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نامر : یدنب  هتسد 

اویت : ناونع 

یعامتجا ، هناقشاع ژرنا:

یخرف اسهم : هدنسیون 

رثا تاع طاال

رثا ی همانسانش

رثا:- سحط

-: رظان 

-: راتساریو 

نژدا یتبرت زانایک : حارط 

paraxor: تسیپک 

ناتساد خالهصی

دهاوخ شا  یگدنز یارب قشع هکاب ینز . تسا قشاع نز کی زا یا هروطسا اویت .

دوخ رد ار یگنانز نز،هک کی ی هروطسا درک. دهاوخن اهر تحار ار ونآ دیگنج

دوب؛ هدشن انب دامتعا هیاپ رب هک یگدنز شا،  یگدنز ماود یارب داد دهاوخ شرورپ

ار اهراک هچ نز کی دنک تباث ،ات تخاس شیاه یدب و یبوخ مامت واب دنام یلو

. دنکب دناوت یمن هک
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ومداد مرمک ب یسوق و شک . مدیشک مزمرق یامشچ ب یتسد و متسب و باتک

ب هریخ مامت تعاس راهچ اقیقد ، متخادنا یهاگن مگنر یکشم یچم تعاس هب

و نامز مزاب . هشیمن مومت مسیونیم یچره مدش هتسخ یتنعل ، مدوب باتک

مهم مارب ... شنزرس و اوعد مه دشوزاب رید مماش مه وزاب مدوب هدرک شومارف

همجرت اب ومدوخ اه تعاس . تسین مهم مارب یچیه هگید هک هتقو یلیخ ، دوبن

زا زور نیمدنچ زورما منودیمن . نرذگب اه هیناث طقف ات منکیم مرگ رس اه باتک

هراد مراد وشراظتنا ک یزیچ زا رت رید نامز منودیم طقف هزییاپ هام نیمود

وماترسح ک دوب تقو یلیخ . مداد تروق لومعم قبط ومترسح رپ .هآ هریم شیپ

چیه ک یتارطاخ . ملد هتفرگ رابغ تارطاخ زا رت نییاپ ییاج ی مداتسرفیم

تسه ک یزیچ زا رتغاد ملد غاد ات مدرکیمن نوشزا ییور رابغ یارب یش تال

هنوخزپشآ تمس وهب مدش دنلب زیم تشپ دوب.زا زوس رگیج یفاک دح هب هشن

شخپ یافرظ و هویم تسوپ زا غولش و گرزب ییاریذپ ب یرسرس هاگن ،ی متفر

هنوخزپشا دراو هجوت یب تسشن مبل جنک دنخزوپ ، متخادنا رهظ راهان وپالی
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غاد یاچ زا رپ ومگنر هایسگام و مدرک نشور و زاس یاچ ؟ همهم هگم یلو دوب هدیکرت بمب راگنا مدش،
و گرزب هرجنپ تمس .ب مدرک مبوبحم رطع شوخ و

نم راگزور یهایس ب یدایز تهابش نومسآ یهایس ، متفر ییاریذپ یرسارس

وب دنخبل و ندزیم کمشچ نومسا لد کوت ییاه هراتس زج هب تشاد

کیرات تشادن مه وراه هراتس نومه نم یگدنز ، ندروایم ل**ب

رس هشیمه مزرمایب ادخ نوج زیزع هک یکشم رداچ یهایس هب تسرد ، کیرات

ک دوب متشم وت هشیمه شرداچ زا یا هشوگ کراپ دربیم ونم یتقو ، درکیم

هتفر کراپ شاهاب یدایز یاتقو نوچ مدوب یکشم رداچ نوا قشاع ، مشن مگ

مدیرپیم نییاپ باالو یلک یلا حشوخ زا درکیم شرس رداچ زیزع تقوره مدوب

یزاب تعاسکی زا دعب کراپ دربیم ونم لوا هنک روک ومقوذ دمویمن شلد یلفط

هدمورد عالمق دروم رداچ گنر هب نم راگزور حاال دیسریم شراک هب تفریم

شهب ومهاگن ، دروآ نوریب یخلا و رکف زا ونم لفق وت دیلک شخرچ یادص دوب.

ضوع یتحار یاه لدنص اب وشنوریب یاه شفک و دوب نییاپ شرس متخود

هشیمه لثم دوب درس درس ، دروا باال وشرس و درک سح ومهاگن ینیگنس ، درکیم

تحار مارب زونه یکشخهمه نیا لمحت ، منک تداع یخی یاه کمدرم نیا ب مدوب هتسنوتن زونه ،
و متفگ یبل ریز وسالم متخادنا نییاپ ومرس ، دوبن

وور شیدادم کون نوتک تک . داد شرس نداد نوکت اب ومباوج لومعم قبط

و متسب ومامشچ ، دنوخرچ هنوخ رود ات رود و شهاگن یکاش و درک ترپ لبم

رد شزا ییادص چیه مراظتنا خالف رب اما مدش شدایرف یادص ندینش هداما
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زا ونم رتم ود یزیچ نتسکش دنلب یا دص مشکب تحار سفن ی مدموا ات دموین

و گنشق یاه ال تسیرک و هفوب وهب مدرک زاب ومامشچ تشحو ،اب دنورپ اج

یور نودلگ ، مدرک هاگن نتشادن هچوک وت کاخ اب یقرف کاالن متمیق نورگ

هاگن شهب و مدز سپ و دموا ماکلپ تشپ کات یکشا ، هفوب یوت دوب هدز و زیم

ات دوب لمع ال سکع ی رظتنم دیاش دوب. هدش هریخ مهب دنخزوپ کابی مدرک

هرگ مولگ کوت یضغب مامت اب یلو هنک خیلا مرس ور ازیچ یلیخ یلد و قد

ک دوب تقو یلیخ ، متخود شهب ومروخلد یامشچ ، مدرک توکس دوب هدروخ

و مامشچ . کرحتم هدرم مدوب هدش ک دوب تقو یلیخ ، دوب هدز ویگدنز نیا دیق

دیفس گام ،وت مداتفا هار هنوخزپشا تمس وب متسب اه هدروخ هشیش ور

گنر هب شتیصخشمارب هشیمه . مدرب شارب شبوبحم یلماراک یاه کشالت واب متخیر یاچ شگنر
متفگیم نک شفیصوت گنر ابی نتفگیم رگا دوب دیفس

هدازهاش اما دیفس بسا رب راوس حاالهن دوب هدازهاش نم یارب ، دیفس

لبم یتشپ وهب شرس و دوب هتسشن لبم یور ... ینتفاین تسد یا هدازهاش دوب،

ک دوب تقو یلیخ ، دوبن اجنیا شرکف اما دوب فقس هب شهاگن ، دوب هداد هیکت

ب متشگرب و متشاذگ زیم یور شلباقم و یاچ . دوب هنوخ نیا وت شمسج طقف

راد: شخ و مورا هشیمه لثم مدینش وشادص ک مقاتا تمس

یریمن ییاج ندشن زیمت انیا _ات

: مدب وشباوج یتوافت یب نحل اب مدرک یعس مدرگرب هکنیا نودب

هنکیم عمج دایم رگراک ادرف _
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هشیر ب دش هشیت شفرح متشادرب ک ومود مدق دز، یراد ادص دنخزوپ

ندرکیم لمحت ومنزو روز کب ییاهوناز ب دش یزرل و مولگ وت دش یضغب ما،

. ننزن نیمز ونم ات

ک شزیلا رس کسرتم ، هرادن رگراک ب زاین هنوخ نیا یتسه وت یتقو _ات

و مامشچ مدینشیم و ندشیم کیدزن مهب ک شامدق یادصماوخیمن مه هفاضا روخ تفم ، یتسین
وشروضح ات متسب

ب وشنهد درک. ملغب تشپ دشوزا هقلح مرمک رود شتسد منک. سح رتشیب

وشزرل نیا و مدیزرل یکیدزن همه نیا و شمورا نحل درک،زا کیدزن مشوگ

درک. سح بوخ یلیخ

رازب ریگب طالوتق سپ ؟ یدش هتسخ عضو نیا ؟زا یرادن تسود و یگدنز _نیا

یمهفیمن منک؟ارچ تلمحت منوتیمن یمهفیمن ؟ارچ موه میش تحار نومتفج

؟ هروخیم مهب تزا حملا

شافرح یخلت ،زا رتدب کتک و شحف ات دص زا شافرح اما دوب مورا شادص نت

توکس .زا توکس و دوب توکس طقف مباوج اما دش رام رهز یخلت هب منهد معط

کشا درد .زا مدیمهفیم درکیم دراو ماه ولهپ کب یراشف وزا دوبن یضار نم

ردقچ منودیمن ، منکن یضارتعا ات متفرگ زاگ ومبل دوب، هدش عمج ممشچ وت

شیبصع یاه سفن زا متسنوتیم و دوب درک،کالهف ملو دشو هتسخ یلو تشذگ

مدروخ رس هدش هتسب رد تشپ ومدنوسر مقاتا ب ومدوخ منوزرل یاهاپ .اب ممهفب
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منزب فرح اتمتشادن یشوگ یلو . تشذگ ک ییازور ترسح زا رپ فرح زا رپ مدوب ضغب زا .رپ
یادرف و هنک مورا شاه شزاون اب ومتسکش ضغب ات دوبن یشوغآ

ینعی اهنت ،مدا هزیرب هنوتیمن مه کشا یتح اهنت مدا .ی هدب دیون مهب و نشور

نامز ات نک هاگن تعاس وهب شکب سفن طقف ینعی نم، ینعی ، کرحتم هدرم

ردقچ ، یشاب گرم رظتنم و یرامشب ور اه هیناث ک هتخس ردقچ ، هسرب تگرم

ادابم ات یشکب شود هب تدوخ ونوریو همین یگدنز ی نیگنس کراب هتخس

هشب ربارب دنچ تداوناخ هصغ ات ینزن یفرح ، هشب هتسکش اه هداوناخ تمرح

و مدرک زک رد تشپ ، دیخرچیم شوت یچ همه و کلف و خرچ ی دوب هدش مرس

ینعی مدرکیم رکف یچ همه وهب یچیه مدش،هب عمج مدوخ یوت راو نینج

ردقنیا منک، زکرمت شیکی یور متسنوتیمن اقیقد ک دوب هدیچیپ مراکفا ردقنیا

درد و یکشخ اهو تکراپ یامرس دش...زا هتسب مامشچ ک ندیخرچ مزغم وت

مدش کشخ یاهاپ وب متسشن یتخبدب و درد رازه .اب مدش رادیب باوخ زا مندب

ب ممشچ مدنوسر تخت بهبل ومدوخ ناگنل و مدش دنلب اج ،زا مدیشک یتسد

مدیدیمن و دیشروخ زور ود رگا ینامز ،ی داتفا ربا زا هایس نومسا و هرجنپ

مشیارا زیم هنیا مهاگن دوب. هایس یاه ربا زا رپ مدوخ یگدنز االن یلو مدشیم حلا ویب هدرسفا
یاهوم ، دوب هدش هبیرغ مارب دوب تقو یلیخ ک ینز ،هب داتفا

هداتفا دوگ یامشچ و هدیرپ گنر و دیفس مرغ ال تروص ، هتخلش و هتخیر مهب

متشادن هتشاذگ یاویت هب یتهابش چیه مدز هنیا یوت ریوصت ب یدنخزوپ ،

ما هتشذگ دوخ زا ومرکف و مداد راشف ماه نودند نیب ومدیکشخ یاه ،ل**ب
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مدرک هاگن ییاریذپ وت رازاب هتفشا وب متفرگ هتعاس مین شود .ی مدرک فرحنم

یارب نوا رطاخ هب هن مدرکیم زیمت زورما دیاب یلو متشادن مه نتفر هار نوج

عورش نوزرل یاهاپ و تسد .اب مونشب نیهوت رتمک ات مدوخ تیصخش ب مارتحا

عمج یچ ره مامت تعاس ،ود مدرک عمج ور اه هدروخ هشیش لوا و مدرک

ب یزیچ . تشذگ هنوخ یزیمت ب متقو مامت رهظ .ات راگنا هن راگنا مدرکیم

راو تشپک ال تعرس رثکادح واب متفر هنوخزپشا تمس ب دوب هدنومن شندموا

مدرک خرس و مدرک دروخ و چراق و ینیمز بیس

یاهوم ، متشگرب شتمس .هب مارب دوب گرم سوقان لفق وت دیلک شخرچ یادص

یرس رس هاگن دوب. هدرک شرتباذج و دوب هتخیر شتروص وت نوراب زا هدش سیخ

یزیمت تباب زا شلا یخیتقو دنوخرچ هنوخ رود وشهاگن . تشاذگ باوج یب ومم وسال تخادنا مهب
. تفر شقاتا تمس ب دش تحار

دوب هدش نوا هساو طقف دوب تقو یلیخ ک یقاتا

ک یدرم زا مدوخ تخت زا مدوخ قاتا زا مدوب هدش درط شزا نم ک یقاتا

مشچ دیاب ندیشکن هآ یارب ک یخلت یاه هظحل نیا ب تنعل ، مدوب شقشاع

. مدنبب

متشادن اذغ ب یلیم دش. هنوخزپشا دراو شندرگ رود هلوح ،ابی مدیچ و زیم

مدش مکیرات و گنت راصح دراو و مدش جراخ هنوخزپشا زا شاذغ ندیشک زا دعب

تسین کیچوک مگنت راصح

ندیم راشف ومولگ راگنا شاه راوید نوچ هگنت
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ننزیم لز مهب مادم و نراد مشچ راگنا

نیمه منکیم سح یهاگ ، هدیم تسد مهب یگنت سفن ساسحا یهاگ ک ردقنیا

ننزیم دنخزوپ مهب مه اه راوید

ک هیقب اما متشادن وسکچیه ویچیه هلصوح . مدرک زیم یور میوقت ب یهاگن

یکشم یا هچراپ راولشی اب ومراولش ، دوب هدش گنت نوشارب مملد نتسین نم یگدنز عاضوا رصقم
ومهایس .شال مدیشوپ ومگنر یکشم تفاب و مدرک ضوع

پل وت شرس مدش، جراخ قاتا زا مفیک نتشادرب زا دعب و متخادنا مرس یور

یادص ، درکیم پیات یزیچ شرود هدش هتخیر یاه هگرب یور وزا دوب شپات

. درکن دنلب وشرس اما دینش وماپ

ماباب ی هنوخ مریم مراد _نم

، مدرک شهاگن دموین رد شزا ییادص یتقو دوب، نییاپ مرس ومورا یلیخ مادص

مداتفا هار ب مورا و مدز گنچ ومفیک هتسد دوب، شراک لوغشم مهب تیمها یب

کاخ و زییاپ یوب متشاذگ نوبایخ هب مدق . دشیمن مهارمه هک دوب تقو یلیخ

مدق یک راب نیرخا تسین مدای ، مداتسرف ماه هیر ب ور هدروخ نوراب

هن یلو متشاد تسود وشنوراب شگنشق یاگنر و مدوب زییاپ قشاع هشیمه مدز،

اب منوتب ات منیبب و دیشروخ لوا منکیم زاب مشچ ک حبص متشاد تسود حبص،

تسود یچ منودیمن ک هتقو یلیخ امااالن.... منک عورش ومزور یفاک رناژی

زا نم مه نوتسبات منهج یامرگ کوت هلا سکی زا رتشیب دیاش دوب، مدرس ... مراد
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وش هظحل هب هظحل ... وزرا دیما ایند کی ...اب مدرک عورش قشع اب هک یگدنز ... مدیزرلیم میگدنز یامرس
متسنودیمن ... مدوب هدرک یزیر همانرب مدوخ یارب

، میسن ...ی هشیم دوبان میسن کابی تسه ینش هپت نومه تیاکح نم یگدنز

نوغاد دوب ک یچ ره یلو مرازب یچ وشمسا منودیمن دابدرگ ،ی نافوط ی

یهانگ صاقت ... مدیم سپ صاقت مراد ،نم مدوخ زج تسین یسک شرصقم درک

یهاگن ، ندوب هدش سح یب ماهاپ ک مدز مدق نوراب و امرس وت ردقنیا . مدرک ک

و مداتسیا نوبایخ هشوگ ، مسرب ات متشاد هار یلیخ زونه مدرک مفارطا ب

یخلا و رکف نودب ات متسب و مامشچ مداد و سردا ، متفرگ یتسبرد یسکات

یهاگن هنیا ،زا مدرک زاب ومامشچ هدننار یادص .اب لطاب یخلا یهز اما مسرب

. متخادنا شهب

موناخ میدیسر _

هنوخ ، متخادنا اباب هنوخ ب یهاگن . مدش هدایپ نیشام وزا مدرک باسح وشیارک

مدیشک مولگ ب یتسد . تفرگیمرب رد ومیناوج و یناوجون و یگچب مامت ک یا

زا رپ شمامت ک یتارطاخ هشب زاب درکیم مفخ تشاد ک یضغب هرگ دیاش ات

گنز و متشادرب مدق رد تمس ب هتسها نم. یازور نیا لدگنس نم،درم یازور نیا درم دوب نوا
درک... شزاون ومحور نامام مورآ یادص مدز. ور هنوخ

یایمن مدرک رکف یدرک رید ردقچ ردام یدموا اویت _

دیسر مشوگ ب یمک هلصاف اب امین یادص

حاال وت دایب نک زاب ورد نوریب هدرس ناج نامام _
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کی هیبش یزیچ و دیشک باال تمس ب ومبل یمک نامام هدز لوه یادص

درک. داجیا و دنخبل

مزیزع وت ایب وت ایب ردام دیشخبب یاو یاو _

غاب درز و سیخ یاه تخرد ... مدش در غاب یاه هزیر گنس وزا متسب ورد

نم راب دنچ ، داتفا گنر دیفس پات هب مهاگن . ندوب هدرک داجیا و یگنشق یاضف

اب منیشب تبون یب هکنیا رطاخ هب راب دنچ داد؟ ملوه نوا ومتسشن پات نیا ور

؟ دیگنج رهمدار و نامدار و ارات

هدرب تتام ارچ ردام وت _ایب

سلا مامت ی هزادنا ...ب یلیخ دوب، گنت ملد ، مدیشک نامام تمس ب ومهاگن

زاورپ شتمس .هب متشادنندموا هزاجا هام رد زور کی زا رتشیب اما دوب شنت رطع گنت ملد مرمع یاه
. شمدیشک شوغآ ب مکحم و مدرک

رت الرغ یایم ک یرس ره ارچ ردام یدش الرغ ردقچ مگنشق رتخد ملد زیزع _

یلبق زا

دعب هام وات مونشب ... مونشب طقف تساوخیم ملد منکشب ومتوکس تساوخیمن ملد

مرغ ال تروص ب یتسد و دیسوب تبحم اب ومینوشیپ . مشاب هتشاد هریخذ

چحلا تسنودیم مه هتفگن ، ینارگن و درد ژ،رزا دوب مغ زا رپ شامشچ ... دیشک

. مراد یزور و

وت؟ دییایمن ارچ _
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ومهاگن . درکیم نوماگن دنخبل رداب بوچراهچ کوت مدرک هاگن مزیزع یامین ب

ک ضغب ب تنعل ... باریس ش هناردارب تبحم زا ونم ودرک زاب وشاتسد دید ک

طقف دزیمن فرح امین رت، مک شنتسکشن یارب متمواقم و دشیم رتگرزب و گرزب

ردقچ دوب... فرح یایند نم یارب شتوکس ... دیسوبیم ودرکیم شزاون ومرس

. تشاذگ نومودره رمک تشپ وشتسد نامام . ردارب نیا دوجو هیگرزب تمعن

قشع .اب دنوسر مهب وشدوخ نینط ندش دراو ضحم وت.هب میرب دیروخیم امرس مرب نوتنوبرق هدرس _
ملد ردقچ مدرک شلغب

رابکی یهام ...نیا نوبز شوخ و ینتشاد تسود دوجوم نیا هساو دوب هدش گنت

؟ دوب فاصنا رادید

) ادوب هدش گنت ملد )خهلا اااتوب گت ملد _تاله

دوب. هدش گنت ملد منم هرب تنوبرق _خهلا

ک ارات یکشا یامشچ دوب.زا هجیتن یب رهاظ ظفح یارب تالمش دیزرلیم مادص

ارات زیرب کشا مدز... شهب یخلت دنخبل دوب... صخشم ، دوب هدز لز مهب هصغ اب

... مداد تروقو متخیرن نم ک ییاکشا مامت یاج

اب شضغب . مدرک لغب ور ارات مکحم و متشاذگ نیمز و نینط ، متفر شتمس ب

. تسکش دنلب یادص

؟ مدرم نم هگم ؟ ینکیم هیرگ ارچ _

ندرم نیا رگا مدیمن یگدنز یوب هتقو یلیخ ک نتسنودیم همه ، مدوب هدرم
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داد: ومباوج قه قه واب درک ملغب رت مکحم ،؟ هیچ سپ تسین

ور هدموا دوجو ب وجهیا هفایق چ...چ ....نیا یدش الرغ ردقنیا ارچا.... ... تارب هریمب ترهاوخ اوخ... _
ومتشاذگ شتروص فرط ود وماتسد . متشادن تسود

مدز. ینوج یب دنخبل

هگم. هشچ هیبوخ نیا ب ممفایق ... متفرگ رژمی نوچ مدش _الرغ

مکی وج درک مکمک مدش بذعم دوب هدیمهف راگنا . تسشن منوش یور امین تسد

. هشب ضوع

وت؟ یدروا اجک زا وکشا همه هگم،نیا هشچ شفایق اباب هگیم تسار _

نوا روش هدرم ؟ یدیم ریگ نامز و نیمز ب یراد هدش تاوعد نیمار اب زاب

نربب ونیمار

. امین یوزاب ب دز وشتشم و درک مخا هیرگ طسو ارات

. یراد راکیچ تخبدب نیمار ب _هع

ههد بوه مباب یهاد _

و درک لغب ور امین یاپ ب دزیم تشم شولوچوک یاتسد کاب ونینط امین

. شدیسوب مکحم

گند ال امنکیم تفصن منزیم امین ؟_ کسورع ینزیم تگند ال یاباب نوا رطاخ ب وتییاد وت ینم قشع _
. وررپ یتدوخ

رخ رگا ایراد قح هتبلا ؟ ینکیم فصن وتشاداد ترهوش رطاخ ب چون چون چون _
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کایب تفرگیمن زاگ و نیمار خم

وشیراکادف ردق ناج رهاوخ نیرفا یدوبیم یشرت هبد وت دیاب االن هریگب وروت د

هدرک ام نادناخ قح رد یگرزب فطل . نودب

رهاوخ دوخ دوخ هک یتسین ردارب ،واالوت هشیم وررپ ایگن ورانیا شولج _

یرهوش

یعونصم ارات یادص شزرل زا هک رهاظ هب دنچ ره ندرکیم لک لک ارات و امین

رود امین تسد متشگ نامام لا بند مشچ دوب،اب صخشم نوشایخوش ندوب

درک. متیاده لبم تمس دشوب هقلح منوش

. شابن نارگن االن دایم هنوخزپشا وت تفر _

هب انوا ومدوب هریخ نیمز هب نم ، مورب ور ارات و مرانک امین متسشن لبم یور

نم...

مدرک هاگن اراتاویت _

؟ ینک شمومت یاوخیمن _

ویچ؟ _

: مداد همادا و مدرک یا هفرس دوب هتفرگ مادص

منک؟ مومت ویچ _

: تفگ صرح اب

. وترخسم یگدنز _نیا
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هرخسم وت لوق هب یتح ، مراد تسود ومیگدنز _نم

. داتسیا مهب ور لومعم دح زا رت دنلب یادص و تینابصع اب

تزا یچیه ؟ یتخادنا تدوخ ب هاگن ؟ی یگدنز مودک ؟ یراد تسود وتیگدنز _

یشیم بآ یراد عمش نیع ؟ یتنعل هدنومن

ااارات _

اویت نیا هشیم شرواب ؟یک دوب نیا اویت ، نیبب وشفایق نک... شهاگن ؟ امین یچارات _

؟ هشلا ۵۲س هشیم شرواب یک هدش سهلا تصش یانز لکش ؟ سنوخ نیا هنودرود زیزع

. دموا نوریب هنوخزپشا زا هلجع اب نامام

؟ ردام ینزیم داد ارچ ارات هدشیچ ؟ هربخچ _

. ندرک هیرگ ب درک عورش دنلب یادص اب ارات

نوغاد دایم یرس ...ره هرایم مرد زااپ هراد اویت هصغ ، نامام منکیم قد مراد _

هلبق زا رت

راوه و داد سرت وکزا نینط امین ، تخود مهب وشنیگمغ و سیخ هاگن نامام

مه رد یاه مخا اب درکیم هاگن ارات هب ضغب واب دوب هدش نوزیوآ شندرگ زا ارات

مدنوخرچ نوشنیب ومهاگن ... درکیم شزاون

نوشیتحاران و هصغ ندید ، مایب متشادن تسود نیمه یارب یگنتلد مامتاب

هتسد . نرادن ربخ میگدنز تایئزج کزا هبوخ هنکیم رت تخس مارب و یگدنز
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هار رد تمس ب ومتفگ دیشخبب ل**بی .ریز مدش دنلب اج زا ومدیشک ومفیک

دش. هدیشک تشپ زا متسد ک مداتفا

مدرک کاپ تسد اب وشاکشا . امنکیم تریمخ و دروخ منزیم یرازب نوریب رد نیا زا وتاپ ادخب اویت _

ارات هنکیم رتتخس مارب و یگدنز نوتمغ و هصغ ندید _

ینکیم وراک نیا ام وتدوخ اب ؟ارچ یدرگیمنرب ؟ارچ ینکیم لمحت ؟ارچ اویت ارچ _

؟ ردام

هقیقد ش هنیس ور ومرس . تسشن مرانک و دیشک لبم تمس وب تفرگ ومتسد

. تشاذگ شبلق یور

شخرس تروص و هدروخ هرگ تشم باال...زا تفر اه هلپ وزا دیسوب ومرس امین

ممخز یور یکمن باالکابگالهی تفر . هینابصع دح هچ ات دوب مولعم

. هنکن رتشیب ومباذع ، هشن

. تشاذگ نامام یاپ ور وشرس و تسشن ام یاپ یولج مه ارات

. میتتشپ هوک نیع ام ردام درگرب _

سپ و منبش یاکشا صاقت ، مدیم سپ صاقت مراد نامام مدرک هابتشا _نم

هش. مک مهانگ ات مشکب باذع دیاب . وشتسکشلد صاقت ، مدیم

ک هلا سکی ، همنهج نیع تیگدنز هک هلا سکی ؟ تسین سب ؟ اویت یک ._ات تشاذگ متسد ور وشتسد ارات
و بش

ینک لمحت الو غشآ نوا یاوخیم یک .ات یرادن زور
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درد ب ومبلق شزا ییوگدب هدن، همادا ات مدرک دراو ارات تسد ب یراشف

داد. نوکت مارب فسات زا یرس و دیمهف ومروظنم . هرایم

یرخ ک اقح _

مدرپس نامام تسد یاه شزاون ب ومدوخ ومتسب ومامشچ

دوز یلیخ نامز . ندوب هتشاذگ هقباسم اه هیناث رابنیا یداع یاه زور الف خرب

هدش بش ، دشیم رتشیب ممغ داتفا یم تعاس ب مهاگن ک رابره و تشذگیم

،زا دروآ مبل وب دنخبل طایح زا نوجاقآ نتفگ موناخ یرخف یادص ک دوب

نوریب هرب ات دزیم ادص و نامام هنوخ هب شدورو زا لبق هشیمه دایم مدای یتقو

دز یدنخبل دید ک ونم ، میتفر نوریب نامام هارمه ، منوجاقآ ال بقتسا هب

ساجنیا ک منم ی هنودرود زیزع رتخد _

ک یتخس یازور مامت ات مدرک شلغب ، دیسوب ومینوشیپ متفر شتمس هب

: تفگمنوجاقا هب ور یخوش هب نامام . هشب ناربج میگنتلد یازور مامت ، شمتشادن

اقا؟ یدرک شومارف ونم داتفا تنودرود زیزع هب تمشچ _زاب

مدروخیم ونوشنیب قشع عالهقو ترسح ردقچ ، دیسوب ونامام ینوشیپ نوجاقا

اباحم یب ردقنیا ک ندوب سهلا تسیب نووج زونه راگنا سلا همه نیا زا دعب

ندیزرویم قشع مهب

دوب منودرود زیزع گنت ملد طقف ، موناخ یرخف یرس جات امش _

نرظتنم اه هچب وت میرب ، مدرک یخوش منودیم _
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تیاهن و ندرکیم لک لک مادم نیمار و امین دش، رت داش وج نیمار ندموا اب

اقا مشچ ب ممشچ تساوخیمن دوب...ملد دنخبل ی نوش کال لک ب نم تالش

یور ینیگنس یتحاران و مغ نوشندرک هاگن راب ره کاب ییامشچ ، هتفیب منوج

هنوخیم ممشچ زا یتحار هب منک هاگن شهب رگا متسنودیم . درکیم رتشیب ومشود

ما. حیلا هچ کرد

ناج اویت _

نوج اقا مناج _. شامشچ زج مدرکیم هاگن ییاجره ب یلو مدرک دنلب ومرس

ناج؟ اباب یتسه یضار تیگدنز _زا

مشوگ ب دوب لوغشم نینط واب دوب هتسشن مرانک ک ارات دنخزوپ یادص

. مدادن یتیمها ، دیسر

. هرذگیم نوج اقآ رکش ور ادخ _

. مدیم ماجنا طالوتق یاراک ینک هدارا تقو ره اویت _

هشیمه رهاوخ رهوش نیا هب یدنخبل دوب. هتسشن امین رانک مور ب ور نیمار

مدز. ردارب

؟ مریگب طالق ارچ نیمار ما یضار میگدنز زا _نم

؟ هیگدنز شمسا ، نربب ویگدنز نوا روش هدرم _

وزا هنارهاوخ ک ییاه تیعقاو اب نیا زا رتشیب دزات ادص ور ارات مسا یکاش امین

ینیس ابی نامام . هنکن رت کیرات و مکیرات یایند مرس وت دیبوکیم یزوسلد رس
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،اقآ تسشن نوج اقا رانک شدوخ و داد امین تسد ب ور ینیس و تشگرب یاچ

هاگن دوب،زا هداد رارق شنیب هرذ ریز ومتاکرح مامت و تشادیمنرب مزا مشچ مه هظحل کی ک ینوج
اب مدرکیم یعس و مدوب هتفرگ سرتسا نوج اقا نیگنس

شهاگن ، تسشن متسد یور ارات تسد منک. ومک سرتسا نیا ماتشگنا راشف

مشچ تفج هد راب ،ریز دادیم مباذع نوشتوکس دز. مهب یخلت دنخبل و مدرک

داد متاجن ملیابوم گنز یادص هک مدروایم مک سفن متشاد مدشیم هل متشاد

تشگرب تقو زونه ... متخادنا تعاس ب یهاگن ... مدرک ادیپ مفیک وت وزا یشوگ

مدز. الو صتا همکد ، دوبن

_هلب؟

نوشمه ک مداوناخ نیب ومهاگن هلصاف نیا وت نم و دوب توکس یا هیناث دنچ

. مدنوخرچ ندوب هدز لز نم ب

یا هنوخ هگید تعاس مین _ات

هلصاف مشوگ زا ویشوگ درک. عطق و یشوگ و تفرگ مزا و باوج تصرف

نامام سیخ یامشچ ، نیمار رکف رد قرغ تروص و امین هدرک هرگ یاتشم ... مداد

موتنام و مدش دنلب اج زا مورا . ندوب هدنوخ ومیگدنز هت ...ات اباب هاگن مغ و ارات و

، دوب توکس نانچمه ... مدیشکومفیک هتسد و متخادنا مرس ،شالوور مدرک منت ودوب لبم هتسد کور
و ندموا نوشدوخ ب متفر ک نامام تمس هب

وشنت رطع متسنوتیم وات متفریذپ لد و نوج واب نامام شوغآ ... ندش دنلب
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. مدیشک سفن

: تفگ شنوزرل یادص واب دیسوب ومینوشیپ

ادخ وروت ، هشاب هدش زااالن رتدب تعاضوا و یایب دعب هام مسرتیم اویت مسرتیم _

رارق نم لد ات یریگب نوج مکی رازب ، روخب بوخ یاذغ .. سرب تدوخ ب ردام

هریگب

. مدیسوب وشنوبرهم تروص و مدز شینوبرهم ب یدنخبل

شابن نارگن مروخیم مشچ _

دیشک مرس ور وشرهم رپ تسد . مدرک شلغب مکحم و متفر نوج اقا تمس هب

رهظ کزا ییاکشا و درک ملغب مکحم ، متفر ارات تمس .هب تسکشن وشتوکس یلو

... ندش ریزارس هرابود نتخیر یم لیلد ویب لیلد اب

،رگا نزب گنز ی طقف ینک لمحت یتسنوتن تقو ره میتتشپ هوک نیع ام اویت _

ور ویگدنز نوا ک هنرگویدیمن نوممودکچیه خدالتب هزاجا ک یتدوخ نوچ میتکاس همه االن
میدرکیم بارخ شرس

تشاد مارب و ردام مکح ک یرهاوخ نیا یارب مدرک فعض و مدیسوب وشتروص

دوب. رتگرزب مزا سلا هس طقف هکنیا اب مقح رد درکیم یردام

. هروخیم هصغ نینط نکن هیرگ مرب تنوبرق هشاب _

ورف امین نما شوغآ ووت مداد تسد نیمار ،اب مدیسوب مکحم و نینط

یارب نوشاه رارصا لومعم قبط دایب مهارمه یسک متشادن تسود . متفر
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. دنوم باوج یب مندنوسر

یور هدایپ ...ملد متفرگ شیپ ور هنوخ ریسم مداوناخ ترسح و کشا اب

تصرف هگید هقیقد تسیب طقف اما ینوراب زییاپ یامرس زوس وت تساوخیم

ندرک خلت یارب یا هناهب مدن شتسد هناهب ات مسرب دوز دیاب مسرب ات متشاد

روسناسآ راوس ... مدنوسر هنوخ ب ومدوخ نیشام نیلوا .اب شدوخ ومدوخ تاقوا

تمسق نیرت وتباال نم لثم منوا ... مداتفا لزنوپار مدز...دای ۵۲و همکد و مدش

لفق یوت و دیلک ... مدوب ما هدازهاش ینادنز نم ک توافت نیا اب دوب ینادنز هعلق

یلو مدز ...رد متفر شقاتاتمس ،ب دزیم دایرف وشدوبن هنوخ یکیرات و توکس ... مدش دراو و مدنوخرچ
قاتا ووت مهاگن و مدرک ،الیردوزاب مدینشن یباوج

... مدنوخرچ

تمس ،ب متشادن وشهب ندز نفلت تارج ... مدرگرب تساوخ ارچ سپ دوبن هنوخ

دش. دنلب نفلت یادص ک مدوب سابل ضیوعت لوغشم ، متفر مقاتا

_هلب

. مدرپس شوگ تذل اب نم و دیچیپ یشوگ وت شمرگ یادص

رد زا وتاپ ممهفب ... ماین هتفه رخا ات دیاش بشما طقف ...هن مایمن بش _نم

تلا بح یاو یتشاذگ نوریب

. دیرب ومسفن یا هنونز یادص مدب وشباوج متساوخ ات

. هگید ایب مزیزع سپ یدنوم اجک نیودار _
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هتسد ب ومتسد . دیخرچیم مرس یوت مادم هنونز یادص نوا و ندیزرلیم ماتسد

دزیمن یفرح و دوب هدرک توکس منک... یریگولج مطوقس اتزا متفرگ لبم

ال غشا قوب ... متشادن ومنوبز شخرچ ییاناوت ک دوب نیگنس مرس ردقنیا ...

دب وشانیهوت وشاه کتک ... مدرک لمحت و یچ همه سلا ود کیدزن مرس...اتاالن ور دش یکتپ یشوگ
رانک و مدنوسر راوید ب ومدوخ ... وشیدرس و یراتفر

نوریب مدوخ قاتا زا ونم یتراقح ابچ هریمن مدای .... مدروخ رس راوید

یلو دوبن نم قح یگدنز نیا نوچ ... منادجو رطاخ ب مدرک توکس درک....

ضارتعا ... متخیرن کشا ... مدرکن سامتلا تدم نیا ...وت مدوب شقشاع

نز کی یادص االن....خ**ای*تن، یلو متشاد شسود نوچ مدرک لمحت ، مدرکن

دوب... یا هگید سک نماالناب ینتشاد تسود درم نم... نیودار ....

هگید هتسب ایادخ ... مدزیم ...راز مدرکیم قه ادص....قه یب اما تسکش مضغب

یا هگید سک رانک مرادن تقاط ... منوتیمن هگید یلو مدرک دب ...نم مرادن تقاط

دقع زا دوب....دعب بوخ ماهاب اما هرادن متسود متسنودیم لوا ...زا شمنیبب

تهب تنعل نم... ب تنعل دوب... یلو دوب مک شاتبحم ... مدوب شموناخ

شهب تبسن هک یقشع همه نیا هب تنعل ... منبش تهب تنعل ... نیودار

نیرفن ومدوخ ومدز ،راز مدرک سامتلا ومدز ...راز شریگن مزا مریمیم ایادخ ... مراد

راهچ ، هرذگیم زور راهچ ... دوب هدنومن منت وت ینوج هگید هک یردقنیا مدرک

کشخ تعاس هب ممشچی و هار هب ممشچ ی زور راهچ نیا ...وت هرذگیم شسامت نیرخآ کزا هزور
هب نوا هب مدوخ یچ...هب همه ،هب مدرک رکف یلیخ هدش،
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خلت تقیقح ابی هک یگدنز ... مدوب هدرواین شتسد هب تحار هک یگدنز ... میگدنز

سلا ،ود مدیم شتسد زا مراد یتخس همه نیا زا دعب وحاال مدوب هدش شبحاص

شمیدقت یتسد ود هش...هک بارخ مرس ور شفقس مرازب کحاال مدرکن لمحت

هرهچ وهب متسشن مشیارآ زیم تشپ ، هدیسر هار درگ زا هزات بیغر هب منک

یک راب نیرخا تسین مدای هک یرپ یاه وربا ... مدرک هاگن مور و گنر ویب هتسخ

مشچ ... هرذگیم یدایز نامز شح ال صا نیرخا کزا ییوم رپ تروص ندش، زیمت

یتسد هنیآ یوت ریوصت ما...هب هدش کشخ یاه ما،ل**ب هدرم و یلسع یاه

شیپ سلا ود نوطیش رشو یاویت نوا ؟نم دوب هدنوم مزا یچ ، مدیشک

زیچ همه نوا زا دعب دوب هام ۶ طقف نیودار اب نم یگدنز شوخ رمع ... مدوبن

متسود درک... گرزب ردقنیا ونم هدرکن هانگ گ تشادن متسود دش... بارخ

متسود مش... ادج رتدوز یچ ره شات هجنکش ریز متفر زور نوا کزا تشادن

،نم مدرک مفارطا و رود هب یهاگن و مدش دنلب اج ...زا تشادن ... تشادن ... تشادن

نومات ود ره یاج ات متسهتقشاع ردقنیا متفگ شهب یراگتساوخ زور ... مدیچ قشع اب ور هنوخ نیا
دیاب ، مریگب سپ ومقشع ومیگدنز دیاب منک... یقشاع

باذع مک یدنا ولا سکی منک...نیا یگدنز منوتب ات مبلطب تیللا ح منبش زا

تمس ...هب داین مه یسک دوب هتفگن یلو مرن نوریب هنوخ زا دوب هتفگ . مدیشکن

نداد و موناخ ات ود نتساوخ زا دعب متفرگ و یتفاظن تکرش هرامش و متفر نفلت

یتنرتنیا ... متفر دروخیم کاخ تخت ریز دوب اه هام ک مپات پل تمس هب سردآ
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لگ لدم دنچ و هنوخ یارب ینیئزت لیاسو مکی ، مداد شرافس یتخت ور

مدوخ یارب ک ییاه سابل عاونا دش تسد تسیب دودح دیاش ... یعونصم

سابل و نماد پات و کراولش پات ات هاتوک و دنلب یاه نهاریپ ،زا مداد شرافس

و نوبایخ رس هاگشیارا اب نتفرگ سامت میدعب تکرح ... باوخ سابل و ریز

وشرکف ک یزیچ زا رتدوز هک دوب رگشیارآ تساوخ ورد دایز هنیزه داهنشیپ

ومنهذ تشاد ک ینسح لقادح ، مدوب ریگرد بش ...ات ندرک لوبق مدرکیم

تسرد وشق عال دروم ماش ... مدرکیم یخلا و رکف رتمک و دوب هدرک لوغشم

امتح بشما سپ ... متسین هتفه رخا ات دوب هتفگ و دوب هتفه رخآ زورما ، مدرک

تدم زا دعب متروص ... متخادنامدوخ هب یهاگن مقاتا یدق هنیآ ،وت دشیمن ات ود شفرح تقو چیه دایم
بترم نهپ یاه وربا دید، شیارآ شدوخ هب اه

ات هاتوک و یکشم نهاریپ ، ندوب هدرک رتهب ومرهچ مظیلغ اتبسن شیارا ماو هدش

متسوپ اب یگنشق داضت مراد هنشاپ هایس یاه لدنص اب وناز باالی بجو کی

مدوخ ب هنیآ وت یهاگن رخآ راب یارب و مدز وشق عال دروم رطع ، تشاد

یادص ک مدرک شوماخ و جنرب هملباق ریز و مدرک خرس مه کشرز ، متخادنا

شزا ... مدیسرتیم لمعلا سکع درک...زا دایز ومسرتسا لفق یوت دیلک شخرچ

هاگن تارج اما متشگرب شتمس ب منوزرل یاهاپ ،اب متشاد هلگ مه یدایز دح ات

مک ما هرهلد زا یمک ات مداد راشف ومتسد یوت لا متسد ... متشادن و شهب ندرک

. هشب
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_س...سالم

ومامشچ و مدرب رت نییاپ ومرس ، مدینشیم دشیم کیدزن مهب ک وشامدق یادص

شگنت لد ردقچ ... مدیشک سفن وشنت رطع هشن هجوتم هک یروط ، متسب

وت مدش هریخ منک، شهاگن درک مروبجم و تشاذگ منوچ ریز وشتسد . مدوب

یتحارانو یگنتلد رسزا ک ییاه کشا نتخیر اتزا مدرک عمج ومتردق مامت شبش گنرمه یامشچ
زیت شهاگن ، درکیم مهاگن هریخ منک... یریگولج ندوب

طخ مباصعا ور شبل جنک دنخزوپ ... مدیسرتیم شیشحو هاگن نیا ،زا هدنرب دوب،

. دیشک شاب بل** شامشچ زا ومهاگن شمب و مورآ یادص ... تخادنیم

یک نویدم دیاب و رییغت ؟نیا یتوعد یسورع . یدرک کاخ و درگ ... هربخ _هچ

؟ مشاب

هاگن ومتروص لک کثمال دنوخرچیم مادم و تفرگ باال تسد اب ومتروص

ب ومبل مکحم ... دشیم رتشیب و رتشیب هظحل ره مکف یور شتشگنا راشف هنک...

و درک اهر برض اب ومتروص ، هشن جراخ شزا مخآ یادص ات متفرگ نودند

دنت ماسفن سرتسا و سرت ...زا متشادن یبوخ دش...حلا هقلح مرمک رود شتسد

دش. عطق یا هیناث یارب مسفن درد ،زا دیبوک رتناک ب مکحم ومرمک ... ندوب هدش

مش؟هک رخ ؟هک هشب یچ هک یدیسر تدوخ ...هب یدرک یزپشآ ... یدش موناخ _

؟ هتدیدج یزاب ؟ مروخب وتلوگ زاب

مه هکنیا یارب دوب... متروص رانک شتروص ... مدوب هدش ینادنز نیودار و رتناک نیب
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...زا یدرم نم یارب ... مزیزع یدنوخ روک _. درکیم همزمز مورآ مشوگ رانک و دوب هدش ودال هشب مدق
وتدوخ ...هن یتشادن یجراخ دوجو ملوا

نک. متحار و ونم...ورب هن نک هتسخ

دز لز مهب وزاباال دیشک بقع ومرس و درب ماهوم الی وشتسد

وووووووشمگ نم... یگدنز _زا...

یامشچ ووت ترفن ات متسب ومامشچ درک.. رتشیب و منت زرل شداد یادص

شدرد یلو دشیم هدیشک شتسد وت ماهوم ... منیبن دوب مایند ک شگنر یکشم

... دوبن مبلق درد هزادنا هب

نزریپ نیع ، درکیم رتدب وملا ح شهاگن ینیگنس سح ، مدرکن شهاگن درک، ملو

مقاتا هب ات مدیشکیم نیمز یور وماهاپ هدیمخ رمک اب سهلا داتشه یاه

سفن ناوت هگید هن، ندز فرح ناوت هن، نتفر هار ناوت ... متشادن ناوت ... مسرب

دوب هدیبسچ ک هدروخ هرگ ضغب نیا منکشب متشاد تسود ... متشادن مندیشک

تحاران ... کشا هرطق کی زا غیرد ، دشیم رتگرزب و گرزب طقف ....اما مولگ خیب

راب دنچ دوب، هداد راطخا مهب متسنودیم ، مدوب هدرک وراهاجنیا رکف ،نم مدوبن

یروا دای مهب وشرفنت راب دنچ ؟ مدش شیگدنز دراو کلک و زود اب دوب هتفگ راب دنچ ؟ ورب دوب هتفگ
مریذپب وتسکش متساوخیمن ارچ منودیمن ؟ دوب هدرک

نم دایز قشع مدرکیم رکف دوب، شوخ یگدنز نیا یچ هب ملد اقیقد منودیمن

ره .اب مدرکیم وشرکف ک دوب یزیچ زا رتتخس یلو ، هنکیم لح ویچ همه شهب
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ندروخ ماش لوغشم لا یخیب نوا و مدنوسر قاتا ب ومدوخ دوب یندنک نوج

متخت تمس وب مدرک لفق دوب،ردو صخشم الش گنچ قشاق یادص دوب،زا

یاتمسق مامت تشگنا کون ،اب مدیشک نوریب وشسکع باق تش بال ریز ،زا متفر

نیا نم و دوب مرانک ... دروا درد هب ومدوخ لد مکانزوس ،هآ مدرک شزاون وشتروص

... مدوب گنتلد همه

ک دوبن یکلا منتشاد تسود ، نومیگدنز یارب ، نیودار مگنجیم تقشع یارب _

نت نیا وت نوج ک یتقو ،ات مزادرپیم و قشع نیا یاهب مراد مرب...نم تحار

یتشادن متسود ... مشکیمن تنتشاد تسود زا تسد هنزب مبلق یتقو ،ات هشاب

هب متسود نیرتهب هب وت رطاخ ...هب منکیم یقشاع نومود ره یاج متفگ

مراد مشناوات متسکشلد ، متفگ دیابن وهک یزار مدرک خ**ای*تن شدامتعا

مقاتا هرجنپ تمس .هب نومیگدنزهب هدب... تصرف ،مهب نیودار رذگن ...مزا مرذگیمن تزا تحار یلو مدیم
و هایس ... متخود نومسا هب ومهاگن و متفر

نم. هدز نوراب لد نیع ، هتفرگ

ماهنت منم ایادخ ... ریگن مزا و مقشع ... شاب متشپ طقف مرادن هلگ ایادخ _

لباقم ،رد مچیه نم تتمظع لباقمرد اجک... نم و اجک وت یلو تدوخ نیع ، نیبب

ان نک مکمک رذگن مزا مسق تیگرزب هب وروت ، مریقح و اهنت ...نم مناوتان تتردق

ما هتسخ ... یچوپ زا رپ هرپ ،ملد هشن هراپ هدیسوپ بانط نیا نک مکمک ، مشن دیما

یادرف هشیم ... داوخیم لد هت زا دنخبل ی ملد داوخیم قیمع باوخ ی ،ملد
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مهب هشیم ، هشیم نشور مرانک رد منیودار اب نم یادرف ؟ یدب منوشن ونشور

نیگنس ، هنیگنس مبلق ؟ مزادرپب و تمعن نیا هنارکش مراد رمع ات نم و شیشخبب

ک دوب نیگنس مهانگ ردقنیا ینعی ... هدزن یاه دایرف ، هتخیرن یاه کشا مجح زا

؟ مدیم ناوات یروجنیا

هش؟ زاب مسفن هار ات یدب مهب کارتنآ ی هشیم ندش، فیعض ماه وناز

یتح هش... مومت یجیردت گرم نیا نک مکمک ایادخ ، مریمیم منیودار نودب نم

... نکنمرت اهنت متسه ک ینیا زا ناج ادخ هرب رازن ... هشاب رفنتم مزا و داوخن ونم رگا

و یگرزب ب ور ادخ مداد مسق و مدرک سامتلا ، مدرک سامتلا و مدز فرح

هساو هدوز زونه ، مشوپب ینهآ همکچ دیاب دوب،نم هدش رتکبس ،ملد شینوبرهم

یاه هشقن ، متفر تخت تمس وهب متسش ومتروص قاتا سیورس .وت یگتسخ

قلطم یهایس وت یک مدیمهفن ک ردقنیا ، مدرک یزیر همانرب و مدیشک فلتخم

... مدش قرغ

نوا و مدرکیم یگنانز منک...نم یگنانز مدرم یارب منک، یگدنز متشاد میمصت

ممیدقت وشینلع یاه ترفن نوا و یتسوپ ریز یاه تبحم ،نم تسکشیم رورغ

هتفرگ میمصت زورما ، مدشیم رت فیعض زور هب زور یلو مدوب هدشن هتسخ ... درکیم

ات منک نومهم ومدوخ ینتسب ی اوه یامرس ووت یور هدایپ مرب یمک مدوب

تارج ... دنوم باوج یب مسامت و مدز گنز شیشوگ ،هب مدرگرب رناژی اب زاب منوتب

مریم تعاس مین هزادنا کهب مداد حیضوت سا ما سا وت متشادن هرابود سامت
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و ینوخمه و ماسابل و ششوپ هب هگید دوب تقو یلیخ ، مدرگیمرب و نوریب

هتشذگ الف خرب ، مدیشوپیمدوب متسد مد یچره ، مدادیمن تیمها نتفر نوریب یارب مهاب نوشینومراه
...نیا مدرکیمن هزادنارب ومدوخ هنیآ یولج تعاسکی

هدش هتخیر درز یاگرب و اوه زوس و نیمز یسیخ دوب. بیجع ممدوخ یارب اویت

تذل امرس نیا زا یلو دوب مدرس ، درکیم الاق مهب یبوخ وحلا سح کراپ وت

فیک هرفنود یاه جوز یاشامت و کراپ یوت یفیق ینتسب ندروخ ،زا مدربیم

یارب ردقچ ، سپ تساجک نم قشع دوب... اه قشاع لصف زییاپ ک اقح مدرکیم

شتسد وت تسد ... مدوب هدرک یزیر همانرب شرانک رد میگدنز زییاپ یاه لصف

ملد هت کزا دوب مزورما راب ترسح هآ نیمدنچ ، مدنخب و مزرلب و مروخب ینتسب

ک یتدم نیا ات مداتسرف رانک و منهذ مهرد یاه رکف ... منودیمن دشیم جراخ

متساوخیم ادخ وزا مدرکیم هاگن همه هب دنخبل ،اب هشن متفوک لقادح منوریب

زا یزیچ اما دوب هدیسر مه منوختسا زغم ات امرس زوس . هشاب رادیاپ نوشقشع

ینتسب علو اب ومدوب هتسشن کراپ درس تکمین ،ور درکیمن مک ینتسب تذل

عمج وپالوش هشیمه نوچ نوا رطاخ هب متشاد تسود و ینتسب نیا مدروخیم

یلک هیقب دیرخیم مارب امرس کوت مه راب ره هرخب ینتسب مارب هنوتب ات درکیم

ینتسب متفگیم ات مزابیلو دشیم میگدروخامرس هتفه کی و ندش ضیرم ثعاب ک ندرکیم شاوعد
امرس زا هدش رس یاه تسد ...اب تفگیمن هن مهب ماوخیم

یاه لدنص و مدش دراو مدرک وردوزاب متخادنا لفق ووت دیلک روز هب

یعس دز... مکشخ لبم یور شندید اب مدش ییاریذپ دراو ات مدیشوپ ومیتحار
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. مدب نوکت ومنوزرل یاه ل**ب مدرک

_سالم

دنلب اج زا درک مهاگن تینابصع زا زمرق تروص و مشخ واب تشگرب مفرط هب

کوت یلیس اب مدب نوشن یلمع ال سکع هکنیا زا لبق درک، دنت اپ مفرط هبودش

یاه یلیس زا شدرد ... مدش ترپ نیمز یور دروخ مامرس زا هدش خرس تروص

سح منودیمن ، دنورپ ممشچ وزا قرب یلیس نیا و دوب رس متروص دوب، رتدب یلبق

نتشاد درد شامشچ ، دیشکیم درد مشدوخ ندز یلیس عقوم اعقاو ای دوب نم

هساو شدرد راگنا ، دوبن رفنت شهاگن وت ندروخ کتک و ندروخ یلیس عقوم ،

مراد نوا هب مه عقوم نیا یتح نم ک تساجنیا وجالب دوب نم زا رتشیب نوا

... مدوخ هن منکیم رکف

مین نتفر نوریب ینعی ، دنوزرلمه وراه هرجنپ شدایرف یادص ، متخود شهب ومکشا زا سیخ یامشچ
وکالهف ینابصع دح نیا ات ومدرم نم ی هتعاس

؟ دوب هدرک

؟ ناااااااااه یرازب نوریب هنوخ زا وتاپ تفگ تهب _یک

ظفح وملداعت متسنوتن داد ملوه منزب فرح متساوخ ات ومدش دنلب نیمز یور زا

ومامشچو مدرک فعض درد وزا درک دروخرب لبم هتسد هب مولهپ ، منک

زمرق شامشچ هنک، هتکس مدیسرتیم ، دوب رت بجاو مور ب ور درم یلو ، متسب

و منهذ مدرک یعس ، دزیم سفن سفنو مروتم تدش هب شندرگ گر و دوب هدش

. مدیچ مه رانک روز هب وتاملک ومداد تروق یتخس هب ومنهد بآ منک، عمج
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مداتسرف ف سا ... یدادن باوج یلو و... مدز گنز ، گنز _نم...

هظحل ره مولهپ مدش،درد عمج مدوخ یوت هاگادوخان و سرت ،زا دموا متمس هب

تکرح طقف و دوب نیمز یور مرس دوب هتفرگ ومنوج مامت فعض دشیم رتشیب

حلا نوا ووت درد نوا ،وت دیسریمن مشوگ هب شادص یلو مدیدیم وشاه ل**ب

هرطق و تسشن مبل جنک یدنخبل دوب، باذج مارب مشاه ل**ب تکرح یتح

ومامشچ مورا و مدرک نالهیا مولهپ درد .زا مدیمهفن یزیچ هگید شدعب دش جراخ ممشچ زا یکشا
مرب و رود ب یهاگن ، مدرک زاب

مولهپ وت یدب درد ک مدروخ نوکت ، مدوب ییاریذپ طسو زونه ، متخادنا

یهاگن ندش، هدیچ مه رس تشپ تاقافتا و تیلا بعف درک عورش منهذ ، دیچیپ

ک هتعاس تشه زا رتشیب نم و دادیم نوشن و دادماب هس هک متخادنا تعاس هب

یعس . تخوس میگراچیب حلا هب درس،ملد یاتکراپ یور ، مدوب تلا ح نومه وت

رد یلو تخوسیم مولگ و دوب مدرس ، منیشب لبم هتسد و نیمز کمک اب مدرک

مدوب قرع سیخ ، مدیشک متروص ب یتسد ، دوبن یزیچ مولهپ درد لباقم

مدش اپرس دوب هک یتخبدب ره ،اب دوبن یتخس دایز راک مدروخ امرس هکنیا سدح

ومدوخ راوید کمک اتاب متفرگ راوید هب تسد . ندیزرلیم ماه وناز درد و فعض زا

هفرس ... متخود شقاتا ی هتسب رد هب ومهاگن ندش دراو زا لبق ، منوسرب قاتا ب

هب مدق کی مدرکیم سح درد، ولهپ و درد نوختسا و زرل و بت و کشخ یاه

تساوخیم دوب،ملد عفال بوخ منهذ اما مدوب رایشوه همین . مدش رتکیدزن گرم
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پوس مارب ،ارات درکیم م هیوشاپ حبص وات دوب مرس باال نامام هتشذگ لثم

ییاه هویم عاونا ماربامین ، مروخب وراد درکیم مروبجم هقدص نوبرق الو قترپ بآ واب درکیم تسرد
مرانک اه تعاس و دیرخیم ومتشاد تسود هک

هگید ؟ داتفا شزرا ؟ دشن عطق شبت دیسرپیم نامام زا مادم منوجاقا ، دنومیم

ات دادیم همادا ردقنیا ، ناتسرامیب شمیربب وش دنلب منارگن ؟نم هنکیمن هفرس

یگدنز رخآ ینعی ... مدرمیم متشاد یسک یب دایب،وت رد نامام داد یادص

عاونا دشیم هتسب مامشچ ؟ات مدیدیمن ومنیودار یامشچ هگید ینعی ؟ ساجنیا

نماد ماسرت ب قاتا یکیرات ... مدیرپیم باوخ زا سرت وزا مدیدیم وراه سوباک

، نخرچیم مرود ای نشیم کیدزن مهب نراد قاتا لیاسو مدرکیم سح دزیم

کوت ردقنوا درکیم متیذا یلیخ مولگ یکشخ و یگنشت باال بت رطاخ هب

هگید ، دیکشخیم مروخب بآ شزا متساوخیم ات هک مدیدیم یا همشچ ماسوباک

اج دوب.زا هدش لا حم رما مارب مه نتفر هنوخزپشآ وات متشادن یگنشت لمحت

مباذع مولهپ ،درد مدینشیم ومانودند ندروخ مهب یادص امرس زا مدش دنلب

دایز یامرس متشاذگ نیمز کور وماپ . درکیم متیذا رتشیب یگنشت اما دادیم

مک ومدید قاتا یکیرات دش.. رتشیب مزرل تدش دشو لقتنم مهب اپ فک زا نیمز

تکرح راوید کمک اب مدرکیعس ، مشب نیمز شخپ و منک دروخرب هار رس یزیچ ب دوب یفاک دوب هدرک
دنک و مامدق تعرس و تفریم یهایس مامشچ ، منک

زا مکی ات متسب وممشچ ، دوب هدیرب ومنوما هجیگرس مدش ییاریذپ دراو ، درکیم رت

ک ویدعب مدق ، هنوخزپشآ ب مسرب نک مکمک ایادخ ، هشب مک مجیگرس تدش
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مک امرس دش، هقلح مرمک رود یتسد ک مداتفیم متشاد دروخ زیل ماپ متشادرب

دایب دزد عاضوا و حلا نیا وت دوب هدنوم طقف دش هفاضا شهب مه سرت دوب

هدب مهب بآ ناویل ی مگب هدزد هب متشاد تسود ردقچ متشادن ندز غیج ناوت ،

رانک وشادص ک دیکچیم مکشا مدوخ یناوتان دوب،زا مباصعا ور مانودند دروخرب ،

. مدینش مشوگ

منم سرتن _

هظحل نوا کوت دش قیرزت مدوجو هب شادص زا یشمارآ دمورد ضابقنا زا مندب

بت و هجیگرس و فعض هن مانودند ندروخ مهب ،هن هگید دوبن مهم مارب یچیه

. مدیدش

؟ یداتفا هار بش فصن یاوخیم یچ _

ور ایند نایاپ دیلکات متشاد تردق شاک دوب. شمرگ شوغآ وت تشپ زا مفیعض و درس ندب زونه
مدشیم کشخ شلغب وت یروجنومه و مدزیم اجنومه

_آ..آ.

دیمهف ومروظنم . مدوب هتفرگ تنکل ، منزب فرح متسنوتیمن یتنعل

تارب مرایم قاتا وت ورب _ایب

تکرح نامز شاک ، مدوب ضیرم هشیمه شاک ، مدوب تذل قرغ یلو س هرخسم

رس هب یچ دیمهفن کیچوک راک نیمه ..اب مباوخب تخت ور درک مکمک . درکیمن

ندرکیم ممیدقت چیپ وداک ورایند عقوم نومه رگا مدش حیلا هچ و دروآ مایند
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یامرگ شمه منهذ وت یلو متخوسیم و مدیزرلیم ... مدشیمن لا حشوخ ردقنیا

بش تقو نیا ات ینعی دوب نوریب ساب وسالهکبال نیا و دشیم رارکت ششوغآ

زیم یور تشاذگ دروآ صرقاتدنچ وبآ مارب ؟. هنوخ هتشگرب ارچاالن دوب اجک

یلا حشوخ نم.اب رورغم قشع .. مدروخ وشرخآ هرطق وات متسشن ، تفر ومرانک

منک. رکف طالیی هیناث دنچ نوا هب طقف مدرک یعس و مدیباوخ

روط هب اما دوب هتفرگ مزا و تکرح تردق زور هس کات دوب یدب یگدروخ امرس

هتسخ ندیباوخ دوب.زا هدش داجیا یگرزب یدوبک اما دوب هدش رتمک مولهپ ،درد متشاد رناژی یبیجع
مومح وت ومدوخ ومدش دنلب تخت یور زا مدوب هدش

متخادنا

رسو .هب مدرپس بآ یامرگ هب تعاس ود ومدوخ و مدرک غاد بآ زا ورپ ناو

... دوبن مهم یلیخ یلو متشاد فعض مکی ، مدرک هدامآ و ماش و مدیسر معضو

شعمج مدرک یعس یلو تسشن مبل یور یدنخبل لفق یوت دیلک شخرچ اب

. مدن شتسد هناهب ات منک

دیشابن هتسخ _سالم

تمس درک.هب افتکا شرس نداد نوکت ب هزادنب مهب یهاگن هکنیا نودب

و متشاذگ ینیس وت مدرک تسرد شارب یغاد وئاکاک ریش و متفر هنوخزپشآ

ضوع وشاسابل ات مدنوم رظتنم . مدیچ فرظ یوت ممدوخ یگنوخ یاه ینیریش

زیم یور و مدرب شارب تسشن ک لبم یور هش، جراخ قاتا وزا هنک
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ومدرک شهاگن بجعت .اب منیشنب شلباقم درک هراشا ک مرب متساوخ . متشاذگ

مه اب تساوخیم مزا ک دوب راب نیلوا ، مشچ دش مدوجو مامت و متسشن مورآ

. هنکرارف مزا تشاد تسود هشیمه هللا، مسب نم و ودوب نج نوا ال ومعم ، میشاب اجکی

مهب و دروآ باال وشهاگن داد، هیکت لبم یتشپ وهب درک هزم وشوئاکاکریش زا مکی

نییاپ ومیبجو ود هاتوک نماد مدرک یم یعس و مدش هچاپتسد مکی ، تخود

. مشکب

هتشگرب منبش _

منبش ... هتشگرب منبش ، متشادن تکرح تردق . مدش کشخ دیشک توس مشوگ

زونه مبلق ک متشاد کش ، نییاپ ندرک مترپ دنلب عافترا هی زا راگنا ... هتشگرب

شهب ندرک رکف هن یاو ... نیودار هگید ینعی ... هتشگرب منبش ایادخ هن، ای هنزیم

یب .اب مدرک شهاگن ومدروآ باال ومسمتلم یامشچ . هزادنیم شپت زا ومبلق مه

اتزا مدرک عمج ومتردق و مدرک تشم ومتسد مهب. دوب هدز لز دنخزوپ و یمحر

هربن منوغاد عاضوا ب یپ مادص شزرل

هچ .بام یتم ،بسال هشاب هتشگرب بخ _

وشتسد اتود ره جنرآ وتشاذگ زیم یور وشیلا خ ناویل ، دموا شک رتشیب شبل

دوب نم ب ور شامشچو نییاپ شرس ینعی ، درکیم ماگن یروطنیا یتقو . تشاذگ شاه وناز یور
. دشیم رتکانسرت

ینک یقافتا ره هدامآ وتدوخ هک متفگ یلو هرادن یطبر چیه هرا ک وت _هب
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تسین خ**ای*تن لها نم نیودار متسنودیم هکنیا ،اب درکیم مدیدهت تشاد

نفلت یشوگ تشپ زا شیپ تقو دنچ هگم مسانشیمن ونیودار نیا نم یلو...هن

نیا ،اب نوریب هنزب منیس زا مبلق هظحل ره مدیسرتیم ؟ مدینشن ونز ی یادص

: متفگ سرت و کش .اب دیسر رازه ب مبلق نابرض شفرح

ثمال؟ یقافتا _هچ

درکیم رتشیب ومسرت طقف ، دوبن باذج مارب هظحل نوا وت شنودرم و مب یادص

یاپ ،اب نوریب یرب نم یگدنز کزا مدیم هگید تصرف ی تهب مراد _

شتسد زا مود راب یارب ماوخب نم ینکیمن رکف هک ووت هتشگرب منبش ، تدوخ

؟ مدب

ود طقف رتهب کچ یدرک مومت ویزاب هرخسم نیا و یتفر تدوخ یاپ اب رگا

شیپ لا سکی ، ینیبب طالقو باوخ دیاب هگید تروص نیا ریغرد ، یراد تقو هتفه

دیاب و یرادن نتفرقح هگید یرن رگا مگیم تهب مراد حاال دش و هشیم منهج تیگدنز متفگ تهب
باذع هی ینک هبرجت ونیا زا رتکانتشحو یگدنز

. متسیمیاو شاپ منزب یفرح ره نم ک ینودیم ، یعقاو

نوشزا متسنوتیم ، مینتشاد تسود هایس یاه یوگ نوا هب مدوب هریخ

ملد یلو شمتشادن االمن هکنیا منک؟اب شمیدقت یتسد ود متسنوتیم ؟ مرذگب

روضح نیمه هب دوب شوخ ...ملد هشمانسانش کوت ممسا هب دوب شوخ

رابکی یهام وهب درک عونمم مداوناخ ی هنوخ وهب مدمآ و تفر ... شدرس

تفرگ ومینووج طاشن و یباداش دیچ... ومزاورپ یاه وبال تفرگ ومیدازآ ، دنوسر
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. شمدیتسرپیم زونه حلا نیا اب داد مهب و ترسح و مغ و یگدرسفا و

؟ تسین الهن داعان مکی یدرب هک یمکح ؟ تسین دایز ؟ نیودار مدیم ویچ ناوات _

اب اما مورآ شادص نت نانچمه یلو دروخ هرگ شاتشم دشو خرس شتروص ینآ

دوب. صرح

دایب ترس منیا زا رتدب ... یتفگ ک یغورد ناوات ؟ یدیم ویچ ناوات ینودیمن _

و دوبن وت ملا هاگیاج ...نیا دوبن وت مهس ، دوبن وت قح یگدنز ...نیا هتقح

یچ منک؟ راکیچ . مدیمسپ ناوات وت زور ره ندید اب مراد منم ، هدرد ، هباذع نم هساو وت ندید ، تسین
ک منک راکیچ ؟ اویت یش وحم میگدنز هحفص کزا مدب

شتشپ گرگ کی ک تمولظم رهاظ زا مرفنتم ؟ ینکن هاگن وترس تشپ و یرب

یتمیق چ هب هخآ ، یتشک وتدوخ نم یارب اویت یتشک وتیکاپ و تیموصعم ، هناهنپ

یییییییتنعل

. متخیریم کشا شهب هریخ نم و تفگیم داد اب وشرخآ یاه هلمج

هتدای ؟ متقشاع نومتفج یاج نم یتسین مقشاع هرادن یبیع متفگ تهب هتدای _

روطچ نیودار تسین یکلا تهب نم قشع ؟ مشکیم درد نومتفج یاج متفگ

مریمن ییاج منک؟نم نیا زا رت بارخ ومبارخ یگدنز و گنلک مشب یراد عقوت

مرب.نم تحار کحاال مدزن واپ تسد یکلا منهج ووت لا سود ، مریمن اج چیه ،

مریمن

راوید هب وشتشم و دزیم دایرف دنلب ، ششیتآ یور تفن دش مرخآ هلمج
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. دیبوکیم

هتسخ هدن مباذع ووووورب میگدنز .زا ووووورب ..... تماااااااوخیمن مهفب ..... یتنعل _

،ورب هنومب هدنز منهذوت ایگچب نوبرهم اویت لقادح رازب ، مدش هتسخ مدوخ وتو اب گنج زا مدش
مریمب مدوخ درد اب رازب

رت تخس مراک نم و هتشگرب منبش . مدش قاتا دراو و مدش دنلب شهب هجوت یب

نم زا ومدرم ک هتشگرب یچ یارب ال .صا دوبن تشگرب تقو االن یتنعل دش.

یبصع ، هتحار شنتفرگ هگم همرهوش هشاب رفنتم مزا رگا یتح نیودار ؟ هریگب

ومگب امین ای منوجاقا هب متشاد تسود مدرکیم رکف ومدزیم مدق قاتا یوت

منامام و ارات ای ننک دروخرب یبصعت مدیسرتیم یلو ماوخب کمک نوشزا

یلو مدرک رکف حبص دوخ ،ات دیسریمن اج چیه هب منهذ ننک، لمع یساسحا

متشادن هلصوح ال صا اما دوب اباب هنوخ هب نتفر خیرات زورما ، یچیه هب یچیه

یتقو کزا ،االمن هشب رارکت لبق هام تاقافتا متشادن تسود یلو دوب گنت ،ملد

نادنچود ونوشینارگن و دوب رت نوغاد لبق زا معاضوا هتشگرب منبش مدیمهف

یضیرم منتفرن لیلد ک مدرک شعناق مسق رازه واب مدز گنز نامام ،هب درکیم

تقو یلیخ . همهفب یزیچ نیودار نتفرن نیا زا دوبن رارق ،اما هیگدروخ امرس و

.هب متشاد یبیجع هرهلد حبص دوب،زا شتقو واالن مدوب تصرف ی رظتنم ک دوب

ممسرتسا مدشیم رتکیدزنیچ ...ره مداتفا هار وهب مدیشوپ ومنوریب یاه سابل نیودار نتفر ضحم
دوب رارق مین و سلا ود زا .دعب دشیم رتشیب

لدود مدش، هدایپ شنامتراپآ یولج و مدرک باسح و یسکات هیارک . شمنیبب
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گنز ور ومتسد ومدز ایرد وهب لد اما هن ای مدموا مدرک یتسرد راک هک مدش

یقیمع سفن . مدش دراو نم دشو زاب رد فرح .یب متشاذگ شیریوصت نوفیآ

گنز ب متسد هکنیا زا لبق ، متفر اهباال هلپ .زا مشب طلسم مدوخ هب ات مدیشک

... دوب هدش رتگنشق دوب، هدرکن یرییغت چیه .... داتسیا مورب دشوور زاب رد هسرب

اما تشاد یگنتلد گنر مهاگن و دوب هدش گنت شارب لبق...ملد زا رت لپت یمک

کرد متفر شتمس هب یمدق ترسح و مشخ زا دوب،رپ ترفن زا رپ شهاگن ... نوا

دراو ومدروارد وماشفک . متسبورد ومدش دراو شتشپ دش... دراو و تشاذگ وزاب

مورا ... درکیم مهاگن هناراکبلط و دوب هتسشن لبم یور . مدش شیلقن ییاریذپ

رب مشچ نوا زا نم ،هن متسشن شورب ور هرفن کت لبم یور و مدرک تکرح

نم. زا نوا هن متشادیم

؟ اجنیا یدموا یچ یارب _

دوب هدش گنت تارب مدز._ملد شدنت نحل هب یدنخبل

وششارت شوخ یاپ . داتسرف ششوگ تشپ وشگنر یبارش یاهوم دزو یدنخزوپ

تخادنا شگید یاپ یور

. یشاب هدموا یگنتلد رس زا منکیمن رواب _

. یمرهاوخ نیع مارب مزونه وت هبیجع شیچ _

. ندیدنخ هب درک عورش دنلب یادص اب
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ویرهاوخ نیا روش هدرم هه ؟؟؟ رهاوخ ، یدرک یدرمان رهاوخ نیا قح رد وت یلو _

نربب مه اب وروت

مدز وناز شاپ یولج ، متفر شتمس وهب مدش دنلب

نم... ناج منبش _

مدرک سح دز هک یغیج .اب دنوم هفصن دروخ متروص کوت یلیس اب مفرح همادا

دش. هراپ مشوگ هدرپ

؟؟؟؟؟؟ ناه نم هنوخ یدموا ییور هچ راین،اب تنوبز هب ونم مسا وش هفخ _

. مدش دنلب مدرک کاپ وماکشا دز. شدوخ رود یخرچ یبصع دشو دنلب شاج وزا داد ملوه

کدب ینوا هدش ترواب متدوخ راگنا ؟ یتفر ورف تشقن وت یدایز ینکیمن رکف _

متدوخ ک یتفگ غورد همه هب ردقنیا ، مدوب نم درک وخ**ای*تن درک ودب دوب

سلا همه نوا تمرح وهب مدیشک باذع تدم همه نیا .نم منبش هدش ترواب

طقف دوب یفاک یدوب رصقم وت هکنیا ،اب مدرکن ل**بزال**بزاب یتسود

تارب هک هنودیم ادخ یلو مگب تناشخرد هتشذگ زا همه وهب منک زاب وتدنورپ

یم ک ییاباذع مدرکیم ،رکف مدرکیم اعد

مدز فرح و مدرک ل**بزاب دیابن هک یتقو نوچ . همقح مشک

مهب دز لز ترفن اب

دایز یراکتفاثک ومدوب نجل نم ؟هرا ینکیم دیدهت ؟ونم رهاوخ ؟ تسود _

رتخد .ی مدوب رفنتم تزا مشلوا وت...زا یلو ، مدرک هبرجت ویدایز یارسپ ، متشاد
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یگچب زا نم و تشاد تساوخیم یچ ره هک رادلوپ ی هنن هچب یجنران کزان

ملد ؟اما مدرک ؟دب متفگ غورد . متشاد وروت شزرا یب لیاسو نیرتکچوک ترسح

. مریگب هرابود نوجنم و یزیرب کشا وت هش،ات کنخ ملد ات هدنوم یلیخ زونه ، اویت دشن کنخ

. مدرکیم شهاگن تهب اب

؟ تقح رد مدرک دب نم هگم ؟ منبش ؟ارچ ارچ _

زا نم و یدوب باریس تبحم زا دوب،وت نم یرادن وتو ییاراد یدب نیرتگرزب _

. باریس کتک

ومتفگیم یچ کره یدوب هداس قمحا مدا ،هی مدوب رفنتم ترخسم ینوبرهم زا

مدوخ ی هگنل یکی یشب ، هداوناخ زا یش درط تساوخیم ،ملد یدرکیم رواب

شهب تبسن زور هب زور وت عالهق مدرک گنررپ تارب ونیودار رکف منیمه یارب ،

دوب فیح نیودار ، مدش نومیشپ دعب اما رتکیدزن ما هشقن هب نم و دشیم رتشیب

وملا نیودار ک دز مرس هب یرتهب هشقن مدرک رکف مکی هک ،دعب قمحا وت هساو

تحار مراک ، نوشن وود ریت هی مدیدیم ممشچ هب وتباذع یروجنیا منک، مدوخ

درکیم فیرعت تتباجن وتو زا یتقو ، مدوب شتسار تسد تکرش وت نم نوچ دوب

ینک بلج یتسنوت تدوخ هب منیودار رظن ک دشیم رتشیب تهب تبسن مترفن

وروت ک مارسپ تسود یتح . یتنعل یدوبوت دوب هجوت زکرم هک ینوا میتفریم مه اب هک ییاجره
هکنیا ، نتفرگیم وترامآ و نرادرب تزا مشچ نتسنوتیمن ندیدیم

، درکیم دب وملا ح تفریم نوشدای ونم وت ندید اب همه هشیمه
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. مدوب هدش کشخ اجنومه نم یلو تسشن لبم یور هرابود و تفر

ومدوخ متسنوت یتخس رازه واب شارب مدرمیم ک یرسپ ایدرب مدیمهف یتقو _

مهب نوماه هداوناخ تفگ نم هب یتقو ، هراد تسود ور وت منک کیدزن شهب

ونم قشع ،وت مدش رازیب تزا ، تیراگتساوخ دموا شدعب هتفه یلو نروخیمن

زا یراد تسود ک ویسک هراد یسح چ منومهفب تهب متساوخیم منم و یتفرگ

هب ونیودار رظن مدرک یعس فلتخم یاه شور هب هنک تریقحت ،ک یدب تسد

وشمحرت سح لوا مدرک یعس ، دوبن یزابس وه** منک،مدا بلج مدوخ

و یروضح ، درکیم مکمک و دوب هتخوس مارب شلد مدش مقفوم ک منک هتخیگنارب

متساوخیم هک یروجنوا یلو درکیم داجیا هفقو وت هاگ ویب هاگ یاهداما و تفر

مه وت زور نومه ، ممهم شارب و هراد مسود تفگ مهب هکنیا ات تفریم شیپ

بوخ تشاد زیچ همه ، هباذع نیع تارب نیودار نودب یگدنز یدوب هتفگ مهب

مزا نیودار متفگتهب ییامن مولظم و هیرگ رازه ،اب دشیم رتهب نیودار ونم هطبار و تفریم شیپ
مزاب اما وتندش دروخ مدید یدش دوبان مدید ، هدرک یراگتساوخ

نیرتگرزب وت یتخبشوخ یتفگ و یدز دنخبل ک نوبرهم قمحا مدا ی یدش

رسو ک دوب هدنومن مجاودزا مسارم ب یزیچ ، هشاب نیودار اب رگا یتح هموزرا

نایاش هک دید یتلا ح دید،وت نوا اب ونم نیودار دشو ادیپ یتنعل نایاش هلک

هتشذگ نیودار نوا هگید نیودار دش. بارخ یچ همه ، دیس وب** یم ونم تشاد

ورانیا ... دوب ینهد وت مباوج مدزیم فرح درک، مجارخا تکرش زا دوبن نوبرهم

ی ،وت ینیبیم الومت کشم یتقو هش کنخ تلد متشادن تسود نوچ متفگن تهب
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هشکیم تنوبز ریز زا تتنیبیم نیودار و تکرش یایم نم ندید یارب ک زور

تدایز یگنرز زا مدیاش . همرسپ تسود یگیم مه هداس و گنخ ووت هیک نایاش

دشیم وت عفن هب نوا اب نم جاودزا ندروخ مهب هرخ دوب،بال

. مدروخ راوید کهب داد ملوه مکحم و دموا متمس دشوهب دنلب شاج زا

یتقو ، دموا وت تمس نم زا ماقتنا هساو نیودار ... تفاثک یدرک بارخ ویچ همه _

... منزب تشیتآ هدنز هدنز و مایب متساوخیم مدیمهف

هکنم مداد در باوج شهب هکنم ؟ دوب نم ریصقت ایدرب هگم _. متفرگ دوب هتفرگ ومقی ک وشتسد
مدرکیمن مشهاگن

نم وت هداوناخ عاضوا رصقم هگم ؟ یتفرگیم مزا ویچ ماقتنا تدم همه نیا

یگدنز نوا مدرکیم رکف نوچ مدرک یگدنز درد اب تدم همه نیا منبش ؟ مدوب

و مدرک زاب نوبز و مدرک خ**ای*تن تقح رد مدرکیم رکف نوچ ... دوبن نم قح

نوچ هش... فرصنم تاهاب جاودزا زا نیودار مدش ثعاب و متفگ تتشذگ زا یفرح

یکلا باذع مامت سلا ود یتنعل منبش ... مدرک یدرمان تقح رد مدرکیم رکف

تقامح انیا همه یگیم ...حاال متشادن باوخ ابش درد نادجو وزا مدیشک

ماهاب وراکنیا ؟ارچ اااارچ هخا یدوب مرهاوخ یدوب متسود ؟وت دوب وت هب مدامتعا

مدز... اپ تشپ تهب مدرکیم سح مدوب هتفگ و تیعقاو هکنیا ؟اب یدرک

. متسشن راوید رانک و مدروخ رس

موناخ نم یاج یوت،االنوت هتشذگ زا مدزیمن یفرح رگا متفگیم مدوخ _هب
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روز وهب هفصن منوا دوب نم مهس هام ۶ طقف هک یتخبشوخ ... یدوب هنوخ نوا

وشیگدنز نم هک همنبش یاکشا صاقت انیا متفگیم دوب... وت ملا ومکلا مامت

زا مدوب هدرک عمج ک وپالیی مامت .اب یدوب قمحا نوچ _. تسشن راوید هب تشپ مرانک . مدرک بارخ
نوا رسپ نیا ندز غیت

کمک اب مدرواین تقاط هام زا۶ دعب یلو ، متفر ناریا زا تیسورع زا دعب رسپ

نیودار یارب و مدرک روج کردم مداد شهب ک یدایز لوپ و نایاش نومه

قشاع نم هدیمهف نوچ و هدوب جمس راگتساوخ هی طقف نایاش ک مداتسرف

شهب ندیسر یارب وت هنک رواب ک یروج ،ی هریگب ماقتنا دوب هدموا منیودار

و نیودار نم، ملا یتخبدب جوا و دوب وت ملا هشیمه یتخبشوخ ، یتفگ غورد

ور ایدرب هک روطنومه مزا شیدزدب کوت منک لمحت متسنوتیمن هگید

نودب و تخادنن متروص وت مفوت وت در باوج زا دعب ک ییایدرب ، یدیدزد

وت ملا تساوخیمن مملد یلو متشادن تسود ونیودار ، تفر ناریا زا یظفاحادخ

. هشب

و هنیک همه ،نیا یتاذ ودب یدیلپ همه نیا لباقم رد دوب هدش هتسب منوبز

تسود رهاوخ نیع ویسک سلا همه دوب،نیا هدرک هایس وشدوجو ک یترفن

هنوخ نوا نیگنس یاضف ...زا میگدنز ، مقشع ، محور لتاق دوب... ملتاق ک متشاد

. مدینشمرس تشپ زا وشادص مدرک کزاب ورد ... مدش دنلب اج .زا مدشیم هفخ متشاد

مه زا وتیگدنز ات متسب و تمه رمک نوچ هدب ماجنا دایمرب تتسد زا یراکره _
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. نوبرهم ی هتشرف منک تدوبان ومشاپب

مارب توکس دوب... هدیاف یب مدب وشباوج منوتب ات میلا خ نهذ وت متشگ یچ ره

نوا زا رتعیرس هچ ره دیاب ، منهج نوا زا مدرکیم رارف دیاب دوب... رت نیگنس

رید دوب هتفر مدای ونامز ک مدوب منبش یافرح جیگ ردقنیا ... مدشیم رود ناطیش

ردوزاب سرتسا ،اب هشاب هدیسرن نم زا لبق ک مدرکیم ادخ ادخ و دوب هدش

یگدوسآ رس زا یسفن دوب، هدینش ومادص ادخ رابکی راگنا مدش، دراو و مدرک

تخت یور اجنومه و مدرک ضوع وماسابل ، مدش مقاتا دراو و مدیشک

نادجو یادص ، دشیم رجفنم تشاد یخلا و رکف مجح همه نوا زا مزغم ، متسشن

تفگیم تسار ... تخوسیم منبش یمحر یب زا مبلق یلو دوب هدش هفخ مرادیب

یدرمان ای همدوخ یگداس رطاخ هب اکشا نیا متسنودیمن ، مدوب قمحا اعقاو نم

هب وعالمق تبحم ، دامتعا سلا همه دوب،نیا یدب سح دوب یچره یلو منبش

قح رد نم ندرکیمرکف همه هک یدرمان رطاخ هب مدوب هدنکفارس و هدنمرش مداوناخ شیپ ... منبش
نیودار تسد هب غورد کرادم نوا ک یبش ، مدرک منبش

مه دزیم ونم مه نیودار دش، تمایق راگنا مدش هداد هولج وگغورد نم و دیسر

تتداسح و غورد رطاخ هب یتنعل وت رطاخ هب شهب تفگیم ، تسکشیم و لیاسو

نیودار ی هداوناخ و مداوناخ مدوبک تروص رسو کزا مشدعب ، مدز تمهت

ک ینادجو باذع رطاخ هب عقوم نوا ... ندرکیم مهاگن راوشنزرس همه و ندیمهف

رتخد ی منکیم تباث هن، هگید االن یلو ، مدرک توکس متشاد منبش ب تبسن

همه شیپ وموربآ دیاب ... هدیلپ یک تاذ منکیم تباث ... متسین هداس قمحا
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... منودرگرب

رواب دوز و هداس ردقنیا ک مشکب ومدوخ ماوخیم متفیم مدیشک ک ییادرد دای

مراد شهب تبسن ک یقشع مامت اب متفیم ک نیودار یکلا رفنت دای مدوب

ومیگدنز سلا ود یناور مدا ی یزاس هنحص رطاخ ...هب مشکب منوا مراد تسود

مامت لا سود ناخ نیودار تارب مراد ، هدیم همادا هراد مه نانچمه و هدرک منهج

هایس ومایند یناور مدا ی هب ترخسم قشع رطاخ هب وت ومتخیر کشا یکلا

هب دش هابت میگدنز تدمهمه ؟نیا منبش یک؟ رطاخ ،هب یدرک خ**ای*تن یتح یدرک مینادنز ، یدرک
ک یقمحا یاویت نوا مشکیم ؟ هرخسم ماقتنا ی رطاخ

،اب دینزب شرس وت ات تسشن ک ییاویت نوا مشکیم ، دیدب شباذع ات تسشن

مناهوم و تفرن مینووج همه لقادح مدیمهف دوز مزاب یلو هتشذگ لا سود هکنیا

ویچ همه و متفر زورما ک ما یضار مدوخ زا ردقچ ، زونه هدشن مانودند گنر

زا رت تردق ...رپ مگنجب میگدنز هساو منوتیم حاال نادجو باذع نودب ، مدیمهف

نوا لباقم رد نم سناش ک دنچره ... هشاب یزاب نیا هدنرب منبش مرازیمن لبق،

ان اما دوب تخس مراک هن، نم یلو تشاد و نیودار دامتعا منبش دوب، مک یلیخ

شیپ ک مدوب لا حشوخ ملد دوب...هت هدش رت یوق مزیگنا ، سکع ،رب مدوبن دیما

یگدنز منوتب ات مدرک مزج و ممزع زور نوا .زا مدیفس ور مدوخ یادخ

هدیم نوشن ک یزیچ نوا منبش منک تباث دیاب هنم، هکملا یگدنز ... مزاسب

وشادص ارچ هک مداتسرف تنعل مدوخ هب زور دنچ نیا وت مرازه راب یارب ، تسین
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یوت زیچ همه نیودار ندموا زا لبق مدرکیم یعس زور نوا ...زا مدرکن طبض

رتمک هگید ، بترم و کیش ماسابل و عضو رسو و هدامآ ماذغ ، هشاب بترم هنوخ

ک وزیم مروخب اذغنیودار اب زیم ی رس متفرگ میمصت بش نومه ...زا مدوب هتخلش و شیارآ نودب
یور وشبجعتم هاگن ... متسشن شورب ور یلدنص ور مدیچ

اذغ مدوخ یارب هشیمه ربارب ...ود مدرکن دنلب ومرس اما مدرکیم سح مدوخ

هشاب شاذغ هب شساوح هکنیا زا رتشیب ندروخ هب مدرک عورش و مدیشک

بذعم ساسحا نیرتکچوک نودب و یروجنیا دوب راب نیلوا دوب، نم هب شهاگن

. مدروخیم اذغ ندوب

؟ یدروخن اذغ سهلا دنچ _

شصرح متوکس منک،زا شهاگن ات مدرکن دنلب ومرس یتح ، مدادن شهب یتیمها

اوعد نم ی هشقن وت یلو هزادنب هار اوعد ات مگب یزیچ ی دوب رظتنم دوب. هتفرگ

. مدشیم دراو حلص رد زا دیاب تشادن ییاج

ومدوخ تخپتسد مشدعب مدروخن یزیچ اتحاال حبص زا تسین یدایز تدم _

؟ هراد یداریا . مراد تسود یلیخ

مدنخ داتفا میباوج رضاح رطاخ هب شبجعت زا هدش درگ یامشچ کهب مهاگن

فرح ک یسک لا سود نیا وت هخا ، مدنخن ک مدرک لر تنک ومدوخ یلیخ ، تفرگ

رصقم ومدوخنوچ مدرکیمن یباوج رضاح و مدادیمن وشباوج تقو چیه دوب، نیودار دزیم
درک افتکا یدنخزوپ ندز .هب هیک اویت مدیم نوشن .حاال متسنودیم

بترم ور هنوخزپشآ و متسش ورافرظ ماش زا دش.دعب شماش لوغشم و
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وشادص ک مقاتا وت متفریم متشاد متخیر هوهق ناویل ی مدوخ یارب ، مدرک

، مدینش

؟ دشیچ نم ی هوهق _

مدز. یدنخبل

دش مومت هوهق هنافساتم _

منهج ب اویت متفگیم دوب شیپ زور ود ،رگا دوب متسد یوت گام هب شهاگن

یولگ ،زا هروخب دیاب نیودار یلو تسین مهم مدروخن منم داوخیم هوهق نیودار

هتسهآ منم درکیم مهاگن نانچمه . متشاذیم نیودار نهد وت ومدیربیم مدوخ

صخشم مدا دوخ وتلذ و تزع نیب زرم . متفر مقاتا تمس هب ومدرک هزم وموهق

تدوخ هب تدوخ دیاب لوا هرب، باال تتزع ات ینک راتفر یروطچ هکنیا هنکیم

مدوخ زا نم مدرکیمن نم ک یراک ننک، ظفح وتمارتحا هیقب ات یرازب مارتحا

یرس ووت لیلذ مدای مدوخ زا متوکس اب ،نم مدرکیم الاق مه هیقب وهب رفنت سح نیا ومدوب رفنتم
نیگنس مارب مهانگ ساسحا ردقنیا ینعی ، مدوب هتخاس روخ

جرا هراد جرخ هک ینز هگیم هشیمه منامام دوب، هتفرگ مزا ور هلباقم ناوت ک دوب

نیودار زا یچیه تقو چیه معلا نم و هشاب هتشاد عقوت شدرم کزا ینز هراد

نیودار هکنیمه مدرکیم رکف ،نم دشیم راشژ مباسح هام ره هکنیا اب متساوخن

ی اعقاو نم دوب منبش اب ،قح هرازیم مرس تنم هشکیم سفن سو هنوخ نیا وت

هچیزاب یتحار هب ونم یگدنز هنوتب منبش ات دش ثعاب منیمه و مقمحا مدا
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مه باال دنلب تسیل ،ی مدیچ ور هناحبص زیم ومدش رادیب حبص هنک. شتسد

ودموا فرح یب نیودار ، میتشادن جایتحا نوشهب ک ییازیچ زا یتح متشون

. تسشن زیمرس

ریخب حبص _سالم

نوکت و ینت ی رس یلو هدیمن نوکت وشیلا قثم کی نوبز ک هیرس چ منودیمن

تباب مدوب لبق زور دنچ یاویترگا ، ادوبن منت کی شرس حاال تفرگ مدنخ ، هدیم

هناحبص لوغشم شمارآ واب متسشن ، مدرکیم قوذ یلک مه رس نوکت نیمه

اج ،زا مدرواین مدوخ یور ب یلو دش متفوک هکنیا دوب،اب هدرک لفق مهب وشهاگن رخآ ات لوا ،زا مدش
. متفرگ شفرط وهب تسیل دش دنلب ک

میرادن یچیه هنوخ _وت

شاه وربا هظحل ره شندنوخ و شندرک زاب ضحم وهب تفرگ وتسیل بجعت اب

. مدرکیمشهاگن میقتسم منم ، تفریم باالرت

: متفگ عیرس هگب یزیچ تساوخ و درک مهاگن ات

،حاال یرخیم تدوخ هشاب المز یچ وره مرن نوریب هنوخ زا نم یتفگ تدوخ _

. نرخب منوجاقا ای امین منزب گنز هتخس ینکیم رکف رگا

. تفر مه وت شامخا

هدرکن _المز

تشاذگ شوتلا پ بیج وت ودرک وات تسیل
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هدش گنت اویت نیا هساو ملد ردقچ ، مدیشک یقیمع سفن رد ندش هتسب زا دعب

دوب.

و گنهآ عیرس شنیشام ندید ضحم ...هب مداد کیشک هرجنپ تشپ بش ات

،دعب منکیم تیلا عف مرادهتقو یلیخ ثمال منک قرع مکی ات ندیصقر دنت دنت مدرک عورش و مدرک یلپ
شهاگن مشچ هشوگ زا وت دموا دشو زاب رد هقیقد هد زا

یابجعت عالتم دادعت ایگزات متشاد تسود وشتهب نیا ردقچ ک ،خآ مدرکیم

یاس کال فطل هب ندیصقر پاه پیه ب مدرک عورش ، دشیم دایز تشاد شتروص

و یشزرو هاتوک پات ،ی مدوب هتفرگدای ییازیچ ی مدوب هتفر ک ینویمرد یکی

دنچ ، مدوب صقر قرغ یلیخ وثمال دوب منت ماپ نور اتباالی هاتوک کراولش ی

رتولج دشو هتسخ هرخ ،بال درکیم مهاگن و دوب هدنوم تام رد یولج یا هقیقد

سفن هک حیلا رد ومدرک عطق وگنهآ مدز، یعنصت غیج ی ومدز خرچ ی دموا

. مدرک شهاگن مدزیم سفن

. دوبن مساوح ؟ یدموا _یک

مکحمدشیم رتکیدزن مهب ک یمدق ره اب لبق الف خرب دش، کیدزن مهب مدق ی

مرن. بقع ات مداتسیا ماجرس

؟ هرذگیم شوخ _

. مدرک عمج ندوب یضاران تلا ح هب ومرهچ

هنکیم بجعت یتقو مگب شهب امتح میدرک یتشآ یتقو هشاب مدایمنکیم لمحت یلو هن هک شوخ _
باذج ردقچ
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. متفر مقاتا تمس هب مدب شهب ندز فرح تصرف هکنیا زا لبق ، هشیم

. منیچیم وزیم مایم مریگیم شود ی ینک ضوع وتاسابل _ات

نداد ریگ هساو یا هناهب ک هشب ماجنا تنسحا وحن هب یچ همه مدرکیم یعس

ک یفرط نوا هب وثحب ومدرکیم یتسدشیپ هنزب فرح هکنیا زا لبق . هنکن ادیپ

هنوخزپشآ تمس هب مدرک ضوع سابل ومتفرگ شود ، مدیشکیم تساوخیم ملد

ومدوب هتشون اقیقد ک یچ مدش،ره بور ور دیرخ یاه کیتس پال یلک اب متفر

نیلوا یارب ، مدیچ و زیم ومدرک باج اج ولیاسو ، یتساک و مک نودب ، دوب هدیرخ

مدز. شقاتا برد یا هقت متفر راب

ماش ایب مدیچ و زیم _

اب رتشیب دروخن اذغ دایز . نوریب دایب شدوخ ات مدنومیم رظتنم ردقنیا هشیمه

لوغشم شرکف هک مدرکیم اعد ملد دوب،وت لوغشم شرکف و درکیم یزاب شاذغ

یب هب مدرکیم یعس ، منبش زج هنک رکف داوخیم ک یزیچ ره ...هب هشابن منبش

مدیخرچیم شرودهناورپ نیع هشیمه ... مروخب وماذغ علو اب مدوخ و مشاب توافت یب اذغ ب شیلیم
یکی هب یتقو نگیم . مشاب رت توافت یب مکی ماوخیم حاال

و یشاب تمدخ رد دیاب هشیمه هفیظو هشیم هگید ینک تبحم هزادنا زا شیب

ات ود دوب،زج قشع رس زا دوبن هفیظو رس زا ماتبحم مدب نوشن ماوخیم نم

دوب. رکف وت رتشیب دزن، اذغ ل**بب هگید همین و هفصن قشاق

؟ یروخیمن وتماش _
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. تشاذگ شباقشب رانک وشقشاق ودرک مهاگن

_هن

دیاش ، دروخ اج متکرح ،زا ندروخ هب مدرک عورش ومدوخ تمس مدیشک وشباقشب

. هروخب اذغ قشاق ود ات مشکب وشتنم لبق لثم تشاد عقوت

تقو هی یکرتن _

: مداد وشباوج رپ نهد اب

شابن نارگن تسه مساوح _هن

زیم ندرک عمج لوغشم درسنوخ یلیخ ومدش دنلب مدرک کخیلا وشباقشب

هدروخ ییاج ب ترس منک رکف _. مدش

؟ روطچ _

وشاجک هزات متفگ ملد .وت تفر شقاتا دشوهب دنلب زیم تشپ زا باوج نودب

همادا نانچمه شندموا زا لبق یاشزرو ....،نیا هشلوا زونه اقا یدید

زا هنرگو رهاظ هب هتبلا ، مدادیمن یتیمها شندروخن ، ندروخ اذغ هب هگید ، تشاد

ماب هرابود ندش قاتا مه میدعب فده ... هروخیمن ارچ ک مدروخیم ومدوخ نورد

هشن دروخ مرورغ هک یروج اما مدرگرب قاتا نوا ب تساوخیم دوب،ملد نیودار

وت مرس . ندوب هدنوم باوج یب یلو مدوب هدیشک هشقن و مدوب هدرک رکف یلیخ ...

. تشگیم نیودار اب هرابود یقاتا مه یارب هشقن ی لوح مرکف اما دوب باتک

یدیمن باوج ارچ ماوت _اب
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شهاگن جیگ و مدیرپ یمک ، مدوب هدشن شروضح هجوتم ک مدوب رکف وت ردقنیا

. مدرک

دوبن مساوح مدینشن ... مناج _

هلصوح هنوخ وت ینومیم یدوبن هداما ، تعاس سار ، شاب هداما تشه هدرک توعد ماش نامام بش _
مش. عالف تعاس ود مرادن

مدز: شهب یدنخبل

. شابن نارگن ما هدامآ تشه مزیزع هشاب _

هگیم نامام یلگ ، نتفر شیپ تبحم ،اب دوب میدعب تسایس ندیرب رس هبنپ اب

نحل منیمه یارب نتبحم هنشت ننیبیم ردام لکش ونز و ناه هچب نیع ادرم

ینعی مدرکیم تبحص رت نوبرهم و رتمرگ و مدوب هداد رییغت شاهاب ممتبحص

مدرکیم یعس هتبحم نیمه اب ییاروج ی متشاد ممتبحم یباوج رضاح رب عالهو

هنود هب هنود ... دوبن رهاظ یور زا طقف مافرح اما منوشنب یسرک هب ومفرح

اه هملک نوا نتفگ زا مدوخ دوب... مبلق هت زا متفگیم شهب هک یتلا مج و تاملک

مه اب دوب تقو یلیخ دوب المز نومارب ینومهم .نیا مدرکیم قوذ رتشیب شهب

ربخ اماب نیب الت کشم زا همه ، دمویمن نومنوخ مه یسک میتفریمن ییاج

ندادیم حیجرت و درکیم نوشتحاران ام درس یگدنز ندید راگنا ییاروج ی ندوب

نیا ک دوب نیودار هداوناخ هنوخ میتفریم مه کاب ییاج ،اهنت ننیبن و ناین

هکنیا اب مدیشکیم تلا جخ نوشزا ، ندیدیم ریگ هشوگ و هدرسفا ونم مه ش هداوناخ یتح رخاوا
مریوصت مدرکیم سح یلو ندوب نوبرهم و مرتحم یلیخ
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مدرکیم رکف داتفا ک یقافتا اب متسین لبق یاویت هگید و هدش بارخ نوششیپ

دوب هدشن مک یزیچ نوشتبحم زا هتبلا ندش دامتعا بلس مزا ییاروج ی همه

زونه ک یتقو یتح اه هتشذگ لثم نتسنودیم نوشدوخ رتخد ونم نانچمه و

هداما ب مدرک عورش ومدش دنلب تفه تعاس . مدوب هدرکن جاودزا نیودار اب

نیا تکاس نیودار تسد هناهب و مشاب هداما و رضاح تشه تعاس سار ات ندش

ک هداتفا یقافتا ای هنم یناهگان رییغت زا شتوکس نیا متسنودیمن مدن، ازور

... هلوغشم یروجنیا شرکف

ومدنلب یاهوم ، مدوب هدیشوپ یرتسکاخ یل راولش اب یرتسکاخ لش هقی تفاب

یشیارآ و هشب رت هدیشک مامشچ ات متسب مکحم و دیسریم مرمک سوق کات

بوخ نیودار رانک رد دعب هب نیا زا متشاد تسود ، مدرک لومعم دح زا رت ظیلغ

هب دامتعا نومه ،اب مندرگرب وملبق رورغ متشاد تسود ، مسرب رظن هب

متشادرب ومفیک دنت نییاپ مرب ینعی ک تخادنا سیم تشه تعاس سار ... سفن

عیرس ومدرک لفقو رد مدرک نت هب ومهاتوک گنر یکشم وتلا پ ومدیشوپ وموناز ور ات دنلب همکچ
. مدش نیشام راوس . مدنوسر گنیکراپ هب ومدوخ

. یشابن هتسخ مزیزع _سالم

داد. باوج ل**ب ریز ومم وسال درک مهب یهاگن

چیه منم دش هتسکش گنهآ اماب نیب توکس و دشن یتبحص شردپ هنوخ ات

وره درک کراپ رد یولج و نیشام . مدرکیمن توکس نیا نتسکش یارب یش تال
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تعرس ،اب دموا نوم ال بقتسا هب یرپ نامام رد ندش زاب ضحم .هب میدش هدایپ ود

. میتشذگ طایح زا

نوج ردام _سالم

دیسوب ومتروص و درک ملغب تبحم اب

مزیزع دوب هدش گنت ،ملد یدموا شوخ ردام تهام یور _سالمهب

ادخب دوب هدش گنت نوتارب ملد منم _

نامام _سالم

درک شلغب و تفر نیودار تمس هب

تبون وهب میدش دراو هدرس اوه لخاد دییایب دیدموا شوخ ؟ ردام یبوخ نم تفرعم یب رسپ _سالم
میدرک یسوب ور شردپ اب

مرتخد یش مرگ هنیموش رانک نیشب ناج اباب یدموا شوخ _

امنووج ،ثمال تسین مدرس اوه هبوخ نوج اباب نونمم _

دز. یدنخبل مفرح زا ،اباب تفر هنوخزپشآ هب یرپ نامام

ناوج موناخ تنعل شرکنم _رب

. میدیدنخ ودره

متسنودیم ، متسشن شرانک دمع زا نم و تسشن هرفن ود لبم یور نیودار

یدنخبل شکانبضغ هاگن لباقم ،رد هنزب یفرح هنوتیمن شداوناخ یولج

شردام وهب متفرگ نیودار زا ومهاگن یاچ ینیس نتفرگ رارق .اب مداد شلیوحت
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مدز. شهب یدنخبل ، متخود درکیم مهاگن دنخبل کاب

سپ . مرایب نم دیدزیم ادص دیدیشک تمحز امش ارچ یرپ نامام نونمم _

هروخیم درد چ هب ندوب سورع

هدرک تداع ارهاظ نیودار یلو تفرگ بجعت گنر دبمار ابابو یرپ نامام هاگن

و هدرم لد یاویت هب یتهابش چیه زاب نوبز اویت ،نیا دشن بجعت عالتم هیبش لبق لثم نوچ دوب
رتشیب یرپ نامام دنخبل . تشادن هتشذگ هدرسفا و تکاس

. تفرگ نیودار یولج و ینیس و دموا شک

یمرتخد وت هیچ سورع ردام، اتمحز نیا زا هشاب _ات

تشگرب هنوخزپشآ هب هرابود درک فراعت یاچ مه اباب هب هکنیا زا دعب

؟ یتفرگ وشزوجم ناج؟ اباب یدرک راکیچ جنرت جرب _اب

جراخ ک دش مرگ راک دروم رد شردپ و نیودار یاه تبحص اباب فرح نیا واب

مدش دنلب ماج زا دوب نم هلصوح زا

نامام کمک هنوخزپشآ وت مرب نم مزیزع _

. مدش هنوخزپشآ دراو ش هریخ هاگن لباقم ورد

؟ نامام دییاوخیمن کمک _

درک. ملغب لبق هعفد زا رت مکحم و دموا مفرط وهب تشگرب متمس هب

تمدید هک شیپ هعفد یلا... حرس ردقنیا هک رکش ور ادخ ، اویت رکش ور ادخ _

ردام مدرکیم قد متشاد
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. متسشن شرانک ممدوخ مدنوشن زیم تشپ و متفرگ وشتسد مدز. ش هناردام یزوسلد هب یدنخبل

زااالنهب یلو مدرک توکس ...اتاالن نامام مراد تسود ومیگدنز ونیودار _نم

یلو مدوب هدیرب یگدنز ،زا مرهوش رطاخ هب مدوخ رطاخ هب مگنجب ماوخیم دعب

تسد زا یدامتعا ، منودرگرب ومتفر تسد زا سفن هب دامتعا ماوخیم هن... هگید

هدرگرب هتفر

: مداد همادا یا هدنمرش نحل واب متخادنا نییاپ ومرس

رواب ومفرح یسک مگب مه یچ ره ...نم یرپ نامام مشکیم تلا جخ نوتزا _

نومه زونه ک منکیم تباث یلو هنم، هیلع رب یچ همه نوچ هنکیمن

دیتشاد شسود نوترتخد نیع ک هتشذگ یاویت نومه ، ماویت

منک. شهاگن درک مروبجم ودرب منوچ ریز وشتسد

مزونه ،وت نگیمن غورد تقو چیه تیموصعم ،نیا امشچ نیا مرتخد منودیم _

ک ملا حشوخ ، مدرکن کش وت یبوخ هب تقو چیه ننم ، یمزیزع رتخد ، یمرتخد

مدیسرتیم ، دیدیشکیم باذع دیتشاد نوتود ،ره یدموا تدوخ هب هرخ بال

ادخ منکیم خدالت نوتیگدنز وت مراد ینک رکف ای مندوب رهوش ردام باسح ور یرازب و منزب یفرح
نم ک اویت نودب ونیا ، یدش هجوتم تدوخ ک رکش ور

ور یتشاد کالمز یکمک ره منکیم نوتیگدنز یارب دایبرب مزا یراک ره هناردام

ماوت اب ،نم مرتخد نک باسح نم

ک مدیشکیم تلا جخ رتشیب . مدوب لد ود منزب متساوخیم هک یفرح رطاخ هب

مگب
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هزیچ .... شتسار بخ ... ممما _

متسد ور وشتسد یرپ نامام ، متخادنا نییاپ ومرس ومتفرگ زاگ ومب ل**

. تشاذگ

؟ هدشیچ وگب تحار ؟ ینکیم نم نم ارچ ردام هیچ _

تسد زا االون دعب.رگا یارب مرازب و تلا جخ مدرک یعس و مدرک شهاگن سمتلم

اجنیا مییایب مینوتب یک هرابود دوبن مولعم مدادیم

؟ دیرادهگن اجنیا روز هب ور ام بشما هشیم ... هشیم یرپ نامام _

مروظم ی هجوتم ینعی نیا درک، توکس یلو تخود مهب بجعتم وشامشچ

مه زا نومقاتا سهلا ود کیدزن نیودار ونم هک دینودیم بخ _. مدب حیضوت رتشیبدیاب نم و هدشن
نم و هدش ادج

یطیارش و مینومب اجنیا بشما ،رگا هرابود ندش قاتا مه هساو ما یهار هی لا بند

بخ... مینک مهارف و

هب منک هاگن شتروص وت دشیمن ممور منک، مومت ومفرح دشیمن مور اعقاو هگید

هب یلک ملد .وت مدرمیم تلا جخ زا متشاد مدرک جرخ هک ییایح یب رطاخ

و دیدنخ . مدوخ رس وت مدریم یکی امتح دوبن مولج االن رگا مداد شحف مدوخ

. دیشک متروص هب یتسد

نم هب شراپسب ردام هشن ارچ ، سورع تتخادنا لگ یاپل نیا نوبرق _

دش. رتشیب شدنخ هک مدیسوب مکحم وشتروص و مدرک شهاگن هناسانشردق
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نیا ریصقت شمه ، دیشخبب ونم ییایح یب نیا رطاخ هب یرپ نامام یسرم _

هنکیم راداو ییاراک بچ ومدا دینیبب هنوترسپ

هترهوش ردام هیچ ییایح _یب

دز. مهب یکمشچ

ندنوم وهب نیودار هنوتب یرپ نامام مدوب راودیما ، متشاد سرتساشابن نارگن ردام ماوت فرط _نم
دعاقتم

شیپ یزیچ ابی راب ،ره مدرک کمک ومدنوم هنوخزپشآ وت ماش عقوم هنک...ات

هوهقریش رابکی هنک. تداع دیاب یلو هدش کالهف مراک زا دوب مولعم . متفریم نیودار

فرظ ابی مرخا هدش،راب دروخ و هدنک تسوپ یاه هویم هگید وراب مدرب

یارب ، دیشک نوشن و طخ مارب مشچاب و درک ماگن پچ پچ ک متفر ینیریش

طقف اه هجوت نیا ک هتبلا ، درکیم شوررپ مه یدایز هگید دوب. یفاک لوا بش

نامام کمک اب وزیم . دروخیم صرح دمویم مشوخ دوب نومندنوم اجنوا رطاخ هب

وت شرس و هتسشن اهنت نیودار مدید ک منک نوشادص متفر و مدیچ یرپ

. هشیشوگ

مزیزع _

شیدیرفآ باذج ردقنیا ارچ ادخ . تخیر ملد نم و درک مهاگن و دروآ باال وشرس

وزرا یهاگ هدرم نیا هتروص وت هتیباذج یچ ره نک شهاگن ادخ وروت ، هخآ

دوبن باذج ردقنیا شاک مدرکیم
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هجوت یب شهب متساوخیم ثمال شهب مدز لز هتعاس ود مرسرب کاخنومیروخن _

مداد وشباوج درسنوخ . مشاب

نک ادص منوج س،اباب هدامآ ماش مزیزع یتسین یندروخ _

هدنک ملک منومب متسنودیم ، مداد حیجرت رارق ورب رارف هک هنزب فرح تساوخ

هب رام نیع شفرح درد زا زور دنچ کات هنزیم یفرح ای هنکیم مدیدهت سای

. مچیپب مدوخ

نامام منیشب نیودار رانک منوتب هک زیم رس متفر رفن نیرخآ دمع زا ماش عقوم

هشکب اذغ مارب درکیم روبجم و نیودار مادم و مارب تشاذیمن مک مه یرپ

کالهف دوب صخشم شیبصع یاه سفن ،زا هرازب مولج تسام و هباشون ،ساالدو

دش.ره رت گنر رپ مدنخبل نم دزو مهب یکمشچ ک مدرک هاگن نامام هدش.هب

مبشما یاراکاب ، دشیم رتشیب مسرت نم میدشیم رتکیدزن نتفر تعاس هب یچ

و تعاس هب ممشچ ی مادم دوب... هایس مراگزور هک دیسریم هنوخ هب نوماپ رگا

قاتا وت تفر نامام . هنورذگب ریخب و بشما ادخ دوب. یرپ نامام هب ممشچ ی

داتفا اباب هب مهاگن . هنزیممنهد وت مبلق مدرکیم سح درک، ادص و نیودار دعب هقیقد جنپ و نوشدوخ
شهب یسرتسا رپ دنخبل ، درکیم مهاگن هنافاکشوم ک

داد. شنوبرهم دنخبل اب ومباوج و مدز

؟ نبوخ مرتخد ربخچ انیا اباب _زا

رکش ور ادخ نبوخ یلو اباب مرادن ربخ نوشزا یلیخ رکش ور ادخ _
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داد. نوکت یرس یتحاران یور زا

وتو لگ یور هدنمرش هگید شمسانشیمن منم یلو هنم هچب نیودار _

. متداوناخ

مدیسوب وشتروص و متفر شتمس هب

ازور ،نیا هشیم تسرد هرخ .بال هدنمرش نوتنمشد نوج اباب هیفرح هچ _نیا

. هبوخ ما یلیخ حملا نم دیشابن نارگن هرذگیم

: تفرگ تسد ووت متسد

. یشاب بوخ هشیمه ناج اباب یبوخ هک رکش ور ادخ _

دیرپ متروص یور زا گنر دش زاب هک قاتا رد

مهاگن ات یلو ندوب هدروخهرگ رتشیب نیودار مهرد هشیمه یامخا ، متخود نامام و نیودار هب ومهاگن
شراک زا هک درب باال وشتصش داتفا یرپ نامام هب

نیودار . منزن غیج قوذ اتزا متفرگ زاگ مکحم ومنییاپ ل**ب تفرگ مدنخ

. تسشن اباب رانک و دموا

نامدار ؟ونم نوتمربب مایب روز هب امتح دیاب ناج، اباب یتسین تدوخ رکف هب ارچ _

تسد راک نوتاه یزابجل نیا اب رخا ... دیشاب نامام رکف هب منهج هب رهمدار و

. دیدیم نوتدوخ

زا هدیمهفن نیودار یافرح زا یچیه دوب مولعم هک اباب هدز تهب هفایق ندید اب

یفرح تساوخ اباب ات هدنخ ریز منزن مدرکیم ادخ ادخ و مدوب هدش خرس هدنخ
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درک. یتسدشیپ یرپ نامام هنزب

رتکد ورب بخ یزابجل ردقنیا ارچ هتشذگ تزا ینس درم هخا ، وگب ونیمه _

هگید

، مدادیم راشف مهب مکحم وماب ل** مدوب هتفرگ ومسابل نییاپ

. دادن هزاجا نامام هنزب یفرح تساوخ ات اباب.زاب هراچیب

، رهمدار امو قاتازج هب هبارخ اقاتا ژ افوش ، هباوخ تامشچ دیباوخب دیرب دیش دنلب ردام نیودار _
وشاپ ، هرایب راک ریمعت ردیح مگب ادرف ات دینک رس اجنوا وبشما

. دیباوخب دیرب ریگب وتنز تسدردام زیزع

زا یاو ، میرب هرارق قاتا یوت مه اب دوب شتخس راگنا و دوب هدنامرد نیودار هاگن

ریز و مورآ یادص دشیم در هک مرانک .زا همدوخ هشقن شمه همهفب ک یزور

: دیسر مشوگ هب شیبل

؟ یاوخیم یظفل ریز هگید وش دنلب _

قاتا دراو نیودار رس تشپ و متفگ ریخب بش اباب و نامام وهب مدش دنلب عیرس

هرفن ود تخت هی زج قاتا نیا وت دوب هدرک وراج همه رکف یرپ نامام .... مدش

یروج ،ی ناخ نیودار میتفر هک ورب ... تشادن باوخ هساو یا هگید یاج

مه شیپ تدم هچرگ ... مباوخب شرانک ماوخیم هراب نیلوا راگنا هک متشاد ناجیه

تلا جخ شزا اه... عقوم نوا زا داین مدای یزیچ ک تسه مک ردقنوا نومندوب

وشسابل لا یخیب نوا یلو مدرکیم یروخ دوخ ومدوب هتسشن تخت ،هبل مدیشکیم
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رکف مرسرب کاخ .... دیرپ مور زا گنر تفر شراولش رمک هب هک شتسد دروا رد

ک متروص ندید واب تخادنا مهب یهاگن ،مین رتوررپ نم زا نوا ما وررپ ،نم مدوب هدرکن وشاجنیا
هدش خرس تلا جخ زا انئمطم

منهذ ک ییاجنوا زا یلو دوب دنخبل هیبش رتشیب مرظن ،هب هتبلا دز یدنخزوپ

یروجنومه دوب... دنخزوپ منک رکف مداد حیجرت هنزیم دایز یزتناف تامهوت

وتپ. ریز تفر تخ ل**

ینیبیم ونم هراب نیلوا راگنا هک یدش زمرق یروج _هی

نیلوا وزج یلو هن منیلوا نیلوا ،حاال هگید هراب نیلوا بخ ، متخادنا نییاپ ومرس

رازه یلو . منکیم رکف ترپ و ترچ مراد مرس هب هدز تلا جخ زا اباب ...یا ساراب

لدم نیا نیع یتنعل ... متفر شمرف ور لکیه دقو هقدص نوبرق ملد وت راب

. هدرکن مراب هکیت زاب ات متشادرب شزا مشچ عیرس ، هنومیم اباذج

وقرب نک شوماخ ؟ ینیشب اجنوا حبص ات یاوخیم هگید باوخب _

وتپ هشوگ دوب، رتمک متلا جخ یکیرات ،وت مدرک شوماخ و قرب ومدش دنلب اج زا

دنچ ... هریگب مورا مکی ات مدز مبلق هب یتسد . مدیزخ وتپ ریز مورا ومدرک دنلب ور

نوا هب مدیخرچ هرابود دوب. شهب متشپ مدش، ولهپ وهب مدیشک قیمع سفن ات

منوا سابل اب متشادنتداع . مباوخب متسنوتیمن امرگ .زا مدیباوخ رسوهت دعب عبر کی مدش ولهپ
ور .وتپ مدیخرچیم تعاس نیع ، مباوخب تفلک و مرگ ردقنیا

متسشن مدش دنلب دوب...کالهف یا هرخسم عاضوا ... دشیم مدرس مدزیم رانک مه
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دش. دنلب شدو باخال و مورا یادص هک

تسوپ نوا رایب رد بخ هتمرگ ؟ یباوخیمن ،ارچ یدرک کالمف یخرچیم یه هیچ _

،ها شاب هتشاد تهارمه هشیمه کزان سابل هی یرادن تداع یتقو ورخ،

مرگ سابل اب منوتیمن هک هشدای زونه یاو یاو درک... مهب وشتشپ و دیخرچ

قشع هخا مگب و منک شس ووب** منک شلغب مرپب تساوخیم ...ملد مباوخب

تداع هخا اه... هتسیمیاو هرایمن تقاط تفرح نیا اب مفیعض بلق نم، نوبرهم

ی دموا بوخ رخو تسوپ یلو تکیچوک یلیخ دنچره یاه هجوت نیا هب مرادن

یلو مدیشکیم تلا جخ . نیمز ور هتسشن فرب رتم هس راگنا مدیشوپ سابل یروج

عیرس . مدوب رتتحار دوب مهب مشتشپ ... مباوخب متسنوتیمن اعقاو دوبن یا هراچ

مدرک شنهپ یاه هنوش هب یهاگن وتپ... ریز متفر تذ وابل** مدروا رد ومسابل

هب لماک ؟ متشاد وششوغآ ترسح ردقچ ؟ مدوب هدروخ وبشما ترسح ردقچ

دوب اه هرانک زا رت دنلب شرس یور یاهوم ... متخود شهاتوک یاهوم هب ومهاگن ... مدیخرچ شتمس
دیفس شرس غبالی ابیرقت هک دوب هدرک هاتوک یروج ی ینعی

شصقن ویب یراکشزرو لکیه ... دشیم باذج یباسح وم لدم نیا دوب...اب

دوب. باذج مارب مشتسار تمس هنوش ور یا هوهق خال نوا یتح ...

یدز لز یچ هب هگید باوخب _

االن بخ ، هراد مشچ مشرس تشپ .. دیمهف مرسرب کاخ دش، تشرد مامشچ

تسه ممدوخ ریصقت منک... هاگن یک سپ منکن هاگن منشور زور وت منکن تهاگن
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اویت یریمب درک.... سح ومهاگن ینیگنس ک مدرک شهاگن ردقنیا هگید

و نییاپ مداد ور وتپ هشوگ وتپ، ریز مدرب ومرس ومتسب ومامشچ عیرس .... یریمب

نیرتکچوک ،ات دوبن نیگنس مهاگن یروجنیا هگید ، مدرکیم شهاگن مشچ ابی

هب وهی ک مدرکیم شهاگن متشاد ، متسبیم ومامشچ عیرس دروخیم ینوکت

مکی ممنهد هنک هولج یعیبط هکنیا یارب ، متسب ومامشچ عیرس دیخرچ متمس

درد تشاد مکف هگید دوب زاب نانچمه منهد و تشذگ عبر کی .. مدرک زاب

. تفرگیم

ندب،وت نم هب دیاب ورگیزاب نیرتهب راکسا یتعیشوت هرن هشپ وتنهد دنبب یباوخ مدیمهف هشاب _
سح ور هدنخ زا یا هگر شادص

ک مدرک زاب رتشیب ممنهد هزات متشادن وممشچ ندرک زاب تارج یلو مدرکیم

ومامشچ تعاسکی متسنوتیمن مدا نیع یاااو ، دیرپیم ،پالمک مباوخ اعقاو مگب

مش،اب خالص کانفسا تیعضو نیا اتزا مخرچب متفرگ میمصت ، مراد هگن هتسب

منک شهب ومتشپ مدرگرب یداع یلیخ مدرک یعس مزاب نهد و هتسب یامشچ

درد مرمک مدیباوخ تخت هبل دوبن مدای ، نییاپ مداتفا تخت ور پلت،زا ک...

هاگن ونم و دوب هدش ،ودال شمدید و مدرک دنلب ومرس دوب هتفرگ

شاه هنوش یلو هدنخن ک دوب هتفرگ زاگ وشا ،ل**ب** درکیم

باوخ ثمالزا هک مدرک هتفرگ ممادص ، مدیلا م ومدرک رامخ ومامشچ ، دیزرلیم

مدش، رادیب

؟ منکیم راکیچ اجنیا ؟نم هدشیچ _
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. مدرک هاگن یکلا ومرب و رود یمک

متفر هار باوخ وت منک رکف -

ک یراک اهنت ، شهب مدرک ومتشپ ومدرک یتحلصم هفرس .کی شاج رس تشگرب منوا و مدش دنلب
منکب متسنوت

وماهوم یولج هشب صخشم مرس تشپ زا هکنیا نودب باال مدروآ ومتسد شاوی

تشاد نانچمه تخت ، مدرک خیلا شرس متشاد یلد و قد یچ وره متفرگ

یاج هب ممشچ مدش رادیب هک حبص ... ندیدنخیم نم ب نتشاد واقا دیزرلیم

سفن ومدرب شتش وتبال ومرس ... مدوب لا حرس بیجع زورما ، داتفا نیودار خیلا

داتفا مدای هکنیا ضحم هب یلو ... دشیمن وحم مبل یور زا دنخبل . مدیشک قیمع

رانک لا سود زا دعب بشید اما دش... عمج مدنخبل مداد یگرزب یتوس چ بشید

مارب هک تحار باوخ ...هی دوب مرمع یاباوخ نیرتهب زا یکی ، مدیباوخ نیودار

و دوب نومسآ طسو مه دیشروخ هتشذگ هزور دنچ سکعرب دوب... هدش وزرآ

گنل ...ات مدیرپ رنف نیع ومدرک هاگن وزیم یور تعاس درک، ربارب دنچ ونم یشوخ

بشید ، داتفا متیعضو هب ممشچ ک مدش دنلب اج زا عیرس ، مدوب هدیباوخ رهظ

مرب مدیشکیم تلا جخ . مدنوسر تیاهنیب وهب یگوررپ ک دوب ییابش دودعم زج

باوخ رهظ ات هکنیا مه یرپ نامام هب مبشید یافرح رطاخ هب مه ، نوریب

هن مدوب هدروآ سربهن ، متسب هرابود مدرک زاب وماهوم ومتسش دنت دنت ومتروص قاتا سیورس ،وت مدوب
هرابود هرگ اب یروجنومه ، مدرک ادیپ یسرب قاتا وت



67

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

اب مدش روبجم ، دوب هدیرپ مگنر مکی ، مدرک مدوخ هب یهاگن هنیا ،وت شمتسب

ریز و مدش هنوخزپشا دراو تلا جخ .اب مربب نیب وزا یگدیرپ گنر نیا شیارا

. مدرک ل**بسالم

موناخ تمارک .سالم ریخب نوت رهظ یرپ نامام _سالم

دوب. موناخ تمارک اب تبحص لوغشم و دوب هتسشن زیم تشپ

ریخب مه امش رهظ ردام تهام یور _سالمهب

. یداتسیا ارچ مزیزع نیشب ایب

دش. دنلب دزو یدنخبل مه موناخ تمارک

مرایب وت هناحبص نیشب ایب مگنشق رتخد _سالم

. متسشن شرانک و متفر یرپ نامام تمس هب

دیشکن تمحز هنکن درد نوتتسد مرادن لیم موناخ تمارک نونمم _

. تشادرب شمشچ یور وزا شکنیع و درک یعونصم مخا نامام

مروخیم راهان ، هراهان کیدزن هگید _. یریگب نوج یروخب دیاب رتخد هیچ مرادن لیم _

و دوب شدوخ تخپتسد هک یگنوخ یاه ینیریش زا فرظ ی موناخ تمارک

. تشاذگ مولج

ینکن فعض راهان ات منک مرگ مریش ناویل ی تارب ات روخب ونیا سپ _

شندروخ لوغشم تذ ابل** ومتشادرب ینیریش هنودی و مدرک یرکشت

مورا دشو کیدزن مهب زیم زا موناخ تمارک ندش رود زا دعب یرپ نامام مدش،
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: تفگ مشوگ مد

؟ تشذگ شوخ بشید _

هک دوب یکشا ، ندرک هفرس هب مدرک عورش ، مولگ وت دیرپ ینیریش دز هک یفرح اب

یا هدیاف متشپ ندزیم تمارک و یرپ نامام یچره ، دمویم ممشچ زا

دش. زاب مسفن هار ات مدیشکرس هت وات نتفرگ متمس هب هک یبا ناویل ... تشادن

؟ سورع یبوخ ... مدرک هتکس رکشورادخ _

مدیعلب ژنو یسکا و مدیشک قیمع سفن ات دنچ

درک. مدنلب تفرگ منم تسد دشو دنلب زیم تشپ زادیشابن نارگن ناج نامام مبوخ ... مبوخ _

اجنوا رایب وشریش و ینیریش هنوخباتک میریم مرتخد ونم تمارک _

موناخ مشچ _

هاگن ریز نم و دزیمن یفرح و دوب هدرک توکس ، میدش هنوخباتک دراو نامام اب

ومتسد و تسشن مرانک و دموا تفر و دموا ک تمارک . مدوب بذعم ش هریخ

. تفرگ

متشادن رتخد نیع ور وت ،نم مدروخ ونوتیگدنز هصغ یلیخ نم تدم _نیا

...وت یمرتخد هن سورع وت هک یمگید سورع ود یاوس هک ینودیم ، مراد تسود

یرخف تردام تیبرت هب نوچ ... هفاص تاهاب ملد نم هدش مه یچ ره هتشذگ

شدوخ نیع مشاه هچب منودیم میتسود سهلا یلیخ یرخف ،ونم مراد نامیا
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یتقو ... یدش گرزب ماه هچب ،اب یدش گرزب مدوخ تسد وت ،وت هکاپ نوشتاذ

...وت مدیشک تحار سفن اهی تدم زا دعب یلا حرس و یدرک رییغت مدید بشید

تهب مبشید ... مدوب تردپ و ردام هدنمرش نم و یدشیم بآ عمش نیع یتشاد

نوتدنیآ ، نوتیگدنز درومرد میدز فرح دبمار اب حبص ات بشید ، منکیم یراک ره نوتیگدنز هساو متفگ
کمک هنوتیم یلیخ ک میدیسر کرتشم میمصت هی ،هب

وتارکف بوخ مهاب میرادن مفراعت تسین یرابجا چیه ردام هتبلا هشاب نوتلا ح

میتفگ ، هدب باوج دعب نکب

هرابود تصرف ی دینومب ام رانک اجنیا تقو دنچ یارب و دییایب نیودار وتو رگا

نودب بشید ردام شتسار ... هشب دروخ یکی رورغ هکنیا نودب ، دیداد هگیدمه هب

ات مه نامام یلگ ... متفگ شارب و نایرج و مدز گنز مه نامام یلگ هب تزاجا

هب وتدوخ دیاب تدم نیا ،وت هنومیم ام رانک و دایم دییاجنیا امش هک یتدم

راک منودیم ، ینودرگرب وشتفر تسد زا دامتعا و ینک تباث مود راب یارب نیودار

. مینکیم تکمک مه ام هیتخس

وشتروص ، مدرک شهاگن هناسانشردق و مدرک کاپ ومکشا زا سیخ تروص

. مدیسوب

دیبوخ ردقچ هخا هنک، شخپ ایند لک وت هنک یپک دیاب رهوش ردام نیا زا ادخ _

امش

منک ناربج یروجچ منودیمن _ ینیبیم بوخ ونم ک هتدوخ یبوخ وکاپ لد زا مرتخد هیفرح هچ _نیا
نامام
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هشیم ناربج نم هساو دیشب تخبشوخ امش _

دنچ و نیدنچ تقافر دوب... مدوخ ردام نیع یرپ نامام ... مدرک شلغب مکحم

تشاد ارات و امین ونم هب هشیمه هک یص خال تبحم و قشع و نامام شاب سهلا

شسود نوبرهم و زوسلد یخهلا نیع و دوب هدرک دایز نوملد وت وشرهم

درکیم نم قح رد یگرزب فطل تشاد ک ،االمن میتشاد

؟ دینک یضار ندنوم اجنیا هب ونیودار دییاوخیم یروجچ نامام یلو _

درک. مهاگن دنخبل واب تشادرب فرظ وت زا ینیریش شدوخ صاخ شمارآ اب

دایز وشغاد زایپ ینعی ، مدرک گرزب و دبمار یبلق یتحاران مکی بشید _

دایب نامام یلگ متساوخ ، شابن نارگن ردام هلح مزیرب مکشا هرطق ات ...ود مدرک

کی. هب هس میشیم یروجنیا ، هنزیمن فرح شفرح ور نیودار نوچ

تفگ یخآ ک شتسد فک مدنوبوک مکحم ومدیدنخ باال، وروا وشتسد مدعب

هرهم و چیپ میسن ابی ما هداتفا راک زا نزریپ ،نم تسکش متسد شاوی ردام _

هتخت هب منزب دیریپ امش هتفگ یک مشدعب ، هیلا حشوخ زا یرپ نامام دیشخبب _ هشیم زاب ماه

واال دینم رتگرزب رهاوخ نیع

ینک نووج ونم وت هکنیا رگم _

،زا مدرکیم تبحص یرپ نامام اب میگدنز و نیودار دروم رد راهان عقوم ات

رد یلو ، مدوخ هب تبسن شیدرس وزا نیودار هب ...زاعالمق مدیشک هک ییایتخس

رگا مدرکیم سح دوب، دوز مرظن ...هب مدزن یفرح منبش اب مرادید نیرخا دروم
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دروم رد مراد مدوخ ندرک زیزع یارب هنک رکف ای هنکن رواب ومفرح هنکمم مگب

شهب هک یرتخد مشچ هب هداوناخ ود ره کوت اصوصخم ، منکیم ییوگدب نوا

دیاب هیچ فیلکت متسنودیمن دموین نیودار راهان عقوم . ننکیم هاگن هدش ملظ

و دایب بش مدیسرتیم ... متشادن مه ندز گنز تارج ، هنوخ مرب ای منومب اجنیا

مولعم ک شدوخ اب شفیلکت ، یتفر یک هزاجا اب هگب دایب مرب ای یدنوم ارچ هگب

هکنیا ، مدیسرتیم شزا ... شلوا هزادنب ارچ اتی منک یراک ی نم هرظتنم تسین

ال ویه هکنیا ،هن درکیم رتشیب ومسرت منک ینیب شیپ ولمعلا سکع متسنوتیمن

زا بشما مدیسرتیممفرط ی دز،زا سدح هشیمن ونیودار کال نوچ طقف ،هن هشاب هروخروخ ولول ای
تساوخیمن ملد هنوطیش رخ راوس هک هشاب ییابش نوا

رکف و مدز مدق طایح وت طقف بش هنک،ات دروخ ومرورغ شداوناخ شیپ

ینادنز هعلق نوا لثم اللقا یتشاد ک ینسح ی ندموا اجنیا ... مدرک

دوب مدزرآ هشیمه منزب مدق اتخرد نیب متسنوتیم تفرگیم ملد رگا اجنیا ، مدوبن

هدزاب نوا ملا وزرآ نیا هتبلا ملا بند مه نیودار و مخرچب اتخرد نیب غاب نیا وت

شمه یا هرک ال یرس هب مدروآ کور ادعب مدیدیم یدنه ملیف ک دوب ینامز

منیودار ندنخب همه مور هزیرب تبرش یکی ینومهم ی وت زور ی متشاد تسود

ادخ ، نوریب هرایب اجنوا زا هریگب ونم تسد هنزب داد ی ساجنوا هدبسرس لگ ک

ملیف مدرکن تقو هگید دیسرن ییاکیرمآ یاملیف کهب درک نم هب یمحر ی

مدرکیمن هاگن نوراب هب ترسح اب هشیش تشپ لقادح اجنیا ، منیبب ییاکیرمآ
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ات بش .... مدرکیم هاگن نوراب هب ترسح اب کیدزن زا طایح وت مدمویم گنشق

ننوتب مدرکیم ادخ ادخ ، منزب فرح راوید ردو اب ماوخب ک مدوبن اهنت حبص

مدوب منبش نارگن مه فرط ی ننک...زا یضار ندنوم اجنیا وهب نیودار

لا ماکاوه ... درکیم متیذا منیمه نیودار غارس هریم یدوز هب متسنودیم ، هنیشیمن راکیب متسنودیم ،
شخب تنیز هک دنلب هیاپ یاه غارچ رون زج و دوب هدش کیرات

تدم همه دش...نیا دراو نیودار نیشام دشو زاب ،رد دوبن یا هگید رون ندوب غاب

ناجیه ،زا سرت زا ،هن مزرلیم مراد شندید هکاالناب دشن مدرس مدوب امرس وت

هاتوک وتلا پ نوا هش...وت هدایپ مدش رظتنم و مدرک دنت شتمس هب ومامدق ،

زا ومهاگن تساوخیمن ملد ک دوب باذج ردقنیا یدادم کون نیج و یکشم

... مدش کیدزن شهب یا هگید مدق مدید مدوخ هجوتم ک وشهاگن ، مرادرب شور

یشابن هتسخ _سالم،

تسب و نیشام ،رد تفرگن مزا وشهاگن ... مدینش نونمم هیبش یموهفمان زیچ ی

ردقنیا ... مدرکیم یهت قالب متشاد شهاگن ...زا دموا متمس هب مکحم یلو مورا و

دروخرب شهب مشکب قیمع سفن ی رگا مدرکیم سح هک دوب هدش کیدزن مهب

. متخادنا نییاپ ومرس مدرواین تقاط هک دوب نیگنس شهاگن ردقنیا ... منکیم

یاه غیت اهو شکرت سهک هظحل ره متسنودیم درک... دنلب ومرس تفرگ ومنوچ

وت زا یرپ نامام هنزب یفرح درک زاب نهد هنک...ات ورف منت وت وشافرح زا هدنرب

هرک ال یرس نومه نیعتساوخیم دیاش هنزب غیت تساوخیمن مدیاش دز.حاال نومادص باال هقبط سارت
طسو دیرپ یرپ نامام ،نیا یزیچ یچوم یچام اه یا
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ام. کیتنامر سح

تسین شنت دایز سابل اویت وت دییایب ردام نیودار ؟ دینوریب ارچ اویت ، نیودار _

هروخیم امرس

وتمرک یرپ نامام ، مدیشک یقیمع سفن متسب ومامشچ .... تفر و درک اهر ومنوچ

هس ووب** چام لها نیودار مردقچ ،حاال یدمویم رت رید هقیقد هد بخ رکش

تمسق چام...زاب یلو تسین دیعب شزا ال صا ینعی هنزب یگرگ فک دیاش س

ندید ضحم وهب مدییود هنوخ تمس هب یلا حشوخ دش.اب عفال مزغم تامهوت

. شلغب مدیرپ نامام

؟ مدموا عقوم _هب

ریپ دش حاال ارتگرزب رهاوخ متفگیم شهب حبص ،ات منکشب ونزریپ لد متساوخیمن

ادخ هدنب نز

نامام دیدیسر عقوم _هب

ترهوش یارب ردام :_ورب تفگ هونشب نیودار هک یروط داد، ملوه هنوخزپشا تمس هب ودز مهب یدنخبل
هرب رد شیگتسخ هروخب رایب مرگ زیچ هی

نیاربانب مدیدن بسانم و طیارش یلو هایس غالم شاباب رکون مگب متساوخیم

ومدرک توکس

زا مدرک تسرد شارب غاد وئاکاکریش ، متفر هنوخزپشا تمس هب مدز یدنخبل

متفر و مدیچ فرظ یوت شارب مه موناخ تمارک یگنوخ یاه ینیریش
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شرانک ، دوب داد هیکت لبم یتشپ هب وشرس دوب، هتسشن لبم یور ... نوریب

. مدرک هاگن شتسب یامشچ وهب متسشن

دش. دنلب اج وزا درک نومهب یهاگن نامام

نیودار _

هاگن نامام هب یگتسخ و یباوخیب زا یشان زمرق یامشچ واب درک دنلب وشرس

درک.

. مراد تراک قاتا وت ایب یدروخ وت وئاکاکریش _

اهنت حاال تشاذن اهنت دیاب ک یعقوم نوا ، تشاذگ اهنت ورام و تفر نامام

: تفگ یمورا نحل واب تشادرب ینیس وت زا وشوئاکاکریش . ییاریذپ طسو هتشاذگ

یدش ریش یلیخ هداتفا ماباب و نامام هب تمشچ اتحاال بشید _زا

هگید مدادرم دلوتم ؟ ینودیمن هگم مدوب ریش _

ینکیم ینیریشدوخ یدایز _

زیزع ات ینک نیریش وتدوخ رهوش ردام هساو دیاب س هناسورع تسایس _نیا

یشاب

هدرک هزم وشناویل نورد یاوتحم زا یمک

هنوخ میدرگیمرب بشما هک ینودیم _

تخود مهب وشهاگن میقتسم
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یدن ونم باوج ردقنیا ات مدب تهب یباسح و تسرد سرد ی دیاب _

مدز. دنخبل

هدب همادا تش هبتال وشن دیما ان حاالوت دوب دب مسرد یگچب زا _نم

تشذگ یا هقیقد دنچ . مدش دنلب شرانک زا ومتشاذگ ینیس وت وشیلا خ ناویل

هیناث دیابن هک یتقو ، هجلنم اب منک رکف تعاس نیا هب تنعل ... تفر نامام قاتا تمس دشوهب دنلب هک
طقف هک هتعاسکی دیاب االنک ننکیم ودب ودب شاه

هک هتقونوا منم شثعاب هک هنک کش نیودار مدیسرتیم ، هتشذگ هقیقد تسیب

نیودار و نامام زا یربخ زونه یلو دموا مه ...اباب هنیبتاک ال مارک اب مباسح

همزمز مورا و درک قاتا رد هب یهاگن ، متشاذگ شلباقم ومدروآ یاچ اباب یارب . دوبن

درک:

؟ لخاد نتفر هتقو یلیخ _

: مداد باوج راو همزمز شدوخ لثم منم

. لخاد نتفر هتعاسکی هک هتعاسود ناج اباب _واال

هک مکی . هدنخ ریز دز دنلب دعب درک مهاگن جیگ مکی ، دشن مروظنم هجوتم لوا

: تفگ تشاد هدنخ یاه هگر زونه هک ییادص اب هدش مورا

یسرک هب وشفرح ات مسانشیم نم هک یموناخ یرپ نیا ناج اباب شابن نارگن _

هرادیمنرب رسپ نیا لچک رس زا تسد هنوشن

رهاظ ،زا مداتسیا فاص زابرس ی نیع عیرس نم هک دش زاب رد عقوم نومه
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شیپ بوخ یچ همه دوب صخشم یرپ نامام ل**ب ور دنخبل زا یلو دیمهف یزیچ دشیمن نیودار
هرارق منودیم نم هک هنودب نیودار دوبن رارق ... هتفر

رظن هب یعقاو یلیخ مدرک یعس ک ینحل اب یرپ نامام هب ،ور مینومب اجنیا

: هسرب

تمحز نوتهب یلیخ اتحاال بشید هنکن درد نوتتسد ناج نامام _

منک. ناربج ونوتتبحم منوتب نومنوخ دییایب هللا اشنا . مداد

. مرانک دموا نیودار ... تسشن اباب رانک دزو یدنخبل یرپ نامام

مراد تراک نوریب _ایب

رس تشپ ... ندرکیم مقیوشت نتفر هب دنخبل کاب متخادنا اباب و نامام هب یهاگن

کی ومدروخ اج شتکرح زا هک تشگرب متمس ب ،وهی متفر نوریب رد زا نیودار

. دیشک یقیمع سفن و درک مهاگن توکس وت مکی . متفر بقع مدق

یلیخ مشعاضوا ک اباب یرامیب هب عجار قاتا لخاد یرپ نامام نک، شوگ _

تفگ مارب هداح

هن ای مدوب قفوم منودیمن مدب، نوشن ما هرهچ وتو ینارگن و بجعت مدرک یعس

دنچ زور دنچ مینومب اجنیا و یتدم میروبجم نامام سرت و اباب طیارش رطاخ _هب
هب نیمه یارب تسین تحار هگید یاشاداد نز اب نامام ... منودیمن وشتفه

یراد المز یچره و هنوخ یریم منامام اب حبص میتسه اجنیا وبشما ، تفگن انوا

؟ یکوا . یرادیمرب

. مدرک تحاران یمک ومرهچ یلو مدرک قوذ یچ نیع
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ور اباب و نامام مردقچ ره نیودار مبذعم نم بخ ، اجنیا ندرک یگدنز هخآ _

، مرادن یدازا مدوخ هنوخ لثم مزاب مشاب هتشاد تسود

دش... رتکیدزن مهب مدق هی

؟ نتسین تحار موناخ اویت مگب منامام هب منک؟مرب راکیچ یگیم _

. دوبن دب وزان یگوررپ مکی دوب هدش تحار ندنوم اجنیا تباب زا ملا یخ حاالهک

. هنوخ مدرگیمرب نم نومب اجنیا ،وت تسین _هنالمز

. دروخ هرگ مه وت رتشیب شامخا

اجنیا ،ام هشاب منهج هت اجنوا رگا یتح ، متسه نم ک ینومیم ییاج _وت

هب مهفب ، ینکیم تداع طیارش نیا ب مک ،مک تسین یثحب یاج هگید مینومیم

مشخبیمنومدوخ مراد رمع ات هش مک شرس زا وم یرات ادرف مروبجم ماباب رطاخ

مداد نوشن لیم یب ومرهچ

دوز مراودیما منکیم لمحت نوشیا رطاخ ،هب مراد دبمار اباب هب یدایز _عالهق

هش تحار تلا یخ

دراو مرس تشپ ، لخاد متفر مشاب شزا یباوج رظتنم هکنیا نودب دعب

هب مه یتیمها متسشن شرانک و متفر نتسشن ضحم ،هب هنیشب مدوب رظتنم دش.

دشو هتسخ هرادن یا هدیاف هرغ مشچ و مخا دید یتقو ، مدادن شمهرد یامخا

درک: دوب لوغشم شیشوگ کاب نامام هب ور
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دش؟ تسرد مقاتا ژ افوش _

تشاذگ زیم یور و یشوگ و درک شهب یهاگن نامام

قاتا متفگ ردیح و تمارک هب زورما هراد، المز تاریمعت قاتا نوا یلو ردام _هرآ

دیرتتحار تسه مرتگرزب ننک هدامآ نوتارب ونامهم

دش. دنلب اج زا اباب

زاب ممشچ هک منکتحارتسا مرب مرادن لیم مدروخ اسدنهم اب ماش نم دیدج یاه هنوخمه بخ _
هشیمن

ریخب نوتبش ناج اباب دیباوخب بوخ _

مرتخد ریخب مه امش بش _

. تفگ ریخب بش مه نیودار

دمویم شادص زونه یلو تفر شلا بند دشو دنلب عیرس یرپ نامام

،؟ اسدنهم مودک ؟ اسدنهم _

. دنوم ماکان نم یواکجنک و نتسب ورد وقاتا وت نتفر مدعب

ک ندوب یک اسدنهم نوا منیبب مونشب مدرکیم یعس ومدوب هدش مخ ولج هب ور

مداد هیکت لبم هب ومدیشک بقع ومدوخ عیرس نیودار هاگن سح اب

دش؟ مومت نوتیلوضف _

مرمک هب مدادیم سوق و شک متشاد هیچ یلوضف _

قاتا تمس وهب دنلب شرانک زا هجوت یب داد نوکت مارب فسات زا یرس
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هرجنپ رت مهم همه ،زا یکشم و یسوت مت اب زابلد و گرزب قاتا ، متفر نومدیدج

نامام واب مدوب هتفرهار یباسح زورما . دشیم زاب هویم غاب و ترامع تشپ هب ور هک دوب قاتا گرزب
رارق هکنیا زا یلو مدوب هتسخ یلیخ ، مدوب هدرک تبحص

قافتا یروا دای ،اب متشاد ناجیه و مدوب لا حشوخ مباوخب نیودار رانک مزاب دوب

نامام زا ارچ هک مدرک میگنخ هب یتنعل دش، دنلب مداهن زا هآ مسابل و بشید

زا متساوخ ... مباوخیم یروجنوا دصق زا هنکیم رکف نیودار ،ها،االن متفرگن سابل

: درکیم مهاگن مخا ،اب نیودار ی هنیس وت مدروخ مکحم هک مش جراخ قاتا

؟ یتم سال هب اجک _

مریگب سابل نامام زا تفر مدای _

قاتا لخاد داد ملوه مورآ

زاب؟ یسیاو شوگ یرب یاوخیم _

مدرک یمخا

ملوضف هگم نم ریخن _

ومدادن همادا . یرت باال لوضف زا مه لول ی ینعی ک دز یدنخبل

متخود شهب ومدنومرد هاگن

ترپ تخت یور و دروا رد وشسابل ینزیم رغ بش مروخیم نوکت زاب هربیمن مباوخ یروجنیا هخآ _
درک

باوخب یروجنومه ؟ یدیباوخ یروجچ بشید _

تفر قاتا لخاد مومح تمس وهب دروارد مشراولش
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: متفگ مورآ

هرذگندب _

؟ یتفگ یزیچ _

مدرکیم تروشم مدوخ اب متشاد _هن

وتفایق ارچ دنخب هریگیم تدنخ ناج اقا بخ ، هدنخن هک درک عمج وشابل زاب

ینکیم بیرغ بیجع

درک. وزاب مومحرد

رایب رد مارب هلوح ی دمک وت _زا

تسب ورد مشدعب

متفگ ملد وت هتبلا دش کبس ملد متفگ هرخ بال شیخآ ... هایس غالم تاباب رکون

ریز مدیرپ و مدروا ردومسابل عیرس . مدرک هدامآ شارب و دوب هتفگ هک یا هلوح دش. کبس مزاب یلو
وتپ

. باوخ هب مدز ومدوخ دموا هک مومح رد ندش زاب یادص دعب هقیقد جنپ

همهفب ومشکب سفن مدیسرتیم یتح ... ساجک منیبب منک زاب مشچ مدیسرتیم

تشذگ یا هقیقد دنچ ... منک یزاب شقن هتسب نهد اب بشما مدرک یعس مرادیب

... دیباوخ مدیمهف تخت نتفر نییاپ زا

هب هراد هزاب شامشچ مدید ک مشکب سفن مدرک زاب ومنهد دش تحار ملا یخ ات

هنکیم هاگن نم
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بشید تیاکح دشیم تشاد شکب ونم ایادخ ایادخ

هدرب تباوخ زاب نهد اب _زاب

مدوب باوخ هتسب نهد اب تعاسکی یدیدن هگم _هن

ب منیبب مدرک رکف مکی هتفرگ شدنخ مدیمهف شمشچ رانک نداتفا نیچ اب

مداتفا مدز ک یفرح دای ک هدنخیم یچ

س هتسب ای هزاب منهد منودیم اجک زا مباوخ هکنم هنرگو امنزیم سدح هتبلا _

. متشاک کاللگ بش ود ،نیا مدرکن بارخ نیا زا رتشیب ات وتپ ریز مدرب ومرس عیرس شدعب

یامشچ دوب،هب باوخ زونه نیودار زورید الف خرب مدرک زاب مشچ هک حبص

تسود ، شارب تفر فعض ملد شباوخ قرغ هرهچ ندید ...اب مدرک هاگن ش هتسب

دوب،کی سیدنت کی نم یارب نیودار ... مشکب تسد شموصعم تروص هب متشاد

یعس تشاد مزاب دوب، نومسآ طسو دیشروخ مزاب زورما ... هشیاتس لباق هک تب

ک نم لثم هشخبب هدز خی نیمز نیا هب هناص خال وشنوج یب یامرگ درکیم

و نوبرهم نیودار هک سهلا ود ومنیودار ،خی منکشب ومیگدنز خی متشاد یعس

یلیخ یتقو ...زا باذع هکلم الو ویه هی هب هدش لیدبت نم ینتشاد تسود

نیرتهب یلو هرتگرزب مزا سلا راهچ ... دوب میزاب مه هشیمه مدوب کیچوک

شلد هشیمه هک یسک ، ندادیمن مهار نوشنوگرزب یزاب دوب...وت نم یزابزمه

...رگا درکیم شاوعد نیودار درکیم مخا مهب رگا امین دوب، نیودار تخوسیم مساو



82

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

هتفر هک زور دوب...ی نم فرط هشیمه نیودار دشیم ماوعد ارات اب یگچب وتعالم

ماهر و نامدار و رهمداد و ارات و امین و نیودار ، مشف وت مگرزب اباب غاب میدوب

و متسشیم هشوگی مدوب رتکچوک نوشزا نوچ ندادیمن یزاب ،ونم ندرکیم یزاب یطسو نتشاد
ک رابکی ، لصا رد مدرکیم نیمک ینعی مدرکیم هاگن ونوشیزاب

مدعب شوت مدرک ورف ومدوب هدرک میاق هک ییوقاچ عیرس متمس دموا نوشپوت

هکنیا زا لبق ندیسریم مهب و دوب مک متعرس یلو رارف هب مدرکیم عورش

هرابود نتفر یتقو ، درکیم میاق شدوخ تشپ ونم نیودار هروخب مهب نوشتسد

وت دروخ مکحم ونم فرط هب درک ترپ وپوت دمع زا نامدار ندیرخ پوت

سالم جنپ عقوم نوا ، ندرک شاهاب ییاوعد هچ امین و نیودار همدای زونه ... متروص

نوا ،لک دیرخ مارب یکاروخ یلک هزاغم درب ونم تشاد هک یلوپ اب نیودار دوب...

متسد شاکو مدرک یفرعم نیودار هب نم و منبش درک... یزاب نم اب طقف و زور

هب متسنودیم متشاد ربخ شت ال کشم زا نوچ ... مدرکیمن وراک نیا و تسکشیم

نوا درک... دنب وشتسد شزاس و تخاس تکرش وت نیودار هراد، جایتحا کمک

نومه زونه یلو ، دوب هتشگرب اکیرمآ زا هک دوب سلا ود هزات نیودار عقوم

منبش یافرح ریثات نیودار هب عالمق منودیم دوب... هتشذگ نوبرهم نیودار

هاگ هیکت وشاتیامح هزم نوچ تشاد میکدوک زا هشیر شهب نم ،عالهق دوبن

هدیمهفن تقو چیهاهتنم ، هشاب نم ملا دبا اهات تیامح نیا متشاد تسود ومدوب هدیشچ وشندوب
یتقو درک... مهجوتم منبش هک هیچ عالهق نیا سنج مدوب

تداسح ...زا هریگیم درد مبلق هشبلق وت نم زج یسک ک منکیم رکف نیا هب
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هب یتح یزور کی یلو هدش خلت دبو منیودار االن دنچره ، مریمب ماوخیم

مامت ،اب شیگچب مامت اب داتسیمیاو ممردارب و رهاوخ یوروت مرطاخ

شدوخ هب ومریخ هاگن چم یتنعل ، مدرک لوه درک زاب هک وشامشچ . میگچب

مهاگن طقف دادن ومباوج ، مدرک سالم شهب مورآ و راد شخ یادص .اب تفرگ

. درکیم

؟ ینکیم هیرگ هدروخن کتک _

وماکشا و مدیشک متروص هب یتسد ، مدوب شحبص لوا هتفرگ یادص نیا قشاع

رانک مور زا وتپ و متسشن تخت یور . متشادن وشهاگن لمحت . مدرک کاپ

ومدش دنلب عیرس . متفرگ زاگ ومبل تلا جخ مدش،زا منهرب همین ندب هجوتم ، تفر

دش سیورس دراو هک نیودار هب هجوت یب متروص نتسش زا ...دعب مدیشوپ ومسابل

. مدیدن و نامام مدنوخرچ مشچ یچره . مدش جراخ قاتا زا

. تشگرب متمس هب وتفرگ هلصاف زاگ ؟زا هدشن رادیب زونه یرپ نامام ، ریخب حبص موناخ تمارک _سالم

منکن رکف بش ات نامام یلگ لا بند نتفر اقا اب دوز حبص ،ارچ مزیزع _سالم

مرایب هناحبص تارب نیشب . نایب

دوبن زا یتقو مدرک نوریب هب یهاگن . دیسر منهذ هب یرکف هک منیشب متساوخ

. مدیشک وشوزاب و متفر موناخ تمارک تمس هب مدش نئمطم نیودار

منکیم هداما ور هناحبص و ماش و راهان مدوخ زورما مرب تنوبرق موناخ تمارک _

هدب تحارتسا تدوخ هب وزور سی هعمج زور نک تحارتسا ورب امش
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هنوخزپشا زا متفرگ شتسد زا وناویل ، مدیسوب مکحم وشبجعتم تروص مدعب

ب هاگن ...هی دموا نیودار شنتفر زا دعب هقیقد جنپ رکش ور ادخ ... مدرک شنوریب

. تخادنا ییاریذپ دعب و هنوخزپشآ

؟؟؟ موووووناخ تمارک _

شتمس .هب متشگیم یزیچ لا بند تنیباک ثمالوت دوب شهب متشپ عقوم نوا ات

مدیخرچ

منکیمهدامآ وتناحبص مدوخ مزیزع نیشب . دایمن زورما هنکیم درد شاپ موناخ تمارک _

تسشن زیم تشپ

؟ هباوخ زونه یرپ نامام _

مدیچ زیم یور مه هماخ و رینپ و هرک ... متشاذگ شولج و یاچ ناویل

لسع هام نتفر ریخن _

؟ ینکیم هرخسم ونم _

مدرک شومخا هرهچ هب هاگن

نامام یلگ لا بند نتفر اباب ،اب هگید لسع هام نتفر بخ هیچ هرخسم _او

ندروخ لوغشم و متسشن شرانک دش... هناحبص لوغشم و داد نوکت وشرس

هنوخ و زور لک مدرکیم ادخ ادخ تفریمن تکرش سپ دوب هعمج زورما ... مدش

هنوخزپشآ لخاد ...زا مدیچ ییوشفرظ نیشام یوت ور هناحبص یافرظ ، هنومب
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رزیرف یوت دوب.زا لوغشم شاه هگرب و پات پل اب هک مدیشک ییاریذپ هب یکرس

مدرکیم تسرد راهان مدش،مه نوجنسف ندرک تسرد لوغشم و مدروا رد غرم

یب زا مجح نیا .اب متشاذگزیم یور و ینیریش ، مدربیم یاچ ، مدنکیم تسوپ هویم نیودار یارب مه
ومدوخ متشک شهب تبسن یتوافت

نیودار _

منزب ومفرح ات درک مهاگن رظتنم و درک دنلب وشرس

دایمن بش ات هک مرب یرپ نامام اب دوب رارق ، مرادن سابل یچیه _نم

: تفگ مورآ دشو شراک لوغشم هرابود

تمربیم مدوخ شاب هدامآ هگید عبر کی _ات

ومک زاگ ریز مدز، ماذغ هب یرس ، هنوخزپشآ وت متشگرب ومداد نوکت یرس

. میدرک تکرح عبر کی .رس مدش هدامآ عیرس و مدرک

لیاسو ، متشادرب ومکرادم و پات پل و اباتک ، متشادرب سابل گرزب نودمچ اتود

یتعاس ود نیودار و مدوخ لیاسو ندرک عمج اه، نلکدا و شیارآ مزاول و مامح

نایب تفگ و تفرگ سامت الیب یرادیارس اب دش مومت هک مراک ، تفرگ ومتقو

نیودار مدرکیم عمج و لیاسو نم هک یتدم مامت ... گنیکراپ وت نربب و لیاسو

زا ...دعب درکیم عمج وشراک لیاسو اهوپالناه هشقن و دوب شراک قاتا وت مه

شیارآ مزاول و مدیچدمک یوت ور اه سابل ،... متفر دوب نیودار ونم کحاالملا یقاتا تمس هب راهان
بورغ کیدزن ، مداد رارق شیارآ زیم یور ور اه نلکدا و

هدرک تسرد یفاک هزادنا هب نوجنسف دوب هدنومن هیقب ندموا ات یزیچ دوب...
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نومه لصا ،رد مدب نوشن همه هب ومیموناخ ییاروج هی متشاد تسود اما مدوب

تسرد مه تشوگ اب ولپ یلا قاب دیویش . تفگ نیودار هک یزاب نیریش دوخ

اب دوب هنوخ نیودار و زور ...لک مدرک هدامآ مه وهاک وساالد ینتسب ژ،هل مدرک

هد تعاس دوب، ورناژی یمرگلد مارب مشروضح اما میدزن فرح مهاب یلیخ هکنیا

یارب دوب هدش گنت ،ملد ندیسر نامام یلگ هارمه هب اباب و یرپ نامام هک دوب

طایح تمس هب مکزان سابل هب هجوت ...یب ینتشاد تسود و نوبرهم نزریپ نیا

. مدیشک شوغآ هب مکحم مدوب هدش هدایپ هزات وهک نامام یلگ ومدییود

دیدموا شوخ دوب. هدش گنت نوتارب ملد ردقچ منامام یلگ _سالم

. دیسوب مکحم ومتروص

تهام یور نوبرق دوب هدش گنت تارب ملد منم ملگشوخ _سالم

اباب و یرپ نامام اب یسرپ ال وحا حلا رد هک دمویم مرس تشپ زا نیودار یادص

یلگ هب طقف هیناث دنچهزادنا ...هب هظحل کی یارب ... تفرگ وماج نیودار ومدش ادج نامام یلگ دوب.زا
یتسد ... مدرک تداسح دوب نیودار شوغآ وت هک نامام

متشگرب یرپ نامام تمس .هب تسشن منوش ور

دیشابن هتسخ منوج یرپ نامام _سالم

رازاب هب دموا هک ؟ون یدرک شومارف ورام افو یب رتخد _سالم

هنک. لماک وشفرح مدادن هزاجا مدرک شلغب مکحم

دش نامام یلگ ترپ مساوح ادخب دیشخبب _
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مدرک یخوش مکزیزع منودیم _

جراخ قودنص وت زا ونامام یلگ لیاسو نیودار کمک اب تشاد هک اباب تمس هب

متفر ، درکیم

دیشابن هتسخ اباب _سالم

یشاب سالتم ناج اباب _سالم

مدمویم و متفریم هک یرابکی ره . مدش ییاریذپ لوغشم نم و نتسشن همه

رد هنرگو رهاظ رد هتبلا دشیم متلا جخ ثعاب و تفریم مقدص نوبرق نامام یلگ

هک یقاتا وت مدرب مدرک دنلب مشنودنچ مدش ریگ وج هک تفر هقدص نوبرق ردقنیا ، مدرکیم فیک نطاب
یاه قاتا زا یکی دوب، هدید کرادت شارب یرپ نامام

و تفر ات ندوب هدرک هداما و دوب اباب و یرپ نامام قاتا کیدزن هک نییاپ هقبط

تسود حاال هشوپب سابل قاتا وت هرب مدرک شکمک مدعب ، هشاب رتتحار شارب داما

. شمدرب نوشک نوشک مدرک شدنلب روز هب دزیم فرح تشاد هرب تشادن

دوبن یا هلجع مدرکیم ضوع حاال ردام _

نوریب هشکب متسد وت زا وشزاب درکیم یعس شمه

دینکن تمواقم مردقنیا دیشاب تحار ک دینک ضوع االن نامام یلگ _هن

شسرت زا منک دوب،رکف نم تیاکح هریگن وج یلو هریگب زاگ گس ومدآ نگیم

یرپ نامام و اباب شقاتا هب نامام یلگ ندرب ،اب تفرن مقدص نوبرق هگید ک دوب

جرخ وم هقیلس مامت . مدیچ وماش زیم عیرس ننک ضوع سابل نوشقاتا نتفر مه
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ودرک فیرعت مزا یلک دید و زیم هک یرپ نامام ... منیچب یگنشق زیم ات مدرک

مه نامام یلگ زاب، متریگب وج ک نامام یلگ هزادنا هب هن یلو تفر مقدص نوبرق

: تفگ نیودار هب ور

سورع . نشاب دلب یرادهنوخ و یموناخ یروجنیا االن یانز دایم شیپ .مک نودب ونز نیا ردق ردام _
. هزیریم رنه هی شتشگنا ره زا ملگ

مهب ات مدرکیم هاگن نیودار هب رورغ واب مدزیم دنخبل نوشاه فیرعت لباقم رد

مه ،زاب هگید فرط ی مدرکیم ومور مدرکیم کزان مشچ تشپ درکیم هاگن

هک مدوب نم رابنیا لبق یرس خالف ،رب متسشن و مدرک باختنا وشرانک یلدنص

هباشون زا وشناویل و متخیریم تشوگ شباقشب یوت ، مدیشکیم اذغ نیودار یارب

نیمه زا نم تصرف ... دوبن مهم مارب یلو مدوب بذعم هیقب هاگن ،ریز مدرکیم رپ

هب ور هدنخ اب .اباب درکیم داش ومحور شندروخ صرح نیا دوب هدش عورش االن

: تفگ یرپ نامام

هسریم شرهوش هب هچ نیبب ریگب دای مسورع زا موناخ امرفب _

یموش یاه هشقن چ سورع نیا هرادن ربخ ادخ هدنب مدز، یدنخبل اباب هب

هشرسوت

مدیم سپ سرد مراد نم االن دوب یرپ نامام نم داتسا ناج _اباب

هرادن کمن هک یتسد زا ناما ؟ مسریمن امش هب نم دبمار اقآ هنکن درد تتسد _

لوغشم توافت یبک ینیودار زج هب همه ل**ب یور دنخبل هک دیسوب ونامام هنوگ و دیدنخ اباب
تسشن ، دوب شماش
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ینم زیزع ، یرس جات امش موناخ مدرک یخوش _

: دیشک یعنصت هآ نامام یلگ

ننوزوسیم وملد نراد ندروا ریگ درجم ونم انیا هک ییاجک سنوی جاح یعه _

متتمدخ رد مدوخ هدرم تدبمار هگم نامام یلگ یروجنیا دیگن _

هنکن تمک هچب و نز رس زا وتیاس ادخ مرسپ یشاب هدنز _

همه . مدرک لوغشم هنوخزپشآ ندرک زیمت و افرظ اب ومدوخ دش هدروخ هک ماش

ابیرقت ک داتفا نیودار هب مهاگن ، قاتا وت متشگرب ک دوب شوماخ اه غارچ

زاب مشن روبجم بش ک مدیشوپ یبسانم سابل و دمک تمس متفر دوب، شوهیب

بوخ زیچ همه ، مدیباوخ تخت یور . مخرچب تعاس نیع ای مباوخب تخ ل**

مهباال بآ هرطق ی مدشیم هالک متشاد یگنشت ،زا دربیمن مباوخ نم یلو دوب

رتشیب نیودار ندرک رادیب زا یلو ، مروخب بآ نییاپ مرب مدیسرتیم ، میتشادن

دنلب ماج ،زا مداد حیجرت نیودار وهب نج الو ویه و دزد ینعی مدیسرتیم

ور ونیودار یانهاریپزا یکی دوبن کیرات یلیخ رون مک یاه بوک راوید رطاخ هب وسنلا قاتا مدش،
زج و ییاج چیه مسرت ،زا نییاپ متفر مورآ ومدیشوپ مپات

وبآ ال چخی وت زا هنوخزپشا ب مدنوسر ومدوخ عیرس مدرکیمن هاگن ماپ یولج

اب ومتشگرب هرابود . مدشیم هالک متشاد شیخآ ، مدروخ رپ ناویل وی متشادرب

تشادن هدیاف نییاپ مدادیم ور هریگتسد یچ ره یلو مدنوسر قاتا هب ومدوخ ود

بارخ لفق دموا مدای دعب هدرک شلفق دمع زا نیودار مدرک رکف ، دشیمن زاب ،رد
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ور هگید یاقاتا رد متفر ، دشیمن ککالزاب االمن دشیم زاب دب فرط نیا وزا دوب

نیودار تقو هی هک هیرپ نامام راک مدیمهف دوب، لفق همه یتنعل یلو مدرک زاب

بش زا هک هباوخب ادج تساوخیم رگا ناج ردام هخا هرن یا هگید قاتا وت بش

راگنا نیودار تشادن یا هدیاف رد هب مدز راب دنچ ، قاتا نوا وت دمویمن لوا

ممسابل منک رادیب ونامام یلگ ای یرپ نامام مرب دشیمن مور دوب، هدش شوهیب

دوب، کزان

نوا یلو منودیمن ارچ ،حاال نیودار هنک تتنعل ادخ دوب ممدرس دوب، هتفرگ میرگ

لثم ... مدیباوخ باال هقبط هرفن هس لبم یور ... منک شتنعل متشاد تسود هظحل

رتشیب یچره ... مدیشکماهاپ یور ، مدوب هدیشوپ مپات یور هک یسابل و مدش عمج مدوخ یوت نینج
ژ افوش رانک متسنوتیمن . دشیم مدرس رتشیب تشذگیم

ادخ طقف ... مزادنب مریز ک دوبن یزیچ و دوب کیمارس نیمز نوچ مباوخب مه

ومدوجو دنب دنب امرس دوبن بوخ ...حملا هشب حبص دوز هک مدرکیم ادخ

،دعب هزادنیم وتپ مور هراد یکی مدیدیم باوخ شمه دربیم هک ممباوخ ، دنوزرلیم

وتپ باوخ مشمه مدنک نوج حبص ...ات مدیرپیم باوخ زا امرس زا زاب

ناله هتساوخان درد رس و درد ولگ دش،زا نشور اوه هرخ بال یلو ، مدیدیم

نیکست ومدرد راگنا مریگب ونوشولج متسنوتیمن یلو دوب مورآ ماه ،ناله مدرکیم

هتخیر کشا حبص دوخ ،ات تخیریم مکشا و دوب زاب ممشچ ،الی ندادیم

متشاد لخاد زا یلو مدوب خی نوریب زا هدش مروتم ممشچ مدیمهفیم . مدوب

مه ور وممشچ دوب، هدش دودسم مسفن هار و دوب پیک مینیب ، متفرگیم شیتآ
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رکف ... مدرم هرخ بال سپ مدش، قلعم نومسآ و نیمز نیب مدرک سح هک متشاذگ

تذل زاورپ هک اعقاو مدیدن ملیئارزا نم هزات هدب فیک ردقنیا ندرم مدرکیمن

زاورپ هتسب مشچ واب هدیباوخ هنوتب شندرم عقوم مدا درکیم وشرکف یک ، هشخب

. شمنیبب منوتیمنهگید هک مدروخیم و نیودار هصغ متشاد زاب ندرم حلا نوا هنک...حاالوت

؟ یدیباوخ نوریب ارچ قمحا هرتخد _

وت شمه شادص مه ایند نوا ...وت تسشن منوج یب یاه ل**ب ور یدنخبل

ندرک زاب یان یلو تشهب مدیسر منک رکف ... متفر ورف مرگ یاج ی ...وت همشوگ

همزمز مناوت نیرخآ اب مورآ دش هتخادنا مور وتپ مدرک سح ، متشادن ومامشچ

: مدرک

هدب بآ مهب رثوک همشچ زا مناویل ،هی هنکن درد تتسد ناج یروح _

مودک منیبب مدرکیم رکف متشاد مشمه ، مزمز ای دوب رثوک همشچ دوبن مدای حاال

زا یربخ مدش رظتنم یچ ،ره هرایب نوا زا مگب تشاد ش*ر..با ک دوب همشچ

اه هتشرف ردقچ چون ... هرایب بآ متفگ هک دروخرب شهب منک ،رکف دشن یروح

مرس ریز یتسد هک مدوب ارکف نیمه ...وت امتسنودیمن نم و ندوب یجنران کزان

ومولگ ترارح بآ یکنخ . تفرگ منهد یولج و بآ ناویل و درک دنلب ومرس تفر

وزاب مامشچ یگنشت روز ...زا مدش شوهیب یگتسخ زا شدعب درک... رتمک

هک بشید ؟ ندرم یکاه ادخ هدنب نیا اباب .یا ندوب هتسشن مرس باال نامام یلگ و یرپ نامام ، مدرک
ندوب بوخ
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نام _ام...

: تفگ لوه اب یرپ نامام

؟ یاوخیم یچ ردام مناج _

_بآ

دنلب یرپ نامام کمک اب ومرس ، تشادرب وبا ناویل شرانک زیم یور زا نامام یلگ

ماج رس هرابود مدروخ سفن ی ،وبا داتفا دوب مینوشیپ کور یلا متسد ، مدرک

هب وراه وراد دش. قاتا دراو صرق کیتس ابیپال نیودار دش زاب ،رد مدیشک زارد

نویزه ، مدرکیم رکف نویزه متشاد بت زا مدرمن مدیمهف هزات داد، یرپ نامام

مدرکیم رکف نویزه امتفگیمن

متفرگ وشاهوراد نامام _ایب

تخود مهب وشنارگن و نوبرهم هاگن نامام یلگ

یدوب بوخ هک بشید هخا وهی، یدش ضیرم یروجنیا ؟ارچ مرتخد یبوخ _

رد مدرک یراک رهمدموا هگید مروخب با متفر دش منشت بشید ، دیشابن نارگن نامام یلگ مبوخ _
دشن زاب قاتا

هدب وتپ تهب یدرکیم رادیب ویرپ ای نم قاتا وت یدمویم ردام بخ _

مش نوتمحازم متساوخن هگید _

یدزن رد ،ارچ یدروا تدوخ زور هب یچ نیبب ردام هیچ محازم : یرپ نامام _

ینک رادیب ونیودار
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دشن رادیب مدز _رد

نیا یلو تشاد مخا شتروص . مدیشک ، درکیم مهاگن هک نیودار تمس هب ومهاگن

دروا رد وشوتلا پ دید شدوخ یور هک ومهاگن ، درکیم قرف شیلبق یامخا اب مخا

تسشن یرپ نامام رانک و

؟ هلفق ارچ اقاتا رد نامام یتسار _

مباوخب وتپ و تش بال نودب مدش روبجم ارچ دوب هدیمهف سپ

لفق شاک یلو یچ؟ یارب نشاب زاب ردام ک نوشهب میرادن یزاین هخا _

هباوخن یروجنوا بشید رتخد نیا مدرکیمن

دش، دنلب اج زا مداد نوکت یرس ؟ یبوخ _

راهان نییاپ مرب _نم

داتسیا نامام یلگ یادص مکحت اب هرب نوریب رد زا تساوخ ات

لا یخیب یکی نوا و نشاب ضیرم تاباب ای نامام یدید رابکی تیگدنز لک _وت

؟ هروخب اذغ هنیشب اهنت هرب

. تشگرب نامام یلگ تمس هب نیودار

نییاپ دایب هنوتیمن هک اویت یلو _هن

باال رایب ور ،اذغ یدش سدنهم یروجچ وت مشب تزغم نوا یادف ردام بخ _

مهاگن مخا مه،اب وت تفر شامخا نیودار یلو تفرگ مدنخ نامام یلگ فرح زا
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منک عمج ومدنخبل مبل نتفرگ زاگ اب مدرک یعس درک

دش. دنلب اج زا نامام یلگ

وشنز وشدوخ راهان هریم منیودار ، میرادن یراک اجنیا وت ،ونم یرپ وش دنلب _

تسه شنز هب شساوح مشدوخ باال، هرایم

زا نیودار تروص ... ندشجراخ قاتا زا نامام یلگ هارمه و دیشک متروص هب یتسد یرپ نامام
دیرغ ل**ب دوب،ریز هدش خرس تینابصع

دز یفرح ی هنزریپ هراد،حاال هدنخ شاجک هه _هه

نوبرق دش، دنلب منم هدنخ یادص رد ندش هدیبوک اب تفر نوریب قاتا زا مدعب

تخوس هشیر ات نیودار ک دز یفرح ی نامام یلگ تنهد

مشاب هتشاد اروت منکیم اعد ^نم

مشابن رگید ینکیم اعد وت

^ ادخ هراچیب

ممشچ دش، قاتا دراو شتسد یوت گرزب ینیس کی اب نیودار عبر کی زا دعب

تخت یور و ینیس درک، فعض مدعم داتفا ینیس وت یزبس هزمرق کهب

همرق هب متشاد تذل درک،اب نهپ کیچوک رفس ی متخت نومه یور و تشاذگ

راظتنا خالف رب یلو مولج هرازب هک مدوب رظتنم هظحل وره مدرکیم هاگن یزبس

تشاذگ ور هزمیب و گنر یب پوس هساک وشدوخ یولج دیشک وباقشب مدوهیب

هاگن ی هرابود مدوخ پوس هب هاگن ی مدرک نیودار باقشب ب هاگن ی دش هتسب کال مشین نم، یولج
،ل*اب*م پوس هساک هب هاگن ی نیودار باقشب هب
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یسنجدب کاب نیودار هب نوزیوآ یابل باالواب مدروآ ومرس دوب، هتشگرب گنشق

. مدرک هاگن ، درکیم مهاگن

هرآ؟ یدیدنخ نم _هب

: متفگ دوب یگتخاس شدصرد دون هتبلا هک یضغب رپ یادص اب

؟ ینکیم تالیف یراد امضیرم _نم

یروخب پوس دیاب لیلد نیمه هب اقیقد _

منهد ک دشیم حشرت مقاذب ردقنیا شنهد وت تشاذگ و درک جنرب زا رپ وشقشاق

هاگن دروآ نوریب شنهد زا هک خیلا قشاق هب ترسح واب دوب هتفرگ درد

مدز مه و دوب ضوح بآ هیبش رتشیب ک یپوس ومتشادرب ومدوخ قشاق ، مدرک

باقشب وت زا نراد ک مدوب ییاجنرب نارگن نم و دروخ مشمود قشاق نیودار ،

نغور مه عالهم کی خآ دوب هداتفا اج شیزبس همرق مردقچ بصم ،ال نشیم مک

عقوم نومه ک مدرب منهد یولج لیم باالویب مدروآ وپوس قشاق دوب.ی شور

راگنا مدش لا حشوخیروج ،کی تفرگ رارق متروص یولج مه یزبس همرق و جنرب زا رپ قشاق ی
نیودار هب قوذ ،اب ندیم مهب نراد متسیس نیرخآ نیشام

وزا مدرک زاب ومنهد عیرس ومدرک هاگن ، درکیم مهاگن یگنر مک دنخبل کاب

نوا منک فیصوت و منیشب مه اه تعاس ...رگا مدروخ اذغ راب نیلوا یارب شتسد

مازب ردقچ مدیمهفن شمعط زا مه یچیه مولگ رطاخ هب هک یقشاق ی

شهاگن ، مدش هریخ نیودار ....هب مدرک یراک مک دوب هزمشوخ و شخب تذ ل**

نیگنس مارب اما منوخب وشهاگن فرح متسنوتیمن دیاش متشاد تسود و



96

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

ک یخلت نیودار اب نومسآ ات نیمز هزور دنچ نیا نیودار ال صا ینعی ، دوبن

دوب مهوت منودیمن تشادن شهب یتهابش چیه ، درکیم قرف دوب هدرک هایس ومایند

وت یچیه خی زج ک دوب یلا سود ، تشاد تبحم گنر شامشچ یلو هن ای زاب

درس هگید دوب هک مه یچ ره منئمطم االن یلو مدیدیمن هایس یاکمدرم نیا

رییغت هب راداو ونیودار هک دوب مدوخ تارییغت رطاخ هب دیاش ، درکیمن مبذعم ، دوبن

یچ ره منودیمن ، مدوب مراتفر ومدوخ یگدنز نوا یلصا رصقم دیاش ، مدرکیم

متشاد تسود حولا نامز نیا بیجع یلو منکیمن ادیپ یباوج مدرگیم مه

پوس نوا ندروخ هگید ، مرکفیوت هدنیآ هن دایب ممشچ یولج هتشذگ تساوخیم ملد کهن یردقنوا
همرق هگید قشاق ات هس نیودار ، دوبن تخس مارب

. دروخیم وشاذغ قشاق نومه اب وتشاذگ منهد یزبس

یدروخیم دیابن منیا ، تسین بوخ تارب یدروخ امرس _

مدیس وب** وشتروص مکحم و مدیرپ شتمس هب الهن وجع تکرح ی وت

شهب یدنخبل درک. مهاگن تهب اب دعب و دنوم هدش کشخ یروجنومه هیناث دنچ

مدز

هنکن درد تتسد دیبسچ یییلیخ _

و تشاذگ ینیس یوت ور افرظ و درک عمج ور هرفس هریخ هاگن هقیقد کی زا دعب

هتسب زا دعب مدرک ش هقردب مهاگن اب دنخبل نومه اب نم و تفر نوریب قاتا زا

. ندیشک هب مدرک عورش و متفرگ وماهوم تسد اتود رداب ندش
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اویت یاج هب دیاب ، یدش ریگ وج زاب قمحا دوب یراک هچ نیا هخا ترسرب کاخ

ی هساو نیبب یلو اه همرهوش ادخ یاو ... هدز وج کرتخد نتشاذیم وتمسا

بوخ مدرک ک مدرک شس وب** نصا ، مشکیم تلا جخ یروجچ شندیس وب**

یب همه نیا ؟اب بقع ینودرگرب نامز هشیم ادخ هنک؟یا شس وب** یک منکن شس وب** نم مدرک یراک
منک راتفر شهب تبسن متساوخیم ک یتوافت

منکیم راکیچ مشاب توافت اب ماوخب هنیا میتوافت ،یب مدرک هدنمرش ممدوخ ال صا

تخت ور متخادنا ومدوخ تشپ زا ومدروخ صرق ات هللا...ود رفغتسا ، مدرم رسپ اب

هب تنعل ،ها یگدروخامرس زا مرفنتم ردقچ نم و تخوسیم تدش هب مولگ ،

بجع مرگ ممد یلو ، دروآ مبل وهب دنخبل هرابود شیپ هقیقد دنچ دای یضیرم

بخ ، مسرب مفده هب منوتب ات هار نوا هب منزب ومدوخ همز ال یهاگ ، ادیبسچ

تارب دوب هنوخمه رهوش زا رتشیب هک یسک اب سلا ود زا دعب هتخس یلیخ

نومنیب یمیمص یادروخرب نیا زا لبق ات یتقو ینک، دروخرب تحار ییاوخب

وراکنیا هنوتب ات هشاب هتشاد یدایز یور مدآ دیاب ینعی ، دوب دصرد رفص ابیرقت

ود زا دعب ومرسپ تسود ثمال راگنا ک دوب یردقنوا متلا جخ اقیقد ، هدب ماجنا

،اهنت هشاب دایز مدآ یور دیاب مگیم نیمه یارب مدیس وب** هداس یتسود سلا

ریش حهللازا نم هب نیودار ، هشندوب حللا تسه هلئسم ود نیا نیب هک یقرف

مدوب هدرک شمورح مدوخ هب سلا ود نم رتو حللا مه ش هچب یارب ردام کی

ملد مداد تسدزا و یداش یاه هظحل و یگدنز هچ سلا ود نیا کوت منکیم رکف نیا هب یتقو ،
منزب ونیودار ممنبش زا دعب منک هفخ ومنبش منزب مرب داوخیم
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منبش لباقم ،رد تخاس قمحا هی نم زا مدوخ دح زا شیب یگداس منک... هفخ

ساسحا مرانک ات منیبیم نوا زا باالرت ومدوخ نم هنکن رکف ات مدرکیم یگداس

ای مشورفیم رخف مراد هنکن سح یدمع ریغ راتفر ابی تقو اتی هنک یتحار

شاپ و درک فداصت شنامام شیپ سلا دنچ همدای ، مرایم شور هب وشرقف

تفگ منبش وفداصت هتبلا تسکش

دیاب هتسکش شنامام یاپ و هدز شاباب هک دوب یکتک رطاخ هب میدیمهف ادعب ،

نتساوخیم دوب دایز یلیخ شلمع هنیزه ندوبن مه همیب و نتشاذیم پالنیت

ود متفگ منوج اقا هب یتقو . هنوخ ننودرگرب هتسکش یاپ نومه اب وشردام

دش،نم لمع قاتا یهار شنامام حبص دشو تخادرپ لمع هنیزه دعب تعاس

هدرک زیراو ولوپ هک یسک مسا اراتسرپ زا یتقو یلو مدزن منبش هب یفرح مدوخ

ره تفگیم ، دزن فرح ماهاب هتفه کی ،ات هدوب نم نوجاقآ همهفیم هونشیم

لبق دز گنز هک مراب نیرخآ ، مشابن وت نید ریز ات منودرگیمرب ولوپ هدش یروج

همه نوا ک دیسرنهامکی ...هب متسین وت روخ هقدص ،نم یرادلوپ مدیمهف اباب هشاب تفگ شرهق زا
غیت اب مدیمهف ادعب داد، سپ منوجاقا وهب درک روج ولوپ

مارب منبش یاراک و اراتفر نیا عقوم نوا ارچ منودیمن هدش، روج ارسپ ندز

اتقو یلیخ ، مدوب شنارگن هشیمه ، دمویمن ممشچ الهب صا راگنا دوبن گنررپ

نیع منبش ، همقح مدرکیم رکف یقطنم هچ قبط منودیمن دوب دب ماهاب شراتفر

االنهک متشاد دامتعا شهب مامشچ لثم دوب هدرک هنخر مدوجو وت ناطیش

دش، قاتا دراو نیودار . هدوب شهب مدح زا شیب یزوسلد رطاخ هب منکیم رکف
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مدنوم رظتنم یتعاس مین تفر مومح تمس هب هک تخت یور دایب مدوب رظتنم

مه هلوح هی دوب هتسب شرود هاتوک دیفس هلوح ی طقف ، دموا نوریب مومح اتزا

رگا مشدعب مدیشکیم تلا جخ مه منزب دید تساوخیم ملد ،مه دوب شندرگ رود

هب دیدج هویش اب متفرگ میمصت ، تخادنیم کلتم زاب مدش هریخ شهب دیمهفیم

هشاب نوریب ممشچ ی طقف ک یروج وتپ ریز مدرب ومرس مدب، همادا میزیه

تفر تیبرتیب مشدعب دوب مرگرس شاهوم ندرک کشخ اب یا هقیقد دنچ ،

متساوخیم مرگا دش هتفرگ نم،حملا تشپ دشیم اقیقد هک تخت فرطنوا

هک هشوپیم سابل هرادمدیمهف دمک یادص زا یلو هنکیم راکیچ هراد مدیدیمن دوب، عیاض یلیخ مدرگرب
دموا ریگ سفن پیت کی اب هقیقد هد زا دعب . نوریب هرب

یکشم هاتوک مرچ نشپاک دش،کی شاهوم ندرک تسرد لوغشم و هنیآ یولج

دایم شهب گنر نیا ردقچ یتنعل یکشم یاه توب و یکشم نوتک راولش ابی

مداتفا تخت ور یروجنیا نم تفرگ مصرح ، تفرگ لصفم شود ی شنلکدا ،اب

هدز پیت یروجنیا هک هرب تساوخیم یک الاب ،صا نوریب نرب ندرک اریوارآ اقا

مهب یهاگن هنیا وت ،زا دروخیم ومنوخ نوخ و مدرکیم شهاگن مخا دوب،اب

. تخادنا

مگب شهب دشن شقاتا وت دوب هتفر یرپ نامام دیشابن مرظتنم مایمن ماش _نم

: متفگ دوب هدش مه رت ظیلغ کحاال مخا نومه اب

؟ یرب یاوخیم اجک _
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مهاگن هکنیا نودب تشادرب مشیدود کنیع وتسب وشتمیق نورگ سکلور تعاس

داد. مباوج هنک

مراد یراک رارق _

؟ هنیا نوتیراک رارق پیت _ مدرک یا هفرس و تخت ور متسشن صرح اب

زونه مدیرخن یرادا ی هعنقم وتنام هگید دیشخبب _

تشپ وشادص ک یرتخد نومه ای هشاب منبش اب رارق نیا مدیسرتیم ، مدیسرتیم

متفگ ضغب ،اب دیخرچ هنیا تمس هب هرابود ، مدوب هدینش نفلت

هتفه کی ک یعقوم نومه مدینش نفلت تشپ وتیراک رارق یادص _

دوب گنشق شادص ، یدموین

زا یا هیناث دنچ و دنوم یروجنومه درکیم تسرد وشنشپاک تشاد ک شتسد

مدیباوخ شهاگن هب هجوت یب دعب و مدرک شهاگن ضغب واب درک مهاگن هنیآ وت

ضغب ، دشیم رتدب مدرکیم شکاپ مردقچ ره دیکچ مکشا ، وتپ ریز مدرک ومرس

نتفر نییاپ ،زا دوب هدرک رتدب ومکاندرد یولگ ودوب هدروخ هرگ مولگ وت یدب

. هتسشن تخت هبل مدیمهف تخت

وتپ ریز زا نوریب _ایب

مدنلب و تفرگ ومتسد دش، هدیشک مور زا وتپ هعفد کی هک مدادن یتیمها

تفرگ باال ومرس و دربمنوچ ریز وشتسد ، هکرتن ادص اب مضغب و شمنیبن ات متخادنا نییاپ ومرس درک،

مدرکن خ**ای*تن تهب رابکی داتفا نومیگدنز وت هک مه یقافتا ره سلا _ود
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تفریم ورف تفاثک وت هرخرخ ات سلا ود نیا وت دوب یدرم ،ره مدرم ی ،نم

وت هن مدوب دهاز و کاپ بقال مگیمن ... مداتفین مه شللا ح رکف هب یتح نم یلو

وت دموا تمسا یتقو زا یلو متشاد رتخد تسود ترس یاهوم هزادنا اکیرما

سدنهم یدینش وشادص زور نوا ک ینوا ، مدرک روج و عمج ومدوخ ممانسانش

گنهرف واب هتشگرب نام زاال ههام دنچ هزات هک مخفا ایور سدنهم ، دوب مخفا

کاب نم طقف ،هن هرادن ییانشآ لوقعم یاه راتفر و یتنس تارکفت ،اب ناریا

موناخ مه یلیخ اقافتا ، هنکیم دروخرب تحار روطنومه هگید یاه سدنهم مامت

هیمرتحم و بیجن

داد: همادا تنطیش یمک واب درک ثکم

ورپژهوت ی رس مه هتفه کی نوا ، هرتگرزب نم زا سیلا هدراهچ دودح هتبلا _

ندوب مه هگید رفن هدفه نوا ونم زج ک میدوب وق لتم

نییاپ ومرس تلا جخزا ، مدرک شتواضق ک مدش هدنمرش مدوخ ،زا دموا دنب ماکشا دوخ هب دوخ
متخادنا

دیشخبب _

مارب و یزیچ نیودار دوب راب نیلوا ، منزب غیج متشاد تسود یلا حشوخ زا

وشنیشام چیئوس دش دنلب اج ،زا مریمن یشوخ زا نک کمک ایادخ ، دادیم حیضوت

ییافرح هب هجوت اب سپ ، تفر مدای یضیرم ...کال نوریب تفر قاتا وزا تشادرب

منبش تباب زا ییاروج ی هنکیمن خ**ای*تن مهب یطیارش چیه تحت کدز

. هنومهفب مهب ونیمه تساوخیم مدرکیم سح دش رت صرق ملد هت مه
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لوق هب ای درک شتسرد هشب دیاش ، نشیمن ناربج ال صا اهابتشا زا یرسکی

ملد دایز تدم نیا هن،وت ناربج اما دز دنب هدز دنب ینیچ ی لثم فورعم

ک یدامتعا هتخس یلیخ ، یشب هدید هگید مشچ ی هب هتخس یلیخ تسکش

تدم نیا وت نیودار ، هشب راوآ هعفد کی یدرک عمج تیگدنز زا وت۵۲سلا

شق عال درکیم متیذا شراتفر زا رتشیب هک یزیچ تشاد ماهاب یدب یاه راتفر

هک هراد تسود ومنبش ردقنیا ینعی متفگیم مدوخ هب هشیمه دوب منبش هب

هشاب تشیپ یمسج هکنیا یشاب یراد شسود هک یسک یگدنز مود مدآ هکنیا ؟ هدنبب نم ور وشمشچ
شانیهوت و ایراتفردب همه یا،اب هگید یاج شرکف و

ندوب مک سح ،هی هدیم مدا هب یگدروخرس سح روج ی یشاب هتشاد شسود

هب مدرکیم عورش و هنیآ یولج متفریم دمویم مدب مدوخ کزا دوب ییازور ،ی

ک یدیرفاین ونم رتگنشق مکی ما؟ارچ یلکش نیا ارچ هک ادخ رس ندز رغ

هب متسوپ ، دوبیم یبآ یلسع یاج هب مامشچ ثمال هشاب هتشاد مسود نیودار

ور بیع و متشگیم ردقنیا دوب رت دنلب ماه ایمژه دوب یمودنگ دیفس یاج

هچ ادخ متفگیم و مدشیم هلذ مدوخ تسد زا ممدوخ ک متشاذیم مدوخ

ومدشیم نومیشپ مه ندز رغ تعاس دنچ زا ،دعب مشدنب نم ک هراد یربص

هب منم ، تسین رهاظ هب ممهفیم ،االن مدرکیم یهاوخ ترذعم ادخ زا یلک

شییابیز و یتشز هک یا هرهچ ، هتریس تروص زا رت مهم یلو مبوخ مدوخ هزادنا

روفنم ممرهچ مشابن یبوخ مدآ رگا یلو مشاب مگنشق ایند ، هشیم نییعت راتفر اب
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هب مدب نوشن ومنطاب متفرگ میمصت ،االن ایند مدآ نیرت تشز مشیم ، هشیم

هن متفر نوریب حلا هن مدنوم قاتا لخاد بش همه...ات هب مداوناخ هب نیودار

دشو هدز قاتا .رد مروخبوماهوراد ات دروآ هویمبآ دزو رس مهب دموا یراب دنچ یرپ نامام ، وشلصوح
شمارتحا ،هب لخاد دموا نامام یلگ نم دییامرفب اب

متسشن

شکب زارد مرتخد شاب تحار _

هگید مریگیم رتسب مخز مشکب زارد شمه ماوخب نامام یلگ مبوخ _

. تسشن تخت هبل مرانک و دموا

؟ ردام یرتهب _

مدز دنخبل

ندرک مجیگ مکی اه وراد طقف نامام یلگ مبوخ _

تهب مایب دوب متخس اه هلپ رطاخ هب مرتخد شخبب ، ناج زیزع یشیم بوخ _

منزب رس

هگید دینکن مدنمرش ، هخا هیفرح هچ _نیا

؟ دایم یک نیودار ، ناجزیزع هدنمرش تنمشد _

دایم رید بش هراد هسلج تفگ _

؟ هداتفا یقافتا ، نامام یلگ هلد_ ود یلو هنزب یفرح داوخیم مدرک ساسحا

دز یدنخبل
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... طقف ، یقافتا هچ ردام _هن

مسرتیم مک مک مراد یچ؟ طقف _

دز یشخب نانیمطا دنخبل

دز گنز یرپ ردارب دیعس االناقآ شتسار هک، هدشن یزیچ مرتخد ارچ سرت _

بخ _

هرب اجنیا زا هک اجنیا دایم هراد زاورپ نارهت زا هتفه ،رخآ اجنیا دایم اراس ادرف _

هگب تهب دموین شدوخ ردام یش تحاران دیسرتیم یرپ ،

اقا نیا یاقوشعم قشاع اب دیاب یک دش،ات هفاضا مموناخ اراس دوب مک منبش

ور نامام یلگ تسد سح ،اب مهوت تفر اراس رکف زا مامخا . مدیمن مگنجب نیودار

. مدرک شهاگن متسد

رییغت وتیعقاو نیا هنوتیمن مسکچیه هئوت رهوش نیودار ردام، شابن تحاران _

، مدشن تحاران نامام یلگ _هن هشاب هدرک رییغت مه رتخد نوا دیاش دیدرک جاودزا هلا سود امش هدب،
،نم مشچ ور شمدق سادخ بیبح نومهم

منومهم اجنیا ممدوخ

مه ور مشچ مرتخد شابن یزیچ نارگن هیچ، نومهم یا هنوخ نیا رتخد _وت

هتفر و یرازب

منیبب ور اراس مشیم لا حشوخ میلیخ دیگب مه یرپ نامام ،هب نامام یلگ _هن

. هزیزع منم یارب سپ هنیودار ییاد رتخد تسین ک منمشد ،
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تارطاخ ، منک هاگن اراس هب یا هگید مشچ چیه هب متسنوتیمن نمشد زج اقیقد

هدرک رییغت نامام یلگ فرح لثم مدوب راودیما طقف میتشادن مه زا یبوخ

یراک اهنت یگدروخ امرس نیا اب یلو مسرب رظن هب بوخ متشاد تسود ... هشاب

شلا یخ هک نامام یلگ ... مسرب رظن هککالهب هنیا مدب ماجنا منوتب منک رکف هک

اب یرپ نامام دعب عبر کی و نوریب تفر قاتا زا دش تحار نم ندشن تحاران زا

پوس یتقو ناج یرپ نامام هخا مگب متشاد تسود ، لخاد دموا پوس هساک ی

روز هب ینک تسرد هک هیرارصا هچ مرب تنوبرق هخا یتسین دلب ندرک تسرد

هدنر ینیمز بیسپوس وت ایند یاجک هخا هشیم ضیرم هروخب ونیا سالمم نم،مدا هدعم وت یزیرب
مه هتسرد یایرفعج نزیریم هدش هدیبوک هتخپ جیوه و هدش

رتدب هیرگ ات دص کزا یدنخبل ثمال،اب هشاب یرچک ال یلیخ ک شور هتخیر

مدرک هاگن هساک هب دوب

تسین پوس هب یزاین ادخب هبوخ حملا دیدیشک تمحز ارچ ناج نامام _

مسوریو ات یروخب پوس زور هس لقادح دیاب دایمن رد هتفرگ تادص ردام _هن

هرب تندب زا

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زور _هس

و عمج ومدوخ . درکیم مهاگن درگ یامشچ واب دیرپ سرت زا مدز هک یداد اب

. مدرک روج

مداد تسد زا وملر تنک یلا حشوخ زا دیشخبب منوتاپوس قشاع هیلا ع یاو _

هک تقوره ات هنک،وت تسرد تمارک متشاذن منیمه یارب مزیزع هرادن یبیع _
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نهد زا هشیم درس االن ردام روخب روخب ، منکیم تسرد پوس تارب نم یاوخب

هتفیم

وت متشاذگ و قشاقنتسب مشچ و یتخبدب رازه واب هساکوت مدرب و قشاقرس نم، هب دز لز مدعب
منهد

هنکن درد نوتتسد هیلا هبع _هب

درک یلد هت زا هدنخ

منکیم تسرد تارب مه ادرف تنوج شون _

هدب متاجن تدوخ ارهز _ای

؟ ردام یتفگ یزیچ _

. مدرکیم رکش امش نتشاد تباب ور ادخ متشاد _هن

دش. قاتا دراو نیودار دشو زاب رد هدب ومباوج تساوخ ات

_سالم

یشابن هتسخ ردام _سالم

مدز لد هت زا یدنخبل ، شداتسرف عقوم هب ادخ

یشابن هتسخ مزیزع _سالم

یسالم هب نم باوج رد یلو دیس وب** وشینوشیپ وتفر یرپ نامام تمس هب

مدرکن دنلب ومرس ، مدشیزاب لوغشم مپوس دشواب هتسب مشین ، تفرگ درک،ملد هدنسب وخیلا کشخ
. نوشمنیبب ات
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؟ مرسپ یدروخ ماش _

مدروخ ناج نامام _هلب

منزب شهب یگنز ی مرب هدرک رید متاباب ، هگید مرب نم سپ _

داد: همادا نم هب ور

مرتخد نک مربخ یتساوخ یزیچ _

فرح مدیسرتیم متفگ ریخب بش روز هب ومداد شلیوحت یا همین هفصن دنخبل

تسشن لبم یور و دروا رد وشنشپاک نیودار ... هزیرب مکشا منزب

؟ یدش رتهب _

مداد وشباوج ل**ب ریز مدرکن دنلب ومرس

مبوخ _

مس وب** هک منهج ،هب هکرتن مضغب ات مدروخیم هزم یب پوس نوا زا دنت دنت

وتقایل نیا یسک ره داوخیم تقایل نم ندرک س ؟وب** هراد هیرگ هگم ال صا درکن

وشنامام ای درکیم س ** وبمنم دشیم یچ ؟حاال هدرک تس اتحاالوب** ،یک هخآ یک یسک ...ره هرادن
کزان لد ردقنیا ،بقال درکیمن س وب** نم یولج

هب یتح ،االن دوبن یوق شهب تبسن متیکلا م سح ردقنیا ؟بقال مدوب مدوبن

هدیشک متسد زا قشاق ک مدوب مدوخ یارکف دش.وت میدوسح مه یرپ نامام

مدرک شهاگن بجعت ،اب تسشن تخت یور مرانک دش،

دش خیس منت یاهوم ینزیم کم یراد هتعاسود هقشاق اتسین کنوتسپ _
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مدرک مخا

حبص ات ماوخیم بشما ال ،صا یراد راکیچ نم هب ،وت مراد تسود همدوخ قشاق _

مباوخب ات منزب کم ومقشاق

؟ هگم یا هچب _

متفگ طبر یب یلیخ شباوج رد

هنزن کم وشقشاق وگب ینکیم شس وب** هک تنامام هب _ورب

مدرک شهاگن ، متفگ یچ مدیمهفن ممدوخ ک متفاب مهب یترپ و ترچ الی صا

: درکیم مهاگن تشاد رکوپ هک

؟ همه وت مدرک س وب** ومنامام هکنیا رطاخ هب وت یامخا _االن هیچ _

ونم یلو یدرک س ووب** تنامام ک مشاب تحاران ک ما هچب هگم _هن

هدرم هتشک یدرک ،رکف یدش در مرانک زا توافت یب یلیخ و یدرکن س وب**

؟ متندرک س وب**

: متفگ مورا متفریم رو مپوس هساک واب نییاپ متخادنا ومرس مدعب

تسه یچ شاس وب** راگنا _حاال

دش دنلب مرانک زا

هب یا حاالهکعالهق هگید مس، ** وبب افخ ورد صوصخم ور وت متساوخیم _

نک شلو سپ یرادن نم یاس وب**

مرانک زیم ور ور هساک مدرک شهاگن یصرح ، شاسابل ندرک ضوع هب درک عورش
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دوب هناگچب مراتفر وتپ، ریز مدرک ومرس تخت ور متخادنا ومدوخ ومتشاذگ

االن اصوصخم دوب، شتبحم هنشت ،ملد دوب هدش ریگ هناهب ملد یلو مدیمهفیم

منک سول ومدوخ متشاد تسود دوب، هدش دایز شهب تبسن متیکلا م سح هک

بشما ، هشاب مبقارمو رتگرزب ی هشب نوا ومرایبرد یزاب هچب ومش هچب هتشذگ لثم متشاد تسود
مدیشچن وشاه هس وب** معط اتحاال دش،نم میدوسح اعقاو

هگید نوا زا دعب دوب نومجاودزا واالی عالهقملا یور زا هن یلو مدیشچ ینعی ،

هرتخد هگب تسین یکی هخا مدشیم هفخ امرگ زا وتپ ریز متشاد . مدیدن مباوخ وت

مین هباوخب دمویم هگم وتپ،حاال ریز یریم ارچ ینک رهق یاوخیم گنخ ی

شوماخ وقرب واقا دیسر رس هب راظتنا هرخ ،بال وتپ ریز مدوب هتفر ک دوب یتعاس

مدیشک ور وتپ متروص نییاپ ات مورا دوب، شهب متشپ ، تخت یور ندموا ندرک

مدیشک قیمع سفن ات دنچ ما، وتپ ریز لماک راگنا تشپ کزا یروج کی نییاپ

وموزاب تکرح کی دشووت هدیشک مور زا وتپ هک مشکب ویدعب سفن متساوخ و

مامشچ ،... منزب یفرح مدرک زاب نهد ،ات دنوخرچ ونم وتفرگ

.. مدروآ باال ومتسد ونم.... نیودار االن دشیمن مرواب دوب... هدش تشرد

مهاگن دنخبل اب تشاد ، مدوب ش هریخ درگ یامشچ نومه واب متشاذگ

دشیم هدید مانودند همه ک یروج ، مدرک زاب ومشین ، درکیم

شضوع هنکن ک مدرک شهاگن تقد ،اب راگنا دوب هار وت نیما غرم دوب، باوخ راگنا ، دشیمن مرواب
شاج یا هگید سک و تسین نیودار ال صا ،ای ندرک

. هدموا
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زاب مامشچ یگتسخ زا هک باوخب ریگب ،حاال صوصخم س وب** نوا منیا _

هشیمن

دوخ الات صا ای تعاسود ، تعاسکی دش، ردقچ منودیمن . تسب وشامشچ مدعب

هاگن تقد اب وشتروص ءزج هب ءزج . مدشیمن ریس شندید ،زا مدرک شهاگن حبص

گرم زج شتریگب مزا هنوتیمن یتردق چیه هک شماوخیم ردقنیا ... مدرکیم

هرخسم ایلیخ رظن زا دیخرچیمن ندز فرح هب منوبز ک مدوب لا حشوخ ردقنیا ،

درط نوشدوخ قاتا زا نوچ ، ندوبن نم یاج نوچ س هرخسم ، نگیم س

دیاش ، متخوس اه تدم مه کیچوک تبحم ی نیمه ترسح وت ،نم ندشن

توافت نیا ،اب هفرط کی قشع زا قشع ،زا منزیم فرح مراد یچ زا همهفن یسک

تقو چیه شرکف ، ممانسانش وت مسا ،ی شمسا طقف یلو هنم، ملا مدآ نوا ک

ومدوخ ومدش دنلب هدرب شباوخ هک دوب مولعم شمظنم یاه سفن .زا دوبن نم اب

وشپل متصش تشگنا اب متشاذگ شتروص یور ومتسد ، مدیس وب** وشینوشیپ مورآ مدیشک شتمس هب
ادج شزا ریخات واب مدیس وب** وشنوگ ، مدرک شزاون

. مدش

نم قشع ریخب بش _

ینعی امرگ ^

وت یاه سفن

وت یاه تسد
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وت! شوغآ

...̂ مرادن نامیا دیشروخ هب نم

تسود و دایب اراس دوب رارق زورما دوب. باوخ زونه نیودار مدش رادیب هک حبص

ومدوخ منوتب یگدروخامرس عضو نیا اب یلو ، مسرب مدوخ هب یباسح متشاد

ملد ووت مداتفا بشید دای ، مدرک نیودار هب یهاگن . مدرک رنه مرادهگن اپرس

وت یتعاسکی ... مدش مامح یهار هلوح کی اب مشدعب ، متفر شقدص نوبرق یلک

مدوخ رود ور هلوح . دشرت مرن مولگ و درک رتهب وملا ح یلیخ مومح تبوطر و مرگ بآ ، مدیباوخ ناو
مدرک تخت هب هاگن ، نوریب مدموا مومح زا ومدیچیپ

ات اقا هنومب هنوخ مرادن تسود هک زور کی انیبب دوب،حاال باوخ نانچمه نیودار

ور وتپ هشوگ متفر شتمس .هب دایب اراس هظحل ره مدیسرتیم ، هباوخ رهظ گنل

دوب ملوح هب ممتسد ی ندیشک هب مدرک عورش تسد ابی متفرگ

ناج نیودار ، نیودار _

موه _

راک رس یرب دیاب هدش ترید مزیزع وشاپ _

دش نم هب وور دیخرچ

هدش ترید هگید وش رادیب نیودار اباب _یا

راک. رس مرب ماوخیمن ها اویت مباوخب رازب _

دوب شرس یور ک وتپ ندیشک هب مدرک عورش تسد اتود ،اب تفرگ مصرح
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قوب بش هرب نوخ سورخ حبص دیاب درم منیبب وش دنلب میرادن مرب ماوخیمن _

هدرگرب گس

وتپ ندیشک هب مدرکعورش ات متفرگ ور وتپ رت مکحم ، دیسریمن مروز و دوب هتفرگ ور وتپ شتسد اب
. مداتفا تشپ زا مکحم و درک لو ور

مرمک مدرم یاااااو ، یاااااو ، نیودار هنک تفخ ادخ مرمک ااااادخ یآآآآ _

ندروارد یزاب یلوک هب مدرک عورش

مشیم عاخن عطق االن مدرم نامام یاو ... تسکش متاریقف نوتس یاوووو _

هدش خرس هدنخ زا مدید مدرک زاب ومامشچ دایمن رد شزا ییادص چیه مدید

؟ یدنخیم وت نیمز مدروخ _نم

؟ ینک رادیب ونم یروجنیا حبص زور ره هشیم _

ک مدز یغیج نانچ داتفا مدوخ هب مهاگن درک،ات معضو ورس هب یا هراشا دعب

یادص اب مه نیودار مدزیم غیج ومدوب هتسب ومامشچ ، دیزرل نومتخاس مامت

دیدنخیم دنلب

متاریقف نوتس هگیم ادخ یاوووو _

دموا لوه اب یرپ نامام ودش زابرد عقوم نومه ، ندیدنخ هب درک عورش هرابود

منم ، درکیم مهاگن هکوش و داتفا نم هب شمشچ هنزب فرح تساوخ ات لخاد

دنلب نیودار ندز، غیجهب مدرک عورش هرابود هنکیم هاگن ونم مدید ات مدوب هدش تکاس شدورو اب هک
زا هدنخاب و یرپ نامام ندرگ رود تخادنا تسد دش

هیرگ دنلب یادص اب ومدوب هتسشن قاتا طسو یروجنومه ... ندش جراخ قاتا
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مهم هگم یلو تخوسیم تدش هب مولگ ، مدزیم رع ... رتارف هیرگ ،زا مدرکیم

نوا و یرپ نامام تروصوت ییور هچ حاالاب نوریب مرب قاتا زا دشیمن مور ؟ دوب

منک. هاگن سنجدب نیودار

مسابل یچ ره مدرکیم رکف ارچ منودیمن ، مدوب هدیشوپ یکسا هقی سابل کی

متشاد هک دوب یتعاسکی ، هشیم رتگنرمک نوشارب هنحص نوا انوا هشاب رت هدیشوپ

. مدش رون یلع ،رون رتارف ،زاعیلا مشاب عیلا زورما متساوخیم ،ثمال مدرکیم هیرگ

هنیا وت مدوخ هب هاگن کی نوریب مرب متفرگ میمصت تعاسکی زا دعب هرخ بال

ثمال، هشن هدید ک مدوب هدرک شیارا ومدرک فپ و زمرق یامشچ ، متخادنا

هدز غیج هک سب زا دوب هدش عطق کال هگید ممادص دوب، زمرق ممینیب

اراس یادص متفر هک اه هلپ تمس ،هب مدرک زاب ورد و متسب تشپ زا وماهوم ، مدوب

.اب نییاپ متفر اه هلپ زا ومدیشک قیمع سفن ات دنچ هدموا سپ ، دروخ مشوگ هب

. دیسرنوششوگ هب روز هب مادص ، مداد ،سالم هتبلا دوب همزمز دح رد هک یدنلب یادص

باوخ تعاس ردام :سالم نامام یلگ _

نونمم ناج نامام یلگ _سالم

دوب هدش هریخ هنک شلر تنک درکیم یعس هک یا هدنخ ،اب مدرک هاگن نیودار هب

هب هگید هش یکی شنهد غامد ک شمنزب یروج کی مرب هگیم هنوطیش مهب.

درکیم مهاگن هدنخ اب منوشیا هک یرپ نامام هب ومدرک مخا شهب اه، هدنخن نم

متخادنا نییاپ ومرس ومتفرگ زاگ ومبل مدیشک تلا جخ اعقاو ، مدرک هاگن
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مزیزع رادید قاتشم نوج اویت هب _هب

هدز لز مهب دنخشین واب دوب هتخادنا اپ یور اپ هک اراس هب ومدرک دنلب ومرس

: متفگ شدوخ نحل اب مدرک هاگن دوب

موناخ افرط نیا زا نوج اراس هب _هب

دروخ مه هب نوماتشگنا کون ،ات ینداد تسد هچ منوا ، میداد تسد مه اب طقف

اهنت ، مدرک شهاگن تقد ،اب متسشن نیودار رانک متفر . میدیشک ونومتسد عیرس

هیقب دوب هدش یگنشقبیکرت ش هزنرب تسوپ اب هک دوب شزبس یامشچ شتروص وت گنشق زج
منک رکف هرب داوخب اج ،کی دوب یلمع هگید شاهاج

: تفگ رخسمت ،اب نسریم شدوخ زا رتدوز تعاسمین شاب ل**

؟ مزیزع یدیدنسپ _

. مدرک هاگن شهب یرتشیب تقد اب ومدرک زیر ومامشچ

مدرکیم هاگن تاب ل** هب متشاد _

داد. شندرگ هب یرق

هدب صیخشت هنوتیمن سکچیه دوب عیلا یلیخ متفر ششیپ ک یرتکد _

دش شنیزه یلک ، هزتورپ

. مداد هیکت لبم وهب مدز یدنخبل

یربا ییاپمد اب عبر کی مدوخ اجنیا یدمویم ، هتشاذگ کاله وترس مزیزع _

دشیم رت یعیبط نیا زا تنهد وت مدزیم
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ور هتفر ارچ منیبب مدرک شهاگن ، ندیزرل هب ندرک عورش نیودار یاه هنوش

یلگ ، منیبب ور هیقب مدنودرگ مشچ ، هدنخن ک دوب هتفرگ زاگ وشاب ،ل** هربیو

اراس دوخ ، هنوخزپشاوت تفر دش دنلب یاچ یاوه هب مه یرپ نامام دوب، هدش زمرق مه یلفط نامام
. هشب رجفنم هنکمم هظحل ره هک یزپ دوز لکش دوب هدش

تارب هدایز شکمن اویت نیا هک سب زا شاب تنوخراشف بظاوم ناج نیودار _

هراد ررض

داد همادا نم هب ور دعب

هک ینم هساو هک، ینودیمن دم زا یزیچ یا هنوخ وت شمه ایراد قح هتبلا _

ماما شرفس نیرخا هک راد هنوخ ینز هساو هدش، یداع منکیم یدرگ اپورا

هشاب بیجع مدیاب دوب دوواد هداز

مهب دز لز شرخسم دنخبل اب مدعب

هرطاخ نم هساو هئوزرآ وت هساو ک ییازیچ ، مدرک ومایدرگ اپورا نم مزیزع _

هدیسر نارود هب هزات مریس لد و مشچ الات صا نم رکش ور ادخ ، هدش

ایشابن تحاران یلو ، مدوب سییوس مملسع هام نم روک ایضعب مشچ ، متسین

. تتریگب هشیم ادیپ یکی هرخ بال لیخد و زاین و رذن یلک زا دعب هللا اشنا

هار یناهج گنج تسنوتیم کیچوک رگنلت کی هک میدرکیم هاگن مهب یروج ی

تروص مدید هقیقددنچ زا اراس،دعب هب هاگن ی ندرکیم نم هب هاگن ی منیودار و نامام یلگ هزادنب
نوا جنک دنوشن یدنخبل کی و تشگرب لوا تلا ح هب اراس

درک هاگن نیودار وهب تفرگ نم زا وشهاگن ، شیکنکداب یابل
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؟ یربب ترافس ات ونم ینکیم فطل ناج نیودار _

مه وت تفر مامخا

راکرس هرب دیاب نیودار مریگیم پنسا تارب _

دش رت ظیلغ شدنخبل

هدرک گنهامه نیودار اب لبق زا اباب یشاب نارگن داوخیمن امش _

میریم هگید عبر کی وش هدامآ _هرآ

مش هداما مقاتا وت مریم نم مزیزع یسرم _

قاتا تمس هب هنک مهاگن هکنیا نودب ، مدیخرچ نیودار تمس هب تفر هک اراس

مدرک هاگن درکیم مهاگن تحاران ک نامام یلگ هب متشاد یدب سح . تفر

دز دنخبل دید ک ومهاگن ،

روخن هصغ ردام نایم دوز _

تشپ غاب وت متفر ومدش دنلب اج زا منیبب مهاب ونوشنتفر متشادن تسودارچ هصغ نامام یلگ _هن

تسود ونیودار مه اراس ، میتخاسیمن مهاب اراس ونم دایم مدای یتقو .زا نامتخاس

دمویم هنکیم یزاب نم اب نیودار دیدیم یتقو نومیگچب نومه وت یتح ، تشاد

یزاب منوا وتخوسیم شلد نیودار ات درکیم سول وشدوخ نیودار هساو ردقنیا

اراس ونم هنک، یزاب نم اب طقف متشاد تسود ، مدروخیم صرح نم و دادیم

هتسشن قشاق نیع منوا دیروخیم یکاروخ مارب نیودار یتقو مینس مه ابیرقت
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هفخ متشاد تسود عقوم نومه ،زا هرخب منوا یارب دشیم روبجم طسو دیرپیم

هشییادرتخد اراس نوچ دوب لوقعم درک نیودار ک یراک . وبسچن هرتخد منک ش

.مین تفرگ ملد یلو درکیم وراکنیمه مارب انئمطم مییادرسپ منم تسین هبیرغ

متشگرب دش تحار ملا یخ نوشنتفر زا یتقو ، مدنوم نوریب امرس وت تعاس

نوشفرح مدورو اب ندرکیم تبحص نتشاد نامام یلگ و یرپ نامام ، لخاد

مدز ینوج یب دنخبل نوشهاگن ،هب ندرک هاگن مهب و دنوم هفصن

حبص ردیح یلو ردام مرب اراس اب مدوخ متساوخیم مرتخد نایم دوز اویت _

متسین تحاران یرپ نامام هرادن یبیع _ سیورس هدرب ونیشام

منیبب نم شیپ اجنیا نیشب مگنشق رتخد :ایب نامام یلگ _

. مدیسوب وشتروص ومتفر نامام یلگ تمس هب

هنرگو هینوبز شمه هتفر شردام ،هب هشق ،خاال وشن تحاران اراس یاراتفر _زا

تسین شلد وت یچیه

متشاد تسود متشادن هلصوح ، مداد نوکت یرس و مدرک هاگن یرپ نامام هب

نامام و دروخ گنز نفلت ک دوب راهان کیدزن ، دوبن تسرد یلو قاتا وت مدرگرب

دش زیت دوخ هب دوخ ماشوگ هنیودار مدیمهف شاتبحص زا داد باوج یرپ

ردام هرادن یبیع _

......._

؟ دیروخیم نوریب وراهان سپ هشاب _
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مدیخرچ یرپ نامام تمس هب عیرس فرح نیا ندینشاب

رادهگن ادخ مرسپ هشاب _

دید وم هریخ هاگن و دروا باال وشرس درک عطق هک ونفلت

؟ نروخیم نوریب راهان ینعی _ میشابن رظتنم نتفگ و راهان هشکیم لوط مکی ترافس نوشراک _

. مشن تحاران نم هک هگب یچ دوب هدنوم ادخ هدنب

نایم دوز مه انوا میروخب ونومراهان میرب مرتخد _ایب

مدرک ظفح ومرهاظ یلو صرح زا مدشیم یش تمال متشاد لخاد زا

مرادن لیم نم نامام نونمم _

دعب هدربن ناروتسر حاتاال ونم نیودار ، مدیشک زارد و متفر مقاتا فرط هب مدعب

تتفوک ، منک هیرگ تعاسود منیشب متشاد تسود دیزرلیم منوچ اراس.... االناب

ات درک دمع زا وراکنیا منودیم هکنم ؟ ناروتسر یتفر نم نیودار شیااالاب هش

متشادن تسود . هریم هراد هک هگب مهب دموین یتح نیودار ، هنکب ونم فرح تالیف

هتفیب یرپ نامام و نامام یلگ تحاران هاگن هب ممشچ ات نوریب مرب قاتا زا

هب مساوح مه هرذ کی یلو ندرک همجرت هب مدرک عورش ومدرک زاب وماباتک ،

منزب سدح متساوخیم شمه دوب، اراس و نیودار شیپ شمه مرکف ، دوبن نتم

ینعی ؟ ندیدنخ ونتفگ ردقچ راهان ؟رس ندروخ یچ راهان ، نیلا ح هچ هکاالنرد

زا دشن ممحازم سکچیهبورغ ات رکش ورادخ ؟ نشاب هدیدنخ مهب و نشاب هدرک هرخسم ونم هنکمم
قشاق اتود هک بشید ،زا مدرمیم متشاد یگنسرگ
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دوب هتسب ضغب زا مولگ هار یلو مدوب هدروخن یچیه هگید اتاالن مدروخ پوس

هسرب هار زا یکی تقو ی هنکن هک هزرلب منت دیاب یکات ، تفریمن نییاپ مه یزیچ

ترافس و ندروا فیرشت هرخ هکبال دوب بش تشه تعاس . هدزدب مزا ونیودار و

وندوب نوریب مهاب تعاس نیا ات ینعی دوب، هدش لیطعت انیا زا رتدوز یلیخ

نیا زا نم هساو ، متفرن نوریب نیودار اب متعاسکی اتحاال نم یلو ندیخرچیم

نیودار هک یتبحم ترسح ماوخیم یک نم،ات هب تنعل حاتاال، دوب هتشاذن اتقو

اقیقد هن نیع ... مدش یا هدقع یامدآ نیع ، مروخب ور هن نم و هنکیم هیقب جرخ

کیرش یسک اب نرادن تسود ونوشیزاب بابسا هک اه هچب نیع مدش یا هدقع

ات دموین باال نیودار یلو نتشگرب مدوب هدیمهف نییاپ یاهادص ورس نش.زا

ملا. بند دموا موناح تمارک هک هن تعاس

مدیچ وزیم مرتخد س هدامآ ماش _

مرادن لیم موناخ تمارک نونمم _

مدز ینوج یب دنخبلیدروخن یچیه بشید زا نتفگیم موناخ مرتخد یلو _

مرادن لیم االن مروخیم یزیچ ی هشب منسرگ دیگب نامام _هب

هرجنپ تمس هب ومدش دنلب طمالهع زیم تشپ ،زا تفر نوریب قاتا وزا دزن یفرح

وهب مدرک زاب هت ات ور هشیش ، امرس نیا هب متشاد زاین یلو دوب درس ،اوه متفر

مراد یبیرغ سح اجنیا مدوب منوج واقا منامام شیپ شاک ، مدرک هاگن نومسآ

دوبن یزاین تسب ور هشیش دشو در مرانک زا یتسد . تساوخیم ومداوناخ ،ملد
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متخانشیم مه یرتمولیک هد زا ونیودار تسد مدرگرب

؟ یتسین هدروخ امرس وت هگم _

و تفرگ وموزاب مدیمن باوج دید یتقو ، مدیخرچ شتمس هب هن مداد باوج هن

درکیم مهاگن مخا ،اب دنودرگ مرب

تزا منز نوچ مگب هک یرادن عقوت همییادرتخد اراس یچ؟ ینعی اراتفر _نیا

راگنا سهلا جنپ اویت نیع یدش اقیقد مش؟ کیدزن تهب منوتیمن دایمن ششوخ

،؟هن ینکیم یدوسح اراس هب نمهفب دیاب همه امتح هتلا، هک۵۲س راگنا هن

زاب دیکچیم ممکشا شمدیدیم یش؟رات گرزب یاوخیم ماش،یک کزا منیا راهان هن یدروخ هناحبص
هدش یصاع . دشیم رات مدید یدعب هرطق اب

درک. مهاگن

هنکمم هتفه کی اراس ؟ونم هگم متفگ تهب یچ ؟ نیچ هساو اکشا نیا _االن

؟ ینک تباث ویچ ندروخن اذغ اب یاوخیم ال صا میرب نوریب

لبق زا رت مکحم هک مش در شرانک زا متساوخ و مدیشک شتسد زا وموزاب

دش. دنلب تنوشخ زا یا هگر رتواب یدج شادص و تفرگ وموزاب

منزیم فرح مراد ؟ اجک _

: متفگ ضغب اب

وتدادیب و داد هنوریب تایشوخ ، نوریب ورب اراس اب ترمع رخا ات هتفه کی _هن

ییاج ره یاوخب هک یراک ره تدوخ یلو یدرک ینادنز نم؟ونم هساو یرایم
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شیپ یلیخ مرگا تنوج اراس اب شاب شوخ منهج هب ،نم یریم یاوخب هک

ایب تدوخ هنوخ نودرگرب ونم یشکیم تلا جخ نم تباب هیقب و یرپ نامام

اجنیا دیدروا ریگ بیرغ ،ونم تنوج اراس لد رو اجنیا

اجنیا امش نیودار اقا هنوخ مریم مرس،نم وت دینزیم یه و دیدرک مرود اجنیا _ تفرگ تدش میرگ

نکب یاوخیم هک یراک ره

زونه نیودار و متشادرب ومفیک شالو مدیشوپ وموتلا وپ متفر دمک تمس هب

هب شیبصع یادص مدرک زاب هک ورد درکیم مهاگن مخا واب دوب هداسیاو اجنومه

. دروخ مشوگ

تلا ح هب یاو یرازب نوریب رد نیا زا وتاپ _

یلو مورآ دوب، میگدنز الی ویه هک ییاتقونومه لثم دوب هدش هرابود شادص

مشکب سفن یتح مدرکیمن تارج هگید دزیم فرح یروجنیا ،بقالهک ینابصع

یادص . نوریب مدز قاتا زا ومدروآ اجک زا وتعاجش نیا منودیمن عقوم نوا یلو

هسرب مهب شتسد االن مدرک طلغ ادخ ،ای مدینش دمویم متمس هب دنت هک وشاپ

دش. رت دنت مرس تشپ منیودار یامدق ، ندییود هب مدرک عورش هنکیم مهل

ییاریذپ هب دیسر ماپ ،ات متشاد و یزاب لا بند ناجیه دوب هتفر مدای هیرگ حاال

هب هیقب زا رت دوز نامام یلگ ، دوب مه دبمار ،اباب ننکیم مهاگن نراد همه مدید

؟ یدرک هیرگ ؟ هدشیچ ؟ ردام بش تقو نیا یریم اجک _ دموا متمس هب عیرس و دموا شدوخ

دش دنلب مه یرپ نامام درک. هاگن دوب هداتسیا مرس تشپ هک نیودار هب دعب
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مزیزع هدشیچ ناج؟ اویت بش تقو نیا یرب یاوخیم اجک _

مینزب رود ی میریم میراد هتفرگ شلد اویت نامام هدشن یچیه _

مهب همه مدنوخرچ عمج وت ومهاگن . داتفا هار نوریب تمس هب نم زا رتولج مدعب

یلوک نوا یولج متشادن تسود تشادیمنرب مزا مشچ مه اراس ، ندرکیم هاگن

نیشام نیودار . مدرک تکرح نوریب تمس وهب متفگ یا هزاجا ،اب مرایبرد یزاب

چیه یب متسشن ولج ومتفر نیشام تمس هب مورا ، دنوم مرظتنم و درک نشور و

بش هک تفرگ شزا و دیلک نیودار و درک زاب ورد ردیح ومع ، داتفا هار یفرح

یاه تبحص هب مساوح مامت و مدرکیم هاگن نوریب .هب هنکن شرادیب دش رید رگا

شدوخ مراتفر نیا ثعاب یلو مدوب هچب نم دوب تسرد شافرح همه دوب، نیودار

متشادن تسود ، مشابن نم ساجنوا اراس هک یا هتفه کی نوا متشاد تسود . دوب

کرد لهاتم یانز طقف ونم سح هرب، نوریب نیودار اب داوخیم زور ره منیبب

نیودار هن مدزیم فرحنم ...هن هریگیم ومدآ نوج هشیم کیرحت یتقو نز کی تداسح سح ... ننکیم
زا ردقنیا ، دوبن ممهم تفریم تشاد اجک منودیمن

هیکت هشیش هب ومرس ، دوب غالب میواکجنک سح هب هک مدوب تحاران شتسد

زا یا هقیقد کی مدرکن زاب ومامشچ مه نیشام فقوت ،اب متسب ومامشچ و مداد

ومدرک دنلب ومرس ، دروخ هقت هشیش کهب دوب هتشذگ نیودار ندش هدایپ

درک زاب ورد متفرگ هلصاف ک رد زا درکیم مهاگن مخا اب هک مدید ونیودار

وش هدایپ _
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هدایپ نیشام زا لیم یب منک خمالتف مدرکن تارج اعقاو هک تفگ یدج ردقنیا

.هب دنبرد میدوب هدموا متخادنا فارطا هب یهاگن ، دیشک و تفرگ ومتسد ، مدش

ره رخا یاه عمج وت هرطاخ یلک روادای هک عالمق دروم ناروتسر تمس

زاب تشاد مشین ، میتفر دوب رهمدار و نامودار و امین و ارات ونیودار اب نومهام

نیرت جند و نیرت تولخ وت زیم ،کی متفرگ وشندش زاب یولج روز هب هک دشیم

داد ور ونم نتسشن ضحم ،هب میتفر شتمس وهب درک باختنا نکمم یاج

. مدرک دنلب رس متسد

درک یکانتشحو مخامدوب هتفگ مه بقال مرادن لیم _

هدب شرافس وتاذغ فرح یب سپ ؟ یدرکن رهق نیمه هساو هگم _

مدز یخلت دنخزوپ

ناروتسر هساو هن یلو مدرک یدوسح ونم؟هرآ یدید لیخب و تخبدب ردقنیا _

هبرجت ،نم متشادن وتاهاب نتفر نوریب هبرجت نم اتحاال هکنیا هساو ، اراس ندروآ

،هرا تقو چیه یتشاذن تقو نم هساو اتحاال نوچ ، متشادن وروت اب نتفر ناروتسر

منودیم ، دایم تدب مزا منودیم ... نیودار یدش شثعاب وت یلو مدوسح نم

نم دایم تدب نم زا وت هک یزیچ ربارب ود یلو هشابن منت هب رس یاوخیم

تبحم یوزرآ مراد هجوت یوزرآ هگید یانز همه لثم منز ی ،نم مراد تتسود

هب ترسح واب منیشب دیاب ؟ یدرک راکیچ ماهاب ینیبیم ، مرهوش وت،زا زا مراد

هاگن هریگیم رارق هیقب رایتخا رد تحار ومدش غیرد نوشزا نم ک ییازیچ
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منت دیاب یک ،ات هریگیم مزا ونیودار منبش هکاالن هزرلب منت دیاب یک منک،ات

ینودیم ، هریگیم هنوخ نوا وت ونم یاج و هسریم هار زا یکی هکاالن هزرلب

ما هچب نم ،هرا داوخیمنویگدنز نوا تلد نوچ یرادن مسود نوچ تسین صرق تزا ملد نوچ ارچ؟
مدوسح نم ما هچب نم هیگچب ندوب تبحم هنشت رگا

نم هب ونز ،کی هشابن دوسح هک هدب نوشن نم هب ونز کی یلو کال، مدب نم

تشه وات نوریب هریم شقباس هاوخ رطاخ اب هراد شرهوش هنیبب هک هدب نوشن

هراین وربا هب مخ یلو دایمن مبش

مدرک کاپ ومکشا

،وت شیتخاس تدوخ و دوسح مدا نیا هتسشن تولج هک یا هدقع رپ مدآ _نیا

یتخاس نم زا ونیا

زیم یور دوب،زا هدشن مک شمخا زا یزیچ یلو درکیم مهاگن تکاس تدم مامت

داد شرافس شدوخ دموا نوسراگ . مدرک کاپ ومتروص ومتشادرب لا متسد

ات ود مه یندیشون وساالدو تسام کیلشیش خیس ود هجوج سرپ _ود

ییاوتسا

دوب هدش کبس ،ملد شمنیبب هک مدرکن دنلب ومرس یلو دوب نیگنس مور شهاگن

ملد رس افرح نیا هک دوب اه تدم ... متشاد یرتهب ساسحا ، مدوب هدز ومفرح هک

متشادن تسود ، مرایب نوبز هب مشیم تحاران یسک ای یزیچ زا متشاد تداع یگچب ،زا ندوب هدنوم
هش، هنیک و هنومب

نم هب هکنیا نودب رهظ کیدزن ، تکرش متفر مدوخ ترافس مدرک هدایپ ور اراس _
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و راهان ، هشاب منومهم راهان تکرش وت داوخیم و زور کی تفگ تکرش دموا هگب

رهظ زا میدوبن مه اب شمدید هنوخ وت مبش ، مراد راک تفگ تفر دروخ هک

یزیچ ...ی مدرک هاگن دوب هدش موز نم یور هک شامشچ هب ومدرک دنلب ومرس

همهم شارب ینعی ادیدج هدیم حیضوت مارب بان،هک یشوخ ،کی تخیر ملد هت

رطاخ هب ممود یلا حشوخ ، منکیم رکف یچ هک همهم ای مشابن تحاران نم هک

اذغ ردقنیا هک دوب نیا مموس یشوخ ، دوب هدنورذگن نوا اب وشزور هک دوب نیا

اه هنوخ مرب تشاذن رکش ور ادخ ، اجنیا دروآ ونم هک دوب هدش مهم نم ندروخن

هیقب یولج زا نشومولسا تلا ابح متشاد میمصت متفریمن هک متشاذیم هچرگ

اب مدرواین مور هب ومندش گرم قوذ . نراد مهگن هیا و مسق اب انوا هک مشب در

هتسب مولگ هار شیپ تعاس مین ات ندروخ هب مدرک عورش دنت دنت اذغ ندموا

ریس مدروخیم یچ ره دوب هدموا شک مدعم راگنا االن تفریمن نییاپ یزیچ دوب

هب دنخبل واب دوب هدشنمه هفصن شاذغ زونه هک مدرک هاگن نیودار هب دش مومت هک ماذغ . مدشیمن
مولج زا ومباقشب دید هک ومهاگن درکیم هاگن نم

مدرک شهاگن ،وسالی تشاذگ وشدوخ یاذغ وتشادرب

منیا روخب یراد تسود هجوج ، مدش ریس _نم

هب مدرک عورش ومداسیاو هشب زاب تساوخیم هک مشین لباقم تردق مامت اب

یاه تشوگ . دیبسچ مهب مدوخ یاذغ زا رتشیب هک نیودار یاذغ ندروخ

مدشیم رجفنم متشاد هگید ، مجنرب ور تخیریم و درکیم ادج وکیلشیش

؟ میرب _
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میرب _هرا

متسنوتیمن مدرکیم یراک ره هک مدوب هدش نیگنس ردقنیا یلو دش دنلب نیودار

درک مدنلب وتفرگ ومتسد دموا متمس ،هب مدرک شهاگن یگدنومرد اب مدش دنلب

مکرتیم مراد ادخ یاو _

یلوک اب ایگزات . میتفریم نیشام تمس هب مورا و دوب نیودار یوزاب رود متسد

هب رتدوز اه ادا نیا ارچ دوب هتفرگ مدنخ ، مدیسریم ماهوزرا هب متشاد یزاب

تلا جخ نوچ ، متشادنادجو باذع درد نوچ مدرکیمن رکف شهب ،بقال هخآ ندوب هدیسرن منهذ
االن یلو متسنودیمن مدوخ یارب ونیودار نوچ ، مدیشکیم

ینیودار بیجع ،و نادجو باذع نودب نم یارب طقف همدوخ دوخ هساو نیودار

هگید دوب. هدش لبق زا رت ینتشاد تسود مارب دیصقریم مزاس هب ازور نیا هک

بسانم هک یگنهآ ومدرک نشور و طبض متشادن تسود ونیشام یوت توکس

دوب تکاس نیودار دوب، یناب مانهب رمق صرق گنهآ نوا و مدرک یلپ و دوب حملا

یاراتفر رطاخ هب امتح دوب، روخلد راگنا ، دوبن اجنوا شساوح ، لوغشم شرکف و

زا هک ینز مدشیم متشاد هزات متشادن یهاوخ رذع یارب یمیمصت منم و نم

ادیپ رسمه کی ناونع هب ومدوخ هاگیاج متشاد هزات هراد عقوت شرهوش

هرت، راخ هشاب رت روخ یرس رتووت تکاس یچ ره مدآ ممهفیم ،االن مدرکیم

شدنچ مشدوخ هساو هک شنایفارطا هساو طقف هرت،هن نز مهب ،حلا هرت روفنم

یدرم کی یتقو ، تفرگ دای و یگنانز دیاب تفرگ دای وندوب نز دیاب ، هشیم روآ
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لباق ریغ شراک درم، تمس هریم ماهتا یاه تشگنا مامت هنکیم خ**ای*تن

یروجچ شارب شرسمه ، درک رکف مه شراک لیلد هب دیاب اما هششخب و حیجوت

هشاب رصقم درم دصردداتشه ،رگا هدوب نوبایخ وت یکی لا بند هک هدرکن یضار ودرم نوا هک هدوب
اه نز ام یهاگ ، هدوب نز ریصقت مه دصرد تسیب انئمطم

هک هگید ی هچوک کی هب مینزیم ونومدوخ مه زاب یلو میمهفیم و مینودیم

گرزب و زیزع نتفگ مشچ و هلب اب مینکیم رکف هش، بارخ نومیگدنز ادابم

یلیخ وگ، نابرق هلب زینک یشیم رمع رخا ات یگب هلب رابود هک یتروص رد میشیم

هک هتسرد ، هریم نومدای وتعانق مینکیم طارفا ندز وقن ندز رغ وت مه اتقو

هجوت اب دیاب ییاتقو کی یلو میشاب یضار مک یازیچ هب هشیمه تسین بوخ

زا ودرم هنوتیم یدایز ،رغ میربب باال نومدرم هب تبسن ونومکرد طیارش هب

هب هجوت اب ینز ره وتسرد راتفر میریگب دای دیاب هنک لسک هنک هتسخ یکدنز

یلگ لوق هب هریگب دای وتسایس روج کی دیاب هراد شرهوش زا هک یتخانش

. گنز یگنز هن مور یمور هن نامام

رد ندرک زاب زا دعب هنک، زاب ورد ات دش هدایپ و درک کراپ رد یولج ونیشام

هتسشن پات یور هک داتفا اراس هب ممشچ درب لخاد هک ونیشام دش راوس هرابود

هدایپ نیشام .زا هرادیب اتاالن هک مدرک بحعت دوب هتشذگ مه کی زا تعاس دوب،

اما درک مدش هقلحتسد هب یهاگن ، مدرک هقلح شوزاب رود ومتسد ومتفر نیودار تمس ،هب میدش
دش دنلب شاج ،زا میدش رتکیدزن هک اراس ،هب دزن یفرح

_سالم
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؟ زونه یدیباوخن ارچ ناج اراس _سالم

تمس هب هرابود ودرک مهب یهاتوک هاگن ، مداد ل**ب ریز و مورا وشباوج منم

تفرگ وشدازآ تسد و دیخرچ نیودار

یصوصخ هتبلا ؟ مینزب فرح مکی هشیم ، دربیمن مباوخ _

ومدرک زاب شتسد رود زا ومتسد هنزب یفرح تساوخ ات درک هاگن مهب نیورار

مش، عیاض و هگب مهب هکنیا زا لبق مرب مدوخ متفرگ میمصت

ریخب بش ، مریم _نم

دوب هتفرگ ومتسد هک نیودار دش.هب هدیشک تشپ زا متسد هک متشادرب مدق ود

. مدرک هاگن بجعت عالتم کی هیبش

یراد تسود ،رگا هیبوخ راد ،زار هصرق شنهد یلیخ اویت ، اراس شابن نارگن _

نشیمن زاب مامشچ یگتسخ زا ادرف یارب هشاب هن مرگا وگب هکاالن

مینزیم فرح حبص یکوا _ تفرگ مزا وشهاگن صرح ،اب مدرک هاگن اراس هب ومدز ینهپ دنخبل

تفر هنوخ تمس وهب درک دنت اپ مدعب

اپ هجنپ یور ، مدرک هاگن دوب مریخ هک هتسخ و وحم دنخبل اب هک نیودار یولج

اب منیودار مدیسریم شنوچ ریز هب هزات تشادن هدیاف مدز روز یچ ره مدش دنلب

شندرگ زا تسد اتود اب هرادن یا هدیاف مدید ، درکیم هاگن هبتالمش هدنخ

مسوبب وشپل مدش قفوم هرخ بال هنک مخ وشرس دش روبجم مدش، نوزیوآ

یدرک ب*و*س ینزرج اب اتسین لوبق _
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متفر هنوخ تمس هب ومدیدنخ

دشر ردقنیا هک یدروخ هداد تهب یچ مسرپب یرپ نامام زا هشاب مدای حبص _

داوخیم نوبدرن تزا نتفر ،باال یدرک

رود ومتسد ومتفر شتمس هب هرابود ، دیشک تشپ زا وماهوم یبسا ومد دیدنخ

یکیرات وت هک قیمع ردقنیا مدرک شهاگن ، درک مهاگن مدرک هقلح شوزاب

وهب دوب مایند و نید هک ییامشچ ، مدوب هدش مگ شاهمشچ کمدرم یگریتو

لوا دیباوخ تخت یورو درک ضوع وشاسابل قاتا یوت دوب. هدموین مرس تبیصم مک نوشنتشاد رطاخ
تلا جخ شزا منک ضوع سابل نوریب مرب متساوخیم

هدیباوخ تخ ل** شیپ زور ود ات نم هیا هرخسم راک مدید ،دعب مدیشکیم

ومتشپ مشاب تحار هکنیا یارب ، تسین یتسرد راک نوریب مرب ماوخب حاال مدوب

هنکیم مهاگن هراد مدرکیم سح ، ماسابل ندروا رد هب مدرک عورش ومدرک شهب

.هب مداد تعرس مراک هب طقف مدیشکیم متلا جخ هزات متشادن نتشگرب تارج یلو

مهاگن ، دوب زاب شامشچ و دوب هدیباوخ نم هب ور اقیقد ، متشگرب هک شتمس

رظن ریز ومتاکرح مامت ، متفر تخت تمس هب ومدرک شوماخ وغارچ . درکیم

شتمس هب ومدیباوخ تخت یور مورآ درکیم مبذعم مکی نیا و تشاد

هریگب مزا وشهاگن تساوخیمن ملد نتفریم رژه مامشچ نیب شاکمدرم ، مدیخرچ

زارد شفرط هب ومتسد ، دادیم مهب یبوخ حلا ،کی تشاد یصاخ سح کی

اب درک زاب هیناث دنچ زا دعب و تسب وشامشچ ، متشاذگ شتروص یور ومدرک
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شامخا قشاع ، مدوب شاه شیر هت قشاع ، مدرکیم ششزاون مورا تصش تشگنا

ریز هک شتسد ، شتروص ءزج هبءزج قشاع دوب، هدش ش هرهچ زا یئزج هک

اج شل غب** وت ومدوخ مدیباوخ شتسد ور ورپ ورپ ومدروارد تش بال ریز زا ومتفرگ ودوب شتش بال
هک دیشک بقع وشدوخ مکی دعب دروخن نوکت لوا ، مداد

متخادنا شرود ومتسد و مدز میگدیرد نیا هب یدنخبل ، مرازب شنیس ور ومرس

یتقو یشیم هگید یایند ی دراو راگنا . تخادنا مرود وشتسد هقیقد دنچ زا دعب

اصوصخم یباوخیم شنت رطع اب ووت هنکیم تلغب هترانک یراد شسود هک ینوا

. یشیم رت صیرح یشاب شمارآ نیا و شوغآ نیا هنشت لا سود هک

تفاظن لوغشم نویاتک شرتخد و تمارک حبص وزا دوب یرپ نامام دلوت زورما

رکش ورادخ و نوریب دوب هتفر نیودار اب لومعم قبط مه اراس . ندوب ندرک

دوب هدش صرق ملد ییاروج کی ، مدوبن ساسح یلیخ هگید هتبلا دوب، راب نیرخآ

یتسوپ ریز بخ یلو دوب هدش رتتحار ملا یخ نریگب مزا ننوتیمن ونیودار هک

. مدروخیم صرح یهاگ

ناج اویت _

مدیخرچ نامام یلگ تمس هب

نامام یلگ مناج _

هرخیم سابل شزا هشیمه هک ینوزم نوا هب یرپ یارب ردام _ متسشن لبم یور ومتفر شتمس هب
سابل شرافس

هدیمن باوج وشیشوگ هتفر هک حبص زا مدبمار مرب منوتیمن هک مدوخ یلو مداد
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یرب یشکیم وشتمحز ردام هنک، دیرخ ماش هساو هک هتمارک تسد مد مردیح ،

هابتشا وسابل ایکال هش دوز و رید ای منومب نوزم دیما هب مسرتیم ؟ یریگب

نتسرفب

امتح مریم دیشابن نارگن _

ردام ینیبب یریخ _

هدنب موناخ تمارک ، متفر هنوخزپشآ تمس وهب مدش دنلب ومدیسوب وشتروص

دوب دایز شراک مزاب یلو میتشادن یدایز نومهم هکنیا اب تشاد راک یلیخ ادخ

مومت هک مراک ژهل، گنر دنچ ساالدو عون هس ود ندرک تسرد هب مدرک عورش ،

هنک تسرد داوخیم هک ییاهاذغ زا لدم ی اتاللقا مدرک تسرد مه هتفوک دش

شدلوت نوچ مه یرپ نامام و دمویمن راهان زورما مه نیودار ، هشاب هدش مک

راهچ تعاس ، ندب ییافص ی ونوشتروص رسو ات منامام اب هاگشیارآ دوب هتفر دوب

هتعاس مین شود ی عیرس ، مداتفانامام یلگ شرافس دای ، متشادن ملیم مدوب هدروخن راهان زونه و دوب
. نییاپ متفر مدش هدامآ و متفرگ

طقف متسین دلب وسردآ مریم مراد نم نامام یلگ _

تفر شقاتا تمس دشوهب دنلب نویزیولت یولج زا

مرتخد مرایم تارب _االن

تشگرب شتسد وت ذغاک ابی هقیقد دنچ زا دعب

هتشون باال مسردا ندن تهب هابتشا وسابل هک هدب هلیوحت دیسر منیا مزیزع _ایب

هدش
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متفر نوریب مداد نوکت یرس

متفر ،نم هرظتنم نوریب سنا آژ نامام یلگ هشاب _

مزیزع تارمهب ادخ _

،حاال یرپ نامام هنوخ ات دوب هار یتعاسکی مدنوخ وسردآ مدش هک نیشام راوس

اجنوا تفر یک نامام یلگ ال صا ندب سابل شرافس رود ردقنیا دوب یرارصا هچ

فوپ . دوبن سرتسد رد مدز گنز یچره هک منیودار داد،هب شرافس سابل و

و دعر و دوب هدش هایس ربا زا اوه . هرذگب مارب رتدوز ات مدرک مرگ میشوگ اب ومرس ومدیشک یا کالهف
ومنت نومسآ یادص ، دزیم یکانتشحو یاه قرب

هب هک دوب دایز شتدش ردقنیا دش، عورش نوراب هقیقد دنچ زا دعب ، دنوزرلیم

نوراب اتحاال مدوب هدیسرت اعقاو ، درک هاگن ونیشام زا نوریب دشیمن هجو چیه

هدش نامز خآرال مدرکیم رکف ، مدوب هدیدن یروجنیا

کاپ فرب ، مرادن نوریب هب یدید اعقاو نم و هدایز یلیخ نوراب تدش موناخ _

هش. رتمک نوراب مکی ات مینک ربص میروبجم ، تسین وگباوج مه نک

دید و ییاج دشیمن اعقاو ، دوبن یا هراچ

؟ هدنوم یلیخ مداد سردا هک ییاج ات طقف ، هرادن یداریا هشاب _

منک رکف عبر کی دودح دایز _هن

نامز یچره یلو ، درک کراپ یا هشوگ ونیشام . متفگن یزیچ ومداد نوکت یرس

مه رت هایس نومسا و رتکانتشحو هکلب دشیمن رتمک نوراب اهنت هن تشذگیم



133

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

متفگ ل**ب ،ریز دشیم

دش نوکیف نک نیمز تندموا ایند نیا اب یرپ نامام وتمدق مزانب _

مک مسرت و دشیم کیراتتشاد اوه دوب. هدرک مومت یرتاب راشژ میشوگ و میدوب نیشام یوت یتعاسود
دشیم رتشیب مک

هدش مرید منم هشیم کیرات هراد اوه دیتفیب هار تسه شناکما رگا _اقا

درک مهاگن هنیآ وت زا

میرب مینوتب منودیم دیعب اما متفیم هار نم مشچ یلو وتیعضو هک دینیبیم _

ونوزم یلا حشوخ ،اب دیشک لوط تعاسکی اقیقد عبر کی دوب هتفگ هک یریسم

شوم نیع اقیقد مدش دراو ات متفر هک یمدق دنچ ، مدش هدایپ نشام زا ومدید

دوب زیم تشپ هک یموناخ تمس .هب دیکچیم مزا بآ و مدوب هدش هدیشک بآ

متفر

دییامرفب مناج _

مدوب هداد سابل شرافس ، ریخب نوتتقو _سالم

دش دنلب زیم تشپ زا مداد شهب و دیسر

متفریم متشاد هگید منم نتفر همه دیدموا رید ردقچ _

مدیسر روز هب االمن مدنوم نوبایخ وت هتعاس دنچ اوه نیا رطاخ _هب

. تشگرب سابلگنر دیفسرواک کی اب هقیقد جنپ زا ،هب تفر یقاتا تمس هبو داد نوکت یرس

؟ هشیم ردقچ ، نونمم یلیخ _
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هدش تخادرپ لماک _

ات مدییود ونیشام ات نومتخاس ریسم ، متفر نیشام تمس هب ومدرک یرکشت

. مدوب هداتسیا شود ریز تعاس مین راگنا یلو مشن سیخ ثمال

اقا میرب _

سامت منوتب هک متشادن نتنآ یچیه اما دوب میشوگ راشژ رخآ دصرد دنچ

مریگب

؟ مریگب سامت نوتیشوگ اب هشیم هدیمن نتنآ میشوگ نم اقا دیشخبب _

درک نشور وشیشوگ

. هنوراب رطاخ هب منک رکف مرادن نتنآ یچیه منم _

همه االن مدوب نئمطم ، مدوب هدیسرن زونه نم و دوب هتشذگ بش هن زا تعاس

دوب حاضتفا ،اوه مریگب سامت یسک اب متسنوتیمن مدرکیم یراک ره یلو ننارگن

مادم و دشیم رتشیبمسرتسا تشذگیم هک هیناث ،ره ندوب کیرات اقرب نتفر رطاخ هب نوبایخ فصن و
بش هد تعاس هرخ ،بال دوب نیشام یولج تعاس هب ممشچ

جنپ هب مدز و گنز . مدش هدایپ نیشام زا ومدرک باسح ور هیارک سرت اب مدیسر

نراد قح نشاب تحاران مزا رگا دوبن ملد یوت دش،لد زاب رد هک دیسرن هیناث

هک ییاه هلپ هب ،ات تشادن نتنآ ممیشوگ ما، هتعاس دنچ ریخات رب ،عالهو بخ

و منوجاقا و منامام ، نوریب ندموا همه مسرب درکیم لصو نومتخاس هب وطایح

هک متخادنا ندرکیم مهاگن ینارگن اب هک همه هب یلک هاگن ، ندوب مه امین و ارات
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ی هتسجرب گر و هدرک هرگ یاتشم دش، لفق نیودار زمرق تروص ور ممشچ

دموا متمس هب تیعمج نیب ،زا درک رتشیب ومسرت شندرگ رانک

.... میشوگ یلو منزب گنز متساوخیم ادخب _

و هیقب نتفگ نیه یادص ، دنوم هفصن دروخ متروص وت هک یلیس اب مفرح همادا

هب مشخ اب امین درک، رت بارخ وملا ح دبمار اباب و منوجاقا و امین ینابصع داد

دیشک وشوزاب منامام هار طسو هک درک دنت اپ نیودار تمس

؟ ردام اجک نرهوش ونز ناج امین _

مرهاوخ ور تسد هراد قح نرهوش ونز نوچ _ دیچیپ نیگنس تدش هب وج نوا وت امین دایرف یادص
یولج نم؟ یولج هنک؟ دنلب

؟ عمج ؟وت منوجاقآ

هاگن مهب دنخزوپ اراس ، داتفا نیودار رس تشپ هب ممشچ و مدرک دنلب ومرس

. درکیم

لوا هنزب فرح یتشاذیم تتسد هنکشب ، نیودار هک اعقاو _ارات:

دش هتسب مامشچ و دیرپ سرت زا ماه هنوش نیودار نتفگ ارات و داد یادص اب

دنبب وتامشچ ینیبب ینوتیمن مراد وشرایتخا ههههمنز _

اللقا یتشادیم هگن وشردام ونم تمرح نیودار اقآ هنکن درد تتسد : نوجاقآ _

ینکن دنلب مچب ور تسد مدوخ یولج هک

اهنت نووج اتود نیا وت میرب دییایب ، دیشخبب نم ،هب منوتدنمرش :نم دبمار _اباب

نشاب
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بال تشاد هک دیدید دوب، یتحاران زا هگیم تسار دبمار ناج یرخف : یرپ نامام _

وت ایب ردام نم دیفس یوم رطاخ هب مرسپ ناج امین وت، دییایب سرت زا دزیم بال

شیپ ونم نیودار ، عمجنوا وت مرب تساوخیمن ،ملد مدوب هدیشک تلا جخ ، لخاد ندرب روز هب ور همه
دمویمن رد مادص یلو متخیریم کشا ، درک دروخ همه

تفرگ وموزاب مش در شرانک زا متساوخ ، شمنیبب هک مدرکن دنلب ممرس

؟ یریم یراد نییاپ یتخادنا وترس اجک _

متفگ هزرلن مدرکیم یعس هک ییادص اب

؟ هدنوم یا هگید زیچ یدرک مدروخ مه هیقب شیپ یدز، وکتک هکوت _

شدش دیلک یانودند نیب زا متدیشک شدوخ تمس هب وتفرگ ومقی تینابصع اب

: تفگ مورآ

منوا ؟ یدرگرب بش هد تعاس ؟هکاالن نوریب یرب هنوخ زا داد هزاجا تهب _یک

ربخ یب

: متفگ روخلد ومدرک شهاگن ضغب اب

نم یانفلت هب دوب شییاد رتخد مرگ شرس ممرهوش مرب، تفگ نامام یلگ _

هساو دوب مدای بوخ یلو ، هدیمن ونم باوج هنوا اب یتقو دوبن مدای ، دادن باوج

اهنت ،نم متفر مدوخ ومدنومن رظتنم یکلا منیمه هساو نم زج هراد تقو هیقب

ات اهنت شییادرتخدیلو منهج هب مرب ماوخب ییاج نم منهج هب ماوخب یزیچ نم منهج هب مشاب
هرن ترافس

دش. رتشیب ماکشا شزیر تدش
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نوچ منوتیمن دیشخبب مگب تفر مدای مرب تساوخ مزا نامام یلگ یتقو _

همه یولج مدرگرب مرب رگا مگب تفر مدای ، مرادن نتفر نوریب ما،قح ینادنز

رورغ نامام یلگ مگب تفر مدای مروخیم یلیس همه یولج ، هنکیم مدروخ

وت منامام مروخب نم هک یلیس اب مگب تفر مدای ، هشیم دروخ مماباب ومردارب

مدای هزات ، هنکیم وشتسد نتسکش یوزرا مرهاوخ هنکیم نیرفن ونیودار شلد

نوچ ، مدرک رید وت رطاخ هب هنکیمن رواب مرهوش نوچ رابن مگب نومسآ هب تفر

وشن بارخ مگب ممیشوگ نتنآ هب تفر مدای هنکیم مهیبنت لوا حیضوت زا لبق

ات حبص یلو هشیم ینابصع مدب باوج منوتن نم هنزب گنز مرهوش دیااااش نوچ

تسین مهم هدن ونم یاسامت باوج شدوخ رهظ زا دعب

تشپ زا نامام یلگ یادص ، متخیریم کشا نم و درکیم مهاگن توکس وت مخا اب

دموا نیودار

درکیم هیرگ تشاد ، میتشگرب شتمس هبناج اویت _

. مرتخد دیشخبب ردام دش نم ریصقت شمه هشخبب ونم ادخ _

مدیسوب وشتروص ، متفر شتمس هب ومدش ادج نیودار زا

ینادنز متفگن نوتهب هک هنم ریصقت یروجنیا دیگن ، نامام یلگ هیفرح هچ _نیا

یرصع راهچ ات حبص نومه وزا هنوریب شییادرتخد اب حبص زا مرهوش متفگن ما،

مدب باوج منوتن نم رگا یلو هدیمن ونم یاسامت باوج نوریب مدز هنوخ زا هک

مشیم هیبنت
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ییاریذپ وت همه ، مدش هنوخ دراو ومدرک دنت اپ منک هاگن نیودار هب هکنیا نودب

ننک نوشمورآ ندرکیم یعس مه یرپ نامام و دبمار اباب ، ندوب هتسشن تکاس

مغ و مشخ زا رپ هاگن هب یدنخبل ، دیخرچ متمس هب اه رس همه مدش دراو ات

مدیسوب مکحم وشتروص دش دنلب متفر شتمس هب مدز امین

تنوبرق وشن تحاران ، مدزن گنز کی منوریب اتحاال رصع زا دوب مدوخ ریصقت _

مرب

سابل باال مرب هسیخ ماسابل _ مدز دنخبل درکیم مهاگن ضغب اب هک ارات و سیخ یامشچ اب هک نامام هب
. مایب منک ضوع

مدب محرت زا مدوب بذعم نوشاهاگن ریز ، دوبن بوخ ؛حملا متفر مقاتا تمس هب

هب یلو متفریمن نییاپ ال صا دوبن امین و منوجاقا و نامام رطاخ هب ،رگا دمویم

. دایب اج مکی اتحملا متسش درس بآ اب ومتروص راب دنچ . مروبجم انوا رطاخ

زا رتشیب یلیخ مارب تراقح درد دوب، هدش رت زمرق مدوب هدروخ هک یلیس یاج

دمک تمس .هب دشیم رتشیب مضغب داتفیم متروص هب ممشچ دوب،ات یلیس نیا

متشادن شیارا هلصوح و حلا اعقاو ، مدرک ضوع ومسابل ومتفر ماسابل

دوب تخس مارب نییاپ مرب مدیشکیم تلا جخ ، مدش جراخ قاتا زا یروجنومه

هب اه رس .زاب متفر نییاپ اه هلپ زا ومدیشک قیمع سفن ات دنچ متسب ومامشچ ،

هک منامام و ارات رانک دوب. هدز لز نیمز هب مخا اب هک نیودار زج ، دیخرچ متمس

مدنوخرچ مشچ یچ ،ره مدز دنخبل نوشهب ومتسشن ندرکیم مهاگن یتحاران اب
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مدیدن ورامین

وک؟ امین _

میجبآ هب رگا متریغ یب یلیخ تفگ ، تفر درک:_ همزمز مورا و درک نیودار هب یهاگن صرح اب ارات
ندرگ نم وننزب یلیس ممشچ یولج

تسین نم یاج هگید اجنیا هدادن متسد راک میتریغیب ات مریم سپ منکشن

. تشاد قح یلو شنتفر زا تفرگ ملد

؟، هباوخ نینط _

شمدنوباوخ ، دیسرتیم دوب هدرک تیارس منوا هب هیقب سرتسا _هرا

دش دنلب دوب تکاس عقوم نوا ات هک منوجاقا

نک هدامآ و نینط وش دنلب ناج دیش،ارات دنلب موناخ یرخف _

ندش دنلب نامزمه مه یرپ نامام و دبمار اباب

دیدروخ کیک هن دیدروخ ماش هن ناج یقت اجک _

دز دبمار اباب یوزاب هب یتسد نوجاقا

دش فرص یفاک هزادنا هب ناج دبمار یسرم _

متفر منوجاقا تمس ننک.هب ضوع سابل نییاپ نامهم قاتا وت نتفر ارات و نامام

دیسوب ومینوشیپ

اباب وش هداما _ورب

درک دنلب وشرس دوب نییاپ شرس عقوم نوا ات هک نیودار ، مدرک شهاگن بجعت اب



140

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

درک هاگن منوجاقا وهب

هک دیدید ، دیشخبب نوتدوخ یگرزب هب درک یگچب نیودار یقت :اقا یرپ نامام _

درک هابتشا ، اویت لا بند اناتسرامیب وت هتفیب هار دوب هدنوم مک تشاد حیلا هچ

ور اویت دیربن دیشخبب امش

دیشخبب نم ،هب دیشخبب هنم ریصقت شمه ونم هشکب ادخ : نامام یلگ _

بش ،کی موناخ یرپ مدوخ ی هنوخ مربب ومرتخد بش کی ماوخیم : نوجاقا _

؟ هشن شاباب هنوخ نومهم مچب

درک هاگن مهب

ناج اباب وش هداما _ورب

هرخسم یادنخشین زا لقادح هنک رتهب وملا ح تسنوتیم اجنیا مندوبن بش کی

دش: دنلب نیودار یادص متشادرب وهک لوا مدق . مدشیم رود اراس

شمرایب ادرف دیدب هزاجا افطل هنومب دیاب بشما ، شمرایم مدوخ ادرف نوجاقا _

وق والیرپ رتخد نیا ؟ام ینک دنلب تسد ملگ تسد ور زاب هک هنومب _: تفگ یبصع نحل اب نوجاقا
گرزب

شارب بوخ ودروخن شاباب هنوخ هک ییاکتک مامت میدزن شهب رگنلت ، میدرک

یدرک ناربج

رتخد نیا ور تسد رگا شدوخ نوج ،هب هنومب رازب نم تنامض :هب دبمار _اباب

هنومب رازب نم رطاخ ،هب هرادن اج هنوخ نیا وت هگید هنک دنلب

دزن یفرح هگید ممنوجاقا ، نتفر هنوخزپشآ تمس هب نامام یلگ و یرپ نامام



141

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

: متفگ ششوگ مد مورا و مدیسوب وشتروص درکیم منوغاد شتحاران تروص

دیشابن نم نارگن ، متسنودیم وشاتیساسح ،نم نوجاقا دوب مدوخ ریصقت _

منکیم شمدا مدوخ

ارات تمس هب ندموا دوب، شلغبوت هک نینط اب ارات و نامام دز، ینوج یب دنخبل

مدیسوب ونینط تروص ومتفر

اه اجنیا دیدوب هدموا دنچ زا دعب دش نم ریصقت دیشخبب _

. دیسوب ومتروص ارات

امین اب نزب گنز زابتتنزب تساوخ رگا بشما مییوت نارگن ؟ام یروخیم ورام ی هصغ ترس یادف _
و نوجاقا رطاخ هب مینکیم بارخ شرسور ور اجنیا مییایم

دوب هتسب نومتسد نامام

متفر نامام تمس هب ومدیسوب ونینط باوخ قرغ تروص هرابود

ریصقت متسنودیم ومدرم یاتیساسح نم دیروخن ونم هصغ مرب نوتنوبرق _

هدش مورا هگید االن دوب ینابصع مه هظحل نوا ، دوب مدوخ

هدنوم تتروص ور شاتشگنا یاج هک هریمب تردام _

مدیسوب وشنوبرهم تروص

ممدوخ ادرف دینک شمورآ نامام مامین نارگن ، هریمب نوتنمشد هنکن ادخ _

منزیم گنز شهب

و هملباق اتود اب نامام یلگ و یرپ نامام ، نتفر طایح تمس هب وداد نوکت یرس



142

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

نداد نوجاقا و نامام هب وراه هملباق وندموا کیک فرظ ی

راکیچ میتساوخیم ،اذغ ناج یرپ هیراک هچ _نیا

باذع اب بش هک ورانیا دیربب ادخ وروت ، مشکیم تلا جخ نوتزا یفاک دح _هب

دیدیشک تمحز موناخ یرپ دوبن یزاین _ منکیم قد هرب هنسرگ مکش اب منومهم یرخف مباوخن

ماوخیم ترذعم نم منک هاگن نوتتروصوت هشیمن مور هک ادخب یقت _اقا

اباب دیشخبب مرتخد ناج ،ارات مینزب فرح مهاب تکرش مایم ادرف : دبمار _اباب

دینوسرب سالم مه نیمار هب نم فرط زا ناج

دبمار اباب منوسریم ونوتیگرزب _

طقف شدوخ ،هک نیودار ی هداوناخ فسات ساسحا و یهاوخ ترذعم رازه اب

منم و نتشادیمنرب مزا مشچ نتفر عقوم ات یلو ندش یهار مداوناخ درکیم هاگن

تمس هب همه نوشنتفر زا ،دعب منک تحار ونوشلا یخ هک مدزیم دنخبل مادم

تمس ،هب دوب هدادن مندش دنلب تمحز شدوخ هب یتح اراس میتفر ییاریذپ

مدیسوب وشتروص ومتفر یرپ نامام

کرابم نوتدلوت دروخ مهب نم رطاخ هب نوتدلوت یرپ نامام دیشخبب _

دیشک مدوب هدروخ یلیس هک ییاج متروص ور یتسد

متشاذگ مک مچب تیبرت وت نم هک ردام شخبب _وت

منوا ، دموا تلد یروطچ داد:_ همادا درکیم هاگن مخا واب تسشن لبم یور هک نیودار هب ور هیرگ اب
نوا دزن تشاد ایح امین هک ادخ هب شداوناخ یولج

مهب وت تاباب یدید رابکی ؟ وندز کتک یتفرگ دای اجک ،زا هنکشب وتندرگ طسو
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؟ هگب

هنک دنلب نوتور تسد داوخب ومع هک یدرکن ییاطخ امش ناج همع اراس: _

ییاطخ هچ مچب ، دوب نم فرح هب نداد شوگ اویت یاطخ اراس : نامام یلگ _

س؟ هچب نیا ریصقت کیفارت و نوراب ؟ دوب هدرک

: تفگ نتفر زا لبق دشو دنلب اج زا دبمار اباب

مدوب هدیشکن تلا جخ بشما هزادنا هب تقو چیه میگدنز لک _وت

ومتسد یرپ نامام . تفر نوشقاتا تمس وهب دیسوب ومینوشیپ و دموا متمس هب

تفرگ

مرتخد باوخب نامام یلگ قاتا وت بشما _

دش: عنام نیودار یبصع و مورا یادص منزب یفرح متساوخ ات

هباوخیم شدوخ یاج رس و شدوخ قاتا وت اویت بشما _

ود نم هنرگو تشاد یگزات امش هساو یرپ، نامام مباوخیم مدوخ یاج _رس مدش دنلب اج زا

مدرک تداع اقا نیا تصش برض هب هک سهلا

دیسر منبش زا لیاف نوا هک یرابکی زج مه افاصنا ، متفر مقاتا تمس هب مدعب

یلگ رشت یادص زونه اه هلپ اتباالی هشقح بخ یلو ، دزن مهب تسد هگید

رکف مکی ، امدرکیم رتشیب وشغاد زایپ مکی شاک ، دمویم یرپ نامام و نامام

نونشب هک یروط اه هلپ زاباالی مبل جنک تسشن سنجدب دنخبل ی ومدرک
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: متفگ

دوب یلیس ی طقف ،نیا هنوتدلوت ثمال ادخ وروت دیروخن صرح یرپ نامام _

،نم هشیم بوخ شاج مرتدوز و دوب رتمک دنبرمک یاه هبرض زا شدرد لقادح

یرابنا وت ندش ینادنز و دنبرمک ات ما یضار رتشیب اه یلیس نیا هب

قاتا تمس دشوهب رت گنررپ مدنخبل یرپ نامام نیرفن یادص ندش دنلب اب

تروص هب یهاگن هنیا یولج ، مدرک ضوع دیفس هاتوک نهاریپ ابی ومسابل . متفر

، متخادنا مزمرق

هرا؟ هرتهب دنبرمک یاج زا _هک درک راکیچ منینزان تروص اب ادخ وروت نیبب روعشیب نیودار _

هک وت دموا یروجچ هنج درم نیا هللا مسب اوه، مدیرپ رتم هس ود شادص اب

رد سابل تشاد هک شزا ومهاگن ومنک روج و عمج ومدوخ مدرک یعس . مدیمهفن

درکیم مهاگن و تسشن تخت یور مریگب تفریم تخت تمس وهب دروایم

هرا؟ منکیم تینادنز یرابنا _وت

دش دنلب دمویمن ششوخ متوکس ،زا مدش ماهوم نتسب لوغشم ومدادن وشباوج

هب وشدوخ هک مشب در شرانک زا متساوخ ومدش دنلب اج زا دموا متمس وهب

مامت درک، دنلب ومرس و درب منوچ ریز وشتسد مدرکن شهاگن ، دیشک مفرط

شامخا و درک هاگن دوب هدز هک یلیس یاج ،هب متخیر مامشچ وت ومیروخلد

هاگن مامشچ هب هرابود درک، شزاون ومتروص مورا تصش تشگنا دش،اب رت دیدش

یلو تساوخیمن ملد هکنیا ،اب مدش در شرانک زا ومتفرگ شزا مشچ درک
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شهاگن یمشچ ،ریز متخادنا قاتا هشوگ هرفن ود لبم یور ومتشادرب ومتش بال

دش رمک هب تسد مندید اب دروایم رد وشراولش تشاد مدرک

مدادن باوج مزاب ؟ اجنوا یتفر یچ یارب _

ینابصع تتسد زا یفاک دح هب بشما ، اویت تخت ور یدرگیم رب مدا هچب نیع _

متسه

هدش،ره کالهف مدیمهف داد نوریب هک یسفن زا مدرک شهب ومتشپ ومدیخرچ

یطلغ بجع دش هتفرگ ،حملا دموین شزا ییادص هگید مدنوم رظتنم یچ

حبص ات اجنیا یروجچ حاال بخ تخت ور متفریم درکیم رارصا مکی رگا امدرک

لثم مریمیم امرس و دردرمک زا حبص ،حاالات مایب متسین دنلب مه هوشع ، مباوخب

ونیمز نیب وهی هک مدزیم رغ مدوخ هب یروجنیمه متشاد ، شیپ زور دنچ

مدرک عورش و مدیسرت ثمال هک مدیشک یکلا هاتوک غیج ،ی مدش قلعم نومسآ

دموا شک نیودار یاه ،ل**ب نیمز رازب ونم مایمن نم هک نتخادنا کتفج

؟ سپ یدیبسچ ومندرگ مکحم و یتسد ود ارچ ییایمن _رگا

نوکت یکلا وماهاپ ومدوب هتفرگ وشندرگ تفگیم تسار ، مدرک متیعضو هب یهاگن

تمس دش،هب رتشیب شدنخبل ، مدرک زاب شندرگ رود زا وماتسد عیرس ، مدادیم

باالی تفرگ وماتسد اتود دزو همیخ مور منک رارف متساوخ .ات تخت یور درک ترپ ونم وتفر تخت
مرس

نک ملو _

درکیم منووید شراد شخ و مورآ یادص
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؟ ینک راکیچ هک منک تلو _

ومامشچ دوب هدیسر رازه هب مبلق نابرض ، دیس وب** وشیلیس یاج دشو مخ

، هنیبن ومامشچ غارچلچ ات متسب

وتامشچ نک _زاب

مینوشیپ ور وشینوشیپ ، مدش قرغ شامشچ یهایس ووت مدرک زاب ومامشچ مورا

تشاذگ

دیشخبب _

دنخبل مدینش نیودار نهد زا هک نومکرتشم یگدنز دیشخبب نیلوا هب دشیم

هاگن هساو تفر فعض دزن؟ملد دنخبل یکیدزن همه نیا هب دشیم ؟ منزن

درک راکش ور هدنخ نیا مدنخیم مدید ات نیودار و دموا شک ماب ،ل** شتحاران

، نتفریم دنت اه هیناث نواردقچ ، متشاد تسود وشاه هس وب** ردقچ ، تخیر ملد مرازه راب یارب نم و
نم هبنج یب بلق هب شساوح و دیس وب** ومینوشیپ

یاتشگنا در هب هک ییاه هس وب** دادعت هگید راب.... راهچ راب... ...هس رابود ، دوبن

درک ضوع نم اب وشدوخ یاج دوب، هتفر رد متسد زا دزیم متروص ور شدوخ

تسد ، مداد شوگ میگدنز یقیسوم نیرتگنشق وهب متشاذگ شنیس ور ومرس ،

زا حبص ...ات درکیم شزاون ونوشرات هب ورات دیخرچیم ماهوم الهبالی نیودار

هک یبش نیرتهب مدنورذگ ومیگدنز بش نیرتهب نم و درک مباریس شاه شزاون

متشاد تسود ردقچ و هریمن مدای شزا هیناث هب هیناث تقو چیه مدوب نئمطم
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نوا یات رازه ، مزا هش ییوجلد یروجنیا ومش هیبنت و منک ینکش نامرف زاب

زور ره مرضاح دش، مرمع بش نیرتهب مارب هک یبش زا هقیقد کی یادف یلیس

، میدوب رادیب حبص ...ات منک هبرجت ویبش نیچمه شدعب هرارق رگا مروخب یلیس

رکش ل**ب ریز ور ادخ مامشچ ندش هتسب و اوه ندش نشور زا دعب هرخ بال

هرخ بال موناخ اراس لد... هت زا یاه نتفگ رکش نیا دادیم فیک ردقچ و متفگ

تسود ال صا هاگدورف میرب میدوب هدش هدامآ یگمه وام ندربیم فیرشت زورما

حبص زا هک مه اراس دز، فرح نیودار فرح ور دشیم هگم یلو مرب متشادن

نتفر اداناک کی منک شهل منزب تساوخیم ملد هک دوب هتفرگ هفایق نیچمه

ورضاح همه متفر نوریب قاتا یا،زا هدقع تخبدب درکیم شفخ تشاد ههامود

داتفا نم هب شمشچ ،ات دوب هتسشن هک نامام یلگ زج هب ندوب هداتسیا هداما

دش. دنلب

میرب دموا مه اویت _

درک کزان مارب یمشچ تشپ مندید اب اراس

ناااج اویت یایب دوبن _المز

متفرگ وشتسد ومتفر نیودار تمس هب

داوخب نیودار ییاج میرب مییاوخیم میراد راک نیودار ونم مزیزع مایمن وت هساو _

هشیم رید ملا بند اجنیا هدرگرب

یلیخ یرپ نامام یلو دوب هتفرگ نوشدنخ دبمار اباب و نیودار و نامام یلگ
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تفر نوریب تمس هب همه زا رتدوز اه، لک لک و ثحب نیا زا دمویمن ششوخ

زاورپ زا هنومیم اج رتخد نیا دش رید دییایب _

ابام هیلا امخ نیشام نامام یلگ _ قودنص وت تشاذگ وتانودمچ ردیح ناجاراس میرب : دبماراباب _
دییایب

دیشاب هتشاد دیابن محازم دینووج امش مایم دبمار اب مرتخد _هن

مایم نیودار اب ؟نم نداماد سورع هزات هگم هیچ محازم موناخ اراس:اوگالب _

وت وهام ود اداناک یاج ینتفر مد منزب شاک ، مدرک تشم ومتسد صرح زا

تفگ هدنخ واب دیشک تفرگ ومتسد نیودار اه، هنورذگب ناتسرامیب

هتفر ینک شلمحت هگید تعاس ود یشیم یندروخ روخن صرح _

نیشام وت مامت تحاقو اب اراس مدید هک میتفر نوریب تمس هب ومدز یدنخبل

رد ومتفر نیشام تمس هب هنزب یفرح تساوخ نیودار ،ات هتسشن ولج نیودار

درک: مهاگن مامت یگوررپ اب مدرک زاب ور ولج

؟ یتشاد یراک _

مدز یا هرخسم دنخبل منک، ناهنپ ومصرح مدرک یعس

یدینشن درک تادص یچ :ره هراد تراک یرپ نامام هن _نم

ولج مدیرپ عیرس هک تفردبمار اباب نیشام تمس دشوهب هدایپ نیشام زا مدیشک بقع ومدوخ مدعب
هب درک عورش دنلب یادص اب نیودار متسب وردو

. ندیدنخ

راوس نیودار اب نامزمه و درک وزاب بقع رد صرح اب هیچ عوضوم دیمهف اراس
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ندش نیشام

ینیشب مش هدایپ رتدوز یتفگیم بوخ ؟ یراد نتسشن ولج هدقع مزیزع یخآ _

رتدوز ولج هک منک تباث تهب متساوخیم یتشاذگ لیبنز وت مدید مزیزع _هن

یریگب اج لبق تعاسکی زا زاین المز هسریمن

ومدرک نشور و طبض درک. نشور ونیشام هدنخ واب داد نوکت یرس نیودار

گنهآ اب مدرک عورش و مدرک ادیپ اگنهآ نیب وزا یساس نملتنج گنهآ

دش: دنلب زاب اراس شارخشوگ یادص هک ندنوخ

شوگ یجراخ گنها طقف ،نم یدیم شوگ هیچ زخ یاترپ وترچ نیا ها _ها

منکیم

هدوب یجراخ منامام ، یجراخ طقف هن اما مدیم شوگ مه یجراخ یاگنها _نم

دوش ربتعم ،رگ دوشربتعم ادگ هک رادم اور بر ای نتفگ میدق ؟زا مگب ها یناریا یاگنها کهب ماباب ای
سایضعب تیاکح ،حاال دوش ربخیب ادخ ز

اب مه نیودار مدرک دایز رخا ات وگنها یادص نم وندز فرح هب درک عورش

ره یلو مدوب هتفرگ درد رس ممدوخ گنها دنلب یادص ،زا درکیم مهاگن دنخبل

شمسا منهذ وت همهفب رگا هک دوب،خا موناخ نومیم یادص زا رتهب دوب یچ

هیچ....

رگا تدم نیا دیشخبب موناخ وگالب مزیزع نیودار ، ناج ومع ، ناج همع بخ _

مدرک نوتتیذا
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مداد وشباوج هیقب زا رتدوز مدرواین مک منم درواین ونم مسا دمع زا

هشن رارکت هگید افطل یلو منکیم شهاوخ _

دوبن امش اب یسک یلو دیشخبب _

ما؟ هیقب نوبز نم یتسنودیمن هگم _اوا

دیرپ فرح طسو عیرس یرپ نامام ثحب نتفرگ زاباال یریگ ولج یارب

تهب هرذگب شوخ ، مشچ ور تمدق ناج همع یتمحازم _هچ

مزیزع یومع و همع مممشچ _ ناج اراس نکب اراکنیا زا مزاب : دبمار _اباب

دیس وب** ورود ره مدعب

رطخ یب رفس ناج اراس هرذگب شوخ : نیودار _

پچ طسو متخادنا ومدوخ عیرس هک هنک شلغب تساوخ دموا نیودار تمس هب

: تفرگ ونیودار تسد ودرک مهاگن پچ

میرب مهاب ویدعب رفس هللا اشنا مزیزع یسرم _

ورب تمع اب ویدعب رفس وررپ هرتخد امنک شهل منزب مگیم یه

تارمهب ادخ ورب مرتخد دش عاالم تزاورپ هرامش : نامام یلگ _

هک دوب یخاش مدا یلیخ راگنا ،حاال تفر و درک یس وب** ور مه نامام یلگ اب

مشوج وصرح تفر رکش ور ادخ ، هصغ زا مریمیم نم هدرکن یس ** وبور نم اب

گنز امین هب ات مدروارد ومیشوگ میدموا نوریب هک هاگدورف سنلا دش.زا رتمک

ش هتسخ یادص قوب ات راهچ زا ،دعب دشن تصرف یلو متساوخیم حبص زا منزب
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دیچیپ یشوگ وت

دموا مبل هب دنخبل شادص دینش ابمناج _

؟ یبوخ رهاوخ لد زیزع _سالم

وشلد یلو منزب گنز تهب متساوخیم حبص ؟زا یبوخ ،وت مبوخ ردارب قشع _سالم

متشادن

متفرگ هلصاف ندرکیم مهاگن هک هیقب ونیودار زا

یب ومتسنودیم ونیودار یاتیساسح ،نم مدوب مدوخ بشید ثعاب ؟ شاداد ارچ _

متفر هزاجا

وتشاداد یولج عمج، وت منوا هنک دنلب تسد تور تشادن قح رصقم مردقچره _

؟ یدموین ؟ارچ اجنیا ییایب زورما دوبن رارق هگم ال ؟صا یراک و سک یب هگم ، تاباب

درک یهاوخ ترذعم مزا دش هک مورا بشید ادخب روخن صرح مرب تنوبرق _

هک تشاد زاورپ زورما مه هرتخد نیا مش ادج شزا دموین ملد مدش رخ منم

دوبن تسرد اجنوا مندموا

داد نوریب ادص اب وشسفن

یارب میروخیم وتیارب هک یصرح مرازه کی درک جاودزا ،ارات اویت ماوخیم وتیتخبشوخ طقف _نم
دوخ اب یگچب زا نیودار لثم شرهوش هکنیا اب میدروخن نوا

دایب نیمز هب نومسا ای هرب نومسا هب نیمز رگا نودب ونیا دوب، هدشن گرزب ام

مزیزع متتشپ نم
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هتتشپ هوک نیع هک یردارب کی و یماح کی روضح زا رتگرزب یمرگلد هچ

میشکیم وشلتق هشقن مه اب درک متیذا رگا یرس نیا هشاب مشتادف نم یهلا _

؟ هبوخ ال صا

یرهاوخ هبوخ _

س هتسخ تادص مزیزع نک تحارتسا _ورب

رادهگن ادخ شاب تدوخ بظاوم ملگ هشاب _

ظفاح ادخ _

: تفگ هدنخ ،اب نیودار هنیس وت مدروخ متشگرب ات مدرک عطق ویشوگ

؟ هشکب ونم لتق هشقن داوخیم ولوچوک هجوج _

مدرک مخا

ومدب همادا ومفرح تشاذنینزب ونم یاوخب زاب رگا متفگ مشدعب هع، هگید هیچ ولوچوک هجوج _
تشاذگ متروص ور وشتسد

هتفیمن قافتا نیا هگید ، مدیشک درد وت زا رتشیب مدوخ _

یگنسرگ زا میدرم ؟ دییایمن اه هچب : دبماراباب _

متفر ندوب ام رظتنم نیشام یولج هک هیقب تمس هب

اباب؟ نوریب میرب وماش _

درک زاب ونیشام رد ودز یدنخبل

مگب وهن داوخب یزیچ مزا ملگ سورع هشیم هگم _
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بوخ تارطاخ زا هگید هحفص کی و میدروخ کیش ناروتسر یوت مه رود وماش

دش.... هفاضا میگدنز تارطاخ رتفد هب

رد ندوب اب مزور و ...حلا هرذگیم نیودار هداوناخ اماب ندش هنوخمه زا هامکی

ارات و نامام هک اصوصخم دوب، هدش رتهب یلیخ یرپ نامام و نامام یلگ رانک

یعس اباب و امین ، میدوب مهاب و زور لک ییاتقو کی و ندمویم مندید هب دنت دنت

و یرپ نامام تمرح هب نتشادن تسود ، تسین نیودار هک نایب ییاتقو ندرکیم

... ندوب هدرکن شومارفو یلیس وبش نوا تاقافتا زونه نوچ ، ننزب نیودار هب تینابصع زا یفرح اباب
و یگدنز یعقاو ینعم متشاد هام کی نیا

تسود اعقاو نوچ هنزیمن نتفر هنوخ زا یفرح هک مدوب لا حشوخ ... مدیمهفیم

نومکرتشم یگدنز دب تارطاخ روادای طقف هک یهاگ هجنکش نوا هب متشادن

نانوی زا نوشهام دنچ رفس زا هزات نوشارسمه و نامدار و رهمدار ... مدرگرب دوب

مه نم هداوناخ ... میدوب هتفرگ یگداوناخ کیچوک ینومهم وهی ندوب هتشگرب

روضح ... مدش لا حشوخ یلیخ تباب نوا زا ،هک ناین نداد حیجرت اما ندوب توعد

یهاگ هک یتشرد و زیر یافرح و ینورپ کلتم والهل ابیز و رهمدار و نامدار

هب اپ حبص ....زا تشادن یزیچ مداوناخ هساو یتحاران و صرح زج ندرکیم مراب

و نامام یچ ...ره میدرک زیمت ور هنوخ شرتخد نویاتک و موناخ تمارک یاپ

وبش نوا ماش تساوخیم ،ملد دوبن راکهدب مشوگ نیشب نتفگیم نامام یلگ

هب طوبرم یاراک یرسکی لا بند دوز حبص اباب اب ردیح ومع منک، تسرد مدوخ

مه موناخ تمارک و نویاتک ، دیرخ هرب هک دوبن یسک ، ندوب هتفر اباب تکرش
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ندیرخیم دوب نوشتسد مد یچره ، ندروایمن رد رس نوچ متسرفب متساوخیمن

: دیچیپ یشوگیوت ش هنودرم و مب یادص قوب ات دنچ زا دعب ، متفرگ سامت نیودار اب اراچان

_هلب؟

ناج نیودار _سالم

دش. رارقرب توکس یا هیناث دنچ

؟ مناج _سالم،

مرب مدوخ هشیم تسین مردیح ومع ، مراد دیرخ بشما ماش هساو مزیزع _

؟ هاگشورف

تسرفب وتمارک و نویاتک _

نرخیم هشاب تسد مد یچ ره نرایمن رد رس هخا _

: تفگ خوش نحل اب

؟ نرخب یچ نرایمن رد رس دعب ننک تسرد ماش ناوخیم انوا _

؟؟؟؟ منک،مرب تسرد مدوخ وبشما ماش ماوخیم هخا _هن،

: تفگ مورا و داد نوریب ادص اب وشسفن ..

تلا بند مایم مدوخ هگید تعاسکی دوب سب نامام سابل هساو یتفر رابکی ریخن _

مرایب رد ورایراج مشچ منک تسرد ماش ماوخیم ااینکن رید سپ هشاب _

. دیدنخ
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،عفال مایب دوز منوتب مدب ماجنا ومراک رتدوز ات نکن ینوبز یلبلب ، مایم دوز هشاب _

متشپ زا یرپ نامام یادص اب هک مدیسوب ونفلت مکحم درک، عطق وهک یشوگ

مدیرپ یرتم ود

ونفلت ارچ نک چام وشدوخ دایب نک ربص ناج ردام _

هاگتسد وور یشوگ مورا و متخادنا نییاپ ومرس ومتفرگ زاگ تلا جخ زا ومب ل**

دیدنخ متلا جخ ...هب متشاذگ

ردام یدرک قوذ یروطنیا هک تفگ یچ _حاال

اج. زا مدیرپ لا حشوخ هرابود شیروادای اب

ملا... بند دایم شدوخ تفگ مراد دیرخ ماش هساو متفگ _

؟ یدرک شسو ب** یزیچ نیچمه هساو ردام _او

. مدیشک یهآ هتشذگ یروآدای اب ومدز یگنرمک دنخبل

هبرجت وحاال ندوبمگرزب یاهوزرا وزج ینامز ی یلو یرپ نامام نشاب کیچوک دیاش ازیچ _نیا
هنیریش یلیخ مارب نوشندرک

درک: مهاگن مغ اب

لیر ور هراد نوتیگدنز هک رکش ور ادخ ، مزیزع مدرک یخوش ، مرتخد منودیم _

هتفیم

. متخادنا شندرگ رود ومتسد و متفر شتمس هب

هنامام یلگ و امش یاه کمک رطاخ هب شمه _
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دز. مرمک هب یا هبرض مورآ

مزیزع هتدوخ کاپ لد و قشع رطاخ _هب

ورام نوبایخ وت یسک رگا ...هک مسرب رظن هب بوخ نیودار رانک متشاد تسود

نیج راولش ، مدیشوپ ومهاتوک یکشم مرچ یوتلا هرت....پ رس هرسپ هگن دید مهاب

یاه همکچ ، مدرک مرس ومیدادم کون وشال مدرک رصتخم شیارا ،هی یکشم

هنوخ ووت عبر کی نیا متسنوتیمن هک مدوب هدز قوذ ردقنیا ... متشادرب ومدنلب

امرس نیا یلو دوب درس ... منومب شرظتنم طایح وت مداد حیجرت ، منیشب رظتنم

متفر هچوک تمس هب ودبتخادنا سیم ...ات دموا نیودار هک تعاس مین دش عبر دوب،کی شخب تذل مه
. مدش نیشام راوس و

_سالم

تخود مهب مخ اب وشقیقد هاگن

؟ هزمرق ردقنیا تتروص ارچ _

دش. رتگنررپ شمخا متروص یامرس وزا تشاذگ منوگ ور وشتسد تشپ

؟ یدوب طایح وتمدز یدنخبل

مکی _هرا

درک. تکرح و داد نوکت فسات یور زا یرس

؟ ردقچ _

تعاس _مین



157

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

درک. مهاگن یبصع

؟ یدرک لوپمآ و یگدروخ امرس سوه زاب ؟؟؟؟ تعاس همین _

هک ییاه هاگن نوا وطالین...زا و قیمع درک، مهاگنمدشن دنب هنوخ ،وت میتفرن دیرخ مه اتحاالاب هخا _
ور هک ومتسد ، شارب مدرمیم

ملد درک، لفق ماتشگنا نیب وشاتشگنا و تشاذگ هدند یور و تفرگ دوب ماپ

تسنوت هنحص نیا ردقچ و نومدروخ هرگ یاتسد زا مرادرب مشچ تساوخیمن

دزن،اما یفرح هگید هاگشورف ...ات هنودیم ادخ طقف هنک بآ نم لد ووت دنق

ور سیدنت وهب منیشب و ریسم لک متشاد تسود ... هلوغشم شرکف دوب صخشم

قشاع .... مدوب شیگدننار یاتس ژ قشاع ... مدرک مراک نیمه هک منک هاگن مورب

ومهاگن ، دشیم طوبرم نیودار هب هک یزیچ ره قشاع ...کال مدوب شنومرف تسد

مامشچ اب ریس لد هی منم و درکن یضارتعا رکش ور ادخ یلو درکیم سح

هک یزیچ ره منم و دمویم ملا بند دبس اب هاگشورف میدیسر یتقو ... شمدروخ

رغ هن درکیم ضارتعا ...هن دمویم شک نامز شاک ، متشادیمرب و متشاد المز

مدرک شادص مورآ . میدش نیشام راوس ندرک باسح زا ...دعب دزیم

ناج نیودار _

درک: مهاگن یا هیناث دنچ و تفرگ نوبایخ زا وشهاگن

مسرب منکن رکف یلو منک تسرد مدوخ متساوخیم ؟ میدب شرافس کیک هشیم _ مناج _

یچ؟ هساو کیک ؟ کیک _
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داوخیم کیک ملد میروخب کیک میتسنوتن یرپ نامام دلوت بش نوا هخا _

هگن یدانق کی یولج هک متفگن یزیچ منم هن، ای هرا ینعی مدیمهفن دزن... یفرح

دش... هدایپ و تشاد

هگید _ایب

هشاب تولودر طقف همدرس نم هدب شرافس تدوخ _

مدرک شدنلب دق هب یهاگن . تفر وداد نوکت یرس

هخا مرب تلکیه دقو نوا نوبرق _

راوس ، مدوب ریگرد لومعم قبط طبض اب منم و دیشک لوط یعبر کی هدرگرب ات

متسشن فاص دش هک نیشام

؟ یداد شرافس _

هگید _هرا

گنس متشاد تسود . مدشمراک لوغشم منم . تفر و دروا هنوخزپشا وات لیاسو ، هنوخ دنودرگرب ونم
و مدرک نوریب منویاتک و موناخ تمارک مرازب مومت

اب ولپ یزبس غرم، اب ولپ کشرز ... مدوب هنوخزپشا وت بش ...ات مدش لوغشم

دنچ ،اب ینوراکام ،ساالد غرم کیک و ایناز ال تشوگ اب ولپ یلا قاب دیوش ، یهام

زا هتبلا ، ندوب هدموا مه نیودار و اباب متفر نوریب هنوخزپشآ زا یتقو ژهل... گنر

ک دوب راک مرگ مرس ردقنیا ... هدموا نیودار مدوب هدیمهف ال چخی وت کیک

. مدشن هنوخزپشا وت شروضح هجوتم
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دیشابن هتسخ مزیزع ناج.سالم اباب _سالم

داد ومباوج ینوبرهم اب اباب

اباب یشابن هتسخ ملگ سورع _سالم

شک یراج دنمرنه موناخ _سالم

هب تفگ دمع زا یرپ نامام یولج زومرام نیودار ، ندیدنخ همه شفرح اب

متسشن شرانک ومتفر شتمس

نمرهاوخ نیع مایراج هیفرح هچ نیا _هع

یفرح ات متفر شهبیا هرغ مشچ یگیم تسار هکوت تمع نوج هرا هنعی هک درک مهاگن یروج هی
. هنزن

یا هنوخزپشا اتحاالوت رصع زا یدش هتسخ ردام مریمب : یرپ نامام

مریگب شود ی مرب نم دیدب هزاجا .رگا یفرح هچ نیا ناج نامام هنکن ادخ _

هرب رد تیگتسخ هک ورب مرتخد :ورب نامام یلگ

وت متخادنا مدوخ عیرس قاتا وت مدیسر ،ات مدرمیم یگتسخ زا متشاد مه اعقاو

داتفا مدای هزات متسب هک وریش ، دروا اج وملا ح مرگ بآ هتعاس مین شود ... مومح

زاب ورد الی مورا منک... راکیچ حاال ها میگنخ نیا هب تنعل ... متشادن رب هلوح

قاتا ندوب خیلا زا یتقو ، مدنوخرچ دشیم هک ییاج ات قاتا وت ومهاگن و مدرک

بوکخیم مرس تشپ زا شادص اب هک مدموا نوریب مومح زا دش تحار ملا یخ

... مدش
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؟ قاتا وت دایب یسک تقو ی یگیمن ، هندموا نوریب عضو هچ _نیا

رد وت متفر تروص اب هک مدییود مومح تمس هب ومدز شفنبارف غیج ی

متشکیم ومدوخ مدرکیم ادیپ راد بانط هقلح ی عقوم نوا دیاب ینعی ... مومح

مدوخ هب رام رهزهی ملد ...وت هیرگ ریز مدز دنلب ... شزا مدیشکیم تلا جخ دوب، هتفرگ درد مینوشیپ ،
رع زج متفگیم مدوخ هب امتح مدوب نیودار یاج ،رگا متفگ

؟ یدلب مه یا هگید زیچ ندوب یتفلچ واپ تسد وندز

مکحم تلا جخ مش،زا دنلب درک مکمک .... دروا رد وملوح و تفر دمک تمس هب

. دیچیپ مرود ور هلوح ، متخیریم کشا و مدوب هتسب ومامشچ

وتدوخ ارچ اتسین اراک نیا هب یزاین یشب ... یاوخیم راب، ود دش مزیزع _

شمدیدیم هیشوپ اتحاالاب راگنا هنکیم هیرگ نیچمه ،حاال راوید ورد هب ینزیم

خی تشاد ماپ و تسد نوچ دوب هداتفا مراشف منک دوب،رکف مورا شادص نحل

نییاپ ومرس ، درکیم مهاگن تشاد ... مدرک شهاگن کشا رپ یامشچ ،اب دزیم

...هب مدرکیم قه قه ادص ...یب منیس هب دوب هدیبسچ منوچ هک ردقنیا متخادنا

نم مربون اعقاو دوب مندروخ نیمز رطاخ هب مدیشکن تلا جخ ... رطاخ

ضبقنم ندب شنتفر زا ،دعب تسب دشوردو جراخ قاتا زا تشذگ ک مکی ...

مدیبوک مرس یوت مکحم تشم ...اب متسشن تخت ی هبل ومدرک دازا ومدش

ها گنخ گنخ گنخ _

قح ... نوریب مرب متشادن حلا درکیم درد مرس ردقنیا ، مدوب هداما و هدیشوپ سابل هک دوب یعبر کی
مرب االن دوب هدش زمرق ممینوشیپ ؟ متشادن متشاد
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دوب بارخ نوششیپ منیودار هقباس هک اصوصخم مدروخ کتک ننکیم رکف نییاپ

مه هیقب دوب صخشم نییاپ یاه ادص رسو ...زا مدرک زاب ورد الی مورا ،

دوبن یا هراچ ... متفر نوریب قاتا وزا متخادنا هنیا وت یهاگن رخا راب یارب ... ندموا

ییاج وهب تسین کتک همولعم هزات منک میاق ومدوخ متسنوتیمن هک دبا ات

قیمع سفن ات دنچ . مونشیم شرطاخ هب یکلتم ی متسنودیم اهتنم هدروخ

وگب و تبحص لوغشم و ندوب هتسشن مه رود . متفر نییاپ اه هلپ وزا مدیشک

. ندوب دنخب

_سالم

نتشگرب نم تمس وهب ندش تکاس همه

نامدار رسمه ابیز . نداد ومباوج تبحم اب نامام یلگ و اباب و یرپ نامام

. دنخبل ات دوب دنخزوپ هیبش رتشیب هتبلا دش... دنلب ودز یدنخبل

مزیزع یروطچ ، هکیچوک یراج هب _هب

؟ یبوخ امش مزیزع مبوخ _ درک ملغب کشخ یلیخ ، متفر شتمس هب

؟ ییادیپ ؟مک یبوخ اویت :سالم نامدار _

مداد تسد شاهاب ومتفر شتمس هب

دیتسین ههام دنچ امش نامدار متسه نم _واال

هدش دازا هدروخ وفع شهب ایگزات هدوب سبح وت شاداد تسین ادیپ :مک رهمدار _
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ور اباب و یرپ نامام و نامام یلگ هرغ مشچاب هک ندیدنخ هب درک عورش مدعب

دش. ورب

و داد تسد طقف یچیه هن سالیم هن دش دنلب شاج زا مه رهمدار رسمه الهل

و متفر مورا دوب. هدش تفلک متسوپ مدیاش ، نوشاراتفر دوبن مهم مارب ... تسشن

یلو دوب توافت یب نم هب تبسن هک دوب نامدار طقف ، متسشن نیودار رانک

، مدروخ ونوشاباب ثرا راگنا ندرکیم مهاگن یصرح ابی والهل ابیز و رهمدار

االنباال نیمه دیرایب لطس ی مدروخ ونوتثرا رگا مگب تساوخیم ملد یلیخ

بادا یدابم رگا تعامج نیا هشب بدا یب دیاب مدا یهاگ یلو ادیشخبب ، مرایب

دروخرب شاهاب فرط دوخ لثم همز ال اتقو یهاگ ، ندشیمن یروجنیا هک ندوب

هاگن لیلد . درکن تقو چیه نم هک یراک دایب، شتسد راک باسح ات ینک

هاگشناد زا متشاد زور کی ، دوب مراگتساوخ ینامز ...کی متسنودیم و رهمدار

هب رس هراد مدرک رکف لوا وش، منز اویت تفگ نومنوخ رد یولج دموا مدمویم

تروص و امخا زا یلو ؟ حبص ادرف ای مشب االن مشچ متفگ هدنخاب ، هرازیم مرس

متبثم باوج تشاد عقوت اعقاو ینعی ... هیدج لا ماک ریخن مدیمهف شمهرد

یلک مدعب دزیم ونم یکشاوی هشیمه میدوب هچب ، هریمن مدای تقو چیه ؟ هریگب

رد مادص مسرت زا منم منکیم بارخ وتکسورع یگب یسک هب رگا درکیم دیدهت

رییغت ماهاب شراتفر هجرد ۰۸۲ نیودار هب نم تبثم باوج زا ...دعب دمویمن

دش. رتدب دوب درک.دب
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هامکی اب هتبلا اه هدلوت ثمال وهی دیتفرگ توکس هزور نوتمه هیچ _اباب:حاال

ریخات

ندرکیم چپ چپ مورا والهل ابیز ... مدروا ال چخی وت وزا کیک و مدش دنلب اج زا

اب نیودار و هدنخ اب نامام یلگ ، ندرکیم تبحص مه اب مه یرپ نامام و .اباب

نیرتهب کرابم نوتدلوت _. مدیسوب وشتروص و متشاذگ یرپ نامامیولج و کیک . ندرکیم مهاگن مخا
ریخات هامکی اب اباب لوق هب هتبلا ایند یرپ نامام

دیسوب ومتروص

مگنشق سورع وت یادف _

رازب ام هساو یکالمس نوج اویت مگیم _الهل:

متسشن نیودار رانک هرابود

مداد وشباوج دنخبل واب یداع یلیخ

؟ مزیزع یچ _کالس

دز. یدنخزوپ

ینیریشدوخ _کالس

درک. یمخا یرپ نامام

رتخد اویت ... هشنوبرهم بلق رطاخ هب هنکیم یراک رگا اویت الهل... هیفرح هچ _نیا

هدش گرزب نومدوخ اب یگچب س،زا هنوخ نیا

. تخادنا اپ یور اپ ابیز



164

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

دز ورانشدوخ تسود نیرتهب هب هک دوب مشنوبرهم بلق ناج،زا نامام دیگیم تسار _

ادخ ، مدرکیم سح مدوخ یور ور همه هاگن ، متخادنا نییاپ ومرس ، دیزرل ماتسد

ومنهد با دنت ...دنت نییاپ ندرک مترپ عافترا کی زا هک راگنا ابیز. هنک تتنعل

یسک ک مدوب هتفرگ متشم وت ومسابل هشوگ هرب... نیب زا مضغب ات مدادیم تروق

ونم و هنک زاب نهد نیمز هظحل نوا تساوخیم ...ملد هنیبن ومتسد شزرل

دوب منبش سیلبا هکنیا اب مدوب هدرکن یهانگ نم هکنیا اب مدیشک تلا جخ ، هعلبب

دش، هتسب منهد هک دز هبرض مهب یروج کی یتنعل ، مدوب بذعم یلو نم... هن

دای مه نیودار یارب هیضق نیا هکنیا ،زا مدب وشباوج ای منزب فرح متسنوتیمن

مرخرخ ور نتشاذگ اپ راگنا متشاد یگفخ سح ،ی مدوب تحاران دوب هدش یروا

ننکیم رتشیب وشراشف نراد هظحل رهو

هدیشک تمحز همه نیا مسورع ؟ ینک توف وراه عمش یاوخیمن یرپ _اباب:

منکن توف ارچ . هدیشک تمحز همه نیا مسورع ارچ ارچ _

کیک ور نتخیرن اه عمش ات ردام نک توف : نامام یلگ _

یتح نم یلو دشزاب اه وداک دش... هدز اه تسد دشو توف عمش ننک... ضوع وجو ندرکیم یعس
دوب متشم یوت هک یسابل راشف ....زا مدرکن دنلب ومرس مرابکی

ابیز والهلو رهمدار رخسمت رپ یاه هاگن هجوتم دوب، هدش دیفس ماتشگنا

نامام و اباب تحاران یاه هاگن .... مدشیم مه نیودار نیگنس هاگن هجوتم ... مدشیم

دازا یاوه دوب،ملد نییاپ مرس زاب یلو .... نامدار توافت یب هاگن ... نامام یلگ و
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رارف اضف نوا زا متشاد تسود دوب.... هتفرگ درد مولگ ضغب راشف ...زا تساوخیم

. تشگرب متمس هب اهاگن ک مدش دنلب نییاپ رس نومه منک...اب

؟ مرتخد یریم اجک : یرپ نامام _

و هزرلن مدرکیم یعس هک ییادص اب مورا . مدرکن شهاگن دوب. تحاران شادص

: متفگ مدوبن قفوم مه یلیخ

نامام منیچب وزیم _

و رود یسک متشادن تسود . تساوخیم ییاهنت ،ملد متشاذن هک هش دنلب تساوخ

. هشاب مرب

لزنم تامدخ و یزپشا هب یمجرتم ؟زا یداد یربراک رییغت اویت :هع رهمدار _

نیودار یادص ک مداتفا هار هرابود و مداتسیا یا هیناث دنچ دوب شهب متشپیدیسر

درک. مفقوتم

شاداد _

تخیر سرت زا مبلق ک تفگ یبصع و مکحم ردقنیا

رادهگن ... وتدوخ ... مارتحا _

. تفگ هملک هب هملک و یدج

رطاخ ،هب متحاران وت رطاخ هب ؟نم هکیچوک شاداد دروخ رب تهب : رهمدار _

دش عورش نیا غورد اب هک تیگدنز

رخا راب هنم...نیا نز ینزیم فرح شدروم رد هک ینیا یلو تینارگن زا یسرم _
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. مدنبیم یرتگرزب یرتکیچوک ور وممشچ دعب یرس ، مدرک توکس هک دوب

نیلوا زا رهمدار و ابیز فرح مخز زا هن یلو دیکچ مکشا دش... زاب ماتسد تشم

متسد درک.. زاب مه هیقب یارب و هار کشا نیلوا ندیراب مزا.... نیودار یرادفرط

ورد دیشک ومتسد ... مدرک هاگن درکیم مهاگن مخا اب هک نیودار دش،هب هدیشک

.هب مدییودیم شلا بندک دوب دایز شامدق تعرس ردقنیا درب، اهباال هلپ زا هیقب هدز تریح هاگن لباقم
شتروص ، منزب یفرح مدیسرتیم هک دوب ینابصع مه یردق

مترپ ابیرقت درک وزاب قاتا دوب،رد دایز مچم ور شتسد راشف و دوب هدش خرس

دش دنلب شدایرف رد ندش هتسب ضحم هب لخاد درک

ات ینیشیم ،ارچ یدرکیم لک لک بوخ هک اراس ؟؟اب هزارد نم یارب تنوبز طقف _

؟ یدیمن باوج ؟ارچ نگب تهب داوخیم نوشلد یچ ره

یروجچ منودیمن ، مدوب یا هگید یعالم وت راگنا ال ...صا متشاد حیلا هی

یور وت نم رطاخ هب نیودار دشیمن مرواب ... مدوب تذل قرغ منک، شفیصوت

وت تقو چیه یلو هدش بوخ یلیخ هک هیتدم نیودار هتسرد ، داسیاو شردارب

هشاب هدرک تبحص شداوناخ و شاردارب اب یروجنیا دایمن مدای میگدنز لک

مدینشیم نوشزا دایز مه کبقال ییافرح رطاخ هب نیودار دشیمن مرواب ....

...هب ندوب قوش کشا ماکشا ... هروخیم صرح هراد یروجنیا و هدش تحاران

یولج دوب، هتفرگ شاتسد نیب وشرس و دوب هتسشن تخت یور ، متفر شتمس

هاگن هب کشا همه نوا نیب درک... مهاگن و درک دنلب وشرس مدز... وناز شاهاپ



167

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

تتسود میتسرپیم هک ییادخ ._هب تفرگ مدرس یاتسد وت وشمرگ یاتسد مدز... دنخبل شدولا مخا
میتسرپیم ک ییادخ نوا ،هب نیودار مراد

مراد ونم تب یدش هک ادخ نومه ...هب هنکمم ریغ مارب وت نودب یگدنز

تمتسرپیم

و بیرغ سح نوا ، متشاد تسود وشهاگن ... درکیم مهاگن طقف و دوب هدرک توکس

نامز نوبرهم نیودار هاگن نیع شهاگن ... متشاد تسود وشهاگن وت یانشآ

هیکت و شتیامح و نیودار زا ملد حاال دوب ندز فرح تقو دوب...حاال نومایگچب

هنک خیلا ومتشپ وهی هنکن هک مدیسرتیمن هگید و دوب هدش صرق شندوب هاگ

لا بند نیودار هاگداد ...وت مشب هئربت ات منک تالش دیاب هتحار منادجو ،حاالهک

تخت یور شرانک درک.. مصاصق و داد مکح شدوخ هک یهاگداد ... مدوب یدازآ

لوغشم ومدرب شهاتوک یاهوم نیب ومتسد ، تشاذگ ماپ یور وشرس ، متسشن

مدش شتلا ح شوخ یاهوم اب یزاب

...وت متشاد تتسود یگچب ،زا قشاع کرتخد ی هصق مگب، هصق تارب ماوخیم _

مراکادف و نوبرهم نیودار هک یتقو نومه ،زا یگچب یاوه و حلا نومه

میزاب نوتایزاب ...وت یدوبنم فرط هشیمه ارات اب ماهاوعد ...وت یدرکیم اوعد امین اب نم رطاخ ،هب یدش
یزاب نم اب هک یتشذگیم تدوخ یزاب زا ووت ندادیمن

اب عالهق نیا سنج ... دشیم رتشیب تهب عالمق میدشیم رتگرزب یچ ...ره ینک

هظحل هظحل وت یشاب متساوخیم طقف هیچ... مدیمهفیمن ... تشاد قرف امین
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هک سیلا جنپ دوب... هیرگ مکاروخ تدم کی ات اکیرمآ یتفر یتقو ... میگدنز

یجراخ نز هی تسد نیودار هنکن هک دشیم یرپس سرت اب مزور و بش یدوبن

نوشن مهب و ششوخ یور هرابود ایند تنتشگرب ،اب یتشگرب ... هرایب هریگب و

هب منبش هکنیا ...ات متقشاع هک منولوبقب مدوخ هب متسنوتیمن زونه یلو داد...

لیمکت نوشاه ورین متفگ امین و اباب ،هب تشگیم راک لا بند شت ال کشم رطاخ

ورین هکنیا ،اب تغارس مدموا .... تفگیمن هن مهب تقو چیه هک دوب رفنکی طقف دوب،

عورش تدروم رد شاه همزمز منبش ندموا زا ...دعب یدرک لوبق یتساوخیمن

سلا مامت هزادنا هب ،نم دوبن نوا فیرعت هب یزاین ... درکیم فیرعت تزا مادم دشو

نم زا هک مدینشیم یتقو ... دزیم فرح وت نهد ...زا تمتخانشیم مرمع یاه

و تفگ و تفگ ردقنیا دشیم تشهب میگدنز راگنا ینکیم فیرعت منبش شیپ

یلک ...اب مدرک فارتعامنبش شیپ دعب و مدوخ شیپ لوا ... نیودار متقشاع راو هناوید مدیمهف هک تفگ
هدیشک طسو منوماه هچب ثحب یتح ات منبش ، یزادرپ ایور

هب نیودار مدرم ... یدرک یراگتساوخ شزا تفگ و دموا زور کی هکنیا دوب...ات

مدرم هظحل نوا منوج اقآ نوج

.. دیزرلیم ضغب زا مادص زور نوا یروای دیاب

اب رگا یتح هشاب منیودار اب رگا یتح هنم... یوزرا وت یتخبشوخ متفگ شهب _

زا متفریمن نوریب هگید زور نوا زا ...دعب هشاب مایگچب یماح و ماهایور درم

هب یرس ره وراه هداوناخ یایمهرود ... مدمویمن یدوب وت هک یاینومهم ...وت هنوخ
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زور ره منبش دوب... بارخ ،حملا مدوب هدش هدرسفا ... مدنوچیپیم یا هناهب هی

شارب هک ییاه هیده اهو وداک .زا تفگیم شهب وت یاه عالهق زاربا وزا دمویم

کیدزن هکنیا راد...ات ازع مدوخ لد یارب و مدوب لا حشوخ نوا یارب ... یدیرخیم

مدزیم گنز شیشوگ ...هب دوبن منبش زا یربخ یلو دش یراگتساوخ مسارم

زا یربخیب یلو ... متشادن مندموا تکرش ...لد مدوب شنارگن یلیخ ... دادیمن باوج

وسال هب یدرک عورش ،وت مدموا و ایرد هب مدز و دوب...لد هدننک نارگن مه منبش

مدیمهف ... متفگ تارب ویچهمه نایاش دروم رد یک مدیمهفن هک یدرک مچیپ وسال ردقنیا ... مندرک چیپ
منبش ارچ مدیمهف ... یدید مهاب و نایاش و منبش

یراگتساوخ ندروخ مهب زا ملد هت هت هت مگب رگا هغورد ، تسین شزا یربخ

خ**ای*تن تدامتعا هب مدیمهفیم ... مدرکیمن رارف تزا هگید ... مدوبن لا حشوخ

تیمها شهب یلیخ یلو متشاد نادجو باذع دوب... بوخ ازور نوا هدش...حملا

درک یراگتساوخ تارب ونم یرپ نامام هکنیا ...ات مدادیمن

مدرک هاگن دوب، مهب هریخ هک شامشچ هب میقتسم

تیگدنز تیلوا هکنیا دوب...زا هدش هدروارب موزرآ نیرتگرزب ... نیودار مدوب اربا _ور

هیفاک هشیم نم ملا هراد هکنیمه متفگیم مدوخ هب یلو تفرگیم ملد مدوبن

یتفگ طقف یدزن مهب زاعالهق یفرح یراگتساوخ زور ... نکن دایز وتور هگید

یگدنز ی یتفگ ... یرازیب خ**ای*تن زا یتفگ ... دایم تدب غورد زا یتفگ ... دامتعا

تسود و منبش هک ینودیم ... یدوبن نم تیولوا هک ینودیم یتفگ ... ماوخیم مورآ
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یازور ... منکیم یقشاع نوماتود یاج هک متقشاع ردقنیا متفگ تهب ... متشاد

هکنیا دش...ات عورش متشاد وشوزرا هشیمه هک یگدنز ، دیسر یگدنز بوخ

اب مدرکیم رکف ... دموا مدب مدوخ زا عقوم نوا ...زا تفر ناریا زا منبش مدیمهف

زا هام ۶ شمه ... متسنودیمن مدوخ قح و یگدنز نوا مدش، تیگدنز دراو یدرمان

منهج میگدنز ... نداتسرف تارب و یتوص لیاف نوا هک دوب هتشذگ نومیگدنز

قح ...نم هنوا یاکشا صاقت مدرکیم رکف ... همنبش هآ مدرکیم رکف ... نیودار دش

یچ ره یلو دوب یچ یتوص لیاف منودیمن ... مگب تهب یزیچ شتشذگ زا متشادن

... مدرک لمحت سلا ود کیدزن دوب... نم هیلعرب دوب

همه ...زا تفر موربآ همه شیپ ... ینادنز هی مدش .... مدش مورحم مداوناخ ندید زا

هدیشخب مهانگ ات مشکب باذع دیاب همقح متفگیم ... مدیشکیم تلا جخ

،هب مدرم ... مدینش تفگیم تهب مزیزع هک یشوگ تشپ ونز کی یادص هش...

ساسحا ... هتشگرب منبش یتفگ هکنیا ...ات توکس مزاب یلو مدرم یعقاو یانعم

تیللا ح دیاب شلبق متفگ یلو منک یگدنز متساوخیم ،نم مدرک رطخ

منبش غارس متفر مردپ هنوخ یاج هب زور نوا ... مبلطب

دش. رتروک شامخا ی هرگ دیسر هک مفرح یاجنیا هب

ینکیمن رواب ومفرح وت مدینش یچ و متفگ یچ هک مگب مهاالن یچره _

هدز وران هک ینوا مدیمهف ... مدوبهدرک هابتشا شاهاب میتسود یاه سلا مامت وت مدیمهف ...اما نیودار
هساو متفرگ میمصت زور نوا ...زا مدوبن نم
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ش رطاخ هب هک یگدنز ... مدوب هدرواین تسدب تحار هک یگدنز ... مگنجب میگدنز

نداد تسد زا ناوات ... وراه هداوناخ دامتعا نداد تسد زا ناوات ... مداد ناوات

... وروت دامتعا

دمک یور وزا نارق و مدش دنلب منم تسشن تخت یور دشو دنلب ماپ یور زا

متشاذگ نارق یور ومتسد مدز وناز شولج و متشادرب

نیمه ...هب متفگن غورد نم نیودار نارق نیمه ،هب یضاق ووت هنم هاگداد _نیا

توکس ...اتاالن مدوبن رصقم نم نارق نیمه ...هب مدزن وران نم نیودار نارق

رازب هدب... تصرف نومهب ، نیودار هدب تصرف مهب ... ماوخیم یگدنز حاال ...اما مدرک

هدب... تصرف نومیگدنز ...هب مدب تنوشن وتقیقح رازب منک... تباث تهب ومدوخ

شاکمدرم ، مگردرس ودوب قیمع شهاگن ... متخیر ماهامشچ یوت ومسامتلا مامت

نانچمه نم وتفر هرجنپ تمس دشوهب دنلب شاج ...زا تشگیم مامشچ نیب

نارق یاپ یکلا هک مراد داقتعا ادخ هب ردقنوا تسنودیم ... مدرکیم شهاگن رظتنم

مامت ،نم نگیمن غوردتقو چیه اهمشچ نگیم ... مدوب هدز فرح مامت تقادص اب ...نم مشکن طسو و
مامشچ وت زا ومتقادص هک مدز شهاگن هب هریخ ومافرح

طقف و مدزن فرح هنک.... اتراهچ اتودود هنک... رکف ات تشاد زاین نامز .... هنوخب

هک یمدا دوب، هدش یا هگید مدا کی نیودار تدم نیا وت هچرگ ... مدرک شهاگن

. مدینش وشادص ال.. ویه کی هن مدش گرزب شاهاب یگچب زا نم

یچ؟ یتفگ غورد زاب _رگا
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متفر شتمس هب ومدش دنلب

متفگن غورد همایند و نید ینودیم هک منوجاقا ناج هب مدوخ گرم هب ادخ _هب

. نیودار

تشگرب متمس هب

یچ؟ یدوب رصقم وت دش مولعم _رگا

مریم ادخب مرصقم نم مزاب یدیمهف ،رگا مریم هشیمه یارب تیگدنز _زا

. هشب مدق مه ات درک مخ وشرس و تشاذگ متروص فرط ود وشتسد

مدوخ رطاخ هب وت یارب ... ماوخیم مورا یگدنز ...هی اوعد و گنج زا مدش هتسخ _

و غورد واب یگدنزنیا و یتفگن غورد هش تباث هک یتقو .... هامکی نیا لثم اویت مینک یگدنز ،ایب
یسک ره نهد نم تقونوا یتخاسن هگید یکی لد نتسکش

رگا ...هک ماردارب یتح هشاب داوخیم یک ره مریگیم لگ ور هگب دب تدروم رد هک

ور هدش هتخاس هگید یکی هیرگ ابهاو هک ویگدنز نیا فقس هشاب نیا زا ریغ

اوران تمهت یکی هب نم هشاب هدش ثعاب هک یگدنز ... منکیم بارخ ترس

هک الیت کشم همه نوا ...اب هدرک هگید روشک هی رد هب رد ویکی هک یگدنز ... منزب

الوت ویه هی ،هن ییایگچب موصعم و نوبرهم یاویت نومه زونه نک تباث ... تشاد

اتزا نک تباث .. اویت منکیم تکمک هش تباث همه هب دیاب هن نم ،هب هرب سابل

رطاخ هب طقف یش تحار ینزیم واپ تسد یراد شوت ک یمنهج نیا خزرب

هگید تتمس زا یغورد نیرتکچوک اب مرادن دامتعا تهب وگن... غورد مهب ... تدوخ
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؟ هشاب ... سدنوخ یگدنز نیا هحتاف

ل**ب مورا دیزرلیم منوچ ... متشاذگ شتروص فرط ود وماتسد ال باقتم منم

مدز:

نیودار مدیم لوق ، مدیم لوق _

رس هب راظتناهرخ دش...بال مومت هرخ مدز...بال قه دنلب یادص واب متخادنا شلغب وت ومدوخ
راشف ش هنیس هب ومرس و مدوب هدرک شلغب مکحم ... دیسر

شزاون ومرس نیودار و مدزیم راز دش...نم هقلح مرود شتسد .... مدادیم

راب رازه ادخ هاگ رد هب وور مدنوخیم رکش زامن دیاب ، مدادیم هنارکش دیاب ... درکیم

...نم میدنومیم عضو نوا وت یک ات دشیمن هدز رد رگا منودیمن ... مدرکیم رکشت

یوت ونم دایز ازور نیا هک یشوغآ منومب اجنومه ایند رخا ات متشاد تسود

. منکب لد شزا متشادن لد نم و دادیم اج شدوخ

. مدرک هاگن رد هب ومدش ادج نیودار زا

دییامرفب : نیودار _

دنت اپ متمس دزوهب شتروص هب مندید دش،اب لخاد یرپ نامام دشو زاب رد

درک

متفگیم دیابن هنم، ریصقت هشکب ونم ادخ ؟ یدرک هیرگ ارچ ردام یهلا مریمب _

. دیشخبب مزیزع دیشخبب ... نایب

درک. کاپ وماکشا و درک ملغب
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تحاران یچیهزا ایند نیا وت هگید ال ...صا متسین تحاران ادخب ، هیفرح هچ نیا نامام هنکن ادخ _
یروخلد و یتحاران اب ارچ هگنشق ردقنیا یگدنز یتقو ، متسین

. نوشاباب روگ منک تیذا ومدوخ

درک ملوه رتشیب نیودار هدنخ قپ دشو درگ یرپ نامام یامشچ

نوشمع یاباب روگ ینعی ینعی ... زیچ _هن

درکیم مهاگن یروجنومه مه یرپ نامام و دیدنخیم ادص اب نیودار

ماباب هن هک منم یاباب روگ نم...هن یاباب روگ ال صا هک هنیا مروظنم دیشخبب _

بخ زیچ ... همنوجاقا

تفگ هدنخ دشواب هقلح مرود نیودار تسد هک متشگیم هلمج لا بند متشاد

یشکیم طسو ور همه یاباب روگ االن ینک میلا تسام داوخیمن هتسب _

دوب هتفرگ مدنخ ممدوخ ندیدنخ هب درک عورش مه یرپ نامام

اتحاال حبص زا مرتخد ماش، میرب ... منیبب ونوت هدنخ هشیمه ، یهلا مرب نوتنوبرق _

هدروخن یچیه

زیم تشپ همه ، میدش جراخ قاتا زا نیودار و نامام هارمه هب متسش ومتروص

یلگ و ...اباب متسشننیودار رانک ، مدادن ابیز الهلو رخسمترپ هاگن هب یتیمها ... ندوب هتسشن ام رظتنم
تحار ونوشلا یخ ات مدز یدنخبل ، ندرکیم مهاگن نارگن نامام

یگدنز نیا زا ابیز ...الهلو دیشک اذغ مارب و تشادرب ومباقشب نیودار منک...

مه زونه نیودار ونم نیب درکیم رکف و نتشادن ربخ ام نیب حلص و ههامکی

دنخبل اب یرپ نامام و نامام یلگ ... هشن زاب مشین ات متفرگ زاگ ومب ...ل** هگنج
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یفرح یتقو ی هک تفرگیم فرح وهب رهمدار مادم مه ...اباب ندرکیم نومهاگن

نک کمک ایادخ ام... ور ندوب هدرک موز ابیز هش...الهلو بارخ وج زاب ات هنزن

... مریمن یشوخ زا بشما

تتسد ردام یدیشک تمحز ردقچ ، مرتخد هدش هزمشوخ یلیخ : نامام یلگ _

هنکن درد

نامام یلگ ناج شون _

نیا هب دیاب مدید و یقت و یرخف هک یرس ناج،نیا اباب هنک تظفح ادخ _اباب:

... مگب دازیرمتسد تیبرت

دیراد فطل امش ناج اباب یسرم _

، مدرکیم فیک نمو ندروخیم صرح انوا ... ندشیم رت خرس ابیز الهلو دشیم مزا هک یفیرعت ره اب
نوتتفوک اه اذغ نیا دیدیم باذع ونم نوتنوج شون ناها

یراج اتود نیا هب یرت مزیه هچ منودیمن ... مدیشک تمحز همه نیا هش

و دوب متشپ هوک دوب،هی صرق متشپ ... ندش هنشت منوخ هب یروجنیا هک متخورف

دنلب همه هک ماش زا درک،دعب رتشیب ومتراسج منیمه هگید متشاد هاگ هیکت نم

متشاذن ننک عمج وزیم مکمک هب نتساوخیم نامام یلگ و یرپ نامام ... ندش

: متفگ ابیز هبالهلو ور نونشب همه هک یروج دنلب ضوع ...رد

هگم . ننکیم کمک نتسه ابیز .الهلو نوریب دیرب نامام یلگ ،اب نامام ارچ امش _

؟ مزیزع هن



176

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

هن هک ارچ مزیزع _الهل:هلب

مه ،ابیز هروخیم صرح هراد دح هچ ات دوب صخشم ش هدرک هرگ یاتشم زا

مهاگن تشاد هک داتفا نیودار هب مهاگن دش... لوغشم و تفر یا هرغ مشچ

وهک زیم یور لیاسو نیرخآ داد، ومباوج دنخبل مدز،اب شهب یکمشچ ... درکیم

ولیاسو نوشهب هجوت .یب ندوب هداتسیا راکیب مه ابیز الهلو هنوخزپشا وت مدرب

هتشگرب منبش مدینش _الهل: مدرکیم اج هب اج

مداد وشباوج توافت یب

مدینش منم _هرآ

؟ یتسب و تنودمچ سپ ابیز: _

ارچ؟ نودمچ _

یاب یاب و یدنبب وتلیدنب و ،راب هگید هیظفاحادخ تقو مک مک هخآ _الهل:

. مداد همادا مراک هب یمخا نیرتکچوک نودب و مدز یدنخبل

دیدج سورع ندید هساو مراد ناجیه زااالن یاو _الهل:

مداد نوشن بجعتم ومدوخ و مدیخرچ الهل تمس هب

؟ هراد شارف دیدجت دصق رهمدار هگم ارچ؟ _

: تفرگ وموزاب صرح اب ابیز

الزا غشآ هی نیع هک هدنومن یزیچ هراد، شارف دیدجتدصق نیودار موناخ ریخن _
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نوریب هنک تترپ شیگدنز

هدز فرح تاهاب مدصق دروم رد دایمن مدای درک._ متکاس نیودار یادص مدب وشباوج متساوخ ات
ابیز مشاب

هداد هیکت هنوخزپشا راوید هب هبذج رپ شتروص و دوب مه وت تدش هب شامخا

... درکیم نومهاگن هنیس هب تسد و دوب

نگیم همه ... ننودیم همه ونیا ، نیودار تسین نتفگ هب یزاین ابیز: _

ولج هب یمدق وشگنر یکشم شلسا راولش بیج وت درک وشاتسد نیودار

درک. دازآ ابیز تسد زا ونم تسد ، تشادرب

منکیم فاص وشنهد مدوخ هک هیک همه نیا ممهفب ... ندرک یدایز طلغ همه _

؟ هیربخ ، نیا هساو ینزیم شوج یراد دایز : رهمدار _

دوب هتشاذگ نپا یور وشاتسد تفج و دوب نوزیوا نپا فرط نوا زا

؟ هشاب یربخ دیاب ، همنز _

تحار وتدوخ و هدب شق طال هرادن ور وت تقایل رتخد نز؟نیا مودک ؟هه، تنز _

نک

داد وشباوج درسنوخ یلیخ نیودار

؟ تشاد تقایل دادیم تبثم باوج وت یراگتساوخ هب رگا تقونوا _

صرح وزا دوب هدنوم تام هک هبالهل سرتسا واب دیرپ شخر زا گنر حوضو هب

رهمدار هب هدش درگ یامشچ و هتفر باال یاه وربا اب مه ابیز درک.... هاگن دیزرلیم
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نم زا رهمدار یراگتساوخ زا رهمدار و نیودار ونم زج سکچیه .... درکیم هاگن

و تخادنا ام هب یدب هاگن رهمدار دش، جراخ هنوخزپشآ زا ...الهل تشادن ربخ

درک مهاگن ... مدرک هاگن نیودار ....هب تفر رهمدار رس تشپ مه ابیز تفر شلا بند

منونمم _

دنخبل هدب باوج نگیم تهب یزیچ یتقو ندز، فرح هساو هداد ونوبز ادخ _

هتسرد میروخیم نوبز نیا اب مشاب نم رگا ،حاال نزن دنوک ژ

. مدرک زاب ومشین

درک زاب شین _زاب

. تفر نوریب هنوخزپشا وزا دیشک ومینیب

کنخ ...ملد نتشاد یباسح گنج هی هنوخ انئمطم ، نتفر هلصاف بال رهمدار الهلو

مینیبیمن ومه دایز هکام ، هشاب بوخ نوشاهاب مطبار تساوخیم ملد هتبلا دش..

الهل نتفر زا دعب ،ابیز میدنخبو میگب ندروخ صرح و نداد صرح یاج هب هاتوک یایمهرود نیا اللقا
مه شهجوت رتشیب ... درکیمن تکرش اثحب وت یلیخ

...نیا مداد شتسد وهب مدنک تسوپ هویم نیودار یارب دوب، نیودار ونم تمس

هویم تقو چیه هشاب شدوخ هب رگا نیودار ، دوبن بش نوا هب دودحم راک

دب یازور نوا وت یتح ، هشیمه ... هراد تسود هشاب هدنک تسوپ رگا یلو هروخیمن

وت متشاذیم متخیریم فرظ کی وت مدنکیم تسوپ شارب نم منومیگدنز

اب مداد نیودار هب وهک یتسدریز ... دروخیم تشادیم رب بش رخا شدوخ ال، چخی
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عیرس دید هک ومدنخبل مدز، شهاگن هب یدنخبل ... مدش ورب ور ابیز بجعتم هاگن

یا هرذ هکنیا نودب ، مارب دوب ییارجام رپ بش ... دنوخرچ یا هگید فرط هب وشرس

کمک همهفب شدوخ هکنیا نودب مدوب نونمم رهمدار منک...زا یخلت ساسحا

اقافتا نیا دوبن ابیز فرح و نوا نیهوت رگا دیاش دوب... هدرک مهب یگرزب

نباوخب نرب ندش دنلب مه نیودار و ،اباب ابیز و نامدار نتفر زا ...دعب داتفیمن

و نامام نیب تفر هک نیودار . ندرکیم مهاگن وسال رپ نامام یلگ و یرپ نامام ،

. متسشن نامام یلگ

زا یا خالهص ومدز یدنخبلهنوراب هراتس تامشچ هک دشیچ بشما ردام منیبب وگب : یرپ نامام _
نامام یلگ ... مدرک فیرعت نوشارب وقاتا تاقافتا

دیسوب ومینوشیپ

هداوناخ ات ود شود ور امش یگدنز رکش،راب ور ادخ ملد... زیزع رکش ورادخ _

... ندش بآ و ندروخ هصغ امش یاپ هب اپ همه سلا ود نیا ،وت درکیم ینیگنس

و شمارآ تقایل ود ملا...ره حشوخ نوتارب ردقچ هک هنودیم ادخ : یرپ نامام _

ویا هتسب رد وره هنکیم هاگن تکاپ لد هب ادخ شابن یچیه نارگن ردام، دیراد

هنکیم زاب نوتور هب

ممباوخ وت دوبن نامام یلگ و امش یاکمک مگب،رگا یچ منودیمن ، نامام منودیم _

. مینوتنویدم میراد رمع ...ات مدیدیمن و زور نیا

انیا زا رتدوز دیاب ،ام دییام هشوگ رگج امش ردام وفرح نیا وگن : نامام یلگ _



180

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

. میدوب یچاشامت تدم نیا مامت هک مییام رصقم ، میدشیم راک هب تسد

هک ،ورب ینیشب ام رانک هک تسین یبش بشما مرتخد وش دنلب : یرپ نامام _

هرظتنم ترهوش منودیم

زاب ورد الی مورا ...... متفگریخب بش ومدیسوب ور ود ره تروص ، مدش دنلب اج وزا مدز یلجخ دنخبل
یور شتسد وهی دوب هدیباوخ تخت یور ، مدرک

،هی متسب وماهوم و مدز کاوسم ، متسش ومتروص شیارآ لوا دوب.... شمشچ

نشور و مرانک باوخ غارچ ، مدرک شوماخ وقرب و مدیشوپ کزان و هاتوک نهاریپ

ومرس و درک در مرس زاباالی وشتسد هک مدرگرب متساوخ ، متفر وتپ ریز و مدرک

ره اب دشیم رت باتیب مبلق درک... مهاگن ... مدرک شهاگن . تشاذگ شنیس یور

... مدیس وب** وشنوچ ،ریز شهاگن

تیرادفرط رطاخ هب اقا تزیاج منیا _

دیدنخ

؟ نیمه طقف مدرک یرادفرط همه _نیا

سح هنشت .... شتبحم هنشت ...، مدوب هنشت ... مدیس وب** وشنوگ ومدرک دنلب ومرس

متسد زا شرامش راب، هس رابود رابکی .... ندوب زیزع .... ندوب مهم سح .... ندوب نز

شامشچ هریخ ، دیشک باالرت ونم ... شمدیس ** وبیم طقف دوب، هتفر رد

ناجیه نیا شاک دوب، شبلق یور اقیقد متسد دیس،هی وب** ومینوشیپ .... مدوب

نوچ مرمع هظحل نیرتهب ... مدرکیرپس ومیگدنز بش نیرتهب .... هشاب نم یارب هشیمه شپت تعرس نیا
مدرکیم سح نوچ مدرکیم یکبس ساسحا
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شسود هک هیسک اب ندوب زا رتگنشق یچ .... هدرک رواب ومتقادص مه نیودار

یلیخ ، مسریم سح نیا هب مراد هزات نم و هئوت یارب طقف ینودب هکنیا ؟ یراد

.... یدیم شتسد هکاالنزا هزرلب تنت هیناث ره هدب

ینم رانک ̂وت

تمس وب** یم کیدزن زا نم و

...̂ تسا نکمم بش نیرت ریخب نیا

ششوغآ راصح وت تشپ ...زا مدرک زاب مشچ نیودار یشوگ گنز یادص زا

ل**ب ...ریز متشاذگ دوب هدرک هقلح ممکش رود هک شتسد یور ومتسد ، مدوب

وشدو ال باوخ یادص ، متتفرگ رت مکحم هک مش دنلب متساوخ ، متفگ یرکش ورادخ

مدینش مشوگ رانک

وشامشچ درک سح هک ومهاگن ینیگنس دوب هتسب شامشچ متشگرب شتمس هباجک _

داد. ومباوج دنخبل مدز...اب یدنخبل شارب مدرک فعض درک، زاب

_سالم

؟ یتم سال هب اجک سالم، کیلع _

مدیخرچ شتمس هب لماک

یرپ نامام کمک _مرب

ایشب تمارک نیزگیاج هک تمدرواین اجنیا . تسه تمارک داوخیمن _



182

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

دش... مولعم منودند ره۲۵ات هک مدز دنخبل یروج

دز ل**مب ور یعیرس و هاتوک ی هس وب**

مباوخب یتشاذن هک حبص ،ات باوخب وتشین دنبب _

متشاذگ شوزاب وور مدرک اج هب اج ومرس

؟ تکرش یرب یاوخیمن _

، هشیمن یزیچ مرب رترید مسیئر _ثمال

تندوب سیئر اب تقو ،هی نومیشکن سیئر :_اباب متفگ هدنخ واب مدیدنخ

ندیزرل هدنخ زا شاه هنوش

س.تزا ....م** بان یتسم روج ....هی مدوب هسلخ تلا ح یوت ... متسب ومامشچ

مبیس ...اما مدوب اوح ....نم متفرگیم شزا هک یشمارآ س.تزا ....م** شروضح

هانگ ....هب مدیشک منهج باذع .... مدش هدنور تشهب ....زا دوبن هعونمم بیس

...رد متشهب ....حاالوت مداد و ناطیش عمط ناوات ...نم متشاد مدآ هب هک یقشع

هایس هشیمه ادخ یازور درک.... هیده مهب هرابود ادخ هک یخرس بیس رانک

قرغ یهایس وت ردقنیا ییاتقو ....هی تسین یگنر هشیمه هک روطنومه تسین

یهایس نوا .... سادخ یاه گنر زا یکی مه یکشم هریم نومدای هک میشیم

سرتسا ..... متشاد سرتسا مزونه مدوجو ....هت هریگیم انعم دیفس هک تسه

تاذ نوا دیاب یروطچ .... مدوب هدرک رکف یلیخ تدم نیا .....وت منبش مان هب یمسا

ونوا یدب ، مدرکیم تباث منیودار هب دشن مه همه .... مدرکیم تباث همه هب وشدیلپ



183

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

یلو هتفر راد هبوچ هیاپ ات هک متشاد و یمدآ سح .... ومدوخ یهانگ هن،یب

نم هک یدنلب هعلق نوازا یدازآ .... یدازآ سح .... ندیم شهب هرابود تصرف هی صاصق نامز وت تسرد
هک مدوب یا هنشت نیع نیودار هب تبسن .... مدوب شریسا

هام اهو تعاس تساوخیم ،ملد دشیم رتشیب ششطع دروخیم بآ رتشیب یچ ره

...اب مشکب سفن شاسفن یادص ....اب مسوپب ومنومب شوغآ نیمه وت اه اهوسلا

نونجم مراد دایز قشع زا مدرکیم رکف ییاتقو منک....هی یگدنز شبلق شپت

یامشچ یور ... شهاتوک یاشیر هت یور ... مدیشک شتروص یور ومتسد .... مشیم

ییاشگ هدقع متشاد .... مدوب هدش یا هدقع .... شاهوم ش....الهبالی هتسب

،نم یشیم رت صیرح شهب تبسن ننکیم تعنم یزیچ هی زا یتقو .... مدرکیم

مشچ مدیشکیم شتروص ور تسد هک یتدم مامت .... مدوب نیودار سمل صیرح

رس و داش بیجع اما دوب یکشا نامسآ دوب.... یربا اوه .... تشاذگ متحار ... درکن زاب

نم هک زورما ، مداد رییغت ربا رپ نامسآ هب تبسن ومریبعت .... مدوب هدنز

.... هزیرب یداش لقن داوخیم نامسا هنم یگدنز عورش هک زورما ... مشوخ

... تسا قشع سح ناراب هک ناراب نزب

هک دوب مولعم شمظنم یاه سفن ،زا تشذگیم نیودار باوخ زا یتعاسود

و یرپ نامام زا مدیشکیمتلا جخ مفرط کی هش...زا رادیب مشکب سفن دنلب یتح مدیسرتیم .... هباوخ
زا دمویمن ....ملد میقاتا اتاالنوت هک نامام یلگ

دروخ ینوکت دش... دنلب شیشوگ گنز محازم یادص زاب هک منک شرادیب باوخ
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ودرک شادیپ هرخ دوب،بال شیشوگ لا بند زیم ور هتسب یامشچ ،اب تشگرب و

درک لصو و سامت

لحم یب سورخ ینزیم گنز یه هتچ _

.......

؟ تسین مولعم هگید مباوخ _

.........

ینکیم یطلغ هچ اجنوا وت سپ

.........

درک توف کالهف وشسفن

متکرش هگید تعاس مین ات بخ هلیخ _

. تخود مهب وشباوخ زا رامخ هاگن ، مدرک شهاگن ومدش دنلب شتسد یور زا

دز گنز ردقنیا درک متفوک وباوخ ... تکرش مرب دیاب _

وتاسابل و هلوح منم یش. لا حرس ریگب شود ی مزیزع وش دنلب _ تسشن تخت یور دزو رانک ور وتپ
منکیم هدامآ

دش مامح دراو و داد نوکت یرس

نوریب یرتش رویلوپ کی اب گنر یرتش نیج راولش و یکشم وتلا پ دمک یوت زا

متشاذگ تخت یور و مدیشک

ییاریذپ زا تبحص یادص ... متفر نوریب قاتا وزا مدرک هدامآ وشلوح
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ندوب تبحص لوغشم نامام یلگ و یرپ نامام .... دمویم

ریخب نوتحبص لگ، نامام ود رب ممم _سال

ندز دنخبل ود ره

ردام ریخب ترهظ لگ سورع رب مممم سال کیلع : یرپ نامام _

مرتخد تهام یور :سالمهب نامام یلگ _

: متفگدنمرش و مدیزگ ومبل

مدنوم باوخ نامام دیشخبب _

دز ینوطیش دنخبل یرپ نامام

امش هنوخ میرب هرارق وش هدامآ روخب وتناحبص .ورب مزیزع هرادن یبیع _

مدوب هدید ومداوناخ شیپ زور هس هکنیا اب دوب هدش گنت ....ملد مدش لا حشوخ

هزاجا عفالاب سپ نامام مشچ _

. متفر هنوخزپشآ تمس هب

موناخ تمارک _سالم

منک هدامآ وتناحبص نیشب . مزیزع _سالم

دش.... زیم ندیچ لوغشم دشو دنلب زیم تشپ زا

تحار ات نوریب تفر موناخ تمارک ، دموا مه نیودار ات مدزن هناحبص هب تسد

هرادن هناحبص هب یلیم دوب مولعم ، متسشن شرانک و متخیر یاچ شارب ... میشاب

تکاس ، مدرب شنهد یولج و متفرگ همقل شارب ... طقف دزیم مه وشیاچ یکلا
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درک... مهاگن

ینکیم فعض روخب ، یدروخن ماش تسرد مبشید یروجنوا نکن مهاگن _

شارب نم هرظتنم مدیمهف ، دربن نون تمس هب تسد ...زاب دروخ متسد زا ور همقل

مدوخ ور هنوحبص رخا نم....ات لبنت ی هچب دوب... هتفرگ ما هدنخ ... مریگب همقل

ل نم یلو .... مرایم ردوشروش مراد دیاش .... هشاب روا شدنچ مراک ایلیخ رظن زا دیاش ... مداد همقل شهب
ترسح ، متشاد ترسح ،نم مدرکیم فیک .... مدربیم تذ **

ییاشگ هدقع ات هنکیم یراک ره یا هدقع ....مدا وندوب نیودار رانک هیناث هب هیناث

وشناحبص ... متشاد مه ندرک تبحم هدقع ندید تبحم هدقع رب عالهو هنک....نم

. داتفا شسیخ یاه وم هب مهاگن دش دنلب ات دروخ هک

هدرس اوه نوریب یریم ؟االن یرادن تیزونیس هگم ، یدرکن کشخ وتاهوم ارچ _

مرایب وته کال مرب نک ربص . یشیم ضیرم

یکشم تفاب کاله وشک یوت ...زا مدییود قاتا تمس وهب مدنومن باوج رظتنم

و یرپ نامام شیپ زا شادص ... متشادرب و دمویم شهب مه یباسح هک وشگنر

... دمویم نامام یلگ

ات شهارمه ، درکیم یظفاح ادخ و دیسو ** بیم ونامام ود ره ینوشیپ تشاد

یرتش هنودرم یاه توب تسشن هلپ یور ... مدرک شرس کالوه ومتفر رد مد

تحار منوتب ات متفرگ باال ومرس .... دموا متمس دشوهب دنلب دیشوپ وشگنر

ملد وت دنق ولیک ولیک ، تخیر ملد ....هت تفر و دیس وب** ومینوشیپ ... شمنیبب
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. ینتشاد تسود یتنعل ... مدوبشیلا خ یاج هب هریخ زونه نم و تفر دشو شنیشام راوس دش... بآ

اوه هدرس ردام وت؟ایب یایمن هدز تکشخ ارچ ردام تفر _

. درکیم مهاگن دنخبل ،اب مدیرپ سرت زا یرپ نامام یادص اب

قوذ و هنیبب وت مشچ وت وغارچلهچ نیا مه یرخف هک میرب وش هدامآ _ایب

هرب نوشدای زا یلیس نوا هرطاخ هکلب ... هنزب

متشاذگ شنوش یور ومرس ... مدرک شلغب و متفر شتمس هب

منونمم یچ همه رطاخ ...هب نامام منونمم _

هک رکش ور ادخ درک... بآ ونیودار خی هک هئوت قشع مرتخد مدرکن یراک _نم

مرتخد منوخیم تامشچ وزا قشع ... هراد وروت منیودار

یروف شود ...هی متفر نیودار ومدوخ قاتا تمس هب ومدیسوب وشتروص

یلگ و یرپ نامام اه هلپ نییاپ ... مدش جراخ قاتا زا هداما و هدرک شیارآ ... متفرگ

ندوب نومرظتنم نامام

هنومرظتنم نیشام وت ردیح ردام،ایب یدموا _

. مدیس وب** مکحم ونامام میدش هک میردپ هنوخ دراو . میرب ، دیشک لوط دیشخبب _

دوب هدش گنت ملد شیخآ _

. ردام دوب هدش گنت ملد منم نم، هنودرود زیزع : نامام _

درک: نامام یلگ و یرپ نامام هب ور
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نامام یلگ یرپ، دیدموا یدرک یراک بوخ ...هچ دییامرفب دیدموا شوخ یلیخ _

یدرک ینارون ونوم هبلک

تمحز ثعاب ... مرتخد یشاب هدنز : نامام یلگ _

. دییامرفب دیتمحر امش هیفرح هچ :نیا نامام _

؟ تسین :ارات یرپ نامام _

االن دایم هنکیم ضوع و نینط یاسابل هراد ارچ _

نارود قاتا هب متفر منم ، نتسشن ییاریذپ وت نامام یلگ و یرپ نامام و نامام

لک لک و دزیم هلکورس نینط اب تشاد لومعم قبط ، مدرک زاب ورد ارات. یدرجم

. درکیم

یدرت هن فیت نم وت امام _ هگید نک یزاب دعب شوپب نیشب یدرک منووید هچب یاو _یا
) هگید نکن یدرک هنوید ونم وت نامام ( هدید نوتن

. مدیدنخ نینط ینوبز لبلب هب دنلب یادص اب

درک. هاگن مندیدنخ هب بجعت اب ودرک دنلب وشرس ارات

؟ دیدموا ؟یک یجبا یروطچ . میدید مه ورامش هدنخ ومیدرمن موناخ اویت هب _هب

تخت یور نوشرانک ومدیس وب** ور ارات دعب و نینط هنوگ متفر شتمس

. متسشن

....سالم هزاب مشین شمه هکنم واال میدموا االن نیمه ، رهاوخ نوبرهم _سالم

؟ ینکیم تیذا ونامام یراد زاب خهلا قشع
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. تسشن شولوچوک تروص ور یمخا

) هنکیم تیذا ونم نامام ریخن ( هنوتیم تذا نم امام لیح _هن

شمدرشف مدوخ هب مکحم ومدرک شلغب ، شندز فرح هساو مدرک فعض

هنکن تیذا ومچب هگید هک منکیم وشتسوپ مدوخ مدرگب وت رود نم یهلا _

نک( ملو یتشک ونم خهلا )یآ نوت ملو یتشوت ونم حهلا _یآ

دوب هدرب باال وشوربا یاتهی ، مدیخرچ ارات تمس ...هب شمتشاذگ نیمز ور وشمدیس وب** مکحم هرابود
. درکیم مهاگن کوکشم و

زا ژیرت رنارپ و داش هدشیچ ، ایدش دنلب نوبرهم هدند نوا ور زا زورما ریخن _

؟ یلبق یازور

داد: همادا وتفرگ ومتسد

یجبآ یدیم دیما یوب ... اویت یدیم یگدنز یوب _

کشا ماپ هب ،اپ مدرک فیرعت شارب وریخا تاقافتا مامت ومدز یدنخبل

هدنخ و هیرگ نیب یتلا ابح ودرک ملغب مکحم دش مومت ک مفرح ... تخیریم

: تفگ

توبرق یهلا داد.... نومنوشن وشوخ یور ادخ .... اویت رکش ورادخ رکش.... یهلا _

االن هگید ... هدیم وتیموناخ وتیبوخ شاداپ .... هدیم هراد وتشاداپ ادخ مرب.... تلد

وت وقشع همه هامکی نیا وت هچرگ هتاهاب بلق هت زا نیودار هتحار تلا یخ

دش تحار همه یخلا و درک زاب نوبز هک رکش ورادخ یلو میدیدیم شهاگن
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. مدرک کاپ وشاکشا

هشکیم باذع هراد مرهاوخمتفگیم دمویمن ملد منکب متساوخیم یراک ...ره اویت دوب منهج میگدنز _
مرهاوخ ؟ مرب ترفاسم ؟نم مشاب شوخ نم تقو نوا

نوممه یگدنز ؟ مدنخب نم هنکیم هیرگ نوخ مرهاوخ ؟ مرب ینومهم نم هینادنز

رکش. ورادخ دوب.... منهج

،نیا تدم ....نیا نشکیم باذع نم یاپ هب اپ متسنودیم ... مدیس وب** وشتروص

،زا ندوب شریگرد مه اه هداوناخ ... دوبن نم هب دودحم طقف یهایس ،نیا یگدنز

تروص اب داتفا مهب شمشچ ک نامام میتفر ارتگرزب شیپ ومیدش جراخ قاتا

دیشک مشوغآ رد مکحم ودموا متمس هب سیخ

بش نوا زا ،دعب دموا نییاپ نوطیشرخ زا قترس هرسپ نیا هرخ رکش،بال ورادخ _

. هشاب شنت هب رس تساوخیمن ملد

رکش ورادخ ام یگدنز یارب هک دوب رفن نیمدنچ نامام . دیدنخ دنلب یرپ نامام

؟ درکیم

هک دوب رفن نیمدنچ نامام ؟ تخیریم کشا ام یگدنز یارب هک دوب رفن نیمدنچ

مدرکیم رکف هک یتدم مامت ؟ درکیم یلا حشوخ زاربا و دیشکیم شوغآ هب ونم

هن درک هک یراک اب منبش ... دیدیمنویسک رفنکی زج ممشچ نم و ندوب نماب همه ... مدوبن ،اهنت ماهنت
هایس مه ور هداوناخ ود راگزور هکلب نم طقف

لد ناوات تساوخیم یروجچ منبش ، مداد ور هدرکن هانگ ناوات درک....نم

. دموا یچدوخن رپ فرظ وابی هنوخزپشآ وت تفر اویت هدب. ونوماردام هتسکش
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زا دییایب ، هبسچیم تبیغ طقف ننیشیم مه رود نز همه نیا یتقو بخ _

مینک عورش نم رهوش هداوناخ

. تشادرب یچدوخن تشم کی سک وره ندیدنخ همه

نک عورش ترهوش رهاوخ _زا

شتریگب دایب هدش ادیپ زب هی یچیه ، طقف یرظتنم اویت _

: تفگ هدنخ اب یرپ تامام

زب؟ ارچ _حاال

همک شتخت ی هرتخد ادخ ،هب هریگب ونوا دایمن سالمهک مدا یرپ نامام هخا _

ب ور مشفرط ی نیمز ور هراذیم وشتروص فرط هی هباوخیم هریگب باتفآ هتفر

شریوصت الپم هگیم منیمرا هایس، شفصن هدیفس شتروص فصن االن دیشروخ

درکیم فیرعت ارات هک یا هفایق روصت ،زا درکیم فیرعت وعوضوم یدج مه یلیخهتخوس

هدنخ زا مدوب هدرم

... تفرگ درد ملد ارات تتشکن ادخ : نامام یلگ _

ردام تسین بوخ نکن تبیغ موناخ :ارات نامام _

تخادنا اپ یور اپ ارات

ومتخبدب همع تبیغ ابخهلا تعاس ود ینیشیم تدوخ ارچ تسین بوخ _رگا

؟؟ ینکیم



192

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

متفگیم وشتافص طقف نم مدرک تبیغ یک نم _او

هبسچیم مینک ونیودار تبیغ دییایب _ارات:حاال

مقفاوم منم :هرا یرپ نامام _

مدز مرمک هب ومتسد ومدرک مخا

ارچ؟ هگید امش یرپ نامام ، دیراد راکیچ نم رهوش هب _او

: تفگ درسنوخ یلیخ یرپ نامام

هک هرادن یبیع ردام :هرا نامام یلگ _ مینکیم ودبمار بیغ مشدعب ردام هیچ هگم _

منک ویقت تبیغ ماوخیم منم هزات : نامام _

هتشک ونم نوتیتسودرهوش ، اندوب رظتنم همه شاماال _ارات:

ونم یگدنز دروم رد مه ثحب رتشیب ... میدیدنخیم لیلد ویب لیلد اب زور نوا

دایب هک نتفرگ سامت دبمار اباب واب تشاد هگن ورام مه ماش نامام دوب... نیودار

. اجنیا

دایب منیودار نزب گنز نامام اویت _

امین و نوجاقا متسنودیم دایب، متشادن تسود هن، ای مریگب سامت هک مدوب لدود

نیرتکچوک داوخب یسک هرایمن تقاط ملد منم ... نرادن ونیودار ندید مشچ عفال

هاگن وشتمرح شنوخ وت دایب مشنمشد منوج اقا هچرگ هنکب شهب یمارتحا یب

نوچ مفرط کی ،زا ننیکرچ لد شزا عفال بخ یلو نیودار هب هسرب هچ هرادیم

،اب قاتا وت متفر و متشادرب ومیشوگ .... دوبن تسرد متفگیمن رگا مییاجنیا همه
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. دیچیپ یشوگ یوت ش هتسخ یادص قوب نیمود

مناج _

درد ماه هراورآ هک شنتفگ مناج زا دش زاب مشین و مدرک قوذ یروج هی

اب هک یمناج نوا س.ت م** زونه نم و دوب توکس یا هیناث دنچ ... تفرگ

. مدوب دوب، هتفگ شمب یادص

؟ ینک تبحص یدنبب وکرابم شین نوا عفال هشیم ناج اویت _

. هدنخ ریز مدز دنلب ، دوب هدیمهف

؟ یدیمهف اجک _زا

مدرک تگرزب مدوخ _

دش. ریزارس ملد وت قشع

مه وت منزب گنز تفگ نامام ، اجنیا دایم مدبمار اباب میمنوجاقا هنوخ ماش _

. ییایب

ونوسرب سالم نامام ...هب مروخیم یزیچ هی تکرش ،وت هشکیم لوط مراک _نم

نک رکشت

یتسود ام هطبار یلو ندوب یمیمص یلیخ امین ،اب هدرک هناهب وراک مدیمهف

نتشاد نامزهب زاین همه ... تشاد ،قح مدرکن رارصا دوب... هدرک لزلزتم ونوشلا س دنچ و نیدنچ

شاب تدوخ بظاوم مزیزع هشاب _
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اویت _

مناج _

: تفگ مورا و درک توکس یا هیناث دنچ

هن؟ ینومیمن هک بش _

؟ درکن زاب شین و دزن دنخبل دشیم

رانک بش مشاب مه اج ره ؟نم منومب االنا مدنومن اتقو نیرتدب ...وت مزیزع _هن

ممرهوش

عطق ویشوگ و تفگ یمورا ریخب بش هدز. دنخبل مدیمهفیم مه یشوگ تشپ زا

رتدوز متشاد تسود دوب، هدش گنت ...ملد مدنوبسچ منیس وهب یشوگ درک...

هک یتدم مامت ...وت هروخب ونوریب یاذغ تساوخیمن ،ملد شمنیبب و مدرگرب

ورمین دوب هدش یهاگ دوب، شکاروخ و دروخ هب مساوح میدوب هدرک جاودزا

، دروخ برد یاهقت ... هریگب اذغ هشتسد مد هک یناروتسر ره زا متشاذیمن اما مدوب هدرک تسرد
. متشاذگ تخت یور ویشوگ

دییامرفب _

دز مهب یدنخبل . تفرگ رارق بوچ راهچ وت امین تماق دشو زاب رد

دش؟ مومت تنداد هولق و _لد

مدز یدنخبل

دش مومت اقا _هلب
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ونارگن ... هنافاکشوم و قیقد دوب... قیقد شهاگن ... تسشن تخت یور و مرانک دموا

. هنردارب

نییاپ دموا نوطیش رخ زا رخ هرن نوا هرخ _بال

مدشن تحاران ... ندادیم مهب دایز وراتبسن نیا ندرکیم یخوش دایز نیودار اب

. متشاذگ شنوش یور ومرس

تفگ منک، تباث ومیهانگیب منک... بلج وشدامتعا ات هداد هرابود تصرف ی مهب _

فاص وشنهد هنزب تهب یفرح داوخب یکره تقونوا ینک تباث همه هب دیاب

مدرک هاگن شامشچ وت ومدرک دنلب ومرسمنکیم تکمک ممدوخ تفگ ، منکیم

وهآ کشا اب ومیگدنز ... مدزن وران ،نم متفگن غورد نم نوجاقا نوج هب امین _

متخاسن منبش

درک.. مشزاون شتصش اب وتشاذگ متروص رانک وشتسد

نم یمهفب تدوخ هکنیا زا لبق ینکب یراک ؟وت یگیم نم هب یراد _

وت ریصقت تخادنیم و درکیم اهر هک یراکبارخ ؟ره هتدای میدوب هچب ، ممهفیم

رطاخ هب مه هشیمه ... مدوبن نم یتفگیمن هملک کی هک یدوب نوبز یب ردقنیا ،

هی ...اب یدرکیمن ول**بزال**بزاب یدشیم شنزرس کلومرام نوا یاراک

هب هک میتخودیم مهب ونامز ونیمز نیودار ونم .... دوبن وت راک مدیمهفیم تهاگن

بوخ اباب و نامام ... اویت یدوب نیمه تیگچب دوب...زا اهر راک مینک تباث همه

تدای ملظ لباقم رد وندوبن تکاس ... ندادن تدای ونتفرگ ،قح ندرکن تتیبرت
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نوا هساو مدید یتقو ... هروخب وتقح دایب دیسر هار زا یک ره یتسشن ... ندادن

هاتوک رابکی هرخ ....بال مدرک فیک ینزیم واپ تسد یروجنوا هبارخ یگدنز

ات هوک...رگا نیع ... اویت متتشپنم .... یسک زا یاوخب کمک هکنیا نودب ... یتفرگ وتقح و یدیگنج ، یدموین
نامام و نوجاقا ممتشاذن و مدموین ولج االن

هملک کی رگا و یدیگنجیم شارب تدوخ دیاب دوب، وت یگدنز نوچ ننک خدالت

...زا متفرگیم طالوتق ومتخودیم نومسآ ونیمز هب ونیودار مدش هتسخ یتفگیم

ممشچ هشیمه یلو متیگدنز دوگ زا نوریب ،نم روطنیمه مدعب هب نیا

زاب. ممتیامح رتچ ... هتور

مرمک ور وشتسد ، مدیس وب** وشتروص راب دنچ ومدش نوزیوآ شندرگ زا

: تفگ هدنخ واب تشاذگ

همه هک ماش میرب وش دنلب ... هدنگ سرخ شکب تلا جخ ... هتسب حاال بخ _

. نرظتنم

تبحص لوغشم دبمار اباب ،اب داتفا منوج اقا هب ممشچ متفر نوریب هک قاتا زا

. متفر نوشتمس ،هب ندوب

دبمار اباب ،سالم نوجاقا _سالم

ومتفر منوج اقا تمس ...هب نداد ومباوج ینوبرهم واب نتشگرب متمس هب ود ره

اباب یراغت هت یشاب هدنز _. مدیس وب** وشتروص

اه هشیم میدوسح هراد _هع
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وت متفر نم و دنوم ادرم شیپ امین ... متفر دبمار اباب تمس وهب مدیدنخ

ارات. شیپ هنوخزپشآ

هدرک هچ نامام یاو _

کنوخان لوغشم هک یروطنومه ،ارات مدیشک وب متشادرب وراه هملباق رد مدعب

: تفگ دوب هدرک خرس یاه ینیمز بیس هب ندز

ثمالام هملباق وت تخیر داد شرافس نوریب زا وراه اذغ هک هدرکن یراک نامام _

هدرکن تسرد شدوخ مینودیمن

.... مدرک هاگن ارات هب رکوپ

ریز درک یراکره طایح وت هنوخزپشا وت درب همه مشچ یولج هزات بخ هیچ _

ندشن اج شنماد

میدیچ وزیم ارات کمک دوب...اب هتفرگ مدنخ

، تفرگ ،ملد شرهوش ال بقتسا تفر ودب ارات دشو هدز نوفیا گنز عقوم نومهماااااش دییامرفب _

نهد مهب نیودار خیلا یاج ، میدوب هتسشن زیم رود همه دوب... منیودار شاک

. مدرکیم یزاب ماذغ اب طقف ... تفریمن نییاپ مولگ زا ،اذغ درکیم یجک

؟ هدش روک تاهتشا نیودار یرود ؟زا اویت یروخیمن ارچ : نیمار _

جنرآ اب مکحم دوب هتسشن شرانک .ارات دیدنخ شدوخ ی هزم یب فرح هب مدعب

. شولهپ وت دیبوک
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رباربود تاهتشا یشیم رود نم ،اتزا نتسین وت لثم هک همه ... هزمیب ره _ره

. هشیم

: تفگ ارات هب وور درک تفلک وشادص و مه وت وشامخا داد، ژ اسام وشولهپ نیمار

حهللا تنوخ هنوخ میسرب ؟ هفیض یدرک راکیچ _

. شینوشیپوت دروخ و درک ترپ امین هک ینوتیز اب دش ربارب شفرح ندش مامت

درکیم ترپ هملباق دیاب هیچ نوتیز تنوج شون ناها _ارات:

داد: همادا امین هب ور

. مراد نز منم نراد نز همه نامام یلگ ینیبیم ادخ وروت : نیمار _ شاداد طال تتسد _

نودب وشردق مرتخد ههام ... ردام س هتشرف تنز : نامام یلگ _

مداتفا بیرغ نایب الم یماف منزب گنز منم اباب _یا

هرادفرط رپ اجنیا رتخد نیا نزن اپ وتسد یکلا نیمار هرادن هدیاف : دبمار _اباب

مدرم نم هگم ارچ بیرغ ردام مرب تنوبرق : نامام _

امش مزاب مرب مناج نز ردام نوبرق _

. تخوس تارب شلد یکی هرخ کبال یدرک ناله ردقنیا : امین _

دوبن رگا لک ...رد ندیدنخیم اه رتگرزب وندرکیم لک لک ارات و نیمار و امین

دموا اذغ هملباق اب نامام یظفاح ادخ عقوم دوب. یبوخ بش مریگب روتکاف ونیودار

. مشیپ

روخب ترهوش اب هنوخ ...ورب یدروخن یچیه ردام _ایب
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. یهلا مرب تنوبرق _

تارمهب ادخ ، ردامزیزع هنکن ادخ _

اب ومتفگ ریخب بشهمه هب میدیسر هک هنوخ ...هب مدش نیشام راوس و مدیس وب** وشنوبرهم تروص
طمالهع زیم تشپ ... مدنوسر قاتا هب ومدوخ تعرس نیرخا

درک. دنلب وشرس قاتا رد یادص ،اب شرود مه ذغاک یلک و دوب هتسشن

؟ زونه یدیباوخن مزیزع _سالم

مرس هتخیر راک یلک هن موناخ _سالم

. مدش ماسابل ضیوعت لوغشم ومتفر دمک تمس دش.هب لوغشم هرابود

؟ یدروخ ماش _

داد: ومباوج هرادرب نتشون زا تسد هکنیا نودب

متشادن لیم _هن

و ناویل و باقشب ،اب مدرک مرگ ودوب هداد نامام هک ییاذغ ... متفر نوریب قاتا زا

زاب ورد ...اباپ مدرب اهباال هلپ زا یتخبدب واب مدیچ ینیس یوت هرفس و هباشون

. درکیم مهاگن بجعت واب درک دنلب وشرس مدش، دراو مدرک

هداتسرف اذغ تارب نامام ، میروخب ماش مه اب _ایب

؟ یدروخن مه _وت

هرفس هک یتقو داد....ات تبحم هب وشاج و تفر شهاگن زا بجعت گنر . دوبن منسرگ عقوم نوا _هن
کیچوک
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سح مدوخ ور وشهاگن مدیشک باقشب وت وراه اذغ ومدرک نهپ وفرصم رابکی

مدرک دنلب ومرس ... مدرکیم

؟ یایمن _

دش.... دنلب وتشاذگ زیم یور وشراکدوخ

هدرک هچ یرخف نامام هب _هب

: متفگ هدنخ اب مداتفا ارات فرح دای

هدرک ناروتسر هدرکن یراک نامام _

. دیدنخ ، مدرک فیرعت شارب ور ارات فرح مدعب

؟ یدروخن ماش نم رطاخ _هب

: متفگ و مدرک نوزیوا ومچول ل**بو

بخ تفرن نییاپ مولگ زا نم زج ندوب نوشارهوش اب همه اجنوا _

اجنوا یدوب رهوش یب هک وت یادف _نم

شاپ ور مدز مکحم ومدیدنخ داد ومباوج مدوخ نحل اب

؟ ینکیم هرخسم ونم _

: تفرگ زاگ وشبل

منکب طلغ نم وناب _هن

دش دنلب فرح ،یب مربب ک مدش دنلب مدیچ ینیس وت ولیاسو ماش زا دعب

: متفگ دنلب رد ندش هتسب زا لبق ، تفر نوریب قاتا زاو تفرگ مزا وینیس
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وت یدوب یک لوکره _اباب

متفر دوب... هتفر رد متسد زا ادنخبل لر تنک ازور دش...نیا دنلب شدنخ یادص

شوماخ ور هفاضا یاقرب ، تشگرب هقیقد هد زا ...دعب مدیشک زارد و تخت یور

سنج ،زا تساوخیم لغب درب...ملد یمن مباوخ دش، شراک لوغشم و درک

شهاگن ردقنیا دوب... هتفر منودند ریز شزم ... هامکی نیا مامت سنج ،زا بشید

ور اقیقد شزیم مدوب هدیباوخ ولهپ درک...هب مهاگن ودیشک راک زا تسد هک مدرک

طمالهع غارچ و باوخ غارچ رون طقف هک یکیرات نوا وت منودیمن دوب... مورب

درک هتسد وشاه هگرب ... دنوخ مامشچ زا یچ دوب هدیشخب قاتا هب یمک ییانشور

مدرک قوذ یلک یلو ... متشگنرب ، دمواتخت تمس ،هب تسب وشپات پل ودرک شوماخ ور طمالهع غارچ
شدنب تشپ و شنهاریپ ندروا رد یادص

وت متفر تشپ ...زا متسب مشچ نم و دیچیپ مینیب یوت شرطع ... تخت نتفر ورف

هقلح مرود هک شتسد ور ومتسد ... ماهوم البالی دوب هدرک ورف وشرس ... شلغب

مدیخرچ مدرواین تقاط دیس... وب** مورآ ومندرگ تشپ ... متشاذگ دوب هدش

مامشچ نیب شاکمدرم دوب... شتروص یور هب یور اقیقد متروص ... شتمس

: مدرک همزمز ل**ب ،ریز متدیس وب** مورا ... تشگیم

منکیم لح تبقاع ار تبل یامعم ̂_نم

شاب طقف وت

..̂ نک حرط امعم یه میارب و
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ومتسد فک ، مدرک شزاون وشنوگ ومتشاذگ شتروص یور ومتسد

ات مدرک شزاون وشرس ردقنیا مدرب شاهوم نیب ومتسد ... تسب وشامشچ ... دیسوب

ومدرک عمج شلغب وت ومدوخ ، هدرب شباوخ مدیمهف شمظنم یاه سفن زا

هتفرگ ملد یلیخ ، شدوخ ی هنوخ هدرگرب نامام یلگ دوب رارق زورما ... متشاذگ مه یور وماکلپ
دوب...وت

تفریم رس ملصوح هک ییاتقو ... مدوب هدرک تداع شهب یباسح هام کی نیا

شاردارب و دبمار اباب ...زا درکیم فیرعت شینووج تارطاخ وزا شرانک متسشیم

رکپ حبص ...زا درکیم متحیصن یلک و دادیم مدای و یگدنز ....هار نوشتنطیش و

هنوخ میدرگرب منیودار ونم دوب رارق نوا رب هرب...عالهو متشادن تسود ، مدوب

دوب...نیا تخس یلیخ یرپ نامام ونم هساو ندش اهنت هعفد کی ...نیا نومدوخ

هتسشن تخت یور نوزیوآ ی هچول ...ابل**بو میدوب مه اب شمه تدم

درک. ممهرد یامخا هب یهاگن . دیشوپیم سابل تشاد مه نیودار ... مدوب

هدش قرغ تایتشک ارچ _

هنوخ میدرگرب مرادن تسود هرب، نامام یلگ مرادن تسود _

هنوخ رس نتشگرب اهزا تدم زا دعب وت نیرارف رهوش ردام زا همه ، یسکعرب _وت

یتحاران تدوخ یگدنز

... مشدعب هنکیم قرف هیقب یارهوش ردام اب نم رهوش ردام _واالهک

یچ؟ مشدعب _ تشگرب متمس ،هب متخادنا نییاپ ومرس مدادن همادا ومفرح
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مدرک شهاگن نارگن

کانسرت تدوجو وت هرب ال ویه هرابود و میدرگرب مسرتیم ، مسرتیم هنوخ نوا _زا

یش.

تخت یور مرانک دموا ، دیدنخ دنلب یادص واب درک مهاگن درگ یامشچ اب

مرس ریز شتسد ... تخت ور میداتفا تشپ زا ود وره درک ملغب مکحم ... تسشن

، شنیس ور مرس و دوب

درب ولول الور ویه ... سرتن ... هرادن یراک تاهاب ال ویه _

. هگیم هک هشاب یروجنومه مدوب راودیما ... دیدنخ ... مدیدنخ

اه هریم هراد نامام یلگ دییایمن اه هچب _

یلگ ، نییاپ میتفر و میدش دنلب دزیم نومادص نییاپ زا هک یرپ نامام یادص اب

مدرک شلغب و متفر شتمس دوب،هب هداتسیا اباب نیشام رانک نودمچ اب نامام

دییایب مه ام هنوخ ادخ وروت نامام یلگ _

مراد ویک هگم اه امش زج ردام مایم دیس._ وب** ومرس

متخیر با چراپ هی شرس تشپ . میدرک هقردب ونامام یلگ یراز و هیرگ یلک اب

تفگ هدنخ اب نیودار ،

درب با ور هچوک اویت نزیریم با هساک _کی

هدرگرب دوز مراد تسود _
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هیرگ و میدوب هدرک لغب ومه مکحم نامام دش.اب نیودار ونم تبون شدعب

هگید نیودار ... هگید رهش هی میریم میراد درکیم رکف دیدیم یک ،ره میدرکیم

: تفگ هدش یصاع ، دوب هدش کالهف

متعاس مین امش هنوخ امات هنوخ هلصاف ، میریمن هک راهدنق رفس ناج نامام _

هشیمن

درک. لغب ونیودار هیرگ اب یرپ نامام

مشیم اهنت زاب دیرب امش ... ردام مدرک تداع نوتهب _

درک کاپ ونامام یاکشا نیودار

قودنص تمس وهب منکن هیرگ درک هراشا ودرک مهب یهاگندییایم مه امش . مییایب دنت دنت مدیم لوق _
یراک ره . تفر

وت انودمچ ندیچ زا دعب . مریگب وماکشا شزیر یولج متسنوتیمن مدرکیم

نامام یلگ ندرب بقالزا مدبمار اباب ،اب مدنک لد یرپ نامام زا روز هب قودنص

هعلق نوا ،زا مدیسرتیم ... میداتفا هار ومیدش نیشام راوس ، مدوب هدرک یظفاحادخ

هظحل ... تفریم رژه ممشچ یولج مکانتشحو یگدنز ... متشاد تشحو فوخم

هک ما هدش تشم تسد ور نیودار تسد ... مدوب هدرک هبرجت هک یخلت یاه

نیودار هب ومتفرگ هشیش زا ومهاگن ، تفرگ رارق دوب شریسا موتنام ی هشوگ

شتصش تشگنا واب تشاذگ شدوخ یاپ ور ومتسد ، دیمهفیم وملا ...ح متخود

. درکیم شزاون



205

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

هتفیمن یقافتا شابن نارگن _

وراه نودمچ نابهگن کمک .هب متفگ ل**ب ریز یمراودیما ومدیشک یسفن

زا لبق حبص دوب، کاخ یا هرذ نودب بترم و زیمت هنوخ رکش ور ادخ باال... ندرب

فیلکت ...بال تفاظن یارب دوب هداتسرف و جرب یاه همدخ زا رفن ود نیودار ندموا

صرق ملد هامکی نیامامت ... مدوب هتفرگ هروشلد ... مدوخ راصح ای نیودار قاتا مرب، اجک هک مدوب هدنوم
نیودار اب ییاهنت دوب...زا نامام یلگ و یرپ نامام روضح

مرود شتسد هک متشاد سرتسا مکی و مدوب یبیرغ یاوه و حلا ،وت مدیسرتیم

دش. هقلح

ارچ یفیلکت ؟بال ینکیم هراختسا ارچ _

مرب اجک منودیمن هخا _

دیس وب** ومشوگ رانک

نومدوخ قاتا وت میریم _

یلو... تفرگ مورا مکی درب.ملد قاتا تمس هب ونم وتفرگ ومتسد

؟ مزیزع مزیرب یاچ _

دایم مباوخ میباوخب ایب _هن

،ملد تخت یور متفر مدرک ضوع هک وماسابل میدوب هدروخ نامام هنوخ وماش

ومدوخ ؛ تخت یور دموا مه نیودار ... تخت نیا و قاتا نیا هساو دوب هدش گنت

ومرس ... مدرک ناهنپ شنیس وت ومرس مداد اج شلغب وت ومدیشک شتمس هب



206

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

و بش نیلوا هرخ بال ششزاون وب*س*هاه ...اب درکیم مشزاون و دوب ماهوم الهبالی شتسد دیس وب**
درب. مباوخ و مدنورذگ قاتا نوا وت اه تدم زا دعب

رد هتبلا هرفن ود کرتشم یگدنز حبص نیلوا مدش، رادیب نیودار زا رتدوز حبص

نیا یارب متشاد قوش و قوذ یلیخ ، یلهاتم یگدنز ی هبرجت نیلوا ... افصو حلص

مرگریش مدش، هناحبص ندرک هدامآ لوغشم ومتفرگ هاتوک شود .هی دیدج عورش

سامت ییاونون ،اب متفرگ یعیبط ال غترپ بآ و مدرک یلسع غرم مخت ، مدرک

هدش رپ نومندموا زا لبق زورید المهک چخی ، نتسرفب هزات نون ات متفرگ

هدش یداع نوشارب ایلیخ دیاش هیبوخ سح ندوب موناخ ، متشاد یبوخ سح دوب،

و روش نوا ، وشیگدنز لوا ی هتفه کی لقادح هنوتیمن سکچیه تقو چیه اما

اب نیودار ... مدوب لوا هتفه کی نومه وت اقیقد راگنا نم و هنک راکنا وشقوش

درکیم ادص ونم و دوب هداتسیا ییاریذپ وت زاب همین یامشچ و هتخیر مهب یاهوم

هنیبیمن یگرزب نیا هب ونم هک هباوخ جیگ ردقنیا شارب مدرم ،

اوووویت _

. مدرک شلغب تشپ وزا متفر شتمس هب مورا

مدیس وب** وشفتک ود نیبنوریب یتفر مدرک ؟رکف مزیزع ییاجنیا _

میروخب هناحبص ایب روشب وتتروص مرب،ورب اجک یحبص رس مزیزع _هن

ناویل یوت ور هدیشوج یاه ریش متشاد ، تشگرب قاتا وهب داد نوکت یرس

دز. دنخبل زیم ندید ،اب دموا هک متخیریم
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ایربیم لد مه یروجنیمه امش ، هدرک هچ مموناخ هب _هب

. متسشن شرانک ومتشاذگ شولج وناویل

هک میدرکن یراک اقا هدن نومتلا جخ _

؟ اجک زا هزات نون _

ییاونون مدز گنز _

دیس وب** ومتروص

مزیزع یدیشک تمحز _

مدرک زاب ومشین

مدش ظفح وتنودند اتود و یس هگید ، متندرک زاب شین نیا قشاع ینعی _

تروص هب منکیم قوذ یتقو هک ینودیمن _ مدرک هزم ومیاچ یمک ومتشاذگ منهد وت نون همقل ی
هشیم زاب مشین راکدوخ

مراد تسود متشین _

امریگیم دنق ضرم نم نشیم بآ ولیک ولیک ادنق نیا نکن _اقا

هریگب ضرم و درد تنمشد کنوطیش هنکن ادخ _

اه هتییاد رتخد وتاشادادنز منمشد _

سنجدب _یا

؟ راکرس یریم زورما _

تشاذگ زیم یور الوش قترپ بآ خیلا ناویل
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؟ روطچ مزیزع _هرا

منک ینوکت هنوخ ماوخیم هدیع کیدزن _

تفر نوریب تمس دشوهب دنلب زیم تشپ زا

جرب یاه یچ تفاظن ایزا تکرش هب نزب گنز ینک راک داوخیمن تدوخ _

ریگب کمک

: مدش هریخ شهب دوب شاسابل ندرک ضوع لوغشم ، قاتا وت متفر شلا بند

یچ؟ دیرخ سپ _

متسب یکی یکی وشنهاریپ یاه همکد ومتفر شتمس هب

؟ هشاب میریم امتح ادرف یلو مراد مهم یلیخ هسلج اتود زورما ، میریم مدیرخ _

وشنشپاک و دیس وب** ومینوشیپ ، مداد نوکت ومرس ومتسب ور همکد نیرخا

تشادرب

یموناخ شاب تدوخ بظاوم _

مزیزع شاب تدوخ بظاوم مه _وت

موناخ ات ود متفگ ومتفرگ سامت یتامدخ تکرش کی اب نیودار نتفر زا دعب

زا دعب دوب رید هگید یلو منک ضوع ولیاسو متشاد تسود ، نتسرفب مارب

راک نوشاپ هب اپ ممدوخ ، میدرک عورش ندموا موناخ ات ود هک تعاسکی

مه وراه هفلا وم یتخت ور ندوب ون ابیرقت مه اه هدرپ دوب زیمت هنوخ ، مدرکیم

مهم و دوب المز یباسح یریگدرگ هی طقف مدوب هدرک ضوع شیپ هامود هک



209

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

و درکیم دروخ ومباصعا هنوخ یغولش اعقاو ، هنوخزپشا یاه تنیباک نوشنیرت

مه وراه شرف ، ندموارفن ود مه جرب تامدخ زا مدز گنز ، متشادن ویگتخیر مهب زور راهچ هس لمحت
هد ات اقیقد ندرب ندرک عمج ندموا نوشدوخ مدز گنز

دوب هدنومن مارب غمر هگید . میدرکیم راک سفن کی ومیدوب ریگرد هرسکی بش

رد میگتسخ مدرکیم هاگن دزیم قرب یزیمت زا هک هنوخ هب یتقو یلو

هگید لفق یوت دیلک شخرچ یادص منک. تسرد ماش مدوب هدرکن تقو . تفریم

هدش ولو لبم ور هک یروجنومه ، دوب شوخ حلا کی دوبن گرم ینوفمس مارب

واب دنوخرچ هنوخ وت وشهاگن تسبرد دشو دراو نیودار ، مدرک هاگن رد هب مدوب

دموا شک شاب ل..* مندید

مزیزع _سالم

مزیزع یشابن هتسخ ، هنزیم یقرب هچ هنوخ ، تهام یور _سالمهب

: متفگ متفرگ عوهت تلا ح مدوخ ممکی هک نکمم تلا ح نیرت سو بال

نیودااااااار _

دیس وب** ومینوشیپ ودموا متمس هب

نیودار نااااج _

تسشن مرانک و دروا رد وشنشپاکمدرکن تسرد ماش _

نرایب ناروتسر نزب گنز ترس یادف _

ما هتسخ _
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؟ یدرک راک متدوخ _

مکی _

نزن یچیه هب تسد تدوخ متفگ هکنم _

هزور کی هک مدرک کمک ، هنومب هتخیر مهب هنوخ زور دنچ متشادن تسود _

نرایم ادرف نتفگ هک اشرف دنوم طقف هش مومت

الم سما ... دادیم یگدنز سح مدا هب راهب و دنفسا یاوه و دوب،حلا دیع کیدزن

متشاد قوش یلیخ ... ومقشع ، متشاد ونیودار نم لا سما دوبن هتشذگ سلا لثم

نیمار و ارات اهو هداوناخ اتود اب سلا لیوحت زا دعب دوب رارق لا... سما دیع هساو

حبص دوب...زا هدش گنت یلک اهر و ماهر هساو ،ملد خرف ییاد هنوخ مشلا میرب

دایم فیک رس مدا ردقچ و دیع دیرخ هراد یناجیه ،هچ دیرخ میتفر نیودار اب

مرک گنر ،زا مداد رییغت کال وشروکد ونومباوخ قاتا سیورس منک... داجیا تارییغت مکی متفرگ میمصت ،
و دیفس گنر نیودار ، یتروص دیفس گنر هب طالیی

رغ نیودار ... مدرکیم راک هفقو ...یب یتروص گنر قشاع ک منم وتشاد تسود

یتقو متفگیم شباوج رد منم ، ینکن راک وت هک متفرگ رگراک تفگیم و دزیم

و یگتسخ روز ...زا هشیم ربارب دنچ مارب دیع قوش ، مربیم تذل منکیم راک مدوخ

هک مدروایمن مدوخ یور هب یلو متشاد هجیگرس مادم دوب یزور دنچ یباوخ مک

تقو دوب تقو یلیخ دیع، هب دوب هدنوم زور راهچ .... داین رد نیودار یادص زاب

هزور کی دوب رارق ،ثمال دوب هدش گنت شارب مملد . منامام هنوخ مرب مدوب هدرکن
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نفلت تمس ،هب دیشک لوط ماراک مامت هتفه کی اقیقد یلو منک مومت وماراک

متفرگ ونیورار هرامش ومتفر

مناج _

ییاقآ _سالم

؟ مناج مموناخ _سالم

مرب مسریمن هدیع کویدزن هگید هشدلوت مه ادرف هدش گنت منامام یارب _ملد

تلا بند مایم مدوخ بش مزیزع هشاب ؟_ هشاب مایم بش ات منامام هنوخ مریم ،

منک؟ تسرد راهان تارب _

یموناخ شابن نارگن ،ورب مروخیم تکرش وت یزیچ هی _هن

یاب س وب** شاب تدوخ بظاوم مزیزع هشاب _

ظفاحادخ _

منم ، هشن مشچ وت مشچ امین ومنوج اقا اب یلیخ درکیم یعس مزونه نیودار

جراخ هنوخ ...زا دربیم نیب زا وراهترودک مشلا ترفاسم مدرکیمن یرارصا

ورپ غولش انوبایخ ... راگنا دوب هدش هدنز نیمز یلو دوب هدشن راهب زونه ... مدش

وپاکت رد همه ، متشاد تسود و لبنس و هزبس یوب و مدرم قوذ ،نیا ددرت

هک یا هیده داتفا مدای متفر وهک ریسم زا یرادقم ، مدش نیشام راوس ... ندوب

زا دوب رارق دوب مه سلا رخا هبنشجنپادرف متشاذگ اج ومدیرخ نامام دلوت هساو
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ریسم دوب،ات کیفارت تدش هب مه نوبایخ ... روبق لها ترایز نرب نوج اقا اب حبص

سناش ،زا مدرگرب ات هنومب متفگ دننار ...هب دیشک لوط یتعاسکی مدرگرب ور هتفر

دش، زاب رد ومدنوخرچلفق ووت دیلک ات مدنوسر هنوخ هب ومدوخ عیرس دوب. فکمه وت روسناسآ مبوخ
عورش ماتسد درب... منت وزا حور یا هنونز ی هدنخ یادص

دروخ مشوگ هب نیودار یادص متشادرب وهک لوا مدق ... ندیزرل هب ندرک

یشوخ زا یریمن حاال بخ _

هدیبسچ هنک نیع هک تسین نک لو تنز ،نیا اجنیا مایب متشاد تسود هخا _

و هدش ضوع هک متخت ، مشاب هنوخ نیا وت مقشع اب متساوخیم ، هنوخ نیا هب

منک. شحاتتفا مدوخ مراد تسود ون،

مدرکیم سح ، تفریم جیگ مرس ... مدینشیمن یچیه هگید ، دیشک توس مشوگ

منیمز منوزرل یاهوناز ات متفرگ راوید هب ومتسد . هنزیم یکی هدات مبلق

همه و دوب کشا زا رپ مامشچ ... دیچیپ یدنلب یادص و داتفا متسد زا دیلک . ننزن

مشرانک و نیودار دش... زاب لماک رد مرادرب مش ودال متساوخ ،ات مدیدیم رات وراج

یم راک زا تشاد هنحص نیا ندید ،زا متشاذگ مبلق ور ومتسد .... منبش

جوم شهاگن وت مغ و ینارگن ... نیودار یامشچ وت دوب لفق مامشچ .... داتفا

هب دنخزوپ و ترفن و رورغ ،اب منبش تمس مدیشک وممشچ ندنک نوج ...اب دزیم

هش. زاب مسفن هار اتمدیشک مولگ هب یتسد ... شکب سفن یتنعل شکب سفن .... درکیم هاگن مزور و حلا

اویت _
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هگن شولج ومتسد و متفر بقع مدق هی هش کیدزن مهب تساوخ نیودار ات

متشاد

نم... ناج اویت _

....

نیودار ،ات شوت متخادنا ومدوخ ومدرک زاب وروسناسآ ،رد متشادرب ودیلک

هب هجوت ،یب دیچیپ روسناسآ وت مقه قه یادص دش... هتسب رد هش راوس تساوخ

هدننار . مدش یسکات راوس ومدییود یدورو رد تمس هب ندوب الیب وت هک ییاسک

. درکیم هاگن مزور و حلا هب بجعت واب دوب هتشگرب

ووووورب ااادخ خ وروت اقا....ت... _ب...ورب

راز ومدوب هتفرگ ومنهد یولج تسد اتود درک...اب تکرح و زاگ ور تشاذگ وشاپ

هب ومرس ... تشادن مارب یتیمها هدننار واکجنک و هاگیب و هاگ یاه هاگن ... مدزیم

. هراد مهاگن مراو هراچیب زور و حلا ومدوب هداد هیکت هشیش

هنوخ ؟ یرپ نامام هنوخ ؟ متفریم اجک ، مدرک هدننار هب یهاگن ومدرک زاب ومامشچموناخ مرب اجک _

...ملد تساوخیم تولخ ،ملد تساوخیم ییاهنت ملد ؟هن ارات هنوخ ؟ منوج اقا

مراز حلا هب لد ...هک هسانشن ونم سکچیه هک ییاج ی مرب تساوخیم

... هنکن مهاگن محرت ....اب هنوزوسن

صالح هداز ماما دیرب _

دشو مخ ماه وناز دش، قاط متقاط هگید داتفا شحیرض هب هک ممشچ
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...زا مدرکیم ...هلگ ندرک هیرگ هب مدرک عورش دنلب یادص ....اب دوب تولخ ... مداتفا

مکشا دوب، دنچ تعاس منودیمن .... مدزیم فرح .... متفگیم طقف منودیمن یک

هطقن ،هب مدوب هدرک لغب وماه وناز ومدوب هتسشن حیرض رانک دوب... هدش کشخ

؟ متفریم اجک ؟ مدرکیم راکیچ دیاب ....حاال مدوب هریخ یمولعمان ی

نوریب متفر و مدش دنلب اج ،زا هسرن مهب یسک تسد هک ییاج مرب مراد تسود

زا حبص ات هک ییامدآ نومه یغولش ،وت متفریم هار انوبایخ وت فده ...یب

حاال....هی اما مدوب نوشزا یئزج ممدوخ و مدربیم تذل دیع هساو نوشوپاکت

و یگدنز ینعم متشادهزات دوب... هدش بارخ مرس ور شفقس و دوب هدیزرل میگدنز ... مدوب هدز هلزلز
هبرجت ونیودار تبحم متشاد هزات .... مدیمهفیم

نیگنس ردقنیا دوب... هدش مخ مرمک و هداتفا ماه هنوش ، مدوب نیگنس ... مدرکیم

ور مدیشکیم وماهاپ ، متشادن نتشادرب مدق یارب وماپ ندرک دنلب ییاناوت ک مدوب

،چپ ندزیم ،هنت ندشیم در مرانک زا متیعضو زا واکجنک و بجعت اب مدرم ... نیمز

ات دینیبب بوخ ، دینیبب ور هدروخ تسکش نز ؟هی دوب مهم هگم ... ندرکیم چپ

،هی دیشابن قمحا نز هی تقو چیه نم، لثم یکی دیشن ،ات دیریگب تربع شزا

شمارآ نیا مدیمهفن ،ارچ دوب هتسب دیما و دوب هدرک شوخ لد هک یقمحا نز

؟ مدرک رواب ویتخبشوخ نیا ؟ارچ هنافوط زا لبق شمارآ ،

ریپ سلا یهد هزادنا مدرکیم سح ؟ارچ دوب هتشذگ تعاس دنچ اتحاال حبص زا

نم هساو ارچ ... هزوریپ لطاب رب ،قح هزوریپ یکیرات رب ینشور نگیم ... مدش
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هک یروجنومه ... تفرگ ومرهوش ... تفرگ ومیگدنز دش... زوریپ منبش دش؟ سکعرب

یمن تکرح زا یلو ندرکیم زگ زگ درد زا ...ماپ تفرگ ممنوج تساوخیم

اوه ... متفر ... متفر ... متفر ... دشیمن عطق یا هظحل میشوگ گنز یادص ، نداتسیا

مومت ارچ ایند ..... متفریم ..... ندشیم تولخ انوبایخ .... متفر یم هجوت یب نم .... دشیم رتکیرات
..... دشیمن مومت ارچ هداج ..... متفر .....یم دشیمن

^ تسا تخس هچ

یمدآ یارب

دهاوخ یم شلد هک

هزادنا هب

ایند یاه یظفاحادخ مامت

دورب

یارب ییاج و

...̂ دشاب هتشادن نتفر

مه زا ومدیکشخ یاه ..ل**ب متفر نشپزر تمس ...هب داتفا لته هی هب ممشچ

مدرک زاب

متساوخیم قاتا _ی

ناتسرامیت االنزا نیمه مدرک سح هک تخادنا مهب یهاگن نشپزر لوئسم

دید ولوپات ، متشاذگ شولج یهجوت لباق غلبم ومدرک زاب ومفیک ... مدرک رارف
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وقاتا تراک ومداد ومیلم تراک مدرک رپ ومرف . تشاذگ مولج ومرف عیرس

مارب دوب مکیچوک قاتا ی ...رگا هنوخزپشا وهی باوخ قاتا وهی حلا ...هی متفرگ

هگید دوب هدش ربق زا رت گنت مارب ایند یتقو . تشادن یتیمها درکیمن یقرف

ادیپ ومومح روز اب متشاد ،رگ دوب ممرگ . دروخیم یدرد هچ هب اجنیا ژ ارتم

یروجنومه ، متشادن وماسابل ندروارد ،حلا مدرک وزاب درس بآ شود ومدرک

زغم ات امرس طقف تعاس دنچ و هقیقد دنچ منودیمن ، مداتسیا شود ریز

مومح یگنت دوب...زا ممرگ زونه یلو دروخیم مهب مانودند دوب. هتفر منوختسا

ومدنوسر هرجنپ هب ومدوخ مدموا نوریب سیخ یاسابل نومه اب مدرمیم متشاد

یگدنز یاه هعلق ارچ ... هگید هعلق یوت مه ...زاب عافترا مه ...زاب مدرک شزاب رخا ات

منم مشچ دایم، شزا بآ و هشیم زره هک یبآ ریش لثم ، نرادن یمومت نم

ارچ دوب... رس منتو تشاد ترارح مرس دیزرلیم مکف تخیریم مکشا دوب هدش یروجنومه اقیقد
ور مدوب هداتفا خم ...زاباالاب درکیم درد منوج مامت ؟.... مدرمیمن

دروم ...رد تخوسیم مدید مشچ هب هک یزیچ یلیس یاج زا متروص ... نیمز

هتفگ ... هنکیم وراراک همه شدوخ دوب هتفگ ... مدوب هتفگ امین هب وزیچ همه منبش

دایرف اجنیمه زا متشاد تسود ... هنکیم تباث نیودار هب ونم یهانگیب شدوخ دوب

مهب هک یعقوم نومه شاک ... نکن هتسخ وتدوخ ... هرادن یا هدیاف هگید هک منزب

ره هک همورا ملد شیپ منادجو هن،االن یلو ، متفریم شیگدنز زا ورب تفگیم

طخ مباصعا ور میشوگ گنز ررکم یادص ... مداد ماجنا دمویم رب متسد زا یراک
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تمس هب ومدوخ ، متشاد هجیگرس و عوهت تلا ،ح تخوسیم ممشچ ... تخادنیم

ومسا متسنوتیمن دیدیمن ممشچ ... تفریم یهایس مامشچ ، مدیشک میشوگ

وگنر زبس همکد .... هشاب امین مدرکیم ادخ ادخ متشاد زاین امین هب مدب صیخشت

لصو ضحم ،هب متسب ومامشچ ومتشاذگ تخت یور ومرس دایز هجیگرس مدز،زا

. دیچیپ یشوگ وت شدایرف یادص ندش

ینزیمن فرح ارچ یتنعل ییاجک ااااااااویت ؟ ییاجک ااااااااااااویت _

امین _: مدرک ل**بزاب روز هب

شنحل تسین بوخ حملا دیمهف راگنا دوب... نوزرل و هگرود و هتفرگ مادص

دش. نارگن ومیلا م

ینارگن زا مدرم ییاجک ؟وگب ییاجک ... مناج ناج، _

مدز قه

دیزرل شادص

مرب تنوبرق ییاجک ؟ ییاجک _

تدوخ طقف ایب،اهنت... اهنت امین _

مدیم لوق مایم مدوخ طقف مزیزع هشاب _

وسردا یقافتا ره زا لبق مدرک یعس ، مدیم تسد زا ومیرایشوه مراد مدرک سح

یچیه هگید و داتفا متسد زا یشوگ ، دوب هدش نیگنس منوبز ، منومهفب امین هب
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... مدیمهفن

ان طیحم مدیمهفیم حلا نیا اب یلو مدیدیم ،رات مدرک زاب ومامشچ مورآ امرس زا

تشاد نیمه و دموایمن مدای یزیچ ماجک مدرکیم رکف یچ ره متشادن ندروخ نوکت نوج ، سانشآ
هنشت تدش وهب دوب کشخ منهد ، درکیم رتشیب ومسرت

مداد نوکت وماه ل**ب یتخس ،هب مدوب

_آ...ب

در مور زا راب اب نویماک ی راگنا ریمخ و دروخ مندب دوب؛ هتفرگ و فیعض مادص

هدش

مدیم تهب ؟االن مزیزع یاوخیم ؟بآ اویت یدش رادیب _

راگنا متسب ومامشچ ات مدیشک یتحار سفن دشو تحار ملا یخ نیودار ندید اب

هب هک دوب تاقافتا لیسو دموا مدای تعرس اب زیچ همه ندرک لصو قرب مهب

دوب مرانک بآ ناویل اب هک نیودار هب ومدرک زاب ومامشچ . دروآ یم موجه مزغم

ناوت تساوخیم ،ملد درک دنلب وشرس هک دوب نیگنس مهاگن ردقنیا ، مدرک هاگن

هک ییاج زا هشکیم سفن نیودار هک ییاوه زا مدرکیم رارف ، متفریم و متشاد

یتح هک روک هطقن ی هب مسرب ات مرب ردقنیا متشاد تسود هچیپیم نیودار رطع

همه نوا زا مولگ طقف مزیرب هک متشادن یکشا ، هدوب ینیودار یزور ی هرب مدای

اعقاو و متشادن یضارتعاناوت ، تخیر مولگ وت وبآ و درک دنلب ومرس . تسبیم ومسفن هار تشاد ضغب
مسفن یلو دشن رتهب ،حملا متشاد جایتحا بآ نوا هب

مبل جنک یدنخزوپ ، هشن مشچ وت مشچ نم اتاب درکیم هاگن و ییاجره دموا باال
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مدش هریخ فقس هب ومتفرگ شزا ومهاگن ، تسشن

اهنت منوا هشاب اجنیا امین دوب رارق _

خی مدوخ دوجو مامت امرس زا هک دوب درس ردقنوا درس، دوب،اما فیعض مادص

رکف دیاش ، تشادن یدرس عقوت قمحا و قشاع نم زا دیاش مهب دش هریخ ، تسب

مورآ توکس هیناث دنچ زا ،دعب شلا بند متفیم و اویت نومه مشیم زاب درکیم

: تفگ

امین هن مدوب نم دز گنز تهب هک ینوا _

مدب صیخشت مه زا ونیودار و امین یادص مدوب هتسنوتن هک دوب دب حملا ردقنیا

ینوا اب ...ورب یدش تحار هگید ، یدازآ هگید ، ورب میگدنز زا هشیمه یارب ... _ورب

. یداد مبیرف هامکی شرطاخ هب هک ینومه اب ،ورب یراد شسود هک

درم ندید هب ومرس باال گنر دیفس بذاک فقس نوا شمنیبب متشادن تسود

متساوخیمن هگید اعقاو ، تشادیمنرب مزا مشچ مه هظحل کی نوا یلو مدادیم حیجرت مرانک راکتنایخ
شمشاب هتشاد متساوخیمن هگید ، هنومب

هرب... متشاد تسود

شوت ملیابوم رکش ورادخ متشادرب ومفیک مدش ودال ومدرک هاگن مرانک هجنگ هب

مدرکیم یراک ره متشادن یفاک زکرمت و ندیزرلیم فعض زا ماتسد ، دوب

وزاب متسب هیناث دنچ ومامشچ منک ادیپ ورامین مسا مابطاخم وت متسنوتیمن

شمسا یور متساوخ ات مدرک شادیپ هرخ ،بال منک عمج ومتردق منوتب ات مدرک

اه مخا نومه الاب ویه نومه دوب هدش مه دش،زاب هدیشک متسد زا یشوگ منزب
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مورآ اما ینابصع و راد شخ شادص ، ندوب ندیرد رظتنم هک ییاه مشچ و

هداد ونتفر تصرف تهب رابکی ، منم هنومب و هرب یک هنکیم نییعت هک ینوا _

مه شهب ندرک رکف قح یتح یرادن نتفر قح مه هگید یتفرن وت ومدوب

یرادن

متفرگ شزا ومهاگن ومدز یراد ادص دنخزوپ

هب روبجم و ینک رود ونم یتسنوتن یدرک یراک ره لا سود وت هک یروطنومه _

مدرک شهاگن ضغب ومغ اب یراد مهگن ینوتیمن ینک یراکره االمن ینک منتفر

هک تسین یزیچ هگید هدنومن مزا یچیه هگید ... مدرم ادخب ، مدرم ونم، نیبب _

نم متسین مدآ ،نماالن هدب ینوگد مژ منبش وهب نزب گنز ، یریگب مزا یاوخب

مکرحتم هدرم هی

درکیم رتدب ومدب وحلا دیزرلیم منوچ نتخیر هب ندرک عورش ماکشا

نوا منهج منکیمن لمحت هگید دیدب مباذع رتشیب دییاوخب منوجاقآ نوج _هب

مشکیمن هگید ، منکیم خالص ومدوخ ومرخیم نوج هب ور ایند

تفگ درسنوخ ودرک زاب وشامخا

هکنیا زا ،دعب هراد طبر نم هب متندیشک سفن هتمکشوت نم هچب هک یتقو _ات

هرادن یطبر چیه منم هب نکب تساوخ تلد یراک ره دموا ایند مچب

هگیم غورد هراد ایادخ ؟....نم؟.... هچب ... دروآ مزور هب یچ دیمهفن وتفر و تفگ

نم ینعی ادخ، یاو ... یاو ... ینعی ، هشدیدج یزاب هنک متیذا داوخیم هن؟ هگم
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؟؟؟؟ هنم مکش االنوت هچب هی ینعی ما؟ هلماح

مدش دنلب ، دوب هدموامرس هک یرتگرزب یتخبدب رطاخ هب تفر مدای مایتخبدب مامت دشیمن مرواب
زا مبلق و دوب هدش دنت مسفن مدرک هاگن ممکش هب ومتسشن

تحاران ارچ یلو س هرخسم یلیخ س... هرخسم ، دزیم دنت ناجیه

هنکن ... هنکن ، مداتفا نیودار ومنبش دای هک دشیم گنررپ تشاد مدنخبل ... متسین

دش هفاضا منیا هک متشاد تبیصم مک ادخ یااااااو ... نریگب مزا ور هچب ناوخب

رکف شهب یتقو ... یلو ، داتفا منوج هب هچب نیا سرت تفر مدای مدوخ حاال

... شارب تفریم جنف ملد ،هت مدرکیم

مرتکچوک نم ی نم رب وحاالعالهو دیشاپ مه زا هک یگدنز جیگ ، مدوب جیگ

فقس هب ومتشاذگ تش بال یور ومرس ، هشیم یچ شتشونرس متسنودیمن هک دوب

منک؟اب راکیچ االن دمویم رتدوز شاک ، مدیمهفیم رتدوز شاک ... مدش هریخ

ردقنیا ، لخاد دموا نیودار دشو زاب قاتا ،رد منک رارف یروطچ هچب هی دوجو

شاک ، دوب وسال زا رپ مرس ... دوبن مهم مارب ال صا شروضح هک مدوب کوش وت

،ملد هتفرگ ممیشوگ یتنعل .... منزب فرح شاهاب متسنوتیم و دوب مرانک یکی

،زاین ندب میرادلد ات مدادیم نوشهب وربخ نیا وندوب ارات ای امین تساوخیم

مرس ... داین ممشچهب یلیخ حبص قافتا هک دش گنررپ مارب عوضوم نیا ردقنیا ... یمرگلد هب متشاد
متسنودیمن ، دشیم رجفنم تشاد رکف همه نوا مجح راب ریز

ود طقف هکنیا اب نم هکنیا یکی ؛ مدوب هدیمهف بوخ و زیچ ود یلو منک، راکیچ

تحت هکنیا مود و مشقشاع راو هنووید مدش ربخ اب هچب نیا دوجو زا هتعاس
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ومیگدنز هساو زورید ،ات شنریگب مزا مراذیمن ، مدیمن شتسد زا یطیارش چیه

اب یتح ، مگنجب مچب رطاخ هب دیاب زورما وزا مدیگنجیم مقشع

دوب یزیچ زا رتگنررپ یلیخ مدوجو وت نوخ ی هتخل نیا هب مساسحا .... مقشع

ومنوج مامت یبوخ سح هی مدرکیم رکف شدوجو هب یتقو مدرکیم وشرکف هک

رانک زیچ همه ؟اتاالناب تاباب اب منک راکیچ نم هانگ ییب هچب ... تفرگیم

هنوتب و هدنبب خ**ای*تن ور وشمشچ هک هینز مودک یلو متخاس ومدموا

و مدنورذگ وتخس یازور نم ، منوتیمن ؟نم هیگدنز شمسا نوا ال هنک؟صا یگدنز

هچب نیا تدوخ ایادخ ، مایب رانک منوتیمن یکی نیا اب یلو مدیشک گرم باذع

ات هک دوب نیگنس و غولش مرس ردقنیا ... رازب ماپ یولج هار تدوخ یداد ور

ای حبص دوخ ات مه نیودار ، دموین هک دموین ممشچ هب باوخ حبص ی هدیپس

دراو راتسرپ اتوداب رتکد دشوهی زاب قاتا رد هک دوب تفه تعاس دوب، هرجنپ رانک ای تفریم هار
ندش

مرتخد یرتهب ، مدوخ یابیز ضیرم _سالمهب

تشاذن هک مش دنلب متساوخ

نونمم مبوخ رتکد یاقا _سالم

تراشف هدوب بوخ متتاشیامزا باوج و یرادن یلکشم اموناخ موناخ بوخ _

مزیزع یصخرم امش ، رکش ورادخ هدش تسرد منوا هک هدننک نارگن و دوب نییاپ

داد همادا ودرک هاگن نیودار هب
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هس اصوصخم نارود نیا بخ یلو ، هنکیمن دیدهت ور هچب و ردام یلکشم هگید _

ردام دیشاب هتشاد یسالیم هچب هکنیا یارب ، هکانرطخ و ساسح یلیخ لوا هام

هشاب رود بارطضا و شیوشت زا دیاب

، دنومن رود نیودار مشچ زا هک مدز دنخزوپ

مهجوتم ،هلب رتکد یاقا نونمم یلیخ _

لخاد یراوید دمک تمس هب مخا درک.اب کرت وقاتا رتکد و داد تسد رتکد اب

ره درک مدنلب تفرگ وموزاب دموا متمس هب فرح نودب دروا وماسابل وتفر قاتا

زا مدش هتسخ مرخا مرایب نوریب شتسد وت زا ومتسد متسنوتیمن مدرکیم یراک

مخا ی تدم مامت درک عمج وملیاسو و درک منت وماسابل شدوخ قتالو

زورید مدوب نم راگنا هک دوب هتفرگ هفایق نیچمه دوب،حاال هدرک کانتشحو

نوشک نوشک تفرگ وموزاب هرابود و داد ماجنا وصیخرت یاراک ، مدرک خ**ای*تن

درب نیشام تمس هب

مدوب هنوخ وت درم هی اب نم زورید راگنا یتفرگ هفایق و یدرک مخا یروج _ی

مدرک هتکس سرت زا هک دیبوک نومرف ور وشتشم دزو یداد نانچ

اجنیا یاج االنهب متسکشیم وتنودرگ زورید نومه هک یدرکیم یطلغ نینچ _

یدوب ایند نوا

: متفگ شفنب غیج خی واب مدرواین مک منم

یطلغ هچ نم رانک ؟ یتسین ایند نوا ارچ ؟؟؟؟ ییاجنیا ارچ وت سپ _
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ی هنوخ مرب ماوخیم ، هروخیم مهب تزا ؟حملا یتفرگ ومیشوگ ارچ ؟؟؟؟؟ ینکیم

نکب داوخیم تلد یطلغ ره رداموردپ یب منبش نوا اب ورب مه وت منوجاقا

ونیشام درسنوخ یلیخچیه دزن هک هدبرع ، هنزب هدبرع منبش هب منیهوت رطاخ هب مدنوم رظتنم یچ ره
درکیم توکس یروجنیا یتقو . داتفا هار وهب درک نشور

شهب شور مرازب هدات ات هنزب یفرح هی متشاد تسود مدروخیم صرح رتشیب

منودرگرب

یضوع بارخ ی هرتخد نربب ومنبش روش هدرم _

مشچ ، درک ضوع ور هدند تحار یلیخ هک منیبب ولمعلا سکع مدرک شهاگن

تفرگیمن نوبایخ زا

اتحاال هدوب رفن دنچ اب تسین مولعم ، هنومیم گس نیع شفایق _

ارچ سپ هرادن تسود ومنبش هگم ، راگنا هن راگنا ریخن مدید مدرک شهاگن مزاب

ره هک. درکیم هراپ وشولگ تشاد متفگ ومدوخ نم ؟دعب دادن نوشن لمع ال سکع

هن منوجاقا هن هنومدوخ هنوخ تمس هب هن هریم هک ییاج مدید مدش رظتنم یچ

هریم هراد مدیمهف اه ولبات یور زا هک نابوتا وت میتفریم میتشاد ، یرپ نامام

مدیخرچ شتمس هب مخا سو،اب چال

؟ یریم یراد اجک _

.اب هشن مک متهبا اتزا متفرگ و مندش بجعت عالتم یولج یلو مدرک بجعتنامام یلگ ی هنوخ -

: متفگ مخا

؟ راکیچ نامام یلگ هنوخ _
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هشاب تبقارم _

مایمن نم درگرب هشاب مبقارم هنوتیم مراد نامام مدوخ نم هدرکن _المز

درک وشامخا ، مدرک شهاگن بجعت اب درک کراپ هشوگ ی ونیشام دزو امنهار

. دیخرچ متمس هب ومه وت

ی هچب هتمکش وت هک یا هچب و یا هلماح االن اویت نک زاب وتاشوگ بوخ _

ره سپ مرازب تلد هب وشندید ترسح یاوخیمن و یاوخیم ور هچب هنم،رگا

هی هک شدوخ نوج هب هنرگو یرایمن هن مفرح وور ینکیم ومگیم هک یراک

. یتشاد مه یا هچب هرب تدای شمربیم یروج

مدرک شهاگن رپ یامشچ اب

یدرمان یلیخ _

مین و درک تکرحهرابود . مدیخرچ هشیش تمس وهب متفرگ شزا ومهاگن درک، مهاگن هیناث دنچ
تخادنا مهب یهاگن

ینکیم شوگ فرح بوخ رتخد کی نیع سپ ینیبب ونم یدرمان ات هدنوم _

. همهفب زورید زا یزیچ نامام یلگ تلا ح هب یاو ،

مدرک شهاگن ومدرک کاپ وماکشا

تحار نم هنوخ وت دیرب تنوج منبش اب هک نامام یلگ هنوخ یربیم ونم یراد _

هب نکب یتساوخ یراک ره دعب منامام هنوخ ربب ونم مگیم هکنم ؟ دینک یگدنز

مگیمن مسکچیه
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تفگ یچ رتکد هک یدید ، منک یگدنز هنوخ نوا وت یسک اب تسین رارق _

هک ،دعب هشاب رود باصعا گنج زا مچب ات اجنوا تمربیم ، همس تارب شیوشت

یرب ینوتیم یتساوخ اج ره دموا ایند هچب

هشیش هب ومرس ومدیشک یهآ دوب... هتفرگ موربور نومسآ تمظع هزادنا ملد

همهانگ مودک باوج ایادخ ... متسنودیمن ومدوب شزرا یب ردقنیا ، مداد هیکت

دیما نیا هب مدنکیم ونیمز متشاد هک تساه سلا راگنا ما، هتسخ ردقچ .... هخآ

و طبض دوب. ناشفشتآهوک نشور رتسکاخ تشم ی دموا مریگ هک یزیچ رس رخا و مسرب طال هب هک
دوب نم لد فرح اقیقد دش شخپ هک یگنهآ ، درک نشور

انوبایخ وت منزیم هسرپ

ادخ هب باالور مریگیم ومرس

منودیمن یتح ملد هتفرگ

ملد هتفرگ مریم مراد اجک

یروجدب وت یدز یتفر ملد هب یدز یروجنیا هک ماوت دوب مرگ ملد وت هب هی

یدرک رواب ورادب مدآ فرح یتفر یدرک دب هک ماوت دوب مرگ ملد وت هب هی

دگل اب شریز یدز مدوب هتخاس ور هک یچره تزا مرفنتم تفرعم یب ورب حاال

اپ هنومیم هک هشیم نم یک نیبب ورب هقشاع هک نیبب ورب هفطاع یب ورب هرآ

تلد

دگل اب شریز یدز مدوب هتخاس ور هک یچره تزا مرفنتم تفرعم یب ورب حاال
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اپ هنومیم هک هشیم نم یک نیبب ورب هقشاع هک نیبب ورب هفطاع یب ورب هرآ

تلد

مدش نم درک مشومارف ونم دردرس یاصرق ونممه قیفر میدش مغ و نوراب ونم ملد هگنت ارچ غورد
درد هوک مدش نم درد هوک

دگل اب شریز یدز مدوب هتخاس ور هک یچره تزا مرفنتم تفرعم یب ورب حاال

اپ هنومیم هک هشیم نم یک نیبب ورب هقشاع هک نیبب ورب هفطاع یب ورب هرآ

تلد

دگل اب شریز یدز مدوب هتخاس ور هک یچره تزا مرفنتم تفرعم یب ورب حاال

اپ هنومیم هک هشیم نم یک نیبب ورب هقشاع هک نیبب ورب هفطاع یب ورب هرآ

تلد

) ولقداص دوعسم _ هفطاع یب گنها (

مبذعم ، درکیم متیذا نیودار یاه هاگن ، مدرکیم هیرگ ومدرکیم همزمز گنهآ اب

سو چال دوخ ات طقف شهب هجوت یب هک دوب نیگنس یردقنیا مبلق یلو درکیم

ناروتسر هی یولج هک دوب هدنومن نامام یلگ هنوخ ات یزیچ ... منزب راز

تشادهگن

وش هدایپ _

ونم تمس دزورد رودونیشام متسشن ماجرس و مدادن یتیمها دش، هدایپ شدوخ ودرک زاب وشدنبرمک
درک. زاب

وش هدایپ متفگ اویت مرادن لک لک هلصوح _
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درک زاب ومدنبرمک دش وودال درک هاگن وفارطا هککالهف مدادن وشباوج زاب

و دنلب یاه مدق اب مدییودیم شلا بند ،معلا درک مدایپ روز هب وتفرگ ومتسد

وراج نیرت جند و نیرت تولخ ، دیشکیم منم تسد و تشادیم رب هک یعیرس

مدوب نئمطم هک مدوب هدرک هیرگ ردقنیا درب، شتمس هب ونمو درک باختنا

دوب نیمه ممدرم یاه هاگن لیلد سو هدرک فپ و زمرق مامشچ

مشدوخ درک منتسشن هب روبجم ماه هنوش راشف واب دیشک ویلدنص اال. متحا

هب ومدنودرگ ومرس تفرگ مفرط هب وتشادرب زیم یور زا ور ،ونم تسشن مرانک

درک ربخ ونوسراگ و داتسرف نوریب وشسفن ، مدرک هاگن خمالف تهج

تافلخم اب هجوج سرپود _

تساوخیمن ،ملد تفریمن نییاپ مولگ زا متفوک هظحل نوا یلو مدوب هجوج قشاع

نیب زا یارب یش مهتال نیودار منکشب ومدوب هدز منهد هب هک یتوکس لفق

شهب درک هراشا و دیشک نم یولج وباقشب دش، هدیچ زیم یور هک اذغ . درکن توکس ندرب

روخب _

هسریم راجفنا تلا ح هب هراد مدوب هدیمهف شدنلب یاه سفن ،زا مدرکن یهجوت

مدرک شهاگن مخا ،اب تفرگ منهد یولج ور هجوج وجنرب زا رپ قشاق .

... یمن مروخیمن _

دش رت گنررپ نیودار دنخبل رتو ظیلغ نم یامخا منهد وت درک روز هب وقشاق

ویندعم بآ یرطب تفریمن نییاپ مدرکیم یراک ره مدوب هدروخ گنس راگنا ،
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ی هرابود متشاذگ زیم یور ویرطب ،ات مداتسرف نییاپ بآ اب روز هب ومتشادرب

ومور متساوخ منک زاب نهد مدیسرتیم تفرگ متروص یولج هگید قشاق

دنوخرچ شدوخ تمس هب ومتروص وتفرگ ومنوچ هک منودرگرب

روخب تدوخ تنهد وت مدرکن روز هب وقشاق ات ننکیم نومهاگن نراد همه _

عیرس یزیر وربا سرت زا دروا مبل تمس هک وقشاق مدرک شهاگن توکس وت

ردقنیا ، درکیم منووید تشاد شتادنمزریپ دنخبل نیا مدروخ ومدرک زاب ومنهد

همه ، مروخیم مدوخ وقشاق _هدب مقلح وت هزیرب وباقشب لک و هنک زاب ومنهد روز هب هک دوب هنووید
ننکیم هاگن نراد

تشادهگن منهد یولج و یدعب قشاق هرابود

مدوخ وجنرب هنود نیرخا حاالات یدرکن شوگ روخب متفگ تهب لوا نومه _

نومه مگیم یچ وره هرادن یبوخ تبقاع نم اب یزابجل یمهفب هک مدیم تهب

ینک شوگ دیاب عقوم

و یروجنیا ات مدرکیم ش هفصن طسو نیمه مدزیم متشاد وشتردق و روز شاک

و شور نومه اب مباقشب یوت جنرب هنود نیرخآ ،ات هربن شیپ وشافرح روز اب

دوب هدروخن رتشیب قشاق ات هسود شدوخ یاذغ زا داد مهب دیدهت رازه

میرب وش دنلب _

شزاگ مکحم ومتفرگ ومنوبز یولج عقوم هب هک یچ تدوخ سپ مگب متساوخ

هللا،هب هج....الالهاال هب شدوخ ، هخرچن ملر تنک زا جراخ تقو هی هک متفرگ

، دروخن شدوخ هک هچنم
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مایب منک باسح ات نیشام وت _ورب

متفر یجورخ رد تمسهب دوب شوت نیشام چیئوس و دوب هدش زارد متمس هب هک شتسد هب هجوت یب
مورا ومدیشک قیمع سفن کی ، زیمت و دوب کنخ ،اوه

یزاب کیچوک گنس هی ،اب دوب نییاپ مرس ، مدرک تکرح نیشام تمس هب

وت ذغاک هک رسپ هی ،اب مدرک دنلب ومرس دش... زارد مولج یتسد هک مدرکیم

هب هاگن هی تخیر مبلق ، مدش مشچ وت مشچ دوب هتفرگ متمس هب وشتسد

هن ای هدموا نیودار منیبب مدرک ناروتسر

ینزب گنز مشیم لا حشوخ همرامش _

شنوش یور نیودار تسد مدب وشباوج مدرک زاب نهد ات مدیشک مه وت ومامخا

دوب رت دنلب شزا ندرگ ورس هی نیودار ، دیخرچ نیودار تمس هب هرسپ ، تسشن

: تفگ هناراکبلط نحل واب هنیبب ونیودار هنوتب ات تفرگ باال وشرس

؟ شیامرف _

. شهب دز لز تینابصع واب تفرگ شتسد زا ور هرامش نیودار

کاچ ب نزب مدرکن دروخ وتندرگ _ات

ندوب هگید رسپ ات جنپ راهچ هک شور هب ور نیشام هب دزوور یدنخشین هرسپ

: تفگ

هنکشب ونم ندرگ داوخیم اقا اه هچب _

رگا رفنکی نیودار وندوب رفن جنپ انوا ادخ ،ای ندموا ام تمس هب شاتسود
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مدق کی نیودار ات داد سرت هب وشاج میروخلد مامت هظحل نوا .... دشیم یریگرد

متفرگ وشوزاب ومتفر شتمس هب عیرس تشادرب هرسپ تمس هب

مراکبلط حاال دیدش رادرهوش نز هی محازم امش ، ملهاتم نم مرتحم یاقا _

افطل دینکن تسرد رش دیرب ؟ مرهوش زا دیتسه

درک: زارد نیودار تمس هب وشتسد شاتسود زا یکی

درک یگچب ام قیفر هدنمرش شاداد دیشخبب _

داد همادا نم هب ور دعب

یجبا دیشخبب _

وررسپ وندرک یهاوخ ترذعم منوشیقب دزن یفرح و داد تسد شاهاب نیودار

دنلب وشرس مدیشک نوریب نیودار تسد زا ومتسد نوشنتفر ضحم هب ندرب

نیشام راوس ومتفرگ مشچ شزا عیرس ، درک مهاگن تینابصعو یتحاران اب ودرک

نیبب ، نکن یزابجل نم اب مگب یه ._حاال دیچیپ نیشام یوت شداد یادص شندش راوس ضحم مدش،هب
تتسد راک و هشیم مومت مربص اجک

؟ هدب هرامش تهب دموا هرسپ دش بوخ ،ایب اویت مدیم

رس وشصرح مامت ودرک نشور ونیشام ، مدادن وشباوج ومدیخرچ هشیش تمس هب

مردقچ ، میدیسر هعبر کی ور هتعاسکی ریسم هک یروج درک. خیلا زاگ دپال

قشاع نوچ مدرک قوذ مه یلک هیبنت یاج هب هنکن درد شتسد داد فیک

نم ثمال هک هشاب شوخ شلد رازب حاال متفگ متفگن شهب , مدوب تعرس
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. مدیسرت

، دموا متمس هب یلا حشوخ درک،اب بجعت ام ندید اب ودرک زاب ورد نامام یلگ

مشب ادج شزا تساوخیمن ملد هک یروج هی مدرک شلغب مکحم

هشیمن مرواب ، دیدموا شوخ نم یازیزع _

دیشک شوغآ هب ونیودار نم زا ...دعب

ردام یدرک یبوخ راک ملگ،هچ رسپ دیدموا شوخ _

رانک رد یولج زا نامام یلگ ، درک شلغب هنودرم و دیسوب وشینوشیپ نیودار

شوخ ردام وت دییایب دیدموا ربخ یب ارچ یهلا مرب نوتنوبرق _ درک نومییامنهار لخاد هب وتفر
دیدموا

هگید دیش زیارپوس هک میدموا ربخیب _

ردام مشچ ور نوتمدق مرتخد دیدرک یراک بوخ _

روگنا کات وهی لگ زا .رپ مدوب نامام یلگ زبسرس و یلقن و افصاب طایح قشاع

فرط کی هک هدنور لگ دوب،هی شخب تنیز فقس لثم طایح یاطسو ات هک

سفن زا درکیم فیک مدا هک یص ژنخال یسکا دوب، هتفرگ لماک و راوید

دراو همه زا رتولج ومدروارد وماشفک روز ،هب مدوب نوج ویب هتسخ ... ندیشک

تعاس دنچ هک وماهاپ ، یتشپ هب مداد هیکت تذل واب مدش ولو نیمز یور ، مدش

هک ییاذغ زونه ، مداد ژ اساپ یمک و مدرک زارد و دوب هتفرگ درد و دوب نوزیوآ

نامام یلگ ، تفریم ندش هتسب هب ور یباسح مامشچ و دوب هدشن مضه مدروخ
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. هنوخزپشا وت تفر

هرب رد نوتیگتسخ دیروخب مرایم یزیچ _االنی

هدش زمرق تامشچ باوخب قاتا وت ورب وش دنلب _

نامام یلگ ، تسین تسرد _ مدوب هتشاذن مه ور کلپ مبشید هک اصوصخم متشاد باوخ هب زاین اعقاو
دعب منیشب شرانک مکی لوا دایب

درک مدنلب وتفرگ ومتسد دموا متمس دشوهب دنلب شاج زا

بوخ مچب هساو نکن، تیذا وتدوخ وش دنلب ینیشیم ششیپ دایز دعب هب نیا _زا

تسین

. مدروارد وشادا

شیا ... تسین بوخ مچب هساو -

ضارتعا قاتا وت نتفر هب تساوخیم باوخ ملد یباسح هک ییاجنوا زا یلو

درک ادص ونامام یلگ مه قاتا رد یولج زا ودرب قاتا تمس هب ونم . مدرکن

هباوخب مکی س هتسخ اویت شکن تمحز نامام یلگ _

درک: مهاگن و نوریب دموا هنوخزپشا زا نامام یلگ

اج تارب مایم ،االن مزیزع شاب تحار هدش، زمرق تامشچ باوخب ورب ردام _هرا

منکیم تسرد

مرادیمرب دمک وت زا باوختخر مدوخ نامام یلگ داوخیمن _

دنوشن شنوبرهم و کورچ رپ تروص ور یگنشق مخاهشیمن زاب مامشچ ادخب نامام یلگ دیشخبب _
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نک. تحارتسا تحار ،ورب هتدوخ هنوخ رتخد هیفرح هچ _نیا

مارب ییوتپ و تش بال دمک وت زا نیودار ، مدش قاتا دراو و مدز شهب یدنخبل

دروارد

کالهف هگنت مراولش ؟ مباوخب یروجچ اسابل نیا ،اب مرادن سابل یچیه _نم

مشیم

. مرایم سابل تارب مریم . شاب تحار ؛ تسین یسک _االنهک

مشاب تحار شدوخ لوق هب ات نوریب هربب قاتا زا وشفیرشت هک مدنوم رظتنم

یاراک متفیم جل هدند وور متحاران یتقو ، هگید دوب مدیدج یزاب هرخسم منیا .

هاگن . هرادن یا هدیاف مدید مدرک شهاگن یچ ،ره هشیم دایز ممبیرغ بیجع

رخآ درک؛ مهاگن ورپ ورپ هنیس هب تسد و راوید هب داد هیکت دید هک ومرظتنم

مور وروتپ نیودار ، مدیباوخ و مدرک تحار ومدوخ راولش نوا وزا متفر ور زا نم

. ندش هتسب وندیسر نوشدارم هب ماه مشچ هرخ ،بال تفر قاتا وزا دیشک

، مدرک شهاگن ومدرکزاب روز هب وممشچ هی دیباوخ مرانک نیودار مدرک سح هک مدوب باوخ قرغ
هتبلا متشادن یتسرد کرد هک مدوب باوخ جیگ ردقنیا

هصغو یتحاران مکی زا دعب هدرک ملغب ارچ هک مدش تحاران یلیخ ممع نوج

دوب خیلا نیودار یاج مدرک زاب مشچ هک مود ...راب مدش شوهیب هرابود ندروخ

هن دوب یربخ نامام یلگ زا ،هن نوریب متفر مدش دنلب و مدیشک متروص هب یتسد

مکی رناژیو مکی ، تساوخیم هزات یاوه مدز.ملد متروص وتسد هب ،یبا نیودار

. طایح وت متفر ، یتبوطر طاشن
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دیشابن هتسخ نامام یلگ _سالم

تسب ، دادیم بآ اهوگالش هچغاب هب تشاد وهک بآ ریش و تشگرب متمس هب

مرتخد یشاب سالتم ردام _سالم

؟ دیدیدن ونیودار _

تخرد نیا هیاس ریز نیشبایب زاب. دایم بش تفگ نارهت تشگرب مزیزع ارچ _

. هربب نیب زا وت یلسک مرایب یاچ ناویل ی تارب منم جنران

شمدنوشن مدوخ رانک ومتفرگ وشتسد هک لخاد هدرگرب تساوخ

مدرک شهاگن بجعت ،اب دیسوب ومتروص و تفرگ ومتسدمرادن لیم نامام یلگ _هن

هیاس ریز یهلا ، هشاب نوتکرابم ردام، هنم ندرک راد هجیتن هساو ب*و*س _نیا

لح لکشم نیا دوز یلیخ مرتخد شابن یچیه نارگن هش. گرزب ردام و ردپ ی

تیگدنز رس یدرگرب تحار یخلا اب دعب ات ینومیم نم شیپ اجنیا ، هشیم

ویچ همه شدوخ دعب منزن نامام یلگ هب یفرح هک درک دیدهت ونم نیودار

؟ هتفگ

؟ هدش یچ دینودیم هگم _

عقوم ات هتفگ رتکد یتفرگ سفن یگنت تیگلماح رطاخ هب ردام هگید _هرا

هسرب بیسآ هچب وتدوخ هب هک یشابن هدو ال یاوه وت تنامیاز

مدز ینوج یب دنخبل ، هدرک مهرس یناتساد هچ نیبب کلومرام نیودار یا
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؟ هشیم یچ نوتترفاسم سپ ، هدیع هگید زور _ود

هک رفس مایب متساوخیم مشدعب ، تسین رت مهم وت زا هک ترفاسم ردام _او

نم شیپ دییایب امش هک رتهب هچ حاال منیبب وراهامش

درک. یکمن اب مخامیدرک بارخ ونوتدیع دیشخبب _

ینومب مشیپ هرارق وت هک هنم دیع نیرتهب ، هخا هیفرح هچ نیا ردام _یا

نوبرق یلک و تشاد هک یقوذ ،زا مچب ،زا میدز فرح نامام یلگ اهاب تعاس

زا متفگ ، منبش مسا روسناس اب اهتنم متفگ شارب مسرتسا ،زا تفریم ش هقدص

مسرتیم یگلماح

دعب یسک هک هنرگو مرتخد هراکشومارف ،نز یدنخیم ازور نیا هب ینیشیم ادرف _

. هرادن مسرت هنیریش ردقچ نیبب سپ دروایمن هچب هگید لوا هچب زا

هک هنک مکمک ادخ ، تشذگ سلا ود نوا هک روطنومه هرذگیم تفگیم تسار

. مایب رب مه یکی نیا سپ زا منوتب

تفر مدای ماش هک میدز فرح ردقنیا یاو _

متشاذگ شوناز ور تسد هش دنلب تساوخ ات

نامام یلگ منکیم تسرد _نم

مدش دنلب ومدادن هزاجا هنک یضارتعا تساوخ ات

نیع مه اجنیا مرتخد هشاب _ منک تسرد قشع اب مدوخ مراد تسود ، میزپشآ قشاع هک دینودیم _
ماجنا یراد تسود یراک ره ردام تدوخ هنوخ
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یشن بذعم هک مریگیمن وتولج هدب،

هظحل نوا ، متشاذگ بآ یوت ومدرک ادیپ رزیرف زا هدرک خرچ تشوگ یا هتسب

یوق هظحل ره راگنا سح نیا و مروخب یا هبات بابک مراد تسود مدرکیم سح

ریز مدرک مد هک ومجنرب مدش، لوغشم تشوگ خی ندش زاب زا .دعب دشیم رت

یلگ ، دموا رد گنز یادص هک مدموا نوریب هنوخزپشآ زا ومدرک مک ور هلعش

سدح ، متفر رد تمس هب ومدرک مرس وشالوم وتنام . دنوخیم زامن تشاد نامام

هشاب نیودار مدزیم

هیک؟ _

منم نک _زاب

مراشف و درک ملغب رد ندش زاب ضحم ،هب مدرک زاب ورد نیودار روضح زا تحاران

داد ومباوج دنخبل واب مدرک شهاگن مخا ،اب شدوخ هب داد

؟ دوب هدش گنت مارب شلد مموناخ _

؟ ردام هنیودار _. مدینش متشپ وزا نامام یلگ یادص منزب یفرح متساوخ ات

تفرگ ملد مکی طقف مکی هدرک ملغب نامام یلگ یولج مدیمهف

نامام یلگ _هلب

درک لا بند ومهاگن . داتفا شرانک گرزب نودمچ هب مهاگن و متفرگ هلصاف شزا

مک یچ وت،ره نیا متخیر دموا متسد مد یچ ره مرادرب تارب یچ متسنودیمن _

. میرخیم میریم دوب رسک و
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مدرک افتکا رس نداد نوکت هب

ور هرفس نامام یلگ زامن زا ،دعب میتفر هنوخ تمس وهب تشادرب ونودمچ

و سرتسا زا مدرکیم رکف مدوب هتفرگ یدب عوهت تلا دوب،ح بوشآ ...ملد متخادنا

و لد مامت مدرک سح متشاذگ نهد وت وهک قشاق نیلوا ، هزور ود نیا یتحاران

یاه نتفگ اویت هب هجوت یب ومتفرگ منهد یولج ومتسد دایم، باال هراد ما هدور

. مدییود ییوشتسد تمس هب نامام یلگ و نیودار

هگید هک مدز قوع ردقنیا ، مدروآ باال مدوب هدروخن و هدروخ حبص زا یچ ره

تسش ومتروص و درک ملغب تشپ زا نیودار ، متشادن نداتسیا هساو یناوت

وهی دشیچ مرب تنوبرق _

هدنخ اب هک مدید ونامام یلگ نوریب مرب درک مکمک تسش مه ییوشتسد

درکیم نومهاگن

االن. هشیم بوخ هشکب زارد مکی .ربب هشرایو سرتن ردام تسین یزیچ _

مرانک ، مدیشک زارد شهب هجوت .یب متدرب قاتا تمس هب وداد نوکت یرس نیودار

تسشن

؟ اویت یبوخ _

مدز ل**ب نوج یب

روخب وتماش ،ورب مبوخ _
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رتکد میرب دیاب امتح ادرف ، مروخیم ادعب شابن نم ماش نارگن _

. مدرک شهاگن یدج

متحاران مدوخ تمحز هساو . هراد هانگ نامام یلگ متسین وت ماش نارگن _

دیسوب ومتروص و دیدنخ

هشاب نک_ مادص یتساوخ یزیچ مرب.رگا تتمحز نوبرق _

دیاب زاب منک زاب مشچ رگا مدرکیم سح هک دوب دیدش معوهت تلا ح ردقنیا

هدیمهف ماپ وتسد ندش درس زا دوب نییاپ مراشف ، ییوشتسد تمس ماودب

دموا دنق بآ ناویل ابی نیودار ، مدوب

یروخب ونیا هنییاپ تراشف تفگ نامام یلگ _

زارد هرابود متشاد زاین شهب اعقاو ، مقلح وت تخیر ودنق بآ و منیشب درک مکمک

مباوخ هشن دب حملا تقو کهی متشاد هگن هتسب ومامشچ ردقنیا مدیشک

هنکیم مادص هک مدید مرس باال ونیودار دوز حبص درب...

؟ هدشیچ _

وش هداما وش دنلب رتکد میرب دیاب یچیه _

متسب ومامشچ ومتشاذگ تش بال یور ومرس هرابود

ینکیم مرادیب یرحس هلک تسین هک یزپ هلک میرب مییاوخیم رتکد _

وشاپ ، هحبص هد تعاس االن هنرگو هشاب یک وت رحس هلک هراد یگتسب مزیزع _

مزیزع وگب تنوج منبش هب ،ورب متسین وت زیزع ،نم مزیزع وگن نم _هب مدرک شهاگن مخا اب
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درک. مهاگن مخا اب

ثحب نم اب ردقنیا وش دنلب . مگیم داوخب ملد یکره هب داوخب ملد یچ ره _نم

نکن

ومتروص ومتفر ییوشتسد تمس هب ورغ روز مش،اب دنلب درک مروبجم

مارب ورد . نوریب متفر یک ومدیشوپ یچ مدیمهفن ال صا مدوب باوخ جیگ ، متسش

هچ نم هساو ،حاال مدش نیشام راوس ومدرک کزان شارب یمشچ تشپ درک زاب

لیطعت مه اه بطم رثکا غولش اج همه ودوب دیع مد هدش. نملتنج

تمس .هب هنک ادیپ نامیاز و نانز رتکد هی تسنوت هرخ اتبال تشگ ردقنیا ، ندوب

دوبن بطم وت سکچیه ام زج رکش ور ادخ ، درک باسح وتیزیو وتفر یشنم

ممشچ ومدوب هدیباوخ تخت یور . لخاد میرب مینوتیم تفگ یشنم عقوم نومه

یهاگن . متخیریم کشا قوذ ،زا دادیم نوشن ومهامود لفط هک دوب یروتینام هب

دوب. روتینام وحم زاب شین اب هک مدرک نیودار هب

و دایب ایند سالم هللاهک اشنا مرتخد نکن هیرگ _ درک شزاون مورا وممکش دوب ینوبرهم و نسم رتکد
هچ یلو هش گرزب نوتیاس ریز

، هخآ دیتسه یلا یخیب یاباب و نامام

یور درک کمک ودرک زیمت وممکش لا متسد اب نیودار تفر شزیم تمس هب

منیشب تخت

؟ دیریم رتکد هک هیا هسلج نیلوا هزات و هتهامود امش _
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میتسشن رتکد زیم رانک یلدنص یور نیودار هارمه مدرک تسرد وماسابل

راب نیلوا بشید هزات ، متشادن یمئ عال چیه هخا ، مرادراب مدیمهف هزور ود هزات _

متفرگ عوهت تلا ح هک دوب

فیعض یلیخ مسیونیم نیماتیو تارب . تسین مبیجع یلو تسین یعیبط _

پاکچ هام رس دیاب امتح همهم تارب تنینج سالتم رگا هشاب تدای ، یدش

. یشب

. میدش جراخ بطم زا هگید هیصوت ات دنچ اهو وراد نتشون زا دعب

رشب، نیا هب دوب هداد دوب ور یچ ره ادخ درک. لفق ماتشگنا نیب وشاتشگنا

. مینک دیرخ مکی نیس تفه هساو میرب _ منک ادج شتسد زا ومتسد متسنوتیمن هک تشاد روز مردقنیا

دش گنررپ مدنخزوپ

دشیمن شادیپ هگید تفریم تلا جخ زا دوب یکره ادخ، هب ییوررپ یلیخ _

مشاب وررپ دیاب مموناخ هساو منک، راکیچ هگید ماوررپ _

منزب ومفرح نکمم نحل نیرت درس اب مدرک یعس

رد یزاب وررپ شساو یدید وتموناخ تقو نم،ره هن شاب وررپ تموناخ هساو _

رایب

تمس هب ومتسد و دزن یفرح ، هنیبن ومسیخ یامشچ ات مدنوخرچ ومرس مدعب

مدز. فرح راوید اب راگنا ، دیشک ایجارح ژو اساپ
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، مدوب دیع بش یاه زمرق یهام قشاع ، داتفا ازمرق یهام هب ممشچ همه زا لوا

ور ادخدوبن یربخ مبشید دب حلا .زا تفر نوشتمس هب ودرک لا بند ومهاگن

یهام .زا درک دیرخ و درب مهار یلک ، دیرخ زمرق ولوچوک یهام ات راهچ رکش،

سگرن و میرم زرو لگ هخاش دنچ ، ونمس و ریس و بیس ات دیع بش ماش یارب

یراک ره هریمن رانک منهذزا مه هظحل کی هک یا هنحص نوا مدیدیمن شاک ، متشگیمنرب زور نوا شاک
ملد هت االنزا تقونوا دوب میربخ یب وت درکیم مه

. دیدرک هیراک هچ نیا دز رغ یلک نامام یلگ میتشگرب یتقو . مدوب داش

دینم نومهم ،ثمال دینومن هنسرگ هک دشیم ادیپ نون همقل کی نم ی هنوخ _وت

امش.

و شمدیس وب** یلک مارب دوب زیزع ردچ ، متشاد تسود و نزریپ نیا ردقچ

و کمک متفر ماسابل ضیوعت زا .دعب هشب عفر شیروخلد ات متفر شقدص نوبرق

ندرک تسرد لوغشم هنوخزپشآ زا نم ندرک نوریب یارب شرارصا الف خرب

هدرک خرس یهام یوب ، درکیم لوغشم ومرکف یزپشا ، میدش یهام اب ولپ یزبس

یاه یهام هب نم ساوح مامت و ندزیم کمشچ یروجدب ، درکیم منووید تشاد

یهام ی هشوگ زا مکی ال چخی تمس تفر نامام یلگ .ات دوب هدش خرس طالیی

متشاد ومرمع یهام نیرت هزمشوخ دش یمن مرواب ، منهد وت متشاذگ و مدنک و

یلگ هک مدروخیم مدنکیم هدرک خرس یاه یهام رانک زا مک ،مک راگنا مدروخیم

یهام هکیت ات دنچ شوت هک باقشب وهی دیشک ومتسد ، تفرگ ومچم رخا نامام

شلد مجیتن یشکیم تلا جخ ارچ مرب تنوبرق _. متخادنا نییاپ ومرس و مدیشک تلا جخ داد، مهب دوب
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هش هداما ماش ،ات بخ داوخیم

. هریگب وتلد هت روخب

ناویا وت نیودار مدش، جراخ هنوخزپشآ زا ومدیس وب** وشتروص متفرگ وباقشب

ودرک سح ومروضح دوب، شپات پل وت شرس و دوب هتسشن نامام یلگ یافصاب

درک: باقشب هب یا هراشا . متسشن شزا هلصاف درک،اب دنلب وشرس

هیچ _نیا

یهام باقشب هی دش کالهف نامام یلگ هک مدروخ مدنک ایهام لغب زا ردقنیا _

. متسد داد

و یهام متسد وزا دیشک ومتسد هعفد کی منهد وت مرازب مدنک یهام یا هکیت

. دروخ

سکع هچ شلباقم متسنودیمن هگید ، ندروخ هب مدرک عورش مورا و مدزن یفرح

متسنوتیمن ممچب دوجو یلو دوب نیگنس مارب منبش ی هیاس . مدب نوشن یلمع ال

هرفس مدرک شکمک و مدش دنلب اج زا دروا ور هرفس ک نامام یلگ منک. راکنا

هس ره دش... هدروخنومرفن مین هسو عمج توکس وت دیع بش ماش ومدرک نهپ ناویا وت یکیچوک
ویدار نامام یلگ ، میدوب هتسشن نیس تفه ی هرفس رود

،نیا میدرکیم شوگ سلا لیوحت یاعد ،هب دوب هتشاذگ هرفس رانک وشیمیدق

مدوبن لا حشوخ یلو ، مدوب نیس تفه هرفس رس نیودار اب هک دوب سیلا نیلوا

مدوب نیس تفه هرفس رس نیودار رانک هک سیلا نیلوا نیا زا درکیم درد مبلق
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لوا مدرک اعد ومتسب ومامشچ ... هشنوج منبش شیپ شلد االن مدوب نئمطم ،

یارب ارات،دعب و امین یریخب تبقاع و یتخبشوخ ، نومارتگرزب یتم سال یارب

ای هنودرگرب مهب و نیودار مباوخب ادخ زا نتسنودیمن ، مهاروت هچب ونیودار ومدوخ

ایادخ ، هشب نومبیصن صالح هچب ،هی هشاب نومچب رس ور شیاس متساوخ یلو هن

معط نک مکمک نک رود مزا و هایس ی هیاس و ربا ربب،نیا میگدنز وزا مغ

وبوخ یاه زور ایادخ ننک... ادج مزا ومچب راذن ای ادخ ، مشچب ویتخبشوخ یعقاو

زاب ومامشچ درکیم وعاالم دیدج سلا هک یرجم یادص ...اب هدب منوشن

. مدیس وب** ونامام یلگ تروص ومدرک کاپ وماکشا ، مدرک

منامام یلگ کرابم نوتدیع _

. نوتارب هشاب یتکربرپ و بوخ سلا هک یهلا ، مرتخد کرابم مه امش دیع _ دیس وب** ومتروص

راکیچ مدوب هدنوم دروا ولج وشتروص ، نامام یلگ اب نیودار یس وب** ور زا دعب

و دیع و مس ** وبب شتروص درس یلیخ رهاظ ظفح یارب مدش روبجم منک،

زاالی نامام یلگ داد. ومباوج منوگ یور یا هس وب** الاب باقتم هک مگب کیربت

داد نم هب اتود و نیودار هب لوارت کی نارق

. مدب شهب ویدیع نیلوا مدوخ متشاد تسود هک مجیتن یدیع منیا _

یدیع نامام یلگ هب یرتشگنا و تخادنا مندرگ رود یدنبندرگ مه نیودار

ارات و امین هب دبمار اباب و یرپ نامام و نوج واقا نامام هب سامت زا داد،دعب

هدش رارق و مرادراب نتسنودیمن مودکچیه زونه متفگ کیربت ودیع ومدز گنز
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هب نیودار ونم نتسنودیم طقف هگن، یزیچ یسک اجنیا نایم هک یتقو ات دوب

وخرف ییاد ی هنوخ رفس و نامام یلگ هنوخ میدموا هرخسم داللی یرسکی

هنوخ دوب هتفر نامام یلگ دش، هدز رد گنز هک دوب دیع موس زور ... میدرک بارخ

یچ ره منک زاب ورد مرب مدوخ مدش روبجم دوب مومح مه نیودار نوشیاسمه

و قوذ زا مدش ورب ورامین نودنخ هرهچ رداب ندرک زاب ضحم هب دادن ومباوج یسک هیک مدیسرپ مه
مدرک ترپ شلغب وت ومدوخ ومدز یهاتوک غیج یلا حشوخ

دوب هدش گنت ملد ردقچ شاداد مرب تنوبرق یاو _

دیس وب** مکحم ومتروص

یراغت هت دوب هدش گنت ملد منم _

؟؟؟؟؟؟ یچ نم سپ _

دبمار اباب و یرپ نامام عبالهو ومدوخ هداوناخ همه ومدیشک کرس امین رانک زا

مدرک شلغب مکحم ومدییود ارات تمس هب یلا حشوخ اب مدید

دوب هدش گنت مه وت هساو ملد هگرزب یجبآ _سالم

دیس وب** راب دنچ ومتروص

دوب هدش گنت یلیخ همولعم تمع حاورا ،هرا هکیچوک یجبآ وت نوبرق _

تشاد هک ونوجاقا وربا دزواب ادص ور ارات مسا ضارتعا اب نامام و ندیدنخ همه

داد. نوشن ، دیدنخ یم هیقب هارمه

دیس وب** ومینوشیپ ، متفر منوجاقا تمس هب مدموا نوریب هک شلغب زا
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نوجاقآ کرابم نوتدیع _

مرتخد کرابم مهوت دیع _

درک ملغب مکحم نامام

؟ اجنیا دییایب دییاوخیم دیتفگن هملک کی ارچ افو یب هرتخد _

مدرک شهاگن مولظم

متسنودیمن ممدوخ دش نیودار ریصقت ادخب _

زا نینط هک نیمار تمس ،هب مدرک یس وب** ور مه دبمار اباب و یرپ نامام اباب

داد یادص منک لغب ونینط متساوخ ات مداد تسد ومتفر تفریم باال شلوک ورس

متدنوسرت نیودار

؟ ینکیم راکیچ اویت _هع

لز ام هب بجعت اب مه هیقب و درکیم هاگن نم هب مخا اب مدرک شهاگن متشگرب

ندوب هدز

مدیسرت نیودار ینکیم نیچمه ارچ _ارات:

دنوراخ وشرس دزو یدنخبل دوب هدش هیقب هجوتم هزات هک نیودار

لبق رباربود اه مشچ همه نیودار فرح نیا ابهنک دنلب ینیگنس دیابن هرادراب اویت .... هزیچ هخا _هن
متمس وهب هدش تشرد

درک ملغب مکحم و دموا متمس هب امین رفن نیلوا ، ندیخرچ

نم. مرب وت نوبرق ؟ هشیم نامام هراد یام هنوخ یولوچوک هجوج یاووو _
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لوغشم مه نیودار ، متخادنا نییاپ ومرس هیقب زا مدیشکیم تلا جخ مکی

دوب ارتگرزب اب یسوب ور**

هک ایب ایندب رتدوز هرب تنوبرق ،خهلا مدش خهلا ومدرمن ادخ یاووووو _ارات:

منک تزاگ زاگ یباسح ماوخیم

ینزب مچب هب تسد مراذیمن یتح ، دوخیب : نیودار _

اباب _ارات:ورب

: ندرک یس ** وبور و داد تسد نیودار اب نیمار

کرابم متدیع ، ناج قانجاب هکرابمکرابم مه امش دیع ناج نیمار تنوبرق _

درک ملغب هرابود و دموا متمس هب نامام

ثمال منک نوتزیارپوس متساوخیم ؟_ یتفگن مهب ارچ ردام مرب تنوبرق _

زیارپوس نیا هب دز دنگ نیودار :هک امین _

کاپ وشاکشا یرپ نامام ، تفگ کیربت ونومندش راد هچب و درک لغب ونیودار دعب

دیس وب** ونیودار ینوشیپ ودرک

منیبیم ومون هرخ بال ومدرمن رکش ورادخ _

دنوخرچ مرس رود ودروارد لوپ شبیج وت زا دبمار اباب

ملگ هون و سورع رس هقدص منیا _

ناج اباب هکرابم ، نوتیگدنز وت دایب تکرب شدوجو اب هک یهلا : نوجاقا _
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نوج هک دوب هتسخ ردقنیا هچب ، مدیس وب** راب دنچ ونینط نیودار لغب وت

: تفگیم طقف ، تشادن ینوطیش

) دایم مدرد خهلا نکن )یآ دایم مدلد خهلا نوتن _یآ

یهلا هرب تنوبرق -خهلا

. مدرواین مدوخ یور هب یلو تفگ ^ هنکن ادخ ل**̂ب ریز نیودار هک مدینش

؟ ردام تساجک نامام یلگ : یرپ نامام وت_ میرب وت... دییامرفب ، میطایح وت هتعاسکی _

. دایم االن هیاسمه هنوخ تفر _

مرکف مدش، ییاریذپ لوغشم منم نتسشن مه رود سابل ضیوعت زا دعب همه

تسرد یچ متسنودیمن و دوب هدنومن رهظ ات رتشیب تعاسکی دوب راهان ریگرد

شادص منکن دنلب نم هک هربب ور هویم فرظ هنوخزپشا وت دموا نیودار منک.

. مدرک

نیودار _

؟ مناج _

قشاع لد نیا هب تنعل و دیزرلیم ملد مزونه شنتفگ مناج زا

منک؟ تسرد یچ میرادن راهان هرهظ کیدزن _

: تفگ تفریم نوریب تمس هب هک روطنومه و درک دنلب وفرظ

مریگیم بابک مریم نک تسرد جنرب طقف _

هاگن همه یلو منیشب نیودار رانک متشادن تسود ، نوریب متفر ومدرک مد وجنرب
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هک یعقوم نوا نتفگیممتفر یمن رگا شرانک ، هنکن کش یسک هکنیا یارب مدش روبجم ، دوب نم هب اه
و لگ نوتیگدنز حاالهک یدرکن شلو دوب تنمشد

.... ینکیم زان یراد دیراد هاروت هچب و هدش لبلب

؟ ردام هتهام دنچ : نامام _

. مدیشکیم تلا جخ میگلماح ثحب زا ارچ منودیمن

هامود _

درک: مهاگن مخا اب دوب ندروخ هویم لوغشم هک ارات

؟ روعشیب یگیم نم واالنهب هتهامود _

مدیمهف هزور جنپ راهچ ممدوخ ادخب _

؟ رید ردقنیا ارچ سپ : یرپ نامام _

منک کش هک متشادن یمئ _عال

ندش دنلب همه و داد همتاخ وثحب نیا نامام یلگ عقوم هب روضح رکش ور ادخ

راهان ... تفر نوشدای نم یگلماح کال ندش یکرابم دیع و یس ** وبور لوغشم

دوب قاتا ات هس طقف و ننک تحارتسا نرب نتساوخیم همه دش هدروخ هک

کی مه ادرم فرط کی اموناخ ، هگیم تسار مچب امین :هرا نامام _ مینک شنودرم هنونز مرظن :هب امین _
فرط

مینک یچیق ذغاک گنس شرس دییایب هنومیم قاتا _ی

هنیودار و اویت هساو قاتا نوا ، ارات _هن
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تفرگ مدنخ ، شایگچب نیع دش، رمک هب تسد ارات

یشیم لئاق یراد ضیعبت ارچ نامام _هع

هشاب شرهوش شیپ دیاب س هلماح اویت ناج ردام _

دوب ندنوچیپ هساو تصرف نیرتهب نیا ومباوخب نیودار شیپ متشادن تسود

... شیپ مایم منم ناج نامام _هن

شمه نوچ هرتتحار ملا یخ هشاب نم شیپ اویت نامام هنکن درد نوتتسد _

هتفیم شراشف

ارهاظ عمج. وت ماوجن وشرخرخ تقو کهی مداد راشف مه ور ومانودند صرح اب

تفر مه نامام یلگ ، قاتا هی منویاقا قاتا هی وت اموناخ ندوب هدش عناق همه

یادص ،زا مازور نیا قاتا وت متفر هدرک هرگ تشم اب منم هنک تسرد ونوشاهاج

. مدیخرچ شتمس هبرد ندش هتسب ضحم دایم،هب ملا بند هراد منیودار مدیمهف مرس تشپ یاه مدق
ومنهد امسر ش هس وب** اب منک زاب نهد متساوخ ات

درک رت نوگرگد وملا ح مشوگ رانک شادص ، تسب

اویت نکن یزابجل نم ؟اب متفگ یچ هک هتدای ، میرادن _خمالتف

ومنبش رگا مدوب تحاران یلو مدوبن ینابصع ... تفر نوریب قاتا زا مه دعب

وت درک خ**ای*تن مهب ارچ داوخیم ونم هیچ،رگا اراتفر نیا سپ تساوخیم

نویمرد یا هچب یاپ ،رگا مدوب هدیچ وزرا و دیما رازه کاب یا هنوخ نومه

چیه هک یروج هی متفریم رتتحار هن میمصت ینعی ، متفرگیم میمصت رتتحار دوبن
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ایند ومچب بیرغ یاج هی ییاهنت یروجچ مرب االن ،رگا هشابن مزا ینوشن و مان

متشاد تسود ... مرادن مه یراد هچب هبرجت ال صا هک اصوصخم منک، گرزب ومرایب

هلگ و فرح زا یدایز راب ملد وت دشیم شتفوک ترفاسم یلو منزب فرح ارات اب

کبس لقادح یلو هنکن اود مزا یدرد نوشنتفگ دیاش درکیم ینیگنس

یلو دمویمن مباوخ ، مدیشک زارد راوید رانک و متشادرب وتپ و تش ...هیبال مدشیم

هک هیغولش ییاتقو کی تسین دب ندوب اهنت هشیمه ، نوریب مرب متشادن متسود

،اب یدموا یعقوم دب هکنیا _اب مدرک ششزاون مورا ومتشاذگ ممکش ور ومتسد ... باصعا ور هتم هشیم
تندوب زا یلو مرادن وشطیارش هکنیا

وروت ادخ منک رکف منک لدودرد و منزب فرح شاهاب هک مرادن ویسک ملا... حشوخ

زا وگب شهب هنکیم شوگ وت فرح هب ادخ اللقا، مریگن دابمغ هک هداتسرف

. مدش هتسخ .... مدش هتسخ یچ همه زا وگب مدش هتسخ ناحتما

یور زا ومتسد عیرس شندید ضحم هب دش قاتا دراو نیودار دشو زاب رد

اقیقد و تشادرب تش ،بال هدید مدیمهف دز هک یدنخبل ،اب متشادرب ممکش

هشوگ مشدعب ، دیباوخ مدروخیم هک یصرح هب هجوت یب نم تش هببال دنوبسچ

مدش ترپ وتفرگ ومتسد هک مش دنلب متساوخ ... داداج وشدوخ ودرک دنلب ور وتپ

شلغب وت

نک ملو _

دایم مباوخ باوخب سسیه _

مدرکیم تمدهنم مدزیم متشاد وشتردق رگا هک ادخب _
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روخن وتاه هتشادن هصغ مزیزع یرادن _حاالهک

دنلب ودوب هدش هقلح مرودهک شتسد ، مدشیم رجفنم متشاد شیدرسنوخ همه نیا ،زا تسب وشامشچ
زاب وهی شامشچ متفرگ زاگ تردق مامت اب ومدرک

تفگ درد زا یدنلب خآ وندش

دش کنخ ملد شیخآ _

هب یهاگن ، دوب هدش زمرق یباسح و دوب مولعم گنشق شتشوگ وت مانودند در

دز دنخبل زاب ودرک مزاگ یاج

ات هشیم کنخ تلد یروجنیا دش؟رگا کنخ تلد زاگ هی اب نم یشحو ی هلوت _

ریگب زاگ حبص

زا دعب مدیباوخ و شهب مدرک ومتشپ تشادن یا هدیاف شاهاب ندرک ثحب اعقاو

. مور تخادنا وشتسد زاب هیناث دنچ

شباوخ یتقو مدادیم حیجرت قاتا نوا وت ندنوم هب ونتفر نوریب مدش نومیشپ

رتشیب مدیسرتیم مدیشک نوریب شاپ وتسد ریز زا ومدوخ دش نیگنس مکی

هنوخزپشا وت .زا نوریب متفر هتخلش یاهوم نومه اب مرب هراذن هش رادیب منومب

. دمویم تبحص یادص

نم ندید اب ندرکیم تبحص ندوب هتسشن نامام یلگ و یرپ نامام و نامام ارچ؟ دیدیباوخن _هع

دنوم هفصن نوشافرح

؟ نامام یدیباوخن ارچ _
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متشاذگ شنوش ور ومرس ومتسشن نامام رانک

دربن مباوخ _

؟ دیباوخ نیودار : یرپ نامام _

دش شوهیب _هلب

دیتفگن مسکچیه هب هملک ؟کی ربخیب ؟ارچ اجنیا دیدموا ارچ _

غورد تقو چیه نوچ منکن هاگن درکیم مهاگن کوکشم هک نامام هب مدرک یعس

مدوبن یبوخ یوگ

مسفنت وت هک برس ورپ هنیگنس نارهت یاوه ، مدش روبجم میگلماح رطاخ _هب

دیاب یگهام هن رخا ات همس هچب ومدوخ هساو تفگ رتکد دوب هدرک داجیا لکشم

نایم دیع یارب تفگ مگب یسک هب تشاذن نیودار ، مشاب کاپ یاوه ی وت

میدش نامام یلگ محازم هک دش .نیا نمهفیم

مزیرب ییاچ تارب نیشب . مدمورد ییاهنت زا منم مرتخد یتمحازم _هچ

متفرگ وشتسد هش دنلب تساوخ ات

مراد عوهت تلا ح هشکیمن ملیم نامام یلگ _هن

هترایو نم مرب تنوبرق : یرپ نامام _

داد همادا نامام هب ور دعب

هس نیا زا یکی هچب مراد هرخ بال هشیمن مرواب ، ادخب متسین دنب اپ ور حبص _زا

منیبیم ورسپ ات
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درک شزاون وماهوم و دیس وب** ومتروص نامام

ینومسیس لا بند متفیب مچب هساو نارهت متشگرب دیاب _

ناج نامام میرخیم نومدوخ هک، داوخیمن ینومسیس _

رخ زا مه امین هنک ادخ ، مراد وزرا تساو یلک نم ردام همسر یچ، هگید _

هریگب رارق ملد منیبب منوتب وشیداماد نییاپ دایب نوطیش

هنزیم ویچ روش تلد یرخف زونه هنووج : یرپ نامام _

سوه یچ ؟ اویت منک تسردیچ ماش . هشیم هتسب شنهد دایب شتمسق ردام شابن نارگن : نامام یلگ _
؟ مرتخد یدرک

اجنومه نوریب میرب نش رادیب همه نامام یلگ ینک تسرد داوخیمن یچیه _

میروخیم یزیچ هی مه

راک هب تسد رتدوز هشیم هجوت مهب ردقنیا مش هلماح متسنودیم رگا

روتسد و ینیشیم ینک راک نرازیمن هک هیتمسق نوا رتهب همه ...زا امدشیم

هی ناخ نیودار تارب مراد ، هشیم عیلا هگید ینک دایز وشغاد زایپ ممکی یدیم

نک ربص طقف مرایب ترس بالیی

هرپب میلسک طایح وت مکی مرب _نم

بان و کاپ اوه ردقنیا ، متفر نوریب مشچ تفج هس لباقم رد ومدش دنلب اج زا

لمحت ونارهت مه هظحل کی دوبن ناتسمز وت شدایز یایگدنراب رطاخ هب رگا دوب

کزان مسابل درک... یگدنز هشیم هگم زور دنچ منوا دیشروخ نودب یلو مدرکیمن
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متشادن وندیشوپ سابل ونتفر هنوخ ات حلا یلو دوب هدشن یراهب زونه اوه و دوب

راهب یاهزور نیلوا طاشنرپ و هدش رادیب هزات یاتخرد هب ومتسشن نوویا ،هبل

زیچ هب شتمظع و ادخهب زج دشیمن درکیم رود مدا زا وشیوشت ییابیز همه نیا ندید ... مدرک هاگن
قیمع سفن ات دنچ ومتسب ومامشچ درک رکف یا هگید

یزیچ ندش هتخادنا ژنخالص.اب یسکا نیا زا ننک فیک مماه هیر ات مدیشک

مرود هک ییوتپ و تسشن مرانک هک امین هب ومدرک زاب ومامشچ ماه هنوش ور

مدیس وب** وشتروص ومدز شهب یدنخبل ، مدرک هاگن تخادنا

؟ ههار هب ور یچ همه موناخ یجبا ربخچ _

یلو منک فیرعت شارب زایپ ات ریس زا ویچ همه و منک زاب نوبز تساوخیم ملد

اه هایگ و لگ هب هرابود ومدز یدنخبل . داتفیم هار گرزب گنج هی شدعب انئمطم

مدرک هاگن

هبوخ یچ همه رکش ور ادخ _

یکلا یادنخبل واب منکن شهاگن مدرکیم یعس دوب، مهب هریخ روجنومه امین

دندرگرب شدوخ تمس هب وتفرگ ومنوچ ، مبوخ منومهفب

نک هاگن نم _هب

مدرک هاگن شیدج یامشچ هب

هشابن ارچ ههارب ور هک همولعم ینکیم شییانج ؟_هع،ارچ ههارب ور یچ همه ، وگب _حاال

؟ یتسین دلب نتفگ غورد متفگ تهب _حاتاال
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مدرک هقلح شرود ومتسد ومدرک شلغب ، هیرگ ریز مدزیم دادیم همادا هگید مکی

مسرتیم هچب هی روضح ،زا مسرتیم هدنیا امین،زا مسرتیم طقف _

درک. شزاون وماهوم

هگم اه هداوناخ ما؟ هراکیچ ؟نم سراکیچ نیودار سپ ؟ یسرتب هک ییاهنت هگم _

نتسین یکی تنوبز و تامشچ ارچ اویت ... نتسین

شاک امین، منزب فرح دشیم شاک ، مدرک شهاگن نارگن ومدش ادج شزا

تلد وت ومافرح و ینک لر تنک وتمشخ مافرح ندینش زا دعب یتسنوتیم

. درکیم بجو ومتروص لک شنارگن یامشچ ، یرادهگن

تداع هچب نیا دوجو ،هب هیمگردرس رطاخ هب مبارخ حلا شاداد تسین یزیچ _

مشیم بوخ هرذگب مکی مرادن

اویت _

رد یولج هدیلو ژ یاهومو باوخ زا رامخ یامشچ ،اب میتشگرب شتمس هب امین ونم نیودار یادص اب
درکیم نومهاگن و دوب هداتسیا

_هلب؟

هدروخ مهب تلا ح زاب مدرک رکف یتسین مدید مدش نارگن مزیزع یچیه _

دنخبل ی مدش روبجم ، نیودار هب هاگن هی درکیم نم هب هاگن هی هنافاکشوم امین

منزب یدنب مین

مروخب اوه مکی مدموا مبوخ _هن
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هنیبب تساوخیم امتح ، درک هاگن نم هب هرابود و تخادنا یهاگن مین امین هب

ره رس ور ور هنوخ نیا فقس دیمهفیم امین رگا هک هن ای متفگ امین هب یزیچ

درکیم بارخ نومات هس

میرخب فتک وبالو هجوج ماش هساو میرب وش هداما امین _

نیودار هب هجوت ...یب لخاد تفر دش دنلب مرانک وزا داد نوکت یرس امین

. مدیخرچ طایح تمس هب هرابود

نوتراک نیع اقیقد ، منکیم رکف نیودار ومدوخ یگدنز هب یتقو هریگیم مدنخ

نم ملا طقف ...ات منیببنیودار زا یمشچ هشوگ ی طقف ات مدزیم نمبالبال ینامز ،هی هیرج و مات
شیریس نیع یلو داتفا قافتا کی و رازه ، هشاب

نم هشیم لح زیچ همه نم قشع اب مدرکیم ،رکف یگدنز نوا هب مدیبسچ

لثم ال برض نوا مدوخ اب شمه ؛ هشیم نیریش یگدنز ودره یاج منک یقشاع

یزور کی متبحم هرخ بال متفگیم مدرکیم رارکت و دنوشیم لگ اه راخ تبحم زا

منوج وت تفر شاه راخ همه هامود زا دعب یلو دموا مشچ ...هب دایم مشچ هب

زا مدش هتسخ ، ندرک یقشاع هفرط کی زا مدش هتسخ مرب... ماوخیم حاال

هارمه ، یراد نومهم ندیم ربخ مهب هشیم هک نتفر تقو ، نتخوس هفرطکی

مشدوخ دیاش هنکیمن ملو نیودار حاال هنم لا بند نیودار ....حاال رفسمه ،

ساه هداوناخ شیپ شوربآ رطاخ هب مدیاش ... داوخیم یچ یگدنز نیا زا هنودیمن

ما ینادنز هچب رطاخ هب االمن منکیم رکف نیا هب یتقو س، هچب رطاخ هب دیاش ،
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هتشاد تسود تقایل دیاش منکیم رکف ییاتقو ،هی هشکیم ریت مبلق مدوخ هن

اجکی هدرک عمج وشاناحتما همه مه ادخ تسین نم رود رود ...عفال مرادن وندش

اهنت و ،کت مداتفا ریگ گرزب و هایس ال دوگ کی وت منکیم ساسحا ، هریگب مزا

مریدقت رظتنم ومنیشبدیاب دیاش ، هروخیمن نوکت ال دوگ نوا عافترا یلو منزیم یکلا یاپ وتسد طقف
متاجن نم،هار یلصا تشونرس نم، دیما رون دیاش . مشاب

هک تسا درونهوک کی هرابرد ناتساد ( مداتفا یناتساد هی اله،دای دوگ نیمه وت

. دورب اهباال هوک نیرتدنلب زا تساوخ یم

درک. زاغآ ار دوخ ییوجارجام ، یزاس هدامآ ساهلا زا سپ وا

زا اهنت تفرگ میمصت ، تساوخ یم دوخ یارب طقف ار راک راختفا هک اجنآ زا یلو

. دورب باال هوک

همه دید. یمن ار زیچ چیه درم و تفرگرب رد ًامامت ار هوک یاه یدنلب بش

دوب. هدناشوپ اهار هراتس و هام یور دوب.وربا هایس زیچ

،و دروخ زیل شیاپ هوک، هلق هب هدنام مدق دنچ ، تفر یم باال هوک زا هک روطنامه

دش. ترپ هوک درک،زا یم طوقس تعرس هب هک حیلا رد

دید. یم شنامشچ لباقم رد ار یهایس یاه هکل طقف طوقس حلا رد

. تفرگ یم دوخ رد ار وا هبذاج هوق هلیسو هب ندش هدیکم کانتشحو ساسحا و

یاهدادیور ی همه ، میظع سرت تاظحل نآ ورد درک یم طوقس نانچمه

. تسا کیدزن وا هب ردقچ گرم درک یم رکف نونکا دمآ. شدای هب یگدنز ودب بوخ
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دش. مکحم شرمک رود هب بانط هک درک ساسحا ناهگان

دوب. هتشاد هگن ار وا بانط طقف و دوب قلعم نیمز و نامسآ نایم شندب

: دشکب دایرف هک نآ زج هدنامن یا هراچ شیارب نوکس ی هظحل نیا ورد

نک" مکمک ایادخ "

داد: باوج دش، یم هدینش نامسآ زا هک نینط رپ ییادص ناهگان

؟" یهاوخ یم هچ نم "زا

!" هدب متاجن ادخ :"یا تفگ درونهوک

؟ مهدب تاجن ار وت مناوت یم نم هک یراد رواب ًاعقاو -

. مراد رواب هک هتبلا -

نک! هراپ تسا هتسب ترمک هب هک ار یبانط ، یراد رواب -رگا

!!! دبسچب بانط هب ورین مامت اب تفرگ میمصت درم ...و توکس هظحل کی

هدرم ار هدز خی درونهوک کی هک دنیوگ یم تاجن هورگ ارجام نیا زا دعب زور

دوب! هتفرگ ار بانط مکحم شیاهتسد واب دوب نازیوآ بانط کی زا شندب . دندرک ادیپ

دای ناتساد نیا ندنوخ عقوم ))))! تشاد هلصاف نیمز اب رتم کی طقف )))وا

مگیم رگا منک. دامتعا ادخ هب ندز رغ یاج دیاب ، منک لکوت دیاب ، مداتفا مدوخ

منک. شرواب منوتب هک مشاب هتشاد نامیا شهب ردقنوا دیاب نک مکمک ایادخ

سابل مه نیمار و دبمار اباب ومنوجاقا . لخاد متفر امین و نیودار نتفر زا دعب

ندوب نتفر نوریب هدامآ هدیشوپ
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؟ یتم سبال اجک _

هب رس هی میرب نیمار و یقت ونم نتفر نوریب هساو دیش هدامآ امش :ات دبماراباب _

نیمار ندرگ داتفا شتمحز شیقوقح یاراک ، ناج اباب مینزب انیمز

س هفیظو دبمار اقا هیفرح هچ :نیا نیمار _

؟ مرتخد یاوخیمن یزیچ : منوجاقا _

نوتارمهب ادخ دیرب نوج اقا _هن

یمن ردقنیا .بقال مشکب زارد مکی متشاد تسود ، مدرکیم یگدو ال باوخ ساسحا

دوب فرح مرگ نوشرسهنوخزپشا وت هیقب ، هریگیم مباوخ ومشیم هتسخ دوز هب دوز امااالن مدیباوخ
تسین منیودار رکش، ور ادخ دوبن اهنت هک منامام یلگ ،

وقاتا وت متفر تحار یخلا ،اب درکیم ملا حرس رصع هساو هتعاسود ترچ هی سپ

مدش رایشوه مک مک ماهوم شزاون ساسحا درب.اب مباوخ هدیسرن تش هببال مرس

دوب هدز کج شتسد یور و هدیشک زارد مرانک نیودار ، مدرک زاب وماکلپ والی

دز. دنخبل مزاب یامشچ ندید ،اب دوب نم یاهوم الهبالی مشتسد یکی نوا و

اه هبش هن تعاس یش؟ رادیب یاوخیمن مموناخ باوخ تعاس _

مدیشک مه وت ومامخا ومدرک شهاگن هریخ

یگب تسین یزاین هگید ؟ ینکیم یزاب شقن ،ارچ تسین یسک هگید هک اجنیا _

تسین اجنیا تموناخ ، مموناخ

دش دنلب اج دشوزا رتگنررپ شدنخبل
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نترظتنم هرفس رس همه وشاپ ، هگید یمموناخ هی مه _وت

قح شرس وت شکچ اب مبوکب یکی متشاد ،قح تفر نوریب قاتا زا وتفگ

دنلب ومتفگ یهل ...الالهاالال هگید یمموناخ هی مه وت هگیم وررپ هچب ؟؟؟؟ متشادن

میرب دوبن رارق هگم هگیم تسار ،اوا مدرک هاگن ومیشوگ تعاس مدش

هتسشن هرفس رس همه ، مدش جراخ قاتا زا ومدرک بترم هنیا وت وماهوم ، نوریب

ندوب

_سالم

هورگ نیع تفرگ مدنخ ، نداد ومباوج نامزمه و دیخرچ متمس هب اه رس همه

وهی. ندش دورس

یدروخن تسرد مراهان نامام نیشب _ایب

. متسشن شرانک ومتفر یروبجم دوب نیودار رانک خیلا یاج اهنت مدب سناش زا

؟ یفارگونوس یتفر اویت _ارات:

؟ روطچ _هرا

؟ دوب ناسنا هچب یدید روتینام وت _زا

اذغ هک یروطنومه ، وتروظنم مدیمهفن ینعی هک مدرک شهاگن وسالش زا جیگ

: تفگ تشاذیم نینط نهد

هن یدیباوخ ود تعاس ، یتسب تشپ زا هسرخ یچ ره تسد نمرهاوخ هخا _
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تخیر عالمق دروم هجوج و جنرب زا وتشادرب مولج زا ومباقشب نیوداریدش رادیب بش

رادیب رابکی تعاس راهچ وتسیب ره تدوخ همدای ، ومموناخ نکن تیذا _ارات

ایدشیم

؟ مدشیم رادیب رابکی تعاس راهچ وتسیب ره نم نیمار ، هههع _

درک هاگن نیودار هب یدج یلیخ نیمار

ود تعاس راهچ وتسیب ره ؟ارات مموناخ دروم رد ینکیم یفاصنا یب ارچ نیودار _

رابکی هن دشیم رادیب راب

شاپ هب دیبوک مکحم ارات و هدنخ ریز ندز همه نیمار فرح اب

نیمار حهللا تنوخ : امین _

داد تروق وشاذغ وداد نوکت فسات زا یرس نیمار

ایتخیر نم هساکوت وت وشآ نیا امین هرذگن تزا ادخ _

یبوخ نیا هب مچب داوخب تلد میلیخ نیمار :او نامام _

نامام تنعل شرکنم _رب

نم همع ؟؟؟؟ دیدب مهبور ارات ادخ ور وت دزیم راز ملغب وت دمویم دوب نم همع ؟؟؟؟ نم ؟؟؟؟ :نم امین _
؟؟؟؟ درک یبوک خال شندرگ تشپ ور ارات مسا تفر

ومشچ اب وندرک هفرس دنت دنت درک عورش نیمار دیسر هک امین فرح یاجنیا هب

نداد نوشن ومنوجاقا وربا

ریگب دای نیودار ، مرب تنوبرق نم یهلا _ارات:

رتشیب مباقشب ، تخیریم هجوج نم هساو تشاد یروجنومه عقوم نوا زا نیودار
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: تفگ ارات هب وور تخادنا هگید هکیت ،کی دوب هجوج جنرب زا

مسا هب هروخب ملک سپ دز یکره هک مدرکن یبوک خال مندرگ تشپ ور اویت _نم

اویت

داد نوشن وشبلق

ساجنیا اویت _

شنوچ ریز وشتسد ،ارات دشن شهجوتم سکچیه نیودار زج هک مدز یدنخزوپ

درک: هاگن نیمار هب رکفتم ودز

مسا هب هروخب تدز یک ره هک ترس سپ یدز ونم مسا یتفر ؟ دوب طحق _اج

: تفگ هیرگ اب نیمار نم؟

. نیودار هرذگن تزا ادخ _

هتشاد تتسود اعقاو تفرط ،هک همدآ لد هب یجبآ تسین یبوک وخال وتت _هب

هدز شینوشیپ ور وتمسا رگا یتح هنزن وران ، هنکن خ**ای*تن تهب ،هک هشاب

هشاب

دش. کشخ ناویل ور شتسد نیودار

داین شمشچ هب یسک وت زج هک هنیا مهم هدز وتمسا اجک تسین مهم _

: مداد همادا ومدرک هاگن دوب نییاپ شرس هک نیودار هب میقتسم

تشپ هدز وتمسا نیمار ... داوخب تدوخ رطاخ هب طقف ور ،وت تهب هگن غورد _
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هنوخ یتفریم زور ی وت ودزیم شتروص ور وتمسا ؟؟؟؟ همهم یلیخ شندرگ

؟ دوب مهم وتت نوا یاج هگید شیدیدیم نز هی واب تدوخ

متخود مشچ درکیم مهاگن یدج و مخا اب هک ارات هب ومتفرگ نیودار زا هاگن

هراد تتسود ترهوش هک نک رکش اتدص روخب نون _ی

مدرگ جنرب زارپ ومقشاق ومدز دنخبل ، مدنوخرچ ندوب نم هب هریخ همه هک عمج وت وممشچ

نااااج نیودار ، امدز فرح مدا نیع رابکی دینکیم مهاگن یروجنیا ارچ اباب _یا

؟ مکی یزیریم هباشون مارب

نیا همهفب نیودار ات مدیشک وناج یلو مربب نیب زا ور هیقب نظوس ات ناج متفگ

مباقشب رانک وتخیر غود ناویل ی مارب درکن دنلب وشرس ، هکلتم ناج

دوب هتفرگ شتروص و مه وت یباسح شامخا ، تشاذگ

هغود نیا هباشون متفگ هههع _

روخب غود ردام تسین بوخ تارب هباشون : یرپ نامام _

؟ سپ دشیچ نوریب میرب دوبن رارق هگم _

هک قاتا رد یولج داتسیاو جالاد نیع یباوخ دید دموا وت رهوش نیا _ارات:واال

هب راشبآ میرب دوز حبص ادرف دش رارق یش،حاال باوخدب هنک ترادیب داین یسک

شاج

مدرک یهت قالب شامخا ندید منک،اب دنلب ومرس دش ثعاب امین هاگن ینیگنس

ومبل ، هدوب یکلا مافرحهک درک شعناق هشب یزاب هرخسم ونتفگ ناج ات راهچ اب هک دوبن یمدا امین
هن اذغ رخا ات نیودار ، مدش لوغشم ماذغ اب ومتفرگ زاگ
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داوخیم هینابصع ؟ای هتلا جخ یور زا منک رواب ینعی درک، دنلب وشرس هن دز فرح

وشدوخ مرهاظ وت رگا درم نوا متفگن هک غورد ... همهفن شمهرد یامخا زا یسک

هنوا ،درم هخا هراد یشزرا هچ خ**ای*تن ترس تشپ و هنک همیق همیق تارب

هریگب رت مکحم وتاتسد هنیبیم وروت زا رت لگشوخ وهی یشاهاب نوبایخوت هک

مدروخ ردقنیا مدیکرت دوب بوخ یلیخ هنکن درد نوتتسد _

دروا دیرخ تفر نیودار ، ردام هنکن درد ترهوش تسد : نامام یلگ _

مدرک هاگن نیودار هب

هنکن درد ممرهوش تسد _

زا رتدب ، درکیمن هاگن سکچیه هب ینعی ، درکیمن مهاگن مدز ورافرح نوا یتقو زا

متفخ ادعب مدرکیم ادخ ادخ طقف ، دوب امین یاه هاگن نیودار ندرکن هاگن

دمورد همه یادص هک منک کمک مدش دنلب منم ندش دنلب اج زا همه ... هنکن

مینکیم عمج نومدوخ میدایز ردام،ام ینزب تسد داوخیمن :وت نامام _

سناش نیا رابکی طقف هک نک تنطلس ینوتیم عفالات :_هرا تفگ درکیم عمج وراباقشب تشاد هک ارات
ومدا ی هنوخ رد

هنزیم

زونه همهام ود شمه نم _اباب

تساو نزب مدق طایح وت مکی ،ورب ینک کمک داوخیمن ردام :هن یرپ نامام _

هبوخ
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. متسشن ادرم نیب اجنومه منم منزب یچیه هب تسد نتشاذن مدرک یراک ره

هلا سما ،ملا هرادن فرح مینیبب مدروا نشکا ییاکیرما ملیف :ی نیمار _

مینیبب رازب بوخ :هع دبمار _اباب

؟ یرادن کانسرت : نوجاقا _

هسرتیم هشیم ش هنشت بش فصن وبش نیمار اباب؟ کانسرت و نیمار : امین _

هنکیم رادیب ور ارات هروخب با هرب ییاهنت

: تفگ دوب نویزیولت اب نتفر رو لوغشم هک حلا نومه وت نیمار

؟ هنزیم هلک ورس راکتیانج و یناج و لتاق اب شمه هاگداد وت هنم ی همع سپ _

هدروخ دایز ماش ، هدروخرب شهب هک متفگن شهب میزیچ حاال هبوخ دوب، نیودار عمج مدا نیرت تکاس
هک مدش دنلب اج ،زا متشادن مه یغولش ی هلصوح مدوب

ل**بدز: مورا و درک مهاگن نیودار هرخ بال

؟ اجک _

منزب مدق طایح _

دش: دنلب اج زا

میرب _

. مدزن یفرح هگید هک دوب رکپ شتروص ردقنیا یلو مرب اهنت متساوخیم

هنزب یفرح هک مدوب رظتنم ، ندز مدق هب درک عورش مرانک و طایح وت میتفر

مدرک رکف مدرک بجعت ، درکن ول**بزال**بزاب دوب نییاپ شرس یلو
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وت یامخا ، هدموا و... یدز عمج وت دوب ییافرح هچ نوا هک اوعد و ندز رغ یارب

ندید زا مشاب قداص مدوخ اب متساوخیم رگا درکیم متیذا شتوکس و شمه

... مدوب تحاران مه شیتحاران

؟ یتکاس ارچ _

مغ ایند کی یلو دوبنینابصع شامشچ ، هدزدیم مزا مشچ هک مدرکیم قد متشاد ، درک مهاگن هرخ بال
. تشاد

؟ مگب یچ _

هگید نک اوعد بخ مدز. هک ییافرح رطاخ ؟هب ینک ماوعد هک یدموین هگم _

و تفرگ تسد وت وماه وزاب فرط ،ود داتسیا مولج و دیشک یقیمع سفن

مرس تشپ زا امین یادص هنزب فرح درک درک،اتل**بزاب مهاگن میقتسم

: دموا

اویت _

. مدیخرچ شتمس هب

شاداد مناج _

دوب. هتفر مهوت یباسح شامخا و دوب شدرگ رد نیودار ونم نیب شهاگن

لخاد مریم ،نم مدش تنارگن مزیزع یچیه _

هقردب ورامین شهاگن اب تشاد هک مدرک هاگن نیودار هب هرابود امین نتفر اب

. درکیم
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قاتا وت میرب نیشن منوریب ، نومن اپ رس یلیخ وت میرب ، مزیزع یچیه ؟_ یگب یتساوخیم یچ _
. میباوخب

دایمن مباوخ _

دایم مباوخ _نم

. لخاد درب ودیشک تفرگ ومتسد مدعب

هیقب شیپ هنوخزپشا وت میرب ایب اویت _ارات:

داد. راشف ومتسد نیودار مرب متساوخ ات

هنیشب هنوتیمن هراد عوهت تلا ح اویت _

یشاب هارب ور ادرف هساو ؛هک رهاوخ نک تحارتسا ورب سپ _هع

لخاد متدرب روز هب منک رکف ، درکیم تالیف تشاد ، منزب فرح دادن هزاجا ال صا

. مدیشک شتسد زا ومتسد دش هتسب رد ات وقاتا

مباوخ ، هیقب شیپ مرب ماوخیم ؟ یتفگ غورد ؟ارچ ینکیم راکیچ تسه مولعم _

دایمن

ورب درب؛ مباوخ هکنم نومب مرانک ، دایم مباوخ نم هک متفگ _

نحل ،اب تخود مشچ مدرکیم شهاگن مخا اپواب رس هکنم هب رظتنم و تسشن

: تفگ یمیلا م

تسین بوخ ،حملا اویت مرانک نومب _

مهب رگا ، مداتفا کرش نوتراک وت هبرگ دای هک دوب هدش مولظم شرهچ ردقنیا
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شهاگن ... یتنعل درکیم یطلغ هچ نم ی هنوخ وت منبش سپ یراد جایتحا

شرانک ندوب ، شهب مدرک ومتشپ اما مشکب زارد شرانک مورا ومرب درک مروبجم

مرس ریز درب روز هب وشتسد . هشاب یرارف شمارا زا هک هیک و درکیم مورآ ممدوخ

ضارتعا متساوخیم هن متسنوتیم ،هن درک هقلح مرمک رود مشتسد یکی نوا و

تخبدب هنم هگم ، مدوب نیودار تخبدب ...نم متشاد زاین شندوب هب منک

ام روشک وت دوب تحار ندنک لد ؟رگا منکب لد شزا یتحار نیا هب متسنوتیم

نوشارهوش خ**ای*تن دوجو اب یلو ندوب هقلطم اه نز دصرد تصش لقادح

هی ندرک هراوآ ، نراد هچب هک ییاسک اصوصخم ، ندوب نوشایگدنز رس مزونه

هن مرایب هناهب ندشن ادج هساو هک مگیمن ور ؟انیا هتحار هگم اه؛ هچب ای هچب

ایلیخ ینز ره ،هن نتخاس و نتخوس هساو هدش هتخاس نز هک مگیم نیا هساو

هک ینوا یلو ، نریم دایزیشوخ رس زا ایلیخ ، ننزیم منوش هچب دیق یتح و ننک لمحت ننوتیمن اعقاو
هچب رطاخ هب هک ینوا ، هزاسیم و هزوسیم و هنومیم

هدنبیم ازیچ یلیخ ور مشچ و هدیم کرتشم یگدنز وت یتخبدب ره هب نت شاه

مشچ ، نشاب هتشادن یا هتساوخ شاه هچب ات هرذگیم شدوخ یاه هتساوخ ،زا

سیدنت شزا دیاب ، نشابن لد هب وزرا شاه هچب ات هدنیم شدوخ یاهوزرا ور

نم همک...هن شارب متشهب نز ،نیا هشب شتسرپ الهه کی لثم دیاب ، نزاسب

،زا شدوخ یایند وت منوا مدوب مدوخ یایند وت ،نم نیودار هن دربیم مباوخ

متسار یولهپ یور هک دوب یتعاسکی ، هرادیب زونه هک مدیمهفیم شاسفن یادص
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وت هک یفرح هساو مدش، مشچ وت مشچ شاهاب ومدیخرچ مورا ، مدوب هدیباوخ

یتح هگیمن داوخن ات متسنودیم یلو مدوب واکجنک دزن و هنزب تساوخیم طایح

! رارصا اب

؟ یدیباوخن ارچ سپ _

دربیمن مباوخ مهب دوب هدرک وشتشپ مولوچوک موناخ _

تسب وشامشچ شتسوپ ور متسد دروخرب ،اب متشاذگ شتروص ور ومتسد

نیا و ندوب هدش زمرق لماک شامشچ یدیفس درک زاب هک وشامشچ ؟ نیودار یدیم مباذع یراد ارچ _
جوا ینعی

. دیسوب ومتسد ،فک مدزن یفرح هکنم ارچ؟ یلو ؛ شتینابصع

اویت متقشاع نودب طقف _

وخ.... وت منبش سپ یمقشاع _رگا

. مدن همادا ات تشاذگ مبل یور وشتشگنا

یمهفیم ویچ همه یدوز ،هب نکن رکف نومچب وتدوخ زج یچیه هب سیه _

... مزیزع یمهفیم ،

درب.مک شباوخ هک دیسرن مه هقیقد جنپ هب بجعت مکلا ورد تسب وشامشچ

هدنوم یچ هگید دش، هفاضا شهب منیودار رخا فرح هک متشاد ینهذ یریگرد

مدش هتسخ ادخب دش... بارخ یچ همه ارچ سپ یمقشاع ،رگا مدیمهفن هک دوب

یباوج چیه منوشمودکچیه یارب ، ندوب میگدنز وت باوج یب یاه ارچ ردقنیا
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ادخ دش؛ عورش ارچ کی اماب یگدنز ال ،صا نیودار هن متشاد باوج نم ،هن دوبن

هظحل کی ، مدرک هاگن نیودار باوخ قرغ تروص هنک...هب ریخب متخ وشیقاب

تفر باال شنابرض نانچمبلق ... شلغب وت منبش نم یاج هب ینعی دش، ضوع منبش ونم یاج منهذ یوت
اب ومدوخ یاج هرابود عیرس منک هتکس االهن متفگ هک

هرتخد هگب تسین یکی هخا ... مراد یرازا دوخ ال، صا مضیرم ، مدرک ضوع منبش

؟ یدیم رجز وتدوخ یضیرم هنووید

یتقو ، یرب وشهت ات یسرت چیه ویب یشاب فاص ی هداج وت هنکمم زور وت؛کی

دوجو همه سرت ، یرادیمرب روز هب ممدقود هایس نومسآ و هشیم کیرات اوه

هدرکن رییغت یزیچ س هداج نومه نیا هنک رکف هکنیا نودب هریگیم ومدا

یولج طقف نوچ میسرتیم هکیرات ی هداج نیمه نیع مه امدا ام یگدنز ،

، هنومبقارم باال نوا یرون و ییانشور مینک رکف هکنیا نودب ، مینیبیم ونوماپ

نییعت رایع و میجنسیم ویچ همه مشچ نیمه اب هنوممشچ هب نوملقع نوچ

یچ ره مشچ نیمه ،اب میریگیم هزادنا وزارت ور ومدرم مشچ نیمه ،اب مینکیم

هرادن دربراک هگید لقع امدا ام یگدنز وت ییاروج ،کی مینکیم رواب ومیدید هک

یزیچ یسک زا هیفاک ، هداد مشچ و شوگ هب وشدوخ یاج لقع هتقو یلیخ ،

و یضاق میشیم سهک عقوم نوا مینیبب و یا هنحص هی هیناث دنچ وت ای میونشب

هتشاد ییاونش یاطخهنکمم مه شوگ ، هراد اطخ مشچ دایب نومدای هکنیا نودب مینکیم رداص مکح
؛ مدرک رداص مکح دوز نیودار دروم رد منم دیاش ... هشاب

نیودار متساوخیم ادخ زا زور کی هک مدرک هاگن ییامشچ نومه هب نم
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...نم مدید شامشچ وت وتقادص نوا مدوخ ،حاال هنوخب نوشوت زا ومتقادص

ای مشخبیم مگیمن ... ربص و منک لکوت و منک دامتعا دیاب سپ ادخ مگیم

،هن فورعم ی هچوک نوا هب منزیم ومدوخ قمحا مدا هی نیع ای منکیم شومارف

هگب غورد مه یسک ،ره هدب منوشن ویچ همه نامز رذگ ات منکیم ربص یلو

یلو متشاد عوهت تلا ح مکی دوب رتهب حملا حبص زورما ........ تسین وگغورد نامز

هک مدیشوپیم سابل متشاد ، متفرگ یروف شود .هی لبق یازور هزادنا هب هن

. قاتا وت دموا نیودار

_سالم

یا؟ هداما مزیزع _سالم

میرب مرادرب وشالوم وتنام _هرا

زونه هسیخ یچ؟ تاهوم _

میتفر قاتا زا مه .اب دزن یفرحهدموینرد هیقب یادص ات میرب ایب مشیم کنخ یروجنیا ، مدرک _مد
. ندوب هنوخ وت نامام یلگ و ارات طقف ، نوریب

ریخب نوتحبص _سالم

ریخب مه امش حبص هسرخ موناخ هب _هب

سرخ وگب یه اهحاال هشیم مه وت تبون _ارات

ریخب تحبص ردام _سالم

منکب طلغ نم هک هتخادنا ندرک طلغ هب ونم یروج هی نینط نیا ینعی _ارات:
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منک رکف هچب هب هگید

تفگ هدنبب یشوگرخ وشاهوم ارات ات دوب هتسشن ارات یولج هک نینط

؟( یدرک طلغ وت متفگ نم نامام ؟) یدرت طلخ وت متفود ؟؟ نم نامام _

دیسوب وشتروص و درک شلغب وتفر نینط تمس هب نیودار _

کجورو هسرب تنامام هب تروز وت هکنیا هگم _

: تفگ ارات هب ور

؟ شمربب ؟ هگید یرادن یراک _

صا منک نوتکمک متسنوتن زور ود نیا ادخ وروت دیشخبب نامام یلگ _ هگید مییایم مهام ربباالن _هرا
ال

هک مدوبن اهنت تسد مشدعب ، ناج ردام هیفرح هچ _نیا

؟ نامام یلگ دیدرگیم یچ لا _ارات:بند

درک هاگن ارات هب هتفشا

مراد هروشلد حبص ردام،زا هبوشا ملد ارچ منودیمن _

؟ میرب . میرازیم هقدص ،االن دیشابن نارگن _

مرتخد میرب _

هب ومداد همه هب یلک سالم ،هی میدموا نوریب هنوخ زا نامام یلگ و ارات هارمه

متفر ندوب تبحص لوغشم رد مد هک یرپ نامام و منامام تمس

انامام _سالم
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ریخب تحبص نامام باوخ شوخ _سالم

ملگ سورع _سالم

؟ شوک امین _

اویت ماجنیا _ دموا امین یادص هچوک وت زا

شمه رد یاهوربا و هاگن ؛هب هنکیم تبحص یشوگ اب هراد مدید مدیشک کرس

مدز. دنخبل

شاداد شاب تحار _

دش. تبحص لوغشم هرابود و داد باوج دنخبل اب ومدنخبل

هدشن رهظ ات هگید میرب دیش راوس بخ : دبمار _اباب

اباب؟ میریم اجک : نیودار _

درک هاگن نامام یلگ هب وداد نوکت یرس دبمار اباب

؟ میرب اجک نامام . منودیمن _

لپاکا راشبا میرب _

لپاکا یوس هب شیپ سپ ممممشچ _

میرب نیشام کی ،اماب هگید نراین نیشام همه : نوجاقا _

تسین دلب وراهاجنیا نیمار هنیشب نومرف تشپ دایب ابام مه امین _ارات:

. میرب سپ هشاب درک._ لغب ونینط و لخاد دموا امین

و امین و ارات نتفر یرپ نامام و دبمار اباب نیشام اب نامام یلگ و نوجاقا ونامام
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مه رس تشپ انیشام همه . نیودار نیشام اب منیودار ،ونم نیشام هی اب منیمار

ماپ وور تشادرب کیتس هیپال تشپ یلدنص زا نیودار . ندرک تکرح هب عورش

. مدرک زاب وکیتس وردپال مدرک شهاگن ، تشاذگ

ینکن فعض میسرب ات روخب _

هویمبا و وئاکاکریش وریش و بات ویت کیک لدم ود

وئاکاک ریش قشاع ، تفرگ وکیک ودرک مهاگن متفرگ شتمس ومدرک زاب وکیک ی

ریش اب ومدرک زاب مدوخ یارب وکیک ، مداد شهب مدرک زاب مه وئاکاکریش دوب،هی

مرکشت ؛ مدزن یفرح یلو دوب مرکف هب هک تفر یلیو یلیق ملد ...هت مدش لوغشم

دوب هدرک مک مطبض یادص یتح دوب توکس نیشام وت ریسم لوط مامت ... مدرکن

همه نیا زا یتمسق هی ومنزب کلپ مدیسرتیم هک دوب گنشق هداج ردقنیا ،

وتخرد یوب ، نوریب مدرب ومتسد ونییاپ مدیشک ور هشیش ، مدب تسد وزا ییابیز

و هدنک وتشهب زا یا هعطقادخ راگنا ... درکیم عفال ومدا بوخ یاه سح همه مشلا تبوطر و لگنج
اج همه تذل اب ومدش هدایپ نیشام .زا اجنوا هتشاذگ

دموا متمس هب ،ارات مدرک هاگن ور

اویت _

مدرک شهاگن

مناج _

دیخرچ مفرط هب میدش رود هیقب زا هک مکی دیشک تفرگ ومتسد
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؟ ارات هدشیچ _

نوریب نتفر مهاب امین ونیودار هک زورید _

بخ؟ _

ینودیمن ،وت رامرهز جرب نیع هدش ، هدشن زاب شامخا هتشگرب امین یتقو _زا

؟ هدشیچ

هنم بشید یافرح رطاخ االهب متحا امین یاراتفر رییغت مدز سدح

تسود ایاب هدموا شیپ لکشم شراک وت امتح نرادن یلکشم هک نیودار _هن،اب

هدش شاوعد شرتخد

درک مهاگن نارگن

ویچ همه تصرف رس ینیشب دیاب ادعب ، اویت هتفرن مدای و تبشید یافرح _

ینک فیرعت

؟ اجنیا دییایمن اااارتخد _

هدش نهپ هزادنا ریز یور یرپ نامام ونامام یلگ رانک هک نامام تمس هب

میدرک هاگن ندوب هتسشن

منک فیرعت ماوخب هک هدشن یزیچ اباب متفگ یخوش هب ورانوا _

دیشک هیقب تمس هب وتفرگ ومتسد هرابود

موناخ اویت یتدوخ _
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شک ، شک نیع گنشق هگید ندیشک نتفرگ ومتسد ارات و نیودار هک ردقنیا

دایم

هییاوه هچ شیخآ _

هبوخ هچب وتدوخ هساو ردقچ ینودیم ردام :هرا یرپ نامام _

هلماح نز هب تقوهی ، ایروخن ال صا ویلگنج یاه یزبس اهو هایگ اجنیا ردام طقف : نامام یلگ _
هزاسیمن

مممشچ _

شتآ حلا رد نیودار ، ندرکیم عمج ور هدرم و کشخ یاه بوچ نیمار و امین

ات درکیم زاب ولیاسو دبمار اباب و درکیم دروخ هجوگ منوجاقا دوب، ندرک تسرد

نیع ؛ دوب درس تدش هب ننک،اوه مهارف ویلگنج ی هناحبص کی زاین دروم مزاول

دوب ماپ ور مه وتپ اتود و دوب مرود مه نیودار و ارات ومدوخ وتلا ،پ مدیزرلیم دیب

هزات؛ وندوب یراهب اتخرد هنک، مرگ ونیمز هنوتب هک دوبن راد نوج دیشروخ زونه

هب وشتسد دشو کیدزن نیودار . راگنا دوب هدنوم نوتسمز وت زونه اوه یلو

شرظتنم یامشچ هب ومهاگن دعب ومدرک هاگن شتسد ،هب درک زارد متمس

مش دنلب درک مکمک متشاذگ شتسد وت ومتسد ، مدیشک

؟ شیربیم اجک هزرلیم هراد ردام هشدرس : یرپ نامام _

رانک دایب ، هنوا هساو درکن کشخ مشاهوم نوریب دموا مومح زا درک یزابجل _

هشیم مرگ شیتا

مارب بوچ هدنکی مه امین ؛ مرود تخادنا دروا مه وتپ هی نیودار ، تخادنا ومزرل شیتآ یامرگ
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لوق انراد ومدا یاوه همه هبوخ ردقچ ، منیشب شور ات تشاذگ

مزا ور ایشوخ نیا ادخ ؛ مرایب هچب هنودی سیلا مدرک یتشا نیودار اب مدیم

هداما ندرک شتسرد یروجچ دوبن مولعم هک نویاقا یشیتا تلما هرخ .بال هریگن

مش دنلب شیتا رانک زا متشادن تسود یلو دش نهپ هرفس دش؛

؟ یایمن اویت : نیمار _

متسین هنسرگ نماالن دیروخب امش هدش ممرگ هزات _هن

اه هبسچیم هغاد _ارات:االنات

اجنیا مرایم شارب دیزیرب فرظ ی وت نامام : نیودار _

: متفگ راز تلا حاب

مروخیم ادعب تسین منسرگ ادخب _اباب

هشنسرگ ت هچب ردام یرفن وتاالنود مرتخد : نامام _

هی اب نیودار . تسین ب وخ اه هجوت نیا مه ییاهاج ی مریگیم سپ ومفرح

دوب هتشاذگ شدوخ یارب هک یا هدنک ور مرانک دموا نون اتود و تلما رپ فرظ

، مدرک هاگن هیقب هبمتفرگ شزا ور همقل ثکم مکی اب تفرگ مفرط هب ودرک تسرد همقل ،هی تسشن
دوب ارات اب قح درکیم هاگن نم هب هک داتفا امین هب ممشچ

مولج هک یا هگید ی همقل ،اب دزیم قوذ وت یلیخ امین حاتاالی بشید توکس

متشادرب امین زا مشچ تفرگ

مروخیم مدوخ _هدب
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یریگب همقل مه یرادهگن ترود ور وتپ مه ینوتیمن

داد مدروخ وهب تلما رخا ...ات ریگب ینعی هک تفرگ باال وشتسد وت همقل مدعب

یلو هدروخن یزیچ هک مدوب تحاران ، هروخب شدوخ همقل کی هکنیا نودب

. منزن یفرح تقو کی ات متفرگ زاگ مکحم ومنوبز

مدرس حبص لثم هگید ، دشیم رتمرگ مه اوه میدشیم رتکیدزن رهظ هب یچ ره

: متفگ هیقب هب وور مدش دنلب اج .زا دوبن

؟ مینزب مدق میرب دییایمن _

؟ تسین تدرس _

مدرک هاگن درکیم دروخ وراه هجوج هک نیودار هب

هک میرادن نتفر هار یاپ ام دیرب دینووج امش ردام :هن نامام دش_ بوخ اوه _هن

: تفگ تسبیم وشاشفک هک یروطنومه دشو دنلب اج زا ارات

هنکیم راک بوخ شاهاپ دیرخ تقو طقف نامام _هرا

دوب هتفرگ ش هدنخ منامام دوخ ندیدنخ همه

یهلا یریگن بال _ارات

درکیم خیس ور اه هجوج تشاد نیودار رانک هک باصعا ویب ومخا یامین هب

مدرک هاگن

؟ ییایمن امین _

امش دیرب _هن
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دیشن رود یلیخ طقف : نیمار _

نتشاد هک دبمار اباب ومنوجاقا رانک زا میداتفا هار تسد وت تسد نینط و ارات اب

میدش در نتسشیم ور هناحبص یافرظ

میشن ضیرم ادرف ادیروشب زیمت طقف ، نویاقا توق ادخ _ارات:

اباب؟ دییاوخیمن کمک _ زیرب نوبز مک رتخد :ورب نوجاقا _

ات راهچ هرذگب شوخ دیرب ساهامش تحارتسا تقو االن ناج اباب :هن دبمار _اباب

هگید هفرظ هکیت

دییود و درک لو ور ارات تسد نینط میتفر هک مکی میداد همادا نومهار هب

هیقب شیپ

اباب شیپ _نم

درکیم نومراوس رخ هب هنرگو رکش ور ادخ شیخا _

یتخاس ال ویه شزا مه وت هراد تراکیچ هچب _هع

مشکیم یچ شتسد زا هنوخ وت ینیبب هک یتسین _

: تفگ یدج و مورا نحل هی اب هیناث دنچ زا دعب دشو تکاس وهی

بخ؟ _

مدرک شهاگن شییوهی راتفر رییغت زا بجعت اب

؟؟!! بخ یچ _
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ویچ؟ نک_ فیرعت _

درک مهاگن

نوا بشید ،وت هدشیچ منیبب ؟وگب یدرک ضرف رخ ونم ما؟ای هچب نم اویت _

هونشب راوید هک یتفگ رد هب ورافرح

مورا مزیرن رهز ات متفیب جل هدند ور یسانشیم هک ،ونم دوب هدش نومثحب مکی _

مشیمن

، مدرک هقلح شتسد رود ومتسد ، یتدوخ موناخ ینعی هک درک مهاگن یروج هی

میتفریم هار مورا

اب مدش،وت لفاغ نوتمه زا هک متشاد میگدنز التوت کشم ردقنیا لا سود _

؟ یتخبشوخ نیمار

دوب. زیچ همه یایوگ شدوخ تسشن شبل ور هک یدنخبل

رید هب ،رید هجنسیم قطنم اب ویچ همه ، هروبص یلیخ نم خالف رب نیمار _

لبق زا رت روبص هداد نومهب ونینط ادخ هک مه یتقو زا هشیم ینابصع

هش تحار نوملا یخ مه امین تباب زا شاک رکش ور ادخ _ مراد شمارا شاهاب هدش،

امین دعب هش تحار نوملا یخ وت تباب زا لوا شاک _

ممیگدنز رس هکنم ارچ؛ _نم

؛هن؟ دیشک فرح تنوبز ریز زا هشیمن همقر چیه یاوخن تدوخ ات _وت

دنلب ، مدرک ب*و*س وشپل ومدیشک مدوخ تمس هب وشرس ، مدرک شهاگن



282

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

دیدنخ

عفالهاه تدوجو یولوچوک اویت زونه _

ومدیسرت شتلا ح دش،زا وحم شدنخبل و دنک شامدق ، مدیدنخ منم شدنخ زا

هب وشدوخ یاج منم دنخبل مدید مورب ور هک یزیچ ...اب مدرک لا بند وشهاگن در

ندینش ،اب مدادیم راشف متسد فک ومانخان تینابصع داد،زا ظیلغ مخا کی

. تفرگ ومدوجو لک راجزنا سح شادص

هدش گنت نوتارب ؛ملد نوتمدیدن هتقو یلیخ یا، هناسفا یارهاوخ اتود هب _هب

دوب

؟ ینکیم یطلغ هچ اجنیا :_وت متفگ ؛ دیزرلیم صرح زا هک هفخ یادص اب

دش. رتکیدزن نومهب مدق کی ودیشک مه وت یعنصت وشامخا

مشگیم تلا بند انومسا ،وت هتبحص زرط هچ نیا ناج ووه _هع؛

دز. یقیمع دنخزوپ

مدرک تادیپ نیمز _ور

مدز: غیج متردق مامت ؛اب دیزرل منت مامت ووه ی هملک ندینش زا

؟ ینکیم یطلغ هچ اجنیا تفاثک وش هفخ _

درک؟ تعمج اال غشا وت زا اویت نیمه هتفر تدای ، منبش یدش _ارات:مدا

داد: همادا ودز یدنخزوپ
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تقو هی یاچن ، هنکیمن مشگس راتسرپ وروت نیودار ؟ ووه _

ات راهچ دشو کیدزن نومهب هگید مدق وهی دیچیپ لگنج وت شدنخ یادص زاب

. متفرگ مکحم ور ارات تسد سرت ،زا نداتسیا شرانک مه هدنگ لکیه درم

اب یریگب دای ات یش هیبنت دیاب ، دموین مشوخ تندز فرح نحل زا ارات چون چون _

بقع مدقود ام نوشمدق هی ره یازا هب وندشیم نومکیدزن مدق هب مدق . ینزب فرح یروجچ نم
میتفریم

اجنیا نزیرب همه منزیم غیج ولج یایب هگید مدق _ارات:ی

درک نومهاگن رورغ واب هنیس هب تسد منبش

هسریم یک شوگ هب نوتادص منیبب دینزب غیج _

: تفگ هنزیم ل**ب هراد هشابن صخشم هک یروج ی مورا ارات

نم هس هرامش _اب

لفق نومدره هاگن ما، هداما ینعی هک مداد راشف مکی وشتسد ؛ مدیمهف وشروظنم

دوب شرانک یادرم ومنبش

حاال.....۵....۰_

مچب یارب و مدییودیم تردق مامت ،اب ندییود هب میدرک عورش مه اب ومیتشگرب

مدرکیم هاگن یچره یلو ، هیقب هب میسرب رتدوز مدرکیم ادخ ادخ ، مدوب نارگن

اهنت نیمز مدروخ ودش هدیشک تشپ زا ماهوم وهی . تخرد و دوب تخرد طقف

رت ولج نم زا هک ،ارات منک مک ور هبرض تدش تسد اب منکب متسنوت هک یراک
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مدز غیج متمس دایب تساوخ ،ات تشگرب مخآ یادص اب دوب

نک ربخ ور هیقب ارات؛ ووووورب ، ووووورب _

ندیسریم شهب نتشاد

ووورب یتنعل ورب _د

هب شفیعض یادص ، ندییود هب درک عورش و دموا شدوخ هب مدز هک یغیج اب

دیسر مشوگ

. یجبا مدرگیمرب االن اویت مرایم ور همه _االن

سرت ،زا نتشگرب متمس هب ونداتسیا وهی ندوب ارات لا بند هک یرفن ود نوا

وزا مدرک دروخرب یزیچ هب تشپ زا هک مدیشک بقع ومدوخ هتسشن روطنومه

. مدید دنخزوپ هی اب هنیس هب تسد ومنبش ؛ مدرک هاگن ومرس ،باال مدیرپ سرت

منوج زا یاوخیم یچ _

رتشیب ومسرت هک یمورا یادص دش؛اب مخ متمس وهب درک تشرد وشامشچ

: تفگ درک

وتنوج اقیقد _

یلا متسد مدب نوشن یلمعلا سکع منوتب هکنیا زا لبق ، درک هراشا مفرط هب رس اب درم راهچ ره هب دعب
ومشکب سفن متسنودیم ، نداد رارق منهد یولج

اپ وتسد وندرک قتال هب مدرک عورش . دایب رتدوز نیودار مدرکیم ادخ ادخ مشوهیب

مک ومیرایشوه مک مک هک مدیشک قیمع سفن هی ومدروا مک سفن یلو ندز

... مدیمهفن یچیه هگید ودرک
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هب مرس و دوب هدش کشخ مندب ، مدرک زاب مشچ دیچیپ مندب وت هک یدب درد اب

نوتس هی هب تشپ زا هک ماتسد ، مروخب نوکت متسنوتیمن ، دیشک یم ریت تدش

عمج درد زا متروص دش دیدشت شدرد هک مداد نوکت دوب، هدش هتسب یبوچ

دش.

یتنعل _خآ،

ندز کلپ راب دنچ اب مدرک یعس ؛ مدیدیم رات مکی ، مدنوخرچ قاتا رود ومامشچ

مدوخ وت سرت ...زا توبکنع یاه رات زا رپ رومن و کیرات قاتا منک، رتهب ومدید

و دوب هتسب منهد ، مدیسرت یم مچب رطاخ ...هب مدوخ یارب سرت ...هن مدش عمج

مدرک یعس ، تخوسیم یکشخ زا مولگ ، مزادنب هار دادیب و داد متسنوتیمن

مدق ، دمویم اپ یادص ، متلا حنوا هب هتعاس دنچ دوبن مولعم ، تشادن یا هدیاف یلو مدب مرمک هب یتکرح
قاتا رد تشپ اقیقد ... دشیم رتکیدزن قاتا هب مدق هب

عمج ممکش یوت وماهاپ سرت دش...زا دنلب رد لفق ندش زاب یادص و داتسیا

دنخبل نوا زونه ، مدرک هاگن دش، قاتا دراو هک منبش هب سرتسا اب ومدرک

دوب. شبل هشوگ حبص کحضم

یدوب باوخ ولماک زور کی مدشیم تنارگن مک مک متشاد ؟ مزیزع یدش رادیب _

یولج دشو کیدزن مهب ؟! زورما هن مدش هدیدزد زورید نم ینعی ؟؟؟؟ زور کی

شفیثک تسد ات مدیشک بقع ومرس درب؛ ماهوم تمس هب وشتسد دز وناز ماپ

. هروخن مهب
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هک هیک وگب؛ نکن فراعت یاوخیم یزیچ رگا ادخ ور هن؟وت هتشذگن هک دب تهب _

هنک شوگ

. مدش چماله رتشیب و متسب ومامشچ ، ندیدنخ هب درک عورش دنلب یادص اب

اب لماک مبل تسوپ مدرک سح درک. وزاب دیشک مکحم ومنهد یور بسچ

دش. هدنک بسچ

سرپب دیدج ،وسال وتنوج متفگ هک رابکی ایسرپیم یا هشیلک _وساالی یاوخیم منوج زا یچ یچ... _

مدرک هاگن شهب ومامشچ وت متخیر ومترفن مامت

؛ یدنوخ ؟روک یرایب مرس یتوتیم داوخب تلد رهبالیی یدرک ،رکف مرفنتم تزا _

زا رپ هک ینوویح هی ،وت تغارس نایم اسیلپ دوز ای ،رید هنکیم مادیپ نیودار

ی... سوت هدقع

هی متشادن تسود اما دوب دایز یلیس ،درد دنوم هفصن مفرح دز مهب هک یلیس اب

،زا مدرک شهاگن دنخزوپ اب ومدندرگرب ومرس ، مزیرب کشا شولج مه هرطق

مکحم وتفرگ وماهوم دش رتدب دید هک ومدنخزوپ دوب، هدش هزمرق تینابصع

متروص اب بجو ی زا رتمک شتروصو دوب هدش هدیشک بقع هب ور مرس ، دیشک

. تشاد هلصاف

یزارد نوبز یاج ،االنهب یتسه یتیعضو هچ وت یمهفیمن زونه هکنیا لثم _

یلیخ مزیزع ؟ هنکیم تادیپ نیودار ، مشخبب تهب وتنوج ات ینک سامتلا مهب دیاب
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یدینشن هگم هزادنب رسدرد وت؛وت رطاخ هب ونم منکن رکف نکن شوخ وتلد

. منکیم تاریخ امرخ تاربیتاغوس ناونع هب امتح لسع هام میتفر س؟ هگید زیچ ی لوا قشع نگیم

هب مباصعا سرت زا رتشیب یلو مدوب هدیسرتن مگب رگا هغورد ، مدیزرلیم صرح زا

شلا یخ راگنا مزور و حلا ندید ،اب دوب دروخ نیودار دروم رد شافرح رطاخ

زا یفرح چیه نودب ودش دنلب هدرک بارخ وملا ح گنشق هک دوب هدش تحار

شچب ونم یخلا یب منبش رطاخ هب نیودار هنکمم ینعی ... تفر نوریب اجنوا

. هنزب ور هچب نیا دیق منودیم دیعب یلو دیاش نم یخلا ؟یب هشب

قاتا دراو یکشم راولش و تک اب لچک لوغ هی هن هک درم هی هقیقد دنچ زا دعب

دوب،حاال هلوغ نوا لکش اقیقد مداتفا نید عالءال نوتراک دای مدید وشفایق ات دش

منیبب مدرکیم رکف متشاد مدوب هداتفا نید عالءال نوتراک دای تیعضو نیا وت

و هدرک خرس ینیمز بیس شوت هک ینیس هن،هی ای ندیسر مهب دشیچ شهت

هلوغ هب یهاگن ،کی تشاذگ ملباقم دوب نون هکت دنچ و با ناویل وی غرم مخت

ای هزیمت منیبب مدرک شاتسد هب هاگن کی هرابود اذغ، هب هاگن کی مدرک

دنت دتت درب، هتکس زرم ات ونم هک دروارد شبیج زا یراد نماض یوقاچ هن...

یک ور اذغ نیا منیبب متساوخیم طقف هک تسین یشک وقاچ هب یزاین _اباب ندز فرح هب مدرک عورش

ولج ور وقاچ مدرک هاگن نوتگرزب ودنمرنه یاتسد هب نیمه یارب هدرک تسرد

. متشاذگ مه یور ومامشچ مکحم ، دروا

... وظنم نم ادخب _ب...
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هداتفا بانط در ماتسد ...چم ینوبرهم لوغ هچ .هع تفر بقع و درک زاب وماتسد

یلو متشادن اذغ هب یلیم ... مداد نوش ژ اسام درد دوب،اب هدش هدرم نوخ و دوب

رب شنون ، مروخب مدش روبجم مچب رطاخ ،هب مدوب شوهیب مامت زور کی تفگ

دوب. هزات میلیخ سکعرب دوبن کشخ مدوب هدید املیف وت هک مراظتنا خالف

نون ناگورگ هی هب یک هخا نتسین دلب ما یریگ ناگورگ ، اندوب ییاروعشیب بجع

عورش ، همنتفگ رکش ور ادخ ضوع ، مرس وت مدیبوک یکی مکحم ، هدیم هزات

تشادیمنرب ملد یلو مدرب منهد مد ات راب دنچ ولوا همقل ندروخ هب مدرک

هب مدرک عورش سرت اب ومتسب ومامشچ مرخا ، مدرک هاگن ور اذغ تقد اب مروخب

هب هک مدوب هنسرگ یلیخ نم مدیاش ، دوب هزمشوخ یلیخ افاصنا ، شندییوج

ور هلوغ امتح هشاب مدای ، مدیشکنون و فرظ هت مرخا مدروخ وشهت ات یلو ، دوب هدموا هزمشوخ منهد
منک. رکشت شزا مدید

نیودار االن ینعی مدش، هریخ فقس وهب مداد هیکت مرس تشپ نوتس هب ومرس

رتدوز هنک ادخ ، مدوب مه ارات و منامام نارگن ؟ تسه تحاران ؟ هراد حیلا هچ

اییاکیرما ملیف نیع مدش ندش، هدیدزد ، متشاد مک ونیمه طقف ... ننک مادیپ

هش یزادناریت دعب هنک بارخ وراوید وت، دایب وهی نیشام هی اب نیودار دیاب ،االن

وت هروخب ریت ی مرارف عقوم هنک میاق شتشپ ونم دایب نم تمس ،هب

زا رپ مزغم وت هک ندوب هتخیر یچ یشوهیب هدام وت منودیمن هللا ،الالهاال شوزاب

حاال یااااو اه، هشاب مه یدنه ملیف کی سناکس هنوتیم نیا هتبلا دوب.، پال وترپ

نیع میگدنز سناکس هنک ادخ یلو ؟ شییاکیرمآ و یدنه ملیف االن همهم
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تلا ...ابح نسریم ارومام هرذگیم راک زا هک راک هشیمه ؛ هشن یناریا یاملیف

هشیم ینعی دایب، مچب ونم رس هرارق هچبالیی ، مداتفا مچب دای متفرگ هک یعوهت

مزاب ینعی ... منودیمن وشتیسنج زونه یتح منک؟ شلغب ؟ شمنیبب هدش هک مرابکی

یرپ نامام ، نیمار و نینط و ارات و امین ، منوج واقا منامام ؟ منیبب ونیودار منوتیم

. متشاذگممکش ور ومتسد هدش... گنت نوشارب ...ملد منوبرهم نامام یلگ ، دبمار اباب و

هنک...اباب نومادیپ دوز اباب نک ،اعد رایب تقاط طقف ، هشیم یچ هدنیا منودیمن _

. هرذگیمن نومزا امین ییاد منودیم ، درکن نومادیپ مه

همهفب مدیابن ... هرادن ربخ شدوجو االزا متحا سپ درکن هچب هب یا هراشا منبش

متفرن نم،نم یگدنز وت هدموا نوا هبوخ ... هتفیم رطخ هب مچب نوج هنرگو

منوج زا یچ و هشگرم هچ هک مدرکیمن کرد ؛ مدیمهفیمن اعقاو ، شیگدنز طسو

گرم زا یلیخ دیاش مدوبن هلماح ...رگا وتنوج تفگیم زاب دوب االن ،رگا داوخیم

مرادن تسود االن یلو مریمب هک دوبن مهم مارب یلیخ دیاش مدیسرتیمن

هک یزور هنک،زا دراو مچب هب یا همدص داوخب هک هتفیب مارب یقافتا نیرتکچوک

رطاخ هب مشمه ، دوبن ارجام نودب شزور هی دش عورش نیودار ونم یگدنز

و عاضوا فرط تسین مهم ، تسود باختنا یوت منوا میگدنز هابتشا نیرتگرزب

باختنا عقوم مدب دای مدنوم هدنز رگا ، مچب هب دیاب هن؛ ای هراد یبوخ میلا عضو

مدب ،دای هشاب شدوخ لثم راتفر خاالقو رظن زا هک هنک باختنا ویسک تسود
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زا یکیراب رون . هنکظفح ومچب متساوخ ادخ وزا مدرک رکف حبص ...ات هرادن ویتسود تقایل یسک ره
نیمود ینعی نیا دشو دراو فقس کیدزن کیچوک ی هرجنپ

درم راهچ نومه و منبش دشو زاب رد لفق ... هدش زاغا مندش هدیدزد زور

هب رتشیب ومدوخ ومداد تروق سرت زا ومنهد ...با ندش قاتا دراو یزورید

. مدنوبسچ نوتس

شدیرایب _

. نتفرگ وموزاب ریز وندش کیدزن مهب

رسرب کاخ نک، ملو مگیم اماوت اب ناتوگنارواا ، هدنگ لوغ ، یاها .... دینک مملو _

یاه هبنپ نوولهپ ؟ دیربیم یرفن راهچ ونم دعب هسرخ هزادنا نوتلکیه نوتلچک

یروک هگم یدنک ومتسد نک،یآ...یآ یلو مگیمن هگم ، خیلا وت لبط

دیدنبب وشنهد تفرگ درد مرس هاااا _

ی هچراپ و نتسب تشپ زا وماتسد ، ندز منهد یولج ینهپ بسچ هرابود

مداتفا ننک مادعا نربیم هک ییانیا دای هظحل ،هی نتخادنا متروص یور یهایس

هشاب کیتنامر ممکی ، مریمب درد نودب لقادح امریمن مادعا اب ادخ وروت ایادخ ،

هریگب نز داوخب رگاادخ مسق تدوخ ،هب هریگب نز هنوتن نم زا دعب باذع اهزا اتسلا نیودار هک
ادخ ومدنوخیم یسرک ال تیآ ملد ...وت امدوخ شیپ شمرایم

جنپ دودح زا ،دعب منربیم اجک مدیمهفیمن ، هشخبب وماهانگ مدادیم مسق ور

: دیسر مشوگ هب منبش یادص ، نداتسیا هرخ بال یور هدایپ هقیقد

هشن هدید هک دینک شراتتسا یروج ،هی دینک شراوس _
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داد: باوج یتفلک و تخمز یادص

موناخ مشچ _

؟حاالزاب طوقس رثا رد گرم هخا . دینک شراوس تفگ دش، یفتنم مادعا سپ هع

سهک عقوم نوا مداد تسد زا ومظفاح طقف انامر نیا نیع دیاش همادعا زا رتهب

شنوش یور و درک مدنلب وتفرگ ومرمک یتسد .. مرایب رد نیودار زا یردپ هی

تاوصا ندز غیج یارب الفتالمش خرب ومدادیم تکرح دنت دنت وماهاپ ، تخادنا

هی سپ ، هییاج زا نتفر حلاباال رد مدیمهف ... دشیم جراخ منهد زا یموهفمان

وت منزادنب ناوخیم سوبوتا اب ینعی ، سوبوتا مدیاش اال متحا هدنلب یساش نیشام

تحار هک هییاکیرما ملیف هگم مشدعب هنورگ ب*و*س وتا . منکن رکف اباب هرد؟هن

متشاذگ یگنت یاج یوت ، ننوزوسیم ناکیپ شهت هت اجنیا ننک رجفنم سوبوتا

مدید وشتروص درک تداع رون هب ممشچ ،ات تشادرب متروص یور زا ور هچراپ و

مدرک مدوخ تیعقوم هب یهاگن ، دیچیم مرود یفلتخم یاه هبعج تشاد هک

ریسم هک فقس اهات هبعج ندیچ زا .دعب مدوب گرزب اتبسن ی هبعج کی یوت ،

نتراک لثم گرزب خیلا نتراک ،هی دموا متمس هب تسب لماک و لخاد هب رون

و یگنت ،زا تشاذگ مدوب شلخاد هک یا هبعج یور رتو هاتوک یلو ال چخب

شرب ، ندوب هدرکن زاب ممنهد بسچ یتح ، دمویم دنب تشاد مسفن یکیرات

نوشروعش رکش ور ادخ ... دموا لخاد ژن یسکا دشو داجیا مرس باالی یکیچوک

یلیخ وزوسیا لثم یزیچ ؛هی سوبوتا هن دوب ناکیپ هن نیشام بخ ، دیسر نیا هب
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هرد وت گرم هبعج و نتراک همه نیا .اب اگرزب نیشام نیا زا مدروایمن رد رس

چم درک، تکرح نیشام هرخ اتبال تشذگ یدایز اتبسن تدم دش. یفتنم مه

درد و دوب هدیاف یب بانط روک ی هرگ اب نتفر راجنلک دوب... هتفرگ درد ماتسد

عوهت تلا ح نیشام دیدش یاه نوکت زا ومتشاد فعض ، درکیم رتشیب ومتسد

نشاب هتشادن سامت نیمز اب مولهپ و مکش ات مدیخرچ یمک ، مدوب هتفرگ

زا ...دعب دمویم راشفممکش هب رتمک یروجنیا ، مدرک یفخم ماهاپ تشپ وممکش ومدروا باالرت مماهاپ
زاب تشپ ورد درک فقوت نیشام تشذگ هک یتعاس دنچ

مدوب نم هک ییاج هب یرون چیه نوچ بشای هزور زونه متسنودیمن دش،

ومفارطا و تشاد یدنلب یاه هراوید مدوب شلخاد هک ینتراک ، دیسریمن

ونم وتفرگ ومزاب یتسد هک منک دنلب ومرس مدرک یعس ، منیبب تسرد متسنوتیمن

. دنوشن

یروخب اذغ یراد یتقو عبر کی طقف _

یرطب وهی چیودناس ،هی مدرک شهاگن بجعت واب مدیسرت شییوهی تکرح زا

،اباب تسشن اجنومه و درک زاب ومنهد وماتسد ، تشاذگ نوتراک یوت مولج با

زاون نومهم ناونع هب دیاب نوشمسا ، نتفرگ رگربمه چیودناس مرگ نوشمد

مدوب بذعم شروضح رطاخ .هب هشب سنیگ تبث خیرات یاریگ ناگورگ نیرت

: تفگ مدزن چیودناس هب تسد زونه دید یتقو

اذغ ینوتب هگید زور دنچ ای تعاس دنچ ات تسین مولعم یروخن رگا _االن
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. یروخب

مماذغ تذل اب نمهراد عقوت دعب مرس باالی هتسشن لیئارزا نیع , مدرک شنشخ هرهچ هب یهاگن
مدش؛هی لوغشم و متشادرب وچیودناس مورآ منک... تفوک

عورش علو ،اب درکیم منووید تشاد هک دوب هدیچیپ هرگربمه نیا یوب یروج

یه هک ود هلحرم لوغ هب داتفا ممشچ هک مدروخیم متشاد ؛ ندروخ هب مدرک

مدز؛ مچیودناس هب گرزب زاگ وهی شامشچ وت مدز ؛لز دادیم تروق نهد بآ

زا .دعب مدروخ مشهت نون نوا یتح مدروارد وچیودناس هت ات شمشچ یولج

. مدرک شهاگن سامتلا کاب هنوباوخب ونم تساوخ ماذغ ندش مومت

نوتراک نیا هت یزیچ هی هشیم تفرگ درد مرمک هروخیم نوکت یلیخ نیشام _

هریمب زوا رهش رگوداج نوا هکنیا زا لبق ،دعب مشیم تلتک مراد ادخب ؟ دیزادنب

اه. هدیم تسد زا ومنتشک تذل مریمیم رتدوز مدوخ

و دوب مور هک یگرزب نوتراک ؛ تسب وماتسد ، ومنهد ، دادن ومباوجودرک مهاگن مکی

رطخ مچب یارب نیشام یانوکت مدیسرتیم یتنعل ، دنودرگرب لوا تلا ح هب هرابود

دش؛اب هتشادرب مور زا هرابود نتراک هک تشذگ یا هقیقد دنچ ... هشاب هتشاد

یاریگ ناگورگ نیرتهب انیا مگیم نم دز قرب مامشچ دوب شتسد ییوتپ ندید

وروتپ و درک مدنلبتفرگ ومتسد ، درم سالتم تلچک ،هلک دروا مه وتپ مارب تفر امرفب ، انتسه ایند
یلو دوب هدش مرن و مرگ ماج شیخا درک... نهپ نوتراک فک

وت هگید رابنیا و داتفا هار نیشام هرابود منک. زارد وماهاپ متسنوتیمن و دوب گنت
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ماش زا دعب . درکیم زگ وزگ دوب هتفر باوخ ماهاپ ، ندرکن فقوت یلیخ ریسم

مدوب هدش هتسخ ... دوبن یفقوت هگید ، ییوشتسد یارب نتشاد هگن رابکی طقف

یسرزاب تسیا هی هب مدرکیم ادخ ادخ طقف ، منربیم اجک وماجک متسنودیمن ،

دش زاب رد ودش فقوتم نیشام ... هدرگب ونیشام و هنک کش و هنیبب سیلپ میسرب

دشن لخاد یسک مراظتنا الف خرب مدنوم رظتنم یچ ره اما مدش لا حشوخ

یگنسرگ و فعض درک، تکرح هرابود هقیقد دنچ زا دعب و ندرک لفق ورد هرابود ،

ات متسب ومامشچ دوب؛ هدرک مک ومیرایشوه یباوخ دوب،یب هدرک حملا یب امرس و

ادص ورادخ هگید رابکی مامشچ ندش هتسب زا لبق ، مشکب باذع رتمک ومباوخب

گنت یاج نوا وت هک ساه سلا راگنا ، نتشذگیم رید مارب اه هیناث و نامز مدز....

شوت هک ییاج ، ندرک شروگ هب هدنز هک متشاد ویمدآ سح ما... ینادنز کیرات و

هک نتفریم اجک منودیمن دوب... رت گنت مه ربق زا یتح مدوب هدیباوخ

ونوشروشدرم ؛ ندادیماذغ مهب رابکی یزور ابیرقت و میهار وت هک هزور دنچ مدیمهفیم طقف ، دیسریمن
هدعو کی یزور هخا ؟ محر یب ردقنیا ریگ ناگورگ نربب

دنک مارب نامز مدیاش منودیمن دوب هدموا شک هک مهار ، دیسریم اجک هب اذغ

اه تعاس زا دعب زاب تدم نیا ورال قبط ... مدرکیم سح یروجنیا و تشذگیم

مرس هکباال یسک دش، هتشادرب مور زا نوتراک دش، زاب ورد داتسیا نیشام

هلحرم لوغ دوب، دیدج نشخ درم ؛هی دوبن هشیمه نشخ درم نوا دوب هداتسیا

نتشادن ومنزو لمحت و ندوب هدش کشخ ماهاپ درک، مدنلب وتفرگ وموزاب ... موس

دنچ زا دعب هرخ .بال دیشکیم شدوخ لا بند ونم تیمها یب ومد خاش یب هلوغ اما
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متشپ هک یدرم دش، هتسب مامشچ دروخ متروص هب هک ،رون مدید و دیشروخ زور

ناله ماپ درد ،زا مداتفا وناز وود مداد تسد وزا ملر تنک هک داد ملوه مکحم دوب

. مدرک یا

تکلمم یتشاد لقع تلکیه ی هزادنا ، یدیم لوه ارچ نربب وتروش هدرم _خآ

دوب. تشهب

مرود درم ات هدزیس ، هزاود ومنم ربمغیپ درک...ای تداع رون هب ممشچ مک مک

. شدنخبل زا دروخیم مهبملا ،ح درکیم مهاگن دنخبل ؛اب مدید و منبش هک مدنودرگیم نوشنیب وممشچ .
مشدنچ تزا ینعی دش،هک عمج مرهچ شندید زا

یلیخ مارب ش هرهچ ، داتفا شیرانک درم هب ممشچ ؛ متفرگ شزا مشچ و هشیم

هکنیا ؛هع مدرک شهاگن یرتشیب تقد واب مدرک زیر ومامشچ دوب. انشا

رهاظ هک... ننک شمادعا دوب رارق ؟...، دوبن نادنز هگم یلو منبش ردارب ، هباهش

دش ثعاب هاگن نومهو تخادنیم مدا نت هب هشعر شمحر یب هاگن و شکانسرت

باهش ... دنلب ودق یلکیه یاه درم زا دوب رپ مرود ات ،رود مشب عمج مدوخ یوت

ملباقم ، مشکب بقع ومدوخ مدرکیم یعس سرت زا نم دشو کیدزن مهب یمدق

شهاگن درک مروبجم وتفرگ ومنوچ مکحم ، تسشن وتشاذگ نیمز ور وشوناز هی

وقاچ قیمع در دزیم قوذ ووت دمویم مشچ هب شتروصوت هک یزیچ نیلوا منک،

جک تروص هب شتسار تمس مشچ ات شرس قرف زا هک دوب شینوشیپ یور

دنوخرچ ومتروص یراب دنچ . درک یم رتکانسرت وشفایق منیمه دوب، هدش هدیشک
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: دیخرچ منبش هب دش.ور دنلب و درک لو تدشاب ومرس و

یدموا رب مه تتیرومام یکی نیا سپ ،زا یداد ماجنا بوخ وتراک ، هبوخ _

داد: همادا نم هب ،ور هتفرن مدای تزیاج

نک شلر ،تنک هزارد تنوبز _

دز. شنوگ یور ووب*س*هیا دموا شتمس هب لا حشوخ منبش

. هشیمن ات ود تفرح تقو چیه متسنودیم _

یشوگ وت سکع رابود یکی زج ورشب نیا هکنم ؟ مدوب نم تیرومام زا شروظنم

یمدق دنچ باهش ، هدموا هسوس مساو هتفر منبش امتح ، مدوب هدیدن منبش

هداتسیا مرس هکباال ییاهدرم زا یکی هب ؛ور دیخرچ متمس هبو تفر بقع

درک: ، ندوب

. دایب یلع رداق ات نییاپ قاتا وت شدیربب _

شدوخ لا بند و درک مدنلب ، تفرگ تشپ زا وموزاب یکی . هگید هیک یلع رداق

. دیشک

هگید مایم مراد دیدیشک سب زا دموا شک وباحاص یب نیا نک _لو

یاج هی اب متشاد راظتنا ، متدیشک دوب طایح هشوگ هک ینیمز ریز تمس هب

دوب!، قاتا کی اجنیاتفگ باهش هک یزیچ نومه لثم اقیقد یلو مشب ورب ور فیثک و کیرات و رومن
وماتسد . شطسو هرفن ود تخت کی اب زیمت و گرزب یقاتا

؛ متخادنا دوب هدش دوبک بانط یاج زا هک متسد چم هب یهاگن ، تفر و درک زاب
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نوتهب تنعل _

مرایب رد وماشفک متسنوت هرخ بال زور دنچ زا دعب . مداد ژ اسام مورا ومتسد چم

مدوخ یاپ یوب زا منبش زا لبق هنک، ممومسم ماپ یوب مرایب رد مدیسرتیم حاال

و متفر شتمس ،هب دروخ رد هی هب ممشچ ات مدنوخرچ مشچ قاتا .وت مریمب

لوح هب هک میدوب هدیدن رتسم نیمزریز ... مدش وربور سیورس هی ،اب مدرک شزاب

راب دنچ ومتروص ، متفرگ ماهاپ یور و کنخ دش...بآ تیور یهلا ی هوق و

ومدوخ ابیرقت و مدموا تخت تمس .هب مداد ژ اسام با ریز وماتسد چم ومتسش

ینم اب تشاد راکیچ اقیقد ، باهش تمس دش هدیشک مرکف ؛ شور مدرک ترپ

ونم هدقع وهی هنیک هی رطاخ هب طقف ینعی ، هدیدن مه رابکی اتحاال هک

ونم هک تسه قمحا منبش ردقنیا ؟ دایب مرس هچبالیی هرارق ؟ ندیدزد

زا مدیسرتیم ، دشیم رتشیب مسرتسا مدرکیم رکف رتشیب هدنیا هب یچ ؟...ره هشکب

راکیب نیودار متسنودیم ... مدیسرتیمشیلا متحا لمع ال سکع ما...زا هلماح همهفب منبش هک یزور
حیلا هچ االن هنودیم ادخ . هنیشیمن

ممیهانگ ،یب هسانشیم ومنبش یعقاو تاذ نیودار قافتا نیا اب لقادح ، نراد

مگیم ومنکیم هاگن نوشمه هب راختفا اب مدرگرب یتقو ... هشیم تباث هیقب شیپ

. مدرگرب هدنز رگا ، هتبلا ؟ مدوبن نم هدب مدآ دیدید

دوب؛ هدش خیم ، تخت یوربور راوید هب هک یا هداس و درگ یراوید تعاس یور زا

راهچ زا دعب هرخ ؛بال هرذگیم قاتا هب مندموا زا تعاس راهچ هک دادیم نوشن
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منک.رد هاگن رد هب سرتسا اب دش ثعاب لفق یوت دیلک شخرچ یادص تعاس

و غرم ی هدش خرس یاه هکیت ، دروآ اذغ مارب وغال نومه زا یکی دشو زاب قاتا

حلا هب ات هک نون یدایز رادقم و بآ چراپ کی اب دوب هدش خالل ینیمز بیس

اما تفریمن نییاپ مولگ زا یزیچ االن دیاب اتدعاق ، مدوب هدیدن و نون لدم نیا

هنسرگ یروج ؛کی منک تمواقم نیا زا رتشیب متسنوتن دروخ مهب هک اذغ یوب

هکیت . مرادرب مشچ طالیی یاه ینیمز بیس و غرم زا متسنوتیمن یتح هک مدوب

راگنا ینیمز بیس هی نومه اب متشاذگ نهد ووت متشادرب ینیمز بیس یا

مهاگن بجعت اب هکهلوغ هب هجوت یب اذغ. فرظ هب مدرک هلمح ابیرقت نم و هدش هدز هقباسم گنز
مولج وزا فرظ هظحل ره مدیسرتیم ؛ مدروخیم طقف درکیم

مدوب هدش هدیدزد هک یتقو ...زا نوریب تفر قاتا دشوزا هتسخ مرخا ، هرادرب

هکنیا االناب یلو مریمن یگنسرگ زا هک یا هزادنا طقف ندادیمن اذغ مهب ریس

وناز ومدوب هتسشن تخت یور دوب... هدنوم هفاضا مزاب مدوب هدروخ گرم دح رد

زا متشادن داد و غیج تارج ، مدوب هدش هتسخ یفیلکت ؛زابال مدوب هدرک لغب وماه

زا ورپ فیثک قاتا ی وت منربب اجنیا زا دایب رد مادص مدیسرتیم مفرط هی

یلو مدوب هتسخ ، مدزیم فرح مدوخ اب ومتفریم هار قاتا ،وت شوم و کسوس

تخت زا وماهاپ دش؛ زاب رد لفق ودموا اپ یادص هرخ .بال مباوخب مدیسرتیم یتح

بوچراهچ وت طایح وت درم نومه تماق مدش، هریخ رد وهب مدرک نوزیوآ

: دمورد مخآ شتسد راشف ؛زا تفرگ وماه وزاب و دموا متمس دش.هب رهاظ
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شراشف ردقنیا مدرم هش، تحار نوتلا یخ ربب ونم فتک نیا هعفد هی یاوخیم _

ارچ؟ هنم فتک ور نوتییامزآ ،روز دیداد

........._

؟ یربیم اجک ونم _

؟ دییاوخیم منوج زا یچ _

...._

هگید مایم مراد مدوخ نک ملو _

ندش کیدزن ...اب درکیمن ممهاگن یتح ، راگنا هن راگنا ال صا مدزیم فرح یچ ره

یلیخ سنلا هی دراو دشو زاب ،رد دیسر جوا هب مسرتسا یلصا ترامع رد هب

کمک ادخ وزا متفگیم رکذ ملد یوت . میدش درم اتشه تفه اب گرزب

تشپ یتنطلس یلدنص یور رد یورب ور اقیقد باهش ، منبش ردارب ، متساوخیم

شلباقم وناز وور نداد ملوه شتمس هب هرابود ، درکیم مهاگن و دوب هتسشن دنلب

ومرس ، متشادن ممفارطا هب ندرک هاگن تارج یتح هک مدیسرتیم ردقنیا ، مداتفا

. مدوب هدش چماله مدوخ یوت ومدوب هتخادنا نییاپ

مدوب هداد وشلوق هک یرتخد نومه منیا بخ _

تسا فیح راکنیا یارب تسابیز ،اما بوخ رایسب _

مدرکیم شکشیپ تهب ونیا امتح متشاد یا هگید رتخد _رگا

و سرت ؛اب دیرپ مگنر ؟ درکیم شکشیپ ونم ... دموا دنب مسفن دز هک یفرح سرت زا



300

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

منزب یفرح مدرکن تارجشکانسرت رهاظ رت دب همه وزا درم همه نوا .اب مدرک هاگن باهش هب ترفن
مولعم ، مدرک هاگن دوب هتسشن شرانک هک ناغفا درم هب

درک سح شدوخ یور ومهاگن هک باهش ... نرایب مرس هچبالیی ناوخیم دوبن

دز لز مهب و دنودرگرب وشرس

. هشیم مومت دوز یشکب باذع یلیخ تسین رارق سرتن _

نم نوج زا یچ ال ؟صا اجنیا میرایب دیاب ،ارچ مدیدن ور وت مرابکی یتح _نم

؟؟؟؟؟ مشب هدیدزد دیاب نم نم،دعب یگدنز وت دموا ترهاوخ ، یاوخیم

جایتحا یناریا رتخد کی هب ،نم تسین منبش رطاخ هب ییاجنیا االن _رگا

یدایز ترهوش مدیمهف یتقو اما درکیمن قرف یلیخ یرتخد ؛حاالره متشاد

تدوخ شهیبنت هساو مدیمهف نم راک وت هشکیم کرس و هنکیم یواکجنک هراد

. یریم یلع رداق هارمه ، یرادن یراک اجنیا مه هگید یا، هنیزگ نیرتهب

و لچک یرس اب هداتفا واج نسم ،درم متخود ناغفا درم هب ومهاگن هرابود

موزاب درک، هراشا مرس تشپ هب رس .اب کانتشحو یاه لیگیز و کل زا رپ یتروص

هارمه هب مه دوب یلع رداق شمسا هک یدرم نوا ، ندرک مدنلب دشو هدیشک

یدوز وهب میریم ام بخ _. دیشک یم ریت مندرگ و دوب هدش کشخ سرت زا منهد . نداتسیا باهش
هشیم ناربج تفطل

منم و درک تکرح یلع رداق ، نداد تسد مهاب و داد نوکت یرس دنخبل اب باهش

و منک هااگن مدرک یعس میتفر نوریب هک رد ...زا ندیشکیم شلا بند روز هب

اهنت و دوب اه هبارخ نیع تشادن یا هدیاف یلو مرهش مودک وت مدب صیخشت
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هاگن وراه هنوخ تقد اب متشاد دوب. باهش ترامع نومه و گرزب ی هنوخ

و داد منوتب هک نوریب دایب یکی و هشب زاب شیکی رد ات مدرکیم وزرا ومدرکیم

مه دعب دش. هتسب ممشچ گنر یکشم هچراپ اب عقوم نومه یلو منک راوه

یلع رداق تبحص یادص میدش هک نیشام راوس .. ندز منهد یور وبسچ هرابود

دمویم تشاد ناغفا هجهل هک یا هگید درم اب دوب هتسشن نم رانک هک

؟ شمیربب اجک _

کیرات قاتا _

مدرکیم سامتلا دوب زاب منهد ...رگا داتفا منت هب زرل کیرات قاتا مسا ندینش اب

متخیریم هک یکشا ؛ره ندوب هتسب مکحم ومامشچ هنک، ملو هزوسب شلد هکلب

ادخ،هب نک محر مهب ... مشبوربآ یب رازن یلو ریگب ومنوج ایادخ ، دشیم رت سیخ ممشچ یور ی هچراپ
تریغ نک،هب محر منوج واقآ امین هب منیودار

مهب نوشتسد رازن یلو ونم شکب نک، محر مچب نک...هب محر میگدنز یادرم

و حلا هب مدرکیم هیرگ ... متساوخیم گرم ادخ زا ملد وت ومدرکیم هیرگ ... هروخب

ومنوج مه هتفیب دوب نکمم هک یقافتا هب ندرک رکف یتح . متشاد هک یزور

نیا هک ردقنیا ، ندرک مدایپ نیشام وزا درک فقوت نیشام هرخ ...بال تفرگیم

ات هک دوب هدش هدرشف نوشتخمز و گرزب یاتسد وت مفیحن یاهوزاب تدم

یا هدیاف نوریب مشکب وزاب مدرکیم یراک وره درکیم درد ممنوختسا

و یلدنص ندش هدیشک یادص ، ندرک نداتسیا هب روبجم ونم و نداتسیا .. تشادن
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،رون نتشادرب ممشچ یور زا وهایس هچراپ و مندنوشن یلدنص یور ، مدینشیم

اب ناغفا درم راهچ یلع رداق زج .هب منیبب ونوشاه هرهچ متسن ؛وت دوبن یدایز

یوقاچ دشو کیدزن مهب یلع رداق ، ندوب هداتسیا موربور نوشیتنس یاه سابل

، دیزرل مندب وقاچ زلف یامرس ،زا تشاذگ مولگ ریز و دوب شتسد هک یگرزب اتبسن

ملد یوت ، متشاد یدب حلا یلو ، متساوخ ومگرم ادخ زا مدوخ نوچ مدیسرتن

نوج رتخد نک شوگ بوخ ادخ._ شیپ هدرگرب دیاب هدموین هک مدوب هتفرگ ازع مچب هساو طقف
یاه راک هک ینامز ،ات منزیمن فرح رتشیب رابکی

ترس هب رارف رکف ؛ بوخرتخد کی نیع هرتهب ، ینومیم اجنیا هشب روج نتفر

یارکف مه، وت هریم نومه کال تقونوا ، ینکیمن راوه و داد و یشکیمن کرس ، هنزن

هب منک یم تمیدقت لوا اهتنم منکیم وتتسوپ هدنز هدنز هنزب ترس هب دوخ یب

؟ یدیمهف ، نرود نوشانز زا ساه هام هک ماه هچون

تفرگ هلصاف هک ،مزا مداد نوکت ندیمهف هنوشن هب ومرس راب دنچ سرت اب

متمس هب درک هراشا شاه هچون نومه زا یکی ،هب مشکب قیمع سفن هی متسنوت

یفیثک زا هک تخادنا ماپاترس هب یهاگن ؛ تشادرب منهد یور زا وبسچ و دموا

شاه هچون اب شگرم ربخ ینورچ مشچ مکی زا دش،دعب مرومروم مامت شهاگن

یا هدنزارب مسا کیرات قاتا مه اعقاو دوب. زاب ماپ وتسد رکش ورادخ . نوریب نتفر

تایئزج اب یارب دید وفارطا و ایشا هشب هک دوب یا هزادنا هب طقف رون نوچ دوب

قاتا وت یخرچ ومدش دنلب اج .زا مدشیم کیدزن نوشهب دیاب امتح نوشندید
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مشچ هب قاتا نوا وت هک دوب یزیچ اهنت هتفر وور گنر و ینها تخت مدز؛هی

؛هب مدیسر اجک هب ادخوروت نیبب منبش هنک تتنعل ادخ . دزیم مهب وملا ح شتبوطر انو یوب . دمویم
ور ریز وشوتپ و تش وبال هفلا م مکی و متفر تخت تمس

یوب تبوطر یوب زج هک منک وب مدش روبجم ، دمویمن مشچ هب یفیثک ، مدرک ور

دنچ ... مدرک زارد وماهاپ ومتسشن شور تحار یخلا ،اب دادیمن یا هگید دب

راکیچ ماهاب نتساوخیم دوبن مولعم ، دشن یسک زا یربخ یلو تشذگ تعاس

قاچاق ومندب یاضعا ناوخیم دیاش ، یناغفا درمریپ نیا هب نداد ونم هک ننک

هداد ربخ ومدوبن سیلپ الهب صا شاک ننک، مادیپ دوز هنوتب سیلپ شاک ننک،

دینزب یفرح سیلپ هب رگا هک نشاب هدشن دیدهت انیا تمس زا ینعی نشاب

ودوب هدز نماد باوخ نیا هب مسرتسا و سرت دمویم مباوخ یلیخ . شمیشکیم

مباوخب رتشیب یچره ، یربخ وتعالمیب مرب و مباوخب رتدوز طقف متشاد تسود

جنپ زا رتمک وت ومدیشک زارد تخت یور ... اللقا هرتمورا مچب ومدوخ باصعا

دوب یدرم نومه ، مدیرپ باوخ زا رد لفق ندش زاب یادص درب.....اب مباوخ هقیقد

دموا ینیس هی ،اب مدرک شهاگن سرت دوب؛اب هدرک زاب منهد یور زا وبسچ هک

یاذغ ندید اب ومدش دنلب اج .زا تفر فرح ویب تشاذگ نیمز یور و لخاد

ات نوجمداب و جیوهزا شوت ندوب هتخیر دوب نوشتسد مد یچ ،ره متفرگ عوهت تلا ح بیرغ بیجع
کال انیا منک ،رکف تشادن جالیب یوب و لکش ملک و سفرک

هب تسد تشادیمن رب مملد مدوب هدروخن جنرب دوب زور دنچ نراد لکشم جنرب اب

هب طقف هک دوب تفس و کشخ ردقنیا یلو مداد حیجرت و خیلا نون منزب اذغ
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دای ویریگ ناگورگ باهش زا بوخ هنک نوتتنعل ادخ ، تفریم نییاپ بآ روز

اجنوا ونم بخ رخ ی هکیترم هنک شتنعل ادخ دوب، هداد مهب غرم ردقچ دیریگب

و دوب نون طقف ماذغ ، مدوب ینادنز اجنوا هک دوب زور دنچ ... هگید یتشادیم هگن

ل**بهب یتح متسنوتیمن یلو ندروایم بیرغ بیجع یاه اذغ انوا هتبلا بآ

یزور مه طقف ، مداتفیم یلع رداق الی یگیز دای یتقو اصوصخم منزب اذغ نوا

هک هندرم هب رگا یفیلکت بال نیا زا مدوب ،کالهف ییوشتسد مرب متسنوتیم رابود

ندوب ینادنز بوطرم و کیرات همین یاج ،هی هگید دینک متحار دیشکب بخ

یادص مدوب رظتنم شمه ، شمدیدیمن مباوخ وت هک ایند نیا وت دوب یزیچ اهنت

س هرصاحم تحت اجنیا هگیم هک یرومام ومونشب نوریب زا هلولگ کیلش

دوب،زا کالاغ راق راق یادص دمویم هک ییادصاهنت یلو دینک میلست ونوتدوخ

،وت داتفا راوید زا مک رونی هب ممشچ هک مدزیم قن نامز ونیمز هب ومتفریم هار قاتا وت متشاد یراکیب
نیا وت ردقنیا منک رکف شمدوب هدیدن زور دنچ نیا

شور ومتسد مورآ و متفر شتمس هب مدشیم روک متشاد هک مدوب یکیرات

هرجنپ ،هی دوب ینهآ مدز تسد شاه هبل س،هب هشیش دشیمن مرواب ، متشاذگ

زا دمویمن لخاد نوریب زا یرون چیه هک دوب فیثک ردقنیا یلو کیچوک

هب مدرک عورش و مدرک ادیپ وشریگتسد ، مدروایمرد بال متشاد یلا حشوخ

وقاتا وت متشگرب ، دروخیمن ینوکت نیرتکچوک هک دوب تفس ردقنیا یتنعل ، ندیشک

ینیس یوت با چراپ هب ممشچ ، مدرکیم شزاب هدش روط ره دیاب مدرک هاگن

تمس ،هب تخیریم شزا هک دوب ینجل متخیر هشیش یور ومدروا وچراپ ؛ داتفا
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تسد اب متسنوت تحار هک دوب هدیسوپ ردقنیا متشادرب ور هفلا م ومتفر تخت

ندرک زیمت هب مدرک عورش هفصن ی هفلا م نومه منک،اب هراپ وشیتمسق کی

ور هفصن یکی نوا مدش روبجم دش نجل مه هفلا م نوا عیرس یلو ، هشیش

مدید و رون هرجنپ ی هشوگ زا نتفر راجنلک تعاسکی زا دعب هرخ ،بال مرادرب

مرواب ؛ مدیشک ناوت مامت اب ومتفرگ ور هریگتسد ، تسشن مبل یور دنخبل ،

ور اوه تذل اب هتسبیامشچ اب ومدرک زاب ور هرجنپ یتخبدب ،اب هروخیم مهب هراد هزات یاوه دشیمن
ور هرجنپ عیرس طایح وت اپ یادص ندینش ...اب مدیشک سفن

هدش،اب زاب هرجنپ نیا دشیمن مولعم و دوب هایس هشیش مه فرط نوا زا متسب

ومدرک زاب ور هشیش الی مکی ، مونشب ونوشافرح ات مدش واکجنک ممسا ندروا

داین یسک تقو کی هک مدرک رد هب یهاگن مفرط نیا ،زا مدنوبسچ ومشوگ

نگیم یچ مدیمهفیم روز هب دوب ظیلغ یلیخ نوش هجهل ، لخاد

نایمن تراما نریم بشما رمع و دحا و یلع رداق _

؟ مییاهنت هرتخد یا اماب ینعی : مود _رفن

_هرا

هشاب یبوخ همعط منک رکف اه تدم زا دعب عیلا رایسب : مودرفن _

یچ؟ همهفب یلع رداق _رگا

. هگیمن یزیچ شنوج سرت زا مینکیم دیدهت ایلبق لثم منیا : مودرفن _

نوشافرح ندینش زا هکوش دوب، هدش رس سرت زا ماپ وتسد نوشافرح ندینش اب



306

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

ایادخ ایادخ ... ناوخیم انیا بشما ینعی ، متخادنا شور ومدنوسر تخت هب ومدوخ

مدش دنلب سرت سرتسا ...زا مشکیم ومدوخ بشما نیمه هروخب مهب نوشتسد رگا ؛ مرازب دیابن ...
مادم مندب و دیزرلیم ماپ وتسد . نتفر هار هب مدرک عورش

ومدوخ ایادخ ، دشیم رتشیب منم سرت دشیم رت کیرات اوه یچره ، تفریم فعض

داتفا هدش فشک هزات ی هرجنپ هب ممشچ نک.... مکمک نک مکمک مدرپس تهب

ره دیاب مدوب الرغ منم یلو دوب کیچوک ، مدرک شهاگن قیقد و متفر شتمس هب

زاب ور هرجنپ الی مکی نیشام غارچ رون نداتفا ،اب مدشیم در شزا دوب یروج

نیشام هلصاف هربخچ منیبب مدش رظتنم مکی دوب. هدش کیرات لا ماک ،اوه مدرک

متسنوت وندش نیشام راوس هک هگید رفن وود یلع رداق یلو دوب رود مزا

ماپ وتسد مداتفا هک یلع رداق دیدهت ،دای دوب شتقو االن سپ ، مدب صیخشت

نیشام نتفر زا راب،دعب هی نویش هی گرم ، دوبن کسیر تقو االن یلو دش لش

رفن ود نوا هظحل ره مدیسرتیم نش، رود اجنوا اتزا مدش رظتنم یا هقیقد دنچ

هلصاف رکش ورادخ مدیشک باال ومدوخ ومدرک زاب هت ات ور هشیش ... نسرب رس

متفرگ باالش نهآ هب ومتسد ومتسشن هرجنپ ی ،هبل تشادن نیمز اب یدایز

رس هک مدرکیم ادخ ادخ طقف ، وممود یاپ دعب مدرکیم در وماپ هی لوا دیاب

مرب و رود هب یهاگن منک... در ومرس ات مدش مخ مکی مدرک در هک وماهاپ ، نسرن

ومدرک هاگن نیمز ؛هب دمویمن یتبحص اپای یادص یلو دوب کیرات یلیخ مدرک

یعس ، دوبن درد هب ندرک رکف تقو االن یلو دوب هتفرگ درد ماپ ،چم مدیرپ مورا

تمس هب منک دروخرب یزیچ هب هی هشاب دنلب ماپ یادص هکنیا نودب مورا مدرک
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زا هظحل کی منک زاب ورد متساوخ ات یلو مدنوسر رد هب ومدوخ ود مرب،اب رد

ورد یکیرات نوا وت مدرک یعس ؛ هشاب هتشاد ریگدزد هنکن ، مدرک ثکم دیسرت

ومامشچ ، دوبن صخشم یدایز زیچ ، مدب صیخشت و ریگدزد ات منک هاگن وراوید

عیرس ، منزب غیج قوذ زا دوب کیدزن ، مدرک زاب ورد ومدرک ادص ورادخ مسا متسب

نمهفب ناوخب ،ات هنکن کش یسک ات متسب مورا ورد و مدموا نوریب هبارخ نوا زا

زج یتنعل ؛ مدرک هاگن فارطا هب مشاب هتشاد ندش رود تصرف اللقا متسین

مودک ،حاالزا مدرک هداج ،هب نوبایب نوبایب ، دوبن ینومتخاس و هنوخ چیه اجنوا

رابود مدییودیم ناوت مامت ،اب ندییود تسار تمس هب مدرک عورش ؟ مرب فرط

یادص و اوه یکیرات ، مدرک ظفح وملداعت یتخبدب اب هک نیمز مروخب دوب کیدزن

زونه یلو دوب هتفرگ مسفن ؛ ندوب هدرک ربارب دنچ ومتردق اه گس سراپ

بالرد یلا حشوخ زادوب کیدزن دمویم تشاد رود زا هک نیشام غارچ رون ندید ،اب مسیاو مدیسرتیم
هب یلا حشوخ ،اب هسرب مهب رتدوز مدرکیم ادخ ادخ ، مرایب

زمرت ماپ ی ولج و دیسر مهب نیشام هرخ ،بال مدرک رتشیب ومتعرس رون تمس

توپاک ور متشاذگ ومتسد دشیمن هدید یچیه و دوب کیرات نیشام لخاد درک

مدرک سامتلا هب مدرک عورش و

ره ادخب ....ب.... دیربب اجنیا زا ونم ادخ وروت ..... دینک مکمک ادخ وروت .... وروت _

مدیم نوتهب دییاوخب یچ

یلع رداق ندید زا متفر شتمس هب ات نوریب دموا رفنکی دشو زاب نیشام رد
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یاهاپ و سرت اب نم و دشیم کیدزن مهب یبصع و یدج هفایق ،اب داسیاو مبلق

متفر بقع بقع منوزرل

ادخب _نم...نم

یولج ایند مامت هظحل ،کی نیمز یور مدش ترپ دروخ متروص وت هک یتشم اب

یلع رداق یاهاپ هب ومدرک زاب مدوب هتسب درد زا هک ومامشچ دش، هایس ممشچ

هک یتشم رطاخ درک...هب مدنلب وتفرگ ماهوم ،زا مدرک هاگن دوب هداتسیا مولج هک

تسوپ سهک هظحلر ه مدرکیم سح متشادن ندز غیج نوج مدوب هدییود هک یتدم ومدوب هدروخ
هدش رتشیب مجیگرس و عوهت تلا ،ح دایب رد مرس

مشدنچ مشوگ هب شسفن دروخرب رطاخ ؛هب دروا مشوگ کیدزن وشتروص دوب،

دش.

نم فرح ور یرازب اپ یدرک تارج زاب یلو نوج رتخد مدوب هداد راطخا تهب _

رتمک مرس درد و یگدیشک اتزا متشاذگ مرس ور ومدرک دنلب روز هب ومتسد

هشب

مغارس نایم نتفگ ... دیریم بش امش نتفگ انوا ... انوا _

مداد همادا ومدرک رت ومدیکشخ یاه ل**ب

مگیمن غورد ادخب مگن، یزیچ امش هب هک ننکیم مدیدهت ایلبق لثم _م...

و درک لو وماهوم هرخ ،بال دشیم رتشیب مندب زرل و تفریم لیلحت تشاد مادص

متروص وت دیبوک شفک اب مکحم ودش کیدزن مهب هگید مدق کی ؛ نیمز مداتفا

عمج مدوخ وت ومتشاد هگن ممکش ور ومتسد دش، رسوهت زیچ همه مدید طقف
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تدوخ شیپ ربب ونم االن نیمه تزع اب ایادخ ... مدیمهفن یچیه هگید و مدش

نم زا نتفرگ ناحتماوت وتتقو مامت و یتشاذگ رانک ورامدا مامت منک ،رکف تایند وت ویگدنز متساوخن ،
هک مدوخ ردپ ... منک یگدنز ال صا ماوخیمن ، یتشاذگ

مرایب رد هچب نیا ِردپ زا نم یردپ ؟هی همچب ردپ تبون حاال هدمورد هتقو یلیخ

وت منودیمن ال صا هدنز ای ما هدرم منودیمن ... هنوا میگراوآ و یتخبدب نیا ثعاب هک

بوخ مرکف هک تسه یچ ره یلو مقلعم نومسا و نیمز نیب راگنا ما حیلا هچ

اتتالش یلو منک زاب ومامشچ متشاد تسود ؛ هنزیم ورغ هنکیم راک هراد

رارق متروص ور یکنخ لا متسد ، دیچیپیم مپچ تمس مشچ وت یدب درد مدرکیم

هک هیک نیا منیبب ات مدرک زاب روز اب ومورا وممشچ ، درکیم درد متروص ، تفرگ

مرو مپچ تمس مشچ دش، زاب ممشچ ی طقف ، هرازیم متروص ور هراد لا متسد

. دشن هک دشن زاب مدرک یراک وره دوب هدرک

ور وسیخ لا متسد دنت دنت ودوب هتسشن مرس هکباال داتفا نزریپ ی هب ممشچ

کی مدیدیم فاص هظحل کی ینعی ، شدیدیمن تسرد مامشچ ؛ دیشکیم متروص

دعب دش. تحار ملا یخ یدایز دح ات دوب مرس نزباال هی هکنیا زا یلو رات... هظحل

اب ناغفا نزریپ ؛هی منیبب وشتروص متسنوت ممشچ ندرک هتسب و زاب راب دنچ زا

؟ مرتخد یدموا شوهب _: تفگ یناغفا دیدش هجهل اب ودز دنخبل مزاب یامشچ ندید .اب یلحم سابل هی

؟ ماجک _نم....نم

زا تشاذگ مپچ مشچ یور و تشادرب شرانک زیم یور وزا کیتس هیپال
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دشو مزرل هجوتم دیزرل امرس زا مندب ، هخی شلخاد مدیمهف کیتس پال یامرس

تخادنا مور ور وتپ

؟ یتسه یناریا ، شابن نارگن یتسین یدب یاج _

_ب...هلب

دش دنلب و درک روج و عمج وشرانک لیاسو

مرایب یناریا یاذغ هی تارب ،مرب یراد فعض امتح یشوهیب بشید _زا

وت هک یریوصت نیرخا ینعی ، هداتفا یقافتا هچ دمویمن مدای ، نوریب تفر و تفگ

منیبب مدرک رکف یلیخ ؛ مدروخ یلع رداق زا هک دوب یدگل نومه دوب منهذ

دنچ زا .دعب مدرک ادیپ تاجن یروجچ ،ای منکیم راکیچ نز نیا هنوخ و ماجک

و دیچیپ قاتا یوت یزبس همرق یوب ، تشگرب اذغ ینیس کی اب نز نومه هقیقد

تسشن مرانک ؛ منیشبدرک مکمک وتشاذگ تخت رانک زیم وور ینیس ، یگنسرگ زا تفر فعض مدعم
تدش هب هک ممکش یادص اب یلو مدیشکیم تلا جخ شلوا

راغ یامدا نیع اقیقد ، ندروخ هب مدرک عورش دنت دنت دزیم دایرف ویگنسرگ

وت نز نوا و مدروخیم مدرکیم رپ هگید قشاق هی هدشن خیلا منهد ، نیشن

هدشن ریس زونه یلو دوب هتفرگ درد ملد دش مومت باقشب ، درکیم مهاگن توکس

مدرک هاگن خیلا باقشب هب ترسح اب مدوب

مرایم تارب هرابود دش مضه تاذغ هک هگید تعاسکی شابن نارگن _

مدرک کاپ ومنهد مسابل نیتسا تشپ اب ومدز شهب یدنخبل

اجن.... یروجچ _نم
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واب دموا قاتا لخاد مورا دز، مکشخ یلع رداق ندید اب ومتشگرب رد ندش زاب اب

سرت اب تشادیمرب و ینیس هک ،نز نوریب هرب قاتا زا هک درک هراشا نز هب رس

ودنوخ مهاگن زا ومسرت متشادن وندرک ل**بزاب تارج یلو مدرکیم شهاگن

و نوریب تفر قاتا زا هک یتقو ،ات شاب مورا ینعی هک تشاذگ مور وشاکلپ مورا

ردق اتاب نییاپ متخادنا ومرس شنتفر زا ؛دعب متشادن رب شزا مشچ تسب ردو

وماتسد . درکیم دروخومباصعا ندشیم کیدزن تخت هب هک شامدق یادص ، مشن مشچ وت مشچ یلع
تخت رانک یلدنص یور ؛ متسب ومامشچ ومدرک تشم

تسشن

ود نوا و یدوب هتفگن غورد نوچ متشذگ تاطخ زا ،اما هابتشا و یدرک رارف _

و هشاب هتشاد مشچ الم وما هب یسک مرازیمن ،نم ندیسر نوشلمع یازس هب رفن

مداد یدایز لوپ تتباب نوچ الیم وما وزج مه وت

. تسشن مولگ وت یدب ضغب مدوب هدش هلماعم ال غشا هکیت ی نیع هکنیا زا

و یتدم ، دوبن نما هگید قاتا نوا ترارف رطاخ ،هب همنارسمه ونم لزنم اجنیا _

هابتشا نیرخا هابتشا نیرتکچوک نک، زاب وتاشوگ بوخ ؛اما ینومیم اجنیا

؟؟؟؟؟؟ یدیمهف هتیگدنز

. مدیرپ رتم کی سرت زا دز هک یداد اب

_ب....هلب

ایرث زا ریغ یکی اب فرح حلا رد ،رگا یگیم ایرث هب وتاراک دعب هب نیا _زا
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مربیم وتنوبز تمنیبب

لخاد دموا نزریپ نومه دشو زاب رداااااااایرث _

نیا نوبز رب دزعالهو فرح یسک ،اب هدب ماجنا نیا یدیم وراراک دعب هب نیا _زا

؟ یدیمهف ؛ مربیم مه ور وت نوبز

_هلب

مضغب تدم همه نیا زا دعب هرخ ،بال نوریب تفر قاتا دشوزا دنلب یلع رداق

تحاران هک ایرث هب مکشا رپ یامشچ اب ومدروا باال ومرس ؛ تخیر مکشا و دیکرت

تفر و درک کاپ شیرسور هشوگ اب وشکشا ، متخود مشچ ، درکیم مهاگن

... نوریب

رارف هب مدیسرتیم یتح هگید ، مدز راز لد هت زا ومنهد یولج متفرگ ومتسد

دش،و کشخ مکشا تعاس مین زا نک...دعب مکمک تدوخ ایادخ ... منک رکف

تشونرس لثم مولعمان یاج ؛ ندوب هدنوم هریخ یمولعمان یاج کی هب مامشچ

رود ومتسد ، مدوب قلعم روجدب میگدنز ماهبا و یمولعمان وت ممدوخ .عفال مولعمان

ایرث دشو زاب رد هک مدرکیم رکف مکیرات ی هدنیا وهب مدوب هدرک هقلح ماهوناز

و ریگب شود هی ورب ایب مومح نکتخر وت مرازیم تارب وسابل _نیا لخاد دموا سابل رواک کی اب
ضوع وتاسابل

نک

مدش دنلب اج زا ومدرک ال بقتسا شداهنشیپ ؛زا متشاد زاین یباسح مومح هی هب

و نز یدایز دادعت هب ممشچ میتفر نوریب هک قاتا .زا داتفا هار نم زا رتولج ،
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ومرس و مدش بذعم نوشهاگن ریز ندرکیم مهاگن یواکجنک اب هک داتفا رتخد

هیناث زا یرسک وت هک تفگ یچ ایرث یناغفا نابز هب منودیمن ، متخادنا نییاپ

داتسیا یزلف رد هی یولج ، داتفا هار و درک مهب یهاگن تشگرب ، نوریب نتفر همه

درک. شزاب و

یسک حاتاال وتسه ون سابل ،نیا تسه مه نوباص و وپماش ، لخاد _ورب

. مرایم تارب مه یون هلوح هی هدیشوپن

مدز. ینوج یب دنخبل

نونمم _

لخاد و مدرک شزاب دوب دوب، مورب ور مه هگید رد ،هی لخاد متفر ومتفرگ وسابل

متسوپ هب با دروخرباب ، مدرک وزاب با شود ومدروارد وماسابل حیلا ویب یتخرک اب مدش مامح
تعاس ،کی تفر نوریب منت زا تدم نیا یگتسخ مامت

عورش ومتشگ وپماش لا بند دعب .... مداتسیا شود ریز تکرح یب طقف مامت

ات مباوخب اه تعاس شود ریز اجنومه تساوخیم ؛ملد ماهوم نتسش هب مدرک

و مداد تیاضر مین و تعاسود زا دعب هرخ .بال دایب رد منت زا تدم نیا یگتسخ

نوریب متفر ومدیشوپ و دوب هتشاذگ مارب ایرث هک ییاسابل ، مدموا نوریب مومح زا

. دموا مفرط دشوهب دنلب اج زا مندید اب ایرث ،

؟ یبوخ _

نونمم مبوخ _



314

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

: تفگ یتحاران اب

یروشب و راهان یافرظ یدموا هک مومح زا هتفگ یلع رداق _

رانک فرظ همه نوا ندید ،زا نوریب متفر طایح زا شهارمه ومداد نوکت یرس

فرظ تئیه کی ی هزادنا ؛هب نوریب هنزب مامشچ دوب کیدزن طایح طسو ضوح

هدعو کی نتسش اب مدرکن راک ماباب هنوخ یچ ،ره تفرگیم ما هیرگ تشاد دوب؛

و نز یدایز دادعت دشوزاب فارطا عمج مساوح . دشیم ناربج افرظ نیا زا

ندزیم فرح مه شوگ رد منوشیرسکی ندرکیم هاگن نم هب وندوب هتسشن رتخد

دوب با ریش رانک هک یکیچوک هیاپراهچ یور ومدیشک ضوح ات ومدوخ روز ،هب

ومدرک زاب وبا ، امنیس ندموا راگنا هک ندرکیم هاگن یروج هی مه هیقب ، متسشن

ات رود هک ییاقاتا وت نتفر همه هک تعاس مین زا ،دعب مدرک عورش یتخبدب اب

وجاکسا ، تسشن ایرث وتفرگ رارق مرانک مه هگید ی هیاپ راهچ دوب،هی طایح رود

دز. دنخبل دید هک ومهاگن ، اباقشب ندرک یفک هب درک عورش وتفرگ مزا

هشیمن مومت مبش ات یروجنیا هدایز افرظ _

هگم... یلع رداق _

شابن نارگن ننزیمن یفرح شهب مه انیا تسین شسوساج _

افرظ نتسش هب میدرک عورش ایرث کمک اب

؟ نتسه یلع رداق یارسمه همه _انیا
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نوشات ۰۵ طقف هن نوشمه _

؟؟ ااااااااااات ۰۵_

امش . دیشخبب هشاب _ یشاب تنوبز بظاوم ، هدایز سوساج اجنیا هشاب تدای ، رتخد شاوی سیه _
؟ یشرسمه

شلوا رسمه _هرا

مایند مدید مرهوش واب یکی ،نم ینکیم لمحت یروجچ ور ووه ات هدزای یاو _

دیسر رخا هب

نتسه یرسمه دنچ ادرم هنیمه اجنیا _

سپ ، تشاد وماوه مه یلیخ شمدوب هدید هک یتقو ،زا دوبن یدب مدا رظن هب

درک. دامتعا شهب دشیم

؟ ماجنیا ارچ ال صا ؟ای مشاب اجنیا هرارق یک ات نم دینودیمن _

هدب ومباوج هک تساوخن ای تشادن وسالم هساو یباوج منودیمن ؛ درک مهاگن طقف

دش. دنلب و دیشک با وشاتسد .

ینک تحارتسا تقاتا وت یرب ینوتیم دش، مومت افرظ _

کشخ وماتسد ، دیشک فرح شنوبز ریز زا یتحار هب هشیمن همولعم هک روطنیا

مدش دنلب ومدرک

تفگ تفریم قاتا فرط هب هک روطنومه ؟ هنکیم اج هباج یک ور انیا سپ _

هنکیم عمج دایم شدوخ س هگید یکی ی هفیظو _
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مرگ تشاد مامشچ ، مدیشک زارد تخت ور وقاتا . متفر شلا بند و مدزن یفرح

. لخاد دموا ایرث دشو زاب قاتا رد هک دشیم

یروشب وطایح یایب تفگ دایب نومهم یلع رداق هساو هرارق _

سپ زا یروجچ هخا یلع رداق تتشکب ادخ ، دوب رتم ۰۲۲ لقادح طایح نوا

شحف ومدرکیم نیرفن ل**ب هنک،ریز تتنعل ادخ ، مایب رب طایح نوا نتسش

مدوخ اب مراد یچ ل**ب ریز هنیبب درکیم مهاگن بجعت اب مه ایرث مدادیم

زاب وبا ریش متخادنا شهب یلک هاگن وهی طایح وت متفر راز تلا ؛ابح مگیم

هب ومدرک دنلب ومرس دش، ترپ مولج وراج .هی نتسش هب مدرک عورش ومدرک

لگشوخ یلیخ و نووج نز ،هی مدرک هاگن دوب هتخادنا ور وراج هک ینز

خیلا با هن روشب وراج _اب

یاج نیرت زبس رس و نیرت جند وت هک یقاتا وت تفر نم هاگن هب هجوت یب مدعب

درد رمک ؛زا طایح نتسش و ندرک وراج هب مدرک عورش ومتشادرب ور وراج دوب. طایح

دنلب هقیقد دنچ ،ره داین مچب رس بالیی مدرکیم ادخ ادخ و مدرمیم متشاد

وراج نیا هک ینسح اهنت . مدشیم ودال هرابود ومدرکیم فاص ومرمک مدشیم

هب شهت هک ییارکف منک؛ رت مظنم ومراکفا مکی اللقا درک کمک تشاد ندرک

نتشاد زاغآرس طقف نداتفا اتاالن هک یتاقافتا مامت . ندیسر یمن یا هطقن چیه

شال ،هی مداتسیا فاص ایرث یادص .اب دوبن نوشارب ینایاپ زونه هک یزاغآرس ،

. تفرگ مفرط وهب زمرق دنلب
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. دایم راشف رتمک تهب ، ترمک رود دنبب مکحم _

نونمم _

شارخا ابیرقت ، طایح نتسش هب مدرک عورش هرابود و مرود متسب مکحم شالو

طایح وت دییود یلگ یاشفک اب هچب رسپ دشوهی زاب رد هک مدوب

متسش وطایح هزات ینیبیمن هگم هچب یریم اجک هع _هع

نز نوا هک یقاتا نومه وت تفر و دییود طایح رود ات رود نم هب هجوت یب

شاهاپ در هب هیرگاب متشاد دز، یدنگ هچ نیبب هچب هنک تتنعل ادخ ؛ دوب هدموا نوریب شزا نووج
سرت ،زا لخاد دموا یلع رداق دشو زاب رد هک مدرکیم هاگن

فیثک االن طایح منک حیلا نیا هب یروجچ .حاال مدرک روج و عمج ومدوخ

دش.

_س...سالم

هک مدب حیضوت شارب مدرک یعس ، دنوخرچ طایح یوت وشهاگن و دادن ومباوج

. ندموا اجک زا اهاپ در نیا

. دشن مریگب وشولج مدرک یراک ؛ره طایح وت دموا دییود االن هچب رسپ _هی

دش. یلگ اج همه هرابود دییود طایح رود

مسابل مامت و نیمز ور مدش ترپ هک دز مهب هک یلیس واب دموا متمس هب

دموا ناوج نز نومه یادص دش، سیخ

ش هیرگ هدموا یتقو زا ضیف و هدرک اوعد و ضیف نز ناج؟نیا رداق دیدموا _
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هشیمن عطق

طسو مدش ترپ ؛ مشوگ وت دز مکحم یلع رداق ؛ منزب فرح هک مدرک زاب ناهد ات

ومرس ور تشاذگوشاپ منک.هی دنلب نیمز یور زا رس متسنوتیمن و مدوب هدش جیگ درد ،زا طایح
داد: راشف

؟ ینزب داد نم رسپ کت رس یدرک تارج روطچ _

شمه حلا نومه وت یلو منک تبحص تسرد متسنوتیمن و متشاد عوهت تلا ح

تسرد و دوب هدش نیگنس منوبز ، منوج هب هتفیب زاب هک متشاد ونیا سرت

. مدوب هداتفا سفن سفن ؛هب دیخرچیمن

داد... _نم...نم

هظحل کی هک دز مفتک هب یمکحم ،دگل مدنشوپ ماهاپ اب وممکش سوسحم ان

دوبن مهم درد دوب. شیدعب یاه دگل عورش دگل هی نوا ؛و تشگنربو تفر مسفن

هسرن مچب هب یبیسآ متساوخیم ادخ زا طقف ندوبن مهم مه اه هبرض نوا مارب

دش؛ ادج مزا دش. هتسخ شدوخ هک دز ردقنیا یلو دیشک لوط ردقچ منودیمن ،

مزاب همین هاگن ، متشادن درد یلو دوب هدش رس مندب ، دوب نوخ زا سیخ متروص

یلع رداق هارمه و درک کزان یمشچ تشپ . داتفا نز نوا نادنخ ی هرهچ هب

یتسد ، هشب رتمک معوهت تلا اتح متشاذگ مه وور مامشچ ، نوا قاتا وت نتفر

، مدرک هاگن ندرکیم مدنلبروز هب هک ینووج رتخد و ایرث ،هب منیشب درک مکمک دشو هقلح موزاب رود
ابیرقت اتود نوا و متشادن وماهاپ نداد تکرح ناوت

ود ،ره مندنوباوخ تخت یور و ندروآ رد وماسابل ؛ ندیشکیم نیمز ور ونم
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هتخوس مراز حلا هب نوشلد مه هبیرغ ات ود نیا یتح ، ندرکیم هیرگ نوشرفن

هب یلو دوب هتسب مامشچ ... تخوسیمن مارب شلد یروجچ ادخ مدوب هدنوم دوب

یور بوطرم لا متسد ،اب مدوب هدرک هقلح ممکش رود ومتسد اتود و مدوب شوه

. ندرک یم کاپ لا متسد اب ومتروص رسو یور نوخ مامت و ندیشک یم متروص

مدرک زاب مورا ومامشچ متسد ور یتسد نتفرگ رارق اب

تسالهم هچب _

منک، راکنا و مش دنلب اج زا متساوخ ؛ات مدرک هاگن ایرث هب سرت ،اب دیرپ مگنر

. تفرگ ومتسد ودز دنخبل مهب دوب ایرث رانک هک یرتخد نوا

دیمهف نیمه یارب س هلباق منامام ، مینزیمن یفرح یسک هب ،ام شابن نارگن _

ایرث رتخد ما هنمآ یا؛نم هلماح

منزب فرح منوتب ات منهد وت مدنوخرچ ومنوبز روز هب

یدید طایح وت هک ینز نوا بظاوم طقف همهفیمن سکچیه ، همهفیمن : ایرث _ یلع رداق ...رگا _رگا

ییاروج وی هیلع رداق سوساج نوا ، همهفن نوا س، هتسیاش شمسا ؛ شاب

هنزیمن فرح نوا فرح ور یلع رداق ، هنوخ نیا یلگوس

ایرث تدم نیا وت هک حیلا رد منک رواب ونوشافرح متسنوتیمن . مدیسرت یم زونه

هروشلد و سرتسا ملد هت زونه یلو دوب هدرک فطل مقح ورد دوب مبقارم یلیخ

زا وماه ناله یولج متسنوتیمن هک یروج دش، عورش مک مک مدرد ندب . متشاد

دامپ عاونا و مرگ با اب ومندب وندنوم مرس باال حبص ات ایرث و هنما ، مریگب درد
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حبص ناذا زا دعب هرخ ،بال متخیریم قرع ومدوب هدرک بت درد ؛زا ندادیم ژ اسام

موزاب ور یتسد نوکت اب حبص . داتفا مه ور مامشچ دوب هدش رتمک مدرد هک

. درکیم هاگن ونم ودوب هداتسیاو رمک هب تسد هتسیاش ، مدرک زاب وماشچ

ینک وراج ور اقاتا دیاب وش دنلب ؟ لته یدموا هگم یباوخیم ردقچ وش دنلب _

. تغارس دایم یلع رداق هنرگو یش دنلب یراد تقو هقیقد جنپ طقف ،

طقف ، درکیم درد مدوجو دنب دنب و دوب هتفوک مندب ، نوریب تفر قاتا وزا تفگ

مدرک یعس و دوب تخترانک هک یزیم هبل متفرگ ومتسد هنک، مکمک هک ربص ومتساوخیم ناوت ادخ زا
دایب یلع رداق متشادن تسود ال مش،صا دنلب شکمک اب

ای هربب ردب سالم نوج شدگل و تشم ریز هنوتب مچب مه یرس نیا دوبن مولعم ،

اب ومدنوخ ومدهشا دش زاب هک قاتا ؛رد هیرگ ریز مدز میناوتان و درد و فعض هن.زا

و حلا هب هک شمشچ دش، تحار ملا یخ هنما ندید اب هک متشگرب هدیرپ گنر

درک دنت اپ متمس هب ینارگن اب داتفا مزور

؟ ینکیم هیرگ ؟ارچ یشیم دنلب ؟ارچ هدشیچ _

. مشکب سفن تسرد شطسو متسنوتیمن هک مدرکیم قه قه یروج هی

تفگ فگ... ... هتسیاش ... هتسیاش _

یگیم یچ ممهفب نک تبحص شاوی ، شاب مورآ _

... اقاتا ... مامت _

زیم یور چراپ وت زا با ناویل ،هی منزب فرح منوتیمن هرادن یا هدیاف دید هنما
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. متسد داد وتخیر

یگیم یچ ممهفب یش مورا روخب وبا لوا _

. مدرک هاگن هنمآ هبمغ واب مدیشک یقیمع سفن . دموا اج مکی ،حملا مدیشک رس هت ات ومتفرگ وناویل

. مغارس دایم یلع رداق هنرگو منک وراج وراقاتا مامت مش دنلب تفگ هتسیاش _

مش دنلب درک مکمک و درک مهاگن یتحاران اب

شابن نارگن منکیم تکمک منم _

هدش یمخز تدش هب مدوب هدروخ هک یدگل رطاخ هب متسار یاپ قاس نوختسا

اب هک میتفر نوریب قاتا زا هنما کمک ...اب مرادرب مدق تسرد متسنوتیمن و دوب

و لبق یاگرزب ردام یاه هنوخ وت هک ایمیدق وراج نیا ،زا میدش ورب ور هتسیاش

متسنودیمن ، مدوب هدرک وراج انیمه زا یکی اب مطایح ؛ مولج تخادنا دوب اه هصغ

. متسنودیمن مشمسا یتح . ندرک یم هدافتسا انیا زا مه هنوخ هساو

ینیبیمن هگم هنک وراج هنوتیمن تسین بوخ شلا ح هتسیاش _

درک کزان نتشادن مه اب یدایز ینس هلصاف هک هنما یارب یمشچ تشپ هسیاش

. تفر نوریب تمس وهب

نم هن وگب نوا هب ورافرح نیا ،ورب هتردپ روتسد _

دشو زارد یتسد هک مرادرب ور وراج مدش ودال یتخس هب هتسیاش نتفر زا دعب

. مدرک هاگن ایرث ،هب تشاد شرب نم زا رتدوز .
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منکیم وراج دنت دنت نم داین یسک هشاب تساوح هنما _

دزو یدنخبل ، مدرک هاگن شهب ومامشچ وت متخیر ومرکشت و یسانشردق مامت

یلدنص اهنت ور منم ، دادیم کیشک رد یولج مه هنما دش؛ ندرک وراج لوغشم

دش مومت هک ایرث یوراج ، متسشن دوب یرتم راهچ و تسیب ییاریذپ نوا وت هک

تفگ هنما هب ور مش دنلب درک مکمک وتفرگ ومتسد

هنکن کش هتسیاش نومب اجنیا _وت

هک یدق مین دقو هچب رتخد ات جنپ و نز هب ور لغب قاتا هب میتفر ایرث کمک اب

دنت نز طقف مدیمهفن هک تفگ یزیچ هی نوشیلحم نابز هب ندرکیم هاگن ونم

وراج لوغشم ایرث واب تسب ورد و درک نوریب ور اه هچب داد؛ نوکت رس دنت

ی هنوخ هب دیسر تبون ات داتفا قافتا نیمه مه یدعب ی هنوخ ،هدات ندش

. هتسیاش

نوممه هسرب یلع رداق شوگ هب نوچ ، منک تکمک منوتیمن ور هتسیاش هنوخ _

. متفرگ وشتسد ومدز شهب یدنخبل هشیم رت تخس تارب طیارش ، میشیم هیبنت

منونمم تزا یلک مه اجنیمه ،ات منک رکشت تزا یروجچ منودیمن _

نردم و رتگرزب هگید یاه هنوخ ،زا مدش ایرث هنوخ دراو ومتفرگ شزا ور وراج

! فابتسد یاه شرف و یروخ راهان زیم و لبم تسد ،ود دوب رت کیش رتو

نکب وتراک ؟ ینکیم هاگن وراجک _

ور وراج ی هتسد . درکیم هاگن ونم و دوب هداد هیکت راوید هب هنیس هب تسد
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دوب؛ یرتم یس دودح شییاریذپ ، ندرک وراج هب مدرک عورش ومتفرگ مکحم

و ازجم ی هنوخزپشا هیقب الف خرب ، مشکب وراج وراجنوا راب ود درک مروبجم

کیتس پال شرود هک یتمسق و طایح وت ایرث زج هب هیقب ، تشاد یلقتسم

. ندرکیم یزپشا دوب هدش هدیشک

هداتفا مراشف ، مدرک وراج مه شرسپ وشدوخ باوخ قاتا ات ود هنوخزپشا زا دعب

منزن قوا شولج تقو کی مدرکیم ادخ ادخ طقف دوب دیدش معوهت تلا وح دوب

هنوخ زا تعرس نیرتشیب واب ناگنل دش ملا یخیب هکنیا زا هنک،دعب کش هک

وت میرب درک مکمک درک دنت اپ مفرط هبو دش دنلب مندید دوب،اب هتسشن طایح وت هنما ، متفر نوریب
وندز قوا مدرک عورش هنوخ هب ندیسر ضحم ،هب ایرث قاتا

هی ره ،اب مدروا باال مدوب هدروخن و هدروخ یچ ،ره ییوشتسد وت متخادنا ومدوخ

ی هنوخ هک مداتفا یتقو ،دای تشگیم ورب دمویم باال منوج راگنا مدزیم هک یقوا

دنلب یادص ؛اب تسش ومتروص درک ملغب نیودار ومدروا رابباال نیلوا نامام یلگ

دینش هک وم هیرگ یادص ، دزیم رد هب مادم و دوب رد تشپ هنمآ ، هیرگ ریز مدز

منم درک، ملغب وتسشن مرانک تخت یور ، قاتا وت مرب درک مکمک و درک زاب ورد

ومداوناخ ،ملد تساوخیم ونیودار ملد و مدوب هتسخ ؛ مدزیم راز لد هت زا

دوب نیودار نتفر ما هغدغد نیرتگرزب هک تساوخیم و ییازور ملد ، تساوخیم

،االنهک مدرک یرکشان یگدنز نوا هساو ردقچ ؛ دوب منبش گنر مک روضح ،

هیرگ ردقنیا ؛ منودیم و تیفاع ردق هزات مداد تسد وزا مورآ یگدنز نومه
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هیرگ ریز دز مندید واب قاتا وت دموا پوس هساک هی اب ایرث مدش مورآ ات مدرک

نوبرهم ، ندرکیم قرف هنوخ نیا یامدا مامت اب دوب بیجع مارب هنما و ایرث راتفر ؛

زا هتفرگ یادص اب هنمآ هب ور نوریب تفر قاتا زا هک ایرث رت، زوسلد و ندوب رت

؟ مسرپب وسال :_ی متفگ هیرگ

مدیم وتباوج متسنوت رگا سرپب _

؟ دینکیم تبحم مهب ؟ارچ دیراد قرف هنوخ نیا یامدآ هیقب اب ایرث وتو ارچ _

. تخادنا نییاپ وشرس و دیشک یهآ

دوب، هدیرخ مگرزب اباب زا ومنامام روز هب ماباب ، دوب ماباب لوا نز منامام _

،ردپ تشادن ینس هکنیا اب دوب یراد هیامرس مدا یلو هیچ ماباب لغش نتسنودیمن

ینولک لوپ بقالهی رد ومنامام هیبوخ تصرف نیا دید دوب ریقف یلیخ ممگرزب

هب ادعب یکی یکی هک ییاه ونز دموا منامام رس ییاه هچبال دنامب ، ماباب هب داد

و دوب ابیز یلیخ ، متشاد رتگرزب رهاوخ هی نم ندش؛ هفاضا ماباب یگدنز

رخا هک هشاب هداما دیاب تفگ و دموا ماباب زور هی تشاد یدایز یاراگتساوخ

هنک جاودزا تشادن تسود ، دوب شلا س هدفه طقف مرهاوخ ، هشیسورع هتفه

درک یراک ...ره هشب روشک نیا هساو یا هراک هی تشاد تسود دوب سرد قشاع

هب هدیمح یاپ هب اپ ممنامام هنک، ضوع وماباب رظن سامتلا و هیرگ اب تسنوتن

یتقو و دوب یکیاباب فرح یلو رذگب رتخد نیا ریخ زا هک درکیم هیرگ و درکیم سامتلا ماباب
زا لبق بش هنک....کی ضوع دوب لا حم تفرگیم یمیمصت

درکیم رکف ممنامام دزن یفرح یلو ، هشلا س تصش داماد دیمهف هدیمح یسورع
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ننک... تسرد نربب وسورع ندموا هک حبص ، هدش شتشونرس میلست امتح

. ندرک هیرگ هب درک عورش دیسر هک شفرح یاجنیا هب

شبلق هب دوب هدز هک یا هبرض و وقاچ ،اب ندش بور ور شنوخ قرغ هزانج _اب

داد. تاجن منهج نیا زا هشیمه یارب وشدوخ

مفساتم منک، تتحاران متساوخیمن دیشخبب _

درک مهاگن و درک کاپ وشاکشا

کمک اب هنکیم یعس منامام نیمه یارب هدیمح نیع ، ییاباب ی همعط مه _وت

دروخ کتک ماباب زا دایز مه هدیمح هدب، نیکست وشرادغاد لد وت هب

دش. دنلب اج زا دزیم ادص ور هنمآ هک هتسیاش یادص اب

منکن رکف هگید بش ات وت شکب زارد هراد، راکیچ هتیرفع نیا منیبب مرب _نم

. تغارس نایب

یاج ومدوخ هیناث کیهساو تساوخیمن ملد یتح ؛ مدش تحاران شارب یلیخ ایرث ناتساد ندینش اب
ندوب ینادنز اجنیا یقیرط هب مه اه نز نیا . مرازب نوا

نیا ؛ هشب کیرش یا هگید سک اب وشیگدنز داوخب شلد هک هینز مودک ... سپ

یگنرف توت تبرش ناویل کی اب ایرث دشو زاب .رد ندوب ووه ات هدزاود هک اتخبدب

داد. متسد وهب تبرش کنخ ناویل . قاتا لخاد دموا

هبوخ تارب هنیریش شروخب _

. متفرگ شتسد زا وناویل
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نونمم _

هیچ؟ تمسا _

. تسشن یلدنص یور

اویت _

یچ؟ ینعی ، مدینشن ؟حاتاال اویت _

. مدرک هزم ونیریش و کنخ تبرش زا مکی

هتشذگ دوخ ،زا همشرک و زان ینعی _

همشرک وزان ، اویت _ درک همزمز وممسا مورا

دز. دنخبل و درک مهاگن

سابیز تدوخ لثم مه تمسا _

: مدرک شادص عیرس ؛ نوریب هرب هک دش دنلب اج زا

موناخ ایرث _

درک. مهاگن رظتنم و تشگرب مفرط هب

؟ میرهش مودک دیگب هشیم ... هشیم _

فیرش رازم _

! شمدیدن مه هشقن وت یتح ؟ تساجک اتحاال؟ مدینشن ؟ فرش رازم _

؟ اجک ی هشقن _وت
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: متفگ وسالش زا بجعتم

هگید ناریا _

ناج رتخد هناتسناغفا اجنیا _

هب شفرح تهب وت زونهنم یلو تفر ایرث دش. هدیبوک مرس وت یکتپ راگنا ؟؟؟؟ ناتسناغفا ... ناتسناغفا
کی هگید ینعی ... ینعی ؛ مدوب هریخ شیلا خ یاج

دیاب ،حاال منیبب و یدازا باوخ هگید ینعی ، تسین متاجن هب یدیما مدصرد

االن متشاد دیما دصرد کی اتاالن ،رگا بیرغ روشک هی ....وت مدرکیم راکیچ

ناریا زا هدیمهف نیودار ینعی ؛ تسین مییاهر هب یدیما مدصرد کی نومه

منت زا هراد حور مدرک سح ؟ هدرگیم ملا بند طقف ناریا وت ای ندرک مجراخ

ره اتزا مدروخ وتبرش هدنوم یقاب دنت دنت ؛ تفریم یهایس مامشچ . هشیم جراخ

نابرض مرس؛ ور تخیر راوا نیع یتخبدب منک. یریگولج یلا متحا فعضو شغ

سح درک؛ شفیصوت هشیمن ،هک مدوب یروج الهی ..صا وحملا دوب هتفر باال مبلق

ناریا زا .یک مدیسر منایاپ ی هطقن هب راگنا ؛ یگدنز هت ،هت مایند رخآ وت مدرکیم

هبعج وت مندنوم زور دنچ ونیشام نوا ؟دای مدیمهفن هک ندرک مجراخ

یتشم صرح هنک؛اب نوتنعل ادخ منبش تهب تنعل ، باهش تهب تنعل ... مداتفا

ینعی ، متشادن مرارف تارج هگید ؟ مدرکیم یطلغ هچ دیاب ،حاال مدیبوک تخت ور

ولبات مرهاظ رطاخ .هب مدوبن دلب وراجنیا هکنم تشادن یا هدیاف مدرکیم مرارف

یلو مدش هدیدزد هتقو دنچ منودیمن ، هرذگیم مندموا اجنیا زا هامکی زاب....... مداتفیم ریگ دوز ومدوب
هک ههامکی
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نیع هنوخ نوا وت ،معلا متشادن تشگرب هب یدیما هگید مدوب هنما و ایرث شیپ

ماهنت مه هظحل کی هک هنمآ و ایرث کمک اب هتبلا مدرکیم راک راکتمدخ هی

هرایب راشف مچب ای مدوخ هب اراک تشاذیمن و دیسریم مهب یلیخ ایرث ؛ نتشاذیمن

ایرث هک راب ...ره ندرکیم تسرد یناریا یاه اذغ طقف نم یارب متدم نیا .وت

؛وت متسنودیم وشلیلد بوخ نم و دشیم یتحاران و مغ زا رپ شهاگن دیدیم ونم

شاهاب هک لیابوم هی ای منک ادیپ نفلت هی منوتب ات متشگ وراج همه هامکی نیا

کتک هگید رکش ورادخ . تشادن هک تشادن یا هدیاف یلو منزب گنز ناریا هب

قاتا ...وت مدوب هدیدن ویلع رداق سحن تخیر رت مهم همه وزا مدوب هدروخن

دش. دراو هنمآ هک مدرکیم هاگن ونوریب هرجنپ زا ومدوب هتسشن

؟ یرادیب _

هربیمن مباوخ _هرا

تتنیبب داوخیم ردپ _

قاتا زا هنمآ هارمهومدرک مرس یرسور ، مدرک هاگن هنمآ هب سرت ؛اب داتفا منوج هب یدب ی هروشلد
. داتسیا طایح یاه قاتا زا یکی رد تشپ مدش، جراخ

تساجنیا _

؟ ییایم ماهاب _

. مرادن هزاجا _

درک. هاگن قیقد متروص هب



329

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

مه یراک ره ،ردپ هنما تاج ییاجنیا یتقو ات شابن نارگن ؟ هدیرپ تگنر ارچ _

. هرادیم هگن وشدوخ ی هنوخ تمرح هنکب

مک رد نیا تشپ مدا زا ،نم منک ناهنپ و مسرت متسنوتیمن ؛و متشاد سرتسا

رد تشپ درک هراشا دزو رد هب یا هقت نم یاج هب هنمآ . مدوب هدروخن کتک

زاب مورآ ورد داد و دورو مکح هک یلع رداق یادص ندینش .اب هنومیم مرظتنم

مدرک هاگن یچ دوب،ره هتسشن نیمز یور مدش؛ قاتا دراو زرل و سرت ،اب مدرک

سح مدوخ یور و شنیگنس هاگن . دوبن قاتا لخاد یا هگید سک شدوخ زج

. هتفین شامشچ هب ممشچ هک مدرک و تالمش مامت یلو مدرک یم

شتمس درک؛هب هراشا دوب هدش هداد هیکت شپچ تمس راوید هب هک یتشپ هب

. متسشن بذعم و وناز ود یور ؛ متفر

شاب هدامآ هتفه رخآ یارب _

. مسرپب وسالوم منوتب و منک شهاگن ات مدرک عمج و متارج مامت

؟ مرب هرارق ییاج _اج...

. تشاذگ ینیس یوت وش ییاچ خیلا ناکتسا

رس هار وود مگیم تارب نم بخ ینک؛اما راکیچ هرارق هتفگن باهش هک هبیجع _

؛ مینک در ناریا زرم زا وت ندب طسوت و ردخم یدایز رادقم رارق ، مدیم رارق تهار

هراپ تمکش مه روبع زا دعب ، هشیم زاس اج داوم و هشیم هراپ تمکش ینعی
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ام درد هب نوچ هشیمن هتخود هگید اما مینکیم جراخ و داوم و هشیم

. یسانشیم و یدید ونوممه هرهچ ، یروخیمن

مامح شود ریز راگنا دش؛ قرع سیخ منت مامت ، مدرکیم شهاگن تشحو اب

حلا هب هجوت ؛یب متشادن و یتکرح چیه تردق و مدوب هدش سمل ، مدوب هداتسیا

داد: همادا مزور و

هدنز هکنیا یارب راک؛ نیا یارب یفیح و ییابیز رایسب وت متفگ هک روطنومه _

رگا منکیم مهارف یبوخ طیارش تیگدنز یارب نم یشب نم دقع ینوتیم ینومب

ات طقف هک هشاب تدای ؛ مریگیم تارب لقتسم ی هنوخ یرایب رسپ مارب ینوتب مه

. ینک رکف یراد تصرف هتفه رخآ

و دوب هدش نیگنس منوبز ، مداد راشف ومتشاذگ ملد ور ومتسد دیشکیم ریت ملد

رانک ممشچ یولج زا نیودار ریوصت مه هظحل دوب،کی هداتفا نارود هب مرس

. تفریمن

مراد رهوش ... ملهاتم _نم...نم

هک یردقنیا درک؛ کیرحت ومباصعا ش هدنخ یادص ... دنلب یادص ،اب دیدنخ

هگید هک شتروص وت مدزیم ردقنیا و دوب متسد مد شکچ هی متشاد تسود

. هشابن مولعم شزا یزیچ

رکف هگید هن هچ یشب نم نز ینک لوبق ،هچ دایمن تراک هب هگید رهوش _

. یرب ینوت یم نک.االمن نوریب ترس وزا رهوش
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وت دشیم مشدنچ ، منک رارف فیثک یاوه نوا زا متشاد تسود مرب؛ متساوخیم

دنلب ناوت یلو ... هتسشن شور نوا هک منیشب یشرف یور ، هشکیم سفن شوت نوا هک مشاب ییاوه
منک، یتکرح هن منزب فرح متسنوتیم ...هن متشادن ندش

دشوزا دنلب مرادن یشوخ حلا دیمهف مرهاظ .زا مدیدیم هدش مومت ومیگدنز

داتفا نم هب شمشچ ات دموا ایرث دنت یامدق یادص دز؛ ادص ور ایرث رد یولج

رود وشتسد ودموا متمس هب مدرک شهاگن زجع دز،اب شتروص یوت مکحم

مامت امرگ زا متفرگیم شیتآ متشاد مش، دنلب درک مکمک ؛ درک هقلح موزاب

رس و درس ندوب درس مماهاپ خی؛ هکت کی لثم ماتسد اما دوب سیخ متروص

روز هب مدش دنلب راوید و ایرث کمک دوب.اب هتفرگ مزا وتکرح ناوت نیمهو

اپ نومتمس هب دید ورام ات دوب هتسشن رد یولج هنمآ ؛ مدنوسر رد مد ات ومدوخ

ات نداد مدروخ هب دنق بآ ای نتخیر مور بآ ناویل ات دنچ منودیمن درک. دنت

یانعم هب مزغم مش جراخ امغا تلا ح نوا وزا مایب مدوخ هب ،ات مشکب سفن

کشا ، مدوب هداد تسد زا ورکفت تردق و دوب هدرک گنه یعقاو

وت مدرکیم سح ... مدوب هدش هریخ هطقن هی هب طقف مدرکیمن سامتلا ، متخیریمن

طقف ... هریم رژه ممشچ یولج گرم مگب متسنوت یم ؛االن ممیگدنز رخا هحفص

هی لا بند انوا زا لبقدیاب ... یشکدوخ ؛ دشیم رتگنررپ وگنر رپ هظحل وره دیخرچیم منهذ وت رکف هی
مه منک تحار ومچب ومدوخ درد نودب هک متشگیم یهار

مومت باذع مدشیمن هکیت هکیت ، میتفریم مه اب مچب اب مه دشیم ظفح مفرش

،هب هرت یضار گرم نیا هب مه ادخ . هشاب دوبن هانگ هک یشکدوخ ،نیا دشیم
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. متخود مشچ ندرکیم مهاگن نارگن و رظتنم هک ایرث و هنمآ

ننک. ناریا دراو داوم نم واب ننک هراپ وممکش ناوخیم هگیم _

قه قه نودب ... ضغب نودب دوب، کشا طقف یلو تخیریم مکشا دنت

منومب هدنز ات شنز مشب هک هتشاذگ مارب مود _هار

ندرکیم هیرگ ماپ هب اپ ایرث و هنمآ

مچب اب مدیم حیجرت هندرم هب رارق ،رگا مشورفیمن ومداوناخ ومدوخ فرش _نم

مریمب

درک کاپ وشکشا و تفرگ ومتسد هنمآ

اویت یگیم یچ _

منکیم تحار ومدوخ مدوخ هسرب مهب نوشتسد هکنیا زا لبق _

داوخیم یروجچ ؟ یروجچ _ هشیم تسرد شاب هتشاد ربص ، هشیم تحاران ادخ نزن وفرح :نیا ایرث _
و منیشب منوتیمن هگید مدش هتسخ هش؟ تسرد

. مرامشب ور اه هیناث مندش تفع ویب تخبدب هساو

. تشگنرب ممفرط ،هب تفرن نوریب اما درک ردوزاب دش دنلب اج زا ایرث

تاهنت و تسه مدعب زااالنهب دوب تروای اتاالن ادخ ، اویت شاب هتشاد ربص _

. هرازیمن

تشونرس هب شمه تفرن نییاپ مولگ زا مه نون همقل کی زور ود نیا وت

منوج واقا نامام اتاالن،هب یگچب زا متارطاخ مامت ،هب مدرکیم رکف مکانتشحو



333

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

تفریم منهذ ،ات منوبرهم نامام یلگ ، دبمار اباب و یرپ نامام ،هب ارات و امین هب

هک هگرم طقف متفگیم مدوخ هب هشیمه ؛ دیشکیم ریت درد زا مبلق نیودار تمس

و نتفر نامز ، ندرم نامز دوب، هدیسر شنامز حاال هنک ادج شزا ونم هنوتیم

دشن تصرف ، مرب ترفاسم شاهاب هدش هک مرابکی یارب دشن تصرف ؛ ندیدن

هتشاد ومکلا مامت و منک یگدنز شرانک سرتسا نودب هدش مهامکی یارب

شتشونرس هک یا هچب ، مچب یارب هریگیم .ملد مربب تذل شدوجو وزا شمشاب

بانط دیاب وحاال یتخسهام جنپ ، تشادن شمارآ مه هظحل کی هام جنپ نیا دش؛وت رت خلت منم زا
مدوخ یاتسد ،اب مربب ومچب ومدوخ یگدنز هدیسوپ

ننک ادج مدوجو زا ومچب و ننک هراپ وممکش هک هسرن ییاج هب راک هکنیا یارب ؛

رداق فیثک هاگن زا یروجنیا ، مشیمن ادج شزا ، میریمیم مه اب لقادح یروجنیا

...وت مریمیم تزع ،اب هشیم ظفح مردپ و مردارب ومرهوش تریغ مناما رد مه یلع

یتح تشادن مراک هب یراک یسک ابیرقت ؛ ندیشکن راک مزا هگید تدم نیا

حلا هک ندوب هدیمهف مزور و حلا زا درکیم مهاگن توکس وت طقف مه هتسیاش

هک یبصع یراشف رطاخ دوب...هب هتخوس حملا هب شلد منوا دیاش مرادن یشوخ

ومفعض نیمه و مدوب ندروا باال وندز قوا حلا رد شمه دوب هدش دراو مهب

هب درکیم یعس مه ایرث ؛ دشیمن رود مزا مه هظحل کی هنمآ ... دوب هدرک رتشیب

هدب. مدروخ هب یوقم یاهاذغ روز

هروخیم مهب هراد حملا هگید منوتیمن ادخ هب ایرث _
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همیق تارب یتخبدب هچ اب نیبب هکانرطخ هدش فیعض ت هچب ، میرادن منوتیمن _

. هگید روخب ، مدرک تسرد یناریا ی

. تفرگ و قشاق ایرث منهد تمس مدرب .ات مدرک ورپ قشاق هیرگ اب دادیم مباذع اذغ یوب

. روخب ور اذغ دعب ریگب وتینیب هروخن تهب اذغ یوب هکنیا یارب _

خیلا زا شلا یخ یتقو ؛ مروخب وجنرب رتتحار متسنوت و مداد ماجنا وتفگ هک یراک

دش. دنلب اج دش،زا تحار باقشب ندش

نک تحارتسا شکب زارد _حاال

مدوب هدیشک زارد هک روطنومه س هنمآ مدرک رکف ، دروخ قاتا رد هب یا هقت

: متفگ

ینزیم رد ارچ هنمآ وت _ایب

هدموا هدز رد بجع ؛هچ متسشن ومدش دنلب دش، لخاد هتسیاش دشو زاب رد

. مدرک شهاگن رظتنم ومتفگ ل**ب ریز یا هسرب مداد هب ادخ ! لخاد

وسلجم وت تکرش قح وت تفگ یلع رداق میراد یسورع هنوخ نیا وت بش ادرف _

و بش رخا ات هشیم لفق تور قاتا رد حبص ادرف ؛زا ینومب قاتا وت دیاب و یرادن

مسارم نایاپ

یگدنز و گرم نیب . مدوبیسورع وت تکرش ی هدرم هتشک نم راگنا حاال رتهب ،هچ نوریب تفر و تفگ
دنچ ،هب نگیم هدش عنم یسورع زا انیا تقونوا ما

یم زارد متشاد س هتسیاش مدرک رکف لوا دش، زاب هرابود رد هک دیشکن هیناث
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شرس تشپ ،ورد لخاد دموا هنمآ ، متسشن هرابود رد ندش زاب اب هک مدیشک

. تفرگ و متسد و تسشن مرانک تسب

هتیرفع نیا تفگیم یچ _

مدیشک زارد تخت یور

یک یسورع ،حاال مرادن تکرش قح منم هیسورع اجنیا ادرف هگیم یچیه _

؟ تسه

اباب یارتخد زا یکی _

دش نیگمغ شادص

هدیمح نیع اقیقد هشب ۲۲سهلا درم ی نز رارق و هشلا _۰۰س

؟ هتلا س دنچ _وت

_۵۵

؟ مدرکن جاودزا حاتاال نم یروجچ وت..._ یروجچ ینعی ارچ... سپ _

. مداد نوکت ومرس

هتفگ منامام هتبلا دش، نم لا یخیب هگید ماباب دموا هدیمح رس هک زابالیی _دعب

یولج ونیا ومدوخ هنرگو نک نوریب ترس زا ونیا رکف یتفرگ هک ونوا دوب

؟ یشیم ینادنز ادرف هک یتحاران . منزیم شیتا تمشچ

مدز. ینوج یب دنخبل

مشاب اهنت هک همادخ زا ؟نم مشاب تحاران ندموین یسورع زا طیارش نیا _وت
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منک. رکف مایتخبدب هب منیشب

اتاالن یلع رداق اب مرادید نیرخا ...زا نوریب تفر قاتا زا فرح ویب دیشک یهآ

سوباک شمه ای دربیمن مباوخ ای دوب هدش مورح ممشچ هب تحار باوخ هی

رد ومچب ننکیم هراپ وممکش ممشچ یولج ومشوه هب مدیدیم باوخ دوب؛ای

یاباوخ ما... یلع رداق اب دقع هرفس رس کتک و روز اب مدید باوخ مرابکی ، نرایم

مور شتاریثات زونه شدعب تعاسود ات مدشیم رادیب یتقو هک یکانتشحو

ی هزات بدا نیازا ، لخاد دموا هتسیاش دشو هدز قاتا رد دما و تفر رپ هنوخ و دوب حبص دوب...
. مدوب هدرک بجعت هتسیاش

یراد تصرف تعاس کی طقف ، یرب مامح ای ییوشتسد یاوخیم رگا وش دنلب _

لغب وماه وناز ومتشگرب هرجنپ فرط هب مدوب مامح زورید ، متشادن هلصوح

. مدرک

نونمم تسین یزاین _هن

: تفگ مهب وور درک هتسیاش هب یهاگن لخاد دموا مه هنمآ

؟ یرادن زاین یزیچ اویت _

مدز. شهب یدنخبل

نونمم _هن

منک. لفق ورد دیاب هنمآ شاب دوز _

مرادن زاین یزیچ شابن نارگن هنمآ _ورب
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: تفگ رد ندش هتسب زا لبق تفر نوریب رد زا وداد نوکت یرس

مرایم تارب مراهان ، منزیم رس تهب مایم _

اعقاو هک هتسیاش تمس تفر مرکف . مدب وشباوج تشاذن و تسب ورد هتسیاش

هنک جاودزا یلع رداق اب مک نس نیا اب تسنوت روطچ تشاد یبوخ رهاظ

روشک نیا یانز ردقچ ... دشیمن ششدنچ مدا نوا وزا درکیم شلمحت یروطچ ،

وت هک هتبلا ... ندرکیم هدافتساوس تحار ادرم ردقچ و زونه ندوب هطلس تحت

مه بلط هطلس یاه درم و دوب ساالیر درم ییاهاج هی زونه منومدوخ ناریا

. تدش نیا هب هن یلو میتشاد

یادص ، مدرک یم هاگن ندوب دما و تفر وت هک ییامدا یوهایه هب هرجنپ تشپ زا

هدراهچ رتخد هی دوب رارق راگنا هن راگنا اه، هچب یزاب اهو نز دنلب یاه هدنخ

و نتفگیم تحار ردقنیا یروجچ سپ ندوب نز نوشدوخ ...انیا هشب ینوبرق سهلا

هچ هچب نوا ردام هراد، حیلا هچ االن رتخد نوا هنودیم ادخ طقف ؛ ندیدنخیم

تسد تناضح ردپ هچرگ ؟... هرادن سیلپ ؟ هرادن نوناق روشک نیا هگم ... هراد حیلا

و یراکف خال زا مجح نیا اب یلو ، دایمرب شتسد زا یراک هچ نوناق ، هردپ

راگنا مه یسک و هدرگیم نوبایخ ووت هریم هار هراد تحار ردقنیا هکنیا تیانج

لد ،هچ ندرکیم ینوغارچ و نتسبیم هسیر طایح وت نتشاد ...! هبیجع راگنا هن

مدیدیم اتقو یلیخ ... مییامینو ارات ونم شیگدنز همه هک مداتفا مدوخ نوجاقا انیا...دای نراد یشوخ
،اب میشاب شوخ ام هک تشذگیم شدوخ یشوخ زا
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دمویم یتقو تشاد یراتفرگ مردقچره یلو درکیم مرن هجنپ وتسد الت کشم

هدش گنت نوشارب ملد ردقچ ... دشیمن ادیپ شتروص وت یمخا نیرتکچوک هنوخ

ینیس یایرث هب ومتفرگ هرجنپ زا ومهاگن لفق یوت دیلک شخرچ یادص دوب...اب

: متخود تسد هب

؟ یرادیب _

. تسشن ملباقم دموا ، مدرک نوزیوا تخت زا وماهاپ مدیخرچ شتمس هب

هربیمن مباوخ _هرا

متشادن لیم ولپ؛ ایبول دوب، یناریا یاذغ هی تدم نیا مامت لثم مه زورما راهان

نوشندرک تسرد رطاخ هب ایرث یتقو منک در ور اذغ متشادن متسود یلو

. متشاذگ مولج ومتفرگ شتسد زا وینیس ، دزیم شیتا و با هب وشدوخ

شاب هداما بشما یارب _

مدرک شهاگن وسالی ومدرک دنلب ومرس .

دز ات دنچ ندرک هفرس هب مدرک عورش ، مولگ وت دیرپ جنرب ودش تشرد مامشچهنتفر تقو _

زا تشاد مامشچ سرت .زا مدیشک رس هت ات تفرگ مولج هک وبا ناویل متشپ

. دمویم رد هقدح

مراد تقو هتفه کی تفگ ... تفگ هک، هدنوم زونه یلو ؟ تفگ یلعرداق _

دز. دنخبلو تفرگ ومتسد
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مرگ نوشرس همه و هغولش بشما س. هنوخ نیا زا نتفر تقو ناج رتخد _هن

یرب اجنیا زا دیاب ،

مدرک هاگن ایرث هب هکوش

وییاج هکنم یلو یلو... _

... مدرک وشاج همه رکف ،نم شابن نارگن _

داد: همادا ضغب اب

ندب تردام لیوحت هگید ی هدیمح هی داوخیمن _ملد

دش دنلب و درک کاپ شیرسور هشوگ دوب،اب هدش سیخ کشا زا شامشچ

بالرد متشاد یلا حشوخ ...زا هنزب فرح تسنوتیمن تشاد هک یضغب رطاخ هبشاب رظتنم _

فرح ؟..دای دوب تحار هدش بارخ نیا زا نتفر هگم ، هخا یروجچ یلو مدروایم

ادص ور ادخ لد هت زا ومتسب ومامشچ ، هتشاذن ماهنت اتاالن ادخ هک مداتفا ایرث

ضرع و لوط ومتفریم هار منیشب مورا اج هی تشاذیمن ناجیه و سرتسا مدز.

مدب نولوج تصرف یفنم راکفا هب تساوخیمن ملد ال ،صا مدرکیم رتم و قاتا

مرس هچبالیی متفیب ریگ مود راب یارب رگا هک منک رکف نیا هب متشادن تسود ،

ره دیاب هدش مهارف شتصرف حاالهک دوب متاجن هار نیرخا و نیلوا .نیا دایم

ادص ور ادخ ملد وت شمه ، متشاد دامتعا ایرث مرب؛هب اجنیا زا هدش یروط

.هن تفر مه یفرح چیه نودب و دروا یلع رداق یاه نز زا یکی و ماش . مدزیم

متسشن تخت ،هبل هشاب هدش نومیشپ ایرث مدیسرتیم ، هنما هن دوب ایرث زا یربخ
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ندموا عیرس ایرث و هنما دشو زاب رد لفق هک مدشیم دیما ان متشاد مک ومک

. مداتسیا و مدش دنلب عیرس نوشندید ،اب لخاد

میرادن تقو شوپب وسابل نیا اویت شاب دوز _

مدیشوپ ایرث کمک دوب،اب نوشروشک هساو یلحم سابل ؛هی متفرگ هنما زا وسابل رواک ، دیزرلیم ماتسد

. یشن هتخانش ات دنبب مدنب ور _نیا

یاه هچون زا رپ نوریب ، اویت یرب هار دیاب یجوت بلج نیرتکچوک نودب : ایرث _

روتوم ی نوریب یتفر هک طایح نک،زا عمج بوخ وتساوح ، هتسد هب هحلسا

. هترظتنم یکشم

راک نیا اب مدرک یم یعس مدرک تشم وماتسد ، مداد نوکت راب دنچ ومرس

. تخادنا نوریب هب یهاگن هنما ، منک رتمک ومسرتسا

_ایب

یادص میتشادرب هک ولوا مدق درک لفق ورد هرابود هنما ، میدش جراخ قاتا زا

. تفرگ ومنوج مامت نومرس تشپ زا هتسیاش

؟ اجک _

مدق ،هی میدیخرچ شتمس هب زرل و سرت ؛اب ندوب هدش هکوش مه هنما و ایرث

سپ متشاد هگید ، تفرگ ومتسد ودرک هاگن وماپاترس دش. کیدزن نومهب

ادخ... ور وت هتسیاش مدز:_ ل**ب ضغب .اب مداتفیم
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،نم دیتفیم ریگ امتح دیراد اه امش هک یسرتسا نیا س،اب هچون زا رپ نوریب _

. مربیم رد یولج ات ور اویت

. مدرک شهاگن بجعت باالواب مداد ودنب ور

یشب یلع رداق دقع رگا نوچ ، یشاب اجنیا مرادن تسود منم نکن هاگن یروجنیا _

شاب ،دوز مشاب لوا موناخ مدوخ هشیمه یارب ماوخیم نم ، متفیم هکس زا منم

ایب.

هاگن ، ندرکیم مهاگن کشا رپ یامشچ اب هک هنما و ایرث هب هیرگ اب متشگرب

مدرک

دیدرک مقح رد یگرزب فطل هچ هریمن مدای تقو چیه _

. مدرک لغب هب ور ود ره

هشیم تحار منادجو یروجنیا ، مدیم تاجن ومدیمح مراد منکیم سح : ایرث _

باذع سلا همه نیا زا دعب

شدوخ ی هچب ونز هب لقادح ،اباب شابن ام نارگن : هنمآ ؟_ دایمن شیپ نوتارب یلکشم نم نتفر زا _دعب
هنکیم محر

هدموین یسک ات شاب دوز : هتسیاش _

هنوخ زا هتسیاش هارمه ، متخادنا ودنب ور مدرک هاگن ایرث و هنما هب رخا راب یارب

میدش جراخ

هتکس متشاد ندوب راوید ردو ور هک تسد هب هحلسا درم همه نوا ندید اب
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یادص ، هشابن صخشم ماهاپ شزرل ات مرادرب مدق مکحم مدرک یم یعس ؛ مدرکیم

. مدینش مشوگ رانک ور هتسیاش

هیکلا تسرت سپ ، یتسه یک وت ننودیمن االن نک،انوا راتفر یداع _

مدرکیم بلج مدوخ تمس هب ونوشهجوت دیابن منتخانشیمن ،انوا تفگیم تسار

فرح هب درکیم عورش یناغفا نابز اب هتسیاش میدشیم در هک یسک ره لغب زا

هن. ای مدنخب دیاب متسنودیمن ال ،صا مدیدنخیم یکلا منم ندیدنخ وندز

رت رود ام زا هراد طایح رد میریم رتشیب یچ ره مدرکیم سح ارچ منودیمن

شپت رتشیب هظحل ره نم سرتسا ، دشیمن مومت و دوب هدموا شک ؛هار هشیم

هک طایح رد هب دوبهدنوم مدق دنچ طقف .... دیزرل یم ممسفن یتح دوب هدیسر شدوخ جوا هب مملق
دز ادص ور هتسیاش هک هنودرم و تخمز یادص ندینش اب

مشب هتخانش مه دنبور نیمه تشپ وزا مدرگرب مدیسرتیم دش. لش ماهاپ

ندزیم فرح هجهل ،اب تشگرب ادص تمس هب مورا دوب هدیسرت مه هتسیاش ؛

یزیچ وهی دیخرچ مفرط هب هتسیاش هلمج دنچ زا ،دعب نگیم یچ مدیمهفیمن

: تفگ مونشب نم طقف هک یروج مورا دعب تفگ دنخ واب دنلب و

ورب شاب دوز _

هتسیاش منونمم تزا _

نوریب رد وزا مدرک دنت ومامدق . نتفر درم نوا هارمه ، تشگرب و درک مهب یهاگن

سازگت نیع ، ندوب راوید ور مه رفن دنچ ردو رانک حلسم درم ات راهچ ، متفر

نراد حلسم مدا ردقنیا هک تسه یرخ هچ یلع رداق نیا ؛حاال اجنیا دوب
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هی هچوک نوا تمسق نیرت کیرات وت ومدنوخرچ ومرس . شزا ننکیم تظفاحم

کش هن؛ ای هتسشن شور یسک دوبن مولعم دوب هدش کراپ هک مدید و روتوم

نوا هب هجوت ،یب دوبن صخشم شگنر دوب کیرات نوچ هشاب شدوخ متشاد

مندید ،اب مدب صیخشتوروتوم ندوب یکشم متسنوت مدش رتکیدزن هک مکی متفر روتوم تمس هب ادرم
،ود تفرگ متمس هب یتکساک وکاله درک نشور وروتوم

هایس مه اپ اترس دید وشرهچ دشیمن دوب شرس تکساک کاله مشدوخ ، مدوب لد

دنچ زا ،دعب دوبن دیدرت هساو یتقو و متشاد دامتعا ایرث هب یلو دوب هدیشوپ

هار تعرس ؛هب مدش راوس روتوم تشپ عیرس مدرک مرس متفرگ کالوه ثکم هیناث

ای مبسچن هدننار هب تقو کی هک مدوب رکف نیا وت راد و ریگ نوا ،حاالوت داتفا

مدرک ادیپ تاجن دشیمن مرواب ، مدرک رکشت ادخ زا ملد هت هت هت .زا مریگن وشرمک

مدوب رظتنم شمه ؛ درکن فقوت مه هظحل کی روتوم . متشذگ هلحرم نیلوا وزا

تعرس نیرخا اب یلو هنک هدایپ ییاج یهاگساپ ای یرتن هیکال یولج ونم

مگب دشیمن مور یلو دوب هتفرگ درد مرمک ؛ دزیمن فرح مه هملک ،کی تفریم

هگن مشدعب مشدننار نم راگنا هئوررپ ردقچ هگب منوا هک رادهگن هظحل کی

یسک روتوم تشپ دوب، هدشن مک مسرت و هرهلد زا یزیچ دوب... کسیر شنتشاد

نودب مدیمهف اوه ندش نشور .زا متشادن شزا یتخانش چیه هک مدوب راوس

هدش متبیغ هجوتم اتاالن امتح ؛ میهار وت هک ساه تعاس تحارتسا و فقوت

لا ماک دیشروخ . هتفین نوشارب یقافتا متساوخیم ادخ وزا مدوب تحاران هنمآ و ایرث یارب ، ندوب
کاله مدیسرتیم اما دوب هدش مرگ اوه و دوب نومسآ طسو
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هچوک وت میدوب هدش رهش هی دراو . مرایب ورد دوب هداد مهب هدننار هک یتکساک

ونم ،ارچ متفرگ هرهلد هرابود ، درک فقوت هنوخ کی یولج وتفر اه هچوک سپ

سرت زا مدش هدایپ هک روتوم ؟زا سیلپ شیپ میتفرن ارچ ؟ هگید هنوخ هی دروا

دوب هدمورد مکشا ، تفرگ ومتسد ودش مهجوتم هک متفر بقع هب مدق دنچ

تارج هاچ، وت مداتفا مدمورد چاله زا ایادخ هنوخ لخاد دیشک ونم روز ؛هب هگید

متربب دشیمن مه یروجنیمه مدروا رد مرس زا روز هب کالوه متشادن مندز غیج

متسنوتیمن ،و دوب شهب متشپ ، تفرگ ومنهد یولج منزب غیج متساوخ ات وت

نیمز درک ترپ و دروا رد وشه ،کال شمنزب

. مدرگب ترود شاب مورآ ، شاب مورآ منم مناج ، ناج سیه _

دوب منیودار یادص ... دوب شدوخ یادص ... ادص ،نیا مدش لفق هظحل کی وت

ندرک قتال هب مدرک عورش هرابود ، هشاب نیودار هرادن ناکما مدز مهوت زاب امتح ،

متشاد مشرهچ ؟ای ینعی دوب شدوخ اعقاو ؛ دنوخرچ شدوخ تمس هب ونم هک

و ینارگن دوب، منهد یولج زونه شتسد دوب، هدش تشرد مامشچ ؟ مدزیم مهوت

،نیا دنوخ شامشچ وت زا دشیم و فلتخم سح ات دنچ و یلا حشوخ و یتحاران

هگید سکچیه هن هشاب نم نیودار هساو هنوتیم طقف ایهایس ...نیا امشچ

نتخیر هب ندرک عورش ماکشا ؛ متشاذگ شتروص ور ومدرک دنلب ومتسد ،

ود شاتسد اتود اب درک ملغب مکحم و تشادرب منهد یولج زا مورا وشتسد ،

دوب. سیخ شتروص درک؛ مسوب قرغ و تفرگ ومتروص فرط
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هرطق اب هرابود تخیریم مکشا مدزیم کلپ یچ ره دوب هدرک هرات ومدید کشا

دیس وب* تفرگ و دوب شتروص ور هک متسد ؛ دشیم رات مدید یدعب یاه

وت ومدوخ ، درک کاپ وماکشا و دروا رد وشیراوس روتوم صوصخم یاه شکتسد ؛

دوب. هدرک ملغب رتمکحم ، مدرکیم قه قه هیرگ تدش ،زا متخادنا شلغب

ملد؛ زیزع یچ همه دش مومت دش، مومت نم.... مرب تاکشا نوبرق ... مرب تنوبرق _

. تارب هریمب نیودار ناج،

مقدص نوبرق ، درکیم مشزاون ؛ متخیریم کشا ، مدرکیم هیرگ نم و تفگیم نوا

تعاس مین زا ،دعب درکیم کاپ وماکشا ودیس وب** یم ومتروص ورس تفریم

مشب رود شزا رگا ومباوخمدرکیم رکف شمه ؛ مشب ادج شزا تساوخیمن ملد مدش مورا مکی هرخ بال
و تخادنا مرمک رود وشتسد . هشیم مومت باوخ نیا

متروص زا وشهاگن و شتروص زا ومهاگن ؛ دیشک هنوخ لخاد هب شدوخ هارمه

یدرم ؟ شرانک رد نم و دوب اجنیا منیودار ؟ دوبن باوخ اعقاو ینعی . درکیمن ادج

دوب هدش مارب شندید ؛هک مدروخیم مگرم زا لبق وشندیدن ی هصغ بشید ات هک

میتحاران و ترودک و هنیک . ششوغآ رد نم و دوب مرانک لااالن حم یوزرآ هی

نیمه عوضوم نیرت تیمها یب هظحل نوا وت ینعی دوب هتفر مدای کال شزا

شرانک ونم وتسشن دوب هدش هدیچ هنوخ لخاد هک یمیدق لبم یور دوب.

ردقچ وره هدیسر با هب هک یا هنشت لثم دیس وب* یم ومتروص دنت ،دنت دنوشن

. درکیم رکش مندوب سالم تباب ورادخ ، هشیم رتشیب ششطع هروخیم بآ
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نیودار _

نیودار ناج ناج، _

ادیپ تاجن اعقاو ینعی ؟ متسین باوخ نم ینعی ... ینعی _

؟ یمرانک ؟ ییاجنیاوت ، مدرک

همه هنک، ترود مزا یسک مراذیمن هگید دش، مومت هگید مزیزع ، مموناخ دیس._هرا وب* ومینوشیپ

دیشخبب ، دیشخبب ... مشتادف دوب نم ریصقت یچ

. تشاذگ ممکش ور وشتسد

؟ هبوخ شلا ح اباب ی هجوج _

مدز. یدنخبل هیرگ طسو

هبوخ هگید ،االن هبوخ _

دیس وب* ومقیقش رانک

دیبوخ هک رکش ور ادخ ، رکش ور ادخ _

دنخبل دید هک ومدیسرت هاگن ، متفرگ وشتسد متسد اتود اب هک هش دنلب تساوخ

دز.

. هدیرپ تگنر مرایب منک مرگ ،اذغ مزیزع یدروخن یچیه حاتاال بشید _

: متفگ نوزرل یادص واب مدرک ضغب

ورن ادخ وروت ورن ماوخیم وروت ، ماوخیمن اذغ _
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دمک وت زا یکنخ و هاتوک نهاریپنک ضوع وتسابل مرایب سابل ، مریمن اج چیه مریمن مموناخ هشاب _
و تفرگ ومتسد متمس دموا دیشک نوریب

یباسح ماهاپ .. مباوخب تخت یور و منک ضوع وماسابل درک کمک درک؛ مدنلب

نوش ژ اسام لوغشم و تشاذگ شاهاپ یور وماهاپ و تسشن ، ندوب هدرک مرو

شارب ملد ردقچ مدوب هدیمهف هزات ... مدشیمن ریس مدرکیم شهاگن یچ دش؛ره

. تشادیمن رب مزا و شهاگن دوب، هدش گنت

؛ اویت دییودب دز غیج و دموا حلا نوا اب ارات یتقو اویت مدیشک یچ ینودیمن _

یتح مرب هار تسرد متسنوتیمن هک دیزرلیم ماپ وتسد ردقنیا تفر منت زا حور

لگنج نوا ،وت هدیم مباذع مه شیروا ....دای میدید وتیلا خ یاج ومیدموا یتقو ،

نوا وت مامت هتفه ،کی میدزیم داد طقف و میتفریم هار فرط هی نوممودک ره

هتشگن هک دوبن لگنج نوا زا ییاج نیمار و امین ،اب مدوب نودرگرس لگنج

. انوبایخ وت نوشاپ هی دوب یرتن وتکال نوشاپ هی مه تنوج اقا وماباب ، میشاب

ل**بدز: مورا و تخود مهب دوب هدش زمرق یتحاران زا هک شنیگمغ یامشچ

نوا وت اه هنووید نیع ؛ تشک ونم تنداد تسد وزا تندوبن ،رکف اویت مدرم _

و لگنج همه ، یداعمدرم یتح و تاجن و دادما هورگ و سیلپ ، مدزیم راوه و متفریم هار طقف لگنج
س هدیاف یب متسنودیم ؛ ندرک وور ریز تندرک ادیپ هساو

مداتفا مود هتفه ...زا متشادن وراجنوا زا نتفر لد یلو یتسین اجنوا متسنودیم ،

زا یخیلا هنوخ هی اب یلو متسکش ورد منبش ی هنوخ متفر تلا؛ بند انوبایخ وت

میتشادن یخنرس چیه دوبن دنب اج چیه هب نومتسد . مدش ورب ور یا هلیسو ره
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هن شدوخ هتبلا دایم یدوز هب درگن شلا بند تفگ دزو گنز منبش هکنیا ،ات

،داد ینزب لوگ ونم ینوتیم و یگنرز یلیخ ینکن رکف هگید ات نرایم وشزانج

؛ دیدنخیم طقف نوا یلو مدرک سامتلا مدرک هیرگ مدز

داد: همادا یا هتفرگ یادص واب دیشک یهآ

زا جراخ وشدر دوب سیلپ لر تنک مطخ متسکشیم و دمویم متسد مد یچ _ره

اتود نوچ مه رابود مدادیم شحف نومسآ ونیمز ،هب ندز ناتسناغفا وت ناریا

هگید ، دوب نومه منبش سامت نیرخآ و نیلوا ، هاگتشادزاب منتخادنا مدز ورومام

میمهفب لقادح هک ام یارب دوب یگرزب کمک اما دوب شوماخ مشطخ دزن گنز

سیلپ و ناتسناغفا ترافس اب ناریا ترافس قیرط .زا میدرگن تلا بند ناریا

مناریا یاه رومام یازیویتح ؛ ندوبن یراکمه هب لیام تشادن یا هدیاف یلو میدرک تبحص ناتسناغفا
هک ننک راکیچ هک ندوب جیگ مه ارومام ، ندرکیم در

هدرک یا هتکس یامدآ نیع ونم نیمه و تندیدزد ارچ متسنودیم ، مینک راکیچ

دوب.

درک: مهاگن میقتسم

ات مدش ،ریپ مسرب اجنیا هب ات اویت مدش ،ریپ منزب تهب هک هملد وت فرح ردقنیا _

. مدرک تادیپ

نم؟ ،ارچ دوب منبش نم یگدنز وت دموا هک ینوا ؟؟؟ ارچ هخا ارچ؟ _

دیس. وب* تفرگ تسد ووت متسد
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کی ینعی ، مدوب هدش ربخ اب سیلپ قیرط زا منبش و باهش یایراک دنگ زا _نم

یم یراکمه سیلپ اب میسرب باهش هب منبش قیرط زا هکنیا یارب ییاروج

دوب هتساوخ سیلپ یدینش ونوا یادص و هنوخ یدموا وت هک یزور نوا ... مدرک

یلصا یاه هرهم زا یکی ، دشیم دونش سیلپ قیرط امزا یاهوگ و تفگ ؛

هنوخ هنم، راک ندیمهف یلو اجک زا منودیمن ومداد ول سیلپ هب وباهش نامزاس

. ندوب تبقارم هتعاسراهچ و تسیب مه رومام ات وود دوب تتینما رطاخ هب تندرب نامام یلگ ی

دشن یراکمه هب رضاح منوشسیلپ ؛ ناتسناغفا کاخ وت تندرب تندیدزد زا دعب

شیپ تقو دنچ ،ات هشب رید مدیسرتیم طقف ، یناتسناغفا یاجک ممیتسنودیمن

و ییانوا شیپ تفگ یلع، رداق رتخد دوب هنمآ ؛ متشاد ناتسناغفا زا سامت هی هک

درک. عطق و داد مه قیقد سردا هی منک هلجع دیاب ماوخیم وتدنز رگا

هشسرت زا مدرکیم رکف هشیمه یلو مدوب هداد هنمآ هب مدوخ و نیودار هرامش

. هریگیمن سامت هک

متشاذن هک هتسرفب یلعج تیوه کی واب رومام کی تساوخیم ناریا تلود _

هی ،اب مدرک نوشیضار هرخ بال یلو دوب دایز خمالتف مایب مدوخ متشاد تسود

مدرک باختنا یدوب وت هک ییاج نوا وهب رهش نیرتکیدزن و مدموا یلعج تیوه

دزو گنز هک تصرف لا بند و مدوب سامت رد هنمآ ،اب مدرک هراجا ور هنوخ نیا و

مداد لوپ یلک دوب یتخبدب ره .اب هتصرف نیرتهب شرهاوخ جاودزا مسارم تفگ

. مریگب وروتوم نیا منوتب ات
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. مدیشک سفن وشنترطع و مدرک ناهنپ شنیس وت ومرس درک، ملغب مکحم و دیشک زارد مرانک دموا

تفگن نم هب هنمآ ارچ سپ _

دز. یا هتسخ دنخبل

. هدیم ول عیرس و هراتسارپوس یرگیزاب وت مموناخ هخآ هگن، متفگ شهب _نم

شمخز ور ومتسد ، تفر نیب زا مدنخبل شینوشیپ ور مخز ندید .اب مدزدنخبل

مدیشک دوب هدش گنرمک هک

همخز ترس ارچ _

دیس. ووب* درک ادج شینوشیپ یور زا ومتسد

تخرد هب مدیبوک ومرس مدش ورب ور تیلا خ یاج اب لگنج وت یتقو _

وت مبلق نابرض شهاگن وزا درکیم مهاگن ؛ هریخ و قیمع ، مدرک هاگن شامشچ هب

دوب. جوا

؟ هشیم یچ _حاال

ننومرظتنم اجنوا ناریا سیلپ و امین زرم، هب مینوسرب ونومدوخ دیاب _

میتساوخیم یروجچ دوبنمهم ، هدنوم زرم ات ردقچ دوبن مهم هگید ؛ مدرک عمج شلغب وت رتشیب ومدوخ
هکاالن دوب نیا مهم میشب در زرم زا یروجچ و میرب

نیودار مش رادیب ومباوخب مدیسرتیم ، هینعم یب سرت هگید . همرانک نیودار

هک رادیب ... دیشک لوط هقیقد هد طقف متمواقم هک مدوب هتسخ ردقنیا اما هشابن

خیلا یاج اب هک مدیشک تسد مرانک لوا مامشچ ندرک زاب زا لبق مدش
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نییاپ تخت زا عیرس مدیرپ رنف نیع دشو زاب مامشچ مدش؛ ورب ور نیودار

حلا رد مهب تشپ . دموا هنوخزپشآ زا شادص هک منزب شادص متساوخ و مدموا

مهجوتم ، مدرکیم شهاگن تذل اب هنوخزپشا رد هب هداد هیکت منم و دوب یزپشا

دیشک راک زا تسد ؛ مدرک هقلح شرود ومتسد متفر شتمس هب مورآ دوب، هدشن

درک. مهاگن ش هنوش رانک وزا

دش؟ رادیب هرخ نمبال ی هتفخ یابیز _

دوب دایز باوخ زا یشان ک یا هتفرگ یادص اب ومدیس وب** وشفتک ود نیب

: متفگ

؟ مدیباوخ ردقچ هگم _

باوخ وت مدیسرتیم هبش، هن اتاالنهک حبص تفه زا طقف دوبن یدایز زیچ _. تشگرب مفرط هب

منک. ترادیب دموین ملد هک یدوب هدیباوخ مورآ ردقنیا یلو ینک فعض

. مدیس وب* وشنوچ و مدش دنلب اپ هجنپ ور

رادیب مباوخب مدیسرتیم محبص ، متشادن تحار باوخ هی هک دوب تقو یلیخ _

یتسین منیبب مش

. تشاذگ منهد یا هدرک خرس ی هدش خالل ینیمز بیس هبات یوت زا

هکاالن میروخب ماش میرب ، منکیمن تادج مدوخ زا مه هیناث کی هگید _

هروخیم ونم موناخ یگنسرگ زا اباب کجورو
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مدرک هزات نون هب یهاگن ، میدرک نهپ یکیچوک هرفس شکمک هب ومدیدنخ

؟ یدیرخ نون یتفر _یک

. مزیزع یدوب متفه هاشداپ باوخ وت امش یتقو _

هکلب مدروخن شتسد زا ور همقل ، تفرگ منهد یولج ودرک تسرد همقل هی

یولج ویدعب ی همقل هدشن مومت همقل نوا . تفرگ شدنخ مراک ،زا مدیعلب

هک مداتفا یتقو دای ؛ تشاذگ منهد همقل شدوخ اذغ رخآ .ات تفرگ منهد

وراذغ رخآ ات اقیقد مه ناروتسر ،وت نامام یلگ ی هنوخ میتفریم میتشاد

. منوختسا هب دش تشوگ بیجع اذغ نیا یرود هامود زا دعب و داد مهب شدوخ

. تشاذن هک منک عمج ور هرفس مدش دنلب

نیشب ریگب نراد مرو زونه تاهاپ مموناخ ینک عمج داوخیمن _وت

هنوخ وت هدرک مرو یاهاپ نیمه اب هرادن ربخ دش، ندرک عمج لوغشم شدوخ

دمک تمس هب هرفس ندرک عمج زا دعب . مدرکن هک اه راک هچ یلع رداق ی

. تفر قاتا لخاد

نک ضوع وتاسابل مدروآ سابل تارب ، مزیزع میتفیب هار مک مک دیاب _

_االن؟

هش ادیپ نوشلک ورس هنکمم هظحل هش،ره کیرات اوه مدوب رظتنم _هرا

. ندش جیسب باهش و یلع رداق یاه ورین تندرک ادیپ یارب هک اصوصخم

راولش وهی یکشم ی هنودرم نهاریپ ،هی دیشوپ یکشم رساتاپ یاه سابل
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داد.. نم هب مه یکشم تحار و داشگ

منک هدامآ بآ و ییاذغداوم مرب نم ینک ضوع وتاسابل ،ات میشاب دید وت رتمک ات میشوپب هریت دیاب _
. میربب

هنوخ زا بآ و یکاروخ و ییاذغ داوم ندرک عمج اهو سابل ضیوعت زا دعب

هتشادن دید فارطا اتزا ییاریذپ هشوگ دوب هدروآ وروتوم نیودار . میدز نوریب

تسب متشپ یروط و دیچیپ وتپ لخاد ومیدوب هتشادرب هک یلیاسو مامت ؛ هشاب

جراخ هنوخ زا وروتوم ییادص نیرتکچوک نودب . مدب هیکت شهب منوتب هک

و درکن نشور وروتوم اما مشب راوس درک کمک ودرک مرس وتکساک .کاله میدرک

تیآ ؛ نوبایخ هب میدیسر ات تفر یکیرات وت یروطنومه یا هقیقد هد دودح

ریسم ادخ. هب مدرپس ونومچب و نیودار ومدوخ ، مدنوخ ل**ب ریز یسرک ال

یامرگ نوا وت دوب تخس اعقاو روتوم واب میتشاد شیپ رد وطالین یلیخ

رگا تفگ روتوم اب ارچ مدیسرپ شزا یتقو . میتشاد رس ور هک یهلا وک نوتسبات

رارف هشیم رتتحار روتوم اب ننک نومادیپ ای ننک کش نومهب عقوم کی

زارد وماهاپ ونیمز ور منیشب مکی ات هراد هگن یتعاس ود ره درکیم یعس درک،

نوا زا رتدوز یچ ره دیاب دوبن یا هراچ اما ندوب هدرک مرو یباسح ماهاپ منک؛

لا متحا نوچ تفرگسامت امین و ناریا اب دشیمن هک دوب نیا رتدب همه .زا میدرکیم رارف هدش بارخ
میدرکیم یعس ور اهبش دوب... طوطخ مامت ندش لر تنک

زور ووت هرتشیب شتینما بش دوب دقتعم نیودار نوچ میرب تحارتسا نودب
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میدیسریم رهش هب هک ییاتقو ، درکیم ادیپ باوخ تعاس دنچ هساو و ییاج

یط ؛ میشاب تحار اه هداج و یدنبرمک وت ات میدیرخیم ییاذغ داوم و نیزنب

اما دمویم راشف مرمک وهب دوب اسرف تقاط مارب اعقاو روتوم اب تفاسم نیا ندرک

ینارگن شت ال کشم وهب نشب رت دایز نیودار الت کشم ات منزب رغ متشادن تسود

. هشب هفاضا منم

اب ومدب ژ اسام وممکش مدرکیم یعس دروایم راشف یلیخ مهب درد هک ییاتقو

هک الیت کشم نیرتگرزب زا یکی هنک. متیذا رتمک ات منزب فرح مولوچوک هجوج

دش یم روبجم نیودار دایم؛ مباذع اعقاو امرگ نوا ووت دوب مامح دوبن میتشاد

... میریگب شود مینوتب جند و تولخ یاج هی ات هرخب یندعم بآ سکاب دنچ

ریسم زا راب دنچ ، تشادن زکرمت یلیخ یلو ؛ درکیم یگدننار تشاد نیودار

مبلق راب .ره درک یم لر تنک و روتوم و دموا یم شدوخ هب هرابود دش، فرحنم

ناج نیودار ، نیودار _. تخیریم سرت زا

ومادص ، دوب هدروارد وشه ،کال هسرب ششوگ هب مادص ات منزب داد مدرکیم یعس

. دینش

مناج _

شندرگ ور ومتسد ، تسین بوخ شلا ح مدرک سح ، دوب هتفرگ یباسح شادص

. تخوسیم بت وت تشاد ، مدیشک بقع دایز یغاد زا عیرس متشاذگ

راد هگن اج هی ادخ ور وت تسین بوخ تلا ح نیودار _
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قرع سیخ شتروص دوب. هدروآ راشف شهب اوه یامرگ و یگدننار و یگتسخ

متسنوتیمن هک تشاد حیلا الهی صا ؛ دیزرلیم زا یلو تخوسیم بت ووت دوب

رب متسد زا ندرک هیرگ زج یراک ینعی ، هیرگ ریز ،مدز هشمرگ ای هشدرس ممهفب

اه هوک نیب و درک ومک تعرس نیودار هوک و دوب نوبایب همه نومفارطا دمویمن

هی گرزب ی هرخص هی تشپ تسنوت هرخ هکبال دیشک یم کرس و دیخرچ یم

ی هشوگ کی و روتوم و راغ یوت درب و لیاسو وتپ روز هنک؛اب ادیپ یکیچوک راغ

متسشن شرانک هنک. دنلبنیمز زا رس تسنوتن هگید دیسر نیمز هب شرس هکنیا ضحم داد.هب اج راغ
بآ ؛شالمواب دوب هدش زمرق دایز ترارح زا شتروص ،

. درکیم وناله تفگیم نویزه ، متشاذگ شینوشیپ یور مدرک سیخ یندعم

هخا منک راکیچ نوبایب وت ایادخ _

دنچ ره . منک شلر تنک متسنوتیمن یروج چیه و دوب هدش دنلب ما هیرگ یادص

: دزیم ل**ب درکیم زاب مشچ یا هقیقد

نکن هیرگ مبوخ _

دنب اج چیه هب متسد نوبایب نیا ووت مدیسرتیم ؛ دشیم هتسب شامشچ هرابود

یلیخ نیودار رت؛ دنلب غشال و گرگ یادص دشیم رتکیرات اوه یچ ره . دوبن

؛ متخادنا فارطا هب یهاگن و مدش دنلب شرانک دوب،زا هدرب شباوخ هک دوب تقو

هب هنوتب هشیم در اجنیا زا هک یسک ره دوب نکمم دوب زاب راغ ی هناهد نوچ

هخاش ات دنچ هب ممشچ . مدرک یم شراتتسا یروج هی دیاب ، هنیبب ور ام یتحار
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ومتسد ؛ کانرطخ مه دوب تخس مه نم یارب شندروآ ،اهنت داتفا تخرد گرزب

. متشاذگ ممکش یور

هب مدرک عورش و متفرگ تخرد ی هخاش زامیربب راغ یولج ات ونیا دیاب ام ینامام شاب مواقم _
دوبن نیگنس یلیخ یلوا ، ندیشک

مدب شتکرح متسنوت ات تفرگ ومسفن دوب، رت گرب و خاش ورپ رتگرزب یمود اما

رانک متفر تح ار یخلا واب مدنوشوپ اه هخاش نوا واب راغ یولج . شمشکب و

امرس زا زونه اما دوب هدش رتمک شبت ، متشاذگ شینوشیپ ور ومتسد ؛ نیودار

زا یا هگید یوتپ ومدرک شفاص ، دوب هدش عمج دوب شریز هک ییوتپ ، دیزرلیم

هتخادنن شور یزیچ شبت رطاخ .اتاالنهب شور مدیشک متشادرب روتوم یور

هب کیدزن و رود زا یدایز بیرغ بیجع یاه ادص و دوب هدش کیرات اوه . مدوب

ملیف یچ ؛ره مدینش یم نم طقف وراه ادص نیا مه دیاش ؛ دیسریم مشوگ

ملیف زا یاه هنحص ، دمویم مدای تشاد هظحل نومه اقیقد مدوب هدید کانسرت

نج تقو کی هک مدرکیم هاگن نیودار هب سرت واب دیخرچیم منهذ وت ریگ نج

نیودار هب دوز و دمویم مدای یبماز ملیف هی زا هکیت ،ای هشاب هدرکن شریخست

مه شاهاپ و تسد تکرح ره هن.اب ای هدش اه یبماز یلکش منیبب مدرکیم هاگن

یکیرات و دیچیپیم اه هوک نیب هک یداب هزوز یادص اوه؛ مدیرپیم رتم کی

نیودار االن مدرکیمرکف مشمه ، درکیم منووید تشاد فلتخم یانوویح یادص و راغ دح زا شیب
کانسرت یاه ملیف یاه تیصخش زا یکی لکش هراچیب

هش؛هب رود تسه نومکیدزن مه ینج رگا ات متفگیم هللا مسب مادم ، هشیم
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یاگرب شخ شخ یادص دش. هفاضا ماه نسح هب هک مدوبن یتافارخ یتم سال

مدرمن یلع رداق و باهش سرت زا ،رگا دنوشن مینوشیپ وور قرع راغ زا نوریب

مدرواین تقاط ؛ مدرمیم کانتشحو یاهادص و یکیرات نیا سرت زا امتح بشما

وت ومدوخ و مدیباوخ شوزاب یور ، مدرک زاب وشتسد و متفر نیودار تمس هب

مدرکیم رکف مدیدیمن وراج چیه ، مدیشک مرس یور مه ور وتپ مداد اج شلغب

هن درکیم متیذا اه ادص ،هن مدرکیم تینما ساسحا هگید ؛ هنیبیمن ونم مسکچیه

هب دوز یلیخ هک دوب گنر رپ ششوغآ شمارآ و امرگ و شروضح ردقنیا ، یکیرات

مکی منک؛ زاب مشچ دش ثعاب دوب متروص یور هک دیشروخ رون .اب متفر باوخ

، متشاذگ دوب باوخ زونه هک نیودار ینوشیپ ور ومتسد عیرس مدش رایشوه هک

تشاد جایتحا تحارتسا نیا دوب،هب هدش عطق لماک شزرل و بت رکش ور ادخ

و مدیسوب وشینوشیپ مورآ دوب. یگتسخ زا شبشید حیلا ویب یضیرم مامت

اعقاو بشید ؛ درواملا ح رس حبص میسن یکنخ ؛ متفر نوریب راغ زا ومدز رانک وراه هخاش مدش دنلب
و مدوب توم هب ور یگنسرگ .زا مدوب هدنورذگ ویدب بش

، نوریب متفر هرابود متشاد رب راغ هشوگ زا وبآ یرطب دوب، مامتا هب ور نومقوذآ

دش یم رادیب نیودار ات دیاب ؛ متخادنا فارطا هب یهاگن ومتسش ومتروص و تسد

اب نیودار ، راهان یارب منک تسرد شیتآ ات مدرک یم ادیپ کشخ بوچ ات دنچ

هرمع کی راگنا هک منک تسرد شیتآ مگیم نیچمه . تسنوتیمن شلا ح نیا

هب مدرک عورش و تفرگ مدنخ مدوخ رکف منک،زا راکیچ مدلب و منیشن راغ
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رت دیما ان متشگیم رتشیب یچ ،ره درس و دوب دوز حبص اه، هرخص فارطا نتشگ

رت رود راغ زا مکی ، دوبن یزیچ تخرد یکدنا دادعت و غیت و راخ زج ؛ مدشیم

نوچ متفر نوشتمس هب لا حشوخ ، دروخ بوچ هکیت دنچ هب ممشچ هک مدش

مدش دنلب و متشادرب و ییات دنچ ، مربب مه اب ور همه متسنوتیمن ندوب نیگنس

متسد اهزا بوچ سرت مدش؛زا وربور ناغفا درم ات ود اب نتشگرب ضحم ،هب

ندز دنخبل وندرک مهب یهاگن ، متفر بقع مدق دنچ و داتفا

هشلا بند یلعرداق هکنومه ، هشدوخ _

رتکیدزن مهب مدقهی متشادیم رب هک یمدق ره .اب تفر باال مبلق نابرض یلع رداق مسا ندینش اب
هب یتنعل و داتفا نیمز یور یاه بوچ هب مهاگن ، ندشیم

. نوشمتخادنا ارچ هک مداتسرف مدوخ

ات مدز غیج لد هت دش.زا هدیشک تشپ زا ماهوم متشگرب ،ات مدرک یم رارف دیاب

یم نوشک نوشک و نتفرگ وماه وزاب یرفن ؛ود هشب رادیب نیودار مادص اب هکلب

هک دنلب ردقنیا مدزیم غیج هرسکی ندز، ومتاموتا ی همکد راگنا ؛نم مندرب

. تفرگ وشاشوگ و درک لو ونم نوشیکی

بخ دنبب وشنهد ؟ یتفرگ وتاشوگ _

یاه وابقتال روز .هب هسرب مه شوگ هب نوشادص نم یاغیج نیب ات ندزیم داد

رگا دیرپ مگنر نیشام ندید ،اب مندیشک هداج مد وات نتسب ومنهد هرخ نمبال

وماهاپ و تسد . نتخادنا کتفج هب مدرک عورش دوب؛ مومت مراک هک مدشیم راوس

منزب غیج مدرکیم یعس مه هتسب نهد نومه واب مدیشک یم بقع تمس هب
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نیشام راوس اجک؛ درم اتود روز و اجک نم روز نوچ دوب هدیاف یب یلو

دوب هتسشن مرانک بقع هک ینوا تروص ور نخان ،اب مدرکیم هیرگ ... مندرک

ات مداد یم ماجنا و مدبماجنا دیاب مدرکیم رکف هظحل نوا هک یراک ره مدز یم تشم ، مدز یم گنچ
ماه دگل و تشم زا هیبقع مش؛ خالص نوشتسد زا

درک دروخ رب هشیش هب تدش اب مرس دز، متروص یوت مکحم دشو کالهف

هک ینوخ ای دوب سرت زا منودیمن ... مدشیم جیگ متشاد ، مدرک سح ونوخ یسیخ

رود زا ور هچراپ مروز ی همه اب دوب هدش گنت تدش هب مسفن ، تفر یم مرس زا

مدرک زاب منهد

مرب دیرازب هنک... نوتتنعل ادخ... _

درک. مهب یهاگن هنیآ وت زا هدننار

ورام یگدنز هزیاجنوا هتشاذگ یگرزب هزیاج وت ندرک ادیپ یارب یلع رداق _

هنکیم ضوع

مدز: غیج و متفرگ تسد یوت وشاهوم ، مدرک هلمح هدننار تمس هب

مرب دیرازب دینک ملو اتفاثک ؟ دیرادن نادجو ؟ دیتسین مدآ اه امش _

ات دنچ مه شتشپ دروخ منهد وت یتشم و مدش هدیشک بقع هب تدش هب

وزا دوب نوخ زا رپ منهد ؛ متشادن تکرح تردق یلو مدوب شوه ...هب یلیس

رجفنم مرو تدش ل*اب*مزا سهک هظحل ره مدرکیم سح تفریم نوخ مرس

وت اجنومه ومنهد یوت نوخ دوب، هدش سح یب لماک متروص فرط کی ؛ هشب
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هنرگو مدش یم شوهیب دیابن . مداد هیکت هشیش هب ومرس و مدرک فوت نیشام

؛ دیسریم دصرد کی ریز مندوب هدنز لا متحا هگید ومدوب یلع رداق ریسا زاب

و فعض و شغ تقو منک،االن رکف منوتب و دایب اج حملا مکی ات متسب ومامشچ

وت مباوج وزاب منزب فرح مدیسرتیم اما متشاد یدیدش عوهت تلا ،ح دوبن هیرگ

ومامشچ ، دشیم رت هزات ملد غاد و میتشگیمرب میتشاد ور هتفر ریسم ، هشب ینهد

مرس و درک زمرت تدش اب نیشام هک هشب مک معوهت و هجیگرس اتزا متسب

طسو ونیودار هک متخادنا نوریب هب ومهاگن جیگ ، دروخ ولج یلدنص هب مکحم

مبل درد زا هک مدز یدنخبل دوب، هدروآ دنب وور کیراب ی هداج ، مدید هداج

نیودار نارگن ندش، هدایپ نیشام زا رفن ود ره . متفگ یخآ دشو عمج متروص

زرط ،زا دوب حملا ویب ضیرم هزات رفن کی نیودار و ندوب رفن ود انوا مدوب

وهب متسد مدرک وزاب نیشام ؛رد هداتسیا اپرس روز هب هک دوب مولعم شنداتسیا

و داد یادص ندز؛زا قوع هب مدرک عورش مدش هدایپ مو داد هیکت نیشام رد

ندش،ال ریگرد مهاب دوب صخشم دوب هتسب شحف هب ور انوا هک نیودار دایرف و راوه و اوعد و دادیب
مدرک یعس مدیدیم اتود و یچ همه مدرک زاب ومامشچ ی

و زاب ومامشچ هرابود منک زاب مشچ یرتشیب زکرمت واب منک زکرمتم ومنهذ

اب هک مدرک نیودار هب یهاگن ، داتفا گنس هتخت هی هب ممشچ هک مدرک هتسب

ثعاب فعض و هجیگرس مدش؛ دنلب و متشادرب و گنس دوب، ریگ رد رفن ودره

اب ومتفرگ نیشام ی هندب هب ومتسد متفین هکنیا یارب مروخب ولت ولت دشیم
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یتسد ود وگنس دوبن نم هب شساوح سکچیه ، مدش کیدزن نوشهب نوا کمک

نوا یترپ ساوح زا مه نیودار داتفا هک مدز نوشیکی ندرگ وت مکحم ومدرب باال

درک....هب یمخز وشاپ و زاب دوب شهارمه هک ییوقاچ اب ودرک هدافتسا یکی

وممسا تهب واب درک مهاگن سرت و هدش تشرد یامشچ واب تشگرب متمس

دز: ادص

اویت _

. دنوبسچ شدوخ هب ونم دشو هقلح مرود شتسد هک مداتفیم متشاد

میرب اجنیا زا مبوخ _وخ...

مه وت شامخا مینوشیپیور مخز ندید باالدزاب وماهوم و درب منوخ زا سیخ یاهوم الی وشتسد
روتوم زا یبآ یرطب منیشب هیاس وت درک مکمک ؛ تفر

تقو کی هک دوب رفنود نوا هب مساوح ی همه . تسش ومتروص رسو وتشادرب

دنچ زا دعب تفر نیشام تمس ننک؛هب هلمح نیودار هب تشپ زا نشن دنلب

مکحم ومرس ودرک هراپ ور هچراپ . تشگرب دیفس ی هچراپ هی اب هقیقد

و خرس تروص زا دزیمن فرح مه هملک کی و دوب هدرک مخا تدم مامت ، تسب

کاپ هک ومبل رانک نوخ ؛ هینابصع هزادنا هچ ات دیمهف دشیم شندرگ مروتم گر

شهاگن دیس، وب* ل**ب*وم رانک مخز دشو ،مخ مدرک فعض درد زا درکیم

درکیم یروخدوخ تشاد ، دیس وب* ومینوشیپ یور مخز دعب ومدوبک هنوگ مدرک

. متشاذگ شتروص ور ومتسد نم؛ رورغم درم
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مبوخ ادخب _

درک. نونجم و هنووید و نم مرازه راب یارب یتحاران و مغ شزا هتفرگ یادص

میتفریم دیاب میدنومیم اجنوا بشید دیابن ، مدیباوخیم دیابن هنم ریصقت _

دیشخبب مموناخ دیشخبب ...

انیا رت ولج رتمولیک ود هن اجنیا مشدعب دادیم متکس تشاد تبشید ._حلا مدرک شلغب

یدرک تحارتسا بشید رکش ور ادخ ندرکیم نومادیپ هرخ بال ندوب نوملا بند

یچ نومغارس ندمویم تلا ح نومه اب رگا مکمک یایب االن ینوتب هک

متفرگ هلصاف شزا دادن یباوج و درک توکس

هشیم بوخ دوز هک همخز هنود ات دنچ شابن نم نارگن ، مرب تنوبرق مبوخ _

نوشیقب ی هلک ورس ات میرب ،دوز هیفاک منهج نوا هب متشگنرب هرابود هک نیمه

نتشاذگ هزیاج مندرک ادیپ یارب نتفگیم ،انیا هدشن ادیپ

وزاب دوب هتسب شرمک هب اه درم نوا زا یکی درک،شالیهک مدنلب وتفرگ ومتسد

زا هک تسب شدوخ هب مکحم شال نوا اب ونم میتسشن روتوم تشپ یتقو درک؛

و لیاسو مامت نیودار و راغ میتشگرب . متفین روتوم یور زا تقو هی هجیگرس

و متشاذگ نیودار رمک ور ومرس دوبن بوخ .حملا میداتفا هار ، درک عمج

مکی مدمویم دوب،ات یچ الت کشم همه نیا تمکح منودیمن . متسب ومامشچ

هگید هک دوب هدش یروج لبق زا رتکانتشحو داتفا یم یقافتا هی مشب راودیما

هار همه نیا ،زا درکیمدرد منهد ، دوب هدز مامشچ هب مرس درد . مدنبب دیما یزیچ هب تساوخیمن ملد
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هدش هتسخ دشیم رتشیب راگنا میتفر یم یچ ره هک

شزاون وماهوم و شاهاپ یور مرازب ومرس هک تساوخیم ومنامام ملد ؛ مدوب

تبیغ مینک لدودرد اه تعاس و قاتا وت مینیشب هک تساوخیم ور ارات هنک،ملد

گنت ملد تساوخیم وشناردارب تریغ اهو تیامح و امین ،ملد میدنخب و مینک

ملد دایز اه تدم نیا ؛وت منارگن هشیمه و زوسلد و نوبرهم نوج اقا هساو دوب

مزونه ،هک منیودار زج هب نوشمتشاد ایور کی دح رد طقف و نوشتدوب هتساوخ

و دیسریم یک ره مدوب منوجاقآ نیع اقیقد .نم مدرکن رواب مرانک وشروضح

؛ دیراین شور هب هدز راک نیا هب تسد هک هتشاد زاین تفگیم دروخیم شزا یقح

رس و هجیگرس و دزیم مزغم هب اقیقد باتفآ رون . منوبرهم و مولظم نوجاقا

درد زا ومساوح ات هنزب فرح ماهاب درکیم یعس نیودار ، درکیم دیدشت ومدرد

شاک . هرایمن شدوخ یور هب اما تسین بوخ مشدوخ حلا مدیمهفیم هنک، ترپ

هی شیپ تقو یلیخ مدوبن نم رگا دیاش مدشیمن شیگدنز دراو تقو چیه

دوب شلا بند هشیمه هک یشمارآ واب دوب هدرک عورش ور هغدغد یب یگدنز

و دوب هدش بش .. مدرک شمورحم بوخ یگدنز هی زا مدوخ یهاوخدوخ اب .نم درکیم یگدنز

ادیپ تحارتسا یارب مه ییاج میتشادن ندروخ یارب یچیه بآ یرطب کی زج

هدرک مغمر ویب حلا یب دوب هتفر مزا هک ینوخ و متشاد دیدش فعض ؛ دشیمن

باال شندب ترارح هرابود مدیمهف متشاذگ نیودار تروص ور وهک متسد دوب.

اج همه دوب؛ هشقن ندش مگ هتفیب تسنوتیم هک یقافتا نیرتکانتشحو ، هتفر
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یا هگید یادص انوویح و گرگ ی هزوز یادص زج و دوب تاملظ و کیرات

رت مکحم سرت زا نم ،و دشیم رتکیراب هداج میتفریم رتشیب یچ ،ره دمویمن

هقیقد دنچ زا دعب . مدرکیم یفخم شفتک ود نیب ومرس و متفرگیم ونیودار رمک

اذغ نودب هوک لد وت دوب هتفرگ میرگ دش؛ شوماخ و درک مومت نیزنب مه روتوم

گنس هی یور ؛ تفریم هار یبصع هک مدرک نیودار هب یهاگن ... هشقن و روتوم و

لثم ال برض هی ،دای هگید راوشد طیارش وهی هگید ناحتما هی زاب . متسشن گرزب

، کخلم یتسد هب رخآ کخلم یتسج راب ود کخلم یتسج راب ؛کی مداتفا

ومهاگن ینیگنس ؟ هشب مومت داوخیم یروجچ شرخا ؟ سام عاضوا حرش ینعی

زااالنهب هدرک نومکمک اتاالن هگرزب ادخ نکن هیرگ _. دموا متمس وهب دیخرچ مفرط هب درک سح ک
ونوماوه شدوخ مدعب

. هراد

درک. مدنلب و درک کاپ ومتروص

هناریا زرم اه هوک نیا رخآ هدنومن یدایز هار همدای هشقن زا هک یزیچ _

نییاپ درک شترپ هرد زا وتفر روتوم تمس هب

تفرگ ومتسد تسب ممکش رود و دوب هتسب شدوخ هب ونم شاهاب هک یا هچراپ

نوزیوآ شهب یتسد ود مدیدیمن وماپ یولج ، میداتفا هار تاولصو وابسالم

. متشادیمرب مدق مورآ ومدوب هدش

نیودار هکیرات یلیخ _
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هگرزب ادخ مه ادرف ات منکیم ادیپ ییاج االنی مزیزع _ایب

هدرک تداع یکیرات هب نوممشچ ابیرقت ؛ میتفریم هار میتشاد دوب یتعاس دنچ

نیودار ، دیزرلیم ماپ و تسد یگنسرگ .زا میدیدیم ونوماهاپ یولج لقادح دوب

یور هدایپ تعاس دنچ زا دعب هرخ ...بال ولیاسو مه دیشکیم ونم دیاب مه یلفط

لخاد هک دوبن زاب یلیخرکش ورادخ میدرک ادیپ ییاج هی هوک ی هدش زاب مه زا زرد نیب هداج رانک
یور ودره ودرک نهپ نیمز ور وروتپ نیودار ، هشب هدید

شوزاب یور و درک دنلب ومرس نیودار تشذگ هک مکی ؛ میداتفا یگتسخ زا وتپ

دش ممکش شزاون لوغشم و تشاذگ

منکب یرکف هی دش نشور هک اوه مدیم لوق هتفر تزا نوخ ، هتنسرگ منودیم _

دیس وب* ومقیقش

میسرب رتدوز هنک ادخ طقف ، مبوخ نم شابن نم نارگن _

هدنومن یزیچ ، مزیزع میسریم _

نیودار _

مناج _

نزهار ای یچقاچاق و راکف خال زا ؟رپ تسین کانرطخ هداج _نیا

ورام منک ،رکف یتمیق زیچ هن هنومهارمه تارهاوج طال ،هن نرادن یراک ام _هب

. ندب نومهب مه یزیچ هی هزوسب نوشلد ننیبب

نیودار _
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ننومرظتنم زرم ل**ب انئمطم انوا _ نیودار ِناج _

. دنوخرچ شدوخ تمس هب ومتروص

یرکف هی دعب میسرب رازب شابن عقوم نوا نارگن نکن،زااالن رکف شهب _

نومزا و ننومرظتنم مه سیلپ و ناریا تلود میتسین اهنت اجنوا مشدعب ، مینکیم

ننکیم تیامح

یگدنز ،هی میشکب یتخس ردقنیا دیاب هک تسادخ راک وت یتمکح چ منودیمن _

سح نیودار مدوبن وت تمسق نم دیاش هدش، مورح نومهب هغدغد ویب مورآ

مدرک تمورحم بوخ یگدنز هی زا هک منم منکیم

. تشاذگ شینوشیپ یور وشدازآ تسد

وتردق و متشادن تتسود االن هزادنا هب داتفا یمن اقافتا نیا رگا دیاش _

وتهب یکیدزن هزاجا مرورغ تقو چیه اما مدرک تتیذا یلیخ نم ؛ اویت متسنودیمن

شحف وهب مدوخ حبص ات مدرک هک یراک تینابصع زا اتقو یلیخ دادیمن

زا یدرک دروخ ومرورغ مدرکیم رکف مش کیدزن تهب متسنوتیمن یلو متسبیم

هک میدش یناور مداهی تسد ی هچیزاب نومیگدنز ،امو مدروخ وتلوگ ، مدوب تیگدنز مود مدآ هکنیا
تاهابتشا ناوات میراد هراد،ام همادا نانچمه شاه شکرت

تیگداس ناوات مه وت مرورغ و یرواب دوز ناوات ،نم میدیم سپ ونومدوخ

: متفگ بجعت .اب مدوب هدرک ریگ شفرح تمسق کی ور نم دزو فرح همه نیا

یچ؟ ینعی ؟؟؟؟ میگدنز مود _مدآ

: تفگ یمغ رپ نحل هی واب داد نوریب وشسفن
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؟ یتساوخیمن و یا هگید سک نم زا لبق هگم هگید _هرآ

. متسشن ماج وت ومدش دنلب شفرح زا جیگ

؟ یدروآ اجک زا ونیا ، مدوب یوت هنووید لوا زا ؟نم نیودار یگیم یچ _

دش. بجعت عالتم هیبش منیودار ی هفایق

درک. تلو فرط هک یتساوخیم و یکی دوب هتفگ منبش هگید _هرا

. هشیم دنلب وت روگ زا سپ ، هدیدن ریخ منبش یا

متساوخیم وروت ملوا زا نم درک طلغ منبش _

؟ اعقاو تفگ نوطیش دزو یدنخبل

تفگ یچ منبش منیبب ،وگب دنخن حاال بوخ _

. متدنوباوخ شدوخ تسد ور هرابود تفرگ ومتسد

تسود ... یدوب هگید زیچ هی مارب ،وت اراس و اهر و ارات وتو نیب یگچب _زا

و مولظم سب زا هنک تتیذا یسک متشادن تسود ، هرایبرد وتکشا یسک متشادن

مامت هک منک هفخ ور اهر متشاد تسود یگچب وت هشیمه . یدوب نوبرهم

دش،ارات نوتاوعد ارات وتو زور وت؛هی ندرگ تخادنیم وشدوخ یاه تنطیش

ومتسد نامدار ارات غارس مایب متساوخ ات مدش ینابصع یلیخ ، دیشک وتاهوم

یاشفک ومتفر منم دش تولخ طایح یتقو ... هگید تمس هی دیشک ونم وتفرگ

. مدرک هراپ ور ارات بوبحم
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. هدرک هراپ وشفک یک ندیمهفن مرخا ، درک هیرگ بش ات ارات زور نوا دوب، مدای

ممنوج زا متشاد تتسود ... یتفرگ یا هگید گنر هی مارب میدش هک رتگرزب _

الیات نیا نیع هنکیم تهاگن پچ یکی نوبایخ وت ممهفب دوب یفاک ؛ رتشیب

دش عورش هک نم نتفر اکیرمآ ی همزمز . فرط رس ور مدشیم بارخ درگلو

متشاد تسود اما هنکیم متیذا تزا یرود متسنودیم ، مدوب نتفر هب یضار

اویت حطس رد وتنگن نگن، هن مهب نوجاقا و یرخف نامام ات مدرگرب رپ تسد واب منک تفرشیپ
هک راب ره مدوب اکیرما هک سیلا شش ... یرادن وشتقایل ، یتسین

نوشافرح نیب اتزا مدرکیم لد لد مدرکیم تچ امین ایاب دزیم گنز نامام

تقاط مسناسیل قوف نتفرگ ضحم .هب مریگب تزا کیچوک ربخ هی منوتب

نانچمه ؛اما مدرک شسیسات و مدرک ومتکرش یاراک عیرس ، متشگرب ومدرواین

هب زاین ... یتفگ منبش زا ومشیپ یدموا زور کی هکنیا ات مدوب تبقارم رودارود

لوغشم و تکرش وت دموا منبش . متشادن متهب نتفگ هن لد اما متشادن لنسرپ

هب متفگیم شهب هک ویراک ،ره دموا شتسد راک مل دوز و دوب یگنرز رتخد دش،

ای یدب نم لقادح ای دوب یبوخ رتخد ... دادیم شماجنا تنسحا وحن نیرتهب

؛ ندوب هتفر ادنمراک همه دیشک لوط یلیخ مراک زور ؛کی مدیدن شزا یلبنت

منبش مدید یتقو درک... بلج ومرظن یا هیرگ یادص هک نوریب مرب مدش دنلب

ات بش نوا ، تخوس ملد هزرلیم و هنکیم هیرگ یروطنوا و هدرک زک قاتا هشوگ

دوب نارهت هطقن نیرت نییاپ وت یمان یدب هلحم هی هک نوشنوخ هب شمدنوسر

اویت اب یروجچ مدیسرپ یتقو ، شینادنز ردارب ، شداتعم ردپ زا تفگ شیگدنز زا
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دلوت نوا وت اویت ، دوبهدرب ممنبش و دوب همدخ وزج شنامام هک دلوت نشج یوت تفگ یدش تسود
ومنبش هیقب ندوب منبشو اویت نسمه ارتخد مامت دوب،

کرت ونشج یتحاران وزا درک یرادفرط شزا هک یسک اهنت و ندرکیم ریقحت

گنز ممنبش یداد منبش هب ونوت هنوخ ی هرامش نتفر زا لبق دوب... اویت درک

فیرعت هک ورانیا ؛ یتسود عورش هشیم نیا ونوت هنوخ دایم زور کی و هنزیم

یاوه رتشیب مدرکیم یعس زور نوا ...زا مدرکیم راختفا تهب ملد وت درکیم

یلیخ مشیپ دموا زور دوب...کی یا هتخاس دوخ رتخد ، مشاب هتشاد ومنبش

داهنشیپ شق عال دروم رسپ زا اویت تفگ مدیسرپ هک وشلیلد دوب لا حشوخ

؛هب نوریب مدز تکرش زا یروجچ مدیمهفن هک دش بارخ حملا ردقنیا ، هتشاد

دمویم زور ،ره منزیم خرچ انوبایخ وت مراد یکلا ساهتعاس مدید مدموا هک مدوخ

قرب و یلا حشوخ زا تفگیم عالتق دروم رسپ اب وت یاه نتفر نوریب وزا

وحاال مدوب هدرک وتتالش هب ندیسر قشع هب طقف اه سلا نوا مامت ، تامشچ

مشیپ رتشیب دیدیم ومزور و حلا هک منبش ؛ متشادن یچیه هب دیما اعقاو هگید

مراد تتسود دوب هدیمهف هدب میرادلد درکیم یعس دزیم فرح ماهاب ، دمویم

تفگ دزو گنز منبشبش ،کی تشذگ تقو دنچ هلا... حشوخ هراد شسود هک یسک اب نوا تفگیم
دزیم غیج طقف دوبن بوخ شلا ،ح هشکب وشدوخ داوخیم

درک یعس و دنوم مطیارش نیرتدب وت نوا متفرگ نادجو باذع درکیم هیرگ و

ردقنیا ششیپ متفر متفرگ سردا اوعد و روز ،اب دوب نم تبون وحاال هنک مکمک

شوخ یور تقو چیه نم تفگ هدش، یزارد تسد شهب تفگ هک مدرک رارصا



370

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

مه یدیما هگید حاال یگراچیب و یتخس و دوب باذع هشیمه مدیدن میگدنز وت

شنهذ زا ویشکدوخ رکف مدرک یعس مدز فرح یلک شاهاب ؛ مرادن یگدنز هب

دزو فرح هنک؛ جاودزا ماهاب هشیمن رضاح سکچیه هگید تفگ منک، نوریب

منکیم سامتلا تهب تفگ تفرگ ومتسد ات دش،ود تکاس وهی یلو درک هیرگ

هک یتحلصم جاودزا هنک،هی مکمک هک مرادن ویسک وت زج نک مکمک نیودار

وت مسا شمه مدوبن یضار مگب یچ متسنودیمن ممانسانش وت دایب تمسا طقف

رس هنبالیی مگب مدیسرتیم و تشادن مه یبوخ ،حلا دیخرچیم منهذ وت

هک ادرف متفگ ، مدرک لوبق راچان هب هک درک رارصا ردقنیا یلو هرایب شدوخ

دعب ، هنزن یفرح یسک هب دش رارق ... منزیم فرح شاهاب یقطنم دش بوخ شلا ح

یم رکشت مزا ردقنیاای درک یم رارف و دنوچیپیم ای منزب فرح شاهاب متساوخیم تقو ره منوا زا
زور هی هب مدرکیم شلوکوم و دشیم هتسب منهد هک درک

زا رتدوز متشادیمرب تکرش وت زا دیاب ومهم اتپالن دنچ حبص زور ...هی هگید

وت نکمم تلا ح نیرتدب وت رسپ کی واب منبش هک تکرش متفر لومعم یازور

ردقنیا هک تفرگ مجل مدوخ زا طقف دوبن مهم مارب ؛ مدید باال لدم نیشام هی

ودرک سح ومهاگن ینیگنس . مدش هتیرفع هی یافرح ماخ دوز ردقنیا ... مرواب دوز

تساوخ ات دموا مفرط دشوهب هدایپ نیشام زاسرت اب داتفا نم هب شمشچ

وتلا ح دب هک تمنیبن افرطنیا هگید یجارخا متفگ شهب تحار یلیخ هنزب فرح

راک منبش اب تکرش یدموا دعب زور دنچ ، مدرک شجارخا تکرش .زا مریگیم
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هب مدرکیم رکف یدمویمن ایمهرود ...وت تمدوب هدیدن دوب تقو یلیخ ، یتشاد

یتفرگ ومنبش غارس یتقو ، همرگ نوا اب ترس یراد عالهق شهب هک هیرسپ رطاخ

مه واب هنوتملیف دیاش متفگ یربخ یب شجارخا زا روطچ هک مدرک بجعت

یلیخ منبش هک یتفگ تافرح نیب مقاتا وت تمدرب هک یعقوم ، دیدیشک هشقن

و دمویم منبش هک یتروص ،رد هدیمن و وتاسامت باوج و هنزیمن گنز تهب هتقو

نوا مدیمهف هک مدرکتچیپ وسال و مدیسرپ وسال ردقنیا ، تفگیم وت وشدوخ نیب یافرح زا مادم
تسود مدید نیشام وت شاهاب ومنبش هک یرسپ

. مدش لا حشوخ یدوب هدموین هشقن اب هکنیا زا ملد هت .هت هشرسپ

شیپ ثمال ونوا ات هدموا ماقتنا یارب هک هیراگتساوخ رسپ نوا دوب هتفگ منبش

دنچ عوضوم نوا .زا هتفگ غورد مزاب مدیمهف یدموا هک وت اما هنک بارخ نم

مه یچ ره دوب هدش دایز هنوخ وت تزا یراگتساوخ ی همزمز ؛ تشذگ یتقو

هرادن یا هدیاف مدید رخا ، تفریمن سکچیه شوگ وت مفرح ماوخیمن متفگیم

متسنوتیمن ؛ نرادیمرب نم رس زا تسد اللقا هدب اویت ور هن باوج و مرب متفگ

مونشیم در باوج دص رد دص میریم متفگ هیا هگید سک شیپ شلد اویت مگب

مزا متفگ تهب و میتفر هک قاتا .وت یداد تبثم باوج بجعت مکلا رد یلو

ره یاج نم یتفگ یتقو منک؛ تناحتما متساوخیم شاب هتشادن قشع عقوت

ود یاویت نوا ،نم تخیر ورف مدوب هتخاس تزا هک یتب ، منکیم یقشاع نومود

زا رتدوز مراد ربخ هگید رسپ هی اب تطبار زا مگب ممتسنوتیمن متخانشیمنور ور

نیا نم دوب باوخ راگنا شمه دش ماجنا ام مسارم مدرکیم وشرکف هک یزیچ
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مسانشیمن ور اویت نیامدرکیم سح ، مدوب نیکرچلد تهب تبسن ، مدرکیمن روصت مدوخ هساو ویگدنز
ریز تاهاب انیا همه اب هک متشاد تتسود یردقنیا یلو

هی یتشگیم مرود هناورپ نیع ؛ تشذگ نومیگدنز زا هام شش . متفر فقس هی

رتمهم همه زا یدرکیم مجرخ ومکلا مامت وتتبحم ، یتشاذیمن ماهنت هظحل

نیا مدرکیم رواب متشاد دوب موصعم مزونه ایگچب نیع ک دوب تامشچ

تبحص زا دوب هدش طبض یادص هی شوت ؛ دیسر متسد لیاف هی هک وتیموصعم

مسا هب یرسپ اب تطبار ندروخ مهب وزا یدرکیم هیرگ ؛وت منبش وتو یاه

وت رون هی مدش نم نم،هک هب تبسن شقشع زاعالهقو منبش و یتفگیم شرآ

هدرک راد هکل وشنماد هک یگنن و وشتاجن هتشرف مشب هرارق ،هک شیگدنز تاملظ

یناطیش رطاخ ،هب منبش رطاخ هب هن ترفن دش تهب عالمق مامت منک. کاپ ور

رطاخ ،هب یدرک نم قح رد هک یملظ رطاخ دوب،هب هتشرف هی سابل وت هک

تاذ وزا هشقن مرظن هب تراتفر و تاکرح مامت ؛ یدرک منبش قح رد هک یملظ

دوب. تدیلپ

داد: همادا و دیس وب* ومرس

فرح ماهاب داوخیمو هتشگربتفگ دز گنز منبش سلا ود زا دعب ؛ ناطیش زا یسیدنت یدش مارب اویت _
وشسردا متشاد نادجو باذع شهب تبسن ، هنزب

وت ماراک هک زور ...کی منزیم رس شهب دش تولخ مرس هک زور هی متفگ متفرگ

دوب،ات هداد منبش هک یسردا هب متفر ومدرک عمج وملیاسو دوب کبس تکرش

ی هنوخ یرب دوب رارق مدرک بجعت دروخ مشوگ هب تادص منزب و گنز متساوخ
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ییاجنوا ؛زا یتفر ارچ منیبب مدش واکجنک . یدوب هدروآ رد اجنوا زا رس اما تردپ

نادجو باذع و متسنودیم وت قح و یگدنز نیا یتفگ هک مدینش ورافرح

دشیمن مرواب امک، وت متفر هملک یعقاو یانعم هب منبش یافرح ندینش ،اب متشاد

یچره ، یناور مدا هی غورد تشم هی رطاخ هب دوب منهج میگدنز مامت لا سود ...

دوب حاضتفا هملک یعقاو یانعم هب ؛حملا متسکشیم رتشیب نم دیتفگیم رتشیب

لوا شنوخ متفر تنتفر زا دعب تعاسکی و مدش میاق یرب یتساوخیم یتقو .

داد هی مدید مدرک رکف هک یمک یلو منک بارخ شرس ور وشیگدنز متساوخیم

شیزاب دراو ومدوخ منیمه یارب همک یتخس و غورد سلا ود یارب راوه و

... مدرک

ویچ همه سپ مرایبتسدب و نیودار لد تحار ردقنیا سلا ود زا دعب متسنوت ارچ مدیمهف هزات
قرغ یباسح . دوب هدش تباث شهب نم یهانگیب ، تسنودیم

. مدرک شهاگن دز، متروص یور هک یا وب*هس ،اب مدوب رکف

؟ ینودیم هک یتفگن ؟ارچ یتفگن مهب ارچ _

درک. وزاب شرانک ی هدش عمج ی وتپ دزو دنخبل

زا هخا منودیم ویچ همه نم هک همهفب یدش ورب ور منبش اب رگا متساوخیمن _

همه هیاسمه گس رس وت میدز گنس اب راب هی هتدای دوب؛ حاضتفا تیزاب یگچب

یتفر طایح وت دموا دبمار اباب ات هنومب نومدوخ نیب زار نیا هک میداد لوق

درم. دروخ گنس شدوخ اه هیاسمه گس رس وت میدزن و گنس ام اباب یتفگ
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دعبو نتفگیم مهب یزیچ هی یتقو ره تفگیم تسار ، هدنخ ریز میدز ودره

.وسالی مدادیم ول ور همه متفریم هک مدرکیم لوه ردقنیا همهفن یسک نتفگیم

: مدیسرپ هرخ وبال دوب هداد مباذغ یلیخ تدم نیا هک

؟ نومنوخ دوب هدموا یچ یارب _

تفگ ینکیم یطلغ چ اجنوا متفگ ،ات منوتنوخ مد تفگ دز گنز مدوب تکرش _

دونش ومنبش طخ هکسیلپ درک عطق هکنیا زا دعب . منیبب وتنوخ ماوخیم ایب تسین هنوخ اویت سرتن
شافرح نیب زا دیاش مرب هک تفرگ سامت ماهاب درکیم

مکی متفگ شهب یتح ، متفگیم دب تزا ششیپ تدم نیا مامت ... دایب رد یزیچ

وشباذع رتشیب متفر یتقو هک منک شرت هتسباو ات مداد شنوشن شوخ یور

؛ تغارس دایب تشاد دصق نوچ ننک شرود تزا متساوخیم افرح نیا ؛اب منیبب

هنوخ وت ییاج هک همز ال هگید رگنلت هی هرادن ییوربا یسک شیپ هکنوا تفگیم

یروجچ منودیم مدوخ هب شراپسب متفگ شهب ... هشاب هتشادن هگید مشاباب ی

منک. شنوغاد

دز. رانک ومتروص یور یاهوم و درک مهاگن

هک تفگ مه شییوجزاب وت مدرک تیاکش شزا ، هنادنز االن نایاش هرسپ نوا _

هک تشاد مه هگید یاه هدنورپ دوبن یتسرد مدا . هدرک یزاس ادص ور وت یادص

قیرط زا عقوم نومه ممنبش دروم دش.رد ور یکی یکی شندش یهاگداد زا دعب

. هنکیم یراکمه هشردارب شسییر هک ردخم داوم دناب هی اب مدیمهف سیلپ



375

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

ریپ سلا هد هزادنا مدش،هب حیلا هچ شمدید هنوخ وت هک زور نوا ینودیمن _

. مدرک کرد عقوم نوا و کرحتم ی هدرم ینعم اعقاو ، نیودار مدش

. درکیم مشزاون و دوب متروص ور شتسد

ناربج و لا سود نیا مامت ، منکیم ناربج مسفن منودیم ، مموناخ منودیم _

؟ مراد تسود ینودیم ... یتخیر هک یکشا هرطق هرطق ... منکیم

̂؛ یدیسر هک قشع وحالی هب

! نکن لد لد

... مراد تتسود وگب

هک تسیگنشق بالی اهنت نیا

!̂ دمآ دهاوخ ترسب

؟ منودب اجک زا _هن

. دیدنخ

؛ منزن یفرح ک متفرگومنوبز و مدوخ یولج یلیخ تدم ،نیا متقشاع ... مرادن تسود نوچ ینودیمن _
ومدوخ و مگب ویچ همه هک دموا منوبز کون ات راب هد

هنوخ یولج زا یروجنوا یتقو . متسب ومنهد وت تینما رطاخ هب یلو منک تحار

یلو مایب تلا بند متساوخیم ... دوب هدیرپ مگنر ، مدرکیم هتکس متشاد اویت یتفر

ادخ یلو رتهب هچ تفر هک منهج هب متفگ نوا ...هب مدرکیم ظفح ومرهاظ دیاب

متسنودیم تلا بند نوبایخ وت مداتفا هار تفر هنوخ زا یتقو ، مدیشک یچ هنودیم
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،هب اجنوا یتفرن ارچ هک تفرگ وتغارس دز گنز تنامام نوچ یتفرن نوتنوخ

ماو هدرم نوسرب سالم اویت هب تفگ هک مدز گنز یا هناهب هی هب مه یرپ نامام

تدب حلا رطاخ هب ور امین ونم و یداد باوج و دینش ومادص ادخ ،ات مدش هدنز

. یدادن صیخشت مه زا

دش. مورآ شنحل

مدوخ وتو هب ویگدنز و مدرب رس هب تقامح وت سلا ود هک دایم مدب مدوخ _زا

میدوب شیسورع تاکرادت االنوت میتشاد مه هچب هنرگو ... مدرک رهز

. مدیدنخ

دیاب هدایز اه هچب دادعت نوچ ، هگید ؟_هرآ تخب ی هنوخ شیتسرفب یتساوخیم لا سود ضرع _رد
نوشیگدنز رس نوشمیتسرفب دنت دنت

. میرازب هیقب ندروا ایند ب ور ونومزکرمت ات

. متشاذگ ممکش ور ومتسد

. مینکیم رکف نوشیقب هب دعب دایب ایندب هنودی نیمه عفال رازب _

. میگدنز هخآ هنودی نیا وتو نوبرق _نم

ش... عالهق زاربا نیا زا مدش تذل قرغ

؟ ندرک تتیذا یلیخ اجنوا یچ؟ _وت

مارب شلد ایرث رگا ندزیم مکتک مدروخیم نوکت ؛ نوشراکتمدخ مدوب هدش _

هتفگ مهب یلعرداق . مدوبن اجنیا نماالن درکیمن مکمک هنمآ ،رگا تخوسیمن
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داوم و ننک هراپ وممکش ننک، ناریا دراو ردخم داوم نم قیرط زا ناوخیم دوب

زرم فرط نوا ؛ نوشهب هنکیمن کش مه یسک متسه یناریا نوچ ننک زاساج

کاروخ ات ننکیم ملو یروجنومه یلو ننک جراخ و داوم و ننک زاب وممکش مه

. مشب غشاال

هب ای ندیدزد و یدایزیارتخد یدوبن نوشمعط نیلوا ،وت دوب باهش لا بند سیلپ هک هنیمه یارب _
زا دعب و ندز نوشلوگ زرم زا ینوناق ریغ جورخ ی هناهب

نیا وضع منبش درم نوشردام هک یتقو .زا ندرک ادیپ ونوشانوختسا هام دنچ

دایز تمیق هی اب مه زرم زا جورخ زا دعب ؛ درکیم ادیپ منبش ور ارتخد دش؛ دناب

هلماعم ابرع اب ابیز و ندوب رتخد هک اه یرسکی . یلع رداق هب نتخورفیم

. ندرکیم قاچاق و نوشندب یاضعا مکیچوک یاه هچب ندشیم

. نتفرگ یم نوج تحار ردقنیا یروجچ دموا درد هب مبلق شندینش زا نم

اب ؟نم ننوتیم یروجچ ؟ نرادن نادجو و لد هگم ؟ نتسین مدآ انیا هگم _

. هزرلیم هراد ماپ وتسد شندینش

رداق یاه نز مامت یتسنودیم یتسار ، نتسه هداز ناطیش انیا نتسین مدا _انیا

هدش هدیدزد ای ندوب یرارف رتخد ؟ای ندوبن اجنوا نوشدوخ تساوخ اب یلع

روبجم وندرکن لوبق هگید ور ارتخد نوا وربآ سرت زا منوشاه هداوناخ و ندوب

. ننومب ندش

هیقب ییاروج هی ینعی منزب فرح سکچیه اب متشادن هزاجا ایرث زج اجنوا _نم
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ووت دوب یلگوس هکهتسیاش زج دوب،هب شدوخ الک وت شرس سکره ، نشب کیدزن مهب ندیسرتیم
درک. یم تیریدم ور همه و دادیم روتسد همه هب نوا هنوخ

سفن تارج ایرث زج سکچیه ندید مشچ وهب یلعرداق یاه تیانج نوچ _

منوا ، دوب هدش هتشک یلع رداق طسوت شردپ مه هتسیاش ، هرادن مه ندیشک

. یلگوس دش دروا رسپ نوچ

؟ ورانیا ینودیم اجک زا _وت

یتقو ، مدوب طابترا رد ناریا سیلپ اب تنرتنیا قیرط زا نم نومرارف زا لبق _ات

زا هگید یکی یدش اال متحا مه وت ندیمهف ارومام دز گنز هنمآ و مدوب ناریا

ره لیمیا قیرط زا ناتسناغفا وت مدعب ، نوا هب تتخورف باهش و شاه همعط

مرایتخا رد تاع طاال مه ،انوا متفگیم نوشهب و دادیم مهب شرتخد هک یتاع طاال

. مروخن لکشم هب ادعب مسانشب ور هنوخ نوا یاضعا ات نتشاذیم

هار ات ود دوب هتفگ یلع رداق ، هنکن نوشتیذا یلیخ نم رطاخ هب مراودیما _

... مشیکی ، ردخم داوم لمح نومه شیکی ، مراد

. داتسیا تکرح زا دوب ماهوم هکالی شتسد

جاودزا ماهاب رگا تفگ ، یفیح مدوب هتفگ مباهش هب تفگ منک، جاودزا شاهاب یچ؟_ مشیکی _

. مزاسیم تارب لقتسم یگدنز هی یرایب مارب رسپ و ینک

درک. مهاگن مخا واب تسشن دش دنلب یبصع

.... هکیترم هدرک طلغ یلیخ _
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نیچمه نیودار دشیمن مرواب دش، ات راهچ مامشچ داد نیودار هک یشحف زا

تفرگ شدنخ داتفا مدش تشرد یامشچ هب هک شهاگن ، هشاب دلب یتح ییافرح

درک. ملغب و دیباوخ هرابود و

مک مردقچ هشنس سلا ،دص متفر رد هروک زا هظحل هی نکن یروجنوا وتفایق _

ساهتشا

وگب هیقب ومنوج اقا _زا

. داتسرف نوریب وشسفن

سب زا دش یرتسب ناتسرامیب وت مزور ود هک ،ارات درک ریپ ونوممه تندش _مگ

مشدوخ ، ارات ای هسرب تنامام هب تسنودیمن منامام ، درکیم هیرگ و دزیم غیج

لوا امین و نیمار ،ونم شمه دوب هدجس وور اعد هب تسد طقف نامام یلگ ، تشادن یفیرعت شلا ح
دوب. یدب یازور تلا، بند میداتفا نوبایخ وت دعب لگنج وت

. مرادن یزیچ رسدرد زج نوتمه هساو _

. دنوخرچ شدوخ تمس هب ومتروص

ترس زا وم رات هی رگا ، نوممه هساو یزیزع ؟وت مرب تنوبرق ینکیم هیرگ ارچ _

. مینومود ره تاقافتا نیا رصقم ، مدرمیم نم دشیم مک

ات میدزیم فرح . مداد شوگ شبلق یادص وهب متشاذگ شنیس ور ومرس

زا مدآ اتقو یضعب ، مینک رود وراه سرت ات میدزیم فرح ، هرب نومدای یگنسرگ

. دربیمن نومباوخ یلو میدوب هتسخ هکنیا ،اب هباوخب هنوتیمن دایز یگتسخ
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نیودار _

مناج _

؟ رسپ ای هشاب رتخد نومچب یراد تسود _

؟ یدرک رکف شمسا ،هب هشاب سالم طقف هنکیمن یقرف _

یتح منک، رکف شتیسنج هب دشن یتح منک؟ رکف هک دوب یتصرف هگم زونه _هن

مدیم لوق ، هشیم تسرد یچ همه میدرگرب یتقو _. همهام دنچ هک هتفر مدای االن

دوبن نیودار مدش رادیب هک حبص درب... مباوخ هرخ بال نیودار تسد یاه شزاون اب

هدموا باهش و یلع رداق ی هتسد و راد زاب هنکن هک تشاد مرب سرت هظحل کی

بابک یوب ، مدرگب شلا بند ات نوریب متفر ومدش دنلب اج زا عیرس ... شغارس نشاب

دوب زور دنچ هک اصوصخم درک کیرحت وم هدعم یباسح دروخ مماشم هب هک

شیتآ هی یولج و نیودار رتولج مکی ؛ مدوب هدروخن یزیچ یباسح و تسرد

دز. دنخبل مندید اب تشگرب متمس وهب دینش ومامدق یادص . مدید کیچوک

؟ ملگشوخ یدش رادیب _

. مداد وشباوج دنخبل اب

؟ ینکیم یراد راکیچ ، مدیسرت یتسین مدید مدش دنلب _

درک. هراشا شرانک گنس هتخت هب

نیشب اجنیا _ایب
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هکت کی و تشادرب و دوب شیتآ ور هک یبوچ یاه خیس ؛ متسشن شرانک و متفر

، مدروخ شتسد زا تشوگ درب؛ منهد فرط هب دش کنخ هک مکی درک توف درک، ادج شزا تشوگ
مرمع یاذغ نیرت ذیذل مرظن کهب مدوب هنسرگ ردقنیا

دوب.

درب. نیب وزا یگنسرگ و فعض یدایز دح ات یلو دوبن یلیخ

. دروخیمن دنفسوگو واگ هب شزادنا ؟ نیودار دوب یچ _نیا

؟ دموا تشوخ _

دوب. هزمشوخ یلیخ _هرا

دز. ییامن نودند دنخبل

مزیزع دوب _رام

غیج دز، مکشخ شتدوب هتفرگ قرب هک یسک لثم ، مدرک شهاگن کوش اب

. مدیرپ اج زا ومدز یدنلب

؟ میدروخ روخ... _م...م.را

. دیدنخ دنلب یادص اب

ذیذل مردقچ ک یدید شمیدروخ هک هدزن تشین ینزیم غیج ارچ _

مرخب رام هلا سوگ ودنفسوگ یاج هب میتشگرب یتقو متفرگ میمصت هک یدروخ علو اب نیچمه دوب،
. مینک زیرف

و متروص . مرایب باال ومدروخ یچ ره منزب قوع متشاد تسود ، دوب هدش مشدنچ

. مدرک شهاگن و مدرک عمج
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؟ یدرک شادیپ یروجچ _

اب دعب شمتشک شرس وت مدز گنس اب لوا هرام هدایز هک یزیچ اه اجنیا _

... سوپ وقاچ

یگب داوخیمن هتسب هتسب _

. تفرگ ومرمک ودیدنخ

. هنتفر تقو هک مزیزع میرب ، نکن رکف شهب ؟ هدش تشدنچ ، تفایق نوبرق _

دمویم رد منوج و دوب برساالیی شمه . میداتفا هار هرابود و میدرک عمج ولیاسو

هب متشاد تسود هک مدشیم تیذا و دمویم راشف مهب ردقنیا ییاهاج ؛هی مرب ات

میدوب هدیشکن یتخس همه نیا یلو ورب وت مایمن نم منوتیمن هگید مگب نیودار

و نیودار رطاخ هب دیاب مدوخ رطاخ هب ...هن مرایب مک میدیسر شهت حاالهب هک

یتح و دشیمن هدید یا هدنبنج چیه ... مدروایم تقاط مداوناخ ومچب

رود هک دوب نیا زا مسرت مامت هن ای میریم تسرد وهار میراد میتسنودیمن

و تشذگ هتفه یلع...کی رداق یاه هچون لد وت میدرگرب و میخرچب نومدوخ

میراد مدرکیم رکف معلا هگید ؛ میدوب هدیسرن یا هدننک راودیما یاج هب زونه ام

هوک زا یکیراب یلیخ بآ هار هی میدروآ هک یسناش اهنت . میخرچیم نومدوخ رود

زیمت زا هک دنچ ره مینک ناربج وبآ دوبمک اللقا میتسنوت و میدرک ادیپ

یزیمت زج هنکیم رکف یزیچ ره هب مدا طیارش نوا ...وت میدوبن نئمطم شندوب
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دوب هدرک تداع یتشادهب ریغ زیچ همه نیا هب ممچب هگید ؛ ندوب یتشادهب و

یاه رام نتفرگ وت نیودار و دوب رام طقف هتفه کی نیا وت منوماذغ ؛ راگنا

مدرک تداع دعب یلو مروخب دمویم مدب شلوا دوب هدش داتسا یباسح هراچیب

دایز یور هدایپ ومدوب هدش رت نیگنس . هدیم قفو وشدوخ طیارش اب دوز دازیمدآ

غاب نیا زا مد ره هک خالهص دیشکیم ریت ملد ای تفرگیم مسفن ،ای رتتخس مارب

مدآ یدادعت رود زا میدنورذگ و ریگ سفن برساالیی هکنیا زا .دعب دیسریم یرب

یتقو یلو مدز مهوت هدز مرس هب امرگ ای هبارس ای مدرک رکف لوا ؛ ندشیم هدید

هب اعقاو مدیمهف هشیملش هراد ششین مک ومک هدش هریخ اجنومه هب مدید مدرک هاگن نیودار هب
. میدیسر شرخا

دش. مومت هگید ، هزرم اجنوا نیبب میدیسر هرخ ...بال اویت _

رناژی نیچمه ، مدروخ رناژیاز یندیشون هدات نیودار فرح نیا اب هک راگنا

نهد واب دنوم بقع مزا نیودار هک ندییود مکش نوا اب مدرک عورش و متفرگ

هاگن بقع وهب متشگرب هیلا، خ مرانک مدید مدرک هاگن ، درکیم مهاگن تشاد زاب

. هنکیم هاگن ونم تهب اب هراد هداسیاو رونه مدید مدرک

هرب هشب دود شمه هشاب ایور مسرتیم ودب ، هدرب تتام ارچ هگید ایب نیودار _

اوه

دیشک ومپل و دموا متمس هب دنخبل واب مورا

نیع االن تفریم هار و دزیم سفن سفن شیپ هقیقد دنچ ات هشوم موناخ هخآ _

. مسر یمن شاپ درگ هب منم هریم هراد تج
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میسرب نوشهب میرب دوز ایب داد مهب هرابود نوج ادخ راگنا _

رومام صیخشت میدشیم رتکیدزن یچ ره نتفر هب میدرک عورش وتفرگ ومتسد

و درکیم رتمک وشاهمدق تعرس نیودار میتفریم رتشیب یچ وره دشیم رتتحار یناریا و ناغفا یاه
باهش و یلع رداق هتسد و راد نارگن دییاپیم وفارطا مادم

شوگ هب دنلب یاه راصح تشپ زا دایرف یادص و میدیسر زرم هب هرخ ،بال دوب

. دیسر

ااااااااویت ننوشدوخ ، نشاهانوا _وا..

یم ادص و ممسا سفن کی و دیرپ یم نییاپ هکباال یمادنا الرغ درم هب ومهاگن

ردقنیا نم یامین ، دوب امین نوا نم یادخ ، مدرک شهاگن تقد اب متخود ، درک

، ندموا مه هیقب امین یادص ،اب شمتخانشن لوا هاگن کوت دوب هدش الرغ

زا شمه ، متخیریم کشاو مدیدنخیم دوب مه نیمار یتح و دبمار اباب ، منوجاقآ

دش. مومت هرخ دوب،بال یلا حشوخ

میدیسر هرخ ،بال نتسه مدبمار اباب ومنوجاقا ، نتسه همه نک هاگن نیودار _

منیبیم باوخ مراد راگنا هشیمن مرواب ،

هک میسرب نوشهب دوب هدنومن یزیچ ، درکیم هاگن هیقب هب هدنخ اب مه نیودار

هب هحلسا ناغفا یاه درم نومرود اهی هپت اهو گنس تشپ زا خلم و روم نیع

اب سرت ...زا داتفا نیمزیور نیودار تسد زا لیاسو ؛ نتفرگ ونیودار ونم رود و نوریب تخیر تسد
شهب ومدوخ و متفرگ ونیودار تسد متسد اتود

. تخادنا مرمک رود وشتسد ودرک مهب یهاگن ، مدنوبسچ
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تسین یزیچ مزیزع سرتن _

و ندرکیم نومهاگن سرت اب هک متخود نیمار و امین ، منوجاقا اباب وهب مهاگن

کیلش ی هداما و تسد هب هحلسا ناریا یاه رومام مه زرم فرط نوا

سرت هک یزیچ یلو دوب یلع رداق دارفا زا رتشیب مرظن هب اه رومام دادعت ، ندوب

. ندرکیم هاگن وندوب هداتسیا یثنخ هک ندوب ناغفا یاه رومام تشاد

و متفر بقع یمدق سرت زا دموا نوریب شدارفا نیب زا هک یلع رداق ندید اب

سرت ندید ،زا دوب هریخ مهب شحیرک دنخبل .اب مدرک میاق نیودار تشپ ومدوخ

درب. یم تذل مامشچ وت

الم وما زا نم و ینم ال وما وزج ،وت ناج رتخد یدرک رارف یدرکن یبوخ _راک

مرذگیمن

داد. مشخ هب وشاج دشو هتسب ششین

. متدنورپ اج زا نیودار دایرف یادص . اویت اجنیا درگرب یریگرد و رسدرد _یب

رااااااااااین تنوبز هب ونم نز مسا وش هفخ _

ونیودار یوزاب رت مکحم نم دشو کیدزن نومهب یا هگید مدق یلع رداق

. مدیبسچ

دش. دهاوخ نم رسمه اسب هچ ونم ال وما دش؛حاال مومت دوب وت _نز

سامتلا ،واب متشاد شهگن یتسد ود هک هرب شتمس هب تساوخ نیودار
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مدرک شهاگن

نیودار ادخ وروت _

دینک شوگ _

دش. دنلب اه سنف تشپ زا رفنکی تبحص وگو دنلب یادص

یناریا نطومه ود رس درد یب یلیخ هک هرتهب هنکیم تبحص رفیلع گنهرس _

یارب نیا و میشیم یریگرد هب روبجم هنرگو ، دینودرگرب ناریا کاخ هب ورام

دوب. دهاوخن یدنیاشوخ قافتا ناتسناغفا تلود

دوب. هدرک فوطعم شدوخهب ور همه ساوحدوب هداتسیا امین ومنوج اقا رانک هک تسد هب وگدنلب درم

دز: دایرف رومام نوا هب ور یلع رداق

هب کیلش ، گنهرس بانج ینک کیلش تمس نیا هب ینوتیمن هک ینودیم _

. گنج عاالن ینعی ناتسناغفا کاخ

درک: هاگن نم هب هرابود

مه ناتسناغفا تلود دایمن رب نوشتسد زا یراک نوچ نکن شوخ انوا هب وتلد _

تقو تفیب هار منک هکت رازه وترهوش تمشچ یولج ییاوخیمن رگا هنم تشپ

ناج رتخد مرادن

هب متسنوتیمن ، مدوب هداتفا هکسکس هب سرت زا ومدیزرلیم یسوسحم روط هب

حاال ماه زور نیا سوباک مامت ؛ مرادرب مشچ شزا مه ندز کلپ یهی هزادنا

نیودار درک. یم دیدهت ومنیودار مدوخ یاج هب رابنیا و دوب هداتسیا ملباقم
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درک. مهاگن نارگن و دیچیپ مرمک رود وشتسد درک سح ومشزرل

بوخ تارب مرب تنوبرق شاب مورا مزیزع شاب مورآ . هنکب هنوتیمن یطلغ چیه _

مه وت وشامخا ، دموین شوخ شجازم وهب دینش و نیودار یادص یلعرداق . تسین

: تفگ نیودار هب ور یبصع نحل واب دیشک

؟ منکب منوتیمن یطلغ چیه _نم

وناز هنحص نیا ندید زا نتفرگ هنوشن ونیودار اه هحلسا مامت و درب باال وشتسد

نوشفده منیبن ات متسب ومامشچ ، مداتفا نیمز یور وناز اب مکحم دشو مخ ماه

هشب هتفرگ مزا میگدنز مامت ات هیفاک هراشا هی طقف منیبن ،ات هنیودار

یم مرس وت نیودار مسا طقفو طقف و دوب لفق مزغم . منک راک یچ متسنودیمن ،

نیع ، نامه کیلش یادص ندش دنلب و انامه مامشچ ندش هتسب . دیخرچ

مشوگ ور ومتسد ، دمویم کیلش یادص فرط ره وزا دوب هدش گنج نودیم

تسد شمودکچیه هک یکیریتسیه یاه غیج ، مدزیم غیج ومدوب هتشاذگ

مش ورب ور نیودار نوخ قرغ مسج اب ومنک زاب ومامشچ مدیسرتیم ، دوبن مدوخ

نانچمه نم و دیشک یم شدوخ لا بند و درک مدنلب و تفرگ وماه وزاب یتسد ،

عطق مه هظحل کی یزادناریت و کیلش یادص مدزیم غیج هتسب یامشچ اب

دش.... هایس ایند مامتمدرک سح هظحل کی ک دوب مور راشف ردقنیا ... متشادن تمواقم تردق ، دشیمن

تمس هب ونم روز هب یلع رداق ؛ مدرک زاب وماشچ و مداد تارج مدوخ هب هرخ بال

،اب ندز واپ تسد هب مدرک عورش ما هتشادن نوج مامت اب دیشکیم شنیشام
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هربیم روز هب ونم هراد نیا هک تساجک نیودار منیبب ات مدرک هاگن ومفارطا سرت

مه دبمار اباب و امین و منوجاقآ ، داتفا نیودار نوخ قرغ دسج هب ممشچ ؛

لثم ندیزرل هب مدرک عورش ، مدرک هاگن نیودار هب هرابود ، ندوب هدش یمخز

متروص هب هک یلیس اب مدرکیم ادص وشمسا ومدیزرلیم هدرک جنشت هک یسک

. مدیرپ دروخ

. هبوخ حملا نک هاگن ماجنیا ،نم مزیزع ماجنیا _نم

بوخ و شنارگن هاگن هنک، ممورآ درکیم یعس و دوب هتفرگ ومتروص فرط ود

وت ومدوخ ، دوب کانتشحو سوباک هی طقف نوا هک دنومهف مهب شلا ح ندوب

. ندرک هیرگ هب مدرک عورش دنلب یادص واب متخادنا شلغب

سرت هساو یزیچ ، مترانک نم نیبب دش. مومت یچ همه ، مزیزع دش مومت _

مدش؛وت مفارطا هجوتم هزات درک. ممورآ شنتفر هقدص نوبرق اهو شزاون .اب هرادن دوجو

وسالی و متشاذگ ممکش ور ومتسد سرت اب ومداتفا مچب ،دای میدوب ناتسرامیب

. مدرک هاگن نیودار هب

غیج و یایم شوهب هک هزور جنپ دش دراو تهب هک یبصع کوش رطاخ _هب

هبوخ شلا ح هچب شابن نارگن ؛ یریم شوه زا هرابود ینزیم

مدب نوکت ومدیکشخ یاه ل**ب مدرک یعس

ناتسناغفا ؟ای ناریا ؟ مییاجک _
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دز. یشخب نانیمطا دنخبل

مزیزع میناریا _

و... امین ، منوجاقا _

. مدب همادا تشاذن

شابن نارگن دشن شیزیچ یسک نبوخ همه _

نوخ قرغ وروت و منک زاب مشچ مدیسرتیم دش، یزادناریت متسب هک ومامشچ _

و تسشن تخت یور مرانکو دیشک مور وروتپ ، مشکب زارد هرابود درک مکمک . منیبب

دیس. وب* ومرس

لبق زا هک ناتسناغفا و ناریا یارومام دشو ترپ وت هب نوشساوح همه _

ماع لتق شدوخ و شدارفا مامت و ندرک نوشریگ لفاغ ندوب هدرک گنهامه

ندش

؟ دشن شیزیچ یسک _

تسین میخو نوشلا ح یلیخ رکش ورادخ یلو ندش یمخز رومام ات هس _ود

درک. توف ناغفا یاه رومام زا یکی طقف

ندش؛ دازآ شریسا یارتخد و انز مامت ، تفر منهج هب یلع رداق هرخ بال سپ _

یچ؟ باهش

. هبیقعت تحت نانچمه یچیه _

یور ومتسد ، داتفا دادیم نوشن و دادماب هس هک راوید یور تعاس هب مهاگن
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. متشاذگ نیودار تروص

باوخب ریگب هزمرق تامشچ _

هنوخ متفر نم ندوب ترس باال ارات و نامام یلگ نم زا لبق شابن نم نارگن _

. تفر رد میگتسخ متفرگ شود هی

دز. ینوطیش دنخبل

. مزادنیمن نیمز وتور هشاب ینکیم رارصا حاالهک یلو _

تقو دنچ درک. ملغب مکحم و داد اج هرفنکی تخت یور مرانک وشدوخ روز هب

مه تش نمبال هساو ؛ میدوب هرهب یب مه مرن و مرگ باوخ یاج زا یتح هک دوب

تحار منهج نوا زا هرخ ...بال متشاذگ شنیس ور ومرس . دوب هدش وزرآ

دروخ هب یتح میم، سال ود ره هک رکش ور ادخ دش... مومت سوباک هرخ ،بال میدش

هی مدیدیمن مباوخ ،وت هریگیم درد مزغم منکیم رکف منومتدم نیا کاروخ و

راخ و کاخ وت ای مروخب رام نوبایب و هوک وت ماوخب یگنسرگ روز زا یزور

و ارات و نامام یلگ ، یرپ نامام و منامام ندوب همه و دوب تاقلا م تعاس . مباوخب

دوب هدش الرغ تدم نیا یباسح ک منوبرهم یامین ، امین و منوجاقا و دبمار اباب

ودرک زاورپ متمس هب دش قاتا دراو هکنیا ضحم دوب.هب هداتفا دوگ شامشچ ریز

نیریش باوخ هی ایایور نیا مدیسرتیم ، مدیسرت یم زونه ؛ مدرک شلغب مکحم هتساوخ ادخ زا نم
. هشب مومت دوز و هشاب

یدرک مریپ ، اویت مدش ،ریپ هنیبیم وت حلا نیا هک تشاداد هریمب _



391

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

دوب. هدروآ شرد هنودرم یاه هیرگ اب ور همه کشا و درک یم هیرگ

هگید رابکی طقف راب رابکی متشاد وزرآ ، امین دوب هدش وزرآ مارب زور نیا ندید _

منک. تلغب منوتب ، نوتمنیبب منوتب

یرهاوخ درک؛ ضوع ارات اب وشاج دشو ادج مزا ارات روز هب ودیس ووب* مینوشیپ

و دید ومنتفر مشچ اب نوچ دش. ریپ سلا هد مندش هدیدزد زا دعب منودیم هک

. دموینرب شزا یراک

متفریمن ؛رگا دوب نم ریصقت شمه ، اویت ندیدزد یم وت یاج ونم شاک _

دوب نم ریصقت ، هشکب ونم ادخ . تندربیمن

مدرک کاپ وشاکشا و مدیس وب* وشتروص

تولج هدنگ ورومورس هک ینیبیم وفرح نیا هگید ،نزن هنکن ادخ هنووید _

هبوخ مملا ح متسشن

تندوب هدیدزد هبوخ رهاوخ یدش هدنگ ردقچ ، یدموا بوخ ور هدنگ _: تفگ و دیشک باال وششینیب
ردقنیا

یدشیم ردقچ تندیدزدیمن یدش

مدز شوزاب هب مورا و مدیدنخ

مناااخ _ارات نیودار

درک. کزان شارب یمشچ تشپ و درک هاگن نیودار یعنصت یامخا هب ارات

هگید مگیم تسار بخ ، شیا _
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دروارد و نیودار یادا و درک تفلک وشادص

یدش کیچوک رهاوخ یاو مگب .االن مگیم یچ نم هنیبب هداسیاو ؛ مناااخ _ارات

. میجبا هب مگب غورد یچ یارب ؟ هنکیم یرییغت شزیاس

تساجک ترهوش نک. شزیاس دعب دایب نییاپ ناتسرامیب تخت زا رازب _حاال امین

هنک؟ ت هعمج دایب

. تفر امین هب یا هرغ مشچ

دایب تسنوتن تشاد هاگداد _

هنک تحارتسامکی دیرازب هدنورذگ و یتخس یازور هچب نیا اباب دینکن ش هتسخ _ نوجاقا

مکی هباوخب هچب نیا میرب ، هگیم تسار نوتاباب _هرآ نامام

وروت دینومب دوب هدش گنت ،ملد مدیباوخ یفاک دح هب ناج نامام دایمن مباوخ _

ادخ

نیا مینومب هگید مکی رگا یلو ناج اباب مینومب داوخیم نوملد _ام دبماراباب

نومتقورس دایم رزودلوب اب هباصعا یب هراتسرپ

مزا روز هب دید ارات لغب ووت مندز واپ تسد هک نیودار ، مدوب ارات لغب وت زونه

. مدشیم هتشک ارات یاراشف طسوت درکیم ملو رت رید هقیقد کی رگا درک شادج

اباب نک شلو ارات دش هفخ _ نیودار

هن؟ ای ینکیم نوملو هقیقد ود نیودار هدش گنت _الالهاالهللا،ملد ارات
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شیشک یم هک منک تلو _ نیودار

منومیم نم دیرب اه امش ، دینک اوعد نوریب دیرب دیشاپ اه هچب _ یرپ نامام

دیرب اهامش منومیم نم ردام _هن نامام یلگ

ندنوم رس نوشلکلک هب یتذل هچ اب نم و ندش ندنوم بلطواد مودک ره مه امین و نامام و ارات
درک ندنوم عاالم هک نیودار مکحت رپ یادص . مدرکیم هاگن

نوشهب یتخس یازور .... دزن یفرح هگید سکچیه دشو همه توکس ثعاب

...هب نتفریم مچب ومدوخ ی هقدص نوبرق مادم یرپ نامام و نامام دوب، هتشذگ

هظحل کی ترسح طیارش نوا وت هک ییاسک مدرک هاگن مداوناخ یاضعا کت کت

نوشرانک هرابود منوتب ات متساوخیم تصرف هی ادخ ،زا متشاد ونوشندید

ووت یتدم تساوخ نیودار مدش صخرم ناتسرامیب زا هک دعب زور ...ود مشاب

ور هنوخ دوب هداد لوق هک روطنومه ات مینورذگب دبمار اباب و یرپ نامام هنوخ

نومارب دنفسوگ ات ود هنوخ یولج . مدوب هتفریذپ لیم مکلا اب نم و هنک ضوع

وگ زاب ییاج ریخا تاقافتا ونم ندش هدیدزد هیضق دوب هدش رارق ؛ ندرک ینوبرق

نشج یرپ نامام هداوناخ هب یدیدج وضع روضح تبسانم هب ضوع ؛رد هشن

ابیز والهلو رهمدار و نامدار نم، ی هداوناخ رب هکعالهو دید کرادت یکیچوک

ومطبار متشاد تسود سکعرب مدوبن تحاران ؛ ندوب انومهم زا یئزج مه

یاه هظحل هظحل زا داد مهب یگرزب سرد داتفا هک یتاقافتا منک بوخ نوشاهاب

ترودک و هنیک اب متشادنتسود و دوب هاتوک یلیخ یگدنز یارب تصرف مربب تذل متساوخیم میگدنز
منک. شبارخ
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؟ وتچب میروخب یدیسرت اتاالن؟ یدرک یفخم ارچ حاال نوج اویت _

نحل اب مدرک یعس ومتشاذگ شتسد یور ومتسد هگب یزیچ تساوخ نیودار ات

. مدب وشباوج یمیلا م

. مگب ماوخب هک نوتمدیدن ، هیفرح هچ نیا مزیزع _هن

هیچ؟ شتیسنج _حاال

. مدرک دوب هدیسرپ وسالو نیا دنخزوپ اب هک رهمدار هب یهاگن

هرتخد _

شااپب و زیرب هگید رتخد ، هرسپ مدرک رکف هک دیتفرگ نشج نیچمه ووووا _

؟ هراد

درک: یتسد شیپ ارات مدب باوج متساوخ ات

،نیا هزیزع هشاب یچ ره هچب یام هداوناخ وت هرادن رسپ رتخد نوج ابیز _هن

. همهم نبقع ایند زا زونه هک هداتفا بقع و لما یاه هداوناخ هساو عوضوم

هک مدرک لر تنکومدوخ یلیخ داد، شلیوحت ییامن نودند دنخبل ارات دشو زمرق ینآ ابیز تروص
. مدنخن

. دازب رسپ هنوتب هک هدرک رنه ینوا ، هردپ نیشناج رسپ _

ک دوبن نامام و ندوب هتسشن ام زا ادج ارتگرزب ک مدرک رکش ور ادخ ردقچ

. هروخب صرح

. شکشیپ رسپ هتشادن مندییاز رتخد نیمه رنه ناج _عفالهکالهل
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و ندرکیم هاگن لک لک نیا هب دنخبل اب مه نیودار و نیمار و امین ارات، زا ناما

. نوشارب دوب هدش یبوخ یمرگرس

درک هاگن ورارات یصاع رهمدار

ماوخیمن هچب عفال مدوخ _نم

هدن رظن مه هیقب هچب دروم رد سپ _

: تفگ یا کالهف نحل واب دوبن یضار یلیخ ثحب نیا زا نامدار

دینکیم ثحب مه اب ردقنیا ،ارچ امیشاب مه رود مییاوخیم بش هی اباب _یا

داد: همادا و درک نم هب یهاگن دعب

هرخ ،بال منیبب ومدازردارب ات مرظتنم هناربص ،یب هشاب ریخ شمدق هللا اشنا ناج اویت مگیم کیربت _
دایب ایندب هرارق نادناخ نیا زا هون نیلوا

. مداد وشباوج دنخب بال

هنیبب وشاه ومع و دایب ات هرظتنم منم رتخد ، تفطل زا یسرم ، نامدار نونمم _

نیا و درک مهاگن ، مرادن گنج رس همهفب رهمدار ات متسب عمج ور ومع دمع زا

شهاگن ریز ، راگنا تشادن مزا نتشادرب مشچ دصق دشو وطالین یدایز هاگن

اب مورا ، دوب هدش نم هب رهمار ی هریخ هاگن ی هجوتم الهل مدوب هدش بذعم

دز. شولهپ هب یا هبرض شجنرآ

؟ ربخچ منبش زا نیودار _

وشباوج درسنوخ یلیخ مه نیودار هنک، ناربج رهز نیا واب هاگن نوا درک یعس
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داد

ونم یرس ره هک شیدید راب دنچ الوت ؟صا یریگیم وشغارس نم زا ارچ _

؟ یریگب ربخ شزا یاوخیم ینیبیم

. تسب ور الهل شین نیودار مهرد یامخاو یدج نحل

هنک. ضوع وجو درک یعس دزو یکمشچ مدش، تحاران دیمهف درک مهاگن اراتمتفگ یروجنیمه _هن

پوت ربخ هی اویت یتسار _

مدرک شهاگن واکجنک

نراد جاودزا دصق نومشاداد ناخ _

هاگن درگ یامشچ اب دوب هتسشن مورب ور هک امین تمس هب عیرس

دوب یداماد سابل وت امین ندید موزرا نیرتگرزب ، مدرک

مگب شهب متساوخیم مدوخ ؟ هروخیمن سیخ تنهد الووت وت ارات اباب _یا

اباب هشاب _

داد: همادا مخا اب نم هب ور

هنک جاودزا داوخیمن امین اویت _

دوب. هتفرگ نوشدنخ ارات صرح رپ نحل زا همه

میداتفا یسورع هی سپ هب :هب نامدار _

هگیم یزیچ هی ارات اباب تسین مولعم زونه _

الهل ضارتعا یادص . نکن تخبدب وتدوخ هدشن رید زونه ایدوب هدنوم سالم وت ام وت طقف : رهمدار _
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درب باال وشاتسد میلست ی هناشن هب رهمدار دشو دنلب

هک نرادن اسناش نیا زا نم لثم همه دوب نیا مروظنم مدرک یخوش مزیزع _

هشب نوشبیصن هتشرف

نتشاذیم شرس هب رس همه و دوب هدش داش وج امین جاودزا ربخ اب

؟ ینک تخبدب یاوخیم ویک :حاال نیودار _

ههاگشزومآ یاسردم زا یکی _

مرب سیردت یارب دوب هدرک رارصا منم هب یلیخ و تشاد نابز هاگشزومآ امین

هتبلا ، دادن مهب ور هزاجا نیا تقو چیه نیودار اما مدوب یمجرتم سناسیل نوچ

دوب. گنج نودیم ام یگدنز هک دوب یتقو

نک قیقحت رتشیب هداد تبثم باوج تهب :رگا نیمار _

ارچ؟ _

هراد یلکشم هی هرتخد دص رد دص نوچ _

مدیس وب** مکحم وشتروص متفر امین تمس هب ومدش دنلب اج زا

یهلا نم مرب تنوبرق ، داوخب نوشلد میلیخ ، ومشاداد دینک تیذا رتمک _

دیس وب* ومتروص ال باقتم دشو دنلب

ستشرف ک تسین رهاوخ دیریگب _دای

یچ؟ نم سپ _ارات:

یا هتشرف مه _وت
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یچ؟ نم یچ :نم نیمار _

یسیلبا وت رام رهز ویچ _نم

رس وت دروخ شقیقد یریگ هنوشن وزا درک باترپ امین تمس هب یبیس نیمار

راثن دوبن و دوب دلب شحف یچ ره مه ارات میدوب هتفرگ درد لد هدنخ ،زا ارات

رانک متشگرب . دوب هداتفا ندرک طلغ هب نیمار یلفط درک، شارهاوخ و نیمار

؛هب میدوب هتسشن ناویا وت هک ام شیپ دموا ییاریذپ وت زا نینط متسشن نیودار

. شتفرگ اوه ور نیودار هک ملغب وت هرپب تساوخ و دییود متمس

هلگشوخ موناخ هلجع نیا اب اجک _

خهلا لخب _ملب

_چال مزیزع هنک تلغب هنوتیمن خهلا نومب ومع لغب _

هراد ینین خهلا هخا _

مهب دز لز شولوچوک یامشچ اب

؟ شوک _

. تشاذگ ممکش یور مورا وتفرگ وشتسد نیودار

ارات لغب دییود دزو غیج دعب نیودار هب هاگن هی درک نم هب هاگن هی نینط

هروخیم تدرد هب ریگب دای هنداد حیضوت عضو هچ نیا نیودار دیسرت مچب _ارات:

ندیم حیضوت هچب یارب یروجنیا
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: تفگ یدج یلیخ و نینط هب درک ور دعب

تیذا ونم رگا مه ،وت شمکش وت هتفر و هدروخ وشینین خهلا ملگشوخ نیبب _

؟ مرتخد یدش هجوتم ، تمروخیم منم ینک

وت تفر دزو غیج هرابود درک هاگن ارات هب مکی نینط

دیسرت هچب تنداد حیضوت نیا اب ترسرب کاخ : امین _

هریم شییاد هب هداز حللا هچب هتبلا هریگیم رید مکی مچب هچ نم :_هب تخادنا اپ یور وشاپ ارات

درک مهاگن نارگن نیودار

هنومیم نومتسد ور هنرگو هرن امین هب ام هچب هنک ادخ _

درک نیودار هب یکاش هاگن امین

هن هش نم لکش تچب هک یش اعد هب تسد دیاب زااالن ترسرب کاخ مه _وت

شلگنم یاه ومع

: تفگ رهمدار وهب دیدنخ دنلب نامدار

اتفگ ور وت رهمدار _

هشب نم لثم هچب شیااال دینکن اوعد نصا ابیز: _

سناش نیا یلو تفرگ وروت دموا نامدار هتسرد حاال ابیز تنوبرق :هن نیودار _

. هشرتیم هنومیم هشیمن نم هچب بیصن سناش وهی هنویلیم رد کی

نتفگیم همه ؛ میدوب هدش رود لبق زیتس و گنج نوا زا رکش ور ادخ

هظحل نیا زاب متسنوت هک مدرکیم رکش ور ادخ مرازه راب یارب نم و ندیدنخیم
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اب مامت هام ،هس هرتخدهچب میدیمهف و میدرک یفارگونوس ناتسرامیب وت عقوم نومه . منیبب ور اه
ب مسا هی رس رخآ و میدرک رکف شمسا هب نیودار

هظحل ام،زا یگدنز دیشروخ ؛ دیشروخ رتخد ینعی ادیت ، میدوب هدیسر مهافت

و دیشک یتخس نم یاپ هب اپ میدش ربخ اب شروضح و شدوجو زا هک یا

منکیم رکف متشاذگ رس تشپ هچب هی دوجو اب هک ییازور هب یتقو ؛ درک تمواقم

هدش نیگنس یباسح و دوب میرادراب رخآ یاه زور ... مرایم نامیا هزجعم تردق هب

مدیشکیم روز هب مسفن مدوب

یدیم شلوط ردقچ هگید ایب نز یلقلق ودک _

داد یم صرح ونم و دوب هتشاذگ مور ادیدج نیودار هک دوب یمسا

. مروخیمن ماش نم ال ،صا نیوداااااار _

تخت ی هبل مرانک و دموا متمس هب تشادرب قاتا بوچ راهچ زا وش هیکت

دیس وب* وماه وم یور و درک هقلح ماه هنوش رود وشتسد ، تسشن

وزا دایم ملد هت زا بقل ،نیا هگید یدش درگ بخ هک هرادن ندرک رهق مزیزع _

هرتهب هقدص نوبرق اتدص

همع درد هب تبحم لدم نیا مااااااوخیمن ، ماوخیمن _ شاپ ور مدز مکحم و مدرک شهاگن پچ پچ
هروخیم تناج

یشیم یندروخ ، هگید نکن رهق _

داد: همادا و مدرشف شدوخ هب



401

اویت 

نایخرف اسهم 
ناگدنسیون هفاک نمجنا  CafeWriters

نم مرب شنوبرق . یگنسرگ زا درک شغ یلفط نامام یلگ ممناخ وش دنلب _

همدوخ یودک

ود شرخا نتفگ ودک اب هکدوب هدش زاب شافرح و شنتفر هقدص نوبرق زا مشین

تعرس هنافساتم ، متشادرب تخت یور وزا تش بال صرح دش،اب هتسب مشین هراب

درک رارف قاتا زا شمنزب هکنیا زا لبق و دوب نم زا رت دنت شلمع

تاقافتا نوا زا دعب هام راهچ . دزیم مادص یروجنیا راب ره مدروخیم صرح ردقچ

وش هشقن لبق زا شدوخ نیودار هک یدیدج هنوخ هب میتفر یرپ نامام هنوخ زا

ندوب هدیچ ارات و منامامو یرپ نامام مه لیاسو مامت دوب هتخاس و دوب هدیشک

هنوخ و ندرب ونم هزات نامدیچ زا دعب ؛ منیبب مرب مدوخ ندوب هتشاذن یتح و

هتفیب نایرج هب شوت هرفن هس یگدنز هی دوب رارق هک یا هنوخ ، مدید ونومدیدج

لیاسو ی هیقب هارمه دوب هدروآ و ندوب هدیرخ مرتخد یارب هک ینومسیس یشک بابسا عقوم نامام .
کسورع ای دمویم عقوم ره مه نیودار ؛ ندوب هدیچ

هچب نیا هب مدرک یم رکف هک یزیچ زا رتشیب ، سابل و شفک ای دوب شلغب

نارود وت هک دشن اه اباب ی هیقب لثم تفگ یم داد، یم نوشن وعالهق قشع

ریز زا وشنامام یاه هنورایو ای مشاب شیتم سال بقارم و مسرب مچب هب ینینج

زا مدرک یم فیک ردقچ نمو منک ناربج نوتارب االن دیاب سپ منک ادیپ گنس

مرانک هک دوب هدموا نامام یلگ رخآ ی ازور نیا ش. هناردپ تبحم همه نیا

هعمج حبص . هشاب تحار نوشلا یخ همه تسین هنوخ نیودار هک ییاتقو ات هشاب

ارذگ یلو متشاد درد مکی بشید ،زا هرخب میلح و نون دوب هتفر نیودار و دوب
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مدوب هتفرگ سرتسا ، دوب هدش رتشیب شتدم حبص زا اما دشیم بوخ دوز و دوب

ومدش دنلب ، دوب هدنوم دوب هدرک صخشم رتکد هک یخیرات ات زور هدزاود زونه

سپاولد نامام یلگ هشو مورآ مدرد هکلب هنوخ وت نتفر هار هب مدرک عورش مورآ

دش، رتشیب مدرد تدش و دشک ریت ز*ری*ملد هنوخزپشا وت مرب متساوخ ؛ات هشن

دموا دنب مسفن دوب؛ هتفر باال مبلق نابرض سرت زا تخیریم متروص رسو زا قرع

منوتب راوید کمک ابات مدوب هتفرگ راوید هب ومتسد دش، بوخ هرابود قیمع سفن ات دنچ زا دعب یلو
هک شهاگن لخاد دموا و درک زاب ورد نیودار ، مرادرب مدق

درک دنت اپ متمس هب عیرس داتفا مهب

؟ یدرک قرع ارچ ؟ یموناخ هدشیچ _

! مراد درد مگب مدیسرتیم ارچ منودیمن ، منزب دنخبل مدرک یعس

نک ادص منامام یلگ نک ضوع وتسابل منیچیم وزیم ات مزیزع تسین یزیچ _

. هناحبص نییایب

وزاب تنیباک ،رد هشب تحار شلا یخ ات مرادرب مدق یداع مدرک یعس مه دعب

هرابود دشیم رتشیب هظحل ره مدردو دیزرل یم ماتسد ، متشادرب و ناویل و مدرک

ناویل ومدز یدنلب غیج درد زا هک دیشک ریت یروج ملد دشو دایز مدرد تدش

ات نامام یلگ ، ندییود متمس هب لوه اب نیودار و نامام یلگ ، داتفا متسد زا

: تفگ نیودار هب ور دید ومفایق

ناتسرامیب شمیربب دیاب ودب هشتقو ردام نیودار _
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هک نوریب دییود اهنت شلوه زا نیودار ، مشکن غیج ات مدادیم راشف مه ور ومابل

دوب. هتفرگ مدنخدرد نوا حاالوت دیشک وش وزاب و نیودار لا بند داتفا و درک لو ونم نامام یلگ

درد زا دش هالک مچب نک کمک ایب هک ناتسرامیب یرب اهنت متفگن ردام اجک _

مچب ... کاس _س...

مرادیم رب نم ردام شابن نارگن _ نامام یلگ

مدش، نیشام راوس و مدیشوپ سابل نیودار و نامام یلگ کمک هب یتخبدب اب

،اب ناتسرامیب میسرب دوز ات دنوریم تسنوتیم هک یتعرس نیرخآ اب نیودار

مدرک رکش ور ادخ ردقچ ، تفریم مدای کال درد ییاهاج هی شحاضتفا یگدننار

مندب وت هک یدرد ره واب منک لر تنک ومدوخ متسنوتیمن هگید . میدیسر سالم هک

ندوب مدرد نیکست ییاروج هی اه غیج نوا ، مدزیم غیج لد هت زا دیچیپیم

ومتروص رسو و تفریم مقدص نوبرق نیودار مدزیم هک یغیج ره ،اب راگنا

دیس. ** وبیم

رایب تقاط هگید مکی مکسورع ناج مرب تنوبرق ، یهلا هریمب نیودار _

تعاس تشه زا دعب هرخ .بال دوب مرانک مه لمع قاتا وت هک دوب بوخ ردقچ و

و غامد و مشچ نک هاگن دش..._ نیودار ونم یگدنز تکرب و دموا ایندب مزیزع یادیت ندیشک درد
امین هب مشتروص یدرگ هتفر نم هب شنهد

هیبش هچب دعب دوب انوا اب یلصا شقن یچ؟ شردام و ردپ سپ ناج _ارات نیمار

؟ سامین وتو
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تسین دراو مه ضارتعا هنم لکش هچب _ ارات

تفرگ شزا ور هچب و تفر ارات تمس هب امین

دشن شاباب لکش رکشور ادخ ، همدوخ لکش شیچ همه هچب _

ور هچب ندرک یراک ره اما دوب ادیت هب هریخ دوب هدموا هک رخا ات لوا زا نامدار

هتفیب شلغب زا دیسرتیم ، درکن لغب

هراد لکشم نوتامشچ اه امش اه، هنم لصا ربارب یپک مرظن هب یلو _ نامدار

دیدب صیخشت تسرد دینوتیمن

رکوپ دوب هتسشن تخت ی هبل مرانک مه نیودار و مدوب هدیباوخ تخت یور نم

. میدرکیم شوگ مرتخد لیامشو لکش دروم رد هیقب رظن راهظا هب سیف

دیس وب* ور ادیت تسد مورا و داسیاو امین ی هگید فرط رهمدار

، هخا هشاب اهامش لکش دیاب ارچ هچب ، ربکا _هللا یرپ نامامهتفر نم هب شایلگشوخ ، همدوخ لکش _
و نامام لکش

هشاباب

لطس وت وشفرظ دش تحار شلا یخ منهد وت توپمک لک ندنوپچ زا هک نامام

تفرگ امین زا ور هچب و تخادنا بزاله

نوتارب هشاب ریخ شمدق ، هرب شنوبرق ردام یهلا _

و درک مهاگن ضغب واب دنوخرچ ادیت رس رود و یناموت رازه هد ات دنچ منوج اقآ

شادص ضغب هساو مداد نوج نم

دش تحار مه تیگدنز وتو تباب زا ملا یخ اباب رکشور ادخ _
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درک هقلح اباب ی هنوش رود و شتسد دوب هتسشن اباب رانک هک دبمار اباب

رکش یهلا ، دروا نوممه یگدنز وهب یداش هچب _نیا

منودیمن ، ندرک یم هاگن و ندوب هداتسیا هشوگ هی رخا ات لوا زا والهل ابیز

وزرآ نوشتفج هساو ور هظحل نیا ملد هت زا نم یلو تداسح ای دوب ترسح

مدرک

وت هک متسد ، متفرگ شرهم رپ هاگن واب مباوج و مدرک هاگن نیودار ؟هب اویت دشیچ شمسا _ ارات
شتسد

. درشف و دوب

ادیت _

ردام هنک شظفح ادخ یگنشق مسا _هچ نامام یلگ

هب هب خالهش لثم مشمسا یتح امرفب _ ارات

امین و ادیت ، ههیبش مهب ردقچ نیبب هنم، مسا لثم ریخن _ امین

عنام رهمدار یادص هنزب یفرح تساوخ وات درک کزان شارب یمشچ تشپ ارات

دش.

ادیت و رهمدار ، هشومع مسا لثم شمسا اباب دینکن اوعد _

تهابش همه نیا الزا صا مدرک ،فک ههیبش یلیخ وت ناج _هرآ امین

دیشک درد تعاس تشه هک شتخبدب نامام مسا لثم مه ال صا _هرا نیودار

تسین
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دش دراو شاباب دینک عمج _هوا نامدار

و صرح هن هشابتقافر رس ،زا ینمشد هن هشاب یتسود رس زا هک ییاه لک لک هگنشق ردقچ
هرخ هکبال دیخرچ دشو تسد هب تسد ادیت ردقنیا . تداسح

شهب ادیت راگنا هک امین صوصخب ور همه روز هب راتسرپ و دمورد ش هیرگ

ات دنوم مرانک نیودار طقف درک؛ نوریب قاتا وزا درکیمن شلو و دوب هدیبسچ

مرتخد دیفس ولوچوک تروص هب میدوب هریخ ود مدب؛ره ریش هچب هب هنک مکمک

دوب هتفر نیودار هب شوربا و مشچ و نم هب شنهد ول**بو شتسوپ هک

ضوع لکش ات رازه هچب نیا و هنکیمن مولعم االن تفگیم منامام هتبلا

دیشروخ هتشرف هی هک نایلر ب دنبندرگ و دیس وب* ومینوشیپ نیودار . هنکیم

. تخادنا مندرگ وهب دوب شاتسد وت یکیچوک

منونمم یداد مهب هک یا هتشرف رطاخ ،هب مموناخ یشابن هتسخ _

مدیس وب* وشتروص

نیودار مراد تتسود _

دعب هب نیا زا مدیم لوق شخبب ونم هتشذگ تاقافتا رطاخ ،هب اویت متقشاع _

. مشاب تارب یبوخ رهوش

زا ینوناق ریغ تساوخیمهک یعقوم ، ناتسناغفا هب مندرب و نم ندیدزد زا دعب هامکی اقیقد منبش
رارق یهورگ زواج ت* دروم هرب اپورا هب ایرد قیرط

باهش دوب. هدنوم اهسالم هسوک تسد زا ناوختسا هکت دنچ طقف شزا و تفرگ
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شهب عجار یتاع طاال نیرتکچوک سیلپ و دوب بیقعت تحت نانچمه مه

یسک دوب،اب کیدزن شیسورع مدرک تبحص هنمآ اب هک یراب نیرخآ . تشادن

هب یدایز تورث یلع رداق ندرم زا دعب . دروخیم شهب شنس و تساوخیم هک

هتسیاش و یلع رداق هب طوبرم تاع طاال مامت دوب؛ هدیسر شارسمه هیقب و ایرث

یبوخ یگدنز حاال نوشمه و هریگب وشردپ گرم ماقتنا هنوتب ات هدادیم سیلپ هب

دشو زاغآ نومرتخد روضح اب منیودار ونم یگدنز زا یدیدج لصف .... نتشاد

نارود وت هک ییاه یتخس مامت اب نم یادیت دشو رت لیمکت نومیتخبشوخ

دش... هداوناخ ود یداش ثعاب و ایند نیا وت تشاذگ اپ هرخ بال دیشک میرادراب

نایخرف اسهم

نایاپ
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« نامر عجرم ناگدنسیون هفاک »

یم و دیتسه هدنسیون وای دیتسه ابام یراکمه هب لیام هک یتروصرد

و هتخاس لیابوم رازفا مرن ردقالب ناتیاه رعش اهو نامر هک دیهاوخ

سامت وابام هدرک هعجارم ام تیاس بو هب دیناوت یم دنوش رشتنم

. دیریگب

نادرادراگن ، یفجن نیسح : تیریدم

http://forum.cafewriters.xyz/: نمجنا

http://cafewriters.xyz/: تیاسبو

http://instagram.com/cafewriters_xyz/: مارگاتسنیا


