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 اول فصل 

 و یافت هرا شبقل هب و دفتاا تیسه ياهلک پ تپش هپنجر ي هشیش از رنو. نبود سحر
. ودب نشرو نماز و نیمز. تنشس بشاوتختخ رد دشاپ. دز مکشچ لشد رد يا هرتاس

 از اتیح آب مثل ظلمات لد از روز هک ردک وربا اهوربا شوخ ي همه مثل آن یک
 ودخ روغد از اول حبص ؛دیایپ هظحل یک اهنت رون ماا، دش هدییزا یکیرتا روند

 . ودب هدش يورهاسی

 ي هسارنخ و درآورد ایشه وشگ از را هتشغآ موم هب ي هپنب ياه هلولگ تیسه
 . ختیمآ مهب یکیرتا با، ودب هدیباوخ مقابل تخت رد هک رگبزردما

 . تسب را ایشهمشچ و دشیک رازد -اصد و یکیرتا -

 شنت هب شنهاپیر، هردک قرع مارگ از. تسا یساشنان نیمزسر رد ؛یدد می ابوخ
گ رب هک دینب می را يا هاختشنان ياه خترد. دنز می هل هل یگشنت از، هدسبیچ
 تدس، اییبع رداچ با، زن تا دنچ. دناردن هایس...  هتسکش ياه هاخش، هختسو ناشایه
 اه نز ندرگ و هناچ. دنیآ می هردک دنارد سر رب هک اییگ هید حمایل را ناشایه

 قشن ريگید آن و، تسا هرتاس قشن یکی ینا، هن -رما، مدژک قشن -هدش بیوخالک
 ي همه تا دینب مین تسرد تیسه ياه مشچ. هفترگ رب رد را اش هناچ یهما لهال
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 هب برقع مد و تسا یشولگ ریز برقع قشن هک زن یک از. دساشنب تسرد را اه شقن
  :دپرس می هدسیر اش هناچ
  ...  اه خترد ینا -

  :دهد می ابوج راگذ زن
  . ران خترد -
 را تشنم هتگف ظحاف هک بیوط هردس. تسا ردس شودصمق هک دشدینا می تیسه
 هایس. دنشین می شریز و دشک می را هختسو خترد یک تنم تیسه. دشیک ایدنب
 کنجشگ از تسا پر خترد ریز. داد هیتک خترد هب انوت می ماا تنیس رکا رد يا
 دنچ. تسا اوانرف هک گشنف ي هکپو. هیختر مه نوخ راگنا... ه تسکش لبا، هردم ياه
 ياه مشچ. اپ یا دناردن تدس یا. دناردن مه رکا هب يرکا و دنیآ می گس و هبرگ تا
 یوم اه هبرگ. هردک راپ و لت را ناش همه هدفتاا يا هراپخم راگنا. تسا روک ناش همه
 را هردم کنجشگ همهنآ ماا. دنا هرسنگ ایدش. دشنک می هزوز اگ هس. دننک می یوم
 یسک دنیوگ می ینباز بی نباز هب مه ایدش...  اه هشال ويب ؟دیننب مین اه خترد ریز

 ؟ درسب ما داد هب تنیس

 منچ هب و شود می در گشنف ياه هکپو و اهرجآ يرو از، يا هبارخ اروید از تیسه
 . تسا رشانک ییوتابل هک دساشن می انجیا از را منچ. دسر می يا هختسو

 ». یدونر هرا منچ يرو تسا دنمشهاوخ«: هتنوش وتابل يرو

 ي هازدنا هب يفلز ي هناوتسا یک و -دارد الودگ رقدچ -هیختر منچ يرو كخا رقدچ
 هتسب رد تا دنچ. تسادپی ورد از هیختوررف ناختماس یک...  ناش هنخا مکنرگبآ

 مین ادپی يدیکل ماا. دمال می تدس نیمز يرو هک دینب می را ودخ تیسه. تسادپی
 تیسه ولج و، دنیآ می، دنیآ می ازدنا گنلش هک دینب می کلتسا تا ود تیسه. دنک

  . دوسنب می و دننک می لغب را رگمدیه. دنتسیا می
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 اهنآ«: یدوگ می ییاصد. نسر هن و هاچ خرچ هن. هدتاسیا بیآ هاچ رانک تیسه الحا و
  ».دندش روگ و مگ ناش همه دنتشاد دیکل هک اهنآ، ودب ناشتدس نماسیر هک

 مد الحا و ».ام هدتاسیا گرم راطق هرا هب مشچ، رتظانا زیلهد رد«: تگف می رگبزردما
 ياصد هب، دندشیارخ می و دنکافتش می را اش هسین فسق ورده هک مشدزبا و
 . فتدا می هرا هب هدنرسی هرا از زنوه هک دننما می يراطق

 . ودب هدیدمن قدصا حبص ي عهیلط زنوه. دش اردیب تیسه

 یرسک قلنم رانک از را آب ريکت. مدآ رد ابوتختخ از هبرگ یک میِآرا هب رگبزردما
 نماه هب. فتر می ونیرب وضو و تراهط يارب و تشاد میرب دودنب هدارگذ قتاا هت هک

 و پر هک يا هتسب. دآور می رد هنجگ از را زشماناج ي هتسب و تشگ میرب میآرا
 قشن با يا هچیقال. تشاردب رد را رگبزردما ياه ییاراد ینرزیزتع و ودب نماپی
 ودب زماناج نردک نهپ ياج ،ودب اروتسا نوتس ود رب هک ابحرم قاط روند -باحرم
، هنخا نیمه رد و اج هلگ نماه يرو رب الحتماا مه رگبزردما دباآ و دج و ردما
. دودنب هسود هدسج رب یناپیش طهقن نماه رب و دودنب هردک نهپ را ناشایهزماناج
 هب آن از را اخد مالک، رگبزردما كخا انسیراي  همه هک ودب ینآرق نماه مه آنرق
 رانک رد وسر یک قشن و ودب هدش بیذهت هک یطخ آنرق. دودنب هدنیوشی ناج شوگ

 هدنایشبخ و نبارهم دناوخد هک داد یم میدآ هب را تراشب و مشآرا ینا اه هرسرسو
 . تسا

ه ي حافظ آن وک الحا ماا. ودب رب از لکما و متما را اخد مالک رگبزردما يراگروز
 زشمان اج يالبا و دبوسی یم را آنرق. ودب هیدرخ نیب هذر یک یشارب تیسه ؟قدیم

 نماه رد مه او ه يفتر رو و گنر ياه هامن و شپسر ياه سکع مبولآ. تشگذ یم
 رد شونینخ تشگنا از رگبزردما ودخ هک ودب مه شپسر قیقع رتشگنا. ودب زماناج

 رد شیگتفشآ یا متومقا جه يرد هب هتسب و دتاسیا می زمان هب رگبزردما. ودب هدآور
 اهزمان دادعت هب یا ردک یم افکتا حبص زمان یک هب اهنت تشاد شپی رد هک يروز آن
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 و ودب هتسب قامت نو از ربا هد تا حتیج، پن یا راچه ودب هردمش تیسه اهربا. دوفزا می
 ،اه طخ با را ودخ ياهاپ اج هنماز هک تیروص رب بفتاآ تا ودب هداد مالس را زشمان
 . بتابد ودب هتشاگن آن رب اه یگفتررف و اه یگمدآرب و اهراشی و اه طهقن

 ناج تیسه«: دپرسی ،داد مالس را زشمان و دناوخ حبص زمان یک طفق رگبزردما
 »؟ياردیب

 عولط او از رتدزو و شبا دشیروخ از رترمقتد هک ردک اررتک را شیگیشمه ه يتگف و
  :تگف، دز مه يا هزتا فرح وزرما ماا. کن

  ...  میباوخ یم كخا ریز لاس ارزه اهصد. تسا راسیب قتو ندیباوخ يارب یگهنوا -
 هدنشنی تگف یم لیفاسراره سو و امتیق مایق از هک را رگبزردما مالک هیبق تیسه
 من ماا، یمور یم ییوج رانک رب هزسب نوچ دشبا نماریا لابقا رگا هک دشیدینا و فترگ

 تا تنساوت یم شکا. مایخ يا. تسا دیاز مسر از ،مه ندش انرگ هزوک لگ هک یکی
 را »هتپوکا منورت« ونسرديخا ب و دشبک رازد روطنماه تنساوت یم شکا. بداوبخ رهظ
 و مدآ یم انریا رختا. تشاد هدننک اریدد و تیلوغشم رگبزردما عهمج آن. دناوبخ

 از هک قیوحق نیلاو از تیسه ماا ودب دزو زنوه دنچ ره. دندیچ یم رب را یرسک طاسب
 . وداج اغرچ. ودب هیدرخ لدیناعال تیدس يربخا یک ودب هفترگ هاردا

 نانش وديخ بفتاآ. ودب مرلو اوه. ردک زبا را هپنجر دش اپ و، دشیک يا هزایخم تیسه
 یم و ودب هفترگ يزبا هب را طایح ياه خترد کشخ ياه هاخسرش و داد یم

 مه دشیروخ ده يژم هب حتی مدآ ماا. تسا هرا رد راهب هک داد یم هدژم و ناشدبوسی
 یک هک ودب شدیا تیسه. ردک یم یرگ هرا رد هاگ مه راهب. دنبک دتماعا تنساوت یمن

 رم؟اچه یا ودب یندوررف مسو. ودب هیدربا فرب انرهت رد یندوررف مسو روز

 ودب هتگف رشدما. ودب هدماآ رشدما ياهروتدس مانجا ياهنم یتسه ددنز هک را گنز
 کت و ودب هدز سر رشدما روس طایخ، اسروما هب وزرید رعص. دنک تن را شدیع سابل
 یشآرا هک بداوبخ يروط و دورب ینلماس ودب هتگف. نبود رضحا شیابنع مناد و
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 تیسه. بالش هب دناسبچب را شنیاپیش هک ودب هردک رشافس. دروخن مه هب ایشهوم
 هتفشآ را شفلز کنش و نیچ و ودب هدیباوخ مدآ چه يب مثل ماا ودب هفتر ینلماس
 کیمات بیرچ ،لتمادس با و بمالد ابینع کیمات و دنبز ابینع كال ودب هتگف. ودب هردک
 امکد چیه. ییرامن یشآرا مزر بجرم يه خنس. دنبک را رکا ینا عهفد هس ود. یردگب را
 . ودب هدیمالن و ودب هدزن را

 مالس. ودب هدتاسیا نشیما بقع رد رانک رشدما رهشوي  هدننرا ردک زبا را رد تیسه
 یکدزن و دورآ یم راشف هتکم هب کمشش، تسب ختیس هب را کتشي  هتکم و، ردک
  :تگف تیسه. دنارپب را هتکم ودب
  .دنیک برص هقیقد یک -
. ردک یم هاگن طایح هب زباي  هپنجر از و ودب هتنشس یرسک يرو رگبزردما. فتر وت
 . دوسیب را شدیفس ياهوم يرو و ردک لشغب تپش از تیسه

 یم ور اه خترد هب اه نابغبا. ودب زبا رمرم خکا رد دندسیر هک ويلهپ نابایخ هب
 می .دندنانش یم اه هچغباي  هشیحا لد رد انش و دردنک یم دسرن كخا. دنفتر

 رسدآ قتو ره رشدما رهشو، رنجوگ يقاآ. دنتشکا یم و دنتسایرپ یم و دنتسآرا
 بن، جويلهپ نابایخ«: تگف یم ودب حمامز ندنواسرد شضرغ و داد یم را اش هنخا
 بنج رنجوگ يقاآي  هنخا هن و ودب هاشي  هنخا رگید رمرم خکا هن ماا ».هاشي  هنخا
 . آن

 مد نشیما. ددنز یم بیآ گنر را رتخسا دنتشاد اهرگرکا. ودب زبا یشع نماما غبا رد
 کمشش بتا هدننرا کت ي هتکم رگید اعقوا تیسه یینب شپی هب. دتاسیا اسرسر انویا

 . یدپر ونیرب نمارف تپش از زبا کت با لحا ینا با، دورانی را

 رانک سیر بیآ میپش برامشودروب با هک یدد را رشدما تیسه. ودب زیتم و مرگ اسرسر
 هک را تیسه...  هدناسبچ قتاا رد هب را شوشگ، تسا هدتاسیا مننشی قتاا ي هتسب رد
  :تگف و دز یدد را ایشپ اسر، شدوسیب. مدآ او متس هب و ردک كرت را شنیابگهن یدد
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- ش؟وپب را دتیع سابل تمگفن رگم. المع كخا، واا   
  :هک دشیک نانش و طخ ردما و هنبود رضحا هک داد حیضوت تیسه
 یمن هدماآ عقوم هب ارم ي هچب سابل هک هدسیر انجیا هب هنارسخ ياسروما رکا الحا -
  ؟دنک
  :تگف و دز بقع را تیسه ويالتپ ي هبل
  . دنبک وطا تاپسی مهبد رآرد را تنماد و والتپ. يا هدپوشی هاسی مناد هک اخد رکش -
  :دپرسی و ردک زبا را اشوالتپ ياه هتکم تیسه
   ؟دپسن یمبرب یهاوخ یم رگم -
  :ردک هافضا دورآ یم رد هک را شاوالتپ و
  . ارمزیب مودخ نردک هضرع از هک یناد می -
 والتپ. ودب هتنشس اسرسر تخت منی يرو، تن رب رشدما یهب لگ برامشودروب با تیسه
 شناج رب هک راگنا، گینلجارد ياچ رعط و دز مهب را ایشچ، ودب رشانک شنماد و

  :تگف تیسه. ودب ريفک و ودب هتنشس مقابلش لبم يرو رشدما. دشیک ازشنو تدس
   ب؟خ -
  :تگف ردما
. دهد یم ولزن لپو حمدا هک یناد می، حمدا شپی هدمآ دزو حبص از لالد رِشوک -
 . دارگذ یم رهاوج عهیدو یساشن یم هک مه را رشوک و یهاش شش ینماوت

 و دناسبچ هتسب رد هب شوگ و شنیابگهن تپس سر تشگرب و دش اپ یشع نماما
  :تگف هتسهآ
. دارردب من يارب رهاوج هتک یک شفعن بابت و، شود تارب حمدا لد هب دنک اخد -

  . معنقا مه ردمز هب حتی
  :تگف و دز يدنخبل، تنشس هک ایشج سر
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 و مدیصقر مرک بابا يراهب رکتد ینماهم رد. مدنزاسو یشتآ چه یناد یمن بشید -
  ».دایزرم اپ و تدس« :تگف يراهب رکتد. مردک کسوس را یکاییرما ياه نز متما

 :تگف و دیدنخ تیسه

 . یهاوخ یم تشس زان الحا -

 :تگف یشع نماما

 ؟یچ سپ -

 :تگف تیسه

 ؟یشبا عنقا هوزیرف هب المث و یهبد فیفتخ شود یمن الحا -

 :تگف یشع نماما

 . ردمز هن -

 :تگف و ردک يرفک

 ؟دنما هتهف ود و انجیا مدآ شپی هما ود هک تسا تدیا لال و رک دسی آن، تیسه -
 من هب ؟ردک سیرفت ناشیارب حمدا و فترگ لفا هراشا لمع ما یکاییرما نتاسود يارب
 و دز شریز حمدا ماا، یدآ یم تیرگ يزیچ ريهاوج ديزو هب هک دنماهف هراشا هب مه

 ...  هردکن يا هراشا نیچمه تگف

 :تگف تیسه

 ...  لال هن ،تسا رک هن، تسا ناخاچ لال و رک دسی -

 لحا و مالس و دش اپ تیسه، دنمدآ رد رنجوگ يقاآ و رشوک و دش زبا مننشی قتاا رد
 هامج اپ ارولش و ردک بترم تدس با را شیدمنگ وج ياهوم رنجوگ يقاآ. ردک الوحا و

  :دز داد و دز تشآ يراگسی و تنشس یشع نماما رانک. دشیک البا را اش
  . دشبا مد هزتا. ورایب اییچ قاآ هنن -

ي  هتکم يرو تشگنا یشع نماما ودب زیم يرو یعمج ابوبا راضحا گنزي  هتکم
 و دتاسیا، ودب بصن اسرسر هاروید هب هک یزوپر ي هنخایهما ولج تیسه. تشگذ گنز
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 يال هک ردک بیرغ ياه یهما نیدد مرگسر را شودخ. دز را هنخایهما قرب ي هتکم
 آب ياه اببح و دندیلول یم و دندیمارخ یم کیسورع ناهایگ و اه هرصخ و اه هخز

 ابیز کنکوشلخد یک. دروبخ یشقان درد هب هک نبود مدلی هن ؛دنکارپ یم نژسیکا هک
 قشن اه یکاییرما هاگتدس رد و ددناد یم ولزن لپو هک ودب یناسک هنادرد پسر يارب

. دنتسه یشزومآ ساشنرکا دنتگف یم ناودشخ دنچ ره، دنتشاد را کن قاچ رکا
 یم نارشب و ورد یکاییِرمآ ياه نز هک دنتشاد مه يازدنا طلغ ي هافیق و کلیه

 :تگف یم یشع نماما هب هک دشنی را رنجوگ يقاآ ياصد» !ابذج چه هآ«: دنتگف

 حشو غبا از را نخا تقی و یزوپر يمدآ هک گینلوب از دونر تدیا لگوشخ منخا -
   .ینک ارسو

 :تگف یم یشع نماما و

 ؟دورب مدیا یشودم رگم -

 سر هب زمان رداچ و ودب دیفس و خسر و قاچ. ودب هتنشس اسرسر تخت منی يرو رشوک
  . تنشس رشانک تیسه، ودب هفترگ رو رنجوگ يقاآ از ارهظا و تشاد

 :دپرسی رنجوگ يقاآ. مدآ اسرسر هب، لغبه ب یزوپر ي هبرگ تاپسی

  ؟اییچ وک سپ -
 :تگف ییسلگنا هب تاپسی

 . دورآ یم قاآ هنن -

 :تگف ییسلگنا هب و داد یشع نماما هب را هبرگ

 یم نماگ. دزن بل مداد شیر. دروخن مداد توشگ ؟شود یم چه را» يدیل« مناد مین -
 یشوخ و موق، حشو غبا شبرد یم شودخ با یزوپر ودب حقش. هفترگ انیوح لد منک
  . دبینب را ایشه
 مناد يرو يدیل. دیدنخ و زیدگ بل هب را شیدمنگ وج لسبیي  هوشگ رنجوگ يقاآ

 هبرگ. دشیک یم تسد شدیفس و دنبل ياه مپش يرو یشع نماما و ودب یشع نماما
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 مه يرو را تششرد بیآ ياه مشچ و تسب را شگنر لیگ ناهد دعب و دشیک هزایخم
 اپ. تشاگذ نیمز يرو را هبرگ دعب شردف هبرگ سر هب را اش هونگ یشع نماما. تشاگذ
. ختادنا هبرگ ولج و درآورد تخت منی ریز از شنیبافت ي هیسک از مپش هلولگ یک دش
 را آن و ردب هحمل ینمچ زسبي  هلولگ هب دعب و فترگ ودخ هب یعفاد حالت اول هبرگ
 اش هتسب هتسکش ییسلگنا با یشع نماما...  آن با يزبا هب ردک وعشر دعب و فترگ زاگ
 . تنیس زیشیچ هبرگ درستن هک داد حیضوت تاپسی هب

 مننشی قتاا هب و دشیک البا را اش هامج اپ، دش اپ، دروخ هک را ایشچ رنجوگ يقاآ
  :دپرسی لالد رشوک ،فتر
   ؟يازدنا یمن دنب را ایتهاپ یشع نماما -
 و قاآ هنن و هدننرا و نخا تقی و یناغفا زپشآ و یینپیلیف تفکل حتی همه، ودب بجیع
 تیسه و یزوپر. دردنک یم اصد یشع نماما را هنخا منخا، نایاشنآ و نتاسود و رشوک
 مه رنجوگ يقاآ. تشادن فیرح مه یشع نماما. دنتشاد ودخ ياج هک نیهاش و
 نیگسن سر او با قتیو و، یشع نماما یهاگ، لگوشخ منخا، ردک یم یشاصد یهاگ
 أموت با یه« دز یم داد داد یمن ابوج یشع نماما نوچ و» ويهاو« دز یم داد، ودب
 . فترگ یم تیسه لد و، »تشرع

 شودخ صخا ییسلگنا با و داد تاپسی تدس هب را تیسه مناد و والتپ یشع نماما
 :تگف

  ؟يدیمهف يورآ یم دزو و ینک یم وطا ینز یم سرب بري یم -
 ياهوم هک داد حیضوت و دفتاا رشوک شپرس دیا هب یشع نماما. ودب هدیمهف تاپسی

 :تگف، هامدنی رد زنوه ایشهاپ

 . هدنما دیع هب روز دنچ يارب ارمگذ می -

 : تگف دنبل رشوک و ردک چپ چپ و تشاگذ رشوک شوگ هب سر

 . دیشیع يارب دشبا تگف، تمشگف»هللا لسور روح هب« -
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. ودب هدش زبا آن از خن ورد دیننچ و ودب هدفتاا اسرسر قالی يرو مپش ي هلولگ 
 هب را يدیل تاپسی قتیو از هک دشیدینا می و تبس یم هلولگ ورد هب را اه خن تیسه

 و ودب ياربردلمیف بسانم یهتاوک هحنص شردب نانک ازشنو هک قتیو تا هدآور اسرسر
 گنت ناشلد هک مه اییه مدآ ایدش، ودب شوخ ناشلد هک دروخ یم اییه مدآ درد هب
 بخش آرام صرق هی حد رد کم تدس، دندش یم هداشگ لد هظحل دنچ يارب ودب
 هب، اه همز، اه وب، اه سلم، اه هرظنم، اه گنر ماا، مدهف مین شودخ مدآ...  باعصا

، تشونخ، تیشز، یکیرتا فالخرب. دنار یم را هرهلد، دازنوب را اسوح هک یطشر
 یم نغواد را باعصا مدتی از سپ و دنزارآ یم را اسوح كرچ ياه گنر، تونعف
 . دننک

 یشع نماما از و ختادنا تیسه هب ياریدرخ هاگن شیزر زاغ ياه مشچ با رشوک
  :دپرسی

  ؟یهد یم رهشو را ترختد -
 :تگف یشع نماما

  ؟دشبا یسک چه دمااد تا -
  :تگف رشوک
 هردک تسرد او را هکسوس هخال راتئت مه نویزیوتل وت. تسا انرمع کنبا وت دمااد -
 ؟يدیدن، ودب

 نه -

 :دپرسی تیسه از رشوک

 ؟يدیدن مه وت -

  :تگف رشوک. دناردن نویزیوتل هک داد ابوج تیسه
 ...  منبک شو منی شو...  منبک شو روم می -

 :دز داد مننشی قتاا از رنجوگ يقاآ
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 . دنارسب را منخا رشوک وگب يیدنو هب یدشوب رضحا ماش تا یشع نماما -

 تشاد بیآ یرج تختیرو هک هرفن ود تخت يرو و فتر ابوخ قتاا هب رشدما با تیسه
 يا همسر میشیربا ياه هلوگنم. ودب سیر بیآ اه هپرد و زبا بیآ اه يرد تپش. تنشس

 قتاا هب تیسه هک ربا ره، اه يرخآ ینا. ودب انیزآو هاروشوگ مثل اه هپرد ياهتنا از
، دش می يزبا زسب گنر با رگا هک ودب هدفتاا رفک ینا هب ودب همدآ رشدما ابوخ
 انریا رد رشکا هک یکاییرمآ هدانوخا یک از رنجوگ يقاآ ماا. داد می ريتیشب مشآرا
 مین الحا و ودب هیدرخ ارزان متیق هب کیچ را ابوخ قتاا ازمول متما ودب هدش متما
 . ردک شزسب دش

. دش خشپ تخت يالبا دننما زجعم از يا هنارعاش رنو و دز را قربي  هتکم تیسه
 تسیوت بدال دعب و رولدنا راك...  نخارچب و ردگب ... و دز مه را توص طبضي  هتکم

 . تسب را توص طبض...  کن مغاد

 یک. دشبا هتشاد بیآ کشرو هکنآ بی ودب تخت رانک زیم يرو سمادآ هتسب تا دنچ
 دنکن هک دفتاا رفک هب. ردک کنخ را شناهد انعن رعط. یدوج و تشگذ ناهد هب سمادآ
  . دهد یم وب رنجوگ يقاآ ناهد

  :تگف و داد تیسه تدس هب هتسب یک یشع نماما
 ...  هنارسخ ياسورم ینا. مهبد الحا را دیتیع رمجبوم -

 شفنب ذغکا و تشاردب ودب همدآ رد لگ تروص هب هک را هتسب شفنب نبارو تیسه
ي  هوشگ رد. شفنب مشیربا و شفنب مپش از شفنب زوبل یک ردک زبا را هتسب ارلدگ
 از ادپیان رتگربز عبرم یک از ینهپ ارنو. ودب مشیربا از کیچوک عبرم، زوبل پچ متس

 مپش و مشیربا از یئرامن ياهارنو نانچمه و ودب هردک دودحم را کچوک عبرم، مپش
 هحلق سیر گنر از تشگنا دنب ودي  هازدنا هب ارنو یک -هدنیاب شرتسگ و هدشون اررتک
 را رشدما. تنسما می لایخ و ابوخ هب هک ودب یپوشش. ودب هدز ورد را نیتسآ ياه
 :دپرسی و دوسیب
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 ؟مشوشپب وزرما -

 ؟یچ سپ -

  :تگف و فتر تخت رانک زیم يرو گنز هب یشع نماما تدس
  ...  اوه هب سر يتاپسی ینا -
 یشع نماما. فتر ششیراآ زیم ياهشوک رد شفنب کیتما و شفنب كال اغسر هب

 زوبل ياهتنا رد. دپوشی لختش نبد يرو ارلدگ ژب میشیربا زوبل. ردک اپ هب هاسی ارولش
 دآور ولج را ارنو سر ود یشع نماما. فتر یم رکا هب دنبرکم ياج هب هک ودب ارنو تا ود
 جاع نیع را کمش يدیفس، ارولش یهاسی. ودب ادپی لختش کمش از متیسق. دز هرگ و
 را کمشش از يدننما جاع هیکربا مدآ هک ودب آن از رتسرد زنوه اوه ماا. داد می هولج
 . ختادنا هناش يرو را شگنر ژب کینم تپوس کت دشبک رخ هب

  :دز داد یشع نماما دنفتر یم قتیو
  .حمدا يبا يبا -
  :تگف تیسه هب و
 مزر. دهد یم اج ديالوف وقدنص رد را اهرهاوج دارد الحا. کترب و یرخ بی چه -
  . دناد یم شودخ طفق را لشفق

 هک لتع ینا هب ارهظا. دز فرح ییسلگنا یزر یک درسنب گینلوب هب تا یشع نماما
 دیننچ. ردک یم ینرتم را شیسیلگنا عقوا رد ماا، نبرد هدانوخا ارسرا هب یپ هدننرا
 نتاسود ربارب رد تا دناوخ یم ییسلگنا یکارمآ و انریا یگنهرف مننجا رد هک ودب لاس
 تک. دنفتر مین فتنرگ دیا یسرفا ربا ریز ناشایهنز صاوصمخ اهنآ. دنمان لال یکاییرمآ
 آن یشع نماما ياه یبایرلد هن یهتنم، دنتنساد می یسرفا ناشایهردم از کیوت و
 و جک ياه هجهل ماا. رنجوگ يقاآ ياه یوسلپاچ هن ردک یم بلج را دودعم ي هدع
 هسیر هدنخ از هاگ و ردک می نابشلج ددنز یم فرح ییسلگنا قتیو رهشو و زن هلوک
 یربد هک دیما ینا هب ودب هدناوخ ییسلگنا مننجا نماه رد مه تیسه. دنفتر یم
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 يارب لمیعم« :تگف یم ناج رانوت. دنش ماا، شود ایتختپ ياه نتایرسبد ییسلگنا
 یک با اهنت. تینیس سک چیه ي هدنب وت سالک سر. تسا رت لوقعم يرکا ره از زن

 حتی یشبا دياسو با و نبارهم و زسولد لمعم رگا هک فیرط موعصم ياه لکفط هدع
: تگف یم نیمسی و ».نانیشاشبک یناوت یم بمکت هب مه اه عهمج يدعس لوق هب

 شرگید مینی و تسا زمال شناد آن از مینی هک تسا ینا رد لمیعم تیباذج«
 رنجوگ يقاآ هب تنساوت یم تیسه» .دنک یم مرگرس را مدآ ريگیزبا نیمه. ريگیزبا
 یم رنجوگ يقاآ ودخ. ردک یم روج را رشکا ندز مه هب مشچ یک رد او و دنبز رو
 شنادي  همه هک سب، رددگ یم ییسلگنا لمعم لادنب رد هب رد زشومآ توزار«: تگف
 نامام هب حتی، ردکن رت بل تیسه ماا ».دنا هدآور يرو ییسلگنا ندناوخ هب زانومآ
 هک انیرمش قدیمي  هداج هب. دادن وزرب ندناوخ ییسلگنا از را شضرغ مه یشع
 هک ایشه سلتماا و رختد با تنشاگذ ارمد و اررق از را شدصق یشع نماما دندیچپی

 منخا با اسون محما رد ردک دیکأت و ردک شفا، دازدنین نیمز را یشرو و ایدیب حتما
 تیسه. رشدما لادنب یدآ یم اه عهمج و دارد پسر یک نوچ ا؟رچ، یردگب مرگ خیرف

  :تگف
  .ارمزیب تیسن واجداز از یموگب ربا دنچ -
 :تگف یسرفا هب هدننرا هب رو و

 . دنیک هداپی اج نیمه را من يیدنو يقاآ -

 : تگف هدننرا هب رشدما. نبود یهرا دباآ لیو نابایخ رد ناش هنخا تا

 . بکن را ترکا یدوگ یم ودبیخ -

 :تگف و فترگ شوغآ رد را تیسه و

 . ربا یک نیمه، من رطخا ضحم -

  :دوفزا یسرفا هب
  ...  يا هردک نفک ارم -
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 :داد همادا ییسلگنا هب و

 هک وت از هزتا. هتنشس تشآ سر رب هیشمه راگنا. تسا یردنم و رغال کن اهر را دارم -
 . یدآ یم شبد مه من از. هردکن يراگتساوخ

 :تگف تیسه 

 . ارمگذ یم شپی مقد مودخ ردکن رگا. دنک یم يراگتساوخ -

 :دپرسی یشع نماما

 ؟تیسه شهاوخ رطخا رقدنآ -

 :تگف تیسه

 زن هک دهد یم نمکاا من هب. دنک مین رتثماسا ارم مناد یم هک تسا رديم اهنت او -
 . مشوب، مهاوخ یم هک یئنو

 :تگف یشع نماما

 . دارد هنهک و نو زن رگم -

 ودب هتگف. ودب هردک دابم آن و دبا ینا زن دروم رد رقدچ سالک سر روز یک نیمسی
 هب ردم و دنز می اج رد اممد رهشوي  هنخا رد نودب زن صخا تیعضو لتع هب زن

 كاغم یک و شود یم رتدیاز اممد اهنآ نایمي  هفاصل و دور یم ولج روز هب روز سکع
 . دنک یم هرسودف و انعم بی را واجداز, ود آن نایم ژرف

 و تن ماا ودب قاچ هک وديجو با یشع نماما، دندش لخت اسون محما هب لصو تاقیا رد
 یشع نماما ياه مشچ. فتر می ور نبد و تن ینا هب هکسب. تشاد یسبانمت نبد
 آن و ینکما ياهوربآ آن ریز ردک یم هک رشخما ودب هاسی تیسه ياه مشچ نیع
 می شپط هب را تیسه لد حتی دنبل ياه ژهم آن با، ودلآ فپ کمی ياه لکپ
 ودب هدش ملع ربا هس یینب ینا تشادن رطخا هب تیسه را شینیب صلیا کلش. ختادنا

 . ودب هدماآ رد رکا از رویلت بتازیلا یینب نیع تا
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 تنساد می تیسه. دز قاسنج و ردک عمج شسر يالبا را شدزر ياهوم یشع نماما
 و هنادهاسی ي هدیبوک با هاگ و هونبابي  هدوشیج با هاگ دنک یم گنر را ایشهوم هک

 حاصل مدآ می اش هناش سر تا هک ینزر ياهوم آن ياه بتا و چپی. داد یم الج آب
 گرم مکش ياه نز متما هک ودب رهش وفرعم رگشیآرا داهرفي  هیدورز ياه تدس
 . دنتسکش می تدس و سر او از فتنرگ قتو يارب انرهت يما

 زن محما فک. دودنب هتشسن لخت لخت، قاچ قاچ ياه نز اسون محما ياه هلپ يرو
. دندوسیب را رگمدیه و دش اپ یدد هکا ر یشع نماما. ودب هدشیک رازد میادنا یکربا
 را شرکم الوحا یشع نماما. هودب هردک اشن یینکیب با نتاستاب رد زن ودب مولعم

 رازد یارد رانک بفتاآ رد رقدنآ نتاستاب هک دز قن و، تسا رتهب تگف او و دپرسی
 یمن زن ینا هن. دآور رد را قشرع اسون هک مه الحا، همدآ رد قشرع تا هدشیک
 هب يقاآ مه آن، دشبا هتشاد پسري هک ودب آن از رتن او، جدشبا خیرف منخا تنساوت

 نز رانک مسو هلپ يرو یشع نماما. شدشبا هدوسیب یشع نماما دنچ ره ،ینعم متما
 قرع مه یشع نماما یینب يرو. دنیختر یم قرع ناش همه. تنشس قاچ ياه

 هاگن اه نز همه هب هدش سیخ قرع از ردک یم سح هک مه تیسه. ودب هتنشس
 لمد ناش همه از هک دشیدینا رگید ياه نز با رشدماي  هسمقای با و ختادنا
 هحافظ رد را اه لخت نبد همه فترگ میمصت. شود مین من لمد ماا، تسا رياتبیز
 هک شنسایسل ي هوژپر با و دورایب ذغکا يرو را اهنآ حرط دسیر هنخا هب تا و دارد هاگن

 . دنبک هسمقای ودب هودبر را اول» ننسیوما«

 هوژپر ماا. ودب یسرفا از یرغ ینباز هب نريه حاتطالصا ابیز ياهنره ي هکدنشاد رد
 رتخسا هب نمارد بی ياهدرد يارب هک ودب اییه نز لخت ياه نبد شنسایسل ي
 هتگف ودب هیدد هک را شوتابل ینما دتاسا و دودنب هدآور هاپن نیعسر رد لیگ شیامگ
 »!هتناد منهج«: ودب
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 و نشود زبا رگید رد دنکن درسیت ناگهان تیسه .تسب کمحم را محما رد و مدآ وت یارا
 هضرع هرا رد مدآ. ودب حاصلی بی تسرنوش. شودب هالغزج هتناد یرغ منهج آن رد
 اهنت. كدزر گنر هب تشپوس و ودب رغال یارا. شودب هالغزج خیرف منخا هب ندش
 اج رد يراسیب فاصان و فصا ياه گسن ودب تشدس رچاپ یک. تشاد اپ هب کیرولش

 یم كسر هاگ اهنآ يالبال از قرب اییشنرو و ودب هدش هدیچ يربخا يرو و يربخا
 اه گسن يرو و ردک یم پر رچاپ روند عمای از را تششم یارا. دز یم زل هاگ و دشیک
 يارب یشع نماما. دنکاپر می شوخ ويب و ربخا و ردک یم زج زج اه گسن. دز یم
 ینز. تسا آب و سوتپیکلاوي  هراعص هرطق دنچ رچاپ ياوتحم هک داد حیضوت تیسه
  :تگف یارا هب و تنشس اپ ود سر محما فک، تیسه رانک تشاد هاسی ريفرف ويم هک
  .شاپب مه زبا -
 :دز قن و

 آش و ولپ .دیمش قاچ یه و یمدروخ یه. دشبا رغال باید زن دنتگفن ما هب یگچب از -
 تا مشیبک حمتز باید رقدچ الحا یهانشمارک نغرو و هردک خسر یینمز بسی و هتشر

 مدشیک را مودخ مشو یم قاچ مه ندروخ آب از هراچیب من. یمشوب رغال ولیک یک
 یک تا و مشو می کم ولیک یک ورزش و ژاسما و اسون و اشن از دعب. مودب ولیک دتاشه
 . ایشج سر یدآ می زبا منوز رموخ یم آب انویل

 :تگف ودب هدیباوخ تپش هب محما فک هرباود هک امدنا یکربا زن

 . مناج روخن آب بخ -

 : داد ابوج ییولیک دتاشه ريفرف وم زن 

 . دنک یم دود مدآ لد مناوت مین -

 :دپرسی تیسه هب رو و

 . داردن یصقن هک ماش کلیه ؟مدیدآ اسون ارچ ماش -
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 تنساد مین ؟دهد یم تن رشدما ياه هشقن و اه سوه هب ارچ تنساد یمن تیسه
 او تیباذج یاآ ؟تسا رصح و حد بی یشع نماما هب نیهاش رشدارب و او یگتسبوا ارچ

 می حیجرت تسیز می او رد رشدما هک را یناهج، لد هت رد تیسه یاآ ن؟اشتفیرف می
 مادربزرگ با او یگدنز رد هک شودگ می او يرو هب را اییهرد رشدما يادنی یاآ ؟داد
 ياه مدآ و اهرد آن هک تیسه ماا ؟نبود اییهرد نانچ ایششگ و یرستدس نمکاا

 هک مه دارم و تنساد می خالی وت هدننک فرصم يرژواوب هورگ را اهرد آن تپش
 هتگف او هب اهربا »دارم«. ردک یم راطق فوص وم آن يارب ريگید رماش بی ياه تفص
 هبلا هقبط آن از و ینک تپش تردما هب باید، یشبا هتشاد صالتا یهاوخ یم رگا ودب
  . دنبک كرت را يردپ ي هنخا تشاد دصق مه دارم ودخ. ایییب ونیرب
 فترگ می قتو یارا از تشاد زن ماا ردک رو ییولیک دتاشه ريفرف وم منخا هب تیسه
 وتابل یک ودب هدش ممصم الحا تیسه. دازدینب ولج را او ژاسما بتنو هک دز می هناچ و

 ناگهان ارچ تنسادن و. درد بی قاچ ياه هنهرب دارگذب را مشسا و دشبک اسون محما
 هددن هک ینایقل ین ياه هچب و وكد نوچ ريغال از ياه مدآ و دفتاا ارافیب دیا هب
، ودب خالی هک ناشایه کمش. ودب همدآرب ناشایه کمش ماا، ردمش دش می را ناشایه
 را مردم هشب آن ياه سکع هک ودب هردک دارم از را شپرس ینا ؟ودب همدآرب ارچ سپ

 نردک اشن آب نیارج با ودب هتگف و ودب هدز فرح یزر یک دارم. ودب هداد شنانش
 دهد می ینعم یگدنز هب اهتنم...  ختس نردک اشن آب نیارج فالخ ماا، تسا ناسآ
 . دهاوخ می رتیشب شالت و

، رشوک و رویز کسورع نیع، را شرگید ياپ »دارم« و دشیک می را ایشپ یک رشدما
 . دآور مین باسح هب را نیمسی و ناج رانوت رگا

 هک تشاردب سرت را تیسه زبا تسب کمحم را رد و مدآ وت توشگ از یهوک با ینز
 و ودب هدفتاا زن کمش يرو میظع ياه نتاپس. دازدگب هروک آن رد و نشود زبا رد دنکن

 لخت زن، هبوکشا دنچ ینز، نبود ادپی ایشج چیه هک ودب تفکل رقدنآ ایشه ران
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 یشع نماما هب تا ردک دنبل هک را ایشهزوبا. نبود تفس، توشگ همهنآ ماا، ودب لخت
 هب و دش اپ رشدما هراشا هب تیسه. دنیختآو ول و لش زوبا ياه توشگ، دهبد تدس
، ردک ازدنارب را تیسه و ردک گنت را ایشه مشچ خیرف منخا. دش فیرعم خیرف منخا
، اه لکپ ياج هب توشگ از کشبال ود. نبود اه مشچ نردک گنت هب يزانی دنچ ره
 تیسه يروو  رب و ياپ تا سر هب هاگن از خیرف منخا. ودب هردک ییاخد گنت را اه مشچ
 از تیسه و، فترگ می رب رد، یددرنو می رد را او شهاگن هیکربا. دش مین سیر راگنا

 :تگف خیرف منخا. دش می ششدنچ یرگارف هاگن آن

 . تنیس رشو من مشچ دنچ ره کن دود دنفسا یشارب فتیر هک هنخا، تشرع -

 هلپ يرو هک فترگ هرانک خیرف منخا و رشدما از تیسه. ودب ياریدرخ هاگن، هاگن سپ
 تیسه. ودب زمال کج مسو هلپ تا ظمتع آن ندناشک البا يارب. دنتنشس مه رانک اول

 ريفرف وم زن و فترگ لغب رد را ایشهنوزا و تنشس محما فک ريفرف وم زن رانک
 :تگف

  .يا همدآ اسون محما ارچ مدیمهف الحا -
 . دیدنخ و

 ياصد. ودب هتشگذ نوزا يرو سر و ودب هتسب را ایشهمشچ. فترگ بشاوخ تیسه
  :دشنی می را رشدما
 ... و تسا الشس ود و تیسب -

  :ردما ياصد زبا و .ردک کم را مرمع از لاس راچه !یکم روغد دشیدینا یم
  .تسا رکتچوک لاس هس نیهاش. مدییزا را تیسه هک ودب المس هدزناپ -
 مین اش يوکانجک و خیرف منخا لیو دنبک سیري ابوخ تنساوت یم تیسه شکا
 :درسی یم شوگ هب هیخترگ و هتسج اصد ینا دنچ ره، تشگذ

 ینا ي هازدنا هب. فتمر مین هروطنیا تمنساد یم رگا من، منک نفتل شهب تمساوخ مین
 شرکم هب را تشدس و دتاسیا ؟منک ضرع چه هک کتیرح یک، داد نانش نعرفت منخا
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 او هن...  تگفن یچیه...  تمنیس هک رخ. مدش تفملت. ارمدن یسک رکا هب رکا من...  دز
 ؟هدش دیاز ناش هلغشم هک هدفتاا اقیفتا چه. یدآ مین اج چیه. درو مین اج چیه

 رموبخ هوگ. تمشک را نایشیک من راگنا ؟هدش زراولا سیئر ؟هدش گنج ریوز نارشهشو
 ظمعا خیرف منخا هب...  هک اعقوا. یدوگب را نیمه یکی. هدش ما وسرع منخا اینم هک

 را زمان اج. دنک می قاصیر زمان از دعب، دناوخ می آواز دعب، دناوخ می زمان...  تمگف
 ناودشخ. مهاوخ مین يرنجویا ي هلختش وسرع. دروبخ را شسر دنک مین عمج
 ینماهم. دنختادنا هتخت گنلشی مه با قاصیر سلجم یک رد...  دردنک ادپی را رگمدیه

 . ودب هداد هردم ردما» دارم« را ینماهم...  تیراپ دنیوگ می ناودشخ... 

 لها او ي هردم ردما دارم !هن ؟دز یم فرح او »دارم« از. دش اردیب ناگهان تیسه
 منخا ياصد و تسب را ایشه مشچ زبا تیسه. نبود ختنادنا هتخت گنلش و تیراپ
  :تگف می هک دشنی می را خیرف
 همه اخد، اخد رکش !رتهب چه ؟داردن يزیچ. منک می ادپی مودخ عهفد ینا را مسورع -
  . ارمدن هیرغ لما هب مشچ. هداد مودخ هب زیچ

 :تگف یشع نماما

 تیسه يارب شناج. دور یم الاب رواپ از حمدا لپو. تنیس زیچ بی نیچمه مرختد -
 ...  ابیسح هزییهج ارمد نییق. دور یم رد

 . دور یم رد تشدس از باسح درماشب را رشدما ياه غرود رگا دشیدینا تیسه

 روغد تا...  دنختود می ناودشخ و دنیدرب می ناودشخ دردنک می انرب هبل اعقوا هن
 یشع نماما رگا هک ینعم متما هب يقاآ اریدد، ودب هدنما...  ارمزه هس و تیسب و صد
 سر وارد تا ردک ملأت. فتر جیگ شسر دش اپ تیسه. ودب متما رکا شدیدپسن می

 . درگذب

 :تگف رشدما هب

 . منک اشن هدپوشی سر رتخسا ومر یم یشع نماما -
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 :تگف یشع نماما

 ...  ياردن اشن سابل -

  :تگف خیرف منخا
 . یردگ می ضرم ارزه مدآ...  ینک هیارک یارا ازرا  اشن سابل دنکن مزیزع -

 :دوفزا دهبد ابوج تیسه هکنیا بی و

 . تسا يرنجویا مشسر. محما يمدآ می دعب رديک یم اشن اول مزیزع هوعالب -

  :تگف تیسه
 . ام هدآور اشن سابل -

 تیسه. ودب پیک رد نشود زبا رد دنکن هک مدآ شغاسر هب سرت زبا .فترطرف در  هب و
 :دز داد خیرف منخا نو از زبا و دنیخارچ می پچ و تسرا هب را ورمد هیرگتدس

 . تدفا یم رکا از ونر ور رد ه يیرگتدس هب زیزع -

 :تگف دش اپ مه ريفرف وم زن ،دش اپ رشدما

 . یمشو یم بابک نما همه نشود زبا رد رگا -

 را هیرگتدس و داد راشف خلاد هب را هیرگتدس طسو هرهم. مدآ رد رانک هب ردما
 :تگف و دیدنخ ردک زبا را رد ؛دنیخارچ

 . هاگشورز وت ایب اشن از دعب -

 :تگف تیسه 

 . رگید میتفلچ اپ و تدس. مدنارست را نتا همه مهاوخ یم ترعذم -

  :تگف خیرف منخا
 . یدآ می شپی -

 . زیزع تگفن هک دش لاوشحخ تیسه

. تگف دمآ شوخ تشپوس رب را آب ياه هوسب و ردپس رتخسا مرلو آب هب را تن تیسه
 یشع نماما از لد تنساوت یمن هک نبود ودبیخ درسیت مین يا هتسب رد چیه از رگید
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 ياه شازنو. را رگید ياه دياش راسیب و ودب او نوهرم را مشآرا و دياش ینا دنبک
 می »دارم« دیع رماچه روز. ودب تراشب و هدژم نیع. ودب فتنر هصدق نبارق نیع آب

 همشچ دنچ. یپوش می را میشیربا و مپش شفنب زوبل -لدتوت روز -کیرابم دیع یدآ
 یتارب لگي  هتدس یک دارم. یهد می خیرف منخا نانش را تیگتفلچ اپ و تدس از

 :یدوگ یم فتدا می وت زوبل هب مششچ هک نیچمه ماا. دآور می

 دنه رد، من ومرب وت نبارق. ورایب رد تنت از را ینماما شیتیت ینا منینزان تیسه -
  ...  دنا هرسنگ رفن اه یونلیم نالا نیمه
 رد یرفس یترومأم مدت، ودب هیدد رنجوگ يقاآ ي هنخا رد را دنه یرفس زن تیسه
 رد بشحبوم گس لحا درسیت می. ودب شگس سپاولد یرفس زن ودب همدآ سر انریا
 و دنبز گس هب تیسبای روتساپ هاگنب هک دز می فرح لیوپمآ از، دروبخ مه هب ماپیاوه
 دنزن را لوپمآ هک دنک یضرا را روتساپ هاگنب دناوت می هک دپرسی می رونجگ يقاآ از
 شوشگ هب یرفس منخا ییسلگنا هک وديجو با تیسه ؟هدز را لوپمآ هک دهبد ازوج ماا
 یرفس منخا هک دش شیحال ماا دآور مین رد سر ایشه فرح رتیشب از و ودب اشنآان

  :تگف و دنیراخا را شسر رنجوگ يقاآ. تسا يرابجا اتفیشرت رنجویا تگف
 حیتلق مقابل و منک ادپی مناوت می را حیتلق ي چهرفتد ؟منبک مناوت یم چه مبینب -
 ...  رکتد شپی رهم. شود رهم تیسبای ماا ارمگذب تبمث متعال هدش

  :تگف و یدرب را ردما رهشو مالک هک فتر رد اج از نانچ تیسه
 گس رفک هب ماش و دیرنم یم یگرسنگ از رفن اه یونلیم دنه رد یرفس منخا -
   ... هک دیتسه نتاوسمل
 خاتم یطوق از يراگسی و شسر يرو دشیک را شریرح يراس ي هوشگ یرفس منخا
 . دش ربا رشر رنجوگ يقاآ هاگن و تشاردب زیم يرو

 قربي  هکمد یارا و دشیک رازد تخت يرو هک ردک ادپی را رشدما هاگشورز رد تیسه 
 لایخ مدآ هک را رديگ سرب دعب...  ددنفتاا هزرل هب ود ره تخت و یشع نماما و دز را
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ه لیم هب و تشاردب زیم يرو از دشبا هدش هاختس هدپرن بقاشب دیتقل هب باید ردک یم
 ناج هب دفتاا و ردک صلو ودب اییضف ياه هینفس هایپ هشبی هک يارد هایپ يفلزي 
 و دنخارچ یم دورآ یم ولج برد یم بقع را هدپرن بقاشب یشع نماما دننما جاع کمش
 دودنب هدیباوخ رگید ياه تخت يرو مه رگید ياه نز...  هاگیهت و اه ران هب بتنو دعب
 هدفتاا رگید ياه نز ناج هب، رترغال هن ماا، رت هتاوک، ردتنبل، رت اقچ رگید ياهیارا و
 تخت يرو خیرف منخا لیو. ودب نتاسرمایب ياه تخت يرو حیارج ملع مثل. دودنب

 ياه هشیش از یارا. ودب شنت اشن سابل زنوه هک دیایپ می را تیسه و ودب هتنشس
 تساوخ یم هک را یشع نماما نبد از اییج ره و یختر تشدس فک رد عمای نغرو

 . ردک یم برچ اول دنخارچب و دنبز و بدوبک و بمالد

 و تروص اهنت را شنبد متما هن دودنب هردک ایییموم را ريفرف وم زن رگید قتاا رد
 ایشهاپ چم. دفتاا هرا و دش اپ رق و قش و طایحتا با. را اه تدس و هناش سر و نردگ
 دنفترگ یم را رگمدیه ياج تیسه نهذ رد اه نانش و اه مان. ودب هدش ایییموم مه

 رفن هملک ریوصت هک دفتاا شدیا تیسه ماا...  تاینشکنارف وسرع...  تی تیرفن هملک... 
 چه، تی تی رفن هملک. تسا هدیدن شرمع هب هدش یاییموم ییولیک دتاشه تی تی
 و دیباوخ تخت يرو ريفرف وم زن ياج هب یشع نماما. تشاد اییبیز دننما وق نردگ
 ینا ي همه، تمیا وشد آب، ارد نومروه مرک، تینطلس ي هلژ .ردک ایشیموم یارا

 مردم ثلث ود هتگف رتراس هک تگف یم »دارم«. ودب اضف رعص روخ رد هک حقا کلمات
 هک اییه نز را اش هیبق...  رگید ثلث تا دننک می یگدنز بودکم و رفق رد راگروز ینا
 . دردنک می ملع دشنبا هدشنی هکنیا بی، دندش می ایییموم بتنو هب

 تیسه و ولج از کینم تپوس کت با یشع نماما و کل هرق تپوس والتپ با خیرف منخا
 یک رد هک دردنک ادپی را خیرف منخا پسر میلس. دنمدآ رد گینلوب رد از ناشالدنب هب

 :تگف خیرف منخا. ودب هتنشس نمارف تپش هاسی و. ام. ب

 . زیزع یتافد هب ردما -
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 قتیو تیسه ماا دادن تدس او با یشع نماما ردک مالس و ولج مدآ دش هداپی میلس
 حیضوت خیرف منخا و فترگن را او تدس میلس یهتنم ردک رازد را تشدس دش فیرعم
 و ودب هختادنا او هب یهاگن منی اهنت تیسه. دهد یمن تدس محرامن زن با میلس هک داد
 رگید و دنبک يزبا را ومد همشچ فترگ میمصت. ودب هیدد را شگنر ماییرخ یشر
 آب ويج از هک فترگ را رشدما تدس میلس. تنساوتن ماا، دازدنین او هب یهاگن
 رتهتاوک »دارم« از هک میلس از هن مدآ می رب لیقثرج یک از اهنت رکا ینا. شدنراگذب
 :تگف و ختادنا تشعاس هب یهاگن یشع نماما. ودب میادنا زكان نماه هب ماا

 همه خیرف يقاآ دعب حشو غبا یزوپر لادنب تمرسف یم را يیدنو. ارمد دياهپیشن -
 . دننارس یم را نما

  :تگف میلس
  . لیم لکما با -

  :تگف یشع نماما. تشاد يا هدننک حمایت بم ياصد
   .دنروبخ هوهق و گینلوب رانوتسر دنورب دنارد صترف هک الحا -
 يزیم سر رانوتسر رد. یردگ یم لفا ناشیارب دنروبخ كرت ي هوهق رگا هک دوفزا و
 تشاگذ مین زاج گنهآ. دنتنشس انیرمش قدیم س هداج هب فشرم يا هپنجر رانک

 زاج ويهایه تشگرب قتیو. تفر اتالعطا زیم سر و دش اپ میلس. درسب اصد هب اصد
 : تگف هک دشنی را میلس ياصد تیسه. ردک کشورف

 . يورایب رد را تاوالتپ منک کمکت ردما -

. هدپوشی تپوس والتپ مه لتع نیمه هب و دروبخ ماسر درست می هک دآور رعذ ردما
 :تگف تیسه هب یشع نماما

 خیرف منخا هب يا هفتبا تودخ هک را يزوبل. ورایب رد را تاوالتپ وت ناج تیسه -
 . هبد نانش
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 دشیدینا تیسه و. یگداس با، تگف می را میلس لفا تشاد رشدما. ردک جل تیسه
 یناپیش و هتشگرب ياه ژهم با مشچ هاسی رختد یک هک تگف می. تالهب با حتی

 هدنخ یم هک قتیو هونگ ود رد لاچ تا ود، ردگ هناچ، هتسجرب ياه بل و دنبل و فصا
 و دز يدنخزپو. دیمهف مه خیرف منخا هک ودب رشو رقدنآ شود یم زبس شهرا سر... 
  :تگف
 . تشرع یهلا یريمن -

 :تگف یشع نماما

 . میرگب اروت لفا کن هنوارو را تنانجف تیسه -

  :تگف تیسه
 .میرگ یم مودخ را فالم من -

 . مبینب یرگب بوخ -

  :تگف تیسه
  . ارمدن فالی چیه هب دقاتعا مودخ روح رهوج از یرغ هب هک تسا ینا ودصمق -
 میلس. دشیخرد میلس هاگن دفتاا میلس ياه مشچ هب شنماشچ هک دش چه تنسادن و
 یگنر اه مشچ گنر. دصا فرح هشبی و تشرد. تشاد یجیبع ارد بت ياه مشچ
 می رنو اه مشچ مکردم. دشنبا هدشیک همرسو ورشد هک ودب ريتسخاک و بیآ نایم
 می ضوع ناشگنر رنو هجرد ییرغت با اه مشچ و دش می اج هب اج آن رد رنو و فترگ
 . دش می ضوع مه ناشکلش حتی سر کترح با و دش

  . یختر ورف لشد هک ارچ تشاردب را تیسه سرت 
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 فصل دوم 

 هن دنبل یناپیش هن ودب هختادنا امد هب را میلس ودب هتگف تیسه هک يا هملج ود نماه
 :تگف مادربزرگ مدآ هنخا هب هک هاردا از، یددنخ یم هک قتیو اه هونگ لاچ

...  و یدروبخ يا هوهق مه با رانوتسر بردب اروت تساوخ هزاجا با ردک نفتل میلس -
. یدروبخ اج نیمه دیاییب، یمارد هوهق هنخا رد تمگف. دنبک متما را فشرح تمشاگذن
 م؟ردک بد منبک نتتاریاز مه نم

 الحا و دز مین فیرح دارم و ودب دارم يالتبم لاس همه نیا. فتر وشد ریز تیسه
 یک ارفدرط رگبزردما. دندنرا می ريگید با واجداز سوي هب را او شناسک ینریکتدزن
 دادعت هک ودب ینا ردما لالتدسا و ودب هدش نایجه از يراع یعبیط یگدنز
ي  هدنما هزشیود یک شوي می شرخآ و شود می رکمت روز هب روز اهراگتساوخ
 . هدرشیت

 يآرزو کم تدس، خیرف هدانوخا ي هدورآ دبا لپو با تنساوت می دش می میلس زن رگا
 رد »دارم« ياصد ماا. دنبک یکارمآ یهرا را او و دورایب رب را نیهاش رشدارب بدا و ازل

 رد. ودب هدنما ابتث شا هاگآوداخن رد» دارم« مه هب یکدزن ياه مشچ و ودب شوشگ
 مین کزرمتم يا طهقن چیه هب هاگچیه »دارم« ياه مشچ لیومعم یگدنز رد هک حالی

 ردگ هارومه یشاصد لیو. دز یم ود ود ادپیان يزیچ جويتسج رد هیشمه و دش
 :تگف یم دارم. دیخرچ می يحدوا عوضوم
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 . شودب ضوع باید فیرصم ويگلا -

 :تگف یم و تشگذ یم شسر هب سر تیسه و

 . راخسو اخرسو و لکا یرظن مشیبا هتشاد اییه فهحمل همه و هبل -

 ريخآ نیمه؛ ودب هدفتاا فهحمل دیا هب ادنی ياهزیچ ي همه نایم از ارچ تنساد می و
 : تگف می، ودب هیدرخ، زار هلال رخاوا رد يا هزاغم از یسرو ياه فهحمل یشع نماما اه

 یسرو ياه فهحمل یکاییرمآ ياه زن حتی. یدوگ مین آخ، ینک وطا و ییشوب چهره -
 . درنخ می

 : ودب هتگف تیسه و

 . دنروخ می یکاییرمآ مدنگ روس مردم و -

ي  فهحت اقرب و مات شفنب زوبل یا دوشپب را شدیع سابل هک ودب هدنما رددم تیسه
 . ودب هدیدن را امکد چیه میلس. دنبک رب رد را رشدما

 هب تیدس. تشاد هاگن »دارم« با اریدد روز يارب را زوبل و دپوشی را شیابنع مناد کت
  . دشنورفب انرگ ارگذب شدشنورفب دنتساوخ یم همه هک الحا دشیک ودخ يرو و سر
 : تگف و داد تیسه هب را لگ ودب تشدس یناریا ي هشفنب لگ هتدس یک. مدآ میلس

 . دیع مدراد شپی -

 ششفک داردن میولز تگف یم هک تیسه فرح هب و ؟هیدرخ یا هدیچ اجک از هک تگفن
 شنماهم ياپ ويلج اییپمد یک تیسبای تسناد می تیسه. دادن شوگ دورایب رد را

 هک ودب نیهاش کیتسالپ اییپمد هنخا ي هناردم اییپمد اهنت ماا تشاگذ می
 گهنل و ردک می یجک نهد قشرم هب اش گهنل یک، رانک هب میلس ياپ از یشداشگ
 . برغم هب شرگید

 یسین و ودب هتنشس آن يرو میلس هک تشاگذ لیبم ولج تیدس ریز زیم یک تیسه
 :دپرسی میلس. تشاگذ می زیم يرو را هوهق طاسب ويتحم

 ؟منک تسرد مه ماش يارب -
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 . دنیک فطل -

 رانوتسر رد روز نماه را لالح رظن یک نماه بدال ردک مین هاگن تیسه هب میلس
 ینا هب و ردک می جوتسج را او هاگن سیطانغم تیسه ماا. ودب هختادنا او هب گینلوب

 دارد رب رد عهبیطلا وراءما از يراز و تنیس ینفتر دیا از اباب ینا ياه مشچ هک ودب رفک
 و مشچ رد اینیق، »هردک لیجت نانسا رد اخد« :تگف یم رگبزردما هک روطنآ رگا و
 . تسادپی میلس ياه مشچ از، هدنیتابا اسوح رگید از رتیشب را ودخ ششخرد، هاگن

 رکش قشقا هی و یختر نانجف رد هوهق يروخ بارم قشقا یک هکافنس یطوق از میلس
 یختر شوج آب هرباود دعب و. ردک فک تا دز مهب بوخ شوج آب کمی و ردک هافضا
 هشفنب لگ تدس رگبزردما. داد تیسه تدس هب را هوهق نانجف و دش اپ. دز مه زبا و

 :تگف میلس. ودب هتشاگذ یسین رانک کیچوک يروبل انلدگ رد را یناریاي 

 . یدا هتشگذ یسین رد ارم ي هدیه لگ یدا هداد جرخ هب فتیارظ چه -

 :تگف تیسه

 . تسا رگبزردما از تنیس من از فتارظ ینا -

. ودب شسر هب شدیع زمان رداچ و ودب هردک ضوع را شسابل. مدآ وت رگبزردما
 مثل ودمن می ینحارو دیفس ياهوم آن با اش هافیق و ودب هتشس كاپ را تشروص
 هحنص و دشیک حتیرا فسن تیسه. دشبا هتگف مالس را زشمان نالا نیمه هک یسک
 مین هاگ و دنیوگ می چه هک دشنی می هاگ. تشاگذوا میلس و رگبزردما هب را وگتگف و

 ودب مولعم دروخ می هرگ »دارم« لایخ خن رد شنهذ هک ودب قتیو شندنشنی. دشنی
 ؟تسا هرکا چه رشدپ و هدناوخ چه هک دپرسی می هدماآ شوشخ میلس از رگبزردما
 را شنسایسل قوف ي هالسر ماا، هدناوخ نیادا خیرتا سیلگنا رد هک تگف یم میلس و
 و تسا هتکم رجتا رگبز زاربا رد رشدپ هک تگف می. هتنوش قیبیطت نفارع هربارد
 رشدپ ي هنتخاراجت رد يراچان از مه شودخ و یچ هتکم دننک می یشاصد نتاسود
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 تنیز و يروت و هشیحا و اقری. هداد تعسو را هنتخاراجت همدآ هک الحا و دنک می رکا
 :دپرسی )رگبزردما( ناج رانوت. دننک می دوار مه هنانز تالآ

 ؟يراچان از ارچ -

 :تگف میلس

 . تمشادن ريکتد دردنکن لمبوق ماا، مشو هاگنشاد دتاسا تساوخ یم لمد -

 اسون محما ي هنروا را مدآ زن دناوت یم تیقابل بیي  هتکم هک تنساد مین تیسه و
  . نتاسلگنا یهرا را پسر و دنبک
 هک رگید لتع یک ردک هراشا. دز فرح قدصم وراند رد رشدپ ترزاابم از میلس دعب
 هودب قدصم ارانداوه از رشدپ هک هودب ینا، دنا هردکن مشاتخدسا انرهت هاگنشاد رد
 . دنا هودب هردک هارمه ودخ با را زاربا ياهرجتا از ديیاز دادعت، شیريمش و او و

 ردمپیر هرا رد شپسر هک یدوگب تا دفتاا )رگبزردما( منخا رانوت تدس هب ورد الحا و
 میلس هب را ودب بصن اروید هب هک تیسه ردپ سکع و دروخ یرت سلجم مد. دش دیهش
 . دهبد نانش

 شهاسی بقا روند از تیسه هب روز ره ردپ سکع دتاسیا سکع ولج و دش اپ میلس 
 ریز از هزتا ياهوم و هدشیارت هت از تروص، یناطیق زكان لسبی با یناوج. ردک می هاگن

. هدز نپیواپ، تنرب نو ارولش و کت، هدروخ نیتنیارب و بترم و همدرآد ینلماس تدس
 :تگف می تیسه هب رگبزردما

 . ودب وت مشچ وهینع ایشه مشچ -

 :تگف یم یشع نماما

 . تسا من ياه مشچ هشبی وت ياه مشچ، یدوگ یم ودبیخ زنپیر -

 را تیسه، ردپ ریوصت از تشاد راگنا. دروخ مین نتکا سکع ويلج از میلس
 ردپ ریوصت تسرا فرط رد قدصم سکع هب میلس هجوت دعب. ردک می يراگتساوخ
 وسرد، دباآحمدا، شهاگدیعبت رد ياروید جنک، هاسی يابع با قدصم. دش بلج تیسه
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 ءاضما شپی اه الس را سکع - هداداررق بیار روط هب اپ ود نایم ياعص، ودب هتنشس اپ
 هب هیشمه منخا رانوت...  ودب هدتارسف دشبا منخا رانوت هک يدیهش ردما يارب و هردک
 : ودب هتگف تیسه

 . ارگذب قدصم را تپسر مسا -

  :دناوخ منخا رانوت
 .امدنی ارسو و مدآ ردگ امدنی ریا هک الد يیدد -

 : تگف و

 . هدوسر ديباآ حمدا درمپیر يارب »دیما« هک تسا ريعش ینرت نیگمغ ینا -

 ياه مشچ، هختادنا وشد يرو را کتش هک ردک ملکی لیخل ریوصت هب یهاگن میلس
 قرب يزیتم از سکع رد حتی یشوم بی رگبز سر، هختود نیبورد هب را شناشخرد

 :ودب هدش تقدیم تیسه هب ریوصت ینا. دز می

 . نیارنو تیسه منماشچ رنو هب تقدیم -

 :تگف و ردک تیسه هب رو میلس

 . دیتشاد اییشنآ یکدزن از ملکی لیخل با ماش سپ -

 :تگف تیسه 

 من مشچ وت تیسه تگف یم من هب. اختمشن شرمع رخآ لاس ود را ملکی يقاآ -
 روز ره ماا. تمنوش می من و تگف می هداس نباز هب را مسیسکرما. وت شناد من و شبا
 ».نبز سري هبیحص هب ورب اول«: تگف می فتمر می انجآ هک

  :دپرسی میلس
 ؟ردب می باسح شنز از -

  : داد ابوج تیسه
 . تشاگذ یم امرحتا او هب هجو چیه هب -

 :تگف میلس
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. ردک حرطم را وکسم ياهنم مونیسکم تز هک ودب یسک نیلاو ودب یگربز ردم ملکی -
 یشاصد ماا. داد نتکا ادنی سر ینا رد را هچیقال ینا و؛رهن از شپی حتی، وتیت از شپی
 همدآ دزو. یهاچ سر رب یا ودب هداد سر آوا ريفق نایب رد ایدش. دشنی یسک رتکم را
  ... ودب

. دودنب هدناسر هنخا هب را ملکی، نیمسی و لالج با هک ودب ريخآ بش دیا تیسه ماا
 رد تیسه و...  هنخا رد رگا هک ردک می داهپیشن لالج و ردک می هیرگ منخا هبیحص
 :دپرسی می ملکی از نیمسی و ردک یم تسرد هوهق هنزخاپشآ

 ا؟رچ ا؟رچ -

 :تگف می ملکی و

 ديآزا هب هک یمدآور رو وتیت هب...  دنما مین نمارهق هیشمه وت نمارهق منخا نیمسی -
 . مدآ رد آب از دزر وت هک میتسب لد ورهن هب تشادن ديتقاعا

 :تگف یم نیمسی و

 . دنیک دتماعا نتاودخ هب اهنت -

 لآ لالج ریوصت. لالج رشویرهش و ردم ملکی لاس آن هما یرت. تسیرگ مه ملکی
 :تگف و ختادنا آن هب سرسري یهاگن میلس. ودب وراجم اروید يرو حمدا

 . ام هیدد را لالج سکع ینا -

 :تگف تیسه 

 . هفترگ المسا رد لالج کونلآ رد مینجم سدنهم. تسا لالج سکع ینرخآ -

 اه مشچ آن. دش اریذپ ودخ ياه مشچ رد را میلس هاگن روضح تیسه و تنشس میلس
 بقل هب يا هچیرد ؟بار نهآ ؟سیطانغم ؟تیفص چه ؟امین چه ؟دنتشاد يراز چه

 هب دعب و دندناشک یم میآرا سنوایقا هب، هن، یارد را تیسه اه مشچ آن ؟هاختشنان
 آن؟ لوضف ارچ؟ لوضف ياهوربا آن و، دردنک می حمایتش و دردنب می ینما احلس
 . دنتشاد هیرخذ ودخ رد شپرس ارزه اهوربا
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 : تگف می میلس

 و داد اررق یدردت دروم را يروشو مظان کل، همه از شپی ملکی ويق ياهنت نآ -
 . را یارلتاوپر يرویکتاتد

 : دوفزا و ردب ورف را شناهد آب

 لوق هب یا، لتیود هزیالسوسی یعنو مشسر ماا تشاد تییسالسوسی مسا هک ظامین -
 . یلتود مزیتالپیکا ملکی

 : تگف تیسه

 هب هیتک با، یناریا هاوخ ديآزا تیسالسوسی یک، ودب تیسالسوسی ملکی ودخ ماا -
  ... انریا روز هسی و کچوک ملت عافنم و قوحق

 : ردک متما روطنیا را تیسه فرح میلس و

 ینآ عافنم ینبارق را انریا عافنم، تشادوا را هودت بحز، یینتالسا یمرژ هک حالی رد -
 تضهن با تفمخال رد، ناجبایآذر ي هلئاغ رد، لماش تفن ي هیضق رد. دنبک يروشو

  ... انریا ديادبتسا دض ياه تضهن رگید و ملی

 تدس رد شپسر ياه سکع مبولآ و فتر رگبزردما دودنب هردک توکس هس ره
 :تگف و ردک میلس هب رو. تشگرب

 ياه یگچب و مپسر ياه سکع تا دنشینیب مکتنی يرو انجیا دیاییب خیرف يقاآ -
 . مهبد نتانانش را تیسه

  : تگف و دشیک یهآ
 . راگروز يا -

 :دپرسی میلس

 ؟دش دیهش هک دش چه -

 : دز فسن فسن رگبزردما
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 انجآ هن، تسا سلجم دنمردم هک انجیا :یدوگ می، ونیرب سلجم از یدآ می قدصم -
 ینانرخس و تدسیا می او تپش يرو قدصم و شود میالود مپسر، هنبود هایپ راچه... 
  . دروخ می یرت ام هچب و دنک می
 را ایشه مشچ هاگن تیسه. فتر ورف رفک هب و ردک هناش نتاشگنا با را ششیر میلس
 رتیشب بشما و یدوکا می را اه تدس ورد میلس ياه مشچ ماا ردک جوتسج

 مشچ تا را ودخ گنر یشرتسخاک ارولش و کت ایدش. بیآ تا ودمن می ريتسخاک
 رب را يراگتساوخ مقد نیلاو متیالسان؟ ودب هتنبس تاوارک ارچ. ودب هردتسگ ایشه
 . هتشاد

 :دپرسی میلس

 . نبود اضر نتاپسر مسا -

 . هن -

. داد می حیضوت یه و دز می ورق یه رگبزردما. ودب رب از را مبولآ ياهریوصت تیسه
 هشبی هدش يدنب هتسب راگنا - هدپوشی اپ تا سر از ودب لیپت ي هچب ریوصت سکع نیلاو

 و شدودنب هتشاگذ زیم يرو. تنیس حاکم ایشهاپ و اه تدس هب هک سرخ هچب یک
 رگید ياه سکع دعب و. ودب یشرو نشرو عمش یک اهنت هک ودب شلدوت کیک شولج
 را شنباز، لکومرما یک هشبی، هردک دنبل را سر، هدیباوخ کمش يرو لخت هچب نماه
 هاگن نیبورد هب و دنبک دنبل را شسر هچب هک دودنب هردک شوشک رقدچ هدآور ونیرب
 کش بی ختنادنا کنباز ماا »... نبیب را هکنجشگ«: هتگف می یه سکاع حتما. دنک
 ،ردپ شوغآ رد هچب نماه ،ناج رانوت نمااد رد هچب نماه دعب. هودب هچب ودخ ربتکاا
 رختد هک منخا همارهم. هفترگ را تشدس منخا همارهم و خترد ریز هدتاسیا هچب نماه
 تسا ایشپ هتاوک ارولش رگید و هتنشس دلینص يرو هچب نماه زبا. نبود شیب يا هچب
 نشرو ياه عمش دادعت با لدوت ياه سکع مه زبا هدز مه نپیواپ حتی هدپوشی کت و
 و نشرو عمش هدجه هب شودب هدناسر تا ودب هدوفزا اهنآ رب یکی الیس ره نماز هک
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 میلس، یسورع سکع هب دندسیر. ودب هدآور رد مه لسبی نماز کاترب از هچب الحا
  :دپرسی. ودب هدش بلج شهجوت
 ؟هدش هدیچ وسرع سکع ارچ -

  :تگف منخا رانوت
 تشادن یشقن من یگدنز رد زن آن رگید...  طهیلس آن رگید. مردک شیچیق مودخ -

. ردک واجداز راگتساوخ نیلاو با و فتر ودب هدنش اکاممن پسر لاس سر زنوه رخآ... 
 . ودب هدنش الشس یک زونه نیهاش

 می قن نیهاش و او ناج هب رمع متما یشع نماما هرنگو رتهب چه هک دشیدینا تیسه
 هرکا همنی هاگ و بکلی هاگ یشع نماما ياه سکع. هداد رده هب را شنیاوج هک دز
 رد هک تشاد را نیهاش ياوه، نمااد و تدس ماا، نبود هنت البا اج یک. ودب هدش هدیچ
 شسر ودب هتنشس ردپ شوغآ رد تیسه سکع آن رد. ودب هدیباوخ قادنق رد شنماد
 . ردک می هاگن ردپ هب و ودب هدنیاردگرب را

 :تگف رگبزردما

 رد مد ردپ نمدآ عقوم روز ره. فتر می رد رشدپ يارب شنا، جودب تیناطف با رختد -
 . دسبیچ می کمحم را ایشهاپ مدآ می هک ردپ و تنشس می

 هک مدآ می شدیا. ودب يردما بی ،رتاردشو يردپ بیاز  هک دآور می دیا هب تیسه
 گنهآ هب و دارگذب ردما بقل يرو را شسر هتساوخ می لشد یگالس جپن رد حتی

 او نتاپس و ودب هدناشک رگبزردما نمااد هب را شودخ ربا یک. بداوبخ ردما بقل نبارض
. ودب هردک خما و توکس رگبزردما. وتوت نماما ودب هتگف او هب و ودب هفترگ تدس رد را
 زبا و ودب هردک اصد وتوت نماما یا نماما را ناج رانوت مه رگید ربا دنچ تیسه
 يرو را شسرد هوزج. ودب هفتر رد اج از تباقع تا ودب هدشیک مه رد وربا رگبزردما
 هب گهید. من هن تسا طهیلس آن تنماما هک ودب هدز داد اش هنو سر و ودب هتشاگذ زیم

 :ودب هدپرسی تیسه. متنز می. اه نامام ییوگن من
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 ن؟ماما یموگب منخا همارهم هب یهد می هزاجا -

 هن -

 ان؟ریا رختا هب -

 . یرخ هن -

 یهتنم، ودب هدسیر بوخ اهنآ هب رگبزردما تشگذ قح از شود مین لحا ینا با
 کفنم شپسر دیا از مه تا دناوخ می رسد پیري سر. تشادن ازشنو و زان صترف
 میلس و گبزردما ويگتگف .درسب یريبد هب يراگزومآ از و یردگب سنایسل مه و شودب
 نفارع و اخد و خیرتا از يدج روط هب، دنبافت مین نماسیر و نماسآ ودب هختادنا لگ
 :تگف می میلس. ددنز یم فرح

 سنانسر لحوت رد. یمزاسب یینو خیرتا تیسبای. مسیاشنب نو از را اخد تیسبای -
 . منیارب را ناطشی هک تسما ي فهیظو. ردک خیرتا دوار را شودخ ناطشی

 »دارم« ياه فرح هب یطبر و تشاد یگزتا بابا ینا ياه فرح ردک زیت شوگ تیسه
 :ردک خالتد، تشادن

. تسا شريب لحوت ینرتگربز سنانسر ماش لوق هب یا ییزانو وراند من ي هدیقع هب -
 تسیا هدیدپ ینرت هجوت بلاج سنانسر ییارگ نانسا، شرب خیرتا رد فعط هطقن یک

 . هدسیر آن هب نانسا هک

 :تگف میلس

 اول باید رو هنایم چه و تسرا چه ،پچ چه نانسا. هن منیسمااو لیو هبل هتنیمااو -
 ياهرشوک هیبق رد رتثماسا و رماعتسا ي طفهن. تسود نانسا و دشبا نانسا اعقوا
 برغ از هدز رماعتسا ياهرشوک تسا زنوه هک زنوه. دش هتسب برغ منیسمااو از ناهج

 تقی. دنبما تسه هک روطنماه برغ يادنی دنهاوخ می اهرشوک ینا. دننک یم دیتقل
 وراند نایاپ وراند ما وراند من رظن هب ماا. شود بیرغ تیسبای انریا: تگف می هدزا
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 ود را سنانسر ودلوم یگدرزماعتسا ایدنب ما یرظن ياهرشوک کم تدس. تسا سنانسر
 . دشنبا نو از يروز نو از روز بالط باید مسو ناهج ياهرشوک .دسبنچب تیدس

 :تگف تیسه

، نره، يژولنوتک بیرغ لمع. ردک یفن تسبرد روط هب را برغ زیچ همه شود مین -
 . فترگ ماهلا اهنآ از کم تدس انوت می... را مزیالسوسی یرظن يقایدع و فهسفل

 :تگف میلس

 . یمارد و یما هتشاد ماهلا عنبم نماودخ ما -

 :تگف رگبزردما

 . تسا نفارع و مالسا و آنرق ناودشصمق -

 :دوفزا میلس و

 کسب هب یهاوخ ددجت از اررف يارد یند عنو ینا بیالقنا یتودهم، بیالقنا مالسا -
 . تسا راگنلو مزنیرمد یا بیرغ

 :تگف و تشاگذ شبقل يرو را تشدس رگبزردما

 . دنیز می فرح من لد از راگنا -

 : دوفزا میلس

 هب اهرشوک از یضعب، دنا هدآور رو تیسیسکرما بالقنا هب هنراوکروک اه يدنلریا -
 . یمبرب هاپن نماودخ میالسا تیکل و مالسا هب باید ما. دنا هختود مشچ یطسو ونرق

 عوضوم یهتنم دهد می رسد مدآ هب »دارم« مثل مه بابا ینا: دشیدینا تیسه
 و تسا بريلد مسر چه ینا. ردب می رکا هب یگرنف ياه هکلم رقدچ. دارد قرف شسرد
 : تگف، ایدیب رد میلس ولج هک تساوخ و. دارگذ مین ناشایهنت رگبزردما ارچ

 را رازد و ورد خیرتا و نودب یخیرتا نیع رد ینعی. سنوایقد دعه هب تشگزبا ینعی -
 . نردک ملع خیرتا دض تسرد، تنشاد سر تپش

 :ردک ماتتش میلس
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  . یدا هدز نتاقتاا اروید هب رو حمدا لآ لالج سکع ارچ ريکفت زرط ننیچ با -
 :ردک یجک نهد تیسه

 تشاد فیط هک ودب رديم. تمسه و مودب دنقمعال حد بی حمدا آل لالج هب -
 ...  هاله یموگب يروچط

  :تگف میلس
 یزمارکا -

 : داد همادا تیسه

 از نیمسی شنز. دنک مین لبوق تسبرد، قششوعم از حتی را قایدع متما مدآ ماا -
 ماا هبل تنشاد یساسی تسرد تشاردب یدوگ می. دنز می فرح» یگدز يژولوئیدا«
 ماش ینانرخس کسب و اه مالک هیتک هک دشیخبب. شعنو ره از. هن نودب هدز يژولوئیدا

 . میددزد رو

 :تگف و دیدنخ میلس

 ...  و مبینب را رنشواد نیمسی ینا باید -

 :ردک ماتم روطنیا را میلس هکلم تیسه 

 . هردک تیبرت روپر ياهردگاش رنجویا هک ورمایب رد را خلشد و ... -

 :دش يدج میلس

 رتیشب. هن نردک رکانا را یبذهم يژولوئیدا ماا هبل، تنشاد یساسی تسرد نشپنسکا -
 ینماسآ نایبتپش یک هب هاهگاپن هب زیکیف متا هب شرب. دنتسه یبذهم ادنی مردم

 روط هب نفارع و بذهم هب ندآور رو من رظن هب. دارد زاین یناهج ینا ياهترقد يورا
 . تسا یعبیط ريما شوجودخ

 : تگف تیسه
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. مایدپی می را تعنص ه يحلرم ینرخآ دارد. شود می چپو و چیه دارد لیعف شرب -
 يراجفنا .تسا راجفنا حل رد لیعف شرب. دنک یم همز همز را کیماتروفنا رعص دارد

  .تسا هدسیر ارف شرب نتمد رخآ من ي هدیقع هب. لوغم راغیلا از ربدت
  :دوفزا و ردک تاملی

 . تسکافکا بتا بی تیصخش و هسردفا راشیهان بتازبا. تسا کافکایی رعص ما رعص -

 :تگف و ردک شهاگن تیرح با میلس

 . ودب دیهاوخن دیماان رقدنیا دنیبک اخد هب کلوت و یدورایب رو اخد هب رگا -

 :تگف تیسه

 من هک يا هکلم نیلاو ممدآ فرح هب من قتیو دنیوگ می مگربزردما و ردما رخآ -
 . تسا مهم اول هکلم. ودب »آخ« تمگف

 :تگف میلس

 دشبا زاس تسرنوش دنک می ادا هچب هک لیاو ي هکلم هکنیا ماا. ودب هکلم، »اول« -
  . تسا هفارخ
 ینا رختد«: ودب هتگف او هب مه» دارم« را فرح نیمه یرظن. دیدنخ رایختا بی تیسه
 ».ونیرب یزرب تا هکل از را فاتارخ

 تا هد با را ایشهوم دعب و فتر نتاشگنا با اه شیر نردک هناش اغسر هب میلس زبا
 تدس هب دهبد و دورایب هناش دورب ردک رفک آن یک تیسه. ردک هناش ایشه تشگنا

 مین نردک هناش همه ینا هک وم و یشر؛ ایدیب رظنب اجابن دنچ ره ندیدنخ. میلس
 ودجو با وت مدش لاوشحخ. ودب الیوشحخ از مني  هدنخ ،ردم: تگف لد رد و. دهاوخ
 هب توافمت ترابع ود با را موفهم یک وت و »دارم« و تینیس فاتیارخ تودنب یبذهم

 . یدا هردک لقاا من

 :تگف رگبزردما 

 . یدودمرف یم خیرف يقاآ -
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 :تگف و زیدگ را شبل میلس

، تسا یگدز ناطشی یتشرب درد تنیس کیماتروفنا رعص ندسیر ارف یتشرب درد -
 . نیارنو منخا تیسه

 . تگفن ماا، »تسا من عقوم بی ي هدنخ نتاودصمق« :یدوگب تساوخ تیسه

  :تگف منخا رانوت
 . تسا هرماا فسن ناطشی -

 :تگف میلس

 شرب. تسا یعمج ناطشی ما ي هورد رد، یعمج ناطشی و یمارد رديف ناطشی -
 يراگتسر هرا. تسا یگدز ناطشی یعنو شودخ مه ینا. دناد می اخد ار شودخ وزرما
 . ودب هفتر یشاصد از شنجر. تسا بیالقنا یتودهم

 :دناوخ تیسه

 رهم اررق از ورد سب کیل هما ارمد از هتشگذ رب -

  :دپرسی میلس
 ؟هتگف یسک چه را رعش ینا -

 . ثالث انوخا يدهم -

 را رعش تا تساوخ تیسه از و دآور نویرب کتش بیج از ديامد و چهرفتد میلس
 :تگف و تشاگذ لبمي  هتدس يرو را چهرفتد، دسینوب را او و دناوبخ هرباود

 ياهحالس و اییضف قاتیقحت ردبرکا با را ودخ یتشرب و دشبا ماش با قح ایدش -
 نو مسر و هرا یک...  شود ادپی شرب یگدنز رد لیحوت وارمدیما ماا. دنک ودابن يا هتسه
 رديف ختیوشبخ. ردک هرزابم آن هب ندسیر يارب باید ماا. ناگمه رطخا تنیما يارب
 . تنیس کافی مه

 :ردک یناوخ تفمخال زبا تیسه
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 می يزاربا هتفشآ ناهج هک تسا تسرد هچنی یینب شپی دیهاوبخ را من رظن رگا -
 .ینسج ياهیراگنلو از پر رمخد داوم از پر )اهرگسم زاربا نیع( وهایه از پر شود
 . تسا یهاسی راگروز ما راگروز

 :تگف میلس

 و بیغ المع، یدآ می ونیرب دیفس رو آن از شرب و درس یم اهتنا هب هاسی راگروز ینا -
 ...  تسه مه آنرق رد تداهش

 . ردکن لادنب را ودخ فرح ماا

 :مدآ فرح هب هک ودب میلس و. ريفن هس توکس زبا و

 تگف می رمدما .دنا هدش داسو با و هاگآ حد نیا تا یناریا ياهنز هک تمنساد مین من -
 . تنیس رتیشب نالتاس ود و تیسب و دشیقان ماش

  :تگف تیسه
 . تسا المس شش و تیسب من -

  :دپرسی میلس
 ...  اه نخس و فرح ینا ماا -

 :تگف تیسه

 دارز می نانشت هب ناسرش ام هردک یم لایخ هک اییهدتاسا با رسد حدوا دیننچ -
 . مشبا هیددزد هتنسادان را اهنآ ياه فرح تسا نممک. ام هفترگ

 می نیگسن و کسب دارد هک دشیدینا تیسه و ودمن می ريفک میلس. توکس زبا و
 دش اپ. مردگرب ام همدآ هک هرا نیمه از یا میرگب را اییعمد پر زن ننیچ هک دنک
 رد. ردب هنزخاپشآ هب را هوهق طاسب و تشاگذ رالتا طسو زیم يرو را هشفنب لگ انلدگ

 هدش هدماآ کتلت همای يا هسکا رد یدد. دارردب را هیوم فرظ تا ردک زبا را لاچیخ
 ودخ هب خسر لگ کلش، مزرق ياه هچبرت -هدش هتشاگذ دسب رد نوخرت و عانعن
. ودب بکشآ رد هدش هتشس ويهکا هنزخاپشآ زیم يرو. تشاردب را هیوم فرظ، هفترگ
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 هروازد تا شدرد اپ آن با. داردگهن ماش يارب را میلس دارد دصق مادربزرگ هک تنساد
 وهکا، هردک خرچ توشگ، متیق انرگ هیوم، ندروخ يزسب قاآ مدحم از و لتود
 میلس ماییرخ ياه شیر هب بسچ و رت را تیسه بشما نیمه دارد دصق و. هیدرخ
 تیسه نباز از را شفصو اهنت...  هودب هاختنشن...  هودب هدیدن هک را یناوج. ددبنب

 . یدد مین اركتد همه آن» دارم« يارب زگره رگبزردما. هودب هدیشن

 :یدوگ یم رگبزردما هک دشنی و تشاگذ زیم يرو را هیوم فرظ تیسه

 هب آن هرا رگا الحا دننک تیشآ مه با نیمز يرو ياه مدآ، دهاوخ می لمد من ماا -
 نماسآ زا را اخد هک آن طشر هب دشبا تسا »مسیسکرما« تیسه نتاسود از یکی لوق
 . دنورانی نیمز هب

. تشگ يروخ هیوم لاگنچ لادنب و تشانبا تشرد لتقاپر و بسی از را قابیشب تیسه
 :تگف می هک دشنی را میلس ياصد

 ماا. »نفارع – ريبارب -ديآزا« :تگف یم هک متقدعم تیعیشر رکتد فرح هب من -
 من ي هدیقع هب هک یگدبزرغ نماه. تسا یگدبزرغ یعنو مه مسیسکرما هک مناد می
 . تسا هدش وعشر سنانسر از

. ودب دنک و قوب دعه راگدیا درکا. دفتاا شناج هب درکا با و تشاردب تقالیپر میلس
 :تگف

 هکنیا هب من. شرب نیوفا شود می یند ینا رابنب، دارد لبوق را هتنیرمد مسیسکرما -
 منض رد. تمنیس قفاوم دنابد شودخ لما را ناهج یارلتاوپر و شود هفترگ هیددان اخد
 چه مزسیکرما چه. تنیس نمارد هرا مه برغ رد میسیالرپما وامد هک ارمد نییق
 . ینسج لئاسم رب دیکأت چه و میسلکلا چه، هاسی عاجتار

 تنساد یم تیسه تشاردب بسی یک و دش فرصنم لتقاپر ندنک تپوس از میلس
 درکا فتر. یدآ مین رب مه بسی تپوس ندنک سپ از نبرد را لتقاپر هک ديرکا
 را بسی میلس ماا. تشاگذ میلس ولج و دآور تشاد دننما هار غهیت هک را هنزخاپشآ
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 را اه لتقاپر ینرت تشرد یشارب هنزخاپشآ درکا با تیسه. ودب هدروخ هدنکن تپوس
 يرو میبست. تشاگذ زیم يرو زیتم بقاشب یک رد و ردک هپر هپر و دنک تپوس

 . دش ارودمن میلس ي هتسب ياهبل

 :تگف میلس

 . دشیانب دیماان رقدنآ منخا تیسه -

 :دپرسی تیسه

 ؟یچ هب واردیما -

 :تگف میلس

 . تسا یرگارف هک ییاخد هب واردیما -

 :تگف تیسه

 هک تسا ینلزماا رخآ ما دعه هک دنا هردک یینب شپی اه دينه :یدوگ یم نیمسی -
. هدش وعشر شپی لاس 2500از نلزماا رخآ ینا و دنک می نوکیف کن را نیمز ي هرک
 و سر يارب قیطنم حل هرا یک هب شرب دارد هدیقع. تسا یینب شوخ مدآ شودخ ماا

 . درس یم شیگدنز هب نداد ناماس

 :فتر رد اج از منخا رانوت

 . ارمزیب هکینز ینا از هردک ورف وت هکل وت هکینز ینا را تپر ياه فرح یناي  همه -

  :تگف و دیبوک لبم ياه هتدس يرو تشم ود با تیسه
 . هکینز یدوگن نیمسی هب -

، تیسه ياه یناوخ تفمخال. ردکن دنبل سر حتی، دروخ می لتقاپر ونسرديخ با میلس
 چهرفتد. ودب هردکن رد هب اندیم از را او زنوه امکد چیه مششخ حتی و، ایشه کش

 :تگف و شودگ را آن تشاردب لبم هتدس يرو از را اش
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 و ام هدناوخ اییج یا، ام هدشنی یسک از یا، هدسیر مرظن هب هاگ هب هاگ مودخ هچنآ -
 از هکیت دنچ مهاوخ می. تسا مهدیجه چهرفتد ینا. منک می تشاددیا، ام هدیدپسن
  . دسیاشنب رتهب ارم تا مناوبخ را آن

 :دوفزا و ردک ملیأت

 . هنفاراع ینایرح یک، تسا ینایرح ماش کلشم من رظن هب -

 یسک هک ودب يربا نیلاو. دشنی می را حیالطصا ننیچ تیسه هک ودب ربا نیلاو
 مهم يارگذامن دشیدینا. ودب هتشاگذ تالحا آن رب امین و ودب هردک یرسب را او تالحا

. تسا هدش حل هلأسم از متسق یک، تیشاگذ حالتی یا يزیچ رب امین قتیو. تسا
 :دپرسی

 ي همه یدا هردک قیقحت نفارع رد ماش نوچ دنکن ؟دشبا چه هنفاراع ینایرح -
 . دیهد می طبر نفارع هب را اه يرمایب

 :دناوخ میلس

 ؟دنکترح رد تردگ اردگ اه نورلکتا هک تمیا هتسه وت یاآ ؟تییسک وت یهانیتال يا -
 تأنش تیسه ؟تسا هدش زاغآ اتیح، يا هودب وت هک ردما تما یک راجفنا لتع هب یاآ
 ؟تپیوس میهاوخ وت هب و یما هدش ادج وت از، هفترگ

 اتالعطا« و »روز زن« هلجم بیدا ياه طعهق هشبی :یدوگب هک ودب هدش هسسوو تیسه
 :یدوگب هک هردک افکتا ینا هب طفق. تگفن ماا. رتالبا حطس رد یهتنم، تسا »اننوبا

 ؟تسا زن اخد سپ -

 :تگف دش ريفک میلس

 . نیارنو منخا دارد اررق تنسیج قوف اخد -

 می سپ اپ با دآور می رد هبرگ و شوم يزبا دارد ردک یم ساسحا ردک انبرج تیسه
 :تگف، شپی تدس با و دنرا
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 و مدآ رد هک اییه حالت شرهمظا و دشبا دیما و قشع هک ارمد را ییاخد قایتشا -
  . دنک می بذج ارم المع
 :هک فتر رد شنباز از و

 ...  هتسب ياه بل با هک يدنخبل و تسه مه ماش ياه مشچ رد هک یهاگن و -

 از تدس امرح و لالح يواپر رگید راگنا. ختود او هب مشچ و تنشس تسرا میلس
 نماه مه یشاصد...  ودمن می اردبت و قیمع نانچ هاگن آن و ودب هتشاردب شسر

 :تگف، ردک یم سکعنم را حالت

 ما هب نردگ رگ از هردک قلن يدعس هک روطنماه. تسه مه دیما و قشع اخد -
 شود می هختیگنا رب ما رد لصاو قشو او ششک از و دناشک می را ما، تسا رت یکدزن

 . یدرولا لبح... 

، ودب هودمآز الحا تا هک المیع يورا ريگید المع هب را ودخ دورو تیسه ربا نیلاو يارب
 رام، الیعمت یناهج از تیگف ینینط با ییاصد و زیمآ سحر ینماشچ. تگف مدآ شوخ
 ؟دش می یمیاد حالت آن دش یم میلس زن رگا ینعی. ودب هردک مشآرا و

 :تگف و دش اپ میلس

  .ومرب رگید -
  :دپرسی رگبزردما هب رو و
 ...  من و منخا تیسه تسه هزاجا -

 :تگف و یدرب را مشالک رگبزردما

 . یدشوب ارفق ماي  هرفسمه و دنیبما ماش منک یم شهاوخ -

 ابوخ قتاا هب تیسه .دنبک رشدما هب ینفتل هک تساوخ و فتریذپ دياش با میلس
 اه مدت و فترگ هرماش هدتاسیا روطنماه میلس. ردک صلو و دآور را نفتل و فتر
. مدآ وت رگبزردما. نو از زبا و فترگ هرماش زبا و ردک عطق را نفتل. داد شوگ

 :ردک چپ چپ تیسه شوگ رد، همسیاسر
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 . مودب هردکن هدنر را زشاپی شکا هفتر وا کتلت -

 :تگف و دیدنخ تیسه

 . دنیبز یچودخن دآر کمی ناجردما -

 . یماردن -

  :تگف، تشادن رب را یوشگ یسک اًرهظا نوچ و فترگ هرماش زبا میلس
 . تسا رمتظانا مشچ رمدما. مشو یم صخرم من -

  :تگف تیسه
 . هفتر وا مه کتلت هک صاوصمخ داردن ار ماش قابل ما ياذغ تسا مولعم -

  :تگف میلس
  . میضرا مه هفتار و کتلت هب. مردگ می رب ماش يارب و مهد می برخ هنخا هب روم می -

 :تگف و ردب یشر هب تیدس

 ؟دییآ می من با مه ماش منخا تیسه -

  :فتر رد شنباز از تیسه
 . هن هک ارچ -

 :تگف. ودب هدمآ الشدنب هب رگبزردما. دارردب را شفیک تا فتر ابوخ قتاا هب

 . منک می شهاوخ. کن سر سريرو ردما -

 :ردک جل تیسه

 ؟رتهب چه دهاوخ مین. دنک لبوق تمسه هک روطنماه ارم باید -

 :دپرسی میلس. تشگرب رالتا هب قتیو

 . دیئمارف می لبوق منبک ماش از یشهاوخ رگا -

  :تگف هتنسادن تیسه
 .هتبلا -

 . دنیک سر سريرو یک منک می انتم -
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 . ودب رگبزردما تدس سريرو

 :تگف و ختادنا هرا را نشیما میلس 

 . اردیب ردنقل و تسا رازد بش -

 تیسه. ودب نشرو نابایخ ياه غارچ. ددنزن فیرح هلولدا برمخ اندیم ياه ییکدزن تا
 :تگف

 . نقاهد سر وت دنز یم کشچ با دارد رگرکا ؟دینیب می را همجسم -

 :تگف، ردکن يا هدیقع راهظا میلس نوچ و

 . آن هن ،تسا ینا هن تسا انردگسر هررااچه و اندیم نایم هررااچه ینا -

 هرگ، ردک دهاوخ اش فهخ ردک می لایخ. داد می راشف را مشدآ کسیب سريور هرگ
 . ردک لش را

 : تگف میلس. دردنک فقوت مزرق اغرچ تپش

. منک حشرطم دنش یمرو نتاگربزردما روضح رد. یساسا هالسم هب یمازردپب الحا -
 . مردب را نتاسر بدال. مدز فرح رقدچ

 یناوخ تفمخال تمنساوت تا مه من و تشاد یگزتا یمارب ماش ياه فرح، عکسرب -
 . مردک

. تمشگ می الشدنب من هک دیتسه ینماه ماش نایتاه یناوخ تفمخال ودجو با -
 ...  هردک فیرعم من هب رختد اه هد الحا تا رمدما

  :تگف تیسه
 . دنا هودب هیدد اسون محما رد را نارشتیشب بدال و -

 رد الحا، دندیدپسن می رختد میومع محما رد اه قتو آن. رگید تسا تسن بخ -
 . اسون محما

 هداپی متما رد. ودب اندیم، اعقوا ینا، ادپیان شسر آن هک ودب حامیداز پهس اندیم رد
 هردک یزر سر مه اندیم ودخ هب اه مدآ هکنانچ. ودب هلغلغ هچب و ردم و زن از اهرو
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 را هرا تیعمج يالبال از، ربا بی چه ربا پر چه اه سوبوتا و اه تنوا و اه یستاک. دودنب
 سیلپ. ودب لسبی، مادشن. دردنک می فقوت و دنفتر می مقد یک. دنتسج می

 . دودنب مه رت صلأتسم سرفا تا دنچ ودب اوانرف صلأتسم

 ایشه تدس از یکی رد امکد ره هک هچب پسر ود تدس هک رديم تا ردک فقوت میلس
 نمکاا درسنب پهس نابایخ هب تا. مدآ می ردم لادنب لغب هب هچب زن یک درگذب، ودب

 :مدآ فرح هب میلس. نبود وگتگف

 ويک از سر، اهنت من یا و نماود ره ایدش و منیک تشراعم رتیشب مه با منیاوت می -
 . یمدآور رد قشع

  :تگف و دز يدنخنیش تیسه
 . سريرو با بدال و -

 :تگف میلس 

 . تسا لالح ما دصق...  تنیس اقیش فیتکل هکنیا -

  :فترگ را فشرح هالدنب و دیدنخ
 ربارب رد من؛ یموگب باید نیفرط ایتضر هب. داردن یهانگ چیه ما تشراعم سريرو با -
 . ارمد تیادعهت رمدما

 . دنا هدنز هک نتاردپ -

 . غهیص ندناوخ سپ یا تسا نردک غهیص لحا رد یا رمدپ -

 . رگید دننلماسم ردم، بخ -

 ارچ« :درسیپ یم ودخ از، ردک می انبرج باید ودب هتگف هک الحا تگف می ایدنب
 می »هن« هکلم هی اول از» .ودب هتشاگذ تشادتقاعا نیارج رد ارم هک او ؟دمشنانجر

 اندیم هب. مردک می صالخ اش هفتوار کتلت با را رگبزردما و او و مودخ و تمگف
 :ردک هدیقع راهظا، دندسیر هک دباآ نسح

 . تسا انردگسر هررااچه و اندیم نایم مه یکی ینا -
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 مهب نهیم يماسین ي هیشگ مد ردم و زن فص. ردک مزرت میلس و ودب مزرق اغرچ
 . ودب هیختر

 نبز نبز دش مه اوعد ».ردک دنهاوخن تداع فص هب انریا ملت« :دشیدینا می تیسه
 هاسی زاربا طیبل هک یناردم. نبود یهرا و دش می مزرق و دش می زسب اغرچ. دردنک مه

 تساوخیم لشد تیسه. دودنب سالپ ماسین رب و ورد ريتم صد عاعش تا دنختورف می
 . دنهد یم مایشن لمییف چه دنابد

 :دپرسی تیسه. دفتاا هرا نشیما و هددن وت دز میلس

 ؟دنهد می مایشن لمییف چه دنیاد مین -

  .رپوکا راج با.. . يزیچ نیچمه هی، یستاک، یسکوا -
  :تگف تیسه
 . دنیک حمایت نتاردما از ماش هک تسا یعبی، طخیرف يقاآ -

 :تگف میلس

 مرتگربز ردارب. دنا هفتر و دنا هردک رهشو اهرهاوخ. تمسه من ،رمدما یوشلخد اهنت -
 الحا. هدآور ندیباوخ و ندروخ هب هاپن مشخ از رمدما. شود می یشادپی ربا یک الیس

 اقیچ. دهبد ژاسما و دنک ورزش. دورب اسون محما و یردگب یمرژ هک ام هردک شدعمتقا
 . دارد رطخ یشارب طرفم

  :تگف تیسه
 ...  ريغال ياه صرق با ایدش. يراهب رکتد، مساشن یم بوخ رکتد یک -

  :تگف میلس
 اه صرق ینا هک مرست می ماا. دورب يراهب رکتد شپی هک هتشاگذ اررق نتاردما با -
 . دشبا رضم یشارب

 نشرو رد سر غارچ. ردک فقوت یگربز رد رانک و دیچپی تسرا تدس نابایخ هب میلس
 . دنش هداپی نشیما از ماا ودب
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  :تگف تیسه
 . یدا هلحم مه ینما دتاسا با ماش سپ -

 ؟دسیاشن یم را ینما دتاسا ماش رگم -

 . دودنب من دتاسا -

 متما را ابیز ياهنره هکدنشاد هک دودنب هتگف نتاردما. مبیرغ رهش ینا رد من رخآ -
 . هودب نتادتاسا ینما دتاسا، تمنساد یمن ماا. یدا هردک

 نره و گنهرف توزار رد را ناشیا با يرمکاه رفتخاا مه زنوه لیو دنا هتنشسزبا الحا -
 . ارمد

 نآلا نتاودخ هک تسا هلأسم نیمه، منبک حرطم تمساوخ می هک رگید هلأسم یک -
 ؟دیهبد همادا نتارکا هب واجداز از دعب دیهاوخ می ماش. یددآور مدیا هب

 هتبلا -

 ا؟رچ -

، ردم دياصقتا ي طهلس هیجتن، دنیاد می رتهب هک نتاودخ. مالی لالتقسا يارب -
 . تسا زن رتیشب چه ره رتثماسا

 :تگف میلس

 دياصقتا لالتقسا ملحت یگدماآ نادشتاهف يصد کم تدس، یناریا ياهردم رتیشب -
. دننک مین ملحت هفتر مالی لالتقسا لادنب هب زن هک را لییلد ینعی، دناردن را زن

 رکمت دشیبا هتشاد مالی لالتقسا رگا دنیک می لایخ ماش، یدشنوب من از را ینا
 می مه را ماش ي هناهما قوحق، یدشوب ابابین ردم رفتارگ رگا، هن. یدشو می رتثماسا
 خدمت فرص باید هک را قتیو و ینک می رکا هک تسا من هنخا رد« :یدوگ می و یردگ
 شپی تدس باید زبا سپ ».ینک می رکا هاردا رد ینبک رمابت و یلا و اه هچب و من هب

 او از را نتاودخ لپو، هیرغ و شپوش و ینلماس و محما جرخ يارب و دنیک رازد رهشو
 . دنیک تساوخرد
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 :تگف تیسه

 و دیتسه دنموشه راسیب ،هدنازرب انوج ماش. دیتنیس ابابین ردم هجو چیه هب ماش -
 . دنیک مین راتثمسا، دنکن رکا چه دنبک رکا چه، را نتانز

 :تگف میلس

 مه دنبک رکا هنخا رد مه منز مهاوخ مین. منک می هاگن ريگید روط هیضق هب من -
 هچب دنیبک را شرفک. شود می هرسودف، يارد رهشو مه دنک يارد هچب مه. هاردا رد
 و هخال و همع هب لابتوف پوت مثل و نردک اردیب زان ابوخ از سحر حبص را اه
 ؟تسا تیسرد رکا یاآ، هاردا دورب منخا تا نداد ساپ رگبزردما

 ...  مه زبا و هدش زبا كودک دهم تا دنچ -

 هچب رتظانا رد، ینژنآ و مکاز قلشاحد و هفسر هاسی و مخملک و خکسر مه انجآ -
 یا حالی ره رد را اه هچب دنرو می رکا سر اهردما نوچ. دیرنگ می مه از. تساه
 . دننک می وا سر از دشنبا یعضو

  :تگف تیسه
 ...  هدش هاختس اه سنکوا رتیشب -

 :داد همادا و ردک ريفک میلس

 هب تنسب نادشتماعا و دشون می لیدود راچد هاردا رد نانشز رکا از اهردم از یضعب -
  ... هک ارچ. شود یم بلس نانشز
 :ردک متما را میلس فرح تیسه. دنما اکتس و

 نز، آن از رتالبا یا. دبرنب رد هب هرا زا را نانشانز رگید ياهردم درسنت می هک ارچ -
 . دنهبد تدس از را ناش هنانز یتوه ناشایه

 :تگف میلس

 ماش هب ام هدیدن رتیشب هبترم ود را ماش هکنیا ودجو با ماا. تسه مه هلأسم ینا -
 . ارمد دتماعا
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  :دپرسی و ردک یگنرد
 . منیبک تشراعم مه با مدتی دیفقاوم، لحا -

 :تگف تیسه

 هک تمسه تیسود يراگتساوخ رتظانا رد من. یموگب ماش هب را قتیحق باید ماا .اینیق -
 تجح متماا او با. تنیس یرگب زن و درو می هرفط اممد او ماا. مساشن می تساه الس

 . ودب دیهاوخ ماش ردک مهاوخ رازد هک یسک نیلاو سوي هب تدس و منک می

 :زیدگ را ایشه بل. داد راشف مه يرو را ایشه مشچ میلس

 ؟تنساد یم را هلأسم ینا نتاردما -

 . یردگ مین و فترگ مین يدج را او رمدما -

 ر؟وچط نتاگربزردما -

 :داد ابوج تیسه

 یسبانم رهشو هک دارد هدیقع ماا، دارد تسود شودخ هچب مثل را او رگبزردما -
 . تنیس من يارب

  :دپرسی میلس
 ؟دیتسه او قشع -

 هبل -

 می هک ردک می لایخ یا تنساد می تیسه. ردب نشیما رد هیرگتدس هب تدس میلس
 هداد رده هب را يدیما و ونیر و قتو چه هک دشدینا می. دشدینا می چه هب میلس دناد
 ارچ و دنتسه ییاهرنواج چه اهنیا دپرسی شودخ از. هردک ماتولعم راهظا رقدچ. تسا
 کن رپ ناهد ياه فرح همه آن دناوت می هک نس لاس شش و تیسب با تیسه
 . هدزن اول را رخآ فرح، دنارپب

 دهاوخ انجیا ارم و درو می هک دفتاا رفک ینا هب تیسه و ردک زبا را نشیما رد میلس
 :تگف لحا ینا با. منک مگ را رموگ و مشو هتسخ تا تشکا
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 . دنیک برص هقیقد یک -

 :تگف تیسه و ردک تیسه هب رو و تسب را نشیما رد میلس

 مسج و روح متما با ممدآ ماش سوي هب رگا دنیابد ماا. تنیس ناسآ او نردک شومارف -
 . مدآ مهاوخ مبقل و

 را شسر قتیو هک ودب رفک ینا هب تیسه و ودب هفترگ تدس ود نایم را شسر میلس
. دنیک می يزبا اه ناوج ساسحا با اه نز ماش ارچ هک ردک دهاوخ هیگال دنبک دنبل
 و دنیز می لوگ را رشدما و انوج یک و دیهد می مه تدس هب تدس نتا همه ارچ
 رگید هک دشیدینا می. دیقشاع هک دییآ می رمق شرخآ و دنیاشک می نتا هنخا هب
 دهاوخ تدس از را ودخ یگدنبایر شهاگن سیطانغم و ودب دهاوخن زیمآسحر شحنل
 هخمز ننی، طدنیک شومارف دنیاوبت مه رگا نیارنو منخا« :تگف دهاوخ تلخی هب و داد
 متما با دنیاوت مین قتو آن و ودب دهاوخ نجیع نتابقل نبارض با بدا تا تسخن قشع
 از یهتنم رگید بیدا طعهق یک، هبل ».دیاییب من سوي هب ودخ مسج و روح و بقل
 . داد دهاوخ سر شودخ نهذ قماعا

 را میوفهم هن ودب ريگید بیدا طعهق هن، تگف میلس هچنآ، تیسه روصت فالخرب
 :تگف میلس. ودب هدیشدینا تیسه هک تشاد

 ؟دشبا هک هب لشیم و دهاوخ را هک ریا تا -

 :داد نانش ريتیشب ياروگربز دعب و

 و تیسب تا دناوت مین ماش ساسحا و قتاصد و لکما هب ريختد هک تسا حضوا -
 برص نماود ره سپ منک یم ركد الکام را ینا. دنبما مه حیرو هرباک یگالس شش
 . منیک یم

 : دوفزا تیسه و

 . مرب می تذل ماش تباحصم از من، میهد می همادا را نتماشراعم -

  :دپرسی دش می هداپی نشیما از میلس
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 ؟دنیبز سري رمدما هب دییآ مین -

  :تگف تیسه
 . منما می ماش رتظانا هب اج نیمه هن -

 تا دشنی می اه شن يرو را میلس ياپ ياصد مدتی تا تیسه و ودب زبا همنی رگبز رد
 يالبا از هک اه خترد ياه هاخسرش و دش هتسب و زبا يرد و دش نشرو اغرچ
 بريخ میلس از. دردنک یم کیلع و مالس تیسه با دودنب هدشیک سر دنبل ياهاروید

 بوخ را انجآ. دنک می تمامش اج نیمه و دارگذ یم قالش ردک رفک تیسه زبا و نبود
 هن، ینما دتاسا هنخا دورب تنساوت می. ودب نابایخ نماه هت ینما دتاسا هنخا ودب بلد
 ريگید هلسیو ره یا ربا تنوا یا سوبوتا ارسو بخ. رمایب ینما دتاسا و ودب قتو رید
 . هنخا تشگ یمرب و دش یم مدآ یم شیرگ هک

 هشیش یک اول تیسه. تنشس نمارف تپش و داد تیسه تدس اکتیپ مدآ هک میلس
  :دپرسی ودب هدش هدز بسچرب یشرو هک درآورد اکتپ از کچوک
 ؟تیسچ ینا -

 . یچودخن دآر -

  :دپرسی و گنبال هشبی درآورد يا هیوم دعب و 
 ؟تسا گنبال -

 گرب و هاخش همه آن و یگربز آن هب انلدگ مدیچ هنلخاگ از فتمر تسا جرنت، هن -
 . ودب هداد را یکی نیمه لاسما

 :دپرسی میلس ددنفتاا هک هرا

 ؟بلدید را جرنت و جنران صهق -

 ...  هتگف یمارب ربا هس ود منخا همارهم ایمه یگچب رد -

 :تگف میلس. شردف هونگ هب و دییوب را جرنت تیسه

  :تگف یم هک مدشنی را یشاصد، دمشیچ می قتیو -
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 ؟دش می ادج هاخش از رگم. دیچ يآ. نیچن آخ -

 رگبزردما هب را یچودخن دآر هشیش و مدآ هنزخاپشآ هب تیسه، دندسیر هک هنخا هب
 لالخ یینمز بسی رگبزردما و ودب هدش هدیچ قابی رد و ودب هدش خسر کتلت ماا داد
 :تگف. ردک زج زج هک یختر هتاب رد را هردک

 . فتمرگ یچودخن دآر نخا رومیت زن از فتمر -

 يزسب دسب، نجیرا يبارم، هب گنر قییقع يبارم و هزتا ريبرب نان ماش زیم سر
 درد اپ از بشما هک تنساد می تیسه و داد می رگبزردما شالت از نانش، ندروخ
 حیضوت تیسه و دپرسی تیسه ردارب از میلس. مدآ دهاوخن ناج رانوت مشچ هب ابوخ
 ینتسب یزوپر هب بدال دعب. ماسین هردب را یزوپر و یشع نماما بشما نیهاش هک داد
 بدال و دنک می سوه لردخ با هدش خسر سسوسی بدال یشع نماما و دهد می قدنف
 . هامدنی ناشیرگ الحا تا مه هلسیو

 را دالاس هک رگبزردما و. دارد هک هدننرا و نشیما منخا تشرع هک ردک هراشا میلس
 :تگف دز یم مهب

  . درو مین مه اهنآ هنخا هب و دارگذ مین ردما رهشو نشیما رد اپ نیهاش -
  :تگف و دیدنخ
 ؟شود می سوبوتا ارسو روچط دنبل هشناپ ياه شفک آن با ابقمس وسرع مناد مین -
 ...  آن با، یستاک حتی یا ربا تنوا ای

 نماما یهاگ نیهاش هک داد حیضوت، یدوگن ینا از شیب رگبزردما هکنآ يارب تیسه
 انددن هکدنشاد سیوسر فلس رد مه با یردگ می نوتژ یا ردب می رانوتسر هب را یشع
 لمیف تشاد تسود یزوپر هک ودب ینا مه بشما توعد لتع. دنروخ می راهان کیشزپ

 . دبینب را یوکوپین

 :دپرسی و ردک دجیتم رگبزردما نجیرا يبارم از میلس

 ؟دناوخ یم کیشزپ انددن نخا نیهاش رگم -
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 :تگف تیسه

  . تسا رت عبط ببا کیشزپ انددن هکدنشاد ياذغ، هن -
 دتاسا و تسا یساسی قوحق هتشر و قوحق هکدنشاد رماچه لاس نیهاش هک تگف
 دنرو می رخآ لاس نیانشجوادي  همه با دیع لاسما هک تسا نخا دیحم بشحبوم
  . لمیع شردگ
 يرو، تشاگذ شرکم هب تدس رگبزردما، فتر و ردک حافظیاخد و رکشت هک میلس
 : تگف و دیمال را یشنوزا سر و تنشس لبم

 هب ا؟رچ رخآ. دياد نانش رت ختل ظلنح از را تودخ، تیگف درنچ رقدچ رختد -
 . هردک ادپی یتارب تمامی زیچ همه راگتساوخ ماا، ارمدن یوشخ رظن تردما

 :تگف تیسه

 . ودب ممشچ ولج» دارم« هدنجیر هافیق قتو متما -

 میلس ياه مشچ رفک. ودب هیخترگ او از ابوخ. دش می هددن آن هب هددن ینا از تیسه
 را يزیچ يورد، ورد ورد ياج رد راگنا هک، نبود ادنی ینا لها شبصاح راگنا هک
 هداد شدیا نیمسی. تشاگذ مین حتشرا یشاروگربز و یدد می یا ردک می جوتسج
 ایشه مشچ هب نبد يازجا هیبق از شیب دنزیگ می رب یشقن يارب مدلی ره هک ودب
 هتگف لهگ لوق از. ريب می یپ لمد روح راز هب هاگن از ودب هتگف نیمسی. دنک هجوت
 لد رد رهاوج مثل، »هدش هدیمد آن رد هک حیرو هاگن و تسا دبکال مشچ« :ودب

 همه از مشچ ودب هتگف. تسا اردشو شنیافت ماا، تسا گسن روح رهاوج. تسا گسن
 هیرخ و تنسیرگن و اشتما و مکشچ و هرظان و رظن و هاگن تبهوم و تسا رترب اسوح
 ینعی ندییوب از ندشیچ از سلم از دنخبل از مالک از نیدد و ختنود مشچ و ندنش
 رت زیمآ ارسرا و رترب دنهد می دپیون ناهج ینا هب را ما هک اییه هچیردي  همه از
 و نیهاش و شودخ يارب مده ب مد و دز می فرح خمز مشچ از رگبزردما. تسا
 :تگف می و ردک می دود دنفسا تیسه
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 . دنکاربت را گسن دناوت یم هک دارد تیرقد نانچنآ رظن -

 را لگ هتدس نوچمه ياه خترد هک تشاد دیا هب را يرشو ياه مشچ رقدچ
 ...  هک. دودنب هدنیکاشخ

 ریز يربخا سر يرو رگبزردما و ودب هداد او هب میلس هک دفتاا یرنجت دیا هب تیسه
 جرنت هن ودب هتگف تیسه و تسا جرتا نماه ینا ودب هتگف و ودب هتشاگذ شپسر سکع
 بش یک و منیک می بایشرم. تسا یکی جرتا و جرنت ودب هتگف ناج رانوت و تسا
 . .. مدآ هک رگید

  :تگف تیسه
  . دشبا رمدپ سکع ریز انجماه ارگذب هن -
 :ودب هتگف و ودب هدوسیب را ناج رانوت

 . وديب هردک يارد وربآ رقدچ یهلا میربم -

 می یاآ ؟ودب هختادنا جرنت و جنران دیا هب را تیسه ارچ ؟ودب هداد جرنت او هب میلس ارچ
 یاآ. دیچ يآ. دیچ يآ: هک ردک یهاوخ دیارف مینچب مهاوبخ را وت رگا یدوگب تساوخ
 رهم دیا...  تسا مزغم انجیا تسا مبقل انجیا رخآ ؟یدآ می مدرد نیچن :تگف یهاوخ
 ...» دارم« دیا میلس نماشچ دیا جرنت و جنران رختد صهق دیا منخا هما

 همه ینا یاآ. دندش روان ایشه هونگ رب اصد بی اه کشا و دش اغد تیسه ياه مشچ
 ؟ودب» دارم« از ندنک رب لد مدرآد شپی، اه یعاتد ینا و میلس ياه مشچ هب هجوت

 تیسه و، مغ کشا، قشو و دياش کشا. دارد را کشا تبهوم مشچ و دشیدینا می
 همه، اه یتلخ ي همه رولبت و هراعص کشا، هبل. دوفزا مه را هنفاراع ینایرح کشا

 بختیرشو هک ارچ .ودب رشو کشا ماا. ودب میدآ روح ياه میگرسرد همه، اه نیماداش
 هدش ضرقنم ننیکاشا هلسلس هک ودب رازد نایالس. ودب اهنآ يرایبخت از شیب نایمدآ
 . یافت مین اضرقنا میدآ ياهکشا هلسلس ماا. ودب
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 هب هک ودب آرزو ینا رد یاآ. دش شنهذ ياه يازپرد قشن و اه یعاتد هجومت تیسه
 ره تکامل و تگف می نیمسی و ودب زیزع مشچ مثل مه رعش ؟دنبز سري رعش ياسر
 از، یدد می ردک می را شرفک هک بوخ ماا، شودب یکدزن رعش هب هک تسا قتیو نريه
 شقان -رعاش، اه شقان رتیشب يآرزو، ودب هدش مه رعاش هنماز ناشقان از یکی قتیو
 یک اش هلبق و دهبد ادگ هب یسیا لگ تساوخ یم لشد هک ريعاش. ودب هدش، ندش
 . ودب هیدد رعاش را اه ناسباپي  همه ودب هردم قتیو رشدپ و دشبا خسر لگ
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 سوم لصف

. ودب هردک ادپی را میلس چهرفتد دنبک روج و عمج را قتاا ودب هدماآ هک رگبزردما
  :دپرسی تیسه. ودب هدفتاا لبم رانک چهرفتد
 ؟تساجک الحا -

 .جرتا رانک -

 هتنوش هنسارف و بیرع هب هک ییاه شبخ. ندز ورق هب ردک وعشر و ودبر را آن تیسه
 رد سر شیطخ شوخ همه با ییسلگنا نباز هب راصق کلمات از حتی. ردک اهر ودب هدش
 هب و ودب »اخد هب اییه هامن« چهرفتد اننوع .دیمهف می یهاگ مه را اه سیرفا. دورانی
 مان ماا. ودب هدش مسیتق هیرغ و هقرفمت. یینچ، میالسا، يدنه، ینفارع ياه شبخ
 بخش رد. اختشن مین را بیرع لدینا یحم، اختشن می بوخ را ويلوم ناگدنیوگ
 شاهما و یشرااهما، بابا اییس ایاتس ياه امن ماا، تنسادن را »رتاآوا« ینعم يدنه
 . دناوبخ تنساوترا  یگوی

 . تشادن یفیرعت میلس بیرع و یسرفا طخ. ودب اناوخ، انوگبا اهنت میسو مان از یهتنم

 اه هملج و کلمات تیسه و ودب هدش هتنوش یسرفا هب هحفص دیننچ ینفارع بخش رد
 . دیعبل می را

 تنماا ربا
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 اش هربارد انرگید مه و ظحاف و ويلوم مه. یدآ می موشخ تنماا ربا حطالصا از -
 تنماا ربا اعقوا. دنا هفترگ یمرک آنرق از ناش همه هک تسا مولعم، دنا هتگف خنس
 از نانسا یاآ ؟فتریذپ نانسا و دنفترگن وشد رب اه هوک و نیمز و نماسآ هک تیسچ
 ظلم ینا و ؟یابد تدس لمع و لضف هب دش ثعبا التهج نیمه و ؟ردک لشبوق ینادان
   ؟ودب رترب اه دلع همه از ردک ودخ رب هک
 يا هدع

 ناگترشف لاس لچه هک

 کیشا با نرگالفس لگ 

 هشبی 

 لیگ از را نانسا دناوخد هک ارچ. تسا

  »هودنا«

 تنماا ربا هک

 دنیوگ 

 رایختا و ديآزا هب را تنماا ربا انالوم. تسا مغ يمدآ همای یرخم سپ. یدرفآ، دنیختر 
 دنتنساوت یمن هک مه اه هوک. دنیخترگ ديآزا از نیمز و نماسآ. هردک بیرعت زنی مدآ

 یک. ودب هردک اروتسا نیمز رب خییم نوچمه را اهنآ دناوخد هک ارچ درنیپذب را آن
 می یمنا ديوا هب را نانسا هک تسا قشع تنماا ربا هکنیا آن و ارمد مه رگید رظن
 را اخد هک) ص(مدحم و دشنی را اخد هک مدفتاا) ع(یوسم دیا هب ارچ مناد مین. دناسر
 ام هیدد هزتا هک تسا ريختد لتشع ام هدفتاا تنماا ربا دیا هب بشما هکنیا ماا. یدد
 یمنا ديوا هب و فترگ مهاوخ وشد رب هک تسا تینماا ربا رختد ینا منک می روصت

 ربا یک. هدیدپسن را او مه رمدما. رقاو با و هسجی با تسا ريختد. دنیاسر مهاوخ
 ینا فعض طهقن اهنت ».میرگ می مودخ را مودخ لفا من« :تگف. ام هدیدن را او رتیشب
 . هنبرد ییوب مه یند از. تساو هختسیگ مه از هدانوخا، رختد
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 :دش بلج ریز هدنکاپر ترابع هب يدنه بخش رد تیسه رظن

. ندماناشک می دهاوبخ هک فرط ره هب. تساخد تدس آن خن هک میکنکدبا مثل ما -
 با. یمریذپ بسیآ رقدچ و...  دشک می را دنب نیمز رد و دهد می نماوازپر نماسآ رد

  . یمشو می حوم و میکرت می رگنتل یک
 رگم ؟شود می چه »رایختا« سپ :هک ودب هردک هدیقع راهظا ازرف ینا ریز میلس

 هاسی لخا« رگم و دازدینب هانگ ديوا هب را ودخ حتی هک ردکن رمختا را نانسا دناوخد
 ؟دنش اتنئکا کل از او زایمتا همای »هانگ

 پود و رتا آن از هک ادابم، افمبب را میگدنز ریرح تا دياد من هب پود و رتا وت ادناوخد -
 ...  افمبب مییلگ

 با هک میالک هن و تشاد» دارم« هاگن هب یطبر میلس هاگن هن. دش هشردف لشد یتسه
 ؟ودب ناشماکد با قح. ودب هردک سابقتا یا ودب هداد سر ودخ

 نفتل ريفخ، شنشیم هب و رددگرب تساوخ دش نماپشی تسب هک را هنخا رد تیسه
 ياه قالی شرف کتشر روم می نبود کم هک هناهب. یدآ مین هاردا روز آن هک دنک

 انریا هزوم رانبا روم می. دروخ نمادرد هب اه حرط از یکی ایدش و مبینب را قدیمی
 هاگنشاد روم می اهنیا ي همه ياج هب...  ایدش، مبینب را کیلرما ياه لافس نتاسبا
 هک دشک می هشقن و دهد مین شوگ را شسرد تعاس ود. نیمسی سالک سر انرهت

 یناسآ رکا نیمسی ندآور یرگ اهنت ماا. یدوگب اه چه او هب و ورمایب شیرگ اهنت روچط
 می اش هورد پسر و رختد از نیانشجواد سالک از دعب الًومعم، ودب هودمآز اهربا. نبود

 عمج ورهرا رد و دشون می ریازسر شسر تپش و او رانک رد، عسیو ياه هلپ از، دننک
 . دننک می شچپی السو و دندپیون می او هب ريگید

 از »میارم«. دنتسه من ياه هچب ناش همه اهنیا :دنز یم قرب نیمسی ياه مشچ
 . تسا هتسخ دتاسا یدشوب قرفمت نقایاآ و اه منخا دنز می داد و یدآ می هاگنشاد رفتد
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 تپش ینشم منخا. دناسر می او هب را شودخ تیسه. درو می هورگ رفتد هب نیمسی
 يرو، شپو شوخ زن شنتاسود از یکی و بافد می يزیچ دنت دنت و هتنشس شزیم
 ورد و تسا قتاا طسو راشو زیم. دنک می ناهسو را شناخن و هتنشس رشانک دلینص
 مان و ینشم رفتد مه تسراشو قتاا مه هورگ رفتد. هدش هتشاگذ دلینص ورشد تا
 ياج مه و اندتاسا هاگحتارتسا مه و شنتاسود و ینشم يروخ راهان مه و یسینو
 هیدد ربا یک تیسه. هرمن سر رب اندتاسا با نیانشجواد ندز هناچ و کچ و يمانهرا
 می رد سابل ويگلا راشو زیم يرو شنتاسود از یکی يارب دارد هورگ ینشم هک ودب

 مه و نیانشجواد مه ماا دنز می كوک و دنشین می دلینص يرو تشسود و دآور
 هتدس ود ره ربوص گسن داردن تدسرو یشاردا رکا رد هک دننک می قدیصت اندتاسا
 اظتفح ي هاردا وضع، هورگ ینشم شپو شوخ تسود هک هدشنی تیسه. تسا
 رانوتسر رد را راهان مه با دنورب دنک یم داهپیشن نیمسی هک دناد می. تسا هاگنشاد
 هک فص رد .دنتسیا می فص رد اه مدت. دنروبخ توخل ي هوشگ یک رد هاگنشاد
 را اذغ ندروخ اذن ي هقور نیمسی. دز فرح توافمت ياه مالک و اه هاگن از شود مین

 : دپرس می تیسه از و یردگ می

 ؟ يروخ می هابنوش -

؟ يرادادانکا؟ آپ بابل. دناردن؟ کاوک، بخ. دناردن هک دهاوخ می الوک یسپپ تیسه
 از یکی. دنشینن می اذغ رتظانا هب و شود خالی زیم تا دننک می برص .دنارد آپ نسو

 ناهیک رد اش هباحصم از و دنک می کیلع و مالس نیمسی با و یدآ می اذغ انرتظنم
 هتساوخ اه هامنروز از و دنا هدناوخ را آن مه ترضیحلعا هک هدشنی و دنک می فیرعت

. مسو ناخاچ، ومد ناخاچ. دنترسفب ناشروضح هب را هباحصم ومد بخش هک هدش
: یدوگ یم نیمسی. درسپ یم را آن ینعم و هدناوخ را »نشووسو« یدوگ می میراچه

 هس نتاودخ سر هب یدوگ می فرط. هدش هداد حیضوت بکتا ودخ رد، دشیبا هدناوخ رگا
 . یدشو یم هجومت دنیاوبخ هک رماچه ربا: یدوگ یم نیمسی. ام هدناوخ ربا
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 یم تیسه هب نیمسی. دننک می ناخاچ همه و انوج و پیر یدآ می ردم یدآ می زن
 :یدوگ

 را ناشایه هتنوش از رطس یک هک الیح رد، دنیوگ می را نیمه اه هدسنینو همه هب -
  . دودنب همدآ وت ندز یدد يارب نارشتیشب هوعال هب دنا هدناوخن
 می دلینص یک. دنک می کمحم را تشاوارک ي هرگ. تسا رتروپر همه از یکی ینا

 هک دپرس می رنشواد منخا از و دنک می شواخج تیسه و نیمسی زیم رانک و دآور
 دعب ... تیشر یک دعب ... ینیوقز یک: دنک می وعشر شودخ و؟ هاختس چه هزتا كوج

 ... ینافهصا یک

 و ودب هتنشس ریحرت زیم تپش ريفخ. دش هاردا رد تاقشا دوار نانز فسن تیسه
. ردک ظح رشکا زیم يزیتم از تیسه. ردک می نشیما را هنالاس ارشزگ تشاد

 مشچ تا دنچ .دورایب ذغکا يرو را میلس ياه مشچ حرط ردک یعس و تشاردب ديامد
 تدس حتی مزر ینا دیکل. ردکن سکعنم را میلس ياه مشچ راز امکدچیه ماا دشیک
 . دآور اییچ متخدسم. نبود مه میلس ودخ

 ورم؟ایب رو ناشماکد هب ؟ینما دتاسا یا نیمسی

 و دننک رشو ،تیسه و ینما دتاسا و نیمسی ودب اررق هک دآور می دیا هب را يروز
 راشو زیم تپش تیسه و نیمسی. دننک نییعت را تیسه سنایسل هامن نایاپ عوضوم
 یک با تشسود. بافد می دارد هورگ ینشم. دنا هدروخ مه اییچ و دنا هتنشس هورگ
 رد. هفترگ هبتر یک یگزتا. دنک می رفاعت هرسه هب و یدآ می وت ینیشیر ي هبعج
، یدآ می وت هورگ متخدسم» میجع«. دننک مین لایماپ را یسک قح اظتفح ي هاردا
، دنک می چپ چپ نیمسی شوگ رد. هدپوشی بیآ شپورو و دارد تروص رب هبلآ رهم

  :یدوگ یم نیمسی
  .دورب باید دنمدآ هک ینما دتاسا ماا، ایدیب وگب -



 

٦٥ 
 

 ینشم. دنشین می و یدآ می وت مزرق مرف زوبل با هدشیارت هکل با اقیچ لانسایم ردم
  :یدوگ می شپو مزرق ردم. دنرو می ونیرب تشسود و هورگ
 . تمشاد السو ود رنشواد منخا -

  :یدوگ یم نیمسی
 ؟دیتسه ؟دیتنیس هک ما هتشر نشجوياد -

 تمنیس هن -

 ؟دیتسه يا هتشر چه نشجوياد -

 یساسی قوحق -

 ؟مبینب را نتای ینشجواد ترکا مناوت یم -

 تنیس مهارمه -

 . دنهد مین هرا را یسک ترکا ونبد ؟دیدش هاگنشاد دوار روچط سپ -

 . رگید ممدآ بخ -

از  تا یداردن هک مه لبا ،دشیبا همدآ اه هنرد يال از هک دیتسه آن از رت اقچ ماش -
 . نیئاپ دشیبا هیدپر اه هنرد يالبا

 ؟ودصمق -

 . دنیاد می رتهب نتاودخ -

  :یدوگ می و دنز یم یشزوبا هب شپو مزرق ردم
 . تمنیس کیوااس من، یردبم تن ینا -

 . نتاتالاؤس هب مرسیب بخ -

 ؟دیهد مین همادا را حمدا آل لالج هرا ارچ ماش -

 :دنز می دنخبل نیمسی

 رفتار شودخ ترطف داهن هب هتسب سک ره. تمنیس حمدا آل لالج من هکنیا يارب -
 . دنک می
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 ياه هدانوخا هب هک دنک می اضقتا روطنیا ماش ترطف دنز می هنعط شپو مزرق ردم 
 رکا لادنب و دنیک هدافتسا نتا هدانوخا ذوفن از دنیبک مالی کمک یساسی ياه ینادنز
 اهنآ هب و ناشقاتالم یناو اندنز یدورب. دنیک حمایت اهنآ از و یدورب یساسی نانیادنز
 ؟دیهبد لد

 :یدوگ می نیمسی

 نتاسود از یضعب هب یهاگ ماا. منبک یعسیو مالی کمک هک ارمدن يا هجودب نانچنآ -
 الصا. تنیس مرج هکنیا. منک می اقابلین کمک دنتسه یساسی ینادنز نانشارهشو هک
 طوبرم چه ماش هب اهنیا ي همه هوعال هب. تنیس مرج مشاکد چیه دیتگف ماش هچنآ
 . دیتنیس کیوااس هک دیتگف ماش ؟تسا

 :یدوگ می شپو مزرق ردم

 از. مدآ می نتاوشخ ماییودنخ از نمتاوحرم رهشو مه و ماش مه مرتحم منخا -
 یهتنم، تسا ودجو ازربا عنو یک دنیک می ماش هچنآ قتیحق رد. دشیبا حرطم هکنیا
 ...  و لکیج ریز و اش هنانز روال هب

 :ددنخ می نیمسی

 ؟لکیج ریز ارچ رگید تسا ودجو ازربا رگا، ابیسح ردم -

  :دپرس می و شود می يدج
 وم؟د السو بخ -

 :یدوگ می شپو مزرق ردم

 هک مشنوب ماش ودخ از تمساوخ می هتشک را حمدا لآ لالج واكاس هک تسا عایش -
 ... 

 :دهد یم ابوج نیمسی

 ؟درسیپ یمن یريصن راسمیت از ارچ -



 

٦٧ 
 

 می دنبل مه شپو مزرق ردم. دشون می دنبل تیسه و نیمسی ،یدآ می وت ینما دتاسا
 :دنبک يزسولد هک دآور می دیا هب رد مد. شود

، دشبا انسررواکا مثل یدبا نتاسالک ارچ. مهاوخ می را ماش یرخ من رنشواد منخا -
 ؟ایدیب وت تساوخ لشد سک ره هک دسجم مثل

 هردک کم را ششر حافظیاخد بی شپو مزرق ردم هک دشک می حتیرا فسن تیسه
. تسا مزرق کمی مه ایشه مشچ و هدش مزرق تشروص، تسا قاچ ینما دتاسا. تسا
 :دنک یم داهپیشن نیمسی دیاز ويگتگف از سپ. دارد کیچوک ناهد

 دورب، تسه مه زن و تسا رهما لخت نبد حرط رد تیسه نوچ، من هدیقع هب -
 هچب و زن هاپنج کم تدس دناوت یم -تسا هنانز قتیو -لیگ شیامگ رتخسا، نیعسر

  .دهبد نانش روع و لخت، فمختل ياه کترح و اه حالت رد
  :یدوگ یم و دنک یم ملیأت
 رد را ایمه تشاددیا مرضحا بريک حشرم، نیعسر میفتر مه با لالج و من -
 . ارمگذب رشایختا

  :دپرس می ینما دتاسا
 ر؟وچط را لالج ياه تشاددیا -

 :یدوگ یم نیمسی

 هنانز قتیو. تسا حرطم هنانز تنیهذ و هنانز یدد نوچ، هن را لالج ياه تشدادیا -
 ...  ددناد مین هرا هک را لالج ،تسا

 .فیح -

 تیسه و تشاگذ تیسه ويل، جودب هردک نشیما هک را هنالاس ارشزگ و مدآ ريفخ
 هنخا و تشاردب را نفتل یوشگ. تشادن را یشارزگ چیه ندناوخ هصلوح. ردک رکشت

 متما باید رگبزردما و. یدآ یم رید رعص هک تگف رگبزردما هب و فترگ را ناودشخ
 یا هک داد حیضوت تیسه ؟یدآ می کی ؟درو می ارچ ؟درو می اجک. دنابد را اتیئزج
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 هرا نوچ، دورب نیمسی هنخا رگا. ینما دتاسا هنخا یا درو می یشجرت نیمسی هنخا
 نفتل اج نماه از حتما هک ردک دیکأت رگبزردما و. دنبما بش تسا ممکن تسا ورد
 . تسه هک نیهاش: تگف تیسه... و تساهنت تسا زنپیر بخ. دهبد برخ و دنبک

 هب هک ريهظازدعب دیا هب تیسه و ودب رتظانا هب هدناواخن زیم يرو هنالس ارشزگ
. دنک می مالس و دنک می زبا را رد هموعصم یجحا...  ودب هفتر نیمسی یرسپلاوحا

 از هک را نیمسی میپش زسب ارولش و کت. تسا دنبل یساش شودخ لوق هب و قماچقل
 فهحت یشارب دهشم از یارو هک را نیمسی نیتپوس یشرو. هدپوشی، ودب هیدرخ سیلگنا
 . هردک تن، ودب هدتارسف

 رد هونباب ويب. تسا يربخا يرو روبخ فرظ یک و تسا مرگ قتاا. یدآ می وت تیسه
 می رب تسا زیم يرو هک واد یسین يرو از دیفس لکلا هشیش یک نیمسی. تساوه
 راهان زیم تپش دلینص يرو تیسه. لبما ایته بل تپش لکلا کمی یدوگ یم و دارد
 بکتا و تسا زیم يرو نیانشجواد از یکی سنایسل قوف هالسر. دنشین می يروخ
 يارب و اییچ و یتوکیسب تیسه يارب هموعصم یجحا. تسا زبا نیمسی ولج يروطق

 :یدوگ می تیسه هب. دآور می ینشیر ومیل آب نیمسی

. ام هردک رایت مغلش آش منخا يارب نبما بشما، زمانب را یتالبا و قد منخا تیسه -
 ريطب تا ود با، مرخ یم زاربا هدیبوک بابک مودخ و وت يارب و ازمدنا یم گنلش یک

 . الوک یسپپ

 :یدوگ می و دهد می نانش تیسه هب را ودخ ياه ناددن

 . ام هتشاگذ هزتا ؟يدپسن می -

 سوه هب او هنخا رد نیمسی رانخدمتکا از تا هس، دارد دیا هب هک انجآ تا تیسه
 انددن دعب و یرگب بقا و بکش انددن. ایب و ورب یه. دنا هدفتاا یعنوصم انددن تنشاگذ

 ...  دش بوخ الحا ورب هرباود. دنز می انددن. ارگذب
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 ود ره از ماا، ردم هن تسا زن هن، تسا ثینخ هموعصم یجحا هک دناد می تیسه
 هسین. دازدنا می دنب را آن هک یدآ می رد وم اش هناچ يرو. تسه او رد يراثآ سنج

 ياهوم لیو تسا تفکل یشاصد و تسا هتشاردب را یشوربا ریز ماا تسا فصا اش
 . هدناپوش ديزر و زسب یالهک با را شدنبل

 :دپرس می تیسه

 ؟يا هدپوشی را منخا ياه سابل ارچ الحا هموعصم یجحا -

 :دنک یم متما را تیسه فرح و ددنخ می نیمسی

 . هردمن زنوه هک منخا -

 :یدوگ می هموعصم یجحا

 . داردن فیرح و تسا یطول منخا، یموگب روغد رگا فتمر هک يا همک هب -

 رکنو، ردم تروص هب ربا یک اهنت. تسا هفتنر همک هموعصم یجحا هک دناد می تیسه
 . هودب کهآ و چگ و نماسی وشرف رشکا هک هودب یجحا یک

 :دپرس می هموعصم یجحا

 ؟ینارز هنخا هضرو ومرب مردک رواپ هک را اه فرب منخا -

 . ورب -

 م؟برب مه اییچ و دنق -

 . برب -

 ؟ياردن هک سريک و کم -

 می رد يربخا رانک یطوق از هونباب تشم یک و دیزر می روبخ فرظ رد و دآور می آب
 نمخز رد و دآور می تفن دعب. دنز می مه هب تشگنا با و دنک می هافضا آن هب و دآور
 :یدوگ یم نیمسی ،درو می هک هموعصم یجحا. دیزر می يربخا

 قاچقا كیارت هک ام هدشنی اه هایسمه از، مهاوبخ را رشعذ و منک ادپی را یکی باید -
 ...  ريفج رشدارب...  اه نیئقا قواتپ هردک را هنخا. دنک یم
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 :دپرس می و ددنخ می تیسه

 ؟ريفج یدا هتشگذ را رعفج مسا -

 :یدوگ می نیمسی

 ...  تسا یزر ياهرف از پر، يوز وز روچط ایشهوم يا هدیدن -

 :یدوگ می تیسه

 یمارب را عهقوا متما قتو چیه، ودب ایشه ريهشمه و ريفج رکا مه نتاستاب ديزد -
 . دیتگفن

 :یدوگ می نیمسی

 دزد تگف و ردک ارمدیب مدآ هموعصم یجحا، مودب هدیباوخ دنب هپش ويت طایح رد -
 تا مردک لعطم. یمآ می مه من، ورب وت تمگف تسا تشدس يدنبل بوچ میدد. همدآ
 ...  دنورب اهدزد

 . ددنخ می شغ شغ تیسه

 رهاوج هتک تا دنچ، هیختر مه هب هنخا متما و تسا نشرو اه غارچ میدد ممدآ قتیو -
 همه، مدآ هک یهاگآ رومأم و دنمدآ هک اه هایسمه. دودنب هردب لپو منوتارزه هن و
 تمشاگذن ماا. درو می ایشه ريهشمه و هموعصم یجحا هب نانشظ دنتگف ناش
 را هموعصم یجحا...  دزد ويهاو. . دزد يآ ياصد تگف هنن لاشرما. دننبک شبلج

 هدآور یمارب هسیرو از لالج هک بارهک دردنبنگ آن طفق. هدنشنی اییپ ياصد ماا هدشنی
 . ودب راگدیا ودب

 دشیمج هنخا از دنا هدآور اوحل دنک می زبا را رد تیسه .دننز می گنز ،دننز می رد
 . تسا اوحل بقاشب راچه آن يرو هک تسا تشدس یسین یک هدآور اوحل هک ینز. نخا

 :دپرس می زن

  ؟تنیس هموعصم یجحا -
 :یدوگ می تیسه
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  . هضرو ینارز هنخا هفتر هن -
 :یدوگ یم زن

  ...  رگید تسا قتل بش بخ -
  :دپرس می و
 ؟هفتنر منخا -

 :یدوگ می تیسه

 . تسا رمایب منخا -

  :یدوگ می زن
  . منخا یرسپلاوحا یمآ می دش توخل هک مسر -

  :یدوگ می و دنک می ريفک
 یم رمبا متلک ارزه اردف شنز هن رگو ینارز هنخا هضرو مرب باید مرس یمن بشما هن -
 .رديک تپش مه هضرو هب هک دنک

 می رب را یوشگ تیسه .تسا ورهرا رد کیچوک زیم يرو نفتل .دنز می گنز نفتل
 :دپرس می یناوج رختد ياصد. دارد

 ؟حمدا آل لزنم -

 :یدوگ می اصد .دهد می تبمث ابوج تیسه

 ...  نفتل ياپ ایدیب دییوگب ممادربزرگ هب دشیبک حمتز، تمسه ینارز منخا هنو من -

 :یدوگ می تیسه

 رگبزردما هنخا مه من ،دارد التسک مه منخا تنیس هموعصم یجحا ناج رختد -
 . تمنیس بلد را ماش

 :یدوگ می اصد

 . دیرگ مین درد هک نایتاپ، درسیپب منخا از ،دنبلد منخا -
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 می زبا هنن لاشرما يرو هب را رد تیسه. دننز می رد زبا. دراگذ می را یوشگ تیسه
 تا مشچ ریز از ایشه هونگ. وت یدآ می تسا ردگسر بانج رخدمتکا هنن لاشرما. دنک
 شپی، هفتر یشنوزا سر هک تسا ایشپ ردگسر بانج ارولش. دارد همادا بغبغ ریز

 :یدوگ می و تسا شسر هاسی سريرو. تسا لییچ و برچ زشوبل هسین

 را منخا لییل ياه هلجم، دنتگف ردگسر منخا دییوگب و دنیارسب مالس منخا هب -
 . مودب هدیچن را ایشه سکع من عهفد آن اخد هب :دنتگف. دیهبد

 ؟تسه یچ هلجم مسا -

 . درسیپب ردگسر منخا از دنیک نفتل !فتر مدیا، اهودب منباز سر مشسا -

 . هتشگذ اجک را اه هلجم مناد مین وگب منخا هب. تنیس هک منخا لییل -

  :یدوگ می هنن لاشرما
 . تسا باعل بد چه دنیاد مین دنجر می -

  :یدوگ می تیسه
 . متالس هب ورب ناج هنن -

  :یدوگ می هنن لاشرما
 . دارد ريتش هینک -

 :یدوگ می مشخ هب هدتاسیا هک روطنماه. یدآ می نیمسی شپی تیسه

 كردم آن ؟یدا هردک تسرد نتاودخ يارب هک تسا یگدنز چه نیا، منخا نیمسی -
 انسررواکا مه نتا هنخا مینب می الحا. تسا انسررواکا نتاسالک تگف روز آن کیوااس
 نتماراپآ یک وت یدورب و درشیفب هدش هنخا هوهق مثل هک یگنکل هنخا ینا. تسا
 ؟تنیس نزیزتاع قتو فیح. نفتل هرماش هن دیهبد یسک هب رسدآ هن. دنیک یگدنز

 :دپرس می هنرادما نیمسی
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، تهف از یرغ هک منک یم قدیصت. یرگن ختس و ننشیب یرگب ؟يا هدتاسیا ارچ الحا -
 رد هک تسا ینا میبع نیلاو. ارمدن یئزج بیع هدوازد، هد و کلی بیع تا تشه

 . هدش هتنوش یترخ منیاپیش

 :یدوگ می و دنشین می تیسه

 . شود می نتایگداس هجومت اًروف شود رومخد ماش با سک ره -

 . دناوخ یم منیاپیش رد را یترخ ینعی -

 . دیهد می فرط رتثماسا هب تن ماش و -

 :یدوگ می و ددنخ می نیمسی

 ؟ایییم رد مولج الحا و ام هاختس مودخ را وت -

 :یدوگ می، هدش آرام تیسه 

 . ام هتشادن را ناشماکد چیه هک دنا هاختس رمدما و ردپ ارم -

 :یدوگ می نیمسی

 . ودب ريگید زیچ بکلی ودصمق -

 :یدوگ می تیسه

 میدد اج ره هک یدداد دیا من هب نتاودخ ماا. ودب نويعم و حیرو رظن از اختنس -
 . ایدیب رد یماصد تسا يوجرک

 یعتماجا ياهداهن، منیک می یگدنز ما هک ادنی هوشگ ینا رد نوچ ماا. تسا تسرد -
 رکا دمد تروص هب کم کم ما همه، دننک مین ملع دنارد رگا یا دناردن ودجو یا
 ساسحا نتماراپآ رد. منک یگدنز مناوت مین نتماراپآ رد من ماا. مییآ می رد یعتماجا

 هب اه وبرغ صاوصمخ، یردگ می لمد اوه رد اپ، لقمعم نماسآ و نیمز نایم منک می
 . ارمد يا هرطخا هنخا ینا هوشگ ره رد هوعال

  :یدوگ می نیمسی. دارگذ می رجا را نیمسی توکس تیسه
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 مننشی قتاا ياروید يربخا و آب ضوح و شیلهال ياه اقط و طایح ینا هب من -
 . ارمد جایحتا

 :یدافزا می تیسه و

 . دسیینو می و دنشینی می شنابایس ریز هک وم ي هتچف هب بدال و -

 :یدوگ می نیمسی

 هایسمه ياهرتبوک، اه کجشنگ و اه هفاخت و اه هایگ و اه لگ هب، مه اه جکا هب و -
 را اه خترد. دننک می اعد و دننک می دنبل را ناسرش و دنروخ می آب ضوح از هک
 رتیشب اه لگ از را اه گرب. دنزرل می تمدس ریز دياش از ناشایه گرب منک می زان هک
 رد لگ یک تا دشنک می رتظانا رقدچ. تنیس اه گرب رفک هب سک چیه. ارمد تسود
 . ایدیب

 :دپرس می تیسه

 ؟یدارد تسود مه را اه شوم، اه گسم، اه لکومرما، اه هپش، اه کسوس -

 هتل مه اه شوم يارب. تسا اوانرف کش هشرح. هدش ضرقنم هنخا ینا رد ناشلنس -
 . داردن تدس رو مه اه هبرگ لدو و دزا و تسه

 ؟دهد می اذغ اه هبرگ هب کی -

 زانهش، نپاپ یدن، تنگشنوا ژرژ: هتشاگذ ناشماکد ره يرو مه مسا هایسمه منخا -
 . يدهزا دشیرار، ويلهپ

 : یدوگ می نیمسی. ددنخ می تیسه

 نپاپ یدن سکع: یدوگ می و دنک می رف، نپاپ یدن نیع را ایشهوم، هایسمه منخا -
 ربخا نشیما عرمخت: یدوگ می هیدد طهوسمت یا ییابتدا مدنچ مناد مین بکتا رد را
 . هنبود هک میدآ کم هودب

 رتیشب هجرد یک. دنک می هاگن تشعاس هب و دارگذ می شنباز ریز را هجرد نیمسی
 یسین یک روند را زیچ همه هموعصم یجحا. دروخ می کیتیوب تینآ صرق داردن بت
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 هک را واد ياه هشیش و انیول، را آب ريطب. تسا هتشاگذ يروخراهان زیم يرو
 هایسمه زنسو وقدنص هکنیا زا سپ هزتا. هفترگ هنخاارود از و هختادنا گنلش شودخ
 ود شودخ هک را هامنروز، هلوح، هردب یشوتپس هب و هتشاگذ وشد يرو را وربرو ي
  . هیدرخ هدز

 را روبخ فرظ هک دنک می هراشا تیسه هب و دارگذ می زیم يرو را هامنروز نیمسی
 روبخ و دشک می سر رب را هلوح نیمسی. دزسو می تشدس تیسه. دارگذب زیم يرو

 :یدوگ می تیسه هب. دنکاچ می یینب رد یینب هرطق دعب دهد می

 . تیسرا تدس هنجگ وت، تسه لیو دماپ اهواد هبعج رد. ودب يربخا رانک هیرگتدس -

 توزار ولج اش هدنزاس هک ودب هدش عایش. دفتاا »لیو دماپ« هدنزاس دیا هب تیسه
 »لیو دماپ« دعب و دنبز تشآ را ودخ نبد از متیسق هتساوخیم و هتنشس تسب ياردهب

 ردصا آن خشپ يارب میسر هزاجا تا دهبد نانش نالوئسم هب را آن هزجعم و بمالد
 ؟هن یا تسا هردک يرکا ننیچمه دماپ هدنزاس یاآ هک تنساد مین تیسه. دننک

 :یدوگ یم تیسه

 . دنیک می ماش را تسرد رکا ایدش. مدنانجر را ماش ماا، یپرس الوحا مودب همدآ -

  :دپرس می و دنک می ريفک
 . تسا نتادیا يیدرف -

 ؟ینبا و ثعبا بی يا هودت نشجوياد آن -

 . هبل -

 . تسا اندنز نالا -

 :دهد می همادا و

 می رد او از و نیمسی هنخا روم می :تگف من هب دودنب هردم لالج و ملکی قتیو -
 و ؟دنازدینب هرا نو از را اه تیسالسوسی عهامج دنارد لایخ ملکی ارانداوه یاآ هک آورم

 . دارد تیمها بحز رظن از هلأسم ینا: تگف می ؟تسا ناشادیدنکا یسک
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 . دننک لما نجل اکنس هب ابتدا را ادیدنکا تا -

 ...  ماا یدودب هردکن رت بل بابت ینا از ماش و ودب هیدد را ماش ودب همدآ -

 می مدآ می رانبا مه روز آن و ودب نهاپیر یکتا رخآ ییوگب یهاوخ می چه مناد می -
 . داردن مه را تشگرب هیارک لپو حتی هک تمنساد

 ماش شفنب نردگ لاش یشرو و دپوشی می هیشمه را هنانز یناوغار میپش زوبل آن -
 . شدپوش می اندنز رد مه الحا بدال. تسب می را

 :یدوگ می و ددنب می را ایشه مشچ و دارگذ می ایشه هقیقش هب تدس نیمسی

 . ناشب بی ي هتشگ سر هرب همه ینا -

 :یدوگ می و دنک می زبا را ایشه مشچ نیمسی

 رتثماسا تا یناوخ مین مه هحفات و يروخ می وت را اوحل، دآور اوحل هک زن آن نبیب -
 تاقشا رد لییل هنجگ رد اه هلجم، تساوخ می ادروب هلجم هنن لاشرما. یشبا هدنش

 ما رکا هک دنروخ می مسق دعب و درنب می را نارشظن دروم سابل ياه لمد هتبلا. تسا
 می گنلش یک هموعصم یجحا لوق هب، تنیس ورد اندنچ ینارز هنخا. هودب ماا -هنبود

 يارب الحا. هتشاد یبجوا رکا اش هنو ایدش. ینک می برخ را رگبزردما و يازدنا
 . منیاشک می البا یگدنز الذبتا از را نماودخ و مینیچ می هامرنب نماودخ

 :یدوگ می تیسه

 . منیک عطق را نفتل سپ -

 :یدوگ می نیمسی

 . تساوخ را تودخ، تگربزردما ایدش هن -

  :یدوگ می و دارد می رب را هلاسر نیمسی
 ینفارع و یفسفل ياه نتاساد ي هربارد هک تسا ريختد سنایسل قوف هالسر ینا -

 پر وازآ، خسر قلع، یرطلا هالسر. هردک قیقحت، ديوررهس لدینا باهش، اقشرا خشی
  . قشعلا هقیحق فی هالسر، لیئبرج
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 :دنک یم هافضا و دنک می ملیأت

 را ناش همه، دیهش خشی، لومقت خشی. دنتشک یناوج رد را ديوررهس هک یناد می -
 تا ؟منیک می چه رگیدمه با نماودخ رگم. دننک می تنیس هب سر یناوج رد روطینمه
 رثان ایشپ هب لگ فتر ارد سر رب نما یکی قتیو و منیک می رکانا را رگمدیه یما هدنز

  . منیک می
  :دوفزا و ردک ريفک
 منیک می یعس و منیز می هسین لمیع ره ریز ما از یضعب. تسه مه ینا از ربدت -
 هک حالی رد منیک رجخا هحنص از ازسان و متهت و ارفتا با، دنا هدنما كاپ هک را یناسک
 . دننز می مردم ،دنزن را رخآ فرح» خیرتا ما پیر ويمع ینا« انوخا لوق هب رگا

 :دنک یم رفاعت تیسه هب و دنک می تپوس یگنران یک نیمسی

 .اوحل یا، روبخ هیوم -

 :یدوگ می نیمسی. دهد می حیجرت را اوحل تیسه

 هردک هدافتسا قشعلا هقیقحلا فی از ام هالسر رد مه مودخ. مدناوخ را هالسر وزرما -
 دامد با هک را انجآ. دنیاپر مسر از شوه. يمدآ وت هک مودب هدناوخ را آن از متیسق. ام
 . ام هردک ینعم هب قلن من هتبلا. انوبخ ام هدشیک طخ شریز مزرق

 :یدوگ می و ددنخ می تیسه

 ؟هنخا ومرب روچط قتو آن، ردپب مه من سر از شوه تا -

 . یردگ می هدشنیان را تیسه خیشو نیمسی

  .منیاوبخ را اش همه تنیس قتو. ایدیب هدنکاپر ترظن هب تسا ممکن -
 :یدوگ می ینارگن با دازدنا می هاگن نیمسی هالسر طوطخ هب تیسه

 . دهد مین صیخشت را وفرح همه ممشچ، تسا یزر شطخ منخا نیمسی -

 :یدوگ می نیمسی

  .ینک عوجر کشزپ مشچ هب باید. دشبا هتشاد زمال کینع متشچ ایدش -
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 :دهد می تیسه هب و دآور رد اش هنخا سابل بیج از را شودخ کینع

 . نبیب تودخ کینع با اهنت تشیقان رکا رد اطفل ماا، نبز ارم کینع -

 اه هدناوخ ؟یچ یدا هداد دیا من هب مثالتا و وت هچنآ سپ« :درو می ورف رفک هب تیسه
  »؟چه ایمه هدشنی و
 :تسادپی بشاوج از، تسا هدناوخ را او رفک نیمسی راگنا

 اه هتنساد و اه هختومآ، يزانس هقدع اهنآ از هک یطشر هب اه هبجرت و اهدایدرو -
 هب فتیرعم وت نهذ رد اهنآ ي عهومجم، یشبا هردک ناوششمارف تسا ممکن دنچره
 رخآ تا، ناج تیسه ماا. یبینب را ادنی تودخ کینع و يراوشیه با تا دارگذ یم اج
 رد تودخ. نشو اهنآ یطوط و نمان دنا هداد دیا يزیچ وت هب هک یناسک روعا هدئزا رمع

 لمثاا ایدش. مشوب لسیف من ایدش. کن کش ایته هدناوخ و اه هختومآ و اه هدشنی
 . دشنبا هردک هابتشا من

 :یدوگ می نیمسی. تسا ريفک نانچمه تیسه

 هب هک یوشخ لحا با و مدنب می را ایمه مشچ من. شود می ترید مزیزع انوبخ -
 هیدرخ هزتا هحفص تا ود .یمشنوب قیوسیم دعب. منک می سیر را شرع، ارمد بت لتع
» يارد اسی مشچ تا ود« مه یکی و، هدناوخ یناغفا یک هک »من یکربا رکم« یکی. ام
 شودخ، شودخ. تسا رگید دیهش خشی یک مه او. هختانو و هدناوخ يدیفم نژیب هک
 . دنک می ودابن را

 :یدوگ می و دنز می را نیمسی کینع تیسه

 . دش بوخ چه، هب -

 : یدوگ یم نیمسی

 . دشیک اجک هب »دارم« با ترکا، تیسرا. دناوخ می مه وت ياوه و لحا با -

 .اج چیه هب -

 : یدوگ می نیمسی
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 . يدسیر دباآ اجاکن هب و ديفتاا هرا دباآ روح ي هلحم از ديوررهس لوق هب -

 : دناوخ می تیسه

 تفص هس تسخن رنو ینا. تسا یهب یا ینرانو ودجو نماه هک یدرفآ را قلع دناوخد -
 . بودب سپ نبود هکنآ اختشن -ودخ اختشن -قح اختشن :لمثا هس یا دارد

 :هک دهد می حیضوت نیمسی

 . ایدنی ودجو هب هک تشاد نمکاا ینعی -

 :دناوخ می تیسه

 قلطم کامل فترعم هب عجرا ینعی حدیتا ترضح صخا هک اتفص ینا نیتسخن از -
 ودخ اختشن هب هکنآ ینعی تفص ینا یناث از. مدآ ودجو هب اییبیز یا نسح تسا
 . تشگ اردیدپ نحز تفص نیمسو از و، رهم یا قشع، دارد قلعت

 :یدوگ می و دشک می یهآ نیمسی

 . تسا هلأسم ابوج »قشع« سپ، ایدنی ودجو هب دناوت می نحز سپ -

 :دناوخ می تیسه

 ودخ رد راندارب دشار

 ینعی

 اییبیز

 . دننرادارب دنا همدآ ودجو هب صلا

 یک از هک ،هودنا، رهم

 ، اییبیز 

 ینعی، هس

 ینا -

 هب هترشف ارانزه، دز يدنخبل. یافت ودخ رد را یهلا بهاوم ینرت فیطل ؛تسیرگن
 حوم. دش برطضم نسح مبست از، تشاد سنا، نسح با ینایم ردارب قشع. مدآ ودجو



 

٨٠ 
 

 هک رگید ردارب، ودمن می يرو، اقرف لصاو از دعب نوچ و دش کمالش هتفشی و لماج
 هصرع هب مقد نیمز و نماسآ، یگختیمآ ینا از و یختآو رد قشع با، تشاد مان هودنا
 . تشاگذ ودجو

  :دپرس می نیمسی
 ؟يدش هجومت -

  .هن -
 ردارب هس ینا، تسا نحز و قشع و نسح نوهرم ناهج خلقت ديوررهس هدیقع هب -
 . تسا قلع اول شنیرفآ هک دنتسه ینرانو ودجو مثالی تروص هس

 :دسر می مزرق طوطخ هب تا دنز می ورق تیسه

 اییبیز. دندش مایل او اریدد هب توملک لها، تشگ هیدرفآ نانسا هک روز لچه از دعب -
 مدآ ودجو نتارسهش هب و دش ارسو یابرک بکرم رب سپ. روم او اریدد هب من اول :تگف
 را ودخ تساوخ مدآ او لادنب هب قشع. ردک ممقا انجآ رد. یدد شوخ سب اییج. دسیر
، فترگ تشدس نحز. مدآ رد ياپ از و دروخ تشهد اروید هب شنیاپیش، دنانجگب انجآ
. داهن ناشبدی يرو. دودنب همدآ رد گنت هک یدد را توملک لها و ردک زبا هیدد قشع
 نسح هاگرد هب يرو هملج و ددناد وبد ودخ یهادشاپ و ردک او میلست را ودخ ناشیا

 تا ودمرف و داد نحز هب ابتنی، ودب رالاسپهس هک قشع، دندسیر یکدزن نوچ، ددنآور
 را توملک لها نوچ. دنتشادن یکیدزن اقتط هک اریز دننک یوسب نیمز ورد از یگمه
 هب میدآ و ددناد هوسب را نیمز و دنمدآ رد سجود هب همل، جدفتاا نسح هب هیدد

 . دش هتسآرا نانآ تعخل

  :دنز می ورق زبا تیسه
 و دش هنروا نسح. تشگ هیدرفآ فوسی تا ودب رتظانا هب دباآ اجاکن رد اه مدت نسح -
 ردارب نحز هب يدیماان با قشع. دنمان قشع يارب اج هک نانچنآ یختآو رد فوسی رد
 یمودب نسح خدمت رد ود ره ما :تگف نحز. ودب تیرح نابایب رد هک دآور يرو رتهم
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 هب و یمرو فیرط هب یک ره هک تسا آن یرتدب ننوکا. تساو ما پیر. یمارد او از هقرخ و
 دزن ناعنک هب نحز سپ. میابیب خدمت قیفوت رگید ربا تا یمازردپب تضیار و كولس
  ...  فتر بوقعی

 و تشاد ینارزا او هب هیدد داسو حتی و دشیبخ او هب را ودخ زیچ همه بوقعی و... 
 زبا زیزع لزنم نانش و فتر رصم هب قشع. داهن مان انحزالا تیب را ودخ تن عهموص

 . دآور رد سر خایلز هجرح از و دپرسی

، یدآ دورف ودخ ياج رگا و مایدنن يرو هیدد ره هب و دهدن اج سک ره هب قشع ماا... 
 قشع سپ. دهد برخ نمایلس آن نمدآ از و دنک خالی هنخا تا تدرسفب را نحز اول

 هاگنآ. مایدن تسرا را اهیتسردان و ابرخ را اهیارومهان. رددگب هنخا نوماپیر و یدآ دورف
 میلست انبد باید دهد می صلو دادعتسا ما هب قشع نوچ سپ، دنک نسح هاگرد دصق

 . یمشو

 خترد بن رد. یدآ دیدپ غبا رد هک تسا یهایگ آن و دنا هفترگ هقشع از را قشع... 
 درو نانچمه و دچپی خترد رب را ودخ و دارردب سر سپ، دنک ختس نیمز رد خیب اول

 رددگ کشخ خترد تا یردگب را خترد يونیر و من همه و یردگ ارف را خترد هملج تا
 ... 

 باید دهن ريهش ره رد مقد. هدش هدورپر ازل نتارسهش رد هک تسا اییهدنب قشع...  
 . تنیس ینبارق ینا قیال سک همه و دشنبک را فسن واگ

 . تسا ناج رانوت. دارد می رب را یوشگ تیسه .دنز می گنز نفتل

 ؟ییآ یمن ارچ -

 . تمفا یم هرا نالا نیمه -

 روک اقشجا هک ام هردک یهانگ چه من، دارردب تسر از تدس وداج همامد ینا رگا -
 . تسا

 :یدوگ می و ددنخ می نیمسی
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 . دنما می اهنت او و مدزد می ارو ت من بوخ. یدآ می شبد من از تگربزردما -

 ؟دیفقاوم اه خنس و اه فرح رنجویا با دییوگب ومرب هکنیا از شپی -

 تن خترد هب هقشع نوچ قشع باید ارچ. تسا شريب یزارغ زج قشع و ینماداش، هن -
 یم وت رگا ماا ؟دنک کشخ را ناهج خترد ینرت نارگ ینا گرب و خاش و دچیپب میدآ

 . یناد ودخ شويب هنماز يخایلز و ینبک ینبارق» دارم« هرا رد را فسن واگ یهاوخ

 :دپرس می تیسه

 ؟دارد را ششارز -

 . دهد مین بیاوج نیمسی

 رظن تیسه و دنناوخ می را ديوررهس قشعلا هقیحق فی هالسر »دارم« با تیسه اهدعب
 . شود می یاوج را »دارم«

 »دارم« هتنوش. مسینوب یتارب را مرظن و مناوبخ رگید ربا یک ارگذب یدوگ می »دارم«
 :دناوخ و ردک یشادپی. ودب هاردا رد تیسه زیم شوک رد

 زج هب دهد می لیکشت را ما اتیبدا هک یعسیو و هردتسگ هامن مغ ینا من تیسه -
 -ديادبتسا گنهرف هدزا ما هنماز رد و ديادبتسا گنهرف هدزا ایینتثسا داروم
 حد هب هاگ و دسر می یگدز سوکاب حد هب هاگ هک تیعقوا ماهبا. تسما، يرماعتسا
 غیتس رد هک ظحاف و ويلوم هنختاوشبخ ماا. تسا تهج نیمه هب، ییارگ دمان
 یاآ مپرس می مودخ از هاگ. دنا هتشادن ینادنچ هنایم نحز با، دنارد اج ما یگنهرف
 ؟دیرنگب اررق ود ینا قوف دننک شوشک ما هنماز روح نیاوگنخس هک هدنرسی آن ماگنه

 »وت دارم«

 :درسیپ یم ودخ از و دورایب ذغکا يرو را میلس ياه مشچ راز ردک می یعس تیسه
 ن؟اشماکدچیه یا تسا من دارم ،»دارم« اعقوا یاآ

 شفا او رب را قشع راز تا ودب هفترگ تشم رد را تیسه لد راعصا يورا از ديوررهس
 :هک ردک یم همزمز شوشگ ورد سب یهرا از انجو یک. دنبک
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 .»یااخد تسراما هک قشع یهزق، شع یهز«

 تا هد کم تدس تیسه. ودب هدروخن تدس هنالاس ارشزگ. تیسه زیم سر مدآ ريفخ
 و دشیک می رخ منی از اهتنم رگید مشچ یک تشاد و ودب هدشیک ذغکا يرو مشچ

 از یکی يرو تشگنا ريفخ، ردکن دنبل سر حتی. ودب هالچم ياذهغکا از پر لاغشآ دسب
  :تگف و تشاگذ اه مشچ
 !يزومرم مشچ بجع -

 :تگف دعب

 ؟یدا هدناوخن هک را هنالاس ارشزگ نیارنو منخا -

  :تگف تیسه
 . مناوخ می رهظ از دعب -

 ياه فر، طتنیس حمامز رگا، تشاگذ اررق و فترگ را ینما دتاسا هنخا نفتل تیسه
 ياه نز سکع تا دنچ نوچ، ردک دعب هب لوکوم دتاسا. دورب دتاسا اریدد هب رعص
 را اهنآ دناوبت رگا و دورب رعص تشاد دصق و ودب هردک اغسر هلولدا لمعا شپی راجقا
 . دورایب رد ردمپیر گنچ از تفم
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 فصل چهارم

  :تگف می رگبزردما مدآ می هنخا هب تیسه هک رعص
   .مبینب کن فیرعت بوخ -
  :داد می ارشزگ تیسه و
   ... و ینما دتاسا هنخا درو می هاردا از رعص، هبل -
 را راگروز مرگ و سرد نیمسی از شیب ینما دتاسا هک ودب هدسیر هیجتن ینا هب تیسه
 انرهت تا کیاولوسکچ از را هرا همه ینا هک هتشاد برخ قشع از بدال شنز و هدشیچ
 می شناردگاش هب. هدنما ششیر خیب راگآز لاس یس دتاسا لوق هب و همدآ او هارمه

 :تگف

 . دیهد لیست را ما و دنیک نحسیت را ما يرباردب دیاییب -

 هرفس و دورب یشع نامام هنخا هب تیسبای دیع روز دزو حبص از هکنیا رگید ارشزگ و
 بش ودب هتگف تشاد تیسه با رگید رکا ارزه یشع نماما هکنیا و دازدینب را ناشدیع

 توعد لاس یلحوت يارب یجرخا نماهم رب یک حمدا. یشانب هتسخ تا ابوبخ دزو
 ودب هدزن قطن رگبزردما و دبیننب یناریا هدانوخا یک رد را يروزنو مسارم تا ودب هردک
 لییخ تیسه روصت فالخرب. دنا هردک توعد مه را میلس، ودب هتفگ تیسه هک ارچ
 رانک هک رديم تشاد رافسم تا راچه. دتاسیا شولج یستاک یک دباآ هاش اول رد دزو
. دش ارسو مه ردم و فترگ اج هدننرا تدس رانک تیسه و دش هداپی ودب هتنشس هدننرا
 و. دودنب هتشاگذ هنگنم يال راگنا را تیسه. رغال هن ،ودب قاچ هن ردم و ودب قاچ هدننرا
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 و ردک می ضوع هددن مده ب مد هدننرا و ودب ایشپ رانک سکبیرگ يرو روتوم ي هددن
 مولعم، تیدس ولهپ ردم و دشیک می رانک او و دروخ می تیسه ياپ هب هددن ي هتدس

 . هدروخ یناوارف سیر رهظ هک ودب

 فتر می هک انجماه هدننرا و دارد گهن هک تگف هدننرا هب تیسه ،هاش هرا راچه سر
 :تگف ردم هب اش هیارک لپو هیبق رتظانا رد تیسه. دش هداپی و دز رق ردم. دتاسیا

 . يدش مین هداپی اول از ودب حقش دیفتر می ريتورد هرا هک ماش، بخ -

  :تگفردم
 . هشیرمه منشین می هپنجر رانک هیشمه -

 هتنشس نشیما بقع هک ینز تا هس هب رو و دآور رد ودخ از ییاصد دش می هک ارسو و
 :تگف و ردک دودنب

 . اخد هب هللاوا -

  . ددنز می اه قوب. دودنب هدش فیدر یستاک تپش راچان اه نشیما
 مه را مسو یستاک تساوخ ،دسیر ويلهپ نابایخ رخآ هب رگید یستاک یک با تیسه

 هک ربا یک نیمه. نبود ینادنچ هرا ینما دتاسا هنخا تا دش فرصنم ماا شود ارسو
 هب و دنک ادپی یهرا اه مدآ و اه نشیما يالبال از و درگذب نابایخ ضرع از رزیگان
، دنارگذب مزرت شنی یک با تا دنک سلتماا اه تدس و اه مشچ با اه هدننرا از یضعب
 . ودب سب تشپش تهف هب ناج رانوت لوق هب، درگذب

 می هتسب مشچ با. ودب هداد دتاسا نانش را ایشه حرط و ودب هفتر دتاسا هنخا هب اهربا
 وراند يرماعم کسب هب طایح ود ره. دورب ینرودنا طایح هب ینویرب طایح از تنساوت

 آن یسک راگنا. ودمن مین هنهک اهرجآ ماا، ودب ريجآ ياهمان قاط با رجآ از راجقا
، اضرمالغ بدال، هدیایس اپ گسن با را اهمان قاط حطس رد یسدنه ياه حرط همه
 و انب بیکرت هب تدس، دتاسا، طایح ود ره ي هرکا همه و خدمتپیش و زپشآ و نابغبا
 تا ورد. ودب هردک مهارف هنخا رد را رضحا نرق حتیرا ایلسو اهنت. ودب هدزن اتینئتز
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 بیآ ياه یشکا با مه اه ضوح و دودنب هدنانش شوگ هس بیآ یشکا، اه هچغبا ورد
 ضوح سر البا. دندیمارخ می اه ضوح رد مزرق و ییالط ياه یهما و ودب وشرفم
 . دشیک می هزایخم راگنا هک ودب شیري سر ارقتدا ي طهیح رد، ینرودنا

 هکدنشاد هب شنز و شودخ گرم از سپ را ارشدن و ارد دتاسا هک تنساد می تیسه
 را نماپی و پر هزوم آن رگا. دسیر می ارحقد هب هک ودب حقی. هردک هبح ابیز ياهنره
 از هتک دنچ امکد ره، لحوت و یلحوت رانکاردنا تدس رگا و دردنک مین روخ یطول
 . دنتشادن هچب رهشو و زن. دنفتر مین کش را آن راثآ

 ودب لاسنایم، شودب هیدد تیسه هکربا نیلاو ردب مننشی قتاا هب را تیسه ،دتاسا زن
 روج ياه سکع و داد می شنیاوج میاا اییبیز از برخ نسح طاسب ي هدنما هت و
...  الحا ماا، ودب هاوگ برخ ینا رب، ودب هدنکاپر اهاروید يرو اه هچاقط رد هک زن روجوا
 رتسخاک همنر ایشپ تا سر رب راگنا، هدناشفا او امدنا و تروص رب پیري رابغ راگروز راگنا
 شیبآ ياه مشچ ردگاردگ هنماز. تشاد ینزر رتا دنچ اهنت یشا هرقن ياهوم -هدشیاپ
 هب یطخ -هتشاگذ راگدیا هب يازوم طخ تا ود شیربا ود نایم و هردک یطخ طخ را
 هب هتسخ -هتشاگذ هراشا تشگنا تشپش یگدیخم رب شنت ريتسخاک سابل- یگنلتد
 :دپرسی دهاوبخ رعذ یشرتسخاک ياه اییپمد دياشگ از راگنا، ردک می کترح يدنک

 ؟تسه یچ هچخیم يارب یهایگ يواد -

 :تگف تیسه هب

  .اییچ یا کن تسرد هوهق و شیر تودخ يارب هنزخاپشآ وت ورب -
 :دپرسی تیسه

 ؟منک تسرد مه ماش يارب -

  :تگف زن
  . مرکشمت هن -
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 ودب یگنر زسب ورلب گنت هچاقط یک رد. ودب هدش پر هقیتع از مننشی قتاا ياه هچاقط
 کشپیش هچاقط هب گنراگنر ياه لگ از لیگ هتدس راگنا، اش همدآرب کمش يرو هک
 سکع شطسو هک ودب هداد هیتک اروید هب يارد هرگنک بقاشب، گنت رانک. ودب هردک
 نایقل یک رگید ي هچاقط رد. دشیک می هآ روبل گنت لگ هتدس يارب راگنا، هاش حمدا
 می تیسه ماا، ایدیب رکاه ب هک دشیک می رتظانا عصرم هرقن نایقل سر با چپی ین
 اروتسا آن رب نایقل هک روبل ي هزوک يرو. دنبما رتظانا رد نانچمه تیسبای هک تنساد
  :تگف زن. ودب هدز زل تیسه هب نماپی وپر ياه لسبی با هاش لدیناراصن سکع ودب
 . هیدرخ هزتا -

 با زن یناوجنو از یسکع. ودب هدیدن هاگچیه هک دش بلج سکع یک هب تیسه رظن
 می ناناومل سابل هب زن شپوش -تخت منی سر يالبا يا هچاقط رد -ییالط قابی

. ودب هدش هداد هیتک اروید هب زن ریوصت فرط ود رد بقا بی سکع تا ود. تنسما
 اپ مه زن دنک اشتما را اه سکع یکدزن از و دورب هک دش اپ. یدد مین تسرد تیسه
  :تگف. دش
 . یردگب وشد یک ودب هفتر! مبینب ومرب -

 :تگف تیسه

 . مشنو می را یشارت یشر نشیما ياصد دشنارت می را ناششیر دنارد -

  :تگف و دش ردگ زن ياه مشچ
 ؟هفترگن وشد -

 هریاد منی، کمش و نیچ با هدنبرو. هدنبرو و رداچ با ودب ینز سکع تسرا تدس سکع
. دیدنخ می زن ياه مشچ، هیختآو شوشگانب رانک از و. ودب هدز زن سر يالبا، يا
 يالبا تا را ایشهاپ خم یناسبچ گنت ارولش هک داد می نانش را ینز پچ متس سکع
 هقاصر یک هب یختشر...  ارلدگ هشیحا با یهتاوک ي طهیلش، اختس می ارودمن اهنوزا
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 زن یک از تالیپس ترکا هشبی. تشاردب را دتاسا زن یناوجنو سکع. تنسما می هبال
 :تگف و مدآ وت زن. دشبا هدش شوتر بوخ هک ودب یگرنف

 . یدآ یم ديزو هب -

 فصا تدس با دعب و دنشبا هردک هالچم هک ودب یسکع هشبی الحا ،ردک شهاگن تیسه
 ؟دشیک وتا را سکع تپش دش مین، دشبا هدنش شوتر الصا هک یسکع، دشنبا هردک
 . تنیس راگزاس اهوتا رنجویا با نماز تشگذ. هن

 يرو تدس و تنشس تخت منی يرو، تیسه با الوحاو  لحا از دعب و مدآ خلاد دتاسا
 :تگف شنز هب رو و تشاگذ شبقل

 . فتدا می رکا از اهروز نیمه هدش فیعض رگید یشرطبا مزیزع -

 كاپ ودب همدآ رد بول گنر هب هک را تشروص قرع تا داد تشدس هب تمالیدس زن و
 :تگف، مدآ زن بیآ ياه مشچ هب کشا. دنک

 ریز. مناوت مین اول نطو هب فتنر ماا تسه ومد نطو انجیا. تسا من بتنو اول -
 . ارمد مین اقتط فتیر وت رگا. تساه روس هکمچ

 :تگف. دوسیب را ایشهوم و شدنانش ودخ رانک و فترگ را زن هردمژپ تدس دتاسا

 ؟تیسه هن رگم. دارگذ یمن ایتهنت مه تیسه، يارد اشنآ و تسود همه ینا -

 :ردک ینباز لببل تیسه

 همنی یک هک مهبد برخ ام همدآ، دییوگب یگدنز از ؟دنیز می نردم فرح ارچ الحا -
 مرسپب ماش از ام همدآ. فتدا می امد هب مهبد لشه کمی. ام هردک ادپی هزتا راگتساوخ
 . هتسب تپش از را تمدس دارم قشع هنافسمتا ؟مهدن یا مهبد لشه

 رانک. دشیک یشرو و دآور ونیرب ییوتپ تخت منی ریز از زن و دشیک رازد دتاسا
 : تگف دتاسا. ایشهاپ ندیمال هب ردک وعشر و تنشس ایشهاپ

 یم ندوسیب عنما مشپش و یشر :دارد بیع تا دنچ طفق. هدب لشه ایته هناش با -
 . دازدنا می هک مه حسبیت. شود
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 :دپرسی تیسه. دفتاا هفسر هب و دیدنخ

 ؟دازدنا می مه حسبیت -

 :تگف و ردک ريفک

 ؟دییوگ می را کی -

 :تگف دتاسا

 تشسن هدزیا تعاس تا ماا، یرسپلاوحا ودب همدآ اًرهظا. ودب انجیا بشید خیرف میلس -
 . فتر تا یمردک هرد نهد رقدنآ من و منز. ردک وج و سپر وت از و

 :تگف تیسه

 . هداد نانش ابدآ ديابم من هب را شودخ ماا -

 :تگف دتاسا

 رتهب ینا از. مشساشن یم بوخ یما هایسمه تساه الس تسه مه روط نیمه -
 هرا را یسورع، ارمد صترف من تا یمداد لشه کافی حد هب منز و من. یدآ مین تیرگ
 . ازدینب

 :دپرسی تیسه

 ؟منک چه را »دارم« دتاسا -

 ؟تیسه »دارم« زیچ چه قشاع -

 ...  یشوق تیصخش قشاع اول هحلرم رد -

 :تگف دتاسا زن

 . تسا کیترونو داردن ويق تیصخش دارم -

 :تگف دتاسا

 و داسوبا ياه نز و دننک بتخانا دنمنره ردم ،دنمنره ياه نز هک هدش مد -
 تنگف يارب فرح لییخ و تسا آور نایجه ینا هتبلا. رکفشنرو و داسوبا ردم رکفشنرو



 

٩٠ 
 

 ءاضار را رگمدیه ياه هیزرغ دنناوبت مه توخل رد ارمد کش ماا دنارد رگیدمه هب
 . دنناوت مین ناش همه کم تدس. دننک

  :تگف دتاسا زن
 . مان تسیا سیه -

 . تشاردب تدس خیشو از دتاسا

 رد تسا لاس دیننچ، یهد یم رده »دارم« ياپ هب را تیناوج يارد رختد نبیب -
 ینبارهم و تداع و سنا لتع هب او هب تنسب وت ساسحا. تیسه او يراگتساوخ رتظانا
 . توست ياه يازپرد لایخ و او ياه

 :تگف و فترگ سر از را خیشو

 ؟منبک، منک هافضا باید مه را ینسج ششک ایدش -

 :دپرسی دتاسا. زیدگ بل تیسه

 ؟ ششیبا هدوسیب ربا یک هدش الحا تا -

 . ختادنا نیایپ سر تیسه

  :تگف دتاسا
 ؟يا هردکن وزاجت هک هوسب از -

 . هن -

 و هتفشی »دارم« تگف منز هک روطنماه. کن اهر را» دارم« ماا. ییوگب میلس هب ادابم -
 اهتنم. ارمد نتتاسود و یدا هودب من ردگاش نتاود ره. تسا یطاپ یطقا. تسا هتفشآ
 . تسا کلیشم رهشو دارم

 : گفت دتاسا زن

...  تیسلآ هیدا. دنتسه اوه رد...  میدد مه انجیا. میدد اول نطو رد را دارم هشبی -
 می بدبخت، هدانوخا و دننک می واجداز تساسی با شرخآ. تسا بشوخ هکلم فبالایخ
  . رديک اردیب اشوی اشوی را تبقل يدش میلس زن رگا. دننک
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  :تگف دتاسا
 با، دناییب هک اه هچب. شوي می دنقمعال او هب کم کم هک تسا ینا شودصمق -
 هب، یردگ می اج لتد رد لداعمت قشع یک او هب تداع و سنا و، او ياه نیبارهم

 . ینکن يزابقشع او با دارم لایخ با هک یطشر

 و يروق آن رد هک یسین یک با و فتر ونیرب قتاا از زن. دفتاا هفسر هب و دیدنخ
 : تگف، تشگرب ودب نتکاسا

  . تسا مرگ ي هناد هب آب -
 :ردک حالصا دتاسا

 ...  هناد هب باعل -

 بترم ایشه هناش تا را وتپ و تشاگذ او تپش تیپش یک شنز و تنشس و دش اپ و
 . ردک

 :تگف تیسه

 بعصمت و شريق مرست می. تنیس معبط ببا میلس قایدع، رانک هب »دارم« قشع -
 . دشبا

 :تگف، دش هک شیحال و دپرسی دتاسا از نسويارف هب را بعصتم هکلم دتاسا زن

 ...  دیمال می را رگمدیه، برغم رد او و قیشرم رد وت -

 :تگف و دیدنخ دتاسا

 . تسا ندیایس رشوظنم -

 . یختر نتکاسا رد هناد هب باعل يروق از و

 :تگف زن 

 . دسیر می مه هب نماسآ طسو رد و دیایس می -

 :تگف تیسه
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 مدآ نوخ شرخآ، دیاز ملحت، يرباردب و ملحت اممد قتو آن و منرسی مه هب ایدش -
 . دآور می شوج هب را

 :دوفزا و ردک ملیأت

: رگید کلشم هب مسر می. ایدنی میرگ هلسیو و شود رید مرست می مدز فرح دیاز -
 . تسا زن نردک رکا فمخال میلس

 :تگف دتاسا زن

 . یشک می یشقان و هنخا ینشین می. دارد لپو -

 :تگف تیسه

 مشیقان عوضوم منکن رکا و مشبا هتشادن نشر و شرح مردم با و مشانب عتماجا رد رگا -
 ؟منک ادپی اجک از را

 :تگف دتاسا زن

 . اهرختد ي هسرمد، شوب یشقان لمعم بوخ رفک یک -

 ییسلگنا دیا هب دعب و دفتاا ندش یشقان لمعم يارب ایشه شوشک دیا هب تیسه
 نباز هب. ودب زشومآ توزار یشزومآ ساشنرکا تییه رتسم شدیما نیرخآ. شندناوخ
 لوط اه مدت. ردک يروضح ي هباحصم ياضتقا و تنوش هامن او هب ییسلگنا حیصف
 يقاآ هک فتر یم اییه قتو. دز سر تییه رتسم رفتد هب اهربا. امدنی بیاوج و دشیک
 حتی، یختر مه يور تییه رتسم يابیز ینشم با. دشانب انجآ رشدما رهشو رنجوگ

 او از رخ منی یک

 هک تگف و دش زبا كرختد نباز تباقع. داد نانش شودخ از رت لگوشخ را او و دشیک
 لتع هب«: هتنوش اش هامن ریز تییه رتسم و هدش قیقحت ابیز ياهنره هکدنشاد از
  ».داردن لمیعم تیحالص هنارگ لالخا یساسی قایدع

 :تگف و فتر رد اج از تیسه



 

٩٣ 
 

. يروشو داحتا از یرغ ياهرشوک، تسا نیمه دآزا ياهرشوک رد یسارکومد ینعم -
 ...  هسکا یک ساکن و سک ره يارب. ودب هردکن يرذن آش را ششیقان شکا

 یشر خیب تشسب شودخ تیلوئسم با و شودخ لوق هب و دسیر اشداد هب ینما دتاسا
  .درک می هزتا را شغاد تگف می ینما دتاسا هچنآ الحا و، نره و گنهرف
 تدس همه آن. میربم نداد رسد منض و ومرب سالک سر رگید ربا یک ارمد آرزو -
 همه آن، هدش هختود مدآ هب هک مشچ همه آن، دسنینو می ییوگ می چه ره هک
، دشون می پیر دعب و انوج و انوجنو همه آن ياه تدس و اه شوگ ،اه مشچ -شوگ
 ناشایه هنو و اه هچب يارب ياردگ هاگ و دنبما اهنآ نهذ رد وت ي هرطخا ایدش ماا
. دهد می همادا یگدنز هب اهنآ رکذ و دیا رد دشانب رگید مه رگا مدآ و دننک وگزبا
 ؟دننک می چه اهنآ تسا اهنآ نیب رد کیوااس نشجواد تا ود یکی هیشمه هنافسأمت

  :تگف تیسه
  . تشاد دنهاوخن يا هرطخا رگید دنهد می ارشزگ نوچ و دنهد می ارشزگ اهنآ -
  :تگف دتاسا
 هرطخا قتو آن. دیزرب ورف و دنکشب اهنآ روند رد را يزیچ، يزومآ می هچنآ ایدش -
 . ودب دهاوخ انرگید از رت نیگنر، وت از اهنآ ياه

 ولج تدس و ودب هدتاسیا اج هب اج. دورب هداپی ويلهپ هرا راچه تا دش رجبوم تیسه
 رازد فص ماا ردبخ سوبوتا طیبل تساوخ حتی. ودب هفترگ اهربا تنوا و اه یستاک
. تشگذ، دنک فقوت هکنیا بی و مدآ سوبوتا تا هس. ردک فشرصنم سوبوتا رتظانا مشچ
 مقد دنچ و فتر رو هداپی هب تیسه، دز قوب لیبیموتا. دش نشرو نابایخ ياه اغرچ
 می دنت دنت تیسه. دنک می امیگ مه او با مه لبیموتا هک ردک ساسحا. تشاردب
 مشسا رديم هک دچیپب یعرف چهوک هب یا، ردب هاپن يا هزاغم هب تفرگ میمصت. فتر
 بیآ میپش زوبل با را او ودخ و میلس هاسی و. ام. ب نشیما و دناردگرب رو. ردک اصد را

 . یدد نمارف تپش
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 هک تنساد می، دشیک حتیرا فسن. ددنفتاا هرا و تنشس میلس تدس رانک تیسه
 نیمه هک ردک قدیصت مه میلس و ایدیب شغارس هب تا هردک نفتل او هب ینما دتاسا

 زنوه هکنیا از و شنز و ینما دتاسا ياپ رید قشع و، اه هقیتع از میلس دعب، هودب روط
 هاردا هب هوراشم يارب روز یک يا هتهف هک ردک هراشا تیسه و دز فرح، دنک می رکا
  . هردک توعد را دتاسا شودخ تیسه هک تگف و یدآ می نريه شنیرفآ

  :دپرسی میلس
 ؟دارد هاردا مه نريه شنیرفآ رگم -

  :تگف تیسه 
 . دارد هاردا زیچ همه انجیا -

 :تگف میلس

 تگف. دنک می بسک يژنرا اه انوج با تسخارب و تنشس از دارد هدیقع ینما دتاسا -
 . دشبا شسر يالبا شنز هک یطشر هب یردبم نردک یشقان منض دهاوخ می لشد هک

 :تگف و دیدنخ تیسه

 . یردبم دیما و دياش از پر هنقاشاع صهق یک تننوش منض دهاوخ می لشد نیمسی -

 :دپرسی تیسه. دودنب هدسیر ويلهپ نابایخ کشرکم هب

 ؟یداردن يرکا بشما -

 . هن -

 . ما شپی دیاییب سپ -

 :ردک شهاوخ تیسه اضرهاش نابایخ هب هدنرسی

 ؟منبک کیچوک یدرخ یدارد گهن تسا ممکن -

 . مرخ می نیتاارب روم می مودخ ؟یدرخب دیهاوخ می یچ -

 :تگف و ردک هراشا یشورف هیذغا هزاغم هب تیسه

 . مربخ مودخ مهاوخ می ماا...  یشورف هیذغا ینا مد -
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 :ردک تیرح میلس

 دنیآ می بش سر. بابان تسم ياهردم از تسا پر، تنیس زن ياج هک انجیا -
 . دنزاسب ناودشخ لوق هب را ناودشخ

 و دش یشورف هیذغا دوار بتاشا ب و ردک زبا را نشیما رد تیسه. ودب هردک مزرت ماا
 اهاصد -رازد اه تدس -رکا هب اه تدس. نبود انجآ ینز اعقوا. دتاسیا انوخپیش ويلج
 . همد و دود -هرا هب

 . غرم چیودناس با جوبآ یک -

 . رگج و لد با کاوک یک -

 دیفس نان و رشو رایخ و سسوسی -

 ... هییولاو دالاس -

 ود ره تپش رکاودخ تا ود، ودب هدتاسیا دیفس شپورو با رديم انوخپیش تپش
 ياهب شیف. ودب شولج بنرکا ذغکا يارمقد و تشاددیا چهرفتد یک و تشاد شوشگ
 از یکی هب را ومد شیف و داد می اه ريتشم تدس هب و تنوش می را اه رشافس
 یکی. دش خالی هییولاو دالاس بقا. دندیلکپ می شرب ورود هک داد می رديم دیننچ
 . دشیک ونیرب سري تا سر لاچیخ از را بقا اهردم از

 . دناختس می را ودخ میلس لوق هب دنتشاد اهردم. ردک هاگن شسر تپش هب تیسه

 .متیالس هب -

 .افد -

 .شنو -

 .مالس -

 . البا یمرب نبز -

 . ایدیب کن در را لففل سس آن -

  ... هدش متما یگرنف هجوگ سس وسیوم -
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 ...  لردخ -

، رشورایخ، دیفس نان تا جپن، هختپ غرم یک. دهبد رشافس تنساوت تیسه تباقع
 و ردک چپ چپ شوگ هب رکاودخ ردم شوگ رد و مدآ یصخش سابل با رديم...  سابکال
 هب و ردک ادج را اول هخنس و تنوش را تیسه ياه رشافس شیف، ردم. دنما رتظنم
 هک ردک سیر تدس هب شیف ردم لادنب تیسه ياه مشچ. داد شپو یصخش ردم

 باسح نشیما رانک هک یدد را میلس دود و هم آن رد و تنشس باسح نشیما تپش
 :تگف هنارمآ تیسه هب و انوخپیش ولج مدآ میلس. هدتاسیا

 . تسا زبا رشد دنشینیب نشیما ويت یدورب ماش -

 هسوسو. ودب هدش یشتآ تیسه، تشاگذ دلینص يرو را یدرخ هتسب، مدآ هک میلس 
 :تگف میلس تا، توکس. ختادنا هرا هب را نشیما میلس هک شود هداپی انجماه ودب هدش

 . نبود ماش ياج انجآ اعقوا -

 :تگف میلس...  نردک ملحت الحا از ردک رفک تیسه

 . جنرن من از جرنت و جنران رختد يا -

 :تگف تلخی هب تیسه

 . شو لال، دش رک، شو روک، وگ راز ياه ونمیم -

  :دپرسی میلس
 ؟حکایت آن تسا هونچگ -

 نانش سالک يماسین هپرد يرو را هناگ هس ياه نومیم ریوصت ینما دتاسا روز یک -
 اه نومیم از یکی. همجسم تروص هب رتیشب، تسا يدنه نريه وفرعم رثا یک. داد

. شناهد يرو تدس ريخآ و شوشگ يرو تدس یکی، هتشاگذ مششچ يرو تدس
 . ما کچوک يادنی رد اه زن لحا فصو

 :تگف میلس
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 اطرص رد ماا، منک مین یفن ردم يارب چه و زن يارب چه را شالت هجو چیه هب -
 . میتقسم

 :تگف تیسه ،دندسیر هک هنخا هب

 . میتسه هک ماش نماهم وت دیمایرفب -

 :ردک فیرعم تیسه مدآ ناشالبتقسا هب نیهاش

 . هدنگ یینب رازد نردگ، نیهاش رمدارب مه ینا -

 اشع و برغم زمان لوغشم را رگبزردما تیسه. دنفتر ییاریذپ قتاا هب نیهاش و میلس
 :تگف هتسهآ و تشاگذ زشمان اج يالبا را اذغ هتسب، یدد ابوخ قتاا رد

 . تسانجیا میلس -

  :تگف دنبل رگبزردما
 . برکا هللا -

 را تشروص و اه تدس. تشاگذ زاگ يرو را آب ريکت و ردک نشرو را زاگ تیسه 
 و پنیر و هرک ياه فرظ از یرغ هب لاچیخ رد. ردک میفهن میفهب یشیآرا و تشس

 دنبل ایشپ ويلج نیهاش و میلس، دآور هک ياچ. نبود يزیچ غرم تخم هناد دنچ
 نیهاش هک دش هجومت تیسه و دزیم قرب اغرچ رنو رد نیهاش دزر ياهوم و دندش
 . هردک نشرو مه را لدینءاعال اغرچ

 :تگف می نیهاش

 . دیتسه تیعیشر لیع رکتد وپیر ماش تسادپی هک روطنیا خیرف يقاآ -

 :تگف میلس

 . مهد می حیجرت را حمدا آل لالج من هن -

 :تگف نیهاش

 را شقد یهتاوک یسک تا دنز می شنهد از رت هدنگ ياه فرح هک هلپخ دتاسا یک -
 یگدنز رد: تگف و ردک لیلحت و هزیجت را لال، جسالک سر روز یک، دنزن یدد
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، هنبود دياع مدآ لالج هک دسیر هیجتن ینا هب و...  هردک ضوع گنر رقدچ شهتاوک
 . یشرو مه ما کن قشرغ لیع یا: هتگف مشخ دتش از

 :تگف میلس

 ...  ودب جوتسج رد لالج -

 :ردک همزمز و داد نتکا را شسر. دتاسیا لالج ریوصت ولج و دش اپ

 . ودب هتسب و هتسکش تشدس لال، جاعص يرو رب هتسب ،هتسکش تدس -

 :داد همادا و تنشس مدآ

 وديهی اتیبدا یرثتا تحت، دتافنی هرا ییاودب نفارع لادنب حمدا آل تهج ره هب -
 لیخل و يوسرک هب تنسب دعهت حتی. ودب هدفتاا اتنج قیرط رد شودخ رخآ، نبود

 . ودب هتشاگذ سر تپش را ملکی

  :تگف نیهاش
: تگف و ردک لیلحت و هزیجت مه را کیمل لیخل رگید روز یک هلپخ دتاسا نماه -

 از شودخ شوگ تا ود با: تگف. دنما يا هودت مه شرمع رخآ تا و هودب يا هودت ملکی
 تروص هب بحز، ردک مین ناردش، طوکسم ویدرا باعنشا از دعب رگا هک هدشنی ملکی

 . یمردک وه را دتاسا مه ما. دفتاا می نیوابعنشا تدس هب تسبرد

 »دارم« هک فتنر رد هدروخ مخا شیر نیهاش نباز از هک دشیک حتیرا فسن تیسه
 . دردنک اقتدا او هب انرگید و ردک وه را دتاسا

 :تگف می نیهاش

 با هناحفات دعب و دز ونیرب قتاا از دنت و تشاردب دلینص از را شوالتپ هلپخ دتاسا -
 هک نبویرت تپش ینعی، نبرم رو فتر هکدنشاد سیئر و مدآ سالک هب هاگنشاد سیئر
 . فیجارا ینا از و دشبا هبل و دشبا هلا باید نشجواد

 :تگف میلس

 ؟تگف چه هکدنشاد سیئر منابد قیقد روط هب دهاوخ یم لمد -
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 :تگف

 نیانشجواد از یکی، دنیبک را انرگید قایدع ملحت و دشیبا هتشاد لهاست باید ماش -
 ... 

 . دورانی ار »دارم« مسا زبا نیهاش هک ردک رکش را اخد زبا تیسه

. يراگنا لهس ینعی لهاست ردک ابتث و لهاست اتغل هشیر ويت ودب هفتر نشجواد آن -
 دبعم دنه رد. تسا نیمه نتمد، يرباردب ینعی لهاست مناج هن: تگف هکدنشاد سیئر
 لهاست: تگف و ودب ابوج رضحا نشجواد آن. دنرگذ یک رد مه رانک رد دسجم و
 را اه تسرنوش ینراکتدنرد هک تنشاگذ ناگرزب یناپیش رب گنا ملحت با یبذهم
. دنبک عفاد شودخ از تا داردن ودجو رگید هک ملکی صاوصمخ، دارد قرف، دنا هتشاد
 . را ماش هن دنک می رگبز را دتاسا هن ملکی نردک لما نجل

 :تگف میلس

 ...  کتم بیج ويت مرفتد -

 تا هک میلس و داد تشدس هب و تشاردب جرنت رانک از را میلس چهرفتد و دش اپ تیسه
 :دپرسی. ختادنا لگ ایشه هونگ ودمن می هیدپر شگنر لحا

 ن؟یارنو منخا شدیدناوخ -

 :تگف رطس دنچ تننوش از دعب. تساوخ رکاودخ میلس. تگف روغد تیسه و

 . نخا نیهاش یدودمرف یم -

 يارب، شرختد تسود با رگلالخا ي هپسر ینا: تگف و فتر رد اج از هلپخ دتاسا -
 هفرح رگلالخا رفن تشه ینا: تگف و ردک اهما هب هراشا من سالک سر یدآ می لالخا
 ینا نشجوياد حتی. دنتنیس من سالک نشجوياد ناشماکدچیه و دنتسه يا
 ؟دشبا نتادیا. ام هدنادنخ را ترضیحلعا هک تمسه ديتاسا من. دنتنیس مه هکدنشاد
: دودنمرف. ارش یک نبارق: تمگف؟ هودب يرازد چه هب هایشلعحفت یشر دندپرسی من از

 تشگنا تا جنآر از تمگف و مداد نانشانش و مردک دنبل را تمدس؟ تسا رقدچ ارش یک
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 هکدنشاد سیئر. يا هفرح رگلالخا رفن دنچ ما حتی، دندیدنخ نیانشجواد. یطسو
 و دیمش دنبل راچان. دشون رجخا راًوف دنتنیس سالک ینا نشجوياد هک یناسک: تگف
 دتاسا: تگف نشجواد آن رد مد. اهنآ لادنب هب ما و ولج از شرختد تسود و نشجواد آن

 فتر رد اج از هلپخ دتاسا. ددناد دیا ما هب رخآ رسد اننوع هب المع را نتمد و لهاست
 ...  ترختد تسود با اه خترد ریز ورب یردنم هپسر: دز داد و

 از یرغ یسک نشجواد آن رختد تسود هک هدز سحد میلس هک دز سحد تیسه
 :دپرسی میلس تا دردنک توکس هس ره. هنبود تیسه

 می ماش و تگف می هداس نباز هب را مسیسکرما، ملکی دیتگف بش آن، منخا تیسه -
 ش؟یدارد دیتنوش

 :داد ابوج تیسه

 . شدنیزاسو رگبزردما فتمر هک اندنز، هن -

  :تگف میلس
  ...  ماش ماا، دنتسه هدناوخن مسیسکرما، اه تسیسکرما از لییخ -
  : دپرسی و دفتاا فتارصب ناگهان و
 ؟یدا هفتر اندنز ارچ. یدا هفتر مه اندنز سپ -

 :تگف تیسه

 ي همجسم و، هاش ي همجسم رب و ورد، یمودب هردک هتنشس باصتعا آذر هدزناش روز -
. همجسم ياپ یمودب هیختر را اه هبالز و، یمودب هردک چپی اقدنق لتاوت ذغکا با را هاش

 . ددناد می راعش انویا از مه اه یونبالک

  :دپرسی میلس
 . اه یونبالک -
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 رد مد ینرخآ ياه سابل و یشآرا قلم تهف با هک دودنب اییهرختد اه یونبالک -
 تهف هب دنیدد می سپ ار اوه هکینمه و ددناد می راعش اه نوبالک از اه باصتعا

 . دنیخترگ می راخسو

 :داد همادا تیسه

 یس. دندناوخ آواز نیماارب. دردنک ما از الیبتقسا چه رصق اندنز رد ینادنز نانز -
 می اروید هب تپش يا هدع ابوخ عقوم. قتاا یک رد، دودنب هدنیاچپ را رفن لچه

  ... چه، رونکا بش: دنباوبخ ريفن دنچ تا ددنتاسیا

 :دپرسی میلس

 ؟یدودب اندنز روز دنچ -

 ؟يدنخ می ما هب: تگف وجزبا. مودب داش و شوخسر من ییوجزبا اول روز. هما ود -
 مسر. مسر هب دز و فترگ ودب قتاا رد هک را یناسباپ موبات. مهد می تنانش الحا
 ...  یمارب ردما هک يدیفس مناد و کت يرو یختر نوخ و تسکش

 :ردک عطق را تیسه فرح نیهاش

 ...  شسر يارب تا هختسو رتیشب شدیفس مناد و کت يارب تیسه لد -

 هب دارد دصق نیهاش هک ودب رکاشآ. ددنزن مه دنخبل حتی تیسه و میلس ماا. دیدنخ و
 تنساد مین لکفط. ایدیب شوشخ او از میلس هک دنک يرکا تسه هک متییق ره

 :تگف. دنک ادپی هرا او بقل هب ینخس و فرح چه با و هونچگ

 ؟دبینیب ارم قتاا دیهاوخ می. منک می رکا ینتاسبا ورزش من خیرف يقاآ -

 :تگف میلس

 . رموبخ ياچ یک اول -

 :دپرسی و دش اپ، تشاردب را نانجف

 ؟تساجک هنزخاپشآ -

  :تگف و فترگ او تدس از را نانجف و دش دنبل ودخ ياج از تیسه
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 . اج نیمه آورم می را ياچ يروق و ريکت -

 ردک مالس تیسه. ردک یم تسرد غرم يرو يارب سس تشاد رگبزردما هنزخاپشآ رد
 . تسا هداد شودخ را ماش لپو داد حیضوت و

 :تگف ناج رانوت

 . ردبخ یگرنف هجوگ و وهکا، هیوم تا ترسفب را نیهاش!  تیسه -

 :تگف و تشاگذ زاگ يرو و ردک پر آب از را ريکت و ردک نشرو را زاگ تیسه

 می میلس رخ هب را شرختد تسود و »دارم« لییخ دنچ ره، هاسی ودخن لادنب ینعی -
 . دشک

 ؟ردب می مه مسا -

 . دآور مین شودخ يرو هب یهتنم. تنیس گنخ هک میلس ماا، هن -

 هب میلس و تیسه و دنک نشرو را فقس اغرچ و يزیمرو اغرچ تا دفتاا ولج نیهاش
 ریوصت یک. ودب قتاا هوشگ رد اشن هتخت و هدابک و لیم. دنفتر او قتاا هب نیهاش لادنب

 هداد يدیع نیهاش هب و ودب هردک یشقان تیسه شپی اه لاس هک هاگداد رد قدصم
 زبا ناهد با ردمپیر تروص. ودب هدش بصن اروید هب زپون با نیهاش ابوتختخ يالبا ودب

 و مشخ از ديیارف هدننک سکعنم، انیرح نماشچ، هدننک هراشا ي هتشارفا تدس
 و هتشگذ راعصا و ونرق راگدیا يا هروطسا يا هراشا. ودب یخیرتا يا هراشا و ینایرح
 . ردک می حکایت او راكدا و خسرا هدارا از لحا نیع رد هک لحا

 :دپرسی. ودب هدش هیرخ یشقان قشن هب میلس

 ؟تسا قلم هاسی یشقان -

 :ردک هافضا شودخ و

 . هدشیک منخا تیسه بدال -

 همه ینا تسا فیح هک ردک هدیقع راهظا و داردن بقا و هشیش ارچ هک دپرسی و
 هک تگفن ماا، دنک قابش هردکن صترف زنوه هک دآور هناهب نیهاش. شودب عایض حمتز
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 ودخ ريتمسم و دارد لپو ابشسح رد هک وديجو با مه رگبزردما و هتشادن را لشپو
 فرصنم نیهاش تا هردک اردف و وزرما رقدنآ بقا لپو نداد يارب ماا تسه مه نیهاش
 :تگف. دنک مین لد ریوصت از میلس. هدش

 هارومه نتانهذ و. دبا نیزبیت هیشمه ناایته مشچ و ارایدپ نتتادس منخا تیسه -
 . دبا دقاو

 :داد همادا میلس. دیدنخ تیسه

 قدصم همه هراعص یشقان ینا. یدا هردک هصالخ یشقان ینا رد را قدصم ودجو متما -
 !عاشج ردمپیر. هیدد ودخ هب مملکت ینا هک تسا اییه

 :تگف تیسه

 هب نداد تن از، هشیرمه منخا و هاش ودخ: منک می هاگن مه را هیضق فرط آن من -
 از تعاطا و ناودشخ ياه هئطوت از؟ آن یک حتی ؟دنا هدشیکن جنر اه هئطوت نانچ
 ن؟اگناگیب ي هئطوت

 و قرب و، دنما هیرخ تیسه ياه مشچ رد ایشه مشچ. ردک شهاگن و تشگرب میلس
 زوبل لتع هب بشما میلس ياه مشچ. فترگ ندیبوک و دشیخرد تیسه لد رد ردنت

 تنساوت می تیسه رگا. ريتسخاک تا ودمن می بیآ رتیشب کیسا هیق گنر بیآ میپش
 مشچ آن ماا. دش می صالخ ناشرش از ایدش دورایب ذغکا يرو را اه مشچ آن قشن
 میلس ؟دشنبا هتشاد دنتنساوت می شري چه، دنتشاد هرا اخد هاگپیش تا راگنا هک اه

 :تگف

  . دنک می گسن را مدآ لد تردق و لپو. دنتساوخ می ترقد و لپو ناش همه -
 تختی. دآور می دیا هب را رگید نمارهق، رگید اروید ود رب تختی روجوا روج ياه سکع
 و کت با تختی، شسورع نو با تختی، فتنرگ تیشک لحا رد تختی، ینمارهق ويکس رب

 از میلس. ودب هدش هیدرب هامنروز از هک تختی نایجب دسج ریوصت حتی تاوارک و ارولش
 تختی انولهپ ناهج داد می راعش نیهاش و، ختاپرد می رگید ریوصت هب ريیوصت



 

١٠٤ 
 

 انوج بت رهش بنوج هچب بنجی هافیق آن با الط المد هس هدرنب اه نمارهق نمارهق
. داد یم نانش را ريعفج نابعش یشورز هاگشبا هک دش بلج یسکع هب میلس رظن. اه
 يرو و شسر تپش و رانک رد فیدر هب رانکاشورز و ودب طسو رد ريعفج نابعش
، دودنب ولج رد هک اهنآ ریوصت از و ودب لخت ناش همه ي هنتالبا. دودنب هدتاسیا نلکاپ
 تسده ب هدابک اه ییولج. دنارد اپ هب ینتاسبا ورزش ناسبچ ارولش همه هک ودب مولعم
 می رت ناوج همه از هک داد می نانش را نیهاش، تسرا تدس ریوصت ینرخآ. دنتشاد
 :تگف تسا فرط يا هچب پسر با راگنا و نیهاش هناش يرو تشاگذ تدس میلس. ودمن

 را تختی ياهریوصت اج هب اج و تسر البا ینز می را قدصم قشن قتیو، مناج نبیب -
 ... ياهاروید هب

 :تگف و یدرب را میلس مالک نیهاش

 ؟مهبد نتانانش دیهاوخ می. ارمد رگید سکع تا هد تختی از -

  :تگف میلس
 . هن -

 :دوفزا و تشاردب نیهاش هناش يرو از را تشدس

 بلق. داردن ییاج قتاا ینا رد خم بی نابعش سکع رگید هک تسا ینا مودصمق -
 . تسا بخش جتا، ريعفج نابعش

 می هک ودب ینا لشالتدسا ردک یزر یزر و دنک اروید از را سکع. دیچور بل نیهاش
 :تگف یم. دشبا قتاا رد مه شودخ سکع هتساوخ

 را ارشوه اروه و هرعن ياصد طفق، دنیدد مین هاگشبا رد مه را خم بی نابعش اهنآ -
 . ودب ینتاسبا ورزش هاگشبا اهنت انجیا هوعال هب. دیچپی می قاط ریز هک دندشنی می

 :تگف و داد میلس هب را قح اول. فترگ هکرعم ابیسح نیهاش ماش سر
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 دیا هلپخ دتاسا نماه از دعب. متفرخ و گنخ لیو. تمسه یساسی قوحق رماچه لاس -
 شودخ قدصم: هودب هتگف و ودب هردک لیلحت شودخ لوق هب را قدصم تیصخش ردک
  . دش شطوقس ثعبا یشرو پچ و اه يا هودت نمااد رد ودب هختادنا را
 هک ارچ. دندنما ناهد هب تشگنا نیهاش يدعب ياه فرح از تیسه و رگبزردما
 از دعب ياه فرح ننیچمه و هلپخ دتاسا ابوج رد را» دارم« ياه فرح متما نیهاش
 . تسب ودخ هب را او سالک

 لبا لبا هدنک سر غرم مثل روز دنچ تا نیهاش سالک آن از دعب هک ودب شدیا تیسه
 چه ره و ودب هدش رمایب، هتگفن و هتنسادن را اه فرح ینا شودخ هکنیا از و دز یم
 هردکن وربا ،رظن بصاح و يشو می رگبز مه وت پسر هک ودب هداد شالت رگبزردما
 . شودب هردب نابعش هاگشبا هب ودخ با رگبزردما شهاوخ هب نخا رومیت تا ودب

 مشچ ناج رانوت و دروخ می ماش اهتشا با ماا ودمن می شپی از رت هیدپر میلس گنر
 دنفسا دورب دنکن دشیدینا تیسه. ودب هدفتاا شسر از زمان رداچ و ودب هختود او هب
 يرو دعب دناردگب میلس سر ورد را شدنفسا از پر تشم. دنک دود میلس هب و دورایب

 :دناوبخ را شدور و دارگذب او بقل و هناش

 . هناگیب و وديخ، سودح مشچ هکربت -

 هب اندنخ ياه مشچ با »دارم« و ودب هردک دود دنفسا يربا راچه هس »دارم« يارب
 . ودب هردپس مشچ و شوگ کاتشرح و رتاگف

 :»دارم« ياه فرح زبا و نبود نک ول نیهاش

 تأیه و ناش هجرخا توزار نماپی و پر شیوآر با اه ییسلگنا من رظن هب خیرف يقاآ -
 بحز، هحاکم تأیه هیشمه. دنا هدنارست مونیسکم ذوفن از را اه یکاییرما، هحاکم

  ... و دنک یم ول ول را هودت

 :تگف میلس
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، هن هودت بحز. ودب دهاوخن لیعف عضو یونگرگد املع هودت بحز ماا تسا تسرد -
 بودکم و رفق و لهج نیع رد و ناشارد هشیر تادتقاعا با مردم هودت. هبل مردم هودت
 . ناشایه

 :داد همادا و دنراخا را ششیر و ردک ريفک میلس

 از و هنطلسلا قدصم هک وديجو با قدصم ییوگب هلپخ دتاسا آن هب تیساوخ می -
 مین ینارابنب، ردک می ملع لیکادرا و ودب الیبرل و تارکومد و ارگ ملی ودب افشرا
 کلشمت و نگمه مه قدصم رانمکاه. دنبک معالا ینونقا یرغ را هودت بحز تنساوت

 . نبود شنایبتپش مه ملی و یناریا ويق بحز یک. دنبودن

 و ملکی فرح. تگفن ماا یدبر یم ربکا یجرخا کلمات رقدچ: یدوگب تیسه ودب یکدزن
 لتع نیمه هب هک دوفزا و، هودب ناشتدس رکا باسح هک دشیک شپی ار شناراداوه
 ياه مندش با انجآ و، ددنتارسف كالفالا فلک هب را ملکی، قدصم طوقس از سپ

 می نایشیک...  ینجر چه...  دردنک لشولس مه بعصمت ياه يا هودت ینعی، شناج
 ودخ تشک می رگا و، ردک فیرعت یمارب ملکی ودخ. دشبک را ملکی بش فصن هتساوخ
 . مشساشن می. ردب می ینجر چه مه او

 :دپرسی میلس

 ؟تسا يا هودت مه زنوه -

 :تگف تیسه

 . دنما می میدآ نهذ رد اه مدت تا مسیسکرما ي هبذاج هک مناد می ماا. مناد مین -

 :تگف ودب همدآ فرح هب هزتا هک رگبزردما

 . دنکن بیصن اخد -

 :تگف و دشیک شسر يرو را زشمان رداچ

   .مشو مین سیر قدصم دروم رد ثحب از من -
  :ردک تیسه هب رو و
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 ودخ با م؟درد اپ و درد رکم ینا با ؟فتمر شنیدد هب دباآ حمدا هب ربا دنچ! تیسه -
 مه اش هزانج عشییت روز. روم می شنیدد هب زبا ومرب مه اهنوزا با رگا: تمگف می

  . دش دیهش ردمپیر هرا رد مپسر هک منک می رفتخاا. فتمر
 :تسیرگ و دناوخ ناگهان

 . امدنی راهب نابغبا يا تیبکش و جنر هب لمد دزسو -

 يرو یطوق از يذغکا لتمادس یک. تشاگذ هسین هب را رگبزردما سر و دش اپ تیسه
 آن. ودب هختادنا ریز هب سر میلس. ردک كاپ را رگبزردما ياه کشا و دشیک ونیرب زیم
، یگدروخ سر، یگودهیب، هودنا ؟دردنک یم رکاشآ را يراز چه الحا اه مشچ

 مردم یگتشگسر هب قدصم وراند: دشیدینا می تیسه ؟تمس از يارزیب، یناردگسر
 :تگف. داد ابوج يحد تا انریا

 هودلآ را مدآ ياه تدس تهج ره هب تساسی. ودب هردک يروهمج معالا قدصم شکا -
 ...  تسکش می را ودخ بت قدصم رگا. دنک می

 :تگف میلس

 ...  تشاد یم رب ودخ مزنییتا رپیو و مزیلآ هیدا از تدس ینعی -

 يدیماان و تلخی و ودب هدش ونسردخ و قیطنم رقدچ. ودب بجع رد شودخ از تیسه
 رگید هک ودب اییه مشچ آن کترب از لیاوحا ننیچ یاآ. ودب هتشاد رب شسر از تدس

 ؟ودب هدسبیچ مه هب اه ژهم ماا، نبود رت

  :تگف و تشاگذ نیهاش هناش يرو تدس میلس، دندش دنبل هک ماش زیم سر از
 . تفرخ هن یگنخ هن -

 :تگف نماداش نیهاش

 را ایاضق ي هدتابزش یرغ یابیارز و رکفت ما هب، ایتنع دیحم بمحبوم دتاسا رخآ -
 . هختومآ

 :تگف و مدآ رگبزردما اغسر هب دعب 
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 پر را نتاپسر خالی ياج تیسبای تا ود ینا. یدا هدآور ربا اییناد و نشرو ياه هچب -
 ...  دشیبا هیختر کشا موحرم آن يارب کافی حد هب الحا تا منک می رفک و دننک

 :ردک حالصا را میلس مالک رگبزردما

 نییق لیو، یردگ می ام هیرگ یدآ می شپی قدصم فرح قتو ره ماا. دیهش آن يارب -
 دننک می يرکا تباقع، هدآور رد هزرل هب را انریا مردم لد ياهرتا قدصم ارمد
 . نتاسرکا

  :تگف میلس
 . شپی یرخ -

 هتشاگذن الحا تا هک ودب حمیامز تا ود هب تنگف یربخ بش یعنو ینا تیسه نماگ هب
  . دننبما اهنت تیسه و او دودنب
 هتشاگذ شرکم هب تدس هک دیایپ می را میلس و ودب هتنشس لبم يرو رالتا رد تیسه
 :تگف تیسه. فتر یم هرا و ودب

 . یدودب هدپوشی را نکتتا شکا. تسا يذوم اوه -

 :تگف میلس

 . ارمد تساه مدت را درد رکم ینا ماا مردک هلجع -

 :تگف تیسه

 ؟یدا هفتنر رکتد -

 :تگف میلس

 می ريگید. کن ورزش تسا وزرتآر یدوگ می یکی. یدوگ می يزیچ ريکتد ره -
 یبعص يا هضراع درد رکم یدوگ می میسو. روخن نتکا، تسا رکم کسید: یدوگ
 . تسا

 :ردک هدیقع راهظا تیسه

 ...  شوج آب ي هیسک هی ومر یم. یدا هدروخ ماسر ماش، دیتنیس یبعص مدآ ماش -
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 رگبزردما، دز هک را هنزخاپشآ اغرچ دیکل. یدورایب مه وتپ یک ردک شهاوخ میلس
 :دپرسی و ردک دنبل زیم يرو از را شسر

 ؟تیگف را هبل -

 يرو شوج آب از پر ريکت. تشگ هنزخاپشآ هسفق رد مرگ آب ي هیسک لادنب تیسه
 . دشنی یم را لشغلغ ياصد شودخ. ودب رالتا رد يربخا

 :دپرسی ناج رانوت از تیسه

 یک. نو زیتم هیرگتدس یک. هفتر رد ناماهوتپ اروهز مبرب را وتپ امکد ناج رانوت -
  ...  لتمادس بقا
 :تگف و دز تشروص هب ناج رانوت

 . مدز مشچ را مردم هچب. دهبد مگرم اخد -

 و ودب هتنشس تختش يرو نیهاش و ودب نشرو اغرچ فتر نیهاش قتاا هب تیسه
 :دپرسی یدد هک را تیسه تشاد هناچ ریز هب تدس

 ؟یموگب داب كرابم -

 . مبینب شواپ الحا ناخاچ نیهاش يا -

 نیهاش. شردنک تا هب ردک وعشر و دنیتکا. تشاردب تخت يرو از را نیهاش ويتپ
 :ودب هاوخرعذ

 اه فرح ینا هک تسا تسرد. مردک شناد ياعدا نمارفق انبرج يارب من رهاوخ -
 . سالک سر هن دز اًدعب را اه فرح ینا رتیشب مه دارم هزتا، نبود من ياه فرح

 هب ريکت آب از، مدآ رالتا هب وتپ و ارمدنی لتمادس بقا و کییتسال هیسک با تیسه
 و ودب هتشاگذ مه يرو را ایشه مشچ هک دیایپ می را میلس و یختر می هیسک

 هب هدش ادج دبکال از حشرو راگنا. تسا هسودآ نماز و نیمز از راگنا تشاد حالتی
، دشبک یشرو را وتپ تساوخ تیسه. ودب ختانویک و آرام شسفنت هردب هاپن اخد رهش
 وتپ را ودخ و داد اج شرکم يرو را مرگ آب هیسک، دش دنبل. ردک زبا را ایشه مشچ
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 تفن يربخا ماا دنبک نشرو مه را آن هک فتر رالتا يربخا اغسر تیسه. ردک چپی
   ؟هن یا دنارد تفن هنخا رد تنساد مین و تشادن

 :دپرسی میلس از

 ؟ودب هردب نبتااوخ -

 :تگف میلس

 دییوگ می اه حالت رنجویا هب ماش. منارب را درد هک مودب هردک کزرمتم را مرفک، هن -
 . تورهپ المع

 اییه مدآ روج چه اهردم ینا: ردک رفک. ردک توکس و تنشس لبم يرو تیسه
 رتظنم، ردم. شود می وعشر نایشقلق بد دنیدد رام کمی را فرط هک نیمه ؟دنتسه
 یک یمارب يمدرآد حالت آن از هک وت ماا. مودب هفتر ورف تفشمکا رهب رد ییوگب مودب

 . ديآور رخا هتدس

 وت دردنک می مد هکت و ولپ یشرو هک ارد هتدس میسی روت و رپ تشم با رگبزردما
 ورد را شپر تشم. تشادن سر رب ريکت الحا هک تشگذ اغرچ يرو را میسی روت. مدآ

 رگبزردما از تیسه ردک پر را قتاا هک دنفسا دود. دناوخ را شدور و دنیاردگ میلس سر
 :دپرسی

 ؟یمارد تفن -

. دروخ می نتکا نتکا ایشه بل نانچمه و یمارد هک ردک هراشا سر با رگبزردما
 هونباب روبخ هب شدیا هک ردک می نشرو را يربخا تشاد مدآ وت تفن فرظ با تیسه
 ابیعل هسکا هی. دنارد هونباب لگ دشنبا هتشادن هنخا رد چه ره هک تنساد می. دفتاا

 هردک پر را قتاا هونباب رعط. ردب ونیرب قتاا از را تیدس يربخا و ريکت. دنارد مه زیتم
 . ودب

 :تگف میلس

 . رموخ یم هونباب هدوشیج از یدورایب نانجف یک اطفل رگا -
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 ياه مشچ مدآ رالتا هب یسین يرو رب نانجف و کن فصا ياچ و هقالم یک با تیسه
 هک میلس هدیه جرنت هب ودب هختود مشچ تیسه. هنختاوشبخ ربا ینا ودب هتسب میلس
 هردک لادنب را شهاگن میلس هک ودب مولعم. ودب هدنش هدیکرچ زنوه رشدپ سکع ریز
 :تگف، تسا

 . دنک می هاگن شدامزه هب جرنت جنران رختد -

 :تگف و دز دنخبل تیسه

 . تمشاگذن، دنک تسرد بارم تشپوس از تساوخ می رگبزردما -

 مدآ هک ودب همدآ رد رفک ینا از دزو چه! ودب هردب دیا از را میلس تورهپ المع دزو چه 
 . نابایب رد دنتسه تکی ياه خترد امکد ره اه

  :دپرسی تیسه
 ؟مدآ اج نحالتا -

 . مرتهب کمی -

 ؟تیسچ نتاودخ هدیقع نخا میلس -

 ؟هربا چه رد -

 . یساسی هرزابم هربارد -

 . منک می ودتا ارمد عالف -

 :ردک حالصا تیسه

 هب نهک یسرفا قتیو حتی، دییوگ می رعش راگنا دنیز می فرح قتیو ماش. یسررب -
 . دنیک می عایض را نتا رعش یجرخا کلمات با ماا، یدرب می رکا

 :درسپب تا دشیک لوط کمی. فتر ورف رفک هب میلس

 ؟تیسچ ماش ودخ یساسی رظن -

 می رفک یهاگ تمسه ملکی لیخل ارداوه منک می رفک یهاگ. تمسه یطاپ یطقا من -
 هب منک می رفک یهاگ حمدا آل لالج وپیر و متقدعم بذهم كحرت ترقد هب منک
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 ؟تسا تسرد تیشاردب چه ماا یعتماجا و یساسی تسرد تشاردب با، ورمایب رو نره
 . مناد مین

 . منک می یزجوت را ريخآ ینا ماش يارب -

 ؟تسا انردم صخا یساسی هرزابم -

 از هک یطشر هب یدورایب رو نره هب. یداردن را یساسی هرزابم لنسیتاپ ماش ماا، هن -
 . تیعقوا هب یسیونکژنا، دنیبز تیعقوا هب بقن، هیصفت و لداعت زیکییمتاف المع

 : تگف تیسه

 . متقدعم مودخ صخا ياخد هب من -

 :تگف و داد هیتک لبم هب را شسر میلس 

 . دییوگب نتاودخ صخا ياخد از -

 میظع رگیزبا، شريب نره و شناد أنشم ینعی تسابفلا اول فرح من صخا ياخد -
 یا مشبا هدناوخ اییج و دشانب مودخ هتگف تمفگ هک اهنیا تسا ممکن. تسا خلقت

 . ارمد دتقاعا هتگف آن هب ماا مشبا هدشنی

 :تگف و تشاردب لبم يرو از را شسر میلس

...  یناردگسر ي هدنناهر و لیاو يژنرا و هنادواج ینماداش فسن و هدنهد امتهش و -
 . یدا هدناوخ ارم مهدجه چهرفتد ماش سپ

 و شوه. هیرگ ریز دنبز ودب یکدزن. فترگ رگ تیسه نبد متما یريگ چم ینا از
 :یدوگب تنساوت اهنت. دشیک هآ و مدآ رد اکیرسنت تروص هب یشارب میلس هحافظ

 رگا آن انبرج يارب. دهد می تدس نانسا هب هک تسا حالتی ینربدت يراسمشر -
 . میکرت می منیزن تشآ و آب هب را ودخ

 ؟يراسمشر -

 :داد یلست روطنیا را تیسه میلس و

 ...  یدا هدناوخن دیتگف ماش. شدنیاوبخ تا تمشاگذ اج را ماچه رفتد مدع يرو از من -
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 . تسا ربدت، دنیکن ياروگربز -

 . دنیکن هزیلآ هیدا ارم مه ماش -

 :ردک ییجولد میلس و

 سک چیه، اه ترقد و اه عفض از میتسه یجونعم ما همه، ننیزان منخا تیسه -
 . تنیس قلطم

 :تگف و دروخ ورف را کششا تیسه

 . دنلقطم شر اه فشر بی و اهردامن -

 یمارب الحا تسا قلطم کنی اخد. تسا اییطخ هونگ ره از بريم اخد اهنت لیو، دشبا -
 ؟یدردک تجح متماا نتتاسود با دییوگب

 . دهشم تسا هفتر هن -

 :دپرسی و تنشس تسرا میلس

 ؟دهشم -

 تیسه. ردک شپرس لاس عقوم ینا رد تیسه تسود فتنر دهشم يارچ و نوچ از و
 نومدی »دارم« هب تجح متماا یک طفق ردک می رفک. ردک بجعت میلس يوکانجک از
 هب را تیسه با واجداز تنعل قوط و ودب دهاوخ یفنم »دارم« ابوج ردک می رفک. تسا
 و اه یسنج هکتن با میلس. تیسه و دنما می میلس قتو آن. ختادنا دهاوخن نردگ

 هرطخا تا ردک می کمک ایشه ياروگربز منض رد و اه هخنس یزوجت و اه حمایت
 . یدادبز نهذ از را دارم

 هک را شغرود الحا، مردک می سیر تورهپ المع رد ماش رظن از: دشبا هتگف الحا
 چه دشبا هدشیک خشر هب ـ ودب هدناوخ حالی رد ـ دشبا مهدجه چهرفتد ندناوخن
 مه شرکم هک صاوصمخ، دشبا هدننک ارامد دناوت مین هیشمه هک مدآ ؟دارد تییمها
 رگا هک منک می رفک مه من و تنیس قلطم سک چیه تگف هک شودخ. دنبک درد
 . ودب مهاوخن راسرش و هدنز رگید و یمآ می رد آب از يدرنچ زیچ مشبا قلطم
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  :تگف میلس
 . یدردک می رفک چه هب مناد می -

  :دپرسی تیسه
 م؟ردک می ريفک چه -

 یک و تریاز دهشم هفتر تمسود هک دیهبد روطنیا را من ابوج هک یدردک می رفک -
 . دآور می فهحت یمارب عهنمق و حسبیت و رهم رتش ربا

 :تگف و دز يدنخ رهز، ردک خی تیسه

 . لیعا ردف رماسوس ددع یک و رتش شیر ولیک یک و -

 :تگف و تشاگذ مه رب مشچ و دیدنخ میلس

 و جنران رختد ماا. مشو می هتفشآ شود می وعشر درد رکم ینا قتیو، دشیخبب ارم -
 دهشم از نتتاسود. دهشم از هن دنآور می نتاسبرع از را رماسوس و رتش شیرج، رنت
 . دآور می اتنب و انرعفز رگبزردما يارب

  :دپرسی تیسه
 ؟دیهاوخ می ینرپسآ یک -

 . اطفل تا ود -

 :تگف ودب هتسب ایشه مشچ. دروخ را اه ینرپسآ میلس 

 چه رد منابد ومکانجک راسیب انمض. تسا ختس یمارب فتنر انجیا از و ندنک لد -
 ؟یدودب ريفک

 . نبود شدنآور رد لعف هب نمکاا نوچ، تشگذ هک ودب يا هوبالق لایخ نبود رفک -

 :هک فتر رد تیسه نباز از و یدورز اررصا میلس

 و ارمگذب ناایته هناش يرو را مسر و منشینب ماش رانک، مایب مردک لایخ هظحل یک -
 . مبوسب را ماش ياه مشچ يرو دعب و کن کمکم میلس یموگب و منک هیرگ
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 و تنشس يربخا رانک مدآ. ردک اهر را مرگ آب هیسک و وتپ، دش اپ اج از ناگهان میلس
 با را ایشهوم و تشاگذ ایشه یشر هب تدس. دنیاسبچ يربخا مرگ هاروید هب تپش

  . تگفن چیه و ردک هناش اه تشگنا
 :دپرسی و دورانی اقتط تباقع، تشاگذ ارج تشوکس هب اول یتسه

 . یدردک می چه ماش قتو آن -

 رد و کن كاپ را ایشه کشا: تگف می لمد. مدنما می یهرا ود سر مناد مین -
. ننشیب رانک و ارردب ایته هناش يرو از آرام را شسر: تگف یم قلمع. شیرگب شوغآ
 قتو شنفترگ شوغآ رد يارب، دش تنز قتیو، دشبا وت هب اختنبلد زاغآ رکا ینا رگا
 . تسا راسیب

 :دپرسی تیسه

 ن؟قلتاع یا شود می وزپیر نتا هرماا فسن رگبزردما لوق هب یا -

  . مناد مین -
 :تگف و ردک ريفک

 ...  هدورانی رد من گنچ از را وت و هامدنی بیقر تا، منیک قدع نالا نیمه ایب تیسه -

 :دپرسی تیسه

 . تسا هتسب اهرضحم بش عقوم نیا ؟يروج چه -

 :تگف میلس

 یموگ می من و »یسفنل تکحکنا« ییوگ می وت. منیک می يراج را غهیص نماودخ -
 . منیک می ءاضما ود ره و مسیینو می ذغکا يرو را نماسمقد دپیون دعب و »لتبق«

 ؟یگداس نیمه هب -

 ایتضر اهنت. تساه دپیون ینرت یقرمت مالسا رد ییشوانز دپیون، یگداس نیمه هب -
 . تسا کافی نیفرط

 :تگف تیسه
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 ره هب ماا، هردک فعال ارم تسا لاس دیننچ. دآور مین رد ماش گنچ از ارم بیقر -
  . شود می یشادپی یندوررف رماچه. مونمدی او هب تجح متماا یک لیلد
 . تسا من لدوت روز یندوررف رماچه هک تگفن رگید

 :دپرسی دعب و تساوخ رعذ شیتاخسگ از شپیاپیش میلس

 ؟یدودب هدفتاا اییه سهسوو ننیچ هب زگره نتتاسود آن با -

 :دفتاا ینما دتاسا اردشه دیا هب تیسه

 . یما هدادن راشف را رگمدیه تدس حتی ما لاس همه ینا، لقاطم -

 . مدز می سحد -

 چه اهردم هک رفک ینا از یا ؟دیدنخ می میلس یشر هب. دیدنخ می لد رد تیسه
 و دنمایانب را ناشیرترب هک اییه غرود ؟دننک می وربا را خاصی ياه غرود ناسآ
 . دنبک ءاضار را ناشوررغ

 يرتظانا ننیچ مه تیسه. دهبد تدس تیسه با تا ردکن رازد تدس حافظیاخد قتو
 : تگف. تشادن

 . مشیبا هتشاد مه با یوشخ یگدنز منیاوت می ما منخا تیسه -

 :دوفزا و ردک ملیأت

 و من رکا مبینب تا مدنما ماا، ومرب ودب اررق مه من ؟دهشم هفتر نتتاسود ارچ اعقوا -
   ؟دشک می اجک هب ماش
 :دپرسی دعب

 ؟تنیس دياه نتتاسود مسا -

 هن -

 ؟تنیس ناشفرد داهرف -

 . هن -

 ن؟اشفرد وزیرف -
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 را مشسا اه هچب هک تمشاد ناشفرد هدنخرف مسا هب یسالمکه یک طفق، هن -
 ؟منک چه تخرد: دودنب هتشگذ

 ؟منک چه خترد ارچ -

 . ودب »؟ردک شود می چه« و» ؟ردک باید چه« ،»؟منک چه« شنباز دور -

 : تگف میلس

 . تمسه ماش نفتل رتظنم -

 :دفتاا فتارص هب ناگهان و

 . هختسو نتایابعل فرظ و هدش متما هونباب آب -

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١١٨ 
 

  
  
  
  
  

 فصل پنجم

 مشش زمان يارب و ودب هداد مالس را مپنج زمان گبزردما. ودب هردمش. دش اپ تیسه
. دشیک كسر هپنجر از دنفسا رخآ روز گنر هیدپر بفتاآ هک تسب می قامت

 هس و اش هفتر رو و گنر ياه هامن و شپسر ياه سکع مبولآ اغسر فتر رگبزردما
 دپن یکی، شودخ مثل ینایربد هب تیحصن یکی. ودب هدوسر شرمع رد هک ريعش تا
 و میلعت هلجم رد رعش هس ره. زانومآ شناد هب رزدنا یکی و، لافطا ءایلاو هب هامن
 . یافت و تسج را کشینع رگبزردما. ودب هدش پاچ رفاعم توزار تیبرت

 دیب ياه هاخش سر با دشیروخ. ختادنا هاگن طایح هب و ردک زبا را هپنجر تیسه
، دنتشاد ریز هب سر یگیشمه تداع هب هبلک يراسمشر از هن هک طایح ولج نجنوم
 ردک رد یگتسخ اه جکا يرو دعب، ردک مه یوسب هیدد راگنا ردک یپرس الوحا و مالس
 هک داد ناش هدژم تگف یربخ حبص. دشیک سر لخت ياه خترد هب ابوث يارب و
 لگ یا اه هفوکش، دشنبا رباردب رگا و دننک می رب رد را ناشدیع زسب ختر ديوبز
 راگنا ددناد نتکا سر اه خترد .شود می ناشزسب شپوش یگنر ياه قشن، ناشایه
 :ددنز قن

  . یما هفتنر محما هک ما -
 :تگف و تفکش هدنخ هب دشیروخ

 . یدشو می رو ماش تن و سر دیکرت هک شضغب و دنک می ضغب نماسآ. کم نمتاغ -
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 نتکا سر زبا. دنتشادن هک تیسرد ي هحافظ، دردنکن وربا را دشیروخ هدعو اه خترد
 :تگف می دشیروخ و ددناد

 ؟تنیس نتادیا. تابم می ماش رب رتناشخرد و رمترگ رگید روز از يروز ره -

 :دنتگف و دردنک زان نختارد

 . دنک می هرپو هراپ را نایماه سابل دنبز هک گرگت یک ماا -

 :تگف و دز ههقهق دشیروخ

 . مدآ نتادیا سپ -

 نایم از نماداش اه کنجشگ و دسیر شوگ هب اییج از انوخ حبص هدپرن یک آواز
 با الحا دشیروخ. دنتشاد شکانک راهب هربا رد. ددناد را بشاوج جکا ینزسو ياه گرب
 :تگف می و تشاگذ یم سر هب سر ودب هپنجر ریز هک شفنب سیا خترد

 . يا هدز هک مه هناوج »يا هردک اه شیع ما بی« -

 ناج نتاسمز از لخت ياه خترد. هزجعم مثل. دهد می يرو ناگهان: دشیدینا تیسه
 قشو کشا با ندش رت و بتاهم و بفتاآ هرا و نیمز هشیر ندیمک با، هردب رد المس
 . دنیاب می هربا ود یگدنز نماسآ

 سابل دعب يدنچ. هدش هدشیاپ ناش همه يرو يزسب ي هردگ یینب می حبص روز یک
، دیفس، شفنب، مزرق، بیآ، زسب ياه گنر اعنوا با. تسا هدماآ لکما و متما ناشایه
 شنیرفآ طایخ و دنا هردک بزکی چه هک ییوگ می ودخ با ... ابینع، یهب لگ، ینجران
 و ريتسخاک و هاسی ياه گنر طایخ ینا، مناج هن، هتسآرا را اهنآ تیراهم چه با

 اهنآ یشآرا يادا. کن هاگن نکما نیگنر هب. ردب می رکاه ب رکمت يا هوهق و يا همرسو
، تسالط دشیروخ قرع هک هآ...  تسا رگذدزو دنک می دیتقل نوچ و دآور می رد را
 رهاوج همه ینا از اه خترد ینآذ و رد ینماسآ رانبا ياهرطق و تسا هرقن بتاهم رنو

 تنساد تیسه و ودب هنارمآ و نشخ یشاصد »برکا هللا« تگف رگبزردما. تسا ییاخد
 نهذ رعش »اه حیض و سمشلا و«: ودب هتگف مینر هب رگا. ددبنب را هپنجر باید هک
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 هودت یک. تسا روغد نماسآ«: یدوگب ودخ با هک دییارگ مین تلخی هب روطنیا تیسه
 بدال مه دشیروخ. تسا یکیرتا و سرد نتاسگسن مه هما. تنیس رتیشب هتشانبا ياوه
 ».تسا هختادگ داوم يا هودت

 هاگن ودخ هب هنیآ رد. دشیک تروص و سر هب تیدس و دپوشی را شیابنع مناد و کت
 کتژا یک. ودمن می رت تشرد کینع ریز هاسی تشرد ياه مشچ آن ديزو هب. ردک

 رگبزردما تخت يرو را هتسب ودب هیدرخ يدیع رگبزردما يارب يا همسر میپش
 قتاا. تشاگذ تختش يرو هک ودب هیدرخ نیهاش يارب واژاس کلندا یک. تشاگذ
 قتاا هوشگ ياشن هتخت و لیم و هدابک يرو. ودب رکاشآ شیخال ياج و بترم نیهاش
 . ودب هردک مد قتاا ياوه و ودب هتنشس ردگ

 و شودخ يارب اییپمد یکو نیج ارولش یک و میپش زوبل یک اکشس رد بشید
 يدیع نیع رنجوگ يقاآ يدیع. ودب هداد اج را رنجوگ يقاآ و یزوپر ياه يدیع
 یشقان چهرفتد یک یزوپر يدیع. ودب هدش يدنب هتسب، ذغکا نماه با و ودب نیهاش
 لگ هرا سر رشدما يارب و ودب نیگنر ياه دامد اعنوا ییاومق یطوق کی و نکاودک
. دنک می هلگ و دینچ می ور بل دهبد هک را یزوپر يدیع تنساد می. یدرخ می هلال

 دنچ دهد می ابوج رشدما و ربخ قشع غرم یک من يدیع يارب تمگف وت هب هک من
 هتسب تشاد بزرگمادر هک فتر هنزخاپشآ هب. داردن نوگش قشع غرم یموگب ربا
 :دپرسی هک. ردک می هدماآ را هنابحص

 ازم؟دینب را ندتایع هرفس ناج رانوت -

 :تگف مادربزرگ

 . ازمدنا می مودخ کشن حمتز -

 :فتر رد اج از و تشگذ هنزخاپشآ زیم يرو را بارم و هرک فرظ منخا رانوت

 بی تعبیط روچط يبلد بوخ شقان منخا. ازدینب را طهیلس آن للجم هرفس ورب وت -
 . تسا اردناج شیهما دنچ ره، ینک مه سر ناج
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. تشاد هارمه تراشب هک یبحص رد مه آن ودب برقع رد رقم یگهنوا ودب سپ اوه
 :دپرسی. یختر ياچ رگبزردما يارب ؟کی تا ارامد

 تا ود تهج ره هب ؟ینک یم شومارف رمدما هب تنسب را تا هینک کی وت، ناج ردما -
 . هداد وت هب شودخ حمر از هنو

 زن فتر هدنش دتیهش ردپ لاس سر زنوه طهیلس آن ؟منک شومارف را ام هینک -
. دنا هردک دیهش را تردپ هک امدنی رمق قتوچیه طهیلس آن. دش ارد راژاگ لیعنجگ
 هب فتر، ودب هنخا ینا روخ نان زنوه طهیلس آن. هدروخ یرت اقیفتا :تگف هیشمه
 . هدش هسئیا ینالف: تگف، داد ول ارم دباآ لیو محما كالد

 :تگف تیسه

 . شودب رممارهز یدارگذن، تسا دیع روز ناج ردما -

 :تگف و دز رکم هب را ایشه تدس، دش اپ منخا رانوت

 ماا، دیدشیک قد تا مدشیک رجز همه ینا. اپ هنخا زنپیر من يارب هن، وت يارب دیع -
 . تنیس من با نلتاد

 :تگف و ردک هزتا یسفن. تنشس دلینص يرو و دفتاا فسن از

 . هللارغفتسا...  هرایتپ آن نیگنر هرفس هب متشچ -

 :تگف و دش رت آرام

 ارچ یناد یم. تساو با نتاود ره کپی و کیج هک کن اررقا. ناطشی رب تنعل -
 ريفک نشرو و داسو با مدآ، تیسه تردما هشبی هک نوچ ؟دتنواد یم سر »دارم«

 ناشایه هیزرغ تدس ناشراسفا هک اییه نز. تسا ارزیب اه نز رنجویا از دارم مثل
 ...  نره و لکما و لضف ینا با وت. کینجشگ هکل، تیوشگبآ دونل ياه نز. تسا

 شوغآ رد. ودب هدش آرام رگید شدبوسی یم حافظیاخد يارب تیسه قتیو ماا
. ودب یهاش حمدا الط هکس یک. ردک زبا او تدس فک را اش هتسب تشم و شدشیک

 :تگف
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 . دشبا، ایب دزو بش -

 . مشچ -

 . وت ورشایب دناسر می را وت بدال ودب انجآ مه میلس رگا -

 . مشچ -

 کشخ هکل و يدنما تودخ الحا، زنپیر بخ :تگف ودخ با رگبزردما فتر هک تیسه
 و دازرب می اخد هب تفص ینا، بوخ، تساخد تفص اییهنت هک ام هدشنی اهربا. تودخ
 ودخ تروص هب ارم اخد رگم. آورم می اقتط یماو ناگدنب از يا هدنب هک مه من. سب

 سر يارب طفق اه فرح ینا ؟هتشاگذن عهیدو هب لمد رد را ودخ رنو رگم ؟هیدرافنی
 ؟تمسه سپ منک می هرزابم من :تگفن رتراس لوق از »دارم« رگم ؟تسا بوخ سالک
 می چه از. درد اپ با درد رکم با پیري با زیچ همه با. منک می هرزابم مه من سپ
 دلینص يرو انویا وت م؟یربم اهنت هنخا ینا وت و، شودب گنت مسفن هکنیا از ؟مرست
 هشیر. دنک می مرگ را کمپو ياه انوتخسا بفتاآ رنو. منشین می بفتاآ ریز رديجورب

، داردن ینماپی و پر شردگ ایمه انوتخسا و اه یپ رد و ایمه گر رد رگید اتییح ي
 با را کمچوک هلوح اول هن. منک می لش را ایمه مشچ هسکا اول. هدش هدشیک مقشر

 ایمه هآروار. ربا هد. ارمگذ می ایمه مشچ يرو و منچال می، منک می سیخ سرد آب
 متما. سر تا اپ كنو از، مسر هسکا، میعنوصم ياه انددن بن. منباز. منک می لش را
 زغم تسا مشآرا حل رد نبد متما قتیو و. بافم می لایخ و منک یم لش را منبد
 ودخ بی. تدفیب شوج و رشو هب دنک می طلغ مه لمد سر. شود برطضم دنک می طلغ
 حالت روج ارزه دازیمدآ. تنیس مودخ تدس منک چه ماا. مدز قن تیسه کما هچب هب
 لوق از تیسه هک دنچ ره. دشبا روک و تسو رنجویا مدیع تساوخ مین لمد. دارد
 همه: تمگف »دارم« و تیسه هب روز یک. تسا اییناد راز اییهنت هک دشبا هتگف هتوگ

 زبا اخد رب هاپن ن؟تاودخ باسح فرح ؟تیسچ نتاودخ لوق، انرگید از لوق قلن اش
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 شحف یضرا ودخ از نیمسی و يروگل تشرع هب مناوت می تا دشبا. مدآ ابرطضا هک
 . مهد می

 یا را ییالبا سر: ودب بشید نیمه راگنا، دز می فرح دنبل دنبل شسر رد ییاصد
، یا یمدفتاا می اپ از هقل هب هدنرسی یا، یگدنار و یردنگ سپ با یا میمایپی می نماودخ
 را ريیازسر بتاش با و مزرت ونبد و منیز می صالخ هددن دیمسیر هقل هب قتیو ماا

. تسا یگدننرا و يدیفس وج هی قشاع لایع و دعه: هناردم ياصد و. منیک می یط
 ...  تسا جالک و ولکد مسی و نیاتاقا و هددن و مزرت شرکذ و رفک

 . مودب بسا قشاع یگچب رد -اندنخ -زن ياصد و

 . يدش رخ زن شرخآ و: ردم ياصد

 . مردک ادپی را ودخ بسا شرخآ، هن: زن ياصد

 شرگید ياپ يرو را ایشپ یک و تنشس خسی لبم يرو و مدآ هدفاا و سیف با 
 . دز می هدنگ يفارح و ردک می دود راگسی اممد و هتنشس هملک راگنا. ختادنا

 . ودب من هب هنعط ندفتاا یشیباسر ويت از شودصمق -

 و رك را فشرح، تنیس ندز هنعط لها او، ناج ردما هک دروخ مسق تیسه دنچ ره
 ؟تیسچ ثحب عوضوم دیدنش هجومت یدودب ییاریذپ لوغشم ماش، دنز می تسرا

 :دپرسی دارم

 آن هزتا و دیدشنی را شرخآ ياه فرح اهنت ماش ؟تیسچ یگدنز منخا نیمسی -
 ینا گسن رقدنآ :مدز داد کما هچب سر، دز می رگید هدسنینو یک لوق از را اه فرح
 . نزن هسین هب را هکینز

، هریز. ودب هردک كاپ را کشزر ربا هس و ودب هدز کینع. ودب هردک ییاریذپ همه آن
 . متعن همه آن فیح، اغد زاپی، غرم

 :تگف رهشو

 . ارمد تیکل من -
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، دیدن ودب هتسآرا وتابل یک مثل هک را ندروخ يزسب حتی. دروخ وردگ و پنیر و نان و
 : تگف

 . بکش را ما روج وت لایع ودعه -

 و ردک ادج را غرم هلیف منخا رانوت و یختر بقاشب رد ولپ کشزر یرفگک یک هکینز
 تدس از هتبلا. ردک فتوک، دروخ می رتسخاک راگنا لاگنچ با. تشاگذ قابششب رد
 زبا. شودب قاچ دهاوخ مین هک تگف و دروخ دالاس دعب و ردک فیرعت رگبز منخا ختپ
 :تگف و ردک عفاد تیسه

 ناش گهن و یدردک اررصا ماش مودب هردکن ناشتوعد ماش يارب من ناج رانوت -
 . دیتشاد

 :ودب هتگف ناج رانوت

 ؟دروخن هلقم لچه هک تسا سیري چه -

 تگف و دشیک ناج رانوت رخ هب یزر یزر ياه ینیشیر رقدچ، دنفتر هک شیددزبا ماا
 همدآ رد یطحق از منخا رانوت راگنا. تسا يازشیر ینیشیر یدروخن هک شود مین هک
 : دپرسی ناج رانوت. ودب

 ؟یدا هختپ نتاودخ -

  :تگف نیمسی
  . تمنیس بلد يزپشآ لقاطم من هن -
 ؟یشبا بلد يزپشآ ایدنب ارچ هدنگ سرخ هکینز

 ریز زیم يرو، ودب اروید هب هک يا هنیآ ويلج مدآ يروخ راهان هب منخا رانوت... 
 هیدرخ مدحم قاآ از شپی روز کلیش لیطتسم ياومق. ختادنا يدیفس هرفس، تیدس

 صفهن یک. دودنب هدناسبچ یونایلن ياه طعهق ریز »نسی« تا شش آن يرو هک ودب
 ایاقس: ودب هدش هتنوش اومق يالبا. هکس، قماس، دسنج، هکسر، سیرط، سو رد بسی

 و دوسیب، دآور رد زشمان اج بیاحرم قشن هچیقال از را آنرق. تدبا ركابم دیع نمدآ
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 هنزخاپشآ هپنجر تپش از، ودب هردک هزسب شودخ هک را مدنگ. تشاگذ اومق يالبا
 رفک. تشاگذ هرفس هوشگ مه جرنب کیبلعن یک کترب يارب. دز آب گپشن و تشاردب

 یلحوت از شپی، رگید لاس دارد نشیما میلس، شودب میلس زن تیسه رگا ردک می
 مه را رشدما .شنز ردپ كخا سر میظعلادبع هاش ردب می را یگمه آن از دعب یا لاس

 سر را ناج رانوت. شاج با آش، تنیس يا هلأسم هک میلس يارب الصا. دآور می
. تسه هک میلس ردما يارب بیوخ سونم. ناودشخ ي هنخا ردب می تیسه يزاهج
 را نیهاش و دشورف می مه را اه تپر و ترخ و دهد می هراجا را هنخا مه ناج رانوت

 رانص یهاش یک يارب لشد و تدس همه آن رگید، یکارمآ تدرسف می هغدغد بی
 هک اه قتو آن تشاد رب شسر از تدس بقل شپط دیما ینا از. دزرل مین نردک
 می اوحل و بگال. شپسر كخا سر فتر می شودخ لاس ره، ردک مین درد ایشپ
 گسن يرو. تشس می بگال با را ماکان آن برق گسن داد می لپو ارد هبرمق هب. ردب
 امشن ریز ریزتر طوطخ با گرم و لدوت لاس و نیارنو نسیح: ودب هدش هتنوش برق
 . ودب هدش هدنک

 : ودب هتگف هما رهم

 رو ارداو و یدوگب خیرتا هدما با رعش یک، هبد لپو »لاغش« يقاآ هب، هخال رختد -
 . دننبک شبرق گسن

 رشدپ و ردما، رهشو ياهروگ تک تک يرو هرطق دنچ و تشاد می گهن بگال کمی
 هدماآ شپسر رانک مه او برق. ودب خالی رانوت ياج ودب عمج ناشعمج. یختر می

 ودب هداد روتدس ودب گنت. ودب هردک وپر حطالصا هب و ودب هدیباوخ شودخ روگ رد. ودب
 . تشادن گرم خیرتا یهتنم. ودب هدماآ مه ارشمز گسن. دننک شداشگ

 هک دناردوا هک دنتشاد هضرع رقدنآ نیهاش یا تیسه یا دارم یا میلس ردم می رگا بخ
 . دننبک ارمز گسن يرو را فاتو خیرتا
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 فند و نفک جرخ بابت لپو نماوت ارزه جپن ودب هیدرخ البرک از هک مه شنفک يال
 .ودب هتشاگذ شنفک يرو و ودب هتنوش مه هامن تیصو. ودب هتشاگذ

 کشخ و ختل شناهد فترگ شسفن. شردف می تشم رد را لشد برطضا کمی زبا
 تشپش هب و دودنب هردک سیخ سرد آب با را رواج یک راگنا. ردک اصد شوشگ. دش

 قتو نماه شکا. داد دبا هب را شنیماا هک فترگ درد نانچ ایشهنوزا. دندشیک می
 . ردم می

 را ششعن و دنمدآ می تیسه و میلس بش رخآ یا بش سر. ودب هدماآ هک زیچ همه
. تشاگذ می شسر يالبا نشرو عمش یک و دآور می آنرق میلس و. دردنک می ادپی
 شدیا. نشود جک شنهد تا ددبنب اش هناچ ریز لتمادس یک الحا نیمه از ردک رفک
 هدز وق اه مشچ هرنگو ددبنب کمحم را اه آن، دفتاا لیئرازع هب هک ایشه مشچ، دشبا
 نانچمه مششچ دنک می لایخ دنبک زبا را یشرو برق رد هک ره و دهج می ونیرب

 راگنا. ودب زبا شچپ مشچ دنتشاگذ دحل گسن يرو هک را هما رهم سر. هودب ادنی لادنب
 دنب بفتاآ رب انویا ويت رديجورب دلینص يرو تنساوتن رگید؟ من ارچ: دپرسی می

 . ردک زبا را رد و دنیاسر ناختماس رد مد تا را ودخ ناگنل. شودب

 هت رد هک یگربز لفق و ودب نیئاپ نخا رومیت کلتسی روتوم یرمعت ي هزاغم ي هرکرک
 دهاوخن زبا رگید روز دنچ و دیننچ تا رد ینا هک داد می نانش، ودب هدش هدز هرکرک
 هفترگ لیفق سر هن. شرجأتسم نخا رومیت و ودب ناج رانوت ي هنخا راژاگ، هزاغم. دش
 هردک هافضا هراجالا لما هب یهاش یک لاس همه ینا، اه ملک بصاح همه مثل هن ودب
 ینرتریز هب سر، ودب هفترگ و هردک دپسن زن نخا رومیت هب شودخ حتی. ودب

 را هما رهم و انریا رختا ـ هردک انرب هبل، هفتر يراگتساوخ شودخ. یمرم، ایشهردگاش
 هردک ناشک وسرع هردک اپ رب شودخ هنخا رد را یسورع ماش ـ هدنواد هرفرف مثل

 مقد دنچ را دمااد و وسرع اش هنخا طایح رد از ـ هفترگ هنیآ وسرع ولج قاآ مدحم
 يالط هکس یک ـ هداد ناشتدس هب تدس شودخ ـ هردب نخا رومیت هنخا هب رتالبا
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 شودخ را وسرع سر روت و ـ مانرو ـ تشاگذ وسرع تدس فک یهاش لدیناراصن
 هب و هدناوخ یرخ ياعد همه آن ـ ودب هداد مانرو مه نخا رومیت هتبلا ـ ودب هتشاردب
 . دارد ودخ ياج هک هناد دنفسا و دنفسا ـ هردک توف ناشورده

 هچب ودب هفتر ور هچب هب یچ ره ماا، ودب هتشاگذ نحسم شودخ را ناشدشار پسر مسا
 هن هتنوش می وديمع را ایشه قشم طوطخ ماا، هفترگ دیا را ابفلا. ودب هدنش يزیچ
 تا جپن و تیسب تا جپن جپن تا اه ندز هکل وسر ي همه با مه را برض ولدج. فقیا
 زسب شبل تپش تا. دزر ولدج تگف می برض ولدج ياج هب هزتا و هفترگن دیا رتیشب

. هدنرا می و هدتاسیا می هخرچود يرو تسرا یهاگ، دش می هخرچ ود ارسو اول دش
 می انویا رد اهقتو رتیشب هک هیدرف، هایسمه رختد هب، هدش روتوم ارسو دش روپر دعب
 تدس را روتوم وززگا هلول هدنانش می روتوم كرت را هیدرف، هردک می هراشا هدیلکپ

 ـ شودخ لوق هب ـ یپتا پتا روتوم تا هختادنا می هرا اصد و سر هردک می يرکا
 یطارص چیه هب نحسم، هن. دنبک اصیع را اه هایسمه و دهبد را اصد حد ینرخآ
 وا منخا رانوت. فتر يزباسر هب منخا رانوت بدیداوص هب هکنیا تا. دش مین میتقسم
 قدیصت تسا زباسر تا و یردگب دیا یگدننرا و دسینوب مان يروتوم هتسر رد تا تششاد
 کنش سر، دشیخنب را هزاغم هراجا هما هس منخا رانوت. فترگ دعب، فترگن هک یردگب را
 یطسق تنوا یک نحسم يارب تشاد وا را نخا رومیت و دعب ياه هما هراجا يرو ردک

 هن، يزباسر کترب یا ودب تنوا کترب از. ودب هدش هرا هب سر نحسم رگید الحا. ردبخ
 تنوا با و دش می اپ حبص راچه تعاس نحسم. منخا رانوت هن تنساد می نخا رومیت
 . یدرخ می ربا هرت و فتیرم ناطلسلا نیما اندیم هب

 چهوک سپ و چهوک رد دفتاا می هرا نحسم دعب. ودب قاآ مدحم صشرق اپوپر ريتشم
 رانک و، ختورف می و دنرا می رشدپ ي هزاغم یکدزن تا هفترگ لتود هروازد از اه

 يزسب، همروق يزسب، ولپ يزسب دز می داد و ردک می تسیا ناج رانوت ي هنخا
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 یگنران، هبزرخ، هنوادنه، نانجدبا، وکد، یگرنف هجوگ، رایخ: لصف هب هتسب و ندروخ
  . برب و برب ارد هنخا. وبد ارد هنخا. لتقاپر، ینشیر ومیل

 می عمج، خالی »وبد« یا »وبد نحسم« تنوا رب و ورد ناشایهدسب با اه زن. وبد وبد
 بسی و یگرنف ودخن تگف می ريگید، دونر تدیا الباقا »وبد« تگف می یکی. دندش
 قرع وبد نحسم، تساوخ می یینمورا ندروخ يزسب میوس و، زسب ایبول و لیبومالسا

 قرع رتیشب نحسم يرانبا زاپی و يدشنف یینمز بسی قتو. داد می لوق و یختر می
 شدیا. اشتما هب دتاسیا می یا و ردک می یدرخ »وبد« از یا مه منخا رانوت. یختر می

 را اه زن شدوخ. دنکن مه فاحجا. دیزرب دیزرب قرع الحا. دشبا ووشرخ هک ودب هداد
 و تشاد کیلع و مالس اه زن رتیشب با. نشود تپر نحسم اسوح تا ردک می فص هب

 یا يازشیر نشیآو ي هردک مد لاهسا يارب. دپرسی می را ناشایه هچب یک یک لحا
 اه زن. ردک می یزجوت هدنایسخ نجیرا و تشخ شیر و ولآ آب تبوسی يارب، انعن قرع
 »وبد« قتیو. دپرسی می را منخا هخال الوحا لحا منخا رانوت ماا دندش می اپ هب اپ
 اهنآ هب را رگید ياه سانکسا تا دآور می رد ارشولش تپش بیج از را اه سانکسا
 : تگف می ناج رانوت، یدازفیب

 . دهبد مالت هب کترب اخد ناج هنن -

 : تگف می نحسم

 . شودب متما شطسق تا وک الحا، رگبز منخا -

 و دنیاردگ می نحسم سر ورد را شدنفسا پر تشم و فتر می هنخا هب منخا رانوت
 . دناوخ می را شدور

 رداچ، تشس می را یشرو و تدس، داد می تروص و سر هک را هنخا، منخا رانوت
 یسین رد نتکاسا تا ود و اندنق و ياچ يروق یک. ختادنا می شسر هب را زشمان

 رومیت ي هزاغم، تنشس می هایپ راچه يرو و نخارومیت اغسر فتر می و تشاگذ می
. نو یا ابرخ ياه کلتسیروتوم و هخرچود هناگ هچب ياه هخرچ هس از ودب پر نخا
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 ي طهیح رد را اروید متما ارسو کلتسیروتوم رختد یک سکع هزاغم مقابل اروید يرو
 رد راگنا. ودب هردک ناشیپر دبا را ایشهوم و ودب ربوم رختد ياه مشچ. تشاد ودخ
 . ودمن می لوگشن هکسب، دنرا یم ختیوشبخ هارهاش

 رد اصد هب و ردک می ضوع را قیوب. تسب می یا دز می نغرو را نجیريز نخارومیت
 هب و. تسسگ می کلتیسیروتوم دنب از دنب یا ردک می ضوع را یغارچ پمال. دآور می
 تشاد تیفکل ياه لسبی و ودب هاسی و ینغرو ایشه تدس، داد می شوگ رگبز منخا
 يرخا رخا اه لسبی لشاو. دز مین قتو چیه را بشراش .رباش. تفگ می شودخ هک
 یفیظنت يرو، بدوبک دنفوسگ ي هدنب کمی هک داد دیا یمرم هب رگبز منخا تا، ودب
 ريفک هدنب ويب از یمرم ماا دش منر رباش. ددبنب شرهشو رباش يرو و دنک نهپ

 یناسآ رکا يراگروز ره رد نردک ادپی رهشو. دزن قن ماا، تگف مه رگبز منخا هب. دش
 . تنیس

 ایشه تدس نخارومیت. فترگ می اج هزاغم رانک، دش می تسرد هک کلتیسی روتوم
 : ردک می همزمز و مدآ می لحاسر و دروخ می ياچ نتکاسا یک تشس می را

 همدآ میرو يالم، نقاشاع يا نقاشاع يا

 :یا

 منخس بش همه و تسا ینا من رفک اهروز

 منتشیوخ لد الوحا از افلغ ارچ هک

 تشاگذ می شرکم هب تدس، دورب يا هخرچ هس یا هخرچود اغسر تا دش می اپ قتیو
 : تگف می تگفش حالی با و

 . لیع یا اییشگ لگشم

 با و تشاد می رب هلیفت هس اغرچ يرو از را شوج آب ريکت دش می متما هک رشکا
 منخا تنساد می هک دناوخ می را ريعش و ردک می مد هزتا ياچ منخا رانوت يروق

 لشد لییخ، تنسرک هن ماسین هن فتیرم راتئت هن زنپیر رخآ. ردک دهاوخ لحا رگبز
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 طیبل مه او يارب »دارم«. دبینب جلگسن راتئت رد را نالسار یرما مایشن تساوخیم
 !ديرد رکم و درد اپ ننیچ با، يورد آن هب هرا ماا. ودب هیدرخ

 همدآ رد گس تروص هب هک را ریوز سمش، تظامینا قتیو: ودب هردک فیرعت نیهاش
 ههقهق از رالتا... هتسب نباز ینا: تگف و هحنص يرو مدآ رالتا طسو از، ردک لغب، ودب

 ؟ریوز رقم یا ودب ریوز سمش تیسرا. ودب همدآ رد هزرل هب انرگاشتما

 شسفن. تشاد می شرب سرت هتسب رد ياهرالتا از منخا رانوت هک دش می الیس دنچ
 رومیت آواز نیمه، او يماسین و راتئت و تنسرک. دز می دنت دنت شبقل و دش می گنت

 . ودب نخا

 :دناوخ می او يارب اهنت و او يرو لگ يارب نخا رومیت

 لیع لیع ؟دنک چه را نا، جلیع الوم یا اختشن ارت هک سکنآ

 لیع لیع لیع ؟دنک چه را نمانخا و لایع و لافطا

 لیع الوم یا ؟دنک چه را ناهج ود ره وت ي هناوید

  .ردک می همزمز بل ریز مه رگبز منخا و

 : را ریارهش رعش روز یک

   زن لیع ي هنخا رد نیکسم يادگ يوارب
 را اخد مسق اخد هب من اختمشن لیع هب

 . داد نخا رومیت يارب و تنوش شوخ طخ با

 لیع لیع لیع وگ لیع لیع لیع قح

. نبود مه نحسم تناو، تسا هتسب نخا رومیت تنسرک رالتا وزرما ودب مولعم، هن
 درد ایشپ رگا. ودب هیدرخ يدیع تیدس ويگ دنبل یک نحسم يارب. نبود مه شودخ
 خلد تپش شنز. ردک می اشتما هرباود را مدحم قاآ دیع طاسب فتر می، ردک مین
 می وول گنراگنر ياه یهما بیآ و مزرق کییتسالپ آب پر ياه نگل رد هدتاسیا

 و هپون. هردک نماهم را یهما هس یا ود، آبپر داشگ ناهد ي هشیش دیننچ، دنروخ
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 هب قاآ مدحم. دیع هدسیر هرا از هزتا يزسب هدش هدیچ مه يرو چهزاپی و قلین هچبرت
 رد، هردک هزسب سدع و مدنگ نکاد رانک هایپ راچه يرو. دنز می آب گپشن اه يزسب

 مزرق و زسب ياه انمدعش، نومس ياه انیول، عمش ياه هتدس. نیمالم ياه بقاشب
  . پر تشه لگ هشبی

 هنیآ با. تنشس رديجورب دلینص يرو انویا رد و مدآ وت. تسب را ناختماس رد
 ياهوم ردک یعس، مشچ رب کینع و رگید تدس رد نیچوم با و تدس یک رد ريعمق
 شدیفس ياهوم رب را دشیروخه ي وسب. دناشبک ونیرب اهکورچ يالبال از را وربا ریز
 رگا دنچ ره، هردکن هشبیت راهب هب را پیري ريعاش چیه هک سسوفا. ردک می ساسحا

 شوخ روصت ینا هب را لشد. دارد المیع شودخ يارب، دشانب هارمه يرمایب با پیري
 دناوت می، هنینأمط، دارد یتراد، دنبک رفک هک دارد ديیاز قتو مدآ پیري رد هک ردک
 لاعف رمع متما هک او زغم مثل يزغم یگهنوا، دنک تقلنم انرگید هب را ایشه هبجرت
 ماا، هافتنی ینادنچ تکامل و تسا هدننکش نانسا نبد. شود مین پیر نبد پیري با هودب
 رگم. تسا هتشاد نانشبد از ريتیشب راسیب دشر نمکاا، سک همه زغم هن هتبلا، زغم
 ؟دنش ودخ نماز نحوي ینرتگربز و ختوامنی یگالس دتاهف رد نحو کاکیس

 روهمق را نماز اه يزاس ریوصت و اه یعاتد با تا دارگذب داآز را شنهذ فترگ میمصت
 با و شود رفسمه دنمدآ رگا اهربا با و یردگب ناج نختارد با فترگ میمصت. دنبک
 می نتاسمز متما. دشون می پیر وت از رترید نختارد، دازیمدآ يا. دنبک وازپر ناگدپرن
 . تیشاد می را لسلست و هورد ینا مه وت شکا، دشونب انوج راهب رد تا دنباوخ

 اهربا کی تا دنیاشک ربا هتک دنچ تپش هب را دشیروخ و ردک خما وديخ بی نماسآ
 و نیمز نشج هب هدیه، تسا راهب قشو از ناشکشا الحا از. دنیزرب کشا و دشونب عمج
 رقد ماا ودب یناوج اوج رد تیسه. ودب هردب دسح تیسه هب آن یک وزرما حبص. نماز
 تشاد لید، ودب انوج قتیو شودخ هک حالی رد. تنساد مین را یناوج و راهب و قشع
 می سحد هیشمه، ودب شبقل هت الیوشحخ یک هیشمه. دیپت می آرزو و دیما از هک
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 فشرط هب تدس ادنی متما ردک می لایخ هیشمه. تسا رشتظانا رد یوشخ قافتا دز
 :یدوگ می هردک رازد

 . وت لما اش همه ایب -

 هرغ ودخ هب. دنا هلختش. دننک می هابت را نانیشاوج هورد ینا ياه انوج از نماا ماا
 ره و رتدزو چه ره یگدنز از را ودخ مهس هک دنارد بتاش ناشایه یضعب. دشون می
 . دنهد می اتفتل حتی و دشون می راپ و لت ناشایه یضعب. دننتاسب رتیشب چه

 ودخ منا ان هاهگاپن هب را بافتآ و دنتپیوس اهنآ هب و دنمدآ نانشتاسود اغسر هب اهربا
. گنلد: دز دنبل گنز تک یک ياروید تعاس مثل ناگهان و دیپت رانوت بقل. دندناشک
 کمحم را ایشه مشچ. ترجاهم، هن، اه هدپرن با وازپر تگف بل ریز و. دتاسیا آن یک و
 ودب هدز سپ هک را هما رهم يرو روگ رد، تشاگذ ایشه مشچ يرو تدس و تسب

 را همارهم مشچ ناج رانوت، ودب هردک تیرح ودب هدز ونیرب هحدق از شچپ مشچ
 :ودب هتگف نانسیاوا رکتد هب. ردک کیت کیت هرباود. ودب هدز لشوگ شبقل. تسب

 . دتاسیا می یهاگ مبقل -

 :ودب هتگف ینمار هجهل هب رکتد

 . پیري از -

 :ودب هتگف ناج رانوت

 . دنز می دنت و دارد می مرب سرت قتو آن -

 :ودب هتگف زبا رتکد

 . پیري از -

 . ینرپسآ ودب هدشنی ناج رانوت و

 :ودب هدپرسی

 رم؟وبخ ینرپسآ رقدچ رکتد -
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 شودخ را اه جکا و اهوسر. ردک سیر رگید خترد هب ختیرد از و ردک هاگن طایح هب
 جک مدآ می هک فرب. شودب مرگلد ناشزیسب از و دنبما زسب مه نتاسمز هک ودب هدنانش
 را ناسرش و دنیتکا می رواپ با را ناشفرب شودخ ودب هک لانسایم. دندش می جم و

 ینعی رایع مدحم ملک رکا، رکا اهدعب. تسب می خن را ناشورد و ردک می گنخد
. دز می يا هوهق ناشزیسب. دودنب هردک کز بفتاآ اقرف رد الحا و ودب هدش نیهاش
 هدش گنهماه شبقل نبارض. داد اتنج جمس ربا هتک یک گنچ از را ودخ دشیروخ
. ردپس شوگ. تسا هدفتاا نختارد نایم و بفتاآ رنو رد يا همهمه ردک ساسحا. ودب

 :دنتشاد امیپی

 . راهب دبا از دنیاوشپم تن -

 رهم شکا! اخد رب هاپن. دنیدربا و دندنیاپوش را دشیروخ يرو و دردنک ینسج بد اهربا
 مادشن دناوت می تا و تشرع و نیمسی هب دنک نفتل هک تششاد می وا. ودب هدنز هما
 هب دناسبچ می را شوشگ رانوت و فترگ می شناهد ولج لتمادس یک هما رهم. دهبد
 می ودب هدنز هما رهم رگا. داد مین سر اصد ماا دنبیج می ایشه بل. نفتل یوشگ

. تشادن يراگزاس سر شسورع با. تساوخ می اخد از هک او. شودخ ويلهپ شدآور
 نماه، پیري. ددناد هلاوح يرد مد كانمن قتاا هب را او و اه هچب قتاا دردنک را او قتاا
 لغب را ایشه هنو تشاگذ مین شسورع...  ایشن ويب با تسا يرد مد كانمن قتاا
 :تگف یم .دنک

 . وسریو، وبرکیم. دیتسه يرمایب اقلن ماش -

 اش هلخا رختد. هدفتاا مه شودخ ناج هب پیري وسریو هک دشیدینا می ناج رانوت و
 . ودب رکتچوک او از لاس جپن هما رهم

  :تگف ناج رانوت ،دز گنز نفتل
  . کنن عطق اخد رطخا هب تیسه هک ره -
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 دلینص هتدس يرو را اه تدس. ودب هفتر ابوخ تشسرا ياپ. نبود ناسآ شندش اپ
  . دز یم فسن فسن، تشاردب را یوشگ و فتر ابوخ قتاا هب تگف لیع یا و تشاگذ
 :دیپرس رديم ياصد

 ؟نیارنو منخا لزنم -

 ؟ماش، هبل، هبل -

 .»مدارم« من ،مالس ناج رانوت -

 ؟اییجک، ناج »دارم« دهبد قیفوت اخد. مالسلا کیلع -

 نتادیا. دهشم دیاییب تیسه با و یدیرگب طیبل ناج رانوت منک می نفتل دهشم از -
 ...  مودخ تله رد. تشگذ شوخ رقدچ یزبرت، نیعسر میفتر مه با تسا

 رم؟اپسب کی تدس را هنخا ردما ناج »دارم« -

 . دنیک لفق را رشد -

 . داردن لییعطت رتیشب روز جپن هک تیسه، ناج »دارم« -

 من يارب تیسه المع متما، هدش هذر یک یشارب لمد ؟منبز فرح تیسه با شود یم -
 . دنیاد می هک نتاودخ. شود می هصالخ» تیسه« رد

 و، حمالی رخ مشارح هب مکن ردما هنخا هفتر تیسه، مردگب تورد، ناج ردما، دارم -
 . ایمهنت ياهنت من

 هب ارچ. ودب هتنشس تیسه تخت يرو انجماه ناج رانوت، دش عطق نفتل ناگهان
 مج تخت يرو از تنساوت مین ؟ودب اهنت ياهنت نوچ. مردگب تورد :ودب هتگف »دارم«

 :دپرسی دارم و دز گنز زبا نفتل. ودب هفترگ ایشپ تالضع دروبخ

 . دش عطق نفتل ارچ -

 ناج رانوت ودخ هک ردک می يآوردیا و دهشم دناییب هرایط با هک یدورز می اررصا و
 مهدزیا تا تیسه ندیدن هک دوفزا و. دروخ می هاسی روز درد هب دیفس لپو: هتگف یم
 ارچ یدوگب هک دسیر ناج رانوت رفک هب آن یک. تسا ملحت قابل یرغ یشارب یندوررف
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 اه مدت نفتل دز می مناد را ثحب ینا رگا...  هیشمه تا ینک مین واجداز تیسه با
  . ردک می ادپی همادا

 ياه مدآ تیسه و او و دنک می سیري تریاز ناج رانوت هک ردک می هسوسو »دارم«
 رانوت. دیرنگ می دیا زیچ هالمع یک و دشنون یم هزتا ياه فرح و دیننب می يا هزتا
 میمصت. دشانب نارشتظنم هک دش دعمتقا دارم تا دیچ بريک و ريغص رقدنآ ناج
 . تنساوتن ماا، یدآ مین یندوررف مهدزیا تا »دارم« هک یدوگب تیسه هب فترگ

 :دز داد ناج رانوت و فتوک طایح رد هب هبوک با یسک

 . ونر مهد یم متسق اخد هب تیسه هک ره -

 :دز داد و مدآ انویا هب نانک تاتی تاتی و دش اپ و فترگ ایشهنوزا سر را اه تدس

 . ممدآ، ممدآ -

 فترگ اه خترد هب تدس. دسیر طایح هب ایشپ تا دشاپ یه ،تنشس یه اه هلپ يرو
 هب و تشاردب نیمز يرو از گسن یک. دشبک تنساوت مین را رد نوکل. دسیر رد هب و
 : دز داد. دنک زبا تنساوت را رد. شود دآزا تا دز نوکل هنباز

 ؟تیسه زنوه ،تیسه هک ره -

 :تگف هک اختشن را »وبد نحسم« ياصد

 . منم رگبز منخا -

 . شود زبا تا نبز رد هب يا هنت ناج هنن -

 او از ناج رانوت. داد رگبز منخا تدس هب نومس از پر يروبل هسکا یک نحسم
 :تگف نحسم و شدنارسب انویا تا و یردگب را تشدس تساوخ

 . مدرگ رب و منک لفق را تمنوا رد ومرب -

. ردک سیر نابایخ هب نحسم تنوا از شهاگن و مدآ ونیرب طایح رد از ناج نراوت
 اش تما رالاسپهس غبا نابایخ رد را ناگدنرو و ناگدنیآ تا ردک هیرخ را ایشه مشچ
 . دنتشادن متیه ننیچ اه مشچ ماا، دنک
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 :تگف دز می اج هک را رد نوکل نحسم

 می نانشروا و آورم می هدنر و هار روز یک. رد مه ،هردک دبا نوکل مه رگبز منخا -
 . منک

 :دپرسی رگبز منخا

 ؟تسا تیعاس چه الحا ناج هنن -

 . منی و هن -

   ؟ینک مین هابتشا تسا منی و هن هزتا -
 دنبل و ورمایب وامد باید بش تشه تعاس تا کم تدس ینعی، امتیق مایق تا دشیدینا و

 :تگف

 از را نماز و ام هدز ارد هب شگربز هبرقع با را مودخ، هنخا ینا یگربز هب هودب تیعاس -
 . ام هتشاد زبا کترح

 : دپرسی ناساره نحسم

 ؟داد ناتتانج کی ؟یددز ارد را نتاودخ -

 :تگف رانوت

 . ودب هدش هتنوش آن رد هملج ینا، مدناوخ می يا صهق بکتا هن -

. شدنانش نیهاش تخت يرو و ردب ناختماس هب و فترگ لوک هب را ناج رانوت نحسم
 . دآور را نومس هسکا و تشگرب و فتر دعب

 : تگف رانوت

 را دیتیع ایب یلحوت لاس از دعب و نسی تهف هرفس يرو ارگذب را نومس هسکا هنن -
 . دارد کترب من تدس. یرگب

 م؟یرگب را دیمیع نالا نیمه شود مین -

. ورب ناختماس رد از الحا و ایب رعص. یهاوبخ لی لی قاقا هک تینیس هچب رگید هک وت -
 . ینبز مه هب کمحم را رد دشبا تدیا
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 و طایح از و ودب هردک لشوک انوج یک، هبل .ودب رتهب مه ایشپ. ودب همدآ اج حالش
 ويب انوج آن. شودب هدآور دورف نیهاش تخت يرو و شودب هدنراگذ انویا اه هلپ

 ويگدنبل نیدد از و مدآ می مه لاس یلحوت از دعب انوج آن. مدآ ويب. داد می یناوج
 از را رشبا هرت تنساوت می دعب هب الحا از هک ارچ، تفکش می لشگ از لگ تیدس

 دعب و دنمدآ می مه شنز و نخارومیت ایدش. دشارخن را یشولگ و دنبک معالا وگدنبل
 نجیرز هک را مشوحرم رهشو تعاس نخارومیت هب. نحسم يرددماج هنخا دنفتر می

 هختادنا هرا و هردک يرکا نغرو را تعاس نخارومیت ودخ. داد می هیده تشاد هرقن
 ودب هتشاگذ ریرح زكان زمان رداچ یک یمرم يارب. بیوخ تعاس چه ودب هتگف _ ودب
 آن!  دروخ می هلپ رقدچ كردم هاگشورف. ودب هیدرخ »بک دياوروز« از دادغب رد هک
 . ودب هردکن سر رتیشب ربا یک را زمان رداچ

 اعقوا. ردک كاپ ودب هتنشس قدصم قشن رب هک رديگ زشمان رداچ ي هوشگ با دش اپ
 ریوصت، داردوا را تیسه، هامدنی نیهاش تا فترگ میمصت!  هاسی راگروز يارب دیفس لپو
 : تگف می ودب هیدد را قشن ینا هک یسک لوق از تیسه. دننبک بقا دهبد را

 هب رازشد خیرتا لوط رد مملکت ینا هک تسا اییه قدصم متما هدیکچ یشقان ینا -
 . هیدد ودخ

. تنیس مدیا ؟ديروخ چه وزرید سرپب من از. نبود شدیا ؟ودب هردک قلن کی لوق از
 اهنآ همه ؟دنا هفتوک منهذ رد را ناودشخ خیم مدت رازد رد رعش و هرطخا رقدچ ماا

 . تسا مدیا

 هاریب و بد و دنک نفتل نیمسی هب هک دارد می وا را همارهم، رانوت، تسا رهظاز  دعب
 :دپرس می همارهم. یدوگب

 ؟ مشنازچب بخ -

 . وگب ام هداد تدیا چه ره -
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 می ابوج را نفتل یناوج یشحو ياصد. دناسبچ می نفتل یوشگ هب را ودخ شوگ و
 یجحا دعب. تسا موعصم یجحا ردارب شود می مولعم وج و سپر از سپ هک دهد
 :یدآ می نفتل ياپ موعصم

 . تنیس منخا -

 :دپرس می همارهم

 ؟شنابیرغ ... یپ هفتر منخا -

  :یدوگ می هموعصم یجحا
 . ساکن، مهد می ترج تیفیب تمدس هب رگا -

 :یدوگ می همارهم. دارد یمرب را یوشگ نیمسی ودخ ربا ینا و هرباود

 ؟يارد مین رب مردم ياه هچب سر از تدس ارچ هراجل هکینز -

 ؟دیتسه کی الصا ماش -

 . يا هردک شهارمگ هیترعف وت هک پسري ردما من -

 ؟تساجک الحا ؟تسا من ردگاش -

 . تساطخ هب ردما وت یرصتق اش همه و هدش یکرچ -

 :یدوگ می همارهم 

 ؟ ینک مین کم را تشر و یريم مین ارچ، دياسف هموثرج وت -

 با من رسد هتبلا. مهد می را مسرد هک تسا ینا من ردگش، ناج منخا نبیب -
 . دارد طهبرا عتماجا و تساسی

 . دنک می ییاوه را مردم ياه هچب و -

 مودخ هدیقع هن. منک مین لیمحت مناردگاش هب را يا هدیقع چیه قتو چیه من، هن -
  ... یناردگسر ياه هرزیج ینا. را انرگید هدیقع هن و را

 می نیمسی. همارهم سر وت دنز می تدس با ناج رانوت یردگ می اش هیرگ همارهم
 :دپرس
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 می نفتل من تنشاگذ سر هب سر يارب مردک روصت آن یک ؟دنیک می هیرگ ماش -
 ؟ هدش رفتارگ نتاپسر. دنیک

 :یدوگ می همارهم

 . هن زنوه -

 :دپرس می همقدم بی. شود می ردیدتش اش هیرگ و

 ؟ ینک می ینرفن ارم وت -

 :یدوگ می نیمسی

 . ارمدن دتقاعا فاتارخ ینا و خمز مشچ و ینرفن هب ؟منک نتانیرفن باید ارچ -

 :یدوگ می نیمسی .دشک می هآ همارهم. توکس

 من هنخا شدیورایب هدزیا تعاس بشما دنیاوت می تسا رطخ رد نتاپسر اعقوا رگا -
 ؟دشبا. دنیبز هپنجر هشیش هب رگنتل ود طفق. دنیزن را رد گنز، منک می شناهپن

 یشاصد بی دور ناج رانوت ياه بل هدروخ هک مه وسريت، همدآ دنب کششا همارهم
  :یدوگ می همارهم. دناوخ می را
 . دیرنگب تشس زان و دنهبد شول رشدارب و هموعصم یجحا تا -

 . دارگذب اپ انجیا هموعصم یجحا ردارب، ام هردک نغقد -

 ردارب مردک نفتل هک شپی تعاس یک. تسا تدناد رسد مثل مه تردنک نغقد -
 . تشاردب را یوشگ هموعصم یجحا

 :یدوگ می نیمسی 

 ینا از و. نشود هجومت ایدیب مه هموعصم یجحا ارردب رگا هک منک می شناهپن اییج -
 را هچب بشما. تنیس نداد ول لها دنبز کلکی ره. ارمد دتماعا هموعصم یجحا هب رظن

 ؟یدآور می

 می بل همارهم. دنک می تبمث هراشا سر با و دارگذ می همارهم هناش هب تدس رانوت
  : یدوگ می لحا ینا با. دزگ



 

١٤٠ 
 

 . دشبا -

 :یدوگ می نیارگ و دارگذ می را یوشگ همارهم

 روط ینا را اهنت زن هیوب یک ارچ ا؟رچ. امدنی موشخ ترکا ینا از، هخالرختد -
 مشچ الحا دارد دسررد شودخ هازدنا هب رشوک قاجا با بدبخت؟ منبک رتنم تیشاگذ

 . دنما می مه رتظانا

 حرط و شدوسب می و دازدنا می همارهم نردگ هب تدس. یدآ می هاگنشاد از تیسه... 
 همارهم. دهدیم نانش هخالرختد و ناج رانوت هب هدشیک روز نماه هک را لختی نبد

 :یدوگ می

 ؟تسا هپیسالک ایشه مشچ ارچ -

 :یدوگ می تیسه

 مجل از مهنم، ردکن مبینب را ایته مشچ، ردم کن دنبل را تسر، تمگف شهب چهره -
 . مدشیک يروط ینا را ایشه مشچ

 :یدوگ می رانوت

 امرح رگید هک محرامن ردم یک لخت نبد ندشیک، تسا امرح مایلش ندشیک الصا -
 و ینک هدنز را مایلش ینا هک دهاوخ می وت از امتیق روز المع راگدناوخد. امرح ردنا

 ... یناوت مین نوچ

 :یدوگ می و ددنخ می تیسه

 . منهج متدرسف می تساریک قتو آن -

 انریا رختا. دنزپب یینمز بسی ويکوک تا دنرو می هنزخاپشآ هب ناج رانوت و همارهم
 هچب فلا یک هک قتیو از را او رانوت. هفتر ناج رانوت هنخا از و هردک رهشو تساهمدت

 ... هدشیک را رگبز منخا و اه هچب روج مه او هداد شدیا رکا هردک کشخ و رت، هودب
 انریا رختا يراگتساوخ هب ردکرخ ینتاسبا ورزش هاگشبا رد را قاآ یمرک، نخارومیت تا

 انریا رختا. دناپر شسر از اول رظن نماه با را انریا رختا قلع زییج، قاآ یمرک دآور
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 را انریارختا. فترگ هزییهج یشارب ناج رانوت. دش قاآ یمرک قشاع لد صد هن لد یک
 هب یزر ياه مشچ و -یینمز بسی ويکوک نیع -هردک فپ تروص و يا هفتوک یینب با

 شپسر مسا انریا رختا. تسا ورب لد وت و مکن با شضوع، :هتگف. دتارسف بخت هنخا
 نایمتق يالوم دیا هب را هچب قاآ یمرک الحا. هتشاگذ نیهایرشما رگبز منخا هزاجا با را
 . هدش جیگ كاپ هچب و، شامدن می نیهاش انریا رختا و دنک می اصد یرما

 هب یريگ لحا نفتل. دنارگذ می را اردف ارمد و اررق مه با ناج رانوت و همارهم... 
 . دنفتر نیهاش و تیسه قتیو هتبلا. تشرع

 . دشنبخ می دزو را رگمدیه و دنمه ناناج ناج. نبد ود رد دنناج یک اه هخالرختد

 :یدوگ می همارهم. تسا هتشاردب را یوشگ شودخ تشرع

 ؟یموگ می چه نبیب کن شوگ، طهیلس هرایتپ هکینز -

 :یدوگ می تشرع

 . یمردگب تا ردگب یهبد شحف هفترگ تریو يرکایب رگا -

 :یدوگ می همارهم

 و تیشاگذ ردما بی را ایته هچب ودب هدنش تنمارهق ماکان رهشو لاس زنوه هک وت -
 را اهنآ؟ يارد مین رب اه هچب سر از تدس رگید ارچ يدش اردراژاگ لیعنجگ زن فتیر
 . هجرب ود رتفک يا هردک

 :یدوگ می تشرع

 وشگ بوخ الحا. تتدس دنا هداد دنا هتنوش ذغکا يرو ؟ینز می فسن فسن ارچ -
 . ناشمنبین هک مدییازن هچب. کن زبا را ایته

 ؟ردک رگبز کی را اه هچب ماا-

 يا هتشاگذ نفتل یوشگ يرو يذغکا لتمادس. انریارختا یا یهمارهم یا وت مدیمهف -
 هزجوع آن؟ هردک یکتحرت کی مناد می. متسانشن تا يا هردک ضوع را یتاصد و
 شهب. هتشاگذ مرهشو يرو هزجوع آن هک تسا میسا اردراژاگ لیعنجگ. وفاه فاه
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 دياد می هشال ويب هک ینزپیر وت و تینلک هنخا آن از را مودخ هک مردک بوخ: وگب
 . مردک صالخ

 :یدوگ می همارهم

 هزجوع از رگا ماا. تمنیس تیگف هک تا ود ینا امکد چیه من. یضوع مدآ يدناوخ روک -
 ... مسق ودب برمغپی دالاو دسی هک رمدپ روح هب، تسا نیارنو منخا رانوت تودصمق

 . منک می یحرفت ایته فرح از، تیگف می بخ. ترکم هب دنبز برمغپی دالاو دسی -

 اتیبدا یربد نیارنو منخا. داردن برخ من نفتل از نیارنو منخا روح مسق مدج هب -
 را متالس ابوج حتی هک دنناد مین قابل اروت و دنتسه ایتختپ ياه نتایرسبد
 . دنهبد

 :دیوگ می تشرع

 قدصم هرا رد هن و ودب نمارهق هن شپسر ؟دزسو می ایشجک مناد می. کنن ناخاچ -
؟ شدروخ سرخ دادغب رد هک ودب مماا امکد آن سرپب اتیبدا یربد ینا از. دش دیهش
 را او گرگ هزتا. ودب گرگ. نبود سرخ. ودب ناعنک نبود دادغب، ودب برمغپی نبود مماا
  ... هک دردنک عایش ایشه ردارب. دروخن

 : یدوگ می همارهم

 ؟لتاو بخت تداهش ریز ینز می حتی. رو و مشچ بی هراجل هکینز -

 نسیح و من انیاث. تسا دتسیان دج تهف و تودخ هراجل هکینز الاو ؟تیداهش چه -
 و، ردبخ یمارب هنتاستاب سابل یک تساوخ می زگ، ره از دعب. یدرخ زار هلال میفتر می
 . یشروگ هب روگ هنن يارب زمان رداچ یک

 :یدوگ می همارهم

 می رمع لاس صد وت مشچ يروک هب، هردمن زنوه هک منخا رانوت؟ يروگ هب روگ ارچ -
 . هلکات تیودخ يروگ هب روگ. دنک

 :یدوگ می و ددنخ می تشرع
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 ؟ منوخا همارهم منوخا تمگف می یچ. یدآ می من هب بوخ هلکات -

 . یدربخ سابل یدودب هفتر تیگف می -

 عمج ديیاز تیعمج یدیمد. دیمش می در ناتابکا نابایخ از. تسا مدیا بوخ هآر -
 نوخ ازش هدفتاا نیمز يرو مه انوج یک. دنتسه مه گنفت با زباسر تا دنچ. هدش

 . درو می

 .قدصم یا گرم یا .ودب هتنوش اروید يرو ودخ نوخ با هک ودب یناوج نماه -

 :دهد می همادا تشرع

 و نسیح و من. فتر رد مه یرت تا دنچ. دسیر می هرا از هک ودب گنفت با زباسر یه -
، اروید رانک، ودب هردک ركاپ کناوج نماه رانک هک نشیما یک تپش رگید رفن ود

 از نسیح. نبود يازدنایرت ماا. ودب اصد و سر. میتنشس نیمز يرو و میفترگ رگسن
. مردک هراپ را ام هیق من. شنیاپیش طسو تسرد دروخ یرت، دشیک كسر نشیما تپش
  ... ودب هردم اج هب اج

 . دارگذ می را یوشگ. هتسکش مه تشرع ياصد رگید الحا

 با و هتنشس تیسه تخت يرو ناج رانوت. دینب مین ودخ رانک را هخالرختد همارهم
 . یدرگ می و بدوک می یشنوزا يرو تدس

 : دز داد و فتوک شسر هب تشم با. ردک كاپ را ایشه مشچ ناج نراوت

 نسیح .روز هسی همارهم. يروگل تشرع. دزد هچب نیمسی ؛یدارردب مسر از تدس -
 . ماکان

 سپ، منک می هرزابم من تیگف مین رگم. زنپیر شواپ: تگف ودخ با دش هک آرام
 اروخنش. ازدینب آب را ولپ يزسب جرنب شواپ. بکن تودخ راهان يارب ريفک شواپ. تمسه

 می میلس و تیسه. دنک می تا هناوید بش تا دورب شپی روط نیمه رگا تارطخا
 از ولپ سدع؟ يروخ می چه راهان ماا. یینب می هیهت ناشیارب یگشنق ماش و دنیآ
 . هن هدنما بشید
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 يرو و دنچال و ردک رت را کشچوک هلوح، تشس كاپ را تشروص و فتر ییشوتدس هب
 و تنشس یلحوت لاس ي هرفس سر. دآور يروخ بارم قشقا یک. تشاگذ ایشه مشچ
  . دروخ هت تا را نومس
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 فصل ششم

 ییونکام دش هداپی هک یستاک از. شودب رکا لوغشم راًوف تیسه هک نبود یناسآ ینا هب
 هرا حتی و ودب هتنساوتن اش هنت ماا ودب هفتر وت رگبز غبا رد از شسر هک یدد را
 با رگبز همخد هک تیسه. ابدیب هرا ناختماس هب تیسه هک نبود فیرط چیه رد یکیربا
 از و دنبز لشغب اهرگرکا از یکی هک نبود راگن و قشن پر و کیال گنر هب قالی کشرو
 غبا رد رگرکا تا هس. ودب هدتاسیا غبا رد هک ريگرکا فرط هب دنک تشپر نیوکام يالبا
 می ناختماس هب و دنتشاگذ می سر يرو، دنفترگ می یلحوت را اه همخد هک دودنب
 . ددناد می ساپ را اهنآ هک دودنب هدتاسیا اهمخد يروتا ود. دردنب

 هب دتاسیا اول و. داد هیتک اروید هب را اکشس و تیدس فیک و هلال لگ انلدگ تیسه 
. تنشس اروید هب تپش اپود سر دعب و اهرگرکا نوکس هاگ و شوج و بنج ياشتما
 هک ینز و یدپر ونیرب نشیما از رديم. دتاسیا نیوکام از رتالبا دیفس وژپ نشیام یک

 :ردک اصد را تیسه .ودب هتنشس رشانک

 . کمک ایب منخا تیسه -

 و یدود ناگهان ردم. تشاد مناد رد یگربز هچبق و ودب لالد رشوک زن. دشاپ تیسه
 تششاگذ نیمز رب ردم. دز می لبا لبا تیسه. شدنخارچ اوه رد و دز لغب را تیسه
  : تگف و
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 . يا هدش اه منخا منخا، يا هدش رگبز رقدچ -

  : دپرسی تیسه
 ؟ هن رگم ؟ینژیب وت -

  :تگف نژیب
 . وت صیوصخ هاگرکا، رلاد یناج -

  :تگف تیسه
 . يا هدش زینکپر یونتنآ هشبی ماا -

  :تگف نژیب
 . رمدپ یناوج ریوصت -

 بابا ماا. رددگب اپارو رد یهما هس ود هتساوخ می هدش دوار شپی روز جپن هک تگف و
 مناد شر از را هچبق نژیب و تیسه. همدآ و دارد جایحتا او هب هک هردک نفتل رنجوگ
 تا فتر می دنت هک لالز آب ويج بل و مدرآد نشیما از رشوک. دردنک صالخ رشوک
 . تنشس، دنبک سکعنم مهرب و مهرد را او ریوصت

، هفتر می یکارما قتیو: تگف می نژیب. دودنب مه از وج و سپر مرگسر تیسه و نژیب
  . هودب هالس هدزیا هد هچبرختد یک تیسه

 تیسه و. تیعنص یترمدی و يراگن هامنروز: هفترگ سنایسل قوف تا ود هک: تگف می
 ما: تگف می نژیب. دشبا هتشاد هتنساوت می مه با یطبر چه تا ود ینا هک دپرسی می

 . لاس هدراچه. مهبد ششک تمساوخ می، منییا

 مه از هک تیارطخا وکاو دنک هب دعب و دپرسی تیسه راگروز و لحا از نژیب دعب
 :تگف نژیب. دنختاپرد دنتشاد

 هخرچود با من و ودب هیدرخ يدیع هخرچود یک یمارب رمدپ لاس آن تسه تدیا -
 وت یدپر سابل با رمدپ ؟یمرو دفتاا هخرچود و مدفتاا ضوح رد و تمشگ می ضوح ورد
 زنوه وت. ضوح هاروف هب ودب هدروخ مسر. مدآ می نوخ مینیب از. داد اتمنج و ضوح
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 و يمدآ، ینک سر تینساوت مین کنتاپس بی اهمدت تا وت. تیشاد ناهد هب کنتاپس
 . تیشاگذ من ناهد هب را کنتاپس

 هک داد ابوج تیسه ؟تسه شدیا هینیرم هنخا هک دپرسی نژیب. نبود شدیا تیسه
 :تگف نژیب. دارد هنخا نآ از حويم تارطخا

، ديآور یمارب ديیز کیک تا ود و يمدآ وت. مودب هدش در ییابتدا مشش لاس ناحمتا -
 را جرنت و جنران صهق یمارب و دياد من هب و ديآور را کتسورع و يمدآ و فتیر دعب

 تخم نژیب: دز داد، ودب هیدرخ یچم تعاس یک یمارب و مدآ هنخا هب رمدپ رهظ. تیگف
: تیگف رمدپ هب و يمدرآد وتپس از وت؟ بابا دش دنچ دلتعم؟ بابا اییجک مایه مشچ
. تسب مچم هب را تعاس. ردکن ماتتمش الصا رمدپ. هدیباوخ هدش اوخ نژیب سیه
 يزیچ هک دازیمدآ ي هالس دتاشه دتاهف رمع از لاسیک: تگف و مدوسیب .مدآ تردما

 . یمشوب را تمروص تشادوا و نیمزریز شیراپ مردب و تنیس

 سر ود و دنمدآ رگرکا تا ود. دسیر ويج يرو يفلز لپ هب تا دز بقع رقدنآ نیوکام
 و دنمدآ مه رگید يتا ود. ددنرآورد هدننرا رانک دلینص از و دنفترگ را تنرکا یک

 و ذغکا با هدننرا. دردنک میراچه و میسو و میود ياه تنرکا با را رکا نیمه
 :تگف و مدآ نژیب فرط هب تدس رد يرکاودخ

 . دیهبد دسیر -

 لگ سیوسر ويتحم تنرکا. ددع 60: ناشکا بافت کیال همخد: دناوخ دنبل نژیب
 حمل دمز ... رکایرمعت رگرکا دمز. چهراپ 274عومجم ددع 4: اتفمخل و یپنژا یغرم
 ... قلنو

 هب تیسه هک دنک ءاضما تساوخ و تشاگذ نیوکام تپوکا يرو را ذغکا نژیب
 :ردک يآوردیا ییسلگنا

 ؟ ینک می ءاضما هفترگن یلحوت -

 : تگف ییسلگنا هب نژیب
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 انرگن. فتمرگ هدعه رب را ینماهم ینا تیعنصیرغ یترمدی، ام همدآ هک يروز از -
 . شانب

 . شدنتشماگ لگ رکا هب هامدنی زنوه :دشیدینا تیسه و

 . دننبما اهنآ هک تگف و ردک بتخانا رگرکا تا ود نژیب

  :دپرسی نایشیک
 ؟ کی تا -

  :تگف نژیب
 ... تیعاس را نتادمز. دش متما نتارکا قتو ره تا -

 لگ انلدگ. رگید رگرکا تدس تینزرب هیسک. رگرکا یک سر يرو هچبق، دفتاا هرا هتدس
 شودخ وزن یینگسن رشوک يارب و، شیتدس فیک و كاس با تیسه، نژیب تدس هلال

 :تگف تیسه. ودب کافی

 ؟وت يآور مین را نشیما ارچ الصا. کن لفق را نشیما رد نژیب -

  :تگف نژیب
 . مردک ادپی جایحتا آن هب ایدش -

 . تشگرب و داد رشوک تدس را انلدگ لحا ینا با

. دنبک یزرسر هک ودب هدنمان يزیچ، تشاد بتاش و یختر می رتخسا نوگ سلماا آب
 و دودنب هختود مشچ گنر بیآ رتخسا لالز آب هب هشفنب ياهلگ اه هچغبا هشیحا رد
 و کم نایشباداش هک تگف می آب و درسب مه اهنآ هب هک دنتشاد انتم ناشهاگن با
 و، دننک اشتما تا ودب هدش هدشیک ونیرب هنلخاگ تینیز ياه هایگ متما. داردن سريک
 ياه هنخا رد زبا اردف. تسا متنیغ مه مشد یک حتی دياآز: دشیدینا می تیسه

 . دشون می ینادنز يا هشیش

 هدش يدنب هقبط لغاشم، مدآ اسرسر هب اییپمد و میپش زوبل و ارولش با هک تیسه
 مه نخا تقی و قاآ هنن و تاپسی. نريه هوراشم: تیسه متس. ودب مولعم هکرمدی. ودب



 

١٤٩ 
 

 ياهاپ هب را ودخ و ودب هردک یطقا را شودخ مه يدیل. دودنب هدش قحمل هورگ هب
 می را ایشه مشچ يدیل و دنراخا می را هبرگ هناچ ریز تاپسی و دیمال می تاپسی

 قتاا هب رشوک، دشیک لشپنجو يدیل، دنک لغب را هبرگ تساوخ اهرگرکا از یکی. تسب
 و اه لبم از صلیا رالتا. دارگذب نیعم ياهاج رد را هچبق ويتحم تا ودب هفتر مننشی

. دردنک می یجک نهد مه هب نویزیوتل و شرف اهنت و ودب هدش خالی اه تنیز
 يروخراهان هک ینبج رالتا رد. دندیخرد می دشبا نشور هکنآ بی فقس ياهغارچلچ
 طسو تخت یک رگید احینج رالتا رد. ردک می هرد نهد ودخ ياج رد زیچ همه، ودب
 لیهال قاط ود با یعرف ياهرالتا. دودنب هختادنا قالی یشرو و ودب هدش هتشاگذ قتاا

 . دندش می ادج صلیا رالتا از مه يوربرو

. یردگب را ریوصت رشوک از دورب هک تگف ییسلگنا هب و دز تاپسی تپش هب تیدس نژیب
 :تگف تیسه، دآور را ریوصت هک تاپسی

 را نویزیوتل. داردن یسبانم همخد و نسی تهف هرفس با، انجیا نویزیوتل، نژیب -
 . منیک بصن را تشتزر ترضح ریوصت ایشج هب و يروخراهان رد یمارگذب

 :تگف و دنراخا را اش هناچ ریز نژیب

 . شود می معالا نویزیوتل از لاس یلحوت، رخآ -

 :تگف تیسه

 یسک هوعالب. دشنی را لاس یلحوت معالا ياصد، شود می مه يروخراهان از، دشبا -
  . دهبد شوگ ریوز تسخن و دعهیلو و هملک و هاش ياه ینارنخس هب دهاوخ مین هک
. دنتشاد ارزبا از پر هیسک یک و ودب ناشتدس مد رگرکا تا ود. نبود یردنکن يرکا
 ياه اقط ریز اهنت و دندیچ رالتا ورد تا ورد نژیب روتدس قبط را اه همخد اهرگرکا

 ريگید همخد و تننشس يارب يا همخد. تفج یس تسرد. دنتشاد فاعم را لیهال
 حتیارب مه رانک و نوزا راچه، همخد یک يرو تیسه و نژیب. نداد هیتک يارب

 :تگف نژیب. دنتنشس
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 . دننک می اگوی هک اییهنآ رگم، دنشیننب نوزا راچه دنناوت مین اه یایدنی گهنی ماا -

 را یپنژا یغرم لگ ياه فرظ تشاد تاپسی، ردب شودخ ابوخ قتاا هب را تیسه ،نژیب
 لگ ياه قدح قاآ هنن و دشیک می اهنآ هب تمالیدس نخا تقی و دآور می رد ینترکا از
، هدش يرکا هدنک ياه هتدس با و یبوچ ياه قشقا دعب. تشانبا می نومس از را یغرم
 و تپش و تشاردب را یغرم لگ کچوک ياه هسکا از یکی تیسه. اه شاپ بگال دعب

 : تگف و ردک هاگن را یشرو

  . هدش هاختس نشیما با ماا هدش دیتقل یینچ یغرم لگ ياه فرظ از -
 . نژیب حتی، نبود نره خیرتا رسد رکاهبد شوشگ یسک

 : تگف نژیب

 . میترسفب اول را اه ماکد وگب وت. تسا رضحا زیچ همه -

 :تنوش می نژیب و تگف می تیسه

 زسب ياه يزسب دعب، لاگنچ و درکا و تیردسب ياه بقاشب دعب، رقلمکا هرفس ولا -
 حقد دعب، اه یهما ويتحم لتاسیرک ياه فرظ دعب، لسنب لگ ياه نالدگ دعب، هدش
  ... کچوک ياه هسکا با نومس ياه

 اهرانا و دورایبرد یمرم لگ کلش هب واقچ با را هزتا ياهسیر هک داد دیا تاپسی هب تیسه
 و دیزرب اه شاپ بگال رد را اه بگال هک تگف قاآ هنن هب. دارگذب هدماآ و دنک چقا را

 :دپرسی

 ؟تساجک عمش و مزرق نبارو -

 :دپرسی نژیب

 ؟ مربخ عمش تا دنچ -

 :تگف تیسه

 . تا تهف -
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 هرفس، تشگرب عمش و مزرق نبارو با قتیو و ردب ودخ نشیما با را اهرگرکا نژیب
. ودب هداد اج ودخ احتس رب را روزنو و راهبنو ياهدمان متما، هنیرقه ب، رگبز رقلمکا

 اهنآ ردگاردگ و داد اج مدنگ و سدع هدش هزسب ياه بقاشب طسو را اه عمش تیسه
 ياه نبارو نیدد اب هیوم ياهدسب يرو اج هب اج رانا ياهسی وق وق. تسب نبارو را
 . دنختورف رفخ اهنآ هب و دناختشن را ودخ ياه سجنمه راگنا مزرق

 :تگف نژیب

  . تسا دیفم هقئذا و باعصا و مشچ يارب رقدچ، متعن و گنر همه ینا، هب -
 :تگف تیسه

. شود می هسردفا لد شبصاح، دبینب ثینخ یا هیرت ياه گنر اهنت مشچ رگا -
 . دنک می هناوید را مدآ، تنشوخ و تیشز با اسوح ههجاوم

 :تگف نژیب

 . اهشود می تسر زیچ لییخ وت، رختد -

 :دپرسی تاپسی

 ؟تگف چه تا ود ماش -

 بشروم ياه مشچ و داد نتکا سر تاپسی و داد حیضوت یشارب ییسلگنا هب نژیب
 : تگف و دشیخرد

 . لاوشحخ چه ایمه مشچ -

 :دپرسی نژیب. دورایب را امیسا ياه ترکا فتر تاپسی

 ؟هلقم ینعی تاپسی تینساد می -

 : تگف نژیب. تنساد مین تیسه

 ناشالیخ هب هنخا روکذ دارفا همه و تسا مامایی ي هنسیایسل، بدبخت ي هلقم ینا -
 رمدپ. روطینمه مه روکذ ياه نماهم. شدنروبخ دنهاوخ می تسا مینر و برچ هلقم

 ماا. دز ایشه هسین هب تدس یناغفا زپشآ میدد حتی. یردگ می نوگنیش را شپل
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 هب مه را قشوحق. دنراگذ می شا ییتالو مه پسر تسود با را اه هشنبیک تاپسی
  . تدرسف می نیپیفل هب اش هدانوخا يارب و ردخ می رالد رمدپ هلسیو
  :تگف تیسه
 تاپسی ینا از یکی یناریا هفرم ياه هدانوخا از یضعب و یجرخا ياه هدانوخا رتیشب -
  .دنارد اه
 .دوزفنی ماا، ینز می تشپش هب تسد هک مه وت: یدازفیب تساوخ و

  :تگف نژیب و دآور را اه ترکا تاپسی
 . يارگذب اجک یموگب تا انوبخ -

  . رنجوگ يقاآ و منخا -
 .طسو همخد يرو ارگذب -

 .تییه يقاآ و منخا -

 . رمدپ تسرا تدس همخد يرو ارگذب -

 .دوارداسر و مگیب لعل -

 .پچ تدس -

 هب تیسه خیرف میلس يقاآ و نیارنو تیسه منخا هب دسیر تا دناوخ و دناوخ تاپسی
 : تگف یسرفا

 .دنشین مین محرامن زن رانک او. نانشم خیرف میلس ويلهپ ارم، هن، هن -

 :دیدنخ نژیب

 هرفس يالبا او يرو لگ يارب را )ع(لیع ترضح سکع و آنرق و تسا خشیآ سپ -
 . منک می یشاصد خشیآ دعب هب ینا از. . يا هتشاگذ

 :ردک خما تیسه

 . ینک مین يرکا نیچمه وت -

 . مهاوخ می رعذ. تسا يدج هیضق سپ -
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 : تگف تیسه

 ترضح مایلش و آنرق. را تیشتزر یند مه و فتریذپ را ما روزنو مه، مالسا، نبیب -
 . ام هتشاگذ تشتزر ترضح ریوصت يوربرو را) ع(لیع

 با و دردنک يدنب مهسر اه هچب يارب يروخ راهان زیم يرو مه کیچوک نسی تهف
 يا هلال لگ انلدگ سر رخآ و دردنک لیتکم را هرفس نومس و لیجآو  هیوم و ینیشیر

 یکی دنچ ره، فترگاج يروخراهان زیم طسو و دروخ ديرد هب ودب هیدرخ تیسه هک
 هب يا هصلوح و لم چه هک تشاگذ يا هزوک سر تیسه را لگ دش هدنک ایشه لگ از
 . دنبک زسب سر مدنگ را اش هنبد ماتم تا ودب هفتر رکا

 :ودب هداد حیضوت قاآ هنن و؟ يروچط ودب هدپرسی قاآ هنن از تیسه

 را اه هناوج دعب هدنیاپوش منخا نوایلن رابوج گهنل یک با را هزوک ي هنبد متما اول -
 را هزوک آب نایم رد روز یک هردک آب پر را هزوک هدنیانش رابوج يرو یکی یکی

 . هدز اه هناوج هب آب گشنپ – هردک ضوع

 ختاپرد يدیفس غرم تخم تا هس يرو نردک یشقان هب اسرسر تخت منی يرو تیسه
 و ردک می ییوداپ مه نژیب. دنفترگ می اج نیگنر ياه غرم تخم از پر بقا يرو هک
 :تگف نژیب. دشیک يرواتینیم زانط زن یک اول غرم تخم يرو تیسه. اشتما مه

 . رغال یهتنم، تسا یشع نماما هشبی هکنیا -

 : تگف تیسه

 . . تسا یگپ يارب، هتساوخ شودخ یشع نماما -

  ... یگپ رهشو. تسا يروم يارب، ناج رهاوخ هن -

 : تگف و دیدنخ تیسه

 طفق. دننک می یشاصد يروم، رگید نتاسود همه و یگپ. تسا نخا انردم مشسا -
 . مییلست يقاآ یموگ می من

 : دناوخ نژیب
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 . هنخا يتاپسی ننیچمه و نماا هب تشدسز هنخا منخا – نخا انردم لیع ودب او مان -

 :دپرسی تیسه

 . يا هیدد را او -

 اه زن ي هلگ هب گرگ مثل، همدآ یکارما از قتیو از یدوگ می رمدپ. ام هدشنی هن -
  ... اسرمرح. شوي با چه و شوي بی چه، هدز

 : تگف و ردک ضوع را شنخس عوضوم

 نیع زشومآ روش هک دنا هتگف من هب، يبلد مه رواتینیم وت تمنساد مین من -
 بمکت شود می سیرتد هک نريه ياه بمکت و »يحدوا« هشیو هب و تسا یکارما
 . تسا بیرغ ياه

 : تگف تیسه

  ... مه تردپ و تسا یشزومآ ساشنرکا مه تییه رتسم و يا هدشنی تسرد -

 ینا را اش هملج آن ياج هب، تگفن ماا، تسا ناش همه کن قاچرکا: یدوگب تساوخ
  :ردک متما روط
 . تسا تییه وناعم هک دنک می رکا مییلست رظن ریز مه تردپ و -

 :دوفزا و ردک ريفک

 . نو يزاس ینکل يارب ناسآ هرا یک -

 : تگف نژیب

 . دنجرخا ياهرشوک ياه هدناوخ رسد اه هکدنشاد اندتاسا رتیشب ام هدشنی -

 : تگف و دز يدنخرهز تیسه

 . ناودشخ ملی لتصخ و یتوه از اه مدآ ندش هیدرب يارب رگید ناسآ هرا یک و -

 :تگف نژیب

 . ینز می را حمدا آل لالج ياهفرح -

 :دپرسی تیسه



 

١٥٥ 
 

 ؟ يا هدناوخ را حمدا آل ياه کتاب وت رگم -

 :تگف نژیب

 و کشخ يزسب روج همه مه یشع نماما. دتارسف می یمارب بکتا روج همه رمدپ -
  ... و کشزر و هریز و هدیایس انرعفز

 . فتر ونیرب اسرسر از و

 دشبک چه دش می ادها تییه منخا هب هک یغرم تخم يرو هک لعطم ودب هدنما تیسه
 از يروزنو مسارم يکزرم تیصخش ینا منض رد و دنبک سکعنم را تشرفن و هینک هک

 رتسم هب همه از رتیشب؟ کی هب تنسب ترفن و هینک هک ردک می رفک. دورانیرد سر آن
 لشاو عقوا رد رنجوگ حمدا، اردراژاگ لیعنجگ هب رگبزردما لوق هب دعب و تییه
 قاآ رعفج. تسا هردپس قاآ رعفج تدس هب هداد تعسو را راژاگ نماه الحا. ودب اردراژاگ
 روتدس دنچ با و دنک می فشک مه را میظع ياه نیوکام ياه بیارخ راز هاگن یک با
 می نیوکام ریز و دآور می رد را کتش شودخ دنش رگا و. شود می یرمعت اه بیارخ
 یشع نماما یا، تنساد می رنجوگ حمدا از تیسه هچنآ رتیشب. داردن دروخن. بداوخ
 . ودب هدز شپسر ننشیاج هب رگبزردما هک ودب اییه هنعط یا ودب هقتگ

 :تگف می یشع نماما

 روج اه یکاییرما با رشوج، دناوخ ییسلگنا و دش یکارما و انریا مننجا وضع فتر -
 با مه رابیک. دنما ندنل هما دنچ تنشگرب رد و ركوینیو فتر یهما هس ود حتی. دش
 کینبا هرهب از نژیب و دهبد را ابتشث هردپس و وج و اج بیترت تا ارنیفیکال فتر نژیب

  . داد مین هک وزرب، ردب رالد ارزه صد دنچ مناد مین. دنبک یگدنز لپو آن
 :تگف می و دز می دنخرهز رگبزردما

 از و رهوشب و رهشمرخ فتر و ردک رخ را اه یکاییرما. تسا من شپی اش هدنوپر -
 یکارما هک ختادنا وچ تشگرب هک دعب و فترگ دیا ییسلگنا رهش ود ینا ياه لحما

 . هودب سیلگنا، هودب
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 :تگف می یشع نماما

  . راچه صلا خلیاد رمدی دش -
 :تگف می رگبزردما و

  .راچه صلا لالد دش -

 : تگف می یشع نماما

 . ودب مجرمت یهانشهاش لحسم ياهونیر يراشتسم هاردا رد -

 :تگف می رگبزردما

 . دز می سکوا را یکاییرما ياه نابهورگ ياهینتپو -

 :تگف می یشع نماما

 مجرمت ياه همجرت یا. ردک می همجرت یکاییرما اتیبدا، نیکلنارف نشر هاگنب فتر -
  . ردک می حالصا را رگید ياه
 :تگف می رگبزردما

 هب ذغکا لحوت و یلحوت رد و ذغکا تراجت ويت فتر و دشنی انجآ از رالد ويب -
 . ردک اوانرف سیل و تفل اه عهبطم

 . ودب دهاش تیسه ودخ رگید انجیا از و

 :تگف می رنجوگ حمدا

 . تساو ترابتکاا از مایینهرا ياه سالک لیکشت -

 :تگف می

، مردک هداپی من هک، نسويارف تمسیس ياج هب ایییکرما تمسیس هفاید ینرکمت -
 . یکارما ياه هاگنشاد رد اهنآ لداعم ياه هرمن هب تسما نیانشجواد ياه هرمن دیلبت

 هدشیکسر زشومآ توزار رد يا هبمس و راخسو ره هب ندش لمعم يارب هک تیسه و
 رشدما رهشو رکا هک ودب هدش شیحال، ودب هتنوش هامن تییه رتسم هب شرخآ و ودب
 حمدا هک تنساد می. ارشد آب و نان عنو از اهتنم، تسا ییوداپ و لیالد نماه
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 می یرگ یجبا، دنک می هراجا هنخا دنیآ می انریا هب هک اییه یکاییرما يارب رنجوگ
 یکاییرما رافسم مان یشرو هک یردگ می تدس درکاالپ یک، هاگدورف درو می، دآور
 رافسم تا دناردگ می ورد را درکاالپ و دشک می رتظانا هاگدورف النس رد، هدش هتنوش

 هتسآرا و هدماآ یگدنز و هنخاسر و دورایب یرگ، هدانوخا بی یا هدانوخا با را یکاییرما
 . بردب

 را سلطا سنوایقا، تییه منخا هدیه غرم تخم يرو هک دش هجومت ناگهان تیسه
 تشدس لعشم و تشاد یارد هب تپش هک ديآزا همجسم با، تسا هردک سکعنم

 هب هک -ديآزا همجسم و شنوایقا هب هرانک نشرو ياه اغرچ از را رنو و ودب شوخام
 :تگف یدد را قشن هک نژیب. هدنیتابا - ودب هردک تپش رگید يادنی

 همجسم يرو، من رطخا هب، رمدپ رطخا هب هن ماا. يا هردک را رکا ینا ارچ مناد می -
 . کن نشرو مه را لشعشم و، بکن سنوایقا فرط هب را

 مه يراگنز زوبل یک. دهبد يدیع دارم هب تا تشاگذ رانک را غرم تخم آن تیسه
 ره و دنک می تن هب تیسه و رگبزردما ولج را زوبل دارم تشاد نییق. ودب هبافت یشارب
 . دوسب می را تیسه تدس ود

 یشرو یشارخ نماسآ و ردک بتخانا ودب هدش گنر بیآ هک غرم تخم یک تیسه
 نکاس بی، متن بیآ يرو قایقی و ودب نشرو ایشه هپنجر رتیشب ياه اغرچ هک دشیک
 حالتی هک دشیک را راجقا زن یک ریوصت، مگیب لعل يارب. ردک اهر نسرنشی بی و
 سر، او ینایمرد اپ هب و ودب هیدد ینما دتاسا هنخا رد را ریوصت. تشاد هونگ صقر
 دتاسا يارب آن یرظن نردکادپی. ودب هیدرخ ودب یچارک لها هک شنز يارب را آن دواردا

 را ناختماس هدپوسی ياه هلول تنساوت آن وشرف لپو با ضوع رد. نبود اردشو ینما
 لتود ذوفن ریز طقانم و تارمعتسم هشب و تارمعتسم رد هکسب دوارداسر. دنبک ضوع

 می یگدنز ندنل رد زنوه شپسر ود و زن اهنت هودب هردک خدمت سیلگنا همیفخ
 دوارداسر. دتارسف می ههما ره هک ودب کیچ تشاد شنز با هک يا طهبرا اهنت و دردنک
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 بویا نماز رد اهیرخآ نیمه. ودب هفترگ میوب زن یک ودب هردک خدمت هک اج ره
 تیسه يارب مگیب لعل را اهنیا همه. فترگ را مگیب لعل، ودب یچارک حاکم قتیو، نخا
 و. تسا لتود اندنمرکا هاردا ساشنرکا انجیا الحا هک ودب هردک هافضا و. ودب هتگف
 . داردن کمی تدس یچارک متوحک از شیلعف لغش هک تنسادیم تیسه

 می اج اسرسر ولج انویا رد تیسبای نانزبایم، نژیب يیزر هامرنب قبط رهظاز  دعب ود
 خترد و اه لگ هب و مدآ انویا هب شیابنع مناد و کت با همه از شپی تیسه. دنفترگ
 ناشمرگلد رانبا از دعب بفتاآ. ردک هاگن آب از لماالما رتخسا و یتنیز ياه هایگ و اه
 راگدنما را تاورط همه ینا و ایب دردنک می داهپیشن تیسه هب هک نانچنآ ودب هردک

 یشع نماما. دبینب یشقان نیب هذر با دهاوخ مین هک یسک. غرم تخم يرو هن ماا، کن
 تپیوس می عمج هب هک یسک ینرخآ هیشمه. ردک بجعت تیسه و مدآ انویا هب

 یشع نماما. دآور باسح هب تیسبای را او یشآرا مدت لوط تهج رهه ب. ودب رشدما
 تا مناد فرط ود هک ودب هدپوشی ینزر و نیمسی ياه خن با دیفس دنبل نهاپیر یک

. تشادن نمکاا یگنت شپوش نانچ با تننشس و فتنر هرا هرنگو تشاد كاچ اهنوزا
، تسه ادنی ینا رد يزسرسب زسب چهره يزسرسب هب شدردنبنگ ردمز يزسب
 چپی ودب هتنساوت تا را شدنبل روب ياهوم، متایشه بی رگشیآرا، داهرف. دز می مکشچ
 حمدا، تشادن یغیرد بتابد ینزر عهومجم آن رب هکنیا از بفتاآ. ودب هداد کنش و
 هدشیپو دياشگ دیفس هدابل یشرو و ودب هردک اپ هب يدیفس ارولش. مدآ مه رنجوگ
 قرع. ودب هتسب شرکم ورد ورد هس را يدننام بانط و تشاد همادا اپ چم تا هک ودب

 ارشیدد هب یشع نماما. تشاد اپ هب ريدتیفس هیوگ و اردشقن هشیحا با دیفس نیچ
 :دپرسی

 ؟تسا یختیر چه ینا، ناج حمدا اوا -

 :تگف رنجوگ حمدا

   .تسا تیشتزر بدؤم یک سابل ینا. دسر مین قلتع، لگوشخ منخا -
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  : تگف و تشاگذ شدنبرکم هب تدس و
 . تسا تیسک مه هناگ هس ياه نسر ینا مسا -

 :تگف و دوسیب را شنز ياهوم يرو

  . ولگ وت ورب، وله -
 :تگف و ردک يا هفسر

 ؟يا هداد ماعنا رقدچ داهرف هب مبینب وگب الحا -

 :دیچور بل یشع نماما

 . نماوت ارزه طفق -

 :دپرسی رنجوگ حمدا

 ؟تسا کم -

 : داد ابوج یشع نماما

 ولج و ودب هیدرخ يدیع یشارب یسروک هشرپو نشیما یک هوزیرف؟ يرکا ياجک -
 را تشدس داهرف و تشدس داد و دآور را یشالط دیکل. ودب هردک ركاپ هاگشیآرا

 . دوسیب مه را تشروص. دوسیب

  . نو نو یهتنم. ودب رشدپ شپوش لبد هخنس یزوپر شپوش. دنمدآ یزوپر و نژیب
 :تگف رنجوگ، ردک زبا ناهد یشع نماما تا و

 . بدؤم هچب مهنیا -

 . زیدگ را شبل و داد راشف مه يرو را ایشه مشچ تیسه

 ياهوم .ودب، ودب هدپوشی هچنآ خن رد ماا، ودب هفترگ را یشع نماما تدس یزوپر
 یک. ردک سیر نژیب هب تیسه ياه مشچ. ودب هدز ونیرب شینچ قرع ریز را شییالط
 خساپ رد نژیب. ودب راهب رواتینیم یشرتسخاک کت هیق یگدما رد خسر خکیم لگ
 . ختادنا البا هناش تیسه هاگن
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. ردک مبست شنیدد هب رنجوگ، کیمات -همرسو -بخاسر با. مدآ انویا هب تاپسی الحا و
 دزر و زسب و مزرق ياه گنر. تشاد تن هب نوبتگال ياهرتا با دياشگ نهاپیر تاپسی
. دردنک می نحسیت را رگمدیه ازنو گنر ياه هولج، اه نیتسآسر اقری و نهاپیر

 هبیعت يروج، نهپ دنبل )؟عهنمق( نويمک یک گچل يرو. ودب هردکسر يزر از کیچل
 اپ قاس تا تپش از ایشه هوشگ از یکی و تشاد کنش و نیچ شولج هک ودب هدش
 :دپرسی یشع نماما. ودب هدفتاا

 ؟ يا هختادنا هرا هکسمالبا، ناج نژیب -

 :تگف نژیب

 . تسا تیشتزر نويبا یک فیاشرا سابل ینا -

 :ردک ماتتش یشع نماما. یخترگ تیسه هاگن از شهاگن ماا

 . منم بدؤم زن یاوگ؟ رديک می هیهت من يارب باید سپ -

 میسر نباز هک ردک می دزوشگ هک ودب ربا نیدمنچ ینا. دآور فرح وت فرح نژیب
 . ایینتثسا داروم رد و نماودخ نایم رگم. ودب دهاوخ ییسلگنا نباز افتیض

 دوارداسر و مگیب لعل. ردک فقوت انویا ولج و مدآ وت غبا رد از لمنیه نشیما یک اول
 لادنب دعب هک مدآ می ناشالدنب و ودب تشدس هدیه هتسب یک هدننرا. دنمدآ انویا هب

 نوزا تا گنر یناوغار نهاپیر و، ودب هدپوشی دیفس سلطا ارولش مگیب لعل. دفتاا هرا وزپر
 بتا نردگ ورد هک تشاد سر رب يزبا شفنب يزر لاش. ودب هدفتاا ارولش يرو هک
 :تگف وردک فیرعم را نژیب اهنت رنجوگحمدا. ودب انیزآو پچ هناش از و ودب هدروخ

 . همدآ یکارما از هزتا و رت انوج یک -

. تگف را نیمه مه دنمدآ دعب هک يروم و یگپ هب. ودب هردک همز شناهد هب هملج ینا
 : دندپرسی ییسلگنا هب و دنفتر یزوپر اغسر هب یگپ رختد و پسر

 ؟دنارگذب اجک را هدیه ياه هتسب -

 :دپرسی یزوپر
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 ؟یدا هتنوش یشرو را نایتاه مسا -

 :ردک مایینهرا یزوپر. دودنب هتنوش، هبل

 . لاه زیم يرو -

 هنو و یزوپر طفق هک ودب زیزع رقدنآ رنجوگ يقاآ رطخا، ودب يروم پسر سالمکه یزوپر
 ياه هچب صخا -اه یکاییرما هسرمد رد اه ترضحالو از یکی صخا کشزپ ي

 . دودنب هدش هفتریذپ، یکاییرما صدرصد ياه لمعم با -یکاییرما

 :تگف یسرفا هب و تشاگذ نژیب تپش هب تدس يروم

 ابرخ ینا هب هک ردب می گسنراپ قلتع رگم؟ يا هدش دوار یکارما فان از هزتا سپ -
 . کن شعمج شوالود. نیمز يرو هیختر لپو شضوع ماا ؟تیشگرب هدش

 :تگف و دشیک کشزان لسبی هب تدس، فتر یشع نماما اغسر هب دعب

 . يا هدش هفوکپرش خترد یک هشبی ... مردگب من هک -

 :تگف یشع نماما و

 . یونج هراهب -

 بدؤم شپوش با رنجوگ حمدا، ردک فقوت انویا ولج تییه رتسم كالیدکا نشیما قتیو
 تییه رتسم رختد لنه. ردک زبا را نشیما رد و تسج نیایپ انویا ياه هلپ از تیشتزر

 انیزآو رتش هلوگنز تا ود شدنبرکم هب و ودب شنت دنبل يرقلمکا سابل. دش هداپی اول
. ودب هتسب لخلخا ایشهاپ چم هب - رتگربز ريگید و رکتچوک اه هلوگنز از یکی - ودب
 لالش ياهوم، دردنک گنلج گنلج اه لخلخا و اه هلوگنز، مدآ البا اه هلپ از یقتو
 مهبا و فترگ شوغآ رد را تییه منخا یشع نماما. ودب صلا نوبتگال راگنا شدنبل
 یشع نماما از تییه رتسم، تسرا هونگ دعب و پچ هونگ اول. دردنک لبد و در هوسب
 دناسبچب تییه رتسم سر طسو یساط هب بل تنساوت یشع نماما هکنانچ ودب رتهتاوک
 و. هردک يارگذ هنانش هکل آن رب رشدما کیمات ياج هک دبینب تنساوت می تیسه و

 کم شدزر ياهوم و ودب هدیخم کمی تشپش هک را ییالبا دنبل ردم تییه رتسم الحا
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 رعذ لیسارک رتسم، ساشن نتاسبا لیسارکرتسم. ردک فیرعم رنجوگ هب ودب تپش
 يروزنو مسارم ودب فیح هک ردک خالتد تییه رتسم، همدآ توعد ونبد هک تساوخ
 و دیننچ هک ردب ربکا را يا هملج نماه، نژیب فیرعم يارب رنجوگ. دنبین را اه یناریا

 : ودب هردک اررتک ربا دنچ

 همدآ یکارما از هزتا و رت انوج یک -

 رعذ یتسه و دبوسب را تیسه تساوخ تییه رتسم و دز اج شودخ رختد را تیسه و
 ناشماکدچیه، تیسه هک دندسیر هرا از اییه نماهم دعب و. تسا نلماسم هک تساوخ
 . اختشن می هن و ودب هیدد هن -شنز و يراهب رکتد از یرغ -را

 رگید اتفص دروکر زیگنا تگفش تفص، دفتاا نسی تهف هرفس هب هک اه نماهم مشچ
 رقخا -من ياخد يوا -:دندش راطق رگید فصااو دعب و تسکش هرفس فصو رد را
 هناسفا - یردنکن وربا - تسه ادنی ینا رد گنر چه ره - گنراگنر - گنر هب گنر - هداعلا
 .ابیز قوف -لایخ و ابوخ -يا

 :تگف يراهب رکتد یییتالا زن اهنت

 . قیشر الکام نريه رثا یک -

 . ردک همجرت يراهب رکتد هک تگف مه یییتالا هب و

 :تگف یسار هب يروم و

 .دایزرم تدس، هللاویا یشع نماما -

 هناش هب الط راشبآ مثل ایشهوم از متیسق و داد شسر هب کتیرح یشع نماما و
 :تگف نانماهم هب رو و تنشس همخد يرو نوزا راچه حترا يروم و دش يراج تشسرا

 . دنشینب من مثل تنساوت سک ره -

 : تگف و دش ولو رشانک یگپ

 . ینشینب ما مثل کن یعس وت يروم -
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 هوشگ و دآور را ناوشج اقرب دزر ورماس قاآ هنن. تنشس تیسه رانک لیسارک رتسم
 از پر اندشتآ و تشگرب و فتر قاآ هنن، تنشس ورماس رانک تاپسی و تشاگذ هرفس
 ردگاردگ را شپر تشم و تشاردب تشم یک روبل فرظ از. دآور را هختادگ ياه تشآ

 حمدا و یختر اندشتآ رد را دنفسا و ردک مسر اییه متعال اوه رد و دنخارچ هرفس
 نردک دود اصوخ نداد حیضوت هب ردک وعشر، ودب هدتاسیا تاپسی سر تپش هک رنجوگ
 هرفس هوشگ هک رانا هکرت هس دعب. ودب هردک قاآ هنن هک اییه کترح سیرفت و دنفسا
 : تگف و تشاردب ودب

 .ینرفآ -

 دعب. دنتگف هک دنیوگب ینرفآ و دشونب ادص مه او با هک تساوخ اه نماهم همه از و
 رنجوگ. دسیر شوگ هب اسرسر از نفتل گنز هک ختاپرد ینانرخس هب »مرسب« هربارد
 :تگف و ردک عطق را ودخ مالک

 . هبد ابوج را نفتل شواپ، تیسه مرختد -

 خیرف منخا. را تیسه ياصد مه خیرف منخا و اختشن را خیرف منخا ياصد تیسه
 :هک داد حیضوت

 ماسر ماا -ایدیب هتشاد مه میمصت - هفتر محما -هودب بوخ حالش حبص میلس -
 . دنبین رکاف، نشنود نلماسم هک هفترگ ديرد زبا شرکم الحا -هدروخ

 : تگف و

 . دشیانب شرتظنم زیزع -

 و تگف یکبرت را هامدنی دیع و ردک فسأت راهظا ماا دشیک حتیرا فسن تیسه و
 : دوفزا

 . نفتل ياپ ایدیب دیهاوخ می، تسانجیا يراهب رکتد -

 :تگف خیرف منخا

 . هدز لوپمآ، هردک تدایع، همدآ میحک زیزع -
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 رد ردنک و ودع ويب و دز می فرح سمقد تشآ از رنجوگ، تشگرب رالتا هب هک تیسه
 دورو يارب ما رتظانا آوردیا شوخ ويب هک تگف و ودتس را شوخ ويب رنجوگ. ودب اوه
 و فتر هرا مقد دنچ رکم هب تیسک و تدس رد »مرسب« رنجوگ حمدا. تساهوررف
 :ردک وعشر را شیصلا ینارخس

 نماسآ و نیمز یشزا نشج، روزنو نشج. یابد می یشرو نو از ناهیک، روزنو رد -
 نایمدآ نابگهن روح. دنتسه نماسآ رد اه آن مان از یندوررف مان هک اهوررف. تسا

 می نیمز هب هدش هفترگ دنیآ می ناگدنمازبا نماهم و ياه هترشف اهوررف دشون
 . میتسه نماناگتشگذرد اهوررف رتظانا رد ما الحا. دنتسه مه ناگتشگذرد

 : تگف و دز مه هب را ایشه تدس مگیب لعل

 . تسا هترشف از پر انریا نماسآ سپ، من ياخد -

 : داد همادا رنجوگ حمدا

 زبا راوها شپی نانسا گرم از دعب و دنیآ می راوها شپی از هک دنتسه ییونیر اهوررف -
 را ما روان و دزیمآ می ما روان با. تسما ییراوها و ديیزا ءزج وررف. دردنگ می
 هب ما با و دنا هودب نماسآ رد ما از شپی، ما ینحارو دامزه اهوررف. دنک می مایینهرا
 . دنیآ می نیمز

 :تگف لیسارک رتسم

 . تسا یونطالفا مثل هشبی، تسا هجوت بالج راسیب -

 : تگف و هیدوج را شیدمنگوج لسبی هوشگ رنجوگ حمدا

 . هفترگ ما از نوطالفا -

 : تگف و ردک تشعاس هب یهاگن

 .کن نشرو را اه عمش، تیسه، مرختد -

 : تگف و تشاردب رگید مقد دنچ رنجوگ و ردک نانچ تیسه و
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 هب ناگتشگذرد ياهوررف لاس یلحوت عقوم رد. تسادمزراوها ورقلم، اییشنرو يادنی -
. دننک می کتشر هدانوخا دياش رد و دشون می ناگدنمازبا نامهم و دنیآ می نیمز
. دشبا نشرو هدانوخا قاجا و -نماپی و پر هرفس -نو سابل -زیتم هنخا تیسبای سپ
 را ودخ ناگدنمازبا رگا ماا. دننک می اعد و دشون می داش میرخ و هزسب از اهوررف
 می ینرفن. دشون می هتفرگلد هدانوخا ياه شنجر از دبیننب رهق رگمدیه از و كولفم
  . دنرو می و دننک
 و ختود فقس هب مشچ، ردک دنبل فقس هب رو تشاد تدس رد هک را رانا ياه هکرت

 :تگف

 . مشچ يرو هب نقدمتا، یما هدماآ ما. دیاییب، دیاییب ما ناگتشگذرد ياهوررف يا -

 و ردک او هب يا هدننک سلتماا هاگن رنجوگ. دیدنخ و تشاگذ ناهد يرو تدس يروم
 :داد همادا

 . تسا يروربا متعال سپ، ندییزا ماگنه نانز ي هسین از تسا ديمان رانا -

 :تگف یسرفا هب و دز هقهق يروم

 . یسکس خترد ینا، رانا نبارق هب مردگب من هک -

 :تگف يدج ییاصد با رنجوگ

 ماا. تسا تشآ هلعش هشبی ایشه هفوکش هک ارچ تسا یسمقد خترد رانا انمض -
 لبمس و متعن روفو و دياش دمان دینیب می هرفس ینا رد هک نسی تهف

 . دارد اررق دنپساشما شش رأس رد هک تسادمزراوها

 :تگف و ردمش را شنتاشگنا يروم ربا ینا

 . تا تهف شود می شودخ با -

 :تگف رنجوگ

 . نسی تهف ،تیگف تسرد -

 :دیسر شداد هب نژیب. ودب هفتر شدیا ینانرخس هیبق راگنا ردک توکس
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 ؟ دنتسه یچ اندنپساشما بابا -

 :دز دنخبل رنجوگ

 هاردا را ناهج اهنآ کمک با ادمزراوها. دنتسه او رهمظا یا راوها اتفص اندنپساشما -
 . تسا سمقد تهف ددع و دنک می

 : تگف مگیب لعل

 برمق ملک تهف مه مالسا رد یموگب تمساوخ ،منلماسم من هک دنیاد می نتا همه -
 ... لیئکایم، لیئابرج یمارد

 : تگف دنبک متما را فشرح مگیب لعل تشاگذن رنجوگ

   .یمارگذ می آنرق اه نلماسم ما و دنارگذ می را تاساو بکتا هرفس يالبا نایتشتزر -
 :دپرسی تییه رتسم. ردک هراشا آنرق هب ایشه مرسب با و

 ؟ودب وديهی یناریا یک مدیمآ الحا -

 :ردک تیسدپیش نژیب

 . دارگذ می تراوت قتو آن بخ -

 :تگف و ردک هراشا هدش هزسب سدع و مدنگ هب ایشه مرسب با رنجوگ حمدا

 می و شود می هدماآ مدنگ هناوج از نومس. تسا يروربا و متعن روفو متعال هزسب -
 . دروخ مدآ هک تسا ییاذغ نیلاو. تسا ناهایگ ینرت سمقد مدنگ هک دنیاد

 :تگف و دیدنخ يروم

 ونیرب تشهب از را هس ره اخد و ودب هدز لوگ ناطشی را اوح و دز لوگ را اوح مدآ -
 . ردک

 : تگف و يروم ويلهپ هب دز یگپ

 . تساناد رقدنآ حمدا تمنساد مین. دنبز را فشرح ارگذب یزنر همز رقدنآ -

 :تشاد هضرع ريتیشب فسن هب دتماعا با را شنشاد حمدا و

 . شود می يروربا ثعبا نومس ندروخ -



 

١٦٧ 
 

 : تگف و فتر هسیر هدنخ از يروم

 . منیک ناحمتا بشما نما همه -

 :تگف یگپ

 ؟ هن یا شوي می فهخ يروم -

  :ردک دیدهت و داد نتکا اوه رد را اه مرسیب رنجوگ
  ... هرنگو ودب داش تیسبای لاس یلحوت عقوم رد هک تمگف چن چن -

 :ردک متما روطنیا را رنجوگ هملج و فتنر رو از يروم

 . دنرو می و دشنک می را ناشهرا و دننک یم رهق اهوررف هرنگو -

 :تگف يروم هب یسرفا هب رنجوگ حمدا

 . یزنر مه هب را ما هزوک هسکا بشما یک ایته هچب ناج، انردم -

 :داد همادا و ردک هراشا دسنج هب

 از تسا ديمان. امدنجا می یگدنیزا هب هک تسا یگاختبلد كحرم دسنج هفوکش -
 . یدشنو می مرپسا ويب دیتسبای دسنج خترد ریز راهب رد رگا. یناهیک یگدنیزا

 :تگف و داردگهن را شودخ تنساوتن لحا ینا با. تشاگذ شناهد يرو تدس يروم

 . یدشو می حالی هب حالی و -

 :تگف و ردک هراشا سیر هب رنجوگ

 یبط اصوخ لتع هب ماا تسا ینیمرها یشوب دنچره. تسا یبط هایگ یک سیر -
 . تسانتثسا

 :تگف تیسه هب رو و

 . ارردب را اه قلن يرو زسب چهراپ شواپ مرختد -

 اه قلن يرو الط ويلهپ یک هکس همه آن هک ردک بجعت و تشاردب را چهراپ تیسه
 تیسه هب ارچ و؟ هیختر اه قلن يرو را اه هکس قتو چه و یسک چه. هدش هیختر
 ؟هردکن دتماعا
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 :تگف رنجوگ

 . کن فهخ را شیاصد ماا کن نشرو را نویزیوتل، مرختد -

 و هتنشس زیم سر بدؤم هچب سابل با هک یدد را یزوپر و فتر يروخراهان قتاا هب تیسه
 را هتکم امکد تنساد مین الحا و. دنا هدرآورد را اه کیراوخ خلد شنماهم ياه هچب
 لببل و درآورد را نویزیوتل ياصد اول هتکم تباقع تا فتورر هتکم دنچ هب. دهبد راشف
 . ردک پر را رالتا، ودتس می را روزنو هک رديم ینباز

 :تگف یشع نماما

 .پچ تدس هب بکش را مپنج هتکم، ناج تیسه -

 شداد هب یزوپر تباقع. سکعب یا نیایپ هب البا از مپنج هتکم تنساد مین تیسه و
 . دسیر

 : تگف می رنجوگ، تشگرب هک رالتا هب

  ... قماس و کترب متعال هکس -

 : تگف يروم

  ... مردگب من هک دوفزا یسرفا هب و دازدنا می آب را مدآ نهد قماس و -

 دمان هک تگف بسی از و هودب ایابین لگ هک تگف لسنب لگ از رنجوگ حمدا دعب
 میقع هملک و هادشاپ هب هک ردک قلن را یشرود ردم نتاساد و تسا یشزا و يروربا

 هاش را بسی فصن یگباومخه از شپی هک ردک هیصوت و داد يا هدناوخ اعد بسی
 . دش نمارد اهنآ نودب میقع و، هملک را شرگید فصن و دروبخ

 :دپرسی و ردک هراشا هیوم دسب ياه بسی هب يروم

 ؟ تسا هدناوخ اعد مه اه سیب ینا، حمدا -

 . دندیدنخ همه و
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 لوح« :ردک دنبل را یشاصد و فتر نویزیوتل اغسر هب و ردک هاگن تشعاس هب نژیب
 هب ماسر روزنو ... گنلد و انحال لوح طفق: دشیدینا تیسه ».لاحلا نسحا لیا انحال

 . مدآ نیمز ینماهم

. حتیرا هب مگیب لعل و ختیس هب اه یضعب. دندشاپ تییه منخا از یرغ اه نماهم همه
 :تگف تییه منخا

 .هفتر ابوخ ایشهاپ -

 ششدنچ لیسارک هوسب از تیسه و دردنک هوسب قرغ را رگمدیه و ددنز تدس همه
 هس. درآورد دیفس مخمل یطوق یک و ردک اش هدابل بیج رد تدس رنجوگ دعب. دش
 مه هب ینا هالدنب هک الط نجیرز هس با ودب هتپیوس مهب يا هوشگ رد هک الط ويگنلا

 و سلماا و ردمز از بیتربت يدننما هوشخ نجیرز ره سر و، یافت می همادا یگتپیوس
 را شنابل و شردنگ و لگ و تشدس وردک یشع نماما تدس رد را اه وگنلا. تویاق
 و زسب هک تگف رنجوگ و داد نانش همه هب را اهوگنلا یشع نماما. ردک هوسب قرغ
 ینا هب مودجو تذرا متما. تمسه منطو قشاع من ... انریا قیرب نانش خسر و دیفس
  . تسا هتسبوا ییراوها كخا

 :تگف یشع نماما هب

  . انردگب ورد را قلن و هکس، لگوشخ منخا -
 بیج لاس رخآ تا و دارد نوگش. تسالط هکس یک یکی ماش يدیع هک داد اردشه و
 تسا یکی اخد هک تسا ینا متعال یک ددع ماا. تسا هکس نتاربا و رکا و پر نایتاه
 : تگف و فتر هسیر هدنخ از يراهب رکتد. داردن یکیشر و

 . هتننوش تشتزر ترضح يا هخنس نیچمه، دنز می روان را انجیا حمدا -

 و تاپسی و تیسه حتی و اه هچب حتی همه و دنیاردگ ورد را هکس و قلن یشع نماما
 لتمادس اج هب اج تیسه. دنتشاردب قلن تشم یک و هکس یک یکی یزوپر و نژیب

 هنن و یناغفا زپشآ، نخا تقی، هدننرا يیدنو، لالد رشوک. ودب هتشاگذ هرفس رد يذغکا
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 اج لشغب رد و دنیاسر یزوپر هب را شدوخ يدیل. دنمدآ ینبج رالتا هب يدیل و قاآ
 . فترگ شنز از را قلن و هکس بقا بباار. فترگ

 ره هب قلن تشم یک و هکس یک یکی ودخ تدس با را او و دندوسیب را تشدس یگمه
 . دنیاسر عقوم هب را يذغکا لتمادس تیسه و داد ناشماکد

 و تشاگذ او ابوختخت يرو و ردب نژیب قتاا هب را یپونژا یغرم لگ خالی بقا تیسه
 تخت يرو هخدم و رشوک و دودنب هتنشس ودخ ياج هب همه تشگرب قتیو. تسب را رد
 را لیاو غرم تخم رنجوگ حمدا. نوزا ود اهردم و نورزااچه قاآ هنن و رشوک. ینبج رالتا
 :تگف تیسه هب يرو. ودب هدروخ تشاد اررق هنیآ يرو هک

 . اندمکن مرختد -

 : تگف تیسه هب رنجوگ. دآور را انمکدن و فتر يروخراهان زیم غاسر تیسه

 وت متیالس يارب را میود و مدروخ مدشار دنزرف متیالس يارب را لیاو غرم تخم -
 . رموخ می یزوپر متیالس يارب را میسو و مزیزع

 :تگف و دیدنخ رکرک يراهب رکتد

 یم سرد قلث ديروخ می غرم تخم تا تشه رگا، تیشادن هچب تشه هک دش بوخ -
 . رديک

 :تگف رنجوگ

 . رديک می ام هجالعم وت قتو آن -

 اهنآ هب شودخ تدس هب را یگپ و نوبا لعل و تییه منخا ياه غرم تخم یشع نماما
 : تگف و ردک هدیه

 . هدشیک تیسه. تسا تکیسرا تسرا یشقان -

 رنجوگ حمدا ینارنخس. دنیاردگ ورد را نیگنر ياه غرم تخم ويتحم بقا تاپسی دعب 
 هداس هک فتر غرم تخم اغسر هب دنبک یپرسش او از یسک هکنآ بی و تشادن میتما

 هنیآ يرو ارچ الحا و دپرسی شودخ از شودخ و یشزا و طفهن از تسا ديمان ینرت
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 هب خاش ینا از را نیمز هرک لاس یلحوت عقوم رد یناهیک واگ قتیو ...؟ هدش هتشاگذ
. تسا سمقد مه هنیآ ماا. دروخ می نتکا هنیآ يرو غرم تخم، دازدنا می رگید خاش
 . دینب می را یگدنز هنیآ رد

 :دپرسی لیسارک رتسم

 ؟تیسچ آب رد اه یهما فهسفل -

 . دنابد نژیب ایدش. مناد مین را ینا ... یهما ماا، تسا آب هترشف تایهانآ نانش آب -

 : تگف نژیب

 . دنما مین هدنز آب بی هک ارچ تسا تایهانآ دمان مه یهما -

 :تگف یشع نماما

 مه ماش. دشنچ می نسی تهف از و دنارد روضح نسی تهف هرفس سر اهوررف الحا -
 . دیمایرفب لیم

 می ساسحا و ودب هدننک ییاریذپ همدع ياهاپ از یکی تیسه و دش وعشر روبخ روبخ
 دنت ورد ینا رد ناگدننک ییاریذپ همه دنک می يزبا دنت ورد با صامتی لمیف رد ردک
 با تیسه. دناردگ می ورد تاپسی، یختر می ياچ قاآ هنن. دودنب يزابمه او با لمیف
 نژیب و یختر می نومس کچوک یغرم لگ ياه هسکا رد و ودب هرفس طسو، رابوج
 اهر را يدیل یزوپر. ودب هدآور رد را ایشه شفک مه او. تشاگذ می اه نماهم ولج
 یگنلش، شنو هیوگ با وا و ددناد می تشدس هب را خالی ياه فرظ اه هچب و ودب هردک
 هب سري مه يدیل. ردک می ناپرش هرفس ياه یدنروخ از و ختادنا می هرفس طسو
  . دشیک وب یغرم لگ بقا رد مخا یهما و غرم و دز هرفس
. تشاگذ شناهد هب پنیر هتک یک قاآ هنن و شدنانش قاآ هنن مناد رد و دز لشغب نژیب
 زول -اوباقل. دنفتر مییحک منخا یگنخا ياه ینیشیر اغسر هب یشع نماما هیصوت هب
  . .. و يا هپنجر نان - كوترشب -یلسع ناهسو -توت -امدبا زول -لیگران
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 »پر« ي هزاغم رسدآ یشع نماما. تساوخ رسدآ و تسا یرظن بی هک تگف مگیب لعل
 . دیاز هتپس، ددنروخ کم هیوم. لیجآ و هیوم دعب. داد را

 و مزرق سابل با مدآ ینبج رالتا هب شیگنز هریاد با نخا تقی مایینهرا هب وزیرف یجحا
 : يروپشی الهک

 ...  يدنق بز بز مودخ بباار. کمیلع مالس مودخ بباار -

 رد نوچ ایدش. فترگ رنجوگ حمدا ياج هب را لیسارک رتسم او ارچ، تنسادن تیسه و
 ریز تدس دعب و دیبوک یگنز هریاد هب و مدآ او رانک هب ینبج رالتا از. ودب رت سرتدس
 :دناوخ و تشاگذ لیسارک رتسم هناچ

 ؟يدنخ مین ارچ مودخ بباار ... کن البا را تسر مودخ بباار -

 اهر شیگنز هریاد و دفتاا تیسه مناد رد هک داد له را وزیرف یجحا لیسارک رتسم
 . داد فیرگش ياصد هریاد گنز و شدپیقا اوه رد تیسه هک دش

 : دز داد لیسارک رتسم

 . ودنگ وب، مرفنمت وت از. هاسی اکاک، منهج هب ورب -

 ،نژیب. تشدس داد را یگنز هریاد و ردک شدنبل و فترگ را وزیرف یجحا تدس نژیب
 یجحا ماا. تگف اییهزیچ شوشگ رد و ردب تخت رانک ینبج رالتا هب را وزیرف یجحا
 یجحا هک تگف می لیسارک رتسم هب تیسه و دورب ردک می التق. ودب اکتس وزیرف
 می ساسحا تیسه ... مه رگا هزتا و هردک هاسی هدود با را تشروص، تسنی هاسی وزیرف
 همادا زاس و آواز نوچ، ودب هردک رام را وزیرف یجحا نژیب. دزرل می یشاصد هک ردک

 : دناوخ وزیرف یجحا قتیو. یگفترگ لد از هدنکآ و یوشخسر از يراع ماا. یافت

 کنشب هنکشب کنشب -

 سر ازع گنهآ وزیرف یجحا راگنا، دننبز کنشب دردنک ششوک رنجوگ روتدس هب همه و
 شهاسی تروص رد کشا دیفس راشی ود؛ ردک شهاگن و تشگرب تیسه. ودب هداد
 . دنیانش تخت يرو را وزیرف یجحا دش اپ تیسه. ودب يراج
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 بقاشب رد و ردک خالی، خالی ياه نتکاسا از را هرقن یسین. تشگرب صلیا رالتا هب
 را یسین. ودب هدنمان يزیچ نومس از. تشاگذ ینیشیر و هیوم و لیجآ یغرم لگ ياه
 :تگف و تشاگذ وزیرف یجحا ولج تخت يرو و ردب ینبج رالتا هب

 . دیمایرفب لیم. ردک هابتشا كردم، رگید تسا دیع -

 تدس رانک و دآور هرقن یسین رد مزرق ابشر از بالبل روبل گنت دیننچ نخا تقی
، تشگ اهنآ ریز یسین لادنب مشچ با و ردک روج و عمج ار اه نتکاسا و تشاگذ تاپسی

 هدش هدیچ هرقن یسین رد مه اهنآ هک دآور را لتاسیرک ياه ماج يیدنو. افتنی هک
 و ودب هفتر نخا تقی. دآور را ریاوخا جیودناس ويتحم ياه بقا یناغفا زپشآ. ودب

 منی یا خالی منی یا خالی ياه فرظ و ودب هدآور را هنخا لیتسا یسین ینرتگربز
 يارب اج الحا و. داد خالی اج هرفس از مینی و ردک می عمج تاپسی کمک هب را هدروخ
 حمدا بیرعت هب »رخز حرب هاسی یدواررم« خلد. ودب زبا رشو رایخ و غرم جیودناس
 : ودب همدرآد، روضح ضحم هب، رنجوگ

 . را رشیاوخا صاوصمخ. تمپرس می را ییراوها كخا ینا هذر هذر من -

 و تیشک و هرایط و کنتا و پوت از پر را اسرسر طسو زیم و فتر اسرسر هب تیسه
 يارب اهنت هک ودب هتگف رنجوگ هک تنساد می. یدد هالچم ییودکا ياذهغکا و درنواضف

 اغسر هب کی یزوپر ماا. دشبا هتشاگذن اهنآ تدس يرو یجرخ تا دنورایب فهحت یزوپر
. ودب هردب سر را اش هصلوح رشدپ ینانرخس قتیو بدال ؟ودب هفتر اه يزبا باسبا
 زیم يرو از را شفیک تساوخ. فتر ابوخ قتاا هب. دورب اصد و سر بی فترگ میمصت

 انجآ میلس سکع ارچ. دفتاا میلس یگنر سکع هب مششچ هک دارردب رشدما یشآرا
 تیسه نانش هک ودب هداد یشع نماما هب را شپسر سکع خیرف منخا، بدال، بخ ؟ودب

 ؟ودب زیم يرو الحا میلس ریوصت ارچ ماا. دنارگذب را اریدد اررق دیدپسن رگا. دهبد
 هافیق نماه. هاگن نماه، اه مشچ نماه، ودب هدش هفترگ ندنل رد. تشاردب را سکع
 چه. هیروف. منینزان ردما هب تقدیم: ودب هدش هتنوش سکع هوشگ .لسبی و یشر ياهنم
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 ارولش و کت میلس. یدد مین تسرد تیسه ياه مشچ یا دش مین هدناوخ؟ الیس
 یک يرو. ودب هدز مه تاوارک و تشاد تن هب اقرب ییالط ياه هتکم با يا همرسو
 ودب هدش يرکا هدنک دلینص تپش و هتدس. ودب هتنشس بیآ مخمل کشرو با دلینص
 رد و تساودب همجسم راگنا هک ودب هداد هیتک آرام رقدنآ میلس. دز می ییالط هب و

 هتسب ایشه مشچ مادربزرگ هنخا رد بش آن. زبا ياه مشچ با اهتنم، هبقارم لحا
 رد را میلس سکع. مردک می سیر تورهپ المع رد ماش رظن از ودب هتگف تیسه هب. ودب
. درآورد مه را واژاس کلنودا هتسب. درآورد اکشس از را یزوپر فهحت. تشاگذ شفیک

 : دسینوب هتسب يرو تساوخ می

 یدآ می مدیا قتیو از. ودب مهاوخن و تمنیس و ام هنبود ماش رختد من، رنجوگ يقاآ -
. منیک اصد حمدا بابا را ماش، نیهاش و من هک ردک می سلتماا حتی یشع نماما

 . زگره

 و قشن و لگ از پر ودب هدناپوش سرتاسر را واژاس کلنودا هتسب هک ییودکا ذغکا ماا
 يرو مه يرو را پسر و ردپ هدیه و مدآ اسرسر هب و ردک اضما را هتسب هوشگ. ودب راگن
 : تگف یسرفا هب نژیب هک دشنی و دشنی می را شنوانوش ياصد. تشاگذ زیم

 . اه یضوحرو برطم لادنب روم می و مناسر می را وزیرف یجحا من، ردپ -

 :تگف تیسه مدآ هک اسرسر هب

 . نارسب هنخا هب تهرا سر مه ارم، ناج نژیب -

  :تگف نژیب
 . ممهف می -

 هردک لاغشا تشاد ودجو غبا رد هک يا خالی اج ره اه نشیما. دنمدآ انویا هب مه با
 هک را تیسه و نژیب. دندیامشآ می و ددنروخ می. ودب هورگ راس رد يیدنو. دودنب
 : تگف و تشاگذ ناش یکی هناش يرو تدس نژیب و دندش دنبل ناشدتاینچ دنیدد

 . دشیبا حترا -
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 یجحا. دناپر را ارشنو نو کت هتکم کمشش زبا ،تنساوتن شودب دنبل تساوخ يیدنو
 هب کی و ودب کی لتمادس. تشاد تدس رد يا هتسب لتمادس. مدآ انویا هب مه وزیرف

 درماشب هکنیا بی و درآورد ارشولش تپش بیج از را شفیک نژیب؟ ودب هداد تشدس
 . دنیاچپ وزیرف یجحا هتسب لتمادس يال سانکسا تا دنچ

. ایدیب رتپیش دناوت مین هک دش هجومت هدننرا. ردک غبا خلاد هب سر و دز قوب تینوا
 : تگف نژیب و دندش هداپی ردم جپن

 . مردگرب و رماپسب یناغفا قلی تدس هب را اهنآ کن برص کمی تیسه -

 :تگف وزیرف یجحا هب تیسه

 رتیشب. دیتسه توسهپاسی ماش ردک لایخ، تشادن توعد حتی یکاییرمآ ردم آن -
 . یدآ می ناشبد اه تپوس هاسی زا اه یکاییرمآ

 :تگف وزیرف جبحا

 . ردک میحال انوج يقاآ آن. مناد یم -

 ؟یدرو می اجک الحا -

 . تسا يزبا یگرنف زبا مه انجآ. جکال هرا راچه -

 . تسه نایتاه هونگ يرو دیفسارنو تا ود -

 . هداد هاسی سکوا انوج يقاآ آن -

 سر رب ريت کچوک گید ريگید ردم. مدآ می ولج از، سر رب رگبز گید یک، رديم
 رد کچوک و رگبز هقابلم دیننچ هک ودب هتشاگذ سر يرو یسین یک میسو. تشاد

 و ودب هدش هدشیک يدیفس چهراپ یشرو هک تشاد سر رب یسین یک میراچه. ودب آن
 مپنج ردم هک توافت ینا با ودب رماچه ردم یسین نیع مپنج ردم سر يرو یسین
 شهاگن اه هدننرا از تا دنچ و فتر هسیر هدنخ از تیسه. دوب تشدس خسی هتسیکد

 شدیا ینکازا دبیع هبرگ و شوم صهق؟ دودنب ناگدننک اروخنش هدر از اهنآ یاآ. دردنک
 هنال رد کیراوخ چه ره، دنتشاد را او ورع و دهز و هبرگ هبوت و اه وشم. ودب هدفتاا
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 مه سر تپش و دودنب مه ات جپن. دردنک کشپیش و دنتشاگذ قبط رد دنتشاد ناشایه
 ... فترگب را هزیدگ شوم جپن ،هبرگ تباقع .دنمدآ می

 يدعاس »یلورز ياه تسده ب بوچ« یناردگرکا رد »لیوا« هک مدآ شدیا تیسه دعب
 . اجب چه و ودب هردک هدافتسا هحنص نیمه از

 و دونب هتشاگذ نیمز رب انویا رانک را ودخ ربا هزیدگ شوم جپن. ودب هردک رید نژیب
 لبا از رشدما دشیدنا می تیسه. داد ناشاه تسبد الوک یسپپ رطب یک یکی يیدنو
 رنجوگ ماا، دفتاا لچک انولهپ و يزبا بش هیخم دیا هب شودخ. ودب هدز فرح هکسما
 هک رکش را اخد هک، ودب می انجآ میلس رگا، تشاد تیپرپش مکین لففل ياهوم هک

 : تگف می، نبود

 . یگدز قشر هلسیو هب آن ياضار و یگدبزرغ و ترحقا هقدع -

 : تگف می

 . ندشیک مدت هتاوک خیرتا با و خیرتا هتفشی ملت یک رخ هب را تسن و خیرتا -

 :دز می دیارف. ردک می كالوک هک ودب دارم رگا

 . جیخل، مسو ناهج، هنایمورخا، منیواورا، سم، تفن، هحلسا، فرصم، فرصم -

 :تگف می و درک می هاگن یزوپر ياه يزبا باسبا هب

 هتشانبا یهانشهاش رشوک ياه هنخادزرا رد اییضف نانسا از یرغ شیعقوا ياه مدل -
 . هدش

 . دز می مه فرح مه ارافپ یا دنه ناگرسنگ از ایدش

 و داد شنانش را هنیآ ياج نژیب و تنشس دیفس وژپ نشیما رد نژیب رانک وزیرف یجحا
، توکس. تنشس بقع دلینص رد تیسه، ختادنا قرب هاسی سکوا با را تشروص او

 : تگف و تنشس نژیب رانک او ياج هب تیسه، دش هداپی هک وزیرف یجحا

 . وديب هتنوش بوخ لییخ نسی تهف و روزنو هربارد را تردپ ینانرخس -

 : دوفزا نژیب و
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 . دنتسه سکس هردم و هتشک هک ناگدشنون لحا ایتعر با و -

 : دپرسی تیسه

 ؟رديک يآور عمج اجک از را بلطم همه ینا روز جپن ضرع رد -

 : تگف نژیب

 روزنو نشج. یس. اس. وی رد لاس ره. تمسه روزنو مسارم صصمتخ اپ یک من رخآ -
 ننیچمه و، دتارسف می یمارب دنفسا و دسنج و نومس حتی رمدپ. میختادنا می هارب را

 می هتشنو روزنو هب عجرا چه ره و یشو هرف رکتد ياه همقال و داوود رپو ياه بکتا
 . ودب من هدعه رب هیشمه روزنو هربارد ینانرخس. دش

 ؟تسا کی یا تساجک. یس. اس. وی: درسپب هک ودب آن از رت هصلوح بی تیسه

 : تگف و دنایرگ يراگسی. دز وت را نشیما كدنف نژیب

 و داد سپ من هب و ردک رب از ارم ياه هتنوش و فتر هرا ردمپیر ینا متما بش هس -
 . مدآرب هدعه از بوخ قحلا و مردک حالصا را ظشفتل من

 اه هزاغم رتیشب، ودب توخل نابایخ. ردک فقوت مزرق اغرچ تپش لتود هروازد هرا راچه
 هب را نشیما نژیب هک ودب مزرق اغرچ زنوه. نبود هرا هراچه سر ناسباپ حتی. ودب هتسب

 :تگف و ردک شوخام يراگسی ریز رد را راگسی. ختادنا هرا

 . هدشیک من يارب حمتیز چه ردم ینا -

 : دپرسی نژیب، تگفن چیه تیسه 

 ؟ ريکپ -

 :تگف تیسه

 ماا وديب هتسبوا، دنیدرب تردما از ارو ت میسج فان قتیو، ینم ردارب نیع وت نژیب -
. برب تردپ از مه را تیحرو فان شنوي می من از. تیشاگذ اپ ديآزا هب مقد هب مقد

 . دناشک می هاچ هت هب شودخ با ارو ت هرنگو کن اهر را دیدش یگتسبوا ینا

 : تگف نژیب
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 مودخ ردما مثل را او دنچ ره، ینبک یشع نماما با را رکا نیمه باید مه وت و -
 . هتگفن من هب »وت« یک زن ینا. ارمد تسود

  :داد همادا و ردک ريفک
 مهاوخ مین و تمسه رمدپ نومدی هک تهج ینا هب من. وت هن و مناوت می من هن ماا -
 اییدنی هب تردما کمک هب هک لتع ینا هب وت و منکشب را لشد و منک یساپسان

  ... راگتساوخ یتارب تردما. دآور می باسح ويت را تسر هک ینک می ادپی یرستدس

 :ردک متما روط ینا را نژیب فرح و دز يدنخرهز تیسه

 . دنک می ادپی خشیآ راگتساوخ -

 :تگف نژیب

 . منز مین و مدز مین فیرح نیچمه زگره -

 هایپ راچه يرو هک داد صیخشت را رگبزردما تیسه دندسیر هک دباآ لیو نابایخ هب
  :تگف نژیب هب. تسا نشرو هنخا رد سر اغرچ و هتنشس هنخا رد ولج
 . کن ام هداپی اج نیمه -
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 فصل هفتم

 يارب، ودب هدآور يدیع یشارب دارم لاسراپ هک یبريف يرو تیسه هک ودب تسرد یاآ
 رد، هردک ادپی جاع هولج هک ودب هداد قلیص را یبرف رقد آن دارم ؟دنبک یشقان میلس
 : ودب هتگف تیسه هب تسا هردک ایتعر را ییالط تنسب، آن شرب

 وررم هکدنشاد هنکتابخا رد را یطخ ياهکتاب ياهریوصت. یدرب هتشگذ از شود مین -
 راصعم ياهزاس رواتینیم راثآ هب و کن وعشر انحیولا عافنم و هیودالا اصوخ از، کن

 هک دنتسه يا هفرح رواتینیم دنچ ريچهنوم نابایخ رد، کن ختم اه يا هفرح حتی
 . یمرو می مه با. مربخ جاع یتارب تمشادن لپو. دننک می رکا جاع یا یبرف يرو

 . دودنب هفتر و

. ودب هدش داش لشد هت تیسه، یدآ مین دارم شلدوت روز، ودب هتگف رگبزردما قتیو
 بایجع« يارب ینماهم روز ياردف یشع نماما. ودب خیرف منخا تنشس روز، روز نماه
  :هیگال تپش هیگال. ودب هردک نفتل تیسه هب »تاودجولما بیارغ و قاتولمخلا
 می حمدا از اه نماهم رتیشب. يورب و يارگذب حافظیاخد بی هک تمشادن عقوت وت از -

 یرگ وت شپی یشولگ هک لیسارک صاوصمخ ؟تساجک لتگوشخ رختد سپ: دندپرسی
 رختد ياه تدس نبارق و ... يزبا دامزن هفتر: تگف. دسیر نماداد هب يروم. ودب هردک
 تخت يرو یناد مین. ینبین را اه یضوحرو برطم يزبا ودب فیح ماا. روم می زمان

 هتبلا. . ددنز وارو و تکپش و ددنرآورد کلکش و ددناد رق و دندناوخ و ددنز ؟دردنک چه
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 مه ینا دردنک لایخ اه نماهم. دنیختوررف ناش همه و تسکش تخت يزبا ياهرخآ
 . تسا يزبا زج

 : ودب هدپرسی تیسه و

 ؟ددنادن مایشن سپ -

 هب را ودخ هک ودب هدش ناشتاود ارسو هوسک یک. روزنو ومع مایشن ماش از دعب ارچ -
 هب و دز می دبا را ودخ و ودب تشدس نبزدبا یک هوسک. دودنب هدآور رد غالا تروص
 .دودنب شرب و ورد مه زن تا دنچ و وزرا و ریوز. ردک سولج تخت يرو هاش ياج

 تنساوت تا هوسک و. دش هوسک لیگسو زن امرح تخم. ردک یطقا را شودخ مه تاپسی
 . دز سال او با

 . نرنشیب هوسک یا هودب يروزیرنوم مایشن، ودب هتگف تیسه

 : ودب هتگف یشع نماما

، تساه یسیحم لئنواپاپ هشبی: تگف و روزنو ومع: تگف ردک می همجرت هک نژیب -
 . هتشاگذ اج را ایشه هدیه ربا هلوک اهتنم

 : ودب هدپرسی یشع نماما

  ... رتافک پیر آن لد رب رقدنآ؟ يدنمان ارچ اعقوا -

 : ودب هتساوخ ترعذم بقل میصم از

 . یپوس می، نننشی رگبز منخا لد رب رقد آن -

 از هک ودب هتساوخ تیسه و. یهلا میربم از یشع نماما و ودب هتگف یگتسخ از یتسه
 : ودب هتگف یشع نماما. یدوگب مایشن

 هوسک نآ ودب انب. هتشگذن شوخ ناشهب رقدنآ نارشمع هب دنتگف می اه هچب حتی -
. دورایبرد کحضم ياهادا هک دشبا هتشاد هاسی مالغ تا ود ودب هتنشس هاش ياج هک
 . دننبک هاسی را ناشتروص تشاگذن حمدا

 : ودب هتگف تیسه
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 . لیسارک رتسم رطخا هب -

 : ودب هتگف یشع نماما

 . ودب گنت خلقش تشگرب قتیو از الصا. دش گنت خلقش نژیب ماا. هبل -

 : ردک یشاصد لیسارک رتسم

 . ژیب -

 : تگف و ردک هاگن ایشه مشچ وت

 . قاآ تسا نژیب من مسا -

 : ودب هتگف یشع نماما. ودب هردک حافظیاخد تیسه

 زیم يرو از را میلس سکع تیسرا؟ یینگسرسن من با ارچ، ارمد ترکا کن برص -
 ؟ وديب هتشاردب وت لتاوت

 اش هدنیآ دمااد هتساوخ می هک ودب هتگف یشع نماما و ودب هداد تبمث ابوج تیسه
 هک هدش شیحال یدآ مین میلس هتگف تیسه قتیو هک، دشبک اه نماهم رخ هب را
 . هدز مشچ را مردم هچب رگبزردما

 تیسه و ایدیب حتما خیرف منخا تنشس روز هک ودب هداد مسق را تیسه، یشع نماما
. ودب ینماداش هاگنب هراعص تیسه شوگ هب یشع نماما ههقهق و یدآ می هک ودب هتگف

 ي هپسر آن با تیسه هک ودب هردک رکش را اخد یشع نماما. ودب هدز مه کنشب راگنا
 : ودب هتگف تیسه و هدز مهب لچ و خل

 . هدزن مهب زنوه -

 تشاگذ زیم يرو را شسکع و میلس هدیه جرنت، تنشس يروخراهان زیم تپش تیسه
 تن را تیسه هدیه کتژا مادربزرگ. دیچ تشدس مد نوایلن يرو را ششیقان اربزا و
 زبا هک نیب هذر اب و ودب هتنشس يروخراهان اروید هب تپش نماهم رتظانا رد و ودب هردک
 . دناوخ می داعلمادزا ودب تیسه ي هدیه
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. ودب هیختر نهذ رد یدآ مین دارم تنساد هک بشید نماه از را صلیا حرط تیسه
 حرط اج هب اج. طاحم رنو و طحیم رنو: البا از رنو. رگید هریاد روند يا هریاد یک

 . هتسب ياه مشچ حتی، رخ عبر هس، رخ متما، خرمنی از: میلس ياهمشچ

 . ردک هضرع نوگ هونگ ياه شقن شنهذ. دفتاا رکاه ب هک تیسه تدس

 . یشبک رتگربز هریاد يالبا هدننک حمایت زبا همنی ینرانو تسیکد یناوت می -

 ؟ عوضو ینا هب قشع -

 هک یشبک میلس رخ متما و زبا مشچ هب رو وازپر لحا رد هدپرن یک یناوت می، بخ -
 . یهد می اررق جرنت سر يالبا

 ؟ میلس يراگتساوخ لیبوق ابوج -

 . یشبک جرنت روند را تودخ لخت نبد از میهبم حرط یناوت می -

 جرنت و جنران رختد هک تسا ینا يیاوگ جرنت ودخ هوعالب؟ میلس از من يراگتساوخ -
 . هتهفن لد رد را

 . هبد تنیز يدننما یرعشت با را جرنت ورد -

 . مشک می گرب و هاخش را جرنت سر، هن -

 ياصد. دشبک را اهنآ همه دش می، ودب می رگبز عطق با وتابل یک و نبود یبرف رگا
 . یختر مه هب را شنهذ يزبا رگبزردما

 ؟دنز مین را هنخا ینا رد گنز سک چیه ارچ -

 . دنمدآ بشید هک نادشرو و دزا با انریا رختا و نخارومیت -

 هکنیا از شپی ؟دشبا هتشاد ديیاز نماهم دناوت مین هک دیمهف مین گربردما ارچ
 ینا فتر می اه حبص رتیشب، یردگب او از را ورد ياه هرا فتنر انوت شدرداپ
 هک مه اهرعص و ایشه اندند مه از یکی تدایع هب نتاسرمایب آن یا نتاسرمایب
 : تگف می شودخ و فتر می اهنآ از یکی میحرت سلجم هب شرتیشب
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 . رانسو هنخت یک از غیرد -

 دیع يارب، نو لاس ره عهمج نیلاو ودب هتشاگذ اررق ایشه تسود با هک مه تیسه
 . دنروبخ راهان ینراوتسر رد دنورب، شودخ جرخ هب سک ره، کیرابم

 مته هب - تشاد ردصم ماا ودب هتنشسزبا هک يراسمیت. دفتاا رشدصم و راسمیت دیا هب
 نخارومیت هزاغم از هنخا دیننچ اش هنخا هک يراسمیت -ردنت دبپهس اش هخالپسر

 یعسیو تانسب ياضف هک اش هنخا نخاولج رد هک يراسمیت. ودب آن يوربرو و رتالبا
 هک را ایشعص و تشاگذ می لیسع یک يرو را اش هردک ورم ياهاپ و تنشس می ودب
 ناگدننک اریدد و داد می اج فشرط ود رد دودنب هردک شهارمه ینلماآ ياهرکتد
 دنانش می دش می یهتنم هنخا انوخپیش هب هک اه هلپ يرو را يرابجا یرغ و يرابجا

، راسمیت رب و ورد انرابع و ناگایسمه تننشس -نبود چه ودب دیع چه - دنتنشس می یا
 . دیامنجا می هلحم یا لحم يراشو عنو یک هب، نخا رومیت لوق هب

 رد ود ره و ودب آن يرو نیب هذر و ودب هتسب داعلمادزا. ردک هاگن رگبزردما هب تیسه
 . دز می ترچ راگنا هک، رگبزردما مناد

  :تگف تیسه
 و تدس تا دنیاوبخ را راعط یرطلا قطنم منک می شهاوخ. دنیاوبخ رعش ناج نراوت -
  . تدفیب رکاه ب رت ترقد با و ردتنت من نهذ و مشچ
 :دورایب تسبد را لشد تساوخ تیسه. دادن رد تن رگبزردما

 . دشبا بلد رعش همه ینا ماش نس هب ینز چیه منک مین رفک -

 . تسا بلد حتما متنخا نیمسی ارچ -

 .ازشیر هفتر منخا نیمسی -

 .ركد هب -

؟ هختورف ماش هب ريت مزیه چه نیمسی یدوگب و دورب رد اج از تساوخ مین تیسه
 :تگف
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 . تگف می یمارب را جرنت و جنران رختد صهق و ودب هدنز منخا همارهم شکا -

 :ردک زبا را ایشه مشچ رگبزردما

 رعش چه ره. يدنما می تا هخال رختد شپی حتما، وديب هدنز رگا؟ همارهم اییجک -
 . وديب هدآور هاپن من هب وت هک ودب قتیو، ام هردک رب از

 تا دردنک زبا را رد گهنل ود ره راسمیت ردصم کمک با تیسه. ددنز را هنخا رد گنز
 صلو اهاعص ياهتنا هب هدیخم دننما کگنچ تا راچه، دهبد هرا را ایشهاعص و راسمیت
 يرو رشدصم کمک هب راسمیت. ودب هدش هدیبوک تفکل کیتسال اه کگنچ هت و ودب
. داد هلاوح يروخ راهان ياه دلینص از یکی هب را ردصم تیسه و تنشس رالتا لبم

، یطقسم، مولقحلا حترا. ودب رگبزردما انددن ببا ياه ینیشیر ناشدیع ینیشیر
 . لتقاپر و بسی: راگدنما ياه هیوم اه هیوم از و یرنجب نان

 و تنشس راسمیت يوربرو، ردک رفاعت هک ینیشیر و هیوم و داد هک ياچ، تیسه
 : دپرسی

 ؟تشگذ شوخ نلماآ -

 . مودب نتاسرمایب اش همه -

 ؟دیفتر نلماآ رهش امکد -

 هاگدورف از تسرا یک ارم. دناد می دماع مپسر؟ رهش امکد مناد مین. رگید نلماآ -
 . ودب هداد را اتیبترت دبپهس. نتاسرمایب دردنب

 . یدردک ملع -

 . شود مین دنتگف من نس رد، هن -

 ؟تیسچ ماش يرمایب دنتگفن -

 نگل ياه ناوتخسا یگدیایس: تگف دماع. تسا لفصم اتشیحضوت. دناد می دماع -
 باید تروص ره هب ... با مناد مین نوایلن با مناد مین، کیتسالپ با باید ... هرخاص
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 اعص تا ود ینا. دنتشاگذ می ایشج یعنوصم انوتخسا و دنتشاد میرب را اه انوتخسا
  . یمربخ ددناد روتدس را
 راگنا. دنتشاد اررق لبم فرط ود رد هک تشاگذ شیکگنچ ياهاعص يرو تدس و
 . ردک ناشزان

 ششیقان سر يروخراهان قتاا هب و تشاگذوا راسمیت و رگبزردما هب را وگتگف تیسه
 و درکا و اه بقاشب. هدروخ ودب هتشاگذ شولج تیسه چه ره راسمیت ردصم. تشگرب
 الحا و، تشاگذ ایشجسر، ردک کشخ، تشس، ردب هنزخاپشآ هب مه را ياچ نتکاسا
 . ودب هدنما تیسه یشقان حوم

 : دپرسی تیسه 

 ؟یدآ می توشخ نخا هللادسا -

 . تسزییچ بد بترغ. تاقما وت منز می. هبد يدیع من هب، بکش اهنیا از یکی -

 :دپرسی هتسهآ تیسه

 ؟ حتیراان انجیا رگم -

 :ردک چپ چپ نخا هللادسا

 وت دنز می کچ یک، یدآ می دماع قاآ هک رابیک يا هتهف ماا تسا رمدپ مثل راسمیت -
 . موشگ

 ا؟رچ رخآ -

 لیو محما كالد، دش هاسی تمپش. دز ارم آب گنلش با رابیک. يروطینمه. مناد مین -
 . تگف دباآ

 . وگب راسمیت هب بخ -

 : ردک همزمز شپی از رت هتسهآ نخا هللادسا

 هدنز هک زنوه: دپرس می یدآ می قتو ره. درست می دماع قاآ از گس مثل راسمیت -
 . درو می يروف و نشیما وت دارگذ می، دنک می عمج تسا هنخا در هقآذو چه ره؟ يا
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 . کن ناهپن را هقآذو بخ -

 ؟ منک رکاچ -

 . کن قایم -

 . مدز آب گنلش با هک مردک یمقا -

 . یموگب راسمیت هب یهاوخ می -

 . دتمشک می هن، هن -

 :دسیر مین شرظن هب ريگید هرا تیسه

 ؟ هدنما خدمتت هب رگید هما دنچ -

  ... ومرب دنارگذب رگا. روز تهف و هما یک و لاس یک -

 . دنارگذن ارچ -

 . دنارگذن ایدش، بخ -

 ؟ تیسه رهش امکد لما -

 . تسا هواس یکدزن ما ديباآ. تنیس رهش -

 : دپرسی شپی از ردتنبل و ردک ضوع را تبحص عوضوم تیسه

 ؟ همدآ توشخ مشیقان از -

 . راسیب لییخ -

 . ام هدشیک یچ -

 هدشیک مشچ هشبی مه هرتاس تا تشه ،تهف. يا هدشیک مه ويت دشیروخ تا ود -
  ... تا ود هک دیشروخ. بکش دشیروخ یک. یدآ مین رد هرتاس هک روز. يا

 : یدپر اج از نخا هللادسا، دسیر شوگ هب یشینما قوب ياصد

 . .. تشگرب هاش شپی مالس از دبپهس. کیرابم دیع دنا همدآ. دماع قاآ -

 ... یردگ می يدیع هاش از الط ويلهپ یک، ودب هدشنی راسمیت از تیسه هک يدبپهس
 آنرق يال ینماوت هد نو سانکسا هتسیکد شنز ماا ... ترضیحلعا ودخ ركابم تدس از
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، دشبا انرهت ياج ره از هک -ردصم و انوج و پیر و ردم و هچب و زن هب و دارگذ می
 دبپهس منخا ياه سابل دارد هدیقع راسمیت. دهد می يدیع - دنناسر می را ناودشخ
 . یدآ می شوشخ للجم هکلم از راسمیت. تسا للجم

 را شنهذ. دز مین ترچ تیسه روصت فالخرب ماا ودب هتسب رگبزردما ياه مشچ
 . ودب هدادوا

 : یدوگ می ودب هدآور هاپن اش هخال رختد هنخا هب و هردک رهق هک همارهم... 

 را اه هچب من. کن سینواکپ را ایته هوزج. انوبخ را تسرد ننشیب وت، هخال رختد -
 . دنک می را هنخا ياهرکا مه انریارختا، منک می لوغشم

 : یدوگ می و پرد می همارهم لغب هب تیسه

   ... جرنت و جنران صهق -
. نبرا با تگف ؟دیچ یچ با دپرسی. ودب هدیباوخ خترد ریز هوید یدوگب یتارب مناج -
  ...  شود مین نبرا با: تگف هوید
 : دنز می قن ناج رانوت

 . »پیري اون« دنا هتشاگذ ارم مسا، دنناوج همه ایمه یسالمکه -

 :یدوگ می همارهم

. ینک می کسوس را اهدتاسا وت. ريتداسو با ناش همه از وت شضوع، هلخا رختد -
 . تیگف تودخ

 هما رهم هب. دنک می فظح را راعط یرطلا قطنم و درو می هرا طایح ورد ناج نراوت
 . هفتر شدیا تشیب تا ود اهنت. دهد می سپ

 هک هودب ناش همه تدس کمیحم بانط چه، هودب آب پر چه اهنآ همه نهذ هاچ... 
 . دنا هدشیک ونیرب نانشهذ از ینروا ياهبآ نانچ

  :تگف رفنوزارف
  ... هقامد دروم را یسرفا رعش دعب. میهن می ییسو را ظحاف -
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  ... مانی و دش می ختم نهک رعش تیسبای ظحاف با دتاسا -

 . فانب تالئاطال ل انسهک نويبا -

 کن ختر رد، لاسنهک نويبا هملج از و، رخآ لاس نشجواد دنچ و دتاسا دنچ. ..
. دنابقس ریوز یک رتظانا هب. دنا هدتاسیا اتیبدا هکدنشاد اتعتماجا رالتا ديورو
، هدش رواتسن هزتا هک ديتاسا. هردک رید. تسا انریا تالیا هربارد قابس ریوز ینانرخس
 وپر یشر هدش رواتسن هک قتیو از دتاسا. دنکش می را ایشه تشگنا. شود می اپ هب اپ
 . تشاد میهرب مه رد دمینگ وج یشر شپی لاس. هتشاگذ يرسوف

. دنک می ورف بوخ نهذ رد را ودخ خیم، مدت رازد رد هحافظ. ودب وزرید نیمه راگنا
 هک را اه نومس، تسا مدیا ارچ. تنیس مدیا يا هدروخ چه وزرید سرپب من از ماا
  ... نودب هتشگذ رد ینعی پیري لحا ینا با. مدروخ ودب هدآور وبد نحسم

 می قن و دنک می دساشن مین رانوت هک ديتاسا هب رو. شود می قاط دتاسا اقتط.. .
 : دنز

 مشو بایفشر تیسبای من؟ تسا ریوز زنوه دنک می روصت؟ یدآ مین ارچ كردم ینا -
 . رموبخ ماش ترضیحلعا با و

 را رگمدیه دباآ لیو محما رد. ودب هدشنی شنز از را دتاسا يرواتسن برخ ناج رانوت
 مرگ آب. دنا هودب هدشیک هیسک را رگمدیه تپش، نبود كالد قتیو اسب چه. دنیدد می
 رانوت هب. دنا هدش مویرواتسن قاآ: ودب هتگف دتاسا زن. دنا هودب هیختر رگمدیه سر يرو
 رگید قاآ ودب هتگف. یردگب ريگید دتاسا با را اش هالسر هک ودب هردک تیحصن منخا
 . شود مین رگید الحا هک ودب هتگف هردک هیگال منخا رانوت. داردن قتو

 :ودب هدپرسی

 ؟داردن روخ در هک ناشیا لکما و لضف؟ هتشاد يرواتسن هب یجایحتا چه دتاسا -

 : ودب هتگف دتاسا زن
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 می اه هچب از تا ود – ددنآور می رد تشدس از یمارد هک را ملکی هتک ینا بخ -
 . دنناوبخ طب دنهاوخ

 انریا مردم مناد مین. دنک می زبا را همه تشم هنماز هک ودب هدشیدینا ناج نراوت و
 . دننک می ادج هسران از را هسر هک تسا ناشتدس لییبرغ چه. دنارد یسونفا چه

 یشر هب تیدس، دنک می رگید دتاسا رو رواتسن دتاسا. تسا هامدنی زنوه قابس ریوز... 
 : یدوگ می و دشک می یشرسوفوپر

 تیگف مشینب می قتیو؟ یمرگذب كردم ینا تالئاطال ندشنی یرخ از تسا روچط -
 :یدوگ می ساشنان دتاسا. دننز می تمروص هب هقم

 . تسا سب یدردک فاگ یک، یدارد شگهن ادابم روز يارب -

 :دپرس می رواتسن دتاسا

 ؟ مردک چه -

 : یدوگ می ساشنان دتاسا

 ربا هس داد روتدس و ردکن رديامن مه او و دیتگف رعش قدصم يارب. یدردک ريگشیان -
 . ودب ابین رعش. دردنک خشپ ویدرا از را نتارعش

 رگید دتاسا ماا. دنک می هرمخاب مزر افرگتل رگید دتاسا هب وربا و مشچ با رواتسن دتاسا
 : دناوخ می

 وت نبردي رد وید و دد با وت رديم ردم وت قدصم يا

 ... یموگ ارت انث قدصم يا

 . تمپرس نمارهق هدنب قاآ: یدوگ می رواتسن دتاسا

 . هاش نمارهق یک. قدصم نمارهق یک: دنز می ههقهق ساشنان دتاسا

 . مهد می دود را لتسبی -

 . ارمدن لسبی هک دینیب می -

 : دهد می همادا و



 

١٩٠ 
 

 . مدیدآ می ودیدناوخ می یشارب؟ تشدس یدداد را نتارعش ارچ الحا -

 . ردب وتپ ریز سر و داهن ششبال ریز و فترگ تمدس از. ردک يدنرردم -

 آن، ودب هتگف ريگید تسبانم هب و ريگید قتو، ريگید سک را »ردب وتپ ریز سر«، هن
 : ودب هتگف سک

 . عقوم هب مه هشیمه و. ودب قدصم ياه هبرح، یختنر کشا و نردب وتپ ریز سر -

  ... ودب هتگف تیسه هب، ودب هتگف ملکی لیخل، دآور دایب ناج رانوت

 و همدآ می رانبا سپ -هدش سیخ اپ تا سر -تسا امدنا رغال. شود می دوار اننرخس
 . هامدنی شیرگ یستاک. دنا هدنش هجومت اهنآ

 ریوز تا دنک می کمک و دنک می ضرع میظعت و مالس و درو می ولج رواتسن دتاسا
 . دنبک را شیسخ والتپ صلیا اننرخس و قابس

 : یدوگ می. دنک می انیزآو ختیر اج هب را اننرخس والتپ شودخ

 . ودب نتایرخ رکذ -

 دتاسا هب را شیلیصحت هامن نایاپ »یريخ رکذ« دتاسا هک تنساد می منخا رانوت
 ذوق با مه، رواتسن دتاسا هک ارچ. ودب رکپ منخا رانوت داد هک داد دهاوخ هلاوح ريگید
 هک نبود يا هکتن، ظحاف تا یسرفا اتیبدا رد ودب هتگف اهربا شودخ هکنانچ و ودب رت
 مان هب او از زنوه رفن دنچ اهنت، دودنب هفتریذپ را نیارنو منخا نیانشجواد رتیشب. دنادن

 ضرق نارشتیشب هب شوشخ طخ با را شبترم ياه هوزج. دردنک می دیا »هپیر اون«
 می رو او هب اهرختد و اهپسر. دنبما ناپیشش بش یک اهنت هک یطشر هب، داد می
. یساسی میگرسرد یا ودب قشع مغ یا اهرختد مغ. دردنک می لد درد یشارب و ددنآور

 باعنشا رفک هب فترگ می جضن ناشهورگ تا و، دودنب تساسی ناگدنمارد رتیشب اهپسر
 . دناسر می رگمدیه هب را قاشع ابالغ و ردک می ینایمرد اپ. ددنفتاا می

 نردک عنقا، هحامل ههما هس رختد یک نانقدکع بیترت، ژتاروک تا ود نداد بیترت
 قدیمی ياشنآ یک ارردضحم هتبلا. بردب بقع هما هس را واجداز خیرتا هک ارردضحم
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 از، تساسی هرا ناگتشگسر ماا. تسا زمال »نردک عنقا« دراوم هونگ ینا رد اهتنم - ودب
 را ناسشرد هک ردک می ناشتیحصن هنرادما و ردک می عمج ودخ ورد را، پسرو رختد

 هب يارب تساسی هک -تسراگذ تساسی هک -تسا ردما و ردپ بی تساسی هک -دنناوبخ
 ؟دنک می چه لپو و ترقد هک دنیاد می نتاودخ و تسا ندسیر ترقد

  :دنتگف می اه یضعب
 .ناشدناشک می تساسی هب هک تساوه رد يزیچ -

 : دپرسی نایشیک و

 ؟دنش دیهش قدصم هرا رد نتاودخ پسر رگم -

  :انرکنم
  .هن -
 و دندش می عمج شودج و عمش ردگ یا يربخا ورد نیارنو منخا ناگفتریذپ رتیشب ماا

 . دآور می دیا هب را هدش شومارف اتیئزج یک ره و داد می را عهقوا حشر او

 دنورب دودنب هتشاگذ اررق فقایشر با نیارنو نسیح و ودب هردک رهق سلجم از قدصم... 
 مین فقار. دبرنب سلجم هب تدس يرو و دننک یهارمه سلجم تا هنخا از را قدصم و
 . دنک می قدصم يالب رپس را ودخ و درو می نسح. دنیآ

. ددنآور مجوه قدصم هنخا رد هب خکا رد از شبااو. هفتر هاش، تسا دنفسا مهن روز... 
 دبا هدنز: دنز می دیارف، دنک می ینانرخس هایپ راچه یک يرو درو می نیارنو نسیح
 هجومت منخا. دنرآو می رشوی او متس هب اراذل. قدصم مدحم رکتد انریا ملی برهر
 دیهش روز نماه هرنگو، نیایپ شدشک می هایپ راچه از و دسر می شداد هب، امین

  ... ودب هدش

 نیارنو نسیح. تسانجیا ملت، تسا هاگدزد انجآ هتگف دنبل، همدآ سلجم از قدصم... 
 نسیح. ددنآور هایپراچه تا هردک ینانرخس هدتاسیا او تپش يرو قدصم ... هدش ال ود

 سر نسیح، تسا هفتر هنانش قدصم يرو را ودخ گنفت يرو يزباسر هک هدش هجومت
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 نبز ردامن: هتگف هردک زبا را اش هسین شودخ. دیباوبخ نیمز يرو قاآ: هدز داد قدصم
 رانوت. دنا هیختر کشا اهپسر از یضعب و اهرختد رتیشب ... هدز مه ردامن آن و انجیا

 . هردتس را اهنآ ياه کشا، انیزرکشا ناج

 نیارنو نسیح دیهش ردما، شودخ هب هک را قدصم هدش اضما سکع ناج نراوت... 
 را سکع ینا. دهد می نانش اه سیالمکه هب. دآور می هکدنشاد هب تسا هدش تقدیم

 رانوت قدصم. دنک می مالس سکع هب حبص روز ره. هدیبوک اروید هب تختش سر البا
 . هردک می باطخ ناج رهاوخ را منخا

 روز هب روز يا هروطسا نمارهق ینا ردما و تساه نمارهق نمارهق نیارنو نسیح... 
، هرا اهنت هک دنا هفتریذپ را نیارنو منخا دتقاعا اه یسالمکه. شود می رتیشب شجار
 . تسا قدصم هرا

 قدصم از را رعش نیارنو نسیح. هودب هتگف قدصم يارب ريعش »یريخ رکذ« دتاسا... 
 و حبص هک دهاوخ می شنیاج ناج تسود یک از و ردب می انرهت ویدرا هب و یردگ می
 ... ربا شش جپن ... دناوبخ را رعش بش و رهظ

 دنک می شیر تسا هدناسر قشوعم لصاو هب هک را نیانشجواد از یکی منخا رانوت... 
 . یردگب را دتاسا لحا تا دنبک حرطم را نو رعش عوضوم، مدآ رواتسن دتاسا رگا هک

 او از هک را ینیانشجواد و، مدآ می سالک سر رید، ودب هدش رواتسن قتیو از دتاسا
 . دنیواد می سر دنتساوخ می مایینهرا

 فصن: یدوگ می و دنک می شسر هب هراشا. دنشین می شزیم تپشو یدآ می دتاسا... 
 :یدوگ می هدش شیر نشجوياد. دنک می درد مسر

 . شود می رتهب نتادرد سر. دیئمارفب نو رعش هربارد را نتارظن وزرما دتاسا -

 دنک می زكان را یشاصد، دنراخا می را یشرسوفوپر یشر و دنز می يدنخرهز دتاسا
 :یدوگ می و
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 می و دآور می رد کتش بیج از يذغکا. تسا یلوط حرب. قاآ تسا فرمزخ هک -
 : دناوخ

 هن، تیسرد وزن هن. رعاشلا نطب فی انعلما. دشک می شفنب غیج دود می بودک راغ
  ... هتاوک یکی، دنبل یکی اه عرصم، يا هیقاف

 : شود می شپی از رتریز دتاسا ياصد و دنک می دنبل تدس منخا رانوت

 جريه مهد نرق رد یسرفا بدا طاطنحا وعشر يارب هک وت، لانسهک نويبا -
 ینا تشآ اهییکایرما. تسیرگ یهاوخ نوخ راصعم بدا طاطنحا رب کنیا، تیسیرگ
 . دننز میدبا را تالئاطال

 :یدوگ می منخا رانوت

 هرطق هرطق هک تسما انرعاش نوخ، نو رعش من هدیقع هب؟ تسه یشتآ سپ، دتاسا -
 و وزن یعنو مه اه عرصم يواست مدع نماه رد ماا. هدیکچ ذغکا يرو هکلم تروص هب
 هصلوح شدناوخ طفق. رثا کل رد ینوتد و یگنهآ مه یعنو و هدش ایتعر ابالغ ظمن

 : دناوخ می دنبما دتاسا هزاجا رتظنم هکنیا بی و. فترگ وخ نآ با باید. دهاوخ می

 و سرت مانی از رتهب سکچیه: یدوگ می و. اهیرتدب هسریک و دنما کشخ مهاگتشک -
  ... را ودخ هنماز نقافخ

 : شود می دنبل دتاسا دیارف

 . ديز مه رب را مرطخا تیعمج. رديک ونفزا را یماصد، زنپیر کن ختمش -

. دناچپ می سر يرو را آن و فترگ می را شالهک هبل، ودب هدنش رواتنس قتیو دتاسا
 را الهک ويلهپ ود تدس با و تشاد می رب زیم يرو از را شالهک، دش رواتسن قتیو
 تداع هب تیگف ماا ... بترم را ایشه هبل و دز می وت را الهک طسو و ردک می انزیم
 را يا هرقسرن ياعص. دناچپ سر يرو و دز گنچ را الهک هبل. ودب هتشگرب شیلبق
 :تگف و تشاردب

 . فترگ درد مسر متما -
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 :تگف نیارنو منخا هب بم ياصد با دعب

 هردک خدمت یسب مملکت ینا هب ويلهپ اندنخا: وگب اسر یلوط حرب كرعاش ینا هب -
 یريگ هکرعم سرپیري شوي ردقا تا دنا هردک خدمت ناگمه از شیب زنپیر وت هب و دنا
 . مایین

 ردخ هرت شپسر تداهش يارب هن یسک، ردک می رکا نیارنو منخا هک ینتاسبد رد ماا
 هک يروز. ودب ییابتدا مشش لاس راگزومآ منخا رانوت. قدصم هرا يارب هن و ردک می

 ودخ هب اسره با را اهرختد ياهمشچ، تگف می شپسر تداهش از و ودب گنت لشد
 وضع ابقاس هسرمد رمدی. دردنک چپ چپ اهرختد، دز فرح هک قدصم از. یدد هیرخ
 دنبل سابل با، تشاد يرقاو ننوکارمدی ديباآ لتود هصدیق منخا. ودب اننوبا ننوکا
 و ودب هردک فیرعم سمش ترضحالوا هب را او بش یک، ودب هدپوشی هک يدیفس
 . ودب هداد تدس او هب ترضحالوا

 ینانرخس رد ديباآ لتود منخا ماا. دنا هدش اربردخ »نداد تدس« ینا از مدآ و المع
  ... ردک اغوغ ودخ

 رختد. تسا هجرخا روما توزار هتنشسزبا کل رمدی یک هسرمد و هنخا مننجا سیئر
 می بیترت مایشن لاس رخآ نشج يارب نیارنو منخا مایینهرا هب مشش لاس ياه
 . تسا مایخ بش، مایشن اول هپرد، دنهد

 ینعی، »اول سنج«از هک مه باسح لمعم »همدآ مایخ«بش مه توعد ياه ترکا رد
 ومه ومد هپرد رد و. دنک يزبا را مایخ قشن هک تسا هردک لبوق تسا روکذ سنج از
 . یردگب هدعه رب واننوشیرا هاگربا رد را رهمگربز قشن

 و کم مه اهرختد. دشیک ونیرب تشاد اغسر اش هنقخاودنص رد چه ره منخا رانوت
 و اهروز. ددنآور یستاک با یا و ناشاهردپ نشیما با یا ناشایه هنخا از را اه يسرک

 مپش و هپنب از متما بش هس، همارهم کمک هب منخا رانوت. دنختود و دنیدرب اهروز
 رهاوج سکع اومق يرو و، ردک تسرد واننوشیرا يارب ییاومق جتا و تشر یشر
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 تنوا با تخت یک و يزر کشرو با متکا تا ود هسرمد و هنخا مننجا سیئر. دشیک
 . دردنک نانش رهاوج ییاومق جتا با گنهماه و ددنز گنر را ختت. دتارسف

 شناد يایلاو از پر رالتا. تسا هتنشس هسرمد و هنخا مننجا سیئر رانک منخا رانوت
 ودخ با را تیسه و همارهم، منخا رانوت. رمدی و اه لمعم ياهرکا و سک و تسا زانومآ

 . تسا هدآور

 هک یگربز گسن هب يدنبل دنب را هچب ياپ. یداپب را نیهاش تا دنما هنخا انریا رختا
 ایشپ رب دنب آن با نیهاش. نشود ورد مششچ ولج از تا ددنب می تسا طایح هوشگ

 يزسب هب تنشس انریا رختا و رددگرب و دورب ضوح هب هدنما رجآ یک تا تنساوت می
 . نردک كاپ

 مایخ. دنتنشس و دندش اپ همه. دندناوخ یهانشهاش دوسر اه رختد، دش وعشر مایشن
، تسا هدش هدناسبچ جک کمی ششیر -هداد هیتک بالشود هب دیفس مپش و یشر با
 می هحنص هب ریرح از ینهاپیر با یريثا و انوج ريختد - تسه مه شدنفتاا لحتماا
 کاتیرح با و دیزر می ماج هب می، حیارص از، تسا تشدس ماجو حیارص یک، یدآ

 می رختد از را ماج و دارد یم رب یشر از را تشدس مایخ. مدارخ می و مدچ می آرام
 می ودخ ياج هب را یشر شچپ تدس با مایخ. هدش ادج هناچ از یشر الحا ماا. یردگ

 ويم با و تدس رد حیارص رختد. تسا انزیم الحا یشر هک تسا بجیع و دارگذ
 : دناوخ می و دنک می رازد مایخ متس هب را شدآزا تدس، ناشفا

  شبا شوخ تیسم هدبا ز رگا مایخ
 . شبا شوخ تینشس رگا خیر هلال با

 می ماا. دنوش می هت تا تسالوک یسپپ یشاوتحم هک را ماج، مایخ -باسح لمعم
 رختد. تدفیب زبا یردگب میمصت یشر ایدش. دنک رازد رختد فرط هب را امشج درست

 تا دنچ -دنز می خیرچ، دیزر می مایخ ماج رد الوک یسپپ حیارص از و شود می خم
 : دناوخ می و -رگید ندیمارخ و ندیمچ
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  ؟ ودب دهاوخ خیوزد تگف هک مایخ
 ؟ تشهبز مدآ هک و وزخد هب فتر کی

 : یدوگ میو دهد می نتکا سر هسرمد و هنخا مننجا سیئر

 . یسویردف داش حترو

  :هک دنک می همزمز نیارنو منخا شوگ رد و
 . ردارب هب داخزرف تمسر هامن. تسا من هاگ هخمد یدسقا ینا -

 هک دارد هدیقع و مدهف می را هتنشسزبا کل رمدی تنگف »یسویردف« نیارنو منخا
 رد »ردارب هب داخزرف تمسر هامن« طابتار از ماا. درنمع ناگدشنبخ ويگ یسراپ نکارت
 . دآور مین رد سر امییخ بش ینا

 و رگیزبا نماه با و مایخ مپش و یشر نماه با. واننوشیرا و رهمگربز مایشن، ومد هپرد
 يرو از را یشر و شود می خم باسح لمعم و فتدا می یشر عهفد دیننچ ربا ینا
 . شود می فرصنم کلی هب یشر ازسر رخآ و دارد می رب نیمز

. دننز می تدس همه، شود می نشرو هک رالتا ياه اغرچ و شود می متما هک مایشن
 ینز. دننک می میظعت و دنیآ می هحنص هب انرگیزبا متماو یشر بی رهمگربز -مایخ
، دنیآ می ناج رانوت فرط هب، ودب هردک يزبا را مایخ هقشوعم قشن هک یريثا رختد با

 : یدوگ می، تسا دنت هزسب زن

 هتفشی و ردگاش لییل، ام هدزا رهاوخ ینا و تسا ... نیمسی من مسا، نیارنو منخا -
 . تسماش

 : دپرس می و دهد می تدس ناج رانوت

 ؟ودب روچط اه شماین -

 :یدوگ می و ددنخ می نیمسی 

 یک منک می رفک. مردک فیک ناودنشب هنماوعصم و نودب يوبد از، مدیدنخ راسیب -
 . ودب هدش رهمگربز و واننوشیرا مایشن رد هابتشا
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 ؟یهابتشا چه –

 رد. ودب هدنش مه روک و نبود ینادنز زنوه، شودگ را جرنطش راز رهمگربز قتیو –
 یک. ددنآور واننوشیرا روضح هب نجیرز و لغ و اندنز سابل با را رهمگربز، مایشن

 جرنطش هدیه ابوج رد را نرد دعب و ایدشگب را جرنطش راز تنساوت مین روک رهمگربز
 . تنیس مهم الصا. تنیس مهم لیو. دنبک اعرختا ندیانه

 ؟ یچ رگید. تسا مهم ارچ –

 ما ياهرشوک. دنک می قصد مه دنه رد، دز رتقدی هربارد رهمگربز هک اییه فرح –
 . دنتسه و دنا هودب تارتقدی رشوک ود ره

  :یدافزا می و دشک می یهآ نیمسی
 . تسا ثداوح هررااچه و خیرتا هررااچه ما رشوک -

. دپرس می مایشن رگید ياه بیع از نیارنو منخا ماا. دنک می رازد تدس نیمسی
 :یدوگ می و ددنخ می نیمسی

. شوپب را تسیورع سابل بشما، هخال: تگف یم من هب لییل، نیارنو منخا دنیاد می -
 . تددپسن هب من بحبوم لمعم مهاوخ می

 . دیمایرفب لحا ینا با -

 :یدوگ می نیمسی

، ديآور رد من نباز یک هب ینعی يدنه نباز هب يدنه ناگدنآور هدیه رگا، بخ -
 هیختآو فقس از هک واننوشیرا ییاومق جتا رگا ... دش می رت کحضم. ددنز می فرح
، دناشبک البا را ودخ، نردک جتا رد سر يارب نبود رجبوم واننوشیرا و ودب انزیم ودب
 از و ردک یريگ هنانش تسرد جتا قتیو و. دنادنخ ارم کلی شودخ نیمه ماا. ودب رتهب

 مکششک. فتمر هسیر هدنخ از دناپوش را شردنگ تا و دفتاا واننوشیرا هکل يرو فقس
 هکنیا و دنورایب رد واننوشیرا سر از را جتا هکنآ يارب يدنه ناگدتارسف و انرگیزبا
 . مدش رب هدرو هدنخ از، من ياخد ددنآور یچیق تباقع
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 : دپرسی می، دز مین دنخبل حتی ناج رانوت

 ؟ یچ رگید -

 هدش روک و ودب ینادنز رهمگربز اعقوا، دنمدآ هک میرو ناگدتارسف، یخیرتا رظن از ماا -
 واننوشیرا زبا، تگف ابوج هک را نایمرو ياه شپرس و ددنآور رشد اندنز از. ودب

 با و ردک شوخ اج رهمگربز مایشن ینا رد ماا. دنناردگ شرب لاچهاسی هب داد روتدس
 و تنشس فترگ نیمز يرو، یشر بی کلی هب ربا ینوا، شدیفس هدابل و نجیروز لغ
، دندیصقر و ددنز اه هقاصر و انرگشمرا و دنازنوب ناگدنازنو داد نمارف هاش قتیو
 همه زیه مهاوخ می رعذ و اینب الکام ایشه مشچ با و ردک فیک ابیسح رهمگربز
 . ردک ازدنارب را ناش

 :یدوگ می ناج رانوت

 . ودب رتهب ددنز می فرح يدنع من نباز یک با مه نایمرو رگا -

 : یدوگ می همارهم هب ناج رانوت، درو می هک نیمسی

 يروک هب. ردک لمتزلز را مسفن هب دتماعا. وشرف لضف يرو و مشچ بی هکینز -
 . مناوخ می رسد روم می مششچ

 :یدوگ می همارهم

 یه تودخ هوعال هب، يا هداد را اهترایت ینا وت تنساد مین هک او، هخالرختد -
 . يدپرسی

 :یدوگ می ناج رانوت

 . یرگب نقافخ رگید وت. فهخ، فهخ -

. ودب هدزن همارهم سر وت همه ینا و ودب هتسکش تشدس شکا ... ودب هتگفن شکا ...
 ... شکا

 تا هس ود. هودب اردشو یناحمتا ياه شپرس، ودب همدآ نتایرسبد از هزتا ناج رانوت... 
 . ردک ريفک ناج رانوت و دنا هداد دیفس هقور اهردگاش از
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 : دپرس می رديم ياصد .دنز می گنز نفتل

 ؟دیتسه نیارنو منخا رانوت ماش -

 .هبل -

 . یمردک ادپی یمشوتق رد ماش نفتل هرماش. هردک فداصت زن یک -

 :تسا کلیش چه دپرس می. دروخ می مه هب ایشه ناددن ناج نراوت

 . تسا شسر شیگ الهک و تسا هزسب و قد تپس -

 : یدوگ می و دنز می شسر وت رانوت

 . منینزان همارهم، ام هخال رختد. دهبد مگرم اخد -

 نوخ قتاا هب ورهرا از، شود می مایینهرا هخال رختد قاتا هب لمع یرما نتاسرمایب رد
 ردم یک. تسا یونخ، دنا هدشیک همارهم يرو هک يا هفالم. تسا یونخ کشت، هیختر
 . دنا هدتاسیا تخت رانک زن یک و

 :یدوگ می زن

 هک يروج. فتر رد و دز او هب ترافس از رتالبا دشیمج تخت نابایخ رد پیج یک -
: تگف می هسبک از یکی. دندش عمج مردم. دارردب را اش هرماش تنساوتن سک چیه
 . مدرآد ترافس از پیج هک میدد مودخ

 :یدوگ می ردم

 بعف مکتنی رد و مردک لشغب مودخ. دتاسیا یستاک یک دهبد شیرخ اخد -
 هک ردک شفیک هب هراشا؟ مهبد برخ یسک هب رهاوخ: مدپرسی. تشاد ناج. دمشنبااوخ

 فداصت لتود هروازد رد یستاک. دیمش ارسو ولج منخا ینا و من. ودب منخا ینا تدس
 . نبود ادنی هب شرمع. نشیما فک دفتاا بقع مکتنی از. ردک

 : یدوگ می، تسا یونخ ود ره سابل. دنک می هاگن زن و ردم هب منخا رانوت

 . دییاوح و مدآ لنس از ود ره ماش حقا -

 :دشنی عوضو هب ربا ینا را رگبزردما ياصد تیسه
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 همارهم؟ اییجک کاظمی قفشم يا. شوي می رفتومخ مه روز هب روز!  فومخ انرهت -
 ؟ اییجک من ننیزان

 رزتسب را جرنت سر گرب ینرخآ تیسه. ختیمآ هسارنخ هب و دش وار همزمز اصد زبا و
 . ردک عمج را شطاسب و. متما. ردک

 تدس. ودب زبا کتشژا ياه هتکم. ودب مه يرو ایشهمشچ. ردک هاگن رگبزردما هب... 
 :تگف می دنبل و ودب هتشاگذ الییخ هچب یک سر ریز

 . مرمع هشیش نبز مک و لمد زیزع نبز مک -

 :درسیت تیسه

 دنبل یا، ابوخ رد گربردما هک مدآ شدیا ماا. هیدپر ناج رانوت سر از قلع دنکن -
 . دشک می هسارنخ یا و دنز می فرح دنبل

 وديگ رد و ودب هردک آب را موم. ودب هفترگ را یتسه شوگ هازدنا هپنب با منخا همارهم
 هتگف و ودب هدآور رد هلولگ تروص هب را هپنب، ودب هدش هتسب هک موم. ودب هیختر هپنب

  ... یشون مین دننکرد ببم رگا ایته وشگ ويت ارگذب اه شب: ودب

 : تگف می رگبزردما... 

 ؟ يا هرکاچ مبا تپش رو وت سپ قاآ. فتیا می، ننشیم اندوان يرو ناج نسیح -

 ؟ نسیح، همارهم، يقز همع، قاآ؟ یدا هدش عمج مبا تپش يرو نتا همه ارچ -

 هراپ رداچ با، تسا تشز. تسا هراپ مهاسی رداچ. هدشمگ زممان رداچ. مایمن من -
 . اه هردم المع هب ایمیب

 هنخا رد رمع رخآ تا هالس تیسب رختد دش مین. کن ول را تشرع تدس همارهم -
 . دوسپب اول بخت

 ؟ هردک یهانگ چه ؟یشرب می اجک. فتیرگ را نیمسی تدس الحا، د -

 . مردک طلغ من؟ من -

 . تسا تمدس مد هک ره؟ میزرب هک هب را مرهز بوخ -
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 .هانگ با یا هانگیب -

 . شیدیرگب، شیدیرگب. فتدا می نسیح قتمگ يیدد. ردما، نسیح -

 :دپرسی ودخ از تیسه. دیکرت چهوک رد يا هقرت

 ؟هشفشف ؟دننکرد هقرت دنهاوخ می امتیق موی تا يرسو هشنبراچه بش از اه هچب -
 ؟دنبوبک را اه هنخا رد و دننبز قکشقا

 رد شچپ نتاپس زنوه و یختر می شنماد هب اه هونگ از کشا. ردک هاگن مادربزرگ هب
 . ردک كاپ ایشه تشگنا با را ایشه کشا و تنشس رشانک. ودب تشدس

 :دپرسی تیسه. شودگ مشچ رگبزردما

 ؟یدیدد می ابوخ -

 می. ودب اه هدنز از رتیشب اه هردم هدع. مبا تپش يرو دودنب همدآ اه هردم همه -
 . دبرنب ارم دنتساوخ
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 فصل هشتم

 يازشیر ینیشیر خیرف منخا يارب حبص هک تگف می یشع نماما و دنرا می نژیب
 . هالمع یک ... هدتارسف را مییحک منخا

. تسا هدتارسف رنجوگ منخا یدوگب و هیاد تدس دراپسب را اه ینیشیر هتگف يیدنو هب
 رد. دهد می ماعنا، يدیع اننوع هب را اه ینیشیر لپو هرنگو رو رد و زاگ يرو ارگذب اپ
 :تگف یشع نماما، دنفتر می البا هک اه هلپ از. دنرا ناختماس مد تا نژیب و ودب زبا غبا

 . سبوب را تشدس ییوگ می خیرف منخا هب را دیع یکربت قتیو -

 رد. تشاد فیک رد و ودب هدیچپی يدیفس ذغکا رد را میلس هدیه. تگفن چیه تیسه
 کشرو با مکتنی یک يرو، سر رب ريیرح زمان رداچ خیرف منخا، ییاریذپ رالتا

 يارب اج -رترغال کمی و رت ناوج ینز رشانکو ودب هتنشس، مان خن يا هوهق مخمل
 ونبد -دندش دنبل یشع نماما ولج هدنابنت ود ره ماا -نبود ريگید ي هدنابنت چیه
 ینیشیر چه، تشرع یهلا یريمن. اهالس ینا هب لاس صد. هوسب و چما -لیقثرج و کج
 : تگف یسقد و. یمدز کناخن، یسقد و من. اییه

 . ردما منک ضرع چه هک کناخن -

 :دز اصد خیرف منخا. را او ي هونگ مه تیسه و دوسیب را تیسه ي هونگ خیرف منخا

 . نبیب را تسورع ایب هیاد -
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 ياهرداچ فیدر هچبق یک رد. ودب زبا هچبق تا ود زیم يرو. مدرآد يزیم تپش از هیاد
 تا یناپیش از را تیسه تروص هیاد. اهزمانرداچ فیدر رگید هچبق رد، هاسی هدش تا
 و هیوم ياهقابشب از پر هک را تیردسب ياهزیم تیسه هاگن و ردک یفت ي هوسب با هناچ
 و، ردک سیر ودب دنق ياه اندنق حتی و لیجآ ياه فرظ و ینیشیر ياه نیچ بل

 . دیدن يذغکا لتمادس هبعج یک

. دودنب هتشاگذ ینتاسهل دلینص اه ننشی هاش تا راچه و تشدنرد رالتا ورد تا ورد 
. تنشس رالتا هت و ودمپی را رالتا لوط متما تیسه و تنشس یسقد رانک یشع نماما
 :دپرسی رشدما هک دشنیو، دشنی می یسقد با را رشدما رکو ره ياصد

 رهاوخ رختد، نافهصا هودب هفتر هک: تگف یسقد و؟ يامدنی اسون رگید ارچ -
 . فتر بل وت رشدما هک یدد تیسه. دورایب را وکنی شرهشو

. ودب قاچ، دآور ياچ و تشاد سر رب سريرو تیسه مثل هک ینز ماا. نبود قاچ هیاد
 :تگف دنبل یسقد

 . تسا نتاودخ لزنم. دیمایرفب لیم ینیشیر اه منخا -

 ماا، ودب هیختآو فقس از یغارچلچ. دیزرگب یسقد ازدنارب از تا ردک هاگن فقس هب تیسه
 فقس ياه ییرکا هنیآ. ودمن می نیکرچ لد، ردک می سکعنم را راسدنا هکنیا از رنو
 از یرصتق -نوغاد اه ريب چگ ياه هبت و لگ -هیختر اه هنیآ از اییه هتک -هدز دود

 قتاا هوشگ رد هک ودب مییظع یندچ يربخا نردگ هب رتیشب یرصتق ماا، ودب نماز رگذ
 می غبا دروخ هب دود و ودب هردک راخسو را سريتاسر هپنجر، يربخا هلول. ختسو می

 ودخ صخا گنر يراگروز هک را اییه هشیش، هدپوسی اه ختایی اه هپنجر يالبا. داد
 الحتماا و، ودب ینما دتاسا رالتا خیبطم هاسی هدد، رالتا ... هدز ورد، دنا هودب هتشاد را
 . ودب هدش هاختس نماز یک رد هنخا ود ره
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 تدس هب و دنتشاد می رب را رداچ، دنتشاد سر رب هاسی رداچ هک اهنآ. دنمدآ می اه زن
 تا را هاسی رداچ دعب و ختادنا می ناسرش يرو زمان رداچ یک هیاد. ددناد می هیاد

 . تشاگذ یم هاسی ياهرداچ فیدر يرو و ردک می

 : دپرسی هتسهآ تیسه، فترگ تیسه ولج را ياچ نتکاسا ینرخآ، قاچ زن قتیو

 ؟تساجک ییشوتدس -

  . تسا غبا هت نماودخ لما؟ نماودخ لما یا دیهاوخ می یگرنف -
 رالتا بنج هنخاربدآ از. دفتاا هرا قاچ زن لادنب هدروخن ياچ و تساوخ یگرنف تیسه

 از، تیسه نبدید هن هرانک قالی هک دنتشگذ ییورهرا از - ناوشج، ورماس - دنتشگذ
 و وان. دز را اغرچ دیکل و ردک زبا را يرد قاچ زن. ودب هباخت گنر، شپی اهالس

 ياهرزد از. اج همه و اج ره رد دیفس اه شیکا و دز می قرب يدیفس از ییشوتدس
 . یداورت می رنو ییشوتدس هب هدنرسی هتسب رد یک

 : دپرسی ییاصد

 ؟ هیک-

  :تگف قاچ زن
 . ام هدآور را اه نماهم از یکی، یجتا منم، میلس قاآ -

  :میلس ياصد
 ؟تسا زبا غبا رد -

 هبل -

 شوخام را ییشوتدس اغرچ، درآورد شفیک از را اش هدیه. تشس را تشروص تیسه
 : میلس ياصد. دز محما بنج هتسب رد هب و تسب را رد. ردک

 . وت ایب داهرف -

 شرکم هب تدس. تنشس دش اپ ناگهان تیسه اریدد هب. ودب هدیباوخ نیمز يرو میلس
 :تگف و تشاگذ
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  .آخ -
 یک اهنت. ردک اهر میلس ابوختخر رانک بیوچ تخت يرو را شفیک و فهحت تیسه

 :تگف تیسه. ودب تخت يرو بالش

 . دشیبک رازد منک نکمکتا یدراگذب. ركابم ندتایع، مالس -

 . دیمحرامن ماش، شود مین -

 . دناوخ مه يردارب رهاوخ غهیص شود می، دناوخ واجداز ي غهیص شود می قتیو -

 :تگف میلس

  . دنیک کمکم و تمپش یدارگذب را بالش آن -
 . ودب هتساوخ میلس هک ردک را يرکا نماه تیسه

 :تگف میلس

  ... دنیفوپر هتنوش یشرو تسه ییاود، یدردگب اهواد ي هبعج وت -

 :تگف میلس. ردک ادپی را واد تیسه

 ینیشیر هتک یک یا بسی یک یدورب شود می. شدروخ شود مین خالی کمش با -
 . دفتاا هرا تیسه. یدورایب یمارب

 : تگف میلس

 رازد هک یسک نیلاو سوي هب تدس. یدردک فاو نلتاوق هب سپ. ركابم ندتایع -
  .مودب من یدردک

 . یدآ مین ديزو ینا هب تمسود -

 اهزمانرداچ ي هچبق - ودب هدش هتسب هاسی ياهرداچ يرو همرت هچبق. ودب پر رالتا
 هردب رد هب المس ناج هک را رشانک لاگنچ و درکا، هیوم از پر قابیشب تیسه -خالی

 یا هیاد هب تنساوت می خیرف منخا. تشاردب، تیردسب ياهزیم از یکی يرو از ودب
 اهزیم يرو از را قدنف و هتخم تپوس و هیوم تپوس از پر ياه بقاشب، یدوگب یجتا
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 و کچوک یسین یک هنخاربدآ رد تیسه. دشیک می نایقل خیرف منخا ماا. دنبک عمج
 . تساوخ یجتا از ياچ نتکاسا تاود

 هب لاگنچ با و دنک تپوس یسیب. تشاگذ بیوچ تخت يرو را یسین، میلس قتاا رد
 درد رکم ینا یاآ. ودب هیدپر شگنر و هدفتاا ودگ میلس ياه مشچ. تشاگذ میلس ناهد
 ؟تشاد همادا رمعلا امدما، يزبا

 :تگف میلس و دروخ رد هب رگنتل تا ود

 . وت ایب دياه -

 هدنخرف ردارب. تشادن دروخن، تشاد تن هب یوسط نپشکا یک. مدآ وت ییالبا دنبل ردم
 مشچ. هناشراچه رشدارب و ودب یکربا و رازد هدنخرف اهتنم -ناشفرد داهرف - ناشفرد
 رشدارب. تشادن یشر هت هدنخرف. ودب رشدارب ياه مشچ. نبود مزرق هدنخرف ياه
 . تشاد

 و ردخ و تنشس تیسه هدیه يرو و تشاگذ رانک را تیسه فیک -داهرف -دياه
 :تگف لد رد. دفتاا هیرگ هب تیسه. ردک شیرخم

 . روهدنل -

 : دپرسی میلس

 ؟ ینک می هیرگ ارچ رهاوخ -

 . ردک انوغاد را میبرف قاآ ینا-

 . مرخ می یبرف یهاوبخ تا یتارب -

 . مودب هردک یشقان وت يارب یشرو -

 :تگف روهدنل 

 . دشیک می رگید یکی، بخ -

 :دپرسی و ردک حافظیاخد نیارگ تیسه

 ؟تساجک ییشوتدس -
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. ردک نشرو را ماحم اغرچ. ردک زبا را میلس ابوختخر يالبا هتسب رد. دش اپ روهدنل
 را محما اغرچ. دشیک را لتاوت نوفسی لکیا. ردک برص. تشس را یشرو و تدس تیسه

 رد يرو و مدآ لماروک. ردک هتسب و زبا لکیا را محما ورهرا هب رو رد، ردک شوخام
 . تنشس لتاوت ارد کشرو

 : داهرف ياصد

 ؟یدآ می بتاوخ؟ ارسرد آبسر؟ هلژا؟ هینیرم؟ بابا زن امکد از -

 : میلس ياصد

 .میجگ، ام هدروخ صرق -

 :داهرف ياصد

 ؟تسا کششم مد کششا ارچ وت یجبآ ینا -

 : میلس ياصد

 ؟ هدشیک چه یمارب مبینب تساوخ می. تسا ساسح -

 :داهرف ياصد

 ؟دروخ را اه هیوم ینا شود می -

 : میلس ياصد

 .هتبلا -

 .توکس

 :داهرف ياصد

 ؟دشیک اجک هب تنفترگ زن رکا -

 : میلس ياصد

 ياهرختد ياهردما، هدش ادپی یرگب زن ردم یک هک هدش عایش قتیو از، اج چیه هب -
 . تالیفصت و سکع با، دنا هدآور مجوه بخت مد هدرشیت
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 مین اپ انجیا لاس تا لاس. هدآور را وکنی شرهشو رهاوخ رختد نافهصا هفتر مرهاوخ
 . دنا هردک اقرطا الحا ماا، تشاگذ

 : داهرف ياصد

 ؟ تسا لگوشخ هرختد -

 : میلس ياصد

 ؟ هرختد امکد -

 : داهرف ياصد

 . وکنی نماه -

 : میلس ياصد

 کشت رانک یدآ می و دنک می سر زمان رداچ. یردگ می لمپید لاسما. تسابیز راسیب -
 . دنک می مهاگن کیدزد و دنک می تپوس یگنران یمارب و دنشین می من

 : داهرف ياصد. هدنخ ياصد

 ؟ يا هردک وزاجت یعشر لالح رظن یک از سپ -

 : میلس ياصد

 . ام هدش قشاع هنافسأمت من ماا -

 ؟ هنافسمتا ارچ -

 مه دتییقع رظن از. دارد فیرع و یعشر بیع یک و ارزه ام هدش قشاع هک ريختد -
 قشاع انمض. تسا دیاز مه شسن. تنیس مه لگوشخ. تسا من مقابل طهقن تسرد
 . تسه مه ريگید ردم

 مه با لاس هدوازد وت نوم. کن تشسرد و ایب الحا، تسه مه هرباک و هحامل بدال و -
 یهاوخ می. وديب وفرعم یتراد و قلع هب هیشمه وت. یما هودب تسود و سالمکه
 ؟ يازدینب لیچه چه رد را تودخ

 : میلس ياصد
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 . تنیس مودخ تدس -

 . ارگذب یسبانامن قشع نیچمه سر رب اپ. دشانب تودخ تدس هک تینیس میدآ وت -

 ...  دشبا هتشاد هتنچ رد چه یمارب اتاونتروف تا -

 ؟تیسک رگید اتاونتروف -

 . تسرنوش ياخد -

 ودب هدپرسی میلس از ارچ :ردک می تساوخزبا شودخ از. ودب هدش هتسخ تیسه
 ؟ودب انجماه شپیش تعاس منی هک حالی رد ؟تساجک ییشوتدس

 
 
 
 هب ارچ ... تیسه الحا و دتاسیا می شوگ یشع نماما. دتاسیا می شوگ رگبزردما
 لتاوت ارد کشرو رد يرو ؟تشاگذ مین تیشز تداع نانچ سر رب اپ روهدنل لوق

، دنا هدتاسیا شوگ اه نز رتیشب يرالاس ردم رانود از: دشیدینا می، هدلزد. هتنشس
 اهردم يدج عمج هب یهرا هک ارچ، دنا هردک ارامد، دنا هردک ملحت، دنا هتگف روغد
 محما رد شود مین اپ تیسه ارچ؟ هامدنی شوج هب ناونشخ قتو چیه ارچ. دنا هتشادن

 نیمه شودب دهاوخ می هک یینو زن ؟دازدنا مین روهدنل يرو وت فت و دنک مین زبا را
 روز ینا هب را او میلس لانم و لما هسوسو یاآ؟ هدفتاا گید وت میحل لوه از یاآ ؟تسا

 یک ماا. دنبک یريگرااه هک تشاد اج تشاد می ودجو یلتژ غیت یک رگا؟ هختادنین
 یشر هک میلس. ودب هیدد ییشوتدس يالبا هقبط يرو قیرب یشارت یشر نشیما
 میلس رگم ؟دنیوگ مین روغد اهردم رگم :دشیدینا -ماییرخ ياه شیر - تشاد
. دنیوگ می روغد اهردم سرت از اه نز ؟دزن اج ودخ یجبآ را تیسه »فیرع و یعشر«
 ؟دنیوگ می روغد کی سرت از اهردم

 هک هودب یسک یعبیط و المس مدآ، هودب ابرخ ناهج سر ینا رد اصوصمخ ادنی، بابا يا
 دنا هودب یک هرماش ناوشیج اهردم لحا ینا با دشبا هتشاد هرچه رب ريت کمحم بقان
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 اه نز و. درو می سر دورایب شوج یسک قتیو و دنورایب شوج هک دنا هتشاد قح و
 آب میلس و فتر می باید. دننبز رشو تیسبای طفق هک دنا هودب ود هرماش نیارشو

 دینب مین قشوعم رد بیع همه ینا تسا قشاع هک رديم. ردک می شومارف را هکاریز
 . ردک بشوخکیم روهدنل نباز از تییه مان ماا ... ودب هفتر را محما هرا همنی تا

 مدآ شرتخد. یمودب هتشاگذ رکا تییه نشیما وت تیعاس ببم یک وزیرف و من -
 ودب هیختآو شدنبرکم هب رتش هلوگنز. ودب هدپوشی رقلمکا سابل. تنشس نشیما بقع
 داد و مردک زبا را نشیما رد. ختسو لمد، سومل رقدچ ... نوبتگال نیع ایشهوم ...
 رشد نشیما از و مدشیک را تشدس، دش مین اپ هرختد نوچ و کن اررف. کن اررف مدز

 تییه. هشینما وت ببم، كاچ هب نبز: تمگف هدننرا هب. تسب را تپوکا رد هدننرا. مدآور
  ... يراجفنا چه ... مردک اررف. تگف او هب هدننرا مدآ مه

 : میلس ياصد

 ؟تسا ظامین راشتسم تییه ینا -

  . تسا یگنهرف راشتسم هن -
 ثمک

 : داهرف ياصد

 ؟منبما انجیا، مناوت می بش دنچ -

 هتبلا -

 : داهرف ياصد

  ... مردک نفتل وت هب، مدیمآ وزیرف و من و تمشاگذ دهشم را هدنخرف، یما هفتر ول -
، هدنخرف هک الحا. تنشس و دنیاسر لتاوت ارد کشرو رد هب را ودخ لماروک تیسه
 از دناوت مین تیسه رگید هدرآورد سر تساسی از، تیسه یسالمکه »منکچ خترد«
 . دروبخ مج ایشج

 :داهرف ياصد
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 من. دنما می بقع اممد تیعیشر رکتد - یگسن هوک مودب هفتر اه ینونکا با روز یک -
 داهرف ماش: دپرسی. فمرط هب مدآ يا هبیرغ؟ ییآ مین ارچ رکتد تمگف و تمشگرب
، هن تمگف؟ هدروخ نتاوشگ هب تییه رتسم مسا دپرسی. هن تمگف ؟دیتنیس ناشفرد

 متگف ؟تیسچ هیضق دياه: دپرسی، ودب هدسیر ما هب تیعیشر رکتد ؟مگر روچط
 يزمان شپی هب میتشاد. یدیمد اضر مماا نحص رد را هبیرغ آن رگید رابیک. بابا یچیه
 ارم ولج رهم تشادن رهم. ودب تسم تسم شبکتا. دیمناوخ می زمان دیعس خشی قاآ
. من ولج را رگید همنی و شودخ ولج تشاگذ را همنی یک و ردک همنی ود، تشاردب
 فص از يا هدتافنی تیعمج گنچ هب تا :تگف و شبکتا فرط هب مدآ تیعیشر رکتد
 می مه را هاشغبا هیضق منماگ هب. میدد را هبیرغ كردم نماه زبا. ونیرب ایب ارانزگزمان
 همنی هاشغبا تپش، ودب هردک نالمادنب هک را کیوااس یک وزیرف نوم ؟تسا تدیا. دناد
 . ردم ینبارهش نتاسرمایب رد كردم. یمردک فهخ

 توکس

 : داهرف ياصد

 رخ از و من هب هبد را تا یجبآ وت. منیبک يرکا یک ایب. میلس ام هتسخ لییخ -
 ... یمشو می ارد هچب. یمیرگ می زن نماود ره. یرگب را هدنخرف و، نیایپ ایب ناطشی
  ... منیز می لیب هجفا یمرو می، منیاوخ می بکتا ... منیک می يرلکاگ

 : میلس ياصد

 ؟ همدآ توشخ مرهاوخ زیچ چه از -

 را ایشه کشا و مشو اپ تساوخ می لمد، ردک هیرگ قتیو ... ایشه مشچ حالت از -
 . میسبل، منک چما

 : میلس ياصد

 بوخ تا دنک می کزرمتم ایشه مشچ رد را یشاوق متما، دارد زمال کینع مرهاوخ -
 . هدش حیو او هب هک شود می یسک ياه مشچ هشبی ایشه مشچ قتو آن. دبینب
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 حالتی چه ایمه مشچ تمنساد مین مودخ حتی، رابکان میلس يا: تیسه نهذ ياصد
 ؟دارد

 : داهرف ياصد

 . شود زبا لمد، منبز فرح هکلم ود او با ایدیب ترهاوخ نبز گنز -

 . دارد هچب تا ود و رهشو. هفتر الحا تا مرهاوخ -

 : داهرف ياصد 

 . یرگب را هدنخرف وت کم قلا -

 . ودب هدنخرف میدد هک ريختد نیلاو تسا تدیا -

 : داهرف ياصد

 . فترگ می را هدنخرف و دش می ادپی یسک شکا. يدیدسنپن هک -

 : میلس ياصد

 . ردک می حترا ششر از را هدانوخا و -

 : داهرف ياصد

 . ردک می صالخ شودخ شر از را شودخ، هن -

 ثمک

 ؟دشبا شبل گرب راگسی هک رگبز سکع یک؟ ياردن اراوگ چه سکع یک وت -

 : میلس ياصد

 ؟ یهاوخ می چه يارب، انوااه گرب راگسی -

 . منک شاگن مهاوخ می -

 می ارردب و ارگذب و فتنر هرا ياصد. ددنز مین فیرح هک دننک می چه تنسادن تیسه
 دنکن. مدآ می هک ذغکا خش خش ياصد ؟دنتشگ می اراوگ چه سکع لادنب یاآ. مدآ
 مین اش فهخ ؟دنک می چه شودب وربرو تیسه با رگا. ایدیب ییشوتدس هب روهدنل
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 رد را رواج یک راگنا، دز می گنچ لد سر يا هبرگ هچب راگنا رگبزردما لوق هب ؟دنک
 . دندشیک می تشپش هیرت هب و دودنب هردک ورف خی آب

 : داهرف ياصد

، میلس یناد می. منیک وعشر اه هغزا از اول تگف دیعس خشی قاآ. سکع تا هد عالف -
 شپی روم می شعقوم هب، شود مین ودخسر. فترگ دیا باید را هناحلسم هرزابم
 . اه یینطسفل

 : میلس ياصد 

 . نتاسب مه یینطسفل زن یک -

 دنا هدش مین عمج اجیک ناش همه قتو چیه ... هک ردک فیرعت را زیچ همه داهرف... 
 یک هک ... دنا هدش می عمج ريفن تیسب هد يدهشم يفقار هنخا رد و افخ رد هک ...
 . دنا هودب همدآ ريفن هاپنج لچه نانیمز اغرچ هنخا رد بش

 : ودب هتگف دیعس خشی قاآ. دودنب هدز فرح مه فالتئا از، هبل... 

 . دنارد رخا مه اه لگ هکنانچ. تسه مه انیوح رد. تسا نانسا تیذا بغض

 انیوح. دنک مین ملع قلع با هیشمه و تسا مشخ دزو نانسا ودب هتگف شبکتا و
  ... و دنک می نانسا ماا، دنک مین رکاش رگید دش هک سیر

 هتسخ. ایدیب رد ودب هردک تسرد ودخ يارب شودخ هک يا هتل از تساوخ می تیسه
 ناشالدنب هب نژیب دنکن هک دز می رشو لشد. داد مین شوگ تسرد رگید و ودب هدش
 دز می سحد. دننبز یشاصد یجتا و هیاد و خیرف منخا و رشدما الحا. دشبا همدآ

 هدنخرف، هن؟ نبود هدنخرف راعتسم مسا هیضرم یاآ ماا. تنیس دارم زج یسک شبکتا
 هردک ادپی هدیقع يرماعتسا دض يا ههبج ي هرزابم هب هک تشادن يروعش نیچمه
 را هدنخرف هک ودب اهمدت تیسه. هردک ادپی يروعش نانچ اه یگزتا مه ایدش. دشبا
 . ودب هدیدن

 : داهرف ياصد
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 . دنورایب میارب ياچ انیول یک نبز گنز -

 حتمی ییشوتدس هب شنمدآ هک دروخ می ياچ روهدنل رگا، دش هدشنی گنز ياصد
 و دنیاسر ورهرا رد صلیا رد تپش هب را شودخ و فترگ اروید هب تدس تیسه. ودب

 . دنما یجتا رتظنم و فترگ تدس رد را رد هیرگتدس

 : میلس ياصد

 .تیگف می بخ -

 ؟تمگف می چه -

 ديز می فرح هورگ از -

 ودب هتگف دیعس خشی قاآ هب، داد مین بکار یناسآ هب هک و تگف شبکتا از داهرف و 
 شبکتا هکنیا و ... یدارگذب رانک را ما دعب و درسیب ترقد هب تا منیک کمک ماش هب هک
 هک هتگف می یضترم قشیفر ماا...  تشاد هدیقع ظامین رکا هب یساسی رکا متقد هب

 بیالقنا يونیر دناوت می یکیرچ يونیر: هتگف می ... تسا بحز طفهم یکیرچ يونیر
 صالخ ريکفشنرو ابدنگ از را ملت باید هتگف می...  دورایبرد کترح هب را اه هودت
 نبارق يآ: ودب هتگف دیعس خشی قاآ و. ردک اسور را اتبث هرزیج و اتبث هناسفا... ردک
  . تنهد
 ... را آب شیر و دنک نشرو را محما اغرچ و دنک زبا را محما رد فترگ میمصت تیسه
 ربا رگم؟ هیک: دپرسی می حتما میلس ماا ... همدآ ییشوتدس هب رگید نماهم یک بخ

 ؟درسیپن ختادنا یکیرتا اندنز ننیچ هب را شودخ هک اول

 : یجتا ياصد. دش هدز رد

 ؟یدارد یشمایرف چه میلس قاآ -

 و وت و دورب هک تساوخ می یجتا از میلس شکا. داد پنیر و نان و ياچ روتدس داهرف
 هدش ريفک تیسه و تساوخن میلس ماا. بردب را ياچ اه نتکاسا و هیوم تپوس بقاشب
 . ودب
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 : میلس ياصد

 نیب از را یسارکومد نمکاا هناحلسم هرزابم. ارمدن دتقاعا هناحلسم هرزابم هب مه نم -
 . تسا یفمخ رزیگان هناحلسم هرزابم و ... تسا یفمخ قتیو تا ردب می

 : داهرف يادص

 مییوگب اه نقاهد و انرگرکا هب رقدچ. داردن هفاید يزبا بحز رگید. ناج میلس نبیب -
 ما هب؟ منیک می نختتاوشبخ ما مییوگب رقدچ ؟دنناد می ناودشخ رگم ؟دنبدبخت

 یناد مین فتر نبرم دیعس خشی قاآ رابیک. دنارد دتماعا دونخآ هب اهنت دناردن دتماعا
 . ختادنا هیرگ هب ارم و شبکتا حتی. فترگ مردم از کیشا چه

 ؟تگف چه -

 ما هک ردک تمامش روط ینا و. دز فرح تداهش و داهج ینعی اخد هرا رد گنج از -
... شود می هتشک داهج رد هک تسا یسک دیهش و میتسه تداهش و نوخ بمکت وراث

 شرخآ و ... ادنی رب حاکم ینعی دیهش ... هدش هتشک قح هرا رد هردک ودهش را قح هک
 البرک هب و تسب امرحا هک دز فرح يراصنا هلادبع بنرابج از و البرک ياحرص هب دز
 وارث وت، میدآ وارث وت: دآوررب دیارف نسیح مماا اندیهش ورسر هب باطخ و مدآ
 . نبودي یند از رجخا و دحلم وت، ایینبیا

  :میلس ياصد
 ؟دزن فیرح بیالقنا یتودهم از -

 هن -

 . دنبک هیتک بیالقنا یتودهم هب مودب هتگف -

 هفق از. دز فرح بیالقنا یتودهم از متعن هنخا رد بش یک تیعیشر رکتد ماا. ردکن -
 وبا از هک تسا میالسا فهسفل ساسا برکا هفق تگف. دز فرح مه رغصا هفق و برکا

 رد هینچ لاچ از ماش هنخا ياچ ینا ... اتیعشر رغصا هفق و شود می وعشر فهنیح
 ؟یدآ می
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 :میلس يادص

 هک ريختد رگا. تنیس يزیچ یک هیشمه هنخا ینا وت. نبود پنیر یا. نبود نان بدال -
 . دنک می هنخا را هنخا ینا، شودب منز ارمد تشسود تمگف

 : روهدنل ياصد

 و بکن ركابم بیج هب تدس دارز مین تفم هب تسا ريگید ردم قشاع هک ريختد -
 . یرگب قیال رکاپیش یا و رکنو یک

 : میلس ياصد

  ... موم مثل. منبک رام را او مناوت می -

 :داهرف ياصد

 ؟ یچ ردک رام ارو ت او رگا -

 : میلس ياصد

 . دنبک ممرا او ارگذب دشبا او با قح رگا -

 :داهرف ياصد

 می الحا. دياد نیلماحوت یند لوصا اش همه، يمدآ هک سیلگنا از، میلس نبیب -
 ؟ شریز ینبز یناوت

 : میلس ياصد

 بیالقنا رکفشنرو هک ارچ. تنیس یهرا یند هرا از یرغ هک منک می دعمتقا را او، هن -
 میتقسم طابتار مردم ياه هودت با تسا عهامج بعص و یساسی یهاگا همشچسر هک
 . داردن

 هشب تشم یک؟ مردم ياه هودت امکد؟ بیالقنا رکفشنرو امکد: تیسه نهذ ياصد
 و. دنناد مین »ربِ« از را »ره« هک مردم ياه هدوت و ... یدا هدفتاا مه ناج هب رکفشنرو
 یک، ريب می یمنا ديوا یک هب، ورد احلس یک هب ارم مردک می رفک هک میلس وت
 رتیشب هکنآ منض، يا هدیباوخ يا هفترگ. تینیس رتیشب تیشوک ند یک، هپنب انولهپ
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 هتل هب مد و يا هردک هناهب را فتنرگ زن تودخ ماا. دزیخ می رب وت روگ از اه تشآ
. ینبک منر تتدس رد موم مثل ارم یهاوخ می و ینز می مد قشع از. یهد مین

 هک ديارم -شغ و لغ بی دارم -لچ و خل رمدما لوق هب دارم نماه زبا. ابوخ تحص
 هدشیک ارو ت ياه مشچ یشرو هک یبريف، روهدنل هک رکش را اخد. تسرو تشدس

 دعب هدکنبک يرکا تشاگذن میلس ياه فرح همادا ماا. ردک شیرخاک و ردخ مودب
  .شودب نماپشی

 راناشتسم تشارفق نوتس هک تسا هدنانش تدس متوحک یونگسرن ضرغ رگا -
. ردک ملع کمحم و صرق ياه يروئت ساسا رب تیسبای تسیکارما یگنهرف و ظامین

 یک یساسی و ینید و دياصقتا و یعتماجا طیاشر از هنباج همه لیلحت با تیسبای
 . داهنانب لوقعم ريفک مظان

 و ردک زبا را محما رد تیسه، یجتا هلسیو هب میلس قتاا رد ندش زبا با نمزماه
 :تگف رشدما. ردک کز رشانک و دناسر رشدما هب را شودخ. یخترگ

 ؟ خیزرب، هیدپر تگنر رقدچ -

 هن -

 ؟فترگن یلتحوت -

 . تشاد نماهم -

، دشنی هک را هبل و، دارد تقو هک دپرسی نژیب از تیسه، دندناسر هک را یشع نماما
 ياچ يا هنخا هوهق رد دنبرد دنورب یا دننبز مقد یعاس ركاپ دنورب مه با هک تساوخ
 :دپرسی نژیب ويلهپ هرا راچه هب هدنرسی، فتر می قیرق مثل دیفش وژپ، دنروبخ

 ؟ رموب هرا امکد از -

 میتقسم -
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 ركاپ رد. فترگ تعسر نژیب و ودب توخل ويلهپ نابایخ. ودب لفق یعاس ركاپ رد
 هاگشورف مان نژیب و دنتشگذ روشوک هاگشورف مقابل از. دز مین پر هدپرن مه يدعب

 : داد ابوج تیسه و دپرسیرا

  . »شود دوار دناد می ییسلگنا سک ره« هاگشورف -
 . دیدنخ نژیب

 ؟ تسا توخل روطینمه هیشمه -

 از اوه یگودلآ رظن زا انرهت. داردن تدس رو انیرمش و انرهت کیفارت، بابا هن -
 یا لماش. دنا هفتر ترافسم هب رفن نیولیم یک یکدزن ماا. تسا ناهج مهم ياهرهش
 ؟درو مین برغ و قشر هب یسک. بنوج

 . ومد نافهصا و تسا انریا تیسیروت رهش نیلاو دهشم ارچ -

 :تگف نژیب

 ؟تسا هزاجا لمعم منخا -

 . وگب یکارمآ زا مپرس می من الحا. مداد ابوج مهنم يدپرسی وت -

 رب و ورد رقدنآ دعب مردک می یتیوه بی و یگشیر بی ساسحا اول تمگف هک یتارب -
 هردک يیزرگ بترغ تا مردک غولش نماودخ ياهتسن و یسرفا ياهکتاب با را مودخ
 . مشبا

 . بیاذج هکلم چه، يیزرگ بترغ -

 منییا ما -

 ؟ يدناوخ می اییه کتاب چه -

 . يا هلدابم ياهکتاب یا دتارسف می رمدپ یا، بکتا روج همه -

 ؟ يا هلدابم ياه کتاب -

 یسرفا ياه کتاب هلدابم، هدشیک را وگکاشی ويق راشف قرب هک یناریا رسوفوپر یک -
 . هردک ببا نیانشجواد نایم را
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 قرب و یکارمآ یمورب رگم، مبییرغ ودخ نطو رد. میتسه يروز هسی شوهبا ملت ما -
 . مشیبک ويق راشف

 سیلپ هک لحا تا. تشگذ می، نبود چه و ودب زسب مانهرا اغرچ چه نژیب .توکس
 . دودنب هدیدن

 : مدآ فرح هب نژیب

 تسا مهبم رقدنآ رعش. رمولخد هدش مد انریا رد اًیرخا هک اتییبدا رنجویا از، تیسه -
. نجل و نوخ و كرچ اش همه...  رثن و یريگب کمک بالرطصا و ملر از تیسبای هک
 . دسنینو می اهلج نماسآ و اهادگ هربارد بوخ رقدچ

 :تگف تیسه

 هکنیا لتع و، تسا رنسواس یکی، اتیبدا نودب يا هراعتسا و نودب لییتمث لتع -
، تنیس اهنآ رفک هب سک چیه هک تسا ینا دسنینو می اه لج نماسآ ي هربارد

 . یعتماجا و یساسی یهاگآ هن و لپو هن و دنارد داسو هن اهنآ هنبدبختا

 قوب و، ردک مزرت کمحم نژیب و دش رهظا نشیما ولج، اجک از نبود مولعم، گس یک
. تشگذ گس پچ تدس از رزیگان. دروخ مین مج و ردک می هاگن نژیب هب گس ماا. دز
  . پچ هب افنحرا
 : تگف و دز وت را كدنف و تشاگذ بل هب يراگسی نژیب

 . تسا بجیع -

 ؟تسا بجیع یچ -

 رد هک انجآ تا زیچ همه، يا هدش یساسی ام هیدد الحا تا هک اییهنآ همه مثل مه وت -
 چه ره یدوگ می رمدپ. یعقوا زیچ یک از تسا يا هرخسم ويگلا ام هیدد روز هد ینا

 . مسینوب مسا هاش بحز رد و ومرب رتدزو

 ...  تسا بیالق سلجم. تسا بیالق بحز ردپ یموگ می
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 اه ابوخ ینا يدنما انجیا رد هک يدنچ، هیدد ییالط ياه ابوخ یتارب تردپ -
 . شود می بیرعت

 ابوخ قتاا هب یدآ می حبص روز ره. دارد تیفاشرا يژتالنوس رشدپ هک تگف نژیب
 را مششچ تخم، شدشار دالاو، شپسر اه مدت -شایدپ می مشچ ریز از نژیب -نژیب
 رختد هایده دهاوخ می. دارگذ می تخت رانک زیم يرو نماوت دصناپ. دنک می هاگن
 می مجسم ناگدشنون يارب را یسورع نشج قتیو. یردگب یشارب را هنطلسلا لدعم
 می هکسکال با دمااد و وسرع هک: شود می رسحوم او ياهآرزو و لیتخ از هدشنون، دنک
 سابل...  هکسکال فرط ود رد مزرق ياه هلال با کش سنوفا تا راچه، نولتیه تله دنیآ
 و رضحا انرهت ياه هدنگ هکل متما. .. نانشت هدش يوزد يزر ياه نیتسآ سر با مزرق
 وت دنرو می دمااد و وسرع...  دنا هدز رداچ تله النس رد. ناهد هب تشگنا و راظن

 حبص از کم ففاز بش: دناوخ می مه رعش هزتا -درو می هاش نیع دمااد -رداچ
 دیفس ياهرتبوک با فسق تا دنچ. صترف سر يارب دنبما ففاز عالف ماا. تنیس یهادشاپ
 تشدس هب هلال رگید هک ونچ - قابس ياه تسده ب هلال از یکی...  رداچ رب و ورد

 یکی را اهرتبوک، دورایب رد رداچ هک تسا وسرع بتنو الحا. دنبک زبا را هپنجر -تنیس
 ...  دنبک دآزا یکی

 : تگف و دیدنخ

  . دننبک هلضف از پر را وسرع سابل نارسشت از اهرتبوک بدال و -
  :دپرسی و
 ؟شود مین ناشزیچ یک همه -

 :تگف تیسه

 انجیا رد مه تیفاشرا اهتنم، تسا يزیچ بوخ، دشبا فشر هشیر از تیفاشرا رگا -
 . ماییودنخ يارب هیرو بی فرصم و شاپب و یزرب ینعی انرهت تیفاشرا. هداد انعم ییرغت

 :تگف اندنخ نژیب
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 اییپمد یک، دشبا شنت میشیربا منر برامشبدر یک مدآ دارد ییبع چه، لمعم منخا -
. تشدس مد مه کنخ یندنوشی ماج یک، ياروید يربخا یک رانک دنشینب. ایشپ مه

 ؟ردک شود می چه هک دنک رفک و شنودب مه یمالم قیوسیم یک

 . هردک یتاسر مه وت هب تساسی وسریو هک یینب می -

 متوحک از هکسب کن وربا. يدیدنخن هک يدنبخ هک تمگف وت رطخا هب را اه ینا همه -
 البا تسا یکدزن، ام هدشنی فرح وردارپکم يرژوازوب و هتسبوا متوحک، هدناشن تدس

 . یساسی محکاا ورصد رکثاحد و یساسی شناد قلاحد یا دسیناسی همه. ورمایب

. ردک لفق را نشیما ياهرد. دندش هداپی. تشاد گهن دنبرد اندیم را نشیما، نژیب
 . دافتا هرا هب و تشاگذ تیسه لغب ریز تدس. ردک ناحمتا

 انیول یک تیسه. دنتنشس يزیم تپش نو ركاپ ي هکاف رد و دنفتر البا اه هلپ از
 دشیک همنی تا را راگسی، تساوخ وئکاکا و شیر و دز تشآ يراگسی نژیب، تساوخ ياچ
 تپش ناسباپ دنچ اهنت، مایشرگ و يزیتم ودجو با هکاف النس رد. ردک شوخام و
 . دودنب هتنشس اهزیم

 :تگف تیسه

 . ینک می امرح راگسی. یشک مین راگیس وت -

 :تگف و تسب را ایشه مشچ و فترگ تیسه ولج را تشدس فک نژیب

 . اخد هاره ب هبد سوب یک، اموت قشع يادگ من، تیسه -

 : تگف و تنشس تسرا. دروخ اج تیسه

 . میتشادن اه خیشو ینا از

 من هب. ورمایب ترد يا هفترگ تودخ هب هک مغ غرم حالت ینا از تمساوخ کن وربا -
 ؟ ديروخسر تراگتساوخ از، منبک کمکت مناوبت ایدش وگب

 . تشاد نماهم، یدمشد کم، مناد مین -

 ؟دنانجر ارو ت شنماهم -
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 . منبز را فشرح مهاوخ مین -

. ردک پر را هکاف ناش هدنخ ياصد. ددنآور مجوه هکاف هب انوج پسر و رختد رب یک
: دناوخ لد رد. ردک ناشهاگن كسرح با تیسه. ناشخرد اهمشچ، هختادنا لگ اه هونگ
 ردپ ي هتشک با اش همه ؟کیودک روج چه هزتا و ارمد دیا کیودک از من، یناوج
 . ردما را نمارگید ياپ و دشیک رگبزردما را نایماپ یکو یمردک یگدنز

 :تگف نژیب

 . یدآ می موشخ نیادادپیش هلسلس از -

 فرح هب قتیو تیسه رخآ. ودب نانیکاشا هلسلس او رمقد هلسلس. دیدنخن تیسه ماا
 . ودب »آخ« هکلم، ودب هدآور نباز رب هک يا هکلم نیلاو، هودب همدآ

 :ردک را ودخ شوشک نژیب

 سالک سر رید هقیقد ود اه بحص من: یموگب یتارب یکارمآ رد ام هبجرت یک از ارگذب -
 بی و لینبت هنخا از تسبوخ، نژیب: تگف روز یک میسیلگنا لمعم سیلآ. فتمر می

 هقیقد یک اردف. مشچ: تمگف. ینبک یشک باسبا طابضنا و یگنزر هنخا هب یطابضنا
 هدنما اج ابمسبا هتک یک منخا: تمگف؟ رديکن یشک باسبا رگم: دپرسی، فتمر رید
 . مدآور و فتمر حبص وزرما، ودب

 : تگف نژیب، دزن دنخبل حتی تیسه نوچ و

 .هدنخ ریز ددنز اهنشجواد همه -

 : دسیپر و

 ؟ هداد وت هب یچ يارب را اه هنانش ینا اخد هک منابد مهاوخ می تیسه -

 . مشبک وشد هب را یگدنز ربا هک -

 ؟ ینک می یموگب رکا یک، یرگن ختس، يازدینب البا هکنآ يارب، رختد هن -

 . وگب -

 . یريگ می دیا را ندیدنخ کم کم، دنبخ دنبل دنبل تیسه اهنت قتی و -
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 .ام هدش هناوید دنیوگ می قتو آن -

 . يدنخ می تی اایهنت رد وت ؟یدوگ می کی -

 . دیدنخ شود مین اییهنت هب -

 . کن همزمز داش گنهآ یک لتد رد، يارد صهغ وزرما مثل قتیو...  رگید رکا یک -

 و ردبخ ویدرا یک ودب هتساوخ، مدآ تشدس هب هک قیوحق نیلاو هک دآور دیا هب تیسه
 ودب هردک يزیهپران ربا یک هک مدآ شدیا. ودب هیدرخ لدینا ءعال اغرچ یک ایشج هب
 ود، کشا لگ. ودب هردک بلج را شرظن کشا لگ. ردبخ لگ انلدگ یک ودب هتساوخ و
 . هیختر اه گرب از نونیخ کشا هرطق ود راگنا، دنبل يا هاقس رب، نوگواژ هلال تا

، هزتا و رت ماا هامدنیرد زنوه اه يروت، زسرسب اه جکا. دنمدآ يو ركاپ از، تنشگرب رد
 :تگف نژیب. راهب ويب، ارومه هداج

 اهتنم، هدش هاختس ابیز ياه ناختماس اج هب اج. هدش عسیو راسیب انرهت - 
 . یکارما و اپارو يرماعم از هدش یهاگشماین

 :تگف تیسه

 . تسا رماعم سدنهم هک ارمد يا هورمده یک -

 ؟ هاختس یچ -

  .هدرآورد سر تساسی از مه او -

 .عهجفا -

 ؟یموگب یتارب یهاوخ می. تسا بالج دنک می انرهت هربارد او هک یفیصوت -

 .اینیق -

 :تگف تیسه

 از پر تسا يا هنکتابخا هشبی. تسا يا هوهق یا ريتسخاک رهش یک انرهت یدوگ می -
 رد. یعوضوم ترسهف هن و دارد اییبفلا ترسهف هن. هدنش ترسهف هدنکاپر ياه کتاب

 نالسار یرما و لدینوا قاع و فهیلش و هیفلا و هبیحق روص از داشگ و لگ هنکتابخا ینا
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 هیختر یمرک آنرق و ويلوم و ظحاف انوید و ینفارع و یفسفل ياه کتاب تا هفترگ
 آب و اه هنخا. تنیس شودخ ياج شزیچ چیه. داردن کزیترم رهش یدوگ می. هدش
 رد...  دنبل ياهاروید رهش...  دنا هاختس الکا رانبا و ژاساپ ایشج، هدش ابرخ اهرانبا

 . دننک می یگدنز آن رد هک تسا میردم نیع انرهت، کل

  :تگف نژیب
 ياهرانم و اهدنبگ رگا...  رهش يمان ماا. تسه اه یایبیز هک دنبل ياهاروید تپش -
 ...  اه هنخا رد سر یا ددناد می تنیز گوشرنخ و داش ياه يرکا یشکا با را اهدسجم

 :ردک عطق را نژیب مالک تیسه

 هالچ شود مین بیآدیفس و بخاسر چیه با هک تسا ییرو هبلآ تشز زنپیر انرهت -
 . ردک گشنق را ایشه هلوچ

 . هدش يزسرسب رهش...  مه دعب، تنیس پیر لییخ -

 اغرچ. دنتشگذ ودب هردک اهر اه يروت و اه جکا ياپ آب گنلش هک بیآ رکنتا رانک از
 اه جکا. ودب هردک نشرو را ناشچپ پهت حتی يزابلد و تدس با، هارهاش فرط ود ياه
 انرهت یاآ، ربنوص چگوک لگنج یدنو. تشاردب رد را هدنیآ يزسرسب یدنو، پهت رسنو
 ؟نبود یصخشمت لانسایم زن انرهت یاآ ؟نبود ربنوص و جکا رهش

  :تگف نژیب
 ؟ هن. دشبا پهت نیمه خکیسی پهت یا خیسی پهت منماگ هب -

 . دروخ می موشگ هب مشسا هک تسا ربا نیلاو -

 نیایپ -فتر البا. دیچپی پهت تازاوم هب یعرف نابایخ یک هب تیسه مایینهرا هب نژیب
 -ريیازسر -چپی چپی -چپی -میتقسم -پچ هب -تسرا هب -فتر ولج -فتر بقع -مدآ

 : تگف و دز نمارف يرو تدس. ردک فقوت تباقع -ییالباسر

 . دیمش مگ کلی هب الحا -
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 هداج رد ناناوج خکا ولج آن از رگذ از سپ هک ردک ناشیتاده یهرا هروک هب ريابع
  . ددنآور رد سر انیرمش قدیم

 يانب آن نوچ و دنچ از و دز تشآ يراگسی نژیب. دودنب داشار هسینیح يوربرو
 تگف تیعیشر رکتد ياه نیانرخس از تیسه و دپرسی التشسر و یترومام و ارددنبگ
 بیالقنا یتودهم و تداهش و مامتا هکنیا از و دنمدآ می ردگ هک ديیاز تیعمج از و
 . دنک می حرطم را

 هک تسا هدناوخ اه ريخآ نیمه بیالقنا یتودهم اننوع با کتابی هک تگف نژیب
 . دشیک هت تا را رشاگسی و نبود شدیا هدسنینو مسا...  هودب انیک لها اش هدسنینو
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 فصل نهم

. ودب هدآور اتنب و انرعفز و حسبیت و رهم و زماناج رگبزردما يارب، ودب همدآ هک دارم
 نجیرز هک تدش هوزیرف یک دعب. دوسیب را شدیفس ياهوم يرو، دز لغب را رگبزردما
 میپش زوبل منخا رانوت ولج. شدنخارچ اوه رد دعب. ردک تیسه نردگ تشاد طالم
 هنخا مشچ رد رگید دارم ياه مشچ هک ودب هدش هجومت تیسه، دآور رد تن از را ودخ
 ناگرسنگ هربارد مالک یک و شود می هیرخ يورد طهقن هب هاگ ایشه مشچ. دود مین
 مین فرح هنجکش و قانختا و جیخل و تفن و موتنفا و هحلسا فرصم و دنه و ارافیب
 . دنز

 طاسب رانک. دندش هداپی ويلهپ هررااچه. سوبوتا با ردب شردگ هب را تیسه دعب
 پیر ماا. مه وگنلا تشاد رب هب يراس زن. ددنتاسیا رو هداپی رد يدنه زن یک هردتسگ
 : دز یم داد. ودب

  . يزور کم صرق، اضرما یناهپن صرق، لیگران نغرو، رما نغرو -
 : دپرسی تیسه

 ؟ قشع يرمایب ینعی اضرما یناهپن -

 :تگف دارم

  . بتیرمقا اضرما، هن -
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 مد. دودنب هتشگرب. ودب هتسب زنوه یعاس ركاپ. دودنب هفتر یعاس ركاپ تا مکنر منر
 هب را تیسه دعب. دشیکن مه راگسی دارم، دنتنشس هکاف یک رد، ددنروخ رگج کیرگج

 نیچمه سیئول ريج. ودب سیئول ريج از لمیف، یدرخ دآزا زاربا از طیبل. ردب ماسین
 ناج لمیف دودنب هفتر دعب. هدرآورد سر قپواقاپ فان از راگنا هک دز می فرح یسرفا
 متما تدس ندز فرح یسرفا رد هک ینو ناج -مقابل شیکماب ماییسین رد ینو
 :ودب هدناوخ ینو ناج قتیو و...  ودب هتسب تپش از را انرهت ياه تال و اه اشد

 ...  اموخ می را مزیزع بتاهم بش بشما

 هدتافنی نژیب یا میلس رفک هب آن یک تیسه و. دندش رب هدرو هدنخ از دارم و تیسه
 را واجداز عوضوم تیسه دش می. دنمدآ هداپی، یستاک هن ودب سوبوتا هن تنشگرب. ودب
 : دپرسی، دنبک حرطم

 ؟ رديک می چه دهشم -

 :تگف دارم

 تیسه. تمشاد وت از هک تیارطخا اروخنش اه شب و فسنا و قفاآ سیر اه بحص -
 :دپرسی

 ؟ تیارطخا چه -

 ییاذک اتسلج آن تارطخا، نیعسر رفس تارطخا. نما اییشنآ اول روز تارطخا -
  . نره و گنهرف
 :تگف تیسه

 . مشیبا هتشاد را رگمدیه کل تا منیک واجداز مه با ایب -

 :تگف هنخا ياه ییکدزن. فتر ورف رفک هب دارم

 مه هب ريهشو و زن ره از هک ما. یما هردک واجداز کن لایخ؟ يا هناوید رگم -
 . یمریکتدزن

 :تگف اهنت. ردکن اررصا رگید تیسه 
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 . یمروبخ راهان مه با یمورب هاردا ایب روز یک -

 مد تا بش آن شضوع. تنساوتن ماا، هبد ارم ابوج روز آن: یدوگب هک ودب شنبازسر
 رد یاآ؟ هدش ضوع دارم ارچ ردک می رفک. امدنی مششچ هب ابوخ حبص ياه همد
ر گید، هردک واجداز تساسی با ینما دتاسا زن لوق هب یاآ؟ هدروخسر تساسی از دهشم
 . داردن یجواداز هونگ چیه هب يزانی

 ره شنهذ ياه هسفق از و دنبکرازد تدس تا نبود یبترم ي هنکتابخا تیسه زغم
 شودخ ماا ودب رتیوپکام هشبی شزغم ایدش. دشبک ونیرب دهاوبخ هک را يا هرطخا
 بترم ياه هوزج، نیمسی و ینما دتاسا ياه سرد اهنت. نبود رتیوپکام هورد هب قلعمت
 ناحمتا مه و تشاد میرب تشاددیا مه، ود ینا ياه سالک رد هک ارچ، دودنب شنهذ

 شیایشنآ ببا الصا. یردگب »فلا« ناشود ره از هیشمه هک ودب ینا تشساوخ. داد می
 :هک هودب هدپرسی ومد لاسمنی رد نیمسی هک ودب هدش وعشر روط ینا نیمسی با

 ؟تیسک نیارنو تیسه -

 : ودب هتگف نیمسی -دز می دنت هک یبقل با -ودب هدش دنبل او و

 . شوي می يزیچ یک ادنی ینا وت، وت هچب، وديب هتنوش بوخ بجع -

 : ودب هردک هافضا، تسه و ودب وراج نیمسی

 هک یطشر هب ؟یسر می اجک هب مبینب تسه وت لادنب ممشچ ام هدنز تا ادنی ینا رد -
 . ینکن هابت و هرسودف را تودخ

 هک هرا ینا یاآ؟ منک می هابت و هرسودف را مودخ ارمد یاآ: دپرسی می ودخ از تیسه
 ؟تسا پچ زاس دننز می دارم و میلس هک اییهزاس یاآ ؟تسا نتاسکرت هب روم می
 دیا را ختنادنا البا هناش هرا نژیب از و منک اهر را ود ره تسا روچط؟ یچیق ردنا پچ
 میلس متما از دارم، هن ماا، منبک ینرتم را ندیدنخ اییهنت هب و اییهنت رد و میرگب
 ود با و فترگ می تدس رد را دارم سرد ياه تدس. ودب رت یکدزن او هب ادنی ياه

 . دش می مرگ تا داد می ناششمال رقدنآ تشدس
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 هب فیرب ياه هلولگ با قوحق هکدنشاد پسر نیانشجواد، مدآ می فرب هک روز آن
 هلولگ یک و دز لغب را تیسه نایشیک. دردنک هحمل ابیز ياهنره هکدنشاد ياهرختد
 ایشپ و ردک التق تیسه، شدبوسب تساوخ و ختادنا شنهاپیر هیق فکاش رد فرب
 را تشدس پسري. فترگ نیدربا فرط ره از فرب ياه هلولگ. دفتاا نیمز هب و زیدغل
 درد ایشپ تیسه. دنتکا تیسه والتپ از را اه فرب، پسر .ردک شدنبل نیمز از و فترگ

 : تگف پسر. دشبا هتسکش ایمپ دنکن تگف. ردک می

 . دشیانب يزانزان رقدنآ -

 يا هایپراچه يرو. شردب يرماعم هتشر هاگرکا هب پسر، داد هیتک پسر هب تیسه
 پسر. تشاگذ امرگ يرو را نشوپ رنوکتن هحفص. ردک تسرد هوهق یشارب. شدنانش
 از را تیسه شفک و تنشس نیمز يرو پسر. تسا نشوپ رنوکتن هک تگف شودخ
  :تگف. دشیک تدس ایشپ زكوق هب و درآورد ایشپ
 . هتسکنش نایتاپ درسیتن -

  :دپرسی تیسه
 ؟دیتسه دنب هتسکش ماش رگم -

  :تگف و دیدنخ پسر
 . لاکدپ دارم دنیوگ می ارم، هن -

  :تگف تیسه
 . نیارنو تیسه دنیوگ می مه ارم -

  :تگف پسر
 هحمل قوحق ياهرختد هب و منیک می عمج را هکدنشاد ياهپسر. یمیرگ می متقانا -

 . منیک می

 رگید الحا ودب چه ره. نبود مه ایدش. دنفترگ لد هب را مه رهم هک ودب روز نماه ایدش
  . نبود ،نبود ،نبود یدنودز لد از رهم ینا
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 . دنز می همیخ لد رد قشع رالاسپهس :ودب هتگف؟ ودب هتگف چه ديورهس

 شنشیم مته هب. ودب هدناوخ را ديوررهس قشعلا هقیحق فی هالسر اهربا تیسه
 را یبالطم هتساوخ مین ديوررهس ایدش. ودب هردک یپکوفت یشارب را آن هک ريفخ

 راز ینرتگربز قشع هک ودب ینا تیسه تشاردب. ودب هردک تشاردب تیسه هک یدوگب
 مه نحز با. دهد می کزرتم قشع هک -تسا هدننک دآزا قشع هک -تسا شنیرفآ
 . دشبا هتشاد هارمه را ودخ ياهدنزگ یگتبسلد دنچ ره. تسا ینرق

 تدس ینما دتاسا و تیسه. ودب هامدنی دارم نريه شنیرفآ يراشو هسلج رد روز آن... 
 و ییسع دتاسا. دودنب هدنالبوق راشو هب را دارم یتوضع بیوصت و دودنب هردک یکی هب
 می لحتماا و ردک می فیصوت هسجی بی را لیاو ینما دتاسا. دودنب فمخال يدنز رکتد
 رکتد از یکی اج همه و هیشمه. تشاد نییق تیسه و. دشبا واكاس وضع میود داد
 . تشاد روضح کینع بی یا و کینع با ياه يدنز

. ودب هیدد را تشرکا حتی تیسه. تشاد کینع نريه شنیرفآ يراشو يدنز رکتد
 يرو دفتاا و مدرآد لتمادس با ترکا دآور می رد بیج از را تمالشدس هک روز یک

 تسخن«. تشاردب زیم ریز از را ترکا و دش خم تیسه. دتافنی لتمادس ماا، نیمز
 ابتنج ولج را ترکا. »ابتنج«: دفتاا يدنز راعتسم مسا هب مششچ و »ريیوز
 يوا یهبد وزرب رگا »هاگن«: ردک هاگن تیسه هب هیرخ کینع تپش از ابتنج. تشاگذ

 . حالت هب

 : تگف می ودخ با و دز می رشو لشد تیسه... 

 ؟ ییآ مین ارچ هکل بی دارم يا -

 هابقسم هب هربارد ثحب روز، رخآ. دشنبا هفترگ را دارم دنکن دشیدینا می تیسه
 شنهد از چه ره دارم...  و خاتم و يوزد يزر، قالی ینرتهب ياه قشن تنشاگذ
 رفک رد هک دنبک یسورع دهاوخ می ناشماکد زبا ودب هتگف. ودب هتگف ودب همدرآد
 هب و یکارما بردب را اه ینرتهب هک همدآ نخا دشیرار زبا ؟دنتسه اش هزییهج
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 می، تنیس کافی هک ریاوخا ؟دهبد يراگدیا روتایل بتازیلا و یکاییرما ياهرواتسن
 لکما هزوم رد یمارگذ می قاآ هن: ودب هتفگ ییسع دتاسا. درو می نادشیا، دنروخ
 مخاشیر انوج يا: ودب هتگف ینما دتاسا، ودب هتشادرب تشاددیا يدنز رکتد. لمکا

  . هدروخ
 هک ردک آرام را شودخ رخآ تدس. ودب هدآور مجوه تیسه نهذ هب لایخ روج ارزه
 می من از الییخ رخ متما یک يردپ هنخا ینواشیر ریز تاقکا رد دارد بدال، بخ
 نبرلج مردم از یشقن دارد ایدش بخ. مردک مشگ هک دشیک من از رخ منی یک. دشک
 یشقان هاگشماین هب اپ قتو جیه هک یساپ و آس مردم. دشک می دارد ناشتسود هک
 یختنآو يارب اییج ناشایه هنخا رد دنارگذ می اپ هک مه نایلتود نو و دنارگذ مین

 . تنیس روج ناشایه هپرد و لبم با. دناردن اییهوتابل نانچ

 ياشتما هب را دوارداسر و نوبا لعل تیسه روز یک. ودب روج نوبا لعل با تیسه روج... 
 هک ددنتاسیا ییوتابل ولج نوبا لعل و دوارداسر. ودب هردب دارم ياه یشقان ومد هاگشماین

 يوربرو ردمپیر. ودب هختورفا ردمپیر ولج یشتآ. داد می نانش را يا هدشرن ردمپیر
. ودب نشرو ناختماس ياه اغرچ. ودب هتنشس رو هداپی رد يا هقبط دنچ ناختماس
 دنچ تپش از لگ بی یا و ارلدگ یینچ ياهژورباآ با دنبل هایپ اغرچ دنچ، اغرچلچ دنچ

 . ودب سکعنم وتابل رد هپنجر

 :دپرسی تیسه

 ؟ شیدربخ دیهاوخ می نوبا لعل -

 :تگف دوارداسر

 یینب هدز خی یرفق ياه هچب و دهد می نانش افشرا صقر سلجم ربوفل، لقاطم -
 انغ و رفق عوضوم نیمه سنوایقد دعه از. دنا هدناسبچ رصق رالتا هپنجر هب را ناشایه
 . ودب حرطم

 :تگف تیسه
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 . تسا حرطم مه زنوه و -

 رد یدازدینب دیتساوخن. یدربخ وتابل یک اه سسیخ هک ردک می سلتماا لد رد و
 يارب آن از شپی را راجقا زن وتابل دوارداسر ماا. ییشوتدس رد دنیک انیزآو. همزبل

 . ودب هیدرخ ینما داتسا از شنز

 :ودب هتگف شنشیم ريفخ هب، دارم بی يراشو از دعب و دورانی بتا تیسه

 . دهاوبخ را لاکدپ يقاآ و یردگب را شرف کتشر -

 ناپسرش یاآ درسپب دارم ردپ از تنساوت تباقع تا فتر رانجکل نفتل با رقدنآ ريفخ
 ؟دنا هامدنی راشو هسلج هب هک دنارد التسک لاکدپ دارم يقاآ

 :تگف دارم ردپ و

 . داردن التیسک تسا بیوعم هک شزغم از یرغ -

 :تگف تیسه هب و ودب شوخسر و مدآ همه از رتدزو دارم دعب هسلج

 ؟ ینک می نفتل رمدپ هب و ینز می بوچ ارم هاسی زاغ رگید الحا اه منخا منخا -

 . دردنک می بتخانا را قالی ینرتهب قشن. فتررد هروک از راشو رد ماا

 :تگف دارم

 ارزان ياه هنخا ایشج و دنبک ابرخ را هغزا یک دناوت می اه یقال ینا از یکی ياهب -
 . دزاسب متیق

 :تگف ییسع دتاسا

 مجوه رهش هب اهتاسرو از هک دنتسه میردم اهنیا. دارد ننشی هشیحا ريهش ره -
 . دنا هدآور

 :تگف و فتوک زیم يرو دارم

 يیکارمآ را مدنگ. تنیس ناشیارب يرکا هد رد هک دنآور می مجوه رهش هب ینا يارب -
  . دناسر می زیزع

  :دوفزا و داد ورف را شناهد آب
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...  يوداپ...  یضوح آب. دشنورف می ماییآز بخت طیبل ؟دننک می چه رهش رد و -
 . حمالی. .. اییپ نشیما

 :تگف دارم هب رو ییسع دتاسا

 یساسی راعش و بافتن ور و شر هن تسا قالی قشن ینرتهب بتخانا، راشو ینا از ضرغ -
 . نداد

  :دپرسی دارم
 ؟درسیت می تساسی از حد ینا هب ارچ -

 لیلع وت لمثاا ياهزغم. تسا بکیآ وت ياه بافی تساسی ماا. مرست مین تساسی از -
 . تسا

 دشبا هتگف تسرا مه دارم ردپ و. یدوگب تسرا ییسع دتاسا دنکن دشیدینا می تیسه
 متخدسم هب دز گنز تیسه. ودب هتشاگذ شبقل هب تدس هک ردک هاگن ینما دتاسا هب و

 يارب و. شرت: تگف و ردک حالصا را فشرح...  نباز واگ لگ دتاسا يارب هک داد روتدس
 را ایشهوربا و ختود دارم مشچ رد مشچ متخدسم هک دش هجومت و دورایب ياچ همه
 . ردب البا

، تشاد میرب زیم يرو از ريگید از دعب یکی را اه حرط و دز را کشینع ینما دتاسا
 راگنا، یستقدی چه با و. داد می تیدس ولهپ رفن هب و دآور می یکدزن، فترگ می ورد
 . ودب سمقد بکتا از یگرب حیرط ره

 ودخ هنال را قالی طسو جرنت گنراگنر ياهپر با هدپرن یک. دش اول يرداهب حرط
 رمایتوب. نیمآ غرم هن، سنوقق هن، قانع هن، وساط هن، ودب غرمسی هن هدپرن. ودب هاختس
 همدآ دورف حیو نوچمه شقان نهذ هب. نییلع المع از ودب يا هدپرن. نبود حتما هک
 پود و رتا هک تنساد می تیسه ماا ودب وازپر هدماآ هدپرن. کن تبث ارم ودب هتگف و ودب

، هدش حیارط ياه گرب و اه لگ و اه ختایی و اه میلسا و دازدنا می شیرگ قالی
 . دورب رد دارگذ مین
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 گرب و اه لگ يالبال ایشهاپ و رقانم، هدش اررتک هوشگ راچه اه کچل رد ایشه لبا
 . رديک می ناشیادپی تا تیشگ می باید. ودب هدشمگ، هشیحا ياه

 ختایی حرط رب تشگنا شودخ. ختیگنارب یدردت دارم ومد حرط بتخانا رد
 و يزول و ثمثل از یسدنه لکاشا ، تفکل تانسب طوطخ. تشاگذ قدصا نارنشهاوج

، نیگنر ياه هشیش هب عصرم هپنجر، اه کلش یگنراگنر و ودب هردک دودحم را هقنذوذ
 . دآور می دیا هب را نافهصا نوتس لچه

 :تگف ینما دتاسا

 . تسا هداد اررق عاعشلا تحت را یسدنه لکاشا گنر، اه یختای يا هوهق گنر -

 :تگف دارم

 .دنبک رکتزان را ختایی طوطخ تگف شقان هب انوت می -

 . یدرخ شرف کتشر يارب را قدصا حرط دارم و

 مناد مناد. دادن يرأ شودخ حرط هب دارم. دش ومد ودب هدشیک دارم ودخ هک حیرط
 هالدنب ياه هرتاس. ودب هدش هدناشفا سیر بیآ متن یک يرو تشرد و یزر ياه هرتاس
 هدش یسررب هما تالحا همه. ودب حرط تحدو دیکل هما نوگاونگ لکاشا. ارد هاله، ارد
 دارم حرط. نبود اقیحم. کامل ربد و عیبرت تا، ریا يوربا یکیرتا هب هما لهال از. ودب

 ناودشخ را ودخ ياهاج، اه هما و اه هرتاس هک ودب هما و هرتاس پر قیمع بش یک
 . رگید یناشکهک با و رگید يا هراسی از ودب یشب. دودنب هزیدگرب

 :تگف و دارم هب ردک رو ینما دتاسا

 . تسا دیعب يا هنارعاش رثا ننیچ، نشخ مدآ وت از -

 :تگف ابرهس

 . دنک می ناهپن تشونخ هپرد ریز را ودخ مسیلآ هیدا، لاکدپ يقاآ -

 او تا دسینوب ناختماس سدنهم يارب تیشاددیا هک داد روتدس تیسه هب ینما دتاسا
. دنک نیتزی حرط آن با بسانمت را يروخراهان فقس و دبینبرا دارم حرط و ایدیب
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 را یینمزیرغ بش ینا ود ره و دشبا گنهماه قتاا نماسآ و نیمز هک يروج
 . پود و رتا با نیمز و قرب با نماسآ. دننمایانب

 : دز داد و دز گنچ را حشرط و دش اپ دارم

 ...  اه لیگسو از یکی یسورع هزییهج هک تمگفن -

 : یدزرل می ایشه بل

 يرو اپ دنمهف مین. .. دنمهف مین هک تدفیب یناسک ياپ ریز من حرط مهاوخ مین -
 ؟تمگفن. دنارگذ می اییهزغم و اه تدس و اه مشچ چه

 : تگف ینما دتاسا

 . ناج پسر شبا آرام -

 : دپرسی تیسه هب رو دارم

 ن؟یارنو منخا دیتنساد می ماش -

 .هبل -

 ؟ مه ماش و -

 :ردک حالصا ینما دتاسا و

 ؟ سوتورب مه وت و -

 . فتر و تشاردب را حشرط و تنوش را اش هامن اعفتسا دتاسیا دارم

 :تگف ییسع تاسا

 . دیمش حترا شر هپسر ینا تدس از رکش را اخد -

 :تگف ینما دتاسا

 . دنک می ملع دنز می هک فیرح ره، تنیس شر هپسر ینا -

 هب ینما دتاسا. دش بتخانا رکا قتاا يارب ودب هدش هدتارسف یزبرت از هک خاتم قشن
 و دهبد هاردا يزاس خاتم هاگرکا هب را آن ازمول و ریحرت زیم رشافس هک تگف تیسه
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 و جاع ياه لوتفم از آن اربزا و ریحرت زیم هک دنبک دیتاک و دهبد نانشانش مه را قشن
 . شود هاختس الط

 : تگف و دروخ ريگید شرت ینما تاسا

. دیرنگ می اج اهزومرد اه ینا ي همه شرخآ. دنتنیس يبدا هک راثآ ینا نابصاح -
 را پیري تا یشبا هحنص رد زنوه هک ینز می صرح يدش هک پیر. دناقتط کم اه ناوج
 ياهرکا هب تدس هک تسا قتو آن. یشبا حرطم نانچمه یهاوخ می. ینبک شومارف
 . ینز یم یطاپ یطقا

 و مدآ می راشو از شپی هیشمه. دز می گنز تیسه شوگ رد ییسع دتاسا ياصد
  :دز می نفتل مه نتارسهش هب حتی. ردک می تیسه قتاا از را ایشه نفتل
 . ام هیدنبر انریا نره با را مدپیون ماا ام هتنشسزبا -

 :تگف ینما دتاسا

 هالس دصناپ و ارزه ود ياه نشج يراشو وضع نمایود ره من و نخا ییسع -
 -هدیباوخ هسودآ هک -رشوک وراند از یناریا نشوق هرژ يارب. یمودب انریا یهانشهاش
 و یمداد رشافس هنسارف هب دعجم هیرغ و دعجم ويم و یشر تن یک، رضحا رعص تا
 چه انریا هاپس زانباسر و ارانسرد شپوش و هزنی و رپس و نکما یرت و هزر يارب

 تعاس ود منی و تعاس یک اعومجم ایدش مودب رضحا هرژ رد مودخ. دیمشیارت یجرخ
 خلیاد هک مودخ هملج از و یجرخا ممالک انسر همه. ودب يدنت بفتاآ و دشیک لوط
 رشانک رد یینچ سرفا یک و ودب هدش هفالک مارگ از دعهیلو. مییختر می قرع مودب

 . ودب هدش متما هرژ ماا. ددنآور رتچ و نبزدبا تا. دز می شدبا شالهک با و ودب هتنشس

 هرا هب سر دیکل ینما دتاسا تشاردب ینا یاآ» دنک می ملع دنز می هک فیرح ره«
 ريج هب ندیدنخ، رگج ندروخ، ماسین، شردگ، یعبیط یگدنز ینا؟ ودب دارم ندش
 لتع نیمه هب و دز مین فرح رگید و ودب هدش ودگ دوار دارم یا؟ ینو ناج و سیئول

 ؟داد مین واجداز هب تن
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 مه دارم و لالج ياه ثحب. ودب هدتافنی يا هدننک نییعت قافتا دنفتر هک نیعسر
 تساوخ مین تیسه. تشاد ایدش، ارچ ماا، تشادن دارم لیعف شنم ییرغت هب یطبر

 . ودب مهبم یشارب هک یدجوب قیشع رد را ديآزا

 : ودب هتگف لالج هب دارم

 ؟ میتفیب نالتادنب ما تا یدشو مین ودگ دوار ارچ حمدا آل يقاآ -

 : ودب هداد ابوج لالج

، مشوب یهاوخ می وت هک وديگ دوار رگا. تسا قلم من ورقلم اهتنم، مودگ دوار من -
 . کن شگنل ییوگ می و تیسیا می رانک وت قتو آن

  :ودب هتگف دارم
 . یدیرگن کم تدس را ما -

 نیهاش و رگبزردما و دودنب هتنشس ولج دارم و تیسه. دنفتر نیعسر هب سوبوتا با... 
 هوژپر ياه حرط هیهت يارب تیسه و فتر می شدرداپ يارب رگبزردما. ناسرش تپش

 تپش هردنگ. دشیک می البا ختیس هب را ودخ انیرح هردنگ از سوبوتا. شنسایسل
، يزرم اراندساپ ياه هاگاررق دعب هب راتاسآ از. ودب يروشو زرم ناشتسرا فرط. هردنگ
 ياردساپ ره. دنیخترگ می تیسه ياه مشچ ولج از، زرم ود ره رب فشرم و عافتار رد
 یناواتن، ملحت، تعاطا، هصلوح کلمات ماا. مشچ رب یا تدس رد نیبورد، تاقکا یک رد
 هردنگ رد و دروخ مه هب حالش تیسه. یخترگ مین تیسه نهذ از، ندآور شوج از
 اکشس از را شودخ هلوح. داد مالش را اش هناش و نردگ تپش دارم. دز قع يدعب
 : دپرسی هدننرا. داردگهن هک تگف هدننرا هب رو و درآورد

 ؟ یهبد تنشک هب را همه یهاوخ می؟ ییالبا سر یناسر -

 : داد یدنو تیسه شوگ هب رافسم یک ياصد

 لشد هیشمه مه نم لایع، لیبدار هب مسیر می. هدنما رگید هردنگ تا هس طفق -
 . شود می بشوآ
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 ملحت شود می، درسب دصمق هب مدآ و دشبک لوط هردنگ هس اهنت تیعقوا ماهبا رگا
 از مالک حتی هک دنا هدیچپی نانچ تیسه نوماپیر يایدن ياه تیعقوا ماا. ردک

 يوا و. ردک عفاد ناشاز انوت می هن و، ردک ناش هیجوت شود مین، یدآ مین رب ناپسش
  . منیک ناشملحت منیاوتن هک يروز هب

 يا هلوک و جک رتخسا -لیگ شیامگ هب دنفتر تیسه و رگبزردما دعب روز حبص
 و نانز، ردگوگ ويب، هم، آب ربخا، میظع ياه بابح -نیمز لد از ناوشج آب ياریذپ
 اوح آوردیا رتیشب، يارولرشیز با تا دنچ، گنل با یضعب اه زن، حاشبا نوچمه نکاودک
. را ناشایه هچب سر یا دنتشس می را ناودشخ سر یا رتخسا رانک رد نانز. گرب ياهنم

 . فتنرگ تن از كرچ، ندیمال اهاپ هب اپ گسن

. تشاگذ اغد آب رد اپ و دز رانک را نوصاب و ردس ياه فک، يارولرشیز با منخا رانوت
 ناگهان و دسیر ایشه هناش هب آب تا فتر هرا آب رد مقد هس ود دعب و دشیک سپ اپ

 . ردک بآ ریز سر

 انرگن قاحتو با دشیروخ و، مزرق مه رگید ياه زن تپوس، مزرق رگبزردما تپوس
 اوخ و ردک مین هیرگ يا هچب. مدش زیج: تگف می و ردک می هیرگ يا هچب. هحنص
 :تگف دارم هب رهظ. دشیک می حرط تپش حرط، تیسه. ودب هدش

 . ودب حشرم -

 :تگف یدد هک را شوتابل نیمسی

 . بريک حشرم -

 :تگف یدد قتیو ینما دتاسا

   .هتناد منهج -
. یدرخ را هتناد منهج ینا، تشادن ادنی لما از یساپاپ یک تیسه هک دعب اهالس، اهدعب
؟ دروخ می شدرد چه هب لحا همه رد لخت همنی و لخت زن و لخت كودک همه ینا
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 حطس و اه هرانک رد ردس و نوصاب فک همه نآ...  هدش خم، هدتاسیا، هتنشس اه نز
 . کییتسالپ و یسم هبشرم همه نآ آب

  :ودب هتگف دارم
 المع ینا هب بوديهب یدنو يا هردک ارشرتک اج دنچ هک مزرق کییتسالپ هبشرم -
 . تنیس ناگردم صقر هب تهاشب بی ناشکحرت هک هداد را احیشبا
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 فصل دهم 

 يآور دیا را سريک و کم و دننک زبا را یجرخا اندنمنره هنخا دنفتر می تیسبای
 تنساد می تیسه و ودب هدش نیتزی و یرمعت تیسه و دارم رظن ریز هنخا ینا. دننبک
 می هدماآ دننک می رفس انریا هب هک یجرخا اندنمنره يانکس يارب را هنخا ینا هک
 از ودب اهمدت دارم هکارچ ردک مین قیرف رگید الحا. ودب هدادن وزرب دارم هب ماا، دننک
، ردک مین مه كالوک سپ، ودب هدش هک مه هرا هب سر. ودب هداد اعفتسا راشو یتوضع
 نماه هکنانچ ردک مین رهق مه تیسه از. ردک قالی قشن بتخانا روز آن هک روطنآ

 :تگف و دش تیشآ مقدپیش دعب روز دنچ و ردک روز

 . ارمدن را وت يورد اقتط -

 با ود ره هک مه مقابل تخت منی ود يرو اسرسر رد، دندسیر هک اندنمنره هنخا هب
 تخت منی ياه تیپش. دنبک هزتا فسن ینما دتاسا تا دنتنشس ودب هدش وشرفم میلگ
 ياه حرط و اگهنر نماه و دودنب اهنآ يرو ياه میلگ هدزا لالح ياه هچب. مه اه
 ینما دتاسا. ودب ناشردما گنر خیسر هب مه ناشگنر. دودنب هردب ارث هب را یسدنه

 ردک ماتتش را ودخ تیسه. ردک كاپ را شنیاپیش قرع و درآورد بیج از تمالیدس
 :تگف تیسه هب رو ینما دتاسا؟ هدورانی یستاک با را دتاسا ارچ هک

 مه رقلمکا ياه هپرد قشن. هودب كوک لاکدپ و وت زاس هک تسادپی مدرآد شپی از -
 . هردک یرمعت بوخ را فقس ريب چگ و يرکا هنیآ مه لاکدپ. همدرآد آب از بوخ
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 :تگف ییسع دتاسا

 . دننک می یگدنز انریا نريه راثآ متن رد یجرخا اندنمنره هنخا ینا رد -

  :دپرسی ابرهس
 ؟دشوب چه هک -

 : تگف و ردک كاپ را کشینع هشیش يدنز

 نانیاهج هب و دسناشنب را انریا نره هک...  ورانی رد را لاکدپ يادا رگید وت ابرهس -
 . دنناساشنب

 :تگف ابرهس

 دنورب، ابیز ماالزا و ردم و زن، یشر بی و اردشیر، لمللیا نیب نانارچرسو ینا، بخ -
 . دننبز اهزوم هب سري و تله

 :تگف ینما دتاسا

 عاینص رد اییهرکانیا هک تسا ینا شسنح یک و شود می هزوم يراگروز مه انجیا -
 . نبیب را کیماسر ياهحرط. هدش انریا تیسن

 پر را متن تهج بی هک اییه يرکا هیزر از يراع، بیآ کتن رب و گنر هب فیوک طوطخ
 مه را هنخازور. یمدزن تدس را رمرم گسن از هنخاسر محما هتبلا. دشبا هردک
 دنچ. هختادنا هرا را اه هاروف بدال لاکدپ طفق. روطینمه مه را هنخاضوح. روطینمه

 . یما هردک هافضا مه يکزرم تاررح و رنمد هنزخاپشآ تا ود و یگرنف لتاوت و محما

  :دپرسی ابرهس
 ؟ هنزخاپشآ تا ود ارچ -

 :تگف يدنز

 . دارد قتاا تا ود و تسیب هنخا ینا. نبودي وت یجرخا اندنمنره هنخا بیوصت عقوم -
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 و هردک زبا را لاچیخ رد یسک. دش هدشنی اییهاصد اسرسر هب صلو هنزخاپشآ از
 تیسه. یناج بی تعبیط نردک خسر لزو و لزج ياصد دعب و رگید ياهاصد، تسب

 . تسه مه ريگید ياهدیکل ایدش. ودب او تدس هک هنخا دیکل. ردک تیرح

 هب تدس رد یسین یک با، تن رب مزرق ریرح از بريامشوبدر با لپم لپت زن یک
 . دروخ اج یدد هک را مدآ همه آن. مدآ اسرسر

. تنشس فترگ و تشاگذ اسرسر طسو هدش يرکا هدنک زیم يرو را یسین. ردکن مالس
 . تشادن سريک و کم ایشهتشا

 :تگف ابرهس

 لاکدپ ياج. دیمیمهف را یجرخا اندنمنره هنخا ینعم هک دش بوخ، ییسع دتاسا -
 . خالی

 را اش هلقم زن، شردنک كاپ هب ردک وعشر و تشاردب مششچ از را کشینع يدنز
 :تگف و دتارسف هلقم کمک هب، ودب کیماسر انیول رد هک یعمای از پقل یک و داد ورف

. دینیب می نویزیوتل رد را ام هامرنب رگید بش دنچ. مدنمنره مه نم شدنلاو -
 . منبک حتارتسا يروز دنچ ایمیب دودنمرف قاآ شدنمود

 :تگف ییسع تاسا

 . دنتسه قحیذ مه خلیاد اندنمنره -

 از ییشوفرظ. یدود هنزخاپشآ هب، تساوخ آب هک دشنی را ینما دتاسا ياصد تیسه
 می. ودب یزبرل هدانوخا گنر نماه از اییه نایول و يا همرسو کیماسر ياهقابشب
 هب. هدش نیتزی بیآ گنر هب وقل ود هقج هبت بایک ینایول ره و بقاشب ره هک تنساد
 یک. مدآ اسرسر هب و ردک آب و تشس را اه نایول از یکی. دودنب هداد رشافس انمده
 . ودب ینما دتاسا تدس سیر بیآ صرق

 يروخراهان هب مه با. داد خالی اج شنهذ ريکپ، دفتاا دارم هب هک مششچ، هردا رد... 
 ياهوم با ینز تیسه يوربرو. دنتنشس يزیمسر. نبود غولش. دنفتر هامرنب نمازاس
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 قتاا ینا ینا رد تپش، هنتخاوزار ياهورهرا رد ربا دنچ تیسه. ودب هتنشس هاسی لالش
 ماا. ودب هیدد خدمتپیش دلینص يرو هتنشس یا هدتاسیا یا نانز مقد را زن، قتاا آن یا
 پچ تدس فک رد تشسرا تدس با و تشگرب ردم قتیو. اختنشن را زن يوربرو ردم
 مدآ متشس هب هک خدمتپیش و. ودب هنتخاوزار رفتد سیئر، اختششن، تنوش يزیچ
  . هتساوخ می باسح تروص هک تنساد
  :تگف تیسه ددناد هک را ناششرافس
 ؟ بخ -

 ؟ اه منخا منخا یچ هک بخ -

 . مردک يراگتساوخ وت از من. یهبد ارم ابوج هک؟ رديک را شرفک -

 . منک بدبختت مهاوخ مین تیسه نبیب -

  :تگف تیسه
 ؟ ینک می غیرد ارچ. تسا قشع ختیوشبخ اهنت دارم نبیب -

  :تگف دارم
 . منیک ایمالشپ واجداز با ارگذن ... غیرد يا ماا...  تسا قشع لماالما من هسین -

  :تگف تیسه
 زن همه مثل مه نم. یگالس تهف و تیسب هب ام هتشاگذ اپ من. هدن یلمحوت رعش -
 . ارمد جایحتا یشبا وت ناشردپ هک هچب تا دنچ و مرگ ننوکا یک هب اه

  :تگف دارم
 . ارمدن را اتشنمکاا. مفسأمت -

  :دآور مشخ تیسه
 هک مهبد يراگتساوخ واجداز هب تن رماچان، یشبا من ياه هچب ردپ یهاوخن وت رگا -

 ... 

  :تگف دارم
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 . يا هتسکش ارم لد قتو آن -

  :داد همادا و دشیک یهآ
 . دنبز دنب را هتسکش لد هک شود مین ادپی ادنی ینا رد ینزدنب یینچ چیه و -

 و -فیرعم و مالس -یدد هدتاسیا ناشزیم سر را نخا انردم و ردک دنبلسر تیسه
 : دپرسی

 ؟یدروخ می راهان انجیا مه ماش -

 . اه هشنبراچه از یرغ روز ره ابیرتق -

  :دپرسی دارم. تنشس ناشرانک، دنبک رفاعت او هب یسک هکنآ بی
 ؟یدارد لیم یچ -

 . مرکشمت، ام هدروخ راهان -

 ؟روچط هوهق -

 . مشو می صخرم و مشک می يراگسی -

 : تیسه هب ردک رو و

 . دش می زبا بختت و ديز می هرگ هزسب يمدآ می؟ يامدنی ما غبا، ربد هدزسی ارچ -

 . ردک می شهاگن هک دز دارم هب مکیشچ و

 رفک بدال دشیدینا می. هدنکآ را دارم مشچ تیرح هک یدد می. دیدنخ لد رد تیسه
، انردم رخآ. هدز مکشچ او هب هک تسا کیردم نیمه من راگتساوخ هک دنک می

 ود لسبی اننوع هب او لسبی زا نایاشنآ همه. ردک می گنر را لشسبی و سر ياهوم
 لالش ياهوم هک ینز. اختشن مین امین سگال ود تیسه ماا دردنک می دیا یسگال

 انردم. دنتشگذ اه آن زیم رانک از الشدنب هب هنتخاوزرا رفتد ینشم و ولج از تشاد
 :تگف هتسهآ و ردک ازدنارب را زن نخا
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. باخت نماوت صدراچه. یمردک يزبا یک و تیسب یشع نماما با. تنیس يا هکیت بد -
 می ناج ایشه ناخن مزرق كال و شسلماا رتشگنا با شفیطل و منر دیفس ياه تدس

 ...  مردگب من هک. نداد ورق و ندز رب و فتنرگ ورق يارب دنهد

 . تشاگذ ناوشلج را دارم و تیسه ياذغ خدمتپیش

 : دپرسی و ردک هراشا دارم هب يروم

 . توست رمکاه انوج ینا -

 هن -

 . منبک ناحمتا را ایشج همه باید من اول، یردگب ارو ت دهاوبخ رگا، روخن را لشوگ -

 : یدرغ لد رد تیسه و، دیدنخ شغ شغ و

 ؟ شوشگ وت ینز مین ارچ!  دارم -

 . ودب هداد حیجرت ندشنی رب را ندروخ دارم ارهظا

 : تگف و ردک شوخام يراگسی ریز رد را رشاگسی يروم

 ینماهم. هدنیآ بش هشنب يارب منبک تتوعد و منک نفتل تهب تمساوخ می -
 . تسا تییه يارب حافظیاخد

 ؟درو می تییه رتسم رگم -

 .هتبلا -

 ...  دشون می رکایب رنجوگ يقاآ سپ -

 . دنک می رکا من با حمدا و تییه ياج منشین می. فتیرگ کم تدس ارم -

 : تگف و ردک تشعاس هب هاگن و دش اپ

 . تسا تیراپ اماپیج. هک ییآ می حتما -

  :دپرسی تیسه -
 ...  زگره؟ ایمیب ابوخ سابل با ینعی -
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، رختد؟ شوي می صالخ ییاطسو ونرق قایدع شر از کی گشنق رختد وت مناد مین - 
 !مییآ می ادنی هب ربا دنچ رگم

 . یمآ مین مه ابوخ سابل با و تمنیس گشنق من -

 . التدنب یدآ می نژیب. شوپب تساوخ لتد چه ره –

 :تگف و ردک ريفک

 . بکتا یسررب هاردا وناعم. وت رمکاه دش هک مه نژیب -

 هدروخ مه را یشاذغ از مینی، ودب هداد نخا انردم هب کمیحم تدس دارم. فتر و
 نژیب. تمنساد می. تمنساد می: دشیدینا می و ودب هردک خی تیسه ياذغ ماا. ودب
 نماه رد مه نم ماا. هردک ینک قاچرکا دوارداسر بدال...  رنسواس هاردا وناعم

 راثآ: تگف ینما دتاسا اهتنم. تسا هودلآ مه نم ياه تدس. منک می رکا هنتخاوزار
 ایدش. ددنآور می رد سر يا هزوم از يروز، تمسه اش هیهت رمدی من هک، انریا نريه
 رگا یهاگتدس ره رد تگف می لالج ماا، بردب رد را بوخ ياه کتاب دناوبت مه نژیب
 ربا دنچ خیرف میلس رگبزردما هتگف هب. دننک می تردخ خیرچن هاگتدس آن خرچ با
. ودب هردک تحبص نیهاش با ربا ود و ودب هدز فرح رگبزردما با رابیک. ودب هردک نفتل
 هتنسادن رگبزردما و یدرخ شود می اجک جاع و یبرف هک ودب هدپرسی منخا رانوت از
 هب یکی، ودب هدش بوخ مه شدرردکم. دنبک نفتل او هب تیسه هک ودب هتگفن ماا. ودب
 هب تنروک لوپمآ یک ودب هدش یضرا هکنیا لتع هب رگید و، اوه فتنر مارگ هب رو لتع
 تیسه هب حتی ماا، ودب هدپرسی شرفس از، ودب هفترگ مرگ ابیسح نیهاش با. دننبز او
 ؟تنیس یا تسه هنخا ودب هدرسیپن حتی، ودب هدنیانرس مالس

 هتنساد ینا از و تنساد می را یشارچ. ودب هدش ارزیب میلس از تیسه، اریدد ینرخآ رد
 هک ودب هدزن فیرح میلس، ودب هدتاسیا شوگ ییشوتدس رد تیسه قتیو. یخترگ می

 نوخ هب تشدس هک ودب هداد هاپن را ناشفرد داهرف رگا و دنابد تشسردان دناوبت تیسه
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 تسود روهدنل آن نوچ، ودب رزیگان، ودب هتشاگذ تییه نشیما رد ببم و ودب هودلآ
 . ودب اش هالس دنچ و دیننچ

 شدوخ تیسه تا دنونر نفتل ياپ رگید هک تساوخ نیهاش و رگبزردما از تیسه
 بیع ارزه هک من ؟يارد رکاه چ من با: یدوگب میلس هب تشاد میمصت. دارردب را یوشگ

 ینک می لایخ رگا. تسا دیاز مسن هک من، تمنیس ابیز هک من. ارمد فیرع و یعشر
 از مودخ، همدآ من دارم. يا هدناوخ روک، ینبک منر تتدس رد موم مثل ارم یناوت می
 هک تسیا هدیه ینرتگربز ارشیدد اهتنم. هفتنر ربا ریز ماا، ام هردک يراگتساوخ او
 ...  تسا هدشیبخ من هب »اتاونتروف«

 !میلس قاآ کن روغبل یجرخا کلمات یه

 تیسه دیا از را اه هیگال، ودمن می اه هدژم ي هدژم یوشگ رد هک میلس ياصد ماا
 نیارگ هکنیا از، يروخ رد حافظیاخد هن و هردک تیسرد کیرابم دیع هن هکنیا از. ردب

 هردکن لبوق را خیرف منخا يدیع يالط ويلهپ یک هکس هکنیا از، هفتر میلس شپی از
 و هودب هدش رطخا هدنجیر ريخآ نیمه از تشسرا هک تگف میلس و. تساوخ رعذ ودب
 يروز ره هک تگف میلس و دهبد حیضوت دنیدد را رگمدیه قتیو هک داد لوق تیسه
 زانی مهب اوح و مدآ رقدچ. هدش گنت رتیشب منخا تیسه يارب لشد هتشگذ هک
 !دنتشاد

 هیدرخ یشارب یبرف طعهق دنچ و جاع طعهق یک هک تگف می میلس. ددنز فرح يآ
 هرباود را یشقان نماه رشدارب يارب باید تیسه و هفترگ ینما دتاسا از را ینانش. تسا

 ار دیشیع تیسه هک فترگ لوق؟ هودب هدشیک چه هک ردک اررصا. دشبک جاع يرو
 تهج رهه ب، یناردگ مایلش ياشتما شبردب هک ردک می تشوعد عالف ماا. دهبد
 دپرسی و فتریذپ را توعد لیم لکما با تیسه. ودب یشقان عنو یک مه يزاس مایلش
 نوبا لعل ماا. دش می هک هتبلا و دورایب هارمه مه را رگبزردما و نوبا لعل شود می هک
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 و ودب اهزیچ رنجویا قشاع هک ودب عهشی نلماسم ینتاساکپ زن یک نوبا لعل ؟ودب کی
 . فتر می شرهشو از ناهپن مه هضرو سلجم. تنساد می مه یسرفا هبل

 نماهم، یناردگ مایلش ياشتما از دعب، دپرسی دارگذب را یوشگ هکنیا از شپی تیسه
 ؟دیهاوخ مین

 :تگف میلس

 . مشچ و سر رب قدمش ماش مثل يزیزع نماهم -

. فتمرگن يدیع نتاردما از ارچ هک یموگ می نیتاارب و ماش هنخا یمآ می من، بخ -
 . میرگ می را دیمیع و خیرف منخا خدمت روم می، یددادن قح من هب رگا

 :تگف میلس

 را ماش مهد می حیجرت هک یمارد اییه نماهم. شود مین ما ي هنخا هنافسأمت -
 . دننکن تریاز

 منخا وکنی، هبل: تگف می شودخ با. بدوبک نفتل يرو را یوشگ تیسه ودب یکدزن
 يقاآ. دننک می تپوس یگنران نیتاارب و دنایپ می میشچ ریز را ماش هک دنارد فیشرت
 و رد بی هنخا روج چه ینا. دنارد من هب میشچ هوشگ هک دنتسه مه ناشفرد داهرف

 ؟یدآ مین یرگ توخل هوشگ یک آن رد هک تسا ريکپی

 :تگف میلس

 ؟ منخا تیسه ولا، ولا -

  :تگف تیسه
 ...  ما رقحم هنخا دیاییب هک مردک می رفک تمشاد -

 . یمروخ می ماش مه با رانوتسر یک یمرو می نتاگربزردما هزاجا با هن -

 سر رب رداچ تیسه و نوبا لعل. ودب هدآور ودخ با یرصح یک و هاسی رداچ تا ود میلس... 
 هطحوم مقابل اروید هب مایلش. ددنفتاا هرا میلس لادنب ناج رانوت با و دنختادنا
 را اه هچب ینحارو شپوش با رديم. دودنب هدشیک هپرد یشرو و ودب هدش بصن یعسیو
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 اهردم. دنیانش می اهرکتچوک سر تپش را اهردتنبل و ردک می شپی و سپ ولج رد
. دنتنشس اهردم سر تپش زمان رداچ با اه زن و دنفترگ اج اه هچبسر تپش ناودشخ
 تپش و دودنب هردک در هسین يالبا از یچیقردنا پچ را زامن رداچ اهنآ از یضعب
. دنتشاد نمااد رد نیارگ یا اردیب یا ابوخ دزانو نارشتیشب، دودنب هدز هرگ ناردنشگ
 تگف نایشیک، فتر مه رد اه زن خما. ختادنا نیمز رب اه نز رانکرا یرصح میلس
 اه زن هب و دردنک فهاحصم مه با و مدآ میلس کمک هب ینحارو ردم! »اه هداد اخد«

  :تگف
  . دیهبد شهرا دآور می رو ماش هب سک ره -

 مایلش. دردنک تپش یرصح رب هتنشس ياه هداد اخد و یرصح هب ماا، دندشنی اه زن
 هناش از همامع سر یک و تشاد سر رب يوار همامع هک ودب يا هردچ هاسی ردم، انوخ

 ربا هس تیعمج هک تساوخ دنبل تاوصل. تشادن ابع و تشاد ابق. ودب انیزآو اش
 :ردک هراشا تسرا تدس ریوصت هب يرازد بوچ با و دشیک سپ را هپرد هوشگ. دتارسف

، هردک اقشع رشدما، دشک می هنباز تشآ شبرق از هک یناوج ینا. کن اشتما بوخ -
 وگب، نشوي لدینوا قاع. هردک مشارح را ششیر، هردک دنبل نماسآ هب رو را شنتاپس

  ...  هردک یشورف کم هک نبیب را باصق درمناوج...  نیمآ
  :تگف، ودب هدتاسیا عمج رانک هک ینحارو ردم
 . ناشورف کم رب يوا...  نیطففللم بلو -

 هدفتاا يا هوشگ هدپرن مثل هک ردک می هاگن باصق ردمناوج هیدرب تدس هب تیسه
 یهاسی کلش عبرم يانب هب انوخ مایلش. دیکچ می نوخ باصق تدس چم از. ودب
 هک تگف و رشانک رد هنهرب ياپ ود قشن و ودب آن يالبا یهاسی لمع هک ردک هراشا

  :تگف و دز یناپیش هب و، تسا هاگقدم
   .هاوبخ لضفلاوبا قایمآ از یهاوخ می تیجحا ره -
  :داد سر آواز و
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 . ارردب لمد ز مغ ینا، سابع اخد رهب از، یمدآور وت هب رو ما، سابع لیع سابع -

  : دز بقع زبا را هپرد انوخ مایلش...  دنتسیرگ اه زن و ددنز هسین اهردم
 تتدس هب را مالتعا هامن. رزتیت شیرمش از و رت كزان وم از .کن اشتمارا اطرص لپ -

 . دشنک می ازورت رد را تناهانگ و دنهد می

 تمدس رد موم مثل : مدآ میلس از يارزیب زبا و دیدن را میلس ماا دشیکسر تیسه
 مییت هک ردک می رفک. دارد فیرع و یعشر بیع ارزه: يآوردیا زبا و .منک می مشنر
 يوا و دز می نوزا رب الحا هک زنپیر یک هکنیا...  هنبود من یرصتق هک رفق و یگدنما
 شرهز هذر هذر رگبزردما هکنیا، تنیس من یرصتق هک هردک رگبز ارم، تگف می يوا
. تنساد مین هاسی هامن را ودخ تیسه. هنبود من یرصتق زبا، هیختر من ناج هب را
 هب هقشع مثل. بردب نایم از را ایشه هقدع، ودب هردک یعس. ودب هردک را شودخ شالت

 لوق هب را اهنآ هکنیا بی، ودب هدسبیچ ینما دتاسا و نیمسی و لالج و ملکی لیخل
 ردک می رفک. نبود اهنآ یرصتق مه تشاد می ییبع ره رگا و دنبک کشخ ديوررهس
 هردک تپش او هب هک مه اهنآ و تسا هناگیب، هتنشس ناشرانک هک میردم با رقدچ
 ؟ودب یضوع مدآ یک تیسه یاآ. دودنب

 از، را زن. دسیر هرا از، تشادن مه زمان رداچ و ودب هدیچپی سر هب یغالک هک ینز
 از لالج هک يدنبنردگ. اختشن، ودب هیختآو نردگ هب هک نیمسی يبارهک دنبنردگ

 :دز اصد رایختا بی تیسه! هنبود رکا رد ديزد سپ. ودب هدآور نیمسی يارب هسیرو

 . ننشیب من رانک ایب هموعصم یجحا -

 :تگف هموعصم یجحا 

 ؟منشینب وت رانک یچ یس -

 :تگف اختشن هک را تیسه ماا

 ؟اجک انجیا، اجک وت. منخا تیسه زمانب را قدت -

 :ودب هنارمآ ینحارو ردم ياصد
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 . دشیبا اکتس اه منخا -

: دشیدینا تیسه و. تنشس یرصح يورو تشاگذ دنبنردگ يرو تدس هموعصم یجحا
 . دسر می مدآ هب مدآ ماا دسر مین هوک هب هوک

 هاپنج روز...  و سر هکل اه مشچ...  منهج تشآ. ودب هختاپرد منهج هب انوخ مایلش... 
 و روح ،ردک هراشا تشهب هب...  هشیاغ رما، ناوشج گید، ابعذ ملک، لاس ارزه
 ...  رثوک ضوح، نلماغ

 :ردک چپ چپ تیسه شوگ رد هموعصم یجحا

 ...  یگ مین هک منخا هب -

  :تگف تیسه
 . هن -

  :دز داد انوخ مایلش
 . کن آرام را هچب آن زن. اکتس یجبا -

 می مسیتق نانمؤم هب را رثوک ضوح هک ردک لیع ترضح هب هراشا انوخ مایلش... 
 ولج نکما و یرت با دایص، هداد هاپن را وهآ، هتنشس وکس يرو هک اضر ترضح...  دنک
 . هفترگ هنانش را اضر ترضح راگنا هک يروج، هدتاسیا ترضح

  :ددنآوررب دیارف ردم و زن
 !وهآ امنض یا -

 دروخ می نتکا رداچ ریز نوبا لعل ياه هناش. دش لوسمت وهآ امنض هب مه ناج رانوت
 : نانک نشیو هموعصم یجحا و ودب هتسج هرا تیسه ويلگ تا کشا و

 . توسابپ هب ایمیب، بلطب را تهاسیرو هدنب -

. تسخارب تیعمج از یهآ و دشیک بقع شپی از شیب ربا ینا را هپرد انوخ مایلش
 . دشبا هحنص کزرم تیسبای هک دشیدینا تیسه

  :انوخ مایلش ياصد و...  رگبز راسیب رایعم با، بسا رب ارسو لیع ترضح
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 لیع ترضح مد ود رقافلذوا با، شسبا و سیق هرم. را سیق هرم لیع یمالوم تنشک -
 ...  لیع ترضح سر ردگ رنو هاله، هدز هاروف نوخ، هدش همنی ود

. ودب هفتر رانک تمامیه ب مایلش يرو هپرد. البرک ياحرص هب ودب هدسیر انوخ مایلش
 ترضح، هدیباوخ رداچ ریز، هدارگذ متکا يرو سر ابدینعلا ینز ترضح...  همیخ دنچ
 تسیا هاله ترضح آن سر ردگ. هدارگذ نسیح مماا ترضح نويزا يرو سر برکا لیع
 مایلش رگید ياهنز، دیفس بقان با بنیز ترضح. مایلش رد رگید هاله ره از رت ینرانو
 از تیسه و هفترگ لغب رد ديزانو ینز -هسین يرو تا يدننما هدنبرو -ارقابدن همه، مه
 يالبرک الحا و. تسا رغصا لیع ترضح دازنو هک مدهف می انوخ مایلش حیضوت

 : ینحارو ردم فیصوت با یعقوا

 می شنواپیر هب بطالخ، هدتاسیا پهت سر رب نسیح مماا مقاآ. تسراشواع بش -
 ردم. یدنبر يراسمشر تا مشک میرا اجسر. منیما می منادنخا و من. یدورب ماش: مایدرف

 . مماا ودب وت با قح ماا: یدوگ می و دنز می یناپیش هب ینحارو

، شدناوخ می نیمسی يارب هک يروز. يدعاس هتنوش »مقتل« هب دفتاا شدیا تیسه
 مماا ترضح. دش می وعشر هحنص نیمه با هک ودب يا هامنلمیف. ودب مه تیسه
 :تگف نیمسی. دنیدود خیرتا رد و دنفتر رد اه لییخ، ردک شوخام را اغرچ، نسیح

 . يا هردک هدافتسا ددناد مایشن نویزیوتل رد هک نماز لونت از، مالغ -

. یلمید هلولدادضع وراند هب دندسیر تا دنیدود می خیرتا رد نانچمه ناگفتر رد... 
 هللادبع یا: ودب هدش هتنوش اه هنقاخاس يالبا و شپو هاسی همه مردم و ودب راشواع روز

، نسییاح تا هشنت بل دیا هب: دنتگف می و ددنروخ می آب مردم. ینکردا نحسیلا
 . دنتسیرگ می اه زن و دنتگف می نسییاح و ددنز می نجیرز، ددنز می هسین اهردم

 ويفص وراند هب خیرتا رد ناگدنود هک ودب شدیا ماا نبود شدیا اش همه تیسه
 دعب و دناوخ می نسیح مماا يارب يا هیثرم، هاش ربارد رد یناشکا مشتحم و دندسیر

 هک هحنص نیمه هب، راشواع بش هزیعت. دناد می هزیعت. رضحا رعص هب دندسیر دعب... 
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 اغرچ، دنتشاگذن خیرتا رد ناگدنود، دنبک شوخام را اغرچ تساوخ هک مماا و دندسیر
 . دنما نشرو نانچمه

، یدونر، یدونر: تگف عمج هب رو اه هدنود از یکی یدارد هچب و زن ماش رخآ: تگف مماا
 وت مماا: تگف مماا هب رو و ؟دشانب قح هرا رد ارچ یمیرم می همه هک ما، تساو با قح
 ا؟رچ؟ تیگفن ما هب ارچ، تینساد می هک

 :تگف نیمسی

 . دنک می رخسم را خیرتا، تدسبای حقش فرح ياپ هک یسک -

 او از را يدعاس هتنوش »مقتل« تا دهاوبخ نیمسی از هک دشیدینا می تیسه الحا و
 نژیب رگا و. دهبد را شپاچ بیترت رنسواس هاردا وناعم نژیب هلسیو هب تیسه و یردگب

 . هدیخرچ هاگتدس اغرچ با هک دنابد، فتر رد شریز از

 : هحنص ینرخآ و... 

 سر -هدش منی ود ياهرتش - هدش صفهن ياه سبا - سر بی ياه نت -تن بی ياه هکل
 . هزنی سر رب ماا

 مایلش. یدرگ می مه تیسه، دننک می هیرگ اه هچب حتی، هتشانبا را اضف متما نشیو
 ناارزه نشیو ینا هک دشیدینا می تیسه و، دنیرگ می مه دیعس خشی قاآ و انوخ
 ؟ هدسیر دصمق هب هدنود امکدو، تسما خیرتا لاس

 میلس و دنتنشس بقع توران جان و تیسه و نوبا لعل و تنشس ولج دیعس خشی قاآ
 نوبا لعل ابوج رد تیسه و، ردک می هیرگ زنوه ناج رانوت. ختادنا هرا هب را نشیما
 :هک داد حیضوت

 ود هتبلا، بخ. ودب هدشیک تروص تا صد مردمش. دشبا هیراجقا نماز هب قلعمت باید -
 . تسا یرظن بی یرثأت ترقد و یگنراگنر رظن از ماا، تسا ییابتدا ختس و يدعب
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 هک تگف تیسه و، ردبخ مایلش یک هک ردک تمایل راهظا ییسلگنا نباز هب نوبا لعل
 از یکی و یسقاآ رللوق از تا ود: دارد بان مایلش تا هس، ینما دتاسا شپی شردب می
 . رمدب

 :تگف نوبا لعل

 ییسلگنا هب هک را ترعش. شوي می مه بیوخ رعاش، تیسه بیوخ شقان اهنت هن وت -
 تییه لنه يارب و، دسیر می من قلع هک انجآ تا، مردک تسرا و تسرد وديب هتگف
 رولکلوف از، دنک هافضا آن هب کمی مه او هک تساوخ هزاجا. فترگ اش هیرگ مدناوخ
 . دنبک پاچ نمارفن هس ره مان هب و شودب اه یکاییرما عبط ببا تا دنبک هدافتسا یکارمآ

 چیه ماا ؟یدآ می رد آب از یشآ چه شودب تا هس هک زپشآ هک یدوگب تساوخ تیسه
 . تگفن

 رمتک دشیدینا می. دهد می شوگ ودب مولعم هک میلس شوگ هب ودب هختود مشچ
 را شوگ ریوصت یساشن تسیز ياه کتاب رد اهنت. هدفتاا شوگ اییبیز رفک هب یسک

 الصا، یگمدآرب و وديگ با، خم و چپی و هیزاو و طخ همه نآ با شوگ. یدد انوت می
 آن ریز انوتخسا هک يا هونگ...  تسا اییبیز زومر از یکی یگتسجرب و نودب ارد هیزاو

 . دشبا هردک اش هتسجرب

 . میلس شوگ يارب هن ماا، دوسر مهاوخ شوگ يارب ريعش نم و... 

 : تگف میلس. شودب هداپی تساوخ مه تیسه، دش هداپی هک ناج نراوت، هنخا رد مد

 ؟یمروبخ ماش رانوتسر یک رد یمورب دنش انب رگم، منخا تیسه -

 حیرو لحا هن، ارمد اهتشا هن نآلا من دنیک وربا ماا، یدردک را نتتاوعد ماش ارچ -
 . منبک رفک و منبک هیرگ و هنخا ومرب مهاوخ می. دعاسم

 . ام هردک رزرو اج من رخآ -

  :تگف تیسه
 . یدبرب را منخا وکنی -
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  :تگف میلس
 . ارمد فرح ماش با، دنشینیب ولج ایدیب -

 : دپرسی. ردک شوخام را نشیما میلس و. تنشس میلس رانک تیسه

 ؟یدرب می دسح وکنی هب -

 . مبوسب را نتاوشگ تساوخ می لمد. مردک می هاگن امش شوگ هب تمشاد -

 . یدرب می دسح وکنی هب سپ -

 . لقاطم -

 ؟دیتسه يروطنیا ارچ ماش -

 ؟ یمروچط -

 :تگف میلس

 ناعنص خشی مه نم. یدورایبرد را ارست رختد يادا هک هتشگذ ماش از ناج منخا -
 . دنیک ارمدوا ینارچ كوخ هب هک تمنیس

 . دنیک می بشارخ یدارد ماا ودب بیوخ وعشر. دنیک می بشارخ یدارد -

. مدرآد نخارومیت هزاغم از، او هب رگبزردما يدیع، شیتدس ويگدنبل با وبد نحسم
 :تگف و فترگ شناهد ولج را وگ نبل

 . مرست مین پنیر از رگید تگف، دروخ پنیر وزرما هیدرف، منخا تیسه - 

 : تگف و دشیک نیایپ را نشیما هپنجر هشیش تیسه

 . رختد هللا ركبا وگب شهب -

 . هدرسیت می پنیر از یگچب از هیدرف هک داد حیضوت میلس هب و

 : تگف میلس

 حمییرب زن منک می رفک یهاگ، دیتسه ینروا لداعت فاقد ماش منک می رفک یهاگ -
 . دیتسه

 . یدا هدیدن رتیشب ربا دنچ ارم هک ماش؟ ارچ -
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 : تگف میلس

 هکلم یک. دییآ مین منک می نتتاوعد. دنیواد می سر. دیهد می يزبا ارم یدارد رخآ -
 . منابد را مفیتکل تا دییوگب »هن«

 : دپرسی تیسه

 ؟ دنبک رفک دناوت مین زن ؟دنبک کش دناوت مین زن ؟دشبا نیگمغ دناوت مین زن -

 ینرخآ نداد با دش می. رددگ می هناهب یپ، دنبز مشهب دهاوخ می: تگف ودخ با و
 :تگف. ردک صشالخ او هب صترف

 . تنیس یرگب زن. مدآ تمسود -

 آن. مدآ ونیرب هزاغم از نخارومیت. ردب می وسرع راگنا. دز یپ رد یپ قوب دنچ میلس
 . فتر وت و ردک بجعت یدد هک را ود

 مرب می را ماش دعب. منیک قدع رضحم یمورب نالا نیمه دیاییب؟ دیتگفن رتدزو ارچ -
 منخا .اضرلادبع، دياه، یجتا، هیاد، وکنی، رهاوخ ،ردما، ردپ. منک می فیرعم هنخا
 . دنیک متسق من با را نمتاغ قتو آن. من سرمه. منک می فیرعم را خیرف تیسه

 : تگف تیسه

 . ردک متسق را اهدرد دش می شکا. دش می شکا -

 ؟ رضحم یمورب؟ منک رکاه چ -

 هن -

 ؟ رانوتسر یمورب -

 هن -

 ؟ ما هنخا یمورب -

 هن -

 ؟ ماش هنخا ایمیب -

 هن -
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 می تیسه هک داد تیسه تدس هب يا هتسب و ردک زبا را نشیما شبرداد رد میلس
 . تسا جاع و یبرف آن ياوتحم تنساد

 : تگف

 . یدشوب هداپی دنیاوت می. ومرب من دیهبد هزاجا سپ -

 : تگف تیسه

 ؟مهاوخ مین چه و مهاوخ می چه مناد مین طفق. حمر بی هن. منیروا رمایب هن من -

 . دش هداپی و

 هیزرغ، شهاگآ وداخن -لیبق هشدینا چیه بی -دشیک یبرف يرو ار هیلاو حرط تیسه
 يروج را تشدس و دردنک یکی هب تدس هس ره و تشاگذ دآزا را شنرود و اش

 یسبانم هکلم »انیرح« هن. دنما انیرح تیسه، دش متما هک رثا هک دردنک مایینهرا
 ياه خترد. کزرم رد، هدآور دورف سر اه رنجت ربا از هک ختیرد. ردک تیرح. نبود
 ويید هچب خترد سر رب. دنا هردک هطحاا را جرنت و جنران خترد، گرب کم یا لخت
 هدیباوخ جرنت و جنران خترد ریز ويید. هختود مشچ جرنت و جنران خترد هب و هتنشس

 . هدبیسچ را هدیباوخ وید ياپ ريکتچوک وید، هتنشس شسر يالبا ريگید وید، تسا

 . نبود مه روزنو روخرد. داد یسک هب شودب هک نبود يا هدیه ینا
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 فصل یازدهم

، ودب هدز دیفس و هاسی لخا لخا تاوارک و ودب هدپوشی هاسی مخمل ارولش و کت نژیب
 يدیع ودب هردک تن قیارب و مات و زبا و سیر شفنب زوبل تیسه. ودب هدز مه رپود راگنا

 هب ینطو ناسدنهم از یکی هک ودب يا هنخا يروم هنخا. ودب هدزن مه رپود، را رشدما
 ياهرعط ويب. ودمن می هفترگ هم راگسی دود از رالتا. ودب هاختس هیزوب روکول کسب
 تیسه. ودب هختیمآ مه هب اختشن مین تیسه هک اییهوب و، كیارت ويب با روجرواوج
 . دصقر می يروم با هک یدد را رشدما

 مخمل برامشوبدر تیسه و ودب شنت دیفس سلطا ابوخ نهاپیر یشع نماما
 هامج اپ یک رنجوگ حمدا. ودب هختادنا لیبم هتدس يرو هک اختشن را شدیفس
 را تپش متما، اهداژ یک قشن و ودب تیسه هب تشپش. ودب هدپوشی هاسی سلطا
 هلوگنم کشنو از هک ودب شسر هاسی میشیربا نیچ قرع یک و ودب هردک یرخست
 و تشاد تن هب هاسی نوایلن ابوخ نهاپیر دیصقر می او با هک یگپ. ودب انیزآو يمزرق

 روجرواوج ياه یندنوشی ياه سالیگ از پر یسین با متخدسم. ودب هتنبس دنب هسین
، دش هختانو وگنتا لادنب هک زاج گنهآ. تساوخ هیوم آب تیسه و دتاسیا تیسه ولج
 لنه از دیتقل هب ایدش اهرختد. دودنب یکاییرمآ نارشتیشب. دنیختر هحنص هب اه انوج
 لنه ودخ. لخلخا بی و لخلخا با، هلوگنز بی و هلوگنز با، دودنب هدپوشی رقلمکا تییه
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 ارولش، مپش پر هسین، زبا هیق، يوز وز ياهوم با کیناوج. ودب هدپوشی نیج ارولش
 . ختیگنا می ماس سر هک ودب هداد سر ییاصد تدس رد وگدنبل، ناسبچ

 . تپیوس تیسه و رنجوگ، یگپ، يروم، یشع نماما هب تییه

  :تگف رنجوگ
 . دنتسه دياش ياه مدآ اه یکايرمآ -

  :تگف تییه
 . منیک می هانگ ساسحا یما هدیعبل را ادنی فصن قتیو از -

  :تگف تیسه
 از هک اییهزباسر و اه تپوس خسر هدنما باقی اه هاسی، دنتنیس داش مه ناش همه -
  . .. مانیتو
  :تگف و یدرب را تیسه فرح یگپ
 . مشنوب مهاوخ مین ورانی را مانیتو مسا -

 فرط راچه رد لیهال قاط راچه هک ودب هدش هبیعت رالتا طسو رد ياروید يربخا
 وهایه آن رد هنماوعصم ياصد اهنت و دشیبخ می مارگ فرط راچه ره از تشآ. تشاد
. ردب هاپن يربخا ياه وسق از ییک رب فشرم توخل هب تیسه. ودب مزیه وقرج و قرج
 از تیگف هک دز می کپ نانچ دواردا سر. یدد قلنم تپش را دواردا سر و يراهب رکتد
 تدس تیدس. هودب روفوا بشحبوم يزبا باسبا و هدز می کپ هودب اقدنق رد هک قتیو
 و نوبا لعل. زشوق با ودب لیسارک، شدنیانش نیمز يرو ودخ رانک و دشیک را تیسه
 . دردنک لیتکم را هتنشس نیمز يرو عمج و دنمدآ مه نژیب و تییه و رنجوگ

  :تگف تیسه هب لیسارک
 اس؟رگ یا ینز می دي. اس. ال -

  :تگف نژیب
 . تسا كارنطخ ود ره کنن شوگ فشرح هب -
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  :تگف تییه
 . داردن دي. اس. ال یسک انجیا سرتن -

  :دپرسی تیسه
 ؟تسه یچ دي. اس. ال -

  :تگف نژیب
 رفس آن از درست می مدآ و ردب می وراءما رد ريفس هب را مدآ روح. ام هدز رابیک من -
 . رددگرنب قلع متالس با

  :تگف تییه
 کیلبمس روط هب ارود ینا. دناختس ینروا رانمایب يارب هک تسا ییواد. دي. اس. ال -
، تیسه فسن. دنک می ادپی هزتا يلدوت نانسا و دنرا می را هدننک ملع و لاعف زغم
 . صخش ي هناردم املع، زغم تیالعف و ملع، تسا ردف ي هنانز املع، نودب و، یتسه

  :تگف لیسارک
  ! هنانز املع دبا هدنز -
 . دشیک سپ را ودخ تیسه و دنبز هوسب تیسه ي هونگ رب تساوخ و

  :تگف تییه
 . شبا لوقعم لیسارک -

  :تگف تییه هب رو تیسه
 . دییوگب. دي. اس. ال از مه زبا یمارب -

  :تگف تییه
. دنک می اررقرب میتقسم ي طهبرا شهاگآوداخن با دنک فرصم. دي. اس. ال سک ره -
 . شنرود با

  :تگف و ردک ريفک
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 مهد می تردپ هب ارمد. دي. اس. ال هب عجرا يا هوزج و ريگ یپیه هربا رد کتابی -
 . يراگدیا. دهبد وت هب

 نیمه دنچ ره. دنارگذب ببم رديم نیچمه نشیما رد باید ارچ دشیدینا می تیسه
 . دشبا هردک ءاضما لمیعم يارب را او تیحالص مدع ردم

  :تگف ییاصد
  . راوه. لگ و قشع دبا هدنز -
 همه...  رختد تا دنچ و دنبل وم ارد شیر پسر تا دنچ. تشگرب اصد فرط هب تیسه
 . ماییسین هوسب تا دنچ. ودب هیختآو ناردنشگ از لگ هحلق یک یکی ناش

 و ردگ هب صقر. تساوخ رعذ تیسه و دصقرب او با هک تساوخ تیسه از لیسارک
 . شنودب را تییه رتسم ياه فرح تساوخ یم و نبود بلد نخارچب

  :تگف تییه
 شرتسگ همه ینا او از دعب یسانشنروا هک حالی رد، یما هدسبیچ یدورف هب ختس -
 . تسا هردک ادپی

  :تگف تیسه
 انوج نردک کفنم يارب، برغ رد داسف هب ندز مناد. تنیس یدورف یرصتق اش همه -
 . تسا تساسی از

  :تگف لیسارک
 راگزاس نانسا عبط با رتیتالوت یمرژ هک انبد. دنارد فیشرت تونیسکم منخا سپ -

 . تنیس

  :تگف و دشیک یهآ تییه
 داوم را اه ناوج و دازدنا می اپ از سرت و لکلا را اهپیر. تسا یهابت و ختل راگروز -

 . رديف ديآزا از تیموحرم رتیتالوت ياه یمرژ رد و يراگنلو و رمخد

  :دش دنبل دودنب هتنشس نردگ هب لگ اهپسر و اهرختد هک يا هوشگ از ییاصد زبا
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 !روح ياه لسع داب هدنز -

  :دپرسی تیسه
 ؟تیسچ روح ياه لسع -

  :تگف تییه
 . تسا آور سوکاب، ششیح، اناوج يرما -

  :دپرسی تیسه
 ؟دنتسه یپیه دنارد نردگ رب لگ هک اهنیا -

 اهپیر ما سلجم در دودنب یعقوا یپیه رگا. دنآور می رد را ريگ یپیه يادا عالف هن -
 ريگ یپیه. تسا تساسی و ننوقا و سیلپ، عهام، جقدیم لنس دض یپیه. دنمدآ مین

 . تسا دیدج لنس نایغط

  :تگف شنز هب و تشاگذ قلنم رانک را روفوا دواردا سر
 . ورایب ياچ نتکاسا یک یمارب شواپ، لعل -

 یک نوبا لعل. ودب هدفتاا هرا نوبا لعل ماا شود دنبل تا تشاگذ نیمز رب تدس رنجوگ
 . ودب هدپوشی یناوغار بش نهاپیر

 و ؟تیسچ هختادنا شنز هکل هب هک نیدرخ مایلش نیارج دپرسی تیسه از دواردا سر
 می شنماگ هب هک تگف تیسه و ؟شود می هقیتع اهدعب ردبخ را مایلش رگا دپرسی
 . شود

  :دپرسی و لیسارک هب ردک رو دواردا دعب
 ؟وديب قفوم ریوک يرافح رد -

 . مدز یناردگسر هرزیج هب مه سري هبل -

 ؟پیج با - 

 با و فتمر رتوپک لیه با. تمساوخ وت از نیمه يارب را رتوپک لیه. رتوپک لیه با هن -
 . تمشگرب رتش
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 رتش بیترت ردک هافضا حمدا و هداد رنجوگ حمدا ار رتوپکیله بیترت هک تگف دواردا
 ودب هدش بلج یناردگسر ي هرزیج مان هب شهجوت نانچ تیسه. تسا هداد او مه را
 . فتریذپ می ردک می شصقر هب توعد زبا لیسارک رگا هک

 دروم رد. دآور مین رد سر او و ددنز می فرح، کلیشم ییسلگنا با دواردا و لیسارک
 4 تعاس .لیسارک فیرح پر دعب و دردنک ثحب اهمدت اه هالفت فند و يارردب هونمن

 مگ را انردگسر نباراس -نمدآ رد رداچ از نیچوراپ نیچوراپ - ندشاپ ابوخ از حبص
 رداچ ریز را يرافح اندتاسا و نیانشجواد -نردک انردگسر را رتش حتی -نردک روگ و
 می. ندش رضحا هنابحص سر هدشیارت یشر و هزتا و رت، 8 تعاس سر -تنشاگذ لقا اه

 . دیدنخ می و تگف

 هناش رب تدس. دنختانو تباقع ماا دشیک لوط. دنازنوب وگنتا تا دنما رتظنم تیسه
 . دصقرب او با تسا رضحا تگف و تشاگذ لیسارک

 . لیم لکما با -

 را تیسه لیسارک دعب. دودنمپی را تپیس سر تا سر قیوسیم با گنهآ مهب، یار اول
 :دسیپر و ردک خم

 ؟یکارمآ يورب دهاوخ یم لتد -

  :تگف و شدنخارچ ودخ ورد و. ردک دنبل و فترگ را تیسه تدس. تگفن چیه تیسه
 و يردما نانچ. یشانب مه ملا. یشبا رت نبارهم من با رگا داد را شیبترت شود می -
 ...  ريختد ننیچ

  :دپرسی دشبا هدز فیرح هکنآ يارب تیسه
 . دنهد می تیراپ اماپیج مه یکارمآ رد لیسارک رتسم -

 . ماسین انرگیزبا از یضعب -

 . دناشبک یناردگسر ي هرزیج هب را تحبص عوضوم تنساوت تیسه شرخآ
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 می امد هب هرزیج رد. تسا هردک هطحاا مکن چهیارد را ورشد هک تسیا هرزیج -
 اهاج یضعب رتیشب حتی، چنیا هدزناپ ضرع و چنیا تیسب لوط با مکن اتطعق. فتیا

. تنیس اهنآ يرو تنشاگذ اپ نمکاا تسا مرگ اوه هک روز. هفترگ را تورد رکمت یلیخ
 از رتش با من. دنز می خی مکن اتطعق بش رخاوا ماا يرو می ورف مکن و نجل رد
 هوک مسا ودب» انردگسر نباراس« مه نباراس مسا تسا بجعت. ممدآ ونیرب هرزیج

 . ودب» انردگسر هوک« مه مقابل

  :دپرسی تیسه. یدزرل یم ایشه بل تیسه
 . ایدیب رد هرزیج از دناوت مین مدآ ودخ ددنز می خی مکن اتطعق قتیو -

 . تسا ديیاز هفاصل ريیوک هرا هروک تا هن -

 :تگف و دنخارچ ودخ ورد را تیسه

 یساسی نانیادنز منبک داهپیشن واكاس هب مهاوخ می رعذ. يا. بی. اف هب مهاوخ می -
 . دنک اهر انجآ دبرب دنیآ مین رمق هک را

 ؟دیصقیرم تشاد یسک چه با. ردک یتاسر شنبد متما هب تیسه ياه بل از زشرل
 تا بد رقدنآ میلس با روز آن شکا. فتر جیگ شسر. دارد رب مقد از مقد تنساوت مین
 از سپ دش مین ماا. ودب هفتر منیک قدع رضحم یمرب ودب هتگف قتیو شکا. ودب هردکن

 مین متما ارچ وگنتا گنهآ ینا ؟نبود شیحال میلس ارچ. درک قدع یخیرتا نشیو یک
 مانیتو گنج ياه هدنما هدنز از وت. تیسه اسی وضع حتما وت: تگف لد رد ؟دش
 . یدرحب ورأءما قشع نتا همه. دنا هدتارسف راحب وراءما هب ارت اشداپ يارب هک تیسه

  :تگف لیسارک
 ؟يدش هتسخ -

 . فتر جیگ مسر، تسا نیگسن قتاا ياوه هن -

 . مصقرب وت با حبص تا مناوت می ماا. ام هدز اسرگ مه، تمسم مه، من -
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 رشانک مه شودخ. شدنانش دلینص يرو و ردک مایینهرا انویا هب را تیسه لیسارک
 : تگف. تنشس

 . کن رکا اگوی. کن ديرنوهوک ريیذپ بسیآ. يا هدننکش وت -

 :دوفزا تگفن چیه تیسه نوچ و

: تگف مه لنه. داد منانش، وديب هدشیک غرم تخم يرو هک ار تشیقان تییه منخا -
 . تیسه بیوخ رعاش وت

  :دپرسی تیسه
 ؟هامدنی تییه منخا ارچ -

 یشحو انریا مردم دارد هدیقع. دارگذ مین ونیرب هنخا از اپ تسا مدتی یلیالد هب او -
 . دنتسه

 :تگف و فترگ تدس رد را تیسه تدس

 ودابن قتو آن، بريب هاپن رمخد داوم هب باید هرنگو يآور می وامد ینبک رکا اگوی رگا -
  . شوي می

 :تگف و دشیک ونیرب لیسارک تدس از را تشدس تیسه

 . یمآ می مه من دش رتهب هک حالم ،یدورب ماش -

 هک انریا یشحو مردم نیمه ردک می رفک. ختود مشچ رتخسا لالز آب هب تیسه
 ییاهوت، وت ماا. یدآ می حمر هب ناشلد صترف ینرخآ رد، دنارگذ می نشیما رد ببم
 نییق. دیهد می هلاوح یناردگسر ي هرزیج هب را یساسی نانیادنز دیتسه نمتمد هک
، نالا نیمه رگم. دارد شودخ تسرنوش هب یطبر یناردگسر ي هرزیج هک تشاد
 تییه رگم ؟ردک مین یگدنز یناردگسر ي هرزیج متن رد اه شب همه وب، شما
 رگم ؟نبود تیسه او مسا رگم ؟تسا مدآ هنانز املع نودب و تیسه هک ودب هتگفن
 ي هرزیج رد را دارم و او هک اهدعب ؟نبود تیسه نیمز یشوخ و موق ینریکتدزن

، دردنک زبا هک را ود ره مشچ، هتسب ياه مشچ و رتوپکیله با، دردنک اهر یناردگسر
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 ورد و مه رانک رد هردم ياه همجم، جبیگال کلش هب ودب يزار نش. اختشن را هرزیج
 هب. تسب را ایشه مشچ تیسه...  کسوس ،کسوس ،کسوس، لکومرما، رما، مه از
. تسا تشدس رد يا هیسک و یدآ می فشرط هب شپو هاسی زن یک هک مدآ شرظن
 . دنفترگ ودخ طهیح رد را شردنگ و سر اه کسوس و دشیک تیسه سر رب را هیسک

 :تگف داد تیسه تدس هب پر انیول یک ودب لیسارک. دروخ اش هناش هب تیدس

 . تسا سانانآ آب. شنوب -

 :تگف و تنشس فترگ زبا و

 . شوي می هالفت انجیا یکارمآ ورب -

 :دپرسی تیسه

 ؟دنیک می رکا اگوی مه ماش لیسارک رتسم -

 . تمسه ساشن نتاسبا من هخآ، ربا ود يروز اطعق -

 رکاش نردک ملحت يارب. تیسه اه نانسا یچرکاش وت: هک داد رد ادن تیسه لد و
 ...  قدیم ياه نتمد نردک رکاش ملحت يارب. ینک می رکا اگوی اه نانسا

، تکفیب يرو ارد رچقا سس. ودب هردک جیگ اذغ بتخانا رد را تیسه، نیگنر هرفس
 هب ن؟اشماکد یینچ ياهاذغ، ناسنجف، يرکا تشروخ يرو هتپس و امدبا لالخ
 بقاشب ونبد قتیو. فتر می يروم متس هب و ودب هردک پر قابیشب ردک هاگن رشدما

 هب ابوخ سابل هک ودب مدلی راگنا هک دیمارخ می يروط تشگ می رب هرفس سر
 :دپرسی تیسه، تشاد رب دالاس شودخ يارب. هتشاگذ مایشن

 ؟يا هفترگ یمرژ کی از ردما -

 . منک رغال را مودخ باید هتگف مه يروم. هردک یزجوت يراهب رکتد شود می يروز دنچ

 :تگف تیسه

 . ردگن نخا انردم رب و ورد رقدنآ ماا، یرگب را یمترژ -
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 و دز مکیشچ انردم هک دش هجومت و ردک یابیدر را یشع نماما هاگن، تیسه هاگن
 هب را هوسب و فترگ یشع نماما فرط هب را تدس فک و دوسیب را شودخ تدس فک
 شرمع هب، ياهاذغ اعنوا از پر بقاشب تیسه. دفتاا هرا یشع نماما. ردک توف او
. فترگ را یشزوبا نژیب هرا همنی رد. فتر ردما لادنب و تشاگذ زیم رانک را هدشیچن

 :دپرسی

 ؟يور یم اجک رگید وت -

 :تگف تیسه

 . هدش هناوید رمدما هک یینب مین -

  :تگف نژیب
 . تسا تسم بخ -

 از را کسوس از پر هیسک شکا تگف یم لد رد تیسه. تپیوس عمج هب مه رنجوگ
 . مردک می خالی ناش هس ره سر و مودب هفترگ شپو هاسی زن

 :تگف رنجوگ

   .يا هداد بیوخ ینماهم ناج انردم -
 و هتشادن سريک و کم قتو چیه يروم ياه ینماهم هک ردک هدیقع راهظا یشع نماما

 :تگف يروم

 . فترعم با ياه مدآ ورد مردگب من -

 :دپرسی هک دشنی را رنجوگ حمدا ياصد تیسه

 ؟ردبخ هقیتع وت کمک هب دهاوخ یم دواردا سر ناج تیسه -

 :تگف و دیدنخ يروم 

 هب هک رعص. دهبد تروص دناوت مین مه يرکا. تساه هقیتع زج دواردا سر ودخ -
 . دشانب مه اصد وسر و دشبا یکرتا هنخا باید. بداوخ می یردگ می یدآ می هنخا

 :دپرسی یشع نماما
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 ؟دنک می چه لعل -

 . دجسم درو می -

 مایشن اه یناریا اول داد حیضوت و دنانش رالتا ورد تا ورد را اه نماهم یگپ ماش از دعب
 بکرم هکلم یک تسا یسرفا نباز هب اه یناریا مایشن. اه یی یکارمآ دعب و دنهد می

 مسو هپرد رد و ومد زج، ومد هپرد رد هکلم اول زج اول هپرد رد دننک می بتخانا
 مسو هپرد رد »روز« ومد هپرد رد »نو« اول هپرد رد »روزنو« هکلم المث. هکلم متما
 .»روزنو« هکلم متما

 طسو ودب هختادنا ایشه هناش يرو رب یگنل و ودب هتسب رکم هب یگنل هک يراهب رکتد
 ناشایه يارولش ریز از یرغ و دندش الییخ محما دوار هچبق با حمدا و يروم. مدآ رالتا

 ریز يادا و تشاگذ ایشه شوگ هب تدس يروم .ددنآور رد را نارشگید ياه پوشش
 فت هنخزی رد و دنک می ناهد رد آب هک ردک ودمن وا. درآورد را هنخزی رد فتنر آب
 يروم ياپ. درآورد را ندشیک هیسک يادا و تنشس يروم ويلج يراهب رکتد. دنک می
 . مس مس: دز داد ناگهان و دشیک اپ گسن و تشاگذ نوزا يرو را

، دنتشکا می هناد هک دردنک می يزبا را نقاهد قشن حمدا و يراهب رکتد ومد هپرد رد
 میظعت و مالس تیعر تا ود ردک يا هفسر بباار قشن رد يروم. دردنک می نیجو
 :دپرسی يروم. دردنک

 ؟تساجک دج ربز -

 :تگف يراهب رکتد -

 . هامدنی دارد روش کمش اش هچب نبارق -

 :تگف بباار

 . شیدرایب یدورب -

 :تگف يراهب رکتد

 ؟هدنش یغمل تییعر و بباار یمرژ رگم ؟هدنش یضار حاتالصا رگم مردگ تنبارق -
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 دجربز، دننبک فلک را دجربز داد روتدس بباار. دآور ناشک ناشک را دجربز رنجوگ
 با بباار و دنفترگ را الییخ فلک بوچ سر ومد و اول ياهتیعر و فترگ البا را ایشهاپ

 :تگف یم و دز یم دجربز ياپ هب مزیه بوچ

 !اه طلغ ینا از! من هد رد -

 :تگف می دجربز

 . نبز اشوی ردامن -

 :تگف رنجوگ و

 . یدوگ یم تسرا -

 ؟تسا ردامن هکلم شودصمق: درسیپ یم شودخ از تیسه

 ابوخ نهاپیر نماه با و هاسی کینع و دنت کیمات و بخاسر با یشع نماما مسو هپرد
 ملیع هک دصق رب مرک بابا لبط یگنهآ مه با تساوخ و مدآ هحنص هب دیفس سلطا

 :دپرسی يروم. دردنک الشدنب يروم و حمدا. یختر اروطا سپ، نبود

 !ريب می ودخ با نوم! یريم اجک منخا يآ -

. دشبک راگسی یک او با داد ایتضر یشع نماما و ردک ینتسب و ماش هب توعد را او و
. دندوسیب و دنفترگ شوغآ رد را رگمدیه یکاییرمآ انرگیزبا نیع تشرع و يروم
 :دز داد يروم، دگل تا ود لیسی یک. دش هیق هب تدس يروم با رنجوگ

   ؟يروگل یک سر -
 تپر و تشاردب سر از را یینچ الهک. ردک هیرگ ياه ياه و تنشس نیمز يرو حمدا
 :دز داد و هحنص طسو ردک

 مین را رخآ هکلم. منز می مه هب را يزبا ننوقا من. اطخ هب ردما من. قاسمرق من -
 ...  زن يا تسوت قح دنچ ره یموگ

 :تگف نوبا لعل

 . ورمایب نباز هب مشک می التجخ ماا ؟تیسچ رظن دروم هکلم هک تسا حضوا راسیب -
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  . :تگف النس هت از نژیب
-  ... 

 ماا تسا يزبا زج حمدا ياه مادشن و اه کشا هک دردنک می رفک انرگید و تیسه
 مه نخا انردم و یشع نماما. دودنب هدز تدس مه نژیب يارب، ودب هدش متما هک يزبا
 ارچ. تسیرگ می و ودب هتنشس نانچمه رنجوگ حمدا ماا. دودنب هردک كرت را هحنص
 ؟دسیر مین شداد هب نژیب

. ختسو رشدما رهشو يارب لشد ربا نیلاو يارب تیسه. دشبا هردک تسم رشدپ هزتا
 . ردک شدنبل نیمز از و فترگ را تشدس

 و شدنانش دلینص يرو تیسه. فتر انویا هب تیسه با هرا هب سر هرب یک مثل رنجوگ
 :تگف. یدرگب هدنگ ردم تا دش رتظنم

  . دنیبز نتتاروص هب آب رنجوگ يقاآ -
 رتخسا رانک یريصح دلینص يرو. یدشوب را تشروص تا ردب را رنجوگ هچب یک مثل
 . دنتنشس

 :دناوخ حمدا

  ... » مردک هناهب تیسم هب را هیرگ« -
 ینا و هدروخ می و هیختر می قرع ورماس ریز ماج رد اه بورغ رشدپ هک دوفزا و
 :دپرسی. هدناوخ می را رعش

 !هتگف کی را رعش ینا -

 .رفاع -

  :تگف و دز شسر هب رنجوگ
 ارم؟گذب سر اقیسمرق الهک ؟منک رکا یچ ییوگ یم -

 . دیروبخ رکمت مه نتاودخ. دروبخ وبشرم رمدما یدارگذن -
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 و داد رشدپ دروخ هب را هوهق و مدآ آب انیول یک و كرت هوهق نانجف یک با نژیب
 :دپرسی

 ؟رديک را رکا ینا ارچ ردپ -

 . هدسیر ام هرخ رخ هب...  ناش هوسب رخآ -

 . باسح بی سپ. یوسب می را تاپسی روطینمه مه وت -

 . فتر و

 :تگف رنجوگ

 و کن رهق او از، کن تیحصن تردما هب وت. مشبا هتشاد وت مثل ريختد تمشاد آرزو -
 . دنازچن را من رقدنیا هک کن تیشآ یطشر هب

 .مشچ -

 :تگف رنجوگ

 یا هک تمرسف می اییج مه را نژیب ارمد ماا. مدهف می مه نژیب. میهف می وت اهنت - 
 ؟منک چه یگ می وت. ایمه ريب و ورد مثل. مسر رب كخا ودخ مثل یا شودب ینج

  .دیهبد اعفتسا -

 ؟یگملع، حمالی ؟تسا هاختس من از يرکا چه ؟کنش رکم جرخ ینا با -

 . دیهبد تعسو را راژاگ نژیب با. راژاگ -

 ارد راژاگ لیعنجگ یدشو می قتو آن: تگف لد رد و دفتاا ناج رانوت هتگف هب شدیا
 . تکیسرا تسرا

 داد مامد یسرفا ياصد یک. دناوخ می را تیسه هک دسیر شوگ هب رالتا از ییاصد
 . نیارنو تیسه: دزمی 

 . مدآ انویا هب نوبا لعل و

 :تگف و ردب البا را تیسه تدس یشورز ابقاتسم اورد نیع تییه لنه، رالتا رد

  . مناوخ می هک ريعش ود صلیا رعاش -
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 :تگف و ردب البا را نوبا لعل تدس و

 . رتاساریو -

 ود ره هب، هردک هدافتسا اه هاسی و اه تپوس خسر ياه هنارت از شودخ هک تگف و
 را شرعش هکنیا از تیسه و. هداد ود ره هب شوخ نایاپ و تسا هدوفزا اییه هتک رعش
 رعش ياسر هب مه او ایدش ردک می رفک. ودب هدش لدوشخ دودنب هتنساد رعش رفن ود
 . هردک یشک باسبا

 :داد سر شوخ آواز و ختانو، ردک ازشنو مناد رد را رتایگ و تنشس نیمز يرو لنه

 نماز شپو الشو پیر

   باید نماز رگذ دنچ تا
   شود ینز يا هچب رختد تا
   ؟رديم يا هچب پسر و
   مایدزایب اییه هرهلد چه زن و
 ؟تسا زن تگف انوبت تا

   دارگذب سر تپش اه بنشی و ازرف چه ردم و
 ؟تسا ردم تگف انوبت ات

   سنوایقا ازرف رب هدپرن یک و
   دآور بتا را يرازد و ورد وازپر چه
 ؟مدراایب هنارک ياه نش رب تا

   يا هرانک رد یهوک و
   یدشوب یارد آب هب تن ناشب و روزان چه
 ؟شود هدیایس تا

  ، من ننیزان
   تسا هتهفن نماز شپو الشو پیر لد رد همه نیا راز
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 . بسچب را یگدنز وت

 قشع هشبی :دشیدینا می تیسه و. دندشیک اه تسو، ددنز اه تدس. ددنز تدس همه
 و دشبا لصاو هشبی باید -شندشنی ريگید نباز از ياضار -شدنوسر قایتشا. تسا
 دادعتسا ما هب قشع نوچ«: هتگفن ديوررهس رگم. دشبا هتشاد را الیعت و هبذج نماه
 و بردب البا را ایشه تدس تساوخ. »یمشوب میلست آن هب باید سپ دهد می لصاو
 :یدوگب

 . »قشع يا مشو می وت میلست من«

 . نبرد البا را ایشه تدس تیسه ؟ودب هیختنر کادو، شسانانا آب رد لیسارک یاآ

 :دناوخ و ختانو لنه

 . سرت، سرت، سرت

  ، دشنورف می هک تسا ییالکا سرت
  . دپوس می ريخن رگا
 . رخن سپ

  . میدرخن من
  . تسوت بتنو »گینک« و »سیکا« از سپ تگف
 . تمسیرگن ممیخژد مشچ رد تسرا

 . دشبخ می انعم یگدنز هب یگرم ننیچ ینا: تمگف

 ؟یخترگ دهاوخ هقل نیماکد هب حترو: دپرسی

 ؟درو می اجک لگ ويب: تمگف خساپ

 . تسا لگ ويب نماه من روح

 . ام هیدد را هنخا ینا، ياخد هنخا من: تگف

 . اختس دهاوخن حترو و وت رهب از ییاسر رگید

 . دنا هتسکشب یگملج اهیرت
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 . تسا انریو تسب ياپ

   قایتشا با و هداار با، اه تدس با: تمگف
 . داهن انب رگید ربا را روح ي هنخا انوت می

 : تگف لنه. دنتنشس مه رانک ناشتا هس ره

 ؟ فیداصت چه لعل -

 : دپرسی تیسه

 ؟ رگم روچط -

 : تگف نوبا لعل

 . مردب یشارب ارو ت سرت رعش ششب. ودب هدرسیت هک ودب هدفتاا لنه يارب اقیفتا -

 هک مشبا هتنساد و مشبا هدتاسیا شوگ مه من هک فیداصت چه: دشیدینا می تیسه و
 ؟ یشبا هدرسیت تیسبای رقدچ وت

  :تشاد معالا و فتوک لبط رب لابط
 . یناریا کسب هب الردسین مایشن کنیا -

 . فتر و دشاپ تیسه و نوبا لعل رانک از لنه

. دآور می رد را نردک يزپشآ يادا، هتنشس الییخ خبطم رد الردسین قشن رد لنه
 بناج از راناگتساوخ. هدنش هناش ایشهوم هدزدود تشروص، هدشرن اش ششپو
 و دنز می اصد را شجیبع رختد تا ود بابا زن. دشون می دوار و دننز می رد هدازهاش

 : دپرس می اهراگتساوخ از یکی. دنیزر می اروطا اه آن

  ؟ تنیس هنخا ینا رد ريگید رختد -
 : یدوگ می بابا زن

 . یمارد مه خیبطم زنیک یک ارچ -

. دنرو می اهراگتساوخ. دیننب می را الردسین و دننز می سر هنزخاپشآ هب اهراگتساوخ
 رب هدنازنو. دنآور می رد را نردک وپر و وزد و ختود و شرب يادا اهرختد و بابا زن
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 بیوچ قشقا با. هدتاسیا الییخ قاجا تپش: الردسین. ومد ي هپرد -بدوک می لبط
. تنیس هک تسا مولعم مه گید. دآور می رد داردن ودجو هک را یشآ ندز مه يادا

. دشون می دوار هبال راچه ي هترشف یک تدس رد تدس، لبا ود با مشوحرم ردما
 شوغآ رد را شودخ الردسین. تسا هفترگ تشسرا تدس رد یگربز ي هتسب هترشف

 نردک هناش، تنشس يادا: الردسین ناج هب دنفتا می هترشف و ردما. دازدنا می ردما
 سابل ندنیاپوش عقوم رد( رهاوج و رهاوج و...  سابل ندنیاپوش، نردک یشآرا، اهوم
 رو یگتسخ از هترشف و ردما. بفتاآ صرق نیع الردسین... ) شود می شوخام اه اغرچ
  :یدوگ می الردسین هب رو هترشف حافظیاخد عقوم. زوال هب
 را تشفک گهنل یک و ینبک اررف سلجم از، دز گنز ربا هدوازد هک تعاس دشبا تدیا -
  . يارگذب اج
  :دنک می دیکأت ردما
 . کن اررف 12 تعاس سر، اه دونر تدیا ردما -

 . یهاش خکا: مسو ي هپرد

 لوغشم هک الردسین يردامایرنغ. ناسرش تپشس اهردما و دنا هدتاسیا فص هب اهرختد
 می دوار هدازهاش و دازنو می لبط. تسا شرتگربز رختد ياه بل هب ندیمال بخاسر

 را اهرختد. هختادنا وشد رب لشن اننوع هب را نخا انردم رخدمتکا زمان رداچ. شود
 یکی ي هناچ. دینب می ناس رگید ربا یک. ددپسن مین را امکد چیه و. دینب می ناس
 انددن و دنک می زبا مه از را الردسین رکتچوک ريهاواخن ياه بل. یردگ می البا را
. بدوک می لبط رب ربا هس هدنازنو. دزگ می بل رتگربز يرهاواخن. درماش می را ایشه
 هدازهاش. انرگاشتما و انرگیزبا داهن از هآ. شود می دوار الردسین قشن رد لنه
 می، دنک می ازشنو. شیردگ می شوغآ رد و درو می الردسین لابتقسا هب، توهبم
 هب لنه رتایگ اب يا هدنازنو. دنازدنا می نیایپ سر یا دنزگ می بل یا اهرختد. شدوسب

 ...  دنصقر می الردسین و هدازهاش. دازنو می را سلوا گنهآ و یدآ می هحنص
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 . درو مین الردسین ماا، بدوک می لبط رب ربا 12 لابط

  :دنز می داد لابط
 . 12 تعاس -

 . درو مین هک درو مین الردسین

 زنیک نماه الردسین شود می نشرو قتیو و شود می شوخام هظحل یک اغرچ
، شود می دیکل ایشه انددن. فتدا می و دنک می شغ هدازهاش. ودب هک تسا خیبطم

 و اهرگاشتما و اهردما و اهرختد. همدرآد هحدق از ایشه مشچ، دزرل می ایشپ تاسر
 يرو خیبطم زنیک يالردسین. دنرو می هسیر هدنخ از رتایگ ي هدنازنو و لابط
 : یدوگ می و شود می خم هدازهاش

 . دنشین می هدازهاش. رمشوب را تمروص دنورایب آب وگب. تمسه مودخ ودخ -

 : یدوگ می و دنز می مه هب را ایشه تدس

 . دزو، سابل، هناش، نگل هفتابآ -

 می شوخام اغرچ هظحل یک. دنز می هناش را ایشهوم. یدشو می را تشروص الردسین
 یشآرا و تارهاوج و سابل با هن و خیبطم زنیک هن، یعقوا يالردسین کنیا و...  شود

 نیج سابل با؛ هبال ود ردما و هبال راچه ي هترشف

 
 تدس لبط ياصد با انرگاشتما و اهردما و اهرختد. تسا هدازهاش شوغآ رد شودخ

 . ركابم نتاسیورع. ركابم. ركابم. دنناوخ می و دننز می
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 فصل دوازدهم

. نفتل یک از غیرد. دز مین را هنخا ینا رد سک چیه ارچ ،تگف می تسرا ناج رانوت
 تباقع تا. یگهنوا...  راگنا هن راگنا مه دارم...  رديک چه میلس با دپرسی می تیسه از
 راگنا. دشیارخ می اه اخنن با را رد، فتوک می رد هب تشم با یسک. ددنز را هنخا رد
 بی، ودب ایشپ دياشگ الشگ هک ردک زبا یناوجنو يرو را رد تیسه. ختادنا مه دگل

 با اختشن را دارم هب شودخ هدیه يراگنز زوبل، هدشرن ارولش یک يرو و، رابوج
 . ودب هفتر رد اه هناد اج هب اج هک وديجو

 :تگف و داد تیسه هب را يا هالچم ذغکا انوج

 . هداد بک قاآ، ذقاقا - 

. ردک هاگن هامن ياضما هب لحا ینا با. اختشن را دارم طخ. فترگ را هامن تیسه
 »م. شتابک«

 می را ینانش هک ایییب كپسر با رگا. ورایب يارد هنخا رد لپو چه ره. سرب ما داد هب -
. بینوج زابهش، روصنم ريمت تیسبب، حل رهش، دباآ یبحل: وگب یستاک هب هرنگو. دناد
 . تیسه یعتماجا رکا دمد وگب هدننرا هب. يوارزسب همطفا هنخا سرپب

 :تگف انوجنو هب تیسه

  . یمآ یم وت اب کن برص -
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 تشدس مد ناج رانوت کینع. داد نانش ناج رانوت هب را هامن و فتر هنزخاپشآ هب
 :تگف رگبزردما. دناوخ یشارب را هامن تیسه نبود

، یمارد بیگال توپکم...  ودب هردکن فیرعم يرابجا مظان هب را شودخ نیهاش شکا -
  . برب یشارب
  :دپرسی تیسه
 ؟انجیا مشورایب دش زمال رگا -

 . هن را ناش همه. سرب ما داد هب هتنوش اهتنم، هتبلا _

 می اه یستاک ماا. تشاد می گهن تدس یستاک ولج. دفتاا هرا كپسر با تیسه
 هب و تنشس بقع تیسه. دآور یرگ یستاک یک هقانخا نابایخ هب هدنرسی. دنتشگذ

 دیاز تجرخ هک دز رغ هدننرا و داد را ینانش تیسه. دنشینب هدننرا رانک هک تگف پسر
 :دپرسی و تشگذ انوجنو هناش يرو تدس تیسه. شود می

 ؟فیشر مسا -

 . هللا لضف وت رکنو، تنیس فیشر ممسا -

 :دپرسی تیسه

 ؟رديک ادپی روچط ارم هنخا -

 . مردک می ادپی مدآ مین مه رگا. مدآ ایمپمه یضترم قاآ -

 ؟يرو می هسرمد ؟ینک می رکا چه -

 اه کونلآ ياه هچب ماش تگف هسرمد. ودب هتگف نرف هملک. میفتر هسرمد روز یک -
 . میتشادن مه لتسج، دیتسه یشحو

 ؟دیتشادن لسج ارچ -

 . رگید میتشادن - 

 الحا. اه هامسناشن بی رهش هبب، حل رهش هب. درو می اجک هب ودب هدیمهف الحا تیسه
 ؟دنتسه اه کی ودب هتنوش هامن رد هک ما ینا و ودب هدآور رد سر انجآ از دارم ارچ
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 :دپرسی

 ؟دنیک می رکا چه الحا -

 . منیز می مه هب هبورخاک -

 ؟دنیز می مه هب هبورخاک چه يارب -

 لییخ، يزبا باسبا، کیراوخ. تسه هبورخاک وت سنج لییخ. یمآور می یرگ سنج -
 . زیچ لییخ

 :تگف و دز یدد را تیسه شولج هنیآ رد هدننرا

 بدال ماش. هفتر انجآ مه حرف هملک. ام هردب اه بدبخت ینا ياه کونلآ هب را اه یلیخ -
 . داردن هفاید ماا دارد ابوث. دیتسه یعتماجا رکادمد

  :تگف تیسه
 . دسنینو می مه ماش ياپ را بشاوث -

 ،یدوگ یم تسرا بدبخت. دنشین می لمد هب المع مغ روم می انجآ قتو ره. منخا يا -
 . دننک می خالی هک هبورکخا رانبتل فشرط آن. تسا انرهت وربادنگ بحل رهش هت

، کییتسالپ لطس یا تدس رد نگل، اه زن محاداز. دنتشگذ آب يراشف یک رانک از
 نجل از پر ويج یک رانک يال و لگ از پر نیمزسر رد یستاک. گید، کیتسالپ هبشرم
 دودنب هیختر ويج رد و دودنب هردک عمج ودب ادنی رد لاغشآ چه ره راگنا. ردک فقوت
 هچنآ از یاآ ماا ودب انرهت بفتاآ نماه بفتاآ. بردب اتغسو انرهت وربادنگ يارب ويج تا

 اییه هاگرگذ از ؟تنشس مین لشد هب المع مغ متما یستاک هدننرا مثل یدد می
 تیفن تپی یا اتینب نغرو یبحل ياه تپی. ودب دیاز ناسرش از چهوک مسا هک تشگذ
 تپی ياهکافش. دنتشاد اروید مسا بدال، ودب هدش هدیچ مه يرو هک لگ و گسن از پر
 و ودب هیختر اج هب اج اه چگ. دودنب هدیمال چگ یضعب يرو. ودب هدش پر لهگکا با اه
 هاپن سر، هراپ تینزرب رداچ با هاگ و یبحل با هاگ، ییال هس هتخت یا بوچ با اه فقس
 . ودب بحل رهش ناناکس
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 :دپرسی هللا لضف از. تسیرگ می نوخ مه وقلمم دشیک می را اهنآ قشن تیسه رگا

 !دنیک می چه نتاسمز -

 . زرل و بت -

 ؟تسا التس دنچ -

 !مناد می چه -

، ناگ دش شومارف رهش، یتیبرک یطوق رهش ياه هاگرگذ رد. تشادن تمامی هرا راگنا
 هب. دندیلول یم مه رد هبرگ و گس و سرخ و غرم و هچب، رگبز نتمد هروازد رهش
 دودنب هدز آن يرو نئمطم ان ياه لپ هتخت و بیوچ یرت با هک دندسیر مییظع لانکا
 . دنیاسر می ناشبحبوم ياه هبورخاک هب را بحل رهش مردم اه لپ ینا و

 هوشگ. ودب رت قتاا فک. دنفتر وت و دز سپ را یونگ از يا هپرد هللا لضف لانکا رانک
 هدشرن فاحل. ودب هتسب ایشه مشچ و تشاد یشر. ودب هدفتاا کشت يرو دارم قتاا
 هک ودب یشرو يا هقابلم و ودب نشرو هلیفت ود اغرچ یک قتاا هوشگ. ودب شیرو يا

 ویدرا یک و هنهک ياه شفک و لاغشآ و تآ از ودب پر قتاا. دوشیج می آن رد يزیچ
 . نوغاد ياه يزبا باسبا و هتسکش ياه کسورع و

، هتسب یناپیش هب تمالیدس، هتسب شسر هب یغالک، لانسایم، هزسب. مدآ وت ینز
 یک زن. هودب مخمل يراگروز يروز نهاپیر. دسیر می ایشپ چم تا هک تن رب ینهاپیر
 . ودب تشدس هدسیالپ يزسب هتدس

 فقس هک درسیت می ماا، بدوبک کونلآ ي هاروید رب را تششم ود تساوخ می تیسه
 تا هس تیسه. نردک كاپ يزسب هب تنشس. ردکن مالس زن. دیزرب ورف ناسرش يرو
 را تشدس و تنشس دارم کشت رانک شودخ. ردک مالس زن. داد زن هب توپکم یطوق
 . ردک زبا را مششچ دارم. ودب رت غاد، تشاگذ شنیاپیش هب تدس. ودب اغد اغد. فترگ

  :تگف تیسه
 . مبرب انجیا از را وت رتدزو چه ره باید -
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  :تگف دارم
 ...  نتاسرمایب ینارسب را هتسکش ران ردم باید اول -

 . زاپی دز داد. ودب تشدس هیسک کی و مدآ وت هللا لضف

 . کییت وت یزرب -

  :تگف و دز دنخبل دارم
 . آش ینعی کییت -

 .هبورخاک آش: دشیدینا تیسه و

  :تگف و داد هللا لضف هب را توپکم ياه یطوق از یکی زن
 . هتسب سانت ایشه بل. دننک زبا يزاس خیم برب، مدرو -

  :ردک همجرت دارم
 . همغاد ینعی سانت -

 . دنبک همجرت تنساوت می هک نبود بد رقدنآ شحال سپ

 :تگف يوارزسب همطفا

 . هدش هناوید میخ از. دنک می نشی و رشو. ردبخ كیارت یجحا از تدمزنو -

 رد جک سر ياه خیم. دنتشگذ يرکاوشج هاگرکا یک از الشدنب هب تیسه و ولج از زن
 هب ودب ایشپ هناردم شفک ودب هفترگ البا را شنماد همطفا. دودنب هدفتاا يا هوشگ
 ناشیارب را رد هناردم سابل رد هموعصم یجحا. ددنز رد. تشاد رد هک دندسیر کیونلآ
 هدفتاا قالی قتاا فک، تشاد نردگ هب نانچمه را نیمسی يبارهک دردنبنگ. ردک زبا
 اختششن قتیو و اختنشن را تیسه اول. تشاد مه نویزیوتل هموعصم یجحا. ودب

 :تگف

  .منک رایت ياچ یتارب مارفب ؟اجک انجیا اجک وت، منخا تیسه. زمانب را قدت -
  :تگف تیسه
 . وشرفب من هب كیارت کمی -
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  .مشچ يرو هب -
  :دز اصد و
  . خیو رعفج -
 وز ياهوم نماه با ريفج -رعفج. یدد را هموعصم یجحا ردارب رعفج تیسه هزتا و
 ريفج. تشاد سر ریز ینماپی و پر نیجروخ و ودب هدیباوخ قالی يرو یگیشمه هردک
 رد نیجروخ از كیارت دنبل لول یک هموعصم یجحا هراشا هب و ردک مالس و دش اپ

 . ردب فیک هب تدس تیسه. دآور

 :تگف هموعصم یجحا

  .میرگب وت از لپو یهاش یک رگا ام هدوسیب هک سوديالا جرح هب -
  :ردک انجو و
 . تمسه هموعصم یجحا من انجیا -

  :تگف تیسه
 . تسا دیاز همه نیا -

  . دروخ می تدرد هب دشبا -
 . داد تیسه هب را آن مسو یک ردک مسیتق متسق هس هب را كیارت لول لحا ینا با

 مه با. ودب متیعن میهافن نباز و یهاپن بی آبدنگ آن رد هموعصم یجحا نردک ادپی
 را بحل رهش ارسرا درسنب هتسکش ران ردم هنخا هب تا هموعصم یجحا. ددنفتاا هرا هب
 قماچقل هک یضترم یکی. دنمدآ ردم تا هس روز یک هکنیا و...  ردک شفا تیسه هب
 هاگرکا، هدشیک اقیچقا قرب ناشیارب هک شبکتا قاآ یکی. دارد بیآ مشچ و تسا

 دتارسف می را اهردم. دشنورف می و دنزاس می خیم هک هردک تسرد يرکاوشج
 نز هب. ردک نغقد را اهادگ هب نداد هیارک هچب. تیفکل دتارسف می را اه زن و یگملع
 شواخن الحا. دنش نایشحال اه نز ماا. دنتسبای فص هب آب يراشف مد هک داد دیا اه
. دنا هفترگ یم ختس ناودشخ هب ناشتای هس ره هکسب...  ودب نوجال مه لشاو از هدش
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 هک ياچ و راگسی. دنا هدروخ می را نماه هدعو راچه هدعو هس دنا هختپ می سدع
 -وربآدنگ لپ يرو هودب هفتر هتسکش ران ردم. دنا هدیباوخ می لخت نیمز يرو. اًبدا

 می مد هب مد اه هچب رخآ دنبک تسرد را لانکا يرو لپ -لانکا دنتگف می ناودشخ
 دروخ شنرا انوتخسا هدفتاا لپ يرو از شودخ. دنا هدش می فهخ و آب وت دنا هدفتاا

 . هدش

 رفک تیسه و ودب رت تپش پر دارم یشر از او یشر. دندسیر هدش ردخ ران ردم قتاا هب
 از یرغ یسک، اختششن، تشگذ او ناهد رد را كیارت هبح قتیو. هیدد را او اییج ردک
 سر رد چه يا هیارک ياه هچب هلوغیب ینا رد رفن هس ینا. نبود ناشفرد داهرف -دياه
 ؟دنتشاد

 ؟تسه اجک نفتل ینرت یکدزن -

 ؟یهاوخ می چه یس، زابهش نابایخ وت رباق يدهشم نکاد -

 . نتاسرمایب مشبرب منک اصد سنالبومآ مهاوخ می -

 مین مه شودخ. دنک مین لشبوق مه لتیود هنخاضیرم. یدآ مین انجیا سنالبومآ -
 . لیپو نتاسرمایب شبرب یرگب یستاک. درو

 اه سیتاک ولج تدس و ددنتاسیا بینوج زابهش نابایخ رانک هموعصم یجحا و تیسه
 هک دردنک می هراشا و دردنک می يمزرت شنی اه یستاک از یضعب. دنفترگ می

 هب هدننرا. دتاسیا شولج هموعصم یجحا و مدآ خالی یستاک یک. دنرو می میتقسم
 یجحا يالبا و قد ماا. دش هداپی نشیما از. ردک فقوت او از ريمت تیناس ود هفاصل

 :تگف. دش فرصنم او با ندش هیق هب تدس از یدد هک را هموعصم

 . رديک یم بدبختم فتمرگ می تریز رگا ابیسح ردم -

 :تگف هموعصم یجحا

 را تودخ و تسیتاک هرنگو نتاسرمایب یشبرب باید هتسکش شنرا انوتخسا ردم یک -
  . منک می راکان
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 دندش یستاک ارسو ود ره. دز فرح ابوث از هک دش تیسه يانتم میلست ارهظا هدننرا
  .ردک فقوت کونلآ ولج توهرب رد و

 :تگف هموعصم یجحا

. دآور می و دنک می لوک را هتسکش ران ردم لیعسینح. نشو هداپی وت زمانب را قدت -
 . ارمد رکا مودخ هک یناد می، ناشتمرسف می و ازمدنا می گنلشی یک

 اهنت يوزوز وم ريفج با را یناغفا كیارت از پر نیجروخ یک دش مین تگف می تسرا
 . تشاگذ

 داد لیعسینح و ددناد اج بقع دلینص رد را داهرف تا دردنک ککم هدننرا و لیعسینح
 :دز

 . ابوبخ تمسآ اررب -

 نتاسرمایب شردب می. ودب هردک را ایشهرفک تیسه الحا تا و. دیباوخ زاباقط داهرف
 رکادمد و، تسا يراهب رکتد نتاسود از هک تگف می اتالعطا رومأم هب. تفن کتشر

 . دنتنشس ولج تیسه و لیعسینح. ودب هک مه یعتماجا

 :دپرسی لیعسینح از تیسه

 ؟هن رگم ؟یدزاس می جک سر خیم -

 نمایرگ نماوت لچه یس يروز مشیورف می زاربا رد نماوت هس ییولیک رهاوخ هبل -
   .یدآ می

  :تگف و
 . هاختس را هروک قاآ شبکتا، دزرامیب را رشدپ اخد -

 و دردنگ میرب ردک ريتسب هک را هتسکش ران ردم هک داد حیضوت هدننرا هب تیسه دعب
 . درنب می دباآ لیو نابایخ هب را رگید رمایب یک

 :تگف هدننرا

  ...  رديب نتاسرمایب و هنخا هب را ضیرم تا دنچ میرگ ماش -
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  :دپرسی لیعسینح از و
 ؟تسه ضیرم تا دنچ دباآ یبحل وت ومع -

 . دشبا باید تا هاپنجج، پن لچه -

 :دپرسی تیسه

 ؟تسا رقدچ اه یننش کونلآ تیعمج -

 و رگبز ياپ. دننک می كالوک اه هپش. تسا هچب رتیشب. درماش می دارد یضترم قاآ -
 . تسا ییاذغ بی از یدوگ می یضترم قاآ. شود می هبلآ هبلآ کچوک

 يراهب رکتد مان. شودب نتاسرمایب دوار یستاک تشاگذن نبارد ماا ودب زبا نتاسرمایب رد
 . تسکش ار مسلط یعتماجا رکادمد متس و

 رد هک ردک چپ چپ لیعسینح شوگ رد تیسه و دردنب ودخ با را داهرف و دنمدآ ردم ود
 و يرتاپرس الهک با ريختد اتالعطا زیم تپش نتاسرمایب ياسرسر رد. دنبما یستاک
 :تگف می یاوگ رتاپرس. دز یم فرح نفتل با دیفس الکام شپورو

  . مارد نماهم بشما. شود مین هک تمگف، لمد زیزع -
 . ثمک

  . تنیس ريگید سک ورگ رد لمد، تسا دهاش اخد هن -
 . ثمک

 سري و سر ییالط مشچ رکتد با. تسا دهاش اخد هن. ارمد کشیک مه بش اردف -
 . يبا يبا. دیفس مشچ. کن لبوق را فمرح. ارمدن

 :درآورد يذغکا یاوگ رتاپرس

 م؟ان -

 .لیعسینح ومع -

 ؟لغش -

 . دورایب نباز هب را »مشورف می« تسناوتن...  ماییزآ بخت تیبل -
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 ؟ینانش -

 میلس هنخا رد هک یگنر یوسط نپشکا نماه هک ختادنا داهرف هب یهاگن تیسه
 هنخا ینانش دسیر شنهذ هب آن یک. نبود روهدنل رگید ماا تشاد تن رب ودب هدپوشی

 ...  دباآ لیو. ودب شودخ ینانش، تشگذ شنباز رب هچنآ ماا. دهبد را میلس

 :ردک انبرج را حماقت ینا و ماقتیح چه

 . تمسه یعتماجا رکادمد هک تسا من ینانش هزتا ینا و یماردن نفتل -

 . ودب هتگف یعتماجا رکادمد از ربا صد دنچ

 با. ودب ییالط مشچ رکتد نماه رکتد. ردک ناشیتاده ورهرا هت 116 قتاا هب رختد
 مشچ رکتد و تگف يراهب رکتد از تیسه. تشاد ییالط ي هورد هک مشچ رب کیینع
 :تگف و دیدنخ ییالط

 . دنیک می تابرم و تایرخ ؟یدا هردک ادپی اجک از را الیوه ینا -

  :تگف تیسه
 . دنیبک مه ماش -

  . تسا يراهب رکتد رمایب، ...  520 قتاا داد روتدس رکتد. مدآ وت ینزپیر. دز گنز رکتد
 از زنپیر. دنهبد نانش شودخ هب را سکع هکنیا و داد يارسبردکع روتدس نفتل با دعب
 رانبا از رمایب شپورو یک داد روتدس رکتد ؟یدا هدورانی یشارب هامجاپ دپرسی تیسه
 دلینص یک يرو تیسه هک مدآ قتیو هرهلد و دنفتر رمایب و اهربرمایب و زنپیر. یردگب

 . تنشس

 :دپرسی رکتد

 ؟دیهاوخ یم ياچ -

 . دز گنز و

 یستاک هدننرا با باید. ردب می هنخا هب را دارم باید. ردک می ادپی را يراهب رکتد باید
 لد یدوگب و بدوبک اروید هب را تششم ود تساوخ می لشد. فتر می رانجکل لپو سر
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 يا عهرمز، یشوربرو يا همسبا یشقان وتابل یک. ودب دیفس دیفس اروید، ارمد يوا ردنا
 تا. تا 7 ناردشمش. دودنب ارچ لوغشم دیفس ي هرب تا دنچ. داد می نانش بفتاآ ریز را
. تسا هردک نیکم اییج رد یگرگ دسیر شرظن هب دنبک مشآرا ساسحا تساوخ
 . ردک می سح را شودجو ماا یدد مین را گرگ

 رکتد. دش اپ تیسه. ودب هدش ريتسب رمایب و دودنب هردک يارسبردکع، تشگرب زنپیر
 :دپرسی

 ؟یدروخ مین ياچ -

 . ارچ -

 دنچ، دتاسیا ودب رد رانک هک رگید يا همسبا ويتابل ياچ رتظانا هب...  ودب هتسخ رقدنآ
 دنتساوخ می یاآ. دودنبه ردک یکدزن رگمدیه ياه بل هب را ناشزبا ياه بل، یهما تا
 تیسه نهذ رد يا هقرج ناگهان؟ ددنز می فرح مهبا یاآ؟ دبوسنب را رگمدیه
 هرزابم راینمس، اه یهما. یداورت می ريعش آن از نبود تینعل هرشولد رگا هک دشیخرد
 یهما آن. دننک می ثحب امد و همعط اعنوا ي هربارد دنارد. دنا هداد لیکشت اندایص با
، تسا مرک ودخ مه همعط. تسا صافی رازد مرک هشبی امد خن: یدوگ می تشرد مزرق
 مندش ماا؛ یدوگ می ییالط یهما آن و تسالیوه یک مه دایص. دشانب مه ایدش
 ...  دیزر می قرع یرمن رووبخ يارب او. تنیس دایص صلیا

 ردم و هدننرا هب مه ياچ انیول تا ود تساوخ رکتد از تیسه، ددنآور هک ياچ
  :داد روتدس رکتد و، دنهبد شهارمه
 . برب مه نبارد يارب، تا هس -

 :تگف هدننرا و دتاسیا یستاک، دندسیر هک اه کونلآ ولج ربای نیمزسر هب

 . رایب را ترگید ضیرم ورب هشیرمه -

 تشاد بیآ مشچ هک رديم. دندسیر هللا لضف ردما هنخا هب یعقوا لیعسینح و تیسه
 :دپرسی و ردک مالس و دش اپ یدد هک را تیسه، ودب هتنشس دارم کشت رانک
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 ؟یدردک ريتسب را دياه -

 هبل -

 ؟اجک -

 .520 قتاا تفن کتشر نتاسرمایب -

  :تگف دارم
 . تسا یضترم ینا -

  :تگف یضترم
 . هللاوا يا -

 :تگف و ردک دارم هب رو تیسه

 . دنک می لتوک انوج ینا. نماودخ ي هنخا مبرب را وت باید الحا -

  :تگف دارم
 . دبا هب هفتر فلک نیماا هک تسا اییج -

 ردک ادپی هک هنخا تگف و، درسپب را دارم لحا و دنک نفتل هک تساوخ هزاجا یضترم
. دشیک یشرو را فاحل هللا لضف ردما و درک لوک را دارم لیعسینح. شردب می یدآ می

 :تگف می و فتر می هرا تیسه ياپ هب اپ

 هیشمه یهلا...  یسورع يورب هیشمه یهلا. محما يورب هیشمه یهلا، قاآ بک دمزنو -
 ...  يروبخ ولپ الباقا

 هللا لضف ردما. تشگذ مناد رد را دارم سر و تنشس یستاک بقع مکتنی رد تیسه
 ولج مه او هک ردک شهاوخ لیعسینح از تیسه و. تشاردب دارم يرو از را فاحل
 . دشیک دارم يرو و درآورد را شودخ کتژا. دنشینب

 :تگف می. یدزرل می دارم

 خمیم راچه هب. کدرت می ایمه ونتخسا...  نئمطم فقس یک ریز مرگ ياج یک -
 ...  دنا هدشیک
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 همه. فترگ لوک هب را دارم نخا رومیت. دودنب هدتاسیا رد مد نخا رومیت و مادربزرگ
. دندنبااوخ رالتا تخت منی يرو را دارم. دنمدآ هنخا هب هدننرا حتی یستاک ناسرنشین

 درآورد لاچیخ از آب ريطب یک تیسه هردک فهحمل هنهک وتپ، نو یشبال رو، نو فهحمل
  :دپرسی هدننرا از تیسه. ددنروخ آب لیعسینح و هدننرا. مدآ رالتا هب انیول با و
 ؟شود می رقدچ ما باسح -

 . هبد دسر می تعسو چه ره الحا. یچیه تمشادن هچب و زن رگا -

 نماوت یس هدننرا. فترگ هدننرا ولج و درآورد فیک از تشاد لپو چه ره تیسه
 :تگف و تشاردب

 . دردنب می سیريا ريگید كخا هب را ما شکا -

 :تگف و دآور رد را لپو لیعسینح. تشاگذ لیعسینح کت بیج رد نماوت هد تیسه

 . تمنیس هک رکاف، منلماسم من. دارد قح ما همه نردگ قاآ شکتاب -

 :دز داد دارم

 . ردم یرگب -

 نخا رومیت کمک هب ناج رانوت. دناسر می هلژا سر تا را لیعسینح هک تگف هدننرا
 شاپب را نیهاش هامج اپ ارولش و دردنک هیشو اپ لردخ و هکسر و مرگ آب با را دارم
 لکلا رد هپنب نخا رومیت. ودب همدرآد عمشم تروص هب شودخ نیج ارولش. دردنک
 نهاپیر و درآورد مه را زوبل. دیمال می شنت هب زوبل ریز از و ردک می سیخ دیفس
 ياه ناددن. ودب 39.5 فترگ را شبت هجرد ناج رانوت. فترگ را زوبل ياج نیهاش
 تیسه ؟یدزرل می ارچ رگید ودب دنت حد آن هب شبت هک او، دروخ می مه هب دارم
 هتشاگذ دارم یناپیش يرو رت لتمادس یک. دشیک یشرو و دآور را نیهاش ويتپ
 . ودب هتشاگذ نخا رومیت بدال. دودنب

 يقاآ با فترگ میمصت تیسه. ردک می ادپی را يراهب رکتد، ودب متییق ره هب باید الحا
 یگپ. ردک نفتل نخا انردم هب. ردک فشرصنم مادربزرگ ماا یردگب ستما رنجوگ
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 و ورد باید. تسا نماهم هیشمه انسررواکا ینا رد هک تگف و دارد نماهم داد ابوج
 دارد تردما الحا...  اسود، کیسیو مه دعب پپی دعب دشنبک راگسی، دشنبا عمج شرب
 . ارمد یبجوا رکا نخا انردم با تگف تیسه. یردگ می هوهق لفا یشارب

 : هک تگف نخا انردم. ردک مالس تیسه. تشاردب را یوشگ نخا انردم

 ؟التدنب تمرسفب را نژیب یهاوخ می. انجیا ایب یرگب یستاک یک شواپ...  مردگب من -

 . ارمد لحا بد رمایب یک -

 ؟تسه کی -

 . لاکدپ دارم -

 ؟دروخ می راهان »هامرنب نمازاس« ي هنخا راهان رد وت با روز آن هک نماه -

 هبل -

 خیرف میلس. منز می البا نیتسآ یتارب مودخ ینک رت بل وت، بکش طخ را او ورد -
 . ازمدینب روت هب یتارب را نژیب مناوت می، دارد هدفاا و سیف، منهج هب دنش

 :تگف تیسه

 . مهاوخ می را يراهب رکتد طفق عالف. یدارردب تدس اخد هب را ماش -

. ارمد او از روجوا روج ياه نفتل ماا. تشاد ضیرم. هامدنی انجیا وزرما يراهب رکتد -
 . منک می یشادپی یتارب مودخ، کن برص هن...  ذغکا و دامد یک

 . منک ابرخ را ماش ي عهمج مهاوخ مین -

 . صلیأتسم بدال وت. تسا راسیب عهمج -

 ناهد هب پسو تشاد نخا رومیت. تنساد می را شنفتل، فترگ را تیسه رسدآ و
 تیسه و رومیت با و ختادنا رالتا تخت منی رانک را هرفس ناج رانوت. یختر می دارم
 رکتد رفک از ماا ودب هرسنگ رقدچ. تشاگذ تیسه ولج غرم ران یک. دش هرفس مه
 حمدا هکس. ردک می ادپی را يراهب رکتد نخا انردم حتما. دش مین کفنم يراهب

 . ودب شفیک وت مادربزرگ يدیع یهاش
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 :تگف می دارم. دیمال می را دارم ياپ و ودب هتنشس تخت منی رانک

 می. مهبد تیشآ را اه کونلآ ياه رسفا و اه كرت مهاوخ یم. میربم ارگذن تیسه -
 . هبد من هب کمی يارد كیارت زنوه رگا تیسه...  یشبک حرط نیعسر مترب

 نخا رومیت، دنیراوخ دارم هب و ردک تسرد کیچوک هبح هموعصم یجحا نیع تیسه
 :تگف ردک می هک حافظیاخد

 . دنیک یماصد دیتشاد هک يرکا ره -

 .آب، آب -

 ؟داد تدس از را نمکا و نماز ساسحا، دروخ هک را آب دارم ارچ

...  چهوک سر يراشف از مهاوخ می...  دننک می اصد بتیرغ و لیوک را اهنآ اه كرت -
 قرب...  دیدیمنخ رقدچ...  یشک قرب روز آن...  هناشب...  منک یشک هلول را آب کیدزد
 هنخا برب ارم تیسه ؟اجک ؟ردب کی را تیسه...  اقیچقا یگدنز...  قاچقا آب...  قاچقا
 ختپ همطفا هک یشآ مناد مین، ایمهوم هب بکش را تتدس...  وگب ییالال یمارب نتاودخ

 یمشوب کنخ، منیک اشن ایب تیسه. تسا ورد يراشف آب ؟تشس را زیشسب ؟دش چه
 سر. تساوعد ییشوفرظسر. رایب آب ورب یه...  تسا یعسیو يیارد قشع يیارد... 

 و یرگب را ایمه تدس تیسه...  رفن 600 يارب آب يراشف یک. تساوعد ییشوختر
 ؟ وک من یناوج .میدد می را بتاوخ. کمربت من تا...  وگب ربوص گسن ي صهق یمارب

 می سرد آب و تشاد میرب را دارم یناپیش يرو لتمادس و یختر می کشا تیسه
 تشروص هب و ردک رت هلوح یک. تشاگذ می شنیاپیش يرو و دنیچال می و تشس
  :تگف می را شودخ نیاهذ دارم و. دیمال

 نتاسر يرو یمآور می وزرلدوب...  دنیک مگ را نتاروگ انجیا از دنیوگ می هزتا...  -
 از. تنیس تسرد نتازمان، تسا یبصغ نیمز یدوگ می مه الم...  منیک می ابرخ
؟ ددنآور را هچب نبیب ورب هللا لضف ردما؟ تفخ از یرغ؟ هدش نایدتاع چه یرنشینهش
 هیارک...  دننزاسوب را مردم لد و دننک هیرگ اه هچب تا دیرنگ می نوگنیش را اه هچب
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 از تا دنناد مین ضرم را اه ینا هزتا...  هدعم خمز، نقاری، لاهسا...  نماوت 3 يروز هچب
 ...  كیارت، یجحا شپی دنرو می قتو آن، نادشازدینب اپ

  :دش وار همزمز دارم ياصد
 ما سکع دنمدآ نفر دنچ...  حرف رفتد هب...  ريیوز تسخن هب یمردک در هامن تا دنچ -
 ...  دیمش هلذ رگید...  دنتشاردب را

 . ردک زبا را ایشه مشچ دارم. ددنز را رد گنز هک دز می ترچ تیسه

 . دردنک ادپی را نمادر...  دنیآ می تمنساد می -

 :تگف دارم، مدآ وت شنادنخ داشگ ناهد و یزر ياه مشچ با يراهب رکتد

 . یدآ می بماوخ مه عالف...  تمسه يتدبم من ماا. تمنساد می. يمدآ شرخآ -

 دعب و تشاگذ شبقل هب را یوشگ و دز البا را زشوبل. فترگ را دارم ضنب يراهب رکتد
  :تگف می. ایشه هیر هب
 . بکش فسن هرباود. ونیرب هبد را فسن الحا...  بکش قیمع فسن -

 یشرغال از و ودب هتشاد شگهن تیسه. دش می هیل بترم و تشادن تننشس يان دارم
 و هاسی ياهاپ و اه تدس و تروص و دیفس نبد از، اش هدز ونیرب ياه هددن از

 :تگف می دارم و ردک بجعت اش هختسو

 شقانم با...  دیدش رنو دنتگف می. تسا يروطنیا واكاس هنجکش تمنساد مین من -
 من زسو اپ تیسه. اه یدنبر را تیسه...  دنیزآو می هت و سر را مدآ...  دشنک می اخنن

 با دناوت مین وجزبا يقاآ دارد ترفن هک یسک. داردن ترفن ماا دارد هرهلد تیسه. هدش
 ...  اه ثوید آن هب هبلک مردم هب هن ارمد ترفن من ماا...  طابتار مردم

 رکتد. دنفتر نیهاش قتاا هب تیسه با. ودب هیخترگ يراهب رکتد ياه بل از هدنخ
 :تگف يراهب

 نتاسرمایب رد شود مین دارد هک یعضو با. هردک هیرلا تذا اوه ینا رد تسا بجعت -
 ؟يآور می هنخا هب را میدآ وچمه ارچ رختد وت و، ردک یشرتسب
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 ...  میتسود مه با تسا لاس دنچ و دیننچ. یما هودب يا هورمده هکدنشاد رد -

 هتدس چه ینا. تسا تراگتساوخ زاربا وفرعم رجتا خیرف پسر هک تگف می تردما -
 ؟يا هداد آب هب هک تسا لیگ

 :تگف و دز یارد هب لد تیسه

 . ام هداد آب هب مه ريبدت لگ هتدس -

 رد یهاش حمدا هکس هک تیدس نماه. فترگ تدس رد را تیسه تدس يراهب رکتد 
  :تگف يراهب رکتد. دش تدس هب تدس هکس و ودب آن
  ...  میرگب لپو تشرع رختد از ایمیب من. یهد می آب هب لگ تدس هک اعقوا -
 :تگف تیسه. تشاگذ نیهاش تخت يرو را هکس و

  . یدنبر را یموربآ نایتاه هچب ناج هب اخد هب را ماش...  ربدت لگ تدس هن -
  :تگف، دزن فیرح يراهب رکتد نوچ و
 کتشر نتاسرمایب رد ماش مسا مسلط با را هتسکش ران رمایب یک، مربدت لگ تدس -
 . مردک ريتسب تفن

 ؟کی -

 . حبص وزرما -

 ق؟تاا امکد -

 چگ هک را ایشپ. دهد مین ول را شودخ یکی ینا مثل. تسا هبدیدآ او ماا، 520 قتاا -
 ...  انجآ از دنفترگ

 :تگف يراهب رکتد

 . دنک می یساسی تیالعف رنجوگ تشرع رختد سپ...  روطنیا هک -

 هب ایمپ تیسود لتع هب. منک مین یساسی تیالعف لقاطم، هن مسق فتماشر هب، هن -
 . هدش هدشیک ارجما

 :داد روتدس و تنوش هخنس يراهب رکتد
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، آش ،هجوج پسو: اذغ...  رگید ياهواد و ربا یک تعاس شش ره کیتیوب تینآ -
 البا شبت رگا، یرگب را شبت هجرد رعص و حبص. اوانرف ي هیوم آب و آش، توپکم

  ...  نفتل ي هرمن. کن نفتل من هب فتر
 . دادن تیسه هب را هخنس ماا. تنوش هخنس يالبا نفتل ي هرمن تا دنچ و

  :تگف و ردک هقربد ششینما رانک تا را يراهب رکتد تیسه
 . یددادن را هخنس -

 شنب تسا زبا عهمج هک وت هب هنخاارود ینرت یکدزن. آورم می و مرخ می مودخ -
 . تسا کهقل رد لتود نابایخ

 . یدرب مین را یموربآ سپ -

 :تگف و داد تدس تیسه هب

 ؟تسا شیبع چه خیرف پسر. کن رهشو رت دزو چه ره شنوي می من از -

، ودب هدآور را اهارود اهنت هن يراهب رکتد. دتاسیا زمان هب دارم سر يالبا مادربزرگ
 اهارود زج نانش شیر عمشم تا ود. ودب هتشاگذ زیم يرو مه هیوم آب یطوق دیننچ
 رو هب را دارم. ردک مرگ زاگ يرو و ردب هنزخاپشآ هب را اه عمشم رکتد ودخ. ودب

 تینآ و فترگ را دارم بت ي هجرد. دنیاسبچ تشپش هب را اه عمشم و دنیبااوخ
 می برص رکتد. دهبد ورف تنساوت مین دارم. دنیراوخ دارم هب هیوم آب با را کیتیوب
  .ردک می شوشک، ردک

 :تگف رکتد، تگف می رکذ حسبیت ياه هناد رشماش با تشاد الحا مادربزرگ

 ؟یداردن قیرب روبخ فرظ -

 هن -

 . ورایب نگل یک با شوج آب ريکت یک وت -

 :تگف دارم
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 و دش لخت لخت هنزارف. ردک هیرگ رمدما. شو مگ ورب يورب یهاوخ می تگف رمدپ -
 رم؟دپ هنخا ینواشیر ریز قتاا وت. کن ایح رختد: تمگف، یکارمآ رب گرم تگف

 هک تسج می لوست اخد از و تسیرگ می زار زار و تشاگذ هدسج رب سر رگبزردما
 :تگف. ردک مالس رکتد هب و تشاردب هدسج از سر. دنک حمر دارم یناوج هب

 را تشپش نتکاسا تا دنچ با ردک ولهپ هسین من دیهش پسر ربا یک رکتد يقاآ -
  . مردک کشدبا
 با رکتد. دهبد روبخ دردنک رشجبوم. دردنک هیشواپ را دارم ومد ربا يارب ريفن هس

 :دپرسی دارم، دز دارم هب لیوپمآ هدماآ گسرن

 !؟دش موتم هنجکش -

. دز می فرح گرم از یزریک هک ارچ تسا هاگآ حالش خامتو هب تیگف دارم هاگآوداخن
 هک هودب بريمغپی یک؟ یمیرگب تیشک مه با یدآ مین ارچ؟ تساجک گرم: دپرسی می

 اخدآ: مپرس می اخد از. مینب می را اخد بدال مردم رگا...  هوهی...  هفترگ تیشک اخد با
 . آخ. آخ...  يیدرفآ را ما ارچ، یمرک دتاسا دنتگف می اه آن... 

 :دپرسی ياچ ندروخ منض رکتد

 ؟دنک می درد ایتجک -

 یک. یردگب را مناج دهاوخ می و شود می در ام هسین قانج از یدآ می درد یک -
 هدتارسف لییرازع حتما. وگن هک ردک یم يوز وز. همطفا کونلآ وت ودب هدماآ گسمرخ
 صد دنچ يارب رفن یک، تساهنت تدس، دنک مین مان بد را شودخ هک لییرازع. شودب
 شهت هک الیفس هزوک یک. ودب هردک عمج هبورخاک ويت از رایخ تپوس... رفن ارزه
 . رایخ و تسما: تگف ؟یددروخ چه راهان مدپرسی، ودب هردک ادپی هودب تسما

 . تشاگذ دارم بقل يرو و دآور رد شفیک از را یوشگ رکتد

 ؟رديک چه ودخ تن با -
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 وضع...  هن...  مه رنواسی. ارمدن موبلرااپ، هن. تمسه اتپمس هزتا من، وجزبا يقاآ -
 . تسا لاس راچه شرمع باصن حد. تسا هروطسا نانسا یک یکرچ -یشمایآز

 می و دیدنخ می رک رک. ردک می باطخ اتپمس يقاآ را دارم و مدآ می راهب رکتد
 :تگف

 . هتگف می نیاهذ دارم هک دناد می هک -

 رفک تیسه. تسا هردب نتاسرمایب از را لیعسینح ومع و هدمآ یضترم مان هب مه رديم
 ودب هدش دنت دیاز بش یک دارم بت قتیو هک ودب کی هنزارف ماا -ناشفرد داهرف ردک
 ؟دز می فرح او از

 روجرواوج ياه لوپمآ. ردک صلو دارم رگ هب مسر، مدآ قتو رید يراهب رکتد بش آن
 :تگف می دارم. یختر مسر رد و تسکش

 ...  مفمخال...  تیمالک ساسحا. توست نردک یرقحت واجداز، هنزارف -

 :دز اصد ربا یک اهنت

 ؟اییجک من تیسه کل، تیسه -

 . نبود دنت شبت بش آن ماا -

 ادپی شودخ هکل و سر دعب. دپرسی می را شبکتا لحا و ردک می نفتل یلاوا یضترم
 می زبا را رد تیسه و گنز تک یک دعب و دز می گنز تا ود. مدآ می بش رخآ. دش
 ایشه مشچ...  وت دیچپ می و دیایپ می را شرب و ورد. ودب زرف اقیچ ودجو با. ردک
 اهدعب. ردک می ظح مدآ هک ردک خسر کتلتی و. دنما ماش مه بش یک. ودب سیر بیآ
 بد و ملی ههبج دعب، هودب تنیساریا ناپ لشاو یضترم هک دشنی میلس از تیسه
 را فشرح دزو میلس ماا... قخل نایئافد از، تقلسم پچ، ننیل ياهنم تسیسکرما
 :تگف میلس ؟یدرب نایئافد از دپرسی تیسه. تشادن بت هک نوچ، یدرب

 هرکاچ کی تمگف هک مردک ملع قلع دض. دنیادن يزیچ تسا رتهب ماش نیارنو منخا -
 . دیزر می مه هب را زیچ همه دنک ملع قلع دض قتیو مدآ!  تسا
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 می ريهشو و زن اول هقبط -مسو هقبط هردک ادپی مه هنخا تگف می یضترم
 هچب اریدد يارب شرهشو هک تیشتزر هتنشس زبا لمعم منخا یک ومد هقبط. دنتنشس

 هیشمه مثل هک تیسه و. تساجک هنخا تگف مین ماا، تسا هفتر یکارمآ هب ناشایه
 هنزارف و یضترم و دارم اهنآ میت هک ودب هدشنی، ودب هدتاسیا شوگ يروخ راهان رد
 . مدآ تیسه اغسر هب دسح زبا و، هدش تسرد ناش هس ره لیعج لسج و تسا

 . یمترب می، مدآ اج لتحا هک مه وت و یمداد تروص و سر هک را هنخا -

 . دنک يرتاپرس من از دناوتیم هنزارف. ام هدش تیسه حمامز دیاز -

 . تیسه دسح زبا و هنزارف زبا

. ردک می میظنت نريه يراشو هسلج ینرخآ يارب را راشو رکا روتدس تشاد تیسه
 هنخا رد تا دودنب انریا هب رفس رتاساوخ فمختل ياهرشوک از يراسیب اندنمنره
 یسررب را انریا نريه رثا و دننزیگب انکس نره و گنهرف توزار یجرخا اندنمنره
 و تنوش دنهاوخ انریا نره هربارد تیالمقا هک دودنب هداد لوق ناشایه یضعب. دننبک
 لپو هک دودنب هتنوش مه ديادعت. دنیاسر دنهاوخ پاچ هب نیگسن و ینوز تالجم رد
 دناردگ رب و بردب ازشیر و نافهصا هب تفم را اهنآ نره و گنهرف توزار رگا و، دناردن

 رسو یسک چه دز سحد دش می و ودب نهپ يا هردتسگ ي هرفس. دش دنهاوخ رکشمت
 دشنی وراجم قتاا از را رديم ياصد تیسه. ودب هردک هاگآ آن از را لمللیا نیب نانارچ
 :تگف می ريفخ هب هک

 . سیننو هامن ودخ بی. مردک ادپی را شدر -

 ...  نشیما قت قت و توکس

  :ردم ياصد
 . دآور رد سر دنه از من حمتز همه آن و ینما دتاسا حمتز همه آن -

  :ريفخ ياصد
 ؟تشاردب را ريیوصت ننیچ هزوم از شود می رگم -
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 . هردب فهحت دنه رد انریا هزتا یرفس. هدش هک الحا -

 دتاسا ،اختس را خاتمش بقا هرقن و جاع لوتفم با هراچیب ردم، دشیدینا می تیسه و
 ام هداد شنانش اه ینئاج شپوش رد :تگف و دشیک را يدناگ لخت همنی ریوصت ینما
 . دنتشک را ناشردپ ناودشخ ماا...  دنه ردپ...  دنه اغرچ... 

 رد تالیفصت و سکع با لبوق قابل ياهاضتقا و، ودب هتنشس راشو زیم تپش تیسه
 و تنشس ودخ ياج هب. دمآ همه از رتدزو ییسع دتاسا. ودب یشرو ولج ياهدنوپر

 :نردک نفتل هب ردک وعشر

. ام هردکن عطق نره و گنهرف توزار و هاگنشاد با را مدپیون ماا، تمسه هتنشس زبا -
 . مهد می رسد تعاس راچه يا هتهف... تسه نفتل. تسه يزیم

 روج را يدنز رکتد هاگن اول نماه از تیسه و مدآ مه يدنز رکتد. مدآ ینما دتاسا
 :دش کشخ شناهد آب و یدزرل ایشه بل او شپرس با و دید ريگید

 ؟برخ چه لاکدپ دارم يقاآ از نیارنو منخا -

 :ردک خالتد ینما دتاسا

 يارب هک، نمارک هفتر دانیب یا نانیب مناد مین، کتشر فرط از. هدش هرا هب سر -
  . دزاسب متیق ناارز ياه هنخا انرگرکا
 :دیدنخ و

 . لاکدپ دارم روخ رد يرکا -

 ره یاآ. یدد سکعنم را ريتیشب تیرح يدنز رکتد هافیق رد و ردک بجعت تیسه
 ؟ردک می عوجر و عفر ینما دتاسا و دنتشاد برخ ناشود

 : هک تگف ینما دتاسا هب رو، نشود يا هزتا ويج و سپر هکنآ يارب تیسه

 را آن دنه رد انریا هزتا یرفس و دنا هتشاردب هزوم از را ماش یشقان، يدناگ ریوصت -
 . تسا هردب فهحت دنه لتود يارب
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 ینارگن، شانب انرگن. دننک می ياردگهن آن از رتهب دنه رد. ناج رختد رتهب چه -
 . شود می تونخ رد میس هدما یک حرشت ثعبا

 . تیسه حتی. دندیدنخ همه و

 ياج هب تشاد اررصا تیسه، دنفتریذپ را اضتقا هدیجه. دردنک یگدسیر اه هدنوپر هب
 داد حیضوت يدنز رکتد. درنیپذب را كرت یا يدنه دنمنره یک نسويارف اندیقوسیم
 . تسا نوابهش تسود نسويارف دنمنره هک

 تنوا رانک وبد نحسم. یدد هنخا رد مد را وبد نحسم تنوا، مدآ هنخا هب هک تیسه
 : تگف، ودب هدتاسیا

 ؟درست مین پنیر از رگید هیدرف هک تمگف نتاهب منخا تیسه -

  . میلس با تیسه ییادا بد بش نماه، دوب هتگف
 ياه گرب و دآر بقاشب هب، ناج رانوت آنرق آن رد و ودب زیم يرو یسین یک رالتا رد

 یضترم نیدد از. دنبیج می ناج رانوت ياه بل. داد می کترب آب هسکا یک رد زسب
 هدپوشی بیآ و دیفس، نو هنخا راچه نهاپیر و نیج ارولش دارم. دروخ اج نشرو روز رد
 . داد می ازشنو را تشفکل ياه لسیبی تشگنا با نخا رومیت. ودب

 :دارم هب ردک رو تیسه

 . یدا هفتر ول منک می نماگ -

 :تگف دارم. زیدگ را شبل یضترم

 . ناج یضترم تنیس هبیرغ سک چیه انجیا -

، هبل. ردک وگزبا را ینما دتاسا عوجر عفر و يدنز رکتد ويج و سپر نیارج تیسه
...  وب، حل رهش دورب باید یسک دزو حبص اردف الحا و، ودب هفتر ول رفص روز اتیملع
 . دناوخ می را شدور رگبزردما

  :تگف نخا رومیت
 . ومرب مرضحا من -
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  :تگف یضترم
   ... دورب منخا تیسه رگا ؛دسناشن مین را ماش -
  :تگف رگبزردما
 . هللا الا هلا ال -

 ودب همدآ اهنآ هنخا هب دارم قتیو زا. ردک لبوق تیسه ناج رانوت اردشه ودجو با
 رشمکاه، نژیب هب. یشرو مه رگید روز یک. ودب هتشاگذ فلک هب سر هاردا از او تیبغ
 از آب هک دردنک میرفتار  يروج ريفخ و او و ردک می نفتل نره و گنهرف توزار رد

 . دروخن نتکا آب

 و دندش در آنرق ریز زا و دنتشاگذ دآر بقاشب رد تشگنا، یضترم و دارم و نخا رومیت
 . یختر نیمز هب را آن رد وراشن ياه گرب با آب هسکا ناسرش تپش ناج رانوت

 ياهاپ راسمیت ردصم نخا هللادسا. دتاسیا راسمیت هنخا ولج و دفتاا هرا و دز ورد تنوا
، ودب هدش هداپی هک نخا رومیت و تشاگذ نیایپ لیسع يرو از را راسمیت دننما متکا

 . ردب تنوا فرط هب شیکگنچ ياه اعص با را راسمیت

 را اهاپ راسمیت، رومیت و هللادسا کمک هب و ودب هتشاگذ بیوخ ياج را لیسع رشدصم
 نخا رومیت و دنیاسر تنوا ولج دلینص يرو را شهاگنمنشی و ردک انزیم لیسع رب
 شودخ و تسب را رد و ردب هنخا هب را لیسع هللادسا. ناشتشاگذ وت و ردک لغب را اهاپ
 . دندش قحمل یضترم و دارم هب لیع یا تنگف و تسج یک با نخارومیت و

 ؟هدشیک کی را اه هشقن ینا هک دپرسی ناج رانوت از و فتر هنخا هب تیسه

 هک میتنساد مین تا ود ما اهتنم. من ینایم رداپ و نخا رومیت هوراشم با ناشود ره -
 . دنا هفتر ول

 :تگف و فترگ تیسه ولج را آنرق

 . بکش طخ را دارم ورد اردف از ماا، ورب را اردف. روبخ مسق و تسبای هلبق هب رو -
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 ياهیتنماا تگف، ودب نخا رومیت، ددنز رد هک ودب هدورانی یرگ را نژیب زنوه تیسه
 هردک شهاوخ زبا راسمیت هک تگف و تسا هردک هداپی یسوردف اندیم را رگبز منخا
 یسوردف همجسم شودب رمومت یشاهاپ هکنیا از شپی هتگف...  شردگ شدبرنب هک

 !هدتاسیا الحا...  هودب هتنشس
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 فصل سیزدهم

 ريبا نماسآ رد و ودب هدز زل يا هیارک ياه هچب و ناگآوار هب دشیروخ بحل رهش رد
 اه کونلآ ولج ربای نیمز رد کییتسالپ پوت یک با لخت همنی ياه هچب. یدرگب تا نبود

 . نبا هروازد از هن ودب بريخ هروازد از هن ماا، دردنک می يزبا لابتوف

 از اه هبورخاک رب و ورد. ودب هدش اقرع سیخ درسب هللا لضف ردما کونلآ هب تا تیسه
 :دز داد. شیدد همطفا. ودب اغوغ اه هچب و اه زن

 . مایب تا وت مارفب، قاآ بک دمزنو ويهاو -

 هدفتاا نو ويلیز یک کونلآ فک، ودب نو بش رداچ. تنشس ابوختخر هتسب رو تیسه
 يوکد، ناجمدبا تپوس، رایخ تپوس. دنمدآ وت یااده ربا هلوک با دنزرف و ردما. ودب
 . کییتسالپ خسر گل تدس یک و هدیهل همنی هبزرخ یک، ارلکد بسی، هدیهل

  :تگف يوارزسب همطفا هب تیسه
 . انجیا ایدیب وگب سابع گنلپ هب رهاوخ -

 . تبردب موعصم یجاح تسبای. هدنهس کونلآ وت سابع گنلپ -

 . مدآ وت نو ارولش و کت با موعصم یجحا

 جرح هب ارمدن كیارت وزرما ماا م؟ودخ کونلآ يامدنی ارچ. منخا تیسه زمانب را قدت -
 ...  هک سوديالا
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 :تگف تیسه. ددنفتاا هرا مه با

 . ارمد بک قاآ از امیغپی. مبینب را یارپو مسا هب رديم باید من -

 ؟یدآ می هک اردف ؟هحال سر ؟هوشخ ؟هبوخ بک قاآ. مشچ هب يا -

 و، هدروخ مهب اردف اتیملع هک فتر رد تیسه نباز از. ایدیب دناوت مین اردف هن -
 . دش نماپشی

، رجآ، زیننب بحل، هرضحا اهماقچ. یما هفترگ ریا همه ینا ؟هدروخ مهب چه یس -
 زن ما و دشک می یتبرک دنهس و زنرب مد ياهشینما رو دیزر می زیننب سابع گنلپ
 می هنخا ما منیز می داد. منیک می ردخ را ثاثا و هشیش و وت یزیمر می ردم و
 . منیک می امتیق. شودب فوقوم تسا ممکن لاحم. میهاوخ می آب و نان. میهاوخ

 دنهس. ودب دنهس هوک ظمتع هب دنهس هن، تشاد را گنلپ ابتهم سابع گنلپ هن
 :تگف

 . میرلمیب یسرفا -

 تیسه و مدآ نخا یارپو قتیو. دنک می اصد را نخا یارپو هک تگف سابع گنلپ ماا
  . دروخ ا، جتنیس خیرف میلس زج یسک یدد
 را رنو دشیروخ و ردک مالس تیسه. ودب هردک مه او، دنبک سر سريرو ودب هتگف دارم
 دصا. دشیخرد دصا فرح و ردک فافش را ایشه مشچ بیآ و دنیتابا میلس نماشچ هب
 . هدش نیئتز همرسو با ياه ژهم بقا رد، طسو

 . دبینب انجیا را ماش ردک می رفک کی -

 . ارمد امیپی شبکتا و یضترم از نیتاارب -

 . ددنز می کن را کشخ نیمز وسرخ و غرم دنچ هک دنفتر یهرا هروک هب مه رانک رد

  :دپرسی میلس
 ؟تیسچ شبکتا صلیا مسا -

 ؟یداردن دتماعا من هب -
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 . ردک دتماعا ایدنب سک چیه هب اهرکا رنجویا رد هک داد حیضوت میلس

 درو مین هک يیزر کشا و مایلش نیدد از سپ مدآ رخآ ؟یدا هدنجیر من از -
 ...  رانوتسر

  :دز دنخبل میلس
 . نایم ردنا نبود را ما ینجشر -

 . یدردکن نفتل یک حتی ماا -

 ؟تیسچ شبکتا صلیا مسا مدپرسی -

 . لاکدپ دارم -

   ش؟دسیاشن می اجک از -
 ...  و تسا نیهاش تسود و دنا هودب هورد مه هکدنشاد رد هک داد حیضوت تیسه

 ؟ تسه یچ ماپی، بخ -

 را اردف اتیملع، تسا هفتر ول رفص روز اتیملع هک دنا هدتارسف ماغپی یضترم و دارم -
 . دنیک فوقوم

 ؟دنتسه اجک ناودشخ -

 . یسوردف اندیم یکیدزن رد يا هنخا رد، مناد مین قایقد -

 . دییوگب دیعس خشی قاآ هب و نانک تیشآ سلجم هب یمورب دیاییب -

 یکی هک، دنا هودب بحل رهش، هس ره هک داد حیضوت میلس درسنب دنهس کونلآ هب تا و
 شنرا هک را دياه همدآ، هودب هنزارف شنماگ هب هک...  شبکتا دامزن هتگف اه رسفا از
 هب و هدش بوخ دارم بدال...  هردب نتاسرمایب هب هودب رمایب هک را دارم و هودب هتسکش
 ؟هداد اردشه نیهاش هب، تگف کی: دشیدینا می تیسه و...  هداد اردشه نخا نیهاش

 یجحا. ناشالدنب هموعصم یجحا و دنهس و سابع گنلپ. دنفتر دنهس کونلآ هب
 يرو رب اهتدس و نوزا ود اهنآ نیع، دنتنشس ردم دیننچ رانک سابع گنلپ و هموعصم
 کلیه ويق و انوج و پیر، دودنب هتنشس، نوزا ود هک دش قحمل اییهردم هب دنهس. نوزا
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 راچه سلجم نیایپ رد دیعس خشی قاآ. دننک چه ناشایه تدس با دنتنساد مین ارزن و
 کونلآ. دودنب هدتاسیا رد رانک هک تشاد تیسه و میلس هب تپش و ودب هتنشس نوزا
 دیفس اه اروید. ودب هدنما اهنت قالی طسو پنیر رکش بقاشب یک و تشاد شرف دنهس
 هیدد يوارزسب همطفا کونلآ رد تیسه را شیرظن هک يدسی از ریوصت دیننچ. ودب
 را کییتسالپ لگه تدس هللا لضف. یگنر یکی و هاسی و دیفس تا دنچ...  اهاروید هب ودب
 میلس. داد میلس هب را لگ هتدس و مدآ وت. تشاد تدس رد، ودب هدش هتشس الحا هک

  :تگف
 . پنیر رکش بقاشب رانک ارشگذب -

 . فتر ونیرب و تشاگذ

 و سابع گنلپ اول. دندش اپ اهردم و ددنتارسف تاوصل همه دیعس خشی قاآ تساوخ هب
 بل هب را ناشتسرا ياه تدس و دنفترگ ودخ تدس رد را رگمدیه تدس ود دنهس
 نیمه مه هموعصم یجحا و رگید ياهردم، یناپیش هب را تدس نماه و دردنب ناشایه
 را کییتسالپ ياهلگ. دناردگ ورد را پنیر رکش بقاشب هموعصم یجحا. دردنک را رکا
 . دودنب هردک دگل

. مدآ تیسه اغسر هب او و تگف يزیچ دیعس خشی قاآ شوگ رد میلس، دنفتر هک اهردم
. ودمن می رت قاچ یناوخ مایلش روز از. ودب تشدس حسبیت و تشاد ریز هب مشچ
 . ردک اررتک ودب هتگف میلس هب هچنآ تیسه

  :تگف دیعس خشی يقاآ
 . دبلط می رگید ياه نوخ و دوشج می دیهش نوخ -

  :داد ابوج میلس
 دیدهت را اه لییخ ناج رطخ ینا دنتفیب هرا اردف رگا. تسا رطخ رد ما نتاسود ناج -

 . را نتاودخ ناج حتی. دنک می

 . دنبک -
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 ...  دنهبد مه تدس هب تدس لمع لها با ننیوحارو دنش انب رگم -

 ياعد و اتجحا زمان یعمج هتدس و منیما می اج نیمه بشما. تسا هتشگذ رگید -
 در آنرق ریز از را ناش همه...  هک منیک می لتئسم لیلج رب از و منیاوخ می لیکم
 . منک می

 و یضترم و شبکتا نیمه، دناردن را زنرب هب هحمل اقت، طدنناوبخ اعد حبص تا رگا -
 نیایپ را ناسرش و دننکن جک نردگ سکچیه ربارب رد ددناد نادشیا هک دودنب دياه

 . دنتنیس رکمت سک چیه از هکنیا و دنازدنین

 . لمیلج رب نمارف هب شوگ یرحقي  هدنب من و تسا ینا لجو زع ياخد نمارف -

 بحل رهش مردم يارب هتهف دنچ ضرع رد رفن هس نیمه هک هفتر نتادیا خشی يقاآ -
 ...  را ناشیداصقتا عضو، دندشیک قرب، دنختادنا هرا رکا ناشیارب ؟دردنک چه

 . يورخا هن تسا دنیوي روما اهنیا -

 ...  دش رمایب نایشیک و تسکش شنرا مردم ینا هرا رد نایشیک رخآ -

 :تگف و ردک ريفک دیعس خشی قاآ

 . ایدنی دیاییب دیهاوخ مین مه ماش -

 هب بیوخ هب را او میلس، دردنپس امدعا هخوج هب اندنز رد را دیعس خشی قاآ هک اهدعب و
، اهوربا نیمه هک، تگف خنس مردم هودت ياهوربا از وگتگف هسلج یک رد هک دآور دیا
 طهقن را يزاس تیچ هنخارکا انرگرکا باصتعا دارم ماا! ردب اه اجک تا را هنهرب اپ برع

 هک دورانی رد سر هیشمه مثل تیسه و، ردمش انریا روز هسی مردم ترزاابم فعط
 ؟تسا ناشماکد با قح

 هاگنمارد رانک هک را نشیما او تا دشبا شرتظنم نابایخ سر هک تگف تیسه هب میلس
 . دورایب هردک ركاپ

 :دشنی را اه زن ياصد تیسه اه کونلآ ولج ربای نیمز هب هدنرسی

 . ويهاو. بک قاآ دمزنو ويهاو -
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 خالی اج ماا. دش بشوآ تیسه لد. ناشالدنب هب اه هچب و دندسیر او هب واند اه زن
 ...  تدس رد رجآ هراپ یضعب و قماچ یضعب هتسب رکم هب را اهزمان رداچ اه زن. دادن

  :تگف يوارزسب همطفا
 ؟یدوگ می تسرا هموعصم یجحا -

 ؟یدوگ می چه -

 ؟دنا هفتر ول همه و دنا هفترگ را تدمزنو یدوگ می -

 .هبل -

 . منیبک تساینب لج لج. التدنب مه ما ،ولج تفیب وت -

 :تگف تیسه

  . تساردف هک اتیملع - 
 :یدپر شناهد از و

 . دنیبک شوگ باید را الوم فرح -

 :دز غیج و مدآ ونیرب نانز عمج نایم از ینز

 . دیمش هلذ. دنبک صخشم را ما فیتکل وزرما باید )زنرب( ارزن -

 :تگف اه زن هب رو .دش یشادپی اجک از نبود مولعم دیعس خشی قاآ

 ...  لاعمت دناوخد هب کلوت با اردف. تسا اتجحا زمان بش بشام -

 نشیما و تنشس نمارف تپش شودخ و ردک زبا تیسه يارب را نشیما ولج رد میلس
 ؟دیدن را ماش هک یسک رفن دنچ ما از یرغ: دپرسی و دز ورد. ختادنا هرا را

 . مدرسیت لییخ و دنیدد ارم بحل رهش ياه هچب و اهنز همه -

 ؟یچ از -

 . تنیس مه یارلتاوپر هک یارلتاوپر مشخ از -

 :داد همادا تیسه و زیدگ بل میلس

 . یدا هدش ودگ دوار مه ماش هکنیا از و -
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 . منارکفشنرو و ننیوحارو طبرا عالف -

 نمازاس« هنخاراهان رد دنورب مه با هک ردک داهپیشن تیسه دندسیر هک هلژا هرا هس
 . هدنما لییخ هک رهظ تا هک داد ابوج میلس و دنروبخ راهان »هامرنب

 :داد ابوج تیسه

 نمتارب می دعب، دنیک حتارتسا و یدروبخ هوهق من قتاا دیاییب دنیاوت می بخ -
 نایم رد ینجشر هک الحا و. مهد می نتانانش را هنتخاوزار تیدس ياهنره ياه هاگرکا

 . میوزد می را هدش كاچ اقرف از ياه هامج تنیس

 . دنشنی راگنا را تیسه هلسیو هب هدش رثن رعش ماا، ردک لبوق میلس

 :تگف هک ارچ

 . شودب یفمخ ما هنخا ایدیب دناوت می دارم دش زمال رگا - 

 او هب میلس و ردک رازد را تشدس ريفخ. دش فیرعم ريفخ هب میلس، تیسه قتاا رد
 متخدسم...  ریحرت نیشما قت قت فتر شودخ قتاا هب. دیچور بل ريفخ و دادن تدس

 هک لیبم رانک دلینص يرو. ودب هتشسن رشکا زیم تپش تیسه. دآور كرت هوهق
 رد را ودخ ياج هک دشیک می هشقن تشاد و ودب هفترگ اج ودب هتنشس آن يرو میلس
 قتاا رد. تشاگذ زیم يرو را خالی نانجف و دش اپ میلس. دنک صرق نو از میلس لد

 مشچ. نبود تیسه قتاا رد راگنا. شردف می تشم رد ار مایشرخ یشر و دز می مقد
 نیع هک ارچ، دش مین اج هب اج اه مشچ رد رنو حتی. نبود ییوداج رگید ایشه
 . ودب هردک گنت را ایشه مشچ رشدما

 :دپرسی تیسه

 ؟فترگ درد نتارکم زبا -

 هب، دنک ضوع را ایشج تسا زمال رگا. دنبز سري دارم هب دییوگب نخا نیهاش هب -
 یمرو می نخا نیهاش با هدسیر دنه از اه هتکم سري، دییوگب و دنیک نفتل من
 . الشدنب
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، هفترگ را شنسایسل هک نیهاش، نخا نیهاش، نخا نیهاش: تگف لد رد تیسه
 هب، تسیا، رو مقد، سريفا هکدنشاد رد الحا...  هردک فیرعم فهیظو مظان هب را شودخ
 . دنبز را قدمش ارگذب. تیسن غبا رد یرخن...  تسرا تسرا هب، پچ پچ

 :ردک سلتماا و تنشس تیسه زیم تپش میلس

 . رانک دشیبک را نتاودخ اخد ياضر ضحم، منخا تیسه -

 . تسا نره دنما می الًحتماا هچنآ و تسراگذ تساسی هک مدشنی را ماش فرح من -

 . مدیدآ هک وزرما ماا -

 . رانک مشبک را ایمپ هک مدروخ مسق آنرق هب. مودب ناسر ماغپی وزرما -

 هک نالا صاوصمخ، تسا مودخ یرصتق دنچ ره...  دارگذب دارم رگا: تگف لد رد و
 . هدش یوسکاب یمارب مه هنزارف

 مه را اش هدش رثن رعش و تشاگذن یعقو آنرق مسق هب میلس هک ردک می بجعت
 . دنشنی

 دآزا نفتل تا فترگ را رفص و دش اپ تیسه. دنبک نفتل ود یکی تا تساوخ هزاجا میلس
 :دپرسی میلس. شودب

 ؟دناردن شنو نفتل هک انجیا -

 ؟تسه یچ شنو نفتل -

 ؟دنک مین طبض را اه نفتل یسک ینعی -

 تشوزار و تسا هاش دمااد مه شریوز. تسا لتیود هنتخاوزار انجیا. هجو چیه هب -
 . يبدا

 . تنیس يبدا زیچ چیه -

 :فترگ هرماش میلس

 . نفتل ياپ ایدیب دییوگب نتانماهم هب -

 ... 
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 .یارپو -

 ... 

 ...  تسا زمال هکنیا و الشدنب یدآ می بش هک ردک نماهم حالی میلس

 دارم دامزن هک دهبد وزرب دنکن. دشبا ناشفرد داهرف نماهم ینا دنکن، ردک رفک تیسه
 نتاسرمایب هب را او تیسه و ؛هنبود تیسه از یرغ یسکب، حل رهش ناناکس مشچ رد
 ...  هردب

 ؟تسا من رایختا رد رگم. شودب شودب دهاوخ می هچ ره -

 :فترگ هرماش زبا میلس

 . نفتل ياپ ایدیب وگب رمدما هب یجتا -

 . دنبک کترح توشگ هوک آن تا...  مدت رازد توکس

 ؟تسا روچط تبقل مالس. ناج ردما -

 ... 

 یک و دنک بترم را هنخاضوح دییوگب یجتا هب. دشیانب مرتظنم راهان ناج ردما -
 . ارمد نماهم بشما...  ابوختخر تدس

 ... 

 . تسا شودخ ودخ -

 ... 

 تیسه با دیهاوخ می. رموخ می راهان منخا تیسه با ن؟اج ردما یشبا سپاولد ارچ -
 ؟دنیبز فرح منخا

 . خیرف منخا موسب می را نتتادس: تگف حتی. ردک ضرع مالس تیسه

 ي هامج وزد و ختود داهپیشن، ندآور رد رثن هب را رعش ؟رتیشب ینا از ینیشیر ودخ
 ؟فتر شپی انوت می اجک تا، نردک هدش كاچ اقرف از
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 هیتک لبم هتدس هب و ردب البا دعب و ختادنا نیایپ و فترگ تدس ود رد را شسر میلس
 . لبم ياه هتدس يرو اه تدس. تسب را ایشه مشچ و داد

 رد بش یک هک تسا »نردب ورف تبقارم بیج هب سر« ینا هک تنساد می تیسه
 . ودب هردب هاپن آن هب درد رکم از مه تیسه هنخا

 زیم تپش تیسه. مردک می سیر تورهپ المع رد ماش رظن از ودب هتگف تیسه هب
 تیسه نهذ رب را ودخ هک حیرط. او رخ متما قشن ندشیک هب ردک وعشر و تنشس

 رد -هردک رازد تدس هک ودب هتسب ياه مشچ با میلس نداد نانش، ودب هردک لیمحت
 بشاوخ خترد ریز مه وید. تسا میظع خترد یک هنایکد یکی جرنت ندیچ لحا

 هدشیک ياه اخنن .فتر فشرط هب نیچوراپ میلس ياه تدس ندشیک يارب. هردب
 نماز و نیمز از میلس یگسودآ ماا. دنبز هوسب اهناخن يرو هک دش هسوسو، لیگ تپش

 . دروخ می مه هب

 :دپرسی تیسه، مدآ رد هب حالت آن از هک میلس

 ؟یددورانی هدیه لیگ تدس یمارب -

 . جرنت و جنران رختد، هن -

 :تگف و تنشس میلس رانک تیسه

 . مدشیک می جرنت یک قشن تمشاد من، تسا بجیع -

 . هدیکشخ نیتاربخا سر جرنت بدال -

 ...  دییآ می ماش هک بش یک تا دنبک بایشرم رگبزردما تمشاگذ، هن -

 ؟تگفن آخ -

 :تگف و ردک ريفک میلس

 . مرست می مه من تیسه -

 ؟یچ از رگید ماش -

 . مشبا هتشادن انریا عاضاو از تیسرد تشاردب مرست می -
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 می آن هب يدگل، دسیر سک ره هک تسا الیبتوف پوت انریا ارهظا. داردن سک چیه -
 . شودب یکدزن هروازد هب دنارگذ مین. دنز

 :داد همادا میلس

 ن؟یولیم یک ار؟زه دصناپ ؟تسا رقدچ انرکفشنرو دادعت رگم هزتا -

 . مسو ناهج مزیتیشوک وند. دنتنیس شیب اییه تیشوک وند نارشتیشب -

 ایدش ؟نیمسی از ؟ایتنع دیحم از ؟هیددزد کی از را حطالصا ینا تنساد مین تیسه
 . هودب هتگف رنجوگ نژیب مه

 مه اهنآ و، تساهارگ پچ و انرکفشنرو هجومت رتیشب مه متوحک ياهدبنب و یرگب -
 ...  دنا هردکن نشرو اخد با را ودخ فیتکل

 :دیالن و فترگ تدس رد را شسر زبا

 . دننز می تشآ را هنخا ینا -

 . دناختس ريتهب هنخا ایدش -

  :دپرسی و دفتاا هرا هب قتاا رد میلس
 هتدس سر یک امکد ره اه هتدس ؟یدا هیدد را ياردازع ياه هتدس ماش منخا تیسه -
 مه سر تپش شعقوم هب ماا...  رانچاپ، اهبرع هلحم، زاربا هتدس، اه كرت هتسد. دنارد

 ...  دناردن یگنهماه مه با انرکفشنرو. دنفتا می هرا ناشورخ لسی مثل

 :تگف و دتاسیا تیسه ولج

 ؟دارگذ می امرحتا کی هب یدد باید ملت یک اختشن يارب -

 تذا ءزج هک يا هیجتن ؟ودب هدیسر يا هیجتن چه هب ماا. نبود تیشوک وند میلس، هن
 . ودب هدش تیسه

 :دپرسی و دورانی بتا تیسه تا دردنک توکس ود ره

 ؟داردن ريطخ نیتاارب دیهد می هاپن نتا هنخا رد را نافمخال ماش هکنیا -
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 تیسه...  رمدپ هوعالب. تسا هدنش انرهت رد من ودجو هجومت زنوه یسک. اندنچ هن -
 از ندروخ سر و قدصم از ینایبتپش از دعب رمدپ ؟منک ناهپن ماش از ارچ، منخا
 ؟یموگب چه اخد يا، يربارد یک، هربا زن یک، رایع متما یچ هتکم هی دش، تساسی
 . کدرت می مدآ لد

 هک ردک لد درد تیسه با میلس، درسنب هنتخاوزار تیدس ياهنره ياه هاگرکا هب تا
 رد را نانز ياه شپوش اتینئزت و اهیدواررم و اه قنجوم متما هک هودب خیرف يقاآ

 :تگف و هردک دوار سیلگنا از، يارگذجتا ياه نشج و هالس دصناپ و ارزه ود ياهشنج

 . فتمر می ایشه رشافس لادنب مودخ -

 :مدپرسی می

 ؟تیسچ يارب تالآ تنیز و لکپو و هرهم همه ینا -

 :تگف می نفتل ياپ

 . شبا هتشادن اهرکا ینا هب يرکا وت -

 . هردب را یهانشهاش تشار ياه هتکم هصاقنم مه الحا

 ؟تشار ياه هتکم -

 اهرکا همه. دننک ضوع را اه زباسر و انسرفا رموف سابل ياه هتکم دنهاوخ می -
 . هدنما رکا یک نیمه اهنت، تسا تسرد

 هب انردگناهج و ولج از رديگناهج يمانهرا، دندسیر هک يزاس خاتم هاگرکا هب
 :دپرسی مانهرا از ینزپیر. دنمدآ می ونیرب هاگرکا از الشدنب

 ؟شود می رالد دنچ هما رد نماوت ارزه هس -

 :تگف میلس. تنساد مین مانهرا

 . يا هردخ و صدراچه -

  :ردک بجعت زنپیر
 !يرکا هیزر همه ینا با -
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 سابل با زن تا ود. ودب هدش بافت همنی تا يرداهب حرط قالی. دنفتر بافی قالی هاگرکا هب
 و ددنز می هرگ و دودنب هتنشس ارد تپش ديباآ مسقا و یهانشمارک لیحم ياه
 شودخ صخا ییسلگنا با مانهرا...  بیآ تا هس...  کیال تا ود: دناوخ می انوخشقن
 ناشایه قتاا فک و دنباف می قالی تروص هب را لگ غبا اه یناریا هک داد می حیضوت

 ودب میلس خن رد تیسه و .دننک می را رکا نیمه ییآرا لگ با مه اه یپنژا، دنازدنا می
 ؟داد مین شوگ ینعی. ودمن می ريفک هک

 :تگف و ردک قیرب ياه هروک هب هراشا مانهرا هکنیا از سپ يزاس لافس هاگرکا رد

  .دهد می اه هینالفس هب ختانویک تاررح قیرب ياه هروک -
 :ردک هجومت ودخ هب را میلس

 را اخد رکا مه زاس لافس و یدرفآ لافس لگ نوچ کیشخ لگ از را نانسا دناوخد -
 تا دشبخ می یگدنز و روح و کلش، لگ هب ینعی، دزاس می هینالفس و دنک می دیتقل

، اخد هدسج يارب و، هدش هیدرفآ لگ از مه او ودخ هک یسک تدس رد شودب ياربزا
 . ایدس می كخا هب یناپیش

 لگ تباقع تسا هتگف و، هدز فرح انرگ هزوک هاگرکا از همه ینا مایخ رمع هکنیا و -
 مهم کزرم از یکی مایخ نطوم روابنیش هک تسا لتع ینا هب، دش میهاوخ انرگ هزوک
 . هودب يزاس لافس

 هب یدرخ يارب هک تگف مانهرا و دفتاا انردگناهج نایم یچپ چپ، مایخ مان ندشنی با
 تیسب يصد مرتحم انردگناهج يارب هک داد هدژم و ناردشب می هنتخاوزار هاگشورف

 . دنا هدش لئقا فیفتخ

 ...  بابکولچ انریا ملی ياذغ تیسن هنخا هوهق یک رد دنفتر می دعب

 :تگف میلس هب تیسه

 ینا انرگ هزوک گهرکا حاصل: دناوخ و یمروبخ تیسن یرغ ياذغ یمورب مه ما دیاییب -
 . نخا میلس يا، تنیس همه
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 . دهبد تارج و لد کی هب تساوخ می کی

 و ما گرم مکش ياه منخا و اسرمرح سیئر از. ودب توخل نمازاس ي هنخاراهان
 يرو درکا با هک دفتاا نخا انردم هب تیسه مشچ. نبود بريخ رکا هزتا ياه هدنناوخ
 سر نخا انردم رگا .تشاگذ شولج و دآور هوهق متخدسم. ودب هفترگ برض زیم
 . دنبک کمکی تنساوت می ایدش مدآ می ناشزیم

 هک تدس .ردک روج و عمج را شودخ میلس ابتهم از مه او ماا. مدآ مه نخا انردم
 . تسا هدشنی رنجوگ منخا از را خیرف يقاآ یرخ رکذ هک تگف، داد می
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 فصل چهاردهم

، همدآ شودخ مه ربا یک و هردک نفتل ربا ود رنجوگ نژیب هک تگف تیسه هب ريفخ
 و، فتوک رد هب یسک. فتر نفتل یوشگ هب تشدس تیسه. دارد او با یبجوا رکا
 هک تگف ريفخ هب و تنشس لبم يرو. ودب نژیب. مدآ وت دشنی هک را تیسه دیمایرفب
 دلینص يرو رشانک هک تیسه هب و دز تشآ راگسی. شودب ناشحمامز یسک دارگذن

 حد ینا هب برخ ینا نداد دپرسی تیسه و تسا هحامل رشدما هک تگف ودب هتنشس
 حل را هیضق دنناوت می مه کمک هب تیسه و شودخ هک تگف نژیب و ؟هودب جبوا
 . یدزا می شعقوم سر. تنیس هک لینحیال هیضق هک تگف تیسه و دننبک

 :تگف نژیب

 . یردگب قالط رمدپ از هک هدز شسر هب تردما. نبر را فمرح و هبد شوگ من هب -

 ره دردنک می باسح مه را یزوپر رگا و دشون می بخت بد ناشود ره هک داد حیضوت و
 ...  هک دردنک می باسح را اهیرب و ورد متما رگا و ناش هس

  ... ردک متما را نژیب فرح تیسه
  . دارگذ می منهج هب سر -
 :دوفزا و

 ؟یردگب قالط دهاوخ می ارچ رگید، هدش هحامل یگالس لچه نس يالبا رد هک الحا -
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 رمدپ هب ماا. تساو لما هچب و تسا نخا انردم قشاع تگف من هب هک داد ابوج نژیب
 هک دنک می سلتماا رمدپ هب و آنرق يرو دارگذ می تدس. هتگفن روطنیا زنوه
 ثعبا هک نتادساد هب دسینو می هامن یک دهدن قالط رگا هک یدوگ می. دهبد قشالط
 داهپیشن نژیب. دروخ می كیارت یا ردب می محما رد را ایشه رگ، هودب او ششیکودخ
 کلی هب را یشع نماما هک دننک اردوا را او و نخا انردم شپی دنورب تیسه با هک داد
 . دننبز فرح یشع نماما با دنورب ود ره دعب و دنبک دیماان

 اردشو چه اه هرگ آن نشودگ زبا و، دروخ می هرگ مهب دازیمدآ یگدنز رد اییهدنب چه
 ...  یفطاع ياهربا. تسا

 را تیسه نژیب و دز می قرب اه هلپ. دنفتر البا نخا انردم هاردا ياه هلپ از مه با
 حل هرا رگا و دشبا هتشادن حل هرا هک ادنی رد تسا کلیشم رکمت هک داد می يارلدد

  . ردک ناوششمارف باید نبود
 با هزسب يرو ابیز. دودنب اییبیز یعنو رهمظ امکد ره هک تشاد ینشم تا ود يروم
 يرو مزرق نفتل یک و نیتال ریحرت نشیما یک، هاسی نماشچ و هتسجرب ياه هونگ
 و هدیرنگ هاگتدس یک و دنبل لالش ياهوم با ییالط وم يرو ابیز و، ودب یشولج زیم

 ؟دنا هفترگ قاتالم قتو هک دپرسی نژیب از، یشولج رد یسرفا ریحرت نشیما یک

 . درنیذپ می را ما دییوگب را ما مسا -

 . دنارد هسلج عالف دشینیب دیمایرفب -

 ره. دنمدآ ونیرب دواردا سر و لیسارک رتسم با نخا انردم و دش زبا قتاا رد تباقع
 مین ول را تیسه تدس لیسارک رتسم و دردنک کیلع و مالس تیسه و نژیب با هس
 :داد ابوج دواردا سر و دپرسی را نوبا لعل لحا دواردا سر از تیسه. ردک

 . ام هیدرخ یشارب وگنخس یطوط یک. تساهنت لییخ. ارشیدد هب ایب روز یک -

  :تگف لیسارک
 .وت هب مهد می را میگرگ گس -
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 . دناد می سنج را گس و درست می گس از لعل هک دز قن دواردا سر

 :تگف و دیدنخ شغ شغ انردم

 . هدنش هنخت ماا، هدآور مالسا اهتنم، تسا سنج و یگرنف، مه دواردا -

 دفتاا ناج رانوت فرح دیا هب تیسه. نژیب و تیسه حتی دندیدنخ همه، دواردا از یرغ
 می اپ آن و اپ ینا تیسه...  میحرت سلجم اش همه. رانسو هنخت یک از غیرد هک
 . دش

 :ردک دیدهت و فترگ اوه رد را تششگنا. ودب همدآ رد بول گنر هب دواردا تروص

 . منک مین بیوصت را تا هجودب -

  :تگف و، تساوخ رعذ و دش میلست انردم
 می انریا رد اهومع پسر عافنم داضت باسح هب را آن، ینکن بیوصت را ام هجودب رگا -

 . ارمگذ

 قتاا هب تدس رد يا هدنوپر با، هتاوک نیتسآ نهاپیر و نیج ارولش یک با رديم
 زشومآ ساشنرکا قتاا هب انردم و نژیب و تیسه لادنب هب و ردک مالس و مدآ اهنشیم

 يروز دنچ حمدا ارچ هک دپرسی نژیب از و تنشس زیم تپش انردم. مدآ رشوک کل
 ؟هداد یصخرم دناد می را اه هاچ و ياه هرا همه هک شنشیم هب و هامدنی هاردا تسا

 ولج و دآور رد هدنوپر از ماپیاوه طیبل تا دنچ و تروپساپ یک. دتاسیا زیم رانک ردم
 ؛رگید هتهف رخآ هک تگف انردم و ؟دنبز افرگتل منخا ردما هب دپرسی و تشگذ انردم
  . مناج ورب: تگف انردم ؟دیئمارف می صخرم: تگف ردم و
  :تگف انردم
   ؟منم قدع دهاش بدال ؟یدا همدآ ارفق نیدد هب هدش چه بخ -
 -هپسر آن هکنیا و...  هودب هفترگ رظن رد تیسه يارب را نژیب مه شودخ هک دوفزا و
 با مه خیرف میلس و...  همدآ شرظن هب کیولفم مدآ، دروخ مین درد هب -لاکدپ دارم
 ياه مشچ...  تلمننج یک، تسا رکابلط همه از راگنا یشع ياه فیرعت ودجو
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 انردم و دش رهظا دشنبا هدز تشآ را یشوم راگنا متخدسم و دز گنز. دارد اکیرسنت
  :دپرسی

 ؟هکافنس ؟ياچ ك؟رت هوهق -

 . هکافنس -

 اه هچب و یگپ دهاوخ می حتما دشیدینا می و تشاد زیم يرو طیبل هب مشچ تیسه
 با دهاوبخ و دشبا يدج هیضق ایدش دسیر شرطخا هب آن یک. دنک سر هب تدس را

 می لشد هت ماا. تنیس اهنآ خالتد هب زانی تروص آن رد و دنک واجداز یشع نماما
 زن کترب از ندش یشزومآ روما کل ساشنرکا و تنیس رکا رد یجواداز تنساد
 رکتد يقاآ هک ردک شهاوخ تشاد می رب هک را هکافنس نانجف، تسا تنشاد یکاییرمآ

 یرظن یهاگتدس رد يا هتکم راشف با. نشود اهنآ حمامز سک چیه دنهبد روتدس
 روتدس، تگف نبارق هبل هک یعبوطم ياصد ندشنی و ییالط وم رختد ولج هاگتدس
 . دش ردصا

 :تگف تیسه

 . شود می کم نیتااسرمرح از رفنیک. یدارردب من ردما سر از تدس، رکتد يقاآ -

 :تگف و دیدنخ انردم

 . مدفهب را یگدنز ینعم احیبص دنچ ارگذب -

 ؟دنیک واجداز من ردما با یدرضحا -

 من. منک واجداز او با داردن میولز ایدیب موشخ ینز از رگا من ؟ینز می اه فرح چه -
 ...  مهبد لیکشت اسرمرح وت لوق هب سپ، یدآ می موشخ اه نز از لییخ از

  :تگف نژیب
 یدورب تسا رتظنم، هردک بیرعت قشع هب را ماش نمدآ شوخ منخا تشرع -
 . یشراگتساوخ

 . میتشادن اه فرح ینا از، ینک می خیشو -
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 هب راگسی. دز دياش گنهآ ودخ سر یطوق و، ردک زبا را شزیم يرو خاتم یطوق رد
 رد را راگسی. دز اه کپ. دز کپ. داد هلعش كدنف تا فتر ور كدنف با و تشاگذ بل
 . دشیک کشزان ياه لسیبی هب تیدس و دنک دود تا تشاگذ روبل يراگسی ریز

 می نغقد را قیشع طهبرا. درنب می اه دياش همه ازق، شع از حتی اه بدبخت آن... 
 ...  دنتسه یشمایآز وضع هک وديجو با، دنناد

 و بکتا. کن كاپ هحلسا و ننشیب تعاس جپن...  مرب می دسح هنزارف هب ودخ بی من
 ...  روابنیش افرطا یا نیطسفل ورب، ديرنوهوک ورب، کن مشنر. کن لبد و در هحلسا

  :شدآور ودخ هب انردم ياصد
 ؟رفک وت فتیر -

 . دننبک يرکا مردم ینا يارب تا -

  :دپرسی نژیب -
 ؟ییوگ می يارد چه تیسه -

  :دنما توهبم تیسه 
 ...  هدز سوکاب، شود می ینیاهذ مدآ هک تسا نیمه -

  :دپرسی نژیب
 ؟تنیس بوخ حالت -

 . ارچ -

  :تگف انردم هب رو و
 . تسماش لما هچب ینا یدوگ می و تسا هحامل رمدما -

 . تنیس هک دناد می شودخ -

 . یدا هتشاد طهبرا او با هک دنیک می قدیصت سپ -

 ؟تینساد مین وت رگم -

 ؟یدیدد می را رگمدیه اجک -
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 :دیدنخ شغ شغ انردم

 قتاا راچه نتماراپآ کی. دنیک يزبا دامزن انجآ یدورب. مهد می وت هب را شسردآ -
 ...  رکتد دنچ ره. تسا دآزا نتماراپآ اه بحص. الیو نابایخ رد هباوخ

  :دپرسی تیسه
 ؟يراهب رکتد -

  :تگف نژیب
 . میتنیس اه لاذبتا رنجویا لها و یمردارب و رهاوخ مثل من و تیسه -

 ريب می را تاپسی مه وت. مناج هن. هبافت ادج هتافت ماش و میتسه الذبتا لها ما ینعی -
 . یدیمتد نماودخ، خیسی پهت

  :دز داد تیسه
 هک دنیک مشهف شیر، دییوگب رمدما هب. دنیک سب را نحاتتاوفت حشر، دنیک سب -
 . دنیبک يرکا یک. تنیس ماش لما هچب هک دییوگب. یداردن را او با واجداز دصق

  :دوفزا نژیب
 . دنیبک نفتل او هب ما ولج نالا نیمه. عطقا رکا یک -

 انوج یک...  ؟ینک می حکم من هب هک هدسیر انجیا هب ترکا الحا. یبجو منی هچب -
 . همدآ یکارمآ فان از هزتا

 . دآور می البا دارد ردک ساسحا تیسه

 .رختد کن روج و عمج را تودخ -

 را رنجوگ حمدا هنخا هرماش تا داد روتدس و دز را شزیم يرو هاگتدس هتکم انردم
 . دنک تحبص رونجگ منخا یدوگب و یردگب

 . ردک می اجابج را زیم يرو اربزا انردم ارچ ؟دز مین گنز نفتل ارچ

 . دز گنز نفتل

  . مردک تاردیب رهظ از دعب ینشیر ابوخ از. مالس ناج یشع -
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 ...  مردگب من هک و بش و شوخ اش همه

 و یابدرد را اه بش و شوخ ینا لتع تا دشنی مین را رشدما ياه فرح تیسه و
  :دپرسی انردم تا دنام رتظنم
 . يا هحامل ام هدشنی -

 ... 

 .یمارد بیغ لمع ما بخ -

 ... 

 و ننشیب. تنیس روطنیا هک یناد می تودخ. ناج تشرع، میتشادن اه یخشو ینا از -
 . ورایب ادنی هب را اش هچب و بکن را تیگدنز حمدا با

  :دیمک می را یشالبا بل و داد می شوگ انردم
 لاحم. کن ونیرب تا هکل از کلی هب را رفک ینا. مدادن وت هب یلوق ننیچ زگره من -
 ؟یهجومت. منبز مه هب را میگدنز ارمدن دصق. ارمد هچب تا هس یگپ از. تسا

 ... 

 . هدشون هسوسو و هدننک هسوسو، تسا هفرط ود هسوسو -

 ... 

 روهمج سیئر هب، یکارمآ یرفس هب. زن سینوب هامن یهاوخ می هک سک ره هب -
 . یکارمآ

 ... 

، بخ. بريب تذل تیگدنز از ام هداد دیا وت هب من. نزن را یشکودخ فرح ودخیب -
 . برب تذل

 ... 

 نماطبروا دوحد اول نماه از من. ام هدادن وت هب لیوق زگره من. هیدپر تسر از قلع -
 ؟دنزن هک تسه کی. تفم مه کنجشگ، تفم گسن قتیو. مردک صخشم مه با را
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 ... 

 را مطبروا دوحد مه او با. وگب ییوگب یهاوخ می مه یگپ هب. یرگن هروغبآ ودبیخ -
 مه هب را هدانوخا ود یهاوخ می وت، یکارمآ درو می اه هچب با یگپ. ام هردک صخشم
 . یموگ می هناعطقا. یسر مین اج چیه هب ماا ینبز

 ... 

  .شوي مین من یگدنز حمامز زگره تیگف اول از وت. زن بکش طخ را من ورد -

 كدنف. فتر ور دکشنف هب و تشاردب يراگسی. تشاگذ را یوشگ حافظیاخد بی
 . دشیک یتبرک یشارب و دش اپ نژیب. دش مین نشرو

 . دنیک تشیحصن و یدورب تا ود ماش -

  :تگف و ختادنا وشد هب را شفیک و دش اپ تیسه
 . یدارد لگور لگرت ینشم تا ود ؟من ردما با ارچ رخآ. دیتنیس یرصتق بی مه ماش -

 هلپ از نژیب و تیسه. دروخن مج مه ایشج از و دادن ابوج را اهنآ حافظیاخد انردم
 ياهوم هک رديم. دنفتر نژیب قتاا هب مه با. یدزرل می تیسه ياهاپ. دندش ریازسر اه
 ود نژیب و تیسه. ودب هتنشس قتاا طسو ياه لبم از یکی يرو تشاد دمینگ وج
 . دنتنشس او فرط

  :دپرسی ردم
 ؟دیدناوخ را بکتا -

 هب طوبرم بکتا هک دنا هداد ارشزگ ما ياه رسرب. ارمدن ندناوخ بکتا صترف من -
 . داردن ويفص هورد و هیفورح هقرف هب یطبر و تسا ربارد و قدصم هورد

 . هردم هدسنینو، رنجوگ يقاآ -

 . تسا اوانرف هدنز هدنناوخ ماا -

 رظن رد. تسا نغقد لیومعم کلمات ندرب رکا هب حتی. یدا هدرآورد را رششو رگید -
 هزاجا. هرزابم کزرم ینعی لگنج. بالقنا ندیمد ینعی حبص. قانختا ینعی بش، ماش
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 پاچ هزاجا دنورآ یم نتاپیش يور و شر ره ماا، دیهد مین هدننک هاگآ بکتا پاچ
 . دنک مین ادپی یعتماجا و یساسی یهاگآ بدا تا ملت ینا باسح ینا با...  دیهد می

 اندنز هنروا را ماش دناوت می یددز هک اییه فرح نیمه ماا. فقماوم ماش با اقافتا -
 . دنیزن فارح ینا از رگید ياج. دنبک

 ؟یدا هتنشس زیم ینا تپش ارچ سپ دیتسه تارکومد رقدنآ رگا -

  :تگف تیسه فتر هک ردم
 . کن اهر را رکا ینا نژیب -

 . ردک دهاوخ ريگید ینکن وت رگا یدوگ می. رمدپ ياهآرزو -

 از يارد تودخ. وشرفن ريفک بشرم چیه هب را تودخ تیگف می هک نبودي وت رگم -
 »مقتل« پاچ هزاجا تمساوخ می هک شبا ارم. ینک می عفاد رواان يژولوئیدا یک
 . میرگب وت از را يدعاس هتنوش

 ؟ینک مین رکا هاردا ینا رد تودخ رگم -

 . تشادن بیاوج تیسه

 ادا رمدپ هب را ودخ یند تگف انوبت يروطنیا ایدش. منیک حل را تردما هیضق عالف -
 . منک می ريفک دعب مودخ یگدنز يارب...  ام هردک

 مین ناج رانوت ارچ. ردک نفتل ناودشخ هنخا هب و تنشس نژیب زیم تپش تیسه
، داد ابوج رگبزردما ن؟خا رومیت یا راسمیت اغسر ودب هفت؟رردک می درد ایشپ ؟مدآ
 . تسا رمایب ختس رشدما هکنیا و رشدما هنخا درو می هک تفگ تیسه و

  :دپرسی ناج رانوت
   ؟تسه شضرم چه -
 ؟تسا شگرم چه درسپب راگنا

 . ودب بوخ تمنساد می رگا -

 . دشدیینب يا هراچ ودخ یگدنز يارب مه او هک ودب رفک ینا رد اش همه تیسه و
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 مدآ همهنیا. نبود هنخا سک چیه راگنا. هربا دنچ. هرباود. دز را رشدپ ي هنخا رد نژیب
 رد را او هاگ چیه مدآ می هسرمد از هس تعاس هک یزوپر ؟دودنب هفتر اجک هنخا آن رد

 شیصخرم شنطومه ياهپسر با تاپسی هک نبود مه هشنبیک. دنتشاگذ مین اهنت هنخا
 انزیم رد نیئتز ياهیگدماآ رب يرو را ایشهاپ نژیب ؟ودب هدفتاا اقیفتا چه. دنراگذب را
 نیمز يرو هک دشنی را ایشپ ياصد تیسه و دنیاسر رد هاپن سر هب را ودخ و ردک
 رتخسا. مدآ شودخ ياپ با تیسه. دآور وت را نشیما نژیب و دش زبا رد. دز تسج

 ناشایه گرب اج هب اج هک اه خترد، هیختر، هدروخ كرت ياه نماسی، آب از خالی
 . فترگ لگ بی غبا از لشد. ودب هختسو

 و ودب هراپ اش هیق. ودب هتنشس نیمز يرو اسر سر هوشگ یشع نماما: گنج اندیم
 . دشیک می غیج بترم و یشرو ويلج آنرق

 تدس رد را شسر رنجوگ حمدا. آرام الحا: دیمال می را شردنگ و هناش تپش تاپسی
. تراه: تگف می و ردک می دنبل سر و. دشیک می هبدرع. دشیک می هزوز و ودب هفترگ
 . ترپو

 . ردک می هیرگ قه قه و ودب هتنشس تخت منی يرو یزوپر

 پقل یک ششاداد ناج هک ردک می سلتماا یزوپر هب و ودب تشدس انیول یک قاآ هنن
 هدتاسیا مه رانک نخا تقی و یناغفا زپشآ. تسا اتنب و کشم دیب قرع هک، دروبخ

 . مات ود ره. دودنب

 مزرق مه شنهاپیر. ودب مزرق زشبا هسین و تروص. ودب هختورفارب یشع نماما نماشچ
 :دز داد. ودب

 من یشکودخ لوئسم هک ریوز هب مسینو می ذغکا هرنگو، هبد قمالط تمگف هک نماه -
 . تیسه وت

  تگف می تاپسی
 . آرام. یرگب ناسآ الحا: -
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  :فترگ سر از را ندز غیج و داد له را تاپسی یشع نماما
 . کن لمو -

 :دوسیب را ایشه کشا يرو و فترگ شوغآ رد را او. فتر یزوپر اغسر تیسه

 . کن يزبا يدیل با غبا ويت ورب شواپ -

 :تگف هنارمآ نژیب

 . نایتاهرکا سر یدورب ردما و ردپ از یرغ هب نتا همه -

  :تگف تاپسی هب و
 . غبا وت برب را یزوپر مه وت -

 ناج هب هک داد مشسق و دآور رنجوگ حمدا فرط هب را کشم دیب قرع انیول قاآ هنن
. هفتر و هردک ول يروطنیا را بباار هک ردک هیگال نژیب از و، دروبخ پقل یک قاآ نژیب
 . دروخ را شهت تا و فترگ را انیول رنجوگ

 من و تودخ سر را الب ینا هک تیشاد سرک زیچ چه زن. هجرد ینا هب ییوربآ بی -
 ؟ديآور

  :دشیک ندز غیج از تدس یشع نماما
 . تساوخ لمد -

  :تگف یزوپر هب تاپسی
 . مناج شواپ -

  :دروخ مین مج یزوپر
  . مشبا بابا شپی مهاوخ می -
 . دز اپ و تدس، دنک لشغب تساوخ ایتپس نوچ و

  :تگف رنجوگ
 . مرخ می یتارب رت گشنق آن از یهما یک. ورب تاپسی با شواپ، ناج بابا شواپ -

  :تگف و دیچور بل. ردک لغب رو يدیل یزوپر
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 . مرهق تاز ؟ديروخ رو گهشنق یهما سنجبد یپیش -

 را شسر. تنشس انوید يرو و دش اپ نیمز يرو از رنجوگ حمدا، دنفتر هک اه نیفتر
 . هیرگ ياه ياه و ختادنا ریز

 او تدس و تنشس ردپ رانک نژیب. تشاد مشچ رد کشا هک دش نژیب هجومت تیسه و
 :تگف و فترگ را

 . تیسن انردم لما هچب. یدوگ می روغد یشع نماما ردپ -

 :تگف و تشاد رب سر رنجوگ حمدا

 ؟یناد می اجک از وت -

 حل يزار و هیرگ و داد ونبد را کلشم ینا و منشینیب رفن راچه ره، دیاییب. مناد می -
 . منیک

 نماما. دنک دنبل نیمز يرو از مه را او هک ردک اکششک و فترگ را یشع نماما تدس
  :دادن تن یشع
 ؟دنبک حل را کلششم و دننشیب نیمز يرو مدآ دوش مین -

  :تگف نژیب
 . انردم هاردا میفتر من و تیسه رهظ از دعب -

  :دز غیج یشع نماما
 . یدردک ایجب لییخ -

 . مدآ رب شردنگ رگ و

  :ودمن می ونسرديخ نژیب
 ...  ماش ودخ هب نفتل ياپ انردم. مرست مین ماش غیج از -

  :دیالن رنجوگ حمدا
 تودخ تدس مداد را تراسفا زن. تمشاگذ مودخ رس اقیسمرق الهک مودخ تدس با -
  . من يرو وت ختیادنا فت مه وت و
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 :تگف و ردک كاپ را فت تشرع، او يرو وت ختادنا فت و فتر شنز فرط هب دش اپ

 . شود روک متشچ تا -

 . دودنب هدش رگمدیه یونخ مندش و ترفن از راسرش و وخما و پیر ناگهان ود ره

  :تگف یشع نماما
 هک مهد می هدژم شهب و یگپ شپی روم می. دنک ظح شودخ هک زماسب یناردم -
 ...  و دنا هردک هیارک هباوخ قتاا راچه نتماراپآ

 :هختادنا مه فت سر رخآ و هردک ترپو و تراه همه آن هک راگنا هن راگنا رنجوگ حمدا

. ودب رود ناشایه هنخا. مردک هراجا ناشیارب من ؟ییوگ می را الیو نابایخ نتماراپآ -
 ...  حتارتسا يارب

 . رددگرنب رگید دورب یکارمآ هک یگپ مدنب می طشر...  ناشایه هنن ارواح -

 ننشیب ؟ینبز مه هب را هدانوخا ود یگدنز تیدس تیدس یهاوخ می ارچ ردما -
 . بکن را تیگدنز

 ؟دهبد ترحقا هب تن مدآ ارچ هکنیا و، یگزره از يراع یگدنز یک هک ردک دیئتا نژیب

  :فترگ مشخ زبا یشع نماما
 ؟خیسی پهت سر ريب می را تاپسی مناد مین التیخ هب. ارگذب را تنهد رد رگید وت -

  :دش خسر نژیب
 مه با قابس مثل، وهایه ونبد ارمد هدیقع. تنیس حرطم من یگدنز ي هلأسم عالف -
  . دنیک یگدنز

 :داد همادا و رشدپ هب ردک رو

 . ریگب هدیدن، هتشگذ هچنآ ردپ وت و -

 :فتر رد هروک از تشرع

 . دآزا مناج. لالح مرهم. تمنیس بکن یگدنز رنجوگ با رگید من -

 ؟يرو می اجک ردما -
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 . نولتیه تله -

 ل؟پو امکد با -

 ...  دارد تمسود یدوگ مین رگم. دهبد را لشپو شودب منر حمدا ددن -

 . مهد مین مه یهاش یک من -

 می. میربم تا رموخ مین اذغ رقدنآ و، منشین می تسب میظعلادبع هاش مرح ومر یم -
 .نبیب را یختشر. ودنگ وب. منما مین رتنع ینا هنخا وت. مشو می اضر مماا تفکل روم

 دآور رشوی یشع نماما هب رو، دشبک البا را اش هامج اپ هکنیا بی دش اپ رنجوگ حمدا
 را ردپ ياه تدس نژیب و ردک ردما حایل را شودخ تیسه. ندز هب ردک وعشر و
 . فترگ

 می و دز می تروص هب آب یشع نماما و ردب ییشوتدس هب را رشدما اررصا هب تیسه
 :دپرسی

 ؟دهد می مهرا زنپیر ایمیب ماش هنخا هب رگا -

 یک شپسر هک دروبخ مسق تسا رضحا هک داد همادا یشع نماما و زیدگ بل تیسه
 رد دهاوبخ زنپیر یچ ره تسا رضحا، هدش دیهش قدصم هرا رد هک، هودب نمارهق
 ... د یوگب شپسر دروم

 . نبما اج نیمه ردما -

 او هب رمع یک هک دنک یگدنز فقس یک ریز ینز با هک ودب هردک یهانگ چه زنپیر... 
 ...  دشبا خالی نیهاش قتاا دنچ ره ؟ودب هیدورز هینک

 :تگف می و دز می هسین هب یشع نماما

 . میرگ می رو و مشچ بی و زیه و هلد ياهردم همه از و حمدا از، انردم از را تقاممنا -

 . فتیر می تودخ ياپ با تودخ وت ؟تقامینا چه -

 تنسیج دس تیسبای زن هک، تسا یهوکش با زیچ قشع هک دناوخ موشگ هب هکسب -
 . وشد ریز روم می...  دز فرح تنسیج يواست از هکسب. شودب مدآ تا، دنکشب را
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 ودب هدش تپر هچنآ يآور عمج هب دنت ورد با. گنج قتاا. فتر ابوخ قتاا هب تیسه
 يارب هن، تنسیج دس تنسکش :رکا هب اهاپ و اه تدس با ماگمه شنهذ. ختاپرد

 تیسبای دس تنسکش رد...  دازرب مین ما هب اه يراگنلو ینا. تسا دعهمت هک یسک
 را اه بالش...  را یغرم ي هنال...  دنک مین ابرخ را ینقاهد ي هنخا آب هک ودب هجومت
 يا هتنساوتن. ملیا وت هتگف من هب اهربا...  تشاگذ ناشایج هب و تشاردب نیمز يرو از

 حیجرت را رقاو من ینک رام را میلس يا هتنساوتن. يازدینب امد هب را یگنفم دارم یک
 مین. تسا الیعت عنو یک ینا. منک می یشقان. یموگ می را مرعش. يزانی بی. مهد می

 يرو از را توص طبض...  ؟منک رکا یچ. تنیس زانی بی میدآ تن یدوگ می. مدهف
 تشاردب را ویدرا. هپرد يرو تشاگذ. ردک دش مین یشرکا. ودب هتسکش. تشاردب نیمز
 . ودب نوغاد و ربد مه نآ

 مین مه مودخ. منز می مشه هب هاگنبز سر. تنیس رهشو تراسا هب یضرا مبقل هت... 
 ؟دننبک رهشو باید همه رگم. یموگ می روغد مه مودخ هب ایدش ؟منک می چه ممهف
 هکلم از الصا. تسا تسرد الیعت. هدش راهم ؟هفتوکسر ارچ ؟هفتوکسر ياه هقدع
 . ودب داش داش داش. ردک تسرا رکم...  یدآ می موشخ الیعت

 
 سابل با رشدما. یردگب را یشآرا زیم ردگ تا دآور تمالیدس بقا و فتر هنزخاپشآ هب

 و تنشس زیم تپش. ختادنا تخت يرو را مزرق ابوخ سابل و مدآ وت محما يا هلوح
 . تشاگذ اش هناچ ریز و دآور رد شوک از کن فصا بغبغ یک. دیمال تشروص هب مرک

 هدنیراد هیق ختنود مرگسر و تنشس تخت يرو و ردک ادپی را یطایخ یطوق تیسه
 . دش

 :دنک رفک شرعش هب تشاگذ مین یشع نماما ياصد

. لخت ود ره. مدشنی می را نارشک و ره ياصد. میدد تاپسی قتاا رد ار حمدا مودخ -
 . ام هردک زبا را رد من دندیمفهن حتی
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 . هداد وا مه ردما...  هودب تاپسی با حمدا نوچ...  تنسیج يواست... 

 ؟تسا من هب تساوح -

 ایشه بل. کیمات دعب و دز می رپود تشروص هب تشاد هک ردک هاگن رشدما هب تیسه
 يارب مدآ...  ردک ختانویک ایشه بل يرو را کیمات تشگنا با. داد راشف مه يرو را
 ؟دشبک حمتز باید رقدچ تنسیج دس تنسکش

 :دآور رد کمد از بیآ هسژر سابل یک ردما

 وت مامایی رکا یک منک می رشافس يراهب رکتد هب تمگف مدز فرح تاپسی با -
 . دنبک ادپی یشارب نتاسرمایب

 انرهت رگشیآرا ینرت فورعم داهرف هک اییهوم. ردک می هناش را ایشهوم تشاد ردما
 ییالط دیکل. ودب هیدرخ یسروک نشیما داهرف يارب مینخا. ودب هداد بتا و چپی آن هب

 ...  هداد يدیع داهرف هب هدآور را نشیما

 هب. تپیوس مه هب را اهنآ رگبز ییالط هیرگ یک با و ردب شسر تپش را ایشهوم ردما
 :یختر مه هب را اهکمد، اخنن كال اغسر

 ینا از هرنگو، دنبک مجارخا بباار رگم: تگف و ردک هاگن ممشچ ويت هرایتپ يتاپسی -
 هیارک جرخ مهبد باید را لشپو متما، منبک مامایی نتاسرمایب ويت رگا. روم مین هنخا

 ...  كاپوش و راكوخ و قتاا

 می شهاگن سیر تیسه و دیمال می كال تشسرا تدس ياه ناخن هب یشع نماما
، یفطاع عطمق -هناگیب یک -هودب هدییازن را او راگنا هک مدآ شبد او از نانچ...  ردک
. ردک خسر کتلت شودخ و دنما ماش هک بش نماه. دز فرح یفطاع عطمق از یضترم

 از و داد را ایشهراعش ربا نیمارزه هس و تیسب و صد يارب ناج رانوت !کتلتی چه
 یرت رفن ود سلجم ولج منماگ هب روز آن تگف یضترم. دز فرح شپسر تداهش
 مد یشورف هقیتع یک هب را قدصم، قدصم ارانداوه...  فیداصت مه ود ره و ددنروخ
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 امین يرنو هجاوخ، دروخ یرت، دشیک كسر یشورف هقیتع از امین اضر. دردنب دباآ هاش
 ...  هودب ناتابکا نابایخ رد. هودب رگید روز...  دروخ یرت اشتما ودب همدآ مبا تپش مه

 :فترگ ایشه مشچ ويلج را ایشه تدس یشع نماما

 ؟تیسه هن. دروخ می بیآ سابل هب صدفی كال طفق -

  :یدپر تیسه نباز از
 ا؟رچ -

 . صدفی كال يارب یردم می انردم -

، ردک هدافتسا انریا رد سیلگنا و یکارمآ عافنم داضت از قدصم، تگف می یضترم... 
. دیدنخ تیسه. منیک هدافتسا داضت نیمه از باید ما الحا. دروخ تسکش هنافسامت
 ...  ودب هدز فرح ناشعافنم داضت سر رب اهومع پسر ياوعد از مه انردم

 ...  حمدا سپ از مه یمآ می رب انردم سپ از مه هک یناد می. يدیدنخ اخد رکش -

 کلمات هک اییج ؟ودب هتگف کی. دردنب می ريگید نیمزسر هب تراسا هب را ما شکا... 
 مدآ سر رب انردم و تاپسی و ردما رهشو و ردما ياه يراگنلو هک اییج. دشانب نغقد
 . دشبا هتشادن خیسی پهت هک اییج. نشود اروه

 ؟دنک می چه انردم، منتسبآ رگید ردم از من، ردامن هک یدوگب انردم هب یگپ رگا
 ...  آن و ینا عافنم داضت از هک اییج

  :دتاسیا یشولج ردما
 ؟يدپسن می -

 :تگف یشع نماما دنفتر می هک اسرسر هب

 يارب دنک می هلاوح حمدا هک تسا رالد صد یهما قشوحق. تسا حقش تاپسی -
 . رالد تسیود شود می اتفمخل و ماعنا با تشاایدع ماا. نیپیلیف رد اش هدانوخا

 ودب هدنانش نوزا يرو هب را يدیل شودخ و ودب هتنشس ردپ نويزا يرو یزوپر اسرسر رد
 الحا و. ردک می خشپ یناگزربا ياه یگهآ هک دودنب هدز زل نویزیوتل هب ود ره و
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 ودب خم یگدنز ربا از تیسه نهذ. یگدنز ياهروز: تگف نیگمغ ياصد با رديم. لمیف
 ...  نج ياهروز تگف رنجوگ حمدا و

  :دپرسی یزوپر از تیسه
 ؟دروخ را تیهما امکد يدیل -

 . مزرق و هاسی هرا هرا آن -

 . دنتسه هنخایهما وت هک اه یهما -

  :ردک ضغب یزوپر
 شردب و فتشرگ يدیل. آب هسکا یک وت تششاگذ اه یهما رکتد. ودب هدش شواخن -
 . شدروخ و

 . فترگ هرماش و تنشس نفتل رانک یشع نماما

 ؟تسه هنخا یگپ. منخا ريهم مالس -

. دشبا انجآ هد تعاس اردف هک تشگذ اررق و تساوخ قاتالم قتو یگپ از یشع نماما
 . ینفتل یستاک با

... 

 . دروبخ را شسر حمدا هدننرا -

 :تگف نژیب

 تگف حتارص هب انردم، رددگرنب یکارمآ از یگپ هک دنیبک يرکا رگا هزتا، ناج منخا -
 هک تسا ینا من رظن هب رمدپ و ماش یگدنز حل هرا اهنت عالف. یردگ مین را ماش هک

 رضحا رمدپ. دنیک شومارف را اه هتشگذ دنیک یعس و دنیبک یگدنز ادج مه از مدتی
 ...  هنادنفتماشر یگدنز یک مه با. تسه يرکاافد و تشگذ ینا هب

 یگدنز حاضفتا یرست می. دزسو می ایتجک مناد می ؟رديک یونبز لببل وت زبا -
 . دنهدن وت هب را هایده یرست می...  یردگب مه ارو ت مناد تردپ

  . تسبارخ شرگید ياج یريگب هک را ایشج ره: تگف ودخ با تیسه
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 فصل پانزدهم

 می هانگ ساسحا مه ناج رانوت حتی، درنصمق اه يور و ورد همه ديایدرو ره رد
 فیرح صلیا هثدحا از مکا تا مال تیسه. ودب تپر هحلرم از مادربزرگ دنچ ره. ردک
 تا دنچ و تسا ريتسب نتاسرمایب رد رشدام ودب هتگف ناج رانوت هب تیسه. ودب هدزن
 از تیسه و ودب هدپرسی را يراهب رکتد هدیقع مادربزرگ و دنتسه شسر يالبا رکتد
 سر هب سر، شودب یهتنم راز ياشفا هب ناج رانوت ياه يوکانجک، هک نآ سرت

 . هفتر يراهب رکتد يارب نلتاد یموگن روغد رگا ناج ردما هک ودب هتشاگذ مادربزرگ

 ...  یگهنوا تسا من دالاو مثل يراهب رکتد ؟پیري سر -

 :ودب هدپرسی و ودب هدیدنخ. ددنبخ تنساوت می اول روز. ودب هدیدنخ تیسه و

 ینرت قلمی دارم تدایع هب يراهب رکتد نمدآ قتو هک هودب یمادربزرگ امکد آن -
 را هنخا رد ودجوم ياچ ینرتهب ؟هتشاگذ می يراهب رکتد ولج و هیدرخ می را اهرایخ
 می مادربزرگ تدس يرو تشگنا يراهب رکتد ؟هدآور می او يارب و هردک می مد

 امکد آن...  دیهدن التمجخ ینعی ردک می كاپ را شنیاپیش الییخ قرع و تشاگذ
 می كاپ كاپ را تشروص ؟هردک می سر را زشمان رداچ ینرتنو هک هودب یگربزردما

 ؟هتشس

 . تساشنآ درد يراهب رکتد -
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 ريفن نیولیم دیننچ رهش رد و فتر ورف نیمز هب آب هرطق هی مثل هک یشع نماما
 رانوت هتگف هب. دش مگ تیسه بل از مه هدنخ و، دندش سپاولد همه، دش مگ انرهت

 هب نفتل ياپ قاآ هنن را لزو و لزج نیلاو. یدپر شگنر و تشگنا ود دش تشروص ناج
 :ردک تقلنم تیسه

 را رفن دنچ نبیب یموگب و تمفیب ایشپ و تدس يرو ومرب تا تساجک یشع نماما ینا -
 نلماسم ؟یمارد يراگروز چه ینابد رگا منخا تیسه، هنن ؟يا هردک تودخ رتنم

 نیمه وت. وكد وهینع هدش قاآ یزوپر. دنز مین اذغ هب بل هک بباار. دنبین رفک نشنود
. ردک توعد را ایشه سیالمکه همه بباار. میفترگ یشارب لدوت نشج تا دنچ هما
: وگب و کن زبا را اه فهحت دنتگف، دندنیزاسو را اه تشآ هک اه هچب. ینتسب. لدوت کیک

: تگف ماا، ردک زبا را اه فهحت...  یدورایب را شرتهب رگید عهفد. دنکن درد ماش تدس
 . هیرگ ریز دز و یدورایب را یشع نماما رگید عهفد

  :دپرسی تا داد مین شوگ تیسه و ودب هدش هشودگ هزتا قاآ هنن ياه لد درد رماوط
 ؟هردک یشکودخ منخا اعقوا ینعی، منخا تیسه هنن -

 ریازسر هنماد هب هوک هقل از تا، تسا فیرب هلولگ تروص هب اول يا عهایش هثدحا ره رد
 ودب وربا ینا رب تیسه و دودنب یشع نماما سپاولد همه رگید الحا. هدش منهب، شودب
 ایمه مشچ رد را ترفن هک ارچ، من از حتی و هتفرگ متقانا همه از ششیکودخ با هک
 :تگف می ناج رانوت هب. ودب هدناوخ

 . دنیزاسو می مه را او لد و تسا میخو رمدما لحا -

 اوحل ینبا و ثعبا بی ياه هردم يارب عهمج بش فترگ میمصت ناج رانوت هک نانچنآ
 می. دبلطب راغفتسا اخد از و دنک هیرگ سیر مرح رد و صالح هدامامزا بردب و دزپب
 می چه یسک دشبا هختادنا روز ینا هب را شسورع وبرغ عقوم ایشه ینرفن درسیت
 . هتگف نیما و هودب هرا رد نیمآ غرم هردک می ینرفن او قتیو ایدش ؟دناد
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 بدال ردب می بشاوخ رگا و ردب مین بشاوخ اه شب هک ودب تیسه انرگن ناج رانوت
 رد تیسه هک ودب گرم زیلهد رد تشرع بدال .یدپر می ابوخ از و یدد می سوکاب
 . ردک می هیرگ ابوخ

 . نبما انجماه مه بش، متنخا نیمسی شپی ورب! ردما، تیسه -

 ؟دنیک می چه اهنت ماش -

 . بداوبخ نیهاش قتاا وت ایدیب وبد نحسم یموگ می -

 هک ینمه. منخا نیمسی لزنم: تگف اییشنآان ياصد. تشاردب را یوشگ تیسه
 ياهوم هب يا هوسب، تسا هنخا نیمسی هک تنساد شبطمخا ياه يور يرد از تیسه
  . دفتاا هرا و دز ناج رانوت دیفس

 :تگف یدد هک را تیسه. شودگ را رد شودخ نیمسی

  . مردک ادپی نیمز رد تمسج می نماسآ رد را وت -
 رتاسی و ودب نشرو امرگ. ختسو می ياروید يربخا، مدآ مننشی قتاا هب تیسه
 يربخا رد زمییه. تشاد بل هب يراگسی نیمسی. ردک می خشپ را »رکاناش يراو«
 :فتر ور يربخا تشآ هب و ختادنا

، دباآ نسح هرا راچه ینج هنخا يراسمس رد. منک می هدماآ را لییل ي هزییهج ارمد -
 هدنک مه زیم. تسا يرکا هدنک اه هتدس. ام هیدد يا هنهک ياه دلینص و اه لبم

  . منیک می نایرشمعت وت هقیلس با. تسا يرکا
 :ختادنا يربخا تشآ رد را رشاگسی

 رخآ. یمیرگب بیآ سلطا را يروخ راهان ياه دلینص کشرو منک می رفک مودخ -
 وت هب دشبا مه یارد و تیشک آن رد هک، وتابل یک. تسا یاییرد يونیر رد شرهشو
 . مهد می رشافس

 نیمسی ارچ... ، هزییهج، یسورع ؟اجک نیمسی و ودب اجک او. تگفن چیه تیسه
 ؟ردکن هاگن تیسه هب و فتر ور يربخا تشآ با قتو همه ینا ارچ ؟دش مین شیحال
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 ؟دز فرح اه هوک از و تشاگذ يربخا سر يرو را تشدس و دتاسیا يربخا رانک ارچ
 را یشجرت تگف می. تسا ناسرش يرو وسرع دیفس روت ؟يیدد را اه هوک دپرسی می

. ومرب البا اهنآ از مناوت می، مبینب تمدس مد را اه هوک مناوت می هک نوچ ارمد تسود
 گسن. تسا هدننک ودعص و هدنرو البا ایمپ. تسا خگالسن و گسن با ستما رد ایمپ
 دشیدینا می تیسه و. تسا واجداز مثل. دشون می یکی راگنا ود ره ماا. اکنس و اریذپ
 . هدش وراج هک، شود می پیر دارد هک

 و دش شگنر یگیدپر و تیسه هجومت هزتا و ردک نشرو را نمنشی قتاا ياه اغرچ
 ياچ همطفا هنن. ردک شوخام را امرگ نیمسی. یدرگب تا ودب هراشا نیمه رتظنم تیسه

 با هاگ و نانک قه قه هاگ تیسه و. دنک تپوس یگنران تیسه يارب نیمسی و دآور
 هک ارچ. تسا فرط کی با هک دیمهف هزتا نیمسی و ردک فیرعت را زیچ همه ضغب

 :تگف

 . ننشیب يربخا رانک مناج شواپ -

 :تگف و تنشس یشوربرو و فترگ تیسه ولج را يذغکا لتمادس هبعج

. تسا مهم نودب درد لها. تسا بوخ شودخ ینک هیرگ یناوت می هکنیا مناج نبیب -
 هیرگ منیاوتن هک درسب يراگروز ایدش. داردن ارزش درد ونبد یساشن ییابیز حتی

  ...  دیمنبخ منیاوتن و منیبک
 . دنک آرام را تیسه دناوبت هک نبود کلماتی ینا، هن

 مدآ رگا دسر می مدآ هرخ رخ هب و دروخ می هرگ اهرکا قتیو. ام هردک هبجرت مودخ -
 . دشون می زبا اه هرگ، یردگب ربکا هدش باسح روطب را ایشه ونیر و دشبا هتشاد برص

 ...  دشبا هردک یشکودخ رمدما رگا -

 یوشمارف نماز وررم تا ردک ملات باید مه زبا. يا هدش هجاوم يروک هرگ با قتو آن -
 یشکودخ میدآ ننیچ. تیسگدنز قشاع او، تیگف تردما هربا رد هچنآ از ماا. دورایب
 بلط عنو یک، هردک روگ و مگ هک را شودخ و هردک هک يدیدهت ماا. دنک مین
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 نشج یک مثل یگدنز هب اهمدآ رنجویا. اهدعب يارب ندش رت زیزع و تسا ایششبخ
  . دننک می هاگن
 لتمادس با. درآورد را یشوالتپ، هدش مرگلد و مرگ کم کم ردک می ساسحا تیسه
 هیهت و یسورع دياش هک ردپس شوگ نیمسی ياصد هب و ردتس را ایشه کشا

 :دپرسی تیسه. ودب هتسب رب ختر آن از هزییهج

 . دیرنگب را مودخ. دیرنگب را میلس. دیرنگب را دارم رگا -

 رکا هب ودخ هب ودخ نتا همه زغم دنفترگ قتیو. دنا هفترگن را نمتااکد چیه هک الحا -
 . تسا زمال فسن رب طلست و رقاو مه قتو آن ؟دنیک چه هک فتدا می

 :تگف و دشیک یهآ ودب هفتر ورف رفک هب

  . تسا هدنش باسح وت ياه شنکوا و درو می رد اج از دزو دارم ماا -
 مه هیشمه. تنیس کنی کپی تهج ره هب یگدنز. ختادنا تشآ رد مزیه و دش اپ

 یساسی رديم یک مه آن، شودب یساسی ردم یک زن مدآ رگا صاوصمخ. تنیس نشج
 . بیالقنا یتودهم هب تقدعم

  :دپرسی. دشیک را قتاا ياه هپرد و مدآ همطفا هنن
 ؟یدروخ مین ماش -

 :تگف نیمسی

  .ارگذب هافضا بقاشب یک -

  :تگف و دیدنخ
 ماا. دنک مین و تنیس بلد مه ديیاز رکا. هفترگن دیا ارم مسا زنوه. تساالهیخ آن از -
 بحص -تساه ققات ینرتهب. يروخ می ینبارهم و نان بشما. تسا نبارهم یهاوبخ تا
، دنراخا می را ایمه تشگنا از یکی یا تمدس فک یدآ می، دنک ارمدیب دهاوخ می هک اه
 هب ودخ منخا من: دناوخ می را رعش ینا و مدراپس می اخد هب ومرب مهاوخ می قتیو
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 یگرگ چه ؟تسا تدیا هموعصم یجحا. تنماا مرسب من هب انردگ شرب مردپس وت
 . ودب هتگفن چیه بحل رهش اکنس لیعف هموعصم یجحا از ماا ودب شدیا تیسه ؟ودب

 
*** 

 
. دشیک رازد ودب هدیباوخ یشرو اهربا لالج هک تختی يرو لالج هنکتابخا رد تیسه

 شهتاوک رمع رد اج هب اج و، ودب هدروخ ورق تشدس با اهنآ اوراق هک لالج ياهکتاب
 مقابل اروید رب لالج ياه سکع. تساه هسفق رد، هتنوش هشیحا اهنآ از یضعب رب
، یچم تعاس، کینع. تسه هاسی همامع و ابع با مه رشدپ سکع. تساه هسفق
 نماز رد هک روطنماه نیمسی را نکایلپ رهوج هشیش و سیوودنخ و رکاودخ روجرواوج
 تشگنا هب هک لالج واجداز هحلق...  هردک اهر شریحرت زیم يرو، هودب لالج اتیح

 . ودب نیمسی

 روضح انجآ رد شودخ راگنا هک ودب هدش پر لالج ياه يراگدیا با يروط هنکتابخا
...  هتنوش می هتشاد و هودب هتنشس شریحرت زیم تپش شپی هقیقد دنچ تا راگنا. دارد
 تسا هفتر الحا...  هردک می بتاش تننوش رد، هردک می رکا تشدس از رت دنت شنهذ

 . رددگ میرب ديزو هب و دنوشب يا هابنوش

 رفاعت تیسه شکا. سیبري، لماش بطق، لاچیخ نیمسی هتگف هب. تسا سرد قتاا
 از آور ابوخ هی شکا .ودب هفترگ همطفا هنن از را شوج آب لوکشم و ودب هردکن

 تدس تییرغ بی صرق با هک بیاوخ ودب هتگف نیمسی دنچ ره، ودب هفترگ نیمسی
 ؟تیسچ اش هفاید دهبد

 ساسحا تیسه. هتشگرب لالج بدال. یدآ می اپ ياصد. تسا هتسب تیسه ياه مشچ
 را فاحل. یردگ می نیمسی ياج هب را تیسه. یدآ می نیچوراپ نیچوراپ هک دنک می

 دنکن، دناسبچ می ایشپاسر هب را فاحل يروط و دآور می البا ایشه هناش سر تا
 هتسب ياهلکپ يرو و یناپیش لالج راگنا دعب. ایدیب وت خسر آن از دبا و دشبا خیراسو
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 را اه هوسب نیمسی ایدش. دنک مین ساسحا را اه هوسب تیسه ماا، دوسب می را تیسه
 لالج. تسا ياردیب و ابوخ زرم رد تیسه الحا. هتشاد یافترد شودخ ابوخ قتاا رد
 هدز اروید هب هک تسا شنیاوج ریوصت هشبی. تسا هدتاسیا هک دینب می تخت رانک را
  :دپرس می تیسه. شدودنب هیدد هوزیرف هکاف رد دارم و تیسه هک قتیو هشبی. هدش
  .یدا هدنز ماش تمنساد مین حمدا آل يقاآ -
  . تمسه هدنز منز و وت نهذ رد. ام هدنز هنخا ینا رد من یدوگ می لالج -
  :یدوگ می تیسه
  ، رگید ياه لییخ نهذ رد و -
  :دپرس می دعب و
   ؟رددگ می هنخا ینا رد ماش انردگسر روح ؟هفترگ اج هنخا ینا رد ماش حشب -
  :یدوگ می لالج
 . دنغرود حاشبا -

  :دپرس می تیسه
 ؟یددز سر نیمسی هب -

 . روم می شغارس هب ابوخ رد دعب. بداوبخ تخت ارمگذ می -

  :دپرس می و دفتاا می فتارص هب تیسه ناگهان
 ؟یدارد دتقاعا بیالقنا یتودهم هب ماش حمدا آل يقاآ -

 :یدوگ می لالج

 . تنیس انردگسر رگید دارد نیماا تداهش هب هک یسک هک مناد می را ینا کم تدس -

 هن، دشاب لالج اعقوا دنکن، دنک می سلم را ایشهاپ میسج دنک می ساسحا تیسه
. دنز می هاتمبمچ اج نماه و مدارخ می ایشهاپ يرو گنلپ یک راگنا. تنیس لالج
 رد و دنک می نشرو را ابوتختخ رانک زیم يرو اغرچ، دشک می دیارف تیسه

 و کش. نیایپ دنز می تسج تخت يرو از هبرگ. تسا هبرگ. دنشین می ابوتختخ
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 ماسر لتع هک مدهف می تیسه. دور می ونیرب هنکتابخا رد از نماارخ و درو می سوق
 دیارف دنک اخد. ددنب می را قتاا رد ماسر از زانرل و شود می اپ. تسا قتاا رد نودب زبا
 و دنک می شوخام را اغرچ تیسه. هردکن، هن. دشبا هردکن اردیب را نیمسی تیسه
 اب؟وخ وک ماا، ددنب می را ایشه مشچ

 
*** 

  
 سر حتما نیمسی هک دنناد می نیانشجواد. هردم لالج هک تسا هتهف ود هب بیرق... 
 با رختد تا دنچ. هتنشس نشجواد اه هاگرد رد حتی. تسا پر رالتا. مدآ دهاوخ سالک
 هب هک يروت و هاسی اپ تا سر سابل با نیمسی. تسه مه ینحارو ديادعت و هاسی رداچ

 . هردکن یشآرا هیشمه مثل. یدآ می وت هختادنا سر

 دیفس خکیم و لویگال زیم يرو تیسه و دارم. تدسیا می دتاسا زیم تپش یدآ می... 
 با ارنو يرو و دنا هداد خم و چپی اه لگ يرو را هاسی ارنو یک. دنا هتشاگذ یمرم لگ و
 . لگ تیگدنز و لگ تودخ تسرمه لوق هب: دنا هتنوش دیفس طخ

 لالج ارمز رب هک لیگ جتا هاسی ارنو يرو لالج تهف بش نیمسی را ترابع ینا
، دنناد می همه ماا. هردکن ءاضما ماا، دیفس طخ با. دنا هتنوش هتشادوا، تسا هدارگذ

 هب شهاگن دعب و دنک می ارنو و اه لگ هب یهاگن نیمسی. دنناد می مه تیسه و دارم
 هب هاسی ارنو یا دنارد هاسی تاوارک اهپسر رتیشب. دنک می سیر نیانشجواد متما

 هدپوشی هاسی مه تیسه. دنا هدپوشی هاسی سابل اهرتخد رتیشب. دنا هتسب ناشایهزوبا
 . تسا

 يارگذ دزو دنخبل هظحل یک يارب و یردگ می رب رد را دارم و تیسه ،نیمسی هاگن
 ود ماش رکا رکا مناد می یدوگ می دنخبل ینا. ددنب می قشن اش هتسب ياه بل رانک
 هتخت يرو. دنک مین كاپ را هتخت ماا دارد می رب را کن كاپ هتخت نیمسی. تستا
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 دارم طخ. ینک ملحت یناوبت را لالج ونبد یگدنز ینا یمواردیما: ودب هدش هتنوش
 . تسا

 :یدوگ می ،رددگ میرب سالک هب رو نیمسی

 تسا انرهت رد هک ديتاسا. ودب همدآ یمالست هب مسیودب -ذن وپیر یپنژا دتاسا یک -
 میتنشس انویا رد مه با. مپرس می او از نپژا و نیچ نره و ذن دروم رد را تمالکاشا و
 دزر يروودخ لگ یک. ردک جوتسج مرقحم ي هچغبا رد و دش اپ او. یمردک توکس و
 اهنت دزر يروودخ لگ و تا ود ما توکس. نیمه. داد من هب و دآور و دنک و تسج اهنت
 . ردک می یزبرل حتی، ردک می پر را میالک ره يا، جتمدس رد

 نیمسی قشاع هاگ. دبینب را تیسه و دارم داردن مشچ هدنخرف. تسه مه هدنخرف
 تدس هدنخرف. شود می رفنمت نیمسی از گرم حد سر تا شودخ لوق هب هاگ و تسا
 . شود می اش هجومت نیمسی. دنک می دنبل

  :یدوگ می هدنخرف
 ؟تنیس نتانرود نفاوط رب یپوش سر دیهد می نانش هک یشمآرا ینا یاآ...  منخا -

 :دناوخ یم را رعش ینا نیمسی

   ؟تیسک منادن لد هتسخ من روندنا رد -
 تساغوغ رد و ناغف رد او و موشخم من هک

  :یدوگ می هدنخرف
 بی وررغ رب تسا یسرپوش مه نتاودنب سرتدس رد و نودب سوملم و ماش ینتورف -

 . نتا رصح و حد

 . تسه حتمالشا -

 . یدا هتشادن زگره زن ي هلأسم مان هب يا هلأسم ماش -

 . بکن را تودخ شالت مه وت. مشبا هتشاد رکمت هک ام هردک شالت مودخ -

 . ارمدن اتینمکاا ننیچ من. يا هتشاد را اتشنمکاا، ناج منخا هن -
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 :یدوگ می نیمسی

 لصح ما. تنیس مدیا هدسنینو مسا. مودب هردک همجرت يا صهق یناوج ياه الس رد -
 سنوفا یک، ینتاسمز سر و یکرتا بش یک رد وت رگا: ودب ینا هک تسا مدیا مالک

 می یکیرتا از هن، يزرل می ماسر از هن، یشبا هردک ناهپن تبقل يرو، کتت ریز نشرو
 . یساره می اییهنت از هن و یرست

، درو می رد اج از ناگهان هدنخرف ماا، دشبا هردک آرام را هدنخرف تیسبای هراشا ینا
  :دنز می داد و بدوک می یشولج زیم هب تشم
 رد را وت کشا تا دنا هاختس را هحنص ینا نیارنو تیسه و لاکدپ دارم. کن هیرگ زن -
 هلقم یک ناش هس ره، فسنب دتماعا و دیما و قشع ؟ینک مین هیرگ ارچ، دنورایب

   .ناشدیعبل گس و ددنفتاا گس ول، جدندش
 . زار يزار هب، یدرگ می شودخ و

 رد يراگسی ادابم هک دنک می اخد اخد تیسه و ردب می شفیک هب تدس نیمسی
 راگسی سالک سر نیمسی هک تسا هدیدن لحا هب تا دنچ ره. دارگذب بل هب و دورایب

 می زیم يرو و دآور می رد شفیک از را رسد هب طوبرم ياه تشاددیا نیمسی. دشبک
 . دشک می حتیرا فسن تیسه و دارگذ

  :دیوگ می سالک هب رو. درابب را ایشه کشا هدنخرف تا هردک ملأت نیمسی
  . دورایب سرد آب انیول یک هدنخرف رايب دورب نتاییک -
 :یدوگ می دعب

 و یونبز رسد ماش هب باید ارچ ؟منک هیرگ من یهاوخ می ارچ. یرگب آرام هدنخرف -
   .دنک می ريفک، نایتاه توخل يارب یدارگذب را اه هیرگ ؟مهبد فسن فعض
 :یدوگ می و

 مزر دیکل، فسن هب دتماعا و قشع و دیما، تمگف چه يدیمهف بوخ، يراشیه وت ـ
 . تستا هس نیمه
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 يرو، دنک می كاپ، کن كاپ هتخت با را هتخت. یردگ می هیددان را هدنخرف نیمسی... 
 ینا رد هک دنک می مولعم. دنک می يدنب لصف را دنه نره. دنه نره دسینو می هتخت

 :یدوگ می و دنک می نیانشجواد هب رو. دناوخ دنهاوخ اه چه لاسمنی

 همه و همدآ ديبا ردگ راگنا. تسا ینوراد و كحرت پر طخ یک دنه نره صلیا طخ -
 اتیح جوتم یا رااسنس یا رااسمس هدننک سکعنم یطخ ننیچ. هیددرنو رد را اتیئزج
 و لیبق ياه یگدنز ینعی خسانت هب دتقاعا و یگدنز لسلست و ورد نانش...  تسا
  . تسا لییتمث ختس دنه نره سپ. تسکا یا قاتیبط هشیو ساسارب

 :یدوگ می و ردب می ورف را شناهد آب

 و تسا یهجوت بالج لیتمث دنه رد اشنیرک مارا ناشیرود هورگ هبقارم روش رد -
 رد هشیر یگدنز خترد :منک می وعشر لیتمث ینا با را لاسمنی ینا دنه نره رسد
 و هنت اهخترد همه مثل خترد ینا. تسا میدآ نپیشی ياهیگدنز هک دارد هاختشنان

 لماعا اه هیوم و اگهرب و اه هاخش. تسا نانسا نبد آن هنت. دارد هیوم و گرب و هاخش
 با و نئمطم تنشیوخ. تسا میدآ روح هک هتنشس خترد يالبا آرام هدپرن یک. ینانسا

 هب پرد می رگید هاخش هب يا هاخش از اممد آرامان کنجشگ یک. تسا نانسا هنینأمط
 مه رگید ياهخترد هب. دنز می تک خترد لکا ياه هیوم و هدسیر ینشیر ياه هیوم

 سوه تسا هرماا فسن آرام ان کنجشگ ینا تسا آرامان و اررق بی هکسب. دشک می سر
 را کنجشگ رظن هتنشس خترد يالبا هک میآرا و رگبز هدپرن دنک اخد. تسا میدآ

 رگا. ابدیب شمآرا و مدراایب آن هایس رد و ایدیب رد وازپر هب آن هب رو و، دنک بلج
 لاسراپ؟داد قبیطت دیدج یسانشنروا با انوت می روچط را قدیمی لیتمث ینا دیتگف

 . یدا هدناوخ نره یسانشنروا کافی حد هب

 :یدوگ می نیمسی. دنک می دنبل تدس دارم

 . مناج وگب -

 :یدوگ می دارم
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 قابل گونی یسانشنروا از کمک کمی با و یدورف رظن از میدآ داهن با خترد ینا -
 .تسما یهاگآ وداخن تسا آن رد خترد هشیر هک هاختشنان يادنی. تسا قبیطت

. تسما یهاگآ ودخ یا من خترد ودخ - شريب و میوق یهاگآ وداخن گونی هتگف هب -
 رترب من رگا. تسما ینایوح من، اررق بی کنجشگ. تسما رترب من، نئمطم هدپرن
 هک اییج هب میدآ دسر...  یردگب رایتخا رد را ما فوقو ینعی، من و، ینایوح من مماز
 . دنبین اخد زج هب

 :یدوگ می هدنخرف. تسا رتظنم نیمسی. دنک می دنبل تدس هدنخرف

 هک ازشیر رد! »منکه چ خترد« ؟تسا منک چه خترد یک دازیمدآ من هدیقع هب -
 می خترد ینا ریز انردگسر ياه مدآ دیتگف و یدردک را شفصو روز هی نتاودخ

 رد را خترد ینا يدعس هک تسا وفرعم دیتگف و ؟منک چه دنیوگ می و دنشینن
 . هتشکا ازشیر نو دسجم

 :دنز می دنخبل نیمسی

  ...  تسا ياردیب و ريگشنرو خترد دازیمدآ. شنوب من از. مناج هن -
 رد آب انیول یک .تسا میجع يقاآ. شود می دوار و دنز می رگنتل رالتا رد هب یسک

 . دارد تدس
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 فصل شانزدهم

 »لحا حشر قتیحق ودخ«، دسیر می شوگ هب رالتا از هک نخا رومیت ي همزمز
 : ودب تیسه

 کن هدل یک لد مانص من با

 کن هلگ گهنآ مهنن سر رگ

 : لایخ شوخ تیسه. یختر می ياچ تشاد راسمیت دیدج ردصم. فتر هنزخاپشآ هب

 ؟ هفترگ نشج ناج نراوت؟ هدش ادپی رشدما -

 :دپرسی يابدع از

 ؟دننماهم اه یک -

  . دناوخ می آواز هک هیخماقچ لسبی نماه، مسو انوتس یک، نماودخ راسمیت -
 يدش هلچ رد فک هب هراپ یس

 کن هلچ كرت منم هراپ یس

 اربردخ. تشاگذ سر هب را یشسرفا الهک. دش اپ هدشیارت سر با نیهاش. فتر رالتا هب
 :داد ظامین مالس و دتاسیا

 . دهد می ارشزگ رازد نردگ نیهاش مسو انوتس -

 : تگف راسمیت

 . دودنمرف دآزا -
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 تیسه. دشونب ادج مه از دنتنساوت مین. دنفترگ شوغآ رد را رگمدیه ردارب و رهاوخ
 : شدوسیب زبا و فترگ تدس رد را تشدس تنشس نیهاش رانک

 . ما ردم يمدآ وت هک دش بوخ چه -

 : تگف ناج نراوت. تشدس داد و تشاردب ياچ یشارب

 . مدوسیب نیمز و مردک هدسج. مدآ، فتیر وت هک بشید -

 : دپرسی تیسه. هردک دود دنفسا البا دعب و

 ؟ ديادن بريخ ما هب مدت همه نیا ارچ -

 ارم، نماودخ نابهورگ سر و ردنت دبپهس فطل هب. یمودب هیسرفا ناگداپ بخ -
 ...  هرنگو هسیقدا ددنتارسف

 : تگف راسمیت هب رو و

 ي هکدنشاد رد یددزبا دودنب هدآور فیشرت هک دبپهس هب من. دشیخبب باید راسمیت -
 ...  سريفا

 ...  یمودب هکدنشاد نما همه لشاو

 : تگف راسمیت

 . تسا من یناج ناج ي هخال پسر دبپهس -

 را فشرح لادنب نیهاش. ودب فشرط ود رد هک شیکگنچ ياهاعص يرو تشاگذ تدس
 : فترگ

 فشر یک زباسر :دودنمرف. مداد ارشزگ دبپهس هب نابهورگ سر روتدس هب من -
 با ما هک مردک ضرع...  تمگف، مردب ناپیشش را یضرع فشر قتیو. کن هیهت یضرع
 . مردک ناخاچ تمنساوت تا تشسرا. میتسود لییخ تمگف و یما هایسمه ماش

 ؟ دندرسیپن ارم الوحا -

 . دنک ملع باید من ي هخالپسر ینا دودنمرف و دندپرسی را نایتاپ الوحا ارچ -
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 می يرتاپرس من از کی. دننک می قمچال انجیا...  منبک ملع نلماآ مدرسیت من -
 . دنک

 : تشاگذ هسین هب تدس ناج نراوت

 . مودخ -

 ابوبا رفک هب. ودب اه لتج آن از هک دنیاشک نانشابهورگ سر هب را تحبص نیهاش
 از هودب پر تاقشا. ردک می یشاه تدس ریز ي هلاوح را اهرکا رتیشب. نبود شیعمج
 هدروخ كاپ شیر امکد تنساد مین. کیسیو و كانیک ياه يرطب و قلنم و روفوا
: دودنب هودمرف نیهاش هب نیدد ناس از سپ، یددزبا دودنب همدآ راسمیت ؟هداد ارشزگ

 هودمرف رما. ودب لفق نابهورگ سر قتاا رد!  دبنب کمحم را تینتپو دنب! ولج ایب زباسر
 را دیکل، ردک ایشه بیج رد تدس، ردک جمجتم نابهورگ سر. دننک زبا را رد، دودنب

 : ددناد روتدس نیهاش هب دبپهس راسمیت، ردکن ادپی

 . کنشب را لفق زباسر -

 انوید یک هچاقط وت؟ یدیمد چه نما همه اخد يا .ردک ادپی را دیکل نابهورگ سر
 یک. اروید هب لیع ترضح ریوصت، ودب نهپ زماناج قتاا فک. یشرو آنرق یک و ظحاف

 انوید از دبپهس يارب رداکعتدسا و ردب البا را تشدس نابهورگسر. زماناج رانک ابع
 رانک. دندش مارف فیشرت قتاا هب، ددنز هکمچ هب را ناشقالش راسمیت. یردگب لفا ظحاف

 : دندپرسی هتنشس زماناج

 ؟ ياردن ازشیر رخل ابشر -

 ظحاف رقدنآ، فترگ هک لفا. داردن هک دروخ مسق راسمیت ركابم سر هب نابهورگ سر
 ياه مشچ با. فتر سر دبپهس ي هصلوح هک داد مسق راوهط بااشر و اتنب هاخش هب را
 نیهاش تدس داد ردک زبا را یشال. دوسیب را انوید هردک دنبل قتاا فقس هب سر هتسب

 نابهورگ سر رظن دروم رعش. تسا انوید يال فلا قوچ یک هک یدد نیهاش. دناوبخ تا
 : دناوخ را
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 یدآ می یسفن اسیحم هک لد يا هدژم

 . یدآ می یسک ويب شوشخ سافنزا هک

 : تگف و دیدنخ نیهاش

 . ودب کلکی بجع -

 : دودنب هودمرف دبپهس راسمیت. دنفتر هسیر هدنخ از مادربزرگ و نخا رومیت

 . یدآ یم ديوبز و درگذ می شوخ یکارمآ رد منخا هب هک تسا ینا ظحاف ودصمق -

 ترضحالوا. دودنب هفتر یکارمآ هب ناشیا ي هدیمن اننوع هب، ترضحالوا بکار رد منخا
 یغاد ینانرخس هتنوش هک ره و لیعمالغ یا دجیم یا هتنوش ریوز تسخن ردارب یا را
 کلمات همه ینا تیسبای ارچ. ودب نخا دیحم بشحبوم لمعم هک نیهاش و هردک هیهت
 می نخا رومیت شکا؟ دشبا لوگشن مظان خدمت از حد ینا تا و؟ بردب رکاه ب یضوع
 ؟ ددنبخ دناوت مین شودخ ارچ تنساد می...  آواز ریز دز

 . مناج لیع -

 . ناج -

 تپوس لتقاپر نیهاش يارب تیسه و فترگ همه ولج را هیوم بقا يابدع. دشیک هرعن
 . دیچ بقاشب رد لگ یک هشبی را آن ياه هپر و دنک

 : تگف نیهاش

 راهان :دودنمرف الؤس نابهورگسر از. دندش مارف فیشرت هنزخاپشآ یددزبا هب دبپهس -
 نیلاو سر، دارردب را اه گید سر دودنمرف. آش نبارق :تشاگذ البا تدس ؟یدارد چه

  . توسلپ سدع هکنیا: دودنمرف، تشاردب را گید
 . نبارق رتهب چه -

 :دپرسی تیسه. دنفتر نیهاش قتاا هب رهاوخ و ردارب

 ؟ يارد یصخرم رقدچ -

 . مردک بتخانا را نافهصا یا ازشیر من، دننبک نایماه نتارسهش رومأم تا. هتهف یک -
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 ؟ دنبک را تا هیصوت او تا رديک دبپهس راسمیت رقدنآ -

 . هبل -

 . ناخاچ نیهاش يا -

 . دنتسه تکیسرا تسرا رهش، تا ود ینا -

 و دآور رد نو ي هامجاپ یک اکشس از. ختادنا تخت يرو و درآورد را شیظامن شپوش
 یک شود می: دشیدینا می و ردک یسابل بوچ سر را ظامین سابل تیسه. دپوشی

 . ردک ناهپن را یشع نماما ندش تنیس هب سر و دآور وامد هتهف

 :دپرسی نیهاش

 می و دارد میرب را یوشگ شرهشو. مردک نفتل ربا هس وزرما؟ تساجک یشع نماما -
 . ارمگذ می را یوشگ من و ؟هبارو یا شیري نژیب دپرس

 :تگف تیسه

 . ازشیر و نافهصا یخیرتا راثآ یددزبا هفتر یکاییرمآ هتسد یک با -

 : دپرسی و ختادنا رهاوخ نردگ هب تدس نیهاش

، رديک می هیرگ هک قتو ره، یمودب هچب هک تسا تدیا؟ يا هدش رغال ارچ تیسه -
 الحا. دپرن می و دننک می رهق ایته الچ ینبک هیرگ هک رگا: تگف می ناج نراوت

 . هیدپر ایته الچ

 . رگید ام هتشاگذ نس هب اپ -

 : دشیک هآ نیهاش

 . ابرخ ي هنخا ینا رد یمردک یگدنز ردپ ي هتشک با رمع یک -

  
*** 
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 اه هیوهلا لوهجم شعن هب و دز می ورق را هتشگذ بش ياه هامنروز، هاردا رد تیسه
 هب هک شودخ و یختر می وت ريه لشد دز می گنز هک نفتل. ردک می هاگن هیرخ
 می تسیا یشولگ رد و دفتاا می هرا اش هسین از راگنا شبقل ردک می نفتل آن و ینا
 سر اه هنخارافسم حتی و هرتاس ود و هرتاس هس ياه تله متما هب پسر و ردپ. ردک
 هب. ینفتل یستاک ياه سنآژا هب. دودنب هردک عهجارم ینونقا کیشزپ هب. دودنب هدشیک
 هک اهرعص. دهشم ودب هدتارسف را نژیب رنجوگ حمدا. دودنب هفتر مه میظعلادبع هاش
 ردارب دياش از. دندشنی می لگ و دنتگف می لگ نیهاش با مدآ می هنخا هب تیسه
 اه بش ودب هدش تقلنم ازشیر هب و ودب هردک تسرد را رشکا دبپهس هک دش می داش
 همطفا ياعد بدال. ددنروخ می ولپ کشزر و يزسب همروق، ولپ همیق، ناسنجف تشروخ

 هلسیو هب توران جان. ولپ الباق دشبا هودب هتگف دنچ ره، ، ودب هدش باجتسم يوارزسب
 . دتارسف می نخا رومیت يارب بقاشب یک و راسمیت يارب بقاشب یک نیهاش ي

 ياه هردم يارب اهاوحل هک تنساد مین نیهاش و تشاگذ می اه بقاشب رانک مه اوحل
 نتکا یفن هب سر و ناج نراوت ي هراشا ي هجومت. تسا هدش هختپ ینبا و وارث بی
 تیسه اقت، طدردنک هقربد وبد نحسم تنوا با را نیهاش تا. دش مین مه تیسه نداد
 ننیچ رگا. دهدن ابوج انردم هک تشاد دیما. ردک نفتل نخا انردم هب. دش قاط هک

 : دپرسی و داد ابوج انردم ماا. ودب او ي هنخا رد یشع نماما، ردک می

 ؟ دنش بريخ -

 : دوفزوا

 . تغاسر هب یمآ می مودخ -

 یک اهنت ؟كرت ي هوهق یا ياچ هک تیسه ابوج رد و مدآ تیسه ي هاردا هب انردم
 .ودب هتشانبا راگسی دود از قتاا، فتر قتیو. تساوخ يراگرسییز

 یگپ. ودب هفتنر هاردا روز آن مه انردم، یگپ شپی درو می ودعوم روز حبص هردما... 
 حتی ردم یک از، دنعنوت قشاع اهردم: ودب هتگف هداد شوگ تشرع ياه فرح هب
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 می روغد. دنبک سر زن یک با رمع متما هک تشاد عقوت انوت مین مه شنلماسامن
 زن تسا لاس هدزناش من. تسا بلد را رشکا يروم. تسا يروم لما هچب هک ییوگ
 اهنت تشرع و يروم و دنبک اگوی هفتر یگپ دعب. ارمدن رتیشب هچب تا هس و تمسه يروم
 . دنا هدنما

 . تسا ناغاد كاپ حمدا هراچیب -

 ؟ دینیب می را رنجوگ يقاآ ماش -

، تنسبآ هاپن بی زن یک. یما هردک هیرگ و یما هردک تسم، یما هتنشس مه با. هتبلا -
 . من یرصتق اش همه و. حمر بی رهش یک رد

 ي هبعج و تپوس کت و تپوس والتپ و انمدچ تا جپن با...  هناخ درو می هردما... 
 رد حمدا. یردگ می نخا تقی از نماوت دصناپ -دنز می اصد یستاک -تشارهاوج
 : یدوگ می حمدا. دنک می نفتل حمدا هب تقی. ودب يآذر هرا هس رد راژشاگ

  ؟ یدا هتشادرنب را یستاک ي هرمن ارچ اهرسرب كخا -
 و تسا دهشم زنوه نژیب. دنا هدتافنی فتارص هب مه انرگید و داردن داسو هک قاآ هنن
 . تنیس تشرع راثآ از ريثا

 روم می و منک می تایرخ را مودخ اردن و ارد: ودب ینا دز من هب هک فیرح ینرخآ -
 مشک می یگرسنگ رقدنآ و مدنب می دالوف جرعم هب را مردنگ بانط با، اضر ماما مرح
 . مهبد سپ صتقا باید. رمکاهانگ من: تگف. میربم تا

 : دشیخرد يا هقرج شنهذ رد ناگهان. تسیرگ انردم ياپ هب اپ تیسه

 . دشبا هتشاد بريخ خیرف منخا ایدش. خیرف منخا -

 ي هدانوخا، يا هردک در را خیرف پسر يراگتساوخ وت قتیو از :تگف می حمدا، هن -
 . دیننگسرسن تشرع با خیرف

 ؟ مشبا هردک در من هک ردک يراگتساوخ من از خیرف پسر کی: دشیدینا تیسه و

 : داد همادا انردم
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 . بردب خیرف ي هنخا هب را احیضفتا ننیچ هک تسا ینا از راتناد تشرع هوعالب -

 . ردک عوجر سیلپ هب باید سپ -

 بی ینا ماا. روم می هدش ابرخ ینا از ارمگذ می. منهج هب من. تسا ییوربآ بی -
  .ارو ت هملج از. یردگ می را اه لییخ مناد ییوربآ
 : ردک سلتماا و

 حمدا سر همه از ربدت و مدآور نتا همه سر رب چه لتفغ یک با. خشبب ارم تیسه -
 و ردک نفتل ربا یک اهنت. ردکن کایتش زگره و تمشاگذ ششود رب ربا همه نیا هک

 لاس تیسب تشرع :تگف حمدا بش یک... ؟ ردامن تسوت ي هنخا من زن :تگف
 تمشرسفب نژیب با مرضحا شود ادپی رگا. ام هدیچ من را شنیاوج لگ، هتشاد متسود
 ینرتهب رد. منک می دهاوبخ چهره، تسا من لما هچب ارمد نییق هک الحا. سیلگنا
 می یشارب را اه هنخا ینرتهب، دنبک یگدنز ادج من از مدتی دهاوخ می، اه تله
 مین دنبل یشرو تدس و ودب هتسکش تمدس شکا. منک می شجرخ گیر مثل. میرگ
 . ودب تسم تسم حمدا بش آن...  مردک

 ماا، تسب را هپنجر وگن هک مدآ می يزسو، ردک زبا را هپنجر تیسه، فتر هک انردم
 . گینلوب درو می...  دشیخرد می نانچمه شنهذ ي هقرج

 با رشدما تنیس زمال. دنک می نفتل میلس هب دنادن یارا رگا و دنابد يزیچ یارا ایدش
 رهق شرهشو از دشبا هتگف دناوت می. دشبا هفتر خیرف ي هنخا هب ارجما حشر ربا هلوک
 منخا تهج ره هب؟ مدت همه نیا ماا؟ تنساوت مین. هردب هاپن خیرف منخا هب هردک
 حمدا با را هردما هک ردک می ینایمرداپ، هدش هک مه خیرف یگربا زن سرت از خیرف
 ادنی ینا رد هردما ودجو از ناش همه کم تدس، ردک مین هک مه تیشآ. دهبد تیشآ

 . دندش می داش

. ردک می يدنب مهسر را راشو ياهروز حتی. فتر مین رکاه ب تیسه لد و تدس
 : ودب هدپرسی ربا دنچ. ودب هدش شیتپر اسوح ي هجومت مه ینما دتاسا حتی
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 ؟ ناج رختد هتچ -

 لاکدپ دارم سپاولد نیارنو منخا هک ودب هدز هنعط يدنز رکتد راشو از دعب رابیک
 تشم. دش مین ورشبا مه شودخ هک ودب هفتر رد هروک از نانچ تیسه و دنتسه
 : ودب هدشیک داد يدنز رکتد سر و ودب هدیبوک راشو زیم يرو

 هرکاچ مناد مین رديک لایخ...  رکتد يقاآ تنیس طوبرم وت هب من صیوصخ یگدنز -
 دیارف ینزرب و مبا ره سر مناوت مین رديک لایخ. مناد می هک یناد می تودخ؟ يا

 ...  را فتشر وت هک مشبک

 : ودب هتگف و ودب هتشاگذ تشپش هب تدس ینما دتاسا

 نومضم نیتاارب مهد مین هزاجا سکچیه هب. دیتسه من دالاو مثل لاکدپ و وت -
 . دنبک كوک

 تدس، ودب هتساوخ حتی. ودب هدبیلط هک دبلطب زشپو ودب هتشادوا را يدنز رکتد و
 ي هنخا ياشتما هب دنفتر همه هک روز یک و. ودب هتشاگذن تیسه هک دبوسب را تیسه
 از هوعالب. فتنر و ردک هناهب را درسرد تیسه، ودب هاختس اییییتالا سدنهم هک دمااد
 می و ردک می مدلیه ريفخ. ودب هدماآ يرداهب حرط قالی و خاتم زیم اهنت، هزییهج
 : تگف

 . دشبا نایتاه مشچ یگتسخ از ماش اوممد درد سر ینا ایدش نیارنو منخا -

 : تگف می و تشاگذ می ایشه هقیقش هب تدس تیسه

 . کشزپ مشچ شپی ومرب باید -

 و، شودخ کشزپ مشچ شپی شبردب تساوخ می هردما، فترگ می را یشولگ ضغب و
. دزرا یب شدسررد هب هک داد می لوق و دارگذب زنل کینع ياج هب هک تشاد اررصا

 فیداصت یا هودب نمارهق دیمفهن مه شرخآ هک نردک یگدنز ردپ ي هتشک با رمع یک
 . نبود ینانش شدسج از حتی هک ردما یشکودخ با مه الحا و...  هدروخ یرت
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 میگرسرد و ردک می رکا» مینز گالیه« شرعش يرو تیسه هک مدآ می قتیو مشآرا
 هک شدناوخ ريفخ يارب دش متما هک رعش. ردک می اروه نیمز ي هرک رب را شودخ
 هخنس یک و ردک نشیما هخنس راچه. تسا یینگمغ رعش هک تگف ماا، دیمفهن تسرد
 . مدفهب هک دنبک قتد تا تشاردب شودخ را

 : فترگ را رنجوگ حمدا ي هنخا و تشاردب را یوشگ

 . تیسه. رنجوگ يقاآ تمسه من -

 . مهد می یهاوبخ تلقیشم ره. مرختد ارمدن یوشخ برخ -

 هب تیسبای دیمش دیماان رگا، دیما ینرخآ. ام هردک ادپی خین سر مودخ نماگ هب -
 . میهبد برخ ريتنالک

 . توکس

 ؟ رنجوگ يقاآ یدشنو می را یماصد -

. دورب هک ام هتشادن ییوربآ. وت سر يافد من يوربآ مردک می رفک تمشاد. مرختد هبل -
 . تردارب یکی آن. یزوپر

 : تگف تیسه

 . نیهاش -

 : یدپر شنباز از و

 . دشبا هفتر خیرف منخا ي هنخا یشع نماما ایدش -

 ي عهفد. تنیس انجیا یسک نیچمه :تگف ینز هناوج ربا یک. مردک نفتل ربا دنچ -
 ارچ: دپرسی همقدم بی. تمساوخ را خیرف منخا. ارمدن برخ من: تگف ینزپیر ومد
 ؟ یدآ مین گینلوب رگید تشرع

 روغد هردما روتدس هب ناش همه ایدش هک داد می دیما ودخ هب. دز مین اج تیسه
 حمدا ربا ینا و؟ دنازچ مین رگم. دنازچب را همه دهاوخ می هردما ایدش. دنا هتگف
 : دپرسی هک ودب رنجوگ
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 ؟ شنوي می را یماصد -

 . هبل -

 . دنش ینفتل رگید ماا مدش واردیما کمی مه نم -

 ؟ رنجوگ يقاآ ردک نفتل کی -

 تشرع ایدش. دزن فرح دشنی هک ارم ياصد فرط ماا، دز گنز نفتل ربا هس روز یک -
 ؟ ودب هدش گنت من يارب لشد ایدش هودب

 یسک تنساد می تیسه. فتدا می هرا خن سر آن لادنب تهج ره هب هک تگف تیسه
 هب سک ره هک تسا يا هتفشآ ابوخ یگدنز یاآ...  هودب نیهاش، هردک نفتل هک
 رهب؟ تنیس یخیرتا مهافت ءسو یک یگدنز یاآ؟ دنک می شبیرعت شودخ لد تساوخ
 نوچمه نماز هاگ هک تگف می نیمسی بش آن. تسه هک آن پود و رتا »نماز« تهج
 اهنت و تنیس شیب مینسی هاگ. دنک می نشرو را عهجفا تشآ و هلعش و درگذ می دبا
، دشون می فقومت اه هظحل تروص ینا رد. دزنو هک شود می هاگ ماا. دنراتا می را هلعش
 هنباز هنماز رتسخاک ریز از عهجفا تشآ و. تسا هامدرنیب ساسحا سپ از نماز هک ارچ

 هدع يارب مهافتءسو ینا ماا...  دنازدگ می را تن و ناج نو از ایشهرگخا و دشک می
 را مهافتءسو نیمه ديادعت و رنجوگ حمدا مثل تسا هختیمآ الییخ شوخ با يا

 یک یگدنز یاآ. دشبا هردک یشکودخ دناوت مین، رنجوگ تشرع سپ. دیرنگ می نشج
 و دناوخ را فرط تدس شود مین اهتنم؟ یک و تیسب يزبا عنو یک ؟تنیسرقما عنو
 رد تگف می. دز می فرح دیفم ددع از نخا انردم. تساج نیمه عهجفا ي هشیر
 اهنت من دیفم ددع تروص آن رد. ورمایب تیسب من تسا ممکن یک و تیسب يزبا
 دیفم ددع؟ هودب رنجوگ حمدا دیفم ددع؟ ودب انردم دیفم ددع هردما یاآ. تسا »یک«

 می یشادپی باید. ناج نراوت حتی، تسا شناگتسب ي همه دیفم ددع الحا و؟ کی
 . ردک
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 ینا؟ یگدنز و. دنبک عوجر و عفر يروج را تشیبغ هک ردک رشافس و دوسیب را ريفخ
 متما هب؟ هدش هداد مه بحل رهش ناناکس هب هدیه ینا یاآ، نانسا هب هدیه ینرت نارگ

 ماعط دنناد مین و دشون می ولانت یسورع و ازع رد اهنآ؟ هدش هداد ناهج نماومظل
 نایماک آن یاآ. ناشدنروخ می رفق نیمز يرو از نایماک ماا دنتنیس هناد اهنآ؟ دنتیسک
 ... ؟ دشون هدیچرب هک دنتنیس هناد اهنآ هک دنفتا می رفک ینا هب زگره

 تیسه ودب هتگف...  هدش گنت دارم يارب تیسه لد هک ودب هتگفن يدنز رکتد... 
 هردک سیرفت دلیگنت را یپساولد و ودب هفترگ بل مه ینما دتاسا. تسا دارم سپاولد
 تا يدنز رکتد ینا و...  ودب هداد دارم و تیسه صیوصخ یگدنز هب طبر را آن و، ودب

 و دارم و یضترم مان هب اییه هناد اغسر هک ودب یغرم مه او یاآ؟ تنساد می حد چه
 : تگف یارا. ودب هفتر گینلوب هب رتدزو شکا؟ فترگ می را نارشظاین

 می زمان رداچ با رنجوگ منخا. اسون دنیآ می خیرف منخا با رنجوگ منخا عهمج ره -
 هچب ختر، من ياج سر دنشین می. دهد مین مه ژاسما. درو مین محما شودخ. یدآ

 هاگشورز رد، دهبد ژاسما مدرآد هک محما از دارد میوا را خیرف منخا ماا. بافد می
 ...  دنبک آب را اه یبرچ

 : تگف و دیدنخ

 :یدوگ می اممد...  مه با الیمس و من. یمآ میرنب او نداد ژاسما سپ از هک من -
 . شیخآ

 را یاار ياه هتگف دندنیواد می سر مه را او رگا. ردک نفتل خیرف ي هنخا هب گینلوب از
 رفک هب یسک، بخ؟ یدوگب روغد، دودنب هردپنس یارا هب هک ودب روچط. ردک می لوق قلن

 . ردک دهاوخ دود ننیج لد. درو مین اسون هک تنسبآ زن. دفتاا مین یارا

 شوخ ترافسم هک دپرسی و اختشن را تیسه ياصد و تشاردب را یوشگ میلس
 و رشدما يارب لشد هک تگف و دپرسی را میلس لحا، ابوج ياج هب تیسه ؟هتشگذ
 را حاضفتا آن میلس ردپ هک بش نآ هک داد حیضوت میلس و...  هدش گنت میلس
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 غیج رنجوگ منخا هکسب، همدآ ورهرا هب مرگ ابوخ قتاا از هامجاپ با...  هدرآورد
 میلس رکم يارب هک ودب آن از رتداش تیسه. دنک می درد شرکم الحا. هدشیک
 رکش را اخد. دنبز فرح رشدما یا خیرف منخا با هک ردک شهاوخ. دنبک يزسولد
 الحا یاآ. بداوبخ ینئمطم فقس ریز تساوخ می دارم...  ودب ینئمطم فقس ریز هردما
 ... 

 : تگف میلس

 . دردنگ می رب رهظ ماا. نتاردما خالی اج. رنجوگ يقاآ ي هنخا دنا هفتر رمدما -

 ؟ فتر ماش ي هنخا از کی رمدما -

 . شود می روز راچه هس -

 ؟ ماش یرسپلاوحا ایمیب مناوت می -

 . دنیک ازرفاسر -

 ینتاسروگ امکد رگید الحا هک ودب انرگن و دارد ودجو هردما هکنیا از ودب داش تیسه
 زنوه. دعب يارب دنما می کشزپ مشچ. دورب یستاک با و ردبخ سريرو تیسبای؟ هفتر
. تشاد زمال مه تیشادهب رانو. هدش رت هک ردک ساسحا ناگهان. یدد می مششچ هک
 منخا لمثاا تن هب ژاسما از دعب هک تشاد ننساج ي هچب درپو یارا. تشس را تشروص
 . تسه شفیک ويت مه کییمات هت هک تگف و دیمال می خیرف

 البا شردنگ تا را وتپ و ودب هدیباوخ نیمز يرو میلس. ودب بلد را میلس قتاا تیسه
 يرو کشت رانک تیسه. ودب ودخ ياج هب ،یشرو بالش با خالی تخت. ودب هدشیک
 هب هک، شود می بوخ ديزو هب هک داد دیما و دپرسی میلس درد رکم از. تنشس نیمز

 شرب و دنک می رازد تدس، تسا هچاقط يالبا انوج مدآ توشگ، ناج نراوت ي هتگف
 : تگف و دیدنخ میلس. دز می زاغ یک تا صد ياه فرح. دارد می

 . دنناوتخسا یاوگ تارفق نوتس ياه هرهم .داردن ديرد تموشگ من -
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 نمارد یجتا را شیگدنمارد ودب هامدنی انوتخسا و توشگ ي هربارد ثحب يارب تیسه
 لتقاپر. تشاد سر هب يدنبسر و ودب هتسب دنب شپی یجتا. دآور هیوم و ياچ هک ردک
 را لتقاپر. ودب زیت مه درکا. تسا تورف پیرگ ردک لایخ تیسه هک ودب تشرد رقدنآ

 میلس ناهد هب پر یک، دیچ لگ یک نیع تیدس ریز بقاشب رد هپر هپر و دنک تپوس
 . هدنک می تپوس یگنران میلس يارب هک دفتاا وکنی هب شدیا و تشاگذ

 غیج فسن یک رنجوگ منخا بش آن...  ردک وگزبا را بش آن حاضفتا میلس تباقع
 ردپ هک ودب هدسیر میلس تیقو. شغاسر ودب هفتر بش همنی از دعب ود ردپ. ودب هدشیک
 منخا ياصد میلس...  الشدنب هب هدش تپر بالش با، هیخترگ می قتاا از هامجاپ با
 من رديک لایخ: هتگف می...  دشیک مین غیج رگید هک قتیو لیو هدشنی را رنجوگ
 هاخش و دنبک را ایشهوردگ دسیر سک ره هک تمسه هد اندیم طسو يوردگ خترد
 روط ینا را ارجما حشر میلس و...  ودب هردک هیرگ رنجوگ منخا دعب؟ دنکشب را ایشه

 هنخا، هودب بوخ راسیب رشدما لحا، دنا هودب انجیا رنجوگ منخا قتیو هک ردک متما
 . ودب هیدد ودخ هب ییبترت و ظمن

؟ یئوداج ياه مشچ آن با را تیسه تابی بی میلس و نبود بريخ خیرف منخا از
 : تگف. دز سحد ؟كارسنت یا ز؟ومرم؟ یاییرؤ

 ؟ یدآ می کی رمدما درسیپب دنیک نفتل رنجوگ يقاآ ي هنخا هب -

 ینیشیر ودخ ینا از میلس و ودب شوخ قتشو ودب میلس با هک نیمه. تشادن میولز
 شرعش تیسه. دننبز دنتشادن فیرح رگید. دش مگ شیمایرخ یشر رد هک دز دنخبل

 : تگف و درآورد شفیک از را

 . ام هتگف رعش یک نخا میلس -

 . دشیقان مردک می لایخ من؟ دییوگ می رعش ماش رگم -

 ؟ مناوبخ نیتاارب دیهاوخ می -

 . تسب را ایشه مشچ میلس
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 »مینز ي گالیه«

 ، تیسآرا اتیح تعخل هب ارم یهانیتال رد

 . اه فداصت ینرت هداعلا رقخا ي هرمث، یگدنز

 . دندنما نماسآ رد نسح و قشع مثالی روص

 . وديمن اهنآ بخش را نحز، رتهک ردارب و

 . دندش تکجسگ و دنبافت وج رد

 ، دنیافت خنسوم بذهم را شپرس

 . دنتنسادن هاگ چیه را خساپ و

 ؟ شنوي مین را اه هیرگ ياه ياه، کنیا

 ، آخ تسا آخ ناشمالک نیتسخن

 . رگیکدی هب ناش هدیه، کشا لگ و

 . وترودت هن ياه فسق، نوگواژ هلال

 ، مشخرچ رد دشیروخ ردگ و ودخ ورد

 : یموگب تا، هن رمانک رد يا هراسی و

 ؟ سود چه قیلعت و اییهنت ینا از

 ؟ منم هک انردگسر ويگ ینا از و

 . ودب هدش اردیب یسفنا و قفاآ بیاوخ از راگنا. ردک زبا را ایشه مشچ میلس

 :دپرسی

 ؟ دارد ودجو کشا لگ مسا هب لیگ -

، اه گرب و هاخسرش، نونیخ کشا هرطق ود نیع هلال ياه هچنغ، دارد ودجو هبل -
 رگید، دشبا هتشاد هنخا رد کشا لگ مدآ رگا. دنیزرب ورف دنهاوخ می راگنا، هونگواژ
 . دیزرب کشا شودخ تنیس زمال
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 هنفاراع ینایرح یک ماش ینایرح تمگف ماش هب بش یک تسا نتادیا. تسا بجیع -
 ؟ تسا

 . ودب شدیا تیسه

 ؟ تسکش تخت نیمه يرو و یدودب هردک یشقان یبرف يرو من يارب تسا نتادیا -

 . ودب شدیا مه نآ

 باییا تیسه؟ هودب هدشیک یبرف يرو یشقن چه تیسه هک دنابد تساوخ می میلس
 ...  رخ متما و خرمنی از را میلس ياه مشچ و. جرنت قشن یدوگب هک تشادن

 : تگف و تسب را ایشه مشچ میلس

 . جرنت و جنران رختد شبا ینا از هب ما با -

 : تگف و ردک زبا را ایشه مشچ

 . یدارد شرب رکاودخ یک با تسه تشاددیا رفتد یک تیردسب زیم يرو -

 : ردک ادپی را رکاودخ و چهرفتد تیسه

 . سیجرج ترضح یا -

 کلمات ديادعت یا بیدا طعهق یک الحا و...  مشش و یس...  مپنج و یس رفتد بدال
 . دنک تشاددیا را تیسه رعش تساوخ می ایدش...  راصق

 : تگف میلس

 . منیک می قدع نماودخ -

 ؟ دیتگف یچ -

 . لک یسفن تحکنا :دییوگب. منیک می يراج نماودخ را قدع ي غهیص -

 . ردک اررتک یطوط مثل را اشنآان کلمات تیسه

 : تگف میلس

 . یسفنل حکانلا لتبق -

 : تگف هنارمآ میلس
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  .رعص مماا اتهجوت تحت و تنمیم و کیرابم هب! سینوب رفتد رخآ ورق ود يرو -

 :دپرسی تیسه و. ردک اررتک را غهیص و

 ؟ دسنینو می یجحا »ح« با را تحکنا -

 : دیدنخ میلس

 . تسا یطح» ح« با هبل -

 هک داد میلس تدس هب را چهرفتد و رکاودخ. ردک ءاضما را رفتد ورق ود ره تیسه
 و دنما میلس ي هسین يرو رفتد. ردک ءاضما را دسن ود ره و تشاگذ اش هسین يرو
 شوگ يرو و لیگ تپش ياه اخنن يرو دش می الحا؟ دفتاا اجک دنش مولعم رکاودخ
 هک دبوسب نانچ را شنز تنساوت می میلس و دوسیب را میلس ياه مشچ يرو و اه
 . ایدیب دنب شسفن

 : ردک چپ چپ شوشگ رد و دنیاسبچ میلس ياه یشر هب را تشروص تیسه

 . دشانب رفتد رد قشع رسد هک، میلس يا -

 : ردک انجو میلس و

 نغرو. ادنی ینا رد من اردن و ارد و رکا و سک متما. سرمه و سر. ینم زن الحا وت -
 لمدزیزع...  را تیگسردفا. منک می توف ار ,ت میگرسرد مودخ، من تیسه اندغارچ

 میآ می مرهاوخ و ردما و ردپ با دش بوخ هک مدرد رکم. من تپش ارگذب را تتدس
 ...  کتشر ما دياش رد دنارد قح مه اهرتگربز. يراگتساوخ

 : دپرسی می هک دشنی را خیرف منخا ياصد تیسه

 ؟ النس وت یشنبرد ارچ -

 . مدآ عقوم بی چه الحا و امدنی امدنی خیرف منخا ینا و
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 فصل هفدهم

 هب اپ رگید، تسا ابابین ي هنخا هفتر تردما هک يا هنخا ینا. تمفملت. تمنیس رخ من -
  . زیزع ارمگذ مین انجآ
 وكرچ هب را شردنگ و تروص الحا و ودب هدش رغال. ردک هاگن خیرف منخا هب تیسه
 گنر ماییرخ را ایشهوم. ردک باطخ وكرچلاسرفا را او دش می هک ودب هردپس اییه
، دارگذب ودب هتفر رشدما هک يا هنخا هب اپ چه. ودب او وسرع تیسه رگید. ودب هردک

 . دارگذن چه

 . زیزع ینلماس میفتر تشرع با -

 . تسا داهرف رکا هک دز می داد اهوم دعج

 تشرع تبلا. تاوارک و فکل با اهردم. دننک می رددت مان نبد ياه نهاپیر با اهنز -
 ...  دشبا هک مه زباسر جوف یک نایم. تسا فهیعف

 نغرو با اه لبم ي هتدس و تشاد نو ياه کشرو هک ردک سیر اه لبم هب تیسه هاگن
 يربخا یک هب را ودخ ياج داد می دود هک یندچ يربخا -ودب هدفتاا قرب، الج
 ینا رد رشدما ياهاپ اج اه ینا. تنساد مین را کشرما تیسه هک ودب هداد فیاشرا

 یشولگ از شوخ آب هدش هک مه روز یک يارب تشاگذ می رشدما شکا. ودب هنخا
 . دورب نیایپ
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 مین تیشآ رنجوگ با. زیزع سرب تردما داد هب، مالک یک؟ یموگ می چه تیفملت -
 دناوت می. تسانجآ بردب وب رنجوگ ماا. هدپرسی دونخآ از. دهبد باید را اش هقفن ماا. دنک
 . دهدن هقفن

 ؟ تساجک رمدما رگم -

 را ینانش تیسه. داد تیسه تدس و درآورد يذغکا و ردب فیک هب تدس خیرف منخا
 قتاا راچه نتماراپآ...  ي هرماش - نکاشزپ کینیکل هب هدنرسی -الیو نابایخ. دناوخ
 هاگن فقس هب. دآور می رد سر انجآ از شنز و دنک می هراجا رنجوگ حمدا هک هباوخ
. ودب اشگ کلشم لادنب تیسه ماا. دز می قرب يزیتم از النس طسو اغرچلچ. ردک
 اه خترد ایدش. دنیدربا می غبا رد اهربا. دش نشرو اغرچلچ و دز را قرب دیکل دشاپ

 . ودب هفترگ اوه مثل هک ودب تیسه لد ینا و دندش می راسرش

، دنابد خیرف رگا. داردن یسک رکا هب رکا مه میلس. ام هدادن وزرب خیرف هب من تبلا -
 مشچ هک نماه، هتفکل با راگآز لاسیک، هبل هک مه رنجوگ...  را هنخا آن رد ي هشناپ
 ...  جوعم و جک ایشه

 ؟ تله هفتنر رمدما ارچ -

 تشرع تبلا. هنخا یرخ هدش انرهت. هسکا نیمه و تسا آش نیمه مه تله -
 ...  تسا ارد زیچ شودخ

 هردما و تشاگذ می هردما رایختا رد لپو غیرد بی رنجوگ هک تنساد مین تیسه رگم
 ودب ونشجاد قتیو تیسه ياه چهرفتد يال رگم؟ تشادن متاه شجرخ هب تدس مه

 اش هنخا غبا رد رگم فترگ را شنسایسل هک تیسه؟ شفیک رد؟ ودب هتشاگذ لپو کم
 با و؟ تگف را نیمسی شنز و ینما دتاسا زجیم رقدچ؟ دادن ینماهم رشفتخاا هب
 سالیگ یک با رگم، ودتس را تعانق و دنیاپر را شودخ ياه متلک دارم هک وديجو
 و داد را ایشهراعش هک هدنخرف رگم ردکن مشآرا ریاوخا چیودناس تا دنچ و کیسیو

 : تگف
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 و تننشس رشانک، میتنساد مینما و تسا افشرا و نایعا نیارنو تیسه سپ -
 ؟ دنکن تپوس رایخ یشارب و شدنبوسی

 سب هدیه نیمه و ردک هدماآ را تیسه بیآ نهاپیر دعوم سر مه هنارسخ ياسروما
 . یختآو تیسه نردگ هب مه هوزیرف دنبنردگ یک هردما ماا. ودب

 :دپرسی تیسه

 ؟ دورب يا هنخا ننیچ هب فترگ میمصت رمدما هک دش روچط خیرف منخا -

 تگف. هنخا آن ياپب هب ردک نفتل مودخ ولج حبص. زیزع نبود هنخا ینا ایشج رگید -
 چیه هب هک داد مشسق دعب. زیچ همه...  را اه فهحمل. دنبک هدماآ یشارب را ريخآ قتاا
 نالک ماعنا یک تگف. اه یهد مین وزرب سک چیه هب تگف می مائاد. دهدن وزرب سک
 . يارد من شپی

. شودب صخرم هک ردک شهاوخ تیسه. تساوخ راهان و دش رهظا یجتا و دز گنز
  . ودب شرتظنم هاردا رد رکا ارزه
 . لج. لج رانبا ینا رد مه نآ. يورب ارمگذ مین میلس ناج هب، هتشگذ رهظ از کلی -

 : دپرسی تیسه. دروخ دالاس خیرف منخا، راهن سر

 ؟ دهد می اذغ نخا میلس هب کی -

 . هتای -

 تنساوت می. فتر می ورف یشولگ از اذغ ایدش، دش می هرفسمه میلس با تیسه رگا
 یک. دارد تشسود ایتهن بی انوت هب هک یدوگب و دارگذب میلس ناهد هب هلقم شودخ
 می. دسر می هردما داد هب هک تنساد می و ودب نشرو زشوبل ریز شبقل يرو سنوفا
 . شود می زبا یکی یکی اه هرگ هک تنساد

 يربا. اییشگرکا. تگف می شودخ. ینهر کنبا میفتر مه با ردک هیارک یستاک یک -
. تسا من شپی اش هتپ. تشاگذ ورگ را اه تپوس و اتجالط و تالآ هرقن و تارهاوج

 . تسا مردنگ هب شدیکل. تختم لغب ینهآ وقدنص وت ام هتشاگذ
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 . ودب نجیرز آن ياهتنا رد دیکل بدال. ودب هیختآو خیرف منخا نردگ هب الط نجیرز یک

 من مدیمآ. هردب شودخ با انمدچ تا ود. تسا تختم ریز تشرع خالی انمدچ تا هس -
 . تشک را شودخ تشرع مدیمآ. مردم

 ؟ دشبک را شودخ ارچ -

 شلدوت روز یگرنف یک. را هجاع هتدس یرت تهف. تشاگذن ورگ را یرت تهف آن -
 . هدآور اتغسو یشارب

 : دپرسی يراهب رکتد ینشم از تیسه

 ؟ مهبد باید رقدچ یزیتو قح -

 . تنیس يرابجا یزیتو قح -

 تیسه هب هک بتنو. تنوش درسرد را عهجارم لتع و داد بیترت تیسه يارب يا هدنوپر
 : تگف و دیدنخ دفتاا او هب يراهب رکتد مشچ و دسیر

 ؟ يدش شواخن ريهشو بی زا وت -

 : تگف و دپرسی را اتپمس يقاآ لحا

 . ودب اکیرنطخ ي هیرلا تذا -

 : ردک اررتک ودب هدشنی او از ربا دنچ تیسه هک را شودخ صخا خیشو و

 ریز و دشبا لچک دناوت می. یردگب مه هیرلا تذا و دشبا اتپمس دناوت می مدآ -
 . دورب مه نشیما

 : تگف و ردک ريفک

 لنس تا دشبک رجز باید لیعف لنس ارچ. تسا حرطم من يارب الؤس یک تیسه ماا -
 ؟ شودب تنیس مه مولعم هک شودب ختوشبخ يدعب

 یردگ می درد شسر فصن یاآ هک دپرسی تیسه درسرد از دادن بیاوج تیسه نوچ و
 ؟ یعقاوم چه رد و شسر متما یا
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 لنس ارچ. ممدآ رمدما ياهدرسرد نمارد يارب. ام هامدنی ماش شپی مدرسرد يارب -
 ؟ دهبد سپ را هتشگذ لنس وانتا باید لیعف

 یک اکنس عالف هک داد حیضوت نتاساد رخآ و ردک وگزبا را ردما ياهدسررد و
 . نکاشزپ کینیکل هب هدنما مقد صد تسا هتکدشرع

 : زیدگ بل يراهب رکتد و

، یردگب ارو ت تردما ياهرکا ینا با خیرف پسر مناد می دیعب؟ هردک بدبخت ارو ت ارچ -
 هورد. تسا رتگربز لاس شش جپن خیرف از كولملاسرفا بخ...  خیرف ودخ دنچ ره

 قدصم هب مه رخآ تا ردک تضهن جرخ را زن لما رتیشب تفن تعنص ندش ملی ي
 ؟ منبک مناوت می چه تشرع و وت يارب...  دنما اردفاو

 . دییاشنآ درد ماش یدوگ می. دارد دتقاعا ماش هب رگبزردما -

 : تگف و ردتس تدس با را شنیاپیش الییخ قرع

؟ شودخ شپی دورایب را تشرع هک منک دعمتقا را رگبزردما هک تسا ینا تودصمق -
 را مودخ قشن مبلد ممدآ هک من. يرمایب هب نبز را تودخ بشما. دشانب یترکا ورب وت
 مه و ارد هامج مه و حمامی دتاسا قشن مه بوخ چه بش آن تسا تدیا. منک يزبا
 . ودب شپی لاس ارزه هس و تیسب وصد بش آن...  مردک يزبا را كالد

 یشان ياه مدآ ابالغ هک تنیس اییه هامشنماین یگدنز یاآ هک دشیدینا می تیسه و
 . دارد رگم و رگا ارزه هک؟ نشود یا شودب پاچ تسا ممکن هک ؟دنا هتنوش

 و داد شدروخ هب اغد اتنب مادربزرگ و ردک رضتما هنخا هب دورو نماه از تیسه
 ي صهغ از را تیسه يرمایب و تنشس رشانک. شدنیبااوخ رالتا تخت منی يرو
 . تنساد رشدما

 ؟ تمفیب باید من، هدش مولعم شضرم، هدش بوخ او هک الحا -

 : دوسیب را نیمز و ردک هدسج و دش اپ مادربزرگ

 !كخا ریز دورب نبد و تن آن ودب فیح -
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 . رددگرب شرهشو ي هنخا هب دهاوخ مین مه رگید -

 . رددگ میرب ردبخ یشارب رهاوج هتک یک -

 ...  تاپسی با هرهشو. تسه مه تاپسی رخآ -

 ! یرخ هن...  ديیاز ياه طلغ چه. شبا را اردراژاگ لیعنجگ -

 : ردک را شودخ شوشک تیسه لحا ینا با. اول هلپ سر فتر ناج نراوت

 . دورب شرهشو ي هنخا هب دهاوخ مین یهتاوک مدت يارب -

 می قتو آن، دنبک ونیرب را هتفکل اردراژاگ لیعنجگ هک دنک می عیب و طشر بدال -
 ؟ تسا روچط حالت...  درو

 . بد لییخ -

 شبقل هب را یوشگ. را شونخ راشف. فترگ را تیسه ضنب، مدآ هک يراهب رکتد
 . يا هدش مه نوخ کم. تسا اسره و صهغ از تدرسرد...  را ایشه لکپ. تشاگذ

 : تگف توران جان

 . یموگ می را نیمه مه من. نتانهد نبارق -

 تشرع یگحامل لحتماا مداد صیخشت هک مودب من اول از. ینا ینعی صیخشت -
 . تستاپسی شپی شودخ اسوح هک سب. ردک تپر را همه اسوح رنجوگ. تسه

 : تگف رگبزردما

 . هردک رهق مه هرهشو از -

 و دز توران جان تدس تپش هب تشگنا رکتد. دآور ياچ رکتد يارب و تشگرب و فتر
 : دپرسی، یردگب را فشرح ي هالدنب هک یسک مثل و تشاردب را ياچ

 ؟ تسا روط چه ترظن هب -

 ؟ رکتد يقاآ تسا روچط یچ -

 ياردگهن رشدما از و دنبک هراجا ارم بطم يالبا ي هلبم قتاا تیسه هک تگف رکتد
 . مهبد تیشآ رنجوگ با را تشرع و منکب کم را تاپسی شر صترف سر من تا، دنبک
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 ؟ دورب و دارگذب را سکیب ياهنت من -

 . یدزرل می رانوت ياصد

 . دینیوگ می تسرا. نبود منخا هیجحا هب مدیا -

 . تمنیس مه هیجحا و ام هدنش فشرم هظمعم همک من -

 . تسماشبا قح ماا - 

 دشون می رگبز اه هچب هک. داد سر نالاسهنک ي هربارد ینانرخس یک يراهب رکتد و
 یضرا را اه انوج اهربا...  شود می ینروا رمایب...  دنما می اهنت نسم مدآ و دنرو می و
 نالانسهک یگدنز طیاشر. دبرنب ناودشخ شپی را ناپیرش ردما و ردپ هک تسا هردک
 حرطم اهپیر ي هلأسم اه قتو آن. هدش بوخ مه نانیشروا يرمایب، هدش ضوع هک

 هنخا، دردنک می یگدنز مه با هیجتن و هنو و پسر و رختد و دمااد و وسرع همه. هنبود
 . دشبا اهنت مدآ تا تسا رتهب دشبا مندش از پر

 : تگف توران جان

 ارم و دش می یضرا من از اخد شکا. منیروا رمایب منک می ساسحا یهاگ مه من -
 يردما يارب. دورب انجیا از و دنبک هراجا قتاا دهاوخ می تیسه هک صاوصمخ، ردب می

 . تسیرگ اصد بی و، هردکن ردما یشارب هک

 : تشاگذ رگبزردما ي هناش رب تدس يراهب رکتد

 . دیتنیس پیر ماش -

 . ارمد لاس دتاهف -

 هک ردک می لادنب را پیري یسساشن هدیدپ ي هربارد ثحب و دز می مقد يراهب رکتد
 نبد پیري رد. تسا دعب هب یگالس 65 از یعقوا پیري، شود می هتسب طفهن قتیو از
 و اییهنت، دیرنگ می اررق مه يرو اه وفرغض، شود می کچوک زغم - شود می کچوک
 . تسا لانسهک زن یا ردم یک يارب اهنجر ینرتگربز یگدش ردط

 : تگف و دتاسیا توران جان يوربرو
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 و، یساسی تسا میدآ هک، هناگیب یک از میدد؟ مدش ماش ي هتفشی ارچ دنیاد می -
 منخا ماش مثل ینزشیر. یدردک می يرتاپرس يردما مثل، تسه مه شنفتر ول سرت

 را پیري صدرد تصش تا هاپنج دناوت می ستقد و يرکاافد و ماتولعم همهنیا با نیارنو
 . دادینب بقع

 . ردک می یگدنز ما با مدآ می و دش می یضرا مینخا شکا - 

 ؟ تیسک مینخا -

، ردک می اصد یجبآ ارم مه او. هداد من هب لگ ي هنو تاود. تشرع. ابقمس وسرع -
 ...  اتهیه

 : تگف يرداهب رکتد

 . مشآور می نتاسرمایب از روم می تیسه با اردف. من با شردنک یضرا -

 ؟ هبارخ هبکل ینا وت -

 و ختادنا رگبزردما نردگ رد تدس و دش اپ و مدرآد وئزا زن حالت از تیسه
 : شدوسیب

، تسا متعص و ويتق ي هنخا انجیا. تسا دیاز من و رمدام سر از هبارخ هبکل نیمه -
 . دیتسه راگروز کترب ماش و

 ودب رفک ینا هب. دآور مشچ هب کشا، لوگشن و داش يراهب رکتد هک دش هجومت تیسه
 ي هتگف هب هردما رگم، ودب زمال رکتد ودجو ماا؟ هداد حمتز او هب همه ینا ارچ هک

 منخا هک دهدن وزرب، سک چیه هب، هنخایرخ آن ياپب هک ودب هردکن نغقد خیرف منخا
 ...  هبل هک مه يراهب رکتد ودخ، تسانجآ رنجوگ
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 فصل هجدهم

 تعاس. تشاد ررض موعصم لفط يارب. بداوبخ زاباقط تنساوت مین رنجوگ تشرع
 رگا مه را تختش رانک زیم يرو اغرچ. ردک می اصد کیت کیت البا ي هایسمه

 هنخا. مدآ می شغاسر هب تینعل رفک آن زبا و تشاد می ورش سرت ردک می شوخام
 . مدآ می، ودب هک مه خیرف ي

 اروه مه يرو ريگید از دعب یکی را نهآیرت دعب، دردنک می خالی رجآ دنتشاد اییج
 وت فتر دش می! یدد را بجیع ياه ابوخ آن و دیباوخ دش می رگم. دردنک می

 هنزخاپشآ ذافنم متما تیسبای ماا. دزن یتبرک و ختادنا هرا هلعش پنج زاگ و هنزخاپشآ
 را ودخ و مبا تپش فتر دش می. تسب می ردک می ادپی چه ره با، فهحمل یا، وتپ با را
 هفتر شپی مبا بل تا ودب همدآ هنخا ینا هب هک اول روز. ردک تپر نابایخ فک هب سر با
 : ودب هدز داد ناختماس مقابل یشورف يزسب. ودب

 . اه فتیا می. شبا بضاوم هشیرمه -

 قتاا هک مه اییه شب. نبود هنخا رد سک چیه و ردک می دود. ودب گنت لشد رقدچ
 هپنجر دشاپ. تساوخ می کنخ ي هنوادنه آب لشد. تشاد را لحا نیمه، ودب پر اه
 سر رب هیوم راگنا نابایخ ياه اغرچ روزش مه، ودب تشز ششب مه انرهت. ردک زبا را
 : دز مین داد یسک ماا، ودب نشرو تینمس ياهالیوه

 . برب و ربخ، نشرو اغرچ، تینمس ي هیوم اغرچ -
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 هیوم یکرتا ياه هپنجر و دودنب هاختس اهوید هک دودنب اییهراغ وربرو ياه ناختماس
 : دز مین داد مه یسک. ردخ مین هدیهل ي هیوم یسک. ودب ناش هدیهل ياه

 . یمارد یکرتا ي هیوم يآ -

 داد دش می. ودب لفق ناشایهرد و ودب هدش هدشیک نیایپ اه هزاغم ي همه ي هرکرک
 : دز

 . مشیورف می لفق يآ -

. ودب هدپرسی را رولرو رکا زرط تییه از شکا...  ردک یسوار را اه لفق و مدآ یناسباپ
 و دناوخ می را رولرو همیمض يمانهرا و ودب هدناوخ تیسرد و تسرا ییسلگنا شکا
 یدزرل می تشدس رگا ماا. رقد و تشاگذ می اش هقیقش هب و داد می اج را اه هلولگ
 تیسه ینا و. فترگ مین را شغاسر مه سک چیه و ردک می صاقن را شودخ؟ یچ
 رطخا هب ردک مین تنیس هب سر را شودخ رگا؟ ودب قتو دنچ؟ ردک ول را رشدما ارچ
 هب را ییک ینا ودب رتظنم. موعصم لفط ینا و یزوپر. نیهاش. تیسه. ودب ایشه هچب

 هس آن مثل تساوخ می لشد ماا...  دعب و تاپسی تدس شدراپسب و بردب و دورایب ادنی
 . دنبز شودخ بقل و دنبز مک را شنتاپس رگید يتا

. دبینب او و دنبز هخرچود ياپ و دنک تشم را کشچوک ياه تدس تساوخ می لشد
 تعاس یک هزتا، ردک هاگن تشعاس هب. بداوبخ زاباقط تشاد آرزو. دش می حبص شکا
 رکتد شپی ودب هفتر. ردک می را شودخ کیت کیت البا هقبط تعاس ماا. ودب هتشگذ
 هتگف يدعاس رکتد. ودب ورد شبطم رقدچ. ودب هدشنی تیسه از را شفیرعت. يدعاس
. ودب كرت هرکتد. دارد ررض هچب يارب. مهبد ماش هب آور ابوخ صرق مناوت مین ودب

. هتگف یدورف را ینا. دنک می نییعت یساشن تسیز ار اه زن ماش تسرنوش ودب هتگف
 : ودب هتگف يدعاس رکتد. اختشن مین میدآ یدورف تشرع
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 ياه زن رتیشب ودب هتگف. ارد نماهم. ارد هچب. ارردهشو. ارد هنخا: لغش ینارابنب -
 هنخا از رجخا يرکا هب را نتاودخ. دشون می یگسردفا راچد لغاشم روج ینا با، رژواوب
  . دنیک لوغشم

 فک يرو هک دشنی را البا ي هایسمه ياپ ياصد. قت. قت. قت. مدآ يازدنایرت ياصد
 شپی فتر كولملاسرفا با. هدشنی را یرت ياصد مه او بدال. فتر می هرا ناختماس
 : دپرسی داهرف، دز می هک را شسر. داهرف

  ؟ ینک می گنر -
 : تگف داهرف. ردک مین، هن

 ؟ یشبا لگوشخ هیشمه مثل یهاوخ مین. يا هردکسر زمان رداچ يا هدش ضوع وت -

 : تگف تشرع. تساوخ مین

 ؟ ياردن زمال تسیرودیکپ تسیروکنیما یک ناج داهرف -

 : دپرسی داهرف

 ؟ تسه کی -

  :ودب هتگف
 !من -

 : تگف داهرف

 را اه زن ياپ یناوت مین دنک می دبا روز هب روز هک کمیش ینا با وت. مدپسن مین -
 . يارگذب تنماد يرو

 . لگوشخ هیشمه ورب ینماهم. ارد هچب. ارد رهشو. ارد هنخا: لغش

 : تگف و تشاردب هن و تشاگذ هن نژیب

 . یدیرگب قالط دنیاوت مین. دیتنیس بلد هک مه يا هفرح. یداردن نريه ماش -

 !فتر مین رنجوگ ي هنخا هب! هن
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 یشاصد مینخا زنپیر. داد می شهرا زنپیر یا. فترگ می یشارب قتاا یک تیسه رگا
 دش وعشر اه نباز خمز ردک هک رهشو ماا. ودب هتگفن او هب مه رت كزان لگ از. ردک می
 ... 

 اج نیمه ردما: تگف هک مه تیسه و؟ دزن هک اه هنعط چه نفتل ياپ همارهم روز آن
 . شبا تیسه هک

. ردک مین ارشدیب يازدنایرت شکا. دش وعشر البا ي هایسمه تخت یرج یرج ياصد
 دنیوگ می را میلس. دیباوخ تعاس کیت کیت و تخت یرج یرج ياصد با شود یم رگم
 و فترگ می هروغبآ سرفا و فتر می و ردک می ول ماش از دعب خیرف. اردفاو ي هچب

، دوسیب می را تشدس. ردک می شچما و ختادنا می رشدما نردگ رد تدس میلس
 : ودب هتگف میلس هب بش یک . ردک می كاپ ریرح يذغکا لتمادس با را ایشه کشا

 رسد ناج رهاوخ و من هب دیتسه ما با هک تیعاس دنچ، ماش از دعب نخا میلس -
 . دیهبد

 می هک بابک سوه. فتر می هرا غبا رد او با اه حبص. ناج رهاوخ: تگف می سرفا هب
 ینلماس ردب می را سرفا. ددنروخ می بابک. یشجرت لپ سر ردب می را سرفا، ردک
 . ودب نوخ شودخ لد هک ديوجو با. داهرف

 هالمع یک میلس. دونخآ شپی شودب هردب سرفا. نولخد ماا، نبارهم و ووشرخ: لغش
 امکد چیه از هکلم یک تشرع. تشاگذ زیم يرو و دآور یسرفا و ییسلگنا بکتا

 نیهاش. را تیسه هن. اردفاو ي هچب دنیوگ می را میلس. داد سپ را اه بکتا و دیمفهن
 بابا. تشاد تسود رتیشب را رشنجوگ يبابا یزوپر. دنبز اج رد مظان ودب هفتر هک
 يارب را اهانشا ینرتهب، ردما دیع روز مردم ياه هچب. لگ ریز دورب رشنجوگ
 هاخش یک تیسه دنش زگره ماا. دندناوخ می سالک سر و دنتنوش می ناشایهردما
 هب خالی و کشخ یکبرت یک و دنبک نفتل یا، دورایب فهحت ردما روز رشدما يارب لگ
 می تیسه. ودب هدز شیبغ هک مدت ینا نیع، دز می شیبغ ردما دیع روز. یدوگب او
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 قتو آن. یدوگب روغد نبود بلد میلس. درسپب او از و دنبک میلس هب نفتل یک تنساوت
 از بريخ. یرخ هن .دنختادنا می امد هب را میلس مه کمک هب و رشدما اغسر مدآ می

 . ترافسم هفتر تیسه یدوگب دش رجبوم تشرع. دنش تیسه

 . وگغرود. لگوشخ هیشمه ورب ینماهم. ارد نماهم. ارد هچب. ارد رهشو. ارد هنخا: لغش

 هتگف میلس؟ تسا ريختد روج چه تیسه ماش رظن هب، ودب هدپرسی میلس از بش یک
 : ودب

 . دنمنره و ماتولعم با، رقاو با، هسجی با دنتسه ريختد -

؟ ینک مین حل را نما همه کلشم و یشیرگ مین ارچ سپ ودب هتگف لد رد تشرع
 : دپرسی تشرع و، تشاد کلشم تیسه ودخ، میلس رظن هب هک دش مولعم ماا

 ؟ کلیشم چه -

 : تگف میلس

 و قشع و تساسی و نره نایم عالف. دناییب رانک ناودشخ با تیسبای منخا تیسه -
 . دننانوس رد نیماا و رفک و هاردا يدنمرکا

 : تگف. ودب هداد ابوج را تشرع ياه الؤس و ودب هداد ناسشرد میلس بش آن

 و یگنانز، مودب منخا تیسه ياج من رگا، دنهاوخ می چه دنناد مین منخا تیسه -
 ي هلأسم، دنمنره زن يارب. دننماأوت انرهاوخ، نره و قشع. مردک می بتخانا را نره

 يواسم ردم با ینارابنب و دنارد لشبوق اه زن مه و اهردم مه. تنیس حرطم نودب زن
 . یردگ می هدعهرب وررغ با را ودخ یگنانز قشن و تسا

 : دپرسی تشرع

 ؟ دنبک ول را رشکا ینعی -

  :تگف میلس
 . هبل -

  :تگف تشرع
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 . شود می هسردفا قتو آن -

  :تگف میلس
 . دنتسه هسردفا منخا تیسه -

  :ردک یجک نهد تشرع
 . مشبا تیسه نیع ارمد آرزو من -

 : تگف میلس

 ترافسم. دنناوبخ بکتا. دنهبد هاگشماین و دننبک یشقان دنناوت می منخا تیسه -
 ...  ینما دتاسا یرظن هدیمهف ياه مدآ با. دننبک

 و دازدنا می سپ هچب اممد...  قشع ماا ودخ ياج هب یشقان یدوگب تساوخ می تشرع
 . تگفن ماا. شود می اه هچب سیرا رشدما مثل

: تگف دونخآ. فتما می یشکودخ رفک هب من قاآ ودب هتگف: دونخآ شپی ودب هفتر
 هبوت هرا: تگف دونخآ. ام هردک تیعصم مه مودخ: تگف تشرع. تسا هبیرک تیعصم
؟ هن یا مردگرب هردک تنایخ من هب هک يا هنخا هب مناد مین: تگف تشرع. تسا زبا
 از زمان مالس از دعب و دناوبخ زمان تعکر ود و دنبک لسغ روز ره هک داد روتدس دونخآ

 المع راگدناوخد: تگف دونخآ. دارگذب ایشپ شپی تسا شیرخ چه ره هک دهاوبخ اخد
 )؟دسیر مین شداد هب نیحمارلا حمار ارچ(. تسا نیحمارلا حمار

 : تگف میلس

 رکنو و تفکل. تنیس زن مدرآد هب يزانی و دناردن ديیاز رکا یناریا هفرم ياه زن -
 . دننک می را آور لالم ياهرکا مه

 : ودب هتگف تشرع

 ؟ شودب یهفرم ردم زن تیسه هک مولعم اجک از -

 و ودب هتگف یرخ هب بش میلس. ودب میلس از يراگتساوخ عنو یک ینا شودخ لایخ هب
 . ودب هتگف لد رد تشرع. ودب هفتر
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 یعب عب هک یريگ می را وکنی. یريگ مین را تیسه. تا هنن تدس يال ورب مه وت -
 . ردچ می را شفلع و ریز دازدنا می را شسر هرب مثل. تسا

 با ربا دنچ. ردب می بشاوخ شکا. دندیبوک می ینواشر دنتشاد راگنا! ییاصد وسر چه
 می رتظنم و تنشس می وربرو ي هزاغم وت. یزوپر ي هسرمد رد ودب هفتر زمان رداچ
 يالبال از تساوخ می، دز می پر لشد. شودب هداپی هسرمد سوبوتا از یزوپر تا دش
. ددزبد را یزوپر فترگ میمصت ربا یک. دنک لغب را یزوپر و دنک ادپی یهرا اه نشیما
 هسرمد رد مد اه مدت رهظازدعب هس روز یک. تشادن فیرح كولملاسرفا اخد ي هدنب

 : دپرسی و شولج مدآ ناسباپ یک. دنما

  .يا هدتاسیا انجیا تساه مدت مینب می؟ ینک می رکا چه انجیا، یجبا -

 : ردک سلتماا تشرع. ريتنالک شبردب تساوخ می

 ارمد وربآ من رکاسر -

 : هک تگف و تشاگذ ناسباپ تدس فک نماوت تیسب

 . دبینب را اش هچب تسا همدآ -

 : تگف و داد شنانش را هچب، مدرآد هسرمد از یزوپر قتیو

 . تسا من ي هچب او، اهاناو -

 : تگف ناسباپ. شر شر یختر می کشا و

 ؟ شبینیب مشورایب یهاوخ می -

 : تگف

 . منک می اصد ناسباپ تمگف می دروخ مین اذغ قتو ره. درست می ناسباپ از. هن -

 : تگف ناسباپ

 . نشو ردما لیو. شو گس -
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 و اه هصدق نبارق. یختر کشا تنساوت تا كولملاسرفا ششب. فترگ یستاک یشارب و
 اش هسین يرو را سرفا رس تشرع. دنک آرام را او تنساوتن مه میلس ياه هوسب

 : تگف تشرع و دنیختر کشا مه با. تشاگذ

 . تسه هک تسا نیمه. میتسه نایماهردم و اه هچب بدبخت اه زن ما -

 : تگف و تشاگذ شبیرغ ياه مشچ هب تدس مه میلس

 . دشون اه ظالم حطس مه ناهج ياه مومظل ي همه تیسبای -

 : تگف رشدما. داد رسد لییخ

 . زیزع مشو مین تفملت هک من -

 . دیمفهن تسرد مه تشرع

 را شدنز هخرچود ياپ و دنما می هدنز رگا. دز کمشش هب را ایشهاپ، موعصم لفط
 ناش یکی رخآ، مدآ می نژیب رگا حتی، مدآ می تیسه رگا؟ ودب بوخ چه یدد می
 ...  دنمدآ می

، داد می شهرا زنپیر رگا؟ یردگب رشدما يارب تقلسم قتاا یک تنساوت مین تیسه
. دناوخ می رسد فتر می قتو آن. دنبک یگدنز لتاوت مد يرانبا قتاا وت ودب رضحا
 روکنک رد هک ودب هدشنی. داد می ناحمتا اممد باید. ردک رهشو هک ودب تمشه سالک
 تا داد می ناحمتا رقدنآ بوخ. دندش مین لبوق رتیشب تا دنچ رفن صد از اه هاگنشاد
 ...  شودب لبوق

 : ودب هتگف میلس

 دنیک می رهتظا. مه يرو کسما تا دنچ اه زن ماش و. منیز می کسما نما همه -
 ...  هکسبالما یک ما يادنی...  تسا نوخ نلتاد ماا دیختوشبخ هک

 : ودب هتگف لد رد تشرع و

  ...  یهاوخ می ارکدسما زن مه تودخ -
 . نولخد ماا ختوشبخ رهظا هب: لغش
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 شپر روچط دآور می رد سر ایدش. دناوخ می تقد هب را رولرو ي همیمض روتدس رگا
 ؟ دش می صالخ اعقوا. دش می صالخ. رقد: قتو آن و دنبک

 : تگف دونخآ

، اوح و مدآ قتیو از. دنبک فظح یناطشی وساسو از را ماش المع راگدناوخد دنیک اعد -
 ءانبا ي همه نوطب رد یشحو انیوح یک، ددنروخ و دردنک هیقل را یناطشی ي هچب
 نوطب رد نوعمل آن از یئزج هک تساوخ می را نیمه مه ناطشی و، فترگ ياج مدآ
 ...  دشبا مه یناطشی، دشانب یهلا تماما نانسا و دشبا نانسا

 
*** 

 
 را او تساوخ می تشرع. ختادنا رشدما نردگ رد تدس، مدآ تیسه و دش هک حبص
 هب. امدنی کشا ماا، دنبک هیرگ تساوخ می. تنساوتن ماا دهبد له حتی، دنبز سپوا
 ارسو. دآور را اه انمدچ يراهب رکتد. ختادنا شسر را زشمان رداچ تیسه ي هراشا

 يارب را يارسرا چه هک دردنک شیحال، درسنب توران جان ي هنخا تا و دندش
 . دنا هردکن شفا را يارسرا چه و دنا هردک شفا رگبزردما

 ابقشس وسرع نردگ رد تسد توران جان. ردک زبا را رد و ختادنا را دیکل تیسه
 : تگف و شدوسیب. ختادنا

 ...  قتو همه ینا راگروز يا. يمدآ شوخ مینخا -

 : تگف و دوسیب را توران جان تدس تشرع

 . دنیبک مدآ تیسه مثل مه ارم تا ام هدآور هاپن ماش هب یجبآ -

 پر تروص از و دش ردما هتاوک و دمینگ وج ياهوم هجومت هزتا و دآور ياچ تیسه
 . دروخ هیک اش هردک فپ ياه مشچ و دزر گنر و مک و کک
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 تشاد را میلس هدیه ياهیبرف زنوه تیسه. دنیاسر اش هاردا هب را تیسه، يراهب رکتد
 هقالم یک قشن ینا. دشیک دهاوخ رکتد از ريیوصت اهنآ از یکی يرو هک تنساد می و

 . دز دنخبل هشدینا ینا از و، ودب اجب و اج با یشآ. نبود يرذن آش

 . الیوشحخ هک الموشحخ -

 کلشم با ییرویارو رد. دیخرچ می هرفرف مثل ودب هک لاوشحخ. دش دنت تیسه ورد
 می يروجبد مغ و دياش نجوعم ینا یگدنز و دش می دنت ورشد مه اه
. درسب ارف يبدا نوکس و مشآرا و شدازدینب اپ از تا شدنیخارچ می یاآ. شدنیخارچ
 حالتی ره رد. ودب مشآرا و هنینأمط، ردک می آرزو هک را يزیچ اهنت. ودب دزو الحا. هن
 تنگفن روغد و نودب تسراسر یريلد. ودب مه یريلد ناهاوخ. دش می هجاوم آن با هک
 حتی هک ودب هردک مهسر روغد رقدنآ رشدما يارجما رد. تنشادن هرچه رب کسما و

 احتس از روغد هک دیسر می ارف يراگروز یاآ. ودب هفتر شودخ دیا از عهقوا قتیحق
 ؟ اهارردک و اهاردپن با دشونب کنی همه اهرتاگف و شود هدیچرب نیمز

 : تشاگذ تیسه ولج يا هدنوپر ريفخ

 ؟ هن رگم. تسبوخ نحالتا وزرما، نیارنو منخا -

 : دپرسی هک ردما رهشو ابوج رد و فترگ را رنجوگ حمدا ي هنخا تیسه

 ؟ هبارو یا شیري مرختد -

 . شیر شیر داد ابوج

 ؟ تساجک الحا؟ هودب اجک؟ تسا بوخ حالش تسا هدنز -

 . تسما ي هنخا الحا. هودب خیرف ي هنخا -

  ...  بیوخ قتلشم. ترکش یااخد -
 : ردک نفتل میلس هب دعب

 ؟ يروچط. مالس -

 »ارمد همه ارمد ارو ت نوچ«. الیع -
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 . ینز می فرح من لد از -

 ؟ يا هتنشس یا يا هدیباوخ؟ ینک می رکاچ يارد -

 ؟ یپرس می ارچ. مناوخ می ريیجوه ارمد. ام هتنشس -

 . منبک مجسم مرظن رد ارو ت مهاوخ می -

 . انجیا ایب شواپ بخ -

 . میمه با روز ره میتگف قتیو. یما هتگفن خیرف منخا هب هک زنوه -

 ...  نودب مه با تذل ینا -

 تشاد را قاقشحتسا هک ردک یصخرم هما ود ياضتقا و تنوش ریوز هب يا هامن تیسه
 هیددان را ريفخ ي هدننک شپرس هاگن تساوخ. دنبک نشیما هک داد ريفخ هب و
 می ینما دتاسا هب راشو رد را شودخ يرأ هک داد حیضوت. ردک تجماس ريفخ، یردگب
 . یردگب را او ياج تا دنبک هدماآ را شودخ تیسبای ريفخ و دهد

 ؟ من -

 و تشاگذ زیم يرو زسب مخمل کشرو با يا هبعج. مدآ تیسه قتاا هب هدزنرد نژیب
 : تگف و تسب را ایشه مشچ. فتر وا لبم يرو

 . دش متما خیسی پهت يارجما -

 . مشنوب خیسی پهت از مهاوخ مین -

 : دشیک هآ نژیب

 ياه هتوب از پر و خگالسن از پر نیمز یک رب تسا فشرم. دارد ودجو خیسی پهت -
 اهدنفوسگ اهناشب اه حبص. هردک یرگ اهرخا يال هک يذغکا ياه لتمادس از پر و رخا
 . دننک می اروخنش را يذغکا ياه لتمادس و اهرخا اهنآ و. ارچ دنآور می را

 نژیب يقاآ يارب ياچ انیول یک داد روتدس، مدآ هک متخدسم و دز گنز تیسه
 : تگف و شودگ مشچ نژیب. دورایب بکتا یسررب ي هاردا تنواعم رنجوگ
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 آب رگا تگف. ردک رماضحا راژاگ از ردپ. تمنیس یسررب ي هاردا وناعم رگید من -
 ؟ ینک مین زبا را یطوق رد ارچ. ورمایب ارت یناگدژم ایمیب و رموخن تسا تمدس

 : مدآ ونیرب یگفتوار از دروخ هک را ياچ

. تسا هدنز من زیزع، یدوگ می. دصقر می و دنز می کنشب اه هچب مثل ردپ -
 . تسا هدنز من لگوشخ

 شوگراچه ردمز یک. ردک زبا را هبعج رد تیسه. دنا هفترگ نشج هنخا لها ي همه
 نژیب حیضوت از و. الط از قابی رب هدش عیصرت. سلماا ياه نیگن شردگاردگ، طسو رد
 هک -داردن خی، رهاوج طعهق ینا ردمز هک تنساد، ودب هتنساد ردپ حیضوت از مه او هک
 تپش. دنا هردک می صلو ناش هدنبرو فرط ود هب -هودب قدیم ياه زن ي هدنبرو لگ

 هدنبرو لگ. نبود مهم ردمز تنشادن یا تنشاد خی تیسه يارب. هفترگ می اررق ناسرش
 شود می روچط را میدآ بان رهوگ دشیدینا می. تشادن تییمها، هودب ینز ره ي
 لالد رشوک هک نماگ ینا ناجخل و؟ را فتیاشر و ینانسا تیثیح رهوج؟ دآور تسبد
 آن ناثوار و تسا هردم آن بصاح بدال و، هودب هتشاگذ ورگ رنجوگ حمدا شپی را نآ
... ؟ تساجک ناش هدج هموحرم یا ردما موحرم هدنبرو لگ هک دنا هتنساد مین موحرم
 را هبعج رد هک دش جبوم؟ هتشاد ودجو ريهاوج ننیچ هک دنا هتنساد مین الصا یا
 : یدوگب و ددبنب

 . ارمدن رنجوگ يقاآ رب تینم، ام هردک ادپی را مودخ ردما من -

 : تگف، تشاگذ می بیج رد هک را یطوق نژیب

 . تردما شپی دآور می را یزوپر، رشوک هشنبیک حبص -

، ناج رهاوخ، مینخا؟ نبود یشع نماما یا تشرع سک چیه يارب رگید رشدما یاآ
 ضوع یناگمه قفاوت یک منض »ءماسلا من لزنت« ءماسا حتی هک يراگروز...  هردما

 ...  دندش می
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 هچنآ و ردک می زبا را اه هسفق شوک. ینتکا هنخا هب ردک وعشر تیسه، فتر هک نژیب
 یدد هسودآ مملکت مدآ زبا »هنخا« هب هک رعص. دآور می رد تشاد قلعت شودخ هب

 : تگف مینخا و دردنک می كاپ يزسب هنزخاپشآ رد توران جان و مینخا

 می نماسآ هب رو را ایشه تدس فک زمان از دعب. دنبل. دنبل. دناوخ می مه زمان -
 . ناسر يروز يا: یدوگ می و یردگ

 اررق« و ودب میلس و تیسه طبرا نفتل یوشگ »ياه هچیرد«. دیدنخ می توران جان و
، قتو از شپی تعاسمنی روزره...  اردف هد تعاس. ردک می نارشتداش »هدنیآ روز

 و. دراشفب را لشد و دنبز را شگنز تا دش مین ورد نفتل از و دش می آرامان تیسه
 تسب می را رد و دآور می ابوخ قتاا هب را نفتل، هنخا رد دسیر شیصخرم غالبا قتیو
 . دنبک نفتل هجرح از میلس تا دنما می گنز هب شوگ و

...  ودب هامدنی تیسه یصخرم غالبا زنوه، دآور را یزوپر رشوک هک يا هشنبیک حبص
. تسا مزرق اش یینب تک و ردما ياه مشچ هک دش هجومت مدآ هنخا هک رعص
 پسر و ردما. ودب هفترگ اش هیرگ، ردک فیرعت شودخ هک روطنآ مه رگبزردما
 هتشاگذ را شسر. ردک مین اهر را ردما مناد یزوپر دودنب هدیسیل را رگمدیه لاردسخ
 ارمگذ مین. مهاوخ می ولوچوک رهاوخ ودب هتگف و مینخا همدآ شپی کمش يرو ودب
. ودب هفتنر و هدز اپ و تدس. شبردب و دنبک لشغب ودب همدآ يیدنو. دنبز شگنچ يدیل

 مین نخا یزوپر ونبد قاآ ودب هتگف لالد رشوک. دنبما رعص تا ارگذب، ودب هتگف مینخا
 زیم يرو قاآ فرط از سانکسا هتسب دیننچ رشوک. دنبما هدنز مه هقیقد یک دناوت

 تاخت هب ماا ودب هفتر او با مه یزوپر و هفترگ را زیوپر تدس مینخا ودب هتشاگذ
 : ودب هتگف هردب هاپن رگبزردما مناد هب هتشگرب

 منماما رمع ي هشیش رگم. منبما انجیا ارگذب؟ تنیس وت ي هنخا رگم رانوت یجبآ -
 می لتد وت قتو آن، اوه روم می و مشو می دود و دود و منکش می ومرب رگا؟ تمنیس
 : ودب هتگف و هردک هیرگ نتوران جا. دزسو
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 هسرمد از دعب رعص روزره وگب يیدنو يقاآ یا تشاداد هب ودب هتگف دعب...  دالاو يا -
 ؟ دشبا -انجیا تدورایب

 دقینف ینتسب ودب هدپرسی یزوپر، حشو غبا شبردب رعص هداد لوق یزوپر هب يیدنو
  ؟ ريخ می یمارب مه

 را کینع بقا تا. زاس کینع شپی انجآ از و ردب کشزپ مشچ شپی را تیسه، ردما
 شفنب بقا یک سر رخآ را وشرف کینع مه و ردک سر هب ناج را تیسه مه، ددسنپب
 بوخ هک داد روتدس تیسه هب و. ردک شیضرا، تشاد سیر شفنب ياه هتدس هک زبا
 ي هدرشیت رختد یک هب تیهاشب الصا کینع بقا ینا تگف و دنبک هاگن هنیآ رد
 . هدش مه رت لگوشخ حتی، داردن کیینع

 را مینخا ودجو لحم لها هک دشیکن لیوط ماا: شودب رضحا کینع تا دشیک می لوط
 و کلتسیروتوم یرمعت ي هزاغم تنسرک رالتا. دردنمش متنیغ دباآ لیو نابایخ رد
 نحسم. تگف مدآ شوخ را مینخا ممقد هک ودب لیحم نیلاو نخارومیت ي هخرچود
 از، داد می رشافس مینخا هک يا هناربنو ره. ودب هدش مینخا ي هاختبلد كاپ هک وبد
 حتی امدبا هالچغ زنوه بوخ. هنخا رد دآور می رشافس از دعب روز، هدش مه گسن ریز
 ي هدنمایباق ياه طسق مینخا...  يا هلمد لففل، قلمی زسب رایخ ماا. ودب هدزن هناوج
 ويگدنبل رد، طاسقا شر از صالخ وبد نحسم و داد یگنیرج لپو را وبد نحسم تنوا

 . دآور می مه ريتهب ربا هرت. داد می یدنو را اهارد هنخا و دیمد می ردتنبل شیتدس

 هک ردک هراشا وبد نحسم هب مینخا قتیو هزتا و دیلکپ می ناش هنخا انویا رد هیدرف
. درست مین پنیر از رگید هیدرف هک مدآ شدیا هب...  دارد هانگ، تسا ترتظنم هرختد
 . ددنز يورد مه با و شدنانش تشدس لغب

 رانوت یجبآ و مینخا تا دورایب انوخپیش هب هچیقال یک رشدصم تشاد می وا راسمیت
 ياهاعص ماا تشاگذ مین لیسع يرو را ایشهاپ رگید شودخ و دنشینب یشرو
 رشافس هردصم هب مه ومیل هب بتشر ناشیارب. ردک می ازشنو هاگ هب هاگ را شیکگنچ
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 شنیانجاج ي هخال پسر دبپهس سر هب راسمیت. نبود رکاهبد هردصم شوگ ماا، داد می
. دنک می را نخا نیهاش ي هیصوت، درو می ناشیا شپی قتوره هک دروخ می مسق
 اه هامن دنچ ره، تسا هدش رشافس هک ودب آن از حاکی مه نیهاش ياه هامن

 شنان اما. انوتس رکاسر یا گنهسر بانج ختنادنا تدس از ودب پر. ودب يا هامشنبخ
 . دنک می یگدنز اهنآ با ناشردما هک تنوش او هب تیسه تا ودب نغرو وت ناگداپ رد

 بجعت از هک تگف تیسه هب و دناپر ابوخ از را همه و ردک نفتل یشب همنی نیهاش
 نیهاش ياهاخش و تگف رنجوگ حمدا و ردما نایم نایم رقان از تیسه...  هدرآورد خاش
 . ددینخ شغ شغ هک ارچ، فتر ورف

 نغرو و دنیبااوخ می را یجبآ و ختادنا می تخت يرو کیتسالپ هرفس یک مینخا
. داد می ژاسما و دیمال می رگبزردما رکم و اهنوزا سر هب و ردک می مرگ کچرک
 هردک شهاوخ هک ودب یگربزردما امکد آن. تشادن روخ در و ودب يراهب رکتد یزجوت
 ؟ دنبک اش هنایعم يراهب رکتد

، تگف می شودخ، هحافظ ینرتم. داد می سپ مینخا هب و ردک می رب از رعش یجبآ
 هدیدپسن تیسه هک را ريعش مینخا شهاوخ هب. ردک مین ماکان همارهم از ديیا ماا
 نخا رومیت يارب رنبوط یک مینخا و ردب نخا رومیت يارب و تنوش شوخ طخ با، ودب

 ختنانو دزو لییخ هایشلع یفص هقانخا ياهشیرود از یکی شپی نخارومیت و یدرخ
 ارجا زاس ختنانو ياهنم آواز با را رعش طعهق نخارومیت هک يروز و فترگ دیا را رنبوط

 آن دسیر نوچ انیرح ردم: دنیاشک تنسرک رالتا هب مه را تیسه و مینخا، ردک می
 ...  هاگایج

 رد دنارد قح مه انرگید ودب هتگفن رگم؟ مدآ مین یشراگتساوخ هب میلس ارچ
 اریدد هب هک تشاگذ اررق و ردک نفتل خیرف منخا روز یک تا؟ دننبک کتشر ناشیداش
 و دنمدآ می او يراگتساوخ هب شنماگ هب هک داد وزرب راچان تیسه و ایدیب ناج رهاوخ
 . يیزر هامرنب هب ردک وعشر مینخا
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 شپی ردب را تیسه. دونر شدیا تورف پیرگ. داد هیوم رشافس وبد نحسم هب
 همرسو وتنما یک و دیفس و مزرق ارخالد نهاپیر یک او کیتوب از و هنارسخ ياسروما
 . ودب هدش هدشیک زر خن سريرو ورد تا ورد. یدرخ دیفس میشیربا سريرو یک و يا

 ردما و تشاگذ ناشرایختا رد وم لمد یجرخا ي هلجم یک داهرف. داهرف اغسر دنفتر
 دلینص يرو هک تیسه و تنسما می هاگشمایآز هب هاگشیآرا. ندز ورق هب ردک وعشر
 مخمل ارولش و کت داهرف. تسا حیارج ملع قتاا هشبی ردک ساسحا ردک سولج
 سر تا ایشهوم و ودب هتسب یناپیش هب شفنب میشیربا ارنو یک و ودب هدپوشی شفنب

 را دیفس شپورو، زن تدسور ؟ودب لمارشق لیوک ؟ودب تپوس خسر. مدآ می هناش
 تگف و ردک هنایعم را تیسه ياهوم. رکتد یک هشبی دش. ردک تن داهرف و فترگ
 . ردک هونباب هدناوشج و هنادهاسی آب داهپیشن ردما. داردن ال، جتسا یشحو

 . تسا کینز هخال مدپسن مین -

 و اه لولحم و قیرب اشرت یشر و نیچوم و هناش و یچیق اعنوا، انردگ زیم یک يرو
 هدش هدیچ بترم -تشاد مشچ رب کینع دنچ ره -اختشن مین تیسه هک ياربزا
 یشر -یچیق -نوسیول. تشدس داد می رتاسرپرس و، هناش: تگف می داهرف. ودب
 با تیسه دش متما هک »گشینارب« رکا. ردک مین هابتشا اًبدا زن و...  سرب -اشرت
 . دشیک حتیرا فسن، اختنشن هنیآ رد را شودخ هک وديجو

 بل وت، رختد و ردما و رگبزردما از لنس هس ناگدنماین و، اهنت. مدآ خیرف منخا
 : تگف خیرف منخا. تشاردب را یشسررو تیسه. دنفتر

 ؟ يا هدش کیینع زیزع -

 تدس هک رگبزردما هب خیرف منخا. دنبک را شوالتپ خیرف منخا تا ردک کمک تیسه
 !خیرف: تگف داد می

  :دپرسی، دفتاا رالتا طسو زیم هب هک مششچ. دوسیب را تشرع
 ؟ يا هدش زراءولا سیئر زن ناج رهاوخ -
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 . ودب رتظانا هب لاچیخ رد هک ردک می رفک تیالکش کیک هب تیسه و

 : ردک زبا را فرح سر خیرف منخا، خسر وت و هداس کیک و ياچ فرص از دعب

 ؟ تودخ یگدنز و هنخا سر رديگ میرنب ارچ ناج رهاوخ -

 . دنک مدآ تیسه ثلم مه ارم تا ام هدآور هاپن یجبآ هب. تسا مودخ ي هنخا مه انجیا -

 : دز یدد را تیسه ياپ تاسر خیرف منخا

 . زیزع يا هدش رت لبومق کینع با -

 : تگف مینخا هب رو و

 تسا رضحا. دهبد ناش تیشآ تا هردک طهسوا را او و، هردک نفتل اهربا رنجوگ حمدا -
 مشچ هتفکل آن...  دشبک دنفوسگ ایشپ ويلج رددگرب هنخا هب شنز هک جرديم هب
 . دنبک ونیرب را هجوعم و جک

 :داد روتدس و

 . التدنب دناییب نبز نفتل يیدنو یا نژیب هب ناج رهاوخ شواپ -

 . ودب هردک سلتماا حمدا

 : تگف و ردک ريفک مینخا

 هچب. دننبک لتمالد انجیا ام همدآ. دنا هودب لمعم اهالس یجبآ. ناج رهاوخ یناد می -
 . دنا هردک را رکا نیمه مه رانوت یجبآ .مناوخ می رسد روم می، مدآ ادنی هب هک

 چه. شریز دنبز افلغان و دشبا هتشاد تسود لاس تیسب را شرهشو مدآ روچط -
 . دنبک وت مسا هب را یگدنز و هنخا تسا رضحا حمدا؟ يارد سر رد ريفک

 می مه آن هک یمرب می ودخ با نفک رمت هن. یمرو می مه لخت و یما همدآ لخت -
 . دپوس

 ایدیب و دارگذب را هسین هب تدس رکنو و تفکل و ورب و ایب همهنآ مدآ. منک ضرع چه -
 . دنک می طبض را همه هججوعم و جک مشچ هتفکل آن... 

 . شنودب فیرح تاپسی و حمدا از دهاوخ مین رگید هک تگف مینخا
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توران . ودب دنک درکا. دنبک تپوس تساوخ و تشاردب قلمی زسب رایخ یک خیرف منخا
 را ريیجوه هک تنساد می. تشاد ريتیشب برخ تیسه. دپرسی را میلس لحا جان
 منخا. دارد میرب تشاددیا و دناوخ می ومد ربا يارب را ءایلاو ةرکذت دارد، هردک متما

 میلس فتر می و ردک می وزكد كبز هک خیرف. یدد می ماش عقوم را میلس خیرف
 ريهشو بی از بد رهشو هک تشاد هدیقع كولملاسرفا لحا ینا با. داد می یشارلدد
 . تسا رتهب

 : دپرسی توران جان

 . ام هردک تسرد بارم را حمتیرم جرتا ناشیارب؟ دردنکن ازرفسر نخا میلس ارچ -

 میلس از را نیارنو منخا ياهبارم فصو هک تگف و دز قرب كولملاسرفا ياه مشچ
 تسا یسقد رتظنم عالف و مدفتاا هرا مودخ هک ودب هامدنی هجرح از زنوه میلس، هدشنی

 :هک دز دنخرهز مینخا. ایدیب نافهصا از هک

 . دناییب مه با هک توسکنی رتظنم مه یسقد بدال -

 . بدال -

 شودب قتیو اهتنم. ودب میلس زن او. دنلعطم ول ناش همه هک ردک می رفک تیسه
 . شود می مه را قالط ي غهیص، دننبک يراج ناودشخ ردم و زن را قدع ي غهیص

 : تگف توران جان، فتر هک خیرف منخا

 می هک مه یزوپر. کن توعد را ایشه هچب و زن و يراهب رکتد، رعص اردف مینخا -
 . یدآ

 یجبآ، دروخ می هک را امشش. ددنآور می اهرعص توران جان ي هیصوت هب را یزوپر
. تگف را جرنت و جنران رختد ي صهق یشارب تیسه مه بش یک. تگف می صهق یشارب

 می ایشج نشیما بقع مکتنی رد و ردک می لشغب يیدنو. شدنبااوخ می مینخا
 تدفیب اش هچب دنکن. دنارب هتسهآ هک تگف می مینخا و، دشیک می یشرو وتپ و داد
 . هدتافنی اقیفتا نیچمه الحا تا هک داد می ابوج يیدنو و نشیما فک
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 : دپرسی تیسه

 ؟ اردف سپ يارب یدارگذب را توعد شود مین -

 : داد ابوج ردما

 . شود می ابرخ تیالکش کیک اردف سپ ارچ -

 . مشک می اردف بوخ، مشبک يراهب رکتد از رخ منی یک مهاوخ می -

 :دیدنخ مینخا

 نردگ رد تدس. تسا رتهب یجبآ لحا رقدچ هک دینب می و یدآ می يراهب رکتد -
 . شدوسیب و ختادنا یجبآ

 رد تیسه و ردک اردیب ابوخ از دزو لییخ را او، تیسه تساوخ هب توران جان
 رد هک یدد و تنشس دشاپ. دناوخ حبص زمان یک اهنت هک تشاد او هب مشچ ابوختخر
 دیا هب و تنیس شدیهش پسر ياه هامن و سکع مبولآ راثآ از ريثا رگبزردما زماناج

. دشیک را اه حرط. هردکن تیسه ردپ هب يا هراشا چیه رگبزردما یرخا میاا رد هک دآور
 با را رکتد هک دندیدپسن را حیرط رگبزردما و ردما. رخ عبر هس -رخ متما -رخ منی از
 شسر تپش -نردگ هب میدآ تن ياهامپی یوشگ -.داد می نانش دیفس شپورو
 رکتد هشبی دنچ ره - تنیس يرابجا یزیتو قح: ودب هدش هتنوش یشرو هک ییوتابل

 ردک داهپیشن ردما .دشبک ریزتر را ایشهمشچ هک داد روتدس رگبزردما. نبود يراهب
 شدیا از میلس نفتل. دز گنز نفتل هک ردب می تدس حرط رد تشاد. دشبا اندنخ هک
 . ردک وازپر ریا آور ماپی فرط هب لحا ینا با، ودب هفتر

 . مالس -

 یهاوخ می. متبینب کینع با دهاوخ می لمد. يا هدش راتبیز کینع با ام هدشنی -
 ؟ مشیبا مه با ماش بشما

 مه با دعب، ایب مه وت. یلشا و نخارومیت، یلشا با يراهب رکتد. یمارد نامهم رعص -
 . یمرو می
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 . فتر ادنی رخآ تا شود می مه با -

 . ییآ می سپ -

 . رموبخ مه جرنت يبارم از مهاوخ می. اینیق -

 . يا هدورانی سپ و يا هردب هک را آن. ارم بقل ینعی -
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 فصل نوزدهم

 داد تیسه؟ دودنب هتشاگذن او يارب تیشاددیا ارچ؟ دودنب هفتر اجک هردما و جانتوران 
 : دز

 ؟ تنیس هنخا یسک -

 هدفتاا تختش يرو رگبزردما ي هنخا نهاپیر. دز را اغرچ دیکل و فتر ابوخ قتاا هب
 شودخ ي هتگف هب رگم؟ ودب هتنبس را زشماناج ارچ. ودب نهپ قتاا فک زشماناج. ودب

 ساسحا. ودب زماناج رانک بیآ کییتسالپ لطس یک؟ تشاگذ مین زمان نآ رد ناطشی
 هنجگ رد. ودب هدش ناهپن هنجگ رد ودب هک ره. دشک می فسن اییج رد یسک ردک
 هسفق رزد از هکچ هکچ، آب. دردنک مین لفق را يرد چیه زگره هک اهنآ. ودب لفق

  :دز داد تیسه. یختر می شرف يرو
 ؟ تسانجیا یسک -

 : دسیپر ییاصد

 ؟ اییهنت تیسه -

 . ودب دارم ياصد

 ؟ ینک می چه انجآ، دارم -

 : تگف دنبل ياصد با و دیبوک هنجگ رد هب را شنیاپیش. ردک قه قه دارم

 ...  ینرت ننیزان آن ادنی همه از. دیخرچ شودخ ورد ربا هس. شدنتشک -
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 . دنا هردک لفق یترو هب را هنجگ رد ارچ؟ دنتشک را کی -

. من رب يوا. ختمادنا مودخ را هنجگ رد تچف، مدشنی هک را اه قتاا رد ياصد -
 . آخ...  مدبنب را اه مشچ آن تمنساوتن

 . ونیرب ایب و کن زبا را رد تچف بخ -

 . شود مین زبا. هدش پیک -

 . داد راشف و تشاگذ هنجگ رد هب را تشپش تیسه

 ؟ روچط الحا -

 : فتوک می هنجگ ي هاروید هب سر و ردک می هیرگ دنبل ياصد با دارم

  .هن، هن -
 هیلو دارم و. یضترم یا هنزارف؟ ودب هدش هتشک ناشماکد. ودب حضوا دنا هفتر ول هکنیا

 . ردک می

 . ردم کن روج و عمج را تودخ -

 ینراتبیز آن. اه مشچ آن يرو دنیزر می كخا؟ او ارچ؟ من رب يوا؟ شود می رگم -
 ... 

 هبلک دورایب دارد اربزا چه ره هک تساوخ او از و فتر نخارومیت اغسر هب تیسه
 دودنب هردک شوشک چه ره دارم و شودخ. دورایب رد را هسفق رد ياهالول دنناوبت
 ره و ودب بلد ینرفن چه ره دارم و ودب هدز گنز هسفق خلاد رد تچف. دودنب هتنساوتن

 . ودب هدز و ودب هیختر و ودب هتگف، دیارف چه ره و تشاد کشا چه

 هک دهد می يرکا هب تن ارچ. یردگب آرام هک دز داد شسر. دش قاط اقتشط تیسه
 پر هیسک یک، هودب ششود يرو کتش یضترم هک ودب هدیمهف الحا و؟ داردن را شناوت

 اه نشیما يالبال از، هتشاگذ وبد اپ یضترم، هداد تسیا ناسباپ. تشدس بکتا از
 همدآ رگید ياه ناسباپ. هدشیک هحلسا هتشگرب یضترم. هدشیک تسو ناسباپ. هتشگذ

 تشدس ناش مییت ي هنخا اول ي هقبط اکنس هکینز آن و -هدش تییعمج چه -دنا
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 ردم آن و...  یضترم فشر با نوخ و...  هردک می اشتما رهنشاریا نابایخ سر شرکم هب
 را رشدپ یضترم راگنا. هردک شچپی بانط هفترگ را یضترم تدس، هکینز رهشو هک
 . دنبک هتنساوتن رکا چیه، رکا چیه...  هودب یچاشتما دارم...  هودب هتشک

 خرچ نغرو. دروخن نتکا الول. دز الول هت هب و تساوخ کنشدنق، مدآ هک نخارومیت
 ياه ياه، دآور را نغرو هک تیسه. هردک اغد اتینب نغرو بوخ. دنتشادن هک تساوخ
 : دز شرت. شردب رد اج از برص و برص و برص هب نخارومیت توعد و دارم هیرگ

 . ردم کنن تپر را نماساوح -

 از الول یک کشچ و تیوشگ چپی راچآ نردب ربکا و ندز ناهسو و مالی نغرو از دعب
 : دز دیارف تیسه، تشگذ حد از هک دارم تابی بی و دش ادج رد

 . دارم ورانی رد يزبا هناوید -

 : تگف نیارگ دارم

  . منز می قع نالا نیمه -
 تدس و خزید ونیرب اپ و تدسراچه دارم و ردک هیل الول یک با را هنجگ رد نخارومیت

 . ودب هدفتاا هرا آب هک یدد را هنجگ فک تیسه و یدود لتاوت هب ناهد ولج

...  لما نجل و هدز البا ارولش ياه چهاپ و ودلآ لگ و هدز البا اه نیتسآ و مدآ وت دارم
 : تگف می هیدرب هدیرب و دز می زار و دیلتغ می نیمز يرو. هاسی یشر هضبق یک با

 هردک خی مغلش آش آن...  هدروخن راهان وزرما یضوح آب. هیضوح آب، مدز می داد -
 ...  مربخ هلجم و راگسی راهان از دعب مودب هفتر... 

 : دپرسی تیسه از نخارومیت

 ؟ تسا مرگ محما -

 . ودب مرگ

 ؟ تسه هنخا رد اتنب و بیطلا لسنب و نباز واگ لگ -

 . ودب
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 ؟ تسه محما رد اشرت یشر -

 . ودب

 ؟ نخا نیهاش ياه سابل -

 . ودب يرانبا رد

 اجک هردما و رگبز منخا: درسنپب هک ددنفتاا فتارص هب تیسه و نخا رومیت هزتا و
 انریا رختا ي هنخا لسبیلس نابایخ هب هک دنتنساد دارم ياه فرح از و؟ دودنب هفتر
. دنتشگ میرب یستاک نماه با و دودنب هتفر یستاک با. دهبد هاپن را دارم هک دودنب هفتر
 جیگ تیسه، ردب محما هب و تگفن مه لیع یا. دز لغب برض یک را دارم نخارومیت

 دورب یا، دنبک مهسر دارم يارب سابل و طایح رد يرانبا اغسر هب دورب اول: ودب هدنما
 مین هک را هدش سنج هنجگ؟ دنبک کشخ را هنجگ فک آب یا، دنبک مد نباوزاگ لگ
 ياه هلجم و ردپ ياه هامن و یگدانوخا ياهسکع مبولآ. ردک رهاط و دشیک آب دش
 و ودب هنجگ فک انمدچ ریز تشاد رب رد را نیارنو نسیح ياهرعش هک تیبرت و میلعت
 . ودب هدش سیخ مه رگبزردما ياه هنجینگ

 : هک دفتاا میلس ياه فرح دیا هب

 ي هنخا رد دناوت می تنیس منا یشاج دارم رگا هک -تسا رطخ رد ما نتاسود ناج -
 هرگ هک تنساد می ودب اه مدت. دش زبا اول هرگ و ردک نفتل میلس هب. شودب ناهپن او
 : تشاردب را یوشگ شودخ میلس. دننما مین روک هارومه اه

 . یمدز ركاپ رد راهان از دعب را نایماه فرح هک ما؟ رديک نفتل دش روچط -

 ؟ تسا تدیا. م. شبکتا وت -

 . هتبلا -

 ؟ ایییب یناوت می. تسما ي هنخا -

 . هتبلا -
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 رانک کییتسالپ لطس و رگبز ربا یک. ردک می کشخ را هنجگ فک تیسبای اول
 را شپسر از رگبزردما ياه يراگدیا اهنت ماا. ودب زاسرکا تکشدس یک و زماناج

 هرپنج رانک هچاقط يرو و طایح هت يرانبا هب ناردشب می؟ ردک کشخ دش می روچط
 هب کییتسالپ لطس با دارم، یضترم ندش هتشک از سپ دز می سحد. نادشارگذ می
 يا هنخا رد. هدناسر اهنآ ي هنخا هب را ودخ و هتشگ اه چهوک ورد یضوح آب تروص
...  هدروخ هردک خی مغلش آش...  هدشیک را هنخا آن ضوح آب اعقوا و هدش لعطم مه
 اجک از را لطس. ودب هنهک لطس. دشبا هیدرخ تنساوت مین را کییتسالپ لطس ماا

 ؟ هدآور

 ردک آب پر را ريکت و یختر رگبزردما ريکت رد اتنب و بیطلا لسنب و نباوزاگ لگ
 را میلس نشیما قوب هک دورب دارم يارب یپوشش اغسر هب تساوخ و تشاگذ زاگ يرو و

 هب. دیسر او هب تیسه هک ردک می لفق را نشیما رد تشاد میلس. یدود ونیرب. دشنی
 : تگف میلس

 من. تسرا تدس زبا و تسرا تدس چیپب شو ارسو. تیفیب الب رد مه وت مهاوخ مین -
  . منک می زبا یتارب را طایح رد
 برخ ندشنی از و مدآ وت میلس و ردک زبا را طایح رد. ودب تشدس ردپ ياه يراگدیا

 : تگف

 . سسوفا -

 . منبک ادپی یشارب سابل يرانبا وت روم می من. هنزخاپشآ وت ورب وت -

 ؟ هدروخ یرت مه دارم -

 . مناج هن -

 يارود ماا. فترگ اج رف رد ردپ ياه يراگدیا...  دش مهارف کامل سابل تسیکد
. ردک می كاپ را زاگ تشاد میلس و، ودب هردک شوخام مه را زاگ و ودب هفترسر یهایگ
 . دز را رد، ردب محما رد هب را اهپوشش تیسه
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 زار شنت رب نیهاش داشگ ياه سابل. ودب هدش هدشیارت ششیر. ودب هدش ضوع دارم
 ودب یهاگن اش هشردف مه يرو ياه بل با، ختادنا تیسه هب هک یهاگن ماا. دز می

 . ردب دهاوخن دیا از رمع رخآ تا تنساد می تیسه هک

 : تگف می هاگن آن

 يرو را تتدس ارچ؟ تیسود و قشع لاس همه نیا؟ رديکن كاپ را ایمه کشا ارچ -
 مشرت رقدنآ ارچ؟ ديز داد مسر ارچ؟ من تسود یرگب آرام تیگفن و تیشاگذن مسر

 می دورف مسر رب هلزلز، آوار، هقعصا مثل...  يا هدیدن تسود گرم وت تیسه يا؟ ديز
 مین ارچ. شود می نوغاد روط ینا هک تسا هیبل ربارب رد ودخ یناواتن از مدآ و یدآ
 ؟ میهف

 انیول تا راچه با میلس. تشاگذ می ودخ ياج هب را هسفق رد ي گهنل تشاد نخارومیت
 دارم. مدآ ابوخ قتاا هب یسین یک رد تسخا میرب مشآرا ربخا اهنآ از هک یجونعم
 دارم هوکپرش هاگن از ایدش، هزتا و. توهبم. ودب هتنشس نوزا ود رگبزردما زماناج ولج
 و تشاگذ تیسه وتنما رانک تخت يرو را یسین میلس. ودب هردب عهجفا قمع هب یپ

 و فتر دارم اغسر هب. دشیک شسر هب ودب هدفتاا شسر تپش هک را تیسه سريرو
 شسر دارم و دنفترگ شوغآ رد را رگمدیه. دش اپ دارم. تشاگذ اش هناش يرو تدس
 . یختر می ورف دارم ياهوم يرو میلس ياه کشا و داد هیتک میلس بقل هب را

 هتگف او هب میلس ربا یک؟ ودب هردک مگ را شهرا کشا هک ودب گسن از تیسه لد یاآ
 کشا ارچ؟ ودب حمر بی اعقوا یاآ. دیتسه حمیر بی زن ماش منک می رفک یهاگ: ودب
 از هناردم تیسود راكدا ارچ؟ ردب می دسح اهنآ ي هناردم تیسود هب ارچ؟ مدآ مین

 : تگف میلس؟ ودب دیاز شسر

 . تسا اصد وسر لییخ انجیا، رالتا وت یمورب -

 رالتا هب دنتشاد مه تدس رد تدس هک اهنآ لادنب، تشاردب را نجوعم یسین تیسه
 : تگف می. دهبد دارم دروخ هب ردک یعس و تشاردب را اه انیول از یکی میلس. فتر
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 ؟ ینبک یناوت می رکاچ...  رگید تسا نیمه ردارب -

 : تگف دارم

 . .. ینراتینب آن...  اه مشچ آن يرو دنیزر می كخا -

 از مه شودخ تروص ره هب هک تنساد و تشاگذ لبم ي هتدس يرو سر تیسه
 : تگف، تدس رد انیول. ردک دنبل را تیسه سر میلس. تسا نانیکاشا ي هلسلس

 . منخا روبخ -

 : تگف دارم. تنشس تخت منی يرو و مدآ رالتا هب نخا رومیت

 . تهاپن و تپش لیع. کم متغ -

 ي هقبط رد مییت ي هنخا هک تنساد دارم ياه خساپ و میلس ياهپرسش از تیسه و
 آن و هتنشس می ناختماس ومد ي هقبط رد یهوکش یکیو منخا. تسا هودب مسو

 مد اررق سر هودب هفتر هنزارف. دنا هتنشس می اول ي هقبط رد شرهشو و هکینز
 یهوکش منخا وژپ نشیما ناگهان دارم. یردگب بکتا رفتد از هودب هفتر یضترم. هاگنشاد
 هب و، دنز می قوب یهوکش منخا. دینب می اضرهاش نابایخ رد تیعمج يالبال از ار
 زار هلال از یهوکش یکیو. دنشین می او رانک و البا پرد می دارم یهوکش منخا ي هراشا

 هنهک ریولپو، دنک می فقوت اركدنژا ي هسرمد رد مد هدیچپی ريچهنوم نابایخ هب نو
 بیآ کییتسالپ لطس، دینب می یرگاپ و تدس را والتپ، دهد می دارم هب را شرهشو ي
 بريب هاپن انجآ هب یناوت می هک يا هنخا ینریکتدزن دپرس می او از هداد دارم هب را
 بجع...  هودب یهوکش منخا ربتکاا ندآور رد یضوح آب تروص هب را ودخ؟ تساجک
 قتیو...  هودب دهاش ارجما رخآ تا اول از. بردب رد مه را هنزارف هک هداد لوق؟ ینز

 : هدز داد سیلپ نشیما هب رو هک هدشنی را اول ي هقبط زن ياصد

 ...  نایشیک ینا...  شاهاناو -

 یضترم هداد نتکا را فهحمل چه ره. هردک می نهپ فهحمل مبا تپش يرو هتشاد او
. هدآور می آش و وکوک، امیش ناشیارب...  هردک می تحبم اهنآ هب رقدچ. هدنش هجومت
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، نردب ییشو کشخ هب را شرهشو ويالتپ ي هناهب هب هداد لوق. هداد یم خی ناشهب
. دنبز سر ناشایه هچب هب یکارمآ هفتر شرهشو. دورب هاگنشاد مد تا کوشخ شوخ
 تدس الصا!  ینزشیر چه، تیشتزر و تسا يازشیر...  هودب نتایرسبد رمدی مه شودخ
 . هردکن مگ را ایشپ و

 : تگف نخارومیت هب رو دارم

 نفتل و داد شوگ و فترگ يا هرماش دارم. انجیا يورایب را نفتل یناوت می ردارب -
 : تگف و تشاگذ را یوشگ. دش ارودمن میبست هدیتک هافیق آن رد، داد ابوج

 از من وگب و یرگب هرماش وت تیسه. هدسیر هنخا هب متالس. ودب یهوکش منخا ياصد -
 ؟ دنا هدسیر. دشنبا هدسیر باید الحا تا نتارختد دنتگف نتارهشو. ام همدآ یکارمآ

 : تگف. ردب ورف را شناهد آب دارم

. يازدنا می مرختد دیا هب ارم وت تگف می. ودب مرگ هنزارف با اش هنایم یهوکش منخا -
 وت تگف می؟ یچ من سپ: دپرسی می یضترم. دازدنا می مپسر دیا هب ارم مه شبکتا
  .تیسه تودخ المع وت، وت. تینیس سک چیه هشبی

 : تگف نیارگ و دز یناپیش هب تدس دارم

 ...  ینردتنبل آن. تسا فرط کی با تنساد می -

 : تگف تیسه هب رو نیارگ و

 ؟ ینک مین نفتل -

 : تگف و دشاپ میلس

  ؟ هرماش. منک می نفتل مودخ. دنبک يرکا ننیچ منخا تیسه مهد مین هزاجا. لقاطم -
 : تگف و دشاپ نخارومیت

 . منک می نفلت من، نمتااکدچیه -

 : تگف میلس
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 ارت در ایدش. دارد شنو ناختماس آن ياه نفتل حتما. تسا هنحمقاا يرکا ننیچ -
 . دردنک ادپی

 وت ردما و رگبزردما. اپ دنچ ياصد و مدآ ناختماس رد ندش هتسب و ندش زبا ياصد
 : تگف. ودب اندنخ مینخا. دنمدآ

. هبل. دنک می يزبا رتئات رد دنک یم لایخ مدآ. تسا هبامز اهرکا ینا ي همه رقدچ -
 اهنآ ي هنخا يروز دنچ شبکتا هک دودنب هردک لبوق ورده شرهشو و انریا رختا

 . مشچ يرو قدمش. دنبما

 :دپرسی مینخا

 پسر رگا. تسا یگشنق مسا هتبلا؟ یدا هتشاگذ شبکتا را نتاودخ مسا ماش ارچ الحا -
 . شبکتا ارمگذ می را مشسا مدییزا

  :دپرسی میلس

 ؟ دیدیدن هنخا ياه ییکدزن را یسک رنجوگ منخا -

 . هن -

 . بش ياهرخآ، نماودخ ي هنخا مرب می را دارم من -

 : تگف نخارومیت هب رو مینخا

 نیماارب دارد تسود تیسه هک را ريعش نماه، ورایب را ترنبوط شواپ. نخارومیت -
 . انوبخ

 : تگف مینخا، فتر هک نخارومیت

 کیحضم یختر چه با، لاکدپ يقاآ ماا. ردک اهماش بش ماش يارب ريفک باید الحا -
 رد یضوح آب ي هافیق و کلش هب را نتاودخ ارچ؟ ودب یعنوصم نتاشیر. یدودب همدآ

 از هک مردک بجعت، اختشن را ماش و مدآ هک یجبآ، ناختمتانشن هک من؟ یدودب هدآور
 زار زار ورده و دیختادنا رگبزردما لغب رد را نتاودخ ماش هک دعب. دنش رب هدرو هدنخ



 

٤٠٣ 
 

 ارمد رولرو یک من، یدا هردک اررف نایتاه مندش تدس از هک دش میحال، یدردک هیرگ
 ... 

 : تگف مینخا. مدآ وت رشنبوط با نخا رومیت

 شهب. دورایب ماش عقوم يارب را یزوپر تمگف و مردک نفتل يیدنو هب فتنر از شپی -
 . ردبخماش نیماارب هرا سر یموگ می و منک می نفتل

 : تگف توران جان

 . دنمان رتظنم هک دهبد برخ انریا رختا هب دورب باید یسک -

 : تگف مینخا

 آن. لسبیلس دورب دناسر هک را یزوپر. تمرسف می را يیدنو. دشبا حترا نالتایخ -
 . دارد تیخاص اش هدنگ کمش يارب اه چهوک سپ چهوک

 می آرام. نبود بیاوج. دنما رتظنم اهمدت شوگ هب نفتل یوشگ و فترگ هرماش دارم
 هردما هک ردک می ساسحا دارم یاآ؟ ودب هدآور ودجوب میآرا طحیم هردما یاآ. ودمن

  ؟ دنبما بريخ بی رد نانچمه تسا رتهب مه الحا هک...  هنبرد ییوب اندنچ
 می تشدس ي همنر با. تشاگذ مه يرو را اه مشچ. ردک ازشنو را رنبوط نخارومیت

 ...  هدنرو شپی يدنبک يمدرآد شپی. ختانو

 : تگف میلس

 . یدیرگ می دیا نوتفم یشرود از، نخارومیت يقاآ مهاوخ می رعذ -

 : دپرسی و تشاردب ختنانو از تدس نخارومیت

 ؟ دسیاشن می را نوتفم یشرود ماش -

 . ام هدز سر اه هقانخا متما هب من. هبل -

 : تگف و دشیک لشسبی هب تیدس نخارومیت

. دشبا باید دارم یک ي هردپسرس طفق قح ردم، شود مین اه هقاناخ ي همه -
 . بکن داد یهاوگ لتد چهره ردمناوج
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 : دناوخ می و دز می، فترگ سر از را ختنانو نخارومیت. تگفن چیه و زیدگ بل میلس

  هاگایج ینا دسیر نوچ انیرح ردم
 هرا هردک مگ و هدنما حیرت رد

  قمر شناج رب دیحوت دز چهره
 مه زنی مگ او از رددگ مگ هملج

  یئن یا تیسم دنیوگ وبد رگ
 یئن یا تیسه هک ییوگ تینیس

  نایم از ینورب یا ینایم رد
 نایع اـی یناهن یا يرانکرب

 
  ییود ورده یا یئباق یا یئنفا
 ییوت هن اـی ییوت ورده یئن اـی

  من زیچ منادن من الصا دـیوگ
 من زنی منادن مه مـنادن وان

  ام هک رب منادن ماا قمشاع
 ام؟ چه سپ، رکاف هن منلماسم هن

 : تگف ردما. دورب هک دشاپ نخا رومیت

. دفتاا رشو لمد هک يدناوخ و ديز يروج بشما. يورب هدروخن ماش ارمگذ می رگم -
 . دشبا هردک فداصت يیدنو دنکن

 
*** 
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 او از و تشاگذ تیسه مناد رد را شسر و دشیک رازد تخت منی يرو یزوپر ماش از دعب
 پیرگ ويت از هک هک ريختد ي صهق...  یدوگب یشارب را یشب آن ي صهق هک تساوخ
 . یموگ می یتارب را یند مرخ بابک ي صهق بشما تگف تیسه. همدرآد تورف

 ماا، ام هنبود انجآ مودخ. نبود یکی ودب یکی. تنیس یکی و تسه یکی هیشمه مثل«
 وت یزوپر. ایدنی وت مه سک چیه، دونر ونیرب قتاا از سک چیه. ام هدشنی ایمه دتاسا از

 . سرپن ماا، میفهن را اش همه تسا ممکن

. »قاشقا هرق« مسا هب تشاد یسبا و یند مرخ بابک نان هب ودب رديم يراگروز يروز
 مه را ینا. تشاد رگبز ياهآرزو و ودب ردتنبل اش هنماز مردم از نردگ وسر یک بابک
 ینا با، دنتسه وگزور مه نارشتیشب و دنارد ودجو هیشمه اه ترقد هک تنساد می
 و دیما يدیماان از و دنیرافیب امتهش، سرت از و دنبک وعشر اییج از رفن یک باید لحا
  »... دشاپب را رذب را ینا او رگا و ديآزا، تراسا از و يورالد، تسکش از

 : تگف. تسا هردب بشاوخ هک تنساد تیسه، یزوپر ظمنم فسنت ياصد از

 . »تسب ورف تنگف خنس از بل« و رگید بش يارب دشبا اش هیبق -

 : تگف میلس

 . کن متما را صهق بشما نیمه، وگ صهق دزارهش يا -

 : تگف دارم و

 . وگب تیسه -

 : تگف صهق اول منخا تیسه هک دز قن و مدآ یزوپر اغسر هب ردما ي هراشا هب يیدنو

 ...  دونر ونیرب سک چیه -

 : تگف هردما

 . بکن را تودخ رکا وت -

 : فترگ را صهق ي هالدنب تیسه
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. دنک دآزا دودنب دادغب ي فهیخل ظلم سیرا هک را شنطومه مردم تشاد آرزو بابک -
 يا هدنابنت چیه هک منک يرکا: تگف ودخ با و دش یزبرل بابک ي هینک از لشد فهیخل
 هفیخل و ددنآور فتالخ هاگربا هب را بابک. دنزن شسر هب ديآزا سوه من ورقلم رد
 و دنیدرب را تشسیکد اول. دننک ادج شدنب از دنب داد روتدس و دپوشی بغض سابل

 ربارب رد تا دیمال می تشروص هب و فترگ می اه نوخ ریز را شرگید تدس بابک
 هرق« ارسو هرامس رد »قوسج« قاتلش. دش هتشک بابک. دشکن ییرو دزر نانمدش
 قوسج. نالسب هب دسیر تا تاخت و تاخت لعن راچه و تشاردب را او بسا .دش» قاشقا
 ي صهغ از هک قاشقا هرق از یدشنوب ماا. دش هتک هتک هک فتوک نالسب هب يروج را

 رد را شودخ قاشقا هرق و دش آب پر »لیگ تآ« رتخسا تا یختر کشا رقدنآ بابک
 رتخسا ورد عهمج ياه بش تسا زنوه هک زنوه یزبرت مردم. ردک قرغ ایشه کشا

 . دشبا ارشسو مه بابک و دنک زیتاخسر بسا هبلک. دشون می عمج

 : دشیک هآ دارم

 . ودب بابک ردارب یضترم -

 : دناوخ توران جان

 هارزه صد لاس ام هنهک خترد

 هاردن باکی سرد و مرگ از لمد

 ییادج ینا مونج هب هیشت دبز

 هارد هشیر تا خترد هیرم مین

  .ناج. مناج لیع: تگف و ردک ازشنو را رنبوط نخارومیت
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 فصل بیستم

 : تگف. دندش هیرخ او هب توران جان و تیسه. دز کنشب و تشاگذ را یوشگ تشرع

 ...  مرک بابا صقر یک ودب هامدنی شپی رقدنیا کممش رگا -

. دیمال می مهب را اه تدس و دز می مقد رالتا رد. داد لوط کلی یدوگب را حکایت تا
 رشوک، قتو اول حبص. تافت مین رب ینماداش همهنآ هک هایده با رنجوگ نژیب یسورع
 با رنجوگ تشرع و توران جان و تیسه يارب »تنمیم و کیرابم هب« ترکا تا هس
 سانکسا ياه هتسب دادعت. ودب هتشاگذ رالتا زیم يرو تشرد سانکسا ياه هتسب
 یشع نماما هک ودب هردک همیمض تیشاددیا مه نژیب. ودمن می رگید ياهربا از شیب
 من هب ردما از ماش. دنیک شومارف را اه هتشگذ داردن اییفص اهماش بی من یسورع
 ياهداهپیشن از سپ مه رشوک و تسا من رهاوخ هک مه تیسه. یدا هودب رتنبارهم
 و دبرنب مه را رگبزردما و نیهاش حتی -یکارمآ دنورب مه با همه هکنیا -زیگنا هسوسو
 نفتل گنز، ودب هتشاگذ ونیرب هنخا رد ي هنتاسآ از اپ هک نیچمه، رگید »هکنیا« ارزه
 هب تیسراسر ابوج از فتنر هرفط یعنو ینا تیسه نماگ هب. دناشک رالتا هب را ردما
 . تشگرب حافظیاخد بی هردما هک ودب نداد رشوک

 : ودب هتگف كولملاسرفا

 -ماش يارب -دنمایرف هنجر مقد تیسه قافتا هب نیارنو منخا و ناج رهاوخ بشاردف -
 -درنب می را نارشختد و دنآور می پنیر و نان، داد برخ هک را بوخ تعاس الم هک
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 مه و يراگتساوخ مدآ شود می مه یسقد بی هک -ایدنی هک هامدنی نافهصا از یسقد
 هب دهد می بیترت شودخ رقحم ي هبکل رد را انرب هبل رگا هک -ردک ارزگرب را قدع
 از كولملاسرفا نماگ هب هک دراد ینماهم هک تسا رطخا ینا هب - تنیس نعرفت لتع
 قایم یچ هیوگ قاآ جحا هنخا فتر مه خیرف، دنفترگ را قدصم. درست می هیفخ سیلپ

 می. هداد بیترت یشارب میلس هک ینما ياج درو می، مه بشاردف نماهم ینا و، دش
 رأس رعص اردف میلس. هداد ایتضر مه میلس. دبینب را تیسه فتنر از شپی دهاوخ
 نردک دود، دوسیب را نیمز و ردک هدسج توران جان. ناشالدنب یدآ می پنج تعاس
 . تشاد ودخ ياج هک دنفسا

 خیرف يقاآ و دنمدآ ناشازپیشو هب كولملاسرفا و خیرف يقاآ، خیرف ي هنخا رد
 : تگف و فترگ شوغآ رد گنت را تیسه كولملاسرفا. ردک زبا را نشیما رد شودخ

 . لمبومق وسرع -

 ياه مشچ وهینع ایشه مشچ. ودب ردتنبل میلس از، دمینگوج ياهوم با، خیرف يقاآ
. تشادن مه یشر. ودب هدز بیآ تاوارک و تشاد تن رب ییا همرسو ارولش و کت. میلس
 : تگف و تشاگذ هسین هب تدس توران جان ربارب رد

 . دیتشاردب كخا از را هدنب. یدودمرف ازرفسر -

 : تگف و ردک مییظعت یشع نماما هب رو

 . مراکچ -

 : تگف تیسه هب

 . منخا وسرع مصمخل -

 و دننبز هناچ سابل و رتشگنا و هیرهم ي هربارد تا تشاگذوا را رشدپ و اه زن میلس
 : ردک چپ چپ و تنشس تیسه رانک رالتا هت ودخ و دننک لیم ینیشیر و هیوم و ياچ
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.. . تسوت و من یسورع بش دناد مین. ینما دتاسا ي هنخا درو می بشما دارم -
. ردک شفا یمارب هتشاد وت هب رازد نایالس هک را قیشع راز. تسا رتیشب من از قتشاصد

 ...  شودب هتسکش لد تمساوخ مین

 تشاد میلس هب شوگ و ودب تیردسب بقاشب رد لتقاپر ياه هپر نیئتز مرگسر تیسه
 : تگف می هک

 و یما هدرک يراج نماودخ را نماودخ قدع ي غهیص ما هک دناد می رمدما اهنت -
 ...  مه شدیتقل عجرم

  :دنک متما را فشرح میلس تشاگذن تشرع ياصد
 ؟ خیرف يقاآ؟ یدرخ می نتماراپآ ناشیارب اجک -

 : تگف تیسه

 منخا خدمت رد اج نیمه من. یمارد واجداز دصق خیرف میلس يقاآ و من یاوگ ردما -
 . منما می خیرف

 ...  تسا رت ناسآ هک روج و عمج نتماراپآ یک رد يارد هنخا؟ ارچ -

 : تگف تیسه

 رانک رد مه نم. دنا هداد من هب دنا هتشاد ادنی رد هک را یسک ینرزیزتع خیرف منخا -
 . منک مین ناشیادج ناپسرش از و منما می ناشیا

 : تگف خیرف. ختورف رفخ رهشو هب و دز قرب كولملاسرفا ياه مشچ

 . يا هردک ادپی اییناد وسرع هک حقا. دایزرم تدس -

 و تیسه تدس و تنشس تیسه رانک مدآ و ودمپی را رالتا لوط متما كولملاسرفا
 تدس همه »؟دنک ضرع چه« تنساد مین الیوشحخ از و داد مه تدس هب را میلس
 رد مد هک یجتا و هیاد حتی. دردنک ینشیر را ودخ ناهد و دنتگف دبا ركابم و ددنز
 . دودنب هدتاسیا هسین هب تدس رالتا
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 : تگف دفتاا تیسه هب هک دارم مشچ

 سريرو؟ يا هاختس روطنیا را تودخ کی يارب؟ ردب رد هب هرا از مه ارو ت سر تردما -
 ...  کینع... 

 دارم هک تدفیب هرا هنخاضوح یطسو ي هاروتل هب رو تساوخ می. دادن بیاوج تیسه
 : ردک یهن و رما

 رمق سمقد نیمزسر رد کنیا وت. بکن را ایته شفک رد مد یموگب فتر مدیا يوا -
 . هفتر مدیا شیبرع. تیسه میلس

 هنانز اییپمد یک. ردک هاگن هنخاضوح رد مد ياه شفک و اه اییپمد راطق هب تیسه
 : دپرسی. ودب مه گنر يا هوهق ي

 ؟ تیسچ يارب شفک و اییپمد همه نیا دارم -

 : تگف و دیدنخ دارم

 ياریدرخ وزرید نیمه، من يارب میرچ شفک و، هیلع رکاسر يارب هنانز اییپمد -
 یکی، هنخااربدآ يارب یکی، فتنر لتاوت يارب یکی: دارد تییخاص ناشماکد ره. هدش
 . فتر مدیا شیبرع زبا...  البا ورب و یرگب روط نیمه، چهوک يارب یکی، ماسرش يارب

 روط ینا او اریدد لتع هب دارم یاآ. ردک اپ را هنانز اییپمد و دنک را ششفک تیسه
 : تگف دارم؟ ودب هدش داش و شوخسر

 ياهمدن يرو شود مین يرو می احرتسم هب هک اییه شفک با، کن ینرتم الحا از -
 . فتر هرا میلس

 نیدد از. تنشس تشاد گنر همه از اییه هبت و لگ هک یگنر ريجآ مدن يرو تیسه
 زبا، بیآ یشکا ي هچضوح طسو ياه هاروف! فتر دش مین هک اهاجک تا گنر همه نآ
 می را هچضوح ي هیشواپ آب ینا و. لالز بیآ با، ودب کلش هقنذوذ، هچضوح، ودب
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 را اه خترد ياپ و بردب هرا غبا هب بیآ ياه یشکا يرو از کیچوک ويج از تا دوسیب
 ي هینمز با روجرواوج ي اهمدن با مه هنخاضوح رگید فرط ود ياه هاروتل. دبوسب مه
 تیسه مشچ تیسرا تدس ي هاروتل رد. ودب هدش نیئتز لگ بی و ارلدگ، يا هوهق و ژب
. هدیباوخ می اج نیمه دارم بدال: تشاد اروید هب هیتک هک دفتاا یچپی ابوختخر هب
 از رقدچ و هودب هیدورز رقدچ دنا هدیمال را اهمدن هک اییه تدس دشیدینا می تیسه

 ...  دنا هتساوخ دمد اخد

. دنا هدشیک حتیرا فسن چه. دنا هفتر حرط و راگن و قشن اغسر هب صترف سر دعب و
 و طبض هاگتدس یک. ودب هدش هدیچ قتد با، اوانرف ياهارنو هنکتابخا از هقبط یک رد
 هک ودب يا هاروتل نماه رانک رد -هبصطم رانک و هوشگ رد وگدنبل راچه با -خشپ
 . دودنب هتنشس مه يرو رد رو دارم و تیسه

 : تگف دارم

 . دارد را تیعیشر لیع ياهارنو متما -

 دارم. یدردگ هجومت دارم هب و دش هفترگرب خشپ و طبض هاگتدس از تیسه هاگن و
 هب ريتسخاک گنر هب کیسا هیق فاشبک نهاپیر و میشی ارولش. ودب هدش قاچ کمی

؛ ودب هدز راج و ودب هدز البا را ارشولش ياه چهاپ هک نبود ديارم آن رگید. تشاد تن
 . هیضوح آب

 : دپرسی دارم

 بذهم ي هتسبوا حد ینا هب رگا -ودمن می يذوم؟ میلس رفک هب؟ ريفک چه هب -
 . مدآ می رد آب از وت يارب بیوخ رهشو. نبود

 : دپرسی و ردب ورف را شناهد آب

 ؟ یردگب ار وت منک یقششوت یهاوخ می -

 :دپرسی تیسه. دز تشآ يراگسی دارم تا تگفن چیه تیسه
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 تسود گرم درد راگسی تیگف نخارومیت هب ما ي هنخا رد رجوید بش آن رد هک وت -
 . دنک مین واد را

 : تگف و دز راگسی هب کیپ دارم

 شنز رگا. داعلمادزا، نیلمتقاهیحل، ناجنلا حیاتفم. تسا یبذهم ایشه بکتا رتیشب -
 . یناوبخ را اه ینا ي همه باید شويب

 : ردک عفاد بایغ ریا از تیسه

 . تسا ابدع يحد تا رفاع یک میلس -

 : دیدنخ دارم

 . يزاسب او از قشاع رفاع یک یهاوخ می وت و. انلماسم و دهزا و ابدع -

 ؟ ودب اه خنس و فرح رنجویا تیشاد من با هک يرکا -

 هارمه از ريتگربز یسین و تشاگذ نیمز را یسین. مدآ وت رگبز یسین یک با میلس
 : تگف و تشاگذ نیمز رب مه را آن. فترگ ییادپیان

 . يورب یناوت می -

 یهلا: ودب هتگف هک ختادنا يوارزسب همطفا دیا هب را تیسه، ولپ ینشیر شوخ ويب
  ...  ولپالباقا یهلا. یسورع يورب هیشمه
 هب و نیایپ دز تسج هبصطم از و دشاپ دارم. ردک اپ هب اییپمد و دنک را ششفک میلس
 : تگف میلس. دننارتسگب را ماش طاسب تا ردک کمک میلس

 . دیمن و قدیم ریا هس -

 دارم هکنیا و، هودب دارم رکا آب ويج و هچضوح اختنس هک داد حیضوت ماش منض و
 ءانشم هک هودب دارم ربتکاا، تسا دارم رکا مه هنخاضوح رنو و، دنمنره تسا یسدنهم
 . دشانب ییرم رنو

 : ردک دارم هب رو تیسه و دز تشآ يراگسی دارم، دش هدیچرب هک ماش طاسب

 . يارد يرکا من با دنتگف خیرف منخا -
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 و کلش ینا با صاوصمخ. ینک کمک ما هب یناوت می هک تیسه یسک اهنت وت -
 هدرآورد رژواوب رختد یک تروص هب را تودخ و يا هاختس تودخ يارب هک مایلیش
 مه وارمدیما. دنا هامدنی میلس اغسر زنوه هتبلا. ردب مین کش وت هب سکچیه، يا

 بحل رهش از را رگید يتا دنچ و رشدما و هللا لضف و دیعس خشی قاآ اهتنم. دناینی
 . دسناشن می یارپو مان هب را میلس ناش همه هختاوشبخ و. دنا هفترگ

 : دپرسی تیسه

 . دنا هفترگ مه را موعصم یجحا -

 . هن -

 ؟ منبک رکاچ باید من بخ -

 ياه زن ي همه مثل. نشود دارم تدس لتآ رگید هک ودب هردک دعه، یدزرل لشد هت
 رکا هب يرکا هک ودب هتسب نماپی میلس با. دورایب انیبد هچب و دنبک رهشو راگروز
. دارد میرنب او سر از تدس هک تسا تساسی هک یدد می ماا. دشبا هتشادن تساسی
. دنتشاگذ می وا انارتمدساسی هب را تساسی، شسدنهم و کشزپ و لمعم از همه شکا
؟ دنبودن ارانتمدساسی نماه دنتنوش می هیکتد را تساسی هک یناسک اهنت رگم ماا

 : دپرسی

 ؟ بحل رهش ومرب هرباود یهاوخ می -

. ورب هنزارف و یضترم و من ي هنخا هب کن فطل. تسا رنبوز ي هنال. ارگذن اپ انجآ هن -
 منخا با وگب شنو اصد رد و نبز مهسر تپش ربا ود را ومد ي هقبط نتماراپآ گنز
 رختد یک. شود می رنو لیعرنو هک ایدیب وت با مه تردما رگا. ارمد رکا یهوکش یکیو
 از و تسا یرلد تردما. دشنبا کش یرت تهف دنناوت مین هحامل زن یک و رژواوب

 دنبک فیرعم یهوکش منخا يقز هخال را ودخ تسا رتهب. یدآ می شوشخ ییوجارجما
 . همدآ انرهت هب حمل عضو يارب ازشیر از یدوگب و

 : دپرسی میلس از تیسه
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 ؟ تسا تیسرد رکا ماش رظن هب -

 . دشبا هتشاد ريطخ منک مین رفک ایدیب نتاردما رگا -

 : دپرسی تیسه

 ؟ یچ دادن نماهرا یهوکش منخا رگا -

 : تگف دارم

 نیتاارب مه ینیشیر و بترش. وت نتاردب می. تسا ینبارهم راوشیه زن. تنیس ممکن -
 هشیر را شسر تسا بلد هردب ییوب اول ي هقبط ردامن زن بردب نماگ رگا. دآور می

  . بمالد
 اهرختد، دش هتنشسزبا قتیو هک تگف یهوکش منخا از و دز تشآ ريگید راگسی دارم
 وت دنیزرب دنتساوخ می. یهوکش منخا دبا هدنز ك دنناد می راعش و دردنک باصتعا

 هتگف. ردک ناشتیحصن شودخ یهوکش منخا تا، ددناد مین هرا را هزتا رمدی، اه نباایخ
 از یکی...  ارگذوا ناناوج هب رکا، يدش پیر نوچ: تسا هودمرف ناگربز از یکی هک ودب
 اهرختد!  وکاک هک ودب هتگف یهوکش منخا؟ هودب کی رگبز آن ودب هدپرسی اهرختد
  . دوسیب را هزتا رمدی اهرختد ولج. دنتفر ناشایه سالک سر هب و دندیدنخ
 ؟ ردک مین اهر را یهوکش منخا فصو ارچ؟ داد می ششک رقدنآ دارم ارچ

 قتیو. دننک می نفتل یهوکش منخا هب حبص. ودب هردم اه لمعم از یکی ردپ ربا یک -
 مد: یدوگ می یهوکش منخا دروخ می هک ياچ...  رددگ میرب سالک سر از لمعم آن
؟ هنبود هک من ردپ: دپرس می لمعم آن. هردم هردخ یک اه لمعم از یکی ردپ یبحص
 رمع یک تا یردبم تسا رتهب مدآ: یدوگ می یهوکش منخا. هردک هکتس من ردپ رخآ
 می یهوکش منخا؟ هردم من ردپ: هتگف لمعم آن. دشبا شناسک رباسر لیلذ و لیلع
 هب شودخ نشیما با را او ياه تسود و هردم ردپ لمعم و. وکاک تیگف تودخ: یدوگ

 . ردب می لمعم آن ي هنخا

 : فتر سر تیسه ي هصلوح



 

٤١٥ 
 

 ؟ مهبد باید امیغپی چه یهوکش منخا هب بخ -

 تدس هب را بیآ کییتسالپ لطس ماش و دش هتشک یضترم هک روز آن سرپب او از -
 . تسا شبکتا من راعتسم مسا هک یناد می...  یدداد شبکتا

  
 . تشاگذ بل هب يراگیس و ردک توکس

 ...  تیگف می بخ -

 یاآ و؟ هن یا تسا همدآ هنخا هب هنزارف مسا هب یناوج رختد اهنآ ي هنمخاه سرپب -
 ؟ هن یا هدش رفتارگ

 ؟ میرگب قاتالم قتو و منک نفتل اول تنیس رتهب -

 . دارد شنو نفتل هنخا آن حتما هک داد را تیسه ابوج میلس

 : تگف و داد را رسدآ دارم

 رگا. کن شیحال يروج و کن نفتل میلس هب فتیرگ یهوکش منخا از هک بريخ ره -
 . رفس هفتر وگب هدنش رفتارگ

 ؟ یچ تشادن بريخ یهوکش منخا رگا -

 نوصاب و هلوحو ابوخ نهاپیر از تیدس فیک یک. شود می دیاز ترکا قتو آن -
 يارب وگب. کن وعشر رصق اندنز از و کنپر

 ...  يزیزع هنزارف

 . دنبک متما را مشالک دارم تشاگذن میلس

 . تمنیس قفاوم الصا -

 : ردک می دود رگید راگسی تپش يراگسی دارم

 . مناشبک هرزابم هب را تیسه ياپ تیدس تیدس مهاوخ می ارچ مناد مین -

 : تگف و دز دنخبل تیسه
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 يارب انوت می مه گنر و طخ کمک هب تگف می سالک سر نیمسی تسا تدیا -
 . شود می آوا و مالک با هک روطنماه. ردک هرزابم ودجوم عضو ییرغت

 می هن اهنآ؟ یچ مردم ياه هودت ماا، شود می انرکفشنرو اختنس هجومت يارب -
 مین رد سر دشنونب و دنناوبخ و دبیننب مه رگا و، دشنون می هن و دنناوخ می هن، دیننب

 . تسا هناحلسم ي هرزابم، هرزابم هرا اهنت عالف. دنآور

 ؟ تسا مهم رقدنآ هنزارف يرفتارگ ارچ -

 . یناد می کم لییخ وت هنختاوشبخ. تنساد می دیاز او -

 . مناد مین چیه من - 

 : دآور رو میلس هب هنزارف ي هربارد مختا يارب تیسه

 نوشج ياعد رگبزردما؟ دنیاوخ می نیلمتقاهیحل و ناجنلا حیاتفم و داعلمادزا -
 دناوخن تا تسا ششب ره ياعد هک یرسلکا هیآ. دناوخ می فظح از را دیکا ان و بیرک
 . ردب مین بشاوخ، دنکن توف هنخا لها و هنخا هب و

 : دیدنخ دارم

 تشیب لها و اش هیثاثا و هنخا ینا: هتنوش شوخ طخ با اومق یک يرو منخا رانوت -
 . هدز اروید هب هنخا ديورو رد يالبا را اومق و )ع( کاظم یوسم مماا هب قلعمت

 : تگف میلس

 . هدشیبخ نانسا هب دناوخد هک تسیا هدیه کامل نیماا -

 : ردک تیسه هب رو و

 ؟ رگم روچط، ارمد را اه بکتا ینا -

 . مدپرسی يروطینمه. یچیه -

. منبک همجرت و منک بتخانا را اهاعد ینراتبیز تا ام هردک هیهت را اه بکتا ینا -
 شرتنم تا دننک می عمج را نیادا ي همه ي هیعدا ینراتبیز دنارد سیلگنا رد تیأیه
 . دننک
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 تیسه. هدش شوخام ياه یتبرک و راگسی هت از ودب پر دارم ولج يراگرسییز
  :دپرسی میلس از و دش اپ اج از و تشاردب را يراگرسییز
 ؟ منبک شیخال اجک -

 : تگف میلس، تنشس هک تیسه

 یک هیهت. تسانجیا دارم هک تسا یشب ینرخآ. تسا رقد بش ستقد هب بشما -
 . ام هیدد را یندشان شومارف بش

 : تگف تیسه

 . ومرب باید من. تسا قتو رید -

 : تگف دارم

 اه نماهم. ابوبخ خیرف منخا قتاا رد ینک پر ارم خالی ياج بشما یناوت می وت -
 . درو می دارگذ می خیرف يقاآ، دنفتر هک

 : تگف میلس هب ور و

 تتدس يرو هدننک مگ در ینماهم یک مه شرخآ. مداد حمتز وت هب رقدچ ردارب -
  . تمشاگذ
  :دیالن اه هردم ردما مثل و داد ورف را شناهد آب

 . کن صالخ من شر از را تیسه و کن واجداز تیسه با میلس -

 نردگ رد تسد هک ودب میلس ماا، دازدینب دارم شوغآ رد را شودخ تیسه ودب یکدزن
 و قشو از نایشیک کشا هک دشیدینا می تیسه و دنتسیرگ ردم ود ره. ختادنا دارم
 . تسا ریثاا ود ره. یگتبسمه ي هتشر و ندنکرب لد از ريگید کشا

 رانک و هوشگ از زاس ياصد، دز را يا هتکم و قیوسیم خشپ هاگتدس اغسر فتر میلس
 تسا رنبوط زاس هک داد حیضوت میلس .ختادنا ننیط فقس ریز و دآورربسر هنخاضوح
 اروید هب را شسر دارم. دسیر دهاوخ رکذ هب ديزو هب و هختانو نوتفم یشرود و
 : تگف و داد هیتک هبصطم
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 . مودب هدنشنی را ارنو ینا میلس -

 : تگف تیسه

 . سیه -

 : تگف دارم. دادوا قیوسیم ي طهلس هب را ودخ و

 ؟ يا هردک هیهت رخآ ماش -

 : تگف میلس

 . یمدروخ مه با ريگید ياه ماش ایدش؟ دناد می چه یسک -

 و دنتسیرگ می رفن دیننچ راگنا. مدآ می هیرگ ياصد ارنو از. فترگ اوج رنبوط يانو
. دش می ردتنبل و ردتنبل و ردتنت و ردتنت اهنآ ي هیرگ لتع هب ایدش رنبوط يآوا

 چه. دش تپر يا هرد هب يا هقل از هک ردک ساسحا تیسه و مدآ دورف انو ناگهان
 بترغ درد از هک تنسما می یسک ياصد هب. ودب آرام رنبوط ياصد؟ تشاد المیع
. ودب هدش ادشی و هلوا و دنیوشی می را انو و گنهآ ناج شوگ با تیسه. دنک می هیوم
 : دناوخ می نوتفم یشرود

 دوزفنی تمیرح زج فتمر هک فرط ره از

 ...  ایتهن بی هرا ینز نابایب ینا از آوخ

 تیسه و دروخ می نتکا نتکا پچ و تسرا هب و ودب هتسب را اه مشچ میلس
 دنا هودب حالتی رد بدال هک ردک می مجسم رظن رد رکذ سلجم رد را آوا ناگدنیوشن

 می سحد و...  هدناشفا یسوگ: دآور می رظن رد را نوتفم یشرود و ودب کنیا میلس هک
 می تشدس همنر با... هدروخ می نتکا نتکا بدال. هودب هتسب را اه مشچ زنی او هک دز
 ساسحا ناگهان. هردک می نوکیف کن تیسه لد نوچمه ناگدشنون لد و، هختانو
 . پچ و تسرا هب. دروخ می نتکا نتکا مه شودخ هک ردک

 : دشیک دیارف هنتاسم و ودخ بی ودخ از ییاصد و فترگ اوج انو
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 هقنذوذ ي هچضوح ياه هاروف از تیگف انو و مالک. احیرت یندز ینحیرلمتا لیلد یا -
 از تاوصا. ودب اوج رد مه تیسه لد و دودنب اوج رد مه اهنآ هک مدآ می کلش يا
 می نوتفم یشرود. یددرنو می رد و فترگ می رب رد را او و دآور می رشوی اهوگدنبل
 . كخا رسرب انیرح و تسم هتنشس: دناوخ

 تیگف ماا. دودنب هتنشس راگن و قشپرن ياهمدن يرو. دودنب هتشسنن كخا رسرب اهنآ
 و دودنب كخا ازرفرب، كخا رب شکا هک دشیدینا می تیسه و دننایرح و تسم هس ره

 ودخ حد ینرخآ رد ییاصد. دز می گنچ تیسه لد رب انو و آوا. خاکی و راسخاک
 یا هداد سر را دیارف ینا میلس ردک می لایخ تیسه؟ میولا لملکا لمن: دشیک دیارف
 از تیسه و دسیر رخآ هب ارنو اول متسق. هتنسادن را مالک يانعم دنچ ره، شودخ
 هیافتزبا یمنا ديوا رد را ودخ او ماا ودب ینایرح از خنس. دش اردیب هاختشنان بیاوخ
، هردک طبض ودخ فقس ریز رد را انو و گنهآ، هنخاضوح هک ردک می ساسحا. ودب
 : تگف دارم. دنکاپر را همه دارم ياصد اهتنم

 ؟ شودب چه هک بخ -

 اه بکتا يال دیفس ذغکا با. دشیک ونیرب بکتا دنچ اش هنکتابخا از و دش اپ میلس
 : تگف و ردک زبا را کتابی. ودب هدش يارگذ متعال

 رفنوزارف. تسا تیرح ديوا راعط یرطلا قطنم رد قشع رهش تهف از مشش لزنم -
 ...  هتنوش

 : دناوخ روطنیا میلس. مدآ می اهنت رتا ياصد قیوسیم هاگتدس از الحا و

 بولطم اریز، فتر باید ینایرح ي همه با ماا تسا رازد و ورد فتر باید هک یهرا -
 و هآ و انرب یغیت فسن ره. تسا تسرح و درد الکس رکا ديوا ینا رد. تسا مهم
 یگسردفا، بش او بش هن و تسا روز وزشر هن. أموت زسو و درد با او هآ. یپ رد یغیرد
 تسا ونیرب اتبثا یفن از الکس، ديوا یا ممقا ینا رد...  هارمه رگیکدی با یگختسو و
 يو از هک، تسا مولعم ودخ تیسه، تنیس روا مه تینیس هب اورب حکم هکنآ حتی و
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 هب ودخ رب او و یافت انوتن او از ريثا و برخ هونگ چیه تیرح حکم هب و تسا یفتنم
 . ردک انوتن حکم يرو چیه

. دناردن لایخ زج آن از مردم. تسا دیدپان لزنم و لد ديوا ینا رد راعط ي هتگف هب
 . تسا رفک نیماا و، نیماا رفک و رکش انجیا کایتش

 : تگف دارم

 . تسا ننوج زرم رد درسب حالتی ننیچ هب مدآ رگا، راعط یا دسینوب رفنوزارف -

 : تگف تیسه

 . تسا دیاز من سر از، مدیمفهن تسرد من -

 : تگف میلس

 رطاوخ و حیرو رباجت. یافترد انوت مین هکلم ي هلسیو هب را نفارع ینحارو مظان -
 ...  منیک می تقلنم را میهافم منیک می لایخ ما. تسا طابتار قابل یرغ

 : ردک متما را میلس ي هملج دارم و

 . منیک مین و -

 : تگف میلس

 ...  و تسا یصخش تالحا ورقلم نفارع ورقلم -

 : تگف و دز تشآ يراگسی دارم

 ؟ دسنینو می و دنیوگ می ارچ سپ -

 تسا لحا مهم ي هلأسم. دهد می تدس تیالحا تالمج و کلمات رباربرد هک ارچ -
 : تگف تیسه. تنیس ناگواژ هب قابطنا قابل هک حالی، لقا هن

 . دنیاوبخ لحا ینا با -

 : تگف و تشاردب ريگید بکتا میلس

 روط ینا تیرح ديوا رد را اییط داوود حالت. تسا يروابنیش راعط ءایلوالةارکذت -
 هک تسا مشچ امکد و دنش هیختر كخا رد هک ودب ويم و يرو امکد: هردک فیصوت



 

٤٢١ 
 

 و مدآ دورف )اییط داوود( يو هب ینعم ینا از میظع ديرد؟ تشگن هیختر نیمز رد
 رب را او مماا. فتر فهنیح وبا مماا رسد هب ننیچمه و تشگ حیرمت. فترب يو از اررق
 و تشا هدش سرد ادنی از لمد: تگف زبا عهقوا او؟ تسا هودب چه تگف یدد لحا ینا

 مین آن ینعم کتابی چیه رد و مناد مین انبد هرا هک تسا همدآ دیدپ من رد يزیچ
 . یدآ مین رد ويفت چیه هب و یابم

 : تگف و تشاردب ريگید بکتا

 ایدنی ترابع ردنا ودصمق نوچ ك دناوخ روط ینا و تسا ريیجوه بحجولما فشک -
 ؟ دشبا هراچ چه را او مئاد تیرزحج هب دشانب هراچ يو از را هدنب و

 : تگف تیسه

 يا هقرج ایدش. ایدیب دورف اییج تا، دننک می اهر و دننخارچ می اوه رد را مدآ اهنیا -
 . دنبز شنهذ رد

 : تگف میلس

 . شود می نشرو نشیما ینبز هک را ترتاسا. تسا نشیما ي هقرج هشبی -

 ردنا. رتدیاز شعشوخ و ودب رتیشب يو تیرح ودب ریکتدزن هک ره: هکداد همادا و
 ...  دشانب لاجم را قلع يو یگونچگ ردنا و یردگن تروص کش را رفاع يو تیسه

 و ردک شوخام هدشیک همنی تا ياهراگسی از هتشانبا يراگسی ریز رد را رشاگسی دارم
 : تگف

 می ینایرح هب شود می یکدزن اخد هب حد ینرخآ رد الکس قتیو، مدیمهف ابیرتق -
 . ارمد کش هیضق صلا رد من ماا، فتدا

 : تگف میلس

 فیوص، تسا اییساشن حد ینرخآ و لمع ي هحلرم ینرخآ ینایرح، يدیمهف بوخ -
 هک تسانجیا و، دارد هفاصل قح هب وم یک اهنت هک دسر می اییج هب كولس رد



 

٤٢٢ 
 

 هتشاردب نایم از تسا ییوم سر ي هازدنا هب هک باجح ینا رگا، شود می انردگسر
 . دسر می عمجلا عمج ممقا هب ینعی رددگ می صلوا قح هب، شود

 : تگف دارم

 اییه مدن یرظن. تساه مدآ ندآور رد مدن تروص هب اه خنس و فرح ینا حاصل -
 اه مدآ هزتا و يا هفترگ را خاکش و ردگ طفق ینبز بشوچ چهره. تسما ياپ ریز هک
 . دشونب رت انردگسر هک يا هردک ناش قشوت، يا هدورانی رد یناردگسر از را

 ؟ تیسچ اییهر هرا وت رظن هب سپ: دپرسی میلس

 . ندش رجخا برغ يارمدسرد از -

 : داد همادا و دشیک یهآ دارم

 ي هرزیج یک هیشمه ناهج ي هوشگ ینا. ما ناگتشگذ نانخس روح مهنیا -
 . هودب یناردگسر

 : دپرسی. دفتاا لیسارک ياه فرح دیا و تسب را ایشه مشچ تیسه

 . دارد ودجو یناردگسر ي هرزیج؟ یناردگسر ي هرزیج تیگف -

 
*** 

 
 رد. دنتسیرگن مهب باجعا با هنماز ياهاوح و مدآ تیسه و میلس، فتر هک دارم

. دودنب میلس رمق ي هنخاضوح رد. دنبودن مه یناردگسر ي هرزیج رد. دنبودن پدیسرن
 ...  ازدنا ننیط رنبوط ياصد، اوج رد هچضوح ياه هاروف

 : تگف میلس

 هب نانک صقر اه هترشف و دنز می دنخبل ما هب اخد. تگفن آخ. دیمیچ را جرنت -
 . یمیرگ می بدیتا از را ودخ ي هرهب ام و دنیآ می نالمابتقسا



 

٤٢٣ 
 

 هداج. ادپیان ایشهتنا و ابتدا، دارد می رب مقد يا هداج رد هک یدد می ابوخ تیسه
 زیزع ماش: دپرس می اه خترد از. زانوسر ياه خترد آن ياه هاروید و تسا ارومه
 ؟ رمشکا وسر ياه هیجتن و هنو؟ دیتسه کی ياه هردک

 هک تسا فافش نانچنآ شودخ و دناففش رتظنم مردم. لیگ تآ رتخسا هب دسر می... 
 . تسا يراس شنبد سرتاسر رد رنو راگنا

 . یدآ می رد آب از قاشقا هرق بسا. شود می هدز رانک رتخسا آب ناگهان

 : یدوگ می و تدسیا می تیسه رانک

 : یدوگ می تیسه. یسر می شو ارسو -

 . تسا قتو رید -

 : یدوگ می قاشقا هرق

 . سرتن. تنیس رید قتوچیه -

 : یدوگ می قاشقا هرق. تسا تیسه تدس رد مییظع ییالط دیکل... 

 . دروخ می اه لفق ي همه هب دیکل ینا. يآ رد کنای-

 هک دینب می مییظع ربدرض تسا وازپر رد بیآ نماسآ رد يا هدپرن نوچمه تیسه
 : دپرس می. هدش هدشیک نحز، رتهک ردارب مثالی تروص يرو

 ؟ دندش فذح اهزیچ چه -

 : یدوگ می قاشقا هرق

 . دبا وت و من يبقا، فتر هیرگ و فتر مغ -

 : دپرس می. دناوخ می آواز هک تسا نخارومیت هکنیا

 : دهد می ابوج هک تسقاشقا هرق ماا؟ تسا قشع شپرس خساپ سپ -

 . تسا قشع آن دعب یک -

 وزن بی وزن بی. درو می رتارف نیمز وج از و دنک یم وازپر و دنک می وازپر تیسه... 
 و تایدس می را دشیروخ. تسا خشرچ رد دشیروخ ردگ هک دینب می را نیمز. تسا



 

٤٢٤ 
 

 دروخ می دنگسو بفتاآ هب ییادن. تسوت از من زیچ همه. مردگب تورد یدوگ می
 . مردگب تورد: ودب هتگف کی هب کی دپرس می ودخ از. اه حیض و سمشلوا

 ...  ودب هتگف دارم هب توران جان هک دآور می دای هب

 رد دارم هک يا هنجگ رد يالول هب دارد نخارومیت. یدآ می ختانویک ياه هبرض ياصد
 . بدوک می تسا ینادنز آن

 یک رد، هتنشس ناوشج ورماس رانک هامجاپ با هک یدد را میلس. شودگ مشچ تیسه
 . دنز می مه هب قشقا با را يزیچ رگبز نانجف

 : تگف و مدآ تیسه رانک تدس رد نانجف. دز مهب زبا و یختر نانجف رد شیر دعب

 . تسا لسع و شیر و غرم تخم ي هدزر. لمد زیزع روبخ -

 : تگف تیسه

 . وت رب مالس نیلاو -

 : تگف و شدوسیب میلس

 . ديز می فرح ابوخ رد. مردک می ایتشتما -

 . منیکن ناهپن مه از را زیچ چیه الحا از ایب؟ تمگف می چه -

 تهف قتاا رد هک من تیگف می. جرنت و جنران رختد هتشاگذ ارم مسا میلس تیگف می -
 . مدنبرد ويت هن فسق رد. منیادنز دنبرد

 ؟ تمگف می چه رگید -

 دیکل سپ تیگف می، ديز می فرح ییالط دیکل از نبود موفهم ایته فرح ي همه -
 ؟ ودب کی تبطمخا. همه يارب. تسا یگدآزا و ديآزا مزر

 .قاشقا هرق بسا -

 ».دنایشگب دندنبرب وچ«: يدناوخ مه رعش -

 ي همای اهنت، من رعش وت. یموگ می وت يارب را ريعش ره الحا از. ودب وت يارب -
 . اییدنی ینا رد من یوشلخد



 

٤٢٥ 
 

 ؟ ياردن هک درد -

 . تسوت شپی منمارد -

  . من ناج هب تدرد -
 

 نایاپ
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