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قشع یلا وح رد

Farnaz_79,aida_79
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نامر : یدنب  هتسد 

قشع یلا وح :رد ناونع 

یا هنوخمه ، یعامتجا ، هناقشاع ژرنا:

farnaz_79,aida_79: هدنسیون 

رثا تاع طاال

رثا ی همانسانش

رثا:- سحط

-: رظان 

-: راتساریو 

KliN: حارط 

KliN: تسیپک 

ناتساد خالصهی

اضق ..زا هشیم یهاگشناد مه هگید رفن جنپ هکاب دنا لصحم شاتسود اب دار نیذآ

یزاب وجل جلو هتفویم یتاقافتا و دایم رد انشآ دیدج یارسپ نیا زا یکی اب نیذآ

میتشاد تسین فطل زا خیلا شندنوخ هک جبلا یاه



3

قشع یلا وح رد

Farnaz_79,aida_79
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

1)

و زمرت ور دز ماپ زیر دموا کقلد دربیا میدشیمهکیوه جراخ هاگشناد رد زا مارآ یماب تشاد

.. تمنوسرب موناخ : تفگ

مدرک تکرح شفلا خم تمس وهب اقآ شکب تلا جخ :هع متفگ و مدرک سول ومدوخ ی کلا منم

... وتزان مرخ می مدوخ ..بیا هراد زان مدقچ اباب دربیا:ای

.. متفرگ ور شنتفگ ترچ ی هلا بند منم یهاربیمهین خوش شافرح ی همه هک متسنود می

ی؟ رادن رام راوخ تدوخ هگم رسپ شکب تلا جخ _میمگ

وش راوس میدا..بیا ادا دقچ موناخ ش یییی :ا تفگ دوب هتسشن هدننار تسد لغب ی لدنص ور هک دادر تی

ی.. خوش هسب ذآیندیگ

.. انوملا ح وت دز ها

میهدیاهن؟ وشرامش هرسپ چیمیهش شرخآ ببینیم رازب دوخن دادر :تی مارآ

دبید.. همادا ید شخبب :هلب دادر تی

و دادر ونیزاوتی مارآ ونم .. متفج تسشن دموا مارآ مه نم زا دعب متسشن شامین ووت مدرک ای هدنخ

و دادر ...تی نومدوخ یماربی تسه ی خاش دادیمو یل کشت نومدوخ هساو ی هورگ یه هدکشناد دربیاوت

ونم روجیم.. مه اب دقنا زیدانیس نوم نسی توافت نوچ منک ی)..کف ردارب (اجی نداعلا قوف دربیا

ونیزا مارآ 19 منومات جنپ ی هتشر .. نرتگرزب ام زا لا سود دربیا و دادر لویتی هنوملا س

یوت روجن مهی نوم لویقبی مافینل مه اب انوا ... هدادر یتی همع رتخد مارآ مگب ایمن هزات یه..هوا رامعم

نمود مرت دربیا و دادر لوایملویتی مرت ارتخد دشیم..ام انشآ مه اب هدکشناد

یی؟ اجک :وایذآین دادر تی

لا؟ وس دش دیهگ..ایمن مماسابل _وت

.. نراد یف رشت نودکمن موناخ هه.. هه دربیا:هه
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ربی؟ فرح طسو ی رپب دوخن لثم رادی تداع ال _صا

ردبی شصرح متساوخ هکمی یی اتقو منم ربی مگب و منک ففخم وشمسا هک دمو می شدب دربیاخیلی

دا

ربی.. متفگ می شهب

شهب پچ هاگن یه همه ..ام مهب مهب..رپنید یمیرپید گنج سورخ لثم نکیددیهگ.. سب :ها مارآ

چینکیم؟ ور شهو ضقیهیپژ این هتشذگ ی خوش اهزا هچب داد: همادا وشفرح شدوخ یمهک تخادنا

ازبنیزابیداببینیمچیمیهش.. _ها

پیش مینکین..مرت غولش همه نوا هک مه امش ای هدقع دقنا ی دمحم منیهد.. ونوترمن دربیا:ایشاالههک

ور... ام هک

..واب هتسشن عمج وت هچب .. مها مها : تفگ هشو تکاس درک هراشا دادر تی هدب همادا تساوخ دربیا ات

.. نوشدوخ هساو وجیین گنج ودز..کال دادر تی درک عورش ممارآ درک.. هراشا مارآ هب شرس

یام هنوخ ایاناب مارآ ی هنوخ تفر شدوخ و دنوسر ور دربیاام درکیم ی خوش شامین وت هک یمک

هدابآ تنج وت نوشنوخ رادیم..لوینیزا مه ی گداونوخ دمآ و تفر مه واب تشاد هلصاف هچوک یه

رهاوخ لوینیزایه هکت مه مارآ مچب کت ..نم هکنو یام هنوخ رودیم.. مهیمک زا نومه ارب

مارآ زا زاایهکن ..دعب ندرک ی نوط سشی هو هزات شاباب نامام هشهامود هزات هک هراد ولوچوک

یخیلی هنوخ یامیه هنوخ رد.. وت متخادنا ومد ولکی مداتفا هار نومنوخ تمس هب مدرک ی ظفادخ

یه طسوت شدعب یمو تشاک وفلتخم اهی میهو تخرد شوت هک هطا میشییهحی دراو هک لوا .. هگرزب

تسد ود زا ذپیارییههک حلا لوا هکمیایوت رد میشیم..زا نومنوخ ی لصا ی هطوحم دراو ردی

شدوخ ی هزادنا هب منوا هک هنومنوخزپشآ ، شپچ تمس دعب هدش یهد شوپ ای هوهق مرک لبم

ساجنوا نم قاتا یباالو هقبط هکمیهر تسه یچی پراپ اهی هلپ ذپیاریی حلا ..زا هگرزب ی.. قاتا یه

هرشحم شنو ی ساروکد ، مشقشاع ..هک شمارآ نم بآیهب گنر ال ..صا گنرمک فسیدوبآی قاتا یه
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هبوخ خیلی ..میهد گنر هب رت لگشوخ شدوخ یهزا تخت ابیهور لگشوخ فسید ی هرفنود تخت یه

تکراپ هک مه شفک یشبآیه.. لدنص هک همگنر فسید تلا میزوت مقاتا تسار تمس هک همقاتا بآیوت

هکدیهگ فسیمد دیراویبآی ذغاک .. هشطسو مه بآیادیهرای هئولوچوم ولوچوک شرف لوییهلگیم

ال ..صا لگشوخ چیه؟ابیدگبی لمجوا تفگ می دوب ایاجن منامام هب..گااالن ...هب هدرک لجموا ومقاتا

میدا نم لوی منیدا.. ششوخ ندز فرح لدم زایان

قاتا ید..مهینهک نودب وشروکد امش نیس مهم و هماباب نامام هکملا هئورهار تمس نوا مقاتا یه

هسب مینودید ونم

درک.. مادص یاپیین هقبط زا منامام هک مباوخب یمک متفرگ یم مصت ماسابل ندرک ضوع زا دعب

:ذآین؟ذآین؟ نامام

.. مدز داد هلصوح بی

نامام _هلب

مرتخد :بیااپیین نامام

اه هلپ رسیزا این مروخ رسمی اه هدرن زا مهیهش الفایهکن خرب و مدش دنلب تخت ور بیمیلزا

اپیین.. متفر بوخ ی اموناخ این لثم

ی؟ تشاد راک نامام مناج _

نک.. کمک بیایمک تساوخ تلد رادیم..گا نومهم ماش بش : نامام

ممممآ یان؟.. داوخ می ملد .ازببییمن مموووا : متفگ ومنهد متشاذگ ومراشا تشگنا کف... ک هرذ یه

دیگ.. نوتدوخ اب مه شتمحز مینکین توعد نومهم ک نوتدوخ .. ماوخ منی میبیمن میمنک

هک.. مدز امن نودند دنخبل یه شدعب دش32 صخشم مانودند ات

.. هرادور دقنا هتفر اینهبکی منود منی ..نم تفوک : نامام

هب کمشچ هب شدعب سریهد، ثرا شهب شنامام :ژن تفگ هک دموا ماباب ی ادص ثرایه مگب متساوخ ات
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ی؟ درک کیف منوج نامام امحیت.. :ایلو متفگ و مداد وشکمشچ هباوج منم دز نم

؟؟؟؟؟؟؟؟ :نبیماین تفگ صرح اب نامام

لکش رسو کاباین منیهش ایانمینا نافرع بش گبیمر شود ..نمیه مموا چیهزمیمگ.. اباب:هع

.. مومح متفرب ین؟نم رادن راکیک ..چیهز نشب رهاظ نوشولج

ور ثحب تمظع همه نوا اب ماباب .. مدنخب متشاد تئرج هگم لوی دوب هتفرگ مدنخ اباب ندز فرح زا

مبوکخ می نامام ی ادص باالهک متفر اهمی هلپ زا متشاد ادص ..بی مدنخب منک تئرج وجچ نم دنوچ پی

درک..

نک؟ کمک هنوخزپشآ نم بیاب متفگن هگم ؟ اجک : نامام

هشراب موسین این هتفه ..وتاین نراک اه..هچبی هدروآ گیر تقو منافرع ومع این منامام _میمگ

یام.. هنوخ هدموا

موسین : تفگ نامام هک دوب غورد خیلی مغورد راگنا ،لوی امتفگ می غورد متشاد گس لثم حاال

ی باسح هتسرد گبی غورد ی تساوخ لقادح اینار.. هسر می هزات بشما هراچ بی نوا راب ؟؟؟

... مکمک بیدا موناخ هفوکش میمنز گنز زابیردنیرا لبنت دقنا مشدعب وگب..

نم. مرب ملگشوخ نامام نوبرق : متفگ و مدرک شزا رادبآ چام رپیمدیه

... نکن سول وتدوخ هسب : نامام

... هشن محازم یزاب سک گا هتبلا مباوخب اتیمک مقاتا متشگرب هرابود

هلمشوخ ایه..چ هنوخ بجع .. گنشق دوب..خیلی رصق لثم هک دوب گرزب یخیلی هنوخ یه

..دوب ورنوخ چیمیمگ..بیخی ،او..نم تشادن یات لگشوخ ،زا تشادن هاش تشاد یهحیطا

ی سبود سبود گنهآ ی ادص ؟؟؟ هکیوه مداد له ولج تمس هب ورد ی.. دورو رد تمس متفر .. بسچب

.. دموا هنوخ وت زا

ک هظحل دنچ یه دوب هتفرگ مص ..ر.ق. سب دی سب دی سبود سبود سب دی سب دی سبود سبود
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مدش جارخا شیری موناخ زاکالس شرطاخب هنم.. یل ابوم ی ادص دیمد.هع..اینهک تشذگ یمدا..

وماپ متساوخ یم؟ات شوگ سنوخ نم..وتاین ی شوگ ور تشاذگ ور گنهآ این هواگ دربیا هک منیهر

‼‼!!! مداتفا وت مرب یو دورو ی هلپ ور مرازب

اپیین‼ مداتفا تخت زا دیمد مدرک زاب ومامشچ ؟یهنآ مروک دقنا او؟نمینعی

زارد ومتسد دوب.. مخم یمور شوگ خمیه یور ادص زونه دوب؟ باوخ شمه انوا ینعی خخخخ

گبیمر.. وت ..نمیهحلایزا سواگ دربیا دیمد مدرک اگن شش یامنی هحفص هب مدرک

؟ مباوخ رپیدیوت هنهرباپ ی اوخ _چیمی

نزب.. فرح تسرد تسفن ینعیچی؟اب افرح زعیمزاین دربیا:هع

کیه؟ مسفن _رت

یمنیبینی؟ روک وجالل تمظع همه هباین ونم .. هسانشن وشسفن مدآ هتشز خیلی چن چن دربیا:چن

اترپ.. و ترچ این اجب دزی گنز ارچ رزمینزی؟وگب دقچ _

ای؟ هراکچ بشما مگب مدز گنز دربیا:

منکب ربق تارب مرب ماوخ می رتمود _یه

.. روعش دربیا:بی

؟ روطچ بیدااینار.. داوخ می دوب اداناک هک ماباب هتسود نوا رادیم.. نومهم بش حاال.. بخ _

رود.. رود ربیم وبشما مگب متساوخ ی.. دربیا:هکا

مینودیاد نوتدوخ ربین نم نودب _اوی

منیهد.. زاف نصا کوت نودب مشزات بیادیگ.. نوچ پبی بخ دربیا:

دیگ.. بش یدیه رازب بخ بیما.. هشب منکن _کف

.. مدرک گنهامه مه ونیزا مارآ اب نم دربیا:منیهش

؟ نراک چی مارآ ینیزاو میتفگ نم ابیدهب لوا ی.. درک طلغ _وت
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نزب.. فرح تسرد امرتگرزب وت زا نم دربیا:وای

حلایمنی.. یرتک چوک رتگرزب نم اباب _ورب

..میاییان؟ کرد دربیا:هب

تعاس بیما، منک 8کف هنوخ _بیارد

یابی دربیا:کوا

دوردب _

هزاجا اباب نامام ...مهیهش نور اهبی هچب اب مرب منوچ یپبی روحچ مدرک کف نفلت ندرک عطق زا دعب

رادیم..ها.. نومهم نوچ نرازن منک کف بشما لوی میند

مدرک اگن تعاس 6هب انومهم چیمیهنک نامام اپیینببیمن مرب متفرگ یم مصت میداد، نوشن ور رصع

منک.. چم اتیومم نم هک کیمینا

یه..اربیمهین دورو هب شتشپ ...دیمد هنوخ زپشآ تمس متفر تسار یه مدروخ رس هک اه هدرن زا

:خپ متفگ و مدرک هقلح شرمک رود وماتسد تشپ رپیمدوزا

.. مراد راک ببیمن رونوا یمد،ورب سرت .. تفوک ای رهز ای ضرم :ای نامام

؟ تکمک یبیدا تفگن هگم ؟ سپ وک موناخ هفوکش _

تسرد اذغ دقچ ..منیبینی تفر و دموا موناخ هفوکش ندوب یهد باوخ سرخ لثم هک موناخ : نامام

؟ مزپب اذغ همه این منوت می نم هدرک

دوب هدش داشگ ماشچ بجعت زا مدرک اگن درک هراشا شهب نامام باکیتنیهک هب

؟ هخآ بیدا داوخ کیمی هگم چیه؟ هساو اذغ همه نماین نامام هخآ _

دیگ.. نشب ذپیاریی بوخ ایانار..ابید ندموا هراب حاالیه هک :منیهش نامام

_ایش

تفوک : نامام
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مینا؟ دنچ تعاس نامام ی تسار ، مشچ _

.. تعاس هتفگ تاباب هب نافرع : نامام 8 نوشلا بند هاگدورف هرب

.. مقاتا متفر نم بخ _اهآ..

تعاس هبوخ بخ .. مداتفا هار مقاتا تمس هب فرح این نتفگ زا یه8دعب مشلبق میمر منم میهر اباب هک

..هب نور اهبی هچب اب مرب منم نور ردنیابی تقاتا زا هگب نامام ک ردمیمرا وراض ادایرمی هرذ

هنک.. مظفح ادخ نم مشوهاب دقچ هب..

اباب لگ رتخد سدح هکدیمد مدرک وزاب قاتا ...رد هدموا ییم اباب دوب مولعم یسنلا اهادص ورس زا

... هدوب سرد

یی اباب -سالم

اباب لمخد هب ممممم اباب:سال

ایان؟ ومع لا بند هاگدورف یربی اوخ االنمی اباب -

... روطچ ... نوشلا بند میمر منک ضوع هک وماسابل ... هرا اباب:

... مدب نوشن مولظم ومدوخ یثمال کلا مدرک عسی ومدرک هچنغ ومابل یمک

منوج یی اباب منیگی... هن مگب -یهچیزی

... هراد ی گتسب اباب:

نور بی مرب ولوچوک رود اهیه هچب اب ماوخ می شتسار بوخ -

ن... وبشما اباب:ذآینیه

... افطل ... تعاس -یه

... درگرب ماش زا لبق و هدن شلوط زیدا سپ وت... تسد :زا اباب

یدیگنیزانیسفیملبیما روجن دش...ای سرد اباب ی کوا اب اراک ایلو...

رس ی ظفادخ ییه دولم لواین نشیند هکاب مدوب دربیا میسکلا رظتنم و مدش رضاح ومقاتا وت متفر
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... نور بی مدموا ومدرک ی مام رسیزا

... مداد ربیسالم زج هب همه وهب مدرک وزاب بقع رد

وهیجورایافمینکیم... شقن هکایاجن مهام دربیا:

وهیج... بانج ی تدوخ شرصقم -

میمنک گنهامه وت اب لوا ی دعب رسی زاننیا ورابن ید...حاالای شخبب بخ ...:( ا(وهیج یدرب

؟ هبوخ

... موووهووا -

... ناس درپی یوت فاک تفریمیه مشدعب و ولوچوک رود رود تفریمیه یوم داتفا هار

سپ دوب یزاب دورو ...الیرد حیطا وت متفر و مدرک ردوزاب شاو ی مورآ منم ومدنوسر دربیا

...ابخیلای تسب میدشوردومی هجوتم ی مام دوب روطن ای هگا ندموا نیسهک تقو ینعیخیلی

وت... متفر لبق زا رت تحار

... ندوب هدش لوغشم ی باسح ی ثحب رسیه

... مدرک دوجو عاالم مداد ابسالمیهک منم

-سالم

لمیح قوف دنخبل ابیه دوب نافرع ومع اال متحا و شمتخانش می شاسکع وری زا رتش یهکبی درم

وت هک دوب نوشارمه منوشرتخد ... مدرک ی سرپ لا وحا لکی مه هکابخهلا دنامب و داد ومباوج

... هشاب مدوخ نس مه میمد لا متحا ی دصرد دنچ ...هکیه هناراب شمسا مهفیمد نوم یی انشا

... مدب مدوخ یهب نوماس ورس ویه منک ضوع وماسابل باالات متفر

... ندش امرف یف رشت ی مام هک

ی... دمو ییمکدیررتمی تشاز می ناج ی:ذآین مام

... ندموا هزات هک مهانومهم ... مدموا ی دوز هک نم دیگ زادنن یتیهک -مام
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بیااپیین... دوز ی درک ضوع وتاسابل ذآین... وت تسد ی:زا مام

ی باسح ایهک -ابیهقیهفا میدا) شدب "لگی" دنوسپ یزااین باسح منامام ) یلگ نامام هشوب

... تفر و تسب ردو هدمو نی ششوخ ال صا دوب مولعم

حرط بذج راولش اب ور تشاد همکد یهدریف مپچ ی هنوشرش فرط زا هک تام ی تروص یهلبیز

مرب متساوخ یمدو شوپ یمم تروص دنصالی ومتسب هراس زاباالخیلیشیکو مماهوم یمد شوپ لیم

... دروخ گنز یم شوگ اپیینهک

( هرادن نم راکیاب زجنیزا سک هیچ بش عقوم (این

... مشوگ ور متشاذگ یوم شوگ ومدز و لا صتا رکف اباین

... -هلب

نیزا:سالمذآینی...

ی؟!!! دوبن شامین وتیه نم اب مینپیشوت دنچ مهین هگم لا... وس مدز...یه مهوت نم ی دوبن -یا

... مسرپب حوتلا میمنز گنز تهب هدب هگم ک اعقاو نیزا:

- لبق منک عطق ابید نم حاالبیخیلا، بخ ...( دوبن رتهب زااین قیمفا عضو اعقاو هظحل نوا (وت

میگیمر... سامت تاهاب دش هگا ... ملا بند بیدا منامام مزاب زاایهکن

عفال سپ ذآینی، هشوب نیزا:

-عفال...

... مدرک شوخ اج اباب هرانک ی هرفن یه لبم اپیینوور متفر

زا ندش اربیخالص سپ ... دوب دوز زیدای مماش واربی دوب هدننک هتسخ دح وجبیشزا یمک

باال... دموا نم واب دشاپ هک دوب هدش هتسخ راگنا منوا ربیمباال... مداد داهنش پی ناراب هب عمج

... همارآ امتح دش...ایمن دنلب نم یه شوگ یاین ادص مزاب هک قاتا دوبیموت هدموا دوب هدشن ناثیه ود

... مدب وشباوج منوت االنمنی مدنومهف شهب ابیهپیما ومدز سامت دیگدر ایرابن
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دنی باوج وتنفلت دشی روبجم نم رطاخب هگا مفساتم : ناراب

ادعب یم رادن کالس ادرف میننز گنز مهیهش نماتسود ( سه هک همولعم نیس( روطن الای صا -ن

ورمیمگ... اه همانرب نوشهب

؟ هنوتلا س دنچ امش : ناراب

-.... موووا 19

... هرتگرزب نوتزا سلا ود مشاداد سپ : ناراب

رادی؟ مردارب هگم -

دیگمیدااینار هتفه مهیهود اروها ... هرا : ناراب . هاگشناد ی هدنورپ لا قتنا اربی راک یمک

... تشاد

اها... -

ماش... ی هرب تفریم دزو نومادص ی مام دوبیمهک اثحب مهین وت

ی ادص طقف مرسیز مه.. رانک مه اه اباب مهرانک انامام یمو تسشن مه رانک ناراب و نم ماش رسمیز

ناج نبیماین بخ : تفگ اباب هب ور نافرع ومع هکیوه دمو می اذغ فرظ اب لا گنچ و قشاق دروخرب

دزنیک نیس..گا مهم هک شتم امپیادنکی؟قی هساو گرزب و بوخ ی هنوخ ییه ببینمینوت

.. رتهب هچ هک هشاب منوتدوخ

اروپیاد این بوخ ی هنوخ یه مرپس می متسود سچوک رس یههک هاگنب اباین هزات امتح اباب:

یاینار؟ نومب یاربیمهیهش اوخ هنک..می

یم.. تسه :حاالهک نافرع ومع

.. هنوم می مهاینار نافرع ومع .. روطن هکای مموا

لای کشا هگا نوج :ذآین تفگ نم هب ور ناراب درکیمهک نوشقردب رد مد تفریمات ی ظفادخ عقوم

هک نم نور ربیمبی مه یاب هاگهگ یم تسه ؟حاالاتامایاجن مشاب هتشاد وترامش منوت می هشاب هتشادن
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متس.. دلبنی بوخ ور ایاجن

ن..._ هک ارچ زعیمز هتبلا نک.. تشاددا 0912ی

.. ندش جراخ هنوخ زا شاباب نامام هارمه هب درک یشسیو شوگ وت ومرامش ی تقو

یه باوخ زا لبق .. مباوخب هک متفر اباب و نامام خبیرهب بش یه نتفگ زا دعب و هنوخ وت مدموا منم

مساو دقنا .. ندرک رز رز دقنا ندنوکرت اه هچب شامااله دیمد مدز یم شوگ هب رس pm مدوخ دوب هدموا

.. مدوب گنه ؟4وت فرح دقنا و رفن

شکیمد زارد متخت یمور شوگرخ باوخ سابل یند شوپ زا دعب و مدرک شوماخ اویافیوم نوشلا بیخی

والال

ربیم تفگ دز گنز ناراب حبص زورما هرذگ می نومنوخ ندموا ایان نافرع ومع بشیهک زا هتفهود

هک یمد لوگنز مه مارآ هبنیزاو مه ی فرط .زا مدرک لوبق مدوب بیراک نوچ منم یم درگب یمک نور بی

رازب میگ هرخ شامینمنی مارب اباب هک رکش ور ادخ .. هنورتخد شدرگ ربیمیه ی20بینا شب

موناخ نامام 19دعب.. دش سرید هک ام اه..حاالهب هتشاد ی رمک هدوب شلا 20س ...ایشبیخیلایمدا

رس هک مه ابیا هنک ضوع وشاهوم گنر هاگش ارآی دوب هتفر منامام میهش.. دروخ مباصعا هتفو می

تعاس دوب. 4راک تعاس دوب.. نیزا5 دوب رارق BMW مارآ لا ربیمبند ملا بند بیدا هرب شک وشاباب

سپ مومح مدوب هتفر مبش دی دوبن نتفرگ شود سح مدشاپ ماج ..زا ناراب لا بند مه اجنوا زا

مامشچ یوت کشم دادم یه لوا منک.. ارآیش یمک متسشن متلا وریمیزوت هب ور متفر بیخیاالا..

رکشورادخ تس هکنیزانی ردوپ مرک ..زا..شکیمد.. قارب ی سابلا ابیهرژک مدز ریلم ولوچوک یه

هب دروخ ممشچ یمم.. شوپب ..چی مممموا منک.. پیاد سابل هکیه مدرک زاب ودمک ورد مدش دنلب ماج

فسیدوشلا ی گنفت هلول راولش ..ابیه هموناز اتباالی مبجو ویه هقشع خیلی یمهک نبراک بآی وتنام

یمد شوپ اب..فسید متشادرب اجمیدش لوپ لوچوچ یومیه شوگ طقف هک ولوچوم ولوچوک فسید یهکیف

..ابدیند دموا یمرد شوگ ی ادص هک مدرک می زادنارب ومدوخ وتآیهن متشاد فسیمد.. دنلب هنشاپ شفک
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و مدرک زاب ور ولج رد متفر هنم.. هرظتنم و هتسشن شامین وت اپیین...دیمد متفر و مداد در نیزا مسا

ندیا قشع کت :سالمرب متفگ

رع.. بخ..رع نیزا:خیلی

ربیم.. نک نشور .. موناخ نیزا موناخ فرحیه هچ :هع..این متفگ ومد دنخی

ی نیزا:کوا

یم؟ رازب ی رادن گنهآ یه گنشم _میمگنیزا

ی؟ دوب ابکی وگنشم نیزا:

ربیم نک نشور .. لوگاگ وتدیگ اب مممآ منک... کف ازب مموا _

ادخب یی ورپ نیزا:خیلی

یم.. رکاچ _

یم.. داتفا هار ایان مارآ ی هنوخ تمس دنخیدیموهب ود ره مفرح اباین

کت نوتنوخ رد سریمد مدوب هتفگ شهب .. ناراب لا تفریمبند تسو پی اتود ام هب مه مارآ ی تقو

مدز گنز و مدروآ رد یوم شوگ منیهد؟..میمنز.. باوج ارچ ..ااو.. قوب هس قوب ود قوب یه

یید؟ امرفب : تفگ طخ رو نوا زا هرسپ هکیه مدرک می عطق متشاد دیگ

اب نم ید شخبب :ولا متفگ دوز لوی مدرک گنه داد باوج وناراب ی شوگ درم یه زاایکن هظحل یه

امش؟ .. متشادراک ناراب

دزین؟ گنز نم موناخ نفلت ینهب تسه کی امش هک مسرپب ابید نم :ایون هرسپ

امش؟ موناخ _

:هلب هرسپ

؟ هراد رهوش ناراب هگم _

؟ هرادن هگم : هرسپ
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ین؟ تسه کی امش ال ید؟صا تفرگ هرخسم ونم امش _اقا

؟ هرادن رهوش ناراب هگم ببیمن وگب دجی نک لو ور :حاالایان هرسپ

اقا کمن ناراب هب هدب یو شوگ درکیم.. چگیری اباب _ای

.. تفگ هبکی :اویاسببیمن هرسپ

نم هدب هرخسم ی اروها : تفگ هکمی دموا طخ رو نوا زا ناراب ی ادص هدب همادا وشفرح تساوخ ات

ی.. درک شت دیگذای هسب یوم شوگ

مجل زا منم میهنک هرخسم تعاس یه ونم .. روعش ..بی ههورا اینی سپ هششاداد اروها هع.. هع هع

... مدرک عطق یو شوگ

؟ سپ دش :چی مارآ

ناراب هدرم _هیچی

ارچ؟ مرس رب کاخ نیزا:اوا

زیر مدز گبیمرو ومدوخ ی ولج متسنوتن هک تفگ ی عقاو لا حاب خیلی نحل ابیه وشلمج نیزااین

یهچی تساوخ دوب هدش ی صرح ام تسد زا هک دنخید..نیزازا ممارآ نم ی هدنخ هدنب تشپ .. هدنخ

:سالم تفگ شامینو وت تسشن داشگ و لگ ی دنخبل اب ناراب دشو شامینزاب بقع رد هک هگب

سالم ساجن ببینکیای ..هب موناخ ..سالمنیزا موناخ مارآ سالم سالملعیمک دقیمی..اقا ناتسود رب

؟ نوط یشی روطچ وگالب.. لگ هموناخ ذآین

..نم نوشاهاب میدرک دروخرب مصیمی دقنا مهین ارب دوب هدش انشآ ونیزا مارآ اب هلت وت ناراب

کدوک دیگ.. ساروها یراین صقت بیخیلا :اباب تفگ هک مدرک می شاگن ی صرح طقف متفگن هیچی

ربیمدیگ.. هدب زاگ ینیزا :جبآ تفگ هبنیزا ور هلا..دعب عف شنورد

.. هشب رام رهز شدرگ متساوخن و مدش دیگبیخیلا منم

نیزا.. رازب گنهآ _یه
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شامینپیچید.. یهتیوت ادص هک درک رو نوا اینرو کرت ات هسود نیزایه

تلغب دوب تدرس ی تقو ی گدنز تخس ی امرس وت ندنب تسفن هب ماسفن امتح تلغب هرذگ می شوخ

.. مدرک

.. گنهآ یاب ناوخمه درکیم عورش دشیمو وجگیر ی عون هب شادص نشیند اب اهام

اروها

هچ رد ببیمن دبرف هب مدز گنز مدشاپ دوب هتفر رس ملصوح منم شاتسود اب ناراب نتفر زا دعب

حنلا..

:اه؟ دبرف

ترتگرزب هدب یو شوگ رسپ رام رهز _اهو

مهفیدی؟ اجک زا نوم :می دبراب

مبیمر مرب هکدیگابید مدب یص خشت مهزا ور اتود امش منوتن هگا دیگ _نم

فسید مشچ ی هرسپ رام رهز : دبراب دشی؟… مشاداد محازم ی تشادراک یچ

ی روخ اوه و شدرگ _بیاینربیمیمک

رخمیدایاهن.. دبرف ببیمناین :ازب دبراب

هلا.. سوگ ی تدوخ :رخ تفگ هکمی دموا طخ رو نوا زا دبرف ی ادص

ین گنزب دش مومت نوتوگ و تفگ تقو ره میمنک عطق نم ایان ندرک عورش زاب _ها

.. مدرک عطق یو شوگ قت..

و دبراب ونم .. هرتک ی چوک دبرف ودمینزا دبراب طقف دنناسک الاای ماک ولق ود شاداد اتود دبرف و دبراب

نوا ..وت اداناک ندوب هدموا ئوسیس زا دبرف و دبراب دشیم.. انشآ هدکشناد وت مه اب اداناک وت دبرف

اتلا صا رفن جنپ ..کالام خنلا رتخد مه وانلا اسرهم دشیم.. مصیمی مه دیگ رفنود اماب هاگشناد

یملویره.. تسه دزنیک5ایناری مه دشیموخیلیهب تسود مه اب اداناک وت نومات
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نامام )هب دبرف و دبراب ) ارسپ مهیم..االمن اماب هک نش هجوتم همه هاگشناد وت دش ثعاب دزنیکی این

وت اتود یاین اباب و نامام مهمینا.. وانلا اسرهم دیگ زورود مدموا هک منم اینار.. ندموا نوشاباب

دنوم هدنز اسرهم طقف ایان اسرهم شامین ..زا دنتفر ندیا زا کانتشحو یخیلی گدننار ی هحناس یه

ندنوم هدنز ایلیا ششاداد و انلا مه شامینانلاایان زا دندش توف نارهم شردارب و شاباب نامام

ی ازور ازور نوا دندش توف ک مشاباب نامام درم.. دیگ هامود و تفر امک وت ششاداد یلو

یم.. رذگب یندبیم.. کست ور خهلا رتخداتود یماین تسنوت ی وحن امهب هک دوب خیلیدبی

دبیم... همادا ونومسرد نارهت یمهک تفرگ منوم لای قتنا یمبیایماینار.. تفرگ یم مصت اهام حاالاالن

مگنزب نوشهب مدوخ ابید نزاب ... نتشادن زابیرب هرخسم زا سد مه هنوو دی شاداد ات اینود ابجع

...

اربی اروها : دبراب ؟5 نوملا بیایبند هبوخ شیم رضاح میندیگ

... منزب ومفرح نم الالمزنیسسالمدبییااویسی -صا

... منود :می دبراب

نرازب یمن اپماش نوتارب شامین وت ییدمیمگ امرفب روتسد هگا ... تس دیهگاینی رما -

میگیم... تهب یم تساوخ چیهزدیهگایمی هگا نیزاینیس... نوا :ندیگعفالهب دبراب

ی خوش اربیچیهم...زا هنوخمه سه دبراب ی،میهگات اوخ منی هنوخ مه مینگ رادور -هب

... هتشذگ 5 ماجنوا میندیگ

... مدرک عطق یور شوگ ومتفگ ایون

...

هعضو چ رد ببیمن منزب ناراب هب گنز بینایه انوا ات متفگ هک مدوب نوشرظتنم نوشنوخ یرد ولج

...

ی... شاداد ولا : ناراب
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ی؟ بوخ ... گرگت -سالم

امش... فطل :هب ناراب

... نور میمربی مراد هنوو اتدی اباینود نم ... نزب گنز مهب دموا یپیش لکشم هگا -

ی اباب ... هشاب : ناراب

-ابی

رابی دنچ متشاد ی رتش ییبی انشا نارهت اتاب هباینود تبسن نم ... تسشن ولج لومعم قبط دبرف

... مدوب هدموا ایاجن متقوم راک اربی کرادم رسی یه رطاخب

ذآین

... اجنوا شابیمربیم هک هطحق اج هگم وش... بیخیلاتیارژه تدوخ نوج -نیزا

ورمیبیهن... اجنوا مناراب هزات هک، هبوخ نیزا:نلوی

ژه اساپ مکنیس رونوا چیزیک رکش ور ادوخ ... سد ژدنی اساپ ناراب هگم -

...چیزی هاگشورف مرب ماوخ منی نصا نم ... همهم ردقن ای عوضوم این هگم حاال اباب :ای ناراب

هک... مرادن یجا تحا

... مدروآرد شارب خیلیشیک ومنوبز و مدرک هبنیزا ور ناراب زا فرح نشینداین اب

ردق هکاین هراد چی منود هبتیارژه،منی یهد بسچ طقف و طقف ژ اساپ همه بیناین مناخ ایننیزا هخا

... هدش اجنوا سیریش

ربیم؟ اجک میگین بخ نیزا:

یحمیمد... جرت ونوم یمهیگشی هفاک و اجنوا نم ... نومدوخ ناس درپی ربیم موووا : مارآ

... مقفاوم -

... مراد سود همه یوشاین گداس همه نوا اب ناس درپی هفاک ارچ منود منی

میما دادر دربیاوتی اب سب ...زا تفرگ ونوماشرافس نومز رسمی دموا نامی مهیهش لثم تفریموتو



19

قشع یلا وح رد

Farnaz_79,aida_79
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

و رود تقد اب مناراب دوبیوم هتسشن نوم مهیگشی هرفن شش دشیم...وریمیز انشآ همه اب ایاجن

وشنامام هتبلا بخ جعیبعلایه... یش سراف لوی اینار هدموا هشراب لواین ... یمیدرک سرب وشرب

... تشاد ابید شزا مراظتنا مهین ایناریون نافرع ومع

دربیاایونکی وت تسد نم...زا ور تشگرب همه هاگن یم شوگ ی دولم اضیع ی ادص ندش دنلب اب

منیگیهر) مورآ هک هربن تلم پیش ونم ی وربآ ات مه دربیا یدیگ(این تشاذگ

هباین نم مگب چی هخا ...... هدوخ امرفب

دش تحار ...خیتلا ناخ دربیا ولا -

گبیهر... مدنخ منم دش ثعاب دشو دنلب شدنخ ی ادص

... ربب ور تذل یاهنیت ندشن رارکت اهی هظحل وزااین دنخب ... مراد تارب -

دنخیدیهچیازییممیفگ کمی روط مهین

..ه..عفال... شاب دربیا:

... درک عطق یور شوگ و تفگ ایون

اروها

ناخ دبرف اپیین دموا تشاک نوشنوخ رد ولج ونم هک تعاسود زا دعب هلا سوگ دبراب این هرخ بال

ثرا شهب هنوخ ایانیه دبراب ی میهد..اباب شتفل تعاس یه ارتخد لثم مدبراب بیدا..این دادن راختفا

غیتب منهذ وت مشاد .. ننک یمی گدنز )هکایانحاالایاجن دبراب و دبرف گرزباباب ) شاباب زا سریهد

تسشن دموا دبراب دشو زاب ولج رد مدرک ..می رظن زا وشپ وتی متخادنا شهب لای مجا هاگن یه

مدنورذگ .. همروس راولش ابیه دوب ای همروس شق ابباالیی شن ی تسآ رس فسیدهک نهر یهپی

رسپ خیلی دبراب دوب.. هداد هبباالحتلا ور ورمه هک مشاهوم .. تسشن دوز نوچ دنیمد وششفک ای..

.. هروعش مک یمک طقف یهلوی مارماب

هدب نوکت وتمد یم تخانش نم؟هگا دزیهب :چیهلز دبراب
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ینعیچی؟ تفرح ،این روعش _ایبی

دبراب گسی: ..ینعیوت متسد یور چن..دیگمینوم چن ؟چن هسر منی مه هزادنا رداین تلقع ینعی

.. تتر یمنیگی سک

ببینی هک یی اجک ااادخ :ای تفگ ومی یثمالرگیهمیدرک وکلا شاپ ور میدز برض اب وشاتسد )

ایمزی... ههههآ .. نارک بی نامسآ ای ههههآ ... متسد ور هدنوم ببینی هک یی اجک ید؟ شرت اروها

راکی.. لوا نکن دروخ باصعا وگب ترچ مک ببیمن هسب _ها

.. نارهت ی اهامن سی بشما فیمل دوش ینمی گمشخ اروها : دبراب

تفوک _

:چاب دبراب

ربیم؟ اجک _

..بیا هبوخ اجنوا ناس.. درپی هتفر می شاتسود بقالاب تفگ .. هبوخ هفاک مودک یمد سرپ منامام :زا دبراب

.. متسد ذغاک یه شدنب تشپ . شسردآ ..بیاایمن اجنوا ربیم

یربیم.. _کوا

دوب گنشق یی ادخ ... هفاک تمس تفریم درکیوم کراپ دوب هفاک ی هبور یگنیک کراپ وت شامیون

... تشاد یور بوخ یه رامعم لویاب هداس ی رهاظ امنی

نک ی سرب ور انومتخاس زابیردبیراو سدنهم یایبیاربیممک رامعم وجشناد مهفیدیم اباب : دبراب

...

... منومفب تهب یابید روج یه نرابجا مراد کش وت لقع کهب نم حلا ره -هب

... سدنهم بانج مراک این ممدوخ هبوخ :حاال دبراب

بیخیلابیاربیموت.. هشاب -

دشیدیپیاد ی عالهق هتشر یهباین قافتا ال ماک نومات جنپ ،ره اسرهم و انلا اب دبراب و دبرف ونم
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ینآیهدن سدنهم ییم... وجشناد ک درکیوماالمن

عمج شابیمهکابیه هتشاد ونومفارطا یزا رتهب امنی هک هفاک یباالی هقبط زا5تفریم هرفن

دشیم هجاوم ارتخد زیدای... دبراب ونم ک یی اجنوا وزا دوب انوا میز رانک قدیاق هرفن یهمیزود

یم... تسشن هرفن هس ورییهمیز نوشزا هلصاف دبیمابیهمیز هتشک یم تساوخ منی یپیوم تشوخ

... تفر تفرگ و دوب هوهق ود هک ونومشرافس و دموا ی نووج اتبسن رسپ یه

ندوب ارتخد شروظنم وت( رس تشپ امنی اصوصخم دبراب ایه: هرظنم شوخ یاج ک اعقاو

)

. ندش انشآ مهیاجن ماباب یو مام امتح : دبراب

دش.. دنلب ارتخد نومه ابمیلیکیزا ی ادص دوبیمک ندروخ لوغشم وندروآ و وموهق

!!!!!! دوب یای دولم ایندیگچ اااااادخ اوی

نکیمات لر تنک ونومدوخ یم نوتن دربیا ونم دش ثعاب دشو شخب انوو حی فلتخم عاونا ولگنج ی ادص

سرید... نوششوگ هب حضاو ال ماک نومدنخ ی ادص هک اجیی

طقف ک مهام ... درک دربیا مسا هب هراچ رابیهبی وابلکیدبوبیهار داد باوج وشل ابمی هرتخد

میدخیدیم...

درک ندز فرح هب عورش بام باطخ اال متحا درک عطق ک وشنوفلت

دنچ ...ابیدیه تس ینی تسرد راک ندرک هرخسم نودب ات ندادن یدا بدا یا ضعب هب هبوخ : هرتخد

یم... رازب نوشارب ی زوما بدا هسلج

مرس تشپ مدبراب ک نوشز می تمس متفر و مدش دنلب هگب ترچ مهب یکی منوم منی رظتنم ال ومعم

داتفا هار

زابیردنیراات هرخسم : متفگ هناراد بناج خیلی ومتشاذگو یا لدنص ییکیزا تشپ وری ومتسد

دوب شهاگ یکتیه هبل ور متسد یهک رتخد هک هدب ومباوج تساوخ هرتخد ... هنکن ترخسم ی سک
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متمس تشگرب

یی یوت شاداد :ا ناراب

هنزب ی رود بیدایه شاتسود اب زورما دوب رارق هک داتفا یمدا دوز لوی مدرک بجت ناراب زادیند

دوب هرظتنم زیدایغیر اجنوا شند دی مزاب لوی

مناخ ناراب :سالم دبراب

دبراب شاداد :سالم ناراب

داس اوی مرانک دموا دشو دنلب مناراب

اروها یمپ تشوخ شاداد ... یمیمنک فرعم : ناراب

میدش مثحب شاهاب تشاد ک درک هرتخد نوا هبور

نبیماین... ومع رتخد ذآیهن :ایمن ناراب

داد. سد مهب و ولج دروا وشتسد منوا هک مدرب ولج ومتسد

.. متخبشوخ -

... مدز دبی فرح هگا ید شخبب ... روط مهین منم ذآین:

.. متفر دنت یمکزیدای راگنا مفساتم منم -

یم... تسشن انوا رانک مینیور دنچ یومیه تفرن ناراب رارسا هب

گنهرف اباین انوا حلا ره هب مداد تسد شهب هک مدرکن ی تسرد راک ک مدرک ساسحا یمک شلوا

مناراب هک مدرک بجعت دادیمک سد مهب منوا ک دیمد وشلباقتم دوخرب ی تقو لوی نتس نی روج زیدا

شرظن واینچیازهب هدنورذگ دئوس یور تدم کذآینیه فگ مهب مورا یم تسشن ی تقو دشو هجوتم

داعیه...

ذآین

ناراب دش بوخ امدروآ اضیعزابیرد ی باسح فوووه ... نتفر وندرک ی ظفادخ یاان اروها
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... درک شمج دوز

دنخیند هب عورش ونیزا مارآ منوا رس تشپ دشو دنلب مناخ ناراب ی هدنخ ی ادص اروها نتفر اب

... ندرک

... تفوک -

امگب هتبلا مینکی... نهپ وتاتسود ی هدنخ طاسب هدب هگم یمیشی... نابصع ردقن ارچای نیزا:حاال

نکیم رکشت دربیا یش لصا ونابیه ثعاب زا هراد اج دنخیند همه اربیاین

ادخ نکید... رکشت نوشزا میهشابیمد دنلب ناخ دربیا نومه روگ یاینتآیاشزا همه دیگ هلب -

ور گنها مداد وشباوج ک لوا راب ...جهبلا سراچ نمبی ندرک اضیع منوا هداد دادعتسا یه شهب

هدرک ظنتیم یور دولم این مشگ یدی هرامش وریه مهفیمد دز گنز ک هرابود لوی مدرک ضوع

...

.... درک الکیاینور صا یمد مهفن منم ک هراد ی تراهم نانچ نآ وتاینمزیهن زاب هبوخ

زا دعب مناراب درکیم( تبحص یم تشاد هتفه رخا هک مه ورپژهای هب عجار یوم دنوم اجنوا یمکدیگ

( هنوخ یمی رامعم منوا هخا دش ی هاگشناد مه ابام نارهت دموا ایهکن

وت متفر ... دوب کزاب حیطا رد هنوخ تمس متفر و ومدرک ی ظفادخ چبورب زا نومنوخ یرد ولج

هطا حی وت اباب هکدیمد

... مدوخ یی اباب -سآلمهب

ربخ ...چ اباب ذآین هب مااااا اباب:سال

... یی اباب وت میمر نم ربخی... -بی

سنلا... وت متفر منم و داد نوکت رسی اباب

ییی اجک یسالم.... مام -

... منوخ زپشآ ی:سالم...وت مام
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... مراز می تعاس مباوخب میمرباالیمک نم ی مام -

مینکیوت... باوخ زج راکی ال صا ی... درک عورش ی:ذآینزاب مام

میمنک مباوخ زج راکی سپ ، متشگرب ماتسود اب رود رود زا هبوخ مهیناالن نامام -او

ی... نکب ی تساوخ می چیراک نوبز این نودب وت مدنوم نم ی: مام

... منک رکف شهب عجار ابید ییمک مام میگی تسار ... منود منی موووووا -

باال... متفر و مداد یشل وحت دنخبل یه مدرک یکالهف باسح هک یور مام

زا ...خایشهیچیبیشرت مدش ولو تخت ور ممدوخ ومدرک ترپ ی فرط یه کیومف لومعم قبط

هبسچ منی راک ...این پات ویه متفرگ رسی رس شود یه ومدش دنلب مدرک ی گتسخ عفر هک یمک

کالره نم متشاذگ زاب ماه هنوش ورییکیزا مماهوم ومد ی شوپ مگنر ی کشم شکیه راولش یاب هبلگ

نکیم)... هچ دیگ ساضف هب دامتعا ) رتمیمش جیرگ لبق زور زا زور

یوم شوگ هرابود ومدرک کچ وماتچ لومعم قبط ... متسد وت متفرگ یمم شوگ ومتخت ور متسشن

اپیین... متفر ور رانک متشاذگ

؟؟؟؟ امش یین اجک ؟؟؟ یی اباب ؟؟؟؟؟ ی مام -

ربخ بی ردقن ارچای سپ اباب هکدیمد،ای مه ورکچوک یوسنلا لصا ...سنلا ناجک ایان سپ او

دز... نوشب غی

؟؟؟؟؟؟؟؟ نامام -

... ندش خنیرکالغیب هک دیمد ومتخادنا غاب هب مه یهاگن

... ندوب هتفرن اجیی ربخ یبی روجن ای مراب حاتاالیه دوب جعیب

یوم شوگ ... مشب نوشلا بیخی متسنوت المنی صا تیوی...لوی تمس متفر ومدش شلا بیخی شلوا

متفرگ ور اباب ی هرامش لوا ومتشادرب راب... دنچ ... تشادن ی مومت خنیر ...ود...هس... قوب یه

امئاد تنل اسی اپیینیمیزوریحتلا تمسق وری هک مدش اباب ی شوگ هجوتم هعفد هکیه متفرگ سامت
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آیهدن تعاس اتیه امتح ... فوووه ... دوب اجنومه منامام یه شوگ میدش... نشور شور نم مسا

... متفرگ وناراب ی هرامش رسیع دنلب رکف اباین نشاب ایان نافرع ومع اشیمدپیش ... ندرگ مربی

ی... ناراب ولا -

وک... :سالتم ناراب

؟ ناجنوا ایان منامام ... منارگن ردقن یای دوخ ارچبی منود منی ناراب -

؟ روطچ ... نتس نی :ن...ایاجن ناراب

مهین...عفال دیمدنینس... نور بی مدموا هک مقاتا -هیچی...زا

:عفال ناراب

اروها

... دروا یف رشت مناخ ناراب هک دیمد ومتفگ یی بیاوت دروخ مقاتا رد هب ایهک هبرض ود نشیند اب

... مشاداد :سالم ناراب

... مدرک افتکا موووهوووا وهبیه مدوب لوغشم یم شوگ اب

... مراد تراک رازب رانک یور شوگ نوا هظحل یه اروها : ناراب

... هئوت اب مشوگ بخ وگب -

دز... گنز یچیهاالنذآین میگی...مینود سار ک :وت ناراب

؟؟؟ -ذآینکیه

وت... تسد :زا ناراب

شکید... متسد زا یور شوگ وتفگ ایون

ذآینکیه منودب اجک زا نم یگبی... اوخ چیمی ببیمن وگب ... ههههههههها -

نیس.. تدا ی اعقاو : ناراب

سریمد... هبیهاتنیجی راگنا مدرک رکف هک یمک
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... بخ ... هرتخد نومه اها -

هدش نارگن ذآیمن ونتفر هنوخ زا ربخ یههکبی تعاس کیارایه نبیمایونوخهلا ومع : ناراب ...

... نتشاذگ اج هنوخ منوش ی شوگ

وبینا... نرب هتعاس نیسهکنیم هلحم هک نارهت بخ -

میگی...بیخیلا... سار : ناراب

... ننک می رکف چچیازیی یهب دوخ ...ببینبی تفر دش دنلب وتفگ ایون

بیراک دیهگ..مدآ مراک ..بی مدرک زابی ویمک مبات پل اپی متسشن منم تفر قاتا زا ناراب زاایهکن دعب

زا دش مندرگ ندش گر هب گر هب رجنم منک کف زابیهک تعاسود زا ..دعب هرادن ومد خاش هک

.. نور بی متفر قاتا وزا مدش دنلب ماج

اپیین.. متفر بجعت اب مهمیدرک رگیه تشاد و دوب اپیین شرس هک هرتخد ویه ناراب ابدیند

ی رادلد هرتخد نوا هب تشاد ثمال ناراب ندشن نم ندموا هجوتم دوب اپیین نوشودره رس نوچ

میداد..

یچیزی ناروتسر منود هچمی یی اتود مرب مه اب نتساوخ اشید بخ هک هدشن چیزی منوج :ذآین ناراب

ی.. نارگن ی کلا ارچ اجیی..

نتس نی شاباب نامام تفگ می ناراب هک ذآیهن هرتخد این سپ ..هع ندمو ؟وخالدبنی ندمو نی زونه ینعی

دیگ.. حاالمینا میهگ ناراب هک

می... روش ملد هخآ کیارا:

_سالم

مدش.. نوتمحازم ید شخبب :سالم، تفگ مورآ و درک هاگن مهب یش کشا ی امشچ اب کیارا

( مدرک هراشا یش کشا ی امشچ ؟(هب هدموا یپیش لکشم فرحیه؟ هچ این اباب _هن

منک ابیدچیراک منود ..منی منارگن ..خیلی هنوخ هدنوم منوشتفج ی شوگ نتس نی هنوخ ماباب نامام ..کیارا:
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دززیررگیه)..) هرابود

لفطیا.. ندش مگ شاباب نامام ی خع

ییه ماش یه نتساوخ می انوا اشید مینا دوز امتح نش مگ هک ساتسور نارهت هگم ید شابن نارگن _

.. نشاب هتشاد هرفن ود ییهچیهز مدق

مهیونمیمگ.. منم : ناراب

؟ ساجک نامام : متفگ ناراب هب ور

مهبینا.. اب اباب میهرپیش تفگ دوب رازاب : ناراب

_اهآ..

دش.. عنام رد گنز ی ادص هک مگب چیزی متساوخ

مد متفر و مدز ونوف یآی همکد فرح ..بی مدرک هاگن کقلد دبراب ی هبقیهفا هک متفر نوف آی تمس هب

؟ دناد ..هک دبرف ..اشیمد دبراب رظتنم ی دورو رد

؟ دنپسوگ ی روطچ : تفگ نم سریدهب دبرف منود یامنی دبراب ات

.. هدبراب سپ هوا

روعش بی دنپسوگو رانا رهز _

رانک.. داد له ونم و تفگ بیایموت..ایون رازب رانک ورب مینزی فرح دقچ :ها دبراب

.. فوووپ وت.. تفر و دادن تصرف ساجن ای مناراب تسود مگب متساوخ ات

نتخ.. ری کمن هب درک عورش یذآین رپیهد گنر تروص هب هجوت دیدبی وناراب اتذآینو دبراب

درک) هراشا شدوخ هب تسد اب دعب (و دموا هک دوب مک نوتلگ دوب عمج نوتعمج هب :هب دبراب

دبراب :سالم ناراب

ضقیهی یوتاین لکشم مراد ینان مطا دبراب هب نم نوچ و نتسه مصیمی مه اب دبراب و ناراب

منیبیمن نوشت مصیمی
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.. تمد یدنی دوب ریز یی مهایاجن وت رتخد لگ :هب دبراب

دبراب رنیز کمن : ناراب

س.. ولعیمک الملعیمک سلا ..سالملعیمک... موناخ قت..سالم :قت تفگ ذآین هب ور دبراب

.. متفر می متشاد دیگ نم ید شخبب ذآین:سالم

.. تعاس حاال مهیاجن نومب یربی اوخ می اجک :هع ناراب 7 هبش

نتس.. هکنی تعاس هس دش ی ذآین:اااو

؟ نتس :کیانی دبراب

نتس.. نی ماباب و نامام ..ذآین: نتفر هک هتعاس هس ..االن منارگن ..خیلی ناجک منود ینعیمنی

:ایاب.. دبراب

نکی؟ چیراک یایاجن دموا الوتاالن :صا متفگ دبراب هب ور

.. نومنوخ تمربب مدموا : دبراب

منک؟ چی امش ی هنوخ _

بیاییمک.. ماهنت نم متفگ : دبراب

_حاالت..

دش دنلب شاج ذآینزا منزب فرح متساوخ ات

.. مشن نوتمحازم زااین رتش بی مرب نم دیگ بخ ذآین:

ضوع وماسابل و مقاتا تمس متفر ... اجنوا مندنوم دوب یی ورپ لویزیدای هنوخ بیما تساوخ منی ملد

شوخلد ومدوخ مدلب طقف هه... ... ندرگ مربی ... ندرگرب رت دوز هک مدوب مایراو شمه ... مدرک

هن منکب متسنوت منی مه راکی لوی اتبینا منزب هیراز شبیمن هک متس یینی ارتخد ...زااین منک

لقادح ابید لپیمس اربیطاالعهب دیهگای... هراک هنهیچ مدب لپیسطاالع هب متسنوت ی24می تعاس

... تشذگ می
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دش... مرت گنشق مباصعا ... مدوب باصعا ...خیلیاب اباب ای

هدامآ ی باسح گیریه ههبج اربییه ومدوخ اپیین... مرب رسیع درک مروبجم هک دموا یرد ادص

.... مدوب هدرک

.... مناخ نامام -

یمد نشن ی باوج لوی

؟؟؟ نبی اباب -

... باوج بی مزاب

... متفرگ اپیینپیش تمس هب ور اه هلپ هار رت مورآ ومدرک رت مک ومتعرس

... مدرک شومارف ومد درتی رد ندش هتسب ی ادص ندموا لویاب مدز مهوت اشید هک مدرک رکف

منیدی... ومباوج ارچ ؟؟؟؟؟ ی مام -

... دوب هدش داج ای مادص جعیبیوت شزرل مکیه مک ارچ منود منی

؟؟؟؟ -اب...ب.ااا

هن مداس اوی هلپ طسو اجنومه ... تشذگ هلپ دیراوزیر رانک زا درم اسیهییه مدرک ساسحا

... ومقاتا هب نتشگرب هن ونتشاد نتفر اپیین تعرج

؟؟؟؟ ساجنوا -کی

....

دش... اجیلبقیدر زا اسیههک نومه و توکس مزاب

منیدی.. باوج ارچ -

...

یی یوه دموا اجک زا منود منی یهک تعاجش سح وابیه ومتفرگ یومم مصت ... تشادن افیهدای راگنا

اپیین.... متفر
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هک دموا مرس تشپ زا نودلگ نتسکش ی ادص اتاینهک دوبن ربخی مدرک هاگن هک وفرط لویره

نودلگ طقف و دوبن ی سک ربخیزا ...لوی منک هاگن ومرس تشپ ومدرگرب فخیف ابیجیغ دش ثعاب

... دوب هتسکش و هدوب هداتفا نم زا هلصاف رتم هس رقتیاب اب

.... دوب باال تمس هب ند ودیی منکب متسنوت راکیهک اهنت

رد ات شکیمد اپیین وشرانک ی ولوچوک تراک شلف و متسب ورد ومدرک ترپ مقاتا وت ومدوخ رسیع

... باالاپیینمیدرک یورر گتسد امئاد دوب رد تشپ یهک سک ... متفرگ هلصاف رد زا مورآ هش... لفق

هرامش منوزرل ی اتسد یاباین روطچ منود منی ومتشادرب یوم شوگ ... دوب هداتفا هرامش هب مسفن دیگ

... متفرگ دربیاور

دربیا... ... وووولا -

.... گنز بشی فصن کیودیدی هخا ... موووه دربیا:

... مراد نیزا تکمک دربیا...هب هسب -

... هشاب هدموا شوه هب هزات هک راگنا دربیا

... هدش چی ؟؟؟؟ یوت بوخ ... هزرل می تادص ردقن ارچای دربیا:ذآین

... نومنوخ نوسرب رسیع وتدوخ نم نوج دربیا -

چیمینگ... نمهفب ایان تنام بشی!!!! فصن دربیا:

مدوب هداتفا رگیه رقتیابهب دیهگ

،چیهز...حاالوتبیا... انوا ایان، منامام بیا... طقف نم... نوج -

... مدموا نک عطق رگیهمینکی... ارچ ذآینیحاال هشاب دربیا:

...

دربیا

ی هنوخ تمس متفر ومتشادرب ئوسیچور مترش یومتی تحار راولش نومه ...اب دوب هدش شچ ذآین
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ذآینایان...

...

هک ذآینایمن حلا زا نوا ... دوب جعیبرغیب چیز همه ردقن ارچای . دوب زاب زاب هک نوشغاب رد

... نوشنوخ عضو زا

هشاب شاباب هنکن ... درک بلج ومهجوت هنوخ وت رفن یه نتفر هار ی ادص هک مدوب هدشن لخاد زونه

نم...... ی هنوخ تلغیمینکیوت قدیاقچ وت منیهگ تقو نوا

... متفرگ یذآیون هرامش وغاب وت متشگرب

مدش هجاوم ذآین نوزرل ی ادص اب مگب چیزی مدموا ات

دربیا... یی اجک ذآین:

اه... هراد بی راگنا تاباب طقف ... ماجن -ذآینای

نیس.. ماباب ربخیزا بیاباال... طقف ذآین:

... مدموا -

رسیعردوزاب هک مدز شقاتا رد هب هقت ذآین...ود قاتا تمس متفر یم قتسم اپییون متخادنا ومرس

تسشن مزین ور مورا اجنومه و داد رد هب ور شا ...کتیه تسب ورد هرابود شکیدو وت ونم و درک

...

م اباب و نانام دعب یهب رصع زا ارچ منود دشی...منی هجوتم مهوت وتسنوخ ییکیوت شاداد ذآین:

... ندش کالنیس

نیس نوشزا ربخی هیج

... مدرک هقلح شنوش رود ومتسد وشش پی متسشن

تسا هدش هتخاس نامر اسیتیک رد باتک (1roman.ir)این

هدنوسرت ردقن ای وروت اویاساتببیمنکیههک مهیاجن طقف ... شابن نارگن ذآینی... ندرگ مربی ،-
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... مناخ وسرت

میما... تاهاب منم نمض یمد...رد سرتن ی دوخ یبی مینود متدوخ دربیا ذآین:

... داتفا هار ملا بند ذآیمن هک منک ردوزاب هک مدش دنلب

میدزی... گنز مهب نتفر ایان تنامام مهفیدی هک عقوم نومه شاک -

مه ادمک اب تشاد هک راگنا نشید... المیدش ماک ورفن ارصیاپییه مزاب هک هگب چیزی دموا ذآین

... تفر رومی

ذآین

دمک ی ادص هب قاتا تشپ زا مودینهک زا دعب مدرک خیس ومراولش منک کف هک مدوب یهد سرت دقنا

دش..او عطق ادص دادیم شوگ دش؟... ینعیچی

هک نومرمع رخآ چیات هک هرخ چیه..باال نکیمنببیمچیهب زاب ورد ..بیا مسرت می نم _دربیا

یم.. نومب اوخیمایاجن منی

داد.. نوکت هشاب ی نعم هب وشرس دربیا

یمد.. بسچ دربیا هب رتش نمبی دشو زاب نور هببی یچیکیور ادص اب مقاتا رد

منیدا ادص ..دیهگ هتفر فرط راگنا دربیا:

؟ شهب دش چی سپ دوب، _اوینعیچی؟االنهکایاجن

منود دربیا:منی

فصن هزاب سان ای نامام قاتا وت یهک دمک ورد ستخ ری مهب هنوخ تفریماپییندیمد اه هلپ زا

ات شادص هک زیروورمیدرک ودمک یرگی شحو اب فرط دقنا ... هلخاد شفصن و هنور بی اسویشل

دمو... می منم قاتا

هدوب یچیزی دزد دربیا:اشید

_اشید
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دش مومت وسرت موناخ دیگ بخ دربیا:

.. مسرت چیزیمنی یزا دوخ یهکبی مینود تدوخ _دربیا

لستیم نم هشاب هشاب دربیا:

ورب مه وت دیهگ مرب نم دیهگ بخ : تفگ شدعب شکید کرس هنوخ رو نوا هباینرو دربیایمک

... تعاس باوخب 10گبیر مسرت منک؟می چی نم هرب دربیا هبش..اوی

ایاجن نومب دربیا ورن ادخورت _اویهن

وخ... ووت،وتیه ...بیبرتیتیه..نم هتشز رتخد دربیا:هع

نم نوج نومب طقف وگن ترچ _ها

؟ مباوخب اجک طقف ... منوم یمی دروخ مسق وتگنملچ دوخ نوج نوچ دربیا:

.. هپاناک _ور

:چی؟ تفگ باالو دروآ وشرس بجعت دربیااب

... باوخب نم لد یبیارو اوخ چی؟می سپ بخ _هع

بوخیه رکف دربیا:ایمن

رام رهز _

.. بوخ رسپ باوخب نمرن :بیاببینچ متفگ و مدروآ شلا وب وتپ شارب متفر و شهب مدرک ومتشپ

ملگ... شاداد خبیر بش : متفگ هک میدرک هاگن ی روجن مهی

منسرگ ال صا ارچ منود لویمنی مدوب هدروخن مماش وتپ.. زیر متفر و مدرک ضوع ومسابل مقاتا متفر

.. دوبن

تفرین؟ اجک امش هخآ .. تفرگ رگیممی تشاد ..زاب مداتفا ماباب نامام یدا

مدش شوه یمدکیبی مهفن هک مدرک رکف دقنا

کیارا
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وش.. نمبیراد نوج وشدیهگ.. _نبیماین؟نبیماینبیراد

..ش..نم هفرس ابن.. نارگن ... هفرس :کیارا... تفگ هفرس ابو درک زاب وشامشچ قمر بی مقشع

..م.. هفرس ... بوخ

ی ضوع هروعش بی نوا تتخادنا ی زور هچ ببینهب هخآ ی بوخ ی روطچ _

منک..کیارا؟ چی شاهاب منود می نور هکمیریمبی هرخ نبیماین:باال

؟ منوج _

نم.. تمس ی شکب وتدوخ نبیماین:منیهشیمک

دوب هتسب مه زا رود ور واپیام تسد ی ضوع نوا لویمنیدش.. مدرک امیل شتمس هب ومدوخ یمک

.. ترطف تسپ ی ضوع دزنیمشبیم مه یمهب نوتن هک

نبیماین،منیهش منوت _منی

وتویه دموا ترطف تسپ نوا دارفا دشویکیزا زاب قاتا رد هک میدرک هفرس تشاد نبیماین

نکید... تفوک :گبیرید تفگ یامو ولج تشاذگ اذغ سینی

نکید کرد ی تنعل نیس... بوخ شلا یشبیدانبیماینح ضوع هدوخ وگب _ورب

ِ؟ تش بیداپی مترتخد یهک اوخ منی وش تکاس : هدرَم

افطل شابید هتشادن راکی نوا :هب متفگ زگیمدو ومبل شفرح نشینداین اب

هفرس ننک... ... هفرس راکی... نم ...ن هفرس ...ابذآی... هفرس ... ننوت ..منی هفرس ... انوا ... هفرس نبیماین:

ی تنعل درک..ها لفق مرد نور بی تفر ام هب هجوت بی هدرَم چی.. یره ضوع نوا مداتفا شفرح یدا

لزان نومرس دوب ی نومسآ هچبالی نماین ی ادخ اوی ننک راکی ابذآین هنکن ربمیدا شزا گبی

منک.. ابیدچیراک منود منی دوبن هتخاس متسد راکیزا منم میدش.. رتدب شلا دش...نبیماینح

تعاس مدرک هاگن دوب بصن موربور وریدیراو دیراویهک تعاس 11هب دوب بش ینعیاالن..

مرتخد کت بقارم تدوخ ادخیا هدش..اوی هک همولعم بخ هدش؟ ام غیتب هجوتم ذآینچیمیهنک؟
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... شاب

زا مه شادرد ید باوخ ی گتسخ طرف یزا کلفط ی خوا هدش مظنم شاسفن دیمد مدرک هاگن نبیماین هب

.. تفر شدا ی

درب... مباوخ و نداتفا مه ور مامشچ هک دش ی روطچ یمد مهفن متشادن یان گتسخ زا منم

.. داتفا ی ضوع نوا هب ممشچ ...هک مدرک زاب گنسیومن ی امشچ یقیژرد ادص اب

تفگ هک مدرک می شاگن ابغیض

؟ ولوچوک نامام مینکی یاگن روجن رادیای دنیدیهک ونم :چیهاتحاال اردص

ی اوخ یمی دشن تخبشوخ تدوخ نوچ ؟حاال هخآ ی اوخ می نومنوج امربیم..چیزا رازب وش.. هفخ _

نم ابید ایمن هتفر هدرک لو ور وت،وت ؟نز هخآ هچ نم ی؟هب تسپ دقنا ی؟ینعی شب منم ی تخبشوخ عنام

؟ مدب باوج

رتخد یمک رازب مینزی... فرح طقف اه عقوم نومه لثم رومینکیکیارا.. رو دقچ :ها اردص

ببین یمهک نوبرهم مدآ دقنا ..نم هنومب اهنت تولوچوک درک) ترپ ور دوب سکع لثم یهک ذغاک یه

متس.. مینکیدبنی کف هک مه اه ردقنوا بوخیم... مدآ هچ نم ادخ ...اوی هتولوچوک ذآین سکع ( ملغب

ذآین... نم ی ادخ نم؟اوی ی هنوخ ی تفر لا..وت غشآ ی ضوع وش.. هفخ _

تفر و رگیهمیدرک شمه هک دوب عاجش دقنا ترتخد شابن نارگن : تفگ رخسمت ابحتلا اردص

... برق ی خوا درک... لفق مرد شقاتا

ورب مونشب وتسحن ی ادص ماوخ ..دیگمنی هسب : متفگ و شفرح طسو وجیغرپیمد داد اب

... ترطف تسپ ی ضوع .. نور بی

سکع ..وتاین مدوب هدش ذآینخیهر سکع زیررگیهوهب مدز نم شنتفر ..اب نور بی تفر اردص

دوب هدز دنخبل ین برود هب زان دقنا ی.. کشم جین راولش ابیه دوب یهد شوپ یبآی دنب پات ذآینیه

..دیزور هنزب همدص داوخ مهمی مرتخد هب هک هدش ترطف تسپ دقنا ارچ اردص این منود منی هک..نم
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تحاران ذآینیمک هک هدروآ نبیماینور ونم لوی ذآیهن شفده تفگ نومهب ایاجن دروآ ور ام هک

..اوی داتفا زور هباین هک ندز ینبیمایون رفن دنچ انوا دشو نوشاوعد و شرس هش..نبیماینرپید

ی؟ بوخ : متفگ هزاب شاشچ هکدیمد مدرک جک شتمس هب ومرس .. دوبن شهب مساوح ال صا نبیماین

فگ..ت.. :آ..هر..وا..ن...چی..می.. تفگ ربیهد نبیماینربیهد

وت هک شسکع نومه ذآیهن هسکع :ببین،ببیناین متفگ رگیه واب مداد نوشن نبیماین هب وسکع

هنک ادخ .. ساهنت ذآیمن نکب وشرکف .. هنوخ هتفر درمان نوا هک ..نعمیشایهن نومدمک وت هنومموبلآ

زیررگیه.. مدز هرابود .. هشاب هدمو نی شرس بالیی

ذآین... سکع هب دوب هدز لز توهبم طقف دمو منی رب شتسد راکیزا هک نبیمایمن

~ دعب زور ~ود

تسا هدش هتخاس نامر اسیتیک رد باتک (1roman.ir)این

ذآین

ندش مگ ماباب و نامام هک هزور هس قدیاق زورما چیراک..اب منود مزیان..منی وت نتفر ندش بآ ینعی

اهو...ره لته اهو هنوخ درس گبیرات اناتسرام یم..زابی تشگ ور اج همه نافرع ومع کمک اب منک

یم..لویردیغ تشگ گبی هک اج

شدوخ هتبلا دمو نی تشاد هسردم نوچ ناراب .. مدوخ پیش مدروآ ور ونیزا مارآ زورود وتاین

..و مدرک در مه ور انوا ی هنوخ هب نتفر اربی نافرع ومع اهی رارصا و متشازن نم لوی اتساوخ

هدموا هدزد نوا بشیهک زا دعب هک ایان نامام دمک متفر زور نوا .. هرتهب نومدوخ ی هنوخ متفگ

متشاد .. ستخ ری نور اسویلبی وزج مه نومموبلآ مدش هجوتم هک منک بترم دوب، هدش هتخ ری دوب،مهب

بیخیلا منم دمو نی یمدا مدرک رکف چی نیس..لویره شاسکع یکیزا مدش هجوتم هک مدرک می شاگن

راکی تسد ودمک طقف و هشاب هدموا دزد هک دوب جعیب مارب ..اینخیلی مدرک بترم ودمک سکع

تنیهجمیسریمد.. هب رتمک مدرک می رکف رتش یبی چره ..لوی هشاب هدرک
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.. متشادرب موربور زادیراو مشچ مارآ ی ادص اب

ودب.. ودب هظحل یه :ذآینبیاایاجن مارآ

هدش؟ :چیهچی متفگ اپیینو متفر هلجع اب

ببین.. ور :ایاجن مارآ

..اوایندیگچیه؟ مدرک اگن دوب هدرک هراشا هک اجیی هب

دوب.. نوم ی روخاذغ میز تشپ باکیتنیهک رد هب دوب یهد بسچ ذغاک یهتیهک

.. شمد هکدی بیمرا باقشب باکیتن زا متساوخ : مارآ

.. شمد اتحاالدنی نم هک هروطچ سپ _

.. هدوب ی روخاذغ میز تشپ نوچ امتح : مارآ

دوب..: هتشون شور هکدیمد مدنک وذغاک رسیع

میمنز افرح هچ یببین سانش منی هک همولعم فوا هن؟ ونم ی تخانشن وٌگالب.. لٌگ رتخد سالمرب

دنچ ناوخ می طقف انوا .. هبوخ نوشلا ..ح شابن تاباب نامام نارگن هک تروضح هب مضرع انم..

میمنک تبقارم نوشزا بوخ بوخیم مدآ ..نم وشن محازم .. نشاب اهنت ی زور

؟ هشاب هنوت کیمی فرط زا همان اوینعیچی؟این

روظنم سپ یند دزدن گا بخ ؟ ندزدب ارچ هخآ امنز.. یمی زتناف اباب.. دزدیند؟هن ور اباب نامام ینعی

دوب؟ "چی میمنک تبقارم نوشزا " تفگ زااینهک فرط

دوب..نیزا هدش خیهر نم هب طقف توکس رد ممارآ مدش.. مرت لوغشم همان اباین دوب لوغشم مک منهذ

بیداایاجن هرابود شدعب هدب شهب هربب هرخب وشنامام ی اهوراد دوب هتفر دوبن هنوخ اربیمهین،

دوبیم.. طقف مارآ ونم

منک حاالابیدچیراک ادخ ای

دوب پیماغ نوا لوغشم مرکف دموا یهکنیزا رصع ...ات تسنوت کیمی فرط زا پیماغ نوا ینعی
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... هشاب

مینکیم... رکف شهب عجار ادعب یم روخب هنورصع حاالبیایمک هسب نیزا:

منوت ..منی وماباب و نامام چیه؟ینعی امش رظن .. نور بیمابی پیماغ نوا رکف زا منوت منی مه هظحل _یه

دزدیند؟

مرادن ی رظن هک :نم مارآ

طقف مبیر _وت

.... ندرکن یدبی سک کهب یوت اباب نامام ارچ؟ ...لوی نوشند دزدی نم رظن نیزا:لویهب

ملا.. وس مهین هب باوج لا بند ممدوخ _

.. دنورپ مدوب هتسشن لبمیهک ور زا ونم رد گنز ی ادص هک مدروخ هنورصع گردیمریمک ی نهذ اب

لویابدیند اینان نامام اشید متفگ .. مدرکن زاب ورد منوف ..تحیابآی مدرک زاورپ هنوخ رد تمس هب

متفر او هدش خاروس کنکداب یه لثم رد تشپ اروها و ناراب

منوج :سالمذآین ناراب

موناخ :سالمذآین اروها

ییدوت.. امرفب ید دموا شوخ _سالم

دش؟ نوشاد ربخ؟پی هچ نوتردام ردپ ..زا منوسرب وناراب طقف مدوب هدموا میمر نم :هندیگ اروها

هدشن نوشاد پی زونه :هن متفگ ی تحاران اب

عفال دیگمیمر میهش،نم نوشاد ...هکپی ااشنا : اروها

یم.. داتفا هار هنوخ تمس هب ناراب ونم

.. منومب هکپیشوت منیمر هسردم سبنشراهچ هک مه ادرف .. امدموا وت رطاخب :نم ناراب

.. دوبن النیزا صا لوی یزعیمز درک فطل _

.. متساوخ مدوخ :نم ناراب
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لومعم قبط منم درک مرگ وشدوخ هرس ی روج یه سک وره نتفگ دمآ شوخ ناراب هب مارآ نیزاو

.. مدرک مرگ ندرک رکف اب ومدوخ رس

***

مارآ اربیمهین دوبن شغامد و لد ال صا لوی متشاد هاگشناد منم و دوب هبنشراهچ زور نوا ی ادرف

یم.. دنوم هنوخ وت ناراب ومدوخ و مدرک هاگشناد ی هار یی اهنت ور ونیزا

مدز.. طاق ..ها سگم زاب بخ لوی هن هک مسگم یم..حاال دنورپ می سگم یم تشاد هنوخ وت ناراب اب

منک..هب ابیدچیراک منود منی اعقاو نتس...دیگ ایاننی نامام هک دش زور راهچ .. هکوپ می هراد مخم دیهگ

و هدرک فپ مامشچ وور گنر بی متروص ژلویهد ماهوم هدب.. حملا هزور دنچ این نصا کیمگ..

.. امدش ی عضو یه نصا .. زمرق

یم.. روخب اوه یمک نوتنوخ دزنیک کراپ ربیماین :ذآینبیایمک ناراب

.. مرادن هلصوح ال صا ناراب نک _لو

.. هنوخ دزیوت کپک هزور راهچ بیاربیمدیگاین نوج : ناراب

،منیما هدن _گیر

چیمی... بخ :ها.. ناراب

ورد نوف زاآی تساوخ منی رد..ملد مد متفر هلصوح بی دنوم هفصن ناراب فرح رد گنز ی ادص اب

یتیکیزاب ادص ورداب مدرک سمل ورد ی یهر گتسد قمر ردبی مد متفر نومه ارب منک زاب

باال مدروآ وماگن مک دیمد..مک هنادرم و هنانز ی کاخ شفک تفج وت هک دوب اپییناپیین مرس لوا دش..

منیهش مرواب نم ی ادخ ...اوی نوشفا هبقی سریمد ...دعب..ات نامام لغب شکیمدورپیمد فخیف یهجیغ

دش؟ شچ .. دموا رد شخآ ی ادص هک مدرک شلغب مکحم و اباب لغب متفر شندرک ب.و.س زا

دعب.. بیایموت رازب مرتخد اباب:

میهش گرم قد ؟منیگیداینذآین هخآ امش دوبید اجک مدش.. هدز قوذ یدبیاینوت.. شخبب ید شخبب _اوی
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میمیهر

اباب.. بیایموتای رازب حاال مرتخد هنکن ادخ : نامام

بجعت ی کاخ ی اسابل نوا وت نامام و اباب زادیند مناراب .. لخاد بینا متشاذگ وتو متفر رد ولج زا

وساالوم.. مسرپب دعب هرذگب یمک رازب متفگ لوی مدوب بجعتم ممدوخ درک..

نکید تحارتسا اینربین هتسخ هگا نامام _

.. ستفوک مندب مومت دشید.. مراد یجا تحا شود هبیه هک اباب:نم

تحارتسا هرب منوا هک متشاذگ نامام ب.و.سیند زا دعب داتفا هار نوشدوخ قاتا تمس وهب تفگ ایون

چیمیدش؟ ندمو منی هتشرف اتود این هگا اعقاو هنک..

نبیماین

دموا میندیگکیارا دنچ یه منم رس تشپ ومدرک زاب ور قاتا رد

؟؟؟ کیارا:نبیماین

... مدش ولو قاتا ی هشوگ ی هپاناک وری ومداد راشف مهب ور مامشچ

موووه -

نیس... بوخ شلا الح صا نوا کیارا:

هدش هنوو هچدی ام هب نک سب افطل ی.کیارا روط نوا ورمیهرب ام میدا یی یوه بش -یه

دعب ... هشن نم یه گدنز لثم نوت ی گدنز ربین... میهگ شدعب زور راهچ و میهنک دروخ ونومباصعا

رقتیاب . سه یکی باسح تسرد منود المنی صا نم یمینکی؟؟ زوسلد شارب وت19وت سلاپیشاب

میهش... شاد پی اجک نیسزا مولعم ال صا هعفد ی تقونوا ... هدوب تسود

وشاه هچب اتزا ود نشیدیهک رمایاک. نتفر وندرک شلو شداوناخ نشیدیهک تدوخ هبوخ کیارا:

هداتفا هنارادربه یکال اتراجت راک وت شدوخ لثم مشرسپ ایهکن رطاخب واالمن هداد تسد زا

یه... ضاران
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شکید... ومتسد هککیارا مامح تمس مرب متساوخ ومدش دنلب ماج یزا نابصع

... دوب هتفرگ شادص دوب هدرک رگیه هزور دنچ این سب زا

... شاب متشپ مهیهش لثم ... نکن راتفر ی روجن ای ماهاب نبیماین. میمنک شهاوخ کیارا:

... شمدرشف ملغب وت ومتشگرب شتمس هدارا بی مرادن وشاندرک شهاوخ ی روطن ای تقاط تقوچ هی

نکنیم...لوی ارس درد یاین طاق ونومرتخد ونومدوخ ماوخ می طقف نم . تدوخ اب نکن ی روجن -ای

... مرادن ی فرح نم هشاب یوت هتساوخ این هگا مزاب

...

ذآین

یهچیزی ومتشادرب ونفلت متفر ممدوخ ومدرک نوشنوخ ی هار ور دوب هدش شلا هکدیگخی ناراب

ی هتسد رتخد هک هرظن زااین نوشندوب هراچ بی هتبلا ) مداد شرافس مراچ یبی اباب یو مام اربی

مقاتا وت متفر ومدرک عطق یور شوگ دش مومت هک مشرافس ( نروخب هدب دلبنیس مه نیورم نوشلگ

ی... مرگلد سح لکی هنوخ وت منوشدوجو تحی ... ننک تحارتسا اتیمک مش یایان مام بیخیلا هرتهب

مدش... نوشلا لویبیخی مدرم می هربخ هچ یاینهک لوضف زا متشاد دنچ ره میهد... مدا هب

دش... دنلب ابمیمل ی ادص هک مدوب هتسبن لماک ومقاتا رد زونه

... دوب دربیا

ولا -

یذآیمن... بوخ دربیا:سالم.

ی؟ بوخ ی...وت شاداد ی سرم -

مرس هشویه ضوع تاوه و بآ ینزبیم رود شیدبیایدربیمیه رضاح ناراب ...اب هرا دربیا:

... ندرک راک یلپیسببینیمچی هرادا ربیم

دنخیمد... یرا تخا بی
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؟؟؟ ی بوخ ی نئمطم ؟؟؟ دربیا:ذآین

ربخ زونه لوی نتشگرب زورما مامیم نبیومو اباب ... ملد زیر هدز لایزیدا حشوخ دربیا. هرا -

... هدش چی مرادن

ی... درک شومارف هب ورام دیدیو یایوتان مام سپ ی کوا دربیا:

ی... درک عورش زاب اباب -ای

بیخیلا... هشاب بخ دربیا:

...

ور مش هجوتم ایهکن نودب و مدرک عطق یوم شوگ دربیا اب ززززززارد و رود ی ظفادخ زایه دعب

درب مباوخ متخت ...

وت طفق یم دروآ زابیرد هرخسم ی باسح مدنهب داتسا رسکالس وتشذگ شوخ ی باسح هاگشناد زورما

روج مهاب ی باسح مهانوا هک اسرهم و ورابیدوانلا اروها یماب تشاد یایهک لمع شهو کالسپژ

مهین نومکرتشم کالس اهنت طقف ونمرت مه دادر دربیاوتی اتاب راهچ دشیم(این انشآ مه ندوب

ایاندیهد ناراب ی هنوخ بش نوا هک دوبن ی دبراب دیمد زورما یهک دبراب یه).لوی شهو کالاسیاپژ

دمو می رظن هب دجیرت یمک فگ رقتیابمیهش و دوب هدز ...عیکن مدوب ال... صا ... دوب ی روج یه

یمد سرپ نوشزا هعفد ره اباب یو مام هخا مدرک مومت هچ نم ابیههب وراک هک مبش هچ...دی نم هب

هدز شامینیهک قوب ی ادص هکاب مدوب ارکف مهین ...وت مندنوچ ایپی هفرح خیلیشیکو دش چی

ونوشتمس متفر میدا مبل ور نوشند مهیهشابدی هک دنخبل دش...ابیه بلج دربیا ی شام هب مهجوت دش

... متسشن مارآ نیزاو رانک ومدرک زاب وبقع رد

... درک ندز فرح هب عورش شامین تکرح دربیااب

وردیدی؟ رسپ نوا زورما مه وت دادر دربیا:تی

... ههاگشناد وتاین رسپ مکنیس یهک ؟نوا مودک : دادر تی
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میمگ...دیدی ودموا شردپ و شادراگ دابی هکاب هرسپ نوا لوی منود می ممدوخ لک لقع دربیا:

یم نورذگب یور مرت دنچ یه شاهاب هرارق هک منک رکف ... نتفر مشدعب و هاگشزوما دمیریت وت نتفر

ایه...... هراک یه راگنا

... مدوب دیهد هاگشناد وت زورما ور رسپ نوا منم لوی میدش جبلا تشاد ثحب

بیراکیم... همه ام هک :هن دادر تی

... هشاب زااینسیسایا شاباب منک رکف ایهکن مروظنم رنیز، هزم دربیا:

... مدوب سریهد مهینتنیهج هب وشمد دی منم نوچ ... مقفاوم -

... دموا رد نومراک سپ دربیا:

...

اتیکی ود ور اه هلپ و مداد یایان مام یل وحت وباالیمهیگشیوم دنلب سالم ومدرک زاب ورنوخ رد

مدش منوج ی مام تخپتسد اب هزمشوخ ی اذغ یه ندروخ ی هداما ومدرک ضوع وماسابل باال... متفر

هب...... هب موووا

و گرزب ی هبپیونا ممشچ هک نوم روخی اذغ سنلا تمس متفر می متشاد مدموا اپیین هک اه هلپ زا

ال صا نم هناتخبشوخ یا هنافساتم لوی دوب قارب یو کشم ... داتفا نوم یزپیاریی هشوگ کالسیک

نامام نبیمایومن اباب یهک تقو اصوصخم یمش دولم نشیند قشاع لوی مرادن ندز عالهقایهبپیونا

نشاب شدنزاون ملشموخ

... مدروخ ی باسح ماش ویه متسشن رسمیز متفر و ومدش بیخیلاپیونا

یم...ربیمکیارا؟ تشاد خاتیر زیدای مزور راهچ هس مهین هاگشزومآ میریم ادرف تنامام ونم اباب:

ی تشاد خیلیغیتب مشن ...اتاال زادنن بقع وتاس دیهگکال مهوت .ذآین هرتهب ی روطن ای هرا ی: مام

...

یه نوشکردم نتفرگ و ونوشونا پی سرد ندش مومت زا دعب اباب یو ...(مام منوج ی مام هشاب -
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رسی ی نبیهب اباب هتبلا میند شزومآ پیونا نوشهب و نراد درگاش مه لکی وندرک زاب هاگشزومآ

سریگدیمیهنک هراد ی ناگرزاب ی هبعش ات دنچ هکیه )مه شوروک اباب ) مگرزب اباب ی اهراک (...زا

مدرک کمک میز ندرک عمج یوت مام هب خالفمهیهش رب ومدروخ وماش ...

... دوب هدرک بجعت ی باسح ممنامام دوخ

تبحص یایهدن هتفه ی هزور هس یالت طعت هب عجار اباب ابیداب دش مومت میزهک مدرک عمج

نکبیم... پوت ریزی همانرب ایانیه مارآ ابنیزاو هرادن ای همانرب شارب هگا هک مدرک می

دش... خیهر ولتیزینو هب هرابود ودرک ماگن تشگرب اباب رانک قدیاق لبم وری متسشن

؟ یی اباب ... موووووا -

... مووووه اباب:

نومش پی دموا می هنوخ زپشا تمس زا تشاد ی مام

. ...گبیدهلب ناه و مووووه و مووووا اجی هب هک ندادن یدا امش ی:هب مام

هش فارحنا راچود نومثحب ید رازن رتیردمیهنو، مهم ی هلئسم یاالناپی مام -

دبید... همادا ات ود امش ... روطن ی:هکای مام

... مدرک عورش و مدز ی تحلصم ی هفلس ات ود

یچیه...قدیاق یآیهدن هتفه ی هزور هس یالت طعت اربی نوتمانرب یی اباب بخ -

رادیم؟؟ یالت طعت یآیهدن هتفه هگم اباب:

... زوووووور هس هزات رادیم هک همولعم فووووا -

؟؟؟؟ نوتداهنش اباب:پی

یممینا تفرن اجیی ام ببینن متاگرزب اباب و اگرزب نامام هزات یم نومب مهیاجن هکمیمگ نم ی: مام

... ایاجن

یربیمویال... زور دنچ لویمینوتیممیه هبوخ اباب:
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شکیهدمیدش ی دوبان هب چبورب اب مشدرگ ی همانرب تشاد ی راگنا

ولبیگنیهک بیلیدرا سنلا نرب نراد یم مصت چبورب هخا -) هرتهب یم نومب مهیاجن منم رظن هب یلو

میمر...) نوشاهاب منم یم نومب نارهت میهش...هگا زاب هراد هزات

تفگ و درک ریز وشامشچ یمک دش ور هبور نم دنخبل هکاب تخادنا مهب رادی انعم هاگن یه اباب

نفلا خم مه تحیابویال هک نراد اهیی هشقن یا ضعب راگنا :

زیدایوقیه... شمش شی سح شاماال دیهگ هماباب

؟ یی اباب هن هگم نکیددیهگ، داش یاور ضعب نوا لد هرتهب سپ - هنکمم !

ی بوخ یا ضعب قح بیاورد ابجع ... اباب مشرس تشپ دشو دنلب ی مام ی هدنخ ی ادص هک دوب ایاجن

نک...

شابیم... مه اب وزور دنچ نوا بینا مگب ایان اباب بیرااتهب ونفلت سپ هشاب اباب:

ی هباینمینگپیزور

دش... دنلب و مداد ماباب یل وحت مه هزمشوخ ویهب.و.س لغب یه

...

گنزیمد.... هبنیزا ومقاتا وت متفر ی دوز مداد اباب هب هک ونفلت

ولانیزای؟؟ -

یدی... سرپ مه ور ام حلا بجع .چ هنوو نیزا:سالمدی

مینکی... قوذ ردقن یمدای سرپن حوتلا هک زونه -

زیدایه... روعش نتشاد زا همه ی.ایان روعش هکاب سب نیزا:زا

نم دش.لبیط ی متح نوتاهاب مندموا آیهدن هتفه ید...نیزا دومرف هک هروطن مهی ...قدیاق هلب هلب -

... هرن نوتدا ی

اپیینهکدیمد متفر هرابود ومدرک عطق یور شوگ هدب همادا شانتفگ ترپ و ترچ هب زااینهک لبق
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ود اب هنوخزپشا تمس زا هک یوردیمد مام هک یمد سرت می متشاد مک مک ... نتس یایاننی مام مزاب

....خایش... غاب تمس تفر هفاکسن لیناو

تسا هدش هتخاس نامر اسیتیک رد باتک (1roman.ir)این

دیگ تعاس .نیم مدش رضاح متفر دز مارآ یهک گنز اب متسشن نوشش هکپی ولوچوک یه غاب وت متفر

... نتشادن کالس زورما دادر دربیاوتی هخا ملا بند بیدا مارآ دوب رارق یوم تشاد یهکالس

...

... مناخ مارآ -سالمااا

... متسب شامیون رد ومتفگ ایون

ادخاین8 ... مناخ جیرجیکر :سالمرب مارآ هب- متخ ومنورذگب وت اب هرارق هک 7قدیهقایور

... هنک خیر

ادوبن منوقرف )... مدش تنوقرف راوس ومداد راختفا تهب نم هک هشاب متادخ ی...زا اتاناس -یه

لباقان )...

میهنک مرش ساسحا هراچ بی نوقرف ، نوقرف هباینمیگی هک ....وت :... مارآ

- ...

...

زورما ... ندش نوملا بیخی ونداد روآ باوخ سرد اتدنچ اداتسا ... دوب تولخ زیدای هاگشناد زورما

ابیکیزا شمدوب دربیادیهد پیشاب زور دنچ هک هرسپ نوا ... دوب توافتم یهچیزی طقف

یکالهف باسح یکی تسد زا دوب مولعم هک شفا ...زاقی دوب هتسشن یندریفکالس رخآ شادراگ دابی

وتیاینار مدا رتین دووووووووخ بی شدراگ ...لویدابی دمو یمنی فرخزم مدآ رظن ...لویهب دوب

.... روخن دردب هدوخ ،بی ساسحا ،بی کشخ دوب هداتفا فیل غامد زا راگنا ...ها دوب

ور وزا مدز لز شهب زاب زب لثم ی روجن ..لویمهی تسه هک تسه ی روجره هچ.. نم هب نصا ها
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.. متفرن

هرورغم دشیمک شقشاع میهنک کف ؟حاال هخآ دزی لز هرسپ نوا چیهب ارب هواگ نیزا:وایذآین

نک اگن نم هب میمنز فرح وت اب مراد نم ی وووا اه.. میهش رترورغم

دوب.. نم هکاب راگنا ن راگنا نصا .. متشازن لحم الهبنیزا صا

و فاص یی ادصاب تخود نم نامشچ رد مشچ ناهگان هک متس میرگنی کوکشم کرسپ هب متشاد

تخب تخبدب این منک کف دیگچیه نشور و فاص یی ادص اب میمگ مراد چی ..هوا تفگ نشور

انک.. لو .ها هشاب هتشادن نوبز ال صا هتشگرب

هچ الحلایشنیسوتکالس صا هک نومه ی دمحم داتسا هک مدنوخرچ دیهگ فرط هبیه ومرس

ید.. شابن هتسخ یفرببید.. رشت مینوتید همومت کالس تقو : تفگ یمیهتف قافتا

لکسا شتیفرببیمیاربنیم.. گبیام وت دوب هدنوم نومن :مهی تفگ نیزا ونم هب ور مارآ

اه؟دوز اه مینزیاه تداتسا رس تشپ فرحیه هچ دب.این رتخد :هع تفگ شرس تشپ زا دادر یوهتی

.. لکش مسر اب هدب یح ضوت شاب

همنشگ نم هفوب اهبیاینربیم هچب هسب :ها متفگ نم هنزب فرح تساوخ مارآ ات

یم.. داتفا هار هفوب فرط دربیاهب و دادر ونیزاوتی مارآ و نم اهینعی هچب اب

انوا عبط هب منم و نداد شرافس کشالتی ابکیک هوهق مودکره اه هچب یم.. تسشن درکیم پیاد یهاجیی

دشو زاب هفوب رد میدرکیمهکیوه هرخسم وتلم یمو دروخ می ونوموهق یم تشاد .. مداد شرافس ونومه

مدراگ دابی شارب هک هراد چی هرسپ این منود منی نم شدنچ ها ..ها دموا شدراگ دابی اب هزومرام رسپ

.. اسانسَن ها نتشاذگ

ایه..لوی هفهت هچ راگنا شحاال ییییی منیداد..ا لحم مسکچ هبهی دمو می هار تشاد یهک روجن مهی

رانک زا تشاد .. تشاد وشدوخ ی لکشوخ اهلوی وریایی گنشق زااین دوب..حاالهن گنشق نسومان

ملا مب کاخ هب ور هرسپ این زوپ تساوخ می ملد دشید و دوب هتفرگ ممرک منم درمیدشو نم ی لدنص
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خیلی دوب شورب ور هب شساوح نوچ منوا هک متفرگ شارب لکشوووخ وهبالاپ نور بی مدروآ وماپ

دنخیمد..حاال منک,هیمی لر تنک ومدوخ متسنوت منی دیهگ نم اقاع مزین... داتفا پپپپپِت .. سکل یییی ر

دنخیدهکیوه می تشاد ی روجن مهی دوب اجنوا یمهک سکره ندوب ربیهد مه اه هچب .. دنخب کی دنخن

دوب هدش زمرق هجوگ هثم شفا )قی یورا مگب شهب مک هک متس دلبنی مشمسا دش( دنلب شاج زا ..یورا

فلا :وتیه تفگ ونم تمس دموا شفا قی نومه )اب گنیرید) یدج امش تسه وبل نومه شروظنم

؟ متاتسود نوا لثم منم ی درک ؟کف چیمیگیایاجن هچب

؟ ماتسود دادیاهب شوف نم االنب

چم دموا هک تفرگ شصرح رتش بی نوا راگنا دنخیمد.. و مراد هگن ومدنخ متسنوتن رکف اباین

ونم؟ میهرب هراد اجک درک..او دنلب ماج زا ونم و تفرگ ومتسد

.. تکسش وتسد نک لو ومع _وای

.. تشازن هزوغلچ دراگ هکیوهایندابی ام تمس ندموا و ندش دنلب نوشاجرس زا مه دربیا و دادر تی

ی ووا رکی هگم ببیمن.. نک ملو ماوت _وایاب

وتکف دنبب یورا:

ها نک ..لو ونوتکف دنبب _

کمک یکی بخ میهرب.. ونم هراد این راگنا ن راگنا هکهیچ متلم .. هفوب تشپ درب ونم نوشک نوشک

دمو منی ولج سک دیگهیچ اااه..هنک ؟مبیهر هراد هبذج دقنا ینیاینیورا

مه یوش خزرب تروص و متروص فرط ود تشاذگ وشاتسد و هفوب تشپ هبدیراو دنوبسچ ونم یورا

مرس..چیمیهنکایناالن؟؟ دزنیک دوب هدروآ

هساو نم اترپ و ترچ مشیازااین تقشاع ماوخب هک متس قبیهنی لثم نم نوج هچب یورا:ببین

مهفیدیهک؟ پنیچی ماپ رپو هب میمنک داهنش مهپی وت هب ماجن هکای همفده

هدش چی راگنا یحاال وووا ال... صا شی؟وت مقشاع هرارق هتفگ کی مشدعب یمزیندیگ دروخ _یه
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یهک دموا تفده رطاخب ی؟ درک ضرف چی وتدوخ شی مقشاع ی اوخب یهک تسه یدح ؟رد

تلوپ رخ ی اباب داببیدایه ازب ورب ..ورب وجوج فدم فده هب هچ ور لوسوس هئوت ال ی..صا دموا

ن؟ هگم دشی ربخیه؟وَجگیر ی درک رکف تتسد زیر هتخادنا دراگ ودابی هدننار اتود

... افرح هباین هچ ور وت هخآ یورا:

مراد ور ارچاینچیاز نم نصا : تفگ شکیدو معیق سفن ویه دنوخرچ دیگ تمس هبیه وشرس

هدش.. درس نوتوهق منک کف تاتسود پیش اربیوتمیمگ؟!ورب

دز.. دنخش یهنی مشدعب

رکف وهب نزب تتروص هب بآ یه ورب گبی ترپ و ترچ ایاجن اجیایهکن هب هلوگ ژی _ببیناقآ

پنیچ.. نم ی اپورپ هب مه ..دیهگ شاب هدش ثکیف هک تسابل

هع ..هع مدرک تکرح هفوب تمس وهب مدرک زاب مفرط ود زا وشتسد تکرح ابیه مشدعب و متفگ ایون

نع.. روش بی سجن طفاثک روعش یبی تخرد نوم می زوغلا یی هرسپ هع

؟ نوشهب هدش اوایانچی هدش ی نوخ دادر دربیاوتی تروص مددیمد یسر هک هفوب هب

.. ندرک ی جارو ندرک عورش داریو لثم نومز رسمی سریمد ات

ی؟ بوخ ذآینی دش :چی مارآ

درک؟ دربیا:ذآینچیت

؟ تشاد تراک یمسیچی تامور ی؟نوا بوخ متسود نیزا:

:ذآین... دادر تی

.. تفر مرس ودمیناللشیندیگ _ها

دنیدین؟ لگشوخ :چیه؟ متفگ هک ندرک می ماگن نتشاد بجعت اب

ی؟ بوخ ی نئمطم : دادر تی

نیتسین بوخ دربیازیدا وتو راگنا …لوی مدرک هراشا نوشاتروص _هب تس.. ...بی یلواع هرآ
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انوا درک) هراشا یورا هدراگ دابی یاهب ضعب تفگ هک یم(ایاجن تفرگ یاور ضعب حلا دربیا:واالامیمک

دش.. ی روجن هکای دیگایهن نتفرگ ور ام حلا مه

.. ادخ ..ای اوعد تفریم کی هساو شاب ور :بیا,ام تفگ دادر هکتی هدنخ زیر مدز

اپ.. نزن قن دقنا دیگ هسب _

وهب دموا خیس تروص اب هکیورا دوب هفوب رد هب ماگن دنوم هفوب رد ندش زاب اب مفرح ی همادا

.. نتفر مه انوا ربیمو تفگ شگنملچ دراگ دابی نوا

.. شدنچ ش اییی

.. مرادن ور دعب کالس سح شاپیدربیم _

اتشاد تراک چی ییورا تفگن نیزا:ذآین

مهین مدموا و مداد وشباوج منم و تفگ ترچ _یمک

:مهین؟؟ مارآ

مهین تدموا رد هزات سیبیالی نوج _هب

ملا دن تِسود یذآیندیهگ روش :خیلیبی تفگ مارآ و هدنخ دزیمزیر نوممه مفرح اباین

و مرب مدوخ هک مدرک ی ظفادخ اه هچب زا هاگشناد ومد متشاذگ باوج بی وشفرح این منم هک

ی روجن ..مهی هنوخ مرب مدوخ متساوخ ..می مدرک در مندنوسر اربی ور دادر دربیاوتی اهی رارصا

.. متفر هک متفر و نومنوخ هب متفرگ تسبرد یه اجنوا یازا سکات هاگتس هبای سریمد هک متفر

دبراب

دجید هاگشناد ربیم دوب رارق زورما هرخ.. باال زورما .. ندموا وانلا اسرهم هک تسه ی زور دنچ یه

هتبلا .. لوگاگ هنوخ یمی شاقن رس.. رب کاخ ابامیکینیس شتشر هک ناخ دبرف .. هاگشناد ربیم هرارق

شرس وت کاخ یکای فارگ میهش مگب ابکالسرت ماوخب ممک ی هشک یمی شاقن هنوخ یمنی شاقن

نانچ دبرف ..ایایایاین هراز منی مدنز مداد ششوف همه این هنودب ممورآ شاداد هراچ منک..بی
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اهلوی میهد باوج لبلب لثم میمنز شهب یهک فرح ره نم پیش وگن هک هزومرام نانچ هزومرام

شهب نم مینگ همه هک زابیردمیهرا مولظم نانچ .. راگنا ن راگنا نصا اهمیریم هچب یپیش تقو

.. رامزوم هرذگ می شدوخ قح زا مهیهش سگرزب ردارب نوچ و میمگ روز

ور مه اسرهم سکع ریهزو خهلا هتشون هکدیمد داتفا شش امنی هحفص هب ماگن یم شوگ ی ادص اب

هخآ هن١۵۵ ؟؟؟ دق دش مه شدق ریهز خهلا متشازگ وشمسا همک اسرهم دق نوچ هش یامن هحفص

١۵۵

زابینااین مروظنم و مرادن یور سک ینهب هوت دصق اهیزعیمز هدنناوخ ید شخبب ) ؟؟؟؟؟؟ دق دش

ندرک رکف زا تسد ( هزادنا "دق" هشن ی سک ی رطاخ هدرزآ ثعاب مراود مای دوب حازم یارب طقف

؟ محازم :چیه متفگ و متشادرب

هرآ؟ دیگ ممحازم رمع..نم رخآ ات مرهق تاهاب دیگ دبراب گبیری رام رهز : اسرهم

رخآ ات مرهق تاهاب " تفگ می دمو منی شوخ شقاذم یهچیزیهب تقو ره هک دوب شم اینتیهککال

" رمع

ریهز.. خهلا رمع رخآ ات شاب _رهق

ام لا بیابند وشاپ ندز فرح اجب نزب فرح مک هرخسم :ها اسرهم

؟ تسه مه دیهگ سک هگم ؟؟ امش لا _بند

میدادیگ.. شدوخ هک مه اروها , ساجن مهای :انلا اسرهم

.. مدموا کوا _

ندش رضاح هب مدرک عورش و مدرک عطق یو شوگ یمد.. شوپ ی سوط یابلبیز کشم جین راولش یه

وکیف شامیمن ئوسیچ نتشادرب زا دعب ومد ی شوپ یمم کشم اهی وکجلا مدز ات جنرآ ات ممز سآیانیلبی

ی شاقن موب ور هراد هکدیمد مدز دبرف قاتا هب رس یه نتفر عقوم .. نور بی متفر مقاتا یمزا شوگ و

.. شرس وت کاخ میهنک..
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متفر نم وساک _وایپی

.. شاب تَدوخ بقارم مدنزرف :ورب دبرف

گرزباباب مشچ _

.. متفرگ ورپیش ایان اسرهم ی هنوخ هار و مدرک ی ظفادخ یمم لوقشع هنامام زا

دنت وهی هداس اوی اروها هک دیمد هاگشناد رد تفریمومد هاگشناد هب وانلا اسرهم ندش راوس زا دعب

نوط یشی روطچ : متفگ و شفرط متفر مدرک کراپ شامیون زاایهکن میهنک..دعب هاگن شتعاس هب دنت

بال؟

.. مداس اوی نمایاجن هتعاس یی؟یک اجک اتاالن همولعم رام رهز ای ضرم :ای اروها

چ.. هگم _حاال

یلمنیگیری.. وحت ناخ اروها دش ضرع انلا:سالم

وشتسد هزماب ابیهحتلا مشدعب .. تمد دنی دوب راتیک لوچوم لوچوک یی مهایاجن وت :هع اروها

.. هرادن وس دیگ ماشچ : تفگ وشمشچ ور تشاذگ

چی.. داسیمهک اوی رد ولج حاالبیایدربیم هبُخ : اسرهم

وردید اه هچب و نوماگشناد رود ات رود مدنوخرچ مشچ .. لخاد تفریم نوماتراهچ ره فرح اباین

تفریموت.. مه ام دوب لوغشم شدوخ هساو ی کره مدز,

تفریموت.. ندز رد نودب درکیمو پیاد ونومس کال هرخ باال نتشگ زایمک دعب

گبیچی هک دوب غولش کالس دقنا ربخیه.. هچ هوا ٠٠هوا

شیرینزابیم منم دش.. زاب رد هک دوبن مشلا وعینخی رعتیفمیدرک شتسود اب شدوخ هساو ی کره

.. مداتسا نم مگب ی کلا هک متفر داتسا اجیهاگ تمس هب ممدوخ شبینینو نرب متفگ اه هچب هب درک لگ

شبینیدببیمن.. ؟؟؟ ایاجن هربخ :هچ متفگ و متخادنا بَغ بَغ ودابیهب مدرک دنلب ومادص

,شبینببیمن امامش اب مناخ : مدرک هراشا دوب کالس سو هک ارتخد هبیکیزا
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سبح ونوشاسفن همه دمو منی یرد سک ..قن دددد دشی دوب هتفرگ ونم وَج و مدوب هتفر سح وت نصا

هلای.. مرب مبذج ومدوخ نوبرق .. ندوب هدرک

مولعم مه اه هچب ندرک وغیبا روضح ثمال مدرک عورش و متشادرب ورامسا تس وریمیزلی زا

دوب.. زمرق منوشات هس تروص نوچ هتفرگ نوشدنخ دوب

.. مدرک دنلب ومرس ی رتخد ییه ادص اب هکیوه مدرک می اگن وتس لی متشاد

یاالن؟؟ داتسا امش : هرتخد

اجیهاگ وت نم زادیند منوا راگنا ؟ هنوخ می سرد ایمنایاجن هگم او مدرک بجعت مدرک شاگن ی تقو

..؟؟ :هع..وتایاجن تفگ نوچ درک بجعت داتسا

درک.. بجعت شد اتدی مه اروها .. اروها تحی ندرک می هاگن نوا هب نتشاد اه هچب ی همه

؟؟ موناخ تسه ی لکشم متسه نوتمرت این داتسا نم :هلب متفگ مدوخ یی وررپاب نم لوی

یثمال؟ داتسا ذآین:وت

رادین؟ کش امش _

دص رد دص ذآین:

.. نور بی تنزادن :ذآینشبیندیگها..االنمی نتفگ شهب شاتسود میدرکیمهک ثحب مه یماب تشاد

رِزمی.. هراد هداتسا شاجک این مسانش نمایونمی :اباب تفگ می انوا هب ور مه ذآین

نور ییدبی امرفب نکین چپ چپ اوخین می هگا اموناخ مدز: داد سرید هک شفرح ی هبایاجن

دمو.. نردی نوشمودکچ یهی ادص دیهگ مفرح اباین

تس لی ندنوخ هب مدرک عورش و متشادرب ور تس لی

یمی هاربا منبش _

رضاح

یرای تخب انادنام _
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رضاح

جاللی کما _سی

جاللی کما :سی متفگ هرابود منیهد باوج ی سک دیمد

تفگن یچیزی سک مزاب

نم هب یهورمیگ..ور دراگ دابی رسپ نوا :اباب تفگ قبیه هب هتکالسور زا ارسپ یوهیکیزا

اغیهب زورما کما سی داتسا : تفگ

مدنوخ ورامسا وقبیهی مداد نوکت ومرس

وت.. دموا دزو رد هب هقت هکیوهیکیود مدنوخ یورمی ماسا متشاد

اینیکیزا مدرک رکف گیمج وت..هنم دموا دوبن نسم مه خیلی یهک راولش و تک یهاقآی

.. تساهوجشنلد

نور ییدبی امرفب هدش عورش کالس هتقو ؟خیلی مرتحم ارچاالنمیایاقآی : متفگ و شهب مدرک ور

یید.... امرفب یید امرفب : متفگ و مدرک هراشا نور هببی ور تسد اب

؟ دنخبل ارچ میدرک..او.. اگن دنخبل اب ونم تشاد ی روحن مهی نوا

یفبیراید.. رشت ی دعب هسلج و نور ییدبی امرفب یدیچیمیمگ؟ نشن _

دش؟ مومت یورا:

دش؟ مومت _چی

نوتانتخ ری کمن و نوت یورا:اینشیرینزابی

متسه ی ودهم : تفگ قبیه هب ورمیزوور تشازگ یوش تسد وکیف مرانک دموا فرط هک متفگن هیچی

امش مرت این داتسا

.. مدرک می اگن طقف ال وجوگ این لثم هک منم

هزادن می ونم مرت میهنکاین متخبدب .. هنوماتسا ..ینیاین اااادخ یا
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وت هک داتسا ؟ سپ دش :چی تفگ نم هب دشوور دنلب شاج ذآینزا هکیوه منیدز فرح ی سک

ی یهاگن٠٠دوب مگب متسنوتن هیچی منم دنخیند.. می نتشاد مشاتسود هدنخ دززیر شفرح هلااین بند

هراشا ی ودهم هب تسد (اب نتسه نوش :هلب..ای متفگ اهو هچب هب هاگن ویه متخادنا هداتسا هب

امش..زعیز یک چوک امش.. هتسود متسه رفداد دبراب هدنب .. ممرت این داتسا و نوتمرت این داتسا ( مدرک

امش..

ی.. ودهم هداتسا تحیاین هدنخ زیر ندز همه

درک عورش مشدعب و درک وغیبا روضح داتسا .. متسشن دوب یخلای لدنص هکیه اروها رانک متفر

یم دروخ اهیهچیزی هچب اب هفوب تفریم زاکالس دعب دوب لمحت لباق دوب.. ی بوخ هداتسا .. نداد سرد

وشلا ح هرادور خیلی هرتخد ..این متفگ حاالببینِکی گبیمر حلااینذآینور تفرگ ممرک منم و

میگیمر..

نوا وت دوبیمهک نومدوخ ام دوبن شاتسود ابذآینو هعفد هکاین تفریمیهکالسدیهگ هفوب زا دعب

هنوخ ( دبرف نومه ) وساک هکپی ودیمد هنوخ متفر مشدعب و داتف نی یصاخ قافتا مه کالس

نومدوخ

.. مداد باوج متفر .. ندروخ گنز درک عورش هنوخ نفلت سریمد نتس..ات نی مماباب نامام نیسو

_هلب؟

ی؟ بوخ خهلا:سالمزعیمز

:سالمخهلا متفگ هنابدوم اربیمهینخیلی منزب دبرف اجی ومدوخ مدرک عسی یخملا ادص نشیند اب

ین؟ تسه بوخ

مقباس دقچ مدبرف نم تفرگ دوز شسکعرب نم و هبدا اب دبرف هک دقنا ) ناج دبرف ی سرم خهلا:

؟ تسه تنامام ( هبارخ

؟ مدبرف نم مهفیدی اجک زا یخهلا تسار ینیس.. سک میبیمن مدموا نماالن نوج خهلا _هن
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بی دبراب لثم سپ یهن دبرف مهفیدهک وتمیهش تناتم و بدا زا هرادن یند سرپ ایهکن مرسپ خهلا:او

مهفیمد تندز فرح وگب..زا یامیهگ اااه میهدمیهگ باوج یو شوگ هک بدا

مهفیمد :اهآ متفگ و مدرک ای هدنخ

.. هنزب گنز نمیه هب وگب دموا تنامام مرب ابید نم ی رادن راک زعیمز بخ خهلا:

راد هگنادخ میمگ مشچ _

ظفادخ خهلا:

لویدیگپی هنوبرهم و بوخ دقچ هک مداتفا ناپیمذ خهلا دنخیمدویدا یمک مدرک عطق یو شوگ ی تقو

ش

بدا بی دبراب " " مرادن رابتعا منوا

درب مباوخ هس رمشب ماسابل وعتیض زا دعب و مقاتا باالوت متفر ..بیخیلا

ذآین

مدنخ مداتف می دبراب ندش اضیع ورهمینهکیهدا رود رود تفریمیمک ونیزا مارآ اب هاگشناد زا دعب

تفرگ می

نکین.. اگن ورو نوا اه هچب : مارآ چیزدیگ.. ..ها اسرسپ یورا

میمنک.. تکمک مدوخ یچیگبی اوخ می وگب منوج مارآ _

..گیجیادمنیمهفید.. هنوبا خی هرو نوا یورا نوا میمگ ..اباب طفاثک : مارآ

؟ رسپ مودک هغبان بخ تفگیم: یمو تخادنا شهب هناف هسی ردنا لقاع هاگن ونیزایه نم

ورمیمگ کما سی کما سی :اهآ مارآ

)؟_ نومدوخ دزِی لر نومه ابکیلِریدی( زاب نوط کیه؟ایشی کما یس

لوج یسگی دراگ دابی رسپ نوا کما :مبیار..سی مارآ

مدوب هدز شیش نم میهگدیگ ونومدوخ سیای اباب اها
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شَسُچ دراگ دابی )اب کما سیا(سی ودیمد متخادنا تفگ می مارآ هک یتمس نوا هب وماگن

نومدوخ

میننز.. فرح نراد

میدز.. فرح مه یورا نوا و دروا وردمی شاهوم وت میدرک وشتسد سیاهی

امچ هب اباب _بیاینربیم

مدش بدایتای هچ تفگیم..هوا کرت ار ناکم هناخ دصقم دشیموهب شامین راوس فریتیم مفرح اباین

نم

منامام هک مدروا ردمی ومشفک متشاد حیطا وت..وت متفر و مدرک ی ظفاحادخ تسد ونیزااب مارآ زا

رد.. مد دموا

منامام _سالم

ی شابن هتسخ ملگ رتخد :سالم نامام

ی سرم _

مدش فتی زاب :ها تفگ هک مدرک شزا هدنگ چام یه متفر

پیشپیشالال سپ دبنیس.. مباوخب دیمدیمک مقاتا متفر و مدرک ای هدنخ

منیدا..هااینچیهدیگ؟؟ رد هیفینمیمنک همغامد یهچیوت مدرک می ساسحا

میهد.. رازآ ونم هراد شتسد وت نبیابیهرپ اباب دیمد مدرک زاب وماشچ

هخآ یمینکی روجن ارچای یی اباب ییییی _ا

ی.. درب ثرا هب تنامام زا یور لبنت این همولعم یوت.. باوخ می دقچ اباب:

؟ هخآ یهد باوخ همه ِکیاین مبوخ نامام ی _خَع

هسب باوخ وشاپ وشاپ اباب:حاال..

؟؟ یمد باوخ تعاس ود نم ینی هوا تعاس یدمد مدش دنلب ماج هبش٧زا
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منیهرب.. مباوخ دیگ بش ی؟االن درکن مراد بی رتدوز ارچ _اباب

.. نور ربیمبی ماش اوخیم می وشاپ ی..عفال باوخب میمگ هصق تارب بش مدوخ اباب:

هجاب _

.. امدش تشز دقچ ؟ منم این هوا ..هوا مدرک اگن وتآیهن ومدوخ مدشاپ تفر قاتا زا هک اباب

ومنوش منک.. هنوش ور ابیدایان تعاس حاالیه فوووا دوب هدش لوپیهد وژلویهد هتفر مه وت ماهوم

دیگالمز مدوب مومح حبص گبیمر مرب مرادن وشلصوح مه شود مدش.. راک هب تسد و متشادرب

نیس..

حاالچی بخ مدرک زاب ومدمک ..رد متفاب ی فرط یه وشمه ماهوم ندرک هنوش زا دعب

هکاتباالی مشوپب یوم بآزبس ی وتنام متفرگ یم مصت ندرک کف مین دنچ زا ..دعب ممممم ییی شوپب

هموناز ولج.. متشاذگ مه یوم کشم یه کسورع اهی شفک یمد شوپ مه ی کشم یابشلا کشم تروپاس یه

ور متسشن و شوت متشاذگ یوم شوگ و متشادرب یمم کشم ,,کیفیهروی مشوپب نتفر عقوم هک رد

هکالمزنیس وایان ردوپ مرک منک.. ارآیش یمهکیمک لدنص رت.. تشپرپ ماه هکمژه مدز یمکریلم

ی تروص ی هنوگ یابرژ تروص مهیهرژ رخآ رد مدز ماشچ تشپ مه کزان مشچ طخ ویه هشب

زا دعب و مداتسرف وتآیهن مدوخ ویهب.و.سارب متفرگ شووود عالمق دروم رطع واب مدز

.. نور بی متفر مشفک کیفو نتشادرب

زاب ونوشقاتا رد یوه ندز رد نودب .. ننوشقاتا االوت متحا نتس حلانی وت ماباب نامام اپییندیمد متفر

دشاینرد ادج ماباب رسیعزا نم یابدیند مام .. مدموا ی دوخ بی هتقو هچ هوا وت..هوا متفر و مدرک

.. هشک می تلا جخ ونه مرب شنوبرق ی خوا دوب.. هتخادنا لگ شاه هنوگ هک دوب حلای

؟ ندادن یدا امش هب ندز رد موناخ اباب:ذآین

:هن متفگ و مدش خیهر قفا هب

دقنا .. تسه بش ادخب تسه بش چ..واب نم لوهینهب امش بخ : متفگ هرابود هگب چیزی تساوخ ات
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شید..واال هتسخ ینکیدهک نوط شی

میهنک.. هلمح متمس هب هراد منامام دیمد

.. نور بی متفر قاتا وزا مداد یح جرت رارق رب ور رارف

یوت؟ منیشک تلا جخ یبیحیا هرتخد : نامام

دش.. ربیمدیر ودب ... نکن ذایت نامام _ِا

.. رودود ردد تفریم دشیمو اباب ی ارازآ راوس ی خوش و هدنخ اب

رد لوصا ادا نوشمه راب یییی وجگ هک منم و تشاز یمی سبود سبود اهی گنهآ اباب هار وت

سریدیمو رظن دروم ناروتسر هب دوب..خالهص هدنومن سفن مارب سریدیم ی تقو ..دیگ مدروا می

تفریموت..

وشل لدی ممدوخ سیرمنیمش... شندروخ زا متقو چچچچچچچچچچچ هی ومدوف تسف قشاع نم

مه هناحبص هگا ایههک هزادنا هب )...لویاینعالهق مسر تنیهجایمنی هب مندرک رکف (اب منود یمن

ناج شون نامام ی اندز رغ رانک رد یایان همه هتبلا ... مرادن ی ضارتعا هیچ ندب مهب ازت یپ

هدب مهایت ...لویکیههک روخن اال غشا دبوزاین میهگ شمه هک میهش ....

دشقیهفا ثعاب هک مراد شرافس مه هزم شوخ رسد یه مدرک هک اهیی یروخرپ رانک رد مبشما

رت دب اشیمد ... هش یر وصت اب فداصم اباب یو مام ی ...

... مشاب هدش السیر ماک هک منیمنک ساسحا مزونه نم هک ایهن مهم درک هچمیهش لوی

نکی.. متسکشرو رادی یم مصت هگم ذآینشبین... :ااا فگ نبی اباب هک مش دنلب متساوخ

؟؟؟ ارچ!!!!! -

رپ ور یوت هقوذآ رابنا نوا هرابود داوخ یکیمی نوزوسب کرلای هدرکن یی ادخ ربیو هار هگا اباب:

.... هنک

- اتربیم... بیما مروشب وماتسد مرب نم ... هلوف دیگعفال اجنوا ید... سرتن
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... ورب هشاب ...لوی مراد کش هک نم ی؟؟؟ نئمطم : اباب

...

یمیدرک هارمه ماهاب مهاباب ومدروآ زابیرد کقلد دقچ هک دنامب دزیوم رود رود یه مماش زا دعب

... هنوخ سریدیم هرخ باال

... وناب یید امرفب اباب:

تزع ی مام ثمالهب شتسد ی هراشا اب ودوب هدرک زاب ور رد هک فگ ی تقو ور هلمج این اباب

اب اباب هک منک یش امرف شرس تشپ متساوخ ومتفرگ قیهفا منم وت فر هک نامام ... دوب هتشاذگ

درک اضیمع ال ماک نم زا لبق شنتفر

... مدرک دوجو عاالم هفرس ات ود وتواب متفر

... مهها مممها -

نبی اباب ی ...قیهفا

... بیمرا تباسح هب وهیمج دح رد فر اینینعییمدا

... هخا ینعیچی یی اباب -

میشی... تحاران ارچ دیگ...حاال دوبن مساوح ذآیمن بخ اباب:

هش... ناربج راتفر ...ابیداین مرادن راکی نم -

؟؟؟ ذپیهر ناربج ترسنک اباب:ابیه

ومتفرگ مدوخ هب توافت بی یهحتلا مدروا نی مدوخ وری ...لویخیلیهب ترسنک نووووج خا

... متفگ

کوایه... لک ...لویدد میمنک رکف شهب -

اباب :

...
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... مدرک می نوشت ذای یمک تشاد اج هنرگو دوبن شسح ... مدش مقاتا هاریه ومتفگ خبیر بش یه

الال متفر ومد ی شوپ ومباوخ سابل ومدرک ترپ هشوگ رسییه رس وماسابل ...

اباب:ذآین؟

.... یی اباب مدموا -

اپیین متفر ود اب متسب وماشفک دنب وات مدز ترپسا اب)یهتیپ یلیور تساپ بآی گنر هب راولش یه

واربی دوب هدرک ورزر وترسنک بیلیت اباب زورما ( مدرک چم ای همرس ابیهشلا وشگنر مه وتنام

میدش... عورش ارجا آیهدن تعاس یه

یممیریم لوقشع ی اباب ونم طقف تنیهج نیسرد ترسنک لها یکالخیلی مام ...

گنزید.... یم شوگ شامینهک وت رپیمد

-هلب؟

نکیببینیکیه هاگن ور میهنز گنز تهب یهک سک مسا الالمزنیسهک صا نیزا:ببین

دوبن مساوح ملا حشوخ االنزیدای بخ ینیزای... درک عورش زاب -ها

... هدرک گوجیر دح اتاین ومناخ رادیمیریهک اجک ببیمن وگب ...حاال هشاب نیزا:

متفرگ ماباب زا هک دوب ی جاب ندش ی لمع مهم نیس... مهم زیدا شاج ...-حاال

دیگ.... وگب نیزا:

... ترسنک یربیم اوخ -می

... نوط شی ربخ ...چبی عووهوووا نیزا:

... یسا روجن دیگ...ای -هلب

عفال... سپ ی... کوا نیزا:

-ابی...

نادرمناوج کراپ ی عرف پبیچیوت هرن تدا ی یی اباب -...
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... هنومب تدا ی ورانابوتا نتفر ترسنک عقوم طقف وت هگم فوووا اباب:

دیگ... -هلب

.. هغولش دقچ ؟؟ ایاجن هربخچ فووووا

ی غولش نوا وتو دمو یمی سکره یم.. تسشن نوم ی لدنص درکیموور پیاد ونوماج گنف و گند رازه اب

ضرع :اب تفگ و نوفورک می تشپ دموا ی درم یه هلصاف ..وتاین تسشن ومی پیادمیدرک وشاج

تمدخ خاتیر ابیمک ننک ارجا همانرب نوتارب هرارق بشما یهک گدنناوخ هورگ شزوپ

.. رکشتاب .. نسرب تمدخ شابیدات روبص .. نسر می

ی کاروخ یمک مرب نم :ذآینی تفگ اباب میدزیمهک فرح اباب یماب تشاد ام..بیخیلا سناش کزیایمن

یم, نوبمولب یمک مرخب ی کاروم

ددی.. ورب شواب _

رسپ ووگی تفگ هب مرظن هک مدرک می همزمز گنهآ زیربلی مدوخ هساو و مدنورپ می سگم متشاد

دوب انشآ جعیب مه هرسپ ی ادص دش.. بلج ندوب هتسشن ام تشپ یهک رتخد .. نتفر عقوم هشاب یمدا

یان.. شمسانش ببیمنمی منک شاگن

یا زاسن یو دموا زاناس :ببین هرسپ

ی.. رخن مارب ی منینوت مه وت ماوخ می یجیورغ تروص وتنام نوا چیه..نم نم یر صقت :هع زاناس

رد سابل نوا هخا لوی مرخب تارب ور رهش لک مرضاح نم چیزینیس هک سابل نوا :زعیمز هرسپ

وتنیس ناش

زابیردنیرا هرخسم دقنا نک لو ور ناش :اباب زاناس

نکب رادی تسود ی طلغ الره صا :ها هرسپ

دربیا :مبیر زاناس

اب مولج زا دموا ی رتخد دیمدیه منک هاگن ومرس تشپ مدرگرب متساوخ دربیا؟ات ؟؟؟ مووووووه
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.. تفر دشو در صرح

دربیای ببیمن هک هدرگرب مداس میهنز..اوی فرح رسیش تشپ اب هراد یه رسپ دیمدیه تشپ متشگرب

یاهن..هکدیمد,,, هنومدوخ

مینکی؟؟ چیراک دربیا:ذآینوتایاجن

ی؟؟ دموا دیهگای راک هساو وت هگم ببیمندیگ.. ترسنک مدموا هنوو ..وخدی مرخب سابل مدموا _یه)

مینزیواقیکمیمیری خم اهنت اهنت حاالدیگ نوط )ایشی مداد همادا ومدز کمشچ

..ای.. شوج بآ تمد اباب ی؟؟؟ رخب شارب ی اوخ مهمی وتنام هزات فوووا , ترسنک

هچ ..دنیدی مدوب هدرک لکسا ور هرتخد رز..واباین رز داریوهیرز هثم مهوت هسب دربیا:ها

مینومیه..

دموا هظحل یه ابایهکن دوب اضیع خیلی هرتخد یی ادخ .. هدنخ دزیمزیر نوماتود شفرح این دنب تشپ

مداد یص خشت ور شش ارآی هسکیول هظحل لویوتیه دش در مولج ..وزا

هراشا دربیا هب منم نتفر ندشاپ اتود نوا دشو خلای ندوب هتسشن رتخد اتود یمهک تسد لغب ی لدنص

شبیهن.. هکبیدا مدرک

ی؟ دموا ابکی یوت تسار .. مدرک می قد متشاد ی سَک زابی اهاجن ای مدموا دش بوخ دربیا:

.. وترسنک متفرگ جاب شزا یم.. دموا اباب _اب

.. هشک چیمی وت تسد زا تاباب .. نوط دربیا:ایشی

بااااااااااذع : تفگ مرس تشپ نبیزا اباب منزب فرح متساوخ ات

نومه اربی نسانش ورمی دربیاایان منامام و ..اباب هدنخ دزیمزیر نوم هس ره شفرح زااین دعب

امرف یف رشت دشیمات مرگرس دوب هتفرگ اباب هک یاهیی کاروخ رکش..اب ور ادخ دمو یپیشنی لکشم

نش..

سریند.. تمدخ خاتیر اب لوق یدب گدنزاون هورگ این هرخ باال
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...

مشچ ولج گنشق نیس.. نوط شی مک مه درکیم..اباب هرخسم ونوا دربیالکیاینو اب دوب ی بوخ بش

رسپ یه لثم یمیدرک.. نوط شی میدشیم١٨نم جراخ سنلا یمزا تشاد ی تقو نومتشگرب عقوم سهلا..

نم متفگ اباب دمو..هب می نوششوخ وررپ وررپ مه یا ضعب تخادن تیهکمی شهب یورمیدید رتخد ره

ردبیدا نم غامد زا ترسنک منینکیهکاین اراک زااین وت تفگ میامد شرازگ نامام هب ور ایان

ات.. مش روبجم نم شدعب دنخیمد٣ می طقف شفرح اباین منک ی شک تنم زور

ی تقو هنوخ تفریم مه اباب و نم و تفر شدوخ شامین اب دوب هدروآ شامین نوچ دربیا تشگرب عقوم

وعتیض زا دعب و مدوبن هتسخ نصا مشب هزانج لثم مدرک می کف هک مروصت سکع رب سریمد

حهلااین متفرگ یم مصت دوب.. ایان دبراب اب نومکرتشم کالس ادرف یمد.. خرچ تن وت یمک متفر ماسابل

پُقیبیدا.. نم هساو مک هک گبیمر ور وجوج

.. منزب گنز شهب تصرف رس متفرگ یم مصت مدزن فرح هتقو دنچ مه ناراب اب

یدهک شکن هرامش هس وهب مباوخب هک متفر مبات بل ندرک شوماخ زا دعب و مدش هتسخ هرخ باال

دوبر ونم باوخ

لومعم قبط دوب.. هدش دیمر مدش قویبیراد حبص

یمد...نم شوپ دوب رت دنلب قبیه هب تبسن و دوب رت کورچ قبیهمک زا هک ایمور هوهق وتنام یرسع

ی هعنقم یمد شوپ ی کشم جین راولش ها..رسیعیه دوب موناز وخ..ات منیا مشوخ دنلب ی وتنام زا نصا

اباب...حاالیه هرادن عیبی نور یمکیشمیدزبی مدوب هتسب زاباال نوچ مماهوم مدرک مرس یمم کشم

رد ..مد نور بی متفر مقاتا زا ملوک یمو شوگ نتشادرب زا ..دعب شلا ..بیخی نور ایندزبی متفابن زور

وخ..ات هشقح .. متفر شک ور مولآ باوخ هنامام لکاجیدیلکید وزا مدرک ماپ یمم کشم یاهی نوتک

, شراکرس هتفر هک مه یم لوقشع ی اباب هنک بیراد ونم هشاب نوا

تسا هدش هتخاس نامر اسیتیک رد باتک (1roman.ir)این
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.. قشم و سرد وسی شهب وپییی مدش ی مام ی کشم زوسکل راوس رسیع

وت.. متفر ودب ودب و مدش پیهدا هاگشناد مد نفخ زمرت ابیه

ی خوا ,, ندز می فرح مکلای داتسا اب نتشاد و دوب شرانک ی موناخ هکیه وردیمد دبراب ورهار وت

ی سورع نرب گبیهر وشزاجا هدروآ وشنامام الدب

اه.. هچب پیش متفر و مدرک زاب رسیعردکالسور

.. دموا هک دوب مک نوتلگ هعمج نوتعمج هبمیبیمن _هب

دوبن ممارآ نیزا.. رانک نتسشن مه دیهگ رتخد اتود دیمد

؟؟ شوک مارآ سپ _

نومعمج مگب واالهکابید مدب ور دوب مک نوتلگ نوا باوج رازب لوا .. سرپب دعب ی سرب نیزا:ازب

تسود اتود نم مشزات دمو.. نی دوب رمیض مارآ مشدعب ی.. دموا هک دوب مک نوملخ لوی دوب ک عمج

دروآ رد مارب وشنوبز شدعب ... تلد هب زوس مدرک یدجدپیاد

تسا هدش هتخاس نامر اسیتیک رد باتک (1roman.ir)این

میهر هنهک رازاب هب دموا هک دیگون :هلب متفگ و مدرک هراشا یشا تسد لغب ام..هب هتسود ادخایمن ای

ی.. رابنا

لثملا برض وت نزن یمیمنک..نیزا:دنگ فرعم : تفگ و درک کزان مارب ی مشچ تشپ یه

رو نوا یاینرو لوگوگ اتود هک زاایان لوچوک ی هقلح یهکیه رتخد یه تمس هتفرگ وشتسد یه

نیزا دوب ی لگشوخ رتخد دمو می هرتخد هباین لک ..رد هراز منی اباب لوی سود زاایان منم هراد شبل

شاهوم و تشاد انلا هب تبسن رتی هاتوک ی اهوربا هک درک هراشا یکی نوا ..هب سانلا شمسا تفگ

اسرهم :ایمن تفگ مهفیمدو نور بی دوب هدز هعنقم زا هک شولج ی اهوم زا ایون دوب روب

و نتفگ نوشداونوخ زا نومارب انلا اسرهم .. ندمو یمی بوخ ی ارتخد رظن ..هب مداد تسد نوشاتود اب

دشو هدز کیهردکالس دبرف مسرپب متساوخ مصیمین..ات خیلی اروها و دبرف و دبراب هکاب نتفگ
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رانک تفر مه دبراب و متسشن نیزا تسد لغب متفر وت.. دموا مکلای داتسا شرس تشپ و دموا دبراب

اتود نوا ( مدرک رنه ) تسشن انلا .. منود ورمی دادر دربیاوتی لوی ارچ منود منی هکندوب اروها

.. نرادن ابامکالس زورما

یمنیدز.. فرح مه ی سک و نداد سرد درک عورش داتسا

.. نور تفریمبی شابیم هدش دازآ نادنز زا راگنا داتسا ید شابن هتسخ ی ادص اب

دشیام.. تحار ش یییی _خآ

ردمیهرا.. ردپ واالاینمکلای نیزا:هرا

زا مدش لا خشوخ ( تفگ و داد تسد نوماهاب و ولج دروآ وشتسد میریم( دبراب اهاماب هچب انلا:

شابیم.. طابترا رد مه اب مه هاگشناد زا نور دبینهکبی منوتاه هرامش میهش هگا طقف نوت یی انشآ

ونبیس شواب ٠٩١٢٢٢٢ ودب _قبیوش

ور هرامش دوز هزم شوخ موناخ : تفگ مهرد ی امخا اب دبراب دنخیدیمکیوه یممی تشاد ره ره ره

امربیم.. وگب

مراد تتسود اب ..نم نوج رسپ منیمد هرامش مه ی اوخب نصا ؟؟ میمد هرامش امش هب مراد هگم _او

نم.. هساو وشن دوخن میمنز فرح

مرظتنم شامین :وت تفگ انلا هب ور دوب هلصوح خیلیبی راگنا هک دباب

این؟؟ دوب شچ ید: سرپ انلا زا اسرهم تفر نوا ات

میمهفیم.. ادعب حاال منود انلا:منی

متشاد شامین هک منم نتفر انوا دادیمو ونومرامش ..

.. هنوخ متفر مدوخ و مدنوسر ور نیزا

دبراب

رپیمد... ماج یمزا شوگ ی ادصاب هک مدرک می ضوع وماسابل متشاد
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:ولا متفگ و مدرک سمل یور شوگ رسیع داتفا یم شوگ یامنیش هحفص ور هک نامام سکع ابدیند

؟ هبوخ شلا دش؟ح ؟چی نامام

میدا شوه یهب رصع ات هتفگ شرتکد هرتهب رکش ور ادخ مرسپ :هرآ نامام

شش میماپی نم هنوخ یوتدیگبیا اوخ رکش.می ور ادخ بخ : متفگ شکیمدو ی گدوسآ هرس یزا سفن

.. منوم می

میمگبیای دموا شوه هب تقو ره باوخب ییمک دوب ایاجن مبش وتدی :هن نامام

ی؟ رادن راکی دیهگ سپ هشاب _

عفال مرسپ :هن نامام

_عفال

زور یاینود اقافتا هب متشاد متفر می مقاتا تمس هب یهک روجن مهی مدشاپ ماج وزا مدرک عطق یو شوگ

فداصت شامین اب شاتسود ییکیزا هنوخ هتفر می هتشاد دبرف یهک تقو پیش زورود .. مدرک می رکف

ندز گنز نم هب ناتسرام وزابی ناتسرام بی شترا کیمی منود ..منی هدوب خیلیدب شلا وح میهنک

یه ناتسرام تفریمبی اباب و نامام هارمه هب مهفیمد ات منم مدوب شسامت ین رخآ تس وتلی نم نوچ

متشادن وشلصوح ال صا هاگشناد متفر اببیمیلی مزورما یمد باوخ شش نمپی مبش دی دوب شوه بی زور

ور ادخ .. متسخ خیلی فوووا .. ندوب اسرهم و انلا طقف ..هکدیمد متفر شنیمن بیراک لویاربیایهکن

مباوخب میدا..عفالیمک شوه یهب رصع تفگ هکمی نامام هبوخ شلا حاالح هک رکش

تعاس ور یوم شوگ مه باوخ زا هکاالن۴لبق مه تعاس مش هکبیراد مدرک ظنتیم ١٢ راهان دوب..

وسیالال ..پیشهب شلو مه

تعاس ۴ متفر و مدرک ضوع وماسابل و مدروخ ی نپیرکلا نون ویه مدش یمبیراد شوگ ی ادص اب

.. ناتسرام بی مرب هک مدش شامیمن راوس

و هدموا شوه پیشهب تعاس :نیم تفگ هک مداد دوب شر ذپی شخب وت یهک راتسرپ هب ور دبرف مسا
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.. هشخب االنوت

وخیلی همردارب لوی مراد لک لک زیدا شاهاب هک هتسرد .. نداد نم هب ندیاور راگنا شفرح اباین

مراد شسود خیلیخیلی

.. متفر روسناسآ فرط هب هقبط و قاتا ی هرامش یند سرپ زا دعب

.. قاتا لا بند موس ی هقبط ی ورهاروت ٢۵۶ مدرک شاد پی هرخ هکباال متشگ می

قت.. قت

دوب.. لا چخ وتی شرس هک منامام و دوب هتسشن تخت ور دبرف وت.. متفر ومدرک زاب ورد

یه تمن منیبی دیهگ مدرک رکف , دبرف شاد سالم :هَب متفگ متفر می شتخت تمس هب متشاد یهک روجنومه

.. هسام اممی هب بابک

؟ نوج رسپ فرحیه هچ :هعاین نامام

گیرمیهرا مولظم ونم مهیهش دیهگ سامش رسپ این نامام : دبرف

.. دروآ یزابیرد زوم اویاویزاباین

_کی یزابیردمیرای زوم ی روجن ای نوچ هبوخ هبوخ وحتلا هدوبن نفی هبرض هک یمبیمن هن

.. تنعل شرکنم )رب متفگ هرخسم خیلی نحل (ابیه ی؟؟؟ مولظم وت

هنک.. شوگ وت هت ورس یبی افرح هباین هنایهکن هنک تحارتسا ابید تردارب .. هسب دبراب : نامام

دروآ رد مارب ی نوبز هک درکن ی درمان مدبرف درک دبرف هب وشتشپ نامام ات

ی لدنص ور متفر ومدش شلا بیخی منک تباث وشتشز لمع این منوت منی متسنود می نوچ منم .. رامزوم ای

.. متسشن

؟ هصخرم ِکی تفگن رتکد : متفگ نامام هب ور

هصخرم حبص ادرف هنکن غتییری شت ی عضو هگا هتفگ شرتکد : نامام

متفگن چیزی ومداد نوکت ومرس
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؟ هصخرم ِکی تفگن رتکد : متفگ نامام هب ور

هصخرم حبص ادرف هنکن غتییری شت ی عضو هگا هتفگ شرتکد : نامام

... متفگن چیزی ومداد نوکت ومرس

ذآین

رظتنم لومعم قبط ... متفر یمی ماظن رژهی هاگشناد حیطا وت مدوخ اربی قدیهقایمیدش یههد

...لویخیلی ننم رظتنم اه هراچ بی نوا ،مهیهش لومعم قبط مودک ) مدوب مارآ ونیزاو ابانج علای

...( مهاگشناد تقو لوا زورما نم ک جعیهب

مدوب سریهد یحیطا اهتنا رقتیابهب کدیگ یی اجنوا ...زا مداد می همادا منتفر هبرژه روج مهین

...لوی هراد یایون هلصوح یکی حبص لوا هخا ... مدش ور هبور بید تخرد کاب متشگرب هرابود

هش)... هدوخ بی دراگ دابی روظنم ) دوبن شهارمه شلوغ ک دوب جعیب

:سالم کما سی

-لعیک...

... منزب فرح تاهاب :ابید کما سی

- (( هراد نم یاب فرح چ نوا هخا

پیاد شلک ورس ک سان ...اال مدنوچ پی ومدراگ دشیکدابی هجوتم امتح رسیع... :خیلی کما سی

... هشب

... وگب بخ -

؟؟؟ :ایاجن کما سی

چیه.؟؟ شلکشم ... هرا -

شبینیم... هاگشناد ی هفوب بیاربیم لقادح : کما سی

ی... کوا -
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دش... شاد پی نومفوب لوضف تمدخ یمهکپیش تسشن دشیومیهاج هفوب دراو

منیهد... شرافس هفوب دبیدعفال شرافس اوخین چیزیمی هگا : تمدخش پی

تعاس اوخیمدبیمهناین می شرافس :امن مداد وشباوج مصرح لویزا متشاد اباینککالس

ربید... میهش هگا رادیم...حاال کالس

... تفر وتفرگ وشهار و درک وشتشپ

؟؟؟ بخ -

متس شاحیهچینینی و یی وگ ترپ و ترچ لها : کما زااین...سی وت منود می نوچ ایههک هلئسم یه

کمک یه تزا و منک زاب باسح تور ی اوخ اپیهایمی یی اروج ینیتسیویه تاساسحا ی ارتخد

... ماوخ می ولوچوک

- وت!!! منوا !!! کمک نم!!!! زا

ی؟ تسه ...حاال هدموا پیش هنافساتم : کما سی

ی؟؟ تسه وتمیگی دعب . هربخ چ منود منی -نم

... مگب ابید بخ لوی تس نی نوسا خیلیم شنتفگ : کما سی

ان رهاوخ ومنامام مهمیمگ. وت هب ومنود کمی چیازیی نوا لوی منود المنی ماک ممدوخ نم : کما سی

کاب شرتخد هدش مشج وتنی هدرک تنا خی ماباب ب منامام همولعم ک روطن ای رمایناک نتیماالن

عوضوم یاباین تدم تشذگ زا دعب تحی و هتشاد تسود ومنامام دح بیشزا ماباب . نجراخ مه

یلی صحت قومیت یه لکشم همه ...وتاین هدرک کرت ونار یای گدند رسیه منامام لوی هدموا رانک

هب روبجم ونم نامام ومرب نم هسرت می ماباب لوی مرب هکابیدزااینار هدموا پیش مارب علای

ک ممش پی زور دنچ یت نابصع منیهد...لدیل هزاجا تنیهج مش...رد راگدنوم اجنوا و هنک جاودزا

... دوب هلئسم مهین مدرک خلای تاتسود وتو رس

چ؟؟؟ نم ب ایان بخ -
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فرح ی سک یاب روطن ای منوت یمی تخس هب نم ... هطوبرم وت هب رضاح حلا چیرد همه : کما سی

هک مدرک راک هاش خیلی نم...االمن هب یهد بسچ ولق ود بسچ یماب بینوبا لوغ میمراین اجره ، منزب

... شمدنوچ پی

نکی راتفر ی روج یه ماباب پیش ونومنوخ نمبیای اب ادرف هک ایهن مراد وت ایکزا هتساوخ حاال

مرب هگا تحی نم میهنک رکف ماباب ی روطن ...ای اترپ و ترچ زااین مهیوم قشاع امخیلی راگنا ک

ایهن رطاخب مه مدرک باختنا ور وت مرگ...لدیلایهکن مربی نومقشع وتو اب جاودزا رطاخب رمایاک

یپیهدیگ تشوخ منک؟ منیشی..چی لویوت هش مقشاع هراد ناکما غیروت یسکره هک

ابابن -

یپ.. تشوخ اباب

.. گنشق اباب

نم یک درک رکف الهباین صا افرح زااین ادج گبیر.. رتش بی وتدوخ ..میمگیمک هنومن نصا

؟؟؟ منک دامتعا وت یابیدهب روطچ

فرط (زایه داد نور ادصبی اب وشسفن و درک ورف شاهوم وت وشتسد رسکالگفی زا مفرح اباین

مزا ی تخس راک ک هچب کاین مهمیمگ دیگ فرط وزا منک دامتعا شهب یابید باسح هچ ور میمگ

هدرب ثرا هب شنامام زا امتح ... هراد یف رشت ساسحا کبی مردقچ ... مدب ماجنا هتساوخن ...

(... یییییی خا

؟؟؟؟ هش متخ زور هبیکیود عوضوم این هگا هتبلا ... هلوبق هشاب -

هش... لح هلئسم فیملبیای ماباب ی ولج بیایو زور ود طقف منک رکف : کما سی

!!! ؟؟؟؟ .. هرواب دوز ردقن ای تاباب -ینعی

ومر هکمی میدرک رواب ومفرح هگا یه... تاساسحا زیدای ماردص اباب ... تس نی رواب دوز : کما سی

امنیش شارب مدوبن روبجم منم مدرگ مربی
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... منک زابی

ومدز جیم هاگشناد زا کما سی یزا ظفادخ ابیه ومدش هاگ شناد کالاسی کالبیخیلا وزور نوا

متسشن وتکم دزنیکرتیننی تمس متفر ومدرک کراپ شامیومن ... کراپ دزنیکرتین تمس متفر

... ندش زبس دبراب ورییماقا هبور ورنیکم کدیمد

... رفداد -سالماقای

دار... مناخ داد:سالم ومباوج مدوخ نحل اب ومتمس دنوخرچ وشرس دوب دیهد ونم هزات هک دبراب

عسی ... متسب ومامشچ ومداد یکتیه لدنص ی تشپ هب ومرس ومدادن همادا وشاهاب ندز فرح دیگ

گردیر مدوخ یاب باسح ومدرک می رکف متشاد ... منک زکرمت منک زابی ادرف هرارق یک شقن ور متشاد

دش دنلب محازم ی ادص ک مدوب

ی؟ میدنب وتکرابم ی امشچ ی مومع ویهاجی کراپ وت تحار ردقن مهیهشای : دبراب

.. متسشن تسار ومدرک زاب ومامشچ

هشاب هتشاد ی طبر ی سک ب منیمنک رکف -

ییم اروج یومیه هاگشاد مه هشاب چی ،ره تشادن یف رشت قوب اجنوا هک دبراب ... تشاد طبر هتبلا )

یمدیگ) تسود

یم مصت . متفر ومتفرگ ومار تنیهج رد دوب هدش مومت مندرک رکف زیدامیهش. شور مگب شهب لوی

... مرازب رجینا رد نبیمایومن اباب متفرگ

بخ...دیگ... اباب:

مهین ... هرادن ،دیهگای ولوچوک -یهامنیش

وروت ومنک دامتعا مرادن یی انشا شهب تبسن بیکیک ممنوت ن...لویمنی مگب ماوخ منی نم اباب:

هزاب المز شرابرد یق قحت اشیدیمک ... هدب مهب وسرپب شزا وشردپ لماک مسا . شنوخ متسرفب

یقوفالن.... قحت یمکمیگید راگتساخ بیدا داوخ منی یی اباب -
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میهگ... تسرد تردپ :زعیمز نامام

نکید... ربص سپ هشاب -

داد... ومباوج منوا ومداد پیما دوب هداد مهب ایک هرامش هب

جاللی" اردص " هتشون ک روطن ای موووا -

... مقاتا وت متفر و مدش دنلب ردبیدا... ات ...حاالوک رکف وت تفر اباب مدرک ساسحا شمسا نتفگ اب

نبیماین

... هششقن ایمن ترظن مینکی؟هب رکف چی وت -کیارا

تشاز منی نومرا ی تخا رد وشمسا رصیح خیلی شرسپ ک دوب ششقن هگا کن... همولعم ...کیارا:

... نراد تسود ومه اعقاو یاشیمد مینود اجک زا ...وت هرب رازب

منیهش... رت -دیگزایندب

ذآین

دش ی عطق منتفر اباب یت اضر یو...ابعاالم کشم راولش و ابشلا یمد شوپ ای هزور فی زبس وتنام یه

هس ین تسا ی نوفارس یهزیر مموتنام ...زیر مدوب هدش لگشوخ مهیهش لثم ... شتس شفک کیفو

یم شوگ یک گنز کت ...اب متشاذگ زاب ممز موشی اهی همکد فسیدو موشیز ابیه یمد شوپ ی تناس

... متفر ومدرک اباب یو مام زا ولوچوک یهابیابی دروخ

کما سی

رپید منک ضرع هچ ک ندش راوس ... درک زاب شامیون دشورد جراخ نوشغاب رد زا ود ذایناب

شامین... وت

زابیرگ... بانج ... مممممم ذاین:سال

مینزی فرح مه یماب قتسم ک تس نی رتش بی زور ود ابایهکن بیمتف هدنخ هب میدش ثعاب مهیهش شنحل

م
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یم... سانش می ومه یمو تسود مه اب تساهلا س راگنا متحار شاهاب لویخیلی

... امداد ...سالم وووولا ذاین:

. متشادرب سد ندرک رکف زا شفرح اباین

دار... مناخ -سالم

زابیرگیمزابینمیهر... سح نکن مادص ی روجن ...ای هداد یدا تهب دیگکی ودار ذاین:ها...این

وسیام... ادص اوخیمربیم منی هبوخ ...حاال هتفرگ مسح عوهوا -

شدوخ وت زابیرگیور سح هنوت یمنی سک ره حلا ره چیه...هب دادعتسا ی المنینود صا -وت

سادادعتسا اب صتخم طقف این هنک...... راد یب

.... ددددددادعتسا اب اباب -

. تسان یذاینای هنوخ دزنیاکی رقتیاب نومنوخ ... دوب هدنومن نومنوخ دیگخیلیات

دجیمگنیر... ممافرح یا... دنخن متفگ ترپ و ترچ نم نوج ذاین:

دجیگنیر... متفگ مرگا لوی مرادن عالهق نتفگ ترپ و ترچ هب نمزیدا دنچ ره ی... کوا -

ی... کوا ذاین:

سریدیم... -دیگ

دوب نوشدوخ ی هنوخ بیشبشیه ومک . تخادنا نومنوخ رهاظ هب یهاگن مفرح ...ذایناباین

شسود ک نم ... دوب هدش هتخاس ویالیی لدم ک دوب هقبط هس نامتخاس ویه دوب غاب یش دورو

... متشاد شهب تبسن بوخیم سه و متشاد

شی... یپیهدا اوخ -منی

دش... پیهدا وتشادرب نومنوخ ی واکاو زا سد مفرح اباین

... درک زاب ور ورد دموا ( نومنوبغاب ی( لوسر اقای ... شرانک متفر ومدرک کراپ شامیون

... مرسپ ی:سالم لوسر
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( میمنک شادص ی جاح ی گچب زا منم میدز شادص ی جاح اباب نوچ ی..( جاح -سالم

دیگکیه؟ هلگشوخ مناخ ی:این لوسر

.. هشک می اجک هب نومراک ی...ببینیم جاح دنامب -

... هنوخ تمس تفریم ودرک ی سرپ لا وحا سالوم شاهاب ذآیمن

... دوب رکف یوت باسح ودوب هتسشن شکرحتم ی لدنص وری هرجنپ رانک اباب

-اباب؟

... نومتمس دموا دشو دنلب یش لدنص ور وزا متمس تشگرب دنخبل ابیه مدرک ک شادص

ذآین:سالم

یید... امرفب . مرتخد اباب:سالم

... هدب نوشن شهب وتقاتا کما اباب:سی

... متفر اهباالمی هلپ ذاین زا رت ولج ومدرک اتیید ور اباب فرح مرس نداد نوکت اب

... مقاتا -ایمن

داس اوی بینرد شتدنبب زاایهکن لبق ودرک زاب ورد ذاین

پیشبینیه... لباق غیر یمک تردپ میمنک ساسحا ذاین:

دزی... سدح تسرد تفگ -نخیلیلویمیهش

... هرذگب بخیر زورما ینعیمیهش فووووا

نیس مولعم ... تشاد ی صاخ یهحتلا نوشزورما دیراد وشمسا نتفگ زا دعب اباب ی هرهچ و قیهفا

... هدموا ی بوخ رتخد شرظن یاهب میهنک رهاظت هراد و هدموا شدب ذآین زا

اپیین... میهر هراد ک میداد نوشن مکما یاپیسی ادص ومتسب وقاتا رد

مدز دید وشقاتا مسابل ندرک ضوع اب نامز مه وشتخت ی هبل متشاذگ یوم تسد کاس اب... قاتا یه

هرجنپ مقاتا ی اهتنا دوب.. هدش هدنوشوپ ای همرس ی تخت ابیهور مشرفن ود تخت گنر بآی یی اراو دی
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و دوب هدش هدنوشوپ ای همروس یو نامسآ بآی هگنر اهیود هدرپ کاب تشاد رارق ییهتیهکای

ی مهیهآیهن قاتا ی هشوگ دوب.زا هتشاذگ قاتا یرا تخا رد یور بوخ یو فاک رون هرجنپ نوا دوجو

ومدوب هتسب زاباال وماهوم . متخادنا ملگشوخ دوخ ب هاگن یه دروخ می مدرد یهب باسح ک دوب دقی

رظنب اه هنوو ایندی لثم اپیینات متفر شاو ی مورا ومدرک زاب ورد . مدرک بترم هرابود ممز موشی

نیما...

نامام هک مگب تفر یمدا دمو..اهآ می شاباب اب کما سی چپ چپ ی ادص اپیینهک متفر اهمی هلپ زا متشاد

نشیمد.. کما سی زا ..ایون هدوب هدش توف مشدعب هدوب هدش ی زغم هبرض و هدرک فداصت کما سی

کما :سی شاهاب ی اوخ یومی شقشاع هک یور سک ی تفگ امش , ممهف منی وشل لدی نم ؟؟ اباب ینعیچی

ضوع نوترظن امش راگنا لوی مدرک وراک مهین منم بخ منک.. ی فرعم نوتهب نکیور جاودزا

هدش..

.. مرسپ :لوی شاباب

مه ی فرح ذآیهن.. منم ی عالهق دروم رتخد و عالتق دروم رتخد ی تفگ امش دیگ هرادن :لوی کما سی

.. هنوم منی

قاتا متشگرب هسپ اوه دیمد منم ؟؟ دش ی روجن ارچای ..هع تفر شردپ فلا خم تمس وهب تفگ ایون

مرب هرابود دعب مین دنچ ات کما سی

ودمین.. زا دعب و کما سی قاتا متشگرب

قَت.. قَت

دش.. امنینا رد زا کما سی رس شدعب

یاپیین؟؟ دمو ارچنی سپ : کما سی

اب ..هگا سق خیلیبیلسی شاباب نصا .. هدمو نی ششوخ نم زا شاباب هک ممهفب نم داوخ منی سپ هوا

.. تقا بیلی مدرک منی لوبق یم راگتساوخ دمو می مراد هلوگنز دنس اتصش
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تلایم جخ دقچ نم یهک مینود هخا ربیم.. مه اب مدوب رظتنم : متفگ کما سی هب ور

ی مدوخ تلای جخ موناخ .. هتبلا :هوا کما سی

:ثمالدیگ تفگ هک مدرک شهب ی مخا یه

تفریماپیین.. کما سی هارمه وهب مدشاپ ماج وزا مدز ی دنخبل

.. تفر وابتیویرومی شتسد دوب هتفرگ لرتیویور تنک و دوب هتسشن هپاناک ور شاباب

شبینیمک مدوخ مهبیاپیش وت مرتخد داد: همادا نم هبور ینبیاینایاجن.. دموا : تفگ وردید اتام

شبیم.. انشآ مه اب رتش بی

هباالن هن دمو منی ششوخ نم زا نصا هک تقو نوا هب زومیه..هن دقچ هی... درَم مرب وتور َایَای

یتیهایناالن؟؟ صخش دنچ شیم.. انشآ مهاب رتش هکمیهگبیابی

.. تسشن موربور دموا مکما سی متسشن هرفن کت لدم وریه شرانک متفر و مدز ی لوگنخ دنخبل یه

انشآ مهاب رتش یمکبی وگب مارب تدوخ زا ناج ذآین بخ : تفگ نم هب )ور کما یسی (اباب اردص ومع

هدش.. تقشاع دوریهدو وت هاگشناد وت تفگ هکمی کما ؟؟سی هرا دیهگ یی وجشناد شبیم..

.. متسه ... هاگشناد ی رامعم ی هتشر ی وجشناد :هلب متفگ و مدز ی لوجخ دنخبل

شابین قفوم بخ ( ؟؟؟ ارچ اعقاو ؟؟ ومع میمگ شهب ارچ هک هراد بجعت ممدوخ :(اربی اردص ومع

شاباب هب ور کما سی شدعب و ندروآ مبآیهو نومارب نوشراکتمدخ هک تفگن یچیزی سک مین دنچ

و مشقشاع مدوجو مامت اب نم ذآینهک داد)ایمن همادا و تفرگ نم تمس هب وشتسد ) اباب بخ : تفگ

ایدهک؟ هجوتم منک.. جاودزا شاهاب متشگرب رمآیاک زا زاایهکن دعب ماوخ می

شابید مه بسانم اتود امش میمنک رکف نم و نتسه ی موناخ خیلی رتخد ناج ذآین :هلب اردصومع

ن؟ هگم تس یهکنی تفلا :خم کما سی

مرسپ هخا ی تفلا خم هچ :هن اردصومع

هبوخ : کما سی
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؟؟ نرادن ضقیه یاباین تفلا خم هک نوج یذآین هداونوخ طقف : اردصومع

قشاع دقچ ام ننود مهمی انوا ی.. تفاخم هچ داد:هن باوج نم اجی هب کما سی منزب فرح متساوخ ات

مهیم

کما سی خیلیهب میمنک ساسحا یه روجچ منود ؟؟لویمنی مشب وت قشاع نمبیما تدوخ نوج هرآ

.. امدز ی زتناف ..؟؟ها هخآ یملوی سانش می ورگ دمهی هلا سدنچ راگنا دزنیمک..

مدموا مدوخ هب اردص ومع ی ادص اب

انشآ مه اب رتش اهبی هداونوخ شبیمهک نوتمحازم ام هسلج ییه قفاوم هگا نوج :ذآین اردصومع

شبیمدبنی.. انشآ مه اب مافیلشبیمدیهگیهمک اوخیم می هرخ باال بخ یهکنیساما تفلا ..خم نشب

س

هن.. هک ارچ هتبلا _

چی همه مه راکیامییمهکبینام لصا تس.. راکنی هکنیزایهباین نم رظن هب :اباب کما سی

یزا رود تقاط دیهگ ..نم هرتهب شبیم دزمان مه ابرتدوز هچره هگا نم رظن هب پیشمیهر تسرد

ی لفط هدش لح ششقن وت اگن,,هچ )اوایون تخادنا نم هب هناقشاع ههاگن یه شدعب ) مرادن ومقشع

... ادوب بوخ زابیرگمیدش

؟؟ مرتخد چیه وت رظن : تفگ نم هب ور اردصومع

گبیریم.. یور دزمان مسارم شدعب نش انشآ مه اب نوماه هداونوخ لوا نم رظن _هب

داد.. .َایحلا اااامدرک اضیع وکما سی گنشق ینعی

گنشق لوی لمیحدز دنخبل ویه درک مهب یهاگن منوا هک مدز امن نودند قوف دنخبل یه کما سی هب ور

نمیمک اربیمهین راگنا با رونوا هرب هراد هلجع خیلی اقآ هخآ .. هشصرح زا دوب مولعم

اهاهاه .. بقع شمتخادنا

رو نوا تفر دشاپ و دروخ گنز اردص ومع ی شوگ درکیمهک می دربن مه یاب تسوپ یمزیر تشاد
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ماوخ می نم دزی؟؟؟ دوب ی فرح هچ :این تفگ کما سی دش رود ام ..اتزا هنزب وشفرح هک ام زا رت

انشآ اه هداونوخ میدی.. شلوط رادی لویوتهی مرب هشو مومت زابیا هرخسم این رتدوز هچره

و.. نوا زابینکیم.. شقن مه انوا یمپیش روبجم تقونوا یا.. دروا گیر تقو ؟؟؟ هخا هشب چی هک نش

ات منوا منک رکف و متفگ چیو همه ماباب هب نم زابینکیم شقن نیتسیم روبجم انوا پیش نکن هابتشا _

نکیدب راتفر بطیعیرت یمک مرظن یهزابیه..هب طقف هکاین هتفگ منامام هب دص رد دص االن

ورب..منیمیریهک.. دیررت زورود نیس..حاال

وت.. تسد :زا کما سی

.. مباوخب یمک کما سی قاتا متفر و مدشاپ ماج زا نم شدعب و دشن لدب درو نومن یبی فرح دیهگ

اردص

هن ادخ ؟؟؟ای هشب هرتخد این قشاع کما ابیدسی لصا .. رتخد همه ؟؟؟این هخا مراد نم هسناش ایمن

ننک.. جاودزا مه اب انوا مرازب منوت هنمی مگب ومتفلا خم یه لصا لدیل منوت می

هک همهفب هگا ..ذآین مدوب دزدیهد وشاباب نامام یمهک نومه نم هک همهفب هگا اوی..ذآین وگب نبیمایون

و... نوا ییبین ادج ثعاب نم

دوب ،عسید مدموا مدوخ هب نفلت هرابود ی ادص ..ها..اب اظفاحم یکیزا

_چیه؟

هدشن ربخی زونه عسید:اقآ

همودک یهک اجیمهیگشی..مینود شن وبیرای شن شامیننکی هراوس نور بی دموا تقوره هشاب !!!_

یکیورنیرای؟ نوا هابتشا

؟؟ دوب چی شمسا ورمیمرا منیهنز یهکعیکن ..نوا تسه مساوح اقآ عسید:هن

رفداد دبراب .. دبراب _

اقآ مشچ عسید:
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تحارتسا اتیمک مقاتا متفر منم تس.. ینی سک هکدیمد متفر سنلا تمس یهب شوگ ندرک عطق زا دعب

... هتشاذن مارب باصعا یخایر ارجام منک..این

دبراب

میهنز کف خیلی هک هماباب هتسود اهی هچب یکیزا اضر میهنز( کف دقچ اضر این فووووا

دیگ) مینا ..مهب هتبلا اه هروج دبرف اب مرتش بی

و تفرگ ومولج دموا دوب یهد شوپ ی کشم راولش و تک یهک درم هکیه شامیمن تمس متفر می متشاد

؟؟ رفداد دبراب : تفگ

؟ روطچ _

هراد تراک نومس ی:ئری راولش و تک درم

.. تراک پی ورب سوتکیهدیهگ؟؟ ریی اباب _ورب

:شبینوت تفگ و درک هراشا شوربور شامین وهب موزاب زا تفرگ وشتسد دیمد مرب هک شکیمد ومار

شامین..

.. روعش میدادبی راشف مکحم ممتسد .. مگب چیزی متسنوتن تفگ مکحم دقنا

هبیه وور تسشن نم رانک دموا مشدوخ .. متفرگ اج بقع ی لدنص وور مدش هارمه شاهاب رابِج باال

:هاربیتف.. تفگ دوب نومرف تشپ هک دیهگ درم

ایان هگا هک دوب لا وس اجی مدوخ درکیم..اربی درمی مه رس تشپ ور اه هداج یم تشاد ی روجن مهی

سمیور ثمال هک ندنب منی ومامشچ ور ارچ دزدیه اینیه هگا ؟؟ ناوخ چیمی مزا ندزد می ونم نراد

.. نوغاد و برد ی گنلک ی هنوخ سریدیمهبیه دشیمو جراخ رهش زا مک ؟مک هربخ هچ ؟؟ گنیمر یدا

هرظتنم :ربیموت..اقآ تفگ یورا نومه هک مدرک می هاگن یش جراخ امنی هب متشاد

طقف هک دوب نوغاد و برد ی هنوخزپشآ یه شتسار تمس هک دوب ذپیاریی هکدیمدیهحلا تفریموت

وت منود منی هک تشاد دوجو ورهار مهیه حلا پچ تمس .. تشاد رت نوغاد شدوخ زا لا چخ یهی
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دوب.. چی هئورهار

؟ تساجک نوتاقآ این سپ بخ _

تفر نمیمدا ساجک ببیناقآ نزب گنز :عسید تفگ یه راولش تک هب ور دوب نومدننار یکیهک نوا

مدب.. ربخ شهب

ندز فرح هب عورش هرامش یه نتفرگ زا دعب و دروآ رد یوش شوگ دوب عسید شمسا هک هدرم نوا

درک:

عسید:سالماقآ

_....

عسید:هلب..

_....

راد هگنادخ .. مشچ عسید:

میدا.. هراد : تفگ یکی نوا هب ور درک عطق ایهکن زادعب

اهامش ین؟؟ دروآ رد وشروش ؟؟ هربخ هچ ایاجن هگب :هایکیم متفگ داد دوب،اب هدش دروخ مباصعا دیهگ

ین؟؟ تسه کی

... مدشن چیزی هجوتم دیهگ شدعب و منهد ولج نتفرگ لایور متسد یوهیه منزب داد رتش بی متساوخ ات

.. مدرک زاب ومامشچ ی مهبم ی اهادص نشیند اب

.. راگنا میدا شوهب هراد اقآ :اقآ مداد یص خشت عسیدور ی ادص ، اهادص نوا وت

و دوب یهد شوپ ی مسر سابل هک دیهگ هدرم یه هدرم یکی نوا عسیدو زج هب مدرک زاب ومامشچ ی تقو

دوب.. ،مه هشاب ماباب وساالی نس مه دروخ می شهب

رکف دیهگ ی..نم دموا شوه هب هرخ باال بخ : تفگ هشاب نوشس ئری مداد می لا متحا هک هدرم نوا

رادیمیریااا مک مک مدرک
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اوخین؟؟ چیمی نم ین؟؟زا دروآ اربیچیایاجن ونم ین؟؟ تسه کی اهامش _

جاللیما..وت اردص :نم تفگ نم هب ور نتفر ی تقو .. نور بی نرب درک هراشا اتود نوا هب ور هدرم

یی اسانش مور رتش بی تنامام هتسود دنچره .. هسانش می ونم بوخ تنامام یلوی سانش منی ونم

دبی.. ماجنا راکی نمیه اربی ماوخب وت اتزا ایاجن مدروآ ور وت نک..نم لو ور ..ایان هراد

میمد؟ ماجنا نم مینکی رکف ارچ :و متفگ وشفرح طسو رپیمد

وکیارا دار نبیماین رتخد دار.. یهک؟؟ذآین سانش ..ذآیونمی متفگ می متشاد دبی.. ماجنا :ابید اردص

.. دنسرخ

؟؟ هتفگن شتسود زا تارب تنامام هک وگن : تفگ منک می شاگن گیج مراد یدید تقو

هتچ وگب منیمرا..کر رد رس یوت افرح زا _نم

هنک.. جاودزا نم هرسپ اب هراد دصق :ذآین اردص

هچ؟؟ نم ..هب هشاب نوشکابم بخ _

ی؟؟ سانش می ونم هرسپ : اردص

.. نکن ور نم ارب یوت گداونوخ ی همان هرجش دقنا رادیا.. هلصوح _

یه.. هاگشناد مه وت یهکاب نومه جاللی.. کما :سی اردص

نومه دموا یمدا مدرک رکف هک ؟؟یمک دوب کی کما سی کما سی کما ..سی ندرک رکف هب مدرک عورش

چی؟ هک بخ : متفگ اردص هب ..ور هراد مدراگ دابی هک یومیهگ رسپ

.. نمه قشاع وذآین کما سی بخ : اردص

ارچ رسپ همه این هخآ ؟؟ هخآ کما سی هب هچ دوب..ذآینور هدش اتراهچ بجعت زا ماشچ ؟؟او... ییییی چ

؟؟ کما سی لثم ی رسپ اب هرب ابید

مدوخ هب مه متس..دالیشل ینی ضار انوا جاودزا هب نم داد:و همادا اردص هک متفگن چیزی

و هتشاد هطبار وت گبیذآیناب کما سی بیایوهب نوش ی دزمان ی نومهم هزور ابیدوت ..وت هطوبرم
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ی.. زادنب کما سی مشچ زا ذآینور

ی غورد منوت منی نم هسرب شقشع هب داوخ ومی هدش قشاع رتخد نوا راکیمنیمنک.. مهیچین _نم

نک.. باختنا راک این هساو یهزابیرگدیهگ ورب امش .. مگب

ربمیای.. شسپ زا وت طقف : اردص

؟؟ نم ارچ _

هک اروها .. هرتش بی همه ابذآینزا نتشاد هطبار اربی شناکما یهک تسه ی رسپ اهنت نوچ : اردص

رکف هب طقف ال.. صا هک تشاداد هکهیچی.. دادر یذآیهن..دربیاوتی اباب هتسود رسپ نوا منیهش..

گبیری.. ور ولوچوک حلااینذآین هکیمک داوخ می تلد مه وت..ووت هنوم ..می هشسرد

.. منود ورمی خیلیچیاز نم نکن بجعت : تفگ منک می اگن شهب بجعت اب مراد یدید تقو

هب ..ور مشاپب مه زا یوش گدنز هک لویاینلدیلمنیهش میدا مدب زااینذآینخیلی نم هک دنچره

منیمنک.. وراک :نماین متفگ اردص

مه هب نمه قشاع یهک رفن ود رازب : متفگ متفر ردمی تمس هب هک روطنومه و مدشاپ ماج زا

..عفال نسرب

عسیدو دوب ..جعیب نوبا خی رس متفر و نور بی مدموا رد ..زا درک می هاگن ونم تشاد نانچمه نوا

و تخوس مارب شلد یکی نرق ود زا ..دعب مدنوم شامین رظتنم و نوبا خی رس متفر .. ندوبن یورا نوا

اهاجک ات ور یام سنج توافت ادخ ..ای نداتس اویمی رفن دص مدوب رتخد هگا درک..حاال مراوس

.. هدنوشک

ی سورع ذآین داوخ می ارچ دوب.. اردص ی افرح لوغشم مرکف مدوب شامین وت یهک روجن مهی

تسب شقن منهذ وت شفا ؟؟ذآین..قی هنکن تخ..و.. میری شفا زاقی تنط شی یهک رتسکاخ مشچ رتخد یه

؟؟ چیمیمگ نم میدرک..ها شدوخ بوذجم ور همه تنط اینشی

کیههک منامام هتسود ؟؟ هسانشب ابید ارچ ور اردص منامام ؟؟ دوب چی منامام هتسود زا اردص روظنم
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هک هدننار ی ادص دوب..اب هدرک گردیر شدوخ هب ومرکف وساالت این مومت ؟؟ هسانش ورمی اردص

:سریدیم تفگ می

.. مداتفا هار هنوخ فرط ارکیشهب ندرک باسح زا دعب و متخادنا ی هاگن نومنوخ نومتخاس هب

درک زاب مارب ور )رد نومنوخ ارسیراد ) مظاک شم .. مارب شامیومن هرب مظاک شم مگب هشاب یمدا

بیهرا..

تعاس منک تحارتسا اتیمک مقاتا متفر ٧ تعاس دوب..نم بش یه٣ تخبدب .. مدموا اضر زاپیش

ها.. داتفا اه..زابیمدا

والال متخت ور متفر هلصوح بی

ذآین

هفراعم مسارم کما فرحیایسی رپ فطل ایمان..هب کما یسی هنوخ هک ستفه قدیاقیه زورما

هک ملا بند میدا ماباب زورما یدیهگ.. هتفه یه داتفا نوم ی دزمان ی نومهم شاجب دشو فذح ی گداوناوخ

وجیایحملا میدزو گنز مهب ًابترم اباب مدوب ایهکایاجن هتفه ..وتاینیه نومدوخ ی هنوخ ربیم

ثمال منزب ادص مسا اباین ونوا هتساوخ کما یسی !اباب نوج ..هعینعی..چیز!!ردپ اردص ومع دوب..

دنگ رسپ ابیدیه مدرک می رکف هک ماتروصت سکعرب بوخیه.. رسپ کما ..سی شسورع مشب ماوخ می

خخخ . شدن نزآی کرابم حلا ره ینیس..رد روجن ،لویای هشاب غامد

.. تلا بند هدموا تاباب :چیمینکیذآین؟بیادیهگ تفگ نم هب وور قاتا وت دموا کما سی

رغمینزی دقچ دیهگ مدموا _

رس وریه شتکرش دوب هتفر شدوخ ی هتفگ ..هب دوبن نوجردپ نور بی متفر قاتا زا مفرح زااین دعب

هدب.. نوماس و

شامین زا دیدهک نم مماباب راگنا وردیمد.. اباب شامین نور بی متفر هک ایان کما یسی هنوخ رد زا

. دموا متمس دشوهب پیهدا
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یی اباب _سالم

خیلی تارب ..ملد مگنشق رتخد :سالم تفگ مهب باوج رد مماباب هک مدرک شلغب فرح لااین بند هب

اادوب هدش گنت

دمو ؟؟نی ساجک نامام سپ دوب..هع هدش هچروم باروج خاروس ی هزادنا نامام اربیوتو نم _لد

؟ شرتخد کت لا بند

؟؟ هباوخب کی سپ شرتخد کت لا بند بیدا تنامام اباب:هگا

ی درک هراشا رظیفی ی هتکن _هب

رود اجنوا یمزا تشاد ی تقو درکیم.. تکرح نومنوخ تمس دشیموهب شامین راوس افرح زااین دعب

هدش نارگن ،لد هشاب هدموا دوجو هب شمدآ و هنوخ هباین تبسن ملد یوت سح هکیه راگنا میدشیم

؟؟ میمنز فرح هبکی عجار مراد نم ادخ دیهگ..ای شمن میبی زاب حلا ره ..رد مدوب

قفوم هک منک ترپ ومساوح دمو شامینمی طبض زا شادص هک هدنناوخ ی ادص اب مدرک عسی بیخیلا

مدش.. مه

کما سی

ای هناهب هبیه ماوخب امئاد هک میهش ثعاب ی سح لوییه ذآیونمیبیمن شمه ک ستفه اباینکیه

اتفر نومنوخ زا دیزور ..ابایهکن هدش مچ منود منی ممدوخ ... منزب فرح شاهاب ومنزب گنز شهب

هزادنا البی ماک نم ارچ چیه...لوی دیهگ قشع اباب ...ن مدش شقشاع اعقاو هنکن لویزاب...

راچد ... کشزپناور پیش مرب مرس یه تشگرب هار وت هشاب یمدا فووووه ... مراد شسود

... مدش نمزم یری گرددوخ

یمدکی مهفن ممدوخ تحی رسیعهک دحی رسیعات خیلی ومد سری متشاد رارق یهکابذآین کراپ هب

... مدروا رد کراپ ی لخاد ی اضف زا رس ومدرک کراپ شامیون

میداد... نوکت وشاپ تدش اب تشاد ودوب هتسشن یا لدنص ذآینورییکیزا
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-سالم...

ذاین:سالمسیسی...

هدش هراچ نمبی مسا .حاال اترپ و ترچ وطالنیهوزااین کما سی میهگ هداد هکگیر دوب ی زور ود

سیسی...

. شرانک متسشن

منک... تبحص تاهاب لئاسم رسی هبیه عجار -ابید

مونش ذآین:می

مراد لکشم ... هنومن ...ابچیزیهکبی مدوخ اب نم شتسار بخ ... لکشم طسو -یهچیزیاین

... مدش تقشاع اعقاو منک رکف ...ذآین فووووا ... بخ نم... نم...ذآین... ... هراد

دش... خیهر مهب ومتمس دنودنگرب وشرس افرح اباین

لوییهچیز منزب فرح تاهاب ومشاب تش پی امئاد مراد متسود نک... شوگ مافرح هب بوخ افطل -

... میمنک هابتشا مراد منک رکف میهش ثعاب هک سه جعیبی

داد... نور بی وشسفن وتخادنا اپیین وشرس دادن نوشن ی صاخ لمعلا سکع هک دوب جعیب

زوریههک ود رقتیاب ومراد وسح المهین ماک منم لوی هشابن تسرد شنتفگ اشید ... منود ذآین:منی

.. مشر ردگی

یمینکی؟ رکف هچ شهب عجار وت بخ -

... منکن رکف شهب عسیمیمنک ذاین:

مراکفا دزیهب دنگ هک نونمم -

... تشادن ی لباق ... شهاوخ ذاین:

... سح ...این وماباب یی یوه تفلا خم ... شاب دجی -یمک

شزا مه ام هشاب رتهب و هشاب ارذگ سح یه طقف اشیمداین بخ ... مرادن ی رظن هیچ اعقاو ذاین:
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اربی یهک تقو لثم زابیمینکی رادیفیمل رمایاک هب ترفس رطاخب طقف وت اشیمد م... یرذگب

ی... زابیمیدرک فیمل تاباب

.... شدوخ اربی چیمیمگاینذآین......چیمیهگ مراد نم

تسود هک روطره هشاب ... فوووه ی... نکن تسرد شزا همانل نوچیوفی پنی ور هلئسم -ذآینمیهش

محازم یو رذگب تحار وت ات میمر منم ... هشاب هترپ و ترچ تشم یه ترظنب مافرح هگا رادی

... مشن تنتشذگ

رود شزا الهمز مه اتقو ی ضعب اشید ... منک شوگ شانتفگ اشید هب شبیومن متشادن هلصوح دیگ

شامیمن... تمس مرب صرح اب ومش دنلب دوز دش ثعاب مارکف مهین ... مشاب

... ملا بند هدموا منک رکف هک دوب دزنیمک ردقن ای شادص

ی!!! سول ردقن ارچای نیتسی... رتخد حاال هبوخ ذاین:سیسی...ها...

ارچ متس نی نئمطم چیزی زا نم ی تقو بخ میدز: فرح ودمو می هار نم رس تشپ روطن مهی

... منک رکف رابجا هب منوا شهب عجار منک عسی ی دوخ بی

...بیابیخیلا هدب همتاخ ضقیه هباین متفگ هک نم نک... سب افطل :ذاین...ذاین... شتمس متشگرب

... هرادن ی شزرا تارب متاساسحا هک شیم...وت مه

هخا ی... زود میربیومی تدوخ مینزیواربی فرح رادی دنب یه کما سی نک سب ذآین:وت

تلا بند بیمتف تشاد ی موزول هچ ممود متفگ منی تهب واال متشادن تسود هگا نم ... هگا نم هنوو دی

...... متس نی نئمطم متفگ طقف نم مشدعب

ذآین

راو ادیهر درک عورش شاتشگنا اب مورا نوشیوش پی فرط ود تشاذگ وشاتسد مافرح زا دعب

... نداد ژ اسام نوشیوش پی

ابکالس... اباب -
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قبط منم ... تسشن دوب اجنوا یایهک لدنص دزووریلواین ولوچوک دنخبل یه مفرح اباین

... متسشن شرانک لومعم

ی...رد تفرگ دجی چیوز همه ردقن یمهکای سانش می ومه هک هزور دنچ شمه هگم هخا کما -سی

مینکیم... رکف ینیسکام سح نوا این میمنک رکف مزونه لوی مراد تتسود هک متفگ نمض

... هدموا مرس قدیاقچیهب منود منی ممدوخ نم ... هئوت اب قح سیسی:

هلصاف شزا یمک ومدرک عطق سیسیور فرح تسد ی هراشا ابیه منم ودش دنلب یم شوگ ی ادص

ولا؟ : دوب ...ددیم متفرگ

اباب ددی:سالمذاین

یی؟ اباب ی بوخ یذاین... اباب -سالم

؟ یی اجک زعیمز... مبوخ ددی:

؟ روطچ ... ماجنوا ... تسه کهلق وت ولوچوک کراپ -یه

ی شاب هکبیایوایاجن هرتهب ی مینوت هگا ناجن ای تنله نامام و شوروک اباب ددی:هیچیزعیمز...

...

ماجنوا مینایهدن دنچ ات منوج یی اباب هشاب -

عفال سپ زعیمز. هشاب ددی:

-عفال

کما سی

مدنچ دنچ مدوخ اب منود منی زونه ک منم یم... تفرگ ی دزمان یاربی رصتخم ی نومهم یه بشما ...

مردپ چیزیکهب ناونع هب لویهن مرادتسود ال...ذایون ماک ...لویهن منئمطم دیگ یی اروج یه

وهب تشاد هگن نومدننار هک مدوب ارکف مهین ...وت مدوب هدش نئمطم رقتیابدیگ ... مدرک یش فرعم

سریدیم دوبیم هدرک هراجا ی دزمان اربی یهک نومتخاس ... فرط الیه ماک هک تشاد گزب یهسنلا
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دراو دوب هدرک ربارب دنچ ور یتسنلا باذج و دوب هدش لصو غاب یمهب قتسم روط وهب تشادن دیراو

دشیمیه هک میهگاب5سنلا هکیهراب مهام ی اباب ...این ندموا مشداوناخ ذآینو شدعب مین

ی دزمان اربی مه دیهگ فرط وزا اباب وگب نم هب ذآینمیهگ هب شدعب ، مفلا خم نوتجاودزا

مدوب گردیر مدوخ اب ردقن ...ای هرت دب ممدوخ زا ماباب دیهد...حلا کرادت همه این نوم ی غورد

میمدز فرح شاهاب یباال...ابید هقبط هتفر ذآین هک مدشن هجوتم رس... ی سرپ لا وحا یهسالمو

ی ولج ذاینهک ابدیند منم و دوب زاب قاتا لواین یباال...رد هقبط متفر ومدرک شداوناخ رسیاب

منم دوب گردیر شسابل اب نانچمه وت... متفر ومدز رد هب هقت ود میدرک بترم وشسابل تشاد ایهن

مدش شسابل ندرک لحتیل یه زجت لوغشم ومتسشن تخت ی هبل ... گنر هب هک دنلب نهار یهپی

وزا تشاد ی دننام نتاس ی هچراپ شوناز اتباالی نهار ...پی دوب یهد شوپ ور دوب یتیهر کشرز

دوب هداد همادا گنر نومه رحیریهب ی هچراپ ور شاپ ی اتشگنا کون ات رمک ی...وری یهیهق

هتشاذگ وزاب تخل ال ماک مشاهوم ... دوب هدنوشوپ وشتسار تمس ی هنوش جک تروص ب مه صاخ

... دوب

متشادن ور مشاب هتشاد شهب تبسن هکابید یور سح نوا تحیاالمن لوی دوب هدرک لگشوخ ی باسح

مش... نئمطم مدوخ هب دص رد دص هک دش ثعاب واین

؟؟؟ -ذاین

موووه ذاین:

نیس... قشع هنومن هکاینچیزیهکبی منئمطم حاال دیهگ نم -

یم... رکفمه هک ملا حشوخ :قدیاق.... متمس تشگرب ای هزماب ی ذآینابقیهفا

... دوب هتفرگ مدنخ

نومدلوت زور هکهیچی... نومراکفا زیدای... نومکرتشم طاقن ردقچ ی درک تقد -ذایناتحاال

هک... مسر هباینتنیهجمی مراد یی اروج هکدیگی نم و...خیلیچیازیدیهگ... نومق رقتیابعالی
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ی... مدش مگ هلق یه مرهاوخ یکی نوا لثم مه وت راگنا

تسد وت تسد دوب چیهد نومارب رادربل ایهکفی همانرب قبط دنخیود ی لوچوک یه منوا مفرح اباین

دش نشور نومتفج الاربی ماک امنیهش طقف هکاین مه ضقیه یاپییوناین هقبط تفریم

هک مدش دبراب هجوتم یقمیدشیم وشت انومهم بناج دمویموزا اپیینمی ور اه هلپ هک روطن مهی

ببین.. ایون فوووا ... هداس اوی غاب ی دورو

میهنک چیراک ایاجن نوا هکابید... دنومهف مهب شتسد ی هراشا شابیم...اب هدرک شتوعد منیدا یمدا

مش...) شنامرف هب شوگ هک دوب هدنوم مهیمن ) شش پی مرب

یف رشت مه تحیوت چیههک نوشرما ناخ دبراب ببیمن متفر دربیاایانزاپیشذاین زادیند دعب

... منینرا

... تفرگ هلصاف زادیراو هکیمک مدش شک دزنی

... تمن هکمیبی !!جعیهب !!!ایاجن زورما -

.... منک رعتیف تارب ور رسیچیاز ابیدیه ببیمتن تاباب زاایهکن لبق ... مرادن تقو :خیلی دبراب

.....

ین چمه یم دزمان مسارم وت وت هگب ثکیفینیسهک مدا ردقن نمای ردپ ... شاب ور یام اباب - هه

راکینکی...

... مدرک رظن ید دجت لویحاال مدرک می رکف روطن بقالای منم : دبراب

؟؟؟ ... روظنم -

ورب میهگ نم یامهب قتسم ی تقو بیخیلا...لوی فوووه .... مدا خیلیم تاباب هک ایهن روظنم : دبراب

مدآیه روطچ کیهو تاباب هک هنوم می مندرک رکف اجی ترظن هب ی...دیهگ تشاد هطبار ابذاین وگب

... هخرچن زیدای تنوبز نک عسی -

لویرد ارچ منود ی...منی تسنود می دوب رتهب هک دوب ...لویچیزی منک یت نابصع مدمو رابید:نی
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... هنزب دنگ نوتجاودزا هب داوخ می شلد ی باسح تاباب لک

....

دبراب

هک ملا غشا خیلی هدرک رکف امتح هه... ... هدرک نم هب عجار ی رکف هچ جاللی اردص این منود منی

دیگ...چمیهش هگنخ ... منک بارخ ونوشمسانش یمنی باسح و سرد ال صا ک ورفن ود ایهدن مرب

هراد ی نوبرهم یو ساسحا ی اباب ی میهنک رکف ک کما یاینسی اشاشچ هک دوب ...لویالمز درک

هش... زاب یمک

ذآین

هنوخ یم دموا شدعب دوبیوم اجنوا یایان مام یاب تعاس یهود نوم ی نومهم زا دعب لا... حاب شود یه

چیز هملا یهع نوم ی نوور وتزیشری داتفا هکیمدا دوب هتفر رس ملصوح زایهالالدیگ دعب ومتفرگ

... منک مرگرس نش بیراد اباب یو مام ات ممدوخ هکمیهش سح دقیمی

دش... شدراو هلگشوخ دشوذاین یجیرجیردبیزاب ادص یابیه نوور ردزیرشی

... مدرک نشور و دوب ی نوور یزیشری هشوگ ره هلصاف هکاب یی اغارچ

ندوب اجنوا ک دوب یی ولوچوک یو نومس ورسیاسیسی درک بلج شدوخ ب ومرظن لواینچیزیک

...( دوب اجنوا ورسیس ات ود ارچ منود ورسیاس!!!!!منی ... وشتخت لماش یهک تروص ورسیس یه

...قدیاق هدوب نم هکملا مهفیمد یم گچب ی اسکع وری زا هک دوب شدمک یاب کسورع روارد یه

ی رتسکاخ نوا هک توافت نبا ...اب تشاد رارق دوب شتفج ال ماک هک مه ورسیسدیگ یه شرانک

هک اجیی یام!!!!ات هنوخ وت منوا !!!!!! هنورسپ ورسیس ... دوب هنورسپ اال متحا (... دوب گنر

هتشاد دیگ یهنز ماباب اشیمد مووووا یوبابیمم... مام هدنزرف کت نم منود می

هکبیراد مهفیمد ی مام ی ادص ...زا مدروا ردمی رس ی روج وابیدیه درک لگ یم لوضوف لا حره هب

.... مدرک یند سرپ لا وس هب عورش اپییون متفر ود اب هدش
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...

ی درب ثرا ب تاباب کزا تنهد یهناثیه هگا ... هدرک منوو ذآین....دی نک سب فوووووا ی: مام

یحمیمد ضوت تارب مدوخ ی دنبب ...ور

مش... هفخ ک تفگ هنامرتحم خیلیغیر

مونش ...می شاب -

اربی نوشش پی متفر می هامیهنا هک ارتکد ی همه ندیابیای هب دوب رارق وت هک عقوم نوا بخ : مام

ومکشزپ فرح شوت هک داد ی هاوگ یه ترتکد تدلوت زور ...لوی هئولق ود نومچب نتفگ ویزیمتمی

لای متحا یه نومس سی هک دش دوبیداین هلماح ورتخد یه طقف امش ک دوب هتفگ ودوب هدرک الدر ماک

... هدنوم مزونه تشاداد

یه دعب ... ندب یص خشت هابتشا اکشزپ هک هلا حم تاناکما همه اه...اباین هرادوب ضقیهیمک -این

هضوع ردقن چیای همه هزور

فاکیه... شی سدنهم نوخب وتسرد ...وت هدب هدنورپ یل کشت الالمزنیس صا نامام رتخد : مام

.. قود شاداد ینعییه ییی او وگب ومشاداد هکمیمش.. سدنهم _

و سرپن چیزی مه دیهگ دوب هابتشا مرتکد یص خشت هک متفگ .. نور بیابی تورپه زا موناخ ی:ذآین مام

.. سرب تاسرد هب یمک ورب

مداتفا هار مقاتا تمس وهب مدشاپ ماج ..زا رتکد ؟؟یه هخا میهش هگم ؟؟ ننک می هابتشا ارتکد ینعی

لچ فووا .. هشاب هتفگ غورد هنوت منی هک ممنامام هخا ..لوی تاناکما اباین منوا هدب یص خشت هابتشا

.. اهاباب نک شلو مدش..

,, سراک ببینیمچی دادر نزبیمهبتی گنز یه

یپیچید.. شوگ وت دادر یتی ادص هک دوب یهد سرن مود قوب یهب شوگ زونه

ی؟ نزب گنز ام هب میهد هزاجا نوتاقآ ی.. درک ام یدایزا بجع ..هچ موناخ سورع هوا :هوا دادر تی
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رادیان.. ربخ چی همه حاالزا هبوخ : متفگ دنخیمدو

.. هرارق هچ یزا تحلصم جاودزا هکاین مدوب هتفگ ماتسود هب

؟ هتفر رس تلصوح دزی.زاب گنز نم یچیههب چره :حاال دادر تی

دربیاونیمزا و مارا هب ملا بیاینبند ودب ودب هتفر رس هک همولعم کنوط یشی شوهاب دقچ وت ییی _او

.. سفادخ نور ربیمبی هدب ربخ

.. مدرک عطق شور یو شوگ و هنزب ی فرح نوا متشاذن

حاال تعاس 4 انوا اال متحا دوب رهظ زا دعب منک..اربی6 مرگ ومرس یمک متفرگ یم مصت نسرب ایان

مهب سانشان ی هرامش یه مدش نآ هش..ات زاب ملد متچب یمک تن متفر ی مرگرس pmداد:سالم

_سالم

؟ موناخ یذآین بوخ : سانشان

؟ هسانش می ونم اینکیههک

امش؟ . نونمم _

مدبراب : سانشان

.. نوط شی دیهگ هنومدوخ دبراب اباب ای

ید؟ تشاد ،راکی متخانش حاال _هلب

شبید.. تخبشوخ .. مگب ربتیک نوتهب و مسرپب ونوتلا ح متساوخ هن هک :راک دبراب

ید؟ دروآ اجک زا ونم ی هرامش .. نونمم _

؟ دمو یپیشنی لکشم هک نشج ..وت متفرگ اسرهم :زا دبراب

یپیشبیدا؟ لکشم دوب رارق هگم ؟ روطچ _هن

شوخ زور یمد.. سرپ ی روط مهی :هن دبراب

دش ..فآ شلو اباب ؟..ای هداتفا ی قافتا هچ نم نشج وت هچ نوا میدز..هب کوکشم ینعیچی؟اینیمک
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انک

تعاس و مدرک تچ 5یمکدیهگ تشاد اوه نوچ نیس.. شسح منیگیمر هک شود مش.. رضاح مدشاپ

و مرک ی هلول راولش اب مدرک باختنا وناز ایاتباالی هوهق اپییهز وتنام یه تفر یمی درس هب ور

شک زاباالاب مکحم وماهوم و میزارآیمش تشپ متشن رد.. مد متشاذگ ممرک شفک کیفو مرک شلا

ویه مدز ریلم مامشچ هب ویمک مدرک زاب جک قرف مماهوم ی ولج .. هشب رت شکیهد مامشچ هک متسب

زا دعب یمدو شوپ وماسابل و مدشاپ ماج وزا مدز مه ی تروص ی هنوگ ورژ قارب ی تروص رژ

ی گنز کت ..اب خخخ کشالت.. بشیه دوب هدش ، متخادنا وتآیهن مدوخ هب هاگن یه مرطع اب نتفرگ شود

ندز گنز کت اوخیمربیماب می اجیی تقوره دوب شتداع اپیین..مهیهش مرب دزینعی دادر هکتی

لبنت سریهد.. هک میهد نوشن

و متسشن ونیزا مارا پیش بقع متفر وردیمد.. دادر شامینتی و نور بی متفر هنوخ رد زا

دش.. همه لماش شباوج :سالم،و متفگ

؟ اجک ربیم بخ : تفگ دادر یتی سرپ لا وحا سالمو زا دعب

اج.. همه پاشی،این ی یی،فاک زابیای،سیامن رهش ی، کراپ یهاجربیمدیهگ.. منود _منی

ماب نیزا:ربیم

فرحیه دربیا:ایمن

ربیم هدب زاگ سپ ی _کوا

هک دوب هرامش یمو تفرگ هکمی دوب هرامش یمو دروارد زابی کقلد یمو تشاذگ گنها لکی هار وت

.. ارتخد هساو ندرک می ترپ هرامش هرجنپ زا اروش ..بی نداد می دادر دربیاوتی

ی ادص ..اب دروخ گنز یم شوگ میدشیمهک شامینپیهدا یمزا تشاد سریدیم ی تقو داد لکیکیف خالهص

..ایمن هروخ می گنز یه شوگ :چیه؟ متفگ اه هچب هبور ید.. خرچ مفرط اههب هچب ارسی نم ی شوگ گنز

یمک نوشزا انوا هب هجوت )بی مداد نوکت هدب نوتافش ادخ نعمیه هب ومرس منینودین؟؟گیجیندیهگ(و
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:هلب؟ مداد باوج دوب، یهد لوگنز سیسی یمهک شوگ وهب متفرگ هلصاف

ی؟ بوخ سالمذآین. )سیسی:ولا دمو می تحاران رظن هب شادص )

ی؟ بوخ یوت سرم _

؟؟ یی اجک سیسی:هنزیدا..

یی؟ اجک .وت منور ؟نمبی هداتفا ی قافتا ارچ؟ _

افطل ذآین.. تمن سیسی:ابیدببی

بخ؟وگب هدش _چی

ییبیما.. اجک وگب .. مگب ی روضح منیهشابید نفلت تشپ سیسی:

هتچ ..حاالبیاببیمن نمش پی ماتسود متس مهنی اهنت ..لوی مماب _نم

ات.. نم سپ هشاب 30سیسی: ماجنوا میندیهگ

،بیا مرظتنم _

این؟ هدش شچ .. مدرک عطق یو شوگ و

.. نتخادنا مهب یهتیهک نوشمودکره هک متفر اه هچب تمس هب

هدب باوج دوز ابیمد بخ هنوشاقآ : دادر تی

( دادر تی لغب تخادنا وشدوخ امنیشی حتلا (وهب وووونم بیگی وهوا دربیا:

.. اجنوا اویسنین قرب تیر لثم شبینیم دیهگ..بیاینربیمیهاج هسب _هع

هنکن متفگ مدش نارگن میهنز.. گنز مهب هراد اسرهم هکدیمد دوب هتشذگ سیسی سامت مینیزا دنچ

:هلب؟ مداد باوج رسیع هداتفا ی قافتا زاب

هدب وبال..سالم :هلب اسرهم

.. نور یبی تفر تفا اببی همولعم گنشق ااااه هکوک _هچکیتف

یی؟ اجک گنیری. تفوک :ای اسرهم
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؟ روطچ . نور _بی

ی.. زادنب یهنیاگ متتشپ یهب درگرب متفگ ی روجن :مهی اسرهم

عطق ونفلت .. نمتشپ اروها و دبراب و وانلا اسرهم .. هلعب ..دیمد تشپ متشگرب تج لثم تفگ اتایون

دزنیکام.. دموا و درک

:هچ تفگ دبراب هب ور دادر یمهکتی تسشن مهیهاج رود همه ی سرپ لا وحا یوسالمو فرعم زا دعب

.. رسپ ی تکاس

.. مفرح :کالمک دبراب

گبیمرو ومدوخ ی ولج متسنوتن .. شنوبز نوا اهاب میهد تروق ونم ی اتود ؟؟؟این؟؟این هفرح اینمک

ی؟ فرح مک :وت متفگ

هفرح مک :هرآ اروها

شدوخ نوج _

دنخین؟ :چیههیمی متفگ نم هک دنخیند ریزریزمی وانلا اسرهم

نم.. نوج هدن ول وگب : تفگ اروها هب مورآ اسرهم دیمد

؟؟ هدن _چیوول

انلا:هیچیهیچی

ی ادص هک مدرک نوشاگن کوکشم sms... پاش ی فاک :نم هتشون هک هکما سی دشدیمد دنلب یم شوگ

بیا دوز .. مترظتنم

اباب.. نک شلو ..ها دبراب زج هب نتشگرب مفرط هب نوشارس همه مدش دنلب ماج وزا متفگن چیزی

یه بل ..زیر هدنخ دربیادززیر دزمان متفگ ..ات هرظتنم مدزمان ... پاش ی فاک میمر :نم متفگ همه هبور

.. تفگ کما سی پاشیهک ی فاک متفر و مدرک شراثن تفوک

و شتمس متفر اپیین.. دوب هتخادنا وشرس و دوب هتسشن پاش ی فاک ی لدنص رتین هشوگ ور کما سی
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.. متسشن یش ئوربور یه لدنص ور

_سالم

:سالم کما سی

هدش؟ _چی

ی.. بصع هتبلا و متحاران :ذآینخیلی کما سی

؟؟ ارچ یمد: سرپ مدش، نارگن

.. زورما : کما مهفیمد...سی یوم گدنز قحیتقیزا یه

همادا .. متفگن لویچیزی مدرک بجعت دنچ ره دز لز ماشچ وهب تشاذگ متسد ور وشتسد

چیوز همه اردص ینعی ماباب زورما متس.. جاللینی کما سی متس..نم نی ماباب رسپ نم ی داد:نم..مینود

.. مدار کما نم..سی ی مینود ..نم لوا زور نوا ..زا تفگ وت..مهب ردارب ینعی

دوب.. هدش رت تشرد لومعم دح زا دیهگ مامشچ

ی؟؟ تفگ _چ..چی

دزدیهد ونم اردص اه عقوم نوا یم.. ناسک یغیری اهولقود ذآین..ام ماوت ی ولقود ردارب :نم کما سی

می تفلا خم ام جاودزا ..اربیمهیناب هتشاد نومنامام ینعی تنامام ایهکاب هتشذگ هبتالفی هدوب

درک..

؟؟ ناه .. هدوبن ی نعم یمبی تشاد مهب هک یی اّسح نوا ینعی سپ ؟؟ اعقاو _

.. هدوب ی ردارب رهاوخ نتشاد تسود یه نومفرطود نتشاد تسود :هرا کما سی

منیهش.. مرواب ال صا یییی _او

.. مدرک می راک ابیدچی متسنود المنی ..صا مدوب هدش هدز ناج هی مه مدوب هدرک بجعت مه

مگب چیزی متسنوت ومنی مدوب کوش وت زونه ادخ.. یم؟؟اوی ردارب رهاوخ ؟؟ کما وسی نم ینعی

منیهش.. مرواب
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منیدش.. مرواب شلوا منم یشدبیم.. امزآ نیتسیمینوتیم نئمطم هگا :ذآین کما سی

وت دوب مه وت ثحب اقافتا ینکی.. گدنز یامابام هنوخ ابیدبیای یشدبیم..اویوت امزا یه _هرا

..این هئولق ود شچب هک هداد یص خشت هابتشا شرتکد میهنک رکف نومنامام ینعی منامام نومنوخ

هنک؟ ادج ام زا ور ابیدوت کیه؟ارچ اردص

نومنامام اب ور اردص طابترا ابید لوا لوی منک ی گدنز امش اب بیما مراد تسود خیلی منم : کما سی

یم.. مهفب

مقفاوم _

...

و نتفگ ربتیک مهب مه راخب بی ِدبراب و انلا و اسرهم و اروها اهو هچب یمپیش تشگرب کما ابسی

یح ضوت لکش مسر اربایاناب ..حاالیکیبیدا مدرکن نوشربخ ی دزمان اربی ارچ هک ندرک مه هلگ

دنچره ، هشاب مشاداد اعقاو هنک ادخ .. نتشاد شاداد بوخیه هسح هچ یهم..اوی شاداد سیا اباب هک هدب

مدب.. یص خشت چیزیور ندوب ی یوکلا عقاو منوت منی دیهگ

یم.. تشگرب کما وسی نم ماب ندنوم هک اه هچب

دموا نم زا دعب هک کما سی اجرپیدوابدیند زا دوب هتسشن لبم ور هک نامام مداد ابسالمیهک

هک.. هترسپ این منوج نامام دش،ای عمج شتروص

ین دموا شوخ :سالم نامام

.. تفر و درک ام هب وشتشپ و

؟ تساجک اباب ؟؟ موناخ یکیارا روطچ : متفگ نامام هب متسشن می لبم ور متشاد حلایهک رد نم

هراکرس تاباب میری.. کما یابسی دوب هتفگن ی؟ تشگرب دوز ی؟هچ روطچ وت مبوخ : نامام

... شمد دی نور ذآینبی هب مدز گنز :نم کما سی

,,, تسشن لبم ور تفر و تفگگ ناهآ یه نامام
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ئوریششبین.. هبور لبم ور ورب هک مدرک هراشا کما سی هب ور

.. متسشن نامام رانک متفر منم و لبم ور تسشن تفر و تفرگ کما سی

دربیا

هک یمیدا..نم بوخ رسپ هک رظن مش..هب چم اروها اب رتش بی مدرک عسی کما ذآینوسی نتفر اب

دوب.. مهین مه دادر تی رظن دموا مشوخ شزا

االنچینکیم؟ بخ : اسرهم

؟؟ تشاد هدنخ شاجک هلمج ..این هدنخ دززیر شدوخ شدعب نکیم.. اوه ولپآ : مارآ

منیبیمن.. هک ؟نم شوک هلمج یاین هدنخ _االن

اتببینی.. نزب عیکن سپ انلا:

.. کبس ی هرتخد ره ره ره

بخ.. مه :چینکیم؟شاپیمربیمام متفگ دادر هبتی وور مدرکن شباسح مدآ ال صا

.. منومه نم هگب چی ره عمج .. معمج عبات :نم دادر تی

بخ.. راکینکیم بیاینیهزابیایچیزییه مرظن :هب اروها

؟؟ هخآ دشی هچب هگم _

؟؟ هگم شیمچیمیهش هچب :حاالیهراب دبراب

.. دموا رد امش یهکالمزا بجع _هچ

میهنک اغوغ شلوق یکی نوا ایهن..لوی شتع بطی هچب :این تفگ دنخید حلایهکمی رد اروها

.. اغوووغ

.. تفگ انلا هک مدروآ نوبز هب ومرکف ؟؟ شلوق یکی نوا :ینعیچی شولقود ردارب ینعی

؟ هراد ولق ود ردارب دبراب هگم _

شمهفن زارد نوبز هشاداد یکی نوا هدبرف هتسشن توربور .اینیهکاالن دبرف هن.. دبراب : اروها
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رخ هدبراب تبون زورما هنک کمک شهب ات هدنوم ( دبرف و دبراب نامام ) هاگپ هکاالنپیشخهلا هدبراب

هنک.. ّمحلای

.. جبلا _هچ

تسا هدش هتخاس نامر اسیتیک رد باتک (1roman.ir)این

.. انلا:خیلیجبلا

ذکتیبمینکی؟؟ اتییدو امش یمیمگ چره :چیههکهی متفگ انلا هبور

.. سامش زا لکشم : تفگ و تفرگ شدوخ هب بجعتم حتلا انلا

ببیان.. ور ورپ ی هرتخد هع هع هع

حاالچی بخ : متفگ اروها هب وور مدرک شلا بیخی ومدوخ رکف ..اباین هرادن ندز هک هچب واب بیخیلا

زابینکیم؟

مافیل مسا نیزا:

سورع ردام _بیاودکالمزا

؟؟ تشاد ی طبر :هچ تفگ مشوگ رد مورا دادر تی

دوب.. طبریش هببی شطبر : متفگ مورآ شدوخ لثم منم

دشیم.. وربور اه هچب قفاوت دنخیدیمهکاب ریزریز

.. مدرک تقفاوم مافیل مسا زابیه منیهشواب زور رازه هک زور دیهگیه متفگ منم

بیرایم؟ اجک زا هگرب حاال ادنمشناد بخ _

.. مراد رتفد وتکیمف :نم اسرهم

وت راکدوخ مهیهش هک دادر وتی داد..نم هگرب یکییکی نوممه وهب دروآ رد شف زاکی وشرتفد

و داد شهب راکدوخ یه انلا هک دادم وهن تشاد راکدوخ هن ..لوینیزا تشاد دادم ممارآ دوب.. نومف کی

لوا ( نومدوخ و... گنر،اذغ ،مافیل، مسا نومه یزابی( اهرت تی نتشون زا ..دعب نتشاد مدبرف و اروها
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ومگرب تج لثم منم و نتشون می دنت دنت همه ونبیسیم.. زا"میم" همه تفگ هک دش عورش اسرهم زا

.. مدرک رپمی

رکف .. متشون می دنت دنت سب زا دوب هتفرگ درد ممتسد و دوب اپیین مرس سب زا دوب هدش کشخ مندرگ

دوبن یزابی همادا هب رضاح ی سک دوبیمدیهگ هدش هتسخ نوممه .. دوب هتشذگ ی تعاس یهیک منک

زانییکی زان هموناخ وانلا نم تمایزا نوچ ؟؟ ارچ ید سرپ ...می تشادن هدنرب زابی مه رخآ رد

هدنخ یو خوش ..خالهصاب درک بلقت وشفصن زابیم ..وت شمنزب متشاد سود ردقچ نم دش..اویهک

نتفر مزع همه دشو مومت زابی وایان رهق یو تشآ و اوعد و وگم و وگب راکیو بلقت و

اروها نوچ انوا اب نرب اسرهم و دبرف : تفگ اروها هک نتفر مه اب دادر نیزاوتی نتفر عقوم درکیم..

دش رارق دوب.. هدش رچنپ اجنوا هک مدبرف شامین ندوب هدموا دبرف شامین واب دوب هدروا شامیننی

شامینره تفریم..وت نم شامین اب همه .. مارآ و اروها و وانلا نم یم دنوم .. هربب شامیون بیدا شادرف

لک ماهاب مدوخ اپی اپهب مه ..انلا متشاد تسود ور غولش ّوج نماین دوبیمو راک غولش نوماتراهچ

هچب شحف : متفگ رسیعمی مکمیمرا مراد هکمیدیمد یی اتقو منم دروا منی ومک درک می لک

مک مه مارآ و اروها مهفیمد مه یم گدننار و لک لک اهی عقوم هگب.. تشادن چیزی دیهگ منوا .. هتاولص

ی انلا نومه ) تشز رگوداج اب طقف ..نم ندش مصیمی مه اب ولوچوک ویه ندش چم مه وبیشاب

دنچ ره هنَکب وملک تساوخ می تشز رگوداج متفگ شهب ی تقو .. مدرک می نهد هب نهد ( نومدوخ

دوب.. لگشوخ یی ادخ .. دوبن مه تشز خیلی

شمه هار وتی مدرک تکرح نومدوخ ی هنوخ فرط هب نوشنوخ مدنوسر ور اه هچب زاایهکن دعب

انلا تمس هب منهذ هاگآدوخان شمه نم لوی دوب هداتف ینی قافتا دنچره دوب.. زورما گردیر مرکف

دوب.. ی بوخ زور حلا ره ارچ!!!رد منود دش..منی شکیهدمی

ذآین

اه هلپ طسو هکدیمد میدایاهن کما سی ببیمن مدرک هاگن ومتشپ متشگرب باال.. متفر ودب ودب اه هلپ زا
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شهب ..ور مسرب شهب ات متشگرب ومدوب هتفر هلپایهکباال اتود .. میهنز سفن سفن و هدش مخ

مدز.. ناج خیلیهی دیهگ..نم ناخ؟ودب لبنت دش چی سپ : متفگ

:وت..خیل تفگ دمو ومی تفر می شسفن حلایهک رد کما ی..نت..د..ت..دن..هار..میری..سی

منم..نک.... ..ت.. اعارم

هچ.. نم یهب لبنت :وت متفگ دنخیمدو

ناخ کما سی هرخ سریمدباال یهک لصا سنلا ..هب متفر ورباال اه هلپ وقبیهی مدرک شهب ومتشپ

یم دموا ی..حاالامیهراب تفوک اهی هلپ دشاین مومت بجع :هچ تفگ و دموا اهباال هلپ زا لوغم

.. هبارخ ایان روسناسآ ایاجن

نزب.. رغ :بیامک متفگ و شوزاب هب مدز یکی متسد اب

یش..هب امزآ یم دموا وسیسی نم پیش زور گبیریم..هس ونومش ی امزآ باوج دوب رارق زورما

نومتبسن هباین تبسن متشاد کش ولوچوک یه زونه مدوخ نم دنچره یم.. تفگن زونه هک اباب نامام

دوخ داهنش مهپی یش امزا حلا ره هش..رد تحاران اشیدسیسی متفگ مدروا نی مدوخ وری لویهب

گبیهروبیدا.. ور باوج ی هگرب هرب کما اتسی متسشن راظتنا ی لدنص ور دوب..نم کما سی

.. تسشن نم رانک و دموا نور ییبی وربور قاتا زا شتسد یوتی هگرب اب

دش؟ چی بخ _

ی؟ جبآ دش :چیچی کما سی

(حاالیه اااانتشاد شاداد هبوخ ..هچ مدرک شلغب رپیمد یرا تخا وبی تفر جنق ملد هت شنتفگ ی جبا اب

وجگیهر هچ اه..اینذآین هدرک شاد پی هزور )

:ربیم کما سی

دشیم.. شامینسیسی راوس یمو دموا نور بی هاگش ی امزآ زا مه اب

نک.. ی گدنز نومدوخ نکبیااب عمج اسویوتل رتدوز سیسیژمنو _میمگ
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یویه عقاو ردام و ردپ یه بحاص رتدوز هچره داوخ می ملد مشرکف وت ممدوخ موهوا سیسی:

.. مشب نوط یشی ولوچوک رهاوخ

یوت _شیرینشب

پیش متفر مشدعب مدرک ضوع وماسابل و هنوخ متفر منم دمو نی شدوخ و هنوخ دنوسر ونم کما سی

ممنامام منیهش.. مرگ هکبآی نم زا دنچره گبیمر یدا اشیدیهچیازیی منک ی زپشآ شاهاب یمک نامام

تس.. مهنی ی مهم چیززیدا سپ هدوبن یدلب زپشآ هدوب نم نس مه مشدوخ میهگ

کما سی

و ردپ اب مرب و منک عمج اسویومل رتدوز هچره هک هنوخ متفر مدوخ مدنوسر ذآیون زاایهکن دعب

شامینهب ..وت هنزب فرح نوماباب نامام ذآیناب یهک تقو ات منک..لویابیداویمس ی گدنز یم عقاو ردام

..خیلی متشادن راظتنا مه چیزدیهگای دنچره .. هتبثم تنیهج هک ودیمد مدرک هاگن نومش ی امزآ باوج

شردارب ناونع هب ونم یش امزآ باوج هب ندرک هاگن نودب ذآین ایهک هظحل نوا دوب ی بوخ سح

مدآیه روطچ اردص ..این هراد دامتعا نم هب نوا هک میهد نوشن ..این تفرگ لغب وت ونم و درک لوبق

زا دعب مقاتا متفر و متشاذن لحم شهب دوب.. هنوخ اردص متفر ی تقو ... هخآ پی2 شلک رسو میندیمد

اد

دشی ضوع مدرک رعتیف تارب چیو همه یهک زور نوا دش..زا تاد پی هنوخ بجع :هچ تفگ دشو

منینکی.. راتفر ماهاب لبق لثم دیهگ

.. مباوخب ماوخ می نور بی ..ورب ادخوروت هسب اباب؟هه.. مگب تهب مزونه رادی عقوت _

چیمیهش؟ نم تمحز سلا دنچ تنیهجاین سپ :مهین؟؟ اردص

ندش لمحتم هب روبجم شدعب یهک دزدن ونم ی تساوخ ؟می تمحز میگی تاراک هباین ؟؟وت تمحز _

ی.. شب تمحز همه این

اجنومه وزا مرس ور شکیمد ور وتپ شکیمدو زارد تخت ور متفر هیچیمنیهگ یدیمد تقو



104

قشع یلا وح رد

Farnaz_79,aida_79
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نور یربیبی :مینوت متفگ

یهک زور نوا تمس هب تفر منهذ دوب.. شنتفر زا نوشن رد ندش هتسب ی ادص دعب هظحل دنچ

... مدنسرخ وکیارا دار نبیماین رسپ مهفیمد

کب* شلف *

دنیدی؟ ونم باتک این اباب ؟؟ _اباب

.. مراد چیراک یوت اباتک هب نم مرسپ :هن اردص

... شوک سپ _ها

وتی موبلآ ارچ هک مدرک بجعت شلوا دوب.. موبلآ یه هسفق الی متشگ می مباتک لا بند متشاد لای حرد

؟ هباتک ی هسفق

طقف .. یکیسا اسکع متسنود المنی صا نم هک دوب شوت یی اسکع .. مدرک زاب وموبلآ و متسشن تخت ور

رقتیاب ی هچب ویه ندوب هداس اوی هموناخ یه رانک ماردص ..اباب متخانش می وماباب نوشوت 2 لغب سهلا

کین متسنود منی نم و ندوب رفن هس این طقف اسکع ی همه دوب..وت هموناخ اربی.. مدش واکجنک یمک

و اراس و اردص ".. مدنوخ ور شور ی هتشون و مدرک هاگن اسکع یکیزا تشپ مهینهب

".. نوشولوچوک

هدش نمنیس...گیج یای گچب سکع اینهک هخا منم؟لوی هچب این هگم ؟ همنامام این هگم ینعیچی؟؟

متفر مقاتا ..زا هماباب زا لا وس ی مگردرس اربیخالصیزااین هار ین رتهب اربیمهیندیمد مدوب

نانچمه نوا لوی متسشن شرانک متفر میهنک.. هاگن ولتیزینو هراد و هتسشن لبم ور هکدیمد نور بی

ایانکین؟ :اباب متفگ مداد می نوشن وموبلآ وتی سکع حلایهک رد شهب دوب..ور فیملدیند لوغشم

میدرک.. هاگن طقف دوب هدش هکوش هک راگنا ، داتفا متسد وتی موبلآ هب شاگن ی تقو

کب* شلف ی همادا

ی؟ دروآ اجک زا :ایون اردص
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گبیایانکین؟ دوب..میهش هسفق _وت

شبیمن.. شرانک درک هراشا منم شبیهن..هب هپاناک ور هک تفر و درک نم هب وشتشپ ی فرح ندز نودب

نوم ی گدنز زا هام هس و مدوب هدرک جاودزا اراس یهکاب تقو هب هدرگ ضقیهربمی :این اردص

ردپ ربخ نشیند زا کیههک بخ مدش، لا حشوخ نم اتقو نوا .. سلماح اراس دشیم هجوتم هک تشذگ می

وشمسا .. دموا ندیا هب نومرسپ ات نتفر ومی ندمو می اهزور قبیه لثم ؟منم هشن لا حشوخ شندش

.. کما یمسی تشاذگ

م..؟ رسپ نوا هگم _

رپن.. مفرح وت افطل منک رعتیف چیو همه نم ،رازب افطل وگن :چیزی اردص

ربارب ود اراس و نم قشع راگنا نوم ی گدنز هب کما سی ندموا .اب کما یمسی تشاذگ وشمسا .. بخ

شهام هس یا هام ود ادودح منک رکف عقوم نوا دش رمیض کما سی هک دموا سحن زور دش..اتیه

ی رتسب ناتسرام وتبی کما یه..سی دازردام شلکشم واین هراد ی سفنت لکشم نتفگ ارتکد دوب..

هب هنوخ زا هنوخ هب ناتسرام زابی دوب هدش نومهار هک دوب هتفه دش..ود یف عضت یش حور اراس دش،

.. ناتسرام بی

زا تفگ می اراس دش.. دب نوملا ...امخیلیح تفرگ ام زا ور کما وسی دموا ی تنعل زور اتیه

اتببیهن تفر می ناتسرام هببی مزاب رخاوا نوا اراس .. مدوب هدرک لوبق منم بیرایم هچب هاگشرورپ

و کیارا اجنوا و متفر شاهاب زور یه منم یگبیریمیاهن.. دنزرف هب ور دازون ی هچب یه هنوت می

انوا یدیمد تقو .. دوب نوشلغب هامود رقتیابیکیا ی هچب یه نوشمودکره هک دیمد مهاب نبیماینور

مه یدیداب تقو لوی یممیدش دوسح نبیماین هب شلوا نومه زا نم شتسار دش.. یم دوسح نداش دقنا

مهیهش مگب چیزی اراس هب ایهکن نودب دش.. رتش بی نوشهب تبسن متداسح سح نداد هداوناخ یل کشت

نومدوخ ات مدزدب ور نوشاهولقود یکیزا دموا پیش بسانم تصرف یه هگا هک مدرک می نوشب قعتی

ور دشووت روج تصرف یهراب هرخ باال مدرک نوشب قعتی زور هس زاایهکن نکیم..دعب شگرزب
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ی.. تسه ادج تدوخ ی هداوناخ وتاالنزا هک دش دزدیمد..این

یغیر اهولقود امش .. هئوت رهاوخ نوا نوچ مدرک می تفلا خم ابذآین وت جاودزا اب نم اربیمهین

ین.. ناسمه

ذآیمن؟ ردارب نم ینعیچی؟؟ مدوب هدش هکوش شافرح نشیند منیدش..زا مرواب

چیههکمیگی؟؟ افرح منیهشاین مرواب _

.. مگب تهب ات نک ربص ایهن قحیتق ی اوخن ییا اوخب . هشب ترواب :ابید اردص

. تشگرب شتسد وتی ذغاک وابیه تفر نور بی قاتا زا فرح لااین بند هب

_اینچیه؟

یش. امزآ باوج : اردص

تست .. متفرگ شزا ور ذغاک هنزب دیهگای فرح متشاذن DNA نم هک دوب هدش هتشون شوت .. دوب

.. شج نبیمایمن..وتنی رسپ منیدش99 مرواب دوب.. %

ی؟ دروآ اجک زا _ایون

نوچ سرپن طقف متفرگ زانبیماین مدوب دزدیهد ور وت هک اه عقوم نومه پیش هتقو خیلی :ایون اردص

گبیمر وتست واین ورگیربیمرا شاهوم زا یهرات متسنوت شتسود کمک دوب..هب ی تخس هراک خیلی

کردم ابید وت هب قحیتق این تابثا واربی مگب تهب ور قحیتق یابیداین زور یه متسنود می نوچ

امیلی.. روجره نم؟ ییا شاب یت لصا ی هداونوخ یپیش اوخ ..می هتدوخ یماب مصت ..حاال مشاب هتشاد

منک؟ینعیچی؟؟ ..حاالابیدچیراک نور بی تفر قاتا پا دشاپ شاج زا فرح این ندز زازا دعب

هکیه منک روصت منوت المنی ..صا تس یشنی عقاو ،ردپ شردپ همهفب زور وتیه مدآ هک هتخس خیلی

" ندز گنز مدش ممصم شنداد ماجنا سریدوهب منهذ هب یهک رکف ..اهنت هدرک لفق مزغم .. مشاب دار"

ی تست نوا متفر می متشاد هک هار ..وتی اجنوا متفر منم و دنبرد تفگ هک شهب مدز گنز .. دوب ذآین هب

تست ذآینیه هب افرح یاین همه نتفگ زا دعب متفرگ یم مصت و مدرک هراپ ور دوب هداد اردص هک
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دبیم.. دیهگ

ذآین

ور هاگشناد ی هلصوح ال صا زورما ..ها مدش بیراد باوخ یمزا شوگ آالمر فرخزم ی ادص اب

و مدش دنلب خالهص هداتسا رسکالساین متشاد زیدا غیتب نوچ مرن مه متسنوت لویمنی متشادن

متفر

. فووا .. هدنوم اوه رب گنل هک مه ی دزمان ضقیهی هرپب مباوخ مدز متروص و تسد یهبایهب

مرک اب لوا مسرب مدوخ هب یمک متسشن متلا یمیزوت لدنص وری لوا .. ندش رضاح هب مدرک عورش

؟)ها مسرب مدوخ هب متفگ می همه نوا دوب ی..(این تروص ویهرژ یهریلم شدعب مدرک عورش ردوپ

یمد شوپ وناز یات مرک ی وتنام ابیه هلول ی کشم ناتک راولش ویه مدش دنلب ماج اباب..زا بیخیلا

یمد شوپ مه ی کشم ی هعنقم یه شدعب باال مداد ور همه ممولج ی اهوم و مدرک عمج تشپ زا مماهوم

متفر و متشادرب یمم کشم ی هلوک نیمزا دروم اسویل اهو ترپ و ترخ نتشادرب زا دعب و

هئولآ باوخ خیلی نم نامام دوب..این باوخ ممنامام راکرس دوب هتفر و دوبن هک ماباب اپیین..

یهاچیی مشدعب مدروخ دوب نپوا ور یتهک ئوکس اتبی دنچ یه هنوخزپشآ وت متفر ادص اااه..بی

یناجی چمه (حاال هاگشناد وسی یمدوپیشهب شوپ ومراتسا یلآ کشم اهی شفک مد ومد مدروخ

میننز فرح اسرهم و انلا اب نراد ونیزا مارآ هکدیمد مدوب هاگشناد حیطا )وت اادوبن مه ای هفهت

سپ دوب ادج انوا اب نم تفریموتکالس..اینکالس مه اب شب و شوخ مکی زا دعب و نوشش پی متفر

زا ..دعب متسشن یهکالسدیهگ متفر 2 مهاب تسشن مرانک دموا کما سی دیمد مدوب هتسشن مینهک

شاهاب منیهدو لحم اردص هب هکدیهگ تفگ مارب نوشنوخ عاضوا زا نوا درکیمو شب و شوخ

همادا شراتفر وهباین هبوخ میهنک راتفر یهک روجن مهی مداد یدا شهب منم میهنک دروخرب درس

.. هدوب چی نوماباب نامام اب اردص هتشذگ یموت مهفب یهک تقو ات هدب

و هرادن هککالس تفگ کما زاکالسسی دعب دادیمو شوگ سرد دشیموهب تکاس داتسا ندموا اب
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ره ..رد هباوخب هدوب هتسنوتن بوخ بش دی تفگ یهکمی روجنوا هنک تحارتسا ات هنوخ میهر

اتبینا.. مدوب ایان مارآ رظتنم منم و تفر تروص

یهچیز نوممودکره یم.. روخب اتیکمچیزمیز هفوب تفریم اتیی جنپ ندموا رد زاکالسهک

جنپ رادیاربی سابل یوت تسار : تفگ اسرهم هب ور انلا دوبیمهک ندروخ لوغشم دادیمو شرافس

؟ هبنش

.وت هبسانم بش هبنش جنپ ی نومهم هساو مدوخ رظن هب رخیمد هزات هک مراد نهر یهپی :هرا اسرهم

رخیدی؟ چی؟چیزی

؟؟ بش هبنش جنپ هربخ _هچ

و.. دبراب ِدلوت انلا:

طقف هدبراب دلوت .. هدبراب :و اسرهم

دوب.. چی شروظنم یمد مهفن نم هک درک انلا راثن هرغ مشچ یه شدعب

نوتلا ح هب شوخ : مارآ ، منوم مافیال ال صا داوخ یچیزیمی سورع ی دلوت یه ملد منم ین داتفا ی نومهم یه

سخیاس نتس نی لپت ی نومهم یه نتفرگ رکف هب

میهش کشخ شیتر روخن صرح حاال بخ _

هندز فرح زرط هچ بدا :بی مارآ

حاال وشن هبنج بی مارآ نیزا:

یم رخب هک..ابیدربیم مرادن سابل :نم تفگ اسرهم هب ور انلا

متس هکنی نم :ایاویهن اسرهم

؟؟؟ مرب ابکی سپ ی درک طلغ انلا:

منیما هک نم لوی منود :منی اسرهم

دیهگ شاهاب ورب وخ ارچ _
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ورازاب مشچ ی مربیدرگ میشیو نوغاد طقف رخید ربی انلا یهکاب منینود :اویذآینوت اسرهم

هرخ..ها هیچیمنی مشرخآ میهنک روک

ت.. گس لثم میهگ غورد انلا:

؟؟ روعش میمگبی غورد :نم اسرهم

شابید دوز .. روخن صرح نوج مینکیملای حتلا یهب رکف مینزین..حاالیه فرح دقچ هسب _هع

اادش عورش شاپیدربیمکالس

هچب زاکالسزا دعب یم.. داتفا هار نوماس کال تمس دشیموهب جراخ هفوب زا همه فرح لااین هبند

نداد زا دعب راهان رسمیز سریمد زاایهکن دعب و مدرک ی گدننار هنوخ تمس وهب مدرک ی ظفادخ اه

الال.. یمک متفر نامام هب هاگشناد یزا لماک شرازگ

دبراب

ببیمن رازب بخ ... هدبرف یه شوگ راگنا ...لوی هروخ می گنز هراد ی شوگ کاین مزاب فوووووا

کیه

؟؟ هلب -

... دبرف انلا:سالم

... مناخ -سالمانلا

نمنیگی... مگب یچیزی دبرف انلا:

... هراد ی گتسب -

... دبراب دشی مهوت انلا:

ی اوخ چیمی وگب -حاال

... هنک توعد نوتدلوت اربی گبیذآیمن دبراب ب انلا:میهش

مهانلا میدا،این مشوخ شزا خیلی دوب مک نومرفن اربیچیابیدبیدا(مهینی نوا ؟؟؟؟ -ذآین



110

قشع یلا وح رد

Farnaz_79,aida_79
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

میهنز) گنز دبرف ب مفلا خم نم هنود می اربیایهکن شدوخ یهاربی رادمتسا سی

بوخیهک هرتخد ی... روجن مهی بخ انلا:

... منکب منوت می چیراک -بیمن

... نکب شهب مکما سی شرافس ی تسار انلا:

دیگاربیچی؟؟ نوا -

ذایهن...عفال... شاداد ک نودب ردق وطالنیهلویمهین ضقیشیمک انلا:

مدب همادا دادن هزاجا و درک عطق یور شوگ رسیع

....

... منک لمحت مششاداد نوا حاالابیداینقعیهقو ابجا

ذآین

جنپ اربی انلا اب دوب رارق اپیین متفر ومدرک اباب و نامام رسیزا رس ی ظفادخ یه ومدش رضاح

ک منم هدرک توعد مکما وتوسی دبراب ک تفگ ودز گنز مهب انلا بش رخید...دی ربیم بش هبنش

... درک مشت ذای یمیهش باسح ک هشاب دبراب ی نومهم هگا اصوصخم ینمنیمگ نومهم کالب

و ترچ درکیوزااین دیر ردق ...چ عورش مناخ اکشیاتیانلا ک مدوب هدرکن زاب شامیون رد زونه

... اترپ

... دوبن مبوخ دزنیکب تحی نومرظنب ی سابل ویرتیان...هیچ دیند دوب هدش نومراک

کببین دمو منی مشوخ یت عضو الزااین صا ... ندرک یمی جک نهد نومهب نتشاد ویرتیان راگنا

دش عورش مناخ یانلا اندرک ببین

؟؟؟ تس نی گنشق ترظنب ببین ورسابل نوا انلا:ذاین

ی روج کاین دوبن شلوا راب هخا ... مدرک جک میدرک هراشا یک فرط ب ومرس هلصوح اببی

دیگ... هرادن لسیهق هچب منک چیراک بخ ... شقوذ وت ومیمدز میدرک قوذ
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؟ ترظن : انلا

دوب دنلب نهار یپی میداد منوشن یک نهار پی دوب هدرک ی یرثا نم شنینیاب مه هعفد این راگنا لوی

ودوب بآیهیخی مشگنر دوب هداد شمادا رحیر روت باپیینیه وناز زا ودوب گنت وناز کاتباالی

... ندرگ رود میدش هدش هقلح رحیر روت نومه اب مشق ی

ورپ قاتا الیرد کانلا مدرک می هاگن هزاغم ردودیراو وت...هب درب شدوخ شکیدواب ومتسد انلا

دشیم درگیند لوغشم هرابود رخیدیوم وسابل نم ...اباتییدیهی دمو می شهب ی باسح ... درک وزاب

ک...... مدش یدمی ماان متشاد مک مک

دبراب

مدرک لسنک دوبیوم هدرک وزر ک یایور نومهم سنلا نم هاگپ اباب:

... نامام یچیک: اوخ می ونومهم همه وت...این تسد زا نادز ی

و دبراب منک رکف ی روطن یز...ای دناش غاب ب مداد شلا قتنا ... منک مومت ومفرح رازب اباب اباب:ای

... ننک لا بقتسا رتش بی مدبرف

... مدوخ نادز ی اباب رفآینب : طسو رپیمد لومعم قبط مدوب نشیهد ور ایان همه ک منم

ذآین

ی شاپ ی رادن یم مصت اباب:ذآین؟...

دیگ ولوچوک ی رازب _اباب مدوب هدرکن زاب ومامشچ زونه ... هنک مراد بی تشاد عسی اباب راگنا

... مباوخب

مدرک عسی ومدرکن بجعت اربیمهین ... سام ی هنوخ ادخ ی ...(مهیهش دوب دربیاایاجن اباب:

( مدب همادا شیریومن باوخ

دیگ... دوب دبراب شمسا ... هدروآ وتتسود یه نومهم توعد تراک اباب:

لوغشم ومد یرپی دوز نداد ادج ی اتراک یا نتشون مهاب و کما سی ونم یهایهکن وواکجنک رس زا
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اباب . مدش راد شاداد ک هبوخ چ نتشون مهاب ومشاداد ونم مسا ی ...خا مدش تراک یسرزاب

درکیم... تداع شدوجو ب رقتیاب وزیدامیدیوند کما یاسی گزات منامام و

دشیم.. توعد ی نومهم مگب و منزب گنز شهب ات متشادرب یور شوگ

یهوب..

؟ منوج سیا:

ی؟؟ دوب یهد باوخ ی شوگ _ور

نم میهش هگم مداد باوج دوز و دوب متسد مدوب یهد باوخن :هن تفگ دنخید می تشاد حلایهک سیارد

؟؟ مرازب رظتنم ومرهاوخ

ی؟ رادن راکی هک بش ادرف ..چیهزمیمگ شاداد نوبرق _

؟ روطچ سیا:

ی نومهم _ربیم

ِی؟ نومهم سیا:

.. ادفل ..بیادیهگ هداتسرف تراک مه ام ..ارب هشدلوت ، دبراب _

میمنز.. گنز رصع دشبیمایانیما رارق هگا چیمیهش حاالببیمن شاب سیا:

ی؟ رادن راکی بخ بیای.. امتح نک عسی لوی هشاب _

سیا:هن..عفال

_عفال

وت متفر و مدرک رورم وماسرد یمک مدموا و متفرگ شود یه متفر مدرک عطق یو شوگ زاایهکن دعب

یهک هورگ نآالینن..وت مه ونیزا مارآ هکدیمد مخرچب یمک و5تن نم یینعی رفن جنپ یدزیم( رفن

روگیال؟ ین روطچ : مدرک دربیا)اتیپ و دادر وتی مارآ نیزاو

بیبرتیت رامرهز نیزا:
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:سالمذآینی مارآ

هدب.. ابیدسالم لوا هک هنود منی هبدا ی؟ایننیزابی بوخ منوج مارآ _سالم

ی؟ بوخ وت مبوخ :نم مارآ

نوتاندرک هراپ تیهک فراعت زااین دروخ مهب حاال نیزا:ها

کرد _هب

دیهگ؟؟ هدروآ تراک مه امش ارب :انلا مدرک اتیپ هرابود نم دزنیمهک ی فرح نوممودکچ دیهگهی

ها.. یند شوپ سابل رس تفر ثحب و ندرک اتیید نوشودره

یندیهگ.عفال شوپب مهیهچی امش رخیمد سابل رخیدو متفر انلا اب دیزور _نم

ِنامام ) هراس نامام اب تشاد نامام پیش نور بی متفر و مدشاپ ماج مدش..زا فآ و متفگ ایون

هش.. مومت شنفلت مدش رظتنم منم میدز فرح ی )نفلت منامام

دبراب

بیادیهگ سپ یی اجک دبررررررررف _

ی درک هراپ وترجنه دیهگ مدموا : دبرف

هک ..نم نوماهوم الح صا اربی هاگش اتربیمارآی نومرف تشپ متسشن متفر و مدزن شهب دیهگ هفرح

هنوتن ی سک هکیکیه منوتاسابل یکینکید ونوتاهوم لدم ربید تفگ می نامام لوی متشادن نیزا

هدب.. نوتص ی خشت

شابیم.. می هار رد یمواالمن تفگن چیزی مه ام

***

راولش تک هک نومودره منیدز وم دمهیهگ اب منوماسابل دوب هدش بوخ خیلی هک نوماهوم لدم

قاّرب ی کشم هک منوماشفک دزیم مه ی دود ی_ کشم تاوارک دوبیمیه یهد شوپ فسید نهر یابپی دود

مه یهکاب قرف اهنت یم..اشید دموا رد قاتا مه دزواب وشدوخ نلکدا نوممودک یدیموره شوپ ور دوب
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تفریمو اهاپیین هلپ شنیم..زا هداد یص خشت ات دزن عیکن مه بشما دبرف دوب نومانلکدا یموبی تشاد

وردید اتام نامام غاب.. ربیم مه اتاب ندوب هتسشن ام رظتنم لبم وری وردیدیمهک اباب و نامام

منیهر راظتنا مه ینمیددیهگغیرزااین ارسپ هتبلا دشین یپ تشوخ دقچ دشین.. هکرعم ی :اااو تفگ

قبیه.. حلا اویهب یصمنیمد خشت منوتردام هک نم هدب..تحی نوتص ی خشت هنوت منی سکچ هی

نک رعتیف تاه هدزاش زا ادعب هشن بیاربیمحاالدیر هاگپ ی..اباب:هع منینوت ینعیچیهک

بیاینربیم.. هدبراب مه یکی نوا هدبرف ی تسار تمس نوا دبی نوشص ی خشت

.. مدوب هداتس ای تسار تمس نم دوب هتفگ هابتشا هک دوب حلای اینرد

وت میهش هگم هتسرد تراک اباب :ایلو تفگ دبرف مگب یهچیز متساوخ درک...ات هابتشا منوماباب اهاهاه

ی؟؟ سانشن ور ام

انوا یامهب هدنخ این هدنخ دزیمزیر مه دزواب کمشچ هکیه مدرک هاگن شهب متشگرب بجعتم

درک هابتشا اباب هک دنومهف

تص ی خشت دوب این امرفب : تفگ نامام

دش.. جراخ رد زا شدعب

.. بشما هشب بشی دشیم..هچ شامین راوس تفریمو مه ام شرس تشپ

ذآین

اباب هک نور بی متفر ردمی زا متشاد نور بی متفر قاتا وزا متخادنا مدوخ هب وتآیهن ور هاگن ین رخآ

دربیاایانمیری؟؟ اب ناج :ذآین تفگ

تشگرب عقوم دربیاایانمیمر اب منم منیدا تفگ ی رصع بیدادیزور تسوتن هک کما یی..سی اباب _هلب

ملا بیایبند تدوخ میمنز گنز مهیاابایانمیمایا

هرذگب شوخ ، مرتخد هشاب اباب:

تشپ ولج.. متسشن متفر دربیاوردیمد شامین رد .مد نور بی متفر و مدرک ی ظفادخ ماباب و نامام زا
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یم.. داتفا هار یوایان سرپ لا وحا سالمو زا دوب..دعب هتسشن مارآ مه

میدا؟ شدوخ ؟ شوک دادر _دربیاتی

مهمینا.. لانیزااب بند میهر تفگ نوا دربیا:هرآ

ی کوا ناهآ _

دوب.. نومن بی طبض ی ادص طقف دش طی توکس رد هار قبیهی

یهک تمسق یمزا داتفا هار ی دورو رد فرط هب هساتیی درک کراپ شامیون دربیا زاایهکن دعب

حاال ندوب زیدا نوشانومهم و دوب غولش رقتیاب تفریموت..غاب رد دشیموزا در دوب هدش شرفگنس

.. لوگاگ هدبراب یچیزینیساین رتکد ی سدنهم هبوخ

یهک قاتا تمس هب ونم ی سرپ لا وحا سالمو زا دعب دمو می نومتمس هب تشاد هک دیمد رود زا ور انلا

درک.. یی امنهار منک ضوع ومسابل متسنوت می

دوب یهد شوپ مدوخ لثم مه مارآ سابل تفریم.. دوب هتفگ یهک قاتا تمس هب مارآ جین..اب راولش یه

شنساب واتزیر دوب رحیر شان ی تسآ فسیدهک گنر ابیهلبیزهب دوب یهد شوپ اپمد ی کشم

هداس ی میتفگ دقنا : تفگ ماسابل ابدیند مارآ و مدروآ رد وموتنام منم دوب بوخ مه شش دوب..ارآی

متسود هتسود دلوت هنایهکن مشوپ می ماباب ی سورع ور سابل نماین ی؟؟؟ ایونمیتفگ هداس

یهدای شوپ یو گداس هباین مسابل .. انزب فرح _مک

مرظتنم نور بیابی دوز میگی تسار وت :هرآ مارآ

یهک سوت ابیهلبیز مدوب یهد شوپ هلول ی کشم راولش ؟؟یه هدب مسابل ینعی مدرک هاگن وتآیهن مدوخ هب

یسی لگنا اهی هتشون مشور دوب منساب اتزیر مه تشپ زا دوب مفان واتباالی دوب هاتوک ولج زا

مه .ارآیمش مرود مدوب هتخ زابری مدوب شکیهد وتا مماهوم ندوب ی فلتخم اهی گنر هکاب تشاد

رطع مکی مدوخ هب هرابود و مدرک دمتید دوب..رژوم زمرق ویهرژ کزان مشچ طخ و ریلم لماش

.. قاتا وت ندموا مه اب وانلا اسرهم هکنیزاو مدز
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دشی لگشوخ هچ سالمذآینی نیزا:هع

دشی بوخ خیلی میهگ تسار : اسرهم

دشین.. بوخ مه امش _

هب اجنوا وزا گنت رمک هکات دوب ای_فسید همروس گنر یهب مور دنلب نهر مهیهپی اسرهم سابل

.. دمو می شهب لوی دوب هداس شسابل هک هتسرد میدش.. شولک اپیینمکی

یبیا.. درک ضوع وتسابل نور تفگیم:اممیریمبی هبنیزا ور

.. نور بی متفر قاتا زا وانلا اسرهم هارمه هب

وندوب هدش دریفچیهد ود وت مه رس تشپ مه درگ میازی ودوب هدش یئزتین باسح غاب رود ات رود

وکس دی یی اروج ویه دوب توافتم اهاج ابقبیهی شرف گنس ک دوب ی لکش حمیطادیهر منوشطسو

دبراب دربیاو تمس تفریم اسرهم و انلا یشنیس)اب سورع هبوخ (حاال دمو می باسح یهب نومهم ی

دیگ... مگب دبراب یب روز روز ابیدیهربتیک هرخ ،باال ندوب ندز فرح لوغشم مهاب هک

تسا هدش هتخاس نامر اسیتیک رد باتک سالم(1roman.ir)این

داد... سالم مهب دننام وسلای ابیهحتلا ودرک دزنیک مهب وشاهوربا یمک متمس تشگرب مدبراب

... دبراب اقا ربتیکمیمک ونوتدلوت -

دنخید می تشاد !!!)دربیاماریزریز متفگ جعیبی چیز هگم ) درک غتییر شفا قی شفرح ...اباین

... هبارخ ی باسح نوشلا ح تلم

... نونمم :خیلی دبراب

مودین تمس تفریم نتفگ ونوشک ربتی مه وانلا اسرهم زااینهک دعب !!! هدش بدوم ردقن ارچای این

یم... تسشن میزیهکدیدیم

... تسشن نومرانک ودموا ام زا دعب مهیهمک دربیا

لا... وس -یه
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... سرپب دربیا:

دنخیدی؟ چیمی یهب تشاد -قدیاق

دش... زاب شش نی هشاب هدموا شدا یهچیزیی هرابود هک راگنا مفرح اابین

... امدوب امش اب منک رکف -

مهین ... دوب هدرک رعتیف یهچیزی مارب زااینهکبیای لبق دبراب دربیا:

میگی تسار هک ...وت اها -

... ندروآ ونوشف ی رشت و نداد یت اضر هرخ باال دعب مین دنچ مهیه دادر ونیزاوتی مارآ

هنوش وری زاب مشتخل یطالیی اهوم ودوب یهد شوپ یو کشم ی کسورع هاتوک نهار مهیهپی نیزا

... دوب هدنوشوپ وشاه

... دوب هدرک لگشوخ ی باسح خالهص

...

تفر رسمی تشاد ملصوح مک ومک مدوب هدش هتسخ دیگ اعقاو کیک ندروخ وص زایمکر.ق. دعب

مک دوب هدرک توعد هک یی انومهم یه هناتسود عمج دوب هدش عورش نوش ی نومهم هزات ایان راگنا لوی

دبتیلمیدش ی گداوناخ عمج هبیه تشاد نوش،مک مافیال اهوقبیه یادیی صخشم تعاس زایه دعب

ولقود شاداد یه دبراب مدرک فشک کیک ربیند عقوم دربیاما اهی هدنخ ...لدیل ندمو می نتشاد هزات

هابتشا دبراب اب امئاد دروخرب اتدنچ وت بش لک و مدوب ربخ بی شدوجو زا نم طقف راگنا هک هتشاد

ییمدیگ ولقود ممشاداد ونم ... شمتفرگ می

اتبیدا مدز گنز نبیمایمن اباب هب مدرک ضوع وماسابل اه هچب زا ولوچوک ی ظفاحادخ زایه دعب

... ملا بند

لثم ال صا هک مه دبراب ی اباب یه دورو یرد ولج و هدموا اباب هک مهفیمد یم شوگ ی ادص ندش دنلب اب

... دموا ماهاب هقردب ضحم رد مد ات دوبن ی دوخ بی مدا شدوخ
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هک هنک تفلا خم تساوخ ونیدا مرب منوت می مدوخ متفگ دمو می تشاد مهارمه هک دبراب ی اباب هب ور

مینی دنچ نومه ارب دنیمد ور اباب شامین مدموا رد هک رد ..زا تفر منوا دزو شادص یکی

منود یامنی دبراب واب متشگرب همتشپ یکی مدرک سح هک متفر می هار مدوخ ارب متشاد مدش شرظتنم

مدش.. مشچ وت مشچ دبرف

؟ دبرف یا ی؟دباب نوشمودک _

مدبراب : دبراب

ااه.. هتخس خیلی نوتص ی خشت هک میمگ _اها

بیدا؟ تاباب ی رظتنم .. منود :می دبراب

هرآ .. هسرب :االاندیهگابید متفگ و متخادنا چمیم تعاس هب هاگن _یه

عفالمنینا هک تاتسود ی؟ دنومن ارچ : دبراب

.. نلوغشم و ندرک پیاد تفج نوشدوخ ارب هک مماتسود میدا.. مباوخ هخآ _

ندرگ می تلا بند همه وت ورب ی؟؟بیا ئاجن ای دبراب : تفگ دبراب تشپ زا یی ادص یمهک تفگن چیزی

وت.. بیما دعب داربیدا موناخ ردپ مرظتنم : دبراب

اویمیمس نمایاجن وت ورب :وتبیا تفگ دوب نادز ی شمسا هک دبراب ی اباب

.. تسه :هن دبراب

میدا مردپ بیتفیداالان تمحز هب نوتمودکچ هی تس الالمزنی _صا

.. منوم می رظتنم فرحیه هچ این مرتخد :هن نادز ی

.. دبراب ی اباب و نم یم دنوم .. تفر نوا دزو ادص ودبراب دموا یکی

هک اجیی زا باالرت مدق ود شن شامی هکدیمد منزب گنز مدروآ رد یوم شوگ ؟؟ دنوم اجک اباب این سپ ها

منک,, ی ظفادخ نادز اتزای متشگرب درک.. فقوت دوبیم هداس اماوی

راد هگنادخ نوتتوعد زا منونمم دوب ی بوخ ی نومهم _خیلی
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منک.. رکشت مه تاباب زا بیما رازب ی دموا شکیدی تمحز فرحیه هچ :این نادز ی

دیهگ رفن یه هارمه نم دید پچ تمس ی زاآیهن اباب منک رکف دموا ور هار مدق ود نوا نم لا بند

تشپ هب هدش خیهر اباب دیمد منزب فرح متساوخ دش..ات وپیهدا درک زاب شامیون رد هک میما مراد

وماباب ی روابان و تهب اب هراد مه نادز هکدیمدی تسه جعیبی چیهز هچ ببیمن تشپ متشگرب مرس..

؟؟؟ دشایان نوشچ میهنک.. هاگن

ی اباب میمگ یهراب امراد گردیری دوخ منم ) دبراب ی اباب هب هاگن یه متخادنا اباب هب هاگن یه هرابود

( هدب افش مه ونم ادخ نادز میمگی یهراب دبراب

.. نتفگ لویچیزیمنی ندرک می هاگن مهب نتشاد ود ره

یی؟ اجک ؟؟ ..اباب مها مها _

هدش؟ ..چی؟چی اباب:هلب

.. رفداد اقآی :ردپ متفگ و مدرک هراشا دبراب ی اباب هب تسد ربیمدیهگ..اب میمگ هدشن _چیزی

؟؟ دبراب ی اباب ؟؟ رفداد اقآی اباب:ردپ

_هلب

سریمد (هباینتنیهج نادز ی ومع هگب چیزی تساوخ ات تخادنا دبراب ی اباب هب روابان هاگن یه اباب

تساجن ای جبلا ؟؟؟ درک ین چمه ارچ درک...او!!!این لغب وماباب )رپید مرت گنسین نادز ی ومع مگب

؟؟؟ دش.. ...چی درشف شدوخ هب ونوا رتش بی هزات درکن ی ضارتعا مه اباب

ضوع :زیدا تفگ اباب هب ور نادز ی ومع منزب فرح متساوخ ات نداس اوی مه رانک مین دنچ زا دعب

نبیماینی.. نومه زونه ی.. دشن

ی؟ درک جاودزا هاگپ ی؟؟اب شاب ولقود رسپ ات ود بحاص منیدا تهب ال صا ی؟؟ دشن ضوع مه اباب:وت

ی؟ سانش می ونوش ای هگم ؟؟وت اباب هدش ربخ :هچ متفگ هگب،نم چیزی تساوخ نادز ی ومع ات

دوبیم... مه ی نووج نارود تسود مرتخد اباب:هرآ
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نم) مرب مندرک قوذ همه این نوبرق چی؟؟( هک بخ لا.. حاب هچ

وترامش ببینیم... ورگ دمهی ادعب تس نی شتقو لویاالن تسه نتغگ اربی فرح :خیلی نادز ی ومع

هدب مهب

شامین.. یموت تسشن درکیمو ی ظفادخ و ندرک لغب ورگ دمهی هرابود داد وشرامش اباب

منم .. مدرک می رارکت هرابود ابید ور متفگ چیمی ره نوچ دوبن شساوح ال صا راگنا اباب شامین وت

؟ هرادن ی طبر هچ نم هب ماباب دقیمی تسود ندش ..پیاد مگن چیزی متفرگ یم مصت

فیملمیدیدیهسالم تشاد لبم ور هک نامام هب هنوخ ..وت هنوخ سریدیم ات مدرک هاگن ونور بیخیلابی

.. متفر او هزانج لثم و مدرک ضوع وماسابل رسیع باال متفر و مدرک ی ظفادخ یه هارمه هب

نبیماین

..؟؟ نوم شپی ؟؟کالهف؟؟ لا حشوخ .؟؟ مدوب تحاران ؟؟ دوب چی عقوم نوا مسح منود منی

زاایهکن دعب مهکالهف.. مدش لا حشوخ مه نادز ..زادیندی متشاد مه اب ور اّسح یاین همه .. منود منی

میدرک.. اشامت تیوی تشاد و دوب هتسشن لبم ور پیشکیارا متفر باال تفر ،ذآین متسشن

کالهفای؟ راگنا هدش؟ کیارا:چی

کیوردیمد؟ وگب _

وگب تدوخ کیوردیدی منودب هچ کیارا:نم

نادز _ی

شامشچ هب منم درک ماگن مهب و تشادرب زاتیوی مشچ هشاب جعیبنشیهد هکیهچیز راگنا کیارا

.. شدلوت هتفر ذآین یهک نومه هدبراب ی :اباب مداد همادا و مدز لز

وردید؟ ؟وت تفگ منیهش..چی مرواب کیارا:

لا حشوخ شند زادی شلوا درکیم.. لغب ورگ دمهی دیدیم. ومه رد مد یه،هرآ ندرکن رواب ممدوخ _اربی

دش.. هتفرگ حملا مداتفا هک هتشذگ لوییدا مدش
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یدی؟ سرپن هیچی شزا .. مگب کیارا:چی

شابیم.. سامت رد مه هکاب متفگ مداد شهب ومرامش لوی _هن

... ندوب ام تسود لا حره ..هب ندوبن دب ماردقنوا هاگپ و نادز ی مرظن ی،هب درک راکی بوخ کیارا:

هک.. دنیمد ور هاگپ نم یم؟؟ نودب اجک ..زا هشاب هدرکن جاودزا هاگپ _اشیداب

جاودزا هاگپ اب هنک ادخ .. شمن ببی ماوخ می منم مینزیم.. فرح مه اب میهنز گنز زور کیارا:حاالیه

هدش.. گنت شارب خیلی ملد ببینیم منوا هک هشاب هدرک

ی؟ باوخب ی اوخ منی دیهگ بخ .. موهوا _

ربیم.. ارچ کیارا:

تفریم.. نومباوخ قاتا تمس وهب درک شوماخ دشیمکیاراتیویور دنلب نوماج زا

دربیا

میمر.. منم هتقور لویدیهگدی تشذگ شوخ اهخیلی هچب بخ _

هبش رس هزات :حاال دبرف

؟ هگم :منیای متفگ اسرهم هب میمردیهگ..ور منم نتفر همه هبش؟ رس شاجک اباب _ورب

ربیم دیهگ مدموا : اسرهم

ور ونیزا مارآ ، دادر پیشتی تعاس یم..رقتیابیه داتفا هار شامیمن تمس درکیموهب ی ظفادخ همه زا

مدوخ دعب منوسرب ور اسرهم لوا دش رارق االمن مدنوم درک رارصا دبراب نوچ نم لوی درب

یمهباین زادنب ونومدوخ هک مدرک هراشا دادر هبتی مولعمان خیلی روج ییه نومهم مرب..وتی

زا هراد مک مک نم تفگ مهب باوج رد دادر تی هتبلا هک دوب وانلا اسرهم اتود زااین مروظنم .. اتود

.. مداد داهنش پی شهب اشید میدا مشوخ انلا

..این طسو نتفر وتشاد شرب دموا ی رسپ یه هدب ر.ق.ص داهنش پی عورش اربی انلا هب هرب تساوخ ات

شدوخ و تفرگ سنا انلاآژ مشرخآ دوب،دش.. ضقیه رجینا رد هک مارآ و نم ی هدنخ ثعاب قافتا
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ضقیه هباین امراد چیور همه هساو حاال مدب داهنش پی اسرهم هباین منیهش مور منم .. هنوخ تفر

.. هگنه مخم اعقاو متس.. الهیچیدلبنی صا راگنا سریدهیچی هک

یمد سرپ می اسرهم زا ترپ و ترچ شمه مه شامین ..وت تسشن نوا و مدرک زاب اسرهم اربی ورد

مرت ی هرمن ی؟ دوب ناملآ ی؟ارچ تفرن انلا اب ارچ ی؟؟ نومهم ی دنوم اتاالن ارچ ؟؟ هبوخ اوه ثمال:

اترچ.. دشوزااین دنچ تش پی

هار ..وت هنوخ متفر مدوخ و مدنوسر ونوا ..خالهص مدروا ردمی ماجک زا ور افرح این منود المنی صا

هراد یتاهیدبی صوصخ هچ و هراد ی بوخ یتاهی صوصخ هچ اسرهم هک مدرک می رکف هباین

رت هنوو دی نوچ منکن رکف شهب دیهگ متفرگ یم مصت رخآ تنیهجایمنیسریمدورد هب مه رابره هک

... تعاس دزنیاکی شود یه نتفرگ زا مدش..دعب می متسه یمد3زااینیهک باوخ

کیارا

نم؟ یل ابوم این شوک سپ _

ی؟ درگب اسویتل لا بند دون ی یقدیهق تشاذگ وت زاب منود هچمی نبیماین:نم

تس.. حاالنی ادوب دیهقپیشایاجن دنچ منک؟ات چیراک وخ _هع

دیهگ.. بنجب نبیماین:هاکیارا

شامیناتبیما وت ورب نبی نزن رغ دقنا _

نومزا نسی االندیهگ دوب دقیم نامز ملا تانتفگ نبی؟نبی وگن نم هب متفگن هعفد دص نبیماین:

وش گرزب یمک هتشذگ

اتبیما ورب هدب راعش مک مه وت بخ _

هرخ باال نتشگ لکی زا دعب منم نور بی تفر قاتا و داد نوکت فسات ی انعم رسیهب نبیماینیه

.. اجنوا هتفر ی روجچ منود منی طقف مدرک پیاد تخت یومزیر شوگ

زا دعب زور ببینیم..ود دازحرف اهی ناروتسر وتیکیزا ور نادز وی هاگپ دوب رارق زورما
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رارق زورما ببینیمحاالاربی ومه هراد تسود هک تفگ دزو گنز نبیماین هب نادز ی نوش ی نومهم

نوچ میمر مراد منم نومه اربی هدرک جاودزا هاگپ هکاب دوب هتفگ نبیماین یهب شوگ تشپ .. تشاذگ

هقلح ممشچ وت تشاد کشا مک یم..مک تشاد یی ازور ..هچ نادز اربیی مه هدش گنت هاگپ اربی ملد مه

تمس وهب مدموا رد قاتا یزا دوز نومه باالاربی هرب شمجح مرازن مدرک عسی هک میدز

تعاس هکیکیش تشاد کالس اتراهچ زورما ذآین مدرک تکرح هنوخ ی جورخ 2 نومه اربی دوب

.. راهان ایان نادز مهاالنمیریمابی ام هروخ می شاتسود اب راهان تفگ

***

تفریموتووریهمیز.. درک کراپ شامینور نبیماین زاایهکن دقیام4دعب هلثم یم.. تسشن هرفن

لوی هتشذگ ..اشیدخیلیساهلا ندش امنینا رد بوچراچ وت نادز وی هاگپ شکیدات لوط قدیهقای دنچ

مسانش ورمی هاگپ هاگن زونه و..نم کت شز ری هلصاف لویزااین هدرک غتییر مک مرظن هب نادز ی

شوگ تشپ وهب متشگرب یرا تخا پیرمیهش..بی هراد دوب.. امنینا ششوگ فارطا ی اهوم رات کوت

اب زاب انلبق لثم ..اوی مچب ردپ هدشن پیر رکش ور ادخ بخ مدرک هاگن دوب هتسشن مرانک نبیماینهک

ونم دش فقوتم مدوخ اب موگ و تفگ نومز هبمی نادز وی هاگپ ندش دزنیک میمنز..اب فرح مدوخ

دشیم... دنلب نوماج زا مه نبیماین

نوچ راگنا دوب نم لثم منوا مشاب هتشاد نیزا شهب هک راگنا .. مدرک لغب ور هاگپ قبیه هب هجوت نودب

ومموناخ دار مناخ : تفگ نادز هکی ردبیدا نومتفج کشا دوب هدنوم مک دوب هتفرگ لغب وت ونم تخس

ی درک مومت

منک؟ شلغب متساوخ می هگا دوب تشز ..خیلی مدز دنخبل نادز ی هبور و مدموا رد هاگپ لغب زا

درشف ی مرگ هب ومتسد .. شتسد وت متشاذگ ومتسد و مدرک هاگن دوب هدش زارد موربور هک شتسد .هب

نوماجرس یم تسشن لا.. حره هب ونم گبیهر لغب تسنوت منی نوچ یمیدرک گنتلد عفر ی روجن ای راگنا

.. نوموربور نتسشن مه انوا و
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شابیم.. رود مه زا سلا دنچ یم تسنوت ی روطچ منود منی اعقاو دوب.. هدش گنت نوتارب ملد :خیلی هاگپ

میای.. رظن هب لبق زا رت شاّشَب مه خیلی اقافتا ی دشن ضوع ال داد:صا همادا نم هب ور

دنچینو تسود نم نوچ هرادن رثا هک نم ور تر اینغتیی دنچره دشی.. ضوع خیلی _لویوت

نادز هکی دوب هدش راد من منم ی اشچ دیمد.. شاشچ وت ور کشا ..من مسانش می بوخ وملا سدنچ

هاگپ هب دعب و نم هب هاگن یه شدعب .. اموناخ ندوب ی ساسحا شیرین ثحب سریدیمهب مزاب : تفگ

ی ادص شابیم..اب هدرک هابتشا هراک هکیه راگنا یماپیین تخادنا ونومرس ود یمره تفگن ..چیزی تخادنا

باال.. مدروآ ومرس دوب، نادز ی شفرح بطاخم نبیماینهک

تفرین.. یون تشاذگ ی رامخ وت ور ربخ؟ام ؟ارچبی عقوم نوا تفرین اجک وگب.. تدوخ زا بخ نبیماین:

مدش هاگپ قشاع اعقاو دیمد بخ ئوسیسلوی هب متشاد هکلبیت :نم نادز )ی هاگپ هب هنوقشاع هاگن یه

ئوسیس تفریم ،ناپیذ هاگپ رهاوخ هارمه هب اینار متشگرب اپیین) تخادنا وشرس مه هاگپ هک تخادنا

دبرف و دبراب .. ولقود رادیم.. هچب اتود مه درکیموحاال ی گدنز اجنوا

ذآیهن؟ طقف چی؟ امش

دوب ولقود نومچب مه ام ..نبیماین:هن نوشودره ی تقو هنافساتم ..لوی دازآ ..ذآینو رسپ و رتخد یه

سریهد1رقتیاب نس ذآینهباین دزدیند..اتاالنهک ونومرسپ ی روطچ دشن مولعم دوب نوشهام

.. هراد ولق ود ردارب هکیه هنود منی

منم ید سرپ مزا دموا هک دوب وردیهد دازآ اسویالی زور نوا :لوی مداد همادا اجینبیماین هب نم

اتاالنهک دنچ ..ره هشاب هدش ی ضار منکن رکف ..لوی ناولقود هک نداد یص خشت هابتشا ارتکد متفگ

.. هتفرگن وشلا بند دیهگ

زعیمز مفساتم : تفگ و تفرگ دوب وریمیز هک ومتسد هاگپ

هشب پیاد زور یه مراود ..مای مفساتم : نادز ی

.. مرادن ماید شندش هبپیاد هک _نم



125

قشع یلا وح رد

Farnaz_79,aida_79
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

لا متسد ورمیز..رسیعیه داتفا ممشچ زا هرطق یه شرخآ گبیمر ومکشا ی ولج دشن مدرک ی راکره

.. متفر ناروتسر یی وشتسد تمس وهب متشادرب

مرظنب دادیم ونومشرافس و دموا نوسراگ متسش ومتروص و تسد زاایهکن دعب دموا ملا بند مه هاگپ

..حاال نوما یبیری اتسود .. مدروخ می اذغ یدقیمیم اتسود رانک رد نوچ دوب.. زور ین رتهب زور نوا

فاکیه.. ..مهین ندش ضوع ودره هک االهن مهم لوی ندرک راکی یه انلبق هک هتسرد

ذآین

یایاجن تشاک ور ام تعاس ییاهن؟یه رضاح :ذآین نامام

دیهگ مدموا نامام مدموا _

هلول ی کشم راولش یو کشرذ گنر هب وناز یاتباالی وتنام یه متخادنا مدوخ هب وتآیهن ورخآ هاگن

ندز زا دعب ندوب ی کشم هک ممشفک کیفو مدوب یهد شوپ تشاد ی کشرذ اهی طخ یهک کشم ابشلا

..بقال هدرک توعد نوشنوخ ور ام نوج هاگپ بشما .. نور بی متفر قاتا زا کیمف نتشادرب و رطع

هاگپ مگ شهب تساوخ مزا نومنوخ دموا یهک رهظ زا دعب یه نوا لویاب دوب رفداد موناخ مارب

دعب لویحاال ندوب دزنیک مهب وخیلی ندوب مصیمی تسود مهاب بقال هک نامام ی هتفگ ..هب نوج

ودب ودب .. ندرک توعد نوشنوخ هب ور ام ماش اربی بشما هک دش ..این ندرک پیاد ومه ساهلا زا

مدش.. وربور نامام ین گمشخ هاگن هکاب مدش اباب شامین راوس متفر

وخ ید شبب _هع

درک منیهش مه راکیش دیرنکی هتداع :وت نامام

نومارب شوت یزا سبود سبود گنها اتیه اباب هب مداد دوب، وتکیمف هک ومشلف و تفگن چیزدیهگای

نامام اب اجنوا یم سرب ی تقو یم..ات دروخ می نوکت نوکت دنیددبید لثم مه نامام و نم درک لپی

ابید هتشذگ نومزا نسی ام تفگ می نامام هب شمه و دوبن اپیه زیدا اباب درکیملوی ی غولش یم لوقشع

یم.. نووج مه امخیلی نکن :نبیذایت تفگ می شباوج رد نامام اعریتنکیملوی
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ی انعم رسیهب طقف و تفگن چیزی اباب شرخا دوب.. بوخ ..خیلی مدوب نامام ی انتفگ نبی قشاع

داد نوکت فسات

شلخاد حاالاتببینیم دوب بوخ هک نور زابی نوشنوخ سریدیم.. ایان نادز ی ومع ی هنوخ هب هرخ باال

دوب شامین هسات شوت هک دوب گرزب مه نوشطا حی هروطچ دیهگ.. ایان..هلب هنوشربخ ادخ!!!هچ یا

ی گدنزارب یو گدنراد لثم.. ی روجن رادیدهکای رسک و چیزیمک امش هگم هگب مدوخ هب دوبن یکی

دنیددبیادمینکی؟

.. ندوب رظتنم نادز ی ومع و نوج هاگپ ی دورو رد یم..مد رذگب هی

یید امرفب یید امرفب ید دموا شوخ :سالم نادز ی ومع

دادیم تمحز ید شخبب ناج نادز اباب:سالمی

.. هنوتدوخ ی هنوخ فرحیهنبیماین هچ :این نوج هاگپ

ببیمن مدرک شاگن متشگرب .. تفگن هیچی مه نامام هزات نم.. ی اباب مصیمیهاب هچ این ؟؟؟؟ نبیماین

؟؟ مگب چی هشبل ور االمن دوب شبل ور دورو ودب زا هک شدنخبل نومه هکدیمد هدشن ضوع شتلا ح

نوش بمال تفریموور ی سرپ لا وحا سالملعیکو زا دعب و مدش دراو اباب و نامام رس تشپ منم

یم.. تسشن

دنتفر و ندرک سالملعیک ندموا نوشود ره ندموا مه دبرف و دبراب هک دوب هتشذگ مینی جنپ

هرفن هس لبم یموریه رادن ورگ دمهی ی رود تقاط نوچ نامام و اباب و نم هخآ نتسشن یام وربور

خخخ یم.. تسشن

یه دبرف .. هشاب دبرف مدز سدح هک تشاد عیکن مه نوش یکی هزات دوب توافتم نوشاسابل نوشود ره

یلوی سوط ترش یهتی هارمه هب دوب یهد شوپ تشاد ساد دای کرام شور یهک شزرو ی کشم راولش

ای همروس نهر ایابیهپی همروس جین راولش هکیه دوب مصیمیدنیهد ورزیدا وج راگنا دبراب

دوب.. یهد شوپ دوب، هدز ات شجنرآ وری ات وشان ی تسآ رس هک
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هنک.. نوتظفح ادخ هللا.. شام هللا شام :اویهلای تفگ هلا خن اتود ابدینداین نامام

هنوتفطل رظن نونمم : تفگ سولپاچ دبراب

اپیین.. دوب هتخادنا وشرس دبرف لوی

؟ دبرف ییا دبراب ی؟ مودک وتاالن مرسپ بخ : تفگ دبراب هب ور نامام

نوج خهلا مدبراب :نم دبراب

هتکاس خیلی راگنا تردارب سپ :اها نامام

العین صا نوا لوی دز دبرف ی ولهپ یکیوت شجنرآ اب شفرح زااین دعب هشتسا سی :اینزا دبراب

دمو.. نی مشلا خی

ی شاب تحار ردبیرا وتوتنام زعیمز ناج :ذآین تفگ نم هب ور نوج هاگپ

رد وموتنام مدوب هتسشن هک یی اجنومه نومه اربی مدوب یهد شوپ ی رتسکاخ نوتیک یه موتنام زیر

.. مدروآ

ندرک محر لفطیم مکش و نم هب نوشاه هرطاخ اهو یدا ندرک هدنز و هتشذگ رعتیفزا لکی زا دعب

دقچ و درک تلا خد ردقچ ارتگرزب ی اتبحص وتاین دبراب هک دنامب یم روخب ماش نداد داهنش پی

کزان مشچ تشپ نم اربی هزات درک اج نم ی اباب و نامام لد وت وشدوخ دقچ و درک ی سوووولپاچ

هدرک رکف مدموا شدلوت نوچ حاال تخ یبیری هرسپ میند.. ماجنا ارتخد ارثکا یهک راکدرک می

.. مدرک یش زتناف زیدای راگنا هوا وردیراو..هوا هکرتب منزب میگیهر نم هساو وشدوخ ربخیه

میدرک کمک اذغ ندروآ وت شنامام هب تشاد دبراب ماش.. رسمیز تفریم دشوام ماش تقو هرخ باال

هک.. مدروخ قشاق یه متخ مهری تشروخ و متخ ری مدوخ اربی جنرب ..خالهصیمک دوب جعیبی چیز

متخوس واویالااا یوریمیزاربی...دیمد هباشون زا یمک هملک ی عقاو ی انعم هب دوب دنت اذغ ینعی

زا نراد همه دیمد مدرک هاگن قبیه ی..هب دنت نومه هرابود و اذغ هرابود دش رتدب هک متخ ری مدوخ

تس؟ نی دنت زیدا اذغ : متفگ دوب هتسشن متسد لغب هک نامام شوگ زیر مینرب تذل نوشاذغ
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ی بوخ هباین هدنت شاجک رتخد :او نامام

هدنت نم _لویملا

مدش ی رابجا ندروخ لوغشم و متفگن چیزی هک تخادنا مهب هناف هسی ردنا لقاع هاگن یه نامام یه..

رپ نم ی اذغ وت هتدوخ هراک زومرام ..ای هدنخ ومی میهنک ماگن هراد هکدیمد متخادنا دبراب هب هاگن

ناور شاب تالفیم رظتنم سپ ی درک عورش وت مرادن راکیت هک ی..نم ناور قمحا لفلف ی درک

.. باصعا رپیهشبی

منود منی طقف مدش ندروخ لوغشم ومتخ ری مدوخ ساالداربی ویمک متفر شهب هرغ مشچ یه

اباب و نامام رعتیفاهی رد مه ماش زا دعب میگیمر وشلا ح ادعب نک شلو ؟؟ها هتخ ری لفلف ی روجچ

تعاس هرخ ..باال مدرک می تچ اه هچب زابیراکیاب منم تشادن ی مومت نوج هاگپ و نادز ی ومع اب

بیراد1دزنیاکی حبص هنرگو مرادن کالس ادرف رکش ور ادخ درکیم نتفر مزع هک دوب

سی هب نداد پیما تعاس زایه دعب و متفر مقاتا تمس هب تسار یه هنوخ سریدیم ی تقو مدش.. منی

کما

درب.. مباوخ هرخ باال مباوخ

حاال فووووا دش... عورش یم شوگ یآالمر ادص هکاب دوب دیگ دوخ یبی ازور یکیزا مزورما

... هراد ور هاگشناد ی هلصوح کی

فطل هب منوا هک دش ی تعاس نیم باوخ ابیه فداصم هک نزانیمن تشلا وتب مدرک ورف ومرس هرابود

مدروخ اج یمک تعاس هکابدیند مدش دنلب ... دروخ مهب تسب برض اب ونوشقاتا رد هک نامام ...

ورپژه وابید متشاد بیخاالقکالس قوف داتسا دیگابیه تعاس نیم منم و دوب ونیم تشه تعاس

... مداد می یشل وحت ملبق مرت ی هداتفا بقع ی

مدوب هتخپ منوج ی مام مبایهووکیکیهک هکابدیند هنوخ زپشا وت متفر ومدش رضاح ی روف

. مرذگب هناحبص زا متسنوتن
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... هخا تلا بند نتشاذگ هگم رت... شاو ی:ذآینیمکی مام

رقتیاب... -

میهرو هراد همس هبکال عقوم هب سریند اربی ینمایمد رخا هک اباب هک مهفیمد یرد ادص نشیند اب

مدنوسر شهب ومدوخ ود اب منم

مدوخ یی اباب -سالم

... مناخ اباب:سالمذآین

درک فطل مه اباب هک دوب بجاو هزم شوخ یهب.و.س نومه اربی مدرک شیرینمی ومدوخ ابید یمک

شامیناالنمیما... شبینوت ورب ... هشاب هشاب داد: ی روجن ای ومباوج و

باالس شو یایکی باسح نبیمایمن اباب میدا مشوخ

هراد هاگشناد یحیطا دیهگ تمس زا نومداتسا هکدیمد مدوب هدشن پیهدا اباب شامین الزا ماک زونه

... مداد می شهب ورپژهور اجنوا هرب زااین لبق ک دوب رتهب دمیریتمیهر... تمس هب

...

... مسرب شهب ات داس نشیداوی هک ومادص ی؟؟؟ سنو ی داتسا -

-سالم...

مکتیل... زونه ونوت ورپژ دار... مناخ :سالم داتسا

... دادن همادا شفرح هکدیگهب شتمس متفرگ ورپژهور

... مدش یکالس هار ومداد ورپژه هب عجار ما یی ولوچوک تاح ی ضوت یه ومدز فرح شاهاب یمک

... ندروآرد زابی هرخسم لوغشم ودوب دربیااپیینکالس مهیهش لثم

هتسشن نمایاجن زا لبق یکی زورما راگنا ،لوی اسرهم رانک یمهیگشیم لدنص وری شبیمن متفر

... دوب اجنوا هوزج اتدنچ یه نوچ هدوب

... دشن نم هجوتم مه و دوب زاب شش مهنی هک میدرک رکف چی هب دوبن مولعم هک ما اسرهم



130

قشع یلا وح رد

Farnaz_79,aida_79
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

... مداد نوکت شتروص ی ولج ممتسد متفگ ابچیزیک نامزمه ... ووولا -

... راگنا ن راگنا لوی

... اسرهم -

هراچ یبی اسرهم هب هسرب هچ مدروخ اج ممدوخ هک متفگ دنلب ردقنا ...

ی؟ دموا ...کی هنووو دی :هلب اسرهم

ورکی هدنب اجی نمض ؟رد ییی اجک نیس مولعم ال صا وماجن ای تعاس هکیه یاوت منوو دی نم -

؟؟؟ دوب هدرک لا غشا

تنوج شاداد : اسرهم

؟؟؟!!! کما -سی

درک) هراشا دربیا هب تسد ...(اب نودکمن ایناقای مروظنم ن... هک تشاداد نوا اباب :ای اسرهم

طخیه؟؟؟ طخ تباصعا ردقن ارچای وت بخ -اها...

؟؟ هتدا دوبیومی هتسب تکرش ابیه ایهدن ههام شش اربی هک دادیور رارق : اسرهم

؟؟؟ روطچ ... هرا -

فر داب رب شمه : اسرهم میهش... ثعاب یمهک نورذگب یابید زومآراک دیگاربی مرت یه

... ندب دیررت ونومکردم

مراد دیگ هلا وس یه زونه نم راکپیادمینکیم...لوی یهاجیدیگ بخ -

:چی؟؟ اسرهم

... دوب دیگاربیچی تدنخبل نوا -

؟؟؟ مگب تهب چیوز همه ابید نم ارچ ال صا .. بخ بخ : اسرهم

رس متسشن بوخ ی هچب ی هلثم نرابجا منم ودموا داتسا هک مدب همادا متساوخ ... روطن کای اااااا -

ماج
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دبراب

ددددنگ دزیاینعی _دنگ

دوب تدوخ یر صقت هچ نم هب :هع دبرف

وزا مدرک زاب مرمک رود زا ور دنب پیش منم تفگن چیزی هک متخادنا شهب پچ ههاگن یه

.. نور بی متفر هنوخزپشآ

؟ نوتاذغ این سپ دش :چی هاگپ

نک وج و سپ ترسپ هدزاش _زا

راهان یمبی دنوم یم؟ روخب االنامچی سپ :هع نامام

تلا خن رسپ واین نومب امش االن ردد هکمیمر _نم

ی.. تدوخ هلا دز:خن داد هنوخزپشآ زا دبرف

تبون زورما اه هدروآ گیر تقو مه ام نامام ؟؟این هخا ی زپشآ هب هچ ونم واال تخوس اذغ هک رتهب

گبینر ییدا زپشآ ناوخب ات ننک چیمی ارتخد ..این سامش تبون زورما سامش دک.. یهنز هشاب یمدا

.. امدوخ هساو گبیمر وناب

ی ظفاحادخ زا دعب و مدش رضاح طقف سپ نور بی مرب هک مدوب هدرک گنهامه اروها اب لبق زا نوچ

.. نور بی متفر هنوخ زا

***

.. مداتفا هار هنوخ تمس دربیاهب و اروها اب ندروخ راهان زا دعب

ادا هار هراد نومنوخ وت اتفلک این لثم نوغاد سابل وتیه موناخ ذآین هکدیمد رد وت متخادنا ومد لکی

میهنک؟!! چیراک ردمیهرا..اینایاجن لوصا

سال.. مها مها _

اباب بیاوتدیهگای نزب ...رد کاخ ذآین:اوا
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.. قاتا وت تفر می تشاد هک تفگ حلایمی رد افرح این

گبیریم.. هزاجا ابیدزااین مه نومدوخ ی هنوخ یمربیم اوخب دیهگ

.. متفر ذپیاریی حلا فرط هب

بیا دعب نزب یهرد ناج دبراب : نامام

ومقاتا .. متفر مقاتا تمس وهب مداد سالم منوا هب هتسشن کیارا خهلا هکدیمد مدرک هاگن نامام پچ هب

متفر دوب باپین هک مقاتا تمس اربیمهینهب مدرک لقتنم یاپیین هقبط یباالهب هقبط تقویهزا دنچ

هنم قاتا هکیکیش قاتا هسات یهب میسر ورهار زایه نتشذگ زا دعب روجیههک یام هنوخ یکیش..

... نومهم قاتا یکی نوا ایانو نامام قاتا

.. سکعلا وب تشادن دید ذپیاریی حلا هب ورهار لویزا

باال.. متفرگ ومرس سیمن چیزیهب دروخرب هکاب دوب اپیین مرس

ام.. هب ندروخ غامد اب موناخ اینذآین هلعب

نکیدبنیس اگن وتولج یمک _هگا

یمنیهش روجن یاپیینای زادنن وترس هگا علای بانج ذآین:

؟ مرصقم نم دجی؟؟حاال _هع

ی؟ درک رکف دیگ روج هگم امش ذآین:

هن؟ هگم رادی :مک متفگ و مدرک هراشا شرس هب

ریتخی لفلف ماذغ وت مبش نوا هک هتفر یمدا نکن رکف : تفگ دوب هدش زمرق یت نابصع زا ذآینهک

واب.. هلچ !!این ااااو

_چیمیگی؟

یچیمیمگ مینود تدوخ ذآین:

هکهیچیدنیدیو یی وت زا بخ هتبلا .. هنوو دی دوب دنت کال اذغ نوا هن.. وگن رادی مک وت _میمگ
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..هب شوپب بوخ سابل ی تفلک نومنوخ یبیای تساوخ هک دعب ی هعفد نمض یعبیدنیسرد دروخن

.. مدادن مهایت شهب و مقاتا متفر مشدعب مدرک هراشا دوب هدش ضوع هک شسابل

ذآین

قَت...

تخ ری مهب ومباصعا مهب شقاتا رد بوکیند ی ادص دنت.. شدوخ هئاذغ ؟؟ها مراد مک نم ینعیچی

.. قمحا رپیش ناور .. شتشکب ادخ درک اضیع قمحا یاین ولج ونم ؟؟!! تفگن نامام ارچ سپ ؟؟ هدوب

هزم ماپیشی ی شوپ یمی روجنوا سابل رادی ضرم هگب مهب دوبن یکی هخآ وگب وماسابل رتدب نوا زا

دبراب این درک یتیم صخش رورت گنشق ؟؟؟ یتت صخش هب هنزب دنگ ی روجن میریزیهکیکیبیداای

هدنوم بقع ادای یمد شوپ سابل ی روجنوا ربیمز هزم نوج هاگپ و نامام هساو مدموا مرس ..خیر مهفن

و... دموا ملوگاگ دبراب هکاین مدروآ رد ور اه

.. متفر ذپیاریی حلا تمس وهب مدش جراخ ورهار وزا مداد نوکت تسار و پچ هب ومرس

ی گدننار نامام هار تفریم..وتی دشیم دنلب نوماج زا نامام یماب دنوم یدیهگ تعاس یه زاایهکن دعب

.. مداد باوج منم دز گنز کما وسی میدرک

؟ مناج _

؟ منوج ی جبآ ی روطچ سیا:

ی؟ روطچ ی.وت روطنومه _

ربخ؟ .چ مبوخ منم سیا:

؟؟ ضقیور نوا ی درک ربخ؟چیراک چ ربخینیسوت _سالتمیت

اردص اب نامام هطبار ضقیه نوا زا مروظنم ضقیهو نوا مگب مدش روبجم دوب مرانک نامام نوچ

واب ندوب سود مه بقالاب تفگ هک یمد سرپ اردص زا مدز گنز نومه اربی اقافتا : تفگ منوا هک دوب

نم.. ی گدنز هب هدز دنگ و هتفرگ شروز منوا یکیارا گدنز ینعینبیماینهب اباب ندموا
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چیومیمگ.. همه میمنز فرح نامام اب بشما .. شابن نارگن : متفگ شکیمدو یههآ

عفال مرظتنم هشاب سیا:

_عفال

دوب؟ :کی نامام

ماتسود _یکیزا

گبی؟ مهب :چیوابید نامام

چیومیمگ.. همه هشاب هنوخ مه اباب ی تقو هنوخ _حاالربیم

هشاب : نامام

.. نوشهب مگب چیو همه ابید بش

دش.. طی توکس سمیروت قبیهی

تعاس دزنیاکی بش هک10 یم..اباب تسشن یتیوی وربور دوبیمو هدروخ ونومماش ام هک دوب

راگنا لوی دوب هتسشن شش پی هزات مه نامام میدرک اشامت وشلا بتوف تشاد اج همه زا ربخ بی

منک.. ی نارنخس ماوخ نماالنمی و هداتفا ی مهم قافتا هک تسنود می

چیابید هک هرخ منک..باال عورش ابید اجک زا متسنود ومنی مدوب هتسشن نوش ی ئوربور کتی لبم ور

یاهن؟... مگب

ننک هجوت ناتسود .. مها مها _

.. ندش خیهر مهب رظتنم و تشگرب مفرط هب نوشودره رس مفرح اباین

.. افطل اباب نکی شوماخ _میهشتیویور

میدیم شوگ وگب وتفرح ابیدببیمن.. رسیور اباب:منیهشاین

نک شوماخ افطل منیهش _هن

و هنوخرچب مفرط هب وشرس و شوماخ تیویور اباب دش ثعاب ندرک سح مادص وت یتیهک عطاق
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.. هشب خیهر مهب نامام

.. مگب نوتهب یور مهم یهچیز متساوخ می بخ _

چیهز شتسار .. مممما .. عقوم نوا نم یم؟؟ ئولقود ام نداد یص خشت هابتشا ارتکد تفگین نم هب هنوتدا ی

یمد سرپ ( مداد همادا و مدنوخرچ نامام فرط هب ومرس ) نامام وت وزا مدرک ورپیاد هوب اسویل هک

؟؟ مدوب نم طقف دموا ندیا یهب تقو لوی هئولقود نومچب درکیم رکف یام تفگ کیه اسویلملا هکاین

وشتسار هگا هشب چی دوب رارق هگم تفگین؟؟ غورد ارچ هک منک نوتاوعد چیزابید همه زا لوا

میتفگین؟

.. مدرک پیاد ومردارب نوا :نم مداد همادا و متفرگ سفن .. ندزن ی فرح نوشمودکچ هی

؟ متفگ می همدقم ؟؟ابیدیمک دوب یی ید..خیلییوه خرچ مفرط هب نامزمه نوشودره رس مفرح اباین

شاد میهش؟وتپی هگم ید: سرپ و دروا نی تقاط نامام شرخآ ندرک می ماگن هدز کوش نوشودره

ی؟ مینود اجک زا ور الوتایان ؟صا ساجک وک؟االن سپ ی؟ درک

شاب مورآ چیو.. همه میمگ مدوخ نک ربص منوج نامام _

ی؟ ورمینود یایان همه اجک زا اباب:وت

نم دادیمو یش امزآ مه لویاب مدرکن رواب شلوا هنم..نم ردارب هک تفگ پیمش دموا .. تفگ مشاداد _

نمضرد هنک.. ی گدنز بیداابام منوا ات مگب امش هب ور نمایان هک هرظتنم ..االن همشاداد هک مهفیمد

شن دیدی راب دنچ تحی ید سانش می ونوا امش هک مگب ایمن

کیه؟وگب نوا هخآ میهش؟؟ هگم :چی؟؟؟ نامام

کما _سی

.. ندرک می مضه ومفرح نتشاد راگنا ندزن ی فرح نوشمودکچ هی مفرح اباین

؟ هدوب اجک سلا همه این سپ : نامام

شندوب _دزدیهد
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؟ هدرک وراک :کیاین نامام

.. هشردپ میدرک رکف اتاالن کما سی یهک سک نومه اردص _

ح.. تفاثک اباب:ای

شاب مورآ اباب نک ربص _

وت تقونوا ببینیم ونومچب گنر ام هتشازن .. هتفرگ ام یزا گچب زا ومرسپ ؟ مشاب مورآ ی روطچ اباب:

؟ مشاب مورآ ی اوخ می نم االنزا

اکشیتنکیم..مینوتیم شزا اممینوتیم میهش تسرد چی همه بیدا کما یدسی رازب شابید.. مورآ _هلب

تفگید؟؟ غورد نم هب ارچ گبید امش لوا ینکیم.. گدنز کما ابسی ور قبیهیساهلا

.. سلئسم مهایترتین مک وت لا وس االناین مرظن :ذآینهب نامام

مَرَپ.. وت دز لا حاب هع...هچ

.. شلا :ابیدربیمبند تفگ اباب هکاینراب متفگن چیزی

دش.. دنلب شاج وزا

اباب.. بیاشبین بیداایاجن شدوخ ادرف میمنز گنز کما سی هب نم ربیم داوخ ؟االنمنی اجک _

سریگدیمینکیم عوضوم نوا هب دعب میهگ..بیاشبینات تسار :ذآین نامام

یبی اردص نوا زا دوب ی نابصع مدرک می شکرد میداد نوکت وشاپ ی بصع و شاجرس تشگرب اباب

دوب.. ی نابصع چیز همه

نوشودره هبور و مدش دنلب ماج زا سپ .. مدز ومافرح نم متشاز می نوشاهنت دوب شتقو دیهگ

خبیر بش میبینید.. ونوترسپ ادرف : متفگ

خالهص منم درکیمو تچ مهاب یمک نومه اربی هنآ کما سی هک دیمد تن وت متفر و مدش مقاتا دراو

هک متفگ شهب حلا ره دوب..هب خالهص شدوخ هک نم ی افرح دنچره .. متفگ شارب ومافرح ایزا

.. شدن ببی نامام و اباب ات نومنوخ مهبیدا ادرف
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..... هربب شدوخ هبعملا ونم باوخ متشاذگ رخا رد

دقچ اعقاو دوب.. هدرک رات منم دید کشا .. مدرک می هاگن نتخ میری کشا مه لغب وت هک نوشودره هب

نامام گبیهر..االمن شوغآ وت ور شرسپ دوجو مامت اب ردام ایهکیک هظحل دیند تساب زی

داوخ اشیدمی میهد شراشف شدوخ هب هک میدیمد نم راب وره تفرگ می شلغب یوت روجن مهی وکما سی

یهت.. عقاو واینیه تس نی باوخ هنک رواب

گبیهر.. شوغآ وت وشرس دوب رظتنم و دوب هداتس ای نامام رانک اباب

منونمم : تفگ مشوگ ومد درک لغب ونم و دموا متمس هب کما زابیاسی لغب،لغب این همه زا دعب

چیز.. همه رطاخب ی رهاوخ

.. اشاداد هبوخ دقچ ممموووا .. مدرک لح شلغب وت ومدوخ ضوع رد تفگن چیزی

یهک چوک هدور هک راهان بیاینربیم هسب نتخ ری کشا دیگ بخ : متفگ هش ضوع وج اربیایهکن

درک.. همقل یه ورگرزب

مدرک تکرح میز تمس هب مفرح زااین دعب

نامزمه کما وسی ی،و...(نم غرم،هام قیهم، هدرک چی تارب تنامام سیسیبیاببین _هوا

زبسی... همروق تفگیم)

.. دموا همه بل ور دنخبل نومفرح اباین

نشیهدمیدش.. سنلا وت نوم گنچاال قشاق دروخرب ی ادص طقف دعب قدیهق دنچ

دوب.. بوخ خیلی هنکن درد نوتتسد فووا سیا:

مرسپ تنوج شون : نامام

نومش یپی تشگرب هک ملا حشوخ و دموا تشوخ هک ملا حشوخ اباب:

دش.. صنیمب ی عقاو ی هداونوخ هکیه ملا حشوخ منم سیا:

مدب.. تنوشن ومقاتا ربیم وشاپ منوج _سیا
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.. منزب فرح نوتاهاب ماوخ شبینینمی قدیهق دنچ اباب:هن

.. تسشن نومش پی اچیی ندروآ زا دعب منامام یم تسشن لبم ور نوممه درکیم عمج میوز

؟ هتسرد تساردص مسا هب تمانسانش االن بخ : تفگ کما سی هب ور اباب

هنوا لثم مافیلیمم سیا:هلب

یتور عقاو مسا نکیمو ضوع وتمانسانش لا وحا تبث ابیدربیم تقو لوا حبص ادرف سپ بخ اباب:

اکشیتنکیم.. اردص ربیمزا مه اجنوا یم..زا ودرگرب تهب

یچیهدیهگ؟ عقاو مسا _

وشمسا هدرک ضوع اردص هدوب دازآ عقاو رد کما سی مسا اباب:

.. مقفاوم سیا:

.. مدب نوشن شهب ومقاتا تفریمات کما سی ونم افرح زااین دعب

دبرف

و دوب ی بوخ رتخد رظن ره زا بخ ... مدنورذگ می تقو یابنیزا باسح هک ایمیدش هتفه ود رقتیاب

... مدرک پیاد تخانش شور لبق زا رتش یبی روج واین درک لوبق منوا ، مداهنش پی نداد زا دعب

همه شهب هک متشاد یم مصت مزورما یو لومعم ی تسود هنیه دوب چیهزدیهگای مفده بخ لوی

... مگب چیوز

مش هجوتم دموا تقو ره ات متسشن ی دورو رد زا دعب هاگشناد حیطا تکم نی لوا وری

مهیگشیش... کراپ اج تمس متفر و مدش دنلب منم شامین ابدیند

دش شامینپیهدا مهیگشیشزا دنخبل مهیهشاب لثم نیمزا

نیزا:سالم...

***

نم) اربی لقادح ) دوب بوخ و صاخ زور یه زورما دش... زاب هنوخ رد هک مدنوخرچ لکیدو
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... متفگ می نامام هب یابیدایون روج لویحاالی درک تقفاوم مجاودزا داهنش نیزاابپی

هکاین رکف واباین تشاذگ تحارتسا وشمسا منیهش هک مدرک ی کلا تحارتسا یه ومقاتا وت متفر

شقاتا تمس متفر هروخب درد اشیدهب دبراب دعب... لوی مگب چیزی هنوو هبایندی متشاد درتید یمک

وت... متفر شقاتا رد هب هقت ود ندز زا

دبراب

وت دموا تخادنا وشرس بیاوتیانیاوت مگب شهب ایهکن نودب هقت ود ندز زا دعب دبرف مهیهش لثم

...

نم... ردارب چیه تندز بیایوتدیگرد هزاجا یبی اوخ می شرخا هک وت هخا -

دمو مکپیشمی ... مدش مراک نداد همادا لوغشم ومز می تمس متشگرب یطالییم هلمج نتفگ زا دعب

یم)... سدنهم وجشناد مرس (خیر منک مکتیل ور اه هشقن این ومتر یگبی سدنهم سح

وشتسد جنرا ومتخت ی هبل تسشن میداد ومافرح باوج میدرک عورش هک مهیهش سکع رب دبرف

شاد پی ارون هکای شهب هدش نیسچی مولعم داد... کتیه شاتسد هب مشرس و تشاذگ شاهوناز وری

هدش...

؟؟؟ گبیوربیحایانا... ور تراک ی اوخ منی منوو دی شاداد -

مدوخ حلا هب رکف میدییایه ماجنا طورش و طرش ی؟؟بی نکب مارب ماوخ راکیمی یه دبراب : دبرف

؟؟ منکب

... وگب ...لوی هراد ی گتسب -

دز... یهت اضر دنخبل دمو می رظن هب هک دنخبل لوییه ارچ منود منی

اوخ... می شتسار .. بخ ... بخ : دبرف

هماج یه سدنهم وگب دوز نکن بخ ، بخ ردقن ،ای هدش شکیمعفلا هشقن سح زور یه دبرف -ببیین

... هراد راک
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دبرف

اج منتفگ رصیح زا ممدوخ )... منک جاودزا ابنیزا ماوخ می نم بخ وت... تسد ...زا فوووا -

...( هراچ بی دبراب هب هسرب هچ مدروخ

... میدرک هاگن مهب تشاد گیج روطن قدیهقایمهی دنچ منک رکف هراچ بی

؟؟؟ ابکی!نیزا منوا !!! دبرف ؟؟؟ :وت دبراب

دش... ضوع شتروص حتلا هعفد یه

هشاب کرابم :ایلو دبراب

یام... اداد این هراد مک میمگیمک

***

مین جنپ ملا طقف این هتبلا میشکیمد... تلا جخ یثمال کلا منم و تفگ چیزو همه نامام هب دبراب

و هداوناخ پیگیر درک تبحص اباب اب زاایهکن دعب رت لوه نم زا هک یما مام ... دوب ضقیه لوا

دش... نوشنفلت هرامش

دبراب

مرب ابید مشاب مشاداد ی راگتساخ مسارم وت اجیایهکن هب هراچ نمبی و دوب دبرف ی راگتساخ زورما

هچ دیهگ زیهدا هعماج وت مدوخ یبی امدا زااین هرخ ...باال مدب یل وحت ورپژه نومفرخزم داتسا هب

... درک میهش

ذآین

یدقیمین اتسود هک هتسرد دش... نوشاد پی اجک زا نادز ی ومع و هاگپ دیگایناینخهلا منود منی

تقو رت یمک روطن مهای اباب و نامام ... منک لسنک ابید ماتسود اب ومارارق رثکا نوشرطاخب لوی

ی ازور یکیدیگزا مزورما درک هچمیهش ...لوی ننورذگب تقو اتابسیسی ندرک پیادمی

اقا نوا یابید روجن ...ای متفر می نوشاهاب لومعم قبط ابید منم و دوب نوشاتسود یاب نورذگ تقو
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منیهش... زاایمن رتهب هشاب هتشادن سناش هک مدآ ...دیهگ مدرک می لمحت مششاداد و دبراب

یم... تشاد رارق ایان نادز ی ومع یشیمهکاب ناروتسر ی هار اپیینات متفر و مدش رضاح

... ندش رضاح دوز ردقن ای مناخ ذآین بجع هچ : نامام

وهب هنزب وشصوصخم نلکدا مهیهش لثم ماباب دوبیمات رظتنم ... تشاد لا وس اجی ممدوخ اربی

چیراک هدوب نووج تیپمیهنز ردقن هکاالنای نم ی اباب این منود منی نم اتربیم... هسرب شدوخ

... هدرک می

دز... مرس یهب رکف هشیه یبا فرش نبی اباب دوبیم رظتنم هک روطن مهی

همدازآ شاداد مروظنم نزبیم... گنز مکما سی هب شاک ی، مام -میمگ

اربیچی؟؟ بخ : نامام

بیدادیهگ... نوماهاب منوا اربیایهکن -

... دموا مه اباب ملمج ندش مومت اب نامزمه

منادز وی هاگپ ( تفگ ی مام هبور )... هرتهب یخیلیم روطن بوخیه...ای رکف اقافتا ... هرا اباب:

میبینن... ونومرسپ

رضاح یایهدن قدیهق هد ات دش رارق ودز گنز سیسی هب هناقاتشم اباب ی افرح نشیند زا دعب منامام

... شلا اتربیمبند هشب

راهان مهدیهگیه رود همه پیشمیهر بوخ هراد چیززیهدا همه مدرک می ساسحا ارچ منود منی

سلا لک رقتیاب نتفر هار اب نامزمه کراپ وت ودوب هدرک لگ نوشاف رعتی هک یوماالمن دروخ بوخ

... ندرک رورم هرابود و ندوب رود مه زا هک ور اهیی

؟ منوج ی جبا مینکی رکف چی :هب دازآ

-هیچی...

ناسمه ی اهولقود نوا اب نامزمه هک درک مروبجم رقتیاب شراک اباین ومنوش ور تخادنا وشتسد
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تخانش یه ملبق زا بخ هتبلا ... دوب هدش روج دبرف و دبراب رقتیاباب تعاس دنچ ربیم...وتاین هار

دیهگ تشاد نوشور ونیهمای هفصن ... ندروخ اربی دشیوم ادج اهاباب نامام زا دعب مین دنچ یه

دوب این زورما رارق ی ...افیهد اجنوا پاش فاکی دزنیکرتین تمس تفریم ولوچوک ی هنورصع یه

... رفداد ی هداوناخ سورع ندوب هدش هزور دنچ ووگیااین نتفر ول هرخ باال مناخ هکنیزا

... ندش امرف یف رشت دزو گنز شهب مدبرف

ییهاه... اربخ گبییه تتسود هب هک دوبن الالمز صا مناخ -نیزا

... هدشن ی عطق چیزیخیلی هک زونه هخا بخ ...نیزا: هزات بخ اهلوی هدش ینعی

... درک عطق وشفرح دبرف سرید هک شفرح ی هبایاجن

... نکن ذایت نیوزا مردقن شیذآین...ای یبیخیلا اوخ منی بخ : دبرف

اعقاو ... هدشن ی عطق خیلی زونه میگینهک نم هب دعب ین تفرگ یم دزمان ات ود امش ؟؟؟ نم ؟؟؟ -کی

... متشادن راظتنا تزا ... مناخ کنیزا

؟؟؟ هشاب دیهگ... وشن تحاران ردقن ...حاالای منوج نیزا:ذآین

عجار ندز فرح لوغشم و مدش اربیمهینبیخیلا مرادن سکیو اربی ندموا یقیهفا هلصوح کال

دشیم... چیازیدیهگ هب

سرت زا نم هک تفگ خپ یه تشپ زا خیردنیهد هدبراب دوبیمهکاین ابنیزا ندز فرح حین رد

دنخید.. یمی روجن مهی مدز..لوینیزا ور هتکس

ی زورما ی انووج این نراد نوبز داوخب تلد ات نووووبز طقف هللا.. شام نرادن هک بدا _

میگیری؟؟ تدوخ هب ارچ امش مدرک ی خوش مشاداد نز اب متشادن ی روظنم ال صا :نم دبراب

گبیمر؟ ومدوخ هک ماوت نم هگم _

؟ شاب لسع متفگ هگم : دبراب

نکید سب نیزا:هع
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وگب سپ میهنز فرح دبرف اب هراد دازآ هکدیمد مدرک افتکا شفلا خم تمس هب مرس ندنوخرچ هب

نک. شلو ایاجن.. هدمو ارچنی

هک هدنوم شاترپ و ترخ زا اتدنچ زونه تفگ ینیزا ظفاحادخ عقوم هنورصع ندروخ زا دعب

.. مدرک لوبق مدوب بیراک نوچ منم رخید مرب شاهاب ادرف داد داهنش اربیمهینپی یهد رخن

***

و مدروخ هنوحبص و مدش بیراد باوخ زا رتدوز یمک متشاد ابنیزا لبق زا یهک رارق قبط زورما

شفک ایاب هوهق ایوشلا هوهق ی هلول راولش و دوب موناز هکات مرک وتنام یه لماش هک وماسابل

بیدا نوشاقآ هکاب مدنوم نیزا رظتنم یمدو شوپ ، دوب ایم هوهق یک چوک وکیف مراتسا لآ مرک اهی

.. متسشن تشپ اپیینو متفر منم دزو وشگنز کت نیزا هرخ ملا..باال بند

یم... داتفا هار و مدرکن ی تفلا خم منم ژمیالد اساپ ربیم لوا دش رارق

دزنیاکی رقتیاب تعاس ور1 ناروتسر تفریم دبرف داهنش وهبپی دموا رد نوممکش ی ادص هک دوب

راهان میداابام منوا تفگ دزو گنز لوگاگ دبراب این راهان یم..رس روخب راهان ژات اساپ وری هب

هظحل نوا تساوخ می ملد طقف نم رخیدینعی هرب تساوخ می مزاب نیزا راهان ندروخ زا ..دعب هروخب

ندرک ارجا لوغشم یی اتراهچ شامینو وت تشاذگ دوبیوم هدرک هک ..رخیادیی منکشب وشندرگ

عقوم .. دموا وابام هنوخ تفرن دیهگ دبراب نوچ یی اتراهچ دشیم..میمگ موناخ نیزا تاروتسد

لوی دوب اضیع خیلیخیلی هگا تحی میداد سکع داهنش قدیاقپی نوا مداد می رظن نم ی چره مه رخید

هاتوک سابل دوبیمهکنیزایه ژا اساپ میدز..وتیکیزا وشدوخ فرح هنک اضیع ونم اربیایهکن

قوجنم شن سی تمسق ووری تشاد ای هرمُخ حتلا وزازیرسیهن دوب ی مور شلدم یهک یسا

،ور تشاد همادا دزنیکاپ وات دوب رحیر لثم یهک روت یه شرمک تمسق تشپ وزا تشاد ی زود

داد.. داهنش پی

مهب سبیرا یسایشسبیرا گنر هزات دموا مشوخ منم و دمو می منت و مدرک ورپ ور سابل متفر منم
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... شمد رخی تقو نداد رده نودب منم دمو می

تعاس دزنیاکی 8خالهص تکرح هنوخ فرط وهب تشادرب رخید زا تسد موناخ هکنیزا دوب

درکیم..

مه دازآ و دموا نوششوخ مسابل زا اباب و نامام مه هنوخ ..وت نتفر نوشدوخ دعب ندنوسر ونم لوا

درک.. شد اتیی

و درک ضوع وشمانسانش تفر اباب زور نومه ی ادرف یمیهنک گدنز دیهگابام دازآ ی تسار اهآ

دنچ ره دوب رتهب سیسی نومه مرظن هب مرادن تداع دازآ هب زیدا زونه دار..نم دازآ دش شمسا

تسد زا نتساوخ پیشمی زور ود دازآ و سیسی..اباب میمگ شهب نومدوخ تولخ وت اتقو ی هاگ

یدواین شخبب ونم هک درک سامتلا لکی هنوخ دموا دشو راد ربخ نوا لویوگیا ننک اکشیت اردص

گرزب ونم سلا دنچ هشاب ی چره تفگ و شد ی شخب دازآ و...لوی مدرک هابتشا و منوم شپی ..نم افرح

درک یش ضار انمت و شهاوخ ات رازه اب اردص لوی اکشیتمیهنک شزا هک تفگ شهب ..اباب هدرک

..و هراد اداناک دصقم یدیهگیهلبیطهب هتفه اربی هک درک هفاضا شافرح وهب هنکن اکشیت هک

هلئسم یاین هرابرد هک هزورود دوب..االن ی فاک نومداونوخ ..مهیناربی هدرگ ی منرب مه دیهگ

منیهش.. هدز ی فرح

تراک تفگ دزو گنز مهب مه دزیوم..نیزا فرح دازآ اب یمک مدروخ ماش زاایهکن دعب

وقدیاق میهرا ورام تراک ادرف مکتیهلو مه نوش ی سورع و4 زور 12 ینیهزا سورع دیهگ تعاس

اتود اربیام منک رکف هتبلا میهنک..و جاودزا هراد متسود ین رتهب دوز دقنا منیهش مرواب ال صا

ابنیزا نتفگ ترچ زایمک میشیم...دعب بوسحم فرط مافیلود هشابن چی ره نوچ بیدا تراک

.. تعاس دزنیاکی هرخ 12باال مدش شوه یبی گتسخ طرف زا

هک منم ... هرت هنوو دی دبرف اب هنوو یهایننیزادی سورع مسارم بشما ... مدوب هدش هداما رقتیابدیگ

لک ...رد مدوب شکیهد وتا مماهوم ومدوب یهد شوپ موریمور نهار سریمد...پی مدوخ یهب باسح
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هک متفرگ مسابل ایماربی هرقن دنب ی نوش یهپی دوب هدش مرت تخل ی روط لویاین تسه تخل ماهوم

تفرگ رارق نوشیم وریپی تشاد ای هرقن گنیانی یهک تمسق و شمتسب ماهوم یهارایش...زازیر

نبیممدیهگ... اباب رتخد حلا ره ...هب مدوب هدش لگشوخ ی باسح لوی هداس ... مدرک متام

...

دوب هدرک تس ی کشم تاوارک ابیه یوش کشم راولش و تک ... دوب سریهد شدوخ یهب باسح مدازآ

...... تشاد داضت شتک گنر الاب ماک هک دوب یهد شوپ فسیمد نهار یهپی

... نور بی ندموا نوشقاتا زا هداما و رضاح مماباب یو مام دمویمهک اپیینمی هلپ زا دازآ اب

***

دبراب

دبرف ابنیزاو تشاد هک مدش یذآین هجوتم دوبیمهک داهی ابادیی ندز فرح لوغشم اباب اب

مدوب هدش شاهسابل ی سرب لوغشم ماوخب ایهکن نودب هظحل دنچ ارچیه منود ...منی میدرک تبحص

؟؟... نم هدش مچ اباب ...(ای دمو می شهب ی باسح ندوب هدرک باختنا ابنیزا زور نوا یهک نهار پی

لوغشم ومدوخ مدرک عسی مشن ولبات زااین رتش بی اربیایهکن (... هچوت هب هخا هگب تس یکینی

مزاب تشادن مصیمیه)...لویافیهدای دقیمیو اتبسن ی اتسودزا (رایایکی منک ابرآیا ندز فرح

دوب تقو خیلی هک ماتسود زا رسیدیهگ رآیاویه هک مدرک یذآیونپیگیریمی اراک هدارا بی متشاد

ندش عمج مرب و رود نوشمدوب هک...دنیهد ندوب هدش ر.ق.ص لوغشم همه و تشذگ مینی دنچ یه

درک ی هارمه ر.ق.ص سنلا طسو ات ور ونیزا دبرف مشدعب شبینن... ات تساوخ نوشزا رادرب فیمل

هب ور نوشوگنات فیملر.ق.ص طبض زا دعب نتس... ابی سنلا رود ات رود ات تساوخ مهانومهم وزا

لویزااینفیمل ارچ منود گبیهر...منی نوشزا مچم ترپسا فیمل هعطق یه داوخ هکمی تفگ همه

... ننک تسرد ی عونصم اهی هنحص ناوخ می امئاد هک مرفنتم ارادرب

مه انوا هک هدرگ می نووج جوز ات جنپ لا وبند هدرک لچم ور مدرم هک تسه ی عبر خالهصاالنیه
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و همک جوز یه هراد بوخیمهک سناش نص...زا رب.ق. مهاب ود هب هب ،ود داماد و سورع هارمه

... سگ دی جوز یه هندرک پیاد لوغشم نانچمه

مهب رآیا هک مدوب هرادرب اضیعزابیایفیمل ی اشامت لوغشم و مدوب هداد هبیکیزامیازکتیه

دش... دزنیک

... هراد تراک نادز ی ومع دبراب رآیا:

؟ ساجک ... هشاب -

... هتسشن دیهگ رفن دنچ یه وهاگپ ورییهابخهلا هبور می نوا رآیا:وری

... هشاب -اها

هکیهاجی مهفیمد اباب تسد ی هراشا ...اب ندوب هتسشن یذآینایان هداوناخ پیش نامام و اباب

اتبیدا... مداس اوی رت فرط نوا اربیمهینیمک هنزب فرح ماهاب داوخ دیهگمی

نک.... راکی یه دبراب اباب:

؟؟ اباب -چی

یهک مجنپ جوز ناونع اربیر.ق.صهب ام هک وگب و هرادرب ابذآینپیشاینفیمل ورب اباب:

هشاب ... هرب ی دوخ یبی نومهم تقو زا همه نیسهکاین بوخ یخیلی روطن یم...ای تسه ی اوخ می

؟؟؟

ماوخب ایهکن نودب ... سرخسم ابکی؟ذآین!!!هه... منوا ؟؟؟ نم نم... ی اباب این هخا تفگ چیمی

... مدز دنخ یهنیش

دیهگمیمر... نم اباب: ذآین... لا قدیهقدیهگبیابند دنچ یه

زا رتهب ... دوبن خیلیمدب رظن زایه هتبلا .... اباب ...ای هتفر اباب هک دیمد منک تفلا خم مدموا ات

زا دعب قدیهق دنچ یه رکف ...اباین مدرک ذایتمی اینذآیون ممک ی دوب ی نومهم وت نتشگ بیراک

مولعم دشو ضوع شفا یقی باسح مداد ر.ق.ص داهنش ذآینپی اتهب ونوشز می تمس متفر اباب ی افرح
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نبیماین ومع و اباب هنک تفلا خم تساوخ لویات تشادن نم چیزیزا مه یه راظتنا ال صا وهک دوب

هک روطنوا وندرک شعناق افرح وزااین هرب پیش بوخ مسارم هک فرح اباین شرظن وریغتییر

... دموا ماه اب ودش دنلب رابجا هب دوب مولعم شرهچ زا

ام هب شمشچ دزنیکشبیمات یه خرف مافیلیش مدوب مهفیهد هزات هک هرادرب الهبفیمل ماک زاایهکن لبق

اموابیهنیش تمس دموا رسیع شدعب هک نتفگ مهب چی منود منی وشراکمه تمس تشگ رب دروخ

شابین...میایندیهگ یفیمل اجوز وزج بیایون افطل میاین... مهب دقچ امش :اوی تفگ الزاب ماک

؟؟؟

... مدرک افتکا مرس نداد نوکت هب منم

نم ابیدهب امتح ... رتخد همه ی؟این درک وراکن اربیچیای : درک عورش یذآیمن خرف ندش رود اب

ی؟؟ میتفگ

... متفگ وت هب ظاحل نوا یزا شاب مرب ورود شمه مراد تسود هک تس نی هخا -

یک... تشاد لکشم سپ امیلنیتسی نادنچ هک متدوخ بخ ذآین:

لویچیز دش زمرق یمک مفرح رادیم(اباین لکشم مدآ امش لثم خنیر...هن : هدب همادا متشاذن دیهد

ی

متسنوتن چیزی منم و درک رارصا اباب رب.ق.صی... ماهاب متفگ هک میدا مشوخ تزا خیلی )هن تفگن

....مهین... مگب چیزی

ذآین

مه درکیم..حاالخیلی تکرح ر.ق.ص سنلا تمس هب دبراب اب مدروخ می صرح متشاد لایهک حرد

اهاهاه دوب.. ی ضار ملد هت هت لویهت مدرک می سول ومدوخ متشاد ..نم اااادمو منی رظن یهب تخس راک

خیلیبخیث.. متسه نم

دزنیملویاب ی فرح مودکچ ..هی مداتس ای دبراب ی وربور و مدرک کرد یومت عقوم گنهآ ی ادص اب
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هخآ ؟؟ مص رب.ق. وگنات نماالناباین ی ادخ فوووا یم.. تفرگ ورباال نومرس نامزمه گنهآ ی ادص

.. فوا ی روجچ

و شنوش وری ومتسد ویه دموا مرمک تمس هب دبراب تسد فرح بی سپ هدش راکیههک هرخ باال

مدش مفارطا هجوتم دوبیمهک ر.ق.صیند لوغشم مرن ی روجن مهی متشاذگ شتسد وت مه یکی نوا

ام زج هب نوشفارطا و ندوب طسو هک ونیزا دبرف و4 دادر ..تی اسرهم ..دربیاو ندوب دیهگ جوز ات

دیهگ هنم هنوبز لوی هلگشوخ وخیلیم تس روگیلنی منود روگیل(می واین ..نم مارآ و اروها انلا...

منک (..چی مدب یص خشت ونوشمودک یهیچ قیهفا متسنوتن هک دوب دربیاایان تشپ مه دیهگ جوز یه

هرسپ هرخ هکباال مسانشب رسیع تشگرب نوش ییکی تقو و ببیمن رتهب هک مدرک ریز وماشچ

کیه.. هرتخد ..این هنومدوخ هدازآ اویاسببیمن..اینهک هع ..هع تشگرب

خآ..

هتچ : متفگ یم ونشب نومدوخ طقف یهک روج مورآ و متفرگ باال ومرس دبراب طسوت ماپ ندش ابهل

ی؟ ناور

دبراب ؟: ساجک تساوح هتعاسک ی

تفرگ مدرد هلمینکی..ها وماپ ارچ کیهوت هتسد ندیا ببیمن متساوخ هچ..می وت _هب

.. هشاب تص هبر.ق. تساوح ی شاب وت ات دوب تقح : دبراب

هترپ مساوح هگن اربیایهکن منم دوب خیهر مامشچ هب نوا و دشن لدب درو نومن یبی فرح دیهگ

میدش ثعاب واین میدرک تکرح مرمک یور مرن هب شتسد مدز... لز شاشچ یمهب قتسم

ارچ منیدش.. عطق مه هظحل یک مبلق شپت ی ادص دوب هدرک غاد متروص راگنا .. هشب ممرگ مک مک

تسد ..حملا هدش زمرق متروص منئمطم دوب.. هداد تسد مهب ی گفخ ساسحا یمیمش.. روجن ای مراد

اعقاو ..دیهگ مرادرب شزا مشچ متسنوت منی منم و دوب هدز لز مامشچ هب نانچمه دبراب .. دوبن مدوخ

ی هروک راگنا دبراب تسد .. مدرک می سح مرمک اهی هرهم ور،وری درس قرع مدش می هفخ متشاد
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.. نوم ی گدنز هنوخ رس ربیم مه ام هک منیهش مومت فرخزم گنهآ ارچاین سپ دوب.. تآیش

و مدرک ادج دبراب زا ومدوخ مورآ سرید.. اپینا هب گنهآ دشو مومت اسرف تقاط تاظحل هرخ باال

مدرک هاگن وتآیهن ومدوخ و متفر ِیوتیسنلا تشادهب ورسیس تمس ..رسیعهب مداتفا هار هب

ارآیمش رطاخب دش؟ مچ دوب..نم هدش زمرق باهتلا زا متروص دوب هدز سدح یهک روجنومه

.. مداتفا هار نومز می فرط هب مدش رت مورآ ییمک تقو اربیمهین منزب متروص هب بآ متسنوت منی

دبراب

هدرک غاد راگنا دشیددد دوب ممرگ دشاالن؟ چی مدش خیهر دوب هتفر اجنوا ذآینزا سمیریهک هب

هشب مک منورد باهتلا اتزا مروخب یندی شون یه مدرک عسی و مدرک تکرح نومز می تمس هب مدوب

متسب مکحم ایون امتح مدرک لش ومتاوارک ی هرگ اربیمهینیمک تشادن یندیرثا شون راگنا لوی

هتشاذگ هک راگنا .. درکن قرف مساسحا مزاب تاوارک ی هرگ ندرک لش میمش..اب هفخ مراد هکاالن

یتآیش.. هروک وتیه منشاب

؟ مرسپ هبوخ حتلا دبراب : نامام

؟ روطچ مبوخ نامام _هرآ

.. هخرس تتروص دقچ هتمرگ میمنک ساسحا منود :منی نامام

نیس؟ مرگ یمک غاب _هرا

ی تشاد نیس..اشیدوت مرگ :هن تفگ و درک ماگن ی روج یه نوچ دوب طبر خیلیبی مفرح راگنا

هدش تمرگ نوا رطاخب میر.ق.صیدی

.. متفگن وچیزی مداد نوکت یاتیید نعم هب ومرس هص.. ر.ق. رطاخب هک ًانئمطم

غاد اه سریهد نارود هب هزات این لثم داتف ذآینمی هب ماگن ی تقو طقف داتف ینی صاخ قافتا بش رخآ ات

شک رابی رمک ی روجچ هک میمتف نومص یر.ق. هنحص نوا یدا شمه لوی ارچ منود منی مدرک می

شامشچ هب ماگن ی تقو .. تفر یمی زمرق هب ور شتروص هظحل وره دروخ می نوکت متسد زیر
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.. مگب چیزی متسنوت منی امسر داتف می

مسارم رخآ ..ات شص ر.ق. تمسق اصوصخم دوب ی بوخ بش تشذگ ممشاداد ی سورع بش هرخ باال

منوا ببیمن هک مدرک می هاگن ذآیمن وهب مدش می غاد دوخ هب دوخ مداتف اهمی هنحص نوا یدا تقو ره

هک منک عناق ومدوخ متسنوت منی دیهگ هروج لویهیچ دوب هرخسم مرکف منود میهشیاهن..می نم لثم

.. ماوخ منی وسح هکاین منود لویمی مراد دجیدیههک سح هچ این منود ..منی منکن رکف شهب

هداونوخ هساتزا ود هارمه یذآین هداونوخ یاماب هداونوخ دشو ی ظفاحادخ عقوم حلا ره هب

دقچ نم هک دنامب .. نشن شومارف ناتسود هتبلا دادیم ماجنا ور نوشک سورع مسارم سورع اهی

هبایان تشذگ یدب کره یهب سورع راگنا مدش.. وانلا اسرهم اب دادر دربیاوتی نوطیای شی دهاش

منیدش... لدب درو نوشن یبی فرح و ندوب هتسشن مه رانک مارآ اما مارآ و اروها .. تشذگ شوخ

یم تشگرب شدعب درکیمو ی هارمه نوشنوخ رد ات ور ونیزا دبرف نوشک سورع مسارم زا دعب

..... متفر ورف معیقی باوخ هب ماسابل ندرک ضوع و شود یه نتفرگ زا دعب مبش

ذآین

اب دوب دزنیک نوممرت ی اناحتما دزنیکمیدش... امرس هب ور مه اوه و نتشذگ ومی ندمو می اهزور

تشاذگ ب.و.سید ور سرد رقتیاب شجاودزا زا دعب هک دوبیم..نیزا ندنوخ سرد لوغشم تخس مارآ

حلا.. ره ..هب رانک

وت تقویمهک ره میگیمر بلق شپت میمتف دبراب هکیدا اتقو ی ضعب لوی هتشذگ ههام دنچ اباینهک

دربیازا تدم ..وتیاین راگنا هن هک راگنا مینکیم دروخرب مه داعیاب خیلی شمن ببی هاگشناد

مه وانلا دادر تی نشب تخبشوخ مراود مای ملا حشوخ خیلی نوشارب دوب هدرک ی راگتساوخ اسرهم

یم.. سانشب رتش بی ومه اوخیم می ومینگ ننک می راتفر تسود اتود لثم مه عفالاب ندنوم ی روجن مهی

هک شکیمد شنوبز وزازیر نومنوخ ندموا ایان اروها رابی دنچ .. سرد طقف هکهیچی ممارآ و نم

عوضوم نماین اب طقف لوی هدش شقشاع ی سورع زا هک مارآ تس.. بیمیلنی مارآ هب تبسن نوا
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دوب.. هتشاذگ ردمینو ور

توعد ور هاگپ خهلا بشما لصا هتشاذگ هتشاذگ مه نامام رادیمو مهم خیلی ناحتما یه ادرف

منک کمک شهب ات مدمو نی نور بی مقاتا وزا مدرک جل منم .. دادن شوگ گنیر بشما متفگ ی چره .. هدرک

هب اباب و نامام هارمه رابجا ..هب ندموا رفداد ی هداونوخ دشو بش هرخ ..باال مدنوخ سرد طقف و

تفریم.. نوشلا بقتسا

رغتیف تقو دنچ یموزااین تسشن مه رانک ونیزا نم لومعم تافراعت و یی وگدمآ شوخ زا دعب

.. ندوب هدش مه اب ندز فرح لوغشم مه درکیمقبیه

؟ مرتخد ی رادن جاودزا دصق وت ناج :ذآین تفگ نمیوه هب ور نادز ی ومع دوبیمهک ماش رس

؟؟؟ عمج وت هخآ هسرپ وسلایهتمی هچ ..این متخادنا زیر ومرس و مدش خرس شفرح اباین نم

ناج؟ ومع روطچ : متفگ ی تحلصم ی هفرس اتود زا دعب

هن؟؟ هگم نکیدیهگ جاودزا ابید هرخ یباال روطن :مهی نادز ی ومع

ونوماذغ هرتهب مرظن هب نوجاباب : تفگ منوا و هگب یهچی مدرک هراشا وهبنیزا متفگن چیزی

دعب.. اربی هنومب ذآین جاودزا ثحب یم روخب

دش.. ندروخ اذغ لوغشم ی کره و دشن هدز ی فرح دیهگ

منود منی نم درک رارکت وشفرح نادز ی ومع زاب یمهک تسشن لبم وور دروآ اچیی نامام ماش زا دعب

این.. هشچ

داد باوج نم ی اجب ی ام:اباب دیهگ میهنک جاودزا داوخب شدوخ ذآین؟ دادیهب هچگیری ناج نادز ی

میهنک.. نوشدر شدوخ لوی هراد مراگتساوخ نکیم.. شروز منینوتیم هک

یاهن؟ هنک جودزا عرخ منیهشابیدباال یهک روجن :ای نادز ی ومع

میدیمدیهگ.. شرهوش ی زور اباب:حاالیه

.. فرخزم ثحب هااین
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نادز ی ومع ی افرح روظنم هجوتم شرخآ نم هک دنچره دش مومت مبش نوا یمو دنوچ پی وثحب این

.. مدشن

نادز ی

چیه؟ ترظن : متفگ و مدرک رکف وت دوب هتفر مفرح هکاب هاگپ هب ور

ام داوخن ذآیون نوا اشید همهم مه دبراب رظن لوی تس کشینی بوخیههک رتخد ذآین :ردایهکن هاگپ

نک جاودزا شاهاب مشگب شهب روز منینوتیمهب هک

تس.. هیچاجنی رتهب ذآین زا نوچ هنک ی تفلا خم هنوت منی دبراب هکمیمگ نم فرحیه،لوی _ایمن

هاگپ یم؟: رازب مه ی راگتساوخ رارق ی دوز مهین ینعیهب

رادیم تسود و هدموا نومشوخ ذآین امزا میمگ شهب و میمنز گنز نبیماین هب هگم!نم چیه _هرآ

هنک.. جاودزا دبراب اب

نزب فرح دبراب اب تندز گنز زا لبق : هاگپ

هشاب _

***

دبراب

عقوم هک اباب ی افرح هب حتلا نومه شکیمدورد زارد تخت ووری مدرک ضوع وماسابل اببیحلای

.. مدرک دوب،رکف هدز مدورو

منک ی سورع اباین نمبیما ارچ ؟؟ هطحق رتخد ممهف منی هخآ نک.. ی سورع ابذآین تفگ تشگرب اباب

هک متفگ مه یذآین هداوناوخ هب نم تفگ تحی میدزو وشدوخ فرح نوا متفگ می نم ی چره ؟ هخآ

ارچ نیتسین نئمطم نم یزا تقو امش نم ردپ وگب یذآین..حاالهی راگتساوخ میریم هتفه رخآ

رسمه مه ..وحاال ماباب و نامام زا نوا .. هاگشناد زا نوا دش.. غولش خیلی مرکف مینزی؟؟ گنز

طقف منود ...منی طقف تس دبینی رتخد .. مدوب دنیهد مرسمه ناونع هب ذآینور تقو !!هیچ رسمه آیمدن..
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چی..

دبرف یهک تقو هش..زا دازآ مرکف اشید گبیمر شود یه مومح مرب ات مدش دنلب ماج نک..زا لو ها

و گنج مه هکاب سب زا دوب هک اه عقوم نوا منیدا ادص رسو هنوخ وت دیهگزیدا هدرک جاودزا

میدش.. غولش ، تبسن هب هنوخ میدرکیم اوعد

هار مومح تمس ربیمز..هب نور بی ومچوپ راکفا مدرک عسی تسار و پچ هب مرس نداد نوکت اب

.. مداتفا

ذآین

؟؟ مگب ابیدهبکی منک جاودزا ماوخ منی قبیه..نم لثم بیدا..هاایمن راگتساوخ مارب دوب رارق زورما !

منینکی در منیهر..هیمیهگاینیکیور ششوگ هب جاودزا ماوخ منی نم میمگ ماباب یهب چره

..مه سدرک یل صحت فرط هیمیهگ اباب وتتیم هتفر ی تخبدب مه منامام بیدا. فرط رازب منئمطم

هک مدرکن ی واکجنک ال صا منم افرح ...وزااین نراد ی بوخ ی هداونوخ .. شم ی سانش ایهت..می هتشر

ببیمنکیه..

دیمد.. ومنامام نودنخ ی هرهچ و مدنوخرچ رد فرط هب ومرس قاتا رد ندش زاب اب

.. شوپب وتاسابل وشاپ وشاپ مینا انومهم دیهگ تعاس ی؟یک دشن رضاح زونه :ذآینوت نامام

.. ممووا نکی.. شز ..منیهش.ما..چی منوج ی نامام اباب _ای

یم.. ترظتنم تاباب نزن..اپییناب مشفرح ال :صا نامام

.. تفر بوکیدو ورد وقَت

مومت و منک ی سورع ماوخ منی نم میمگ عمج وت شقوف شیمدیهگ..حاال رضاح ابید بخ نکیم هچ

واال..

متسب بزااال مماهوم یمد شوپ شیریوم راولش و تک و مدش دنلب ماج هب..زا گنرمک ی هبلگ یهرژ

مدز مضبن و مندرگ هب یمک متشادرب ممرطع ارآیمش.. دوب هدش ممشچ تشپ کزان مشچ طخ یه هارمه
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.. مدوب هدش بوخ سریدیاوی.. تدوخ یهب روجن نکیای نوشباوج ی اوخ حاالمی هگب مهب دوبن یکی

ابید بترم یپو تشوخ و لگشوخ مهیهش نم هخا گبیهر. تبثم باوج داوخ یهکمی نوا حلا هب

ود لبم اپیینوور متفر اه هلپ ؟)...زا تشاد ی طبر ملا(هچ حاب هک سب زا مش رهاظ عمج ی ولج

.. متسشن اباب رانک هرفن

شدوخ هساو هدش ی موناخ اگن..دیهگ ور ام رتخد هب اباب:هب

:لوی متفگ حتلا نومه شکیدرد شدوخ تمس هب ونم و مندرگ رود تخادنا وشتسد شفرح لا بند هب

متشادن یدیهگای هناهب نوچ ) منیمنک لوبق دوبن لگشوخ هرسپ هگا میمنز ومدوخ فرح مزونه نم

درک) لوبق ینان مطا نبیاب اباب و مدرک هنوهب یور لگشوخ ی روبجم

میدا.. تشوخ شزا ومیمگ میمنز ومدوخ فرح منم اباب:

هب یرد ولج و دموا رد هنوخزپشآ زا مه نامام دشیمو دنلب نوماج زا ود ره گنز ی ادص اب

تفریم... انومهم لا بقتسا

عیبی بخ هشاب نابز ثمالمی هدموا امتح میهنک؟ چیراک ..هعاینایاجن دموا نادز ی ومع همه زا لوا

اب هاگپ خهلا دوجو سریدو هاگپ خهلا هب تبون و مدرک سالمولعیک شاهاب یی ور شوخ ..اب هرادن

مه ایان بخ دبرف نیزاو ساجن ببینکیای ...هوا تشادن بجعت زیدا نادز ی ومع دوجو هب هجوت

.... رخآ رفن ...و هداوناخ رسپ و سورع

ی تقو .. شتسد هتفرگ ولگ هتسد داماد اجی هب نوش ای هلعب .. شتسد وت لگ هتسد یه هارمه هب دبراب

سالممنینکی؟ تدن آی رهوش :هب تفگ شبل رانک دنخزوپ اب هارمه تفرگ رارق ملباقم

دش؟ ؟؟چی _نَه

.. تفر دشو درو مرانک دزوزا دیهگ دنخزوپ یه

ات متسشن یاه لدنص ووریکیزا هنوخزپشآ وت متفر طقف مگب متسنوتن ..چیهزدیهگای مدرک گنه

تفگ هکمی دوب دبراب اب شروظنم اباب سپ .. هدروخ دقنا مباصعا اچییبیرا..ها هگب نامام ثمال
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ایهت..ها.. هتشر مه و هلگشوخ نکیو شدر ی منینوت

... مرازب مبل یور عونصم دنخبل یه مدرک عسی هار ووت مربب ور اچیی داد روتسد نامام هرخ باال

رخآ ونیزاورد دبرف نوا زا ..دعب هاگپ خهلا شدعب درک رکشت هک مدرک فراعت نادز ی ومع هب لوا

.... دبراب

مدرک تروبجم نم هگم بخ ..او!! تشادرب ور نوشیشاچیی وریپی وحم مخا یابیه فرح بیهیچ

..واال!! تحار یو دمو ی؟منی راگتساوخ بیای

عوضوم رس تفر شاحیه لکی زا دعب عمج اهی تبحص و متسشن کتی لبم یه متفر

دمو.. منی مشوخ شزا نم یهک عوضوم ی.. لصا

دبیذآینو هزاجا هگا ناج دشیم..نبیماین عمج اربیچیایاجن مینودیمهک نوممه بخ : نادز ی ومع

گبیهر.. رس تلصو این دوبن ی لکشم هگا هک ننزب فرح مه اب اتیمک نرب شقاتا هب دبراب

تس.. ینی لکشم هتبلا اباب:

دمو.. می مرس تشپ مه دبراب و تفر مقاتا تمس وهب مدش دنلب ماج زا نامام ی هراشا اب رابجا هب

سرتن :چیه؟ تفگ هک مدرک شاگن بجعت ..اب تسب ورد و دموا نوا مرس تشپ وتو متفر مدوخ لوا

تمروخ منی

دزنیمهک ی فرح ...هیچ تسشن مقاتا یه لدنص اهنت ور منوا و متسشن متخت ور متفر شهب ی لحم مک اب

نکی؟ هاگن دیراو ورد یهب اوخ می رخآ :ات متفگ و تفر رس ملصوح رخآ

رادی؟ ی رتهب رکف :وت دبراب

_هلب

یید امرفب ونوترکف سپ : دبراب

ارچ؟ _

چی؟ ارچ : دبراب
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ی؟ راگتساوخ ی دموا داماد ناونع هب ارچ _

هدنخ :اربی دبراب

متفگ _دجی

متفگ دجی منم : دبراب

هصخشم _

هدب وملا وس باوج : متفگ نم هک تفگن هیچی زاب

مردپ رارصا :هب دبراب

.. فلج دوخ یبی هرخسم ینعیچی؟

هنوم یمنی فرح باسح اباین سپ بخ _

متخادنا شتسد هب هاگن یه شامشچ هب هاگن یه متشگرب دش.. هقلح موزاب رود شتسد هک مدشاپ ماج زا

:شبین تفگ و درک لو وشتسد هک

شدوخ لثم فلایم..( خم نکیموربیمگبیمام مومت زابیور هرخسم این هرتهب منک؟ چی _شبیمن

رادی؟ ی رتهب رکف )وت متفگ

:هلب دبراب

امش) میمگ وتیهراب میمگ یهراب اااتس نی صخشم مدوخ اب لکتیمف منم یید( امرفب ونوترکف _

مینکیم جاودزا : دبراب

؟ تقونوا هشب چی ؟هک ابابن _

؟ هشب چی هک ننک می جاودزا تلم : دبراب

منیمرا رد رس تافرح الزا صا _نم

گیجی سپ : دبراب

شاب تافرح بقارم _
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.. متسه : دبراب

جوز یه لثم مینکیمو جاودزا هنوم یمنی فرح سپ : تفگ میدش دنلب شاج زا تشاد حلایهک رد

.. نوم ی گدنز هنوخ رس میریم تخبشوخ

اضیعشی.. ات منیمنک لوبق _نم

جاودزا مه مینکیوام لوبق :وت تفگ و درک دس ومهار هک نور بی مرب قاتا رد زا مدموا

نومردام و ردپ یمینکیمهک جاودزا دیهگیه رسپ رتخد نارازه لثم مه ؟ام هگم مینکیم..چیمیهش

..منیهش؟؟ هشابن ی قشاع و قشع یاب زورما ی انووج لثم شتساوخ

منک.. جاودزا مرادن شسود یهک سک اب منوت منی نم لوی منود منی ور _وت

شی مقشاع وت هک راکیمیمنک :نمیه دبراب

ی _منینوت

:میبینیم دبراب

.. مداتفا هار شرس تشپ منم دش جراخ رد وزا درک زاب وقاتا رد شفرح لا بند هب

سریدید؟ تنیهج اههب هچب بخ : تفگ هاگپ سریدیمخهلا سنلا یهب تقو

:هلب. تفگ دبراب خیررر مگب متساوخ ات

یمیاهن؟ روخب چیه؟شیرینیور ترظن ملگ رتخد : تفگ نم هب ور هاگپ خهلا

تساضر عالتم توکس : تفگ ومفرح طسو رپید هخا ییی چ مگب لثم نیزا منزب فرح متساوخ ات

.. هکرابم سپ

تفر تفگ مشوگ رد زایه"هه"هک دعب مه دبراب .. ندروخ وشیرینی ندز تسد همه شرس تشپ

..این مومت و درک متسد نوشن ناونع هب رتشگنا مهیه هاگپ هلا خو متسشن متفر منم .. تسشن شاج رس

..لویهزی هروخن مه هب نومنوخ لقادح هک دوب یش امزآ هب مایمد ی..اهنت راگتساوخ مسارم دش

.. لطاب خیلا
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دقع..سنلا دقع..راتیخ یش..رخید امزآ .. تفر پیش مدرک می رکف چیزیهک زا رتدوز چی همه

دشو مومت هام زایک رتمک فرظ همه و همه .. هنوخ اسویل .. هنوخ .. سابل .. هاگش ارآی تقو دقع..

هتسرد میمش.. دبراب ی نوناق یو عرش نز یدیهگ هتفه ات نم و دروخ مهب مه نومش ی امازآ هنافساتم

هباین عجار ی کره ..اب هشاب مارب ی بوخ رهوش هنوت می مرظن لویهب مشادن شهب ی سح هکهیچ

ات دنچ مش..ره قشاع کرتشم ی گدنز وت نم هرارق اشید هرذگب نامز رازب هتفگ مدز فرح هلئسم

شهب عجار تقو دنچ هدز..خیلیچیازوتاین ریهش ملد وت دبراب هب تبسن یی اسح یه راگنا االن

شق عال دروم ومی لدم شق عال دروم شزرو شق عال دروم ی اذغ شق عال دروم گنر مهفیمد..

خاالق.. دب مدرک می رکف هک مهاردقنوا دبراب تس.. مهنی ضارتعا مهفیمد..اجی رقتیاب چیو همه

زا تمسق یه طقف .. تفگ منی هن متشاز یمی سابل ره ور تسد رخید عقوم .. هنوبرهم تس..خیلیم نی

رخیهد زیر سابل و باوخ سابل مارب دبراب هک دوب ی تمسق منوا مدش ی کاش خیلی شتسد

دنب اتود طقف هک دوب هتشادرب مه یی اسابل هزات .. هدروا رد وشروش دوب..دیهگ هرخسم اعقاو دوب..

،درز... شفنب ی،فسید، کشم ، زمرق دوب.. رخیهد ی گنر همه و تشاد بآیو،

مسا هک مدنوخرچ یم شوگ فرط هب ومرس یل ابوم گنز ی ادص ..اب مگب چی شهب منود منی دیهگ

..." میدرک یی امندوخ شور " دبراب

_هلب؟

عضیهف :لعیکسالم دبراب

مزونه درک یغتییر عبط خوش وهب دموا یرد کشخ زا دبراب یخاالق راگتساوخ بش زا (دعب

ارچ) منود منی

لوکره مشاب هداد سالم منیدا _یمدا

ی رادور وت دقچ : دبراب

دشی؟ محازم رادی ..راک تسه هک _مهیهن



159

قشع یلا وح رد

Farnaz_79,aida_79
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ مشاب هتشاد راک ابید منزب فرح ماوخب منز :اب دبراب

منیبیمن وتنز هک نم کیه تنز _

رودود ردد ربیم تلا بند بیما ماوخ وشمی رضاح نرب فرح :مک دبراب

مگب منامام حاالهب _ازب

.. شکن تمحز وت متفگ مدوخ : دبراب

ظفادخ مراد تسود داد: همادا تعرس واب دوز خیلی

عالهق زاربا مهب هک دوب شراب ؟؟اوی!اینلواین هراد مسود ؟!!!؟؟ تفگ درک..چی عطق و

میدش.. لبق زا رتش بی هظحل ره ششپت و دوبن مدوخ تسد مبلق نابرض میدرک..دیهگ

دوب هدش خرس ماپل مدرک هاگن وتآیهن مدوخ هک..رسیعهب مدشاپ و مدز متروص و تسد هب بآ یه

.. رودود ردد اربی مش رضاح

دبراب

اعقاو ؟؟ینعی مراد شسود متفگ ذآین هب نم ؟؟ متفگ چی باالواپیینمیدش..نم ناج زاهی سیمن

؟؟ مراد

زرلید..ور ناج هی تدش زا متسد هکدیمد مبلق ور متشاذگ ومتسد ادخ!! ...ایاوی مراد هک همولعم

عالمق زاربا .. نور بی هنزب سیمن زا مبلق دوب هدنوم میدرک..مک یی امندوخ قرع اهی هرطق نوشیم پی

ندش رضاح لوغشم مدش دنلب ماج زاو بیما مدوخ هب مدرک ادخ!!عسی دوب..اوی یی الیوه ماک

مدش و.. متسد متخادنا ممتعاس یمد شوپ ی کشم جین راولش هارمه یهب کشم ی_ سوط بذج ترش یهتی

ردد شتسار ذآین.. لا بند مرب ات مداتفا هار هنوخ ی جورخ تمس هب عالمق دروم رطع ندز زا دعب

اتحاال رصع لویزادیزور سرخسم منود می شمن ببی ماوخ می طقف دوب هناهب متفگ شهب هک رودود

نومقشاع ادخ مدش..ای ذآین قشاع هک دش روطچ منود منی مزونه هدش.. گنت شارب ملد شمد دنی هک

درک.. دشیم..هچمیهش جمس زارد نوبز رتخد یه قشاع ی درک نومقشاع بتقو ی درکن ی درکن
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مدوب نوشنوخ رد ولج تعاس ..وت..رسنیم نور بی دموا هنوخ رسیعزا هک مدز شهب گنز کت یه

یخیوشلا راولش و دوب یهد شوپ یهک کشم ی نوفاراس زیر هارمه هب زاب ولج ی کشم ی وتنام نوا

مینش شتف شی همه هشوپن سابل ی روجن دیهگای مگب شهب لویابید دوب هدش ی نتساوخ ی کشم !!!

واال..!

ذآین:سالم

:لعیکسالم متفگ و مدرک متروص ی نشاچ مخا یمکی

شی؟ ومخا امش هدش ثعاب هک هدش ذآین:چیزی

امش _هلب،تیپ

سناموناخ و بوخ ؟خیلیم هشچ تیمپ هگم : تفگ باالو تخادنا وشاهوربا ذآین

بخ _هلب

وت بوخ اهی پاش ی فاک یکیزا تمس هب متفر .. مدرک ی گدننار هب عورش منم و تفگن ذآینچیزی

تاه یه نومودره دروآ نومارب ور ونم نوسراگ زاایهکن دشیم.دعب شامینپیهدا زا ودره دازحرف

رس ملصوح :ها تفگ ذآین توکس مین دنچ زا درکیم..دعب باختنا کشالتی کیک هارمه هب تلکاچ

دبی؟ تلکاچ تاه مهب هک یایاجن دروآ ونم .. تفر

هدش.. گنت تارب ملد بخ تمن ببی متساوخ می نوچ ایاجن مدروآ ور یوت لوجع دقچ وت _هع

ملا حشوخ خیلی نم :ذآین متفگ و متفرگ دوب ورمیز هک ذآیون تسد ندروآ ونوماشرافس زاایهکن دعب

رادی؟ وسح مهاین میشی..وت منز رادی وت هک

انشآ یتاهیخاالقیت صوصخ یاب تقو لویاالن دمو منی مشوخ ال صا هن شلوا .نم مما بخ.. ذآین:

یم... ضار جاودزا الزااین ماک مدش

نم لوی هشاب هرخسم تارب اشید مافرح داد:این همادا دوب هدز لز مامشچ وت یهک روجنومه ذآین

تسود ور وت هک منود لویمی مدرک پیاد ساسحا تهب مدش..زاِکی تقشاع قدیاقزاِکی منود منی
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هب مه وت مراد وت هب نم هک یی اسح مهین هک مراود داد)ومای همادا و متسد ور تشاذگ وشتسد ).. مراد

ی.. شاب هتشاد نم

زا هراد ساسحا واب بوخ ردقنا .. مسفن آیمدن.. رسمه .. مقشع ذآین.. زاایهکن مدوب لا حشوخ خیلی

مموناخ میشیم تخبشوخ مه :اماب متفگ و مدرشف دوب ورمیز هک وشاتسد میهگ.. مهب تبسن شساسحا

ذآین:میشیم..

هار ..وتی تسا هداعلا قوف مساسحا دنخیدیم..ابذآین لکی شدرگ تفریم ابذآین پاش ی فاک زا دعب

مه وانلا دادر ابیکیه..تحیتی مه انوا دقع راتیخ تفگ دزو گنز مهب دربیا دوبیم هک تشگرب

ندرگرب انوا ات هرظتنم و نروشک زا جراخ شردام و ردپ وگیا اروها ابامیکیه.. نوشدقع راتیخ

هنک.. مادقا مارآ اب شجاودزا اربی دعب و

چیزدیهگایاب ره زا مارب واین متسه مقشع رانک نماالن رتایهکن مهم یایان همه لویزا

هرت.. شزرا

#ذآین

یمیدش..وتاین هتنم شاراتفر و دبراب هب مرکف ی همه مدرک منی رکف دبراب زج شامینهبهیچی وت

قرب متفگ شهب مساسحا زا ایهک هظحل دوب... فصو لباق غیر مسح اعقاو یم مهاب یهک تعاس دنچ

زا مه نم تمسق دوب.. دیند لباق منم ی امشچ لایوت حشوخ قرب دوب.. دوهشم شامشچ داشیوت

میمنک..زااین رکش یم گدنز ایوتی هتشرف ین چمه نتشاد رطاخب ور ادخ .. هشا بوخی و دبراب ی گدنز

قوف مسح اعقاو ... مدوبن دنب مهیکاج میهش زور وتیه ماتسود یماب سورع زاایهکن هتشذگ

.. سداعلا

هنک... ادج دمهیهگ زا ور ام هنوتن سک وهیچ تقو هیچ مراود مای

ای
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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 ردقبلا 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


