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ایً ٚشبة دسسبیز ِٛب ٟداٞٔٛد آٗبد ٟضذ ٟاسز
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ٗوذٗ٠ۺ
غذا ًٗ ٚشا.
غذای س ٞخٞة اسز.
غذای س ٞسجضیٜــ٢ـــ آٛـ ُـــیـــب١ــ ػـدـیجی اسز،
ً ٠دس اٛش٢بی غ٘ی٘یز ضضٗ ٙیشٝیذ.
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دس اثؼبد ای ٚػػش خبٗٞش
ٗ ٚاص طؼٖ سٜػیق دس ٗش ٚادساى یي ًٞز ٠س٢ٜبسشٕ.
ثیب سب ثشایز ثِٞیٖ ز ٠اٛذاص ٟس٢ٜبیی ٗ ٚثضسٍ اسز.
 ٝس٢ٜبیی ٗ ٚضجیخ ٙٞضدٖ سٞسا دیص ثیٜی ٘ٛی ًشد.
 ٝخبغیز ػطن ای ٚاسز.
آدسیٜبۺثبٞٛی آسطی،ٚصیجبسٝ
اٝٝٝفٗ...شدٕ اصخسشِی.آخ ٠ثِ ٞیؼٜی زی ایٜوذس دٔ١ ٠ب س ٝصیبد ُزاضشی ٠ً.ٚزی ثط٠؟خٞة
ثؼذش؟آط٘ذهلل آسبٛسٞس  ٖ١خشاث.٠ثبدیذ ٙدس خٛ ٙٞ٘ٛٞیطٖ ُطبد ضذ.ایٜوذ ؿش صدٕ ٛل٘٢یذٕ
ًی سسیذٕ.خٞة ثضاسی ٚخٞدٗٗ ٞؼشكی ً ٚٗ.ٖٜآدسیٜب دبسسبٗ٢ش ١سشٖ.س ٞی ٠خٞٛٞادٛ۴ ٟلش ٟصٛذُی
ٗیٌ.ٖٜی ٠داداش ٗب،ٟخٞضشیخ،خٞضِْ  ٝثبٗشإ داسٕ ث ٠اسٖ آسش.خیٔی ثب ٖ١غ٘ی٘ی
١سشیًٖٔ.یذ ٝاص سً ٞیلٖ دسٗیبسٕ  ٝدس ٝثبص ٗیٌ.ٖٜ
ٗبٗبااااااا.ًٙٞكز ٗ ٝبٗب.ٙثجٜذ ا ٙٝدٜ١ش٘١ ٠ً ٞیط ٠ی خذا ثبص.ٟػٔیي سالٕ ث ٠داداش ُٖٔ.ٗ ٚسالٗی ٛطٜیذٕ ً ٠خٞاة ثذٕ اٗب ثبای ٚضبّ سالٕ ث ٠خٞا١شی ُٖٔ.داٛطِب ٟزطٞس ثٞد؟اس٘طٛ ٞیبس ًٗ ٠شدٕ اص خسشِی.ث ٠خسشِیص ٗی اسصٗ.ٟب ٟدیِ ٠س٘ٗ ٕٞیط.٠آس ٟث ٠سالٗشی سخػػٖ٘ ٗیِیشٕ س ٙٞ٘١ ٞثی٘بسسشبٛٞٗ ٙذُبس ٗیطٖٗ.بٗبً ٙدبسز؟ٜٗ٢بص خب ٖٛآش ٛزسی داضز سكز ًٌ٘ص.آ١ب ٚٗ.ثشٕ ٓجبسبٗ ٞػٞؼ ً.ٖٜثش ٝآثدی.سٜذ سكشٖ س ٞاسبهٖ ٓجبسبٗ ٞثب یي سبح سٞسٗ ٠ای  ٝضٔٞاس سلیذ ػٞؼ ًشدٕ.خٔٞی آی ٠ٜایسشبدٕ ٝ
ضشٝع ًشدٕ ث ٠ضً ٠ٛٞشد١ٞٗ ٙبٕ.ث ٠هیبكٖ ِٛبً ٟشدٕ.اٛذإ خٞثی داضشٖ ٠ٛ.زبم ثٞدٕ  ٠ٛالؿشٞٗ.
 ٝاثشٝی ٗطٌی.زط٘بی ه ٟٞ٢ای.ثیٜی ٓ ٝجبی ٗؼ٘ٓٞی ً ٠ث ٠ز٢شٕ ٗیٗٞذً.ال اص خٞدٕ ساؾی
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ثٞدٕ١ٞٗ.بٗ ٞثب یً ٠ص ٗطٌٖ ثسشٖ.سٝی سخشٖ دساص ًطیذٕ.ثبثبٕ یؼٜی آسٗی ٚدبسسبٗ٢ش سشًبس
١سش.ٚآسش كٞم ٓیسبٛس ًبٗذیٞسشداس ٝ ٟیي ضشًز صد ٠ً ٖٜٗ.ٟسشٕ آخش سخػع خشاش ٗـض ٝ
اػػبثٖ.خذا ثخبد آخش ایٗ ٚب ٟاٗشطبٛبٖٗ ٗیذٕ  ٝس٘بٕ.سٞی كٌش ثٞدٕ ً ٠ی ٠دكؼ ٠دس ثبص ضذ.
یؼٜی آدٕ ث ٠ثیطؼٞسی سٛ ٞذیذٕ.سٞی سشثیشز ث٢ز یبد ٛذاد ٙثبیذ دس ثضٛی.خل ٠ض.ٞث ٠س ٞیبد ٛذاد ٙثب ثضسُششر دسسز ضشف ثضٛی؟!ٗ ٜٞثِ ٞاٗٝذٕ ث٢ز خجش ثذٕ.ًػبكط ٗیذٛٝسز ٗ ٚخیٔی كؿ ّٞیؼٜی ًٜدٌب.ٕٝیٗ ٞ٢ثْ خز اص خبٕ دبضذٕ  ٝاص ُشدٛص
آٝیض ٙٝضذٕ
آسش خ.ٖٛٞآهب آسش.ض٘ب ًُٔ ٠ی ٗیِی ز ٠خجشٟ؟ٛرًٞكز ٛ ٝر.د ثِ ٞدیِ.٠ث ٠صٝس ٗ ٜٞاص خٞدش خذا ًشد ُ ٝلزۺ
خیٔی خٞة ٘ٛیشی.اٗطت ضت یٔذاسز ایٜوذس س ٞكٌش اٗشطب ٝ ٙدسسبر ثٞدی ًٗ ٠شٞخ٠ٛطذی ٠٘١.ی كبٗیٔٗ ٞبٗب ٙاٗطت دػٞر ًشد.ٟ
ا.٠٢٢٢٢١خبٓ ٠ایٜبٗ ٖ١یبٙ؟ح  ٙح ٗیخٞای ٛیب!ٙكػْ۲
ا ٟخٞة ٗثال یؼٜی زی ً ٠دػٞسطً ٙٞشد.ٟثب ؿشؿش ٗطـ ّٞاٛشخبة ٓجبس ثٞدٕ.آخش سش یي سٛٞیي
ه ٟٞ٢ای ثب یي ضٔٞاس خی ٚدٗذب ًشٗی دٞضیذٕ  ٝیي آسایص ٗالیٖ ًشدٕ ٘١ ٝشا ٟضبٖٓ سكشٖ
دبیی.ٚسب سكشٖ ص َٛدس ٝصد.ٙصٝدی ثبص ًشدٕ  ٝدشیذٕ ثـْ ثبثبٕ.
دخشش ُٜذ ٟای ٚزً ٠بسی٠؟!ٛبسالٗشی دًشش ٌٗ٘ٔشی!خٞة دٖٓ س َٜضذ ٟثٞد.ثبثب ثب خٜذ ٟدیطٛٞی٘ ٞثٞسیذ ُ ٝلزۺ
اٗشطبٛز زطٞس ثٞد؟-سٞح.دشكٌز.
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ثبثب خٜذیذ  ٝسكز س ٞاسبهص.دٝثبس ٟدس ٝصدٗ ٙیخٞاسشٖ ثبص ً ٠ً ٖٜثب غذای ٗبٗب ٙث ٠آضذضخ٠ٛٞ
سكشٖ.
ثیب ً٘ي ٗ ٚآسش ثبص ٗیٌ.٠ٜثب ً٘ي ٗبٗبٗ ٙیض ضبٗ ٞهجْ اٗٝذٛط ٙٞثبال سٜذسٜذ زیذیٖ.ثب ٗبٗب ٙاص آضذضخ ٠ٛٞثیش ٙٝاٗٝذیٖ.ثب
دیذ ٙغط ٠ٜس ٝثشً ٕٝخ ًشدٕ.یب ضسی.ٚایٜب ٘١ط ٙٞثب  ٖ١اٗٝذ.ٙضشٝع ًشدیٖ سالٕ ٝ
اضٞآذشسی.ا ّٝثب د ٝسب خبٓ١ ٠بٕ  ٝد ٝسب داییبٕ.ثؼذ ثب ثس١ ٠بض.ٙٞثس١ ٠بی خبٓٛ ٠شُس ً ٠آسسبٕ
 ٝآیٔی ٚثٞد.ٙثب آیٔی ٚاغال ساثط ٠خٞثی ٛذاسٕ  ٝػی ٚسَ ُ ٝشث ٠ثٗ ٖ١ ٠یذشیٖ.ثس١ ٠بی خبٓ٠
ٛشخس  ٠ً ٖ١ضبٗذ  ٝضبٗی  ٝضٜب١ ٠ٛسشٗ.ٚیشسیٖ ث ٠ثس١ ٠بی دایی ٛی٘ب ً١ ٝ ٚٗٞ١ ٠سشی ثبضٚ
 ٝدس ٢ٛبیز كشصٛذاٗ ٙطششٕ دایی ثضسُٖ ٞٛیذ ً ٠ثس١ ٠بش ضبیب ٝ ٙضی٘ب ١سش.ٚثؼذ اص سالٕ
ًشد ٙث ٠خٞاسز ٗبٗب ٙدبضذٕ  ٝضشثز سؼبسف ًشدٕ ٛ ٝطسشٖ ًٜبس آسش.
دیِ ٠اص ثطث ١بی ثی٘ضض ٙٞداضز خٞاثٖ ٗیجشد ً ٠دایی ٞٛیذ اصٕ دشسیذۺ
خٞة دایی خب.ٙداٛطِبر دس ز ٠ضبٓ٠؟دیِ ٠آخشاض.٠اُ ٠خذا ثخٞاد آخش ایٗ ٚب ٟسخػػ٘ٗ ٞیِیشٕ.ضبٗذ ً ٠دٓوي كبٗیْ ثٞد ُلزۺ
ثضً ٙق هطِٜش ٝث ٠اكشخبس دخششخبٓ ٠ی دًششٕ.ثب ای ٚضشف  ٠٘١ثب خٞضطبٓی ثشإ دسز صد.ٙآجش ٠ثب خذا ًشد ٙآیٔی ٠ً ٚاِٛبس داضز دسشبض ٞث٠
ٗ ٖ١ی٘بٓٛٞذ  ٝاغال غذا ٛذاضزٗ.بٗب ٙثٜٔذ ضذ  ٠٘١ ٝس ٝدػٞر ث ٠ضبٕ ًشد.ثؼذ اص خٞسد ٙضبٕ ٝ
سطٌش اص ٗبٗب ٙثب ػزسخٞا١ی ث ٠ث ٠ٛٞ٢ی اٗشطب ٖٛسكشٖ س ٞاسبهٖ.اغال ضٞغٔ ٠ثٞد ٙس ٞخ٘غ كبٗیٔٞ
ٛذاسٕٓ.جبسبٗ ٞػٞؼ ًشدٕ  ٝدشیذٕ س ٞسخش٘ ٞدساص ٝهز ًطیذٕ.ث ٠ای ٚكٌش ٗیٌ ٖٜزشا ای ٚزٜذ
ٝهز آسسبٕ ایٜطٞسی ثِٛ ٖ٢بٗ ٟیٌ.٠ٜضشی اٗطت ٝهشی ٗیخٞاسز ضشثز ثشداس ٟػ٘ذا طٓٞص
ٗیذاد.ض ٠ٛٞای ثبال اٛذاخشٖ  ٝخٞاثیذٕ.
كػْ۳
ثب غذای ُٞضیٖ اص خٞاة دشیذٕ.دیذٕ دٝسشٖ كشٛبص ص َٛصد.ٟثب ثی ضبٓی خٞاة دادٕ.
١باا؟!١-ب  ٝدسد١.ب  ٝضٜبم.ثی سشثیز.سالٗز ًٞ؟
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ای س ٞسٝضز غجص صٝد اص خٞاة ثیذاسٕ ًشدی سالٖٗ ٗیخٞای؟ثیششثیشٖ خٞدسی.خب ٖٛثب سشثیز ِٗ ٠ض٘ب اٗشٝص اٗشطبٛ ٙذاسی ثؼذضٖ سٝص ثی٘بسسشب ٙسكشٜش.٠زییییییی؟ا.ٟزش٠؟ُٞضً٘ ٞش ًشدی.ثبض ٠ثبض ٠االٗ ٙیبٕٛیبیٖ ٗٛ ٖ٢یسز كوط ثبیذ دٝثبس ٟسشٗ ٞثخٛٞی ٞدیص آهب ًبٗیبسر ثبضی.ٗشؼ ُْ.ثِیش دٜ١ش.ٞاالٗ ٙیبٕ دیِ.٠خ ٙٞث ٠خٛٞز ً ٜٚثی ضؼٞسی.ُٞ ٝضی ٞهطغ ًشد.ای ٚسكشبسا ٝاسٗ ٠ب دٝسب ػبدی ثٞد.كشٛبص ث٢ششی ٝ ٚغ٘ی٘ی سشی ٚدٝسز ٗ.٠ٜاص
ا ّٝایٗ ٚب ٟی ٠دسش ۲۶یب۲۷سبٓ ٠اٗٝذ ٟسٞی ثی٘بسسشب ٙث ٠اسٖ ًبٗیبس ساد.ثی ضشف خیٔی خزاث٠
ٓٝی اص  ٙٞ٘١سٝص ا ّٝثب ٗٓ ٚح ًشد٘ٛ ًٖ ٖٜٗ.ٟیبسٕ.
صٝدی دسز  ٝغٞسس٘ ٞضسشٖ  ٝآسایص ًشدٕ.یٗ ٠بٛشٞی سٞسٗ ٠ای  ٝخی ٚآثی سٝض ٚدٗذب ٛ ٝیٖ
ثٞسبی دبض ٠ٜداس ٗ ٝوٜؼ ٠ی ٗطٌی دٞضیذًٕ.یق ٞٗ ٝثبیٔ٘ ٞثشداضشٖ  ٝسكشٖ دبیی ٠٘١.ٚداضشٚ
غجطٗ ٠ٛٞیخٞسد.ٙ
سالاااإ. ٠٘١خٞاث٘ ٞداد.ٙداضشٖ ثٞسبٗٗ ٞیذٞضیذٕ ًٗ ٠بٗب ٙضشٝع ًشد ث ٠ؿش صد ٠ً ٙزشا غجط٠ٛٞ
٘ٛیخٞسی؟
ٗبٗب ٙػدٔ ٠داسٕ آخشی ٚاٗشطب ٝ ٠٘ٛػ٘ٔی.٠ساسشی اٗشٝص ٗیخٞإ ثب ثی٘بسسشب ٙهشاسداد ثجٜذٕ یٌٖدیشسش ٗیبٕ خذاضبكظ.
خذا ث٘١ ٠شار دخششٕ.ُٛٞط ٞثٞسیذٗ ٞسكشٖ سٞاس ٗبضی ٖٜضذٕٗ.بضی ٜٞسٝضً ٚشدٕ  ٝسی دی خذیذی ً ٠سایز ًشدٟ
ثٞدُٗ ٞزاضشٖ.
س ٞسٗ ٝیخٞإ ثیب ًٜبس ٗ ٚثبش س ُْٞث٢بس ٗ ٚثبش ١ش زی ثخٞای ٠ٛٞ٘١
س ٠ً ٞثبضی ٞ١إ ٗثْ ث٢طش ٠زوذ خٞث ٠ً ٠ػطوز س ٞهٔت ٗٗ ٚی٘٠ٛٞ
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ثبس ٠٘١ ٞزی خٞث ٠ثی س ٞدٖٓ آضٞث ٠اُ ٠س ٞثِی دیِ ٠داسٕ ٞ١اسٞ
ثبس ٞزیضی ًٖ ٛذاسٕ ؿػ ٝ ٠ؿٖ ٛذاسٕ سِٛ ٞیش اصٕ ػضیضٕ ٗ٢ش ٝ ٝكبس ٞداسٕ ٞ١اس.......ٞ
( ٠٘١زی خٞث ٠اص ض٢بة سیبٕ)
ٗبضی ٜٞیُٞ ٠ض ٠دبسى ًشدٗ ٞدیبد ٟضذٕ...
اداٗ ٠داسد....

كػْ۴
یِٛ ٠ب ٟث ٠آسبٛسٞس اٛذاخشٖ ٜٞ١ص ٛیٗٞذ ٟثٞد.ثیخیبٓص ضذٕ  ٝثب دٔ١ ٠ب سكشٖ.ث ٠طجوٞٗ ٠سد ٛظشٕ ً٠
سسیذٕ خٞاسشٖ اص خٔٞی آسبٛسٞس سد ضٖ ً ٠ی ٠دكؼ ٠ی ٠دسش ٟخٞدض ٞدشر ًشد س ٞثـٖٔ.
ٝٝٞ١ی آهب دسش اٗ ٙٝششٝسز ًٝ ٠هشی ٗی ایسشٔٗ ٠ز سؼبدٓط ٞٛٞاص دسز ٗیذ ٠ٛ ٙآسبٛسٞس!یٌٖ اصٕ كبغُٔ ٠شكز  ٝس ٞزط٘بٕ ِٛبً ٟشد ٝای خذا!ؾبیغ ثبصی ثذسش اص ای.ٚثِ ٞدخشش ٟی ....
٘ٛیشٛٞسشی د ٝده ٠خٔ ٞصثٛٞش ٞثِیشی.دیذٕ ًبٗیبس ثب اخٖ صّ صد ٟثٛ ًٖ ٖٜٗ.ٖ٢یٞسدٕ  ٝثب اخٖ سٞ
زطبی ػسٔیص ِٛبً ٟشدٕ.دیذٕ دسشط ٞاٝسد ثبال ُلشٖ ًطیذ ٟس ٝخٞسدٕ  ٝثبیذ ثب یي ثبدٗدٙٞ
خٞضِْ صیش زطٖ٘ ثشٕ خٗ.٠ٛٞطـ ّٞدٓیْ ثشای ُلش ٚثشای ٗبٗب ٙثٞدٕ ً ٠دیذٕ ثب دسشص ی٠
دٞسز ٗٞص ُشكز خٔ١.ٕٞییییی.یؼٜی دبش سكش ٠س ٝدٞسز ٓ ٝیض خٞسدٟ؟!؟!؟
دطبض ٞثً ٖ٢شد  ٝاٛذاخشص س ٞسطْ  ٝثب ػػجبٛیز ثٛ ٠ظبكز زی ِٛبً ٟشد  ٝث٢ص ُلز ثشٟ
اسبهصٛ.ظبكز زی ثیسبس ٟسِٛص ٗثْ ُر ضذ ٟثٞدً.بٗیبس ضشی ِٛبٖٗ ٌٛشد  ٝسكز.یؼٜی اُ ٠زیضی
ثٗ ٖ٢یِلز ث٢شش ای ٚثٞد ً١ ٠یسی ٝ.٠ِٛهشی سبًش ٠یؼٜی ثشار داسٕ خبًٞ ٕٞٛز.ٞٓٞ
ثب ُلش ٚی ٠ثیخیبّ سا ٞ٘١اداٗ ٠دادٕ  ٝثٗ ٠طْ اٗشطب ٙسسیذٕ.ثب دیذ ٙسٔ٘یبس  ٝكشٛبص سكشٖ
دیطط.ٙٞیبٗیبس ث٢ششی ٚدٝسز ٗ ٝ ٚكشٛبص ٝ ٟثشاٗٗ ٙٞثْ داداض٘ ٠ٛٞضشی خ ٖ١ ٙٞ٘ٛٞسكز ٝآٗذ
داس ٝ ٟدٝسز آسضٖ ضذ.ٟ
سالاااإ د ٠ًٔ ٝدٞى.كشٛبص-اسٌْ ا ٙٝس ٠ًٔ ٠د.٠ًٞ
خٞة دیذٕ دٛٝلشیُ ٚلشٖ ای ٜٞثِٖ.دسؾ٘ ٠ِٗ ٚزی٠؟ ً٘ٔ ٠٘١بر ًٛ ٠جبیذ دسسز ثِیٖٚٗ.خالهٖ اص خٞدٕ ٝاطٗ ٟی اخششاػٖ س ٖ١ ٞسؼی ًٗ ٚثْ ٗ ٚثشٛٞی.

6

www.negahdl.com

برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

سٗب ٙخٞاسشِبسی ضٌالسی | سؾٞا.ٙسی اذ
سبٗیبس-ا.ٝٝٝٝٝٝثبثبكشٛبص ؿٔط ًشد.سٗ ٠ً ٞیذٛٝی اض٘و ٠زیضی ضبٓیص ٛیسز س ٞثب١بش د ٚ١ث٠
دٛ ٚ١ط.ٞ
ثب ای ٚضشكص ٗ ٚصدٕ صیش خٜذ ٝ ٟكشٛبص دشیذ سٝی سبٗیبس ١ٞٗ ٝبضً ٞطیذ.ز ٙٞسبٗیبس ز٢بسسبی
كشٛبص ثٞد ثب یي اِٛطز اص خٞدش خذاش ًشد ٞٗ ٙٞ٘١ ٝهغ اسشبد اٗٝذ ٚٗ.ایٜب س ٝث ٠صٝس سبًز
ًشدٕ٢ٗ.شاد یٌی اص دسش ٗـشٝسای ًالس دبضذ  ٝخیٔی خذی ث ٠اسشبد دیط٢ٜبد داد ًً ٠الس ثشای
اٗشطب ٙٞ٘ٛػٞؼ ض ٠ز ٙٞاٗشطب ٙٞ٘ٛػ٘ٔی ٠ساضز ٛیسشیٖ.
خیٔی ٗ٘ ٜٙٞاص دیط٢ٜبدس ٙٞآهبی ضٌیجب.سبثٔ ٞثٞد رٝم ًشد ٟخٞاة دادۺ
ثٔ ٠دیًِ ٚٗ ٠ال ٘١ی ٚخٞسیٖ اص سشسبدبٕ ادة ً٘ ٝبالر  ٝدیط٢ٜبد ٗ...ٝیشیض.ٟكٌش ً٘١ ٖٜص سیخش.٠ثب ای ٚضشكٖ ًیالس ٜٗلدش ضذٗ.ثْ زی ػػجبٛی ضذ ٛ ٝطسز سش خبش  ٝاٗشطب ٙضشٝع ضذ.
كػْ۶
سػ٘یٖ ُشكشٖ دسثبس ٟضشكبی خسشٝی ثب١بش ضشف ثض.ٖٛ
آهبی سادثٔ.٠ثجخطیذ ٗیخٞاسشٖ دسثبسٞٗ ٟؾٞػی ثب١بس ٙٞغطجز ً.ٖٜهط َٜزط٘بش اص سؼدت ُشد ضذ.
ًبٗیبس-ثب ٗٚ؟
ثٔ.٠ساسشص ثب آهبی خسشٝی هشاسداد ثسشٖ  ٝز ٙٞسبصً ٟبس ثٞدٕ ُلشٖ ثبیذ دٗ ٝب ٟصیش ٛظش یيدضضي ثب سدشثً ٠بس ً... ٝ ٖٜ
ٗیذ.ٖٛٝد ٟدهیو ٠دیص ثب١بٕ س٘بس ُشكشً.ٚبسس ٙٞاص كشدا ضشٝع ٗیط.٠دسسشٗ ٠ب ثب ٖ١ساثط٠خٞثی ٛذاسیٖ اٗب ٘ٛیخٞإ ایٞٗ ٚؾٞع ثً ٠بسٗٝ ٙٞاسد ضOk .٠؟
آهبی ٗطششٕ كٌش ٌٜٛی ٚٗ ٚاص خذاٗ ٠ثب ض٘ب ًبس ًٗ ٖٜٗ ٖٜدجٞسٕٗ.یلؼ٘یذ؟ٗدجٞس.ز ٙٞخسشٝیُلز هج ٌٖٜٛ ّٞثب١بٕ هشاسداد ٘ٛیجٜذ.ٟ
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برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

سٗب ٙخٞاسشِبسی ضٌالسی | سؾٞا.ٙسی اذ
 ٠٘١ی ایٜبس ٝسوشیجب ثب داد ُلشٖ.دیِ ٠سسیذ ٟثٞدیٖ ٛضدیي خ.ٙٞ٘ٛٞ
خیٔی ٗ٘٘١.ٜٙٞی ٚخب دیبدٗ ٟیطٖ.ثذ ٙٝضشف ٗبضی ٠ِٛ ٜٞداضز.دیبد ٟضذٕ  ٝضشی خذاضبكظیٖ ٌٛشدٕ.سكشٖ س٘ز خ.٠ٛٞدسًٞ؟
ثبص ًشدٕ  ٝسكشٖ س.ٞسب دبُٗ ٞزاضشٖ ٗبٗب ٖٛدشیذ س ٝ ٕٝثـٖٔ ًشد  ٝضشٝع ًشد ثُ ٠شیً ٠شدٖٜٗ.ٙثـٔص ًشدٕٝ.هشی آس ٕٝضذ خذاش ًشدٕ.
ٗبٗبِٛ-ٙلشی ٗبٗبٛز ِٛشاٗ ٙیط٠؟زشاُٞضیش ٞخٞاة ٘ٛیذادی؟
ٗبٗبُ ٠ً ٚٗ ٖٛلشٖ دیش ٗیبٕ.ضبسط ُٞضیٖ٘ س٘ ٕٞضذ ٟثٞد.ایٜوذ ٗطـ ّٞآسً ٕٝشدٗ ٙبٗب ٙثٞدٕ ً ٠ضٞاسٖ ٛجٞد ثبثب  ٝآسش ًٜبسٕ ایسشبد.ٙث٢ط ٙٞسالٕ
ًشدٕ  ٝاٛٝب  ٖ١خٞاث٘ ٞداد.ٙث٢ط ٙٞضت ثخیش ُلشٖ.آسض ٞغذا ًشدٗ ٞسكشٖ س ٞاسبهٖ.آسش اٗٝذ
ًٜبسٕ سٝی سخز ٛطسز.
آسش ساسشی سشٖٗ س٘ ٕٞضذ.ثی٘بسسشب ٖٛهشاسداد ثسشٖ.ث ٠سالٗشی.دس ضیشیٜیص ًٞ؟ایٜوذس دٝس ٗطٌٖٔ ثٞدٕ یبدٕ سكز ثِیشٕٓٝ.ی ٛششس كشدا ٗیِیشٕ ثشار.اخٖ ١بی آسش اص ِٛشاٛی سكز سُ ٝ ٖ١ ٞلزۺ
زٗ ٠طٌٔی؟ٗبضی ٖٜدٜسش ضذ.اال ٙدبسًی َٜثی٘بسسشب.٠ٛثب یٌی اص ٌ٘١بسإ یؼٜی هشاس ٟثطٌ٘١ ٠بسٕاٗٝذیٖ.هشاس ٟز ٙٞسبصً ٟبسٕ صیش ٛظش ا ٙٝثبضٖ.
آ١ب ثبض.٠كشدا آٗبد ٟثبشٗ.یشس٘ٛٞز.زطٖ داداضی.ٗیذٛٝسشٖ آسش ػبضن ای ٠ً ٠ٜث٢ص ثِٖ داداضی.خٞش ضبّ ضذ ُٞ٘ٛٞ.ثٞسیذ.ضت ث٢یش ُلز ٝ
سكزٓ ٖٜٗ.جبسبٗ ٞػٞؼ ًشدٗ ٞخٞاثیذٕ.
كػْ۶
سػ٘یٖ ُشكشٖ دسثبس ٟضشكبی خسشٝی ثب١بش ضشف ثض.ٖٛ
آهبی ساد8
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برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

سٗب ٙخٞاسشِبسی ضٌالسی | سؾٞا.ٙسی اذ
ثٔ.٠ثجخطیذ ٗیخٞاسشٖ دسثبسٞٗ ٟؾٞػی ثب١بس ٙٞغطجز ً.ٖٜهط َٜزط٘بش اص سؼدت ُشد ضذ.
ًبٗیبس-ثب ٗٚ؟
ثٔ.٠ساسشص ثب آهبی خسشٝی هشاسداد ثسشٖ  ٝز ٙٞسبصً ٟبس ثٞدٕ ُلشٖ ثبیذ دٗ ٝب ٟصیش ٛظش یيدضضي ثب سدشثً ٠بس ً... ٝ ٖٜ
ٗیذ.ٖٛٝد ٟدهیو ٠دیص ثب١بٕ س٘بس ُشكشً.ٚبسس ٙٞاص كشدا ضشٝع ٗیط.٠دسسشٗ ٠ب ثب ٖ١ساثط٠خٞثی ٛذاسیٖ اٗب ٘ٛیخٞإ ایٞٗ ٚؾٞع ثً ٠بسٗٝ ٙٞاسد ضOk .٠؟
آهبی ٗطششٕ كٌش ٌٜٛی ٚٗ ٚاص خذاٗ ٠ثب ض٘ب ًبس ًٗ ٖٜٗ ٖٜدجٞسٕٗ.یلؼ٘یذ؟ٗدجٞس.ز ٙٞخسشٝیُلز هج ٌٖٜٛ ّٞثب١بٕ هشاسداد ٘ٛیجٜذ.ٟ
 ٠٘١ی ایٜبس ٝسوشیجب ثب داد ُلشٖ.دیِ ٠سسیذ ٟثٞدیٖ ٛضدیي خ.ٙٞ٘ٛٞ
خیٔی ٗ٘٘١.ٜٙٞی ٚخب دیبدٗ ٟیطٖ.ثذ ٙٝضشف ٗبضی ٠ِٛ ٜٞداضز.دیبد ٟضذٕ  ٝضشی خذاضبكظیٖ ٌٛشدٕ.سكشٖ س٘ز خ.٠ٛٞدسًٞ؟
ثبص ًشدٕ  ٝسكشٖ س.ٞسب دبُٗ ٞزاضشٖ ٗبٗب ٖٛدشیذ س ٝ ٕٝثـٖٔ ًشد  ٝضشٝع ًشد ثُ ٠شیً ٠شدٖٜٗ.ٙثـٔص ًشدٕٝ.هشی آس ٕٝضذ خذاش ًشدٕ.
ٗبٗبِٛ-ٙلشی ٗبٗبٛز ِٛشاٗ ٙیط٠؟زشاُٞضیش ٞخٞاة ٘ٛیذادی؟
ٗبٗبُ ٠ً ٚٗ ٖٛلشٖ دیش ٗیبٕ.ضبسط ُٞضیٖ٘ س٘ ٕٞضذ ٟثٞد.ایٜوذ ٗطـ ّٞآسً ٕٝشدٗ ٙبٗب ٙثٞدٕ ً ٠ضٞاسٖ ٛجٞد ثبثب  ٝآسش ًٜبسٕ ایسشبد.ٙث٢ط ٙٞسالٕ
ًشدٕ  ٝاٛٝب  ٖ١خٞاث٘ ٞداد.ٙث٢ط ٙٞضت ثخیش ُلشٖ.آسض ٞغذا ًشدٗ ٞسكشٖ س ٞاسبهٖ.آسش اٗٝذ
ًٜبسٕ سٝی سخز ٛطسز.
آسش ساسشی سشٖٗ س٘ ٕٞضذ.ثی٘بسسشب ٖٛهشاسداد ثسشٖ.ث ٠سالٗشی.دس ضیشیٜیص ًٞ؟ایٜوذس دٝس ٗطٌٖٔ ثٞدٕ یبدٕ سكز ثِیشٕٓٝ.ی ٛششس كشدا ٗیِیشٕ ثشار.اخٖ ١بی آسش اص ِٛشاٛی سكز سُ ٝ ٖ١ ٞلزۺ
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برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

سٗب ٙخٞاسشِبسی ضٌالسی | سؾٞا.ٙسی اذ
زٗ ٠طٌٔی؟ٗبضی ٖٜدٜسش ضذ.اال ٙدبسًی َٜثی٘بسسشب.٠ٛثب یٌی اص ٌ٘١بسإ یؼٜی هشاس ٟثطٌ٘١ ٠بسٕاٗٝذیٖ.هشاس ٟز ٙٞسبصً ٟبسٕ صیش ٛظش ا ٙٝثبضٖ.
آ١ب ثبض.٠كشدا آٗبد ٟثبشٗ.یشس٘ٛٞز.زطٖ داداضی.ٗیذٛٝسشٖ آسش ػبضن ای ٠ً ٠ٜث٢ص ثِٖ داداضی.خٞش ضبّ ضذ ُٞ٘ٛٞ.ثٞسیذ.ضت ث٢یش ُلز ٝ
سكزٓ ٖٜٗ.جبسبٗ ٞػٞؼ ًشدٗ ٞخٞاثیذٕ.
كػْ۷
ثب آالسٕ ُٞضیٖ اص سخز خٞاة ُشٕ ٛ ٝشٖٗ ثیش ٙٝاٗٝذٕ.دسز  ٝغٞسس٘ ٞضسشٖ  ٝسكشٖ دبیی.ٚ
سالااإ.ٗبٗب-ٙسالٕ دخششٕ ثیب ثطی ٚغجطٛٞش ٞثخٞس.
آسش-سالٕ ث ٠سٝی ٛطسشز.
ثبثب-خٞة آدسیٜبخب ٙزشا ِٛلشی ثی٘بسسشب ٙاسشخذإ ضذی؟آسش اال ٙثٗ ٠ب ُلز.
ثذ ٙٝسٞخ ٠ث ٠آسش ث ٠ثبثب ُلشٖۺ
ثبثبخبٗ ٙبٗب ٙدیطت ایٜوذس ثب ُشی١ ٠بش سشسٛٞذٕ ً ٠یبدٕ سكز ثِٖ.ث ٠خبطش ٘١ی ٚث ٠آسشُلشٖ.
ثبثب-آ١ب.خٞة دخششٕ صٝدسش غجطٛٞش ٞثخٞس  ٝضبؾش ض ٠ً ٞسٝص اً ّٝبسر دیش ٌٜٛی.
سٜذسٜذ غجط ٞ٘ٛٞخٞسدٕ  ٝثؼذ سطٌش سكشٖ اسبهٖ سب ضبؾش ضٖ.ی ٠آسایص اص ٘١یط ٠دشس َٛسش
ًشدٕ.یي ضٔٞاس خیٗ ٝ ٚوٜؼٗ ٠طٌی ٗ ٝبٛشٞی یط٘ی دٞضیذًٕ.یل٘ ٞثشداضش٘ ٞسكشٖ ثیش.ٙٝسب
اٗٝذٕ ثیش ٙٝآسضٖ ٘١ضٗب ٙثب ٗ ٚاص اسبهص ثیش ٙٝاٗٝذ.اص ٗبٗب ٙثبثب خذاضبكظی ًشدیٖ ٝ
سٞاسضذیٖ.خیٔی صٝد سسیذیٖ.خٞاسشٖ دیبد ٟضٖ ً ٠آسش ُلزۺ
آدسیٜب ضت سبٗیبس ایٜب ثب خبٞٛادضٗ ٙٞیخٞا ٙثیبُ.ٙلشٖ ً ٠ثذٛٝی.ثبضٗ.٠شسی ًُ ٠لشی.ثبی داداش.-خذاكظ خب ٕٞٛدًشش.
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برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

سٗب ٙخٞاسشِبسی ضٌالسی | سؾٞا.ٙسی اذ
اص ٗبضی ٚدیبد ٟضذٗ ٞسكشٖ ثبال.ز ٙٞهجال ایٜدب ًبسٝسصی ٗیٌشدٕ  ٠٘١خبض ٞثٔذ ثٞدٕ.سكشٖ سٞی
سخشٌ ٝ ٚسٝدٞض٘ ٞدٞضیذٕ.
سكشٖ طشف ایسشِب ٟدشسشبسی.
ثجخطیذ خب ٚٗ ٖٛدضضي خذیذٕ ٗیط ٠اسبم دًشش ساد سٛ ٝط ٖٛٞثذی.ٚدشسشبس-آجش.٠اٛش٢بی سا١ش.ٝاسبم ۵۲۵
ث ٠آدسسی ًُ ٠لز سكشٖ.د ٝسب سو ٠ث ٠دس صدٕ.ثب غذای ثلشٗبییذ سكشٖ س.ٞسب ٗ ٜٞدیذ اخ٘بش سكز سٞ
ٗ.ٖ١طْ ٛضاضشٖ ٗ ٖٜٗ ٝثْ خٞدش سالٕ ٌٛشدٕ.
ٗ ٚثبیذ زیٌبس ًٖٜ؟ًبٗیبس-ثبیذ ػشثی ثشهػی.ثٔذی ً.٠ثٔذ ٛیسشی ث٢ز یبد ثذٕ.
ثیطؼٞس داضز ٗسخشٗ ٟیٌشد.
آهبی ث ٠ظب١ش ٗطششٕ ٗ ٚثب ض٘ب ضٞخی داسٕ؟خذی ضذ ُ ٝلزۺ
یؼٜی ٝاهؼب ٘ٛیذٛٝیذ ثبیذ زیٌبس ًٜیذ؟اُٗ ٠یذٛٝسشٖ ً٘ٛ ٠یذشسیذٕ.ًبٗیبس٘١-شا ٖ١ثیب.
ثب١بش سكشًٖ.بسایی ً ٠ثبیذ اٛدبٕ ٗیذادٗ ٞثُ ٖ٢لز.ثؼذ ثالكبغٔ ٠سكز.ثُ ٖ٢لز ًً ٚٗ ٠بس١بٗٞ
اٛدبٕ ٗیذٕ  ٝا ٙٝآخش ضیلز ٗیبد زي ٗیٌ.٠ٜآ٢ی ضٌش ً ٠كوط آخش ضیلز ٗیجیٜ٘ص.
سب آخش ضیلشٖ ٗثْ زی ًبس ًشدٕ.دیِٛ ٠ب ٛذاضشٖ ً ٠دیذٕ ًبٗیبس داسً ٟبساٗ ٞزي ٗیٌ.٠ٜس ٞزطبش
ثشم سطسیٗ ٜٞیذیذٕ.
زطٞس ثٞد؟ًبٗیبس-ثذ ٛیسز.هبثْ سط٘ٔٗ.٠یش ٖٛٞاػش٘بد ًٗ ٠ً ٖٜشیؿبسٌٛ ٝطی.
ای خذا!ثض٢ٓ ٖٛص ً.ٖٜثب ػػجبٛیز اص اسبم سكشٖ ثیش.ٙٝداضشٖ س٘ز اسبهٖ ٗیشكشٖ ً ٠كشٛبص ٝدیذٕ.
-زطٞسی كشی؟ایٜدب زیٌبس ٗیٌٜی؟
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كشٛبص-یؼٜی سالٕ ًشد ٙس ٞط ٙسٝ ٞخٞد ٛذاسٟ؟
ٛر٘١.ی ٠ً ٚس ٞداسی ثس.٠ضبال ایٜدب زیٌبس داسی؟ٗیِٖ اض٘وی ٗیِی .٠ٛخٞة ٗ ٖٜایٜدب اسشخذإ ضذٕ دیِ.٠ٗٗ ٜٞیِی زطبٕ هذ سٞح دی َٜد َٜضذ.
 ٠ٛثبثب!؟كشٛبص-ا.ٝٝٝٝٝٝی ٠خٞسی سؼدت ٗیٌ ٠ٜاِٛبس زی ُلشٖ.
صیش ٛظش ًذ ٕٝدًششی؟كشٛبص-خٞد خسشٝی.س ٞزی؟
ٝای دسز س ٝدٖٓ ٛضاس ً ٠خ.٠ٛٞثبثب ُیش یٛ ٠ش ٟؿ ّٞثیطؼٞس اكشبدٕ.دیذٕ كشٛبص ١ی اثشٗ ٝیٜذاص ٟثبال.
زی٠؟ٛل٘٢یذی؟ثبثب ًبٗیبسٗ ٝیِٖ.غذای دطز سشٕ اص خب دشٛٝذٕ.
ًبٗیبس-ثٔ ٠خبٖٛ؟ثب ًٗ ٚبسی داضشیذ؟
ثشُطشٖ س٘شص.سٗ ِٖٛثْ ُر سلیذ ضذ.
 ٠ٛزً ٠بسی؟ًبٗیبس-آخ ٠اِٛبس اس٘٘ ٞضٜیذٕ.
ثٔ ٠دسسشٓٝ.٠ی دٓیْ ٘ٛیط١ ٠ً ٠شًی ٗیًِ ٠بٗیبس ٜٗظٞسش ض٘ب ثبضیذ.ًبٗیبس-اص س ٝ َٛسٝسً ٙٞبٗال ٗطخػ.٠
دیذٕ داسٕ ؾبیغ ٗیطٖ.
ث١ ٠ش ضبّ ٗب ًبس داسیٖ.ثب اخبص.ٟدسز كشٛبصُ ٝشكشٖ  ٝثب  ٖ١صدیٖ ث ٠زبى.
كػْ۸

12

www.negahdl.com

برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

سٗب ٙخٞاسشِبسی ضٌالسی | سؾٞا.ٙسی اذ
سب دس ٝثبص ًشدیٖ دشیذیٖ س ٞاسبم.
كشٛبص-د آخ ٠االؽ اثش١ٝبٕ ًٜذ ٟضذ ٙاص ثس ػالٗز دادٕ.ضبال زشا ث٢ص ٗیِی ٛش ٟؿ ّٞثیطؼٞس؟
خٞة ثبثب!ثطی ٚسب ث٢ز ثِٖ. ٠٘١زیض ٝاص ا ّٝث٢ص ُلشٖ.یِٛ ٠ب ٟث ٠سبػز اٛذاخشٖ ضیلشٖ س٘ ٕٞضذ ٟثٞد.دبضذٕ ٓجبسبٗٞ
ػٞؼ ً.ٖٜ
كشٛبصٝ-هشی ا ٙٝثبصی ٗیٌ ٠ٜس ٞزشا ٌٜٛی؟
زی؟كشٛبصٓ-جبسبس ٞثذٞش سب ث٢ز ثِٖ.
ثؼذ اص سؼٞیؽ ٓجبسبٕ ثب ٛوط ٠ای ً ٠كشٛبص ًطیذ ٟثٞد ضبّ ًشدٕ.ثب  ٖ١اص اسبم اٗٝذیٖ ثیشٝ ٙٝ
سكشیٖ خٔٞی دس اسبم ًبٗیبس ایسشبدیٖ.ثب د ٝسب ٛلس ػ٘ین دس صدٕ ٝ ٝاسد ضذیٖ ٚٗ.خٔ ٞسكشٖ  ٝكشٛبص
دس ٝثسشٛٞ٘١ ٝ ٞدب ایسشبد.
ثجخطیذ آهبی سادٗ.یخٞاسشٖ ثشای سكشبس ٛیٖ سبػز دیطٖ اصسٗ ٙٞؼزسر ثخٞإ.ثیسبس ٟزطبش
ثٞد اص سً ٞبس ٠دسثیب.ٙثباضبس ٟكشٛبص خذاضبكظی ًشدٕ.اٜٞ١ ٠ً ٖٛٝص س ٞث٢ز ثٞد ضشی خٞاثٖ٘ ٛذاد.
ٝهشی ثیش ٙٝسكشیٖ ثب ٘١ذیِ ٠دوی صدیٖ صیش خٜذ.ٟكشٛبص دسشط ٞثبال اٝسد.ثب دیذًٔ ٙیذ س ٞدسشص
زطبٕ ثشم صد.صٝدی اصش ُشكشٖ  ٝدس ٝهلْ ًشدٕ.ا ّٝخٞاسشٖ ًٔیذ س ٝثجشٕ اٗب ثؼذ ُلشٖ ُٜب ٟداسٟ
دس ای ٚضذ اریز ض.٠زًٜ ٠یٖ دیِ٢ٗ ٠شثٛٞیًٖٔ.یذسٛٞ٘١ ٝدب سٞی هلْ ُزاضشیٖ  ٝد ثش ٠ً ٝسكشیٖ.
اص ثی٘بسسشب ٠ً ٙثیش ٙٝاٗٝذٕ ثب كشٛبص خذاضبكظی ًشدٕٗ.بضی ٚآسش اص دٝس ثشإ زشاؽ صد.سكشٖ
سٞاس ضذٕ.
سالٕ داداش ُٖٔ.ػٔیي سالٕ.خسشٛ ٠جبضی.ٗشسی.خٞثی؟ٗ ٖٜخٞثٖ.ساسشی ٗبضیٜشٖ غطیص  ٝسبٖٓ س ٞدبسًی َٜخٛٞسز.سٝص اً ّٝبسر زطٞس ثٞد؟ثب یبد ًبس١بیی ًً ٠شدٕ یٓ ٠جخٜذ اٗٝذ سٓ ٝجٖ.
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ػبٓی ثٞد.ث٢شش اص ای٘ٛ ٚیطذٛٞ٘٢ٗ.ب ٜٞ١ص ٛیٗٞذٙ؟.٠ٛهشاس ٟسبػز۷ثیب.ٙاال.۶ ٠ً ٙدیِ ٠ضشكی ٛضدیٖ سب خ.٠ٛٞسبسسیذٕ سشیغ دیبد ٟضذٕ.سكشٖ سٞی خ ٠ٛٞثٗ ٠بٗب ٝ ٙثبثب سالٕ ًشدٕ ٝ
دیص ث ٠سٞی ضبؾش ضذ.ٙ
ٓجبسبٗ ٞثب ی ٠سبح سلیذ  ٝثٔٞص دً٘ ٠داس ٗطٌی ً ٠یٗ ٠وذاس اص ثبسٗ ٜٞ٘یذٞضٛٞذ  ٝضٔٞاس خی٠ٓٞٓ ٚ
سلِٜی دٞضیذٕ.غٜذّ ١بی ِٛی ٚداس سلیذٗ ٞدبٕ ًشدٕ  ٝثؼذ اص آسایص سكشٖ دبیی.ٚسب سسیذٕ صِٞٛ
صد.ٙآسش سكز ً ٠دس ٝثبص ًٗ ٠ٜب  ٖ١سكشیٖ خٔٞی دس ً ٠خٞش آٗذ ثِیٖ.ا ّٝدذسٗ ٝبدس سبٗیبس
اٗٝذ ٠ً ٙخیٔی دٝسشط ٙٞداسٕ ٝاهؼب ٗ٢شث.ٚٛٞثؼذ سبٗیبس ثب ی ٠دسش ٝ ُْ ٠ثؼذش خٞا١شش دٓیبس
اٗٝذ.ثؼذ اص سؼبسف اٗٝذٛ ٙطسش ٚٗ ٝ ٚسكشٖ ٝای  ٝضیشیٜی ثیبسٕ.اص سٞی آضذضخ ٠ٛٞغذاضٞٛٞ
ٗیطٜیذٕ.
دٓیبسٝ-اال هشاس ثٞد داداش  ٖ١ثیبد اٗب ١یٔی دیش ًشد.ٟ
سبٗیبس-آس.ٟثضاس ی ٠ص َٛث٢ص ثض.ٖٛ
ثب زبی ثیش ٙٝسكشٖ  ٝسي سي ث٘١ ٠ط ٙٞسؼبسف ًشدٕ.ثؼذ ضیشیٜیب س ٝثشداضشٖ  ٝسٝی ٗیض
ُزاضشٖ.سبٗیبس ٗطـ ّٞغطجز ثٞد.ثؼذ اص زٜذ دهیو ٠اٗٝذ س٘ز ٗب.
سبٗیبس-ثجخطیذ ٗثْ ایٗ ٠ٌٜطٌٔی ثشاش دیص اٗٝذ ٚٗ ٟثشٕ ًٌ٘ص.سب ی ٠سثغ دیِ ٠ایٜدبییٖ.
ثبثب-سبٗیبس خب ٙاُٗ ٠یخٞای آدسیٜب س ٝثجش.
سبٗیبسٗ.٠ٛ-ضاض٘ص ٘ٛیطٖ.
زٗ ٠ضاض٘شی ثضاس ضبؾش ضٖ.سكشٖ سٞی اسبهٖ  ٝیي ٗبٛش ٞسٝی ٓجبسٖ ًشدٕ  ٝدً٘١ ٠بضٖ ٛجسشٖ.اٗٝذٕ دبیی ٚاص  ٠٘١خذا ضبكظی
ًشدیٖ  ٝسٞاس ضذیٖ.
زٗ ٠طٌٔی ثشاش دیص اٗٝذٟ؟سبٗیبس٘ٛ-یذ.ٖٛٝاِٛبس سٞی اسبهص ُیش ًشد.ٟخٞدش ًٗ ٠یِ ٠دس س ٝسٝش هلْ ًشد.ٙ
یٓ ٠طظ ٠كٌشٕ سكز س٘ز ًبٗیبس ٠ٛ.ثبثب!اٛ ٙٝیسز.ثب سٞهق ٗبضی ٚدیبد ٟضذیٖٝ.ای ای٠ً ٚ
ثی٘بسسشبٗ ٙبسز!سكشیٖ س ٝ ٞثب ١شهذٕ ٛضدیي ضذ ٖٛث ٠اسبم ًبٗیبس هٔجٖ سٜذسش ٗیٌٞثیذ.سبٗیبس دس
اسبهص ایسشبد  ٝدس س ٝثبص ًشد.
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ًبٗیبس٘ٛ-یذً ٖٛٝذ ٕٝاض٘وی....
سب ٗ ٜٞدیذ اداٗ ٠ضشكطٞخٞسد.ثب زٜب ٙاخ٘ی ِٛبٕ ًشد ً ٠خٞدٗ ٞخیس ًشدٕ.
سبٗیبس-زشا ایٜطٞسی ِٛ ٞ٘١ب ٗیٌٜیٚ؟
ًبٗیبس-هجال اكشخبس آضٜبیی ثب١بض ٙٞس ٝداضشٖ.
یبٗیبس-اٗ.ٟیخٞاسشٖ سٞدشایضر ًٓٝ.ٖٜی ز ٠خٞة ًٗ ٞ٘١ ٠یطٜبسی.ٚضبال ث٢شش ٟثشیٖ ً ٠٘١ ٠سٞی
خٜٗ ٠ٛٞشظش ٗب١ب.ٙكٌش ً ٖٜاص ُشسِٜی ١الى ضذ.ٙ
 ٙٞ٘٘١ثذ١ ٙٝیر ضشكی سٞاس ٗبضی ٚضذیٖ  ٝسا ٟاكشبدیٖ.
كػْ۹
دیِ٘ٛ ٠یشٛٞسشٖ كؿبی ٗبضی ٜٞصیش ِٛبً ٟبٗیبس سطْ٘ ًٝ.ٖٜاهؼب ٘ٛیذ ٖٛٝزطٞس ٗشٞخ ٠ضجب١شطٙٞ
ٛطذٕ!دس خ ٠ِٛ ٠ٛٞداضشیٖ.سشیغ دیبد ٟضذٕ  ٝخٔٞسش اص  ٠٘١سا ٟاكشبدٕ.ثب سسیذ ٙث ٠خ ٠ٛٞدس س ٝثبص
ًشدٕ  ٝخٞدٕ ًٜبس ٝایسبدٕ سب ا ّٝاٛٝب ثش.ٙ
ثلشٗبییذ.سبٗیبس-س ٞثش.ٝثبالخش ٟخب١ ٖٛب ٗوذٕ سش.ٙ
ًبٗیبس ی ٠زطٖ ؿش ٟث٢ص سكز ً ٚٗ ٠ث ٠خبش كبسطط ٞخٛٞذٕ.سكشیٖ داخْ  ٚٗ ٝسشیغ ٓجبسبٗٞ
ػٞؼ ًشدٕ.سب سكشٖ دبیی ٠٘١ ٚداضش ٚثٜٔذ ٗیطذ ٠ً ٙثش ٙسش ٗیض ضبٕ٘١ ٖٜٗ.شاض ٙٞسكشًٖ٘.ي
ٗبٗب ٙسلش ٟسً ٝبْٗ ًشدیٖ خٞاسشٖ ًٜبس آسش ثطی ٠ً ٖٜسبٗیبس ٛطسز.ی ٠دٝس ٗیض س ٝاص ٛظش
ُزسٛٝذٕ.س٢ٜب خبی خبٓی ًٜبس ًبٗیبس ثٞد.ثٛ ٠بزبس ٛطسشٖ.ثب ضٞخی  ٝخٜذٝ ٟاس ٠خٞدٕ ؿزا ًطیذٕ
 ٝسؼی ًشدٕ كٌش ً ٠ً ٌٖٜٛبٗیبس ًٜبسٗ.٠
سبٗیبسً-بٗیبس ِٛلش ٠ثٞدی آدسیٜب سٞی ثی٘بسسشبٛز ًبس ٗیٌ!٠ٜ
ًبٗیبس-ساسشص ٗ ٖٜسبص ٟك٘٢یذٕ ً ٠ض٘ب١ب ثب ٖ١دٝسشی.ٚ
ٜٗٞ١ ٚص  َٜ١ثٞدٕ.ثی٘بسسشبٛز!یؼٜی ثی٘بسسشبً ٙبٗیبس!
ثذ ٙٝای ٠ٌٜثل ٖ٘٢كٌشٗ ٞثٜٔذ ُلش ٠ثٞدٕ.
ًبٗیبس-آس ٟثی٘بسسشب.٠ٜٗ ٙخسشٝی  ٖ١یٌی اص دٝسشبُٗ.٠زاضش٘ص اٛٝدب ًً ٠سی ضي
.٠ٌٜٛدٝسز ٛذاسٕ ًسی ثل.٠٘٢
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زطبٕ اص سؼدت ُشد ضذ ٟثٞد.
ًبٗیبسٛ-یلشٚ؟!
زی!؟ًبٗیبس-زطبر!
ثب ای ٚضشكص  ٠٘١صد ٙصیش خٜذ.ٟثیطؼٞس ٗٗ ٜٞسخشٗ ٟیٌ.٠ٜصٝد ؿزاٗ ٞسً٘ ٕٞشدٕ  ٝخٞاسشٖ
دبضٖ ً ٠ثبثب ُلزۺ
آدسیٜبخب ٙیٓ ٠طظ ٠ثطیٗ ٚٗ.ٚیِٖ خبال ً ٠خ ٙٞٗٞایٜوذس غ٘ی٘ی ٝ ٠ثس١ ٠ب دٝسشبی خٞثی١سش ٚث٢شش ٟسؼطیالر ػیذ ً ٠زٜذ سٝص دیِسز ثشیٖ ض٘بّ ٝیالی ٗب زطٞسٟ؟
ٗبٗبً ٙبٗیبسۺػبٓی.٠ثس١ ٠ب ٗٞاكویٚ؟
ٗ ٠ً ٚزیضی ِٛلشٖ.ز ٙٞاُٗ ٠یِلشٖ ٗخبٓلٖ ػٔز ٗیخٞاسش.ٚاٞٛٝهز زی ٗیِلشٖ؟
ثؼذ اص سای ُیشی دیط٢ٜبد ثبثب هج ّٞضذ.سبص ٟهشاس ضذ سبّ سطٞیْ ٗ ٖ١ب ثشیٖ خٛٞط.ٙٞثب یي
ثجخطیذ  ٝث ٠ٛٞ٢خسشِی سكشٖ س ٞاسبهٖ ٓ ٝجبسبٗ ٞػٞؼ ًشدٕ.دشیذٕ س ٞسخشٖ.آدسیٜب  ٠ً ِٞٛثذر
اٗٝذ ثشی ٚض٘بّ؟خٞة ثذٕ ً٘ٛ ٠یبد ٓٝی خٞضٖ٘ ٘ٛیبد.خذیذا ایً ٚبٗیبس ٟی ٠خٞسی ضذ.ٟساسشص
دطی٘ ٠ً ٖٛٞدس ٝهلْ ًشدٕ.خٞة ثیسبسُٜ ٟب ٟداضز!
ثب ١ضاس كٌش خٞاثیذٕ.

زوذ سٝص١ب صٝد ٗیش.ٙاِٛبس دیشٝص ثٞد ً ٠اسشخذإ ضذٕ.دٗ ٝب ٟاص ًبسٕ ٗیِزس ٝ ٟدیِ ٠صیش ٛظش
ًبٗیبس ٛیسشٖ.ساسشص یٌٖ ٛبساضز ضذٕ.ث ٠ؿشؿشاش ػبدر ًشد ٟثٞدٕ.دٝسبسو ٠ث ٠دس صدٕ.ثب اخبصٟ
خسشٝی داخْ ضذٕ.
سالٕ آهبی خسشٝی.سالٕ.ثلشٗبیی ٚثطیٜی ٚخب ٖٛدًشش.ٗ٘ٗ.ٜٙٞیخٞاسشٖ اٗشٝص سٗ ٝشخػی ثِیشٕ.ساسشص اٗطت ثشای سبّ سطٞیْ خبیی دػٞسیٖ.خیٔی خٞةٗ.یشٛٞی ٚثشی.ٚسش سلش١ ٟلز سیٗ ٚبس ٖ١ ٝدػب ًٜی.ٚ-ضش٘ب.ثب اخبصس.ٙٞ
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اص اسبم ً ٠اٗٝذٕ ثیش ٙٝسشیغ سكش٘ ٞسٞاس ٗبضی ٖٜضذٕ.ایٜوذ سٜذ ٗیشكشٖ د ٝدهیو ٠ای سسیذٕ
خ.٠ٛٞثبالخش ٟآسبٛسٞس  ٖ١دسسز ضذ.ٟسٞاس ضذٕ  ٝسسیذٕ دس خ.٠ٛٞآظ آظ ثبص ًٔیذٕ یبدٕ
سكز.ص َٛصدٕ  ٝدسش٘ ٞثشٛذاضشٖ.
ا.ٝٝٝٝٝٝٝسشاٝسدی.یٓ ٠طظ ٠غجش ًً ٚش ًٛ ٠یسشیٖ.اص ضشكبی آسش خٜذٕ ُشكش ٠ثٞد.ث ٠دس سٌی ٠دادٕ  ٝخٜذیذٕ ً ٠یذكؼ ٠دس ثبص ضذ  ٝدشر ضذٕ سٞ
ثـْ آسش  ٝدوی صدٕ صیش خٜذ.ٟسؼی ٌٛشدٕ خٞدٗ ٞاص ثـٔص دس ثیبسٕ.یٓ ٠طظٝ ٠ایسی ٚزشا آسش
ایٜوذ سبًش٠؟!اص آسش ثؼیذ.ٟسشٗ ٞثبال ثشدٕ  ٝزطٖ٘ ث ٠د ٝسب زطٖ ػسٔی اكشبد.زط٘بی آسش ً٠
ػسٔی ٛیسز.ا ٟایً ٠ٌٜبٗیبس.ٟدسشبض ٞدٝس ً٘شٕ ُشكش ٠ثٞد ًٛ ٠یلشٖ.
كػْ۵۱
صٝد خٞدٗ ٞخ٘غ  ٝخٞس ًشدٗ ٞاص س ٞثـٔص ثیش ٙٝاٗٝذٕ.سشیغ اص ًٜبسش سد ضذٕ  ٝسكشٖ س.ٞ
سالااإ.آسش-سالٕ ػٔیٌٖ.زطٞسی؟
خٞثٖٗ.بٗب ٙایٜب ًٞضٚ؟آسش-سكش ٚخ ٠ٛٞآهبی ساد ًً٘ ٠ي ً.ٜٚایً ٚبٗیبسٕ اٗٝذ ٟسٞس ٝثشس.٠ٛٞزً ٚٗ ٙٞبسداسٕ
سٞضشًز یٌٖ دیشسشٗیبٕٝ.هز ٘ٛیٌ ٖٜثشس٘ٛٞز.كؼال ثبی آثدی.
ُ ٞ٘ٛٞثٞسیذ  ٝسكزً.بٗیبس اٗٝذ سٞی ٛطیُ٘ ٝ ٚلزۺ
آٗبد٘ٛ ٟیطی؟زشا آهبی ساد.ثجخطیذ ض٘ب ٖ١س ٞصض٘ز اكشبدی.ًٚبٗیبسٓ-طلب ایٜوذس سس٘ی غطجز .ٌٚٛساضز ثبشً ٚٗ.بٗیبس  ٝس ٞآدسیٜب.آجشٗ ٠طْ ًبسٗٙٞ
اسشثٜبسز.
ثبض١.٠شطٞس ساضشی.سكشٖ سٞی اسبهٖ.یٓ ٠جبس ًٞسب ٟطالیی ثب یي سبدٞسر ٗطٌی دٞضیذٕ.یي ٗبٛش ٖ١ ٞسٝش
دٞضیذٕ.آسایص طالیی ٗطٌی ًشدٗ ٞسكشٖ دبیی.ٚزً ٙٞلطبٕ دبض ٠ٜثٜٔذ ثٞد سشٕ دبیی ٚثٞد ً٠
ٛیلشٖ.
خت ٗ ٚآٗبدٕ.ثشیٖ.17
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دیذٕ غذایی اصش ٘ٛیبد.سشٗ ٞثبال اٝسدٕ ً ٠دیذٕ خیش ٟضذ ٟث ٝ ٖ٢ضشف ٘ٛیض.٠ٛسكشٖ ٛضدیٌص ٝ
دسش٘ ٞخٔٞش سٌ ٙٞدادٕۺ
١ی آهبً!٠١دبیی؟یي دكؼ ٠ث ٠خٞدش اٗٝذ  ٝاخٖ ًشدۺ
ًبٗیبس-ثشیٖ
ثب ٖ١سٞاس ٗبضی ٚضذیٖ.یٌٖ ً ٠سكشیٖ ضٞغٖٔ سش سكز.دسش٘ ٞخٔ ٞثشدٗ ٞؾجط ٞسٝضً ٚشدٕ
اُ ٠ػبضوٖ ثبضی اُ ٠دبدس ٌٛطی ثبس ٞدٛیبٗٗ ٞیسبصٕ
دسشبٗ ٙٞس ٞدسز  ٖ١سٗ ٞیطی ٗبّ خٞدٕ ٗ ٚث ٠داضشٜز ٗیٜبصٕ
سٛٞ٘١ ٞی ًٜٞ١ ٠صِٛشا ٠ً ٖٛیشٝص ضت ٗ ٚثیش ٞسطشض٠
س ٠ً ٞػطوی ٛلسی ًبش ث ٠دادٕ ثشسی سبًی ای ٚكبغٔ ٠سشض٠
ثیوشاس ٟدٖٓ آسٛ ٕٝذاس ٟدٖٓ خ٠ٛٞ؟
 ٠ٛسبص ٟای ٚاً ٠ٓٝبس ٟدٖٓ سٗ ٠ً ٞیطٜبسی ٗ ٚاضسبسی ٘ٛیش ٠ٛٞػطوشًٜ ٞبس ثضاس ٟدٖٓ
(ثیوشاس اص ض٢بة سیبٕ)
سٞی كٌش خٞدٕ ثٞدٕ.ی ٠ضسی ٗیِلز ای ٚضشف دٓط ٖٜٗ.٠دبى هبطی ًشدٗب.ثب ایسشبدٗ ٙبضیٚ
دیبد ٟضذٕ.دٛجبٓص سا ٟاكشبدٕ.ااا!٠٢٢٢١ای ٚهػش ٟیب خ٠ٛٞ؟كي ً ٖٜیٛ ٠یٖ سبػز ط ّٞثٌط ٠سب ث٠
دس اغٔی ثشسی.ثب ١ش خًٜ ٙٞذٛی ثٞد ثبالخش ٟسسیذیٖ.سب دس ٝثبص ًشدٕ ِٛ ٠٘١ب١ب س٘ز ٗب
زشخیذ ٠٘١.ثٞد ٙث ٠خض آسش.سكشٖ خٔٞسش  ٝثب  ٠٘١سالٕ  ٝاضٞاّ دشسی ًشدٕ.خٞاسشٖ ثطی٠ً ٖٜ
ٗبٗبً ٙبٗیبس ً ٠ضبال خبٓٗ ٠شیٖ غذاش ٗیٌُ ٖٜلزۺ
آدسیٜب خب ٙثشٝس ٞاسبم ًبٗیبس ٓجبسبس ٞػٞؼ ًٗ ٚبدس.
زطٖ ٜٙٞ٘ٗ.كوط....ًبٗیبس-س ٞثش ٝخٔٗ ٖٜٗ ٞیبٕ.
خذایب ضٌشر داضشٖ كٌش ٗیٌشدٕ ًً ٠ذ ٕٝاسبم ٗبّ ًبٗیبس ٠ً ٟخٞدش ك٘٢یذ.ث ٠طجو ٠د٠ً ٕٝ
سسیذیٖ ًبٗیبس سكز س ٞی ٠اسبم ً ٠دسش سلیذ ثٞد٘١.شا١ص سكشٖ س.ٞ
-ز ٠اسبم خٞضِٔی!
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ًبٗیبس-صٝد ٓجبسبس ٞػٞؼ ً ٚثیب دبیی.ٚ
ا.ٟای ٚی ٞ٢ز ٠ثذاخالم ضذ!ثی خیبّ!ٗبٛش ٝ ٞضبٓ٘ ٞدساٝسدٕ  ٝسٝی سخز ُزاضشٖ.سٞی آی ٠ٜی٠
دسز ث١ٞٗ ٠بٕ ًطیذٕ  ٝسكشٖ دبیی.ٚ
آسش-آدسیٜب ثذ ٝاال ٙسبّ سطٞیْ ٗیط.٠
دٝیذٕ ًًٜ ٠بسش ثطی ٖٜی ٞ٢دبٕ دیر خٞسد.داضشٖ ٗیٞكشبدٕ.زطبٗ ٞثسشٖ ًٛ ٠جیٗ ٖٜخٖ داسٟ
ٗشالضی ٗیط.٠ی ٠دكؼٗ ٠شٞهق ضذٕ  ٝسٞی ی ٠خبی ُشٕ ٛ ٝشٕ كش ٝسكشٖ.زطبٗ ٞثبص ًشدٕ دیذٕ
غٞسر ًبٗیبس سٞی دٝسبٛشی غٞسس٘ ٝ ٠ثی ٚصٗیٞ١ ٝ ٚا  ٖ٢ِٛداضش.٠ی ٠ضس خیٔی خٞثی
ثٞد.دسشص ً ٠دٝس ً٘شٕ ثٞد ً٘شٗ ٞداؽ ًشد ٟثٞد ٛ ٝلسبش سٞی غٞسسٖ ٗیخٞسدٓ ٙٞ٘١.طظ٠
غذای ضٔیي سٞح اٗٝذ  ٝسبّ سطٞیْ ضذ.ثب ای ٠ٌٜخیٔی خٞة ثٞد اٗب ٗدجٞس ثٞدٕ ثیش ٙٝثیبٕ.ثب ثی
ٗیٔی اصش خذا ضذٕ.
ًٜٗ٘ٙٞبٗیبس-ضٞاسز ًدب ثٞد؟ثیطشش ٗشاهت خٞدر ثبش.
یؼٜی د ٝسب ضبظ ُٜذ ٟسٝی سشٕ سجض ضذ.ایً ٚبٗیبس ثٞد ًُ ٠لز ٗشاهت خٞدٕ ثبضٖ.ثب غذای خبٓ٠
ٗشیٖ ً ٠داضز ث ٖ٢سجشیي ٗیِلز ث ٠خٞدٕ اٗٝذٕ.ثؼذ اص داد ٙػیذی ١ب سكشیٖ ً ٠ضبٕ
ثخٞسیٖ.ثؼذ اص ضبٕ خٛٝٞب ی ٠طشف  ٝدذس ٗبدسا ی ٠طشف ٛطسش.ٚ
ثبثب-ثس١ ٠ب یٓ ٠طظٗ ٠یبی.ٚ
 ٙٞ٘٘١سكشیٖ دیططٛ ٙٞطسشیٖ.
ثبثب-ساسشص ٗ ٚیٗ ٠بٗٞسیز ثشإ دیص اٗٝذٗ ٠ً ٟدجٞسٕ ثشٕ ٗ ٝبدسس ٖٛٞثب١بسٗ ٙٞیجشٕٗ.شیٖ
خب ٝ ٖٛث٢شإ ٝدٓیبسٕ ً ٠ایٜدٞس ً ٠دذسسٗ ٙٞیِ ٚثبیذ سشیغ سش ثشُشد ٙآٗشیٌب ز ٙٞث٢شإ
ضشًشص ٓٛٞٗ َٜذٗ.ٟی٘ٛٞیذ ض٘ب ز٢بس ٛلش ً ٠ز ٙٞثٔیطبسُ ٙٞشكشسز ٗدجٞسیذ ثشیذ ض٘بّ.
آسش ٖٜٗ-ضشًشٖ ٓ٘ٛ.٠ِٜیذٛٝسشٖ زطٞس ثِٖ ً ٠ثب ضشف ثبثب ٗ ٖٜساضز ضذٕٗ.شبسلبٖٜٗ ٠ٛ
٘ٛیش ٖٛٞثیبٕ.
خٞة ٗب س ٠سب٘ٛ ٖ١یشی.ٚػ٘ ٞث٢شإ ٠ٛ-دخششٕ ثٔیطب ُشكشسزٗ.یذٛٝیذ زوذس ثشای ًٜسْ ًشدٛط ٙٞثبیذ خسبسر ثذیذ؟
ًبٗیبس-یؼٜی كشدا ٗب ثشیٖ؟
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ثبثب-آس ٟثبثبخب.ٙ
ٓٝی...سبٗیبسٓٝ-ی ٛذاس ٟدیِ.٠ثذ ٟسٛ ٠لشی ٗیشیٖ ػطن  ٝضبّ؟!
ث ٠ضشطی ً ٠س ٠ز٢بس سٝص ثیطشش طٌٛ ّٞط٠؟!سبٗیبس-خیٔی خٞة ثبثب.
ثبثب-خٞة دیِٗ ٠ب سكز صض٘ز ٗیٌٜیٖ.
خبٓٗ ٠شیٖ-ثٞدیذ ضبال.
ٗشسی دیِ.٠اكشبدی ٚس ٞصض٘ز.ثب  ٠٘١خذاضبكظی ًشدیٖ ٗیخٞاسشٖ ثشٕ ثیش ٠ً ٙٝسبٗیبس ُلزۺ
آٗبد ٟثبش كشدا غجص ٗیبیٖ دٛجبٓز.ثبض ٠ثبثب اِٛبس ٗیخٞاد زیٌبس ً.٠ٜثب ضٞخی  ٝخٜذ ٟسٞاس ٗبضیٜبٗ ٙٞضذیٖ  ٝسكشیٖ خ.٠ٛٞ
كػْ۵۵
غجص ثضٝس دبضذٕ.دسز  ٝغٞسس٘ ٞضسشٖ.خذاسٝضٌش ٝسبیٔ٘ ٞدیطت خ٘غ ًشد ٟثٞدٕ.یٗ ٠بٛشٞ
سلیذ  ٝضٔٞاس خی ٚس َٜس َٜدٞضیذٕ  ٝی ٠سط ٓت صدٕ  ٝسكشٖ ثیش.ٙٝدیذٕ داس ٟسشٝغذا ٗیبد
سبٗیبس-ای ٚثیطؼٞس ٜٞ١ص خٞاث٠؟
ٗٞدة ثبش آهب!١یر ٝهز ی ٠ایشاٛی س ٝس٢ذیذ .ٌٚٛثب ای ٚضشكٖ  ٠٘١صد ٙصیش خٜذ.ٟ
ًبٗیبس-خیٔی خٞة آٗبد ٟای؟
ًٞس ًٛ ٠یسشی!ث ٠سبٗیبس ِٛبً ٟشد  ٝث ٚٗ ٠اضبسً ٟشد
ًبٗیبسٝ-اهؼب ثیطؼٞس!ٟ
آسش ز٘ذ ٞٛٝاٝسد ُ ٝزاضز سٗ ٞبضی ٖٜٗ.ٚخذاضبكظی ًشدٕ  ٝسٞاس ضذٕ.
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سبٗیبس ؾجط ٞسٝضً ٚشد  ٝیي آ َٜ١آسُ ٕٝزاضز ٖٜٗ.خٞاثیذٕ.
ثب سٌٛٞبی ضذیذی ثیذاس ضذٕ.
ًبٗیبس-ثیذاس ض ٞخب ٖٛسسیذیٖ.
س ٞزطبش صّ صدٕ ٘ٛیشٛٞسشٖ زطٖ ثشداسٕ ا ٖٛٝضشكی ٘ٛیضد  ٝثِٛ ٚٗ ٠بٗ ٟیٌشد.س ٞزطبش ؿشم
ضذ ٟثٞدٕ ثب غذای سبٗیبس ث ٠خٞدٗ ٙٞاٗٝذیٖ
ًبٗیبس سكشی ثیذاسش ًٜی خٞدسٖ خٞاثیذی؟اص س ٞیوٖ ضشاسر ٗیضد ثیش.ٙٝداؽ ًشد ٟثٞدٕٝ.ای خذا زشا ایٜدٞسی ضذٕ؟ٗ١ ٠ً ٚیر ًططی ث٠
خٜس ٗخبٓق ٛذاضشٖ!
دیبد ٟضذٕ  ٝدطز سش ًبٗیبس سا ٟاكشبدٕ.سٞی ٝیال اص خٞدش هط َٜسش ثٞد.كٌش ً ٖٜزٜذ ٗیٔیبسدی
ٗی اسصیذ.دس زی؟غبخبثص سییس ثی٘بسسشب١ ٠ٛب!خشد!٠ٓٞ
سبٗیبس-آدسیٜب ًذ ٕٝاسبهٗ ٞیخٞای؟اسبهب ثبال ٙثشِٛ ٝب ًٚ ٟسب ٝسبیٔش ٞثیبسٕ.ثبال اسبهبش خیٔی
هط َٜثٞد ٓٝی ٗ ٚاسبم سیب ٝ ٟسلیذ س ٝاٛشخبة ًشدٕ.ضبٓ٘ ٞثشدٓطشٖ ً ٠دیذٕ دس صد.ٙ
ثلشٗبییذًبٗیبس-ثلشٗبییذ خب ٖٛایٝ ٚسبیٔش ٙٞای ٖٜؿزاس.ٙٞآجش ٠اُُ ٠شس ٠ٜای.
ی ٠سیشی ؿزا  ٖ١دسشص ثٞدٝ.ای زوذ ٗ٢شث ٙٞضذ.ٟثب كٌشضٖ دٖٓ ُشٕ ٗیط.٠ا!٠٢٢١ای ٚكٌشا
زی٠؟!
ٗشسیثذ ٙٝضشف اص اسبم سكز ثیشٝ.ٙٝسبیٔ٘ٞزیذٕ  ٝضشٝع ًشدٕ ث ٠ؿزا خٞسدٝ.ٙسطبی ؿزإ ثٞدٕ ً٠
ی ٠زیض سیب١ی ٞسٞی ثطوبثٖ دیذٕ.ثب دیذ ٙسٞسي ی ٠خیؾ ثٜلص ًطیذٕ.
سبٗیبس ً ٝبٗیبس ١ش د ٝثب ٖ١دشیذ ٙس ٞاسبم.
سبٗیبس ِٛشا ٙثٞد اٗب سبثٔ ٞثٞد ًبٗیبس كوط داسٛ ٟوص ثبصی ٗیٌ ٝ ٠ٜاثشی اص ِٛشاٛی  ٝسشس سٞی
غٞسسص ٛجٞدً.بس خٞد ثی ضشكط.٠
سبٗیبس-زی ضذٟ؟
-ای...ایی..ای ٚخب.
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 ٝث ٠ثطوبثٖ اضبسً ٟشدٕ.سبٗیبس خٔ ٞاٗٝذ  ٝسٞسٌ ٞاص س ٞثطوبثٖ ثشداضز.یِٛ ٠ب ٟث٢ص اٛذاخز ٝ
ثؼذ ثب ػػجبٛیز یِٛ ٠ب ٟثً ٠بٗیبس
سبٗیبسً-بٗیبس ِٗ ٠ثس ٠ای ً ٠ایٌٜبسٗ ٝیٌٜی؟ثبس آخشر ثبض.٠آدسیٜب ثب س١ ٖ١ٞسشٖ
ٞ١س سالكی ث ٠سشر ٛض.٠ٛك٘٢یذیٚ؟
دٝسبٗٗ ٙٞثْ ثس١ ٠بی ضشف ُٞش ً ٚسشاٗ ٞٛٞسٌ ٙٞدادیٖ  ٝا ٖٛٝسكز ثیش ٝ ٙٝدسٗ ٝطٌٖ ثٖ٢
صد.
ًبٗیبس-آسص ثس؟
آسص ثس.دسشط ٞثب ٓجخٜذ خٔ ٞاٝسد ٗ ٖٜثب ٓجخٜذ دسش٘ ٞس ٞدسشص ُزاضشٖ.دیِ٘ٛ ٠یشٛٞسشٖ ثیطشش دسش٘ ٞسٞ
دسشص ثضاسٕ ز ٙٞاٞٛٝهز دیِ ٠اخشیبس خٞدٗٛ ٞذاضشٖ.سشیغ دسشً٘ ٞطیذٕ ثیش.ٙٝثذ ٙٝضشف
دیِ ٠ای ثیش ٙٝسكزٓ.جبسبٗ ٞثب یذسز ٓجبس ساضشی ػٞؼ ًشدٕ  ٝخٞاثیذٕ.غجص صٝد ثیذاس ضذٕ
ز ٙٞهشاس ثٞد ثشیٖ دسیب.صٝد سكشٖ دبیی.ٚدسشا ٜٞ١ص ثیذاس ٛطذ ٟثٞد.ٙی ٠غجطٗ ٠ٛٞطشی دسسز
ًشدٕ  ٝسكشٖ ثیذاسض.ًٖٜ ٙٞی ٠هبثٔ٘ٗ ٝ ٠اله ٖ١ ٠ثشداضشٖ  ٝسكشٖ س ٞاسبهط.ٙٞخٞدض ٙٞخٞاسشٚ
س ٞی ٠اسبم دیص  ٖ١ثبض.ٚسكشٖ ثبال  ٝآس ٕٝدس اسبهط ٞٛٞثبص ًشدٕ.دبٝسزی ٚدبٝسزیٛ ٚضدیي
سخشط ٙٞضذٕ ٗ ٝاله ٝ ٠هبثٔ٘ ٠سٗ ٝطٌٖ  ٝثبضذر صدٕ ث.ٖ١ ٠
كػْ۵۲
ی١ ٞ٢شدٝسبض ٙٞثب ٝ ٝ ّٞ١ال اص خٞاة دشیذ ٖٜٗ.ٙاص خٜذ ٟثی ضبّ ضذٕ ٛ ٝطسشٖ.یٌٖ ً ٠ضبٖٓ
ث٢شش ضذ ِٛبضً ٙٞشدٕ ً ٠ثب اخٖ ِٛبٕ ٗیٌٝ.ٜٚای خبى ث ٠سشٕ ایٜب ًٓ ٠جبس سٜطٙٞ
ٛیسز١.یییی!
ثب یي ثجخطیذ سشیغ دٝییذٕ ثیش.ٙٝ
سبٗیبسٝ-ایسب ثجی.ٖٜاص خٞاة ٛبص ثیذاسًٗ ٙٞشدی ثبیذ سبٝاٛطٖ ثذی.
٘١ی ٚخٞس ً ٠داضشٖ ٗیذٝییذٕ  ٝا ٙٝدٝسب  ٖ١دٛجبٖٓ ُلشٖۺ
ا ٠ٌٜٛ ٟداضشی خٞاة ٗٗ ٜٞیذیذی؟ًبٗیبسٗ-ب اُ ٠خٞاة س ٞسٗ ٝیذیذیٖ سب ضبال غذ ثبس اص خٞاة دشیذ ٟثٞدیٖ.
-ایییططص!ض٘ب ٓیبهشطٛ ٞذاسی ٚثیبٕ س ٞخٞاثش.ٙٞ
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ًبٗیبس-آ٢ی ضٌش٘١.ی ٚخب ًٗ ٠یجیٜی٘ز ٝاس١ ٠لز دطش٘ ٙٞثس.٠
خٞاسشٖ خٞاثط ٞثذٕ ً ٠یُ ٞ٢شكشٖ دسشبض ٞدٝس ً٘ش ُ ٝشد ٖٛضٔوً ٠شدٛ.لس س ٞسی ٖٜضجس
ضذ.دس ُٞضٖ آسُ ٕٝلزۺ
ای ٖٜسالكی.خٞاسشٖ ثِٖ ز ٠سالكی خٞثیٝ ٖ٢اسٖ ُزاضشی ً ٠یذكؼ ٠ثـٖٔ ًشد  ٝسلز ُشكشٖ.سبٗیبسٕ اٗٝذ سب
سٛٞسز هٔؤٌٖ داد ٖٜٗ.اص صٝس خٜذ ٟاص زطبٕ اضي اٗٝذ.ثبالخش ٟسؾبیز دادً ٖٓٝ ٞٛشد.ٙ
ثب ٖ١سكشیٖ س٘ز ٗیض غجط ٝ ٠ٛٞیي غجطٗ ٠ٛٞطشی خٞسدیٖ.
ًبٗیبس-ساسشی ٗ ٚسٞی ثی٘بسسشب ٙیً ٠بسی ثشإ دیص اٗٝذ ٟثبیذ سشیغ ثشُشدٕ.آدسیٜب س ٖ١ ٞضؼج٠
ی ثی٘بسسشبٛز ػٞؼ ضذ.ٟ
سب ایٜبس ٝضٜیذٕ س َٛاص س ٕٝسكز.دٖٓ ُشكز.یؼٜی ًدب ٗیخٞاد ثشٟ؟دیِ ٠اضش٢ب ٛذاضشٖ ؿزا ثخٞسٕ.
ٗشسی ٚٗ.ثشٕ س ٞاسبهٖ.سبٗیبسً-دب؟س ٠ً ٞزیضی ٛخٞسدی؟
زشا سیشضذٕ.سبٗیبس-ساسشی دٝسشبی ٗب ٘١یٝ ٚیال خلشی ٚهشاس ٟضبٕ ثب ٖ١ثبضیٖ.
خٞش ثِزسٓٝ.ٟی ٗ٘ٛ ٚیش ٖٛٞثیبٕ.دیِ ٠كشغز سٞاّ ًشد ٙس ٝث٢ص ٛذادٕ .دٝیذٕ س ٞاسبهٖ  ٝدس ٝهلْ ًشدٕ.ثبُٞضیٖ آَٜ١
ُزاضشٖ.
ٗیخٞای ثشی اص دیطٖ دیِ ٠ػطن ٗ ٚثی ٘١سلش ٗیشی سلش دٓٞادسٖ ٝاس ٠سٞ
دٓٞادسٖ ٝاس ٠س ٞػطن ٗ ٚثش ٝس٢ٜب ثش ٝاٗبثخٜذ ایٓ ٚطظ١ ٠بی آخشٝ
دهیو١ ٠بی آخشٗ ٟیشی ٝاس٘١ ٠یط٠
ٗ ٠ً ٙٞ٘١ ٖٜػطن س ٞس٘ ٕٞصٛذُیط٠
 ٠ٌٛٞ٘١دٓخٞضی ٛذاس ٟثؼذس ٞس٘ٗ ٕٞیط٠
ًی ٗثْ سٗ ٞیط...٠
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(دهیو١ ٠بی آخش_ٗشسؿی دبضبیی)
آ ٠ً َٜ١س٘ ٕٞضذ ث ٠خٞدٕ اٗٝذًٕ ٚٗ.ی ایٜوذس ُشیً ٠شدٕ؟!غٞسسٖ خیس ٠خیس!٠اغال ٗ ٚزشا
ثبیذ ثشای سكش ٚاٛ ٙٝبساضز ثطٖ؟آس.ٟضبال ك٘٢یذًٕ ٚٗ.بٗیبس ٝدٝسز داسٕ.......
هس٘ز ۵۳
اص دٔ١ ٠ب اٗٝذٕ دبیی.ٚدٝسشبی سبٗیبس ً ٝبٗیبسٕ(ز ٠صٝد غبضجص ضذٕ)كٞم آؼبد.ٙس ٠سب
دخششٙۺسػٜب  ٝآ٢بٕ  ٝیٔذاً.بٗیبسٕ ً ٠اص غجص سكشٜٞ١ ٠ص ٛیٗٞذٝ ٖٜٗ.ٟاسٛ ٠ب١بس دبییٛ ٚیٗٞذٕ.االٙ
 ٙٞ٘٘١ضبؾش  ٝآٗبدٗ ٟیخٞایٖ ضبٕ سًٜ ٝبس دسیب ثخٞسیٖ.
سػٜب-آٗبد ٟایذ ثس١ ٠ب؟
 ٙٞ٘٘١ثب ُ ٖ١لشیٖ ثٔ.٠اص ٝیال ثیش ٙٝسكشیٖ  ٝز ٙٞكبغٔٝ ٠یال سب دسیب صیبد ٛجٞد دیبد ٟسكشیٖ.ثؼذ اص ۵
دهیو ٠سسیذیٖ.
آ٢بٕ-ثس١ ٠ب ٜٞ١ص ًبٗیبس ٛیٗٞذٟ؟
سبٗیبس.٠ٛ-اص غجص سكش ٠ثیشٜٞ١ ٝ ٙٝص ٛیٗٞذ.ٟ
یٔذا-ساسش ٠هشاس ٟكشدا ثشٟ؟آخٗ ٠ب سبص ٟاٗٝذیٖ.دٝسز داضشیٖ ثیطششدیطص ثبضیٖ.
ثب ای ٚضشكص دٝثبس ٟدٖٓ ُشكز.یبدٕ سكش ٠ثٞد ًٗ ٠یخٞاد كشدا ثش.ٟخٞضطبّ ثٞدٕ ً ٠ثب خٞدٕ ًٜبس
اٗٝذٕ  ٝك٘٢یذٕ دٝسص داسٕ.س٘١ ٞی ٚكٌشا ثٞدٕ ً ٠یذكؼ ٠سػٜب داد صد
اِ اٛٝب١بش داسٗ ٟیبد. ٙٞ٘٘١ث ٠خبیی ً ٠داضز اضبسٗ ٟیٌشد ِٛبً ٟشدیٖ.آسٗ ٟبضی ٚخٞدش ثٞد.خیٔی ضیي اص ٗبضیٚ
دیبد ٟضذ.آدسیٜب كذار ض ٠ز ٠خزث ٠ای داس!ٟآس ٕٝاٗٝذ طشك٘ ٝ ٙٞث ٠٘١ ٠سالٕ ًشد ث ٠ً ٚٗ ٠سسیذ
ِٛبٕ ٌٛشد.
ًبٗیبس-سالٕ
سالٕ.خٞثی؟ثب یي دٞصخٜذ اداٗ ٠دادۺ
ًبٗیبسِٛ-شا ٖٛضذی؟
خیٔی غبدهب ٠ٛخٞاة دادٕۺآسٟ
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یذكؼ ٠سشض ٞثبال اٝسد ً ٠كٌش ًُ ٖٜشدٛص ضٌسز.زٜب ٙثب ث٢ز ِٛبٕ ٗیٌشد ًُ ٠لشٖ
زیطذ!ٟیؼٜی ٝاهؼب ٗ ٚاص كشدا دیِ ٠ای ٚزط٘بس٘ٛ ٝیجیٖٜ؟س ٞزط٘بٕ اضي خ٘غ ضذ.ثب ی ٠ثجخطیذ
اصخ٘غ كبغُٔ ٠شكشٖ.ایٜوذس كٌشٗٗ ٙٞطـ ّٞثٞد ً١ ٠یسٌی ضبٕ ٘ٛیخٞسد.سكشٖ  ٝسٝی ی ٠غخشٟ
ٛطسشٖ  ٝث ٠دسیب ِٛبً ٟشدٕ.ثؼذ اص زٜذ دهیو ٠سبی ٠یٛ ٠لش سًٜ ٝبسٕ ضس ًشدٕ.سشٗٞ
ثشُشدٛٝذًٕ.بٗیبس ًٜبسٕ ٛطسش ٠ثٞد.
ًبٗیبس-زیضی ضذٟ؟
٠ًٛبٗیبس-اِٛبس ٛبساضشی؟اصضشكبی ٗٛ ٚبساضز ضذی؟
سشیغ خٞاة دادٕۺ.٠ٛ ٠ٛایٜطٞس ٛیسز۱
ًبٗیبس-ث ٖ٢اػش٘بد ٛذاسی ً ٠ثب١بٕ دسدٝدّ ًٜی؟
زشآٝ.ی ثبیذ هجٔص اص ی ٠زیضی ٗط٘ئ ٚضٖ.ًبٗیبس-خیٔی خٞة١.ش خٞس ساضشی.
ثؼذ ثب یٓ ٠ط ٚضیط ٙٞاداٗ ٠دادۺدبض ٞثشیٖ دیص ثس١ ٠ب ٗیخٞایٖ ثبصی ًٜیٖ.
ثب سؼدت ِٛبش ًشدٕ.ا ٠ً ٖٛٝدیذ ٜٗٞ١ ٚص .ِٖٜ١دسشُ٘ ٞشكز  ٝثٜٔذٕ ًشد.
ًبٗیبس!َٜ٢ٛ-
زـــــــــــــــــــــــی؟ساسشص خیٔی اص دسشص ٛبساضز ضذٕ.
ًبٗیبس-زی٠؟زشا ایٜدٞسی ِٛبٕ ٗیٌٜی؟یؼٜی .ٌٚٛ َٜ١صٝد سش ثیب ًٗ ٠یخٞإ ضت آخشی ًٜبسسٙٞ
خٞش ثبضٖ.
ا.ٟكوط ثٔذُٜ ٟذ ثض ٠ٛس ٞضبّ خٞة آدٕ.
 ٙٞ٘٘١دٝس ٛ ٖ١طسش ٠ثٞدیٖ ٗ ٝیخٞاسشیٖ خشئز  ٝضویوز ثبصی ًٜیٖ.
سبٗیبس ثطشی س ٝدٝس داد  ٝاكشبد ثً ٠بٗیبس  ٝسػٜب.
ًبٗیبس-خشئز
سػٜب-ثبیذ ث ٠د ٟسب اص ٗخبطجبر ص َٛثضٛی  ٝثِی ١لش ٠دیِ ٠ػشٝسیش.٠
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ُ ٙٞ٘٘١لشیٖ االً ٙبٗیبس ٜٗلدش ٗیط ٝ ٠ثب ػػجبٛیز ثبصی س ٝثٗ ٖ٢یض.٠ٛاٗب خیٔی سیٌٔس،ص َٛصد
 ٝث ٠د ٟسب ُلز.دٜ١بٗ ٙٞاٛذاص ٟؿبس ضشا ثبص ٗٛٞذ ٟثٞدُٞ.ضیطُ ٞزاضز س ٞخیجص  ٝاص خبش ثٜٔذ
ضذ.آس ٕٝاٗٝذ س٘ز ٗ.ٚدسشط ٞثشد س ٞخیجص  ٝیي زیضی دس اٝسد.خٔ ٕٞصا ٞٛصد  ٝی ٠ضٌالر
ُشكز خٕٔٞۺ
ًبٗیبسۺثب ٗ ٚاصدٝاج ٗیٌٜی؟

كػْ آخش
ثب ای ٚضشكص  ٙٞ٘٘١صدیٖ صیش خٜذ.ٟ
ًبٗیبس-ضٞخی ٘ٛیٌٗ.ٖٜیخٞإ آٝیً ٚسی ثبضٖ ً ٠ثبضٌالر اص ػطوص خٞاسشِبسی ٗیٌ١.٠ٜیسی
ٛشٛٞسشٖ ثِٖ.اص ضي ًبسش خطي ضذ ٟثٞدٕ.یذكؼ ٠غذای دسز  ٝسٞر ثس١ ٠ب ثٜٔذ ضذً.بٗیبسٕ
ً ٠دیذ ٗ ٚضٌ ٠ضذٕ.دسشُ٘ ٞشكز  ٝدٛجبّ خٞدش ًطیذ ثی ٚدسخشب ٛ ٝطٛٞذٕ.خٞدضٖ ًٜبسٕ
ٛطسز  ٝدسشُ٘ ٞشكز س ٞدسشص.
ًبٗیبسٝ-هشی اٗٝذی سٞی ثی٘بسسشب،ٙاص  ٙٞ٘١آٝص ثشإ دسدسش دسسز ًشدی.ا ٙٝاص ضشف صدٛز
خٔٞی آسبٛسٞس،ا ٖٛٝاص دس هلْ ًشدٛز.دسسش ٖٜٗ ٠یً ٠بسایی ًشدٕ ٓٝی ٘١ص ًبسایی ٗیٌشدٕ ً٠
صیبد اریز ٛطی.خیٔی اص ضشظ خٞسدٛز ٓزر ٗیجشدٕ.كوط ٗیخٞاسشٖ ضشظ ثخٞسی  ٝػػجبٛی
ضی.اٗب ثؼذ دیِ ٠دٖٓ ٘ٛیٗٞذ ًبسی ً.ٖٜدیِ ٠ك٘٢یذ ٟثٞدٕ اً ٙٝبٗیبس هجٔی ٛیسشٖٝ.هشی ك٘٢یذی
ٗ ٚسییس ثی٘بسسشب ٖٛهیبكز اٛوذ ثبٗض ٟضذ ٟثٞد ًٗ ٠یخٞاسشٖ ثخٞسٗز،اُ ٠خٞدر ٘ٛیشكشی
ٗط٘ئ ٚثبش ًٜششّ خٞدٗ ٞاص دسز ٗیذادٕ.اٗشٝصٕ ًُ ٠لشٖ ٗیخٞإ ثشٕ  ٝثی٘بسسشب ٙس ٞس ٝػٞؼ
ًشدٕٗ.یخٞاسشٖ ً ٠اُٞ١ ٠س ٠اص سشٕ ثش ٟثیش.ٙٝاص  ٙٞ٘١غجص سكشٖ دسیب  ٝثب خٞدٕ خٔٞر
ًشدٕ.ك٘٢یذٕ ً٘ٛ ٠یش ٖٛٞاصر دسز ثٌطٖ.ای ٚثٞد ً ٠ثشُطشٖ ایٜدب.ثب خٞدٕ هسٖ خٞسدٕ ً ٠اُ٠
دٝسٖ داضش ٠ثبضی ١یسٞهز س٢ٜبر ٛضاسٕ.س ٞثذ١ ٙٝیر ٛبص ًشدٛی هٔت ٗ ٜٞسػبضت ًشدی
آدسیٜب.س ٞثذ ٙٝای ٠ٌٜخٞدر ثل٘٢ی ثب ضیطٜبر ضذی صٛذُی ٗ.ٚثب١بٕ اصدٝاج ٗیٌٜی ػطن ٗٚ؟
ٜٗٞ١ ٚص س ٞضي ضشكبش ثٞدٕ.خیٔی ثی ٗوذٗ ٠ایٜب سُ ٝلز.اضي ضٞم س ٞزطبٕ خ٘غ ضذٝ.هشی
اضي  ٝسٌٞس٘ ٞدیذ ثٗ ٠ؼٜی ٜٗلی ثشداضز ًشد.اص خبش ثٜٔذ ضذ ٘١ ٝی ٚطٞس ً ٠ػوت ػوت
ٗیشكز ُلزۺ
ًبٗیبس-ثبض.٠اُ ٚٗ ٠اٛوذس اریشز ٗیٌ ٠ً ٖٜثبػث ٗیطٖ اضٌز دس ثیبدٗ.یشٕٗ،یشٕ سب ساضز
ثبضی.خذاضبكظ ثشای ٘١یط.٠
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خذی خذی داضز ٗیشكز ٖٜٗ.دیِ ٠ث ٠خٞدٕ اٗٝذ ٟثٞدٕ.دٝییذٕ دٛجبٓص.دسشبٗ ٞاص دطز دٝسش
ضٔوً ٠شدٕ
ً-.بٗیبس
ًبٗیبس-خبً ٙبٗیبس؟خب ٖٛػضیضٕ؟!
دٝسز داسٕاِٛبس ٘١ی ٚی ٠ً٘ٔ ٠ثشاش ًبكی ثٞد.ثشُطز طشكٖ  ٝاص س ٝصٗی ٚثٜٔذٕ ًشد  ٝدٝس خٞدش
ٗیسشخٛٞذٕ  ٝداد ٗیضدۺ
خذاااااایب ضٌشر

ٓطظ١ ٠ب ٗیِزسد
آٛس ٠ثِزضز ٘ٛی آیذ ثبص
هػ ٠ای اسز ً١ ٠شُض دیِش
ٛشٞا ٙضذ آؿبص
سؾٞا.ٙسی اذ___سبثسشب۹۴ٙ
۵۵ضٌشر
www.negahdl.com
ِٛب ٟداٞٔٛد ٗشخغ داٞٔٛد سٗبٙ
دس غٞسسی ًٗ ٠بیْ ثٌ٘١ ٠بسی ثب ٗب ١سشیذ  ٝیب ٞٛیسٜذ١ ٟسشیذ ٗ ٝیخٞا١یذ ً ٠سٗب٢ٛب یب
ضؼش١بیشب ٙدس هبٓت ٛشٕ اكضاس ٗٞثبیْ سبخشٜٗ ٝ ٠شطش ضٛٞذ ٗیشٞاٛیذ ثٝ ٠ثسبیز ٗب ٗشاخؼٗ ٝ ٠ب ثب
س٘بس ثِیشیذ
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برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

