرس هن !  

  

 يریجنز تعاس هی ،شتک بیج درک تسد و زیم يور تشاذگ ور موبلآ  و وگیم هساک ،لاه ىوت لبم يور تسشن تفر

تفگ و دروآ رد : 

  

  

هئوت لام نیا ایب ! 

؟ىچ ىارب  

ساباب يراگدای ! 

؟!بخ  

هشب ىروجنیا زور هی هک دش ىمن مرواب الصا مدروخ هصغ ىلیخ نم ىنود ىم . 

  

  

متفگ ،هسر ىم اجک هب منیبب مداد ىم هاتوک ياه باوج طایتحا ضحم ،هیچ شروظنم مدیمهف ىمن تسرد :  

  

ندرم اه ىلیخ ،هتخس شرواب هرآ ... 

  

داد همادا و مفرح طسو دیرپ : 

  

دیشک رجز ىلیخ اباب یلو مرادن يراک نورگید هب نم . 

؟دوب امیپاوه نوا ىوت مه وت ىاباب هگم  

؟امیپاوه مودک  

؟!ینز یمن فرح نوا زا هگم ،گید درک طوقس و مدوب شوت نم هک ىیامیپاوه . 



  

تفگ و تخادنا متسد ىاصع و َلش ىاپ هب ىهاگن : 

  

؟يدرک طوقس یک  

؟ىنک ىمن لابند ور رابخا وت هگم ،منیبب ،شیپ هام شیش  

  

تفگ و تفرگور شغامد كون شتسد اب ،تخادنا الاب ور شاهوربا : 

  

  

 تمه ىلیخ مونش ىم ور ربخ هک حبص نم .تسین شدای مه ادخ هگید هک ور شیپ هام شیش ربخ ،وت ىراد ىعقوت هچ

 هب ،هنوم ىمن شدای سکچیه ،هیلیخ ربخ ىارب هام شیش .هنومب مدای هش ىم شخپ ىدعب شخب هک رصع ات منک

نروخ ىم اه ىهام ،ایرد ىوت هزیر ىم ور اه ربخ همه هرب ىم ،هدایز داب .رهش نیا وت اجنیا صوصخ !!! 

  

شرانک ىلدنص ىور منیشب هک داد راشف و تفرگ ور موزاب و تفگ ور نیا  ! 

  

؟!نش ىمن ات ماهاپ ىنیب ىمن هگم مورآ ىآ  

  

اهسکع نداد حیضوت هب درک عورش و دز قرو ور موبلآ ،درک لو ور متسد ... 

  

هشک ىم راگیس هراد ساباب نیا ... 

قیاق ىوت ساباب نیا ... 

اهنومیم اب ساباب نیا ... 

هرآ ىم هسردم زا ور ات ود ام هراد ساباب نیا !!! 

؟ور ات ود ام  

تدوخ و منم ،نیبب هرآ هرآ ... 



  

 هب .یبوچ هنوخ هی تمس درب یم و دوب هتفرگ ور نویرگ هچب ات ود شوگ  يراولش و تک يولیبس درم هی  سکع يوت

هراپ شا هشوگ و دوب هتفر ور و گنر و یمیدق سکع .نشاب اکیرمآ بونج يوت يروشک هی لها هک دموا یم رظن . 

  

" هنز یم فرح یچ زا هنووید نیا ایادخ "   

مرآ ىمن رد رس نم ؟ىنز ىم فرح ىچ هب عجار ىگب اقیقد هش ىم ! 

  

داد باوج و تفرگ شدوخ هب ور رد ىولج نوزحم هفایق نومه تشگرب : 

  

 دعب هدب تا سپ هک يایب دیاب هدنوم شتسد يوت تا شوگ تفگ یم شمه ،يدرگرب هک دوب راودیما رخآ هظحل ات اباب

هریمب ! 

  

؟سا هنوخ هنووید اجنیا منیبب  

هینوکسم نامتراپآ هن ! 

؟نینک یم راک یچ شوت اهامش سپ  

  

مدز دادو شولج متفرگ متشادرب زیم ىور زا ور وگیم هساک و متفگ ور نیا : 

  

  

  

 تدوخ وت ،ور تاباب هن مسانش ىم ور وت هن نم .اجنیا زا نوریب ورب ریگب مه ور تا هساک نیا ،نک شعمج وشاپ ،وشاپ

 هک ینیب یم ،مرادن ىتبسن چیه مه وت اب میناریا ،هیلع نم مسا ،یگ یم هک هیچ اه يرو يرد نیا ،ینم ياباب نسمه

هشاج رس شاتود ره مه ماه شوگ . 

  

داد باوج و دز يراد ینعم دنحزوپ : 



" يرادن رتشیب شوگ هی هک وت یلو "ناربآ  

  

.....   

  

هنک یمن در تفن هدرک ریگ نیا ! 

  

؟مینک راک یچ بخ  

  

شنزخم يوت میزیرب تفن ایب  

  

؟هش یم مه يروجنوا هگم  

  

؟هن هگم هگید هزوس یم و نزخم يوت هر یم تفن هک هرخالب هراد یقرف هچ هرآ  

  

 يوت مومع رسپ و نم .تشگ یم شلابند مردام و دوب هدش دیدپان ماباب .ینپوک تخوس و یتفن يراخب و دوب امرس لصف

دوب هدش شوماخ يراخب و میدوب هدنوم اهنت هنوخ .  

  

؟نیراد تفن هنوخ  

  

تسه يرابنا يوت نلاگ هی هرآ .   

  

رایب ورب  . 

  

 زا تیربک بوچ هنود هی .شا لخاد تخیر میقتسم رتیل ود ىکی و تشادرب ور يراخب رد دمحا ،مدروآ ور تفن نلاگ متفر

داتفین یقافتا و دش شوماخ ىلو ،شلخاد تخادنا و درک نشور ،دروآ رد ىیات رازه هبعج . 



  

؟بآ ای هتفن نیا  

  

هتفن ادخ هب  

  

؟هریگ یمن ارچ سپ   

  

مینک یم شنشور هنهک اب هخآ  .  

  

 تشادرب ور خیس دمحا .درک یم نشور و دز یم شیتآ دنوبسچ یم هنهک شرس مردام هک دوب دنلب خیس هی نزخم لغب

دز شیتآ و تشاذگ هنهک هکیت هی شرس . 

  

نم هدب ،منک نشور نم هدب  ... 

  

منک یم مدوخ هن ... 

  

نم هدب ... 

  

هن ...  

  

پمورگ ... 

  

 و راد و غامد و نهد و مشچ ،دمحا تروص هب دز گنچ درک نوریب ىراخب ىوت زا رس هایس دنلب دنلب دنلب رداچ اب ینز

 ره تساوخ ىم هک دوب دمحا ىوزاب ریز متروص ىقاب ،شتسد ىوت دموا شوگ هلال طقف نم زا ىلو درب و دنک ور شرادن



 هب دنوم یقاب يا هیاس طقف شوپهایس دزد زا و تفر هک تفر دمحا تروص  .هنک نشور ور ىراخب شدوخ تسه روط

فقس . 

  

..... 

  

هار نوا هب نزن ور تدوخ ،يدرگرب هک متخود رد هب مشچ اهلاس ،متردارب نم ناربآ ! 

منیبب نوریب ورب وشاپ ؟هیک ؟هیچ ناربآ  

 اب همه .هربخ هچ ایند ازور نیا منود ىم ىلو ما هداس نوبرد هی نم هک هتسرد  مینک مومت ور یخوش نیا ایب ناربآ

 وت .ىدش هگید مدآ هی ىدرک گنر وم و ىدیشک ور تتسوپ نکن رکف ،ننک ىم نووج ور نوشدوخ کیتسالپ ىحارج

تمسانش ىم زاب نم تنت هب ىنزب دنویپ مه ور هگید ىکی رس هگا ... 

  

مداد شدوخ لثم ور شباوج و تفرگ ما هدنخ هگید هک دوب ىنعم ىب شاه فرح ردقنوا . 

  

؟ىسانش ىم ونم اجک زا هگید منک ضوع ور مرس هگا قمحا هخآ  

 ور دنلب ىاه هخاش رس ىاه هویم ىتساوخ ىم مه هشیمه .دوب هاتوک هشیمه وت ياه تسد ،تاه تسد یهاتوک زا

 ؟اه هویم هب هسرب تتسد مرمک تشپ ىرب هک كاخ وت منزب وناز كوخ لثم ىدرک ىم راداو ونم تسین تدای ،ىنیچب

سالیگ و میتشاد ولآ تخرد ... 

  

" منک شنوریب شنوک رد منزب یگندرا هی هشتقو هدروآ رد ور شروش هگید "  

متفگ يدج یلیخ و شا هنوش يور متشاذگ تسد : 

  

سیلپ منز ىم گنز هنرگو نوریب ورب وشاپ ،اقآ وشاپ . 

  



 .متخانش یم ور تسد نیا بحاص راگنا ،دوب ییانشآ ساسحا .درک شزاون مورآ و متسد يور تشاذگ ور شتخمز تسد

 نوریب ور متسد تینابصع اب ،مدموا مدوخ هب ات دنوم شتسد يوت متسد هظحل دنچ .دوبن نابهگن نوا هب قلعتم تسد نیا

مدز هرعن راب نیا و مدیشک .   

  

نوریب ورب وشاپ ،نوریب ،نوریب ... 

  

نوریب تفر نامتراپآ رد زا و درک عمج ور شموبلآ دشاپ .  

  

.دش دیدپان و روسناسآ لخاد تفر ات مدرک هامن ىمشچ زا و متسب شرس تشپ ور رد  

 

  ندز رد هرابود مروخب بآ ناویل کی هک لاچخی رس متفر مدیشک یتحار سفن

 

قت...قت...قت  

 

  متفگ مدوخ هب نانک هفرس و مولگ يوت تسکش بآ

شرس يوت منز یم اصع اب هشاب هنابهگن هگا  

 

قت قت قت  

 

موها موهوا موهوا  

 

نک ربص مدموا  

 

  دوب شتشپ  اراس مدرک زاب ور رد

موهوا موهوا موهوا  



؟ینک یم هفرس ارچ  

هنووید نابهگن نیا تسد زا  

:تفگ و لخاد دروآ رد يال زا ور شرس  

؟نابهگن مودک  

وت ایب نک شلو اباب یچیه  

ندموا اه هیاسمه همه ینومهم يایب ياوخ یمن هگم هدش رید هن  

درک ترپ ور مساوح الک هنابهگن ینومهم ناهآ  

  ؟نابهگن مودک

 و هراد یگنهامه مه اب هتفا یم قافتا هک یبیجع ياهزیچ همه مدرک یم ساسحا ملد هت مگب دیاب یچ متسنود یمن

شنامتراپآ لخاد متفر اراس رس تشپ  و متفگن يزیچ هگید هنم مهف و كرد زا لکشم  

 

 

....  

 ىوت همه رینپ ىاه باقشب و بارش ىاه سالیگ اب اه نومهم و دوب کیچوک ىلیخ نم دحاو فالخرب اراس دحاو 

 ای شسابل ىور تخیر ىم ور ىکی بارش ای ،ملغب ریز ىاصع هتسد مدیخرچ ىم هک فرط ره زا .ندوب هگیدمه مکش

تخادنا ىم شتسد زا ور هگید ىکی رینپ باقشب .   

؟نم دحاو ىوت ىرایب ور ىنومهم ىاوخ ىم ،اراس   

؟هراد ىبیع هچ هگم اجنیا  

هکیچوک  

هر ىم تدای هنوخ ىکیچوک نزب ونیا ایب !هرت ىمیمص ىروجنیا اقافتا .  

درک هفاضا و متسد داد گنر ىبآ درگ صرق هی : 

شکمب تنوبز ریز راذب  

مدروخ صرق نالا نم  

؟ىصرق هچ  

نداد ماهاپ درد ىارب الامتحا منود ىمن  



؟تسین هک کیتویب ىتنآ  

منکن رکف هن  

اتود نوا ىور روخب مه ور صرق نیا تسین مهم سپ بخ ... 

؟تسه ىچ نیا  

غزو  

؟ىچ ىنعی  

هگید هغزو شمسا  

فلع ،نییاکوک ،نییوره ،هیچ تاقتشم زا  

ننک ىم تسرد غزو تسوپ زا هن  

؟اعقاو  

هنک لمع ات هشک ىم لوط تسین ىراجفنا سرتن ،تنوبز ریز راذب هرآ ... 

متفگ اراس هب ،هزمشوخ و دوب شرت ،منوبز ریز متشاذگ هارکا اب ور گنر ىبآ صرق : 

اه تسین ىزیچ دب مه غزو  

هییا هزجعم هچ ىمهف ىم هگید هقیقد هد  

 اه هبیرغ نت شیاس و شلام زا و متشاد تشحو ىگدرشف و ىگنت زا هشیمه نم ،دس ىم رت غولش هظحل هب هظحل هنوخ

 اراس زج هب هک مه نامتراپآ نوا نانکاس بیرغ و بیجع ىاهمدآ اب ىندب سامت زا اصوصخم .مدوب رفنتم مه مندب اب

 شیر هب ىکی نوا ،دوب هدرک ىتروص ور شاهوم تشپ ىلو دوب لچک شرس قرف ىکی .دوبن مدآ لکش نوشمودکچیه

 ىوت ور شاهنوتسپ هکسب مه ىکی دوب هدیشوپ شراولش ىور ور شا تروش و دوب هدز هرگ ىبوچ ىاه هرهم شدنلب

دش ىمن هدید شتروص زا ىچیه دوب هداد الاب سابل .   

؟اجنیا ندموا كانسرت ملیف هنحص رس زا انیا اراس   

؟ندموا نوشاه هنوخ ىوت زا هن  

شور متسشن ىتخس هب و مدرک ادیپ ىلاخ ىلدنص هی . 

؟تارب مزیرب بارش  

نم شیپ نیشب مه تدوخ ،زیرب . 

منک هدامآ ور اذغ دیاب نم هن . 



هنوخزپشآ تمس تفر و دیشک ملهوم ىوت ىتسد ،تفگ ور نیا اراس .  

 مدیمهف ىمن ،تشاد اج رفن کی هزادنا هب طقف مه هنوخزپشآ ،دوبن ىا هگید قاتا میدوب شوت هک ىکیچوک نلاس زج هب

 دموا ىم ىدیدج هیاسمه و دش ىم زاب رد مه رابکی ىا هقیقد .دروخ و تخپ اذغ ماحدزا نوا ىوت هش ىم ىروطچ

 تیعمج ىال زا روز هب هیاسمه و ندرک ىم هراشا نم هب تشگنا اب اه نومهم .تفرگ ىم ور دراو هزات غارس و لخاد

 نلاس هک لخاد دموا دیدج مدآ و دش زاب رد ردقنوا .تفگ ىم دمآ شوخ و داد ىم تسد ،نم هب دنوسر ىم ور شدوخ

 لام تسد مودک داد صیخشت دش ىمن هک ندوب هدش هدرشف هگیدمه هب ىروط مدرم .نیدراس ىطوق دش اراس هنوخ

 زا اه بارش ،تفر ىم نییاپ و الاب اه تسد ،دش ىم هتسب و زاب اه نهد .تسا هنوش مودک ىور رس مودک و هندب مودک

 و پچ مدرم و دش شومارف مه نم بارخ ىاپ مک مک .رونوا و رونیا هب دش ىم هدیلام اهرینپ و تخیر ىم اهسالیگ رس

منک لاغشا ور ىرتمک ىاج و مشاپ ىلدنص ىور زا مدش روبجم ات ندز هبرض شهب تسار . 

ناربآ ،دشن غولش ردقنیا مه درم هک ردپ  ! 

؟هدرک توعد ارچ ونیا اراس هخآ .دموا زاب نیا ىاو ىا  

متفگ منک شهاگن هکنیا نودب ،تفگ ىم ترپ و ترچ ،مشوگ خیب بترم .دوبن رادرب تسد نومتخاس هنووید نابهگن  : 

؟ىنک لرتنک ور اهدمآ و تفر هک ىشاب رد ىولج وت تسین رارق هگم   

تسین ىدمآ و تفر ،ناجنیا همه هک نالا ! 

؟نومتخاس ىلاها همه  

نتسه همه ،هرآ . 

نتسین همه هن . 

؟تسین ىک  

؟تساجک ،تسین هک نوا شگس اب مدید قاچ نز هی زورید  

 سمل ور ىزیچ هی ،تفر نییاپ وناز رس ات ابیرقت ،شراولش دوگ بیج ىوت درک تسد ،هدب ور ملاوس باوج هکنیا ىاج هب

دز داد و درک : 

مدرک ادیپ ىچ نیبب  ،ناربآ ،ناربآ  . 

متسین ناربآ نم  

نیبب ،نیبب ،همبیج ىوت شاهانیا  

متفگ و متخادنا اه سات هب ىتوافت ىب هاگن .دروآ رد زیر سات تفج هی شبیج ىوت زا : 



؟بخ   

ىدز ىم کلک هشیمه وت ،میدرک ىم ىزاب هتخت مه اب تسین تدای ... 

متسین مه ناربآ ،مدرک ىمن ىزاب هتخت وت اب نم . 

میتخیر ىم سات اکتم ىور هشن رادیب اباب هکنیا ىارب ،نیمز ىور میتسش ىم مه اب ابش ... 

مدرکن ىزاب هتخت تقوچیه وت اب نم    

مینک ىفرعم ور هتخت هاش میتخادنا هار هقباسم هک هعفد نوا هتدای  

مدز داد و ششوگ خیب مدنوبسچ ور متروص : 

رادرب مرس زا تسد تسین مدای هن  

تفگ و داد ژاسام دیشک ىم توس هک ور شخاروس تشگنا اب ،دیشک رانک ور ششوگ : 

؟ىنز ىم داد ارچ الاح  

متفگ دنلب ىادص اب و شهب مدز لز  

متسین اقآ متسین متسین ناربآ نم ... 

تفگ و دز ىخلت دنخبل : 

متشاد تتسود هشیمه ناربآ مراد تتسود نم ىلو ىدوبن ىبوخ ردارب نم ىارب تقوچیه وت تسین مهم ...  

 ىلو تفر ىم جیگ مرس و درک ىم رثا تشاد مه غزو .دوب تخس ىلیخ  لغب ریز ىاصع اب تیعمج ىال ندش اج هب اج 

 ،هنوخزپشآ ىهاگرد ىوت .هنوخزپشآ تمس متفر و مداد له ور رفن ود ىکی ،هنابهگن تافرخزم رش زا ندش صالخ ىارب

تفگ مشوگ رد و دیشک بقع تفرگ ور موزاب هدیشوپ هماژیپ ىدرمریپ : 

ىتسین ناربآ وت هک منود ىم نم  

 تفگش زرط هب منوبز ىلو متسین ناربآ هک همولعم مگب متساوخ و مدش هریخ شتلاح ىب و درس ىاهمشچ هب متشگرب

دش جراخ شیپ و سپ تاملک و درک ىنیگنس منهد ىوت ىزیگنا ... 

مممتیسین هک نننم ناررررربآ    

داد باوج و دز ىگنرمک دنخبل درمریپ  : 

 ىم رواب مک مک هنک رارکت ور ىغورد هی نوششوگ رد ىه و هنک رارصا دایز ىکی ىتقو ،ننک ىم رواب دوز مدرم ىلو

ننک . 

ىوییسین اللللصا مممهم  



تفگ و درک عطق ور مفرح درمریپ : 

درک شبارخ اه فرح نیمه میتشاد ىبوخ ىگدنز ام ،همهم ىلیخ ،همهم اقافتا . 

اااااام ... 

نیماینب وت و نم هرآ  

نییم...ب...نب  

تفگ و ما هنوش ىور تشاذگ تسد درمریپ منهد ىوت دوب هدش رجآ هراپ لثم منوبز ،منزب فرح متسنوت ىمن هگید :  

 وگب انیا هب و شاب هتشاد فاصنا ىتشگرب هک الاح ىلو .ىتفر ىمن هنوخ نیا زا وت دوبن مدرم فرح رطاخ هب هگا ،مرسپ 

هدوب تدوخ زا لکشم هک وگب ،ىتفر ارچ هک . 

درک هفاضا و شنهد ىولج تفرگ ور شتسد ،مشوگ خیب دروآ ور شرس : 

 درگرب ،مرادن لکشم مه نوا اب هگید نم ىلو درک بارخ ور ام ىگدنز قمحا نوا ،هترسپ تسود ریصقت شمه نیماینب

مینک ىم ىگدنز ىیات هس اج نیمه رایب منوا ...   

مدنوسر هنوخزپشآ هب ور مدوخ و مدش در تیعمج ىال زا روز هب ،رانک مدز تسد اب ور درمریپ . 

هرب منک در ور اذغ راذب ىلع بقع ورب  ! 

هدش لفق منوبز هک مداد نوشن هراشا و امیا اب و متفرگ ور اراس هنوش ... 

 شتسد ىکی نوا ىوت هک بابک زا رپ درگ ىنیس اب و متسد داد دروآ بآ ناویل هی هنوخزپشآ ىوت زا و دیدنخ هق هق اراس

  ،دوب

تیعمج ىال دیپچ و دش در مرانک زا . 

 بآ پلق هی الاب مدرب ىم راب ره .مبل ىور مراذب ور ناویل متسنوت ىمن و مدوب هدرک مگ ور منهد ىلو دوب متسد بآ ناویل

 ىروج هچ تسا هتسب ای هزاب منهد متسنود ىمن و دوبن مدوخ تسد متروص رایتخا الصا ،ممشچ ای مغامد ىوت تفر ىم

 ىور متخیر ور بآ ناویل هگید تسد اب و نییاپ مدیشک ور ما هنوچ تسد هی اب ،الاب متفرگ ور مرس ،مروخب ور بآ دیاب

 مدیشک ىتحار سفن .دش زاب دوب هدرک لفق هک ىتعرس نومه اب دش سیخ ات منوبز .منهد ىوت هناتخبشوخ و متروص

مدز داد و مدروآ نییاپ ور مرس : 

؟اراس هگید دوب ىفرخزم هچ غزو نیا   

تفگ و شغامد ور تشاذگ ور شتشگنا ،تشگرب دوب مرانک هک ىنز ،تیعمج ىال دوب هتفر اراس ىلو : 

نکن نیهوت غزو هب...سیسیه  



 هاگن اب ،اه سابل ندنک هب ندرک عورش مه اه نومهم ىقاب .دش تخل و دنک ور شسابل و تخر همه وهی و تفگ ور نیا

 هک ىلاح رد تخل تیعمج ،مشن اه نومهم ىطاق هک راوید هب مدیبسچ .دوبن مدید هک ور فرط ره ىلو متشگ اراس لابند

 تسوپ ،دیفس ىاه تسوپ ،ندروخ ىم لول مه ىال ،دوب نوشنهد ای تسد ىوت هدش خرس تشوگ ىاه هکیت مودک ره

 همه ،ىا هوهق ىاه نوتسپ ،هدز شوج ىاه نوک ،قاچ ىاه مکش ،وم رپ ىاهاپ ،وم ىب ىاهتسد ،هتخوس باتفآ ىاه

روخ هدرم ىاهمرک زا رپ دوب هدش ىزادنا كاخ هیبش اراس هنوخ ،دوب هتفر ورف مه رد . 

 ... 

زونه میدیدن ور رخآ ىاهوشک نوا . 

تسین تایلمع نیا لام ،هیمیدق ىاه هزانج انوا . 

؟مینیبب هش ىم ،هشاب هدش هابتشا دیاش الاح  

هش ىم رتدب نوتلاح ىلو منک ىم زاب ،هشاب . 

نک زاب تسین مهم . 

 مرک اهنویلیم و داد سف ىادص دسج .ندیشک بقع و نتفرگ ور نوشغامد اه ىیاد و مردپ ،درک زاب هک ور لوا ىوشک رد

تخیر نوریب .  

نینیبب منک ىم زاب ور اه وشک ىکی ىکی ،ولج نیایب . 

تسین مه هدیسوپ ىاه هدرم نیب ناویک هک ندش نئمطم و ندرک هاگن اه هزانج هب و نتفر ولج هارکا و دیدرت اب همه . 

 ،مدروآ رد هنوخدرس زا رس هک مدوب هداتفا هار نتشگ ىم ناویک لابند هک اه ىیاد و مردپ لابند ،دوب ملاس هدزیس نم

 ىم لوو منهذ ىوت لاوس اهدص .دوب باذج مارب مرک همهنوا ندید ىلو تشادن ىفطل نوشندید و داد ىم وب اه هزانج

دندروخ ىم ور مزغم مدیسرپ ىمن رگا هک دروخ .   

؟نآ ىم اجک زا اه مرک نیا اباب  

ندب دوخ ىوت زا  

اعقاو ! 

مدینش ىروجنیا منود ىمن . 

؟ندروخ هب ننک ىم عورش اجک زا لوا اهمرک اباب  

مکش ىوت زا . 

؟نروخ ىم مه ور هدرم تروص اه مرک اباب  



؟هنک ىم ىقرف هچ هرآ  

اباب ... 

... 

ىتشگ ىم تخل هنوخ ىوت هشیمه ىتشاد تداع هک وت ،ىروجنیا هش ىم تمرگ ىرآ ىمن رد وتاه سابل ارچ ناربآ ... 

اب باراب باب باب... ار اراراد ...نید نید نید ...  

ىروایب رد ایند زا ىرگید ىاج زا رس دیاش ناهگان ! 

ىبایب کیش نیشام کی نامرف تشپ ار تدوخ دیاش ناهگان ! 

ابیز نز کی رهوش و ىوش گرزب هناخ کی بحاص دیاش ناهگان ! 

؟مدروآ رد اجنیا زا رس روطچ نم ،ىسرپب تدوخ زا هک دیاش و  

؟مدیشک اهنیا ندروآ تسد هب ىارب ىتمحز هچ نم ىسرپب تدوخ زا دیاش و  

تسین نم نز نیا ،تسین نم هناخ نیا ،تسین نم نیشام نیا  ،ىنک همزمز بل ریز دیاش و ... 

دوب نم لاح فصو دش ىم شخپ هک ىا هنارت و دوب دنلب ىقیسوم ىادص .  

 نیمز هبذاج ،هدش رتگرزب وت لام زا نم لام نک هاگن الاح ،ىدیشک ىم نم خر هب ور تا لود زیاس هشیمه هتدای ناربآ

هدش زارد و نییاپ شا هدیشک ... 

 ىهاگن مین .شور ىاهولبات و اهراوید ىتح دوب هدموا رد ندب تسوپ گنر هب مفارطا رد زیچ همه ،درک ىم ىنیگنس مرس

 متفر و رانک مداد شله تسد اب .دش ىمن هدید تفگ ىم هک ىلود زا ىزیچ و دوب وم زا رپ متخادنا هنابهگن هنت نییاپ هب

 زا مدق ود ىجورخ رد متشاد ىم رب هک مدق ره اب ىلو .مشب جراخ هنوخ نوا زا و منوسرب رد هب ور مدوخ هک تیعمج ىال

 نهد و ولامشپ ىاه نوک ،هدیکورچ ىاه نوتسپ ىال هب ال مک مک .رتشیب تخل ىاه ندب راشف و دش ىم رت رود نم

مدش مگ دولآ فک ىاه . 

راس...اراس ...اراس ... 

 نامتراپآ هب مدورو لوا هظحل هک ىنز نومه هقبط هقبط و دیفس نوک .دوب ىبرچ زا ىگرزب هوک مدید هک ىزیچ نیرخآ

 ور شلکش ىنوجمداب گس لکیام هکیلاح رد و دش تخل ،دموا ىک هک منود ىمن ،دوبن ىنومهم ىوت شلوا ،مدوب هدید

داتفا اهادص همه و مدش مگ شنوک ىوت .متروص ىور تسشن فاص دوب هتفرگ لغب ریز . 

... 

؟يریگب ير یم هدش مالعا نغور نپوک  



؟نامام ساجک اه نپوک  

یشفک اج يوشک يوت  

 تفر مدای نم .مدرم ياه لطس لخاد تشاذگ یم و دیشک یم لاقب ،دوب ییولیک هدفه ياه تیپ يوت ینپوک نغور 

کیتسالپ هسیک لخاد تشاذگ و دز رغ لاقب ،مربب لطس .  

مد یمن يراین لطس دعب هعفد  ! 

 هچ ره .نیمز يور تخیر ،دوب لومعم تلاح زا رت لش نغور ،دوب یمرگ نوتسبات .متسد هب دز هخرچود هچوک طسو 

 مدیسر تفاثک و برچ و متشاذگ هراپ  فیثک هسیک نومه يوت و متشادرب تسد اب تشادرب دش یم شور زا هک ردق

هنوخ . 

دآ یمن تزا يراک چیه هک ترس رب كاخ  .  

 ... 

 مرس و دوب روک دوب روک دوب روک ماهمشچ هک دآ ىم مدای طقف درک ریگ ىبرچ هوک نوا ریز متروص تدم هچ منود ىمن

مدینش ور اراس ىادص هک ىا هظحل ات دوب رک ماهشوگ و دوب نیگنس دوب نیگنس دوب نیگنس . 

هشکب سفن نیراذب ،رانک نیرب ،رانک نیرب ... 

وووووووه....اااااه .... 

 زا ىربخ .مدرک زاب ور ماهمشچ و مداد نوریب ادص اب مدوب هدرک سبح ما هنیس ىوت تدم هچ منود ىمن هک ور ىسفن

 شرس هک دنلب ردقنوا ،دنلب دق ىرتکد .دوبن اراس زا ىربخ ،دوبن تخل ىاه نومهم زا ىربخ ،دوبن دیفس میظع نوک نوا

دوب هداتسیا مرس ىالاب ىعونصم ىاپ تفج کی اب دوب هدیسر فقس هب ابیرقت  

 

 

 

مجنپ  لصق  

 

راوید هب منزب هدب ور ولبات ،مدیبوک ور شخیم ،بخ...پورگ...پورگ...پورگ . 

هدیفس موب هی ،تسین ولبات هک نیا اراس ،درک ىم درد تدش هب مرس ! 

هدش مگ فرب ریز هک هرهش هی ،تسین دیفس موب هن . 



؟رهش ! 

فرب ریز هرهش هی هرآ . 

؟هرهش هگنشق  

لگ رپ ىاه كراپ و بآ ىاه هراوف ،ىمیدق دبعم ،هراد ىگنر ىاه هنوخ ،سابیز ىلیخ ... 

؟نش ىم بآ ىک ترهش ىاه فرب  

دایب رد هک دیشروخ  

؟دآ ىم رد ىک دیشروخ  

نرب هک اهربا  

؟نر ىم ىک اهربا  

دایب هک راهب  

؟دآ ىم ىک راهب  

هرب نوتسمز ىتقو  

؟هر ىم ىک نوتسمز  

هشب نامرد ام ىایلوخیلام هک ىتقو  

؟هیچ ام ىایلوخیلام  

وجتسج  

؟ىچ ىارب وجتسج  

 ،رت نحل شوخ هدنرپ ،رتدنلب خاش ،رت ناور بآ ،رت نازوس باتفآ ،رتگنشق نز ،رتگرزب رهش ،رتهب ىلدنص ىارب وجتسج

ندیباوخ فرب ریز اجنیمه همه هک ىیاهزیچ هب ندیسر ىارب راو هناوید ىوجتسج ،وجتسج ،وجتسج ...رتوبشوخ لگ . 

پورگ پورگ پورگ   

رد تشپ متفر نالش نالش و راوید هب متفرگ ور متسد ،مدش دنلب تخت ىور زا ،رد هب دیبوک ىم دگل و تشم اب ىکی  . 

؟هیک   

 ىنابصع و هتخورفارب ،میظع لکیه نوا اب .شینوجمداب گس نودب قاچ قاچ قاچ نز ،دوب انآ .مدرک هاگن رد ىمشچ زا 

متفگ و مدرک زاب ور رد ىال .دیبوک ىم رد هب تشم : 

؟هربخ هچ   



میرب هک ایب مزیزع ایب "ىتسار" سپ ىیاجنیا هآ  

؟ىدرگ ىم ىک لابند  

ىتسار" نکن سول وتدوخ  " 

" ؟هیک "ىتسار  

ىا هنسرگ امتح ،مدروآ ىچ تارب نیبب ایب ! 

 ور تکاپ ،دز لز مامشچ ىوت ،لخاد تخادنا رد زرد زا هنود ات هس ود ،دروآ رد شفیک ىوت زا گس توکسیب هتسب هی 

تفگ و داد نوکت : 

ىنک شیج تمربب دیاب هگید ایب ،ملگشوخ ایب ،ساجنیا اتیوکسیب همه... ىتسار ىتسار ىتسار  ! 

 هابتشا گس اب هک ىکی نیا ندید ىم مدآ لکش ونم لقادح هگید ىانوا ،منزب داد ای منک هیرگ ،مدنخب متسنود ىمن 

دوب هتفرگ . 

متسین وت گس نم مناخ  ! 

" ىشب میاق ىتفر ىمن تقوچیه ىدوبن سول هک وت "ىتسار ... 

 ،شور هب ور دوب هداتسیا ،راوید هب دوب هدرک بصن ور دیفس موب هک اراس شیپ متشگرب و متسب شور هب مکحم ور رد 

 لوا ،دوب هدرک داب ىا هرخسم زرط هب شمکش .دوب هتفر ورف رکفت رحب رد و دیزگ ىم نودند هب ور شا هراشا تشگنا

متفگ و شرمک رود متخادنا تسد رت ولج متفر ،هشسابل تلاخ مدرک رکف : 

؟يدروخ روجان ياذغ ای يدویرپ ،هدرک داب تمکش ارچ اراس  

ىش ىم ردپ هگید هام هس ،يرادرب ییوگ ترپ و ترچ زا تسد ياوخ یمن وت یلع ! 

 ،اراس ىولج مدز وناز ،ىنعم ىب و دوب هدش ىرارکت مارب ندش بجعتم ،مدوب هدش هتسخ مه ندرک بجعت زا ىتح هگید

شا هدمآرب مکش ىور متشاذگ ور مرس و مدز الاب ور شنهریپ . 

؟رسپ ای هرتخد نیا ،اراس  

مینود ىمن هک زونه   

؟مینک شیامزآ میرب  

؟ىنودب هک داوخ ىم تلد وت ،منودن مد ىم حیجرت شتسار  

هنک ىمن ىقرف مارب ،هن  



 هن راگنا و ندش تسار و مخ تحار .مدرکن سح ماهاپ ىوت ىدرد چیه ،مدش دنلب نیمز زا و مدرک بترم ور اراس نهریپ

نتشاد ىلکشم هک راگنا . 

؟مسرپب تزا لاوس هی اراس  

سرپب  

؟يرادن ردام و ردپ وت  

مراد هک همولعم  

؟نوشمدیدن الاح ات نم ارچ سپ  

نتسین اجنیا نوچ  

؟ناجک  

ندرم  

يرادن سپ ،ناهآ  

ندرم طقف ،مراد ارچ  

يداد نوشتسد زا ،هگید يرادن ینعی ندرم یتقو ... 

 هب ور مردام و ردپ هک نم ،یشاب هدروآ تسد هب البق هک يدب تسد زا ینوت یم ور يزیچ طقف وت ،تسین يروطنیا هن 

مسامت رد نوشاهاب رتشیب یلیخ ندرم هک یتقو زا اقافتا ،مدوب هدرواین تسد . 

؟سامت رد  

ینهذ سامت  

يروجنوا ،ناهآ  

؟هراد یلکشم هچ ینهذ سامت هگم  

مسامت رد هدرم هی اب اقافتا منم ،هرادن یلکشم  

؟یک اب  

هر یم هراد هک شمنیب یم بترم ،هناویک شمسا ،ما هلاخ رسپ اب ! 

؟هر یم اجک  

هسر یمن ییاج هب هر یم یچ ره یلو منود یمن  

دآ یم هراد دیاش  



هر یم هراد هن  

؟ینود یم اجک زا  

هنم هب شتشپ هشیمه نوچ  

؟یتفرگ رایعم ور تدوخ  

؟مریگب رایعم دیاب ور یک سپ  

ور نوا  

؟يروج هچ  

ىآ یم ىراد ای ىر یم ىراد هک سرپب شزا ،بخ . 

 مایب منوت یمن ما هلاچ يوت راگنا منم ،مشرس تشپ نم هک هنود یمن الصا نوا ینعی مینز یمن فرح مه اب الصا هخآ

نوریب ... 

؟دموا یم رتشیب ای تفر یم رتشیب هریمب هکنیا زا لبق  

دوب نتفر لاح رد هشیمه ،تفر یم رتشیب . 

دایب هک هشتقو سپ . 

  

قت...قت...قت  

 

نک زاب ور رد ورب وت رابنیا اراس ،اه هیاسمه نیا تسد زا ناما . 

 

دز داد هلصافالب و درک زاب ور رد تفر اراس : 

نراد راک وت اب ایب ىلع ! 

 تلاح هب و دنخبل نودب ىلو ندروآ یم اذغ مارب هک ییاهنومه لکش ،ندوب روب درم ات ود ،رد تمس هب متفر هارکا اب

متفگ ،ندز یمن یفرح و ندرک یم هاگن نم هب هریخ .ندوب هداتسیا ىمسر : 

  

؟نیراد راک ىچ هدز نوتکشخ ارچ  

تفگ و درک ىهاتوک هفرس نوشیکی  : 



ینک ییاسانش ور دسج هی ینوناق یکشزپ يایب دیاب   

؟نم یک  

هرآ  

ما هبیرغ اجنیا هک نم  

تسا هبیرغ هی هب قلعتم مه دسج نوا ،يایب دیاب نیمه يارب . 

   

 مدموا هک یتقو زا ىلو ،منود ىمن ور هدرم هبیرغ ،الاب رتشیر اب دیدج هلزلز هی ینعی هزات رسدرد هی ینعی دیدج هبیرغ ره

 هب ییانتعا لباق زیچ چیه و هنک یم بارخ ور متخانش یم هک ییایند زا یشخب هش یم ما یگدنز دراو هک یسک ره اجنیا

 تسار و پچ دش یم و تشاد لکش و رس لقادح یلو دوب یلباق زیچ متشاد البق هک ییایند هکنیا هن .هزاس یمن شاج

ایفارغج یب ،مدش تهج یب الک اجنیا .داد صیخشت ور شا .  

  

منک ضوع سابل مرب منوت ىم  

میراد هلجع ایب ىروجنیمه تسین دب تسابل ،هن ! 

 ىچ هک هنود ىم راگنا ،هیگتخاس شبجعت هک مدرک ساسحا .درک ىم هاگن اهروب هب بجعت اب و دوب نداتسیا مرانک اراس 

 ىاهدرم لابند و متسب ور رد ،مآ ىم و سیلپ هرادا ات مر ىم نم اراس متفگ بل ریز .هار نوا هب هدز ور شدوخ ىلو ندش

نوشرس تشپ نم و نتفر ىم ولج انوا ،مداتفا هار روب . 

  

؟!نیرادن نیشام یلو نیراد هلجع  

میدرک كراپ رتولج هچوک هی ،میراد ! 

؟ارچ  

مینک هجوت بلج میاوخ ىمن هخآ  

؟مینک ىم ىبیجع راک میراد هگم ،ىچ ىنعی  

میدب ماجنا ادص و رس ىب ور ىدج میارج و لتق هب طوبرم تاقیقحت مید ىم حیجرت طقف ،هن ! 

  



 هدننار میدیسر هک سیلپ نیشام هب .منک ظفح ور مشمارآ مدرک ىعس و مدرواین مدوخ ىور هب ىلو دش دنت مبلق نابرض

 .میداتفا هار و هگید فرط ىکی نوا ،تسشن مفرطنیا درم ود زا ىکی ،طسو متفر نم و درک زاب ور بقع رد ،دوب رظتنم

 .ندز ىمن ىفرح و ندرک ىم هاگن ور هب ور هب  نوشتمس هب متشگ ىمرب ات ىلو ندش ىم هریخ نم هب ىتبون هار ىوت

مدز داد و تخیر مه هب مباصعا ندرک رارکت هکسب ىلو مشاب توافت ىب مدرک ىعس لوا : 

  

؟نینک ىم ىروجنیا ارچ ،هیچ  

؟ىروج هچ  

؟شمتشک نم نینک ىم رکف  

میدز ىم دنبتسد لقادح ،تمیدرب ىمن ىروجنیا هک ىتشک وت میدرک ىم رکف هگا ... 

؟نینک ىم مهاگن ىه ارچ سپ ،بخ  

سانشآ ىلیخ تا هفایق هخآ . 

؟سانشآ  

هرآ  

؟سا هبیرغ نم لثم نیدرک ادیپ هک ىدسج نیتفگن هگم هنوتهالک هب ىکک هی اهامش ،نینک هدایپ ونم ! 

میتفگ هرآ  

؟سانشآ ما هفایق نیگ ىم الاح بخ  

  

تفگ و تخادنا الاب وربا ،دنوراخ ور شرس نوشیکی : 

؟ىدوبن ایزوکین تقوچیه وت نیبب ،هبیجع شضقانت نیمه مه مدوخ ىارب   

مدوبن ایزوکین تقوچیه نم هن . 

؟ىنئمطم  

  

 و میدش هدایپ نیشام زا .سیلپ هرادا هب میدیسر و زمرت ىور دز هدننار ،هنک ادیپ خیب عوضوم هکنیا زا لبق هناتخبشوخ

شطسو ىهام رپ ضوح هی اب زبس رس طایح کی هب میدیسر و میتشذگ ورهار ات دنچ زا .لخاد میتفر ! 



  

تسین سیلپ هرادا هیبش الصا اجنیا . 

؟هشاب دیاب ىلکش هچ سیلپ هرادا هگم  

ندوب نوغاد ىلیخ مدید نم هک انوا  

ىراد هقباس سپ ! 

نینک ىم رکف امش هک ىروجنوا هن  

  

... 

  

متشاد ملیف زا رپ هلوک هی ،منتفرگ ملعم ِنوبایخ رس راب نیلوا .  

؟ىتسه ىملیف  

ادخ هب هن  

تا هلوک ىوت هیچ املیف نیا سپ  

منود ىمن  

؟ىنود ىمن ىچ ىنعی  

مدرک ادیپ ور هلوک  

؟ىدرک ادیپ اجک  

نوبایخ رس  

؟ىتشاد شرب ىچ ىارب  

هشاب شوت لوپ دیاش مدرک رکف  

؟ىدزد سپ  

  

 ىم هیارک ملیف هک ىناسک اه عقوم نوا .مرایب رد لوپ و مشب ىملیف متساوخ ىم و مدوب هدرک مومت ور ناتسریبد هزات 

 دلب ىلو ،تشاد مه روجان ىاهملیف هتبلا ،دوب هدیرخ هنوخ ،راک نیمه زا ىمومح دیمح .دوب هکس نوش ىبساک و راک نداد

 تروص و هدناوخردپ ،مدوب هدیرخ فورعم ملیف ات هدجه دیمح نومه زا .داتفا ىمن ریگ تقوچیه و هنک راک ىچ دوب



 ىاج هب .منک ادیپ ىگتفه دمآرد و مدب هیارک نتشاد ویدیو هک ىیاهانشآ و تسود هب متساوخ ىم ،املیف روجنیا و ىمخز

 ىوت مدوب هتخیر ور اهملیف و مدوب هدرک ادیپ مه ور ملوا ىاه ىرتشم .مدوب هدز هرامش اهراون ىور ملیف مسا نتشون

منتفرگ هک منوسرب نوشهب متفر ىم و ىتشپ هلوک . 

  

میتفرگ دروم ،ودب ودب ىجاح ... 

  

 ىوت دز تسد فک اب و تفگ هللارفغتسا ما هلوک لخاد تخادنا هاگن ات هک دوب هلاس دنچ و تسیب نووج درم هی ،ىجاح

تفر ىمن راب ریز نوا و مدرک ادیپ ور هلوک هک مدروخ ىم مسق ىه نم ،ىیوجزاب هب درک عورش نوبایخ ىوت و مرس .   

  

ىدب باوج تسرد دیاب ،ىروخب کتک ىاوخ ىمن هگا ... 

مد ىم باوج نیسرپب مزا ىچ ره ادخ هب ،اقآ جاح مشچ . 

؟مسرپب یچ ره  

یچ ره ... 

؟نر یم اجک انوتسمز اه سگم  

منود یمن  

  

تفگ و مرس يوت دز تسد فک اب هرابود منود یمن متفگ ات : 

  

 رونوا رونیا رپوس ملیف هتقو دنچ  منیبب وگب الاح مد یم باوج نیسرپب یچ ره یگ یم يروخ یم هگ ینود یمن هک وت

ىنک ىم .... 

سا هدرب راکسا ىاملیف همه انیا ،اقآ جاح هیچ رپوس ملیف ... 

  

  

دیشک داد و مششفک يور دیبوک نیتوپ اب رابنیا : 

  



ىدرک ادیپ ور هلوک هک ىتفگ غورد ،هیچ املیف ىنود ىم سپ ناهآ ... 

  

 هک ىرومام هب ،هشب مک ماپ هجنپ درد متفر یم یل یل هکیلاح رد .سوب ىنیم لخاد منربب هک درک هراشا و تفگ و نیا

متفگ هتسهآ سوب ىنیم تمس داد ىم مله : 

  

مرب نم راذب رادرب ور املیف شاداد  

   

تفگ و مندرگ سپ دز تسد فک اب : 

  

منیبب الاب ورب وش هفخ  

  

 هفیظو زابرس هی دعب هظحل دنچ .منک رارف هشب ىتصرف هکنیا دیما هب متسشن ولج ىلدنص نومه و مدش سوب ىنیم راوس

 هملک ات ىس اه سور و نراد فرب ىارب فلتخم هملک ات ىس اهومیکسا مدوب هدنوخ ىیاج هی .هدننار ىاج تسشن و دموا

 ،ىنیریش ،لیبس جاب ،جاب ،باسح و قح ،هوشر ،میراد هملک ات دنچ ام مرمشب مدرک ىعس ،سیلپ هب نداد هوشر ىارب

 ىیانعم راب مه نوچ دموا ىمن مراک هب شمودکچیه ىلو دموین مدای ىا هگید هملک ،توکسلا قح ،ندرک برچ لیبس

متفگ هزابرس هب و مدرک شیامزآ ور مسناش لاحنیا اب ،متشادن لوپ هکنیا مه و متسنود ىمن تسرد ور نوش : 

  

؟ىیوت هدننار  

هرن رد ىسک هک اجنیا متسشن نم ،هن . 

هرادن هنحص مودکچیه املیف ،مدرکن ىراک ادخ هب ،مرب نک در ونم ىروج هی نیبب ... 

هریگ ىلیخ ههدنامرف ورای نیا ،هش ىمن ... 

منک ىم ناربج مردام نوج هب ... 

؟ىراد لوم لوپ ؟ىنک ناربج ىاوخ ىم ىروج هچ  

مزا ریگب ایب مد ىم سردآ ،تسین مارمه ىلو مراد لوپ . 

هرتهب تارب هاگتشادزاب ىرب ،ىتدوخ رخ شاداد ،هن ... 



  

 سوب ىنیم ىتاظحل ىارب و ندرک ادص ور هزابرس هک دوب هتشذگ ىتعاس مین .دش ىمن رپ نیشام و دوبن ىغولش زور

 ىم هگا و دوب هداتسیا رومام هی طقف نیشام تشپ .هن ای تفر رد هش ىم منیبب ،نییاپ مدموا طایتحا اب ،دنوم رومام نودب

 ننوت ىمن نوچ هک هنیا قاچ ىاهرومام ىدب ،تشاد هحلسا و دوب قاچ ىلیخ هرومام ىلو ،مرب رد منوتب دوب نکمم مدیود

 و الاب ىبرچ و نزو هفاضا اب ىلو تسین دب تاپ هب هروخب نوشا هلولگ هگا الاح ،ننک ىم کیلش ىروف  ،ننک تلابند

 لاح رد ،هشابن نامرد لباق رمع رخآ ات هک تندب ىاج هی ننز ىم فاص و هزرل ىم نوشتسد امتح نراد هک ىسفن ىگنت

مدروخ ىرسوت زاب هک مدوب ندرک اتراهچ ات ود ود . 

  

منیبب الاب ورب ،ىرپوس ملیف نییاپ ىایب تفگ ىک . 

هک اعقاو !يرپوس ملیف   

 فص هب ور همه .نوغاد و هدز گنز ینهآ رد اب تشز ینامیس نومتخاس هی .هاگرارق نومندرب و دش رپ سوب ینیم هرخالب

دوب بصن ىبآ رلوک هی شا هرجنپ هب هک ىقاتا لخاد ندرب ىکی ىکی و راوید رانک ندرک .  

  

هتشاد رپوس ملیف ىکی نیا گنهرس بانج  

؟!نیا  

گنهرس بانج هلب  

سا هچب هک نیا  

ساجنیا همه مرج كرادم ،هگید هتشاد بخ . 

  

 .دموا یم نشخ یلیخ رظن هب .دوب قیمع ىگدیرب ىاج هی شمشچ ىاپ و تشاد ىتشپ رپ شیر ،دوب لاسنایم گنهرس

تفگ و درک هاگن شاه هرامش هب و دروآ رد ور اهملیف زا ات ود ىکی درک زاب ور هلوک : 

  

؟هیچ ىنودب تدوخ طقف هک اهرپوس ملیف ور ىدز هرامش  

  

متفگ و مدرک شهاگن هناسمتلم : 



  

هیچ رپوس منود ىمن الصا نم ،گنهرس بانج تسین رپوس مودکچیه ادخ هب ... 

؟هیدنه ملیف ،انیا هیچ سپ  

هیباسح ملیف گنهرس بانج هن ! 

  

تفگ و هرب درک هراشا شقاتا لخاد دوب هدروآ ور نم هک ىزابرس هب متفگ هک ونیا : 

  

نودنز مه نرب یم قالش تارب مه هاگداد يرب تمتسرف یم . 

نزاجم همه املیف گنهرس بانج ادخ هب . 

؟میراد مزاجم ملیف هگم  

نرادن انیا و هنحص الصا ینعی هن . 

؟ىراد ىیاملیف هچ الاح  

هدناوخردپ ،دیرپ سفق زا هناوید ،ىمخز تروص ... 

؟شوت تسه مه ود هدناوخردپ ،ا  

تسه شاتود ره ود و کی هرآ  

؟ىگ ىم سار  

ادخ هب هرآ  

؟هدنچ هرامش  

گنهرس بانج ،هدزای  

؟ىگ ىمن غورد  

ادخ هب هن  

  

شزیم ىوشک ىوت تخادنا  و درک هاگن ور رونوا و رونیا ،تشادرب ور هدزای هرامش هلوک ىوت زا . 

  

؟ىراد ىچ بوخ ملیف هگید  



و ىزلف مامت فالق و تسه ىیاضف هسیدا ... 

؟ىدروآ اجک زا هدموا رد هزات هک فالق ،مدید ور هسیدا  

گنهرس بانج تسه اج همه نالا ،هشیپ لاس دنچ لام تسین هزات . 

؟هدنچ شا هرامش  

تفه  

؟ىنئمطم  

هرآ  

  

تفگ و دز دنخبل ،وشک ىوت تشاذگ منوا : 

  

؟هن ای ىتسه ىملیف هرخالب الاح  

ادخ هب هن  

؟ىدرب ىم اجک ور املیف نیا سپ  

منیبب ماه هلاخ رسپ اب مدرب ىم  

؟ىدرک هراجا ىک زا  

ىمومح دیمح مسا هب ىکی زا  

؟هشیلیماف ىمومح  

هراد مومح لحم ىوت شاباب هن  

هدب ور شا هرامش  

؟شنیریگب نیاوخ ىم  

 ذغاک نیا ایب ،منیبب ور شاملیف تسیل طقف ماوخ ىم ،میریگ ىم ىعقاو راکفالخ ىفاک هزادنا هب رهش نیا ىوت اباب هن

سیونب ور شا هرامش . 

  

 ذغاک .دوب مبیج يوت هشیمه مدوب هتشون ذغاک هکیت هی يور ور يرورض ياه نفلت هرامش یلو متشادن نفلت هچرتفد

شتسد مداد و متشون شور زا ور دیمح هرامش  ،مدروآرد مبیج زا ور نوغاد و برد و هلاچم .   



  

دز گنز تشادرب ور ىشوگ هلصافالب . 

  

منز ىم گنز هرابود هشاب...هگید تعاس ود...نآ ىم ىک...نتسین نالا...متسه نوشاتسود زا نم...اقآ دیمح ولا . 

  

تفگ و متسد داد تشون ىزیچ هی گنر درز ذغاک هکیت هی ىور تشاذگ ور ىشوگ : 

  

  ،ورب وشاپ

؟مرب  

 هگا ننیب ىم نرب ىم اج نیمه هنوم ىم تاملیف ،ىرب هک ننک ىم زاب هدب نوشن رد ىولج ور ذغاک نیا ،ورب وشاپ ،هرآ

ىریگب سپ ىایب ىنوت ىم تشادن ىدروم . 

؟اعقاو  

 مه دعب هب نیا زا ،ورب وشاپ .ننیب ىم دروم ور ىا هنحص ره ننک ىم کچ هک ىیاسک ،ىاین منک ىم هیصوت ىلو ،هرآ

نکن اج هباج ملیف جیسب هتفه ىوت . 

  

تفگ دنلب هک متفر رد يولج ات مدشاپ : 

  

ینوم یم اج یعقاو یگدنز زا یش یم امنیس راتفرگ ،هرادن تبقاع رخآ ،نک نوریب ترس زا ور ندش یملیف رکف نیبب . 

  

... 

  

 هک یخاروس قیاق زا ای هر یم هرد تمس هب تعرس اب هک یسوبوتا زا .منوم یم اج یچ زا اقیقد نم ،همودک یعقاو یگدنز

 ود زج هب .نتشاد ىم هگن شوت ور اه هدرم هک ىنلاس هب میدیسر ،میتشذگ هک طایح زا ؟هدز رفاسم شتیفرظ زا رتشیب

 اپ اتو دش نومهارمه لغب ریز يا هشوپ اب طایح لخاد زا مه یکی ندرک یم یهارمه ور نم لوا زا هک يروب درم

تفگ  ،اه هدُرم نلاس لخاد میتشاذگ : 



  

؟ىا هدامآ  

؟یچ هدامآ  

دسج ییاسانش  

مسرت ىمن هزانج زا ،هرآ  

  

 شور و دوب تخت ىور نلاس طسو مدرک ىم ىیاسانش دیاب نم هک ىدسج ىلو دوب ىنهآ ىاهوشک نلاس رود اترود 

 دیزرل ماهوناز ،تفر مبل زا دنخبل مدید ور شتروص ات .دز رانک طایتحا اب ور هفالم اهروب زا یکی .ندوب ندیشک هفالم

 رکف و شمدید یم هنیآ يوت اهلاس .متخانش یم هک یسک ره زا رتانشآ ،دوب انشآ تخت يور هزانج .دش هدنک اج زا مبلقو

یگشیمه یبالق دنخبل نومه و يا هوهق ياهمشچ نومه ،زارد تروص نومه .هرب ییاج نم نودب هک مدرک یمن . 

  

؟ىتخانش  

؟شنتشک اجک ،هرآ  

نتشاد تسد شلتق رد اه یلیخ الامتحا ،دوب اپ در ات رازه شرود ،میدرک ادیپ هعلق راوید ياپ ور شا هزانج .  

  

تشادن نییاپ هب وناز زا .دوب هدش هایس و هدز کپک همه اهمخز و دوب مخز همه شنت ،دز رانک رتشیب ور هفالم . 

  

؟شنتشک يروج هچ  

ندرک شریقحت يروجدب هک مینز یم سدح یلو شیامزآ میداتسرف ور شاهمخز هنومن . 

؟هشک یم ریقحت هگم  

ءازهتسا ،هیانک ،هنعط ،هتاملک ِمخز ياج همه شنت يور ،هرآ ... 

؟ندرک یم شریقحت ارچ  

نرادن تسود ور اه هبیرغ مدرم ،هدوب هبیرغ نوچ  

ما هبیرغ منم  

سانشآ تا هفایق یلو  



  

 یک ،متشاذگ شیر ىک نم" .دوب ىیانشآ ان ساسحا ، متروص هب مدیشک تسد و متفرگ هلصاف تخت زا مدق ود یکی

ما هلاس دنچ نم ،تسین وم شریز ارچ ،مرس ىور هیچ هالک نیا ،مدرک مشوگ هب هراوشوگ " 

؟نیراد هنیآ   

هن  

 شایاوز هک ىبدحم سانشان .دوب مور هبور هک ىجوعم و جک ریوصت هب مدش هریخ و قارب ىزلف ىاهوشک تمس هب متفر 

درک ىم مهاگن دنخبل ىب و دوب هتخیر مه هب . 

شمسانش یمن نم   

؟یسانش یم یتفگ هک وت  

مسانش یمن ور هنز یم فرح نم ياج هراد هک هدنز نیا مسانش یم ور هدُرم نوا . 

؟نومهب يدب تاعالطا یمک ینوت یم  

هن  

؟ارچ  

هد یم تسردان تاعالطا ،هگ یم غورد ،هد یم مبیرف ،مرادن دامتعا منهذ هب نوچ . 

  

تفگ و شینوشیپ يوت دز تسد فک اب اهروب زا یکی متفگ ور نیا ات : 

مدموا تیسورع ایزوکین يوت ،تمدید اجک دموا مدای الاح  ... 

هنوخدرس فک متسشن و نییاپ مدروخ رس و ىزلف ىاهوشک هب مداد هیکت تفر ىهایس مرس  .  

  

 

  

 
 

 

 

 



 

  مشش لصف

 

نامیاز  

 

 

  هنوخ مندروآ و مدرک شغ هنوخ درس يوت یتقو زا .مرادن اپ ىلو مراد ىدازآ زورما .متشاد اپ ىلو متشادن ىدازآ زورید

 یلو نش یم بوخ رورم هب اه یگ هتسکش  مدرک یم رکف هشیمه .مرب هار تسرد منوت یمن و هراد يرتشیب درد ماهاپ

 راچد اپ درد زج هب .هروخ یمن شوج تقوچیه شاه یضعب و هراد قرف  یگتسکش اب یگتسکش ممهف یم مراد مک مک

 هداتسیا مرس يالاب یعونصم ياپ تفج هی اب اراس ینومهم بش هک ور يرتکد نومه بترم .مدش مه دیدش يایلوخیلام

 شمنیب یم باوخ يوت الومعم .هراذب شاج ور اه یعونصم اپ  و هنکب ور ماهاپ داوخ یم روز هب یهاگ  .منیب یم دوب

 نیا دیاش مرایب رطاخ هب مرفس زا ىرتشیب ىاهزیچ منک ىم شالت  .شمدید رد یمشچ زا مه راب ود یکی یگزات یلو

 نم لام منود ىم دیعب هک ممشچ شیپ هرآ ىم ور ىتارطاخ ،هد ىم مبیرف منهذ اما ،هرب اهدرد و نشب كاپ  ریواصت

.هشاب  

 

...  

قاو قاو قاو  

رایب ور بوچ ودب یتسار ودب  

قاو قاو قاو  

هشلاس دنچ امش گس  

لاس راهچ  

  هشلاس هن نم یتسار

هیچ شداژن هلگشوخ یلیخ  

هیزات  

!ساتوک شاهاپ  ردقنیا هک هیزات روج هچ  

 

....  

 هظحل نیمه راگنا یهاگ و هرود يا هرطاخ راگنا یهاگ هش یم عقاو ینامز هچ رد هنوخ نیا قافتا ره هک منود یمن

 اجنیا مدموا هک ىتقو زا .نخرچ یم ناوخ یم هک یتهج ره رد مودک ره تعاس ياه هبرقع مدرک مگ ور زیچ همه .تسا

 زا مراد مک مک ىلو .نزودب مهب ناوخ ىم ای نربب مزا ناوخ ىم ای هک ىناسک لباقم رد .منک ىم تمواقم مراد شمه

 .مدروخ ىیاچ نومتخاس نابهگن اب و مدوب ناربآ تعاس کی حبص زورما .مایب رانک نوشاهاب دیاش ،مش ىم هتسخ گنج

 راهچ مه بورغ کیدزن .هنزب تاورک و هشوپب ور شراولش و تک هرابود مداد هزاجا و مدش نیماینب ،لایناد شیپ متفر دعب

دیشک تسد مشوگ و رس هب و داد تیوکسیب ات ود مهب منوا مدرک سراپ شارب و انآ هنوخ رد تشپ متفر اپ و تسد .  



 هگ ىم مه "لوج" ،مشنز نم هک هگ ىم ،هدرک مگ ور شنز "هناگنید"  ،ندش راکبلط اه هیاسمه زا هگید ات ود الاح
 ،هرتنوسآ ندش لوج نوباب منک رکف .متفرگ ىم زوم شزا و شا هرجنپ تشپ متفر ىم هک متسه ىا هدشمگ نوباب نم

 و داد زور ره هرادن یمومت مه نامحر هصق .مرایب هچب شارب دیاب مشب هناگنید نز ىلو ،مر ىمرد و مریگ ىم ور زوم

 تکوم یتح نوریب نزیر یم ور هنوخ نش یم جیسب همه هدش یفخم شا هنوخ يوت نامحر هک دا یم رد نوشیکی راوه

  .ننک یمن شادیپ تقوچیه یلو هدشن یفخم نوشریز نامحر نشب نئمطم هک ننک یم مه ور اه

 

 ندرک ادیپ ور نوش هدشمگ هک الاح .نربب نوشدوخ اب ونم ناوخ یم همه ،ندرک تمایق رد نوریب هک مه زورما حبص زا

 نوشادص رتمک هک شلخاد مر یم و منک یم بآ رپ .ور ناو  .هشب مگ هرب هرابود هک ندب شراشف ردقنوا نربب ناوخ ىم

 هییاضرا دوخ مونشن ور نوشادص هکنیا يارب هار نیرتهب .دآ یم مه مومح يوت ات نوشادص هرادن هدیاف یلو مونشب ور

.منک شومارف ور اه هیاسمه و مرب رو مدوخ اب هک ممکش ریز مدرب تسد  

 

 یچیه نییاپ نوا یلو ملود هب هسرب هک مدرب نییاپ .تمس هب ما هنیس ور زا ور متسد و متسب ور ماهمشچ هشیمه لثم

 هدز تشحو .ندیرب ور منییاپ هب فان زا هنکن .سب و دوب هدیاز یب فاص حطس کی دوبن راک رد یلود دموین متسد يوت

.متروص ىور متشاذگ و مدیشک نوریب بآ زا ور متسد  

"نک زکرمت ،ىلع نک زکرمت"   

 یمن ...الاب مرایب ور مکمکش  مدیسرت یم بآ ریز مربب تسد هرابود مدیسرت یم منک بآ ریز ور مرس مدیسرت یم

...هگید زیچ چیه هن و مدینش یم ور اه هیاسمه يادص هن هگید .هکانسرت همهنیا یلود یب متسنود  

 رارف زا متساوخ یم هاگدوخان راگنا ممکش ریز متشاذگ عیرس و بآ لخاد مدرب هرابود ور متسد و مدرمش هد ات یتخس هب

 هب مدرک عورش و مدیشک ىتحار سفن . هشیمه لثم دوب اجنومه درکن رارف رابنیا هناتخبشوخ. منک يریگولج ملود هرابود

.هنک یم مه راک هشاج رس هک الاح مشب نئمطم متساوخ یم یلو مدوب هداد تسد زا ور ما یسنج لیم .نتفر رو  

 

..  

 

؟ننود ىمن نارگید هک ىنود ىم ىزیچ وت هلاخ  

منود ىمن ىچیه منم نوج هلاخ هن  

؟هدرگرب هک ىش ىمن شرظتنم ارچ سپ  

دآ ىم مدب راظتنا زا  

؟هشاب هدرم ىد ىم حیجرت ىنعی  

تسین هدنز ىلو هشاب هدنز مد ىم حیجرت هلاخ هن  

؟ىنود ىم اجک زا  

تفگ مهب شدوخ  

؟باوخ ىوت ؟اجک ؟ىک  

 



تفگ و نم باقشب ىوت تشاذگ ات هس ود لاگنچ اب ،دوب هدرک چراق ىبلاط هلاخ : 

 

نکن رکف ناویک هب روخب ور ىبلاط نیا ،نوج هلاخ ایب . 

مدش ىم هفخ دیسر ىمن ناویک هگا بآ ریز دوب هدرک ور مرس ىدهم ،داد تاجن ونم نوج ناویک هعفد هی هلاخ . 

 

تفگ و دز ىخلت دنخبل هلاخ : 

 

دوب راکهدب ادخ هب نوج هی ،درم هک نومه سپ  

 

..  

 

 ور یموسرم ینهذ ریواصت نومه هبوخ منک یم عورش هک شلوا مرب رو مدوخ اب یتح منوت یمن هگید ارچ هک ممهف یمن

 یکی منهذ يوت هدش لاچ ياه هدرم مامت .هگید ياج هر یم منهذ شطسو یلو دآ یم ییاضرا دوخ راک هب هک منیب یم

 یم لایخ هلاخ هک هچ نم هب هدش مگ ناویک هک هچ نم هب الصا .ممشچ يولج نشک یم فص و نوریب نآ یم یکی

...ییاضرا دوخ طسو ارچ ؟هن هگید هرطاخ هی ارچ ؟هرطاخ نیا ارچ الصا .هدرم هنک  

 

 همه هیناث دنچ متسب ور ماهمشچ و بآ ریز مدرب ور مرس !نراک یب هک اعقاو .دموا یم زونه اه هیاسمه ياوعد يادص

 هش یم کیدزن و دآ یم رود زا ادص ...هنامیاز لاح رد هک ینز هلان يادص دموا هلان يادص رود زا دعب یلو دش مورآ زیچ

 نامیاز هک ینز ياه هرعن يادص یلو مرایب نوریب بآ ریز زا ور مرس مسرت یم .مش یم رود و مر یم کیدزن زا نم یلو

  هشارخ یم ور مشوگ هراد هگید هنک یم

 

هس  ود  کی  

منک یم زاب ور ماهمشچ و مرآ یم نوریب بآ زا ور مرس  

 

...  

نوریب مرایب ور متسد راذب ،نکزاب وتاهاپ ،نک زاب وتاهاپ . 

  

 اب درک ىم شالت راتسرپ .هرایب نوریب ور شتسد راتسرپ داد ىمن هزاجا و دوب هدرک تفج ور شاهاپ درد تدش زا اراس

 درد زا اراس .درک ىم ریگ هچب رس و دش ىمن طسبنم ،دوب گنت محر هنهد ىلو هنک راومه هچب جورخ ىارب ور هار تسد

 تخت ىور ،مدیباوخ اراس اب ناو ىوت ،مدید ىمن رتشیب ریوصت هس نم .دیبوک ىم تخت هب تشم و دیشک ىم هدبرع

 لوا زا الصا  دیاش نتفر همه ریواصت ىقاب وهکی .منک ىم زاب راتسرپ ىارب ور رد و شگرزب مکش هب مشک ىم تسد

 نم زغم امتح" ادص مولو رییغت و لاناک ندش ضوع ،ریواصت شرپ هب مدوب هدرک تداع هگید ىلو ،منود ىمن ،ندوبن
 منهذ يوت زیچ همه ؟رضاح لاح رد ای ما هدنیآ رد ما هتشذگ رد منود یمن .هزیر ىم نوریب ور تاج هفاضا و هراد ىتشن



 منودب دیاب لقادح هرطاخ نتفگ يارب هخآ .مراذب ماه هلمج هت یتسرد لعف و منک يدنب هلمج منوت یمن یتح هتخیر مهب

     .دنامب تسین ای تسه نم هرطاخ هکنیا الاح هتفیب هک هرارق ای هنداتفا قافتا لاح رد هداتفا قافتا هرطاخ نوا هک

 

نک زاب ،نک زاب ،نک زاب وتاپ  

  

ماوخ ىمن هچب ،مشک ىم ور نوتمه  

  

..... 

  

نییاپ هزیر یم بآ  رش رش شاپ يال زا و راوید هب هتفرگ ور شتسد ،هتخل منامام ،منک یم زاب ور مومح رد . 

  

؟ىنک ىم شیج راوید هب ارچ نامام  

  

ودب ،ودب ،مریم ىم مراد ،نک ادص ور تاباب ... 

  

 داد و همانزور ىور مبوک ىم مکحم مکیچوک ىاهتسد فک اب .هندرک لح لودج قشاع ،هنک ىم لح همانزور لودج ماباب

منز ىم : 

  

هریم ىم هراد نامام ،مومح وت ورب وشاپ ! 

  

شلابند منم ،مومح تمس هب هود ىم و رانک هزادنا ىم ور همانزور ماباب ... 

  

سنالوبمآ نزب گنز ،دش هراپ مبآ هسیک  

  

؟!هدنوم ىلیخ ،هدشن شتقو هک نالا  

  

شاب دوز ،نزب گنز ادخ ور وت  

  

 منیبب مدش الود شرس تشپ هک نم تروص ىوت هروخ ىم مکحم شوناز ،هنزب گنز قاتا ىوت هرب هک هدرگ ىم رب ماباب

هلاح هچ رد مردام . 

  

اسنیاو هار رس ،رونوج هگید رونوا ورب ... 

  



 ماباب هک مر ىم رانک ،مزادنا ىمن هار قرقشق هدش هل مکف هکنیا اب ،هبارخ عاضوا ممهف ىم ىلو ،تسین رتشیب ملاس جنپ

مگ ىم هراوید هب شتسد زونه هک مردام هب متفرگ ور متروص ىتسد ود هکیلاح رد دعب ،هشب در : 

  

؟ریمن نامام  

  

... 

   

مریم ىم مراد ،مریم ىم مراد  

 

 هدز تلاجخ مه ىمک کی .دآ ىم رد ىروج هچ هچب منیبب هک شاهاپ نویم هب ممشچ و دوب متسد ىوت اراس تسد 

مشک ىمن نم و هشک ىم درد نوا طقف هکنیا زا مدوب .    

  

نراد يرترب اهدرم هب تبسن اهنز  

؟يرترب هچ  

 هب تبسن اهنز ارچ هد یم نوشن ،ىزادنب کمخت زیاس ربارب رد مرپسا زیاس هب هاگن هی ،هگ یم ام هب ور زیچ همه تعیبط

 نیدنچ ،هگرزب کمخت یلو !هشتیمک رد شتیفیک و تسا هشیر یب ،هنودرگرس ،هقپ و قل ، هکیچوک مرپسا .نرترب اهدرم

هروبص ،هراوتسا ،هراد هشیر هک هنیا رتمهم نوا زا ،همرپسا ربارب ... 

 

 لها تفگن ىلو تسالیل شمسا هک تفگ ،دوبن اه ىیاپورا هیبش ،دوب ىبیجع مدآ درک یم کمک اراس هب هک يراتسرپ

 ىمن .درک ىم ثحب مه نم اب هدب تاجن تیعضو نوا زا ور اراس درک ىم شالت هک روطنومه .مدیسرپن مه نم ،تساجک

 تدای نوش هرهچ زاب ىنیبب مه راب دص هک دوب اهمدآ نوا زا .تشادن مه ىا هراشا لباق ىابیز زیچ ىلو هتشز تفگ دش

 هب ور هتشذگ ریواصت هش ىم ثعاب هک "کبسا"  مسا هب هراد ىتمسق زغم تفگ ىم نوم ىسانش تسیز ملعم .هر ىم
 ياه فرح لیلد نیمه هب دیاش .دش ىمن راوس ىسک زغم کبسا ىور تحار هک دوب اهمدآ هتسد نوا زا الیل .میرایب دای

 اب دنب کی نوچ دوبن دنیاشوخ نادنچ شریثات اما .هنومب دای هب و هراذب ىریثات شدوخ زا هدش روط ره هک دز یم بیجع

تفگ یم اهدرم هب تبسن اهنز يرترب زا هنیک زا رپ ىنحل . 

  

یچ ینعی یسدنهم هک یمهف یم يزادنب نز ندب هب هاگن هی طقف . 

؟هرادن یسدنهم اهدرم ندب ینعی  

هراد ناهنپ ىابیز هیال رازه نز ،فیطل و مرن طوطخ ،هینحنم شمه نز یلو ،الاب هتفر هک هیکلا فاص زیچ هی درم ،هن . 

؟ىدید ور انآ ام هیاسمه  

مدیدن هن  

رمشب مه ور شاه هیال !زادنب شاه ىنحنم هب بوخ هاگن هی نوریب ىتفر رد زا . 

  



 هنک کمک اراس هب تسنوت ىمن ىلو .مدوبن هک اهدرم قوقح زا عافد لوئسم ،مراذب نهد هب نهد الیل اب تساوخ ىمن ملد

 ىم مراداو و تفگ ىم ىرو ىرد نویم رد طخ هی ،هگنت اراس محر هنهد هک مرصقم نم راگنا ،دوب هدرک جل نم اب ىکلا و

 رتخد هگا مدوب راودیما  طقف .رتخد ای هرسپ نوریب دایب اراس ىاپ ىال زا هرارق هک ىدازون متسنود یمن .مدب باوج درک

هشن الیل هیبش دش .  

  

نتسه ادرم زا رت يوق یلیخ انز   

؟ارچ  

نراد نژورتسا  نوچ  

؟هنک یم يوق نژورتسا  

هگنجب رتهب ،تنوفع اب ندب هش یم ثعاب هرآ ! 

؟هیچ ینود یم  

؟هیچ  

تسین بوخ تلاح مرظن هب ،هنک فرطرب ور تنهذ تنوفع هک يروخب يزیچ ییوراد هی دیاب وت . 

  

 !نهذ تنوفع ىوراد .مدش نومیشپ دعب ىلو مدرک ىکبس ساسحا ىا هظحل ،دش تکاس و دیشک مهرد هک ور شاهمخا

 اهنت هن نم نهذ .متشاد زاین راتسرپ نوا زا رتشیب یلیخ ییوراد نیچمه هی هب مدوخ ،متفگ ور نیا ارچ منود یمن الصا

دوب هدز مرک و دوب هدیدنگ شا هدمع شخب دوب هدرک تنوفع .  

  

دآ ىم هراد ،نزب روز ،نزب روز ... 

  

 ىم راشف ور شتسد ىهاگ زا ره .مدرک ىمن لو ىلو دوب هدش سیخ و دوب هدرک قرع ىباسح متسد ىوت اراس تسد

 و داد ىمن ىبوخ ىوب الصا ال نوا .دایب نوریب ىچ هرارق هرخالب منیبب هک شاهوناز نیب مدرب ىم رتشیب ور مرس و مداد

 بسا نامیاز مرظن هب .تشاد قرف ىلو مدوب هدید نویزیولت ىوت ور بسا نامیاز البق .دوبن ىا هنارعاش ریوصت چیه

 درک ىمن هاگن شتشپ هب ىتح .هریگب ور شمس ىا هگید بسا دوب مزال هن و تساوخ ىم هلباق هن .دوب رت تحار ىلیخ

 زا ىکی نامیاز ،مید ىم هولج ىیایور و دنمشزرا هزادنا زا شیب ور اهزیچ ىضعب اهمدآ ام .دآ ىم نوریب هراد ىچ هنیبب

سانوا .   

 

دموا دموا ،منیب ىم ور شرس ،نزب روز ،نزب روز  ... 

 

 شاه هدور زا مه عوفدم ىدایز رادقم نامزمه ىلو دموا نوریب اراس ىاپ ىال زا هچب رس ندز روز ىلک زا دعب هرخالب

هگ لخاد تفر تروص اب فاص نوریب دروخ زیل ات دازون و دش جراخ .  

 

هش ىم هدور هیلخت ثعاب هدایز راشف هک ىتقو ،هشن تشدنچ هیعیبط نیا ... 



 

"  شدعب ای هگ ىوت متفر ورف مدموا ایند هب هک هظحل نوا مه نم هک منود ىمن "تسادیپ شراهب زا تسوکن هک ىلاس

مدش ىهگ ىروجنیا هک دوب   

 

هرتخد ،هب هب ... 

 

 دنلب ىهام لثم ،تفرگ شاپ زا الیل .دیسر ىم رظن هب هدرم و دوب هدش دوبک دوب هدنوم هار ىوت هکسب ىلو دوب رتخد دازون

 رد شقه قه ىادص ات شتشپ دز مرن هبرض ود یکی دعب .درک كاپ ور دیکچ یم شنهد و غامد زا هک ىقیقر هگ و درک

دموا  

  

 دازون کی رس دعب هظحل دنچ ،ندیزرل هب درک عورش و دیشک غیج هرابود اراس هک دوب هدش دازون ترپ نومساوح ود ره

هگ لخاد تفر تروص اب و دروخ زیل مه ىکی نیا و دموا نوریب شاپ ىال زا هگید ! 

  

ولقود ،هولقود  

اعقاو ! 

 

درک قه قه و دش نشور  مه ىکی نیا روتوم ات درک شزیمت و تشادرب ور ىمود و نم تسد داد ور ىلوا الیل .   

 

 واگ کیتسا هیبش زمرق تشوگ هکیت هی ،دوبن هار رد ىموس هناتخبشوخ ىلو ،خآ تفگ موس راب ىارب اراس دعب ىا هظحل

 نهد ىولج تفرگ ور ىهگ و دولآ نوخ تشوگ ،نم هدز تریح نامشچ لباقم رد و تشاد شرب الیل .دموا نوریب هک دوب

تفگ شهب و اراس : 

 

هبوخ نزب زاگ ىروجنیمه ایب ! 

 

مدز داد : 

هنووید ىنک ىم راک ىچ  

 

داد باوج : 

هروخب هبوخ شارب ،هتفج نیا  

قمحا رونوا زادنب ،هن ،هن ،هن  

نروخ ىم ور نوشتفج همه قراطلا لبج ىوت اجنیا ،ىتدوخ قمحا ! 

اراس نهد ىوت ىنکب مراذ ىمن نم ،نروخ ىم دوخ ىب ... 

 



 منک راک ىچ ور متسد ىوت دازون متسنود ىمن !اراس نهد ىوت داد راشف رتشیب ور تفج و درکن نم فرح هب ىهجوت الیل

هدن اراس دروخ هب تفاثک هک الیل رس ىوت مدز پچ تسد اب شمدوب هتفرگ تسار تسد اب هک روطنومه .  

 

ىناور روعشیب ىروجنیا نکن ... 

داتفا هچب ىتدوخ ىناور ... 

 

 ىمن مه ور زا ىلو هنزب ونم تسنوت ىمن -ور تفج ىکی نوا اب ،دوب هتفرگ ور دازون ىکی اب -دوب دنب شتسد ود ره نوچ

 زا ور تفج مزادنب ور دازون هکنیا نودب مدش قفوم هرخالب ،هدب اراس دروخ هب ور تفج درک ىم شالت ناکامک و تفر

مشکب نوریب اراس نهد .   

 

ىزادنن ،رود ىزادنن ... 

شاب هتشادن اراک نیا هب ىراک زیم ور اج نیمه راذب ،منک شراک ىچ ! 

 

 اب ،ملغب هدب ور هچب ،تفگ بل ریز و درک دییات ور الیل فرح رس اب ىلو ،هنزب فرح تشادن قمر هک مدرک هاگن اراس هب

مارب نک تسرد ىتومسا متفج ! 

؟ىتومسا  

هرآ  

 

 گس هلوت لثم اهرتخد و  شا هنیس ىور تشاذگ ور مود دازون مه الیل ،اراس لغب مداد ور دازون ،مدزن ىفرح هگید

 نوا زا رت هریت نوشکی ىلو ندوب دوبک ات ود ره هکنیا اب .ندز کم هب ندرک عورش و شمروتم ىاه نوتسپ هب ندیبسچ

دیسر ىم رظن هب ىکی . 

  

؟هشاب هدموین شرس ىیالب هعفد هی ؟هیعیبط ترظن هب هچب نیا گنر   

هش ىم تسرد هرذگب زور دنچ ،هرتدوبک نیمه ىارب هدنوم هار يوت رتشیب ىکی نوا زا هیعیبط . 

 

هنوخزپشآ لخاد درب تشادرب ور تفج و درک بترم ور شریز ،درک زیمت ىمک ور اراس ىاپ ىال تفاثک و دنگ الیل . 

 

ىدب اراس دروخ هب ونیا مراذ ىمن نم  

سایند ىکاروخ نیرت تیصاخ رپ نیا  

؟هراد ىتیصاخ هچ  

 رازه هنک ىم ىنالوط ور رمع ،هنک ىم ىوق ور هظفاح ،هنک ىم مک ور سرتسا ،هنک ىم رتشیب هچب هب ور ردام قشع

هراد مه هگید تیصاخ روج ... 

 



 کی و روگنا هنود ات دنچ و ىگنرف توت ات جنپ راهچ ،ىریگ هویمبآ لخاد تخادنا و تسش زیمت ور تفج و تفگ ور انیا

درک تسرد ىتومسا و شور تخیر مه ىنتسب ،درک هفاضا مه زوم . 

 

؟ىروخ ىم  

مروخ ىمن هن  

اه هبوخ  

اباب ورب  

نیئتورپ و هنیماتیو رپ  

لاقترپ و مروخب ریش مد ىم حیجرت  

هراد ىگدرسفا دض هدام مه ىلک شوت نیا ،هراد قرف  

؟تسا هدرسفا ىک الاح  

روخب پلق هی ایب ،ىای ىم رظن هب هدرسفا اعقاو وت ،وت  . 

ماوخ ىمن   

 

 هداد ماجنا لامک و مامت ور شراک هک دش تحار شلایخ و داد اراس دروخ هب ور ىتومسا الیل ،دش مومت بش نوا هرخالب

دوب اهرتخد ىارب نتشاذگ مسا تقو الاح .تفر و .  

 

؟اراس میراذب ىیاجک مسا  

هشاب گنهآ شوخ دیاب هشاب ىیاجک تسین مهم  

؟هبوخ سیلآ  

؟دایب شاهاب هک میراذب ىچ تقونوا ور ىمود بخ  

منود ىمن...منک رکف راذب...میراذب ور ىمود  

تلیاو و زر میراذب مرظن هب  

؟نوشگنر رطاخ هب  

هرآ  

 

شفنب ىنعم هب"تلیاو" ور ىمود و زمرق ىنعم هب"زر" میتشاذگ ور دوب رت نشور هک نوا  . 

 

 ىا هوهق شتسوپ گنر ،تسین ىدوبک هک دش صخشم عقاو رد ىنعی .دش رتشیب تلیاو يدوبک تشذگ هک زور دنچ

 هگیدمه یفنم و تبثم یپک راگنا ،تسوپ دیفس یکی نوا دوب تسوپ هایس نوشیکی ام ىاهولق ود !ههایس هب لیامتم

نشاب ! 

 

؟هش ىم هگم اراس  



هدش هک الاح  

شیامزآ نوشمیربب مگ ىم نم  

؟ىچ شیامزآ  

هراد قرف مه اب نوشگنر ارچ مینیبب  

 

 نتفگ ارتکد .هدموا اقیرفآ لامش ىوت ىروشک زا شنژ و هرادن نم هب ىطبر تلیاو ىلو هنم هچب زر هک داد نوشن شیامزآ

 سکچیه اب هک تفگ  و درک هیرگ اراس !هتفیب قافتا نیا هنکمم هباوخب درم ات ود اب هاتوک ىنامز هلصاف کی رد نز هگا

 و هدرک رتزارد شمیلگ زا اعقاو ور شاپ هگید .هنامحر راک راک هک ندیسر هجیتن نیا هب اه هیاسمه و هدیباوخن نم زج

 اراس اب و هدیباوخ ىم اراس و نم نیب اهبش نامحر اه هیاسمه هدیقع هب .دیسر شتمدخ هب ىباسح و تسرد رابنیا دیاب

...هدرک ىم ىزابقشع   

 

زواجتم هکیترم  

ىناور ىناج  

فرش ىب ترطف تسپ  

 

 ىمن هلماح اراس تساوخ ىم ملد رتشیب ،متشادن تسود مدوخ رتخد هزادنا هب مه ور نامحر رتخد درک ىمن قرف نم ىارب

دوبن موس مدآ ىاج اعقاو وت نوا ،میدیباوخ ىم ناو ىوت مهاب بش ره و دییاز ىمن و دش .   

 

قت...قت...قت  

قت...قت...قت  

 

 لها هک دیسر ىم رظن هب هار هب ور زیچ همه و دوب هداتفا هار مه اراس و ندوب هدش ههام کی اهرتخد ،مدموا هربخ هچ

 هی ىکی ،اه هیاسمه ىقاب و هناگنید و انآ و نیماینب و نوبرد ندوب همه .نم دحاو رد تشپ ندش عمج هرابود نومتخاس

نتشاد هتخورفارب ىاه هرهچ و دوب نوشتسد تفن تیپ .  

 

مینزب شیتآ ور هنوخ میاوخ ىم ،نوریب نیایب ! 

؟ىچ  

نوریب دیایب دیشاپ ،مینوزوسب ور نامحر میاوخ ىم ! 

هسر ىمن نوتنهذ هب رتهب رکف ،هیهار هچ نیا الاح  

مینزب ششیتآ دیاب هن  

هزوس ىم هک مه نوتدوخ ىاه هنوخ ! 

هدرک هتساوخ شلد ىراک ره و هدروخ ور زیچ همه هکسب زا میدش هتسخ ام تسین مهم ! 

؟نیر ىم اجک نینزب شیتآ ور اجنیا بخ  



هش ىم ىچ مینیبب ات مینز ىم رداچ هوک ىوت العف  

؟ىچ نوریب میاین ام هگا  

مینز ىم شیتآ ور هنوخ مزاب  

؟دینوزوس ىم ور ام ىنعی  

میروبجم  

 

 

 

 

 

متفه لصف  

 

نامحر  

 

 یم ینیریش لحم لها همه هب درب یم شمیت یتقو هک یمیدق ياه تسود لابتوف نوا زا دوب جات میت رادفرط مومع
 يوت دوب کیچوک ییوشکشخ هی بحاص .تخوس يروج هچ هک ندرک فیرعت مارب زونه مدوب هدموین ایند هب هک نم .داد
 .هدرک یم شوگ ویدار زا و شا هیاپ راهچ يور هدوب هتسشن ییوشکشخ هت .سیلوپسرپ و هدوب جات يزاب زابرس نوبایخ
 ات دنچ هاگتسد رانک .هریگ یم شیتا هراد نک کشخ هاگتسد هش یمن هجوتم هک هتشاد ناجیه و هدوب يزاب قرغ ردقنوا
 هنز یم الاب هک شیتآ نوچ ندوب هتخادنا شهب ور اه هبد نیا ارهاظ یلو تسین از شیتآ الومعم هک هتشاد رلکرپ هبد
 يوت زور ود یلو هش یم هلاغزج ابیرقت شنت مامت هکنیا اب .هش یم ریسا شیتآ يوت و هریگ یم ور اج همه وهکی
 .دوب هدش لیف تروص هیبش مه شتروص دوب هدنومن يزیچ شاهتسد زا تفگ یم مردام .هریمب ات هد یم نوج ناتسرامیب
  .دوب هیال هیال هتخوس ياه تشوگ همه و تشاد مرو

...	 

 	.نش ىم رادیب اه هچب هسب اراس	

 ندیباوخ هزات نش ىمن رادیب هن

	 

 بورشم اه هیاسمه ،دوب ىراوشد طیارش .میدرک ىم ىگدنز رداچ ىوت ندوب هدز شیتآ ور هنوخ اه هیاسمه هک ىتقو زا
 ىم اه هشپ و ندرک ىم زیخ و تسج و ندز ىم هگیدمه مرس ىوت زوم اه نوباب ،ندرک ىم ادص و رس و ندروخ ىم
 ىمن بصمال ،نتفگ ىم مدرم .ام رداچ هب دیشک ىم هجنپ اهبش هک دوب هتخوس مین نامحر رتدب همه زا ىلو .ندیزگ
 	.دآ ىم نوملابند مزاب ىلو هتشاذگ مرک ،هدرک تنوفع ،هتخوس شاج همه ،هریم

	 

 شرررخ....شررررخ...شررررخ



	 

 .رداچ نوریب هیک منیبب مش دنلب راذب اراس

 .باوخب هکانرطخ هن هن

 .هشکب هجنپ دایب بش ره هک هش ىمن هخآ

 .نک شلو ،اباب نک شلو

 .مشاشب نوریب مرب دیاب ،ممکش ىور زا وشاپ اراس

 .نوریب ورن ،شاشب هساک ىوت اج نیمه ایب

 ...هرب منک شدر راذب ،هنوباب الامتحا ،تسین نامحر ،ىسرت ىم ،اباب ىا

 .هربب ور شرتخد هدموا ،هنامحر ،تسین نوباب هن

 هیاسمه .منیبب ور نامحر متساوخ ىم اعقاو نم ىلو تشادن ىنادنچ داریا حبص لوا شندرک ىلاخ و هساک ىوت ندیشاش
 .تشاد قرف هگیدمه اب ندرک ىم هک ىفیصوت ىلو ندید ور نوا هک ندرک ىم اعدا همه اه

 ...هدرگ ىم تخل اه تقو ىلیخ و هدنلب شدق

 ...ههایس و ولامشپ و	هاتوک	

 ...هر ىم هار اپ و تسد راهچ

 	...شا هنوچ ریز هدنب ىم شک اب و هراد هالک

 و مدرک زاب ور رداچ پیز .رداچ هب دیشک هجنپ و دموا هرابود دوب باوخ هک اراس دعب بش ود ىکی ىلو دشن بش نوا
 ،رغال ىا هظحل و دوب قاچ ىا هظحل ،درک ىم ضوع لکش بترم هک دوب ىگنر ىرتسکاخ هیاس .شلابند نوریب مدیود
 ره دوب هک روج ره ،کبس و دوب نیگنس ،تسس و دوب كالاچ ،راوتسا و دوب نازرل ،دنلب ىا هظحل و دوب هاتوک ىا هظحل
 تفر ىم ،ایرد تمس هب تفر ىم ،هوک تمس هب تفر ىم ،اهرداچ نیب دیود ىم .شهب دیسر ىمن متسد دش ىم هک روج
 هقیقد هد ،مدیشک زارد و رداچ لخاد متشگرب .دش دیدپان اه تخرد تشپ ات مدیود شلابند ىتعاس مین	 ،لگنج تمس هب
 ...رداچ هب دیشک هجنپ و دموا هرابود دعب

 شرخ....شرررخ....شرررخ

 .نیمز ىوت تفر و دش بآ هرابود و تشادن هدیاف مه زاب ىلو مدیود رتشیب رابنیا

 اولب ،نییاپ متشگرب هوک زا هک حبص هدیپس .درب مباوخ اجنومه هک مدش هتسخ ردقنوا و مدرک شلابند هلق كون ات موس راب
 	!تشگ ىم نم لابند نوشیرپ و هتفشآ اراس و دوبن تلیاو .دوب هدش

 ؟وک مرتخد

 هار رس راگنا	.دش ىم هدید اج همه شا ىرتسکاخ ىاپ در .دوب هدرب ور تلیاو	نامحر و مدوب هدرک هابتشا .متشادن ىباوج
 انآ ،تسین منهریپ تفگ ىم ىکی نوا .هتسکش ،هدنوم شاپ ریز مکنیع تفگ ىم ىکی ،دوب هدز رس اهرداچ مامت هب



 ىور هدنوم شاهنودند ىاج ،دینیبب دز ىم داد و دوب هتخادنا نوریب سابل زا ور شا میظع ىاه نوتسپ	 مه
 :دیشک هدبرع اهرداچ هگید تمس زا ىکی...منوتسپ

 ...ایرد وت هتفر ،ایرد وت هتفر

 .ایرد فک دوب هتفر فاص .دش ىم مومت ایرد بل اپ در ،بآ هب میدیسر و میدرک لابند ور ىرتسکاخ ىاپ در

	 

 ریگب سپ شزا ور	مرتخد ورب

 ؟ىروطچ

 .ایرد فک ورب

 .مش ىم هفخ بآ ىوت

 .یش یم هفخ مه یکشخ يوت ،هنک یمن یقرف

	 

 زا بآ مدیسر هک هاجنپ هب ...هس...ود...کی	،مدرک ندرمش هب عورش و ایرد رد متشاذگ مدق ،مدرک گنس رپ ور ماهبیج
 لامش زا ىکی ،شدوخ لکش ،مدآ لکش ،دوب ایرد فک نامحر ،رت نییاپ و متفر نییاپ و مدرمش زاب ىلو تشذگ مرس
 فک ىاه کبلج ىال دوب هدرک ریگ شاپ .دندرک ىم سامتلا راگنا هک ىیاهمشچ و هتخوس تسوپ ،هدیکت هفایق اب ،اقیرفآ
 ىم نوریب بابح نهد زا دیشک ىم هک سفن و دوب هدیباوخ شلغب ىوت تلیاو .تشادن رارف ىان ىمخز و هتسخ و ایرد
 .داد

 مربب سپ هدب ور ما هچب

 تسین وت هچب

 هنم هچب ارچ

 ىشب زیچ همه بحاص ىاوخ ىم دوز ىلیخ وت

 هدب ور ما هچب تسین طوبرم وت هب

 تسین وت هچب نیا

	 

 .بآ ریز داتفا هار نوخ .شرس ىوت مدیبوک و مدروآرد ور اهگنس هولق زا ىکی ،مبیج لخاد مدرک تسد

 ؟ىچ هچب رس وت دروخ ىم هگا قمحا

 ىریمب هک تمنز ىم گنس اب ردقنوا ىدن هگا مدلب ىریگ هنوشن

 .نم تمس داد و دیسوب ىنوخ ىاهبل اب ور تلیاو



 ...دیریگ ىم مزا هک هنم هچب نیمرازه نیا ،شریگب ایب

 ؟نیمرازه

 !نش ىم مگ همه ،نم هراچیب ىاه هچب ،هتفر رد متسد زا شباسح ،نیمرازه دص ای نیمرازه هد مه دیاش

 ؟نش ىم مگ اجک

 ...اه هنوخ هدنج ىوت ،ىقیسوم ىاه بالک ىوت ،اه هچوک ىوت ،تشز ىاه نامتراپآ ىوت ،الاب نوا

	 

 دز داد هک یکشخ مرب مخرچب متساوخ و مدرک لغب ،متفرگ شزا ور تلیاو

	 

 .دآ ىم مه وت رس الب نیا ،ىا هدنهانپ نم لثم مه وت

 الب مودک

 !ىش ىمن هدید

 ننیب ىم ونم همه ،مش ىم هدید ارچ

 .هنیب ىمن ور وت سکچیه ،وشن قمحا

 .ننز ىم دنخبل مهب ارچ سپ ننیب ىمن هگا

 ...هدنخرهز ،هدنخزوپ ،تسین دنخبل نوا

	 

 :دز داد هرابود هک مدش رود شزا مدق دنچ و مدرشف ملغب ىوت رت مکحم ور تلیاو

	 

 ؟ىچ ىنعی ىگدنهانپ ىنود ىم

 ؟ىچ ىنعی

 نوراب ریز هرتهب ىهاگ .ندیشاش شوت رهش ىاه تسم همه هک ىنفلت هجاب نورد ندرب هانپ و نوراب زا ندرک رارف ىنعی
 .دنوم

 ؟ىدنومن ارچ وت

 .تسکش نم قیاق

 !ىر ىم هار بآ ریز هک وت



 ...اه ىتنعل نیا نراد ىبسچ دب ،اهکبلج هب هنک ىم ریگ ماپ مر ىم مدق تسیب هک ىنیب ىم

 .درک ناروف نامحر رس زا نوخ منک هاگن  یبسچ ياه کبلج هب متشگرب

 يدروآ مرس ییالب هچ نیبب

 يدوبن عناق تقح هب يدش ثعاب تدوخ

 میرادن یقح چیه انیا يایند يوت وت و نم یقح هچ

 مراد نم یلو يدزد نوچ يرادن وت

 تفگ و دز يدنخزوپ 

 هگید یکی هبرگ يا هظحل و یشاب یکی گس يا هظحل هک هنیمه تا قح

 نرادن ندرک مگ زج يراک هک یشاب یمدرم یبالق هدش ادیپ  هک هنیا تا قح

  یسرب تدوخ هب تقوچیه ینوتن هگید هک یشب رود تدوخ زا يردق هب هک هنیا تا قح

 

 تفگ دیزرل یم هگید هک ییادص اب دموا یمن رد اپ زا یلو دش یم رت ظیلغ بترم تفر یم نامحر رس زا هک ینوخ

 دش تدیاع یچ نم نتشک زا

 متفرگ سپ ور مرتخد

 ؟رتخد مودک

  دوب رق شاج همه وب هدروخ دگل هکسب هک دوب يا هیالود یکیتسالپ  پوت دوبن تلیاو مدرک هاگن تلیاو هب

 مدز داد

  وک مرتخد

 يزیچ نوخ زج هگید هک ییاج ات يدرک یم رت خرس و خرس ور بآ تفر یم  شرس زا هک ینوخ .تسب ور شاهمشچ
 مدوخ یچ ره تشادن يراگزاس رس مه بآ مداد یمن صیخشت ور مرس يالاب و ماپ  ریز دوب نوخ مفرط همه مدید یمن
 نوریب نوخ بابح و مدروخ یم نوخ .متفر یم ورف نامحر نوخ رد رتشیب مسرب شحطس هب هک مدرک یم کبس  ور
  مش هفخ نامحر نوخ رد هیال ود یکیتسالپ  پوت نومه اب اجنومه متفرگ میمصت و متسب ور ماهمشچ .مداد یم

 

... 

 ... هد هن تشه تفه شش جنپ  راهچ هس ود کی

  درمش یم بآ ریز یکی



 اما دوب ناویک مدرک زاب ور ماهمشچ دیسر هک ود و تسیب هب .هکیدزن شنت هک مدرک یم سح یلو دوب رود شادص
 دیشروخ رون دیشک نوریب نامحر نوخ زا و تفرگ ور متسد تسا هدشن رهاظ یسکع راگنا هک گنرمک يردق هب گنرمک
 ... هک دز ممشچ يوت نانچ

 

... 

 ماجک نم

 ناتسرامیب

 ؟ارچ

یتسه امیپ اوه طوقس راوگان هحناس هتفای تاجن اهنت وت  

  ؟دوب هدرکن طوقس البق نم هگم

 ...ینک تحارتسا هرتهب یتسین ینهذ یلداعتم طیارش رد نالا وت

؟تساجک اجنیا  

ایزوکین  

  دوب ممشچ يوت میقتسم راتسرپ  رس يالاب غارچ رون

يراد پمال ترس يور ارچ   

هفقس هب تسین مرس يور  

؟ هلمع قاتا اجنیا   

نوریب تمیرب یم نالا يدموا شوه هب دوز هرآ  

؟نیدرک لمع ور یچ  

ور تاهاپ   

؟نوشنیدیرب  

 

دراد همادا  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

متشه لصف  

 

راتسرپ   

 

 منود یم طقف ممشچ يوت دیبات میقتسم مرس يالاب پمال دیفس رون راب دنچ و مدرک زاب ور ماهمشچ راب دنچ منود یمن

.تشادن اراس و قراطلا لبج هب یطبر هک مدروآ رد يدیدج ياج زا رس راب ره هک  

؟تساجک اجنیا  

ایزوکین  

متسین قراطلا لبج يوت نم ینعی  

  هن

؟تساجک اجنیا  

تسراخب  

؟تساجک اجنیا  

!اوکیپساک  

؟یچ  

يدش لمع هزات ور تاهمشچ دنبب  



؟تساجک اجنیا  

  گربنرون

هراد هاگداد هک اجنومه  

  يدش لمع هزات دنبب ور تاهمشچ

 

 

 

 

 .مدرک زاب هک ىیاهنودمچ نوا ىوت ،امیپاوه نوا ىوت ىیاج هی .متشاذگ اج مرس تشپ ور محور هک منک ىم ساسحا نم

 مدش امیپاوه راب دراو ،نودمچ لخاد 1376 لاس هام رهم متفه زور نم ،هیلع نم مسا .منک رورم ور زیچ همه لوا زا دیاب

 ىمک !ىچ هب و اجک هب منود ىمن ىلو مدیسر هک هیتدم نالا .مدرک كرت دازآ ىروشک هب ندیسر دصق هب ور ناریا و

 یه هک نتسه يوحم ریواصت تسین فافش نادنچ منیب ىم هک ىریواصت نوچ ،هشاب مهوت منارگن ىلو مراد ىدازآ

نش یم رارکت  

 هکرت ىم پمال نیلوا هکنیا ات دیفس دیفس هدیفس اج همه

 قت

 مود پمالو

 قت

 	ىدعب ىاه پمالو

 	قت ،قت ،قت

 هی اب هداتسیا تشز و قاچ راتسرپ هی شرانک .مدیباوخ شور هک ناتسرامیب تخت هلیم هب هنز ىم راکدوخ هت اب رتکد
 	:هگ ىم و هنز ىم دنخبل رتکد .تسین اراس و ابیز هنوخ زا ىربخ ،رچلیو

 ؟ىدوب اجک

 ؟مدوب اجک



 ىنیب ىم باوخ هک دیسر ىم رظن هب ،هرآ

 ؟مدید ىم باوخ

 ؟ىدید ىم باوخ ،وگب تدوخ منود ىمن

 ...تخود ىم ور نم تشاد رفن هی دعب مدوب اراس اب شلوا

 ؟تخود ىم ور وت تشاد اراس

 ...هگید رفن هی هن

 ؟دوب ىک

 ...طایخ رفن هی

 ...هنیفرم رثا

 ؟رتکد ماجک نم

 ناتسرامیب ىوت

 ؟ناتسرامیب

 هرآ

 ؟هرابود

 ...ىیاجنیا شلوا زا ؟هیچ هرابود

 توکس هک یلدنص ياج هب .دوبن راوید هب ىا هرجنپ چیه ،مدرک هاگن قاتا رب و رود هب ،مدرک دنلب شلاب يور زا ور مرس
 ىربخ مه مدید ىم رابخا هک ىکچوک نویزیولت زا و دوب تشز ینهآ یتخر بوچ هی تسشن یم نوا يور ناتسهوک
 مه هگید تخت کی ،متسین اهنت قاتا ىوت هک مدش هجوتم و مدنودرگ ور مرس "ندرک ضوع ور مقاتا امتح" .دوبن
 .دیسر ىمن رظن هب رایشوه ىلو دوب نوریب وتپ ریز زا تسوپهایس ىدرم رس .تسه

 ؟نیدرک ضوع ور مقاتا	

 ...ىدوب اج نیمه شلوا زا هن

 !نیدوب هدرک مصخرم الصا ،مدوبن اجنیا هن



 ...ىدش لمع هزات میدرکن صخرم هن

 .هنک هدامآ ور رچلیو هک درک هراشا تشز راتسرپ هب و تفگ ور نیا

 .ىروخاوه تمیربب میاوخ ىم

 :متفگ و مدرک هاگن رچلیو هب	

 .مهب هدب ور اصع طقف مایب منوت یم مدوخ	

 	!ىنک تداع دیدج تیعضو هب ات هشک ىم لوط ،هدشن اصع تقو زونه ؟اصع مودک

 ؟تیعضو مودک

 اپ نودب ىگدنز

 ور وتپ هشوگ.ندیرپ هب درک عورش ممشچ کلپ و مدرک قرع ...پات ،پات ،پات،دش دنت مبلق نابرض ،دیخرچ مرس رود قاتا
 هچقب ات ود طقف نییاپ هب وناز زا .دندوب هدرک مکرت ماهاپ ،دوب ىلاخ وتپ ریز .مدز رانک ممکش ىور زا هتسهآ و متفرگ
 .دوب دیفس

 ؟وک نم ىقاب سپ	

 عطق ور تاهاپ میدش روبجم ام ،يایب رانک شاهاب مک مک هک هشتقو ،ینک یم ور لاوس نیمه یش یم رادیب هک راب ره
 !مینک

 ؟نیدرک عطق ىک

 ناتسرامیب تندنوسر هک عقوم نومه

 ؟متفر ىم هار ،متشاد اپ اجنیا نم ىلو

 ...ىتفر ىم هار تنهذ ىوت ،ساهوراد رثا

 .مراد دهاش نم ،هرادن ناکما

 ؟هیک تدهاش

 ...ناتسهوک توکس ورای نوا ،منکن رارف نیدوب هتشاذگ مارب هک ىیاه نابهگن

 ؟نراذب نابهگن هک ىنک رارف ىتساوخ ىم اپ مودک اب هخآ ،دوب هتشاذن نابهگن وت ىارب ىسک



	 

 ؟تساجک اجنیا

 هناتسرامیب ،هک متفگ

 ؟رهش مودک هک هنیا مروظنم

  ایزوکین

  !ایزوکین

  دوب لایخ و باوخ شمه اراس و دموا مدای زیچ همه دموا مدای

 

 ؟هدرکن طوقس قراطلا لبج ىوت امیپاوه ینعی

 یلیخ .درک دش ىمن ىراک و دوب هدز خی تاهاپ ،اجنیا تندروآ نودمچ يوت شیپ هتفه ود ،هدرکن طوقس امیپاوه هن
 !يدنوم هدنز هک يدروآ سناش

 راشف ور ماهمشچ و مرس يور مدیشک ور وتپ ،هشاب ىیوگتسار مدآ دموا ىمن شا هفایق هب الصا ،مدرکن دامتعا شفرح هب	
 نیا ایادخ ،هشاب باوخ نیا ایادخ ،هشاب باوخ نیا ایادخ ،هشاب باوخ نیا ایادخ ،هشاب باوخ نیا ایادخ .مه يور مداد
 ....هشاب باوخ نیا ایادخ ،هشاب باوخ

 :تفگ و رانک دز ور وتپ

 .نیبب ور ىلغب تخت

 :مدیسرپ و مدرک هاگن دروخ یمن نوکت و دوب هدیباوخ یلغب تخت يور هک یتسوپهایس درم هب

 ؟هیک نیا

 وت لثم هدنهانپ هی

 ؟نم لثم

 وت زا رتدب ىلو هرآ

 ریز ندوب هدیچیپ هک ىا هچقب ىال زا گنلش ات ود ،دوبن ىچیه نییاپ هب مکش زا ،دز رانک شور زا ور وتپ و تفگ ور نیا
 .ىا هوهق ىکی نوا و هسیک ىوت درک ىم در درز عیام شا ىکی هک دوب هدز نوریب شمکش



 .هدموا ایرد هار زا ،هدش روشک دراو ىنوناق ریغ مه نیا

 ؟نیدرک نومفصن میدموا ىنوناق ریغ نوچ

 رد هسنارف ىوت اه هدنهانپ هاگودرا زا هراچیب نیا ،ىایب نودمچ ىوت هک ىدرک باختنا تدوخ هزات ،ىتسین فصن هک وت
 دیود دیسرت تخبدب ،درک شبیقعت ،شتفرگ هابتشا تسیرورت اب سیلپ فرطنیا ،تشذگ زرم زا هتسرد و دموا قیاق اب تفر
 زا ،میداد ماجنا وضع صقن ىحارج .میدرک شا هدنز ام ىلو ،شندروآ هدرم ابیرقت .دش ىروجنیا و درک فداصت هداج ىوت
 شا ىگدنز همادا عنام هک ىزیچ ره و هدور زا ىیاه ىشخب هی ،هناثم ،اه هضیب ،تلآ ،اهاپ ،میتشادرب ور نییاپ هب مکش
 	.هنک ىگدنز ىمک هی ،اجنیا هدنوسر ور شدوخ هدیشک جنر همهنیا هک الاح هک رود میتخیر میدیرب ور دش ىم

 ؟ىگدنز ىگ ىم نیا هب وت ،ىگدنز

 ؟هگرم زا رتهب ىگدنز لاح ره هب

 ىم .تشاد شهگن هدنز مزاب و دیرب هش ىم ور مدآ هی زا ردقچ نینیبب نیاوخ ىم طقف اهرتکد امش ،هرتهب هک هتفگ ىک
 ...هریمب منکن رکف ربب ور شنوبز و رایبرد مه ور شاهمشچ ىاوخ

 	 :تفگ تینابصع اب و درک شرت ور وهی دروخرب هرتکد هب ماه فرح

 مزاب نینک ىم هدافتسا ام تاناکما همه زا اجنیا نیدموا نیدرک رارف نوتنوغاد ىاهروشک زا ،نیسانشن کمن ىلیخ اهامش
 ...نیراک بلط

 ...نیدرک نومفصن شاهاب هک ىیاه هرا ،تاناکما مودک

 مرس ىور مدیشک ور وتپ و متفگ ور نیا

... 

 ؟ندیرب ور ىجاح ىیاد ىاپ ارچ نامام

 مزیزع هراد دنق ضرم

 ؟هراد اپ هب ىطبر هچ	دنق ضرم

 هگید هش ىم ىروجنیا الاب هرب شدنق مدآ

 ؟ىچ ىنعی

 هگید هکانرطخ الاب هرب دنق ،منود ىم هچ

 ممهف ىمن ور شطبر هک نم



 !ىگب مه ام هب ىمهفب ور شطبر ىشب رتکد نوخب سرد ورب

...	 

 :تفگ ىکروز دنخبل هی اب و رانک دیشک مرس ىور زا ور وتپ هرابود رتکد

 هرتهب تدوخ ىارب ،نک ىراکمه مک هی ،هگید هسب

 :مدیسرپ و مدرک هاگن هایس درم هب هرابود

 ؟هیچ شمسا

 ؟ىک

 ؟هگید نیدرک شفصن هک نیمه

 	نامحر

 	؟!نامحر

 !هنامحر شمسا نتفگ شندروآ هک ىیاه سیلپ دوبن شهارمه ىیاسانش كردم ،نامحر هرآ

 هفصن قولخم و شدوخ زا و مدیخرچ تخت ىوت ىتخس هب دعب و مدش هریخ رتکد ىاهمشچ هب فرح نودب ىا هظحل
 هریخ نم هب ىساسحا چیه نودب و دوب هدرک هدامآ ور رچلیو سوبع و تشز راتسرپ ،تخت هگید فرط .مدنودرگرب ور شا
 	.دوب

 سوباک يوت هک متسنود یمن تشاد تیعقاو نامحر یلو "دوب لایخ و باوخ شمه ابیز هنوخ نوا و قراطلا لبج ،اراس "
  دید سوباک مزاب هش یم

 ور نم ،دوب ىلومعم ىاهروآ باوخ نداد ىم هک ىیاهوراد ىلو ،ننزب نیفرم مهب مدرک ىم سامتلا بترم دعب ىاهزور	
 	.مدش قرغ هگ ىوت ممهفن هک درک ىمن رود مدوخ زا اهردقنوا ىتح ،چیه درب ىمن هک اراس شیپ و قراطلا لبج هب

... 

 همه و نومرس يالاب دآ یم اسآ لوغ هدنرپ هی .مر یم الاب هوک زا مسانش یمن ور نوشمودکچیه هک مدآ هدع هی لابند
 .میریگ یم هانپ

	 

 ؟هیچ نیا



 هکشجنگ

 ؟سامیپاوه هزادنا ،هگرزب ردقنیا ارچ سپ

 .میکیچوک ام تسین گرزب نوا

	 

 .هبسا کشخ نهپ ،تسین هوک میر یم الاب شزا هک مه يزیچ نوا و میتسه کیچوک يزیگنا تفگش زرط هب نوممه

	 

 ؟میدش کیچوک ردقنیا یک ام

 میشب گرزب میتساوخ یم هک عقوم نوا

... 

 یم منوا مود یم .هنک یم رتشیب ور شتعرس منوا منک یم رتشیب ور متعرس ،هنک یم مبیقعت رفن هی ،متولخ هداج هی ىوت
 یم نوا لابند نم الاح .هنک یم هاگن ور شرس تشپ هدرگ یم رب نامزمه منوا منک یم شهاگن مدرگ یمرب وهی .هود
 هنک یم هاگن نم هب هدرگ یم رب وهی مود یم منم هود یم منک یم رتشیب ور متعرس منم هنک یم رتشیب ور شتعرس .مر
 منوا منک یم رتشیب ور متعرس ،دآ یم نم لابند هراد نوا هرابود الاح .مدرگ یم رب عیرس هنیبب ور متروص هکنیا سرت زا
 ...ور شتعرس

... 

 	.هدرگ یم ور غاب بجو هب بجو هراد سیلپ ،ندنک ور اج همه

 ؟يدرک شلاچ اجک

 غاب نیمه يوت اج نیمه

 ؟یگب ور شقیقد ياج ینوت یم

 تخرد ریز

 هتخرد رپ اجنیا

	 



 ریپ ای سا هچب ،رسپ ای هرتخد ،هیک هزانج منود یمن یلو مدرک لاچ هزانج کی اهتخرد نیا نیمه زا یکی ریز منود یم
 ای هدرم شدوخ ،شمتشک مدوخ منود یمن .دوب ملاس هدزای ىتقو ای شیپ زور ود ،مدرک لاچ ىک اقیقد منود ىمن .نز
 هزانج هی غاب نیا ىوت اجنیا هک منود ىم طقف ،مدرک فارتعا مدوخ ای مدش ریگتسد هک منود یمن .شا هتشک هگید یسک
 	.مدرک لاچ

 !دش ادیپ دش ادیپ نیایب

 ؟هیچ نیا

 هگید سا هزانج

 ...نومتشک شدنگ وب شور زیرب كاخ ،هیک لام دیمهف هش یمن تسین رتشیب اپ ات ود هک نیا سا هزانج شاجک

 

... 

 

 ىتشاذ ىم سانش باوخ ىولج	هک ندوب ىنعم ىب ىاهایور .ندوب اوتحم ىب کیچوک ياه سوباک نیفرم ىب ىاهباوخ
 و راد هدنخ ياهملیف		،نویزیولت ریواصت	هیبش ىیاهزیچ زا ندوب رپ .دروآ ىم رد نوشوت زا هدقع و ضرم و درد ات رازه
 فان زا هشب هک یباوخ دیشک تسد شتسوپ هب هشب هک یباوخ ،مرن متساوخ ىم ىباوخ نم .یناهگان ياهادص و كانسرت
 زا ور تیعقاو محازم تسد و هدب مهانپ ،هشاب هدرتسگ هک متساوخ ىم ىباوخ .دموا نوریب شمشچ زا و تفر ورف شا
 رتدیدش بتارم هب ىدرد ،مدرک ىم سح ور شدرد ىلو مدوبن نئمطم شندوب ىعقاو زا زونه هک ىتیعقاو .هنک هاتوک مرس
 دوب هدرب ونم هک نومه سنج زا ،نوبرهم متساوخ ىم ىیایور نم ،دوب هدز محور هب هک ىدرد ،هدش عطق ىاهاپ درد زا
 .اراس شیپ

 ؟ینز ىمن	نیفرم نم هب هگید ارچ رتکد

 ىرادن درد هگید وت

 مراد درد ىلیخ ،مراد ارچ

 ؟هنک ىم درد تاجک

 محور

 .نوریب هرب تنت زا اهردخم رثا هک مینک تکمک دیاب ،هدایتعا هنوشن

 ،گرزب ىاه هنوخ .نش ىم تفس مرن ىاهمدآ ؟هنک ىم رپ ور شا ىلاخ ىاج ىزیچ هچ .نوریب هرب ردخم رثا دیاب ارچ
 هسوب ،نش ىم بایان ابیز ىاهدنخبل .نش ىم وحم ،دنت ىاهگنر .نش ىم کشخ ،گرب رپ ىاهتخرد .نش ىم کیچوک
 .هروخ ىم مه اب ور تحور و مسج هک هش ىم ىیادص رپ کچوک ىالویه هب لیدبت قشع و نش ىم راداهب ىناجم ىاه



 !هنیرمت تقو وشاپ

 هتخس ىلیخ ،رتکد مرب هار انیا اب منوت ىمن	

 .هیتحار نومه هب ،ىدیشوپ دنلب هنشاپ شفک هک ىنک لایخ دیاب	 ،مگب تهب راب دنچ

 !منک لایخ منوتب هک مدیشوپن دنلب هنشاپ شفک البق نمرتکد

 !هلومعم دح زا رتدنلب شاه هنشاپ هک نک روصت دعب يدیشوپ دنلب هنشاپ هک نک روصت لوا ىرادن هگید هراچ ،ىروبجم

 نوا اب ندموا رانک .منک یم روصت هک منک روصت .منک لایخ لایخ لخاد دیاب "روعشیب رتکد هنز ىم ىتفم فرح هچ"	
 سح زج هب .مرب متسنوتن مه هرجنپ مد ات و مدیشوپ وراب ود ىکی .دوبن نوسآ دوب هدروآ مارب هک ىکحضم ىاهاپ
 .دوب تسردان مرظن هب مه نوش هزادنا ،دز ىم مه هب ور ملد هک نوشهایس گنر و متشاد نوشاهاب هک یگناگیب

 ؟تسین ىدنب زیاس ،هرادن هرامش شفک لثم انیا رتکد	

 ؟هگم روطچ

 !هدش لبق زا رتدایز ىلیخ نیمز ات ما هلصاف ،هشاب تسرد شزیاس مراد کش هخآ

 ؟میدیرب هک هتاهاپ هزادنا اقیقد انیا شابن نارگن هن

 ىلدم چیه	متسنوت ىمن نم طقف ای ننک ىم ادیپ ور لکشم نیمه هش ىم عطق نوشاهاپ هک ىناسک همه منود ىمن
 :تفگ رتکد .مش دنب نوشور

 .ىنکب لداعت نیرمت دیاب ىشب دیماان دوز دیابن

 رس ماهاپ هک مدرک ىم لداعت نیرمت دیاب ىنامز ،مدرک ىم لداعت نیرمت دیاب انیا زا رتشیپ ىلیخ...اه...اه ،لداعت نیرمت
 .هشن نیمز شخپ هگ هثم ىنز ىم رگنلت هک شا هشوگ ره هب و هریگب ىرتهب لکش و رس ما ىگدنز هکلب دوب شاج

 ...ىر ىم هار تدوخ ىاهاپ ىور ىراد راگنا تسرد ،اهزتورپ ىور ىزادنب ور تنزو نک ىعس	

 .مدموا ىم رانک مدرک ىم سح هک ىبیجع ىکبس اب دیاب و دوب هدش مک منزو ،اپ نودب .دوب شماجنا زا رت نوسآ شنتفگ	

 ؟هردقچ نییاپ هب وناز زا اپ نزو رتکد	

 هب وناز زا ور وت لام ،ننک یم باسح نور ریز زا هتبلا دصرد هد اپ ره ،هشاهاپ لام مدآ ره ندب نزو دصرد تسیب ابیرقت
 .شابن نارگن تسین رتشیب دصرد هدزاود ،هد مه ىور شاتود میدرک عطق نییاپ

 ىلو ندوب هدرک مک مزا ولیک شیش شمه هکنیا اب ،ولیک شیش دودح هش ىم ولیک راهچ و هاجنپ زا دصرد هدزاود ،هد	
 	.رونوا و رونیا هتفا ىم هاک رپ لثم هک متشاد ور يدازون ساسحا



 		!ىدرگ رب و هرجنپ ىاپ ىرب ىشاپ تخت ىور زا نک ىعس

 هرجنپ…….…..……….…..……تخت	

 تخت...…….…..……….…..…هرجنپ

 هرجنپ…….…..……….…..……تخت

 تخت...…….…..……….…..…هرجنپ

 برطضم و ىبصع ،تفرگ ما هسطع هار طسو رخآ تبون ىلو متشگرب و هرجنپ ىاپ متفر تخت رانک زا راب جنپ ای راهچ	
 ىم هلژ لثم منت هکیلاح رد و متفرگ هچیپ لد هدیسرن تخت هب .مدرک سح متارقف نوتس يور ىدیدش راشف و مدش
 ىمن نیفرم هک ىتقو زا ىنعی مدش ىروطنیا رابود ىکی مه نرایب ور اهزتورپ هکنیا زا لبق .متخت ىور مدروآ الاب دیزرل
 مدش ىم رامخ هار هب هار .دوب مدرد نیرتمک		زرل و بت و ىیاهتشا ىب ،غامد شزیر بآ .دوب هتخیر مه هب زیچ همه ،ندز
 	.متفر یم لاح زا و

 مراد درد نم رتکد

 ىراد درد هک ىنک ىم لایخ ،هن

 اج نومه و اراس شیپ مدرگرب تساوخ ىم ملد .نتفرگ یم مزا مه ور نوا هک دوب لایخ تشم کی نیمه مبیج هدنوم هت
 ور مرمع فصن نم ،باوخ ای هیرادیب ىوت هک دوبن مهم ،مدوب هدید مرمع ىوت هک دوب ىیاج نیرتهب هنوخ نوا .منومب
 ...مدرک مورح اعقاو ور هگید فصن نوچ متحاران ىلیخ تباب نیا زا و مدیباوخ

 مراد درد نم

 مد ىم صرق تهب نالا بخ

 ؟نزب نیفرم مهب ماوخ ىمن صرق هگید

 هش ىمن

 ...ادخ ور وت ،منک ىم تارب ىاوخب ىراک ره

	 

 مدآ هک دز سدح دش یمن ،دوب هدش نم ندرک کشخ و رت	 لوئسم راگنا لوا زا هک دوب ىقالخا دب و تشز راتسرپ "وز"
 یم ور شهاگن شا تمس هب متشگ یم رب ات یلو مهب دز یم لز ،درک یم یفخم ور يزیچ هی راگنا شمه ،هن ای هیبوخ
 ىمن .مرادن اپ هرن مدای هک داد یم مهب مکحم نوکت هی دصق زا راگنا یهاگ درک یم ماج هب اج میالم و مرن یهاگ .دیدزد
 تشگنا ،دوب بیرغ و بیجع شرهاظ .دوب تسرد راگنا ىتفگ ىم هک ىنس ره ،داتفه ات لهچ نیب ،هشلاس دنچ تفگ دش



 تشپ و تشاد ىداشگ نهد و هلوک و جک ىاهبل		.دوب جنرب ریش هیبش هک ىدیفس تسوپ و تشاد هنودرم تفلک ىاه
 مه تشرد لاخ ات هس ود .دش ىم زارد گنل هشپ هیبش مرس ىالاب غارچ رون ریز هک دوب نوزیوآ روب ىوم رات ات دنچ شبل
 و مکش و نوتسپ ات اه كورچ دز سدح دش ىم و دوب هدروخ كورچ شندرگ .دوب ششوگ هلال ریز شنیرتدب هک تشاد
 "شحو غاب" ىهاگ مدرک ىم شادص "وز" ىهاگ .هراد همادا مه شا فان ریز

	 

 ؟ىچ ىنعی شحو غاب

 ام نوبز هب هتمسا ىنعم

 	!هزارد هچ

	 

 هک ىتقو -دوب شگرم هچ منود ىمن- بش هی هکنیا ات تفر ىمن راب ریز ىلو هنزب نیفرم مهب مدرک ىم سامتلا بش ره
 :تفگ و متروص يوت دروآ ور شتروص ، منک یم تارب ياوخب يراک ره ینزب نیفرم هگا متفگ شهب

 ؟ىنک ىم مارب ىراک هچ الثم	

 :متفگ دیدرت اب .تفر ىم رد منهد زا ندرک سامتلا ىال هک دوب ىفراعت ،مدوب هدرکن رکف شاجنیا هب بخ	

 ؟وگب تدوخ منود ىمن ،ىگب هک ىراک ره	

 هشیش هی اب دعب هقیقد دنچ یلو .تفر و داد نوکت رس ،تفگ شدوخ اب يزیچ هی بل ریز ،تخادنا رونوا و رونیا هب ىهاگن	
 و تسب ور شاهمشچ ،متروص ىوت دروآ ور شتروص هرابود و دیشک ور متخت رود ىبآ هدرپ ،تشگرب گنرس و نیفرم
 :تفگ

 منزب نیفرم تهب ات سوبب ونم	

 .مدیسوب ور شا هنوگ هارکا اب	

 سوبب ور مبل ،هن ىروجنیا ،هن هن	

 !؟ور تبل

 ور مبل هرآ

 شدوخ ،نم غامد ىوت تفر دیرپ ،دوب شبل تشپ هک ىزارد گنل هشپ .شبل ىور متشاذگ ور مبل و متسب ور ماهمشچ	
 یم لوط اه هشپ زا لسن کی یگدنز هزادنا هب شا هسوب ره .تخیر مخت ات رازه شرایش ره ىوت و دنوسر مزغم هب ور



 و دز ىم سفن سفن .هسیلب ور متروص شنوبز اب داوخ ىم شلد هک ردقچ ره و هسوببور ماهبل مداد هزاجا یلو دیشک
 .مروانش ىتابن نغور لطس ىوت مدرک ىم ساسحا .تفر ىم مغامد و شوگ ىوت شنهد ترارح

 !؟نغور لطس ىوت ىنک ىم ورف رس اب ىروف ىرب ىم هک فرط ره هب ونم ارچ ایادخ "هبرچ ردقچ نیا ایادخ"

 	...نه...نه...نه

 :متفگ و مدز رانک تسد اب ور شتروص

 ؟هن ای ور نیفرم ىنز ىم مراد درد

 لخاد دیشک مرن ور فافش عیام و شوت درک ورف ور نزوس تشادرب متسد رانک زیم يور دوب هتشاذگ هک ور نیفرم هشیش
 هکیلاح رد ،دنداد یم سپ هرطق هرطق و دندوب هدرک ریطقت دندوب هدیشک نوریب هک دوب نم حور فافش عیام .گنرس
 دروآ نوریب شدیفس سابل ىوت زا هک ور شا هدیکورچ و تشرد ىاه نوتسپ	هک مدید تفر ىم ىهایس ماهمشچ
 ....منهد ىوت	تشاذگ	و

... 

 شاداد ،هد ىم نوج هراد ناتسرامیب ىوت هداتفا !ىکج دمم ممکش ىوت ندز وقاچ اب ىدهم بابرا نوبایخ ىاه تال
 ىاپ هک ننود ىم .ندرگ ىم براض لابند نراد ىدهم بابرا ىوت نتخیر تسد هب همق دمم ىهاوخنوخ هب شاه
 خاروس لابند و نر ىم رد اه هچوک رس زا نوشاه هچون .نیمز ىوت نتفر ندش بآ نوشمه ىلو هطسو ىدارم ىاردارب
 گنز اه هیاسمه ،هداد شتاجن لحم شورف باریس ندرک شال و شآ ندز هچوک رس ور نوشیکی ،ندرگ ىم شوم
 زا ات ود ىکی...هکیفارت دابآ ماظن هبورغ کیدزن ىلو ننک ىم رارف دمم ىاردارب ،نایب اه سیلپ هگا ،دایب سیلپ ندز
 ىطایخ مر ىم مراد نم .نشک ىم بقع و نروخ ىم ردام و راخ شحف ،ننک ىنویم رد اپ ولج نر ىم لحم ىادرمریپ
 :هنز ىم داد و هریگ ىم ور ما هقی اهردارب زا ىکی .مریگب ور ماباب تک ىرهپس

 ...راخ مدروآ تریگ بوخ ،اجک ،اجک

 اباب مینیب نک ملو

 ...هرپ ىم مزاف هس زا قرب هک هنز ىم ىمکحم ىلیس نانچ

 ؟ىتسین ردارب رغصا هکیچوک شاداد وت هگم

 ؟ىچ رغصا

 ...هاپس ثوید ىاردارب نیع هدنب ىم ور شنریپ ىالاب همکد هک نوا ؟هگید هدنج ردام ىدارم رغصا

 هیلع ممسا نم ،مسانش ىمن نم ادخ هب هن



 تمدید اه ىدارم اب سانشآ تا هفایق ،ىگ ىم غورد

 	.مریگب ىطایخ زا ور ماباب تک مدموا متسین نوبایخ نیا هچب الصا ،نوشمسانش ىمن الصا نم ادخ هب هن

 ور هگید ىکی ندرگ سپ شلیب لکش تسد اب و نوبایخ فرطنوا هود ىم و هنک ىم لو ور ما هقی ،مگ ىم هک ور نیا
 موناز و مروخ ىم رس رد ىولج ،مریگب هانپ ىطایخ لخاد هک مود ىم و منک ىم هدافتسا تصرف زا نم ،هریگ ىم
 کی سابل هک طایخ ماربا رانک فاص هزاغم ىوت ،تسا همق مخز زا رتهب وناز شارخ ،منک ىمن هجوت ،هش ىم هدیشارخ
 	.منیش ىم هدیشوپ دیفس تسد

 نکن هلجع الصا ىلو مریگب ور ماباب تک مدموا اقآ ماربا

 :هگ ىم و هنز ىم دنخبل ماربا	

 .منک ىمن رظاح ور تاباب تک نرن اه تال نیا ات سرتن

 دمم ىاردارب .هزود ىم ور شتسد ریز هچراپ نوبایخ ىادص و رس لایخ ىب و نییاپ هزادنا ىم ور شرس و هگ ىم ونیا
 	.نشک ىم نوشن و طخ و ند ىم ىسومان ىاه شحف نریگ ىم ور همه ىولج

 ؟اقآ ماربا نا ىک هگید انیا

 !ىکج دمم ىاردارب ،هیدیجم ىاه تال

 ؟ناچ ىکج ،هیچ ىکج دمم

 !شریز ننز ىم کج نگ ىم ،سانیا هکیچوک شاداد ىکج دمم اباب هن

 ؟هنیشام هگم ،ىچ ىنعی شریز ننز ىم کج

 دب شمسا انیا ردارب الاح ،ننک یم ور هگیدمه همه اتول و تال لحم نیا ىوت ،اه ىتسین دابآ ماظن هچب هکنیا لثم وت
 	...هگید هتفرد

 ىم شزا ور مهاگن منک ىمن لاوس شزا هگید ،دآ ىمن مشوخ الصا هک هنز ىم مه ىکرچ دنخبل هگ ىم هک ونیا
 بقع ننکن ادیپ ور اه ىدارم هنوخ ات دمم ىاردارب		.منک ىم اشامت ور ىنوبایخ گنج هزاغم هشیش تشپ زا و منودرگ
 ...هنز ىم داد و هنک ىم نوریب ور شرس اه ىدارم هنن ،هش ىم زاب هنوخ هی ىالاب هقبط هرجنپ شرخآ ،نشک ىمن

 مزیر ىم دیسا الاب نیمه زا نیسیاو هگا نیشمگ نیرب ،شندز ندرک بوخ مارسپ سا هراک نوا نوتردارب ،اه هدنج ردام
 	...نوترس ىور

 ىادص ،نشک ىم بقع هشاب دیسا هکنیا سرت زا دمم ىاردارب ،نوبایخ طسو هزیر ىم كرچ بآ لطس هی و هگ ىم ونیا
 ىوت نوشاه همق قرب	 ىلو نش ىم دیدپان ىعرف ىاه هچوک ىوت	و نر ىم رد فرط هی زا مودک ره ،دآ ىم سیلپ ریژآ



 زا ،هنز ىم دنخبل طایخ ماربا ،ىراد دردرس صرق اقآ ماربا...هر ىم ىهایس مامشچ هشک ىم ریت مرس ،هنوم ىم نم هاگن
 ور موناز رس هدش هدنک تسوپ نزوس و خن اب و هنز ىم الاب ور مراولش هچاپ ،هنیش ىم ماپ نییاپ دآ ىم هش ىم دنلب شاج
 مرس ىالاب ىغارچ ،متسوپ ىوت هنک ىم ورف ور شنزوس كون هک راب ره ،مش دنلب اج زا منوت ىمن ،هدز مکشخ .هزود ىم
 طقف هگید هک هش ىم دایز ردقنوا رون ،هراد شفقس هب غارچ همهنیا طایخ ماربا متسنود ىمن تقوچیه ،هش ىم نشور
 	.منیب ىم ىدیفس

 دیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفس

 دیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفس

 دیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفسدیفس

 
 

 

 

 

 رخآ لصف

 ؟لاچخی رد ىوت ىتسشن ارچ ؟ىدروآرد  وتاهاپ ارچ

 مدش هتسخ نم

 ؟ىچ زا

 هرپن تقوچیه هگید هک ىنزب ردقنوا هش ىمن ،نیفرم رثا ندیرپ زا

 مراد تارب دب ربخ هی

 ؟ىربخ هچ

	 

 منزب نیفرم تهب منوت ىمن هگید

 ؟منک ىم تارب یگ ىم ىراک ره هک نم ،ینوت یمن ارچ

 ...هش ىمن هگید ،هکانرطخ ىلیخ



 ؟ینزب نیفرم هک هکانرطخ تقونوا ضیرم تخت يور يایب یش تخل ناتسرامیب يوت تسین كانرطخ

 ...هخآ نرمش یم ور اه نیفرم

 نم هب هک ندیمهف همه .هش ىم ور هراد شتسد تفگ ىم ،هدیسرت هک درک ىم دومناو لقادح ای دوب هدیسرت "وز"	
 هنک مدعاقتم درک یم شالت و دوب هتفرگ ور متسد ،دوب هداتسیا مرانک .ننک شنوریب هک سازور نیمه و هنز ىم نیفرم
 .منک كرت ور نیفرم

	 

 ...هنک ىم مک ور درد ،اه هبوخ مه لودامارت نیبب

 ...	نزب نیفرم ماوخ ىمن لودامارت ،مرادن درد هک نم

 ...هکانرطخ ،هش ىمن نیفرم

	 

 :متفگ و شاهمشچ ىوت مدز لز

	 

 ...ىنک ىم هدافتسا ءوس مزا مگ ىم همه هب ،منز ىم داد ىنزن نیفرم هگا

 ؟ىا هدافتسا ءوس هچ !هدافتسا ءوس	

 ...ىنک ىم ىسنج هدافتسا ءوس نم زا نیفرم هرطق ود ارب مگ ىم همه هب	 ،اه منز ىم داد اعقاو منک ىمن ىخوش

	 

 	:داد باوج و دز دنخزوپ ،تفرگن ىدج ور مدیدهت

	 

 ...منزب نیفرم تهب ىنک ىم راداو ونم مه وت !تسا هفرط ود هک هدافتسا ءوس

 .مناوتان ،مرادن اپ نم ،تسین هفرط ود هن

 ...مرادن ور ىسک ،ماهنت منم بخ

 و هداد تسد زا ور شاهاپ هحناس ىوت هک تخبدب نووج هی ىارب ىلو ،هزوس ىمن وت ىارب نوشلد مدرم ،هنک ىم قرف
 .نش ىم رثاتم هتفرگ رارق شراتسرپ  زواجت دروم ناتسرامیب تخت ىور

 ...ننک ىم كرد مدرم	،تسا هناقشاع طابترا هی نیا ،هیچ زواجت	

 هرتهب تارب ینزب ور نیفرم مرظن هب ،هیچ ارجام نمهف ىم ننیبب ور تلاس و نس و هفایق ،نزادنب وت هب هاگن هی مدرم
 ...ننک یم تجارخا شقوف نوچ



 راک مراد هک تساهلاس اجنیا نم ،هیچ تا ىعقاو مسا تسین مولعم یتح ،یتیوه یب هدنهانپ هی وت ،نوسرتن ونم يدوخیب
 ...نریگ یم ور نم فرط همه ،مرادن ىا هقباس ءوس چیه ،مد یم تایلام و منک یم

 ؟ینز یمن نیفرم سپ

 !باوخب و روخب ور تا پوس ،نیفرم ىب نیفرم ،منز یمن هن

	 

 مدز داد و دش رتزاب مادص ،مدرک ىهاتوک هفرس

	 

 ...کمک...کمک...کمک

	 

 :تفگ و داد راشف ،منهد ىور تشاذگ ور شا هدنگ نیگنس تسد	 ،دش لوه

	 

 ...نزن داد ىنک ىم راک ىچ ،سیه ،سیه

	 

 	:متفگ و مدز رانک منهد ىور زا ور شتسد

	 

 ...يا هنومن دنورهش هک وت ،يدیسرت ارچ

 نزن داد الاح بخ

 منز ىم داد ىنزن نیفرم

 	!درکادیپ هشب ىهار هی دیاش منک رکف راذب نزن داد ،نک ربص

 ؟ىهار هچ

 همادا ىروجنیا هگا .ننز ىم رس تهب نآ ىم مه هگید راتسرپ و رتکد ات دص ،ىتسین هک نم رظن تحت طقف وت ،نیبب
 ...ىنوم ىم نیفرم ىب مه وت مش ىم جارخا نم میر ىم ول امتح میدب

 ؟هیچ شهار ىتفگ هک ونیا ،بخ

 .منک هیهت تارب ناتسرامیب جراخ زا نیفرم ،هنوخ مربب ور وت منوتب نم دیاش هک هنیا شهار

 ؟ىراد هزاجا هگم ،تا هنوخ ىربب ونم ىاوخ ىم ىروج هچ



 	.هش ىم لح لکشم مینک جاودزا مه اب هگا ىلو مرادن هزاجا هک راتسرپ ناونع هب

 	؟!جاودزا

 هک ىضحم هب ىلو نرادن تراک هب ىراک ىناتسرامیب ىوت ات .هبوخ مه تتماقا يارب	!هشهار نیرت تحار جاودزا هرآ
 	.هتماقا تلکشم نیلوا ىشب صخرم

 یم مرادیب روز هب و ندیشک یم مرس ریز زا ور شلاب هدش یم باوخ مرگ ماهمشچ ات هدوب روطنیمه هشیمه نم یگدنز
 .الاب هربب ور تمیق تساوخ ىم یلو متخادرپ یم مه ور شاهب و دوب شوخ دز یم تبکن نیا هک ینیفرم هب ملد .ندرک
 هنوخ ىوت هنک ىم ماهاب اجنیا هک ور ىراک نومه تساوخ ىم درک ىمن قرف ىچیه مدرک ىم جاودزا شاهاب	هگا هتبلا
 مریگب هرفن ود سکع مدوبن روبجم ،مشکب تلاجخ شزا هک متخانش ىمن مه ور ىسک هگید فرط زا .هدب ماجنا رت تحار
 ات هگا ،كرد هب مه مردپ و ردام .الصادرک ىمن رکف نم هب ىسک ،متشادن هک ىقیفر و تسود ،متسرفب ىسک ىارب و
 .نرادن ور هدموا مرس هب هچ ننودب هکنیا تقایل الصا ندرمن نم ىرود مغ زا نالا

 !هشاب

 !هشاب ىچ

 	!مینکب هشاب ،مینک جاودزا مه اب ىتفگن هگم هگید جاودزا

 داد .نوریب قاتا زا تفر و هدنخ ریز دز هظحل دنچ زا دعب ،مراذ ىمن شرس هبرس هشب نئمطم هک مامشچ هب دش هریخ
 :مدز

 	؟دش یچ نیفرم

 :دز داد رد تشپ زا

 مدرگ یم رب نالا

 و گنرس اب دعب هقیقد ود ىکی و تفر .درک ىمن ىقرف نم ىارب ىلو دوبن مه دیاش ،هرظن تحت هک تفر شدای راگنا	
 و درک رپ فافش عیام زا ور گنرس دعب و دیشک لماک ور هدرپ ،درک هاگن ور رونوا و رونیا لومعم قبط .تشگرب تالیکشت
 هب عورش و ماهبل ىور تشاذگ ور شبرچ ىاهبل ،هدیشکن نوریب ور نزوس زونه .متسد گر ىوت درک ورف ور نزوس رس
 .متفر لاح زا دیسر ماه هزول هب هک شنوبز ،درک ندیکم

 

... 

 

 ياه نودمچ رابنا يوت هنز یم قرو ور تارطاخ هچرتفد کی مرانک هتسشن نییاپ هدموا متروص زا  ما هتسکش غامد
  هدروخن ور منوختسا زغم امرس زونه و متسشن امیپاوه

 ؟ینم غامد وت



 ملوگوگ يالکین غامد هن

 ؟تسین تدرس

 روطچ وت هن

 هن زونه

 تخاروس يولج یتفرگ هچباتک هک يراد مشچ هگم وت

 داد همادا هچرتفد ندنوخ هب و درکن ملاوس هب یهجوت غامد

 ؟ینوخ یم یچ الاح

 ور راس تارطاخ هچرتفد

  سانشآ مارب مسا نیا ردقچ اراس

 هتشون یبلاج يازیچ

 ؟یچ الثم

 :دنوخ و درک يدولآ نوخ فم فم ما هتسکش غامد

 شوخ و ناوج نامهم ،طول ياقآ شرهوش تقو ره .مراد تسود هیقب زا رتشیب ور طول نز ینارق ياه تیصخش نیب زا
 بیترت و نایب ،نشب ربخ اه هیاسمه هک هدرک یم تسرد شیتآ و هنوخ موب يور هتفر یم مناخ جاح ،هتشاد ییامیس
 یم يدعب هس یسکس ملیف مه هدش یم صالخ نومهم يارب زپ و تخپ زا مه يروجنیا .ندب ور شرهوش نومهم
 	.هدید

 هراد یطبر هچ هسیونب طول هب عجار دیاب رتخد نیا ارچ

 :نک شوگ هتشون مزاب

 ار یتدم و دش راتفرگ یهلا بضغ هب ،شا موق يارب باذع تساوخرد رد لیجعت هطساو هب ربمایپ سنوی نارق تیاور هب
 رد یتدم وتپژ ردپ هارمه هب و دش راچد تشونرس نیمه هب مه ویکونیپ ،يدولک ولراک تیاور هب .درک رس گنهن مکش رد
 یم رواب درگرب ورب یب ار لوا هصق هک اه نامه .مدینش ار اه هصق نیا يود ره هک دوب ملاس هد .دش ینادنز گنهن مکش
 .دنامب هدنز ویکونیپ هک درادن دوجو اوه گنهن مکش رد هک دنتفرگ یم داریا و دندیدنخ یم مود هصق هب دندرک

 دراد دوجو اوه یلک گنهن مکش رد و تسا یعقاو اه هصق نیا ود ره هک متسناد یم مه لاس و نس نامه رد نم یلو
 ،وتپژ ردپ و تسین شناگدنب نیب یقرف هک هتفگ نارق نامه رد ادخ هکنیا هوالع هب دهد یم ار اهنآ يات هس ره فافک هک
 .دنناسکی وا هاگن رد همه ربمایپ سنوی و ویک ونیپ

 

  اراس اراس سانشآ مارب مسا نیا ردقچ اراس



 داد یم همادا ندنوخ هب ما هتسکش غامد و مدرک یم رکف اراس هب نم

 يایازم و هنالاس یصخرم و هتفه رخآ یلیطعت نودب هتعاس راهچ و تسیب هروبجم تخبدب لییارزع ینعی یهلا لدع
 هک هتسشن ادخ رس تشپ و شتسد هتفرگ قوب هی لیفارسا هکیلاح رد ،هزیرب قرع و هنک راک ،هیاپ نود دنمراک هی یعیبط
 و هدب شتحتام هب ینوکت ناخ لیفارسا ، هنک تمایق تساوخ و هدز يدنگ هچ هک دیمهف هرخالب ادخ ،يراگزور يزور هگا
 	.هدب ربخ و هنکب توف ات ود شقوب يوت

 تسا ناریو تسب ياپ زا هناخ :یقالخا هجیتن

	 

 :نک شوگ هبلاج یلیخ یکی نیا

 رس هب رس کی زا دش ىم هک دوب ىلاخ ىردق هب شلخاد ،ىعقاو یلاخوت مدآ کی .مدید یلاخوت مدآ کی هرابود زاب زورما
 .تشاذگ نآ رد فرصم ىب ياه ترپ و ترخ و درک شا ىدنب هسفق ای تخیوآ سابل و تخر نآ هب و دیشک دنب شرگید
 .داد ىم ادص ىلیخ اما

 ىکبمت راگنا .دنتشاد مب ىادص .مدوب هدز تسد ناش ىلاخ ياهاج زا یضعب هب و مدوب هدید یلاخوت ىاه مدآ مه البق
 ىلبط .هداتفا تا هناخ فقس رب نامسآ زا گنهن ىرک یم لایخ هک تشاد ىنینط نانچ ىکی نیا اما .هرب تسوپ اب دنشاب
 هدامآ ،هدش كوک ،هدیشک شتسوپ .شدوخ ىارب دوب

 باتک هب نم زا سکچیه مدوب تایبدا قشاع هشیمه نم ینود یم تفگ و دز يزیر هدنخ دنوخ هک ور هصق نیا غامد
 :نک شوگ ور یکی نیا هش یم یبوخ هدنسیون اراس هرتخد نیا تسین رتکیدزن

 همه ،راک لحم هب مسرب هک ات نوریب مر یم هک هنوخ رد زا حبص زور ره .مرمش یم ور اهمدآ .مراد شرامش يرامیب نم	
 ،مرمش یم ور اهمدآ و مدرگ یم لو اه نوبایخ يوت لیطعت يازور .روطنیمه مه مدرگ یمرب هک یتقو .مرمش یم ور
 .مرمش یم ور اهمدآ شمه....اه ناروتسر و اه هزوم ،امنیس يوت ،كراپ يوت

 یتقو شتسار .هش یم مک نیرمشب هگا ،هک نینود یم هخآ ،منک یم کمک ایند تیعمج لورتنک هب اهمدآ ندرمش اب نم
 مدوخ ،متفگ هد یمن باوج ایند تیعمج لیدعت يارب یناهج گرزب ياه نامزاس ياه همانرب زا مودکچیه هک مدش هجوتم
 .مرمشب و مشب راک هب تسد

 

 شینیبب ياوخ یم تفگ يدج یلیخ و رانک تشاذگ ور هچرتفد دنوخ هک ور هصق نیا مغامد

 ور یک

 هگید ور راس

  ؟مش یم هدنهانپ هک يروشک يوت شمنیبب اجک

 اجنیمه هن

 تسین يزیچ مغامد و نم و نودمچ زج هب هک اجنیا



 مه ور تناور و حور میرذگب يدنوکش ونم الاح ات هک يرابود زا ینک یمن تقد یچیه هب تقوچیه هنیمه تلکشم
 تسین لصو تا هگید ياجک چیه هب تاجک چیه الصا هک يدرک درخ يدز يروط

 ناور هک متشادن ربخ یلو هراخب هیبش متسنود یم ور حور !نوریب دز منوک زا مناور و منهد زا محور تفگ ونیا مغامد ات
 هد یم زایپ  يوب هک شاش لثم هیگنر درز عیام

 ؟يدرک تناور و حور اب هک هیراک نیا ینیب یم

  شاش لکش ور مناور و مدرک راخب ور محور نم ینعی مش یمن هجوتم

 هن ای ینیبب ور اراس ياوخ یم الاح مباتک يوت هداس غامد هی هک نم !مدرک نم سپ هن

 اراس اراس اراس سانشآ مسا نیا ردقچ اراس

 ینک یم شادیپ نک زاب یکی یکی ور اهنودمچ وشاپ 

 

 ریز ور رانک دیشک ور شدوخ مناور  .محور يوت تفر مرس و میراج ناور يور متشاذگ اپ و مدش دنلب نودمچ رابنا فک زا
 گس کی مدرک زاب ور لوا نودمچ .دوبن هگید راگنا هک يروط درک قیقر ور شدوخ محور دش یفخم هنهک نودمچ کی
 یم مزغم هب شنوبز .مغامد ياج ندیسیل هب درک عورش و ملغب يوت دیرپ  گس ات دوب نوجمداب هیبش رتشیب هک کیچوک
 دیود نیمز متشاذگ و مدنک متروص زا ور ینوجمداب گس .درک یم لق لق دوب هدش یفخم هک ینودمچ ریز مناور و دیباس
 يوت  .مدیدن رازآ هک دوب هتفرگ هلصاف مزا ردقنوا مناور هناتخبشوخ یلو درک شندز سیل هب عورش و مناور تمس هب
 نامحر دوب هدروخ رهم شتشپ  ییاقیرفآ یبوچ کسام کی یموس يوت دوب یعونصم ياپ  تفج کی مود نودمچ

 دوب هدنک تسوپ  غزو زا رپ يدعب نودمچ

 وک نوتتسوپ 

 يدیشک وت

 مدیشک نم

 نتسشن و مناور يور ندرک نهپ هلصافالب هک ندروآ اجک زا زبس گرب منود یمن .مناور هب ندرک هلمح مه اه غزو
  ندرک روق روق هب نوشور

  تشاد رظن تحت ونم یکی نوا زا و دیدنخ یم يدلج ریز شخاروس هی زا مغامد

 هنوخ هنووید هدش اجنیا هک یلاحشوخ هیچ



 ؟يدرک ادیپ ور اراس

 هن زونه

 هن ای یسرب شهب ینک یم تقو منود یمن یلو هنودمچ نیرخآ يوت اراس

 منک یم زاب ور يرخآ لوا بخ متفگ و مدیدنخ

 همودک يرخآ ینود یم اجک زا و تخادنا شالاب زوق هب یکورچ مغامد

  هگید هفص رخآ هک هنومه

 ینک یم زاب وت هک هنودمچ نیرخآ يوت اراس هفص يوت نودمچ نیرخآ هفص رخآ هک نوا مزیزع هن

  ور نوشاه پیز متسکش یم ور اه نودمچ لفق اه هناوید لثم هگید ياهنودمچ ندرک زاب هب مدرک عورش تفگ هک ونیا
  دیاب مدرک یم شادیپ  دیاب مدش اراس قشاع راو هناوید یلو ارچ منود یمن متخیر یم ور نوشلیاسو و مدرک یم هراپ
 ...دیاب مدرک یم شادیپ

 مدوبن نوشرظتنم الصا هک ندموا یم نوریب اه نودمچ زا یناسک بترم اراس ياج هب

 باصعا صرق دبس کی اب مردپ 

 شتسد يوت یموینیمولآ شکدود هکت کی و هتخوس تروص اب دمحا

 دولآ كاخ هنهک يوراج و دوب هتسب رمک هب هک يرداچ اب مردام

 هگید تسد رد يرجآ هراپو تسد کی رد هیال ود پوت کی اب يرسپ 

  تروش ياج هب یقیقع حیبست و شلغب ریز يزامناج اب تخل یتمعن مناخ

 !هراوشوگ و تشاد شیر دموا نوریب ناویک دعب

 ناویک يدوب اجک

 مدوب هدرم

 ناهآ

 ...مدرک یم ور رکف نیمه منم

 ؟يدرم اجک



 هار يوت

 ؟هار مودک

  دیسر یمن تقوچیه هک یهار

 مدید نم

 ؟يدید اجک زا

 يدوب هدش یطاق فلتخم يایاواز زا

 مدش یم یطاق دیابن

 ؟ارچ

 مدرم نوچ

 ؟ يدرم یک

 مشب تکاس درک هراشا و شغامد يور تشاذگ ور شتشگنا ناویک

 دیچیپ رابنا يوت نابلخ يادص

 اب و نیدب الاب ور اه هشیش ظافح دینک زاب ور نوتاهدنبرمک افطل میش یم طوقس هدامآ هگید یتاظحل ات  مرتحم نیرفاسم
 هشب تبث بوخ نوترطاخ يوت نوتگرم هظحل هک دینک اشامت ور نوریب تقد

 ؟مینک طوقس هرارق ناویک

 ینک یم طوقس وت هرآ

 ؟یچ وت

 مدرک البق ور مطوقس نم

  تسب ور شرد و دوب هدموا نوریب شزا هک ینودمچ لخاد تشگرب و تفگ ونیا

  دروخ یتخس نوکت امیپ اوه ن تفر ناویک ات

 مدش نزو یب ناهگان و



 دش قلعم اوه رد زیچ همه ناهگان و

  ماپ  رود محور دیخرچ مرس رود ما هتسکش غامد و

 تسوپیب ياه غزو زا رپ اوه رد قلعم دش ینزو یب بآ مناور

  دوب یقاب هدشن زاب هگید نودمچ کی زونه ناویک نودمچ زج هب نییاپ  نوا یلو

  منوسرب شهب ور مدوخ مدرک شالت

 راجفنا يادص دموا یبیهم يادص یلو

 ندرم همه راگنا

 مدرم منم راگنا

  دیسر رخآ نودمچ هب متسد هک مدوب هدرم

  مدرک زاب مه ور رخآ نودمچ 

  دوبن شوت اراس

 دوب یلاخ

 یلاخ یلاخ

 یلاخ یلاخ

 یلاخ یلاخ

 دوب هتفگ غورد مغامد

.... 

  ایزوکین مدیسر هناحبص تقو زورید

 ندیرب ور ماهاپ راهان زا شیپ 

  مدرک جاودزا وز مراتسرپ ابرصع 

  دییاز ولقود وز منز ماش تقو



 ندش رتگرزب نم زا ماه هچب زورما حبص

 دیسیونب مربق گنس يور

 تسیزن زگره و درم یتدم ام نایم دمآ هک دوب هدنهانپ کی

 

 نایاپ 
 


