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دستٖ سا ت٠ داٗٚ ٓثاسٖ ُشكتٖ تا ًٜتشّ دٛثا٠ٓ اش ساحت تش ضٞد. چشخی دس سآٚ صدٕ 

ٝ چ٢شٟ ی خٜذاٙ حاضشیٚ سا اص ٛظش ُزساٛذٕ. تا ٝخٞد سٝضٚ تٞدٙ چٜذیٚ اسپیٔت، 

ستغی ت٠ ١ٞا ٛذاضت اص حشاست دّ ػاضن ٝ احساس ُشٗا داضتٖ. ضایذ ١ٖ ایٚ ُشٗا 

تیوشاسٕ ایٜغٞس ٗی سٞختٖ. تا ٝخٞد سِٜیٜی ٓثاس، هذٕ ١ایٖ ت٠ سثٌثآی یي ًثي 

تٞد. سشٕ سا تا احتیاط تشُشداٛذٕ. اص ١٘اٙ اتتذا استشس داضتٖ تٞس اص ١ٞٗایٖ خذا ضٞد 

ٝ آٛوذس          صدتٞد. اٗا ًلطٖ تذخٞس پایٖ سا ٗی  ٠ً خٞضثختا٠ٛ تا ًٜٞٙ دٝإ آٝسدٟ

تی تلاٝت ت٠ ٛاساحتی اش سهػیذٟ تٞدٕ ٠ً تا ت٘إ ٝخٞد آش ٝ الش ضذٙ پا١ایٖ سا 

احساس ٗی ًشدٕ. ت٠ صٝس خٞدٕ سا ٠ِٛ داضت٠ تٞدٕ ٠ً َٜٓ ٛضٖٛ. اٗا ِٗش ٢ٖٗ تٞد؟ 

ِٗش دٝتاسٟ ١٘چیٚ ضثی تشای ٗٚ تٌشاس ٗی ضذ؟ ِٗش ٌٗ٘ٚ است اتلاهی اص ایٚ 

٠ً ت٠ ٗؼٜای ٝاهؼی ٝصٖٛ سا ٛل٢ٖ٘ ٝ دس ٗیاٙ اتش١ا سیش ًٜٖ؟ هطِٜتش تشای ٗٚ تیلتذ 

 ِٗش اص ایٚ سٝیا تاالتش ١ٖ داسیٖ؟

 تشٛدٖ؟-

 ٗادس تٞد. ت٠ س٘ت غذا چشخیذٕ.

 خٞتی ٗاٗاٙ؟ چیضی الصٕ داسی؟-

 ٛلس ػ٘یوی اص سش سضایت ٝ ضادی ًطیذٕ.

 ٠ٛ ٗاٗاٖٛ. ٠٘١ چی ػآی٠.-
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 شتة ًشد.تا احتیاط تاس١ای ٝیٞ ضذٟ ی ١ٞٗایٖ سا ٗ

 ٗیالد ًداست؟-

 حتی اس٘ص ١ٖ هٔثٖ سا ٗی ٓشصاٛذ. غذایٖ سا پاییٚ آٝسدٕ.

 سكت دستطٞیی.-

 اضغشاب اص ت٘إ ٝخٜاتص پیذا تٞد.

 تٞ ١ٖ تشٝ سطت سٝ ت٘ذیذ ًٚ. ً٘شَٛ ضذٟ.-

 ٓثخٜذی ت٠ سٝیص صدٕ ٝ ُلتٖ.

 چطٖ ض٘ا ِٛشاٙ ٛثاش.-

 دستص سا ت٠ پیشا١ٜص ٗآیذ ٝ تا حٞاس پشتی ُلت:

اض٠. ٜٖٗ تشٕ تثیٜٖ ایٚ ػاهذٟ ًدا ٗٞٛذٟ. كوظ ی٠ اٗطة تذٝٙ آتشٝسیضی تِزسٟ دی٠ِ ت-

 اص خذا چیضی ٛ٘ی خٞإ.

 ت٠ استشسص خٜذیذٕ. اص ٛظش ٗٚ ١یچ چیض ٛ٘ی تٞاٛست اٗطة سا خشاب ًٜذ.

 ١یچی ٛ٘یط٠ ٗاٗاٖٛ. ایٜوذس ِٛشاٙ ٛثاش. ٝاس٠ هٔثت خٞب ٛیستا.-

ٝ ی٠ خثشی اص ٗٚ تذتخت ٛ٘یِیشٟ. اِٛاس ٠ٛ  دٝستاش٠ً ٛطست٠ ٝس دّ  ػ٘ٞتٖایٚ -

 اِٛاس ٗٚ داسٕ اص دٓطٞسٟ ٗی ٗیشٕ.
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 تشآٗذٕ. ػ٘ٞدس ٗوإ دكاع اص 

اٗطة سٝ تزاس  حذاهْا ٗاٗاٙ؟چیٌاسش داسی علٌٔی سٝ؟ ی٠ ٗا٠١ ضة ٝ سٝص ٛذاسٟ. -

 خٞش تاض٠. پسشا ١ستٚ.

 تا حشظ خٞاب داد:

. اٖٝٛ ٞؼ ٗی٠ٌٜ ٝیا آسٝؽ تچ٠ ٗیِیشٟیا داسٟ پٞضي ػًذٕٝ پسشا؟ اٝٙ اص یاضاس ٠ً -

 اص یاسیٚ ٠ً اص ٝهتی اٝٗذٟ ٗطـّٞ ٓٞدٟ ُشی ٝ ٗسخشٟ تاصی٠...

 ٗیاٙ حشكص پشیذٕ.

 ًاپیتاٙ ت٠ خای ٠٘١ ١ست ٗاٗاٖٛ. اٝٙ ی٠ ٓطٌش سٝ حشیل٠. -

 آ١ی اص سش استیػاّ ًطیذ ٝ ُلت:

 صٝد تشُشد. دّ ٜٖٗ كوظ ت٠ اٝٙ ُش٠ٗ. ٗٚ تشٕ. تٞ ١ٖ تشٝ سطٓثت سٝ دسست ًٚ ٝ-

ٗادس سكت ٝ ٢ٜٖٗ ت٠ ٗٞهؼیت هثٖٔ تاصُطتٖ ٝ ت٠ اٛت٢ای سا١شٝ، خایی ٠ً ٗیالد تایذ اص 

 آٙ سش ٗی سسیذ صّ صدٕ. دیش ٌٛشدٟ تٞد؟

خٞب ٛیست ػشٝس تا ٛیص تاص اص ایٚ عشف ت٠ اٝٙ عشف هْ تخٞسٟ. ی٠ ًٖ سِٜیٚ -

 تاش ٝ تطیٚ سشخات.

 تٖ:ت٠ غٞست خٜذاٙ ٝ تی خیآص چطٌ٘ی صدٕ ٝ ُل
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 چ٠ ػدة سشت خٔٞت ضذ ٝ یاد ٗٚ اكتادی.-

 چیٜی تش تیٜی اش اٛذاخت ٝ ُلت:

خٞدٗٞٛیٖ ١ا، ػشٝسیت اغالً چِٜی ت٠ دّ ٛ٘ی ص٠ٛ. ٠ٛ آب ضِٜٞٓی، ٠ٛ سهع  -

ٗختٔظ، ٠ٛ كضای اختػاغی. تا ی٠ حشًتی ت٠ دستٖ ٗیذٕ ٠ً ی٠ ٛٞاصضی تٌٜٖ غذتا 

٠ً اٖٝٛ تیطتش ضثی٠ ضإ دیٖ اكتاچطٖ سٕٝ صٕٝ ٗیط٠. تؼذ اص غذساّ ی٠ ػشٝسی 

 ؿشیثا٠ٛ.

 ٗتؼدة اص پش سٝیی اش اتشٝیی تاال اٛذاختٖ ٝ ُلت:

؟ ػ٘ٞ تاتاتضسٍ ٝسٝتٞ تشٕ. دختش ٗٞٛذٟ ٠ً تا١اش ٛشهػیذٟ تاضی؟ اٖٝٛ خٔٞ چطٖ -

 دی٠ِ ٗی خٞای چیٌاس ًٜی؟

 پٞكی ًشد ٝ خٞاب داد.

دٗٞٙ. عشف داٗاد ٠ً ٛچ. ١یچٌذٕٝ دٛذٖٝٛ سٝ ِٛشكت. تاص غذ سح٘ت ت٠ دختشای خٞ-

 سس٘اً تؼغیٔٚ. 

 تؼذ اِٛاس ٠ً چیضی یادش اكتادٟ تاضذ ٛا٢ُاٛی دٝس ٝ تشش سا ِٛاٟ ًشد ٝ ُلت:

 ساستی داٗاد ًٞ؟ ٛ٘ی تیٜ٘ص. ٠ٌٜٛ ١یچی ٛطذٟ كشاس ًشدٟ.-

 ت٠ اٛت٢ای سا١شٝ ِٛاٟ ًشدٕ.

 سكت٠ دستطٞیی.-
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 سشش سا پاییٚ آٝسد.

٠ً ٛیستص. ی٠ سش تضٙ تثیٚ ا٠ُ الص٠ٗ سٜذ  آخ٠  ی٠ ساػتی ٗیط٠ اس٢اّ ضذٟ یؼٜی؟-

 تزاسیٖ دسش تیاسیٖ.

 تا خٜذٟ سشی تٌاٙ دادٕ ٝ دس حآی٠ٌ اص ًٜاسش ٗیِزضتٖ ُلتٖ:

. ی٠ تاس تٞ ػ٘شت ی٠ ًٖ ت٠ ٗاٗاٖٛ ً٘ي ًٜی تذ ٛیست یاسیٚ خاٙت٠ خای ایٌٜاسا -

 ٗلیذ ٝاهغ ضٞ. خیش سشت ػشٝسی خٞا١شت٠.

 اسثی اش ًطیذ ٝ ُلت: ًق ١ش دٝ دستص سا سٝی ١ٞٗای دٕ

 ًاپیتاٙ سٝ ٛ٘ی تیٜی اٝٛدا؟ ٗثْ ػواب ٠٘١ چی سٝ صیش ٛظش داسٟ. -

ت٠ دٛثاّ اضاسٟ اش، چطٖ٘ ت٠ س٘ت پٜدشٟ ٝ ًاپیتاٙ ًطیذٟ ضذ ٠ً ٗثْ ١٘یط٠ تا 

دست٢ایی ٠ً پطتص هالب ضذٟ تٞد، ًٜاس  پا١ایی ٠ً ت٠ اٛذاصٟ ٛػق ػشؼ ضا٠ٛ تاص ٝ

ٗیٌشد. تشایص دست تٌاٙ دادٕ. دس خٞاتٖ ٓثخٜذ صد ٝ تا پٜدشٟ ایستادٟ ٝ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ 

 ١٘اٙ ٓثخٜذش دٖٓ سا هشظ ًشد ٠ً ٠٘١ چیض ٗشتة است.

داٗٚ پشچیٚ ٝ دٛثا٠ٓ ی سِٜیٚ ٓثاس ٝ ًلط٢ای  دٝتاسٟ ساٟ اتام سا دس پیص ُشكتٖ.

پاض٠ٜ تٜٔذ ساٟ سكتٚ سا تشایٖ سخت ًشدٟ تٞد. تا ٗالی٘ت دس اتام سا ُطٞدٕ اٗا دیذٙ 

د دس حآی٠ٌ سٝی تخت ٛطست٠ ٝ سشش سا تیٚ دستاٛص ُشكت٠ تٞد دسیای آكتاتی ٝ ٗیال

 آسإ دسٖٝٛ سا ٗٞاج ٝ ٗتالعٖ ًشد. 
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 ٗیالد؟-

 داخْ ضذٕ ٝ دس سا تستٖ. .تاالُشكت اٗا ِٛا١ٖ ٛ٘ی ًشدسشش سا 

 چی ضذٟ؟ چشا ایٜدا ٛطستی؟ خٞتی؟-

ضذٟ تٞدٛذ. تا ِٛشاٛی خٔٞ سِٛص اص ضذت سلیذی ت٠ ٗشدٟ ١ا ٗیضد. ٓث٢ایص اٗا ًثٞد 

 سكتٖ.

 ٗیالد؟چی ضذٟ؟ حآت خٞب ٛیست؟-

 حآص ػادی ٛثٞد. تشخاست ٝ تا كاغ٠ٔ ٗواتٖٔ ایستاد.

 چشا حشف ٛ٘ی صٛی؟ چی ضذٟ؟ خٞٙ ت٠ سشٕ ًشدی.-

غذای هٞست دادٙ آب د١اٛص سا ضٜیذٕ. دٖٓ آضٞب ضذ. یي هذٕ ٛضدیي سكتٖ. یي 

 هذٕ ػوة سكت. ٗیخٌٞب ضذٕ.

 ٗیالد؟-

     تاٛص سا سٝی ٓثص ًطیذ. غذایص اِٛاس اص ١ضاساٙ ًیٔٞٗتش آٛغشف تش ت٠ ُٞش ص

 ٗی سسیذ.

 ٗٚ... ،تشٛح-

 ٓشصش غذایص سثة ١دٕٞ دیٞا٠ٛ ٝاس ١ضاساٙ كٌش ٜٗلی ضذ. 

 ٗٚ...ٛ٘ی تٖٞٛ.-



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

7 
 

 ٛ٘ی تٞاٛست؟ چ٠ چیض سا ٛ٘ی تٞاٛست؟ دیِش دٖٓ ٛ٘ی خٞاست تپشسٖ.

 ٜٗٞ تثخص. ٗٚ ٛ٘ی تٖٞٛ.-

اص ٓحٜص ك٢٘یذٕ. احساس ًشدٕ ُشدش صٗیٚ ت٠ دٝس خٞدش ضذت  ٜٗظٞسش سا

ُشكت، چٞٙ ٛ٘ی تٞاٛستٖ تؼادٖٓ سا حلظ ًٜٖ. غذایٖ ت٠ ُٞش خٞدٕ ضثی٠ غذای 

 صاٗثی ضٜیذٟ ضذ.

 چشا؟-

ػشم سٝی ُشدٛص ًاٗالً ٝاضح تٞد. ضشٟ ی ًتص سا دس آٝسد ٝ سٝی تخت ٗٚ اٛذاخت. 

 دٝتاسٟ تٌشاس ًشدٕ.

 چشا؟-

 صٗض٠ٗ ًشد.

 ٛ٘ی تٖٞٛ. تثخطیذ. -

 تاص پشسیذٕ.

 چشا؟-

 تاالخشٟ دس چط٘اٖٛ ِٛاٟ ًشد ٝ ُلت:
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 چٞٙ دٝستت ٛذاسٕ.-

دس ِٛا١ص ١یچ اثشی اص تشدیذ ٝ دسٝؽ ٛثٞد. سًٝص اٛت٢ایی تشیٚ دٛذاٛی ٠ً تاصٟ 

 تشٗی٘ص ًشدٟ تٞدٕ دس د١اٖٛ خشد ضذ.

  ٛ٘ی تٖٞٛ ی٠ ػ٘ش تا صٛی ٠ً دٝستص ٛذاسٕ صٛذُی ًٜٖ. ٜٗٞ تثخص.-

حٔو٠ اش سا دس آٝسد ٝ سٝی پاتختی ُزاضت ٝ تذٝٙ ١یچ حشف دیِشی تیشٝٙ سكت ٝ 

 تیٜی إ ت٠ یادُاس ُزاضت. دس ت٢ٜا ػغشش سا

 049ی  ُشدش صٗیٚ ت٠ دٝس خٞسضیذ تٜذتش ٝ تٜذتش ضذ. اِٛاس ٗیخٞاست ایٚ كاغ٠ٔ

ٖ خٞدٕ سا ثاٛی٠ عی ًٜذ. تشای ای٠ٌٜ ٛیلت 563سٝص دس  563سا ت٠ خای  ٗیٔیٞٙ ًیٔٞٗتشی

ت٠ تخت سساٛذٕ ٝ ٛطستٖ. ٛ٘ی داٖٛ چوذس ُزضت. ضشت٠ ای ت٠ دس خٞسد. اٗیذٝاسا٠ٛ سش 

 داخْ آٗذ. ضاستٜٔذ ًشدٕ. ُلتٖ ضایذ تشُطت٠. اٗا ت٠ خای اٝ یا

 تشٛح؟ چشا ایٜدایی؟ ٗیالد ًٞ؟ صٝد تیایٚ ػاهذ سسیذ. ٠٘١ ٜٗتظشٙ.-

 خشاتی حآٖ سا ٗتٞخ٠ ضذ. ضاسصتاٖٛ ٗثْ چٞب خطي ضذٟ تٞد. ٛ٘ی چشخیذ. یا

 تشٛح؟ٛ٘ی ضٜٞی؟ ٗیِٖ ػاهذ اٝٗذٟ. ٗیالد ًداست؟-

داٗٚ پش چیٚ ٝ ٗدٖٔٔ سا چَٜ صدٕ. تایذ حشف ٗی صدٕ. تایذ تا ٝخٞد تاسی ٠ً سٝی 

 ضا٠ٛ ١ای ٛحیلٖ ُزاضت٠ تٞدٛذ، ً٘ش ساست ٗی ًشدٕ.

 ...ضاسیا-
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 ٕ داستاٙ سا خٞاٛذ.ُٔٞیٖ ُشكت. سشك٠ صدٕ. سَٛ اص سٝی اٝ ١ٖ پشیذ. اِٛاس ت٘ا

ػوذی دس ًاس ٛیست. ٗیالد سكت. ت٠ ًاپیتاٙ تِٞ ی٠ خٞسی ت٠ ٗاٗاٖٛ ت٠ِ ٠ً سٌت٠ -

.٠ٌٜٛ 

 تا ت٢ت داد صد:

 چی؟-

 خیآٖ ساحت تٞد ٠ً غذای تٜٔذ ٗٞصیي، كشیادش سا دس خٞد حْ خٞا١ذ ًشد.

ٞٛا سٝ ٢ٗ٘ سیٚسٝ تسپش ت٠ ًاپیتاٙ ٝ خٞدت ٝ یا٢ٗ٘ٞٛی تٕ٘ٞ ضذ. كوظ ٗاٗاٙ ٝ ػ٘ٞ -

 سد ًٜیٚ تشٙ.

 غذایص تاالتش سكت.

 چی ٗیِی تٞ؟-

ٗٚ ١ٖ دٖٓ ٗیخٞاست داد تضٖٛ. خیؾ تٌطٖ، آٛوذس ٠ً ُٔٞیٖ پاسٟ ضٞد. اٗا تٞاٛص سا 

ٛذاضتٖ. حتی ٛلس ًطیذٙ ١ٖ تشایٖ عاهت كشسا تٞد. اضي اخاصٟ ٛ٘یذاد غٞستص سا 

 دسست تثیٜٖ. تا چا٠ٛ ای ٓشصاٙ ُلتٖ:

ٛیست. ٢ٗ٘ٞٛی تٕ٘ٞ ضذ. ٗیِٖ ٗیالد سكت. ُلت دٝستٖ ٛذاسٟ ٝ ٗیِٖ ػوذی دس ًاس -

 حٔوص. اٖٝٛ ًتص. تٕ٘ٞ ضذ. سكت.اٝٛا١ا... اٝٙ ٛ٘ی ت٠ٛٞ تا١إ اصدٝاج ٠ًٜ.
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 پیطاٛی اش سشخ ضذ ٝ س٢ُایص یٌی یٌی تیشٝٙ صدٛذ.

 ؟ؿٔظ ًشدٟ. ٠ِٗ ض٢ش ١شت٠؟ ٠ِٗ ٗا آتشٝٗٞٙ سٝ اص سش ساٟ آٝسدیٖ-

ٛی إ سا ت٠ سٝ تختی إ تیطتش ٗی ضذ. خٖ ضذٕ ٝ پیطاسشػت ُشدش صٗیٚ تیطتش ٝ 

ٝسٝد ٝ چسثاٛذٕ. غذا١ا ًٖ ًٖ تشایٖ ٛاٗل٢ٕٞ ٗی ضذٛذ. صٗاٙ اص دستٖ خاسج ضذ. 

    ١ا سا ت٠ اتام ٗی ك٢٘یذٕ اٗا تٞاٙ ػٌس آؼْ٘ ٛذاضتٖ. ًسی ٗحٌٖسای٠ خشٝج 

ذست دست٢ای ضا٠ٛ ١ایٖ سا ُشكت ٝ پیطاٛی إ سا اص تخت خذا ًشد. دست٢ایص ت٠ ه

ٗیالد تٞدٛذ. پ٢ٌٔایٖ سا ٛی٠٘ تاص ًشدٕ...اٗا اص دیذٙ ٗشد ًت ٝ ضٔٞاس پٞش آخشیٚ هغشٟ 

ی اٗیذٕ تخاس ضذ ٝ ت٠ آس٘اٙ پیٞست. ضشت٠ ی ضذیذی ت٠ غٞستٖ صدٛذ. غذای ًسی 

 سا ضٜیذٕ ٠ً داضت كشیاد ٗی صد.

چٜذ ٝ دٝ سا٠ٓ.  ٓغلاً ػد٠ٔ ًٜیذ. دٝ ٛلشٙ. دٝ تا خإٛٞ. یٌی چ٢ْ سا٠ٓ، یٌی تیست-

 ...!71تٚ تست ت٠ٔ...ت٠ٔ...دسست٠... ؟تاس آدسس ٗی پشسی تشادس ٗٚ 

**** 

اص ١٘ٞٛا ٠ً تا حاال غذتا ٢ایی٠ ٠ً تٞ كیٔ٘ا ٗی تیٜیٚ. تاؿخ٠ٛٞ ی ٗا...اص ١٘ٞٙ خ٠ٛٞ 

تٞی یٌی اص ت٢ی٠ ًٜٜذٟ ٝ ًاسُشداٙ خٞاستٚ داخٔص كیٖٔ تساصٙ ٝ ٗا اخاصٟ ٛذادیٖ. 

ت٢شاٙ...داخْ ی٠ ًٞچ٠ ی دساص ٜتی تشیٚ ٝ تاسیخی تشیٚ ٗح٠ٔ ١ای هذی٘ی تشیٚ ٝ س

اٗا تٚ تست...! چٜذتا كشػی داسٟ ٠ً ا٠ُ یٌیص سٝ اضتثا١ی تشیٚ پیذا ضذٛتٞٙ ت٠ ایٚ 

..! خ٠ٛٞ ی ٗا ی٠ ٝاسد ًٞچ٠ ٠ً تطیٚ تایذ ساٟ سٝ ٗستویٖ تیایذ تا آخشش. .ساحتیا ٛیست

خیٔی ٝهت٠ ٠ً ٗتش٠ًٝ ضذٟ. خ٠ٛٞ ی پذسی ًٜاسی٘ٞٙ  ساخت٘ٞٙد٠ٛٝ ٗٞٛذٟ ت٠ آخشٟ. 
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تشٙ ٝٓی ػ٘ٞ  اص ایشاٙ ٗادسٕ تٞدٟ. پذستضسُٖ ٠ً كٞت ًشد داییإ ٗی خٞاستٚ تلشٝضٚ ٝ

اخاصٟ ٛذاد دست ؿشیث٠ تیلت٠. ت٠ اسٖ خٞدش خشیذش...س٢ٖ ٗاٗاٖٛ سٝ داد ٝ ی٠ هلْ 

 :تضسٍ صد ت٠ دسش ٝ دس تشاتش سٞاالی سُثاسی ٗا تچ٠ ١ا كوظ ی٠ خ٠ٔ٘ ُلت

 ت٠ ٝهتص تاص ٗیط٠ ایٚ دس.-

خٞٛ٘ٞٙ...هثْ تش١ا ی٠ دس چٞتی تضسٍ داضت ٠ً ٗٚ حتی ٝهتی تضسٍ ضذٕ تاصٕ ت٠ صٝس 

تاص ٝ تست٠ ش ٗی ًشدٕ. ػ٘ٞ ت٠ ًشتالیی حسیٚ )تاؿثٞٙ خ٠ٛٞ( سپشدٟ تٞد ٠ً ٛزاسٟ 

 دس سٝ دٝست داضتٖ. اٗا اٝٙ ٗٚ اریت ضٖ ٝ خٞدش ٝاسٖ دس سٝ تاص ٝ تست٠ ٠ًٜ. ٗٚ 

ٗاضیٚ سٝ ٛثٞدٛص غذای تچ٠ ١ا سٝ ٠ً دی٠ِ ُٞا١یٜا٠ٗ ُشكت٠ تٞدٙ ٝ ٗی خٞاستٚ 

ٗاضیٚ تخشٙ دسآٝسدٟ تٞد. ٝاس٠ ١٘یٚ ػ٘ٞ، تاتاتضسُٖ سٝ ٗتواػذ ًشد ٠ً تا ً٘تشیٚ 

تـییش، ی٠ پاسًیَٜ داخْ حیاط تساصٙ ٝ دس سٝ ػٞؼ ًٜٚ. تاتاتضسٍ ٛاساحت تٞد. 

٠ تٞت٠ اص ٢ُٔاش سٝ ١ٖ اص دست ٛذادٟ. حاال سا٠ٓ ٠ً ی غذ ٝ پٜداٟایٚ خ٠ٛٞ "ٗیِلت 

ػ٘ٞ ٛیاص١ای اٗا ٝهتی  "ت٠ خاعش چ٢استا آ١ٚ پاسٟ ٗیخٞایٚ دٝتا دسختص سٝ هغغ ًٜیٚ.

تچ٠ ١ا سٝ ٝاسص تطشیح ًشد تاتاتضسٍ ١ٖ هاٛغ ضذ ٝ ًٞتاٟ اٝٗذ. حاال اص دس ٠ً ٝاسد 

االٙ پاسًی٠ِٜ ٝ  ٗیطیٖ دی٠ِ سا١شٝ ٗواتٔ٘ٞٙ ٛیست. س٘ت ساست ٠ً هثالً تاؿچ٠ تٞد

 استخش، خ٠ٛٞ ١٘ٞٙ خ٠ٛٞ ست. تا ی٠ شٗاضیٜاٗٞٙ سٝ اٝٛدا ٗیزاسیٖ. اٗا اص اٝٙ ت٠ تؼذ

١ٜذ٠ٛٝ خٜي ًشدٙ ٝضٞ ُشكتٚ ٝ تضسٍ ٠ً اص ٝهتی پسشا تضسٍ ضذٙ، تیطتش ٝاس٠ 

اصش استلادٟ ٗیط٠ ٝ یي ػا٠٘ٓ دسخت ٗیٟٞ ٠ً اص ١ش عشف سش تٜٔذ ًشدٙ ٝ تٞ سٝصای 
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آكتاب  اخاصٟ خٞدٛ٘ایی ٛ٘یذٙ. دسختا سٝ ٠ً ًٜاس تضٛی س٠ تا ساخت٘ٞٙ ُشٕ تاتستٞٙ ت٠ 

تا ٛ٘ای آخشی تٞ س٠ ٛوغ٠ ی ٗختٔق دیذٟ ٗیط٠. یٌیص ٠ً ً٘تش پ٠ٔ ٗی خٞسٟ ٝاس٠ 

تضس٠ُ. یٌی ٠ً ٛٞ ٛٞاستش ٝ ٗذسٙ تشٟ ٗاّ ٗٚ ٝ ٗاٗا٠٘ٛ. ٝ اٝٛی ٠ً اص  ٗاٗاٙتضسٍ ٝ تاتا

ٚ ١ٖ هثالً ٗسٌٞٛی تٞدٟ اٗا االٙ دی٠ِ خای صیشصٗی ٠٘١ تضسٍ تشٟ ٗاّ ػ٘ٞ ایٜاست.

٠ً  خت٘ٞٙ ًٞچیي اٗا ت٘یض ١ٖ ت٠ حیاط ١ستی٠ سا دت٠ ١ای تشضی ٝ ٗشتای ٗاٗا٠ٛ.

 ًشتالیی حسیٚ ٝ صٛص اٝٛدا ساًٜٚ.

چٜذیٚ ٛسْ اص خاٛٞادٟ ی ٗا ایٜدا ٗتٞٓذ ضذٙ، صٙ ُشكتٚ ٝ تچ٠ داس ضذٙ. ت٠ هّٞ 

تاتاتضسٍ ٗا١ا هثْ اص ای٠ٌٜ دٛذٝٛاٗٞٙ سیط٠ تضٛٚ، خٞدٗٞٙ تٞ خاى ایٚ خ٠ٛٞ سیط٠ 

        صدیٖ ٝ تا ُْ ٝ دسختاش تضسٍ ضذیٖ ٝ خ٠ٛٝٞ دادیٖ. ٗی دٝٛیٖ ًِٜٔی ضذٟ، 

تا ٝخٞد تـییشات خیٔی صیادی ٠ً داخْ ساخت٘ٞٛا  ٗی دٝٛیٖ خیٔی هذی٘ی٠، ٗی دٝٛیٖ

اٌٗاٛات خیٔی اص خ٠ٛٞ ١ای ٗذسٙ اٗشٝصی سٝ ٛذاسٟ، اٗا ١٘ٞٙ تختی  ایداد ًشدیٖ تاصٕ

٠ً صیش دسخت ُیالس داسیٖ ٝ ػػشای تاتستٞٙ اٝٛدا خ٘غ ٗیطیٖ ٝ چای آٓثآٞ 

خٞدض٠  ٗیخٞسیٖ ت٠ ًْ ت٢شاٙ ٗی اسصٟ. حتی یاسیٚ ٠ً ١٘یط٠ ت٠ كٌش خٞش ُزسٝٛی

حاضش ٛیست اص ایٚ خ٠ٛٞ تشٟ ٝ ت٢ٜا ًسی ٠ً سلشٟ ش سٝ اص ٗا خذا ًشد ٝ سكت یاسشٟ. 

 پسش دٝٗی ػ٘ٞ. ١٘ٞٙ ٠ً غذاش ٗی صٛیٖ ًاپیتاٙ.
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وٓ وٓ كذاٞای اطشافٓ ٚاهح ٔی ؿذ٘ذ. اٍ٘اس رٞٙٓ دػت اص تمال تشای فشأٛؿی 

تشداؿتٝ تٛد ٚ ٔی خٛاػت وٝ تشٌشدد. تٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ حشوت اٍ٘ـتاٖ پایٓ سا تىاٖ 

 تیٟٛؽ تٛدْ فىش ٔی وشدْ فّح ؿذٜ اْ.دادْ. ٕ٘ی دا٘ٓ چشا دس تٕاْ ٔذتی وٝ ٘یٕٝ 

 ٔٗ فمط دػتٓ تٝ اٖٚ تی پذس تشػٝ. تالیی تٝ ػشؽ ٔیاسْ وٝ تٛ ٌیٙغ ثثتؾ وٙٗ.-

 ایٗ غشؿٟای صیشِثی ٔتؼّك تٝ یاػیٗ تٛد. 

 فمط ؿش دسػت وشدٖ تٛ سٚ وٓ داسیٓ. تٛ ایٗ اٚهاع الصْ ٘ىشدٜ لیلش تـی ٚاػٕٖٛ. -

 یاػش ٕ٘ی تٛا٘ؼت تؼّك داؿتٝ تاؿذ. ایٗ كذای تی حٛكّٝ ٞٓ تٝ ٞیچ وغ خض

تی ؿشف تا آتشٖٚٔٛ یٝ لُ دٚ  یؼٙی چی؟ دػت سٚ دػت تزاسیٓ وٝ یٝ تی ٘أٛعِ-

٘ذیذی ٔی ٌفت حتٕاً دختشٜ لُ تاصی وٙٝ؟ خٛدت ٘ـٙیذی ٔادس صٖ یاؿاس چی ٌفت؟ 

یٝ ػیة ٚ ایشادی داؿتٝ؟ ٘ـٙیذی ٕٞٝ واػٝ وٛصٜ ٞا سٚ ػش تش٘ح ؿىؼتٗ؟ پچ پچ ٞا 

 ٙیذی؟ ٘ذیذی؟سٚ ٘ـ

 تٕثاساٖ، تشػٙان ٚ سػة آٚس تٛد. یش خطشطآكذای یاػش ٔثُ ٞـذاس 

ٕٞچیٗ یٝ  ىٙی یاػیٗ.ٔیاساخیف یٝ ٔـت خاِٝ ص٘ه سٚ تّغٛس  تاس آخشت تاؿٝ-

 . ٘ثایذ تىشاس وٙیٔضخشفاتی سٚ حتی تٛ ػش خٛدت ٞٓ 

 ٔٗ...؟ٍٔٝ ٔٗ ٔیٍٓ حك تا اٚ٘اػت-
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     ٘ؼثت تٝ ایٗ چش٘ذیات ٚاوٙؾ ٘ـٖٛ ٔیذی ٘ٝفٟٕیذی؟ٞیچی. ٘ٝ تٛ...ٞیچی. -

ٚای تٝ حاِت اٌٝ اٍ٘ـتت تٝ اٖٚ پؼشٜ تخٛسٜ. اِٚٛیت  تی خثش اص ٔٗ واسی ٔی وٙی.

چی ؿٙیذی ٚاػٝ وؼی خط ٚ ٘ـٖٛ تىـی. ٘ثیٙٓ دیٍٝ صٖ ػٕٛ ٚ تش٘دٝ. ػالٔتی ٔا 

 یاػیٗ؟ ٌفتٓ

 تش وشد.  اػٓ ٔادس، حٛاػٓ سا خٕغ

 اال٘ٓ ٔٗ ٔیشْ یٝ ػش تٝ صٖ ػٕٛ تض٘ٓ. تٛ ٞٓ اص وٙاس تش٘ح تىٖٛ ٕ٘ی خٛسی؟ اٚوی؟-

كذای یاػیٗ سا ٘ـٙیذْ أا ٔی دا٘ؼتٓ خشات ٔخاِفت وشدٖ تا تشادسؽ سا ٘ذاسد. دس وٝ 

 تاص ؿٛ٘ذ ٚ تٝ چـٕٟایٓ اخاصٜ ی دیذٖ، تذٞٙذ. تاتؼتٝ ؿذ پّىٟایٓ سا ٚاداس وشدْ 

 تش٘ح؟-

فاكّٝ دػتؾ سٚی پیـا٘ی اْ ٘ـؼت. تٝ ٔضن دیذٖ كٛستؾ تٝ ٚخأت اٚهاع تال

پی تشدْ. اٌش ایٗ چٟشٜ ی تٟٓ سیختٝ ٚ چـٕاٖ ػشخ ٚ ٔٛٞای ٘أشتة ٔتؼّك تٝ 

 یاػیٗ ٕٞیـٝ ػشخٛؽ ٚ خٙذاٖ اػت...پغ ٚای تٝ حاَ ٔٗ...!

 ٔأا٘ٓ وداػت؟-

 پیـا٘ی اْ سا ٘ٛاصؽ وشد.

 اسؿٗ. ٍ٘شاٖ ٘ثاؽ.ٕٞیٗ ٘ضدیىا. تاتا ٚ داداؽ وٙ-

 خشات ٘ذاؿتٓ تپشػٓ.
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 لّثؾ...-

 ػشیغ پاػخ داد.

 ٘ٝ...خٛتٝ خذا سٚ ؿىش. تٝ ٔٛلغ سػٛ٘ذٔیؾ. یٝ اػپاػٓ خفیف تٛدٜ. -

حاال وٝ فّح ٘ـذٜ تٛدْ، تایذ تشٔیخاػتٓ ٚ سٚی پاٞایٓ ٔی ایؼتادْ. ؿشایط ٔادس، خایی 

تٝ خاطش ٔیالد، ٔادسْ سا اص  تشای ػضاداسی ٚ صا٘ٛی غٓ تغُ ٌشفتٗ ٘ذاؿت. ٕ٘ی تٛا٘ؼتٓ

 دػت تذٞٓ. پتٛ سا وٙاس صدْ. یاػیٗ ٔضىٓ تاصٚیٓ سا ٌشفت.

 ودا؟-

تٝ ِثاػٟایٓ ٍ٘اٜ وشدْ. خذا سا ؿىش وٝ ػمّـاٖ سػیذٜ ٚ تا آٖ ِثاع ِؼٙتی ٔشا تٝ 

 تیٕاسػتاٖ ٘ثشدٜ تٛد٘ذ.

 ٔٗ خٛتٓ یاػیٗ. ٔیخٛاْ تشْ پیؾ ٔأاٖ. -

كثش وٗ ػشٔت تْٕٛ ؿٝ خٛدْ  تشی پیـؾ. . ٕ٘ی تٛ٘یC.C.Uصٖ ػٕٛ سٚتشدٖ -

 ٔیثشٔت.

 شْ سا اص آ٘ظیٛوت خذا وشدْ ٚ ٌفتٓ:ػتا خـٛ٘ت ػت 

 ػشْ ٔیخٛاْ چیىاس؟ ٔٗ خٛتٓ.-
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وفـٟایٓ سا خّٛی آ٘مذس ٔشا ٔی ؿٙاخت وٝ تذا٘ذ ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔا٘ؼٓ ؿٛد. آٞی وـیذ ٚ 

تٛدْ تشایٓ تغ پایٓ خفت وشد. تی اػتٙا تٝ تاسی دیذْ، تشخاػتٓ. ٕٞیٗ وٝ فّح ٘ـذٜ 

تٛد. سهایت دادْ ٚ اص اٚسطا٘غ خاسج ؿذیٓ. دػتٓ سا خّٛی تیٙی اْ تشدْ ٚ ٔا٘تٛیٓ سا 

 تٛ وشدْ. احؼاع ٔی وشدْ ٕٞٝ ی ٚخٛدْ وثیف ؿذٜ.

 تٛ ٔیذْ یاػیٗ.-

 دػتؾ سا دٚس ؿا٘ٝ اْ ا٘ذاخت. خٙذٜ اؽ صٚسوی تٛد.

 ػیة ٘ذاسٜ. اص تچٍی وٙتشِت هؼیف تٛد. ساػٛی خٛدٔی.-

 ی خٛاب دادٖ ٘ذاؿتٓ. حٛكّٝ

 ٔیشی ٚاػٓ ٔا٘تٛ ٚ سٚػشی تیاسی؟ ٕ٘ی تٛ٘ٓ ایٙا سٚ تضُٕ وٙٓ.-

 تاؿٝ. تزاس تؼپشٔت دػت تاتا خیآِ ساحت ؿٝ. -

دٚؽ تٝ دٚؽ ٞٓ اص پّٝ ٞا تاال سفتیٓ. ػٕٛ ٚ یاػش سا دس ا٘تٟای ػاِٗ دیذْ. ِشصؿی دس 

ٚی كذ ػاِٝ ی خا٘ٛادٜ ی پایٓ احؼاع وشدْ. أا تٝ خٛدْ لَٛ دادْ ٌشیٝ ٘ىٙٓ. آتش

اكیّٓ دس ػشم چٙذ ثا٘یٝ تٝ تاد سفتٝ تٛد. ؿایذ ٔٗ ٔملش ٘ثٛدْ أا للذ تضسي ٚ 

 ٘ذاؿتٓ تیـتش اص ایٗ تاسی تش دٚؿـاٖ ؿْٛ. 

یاػش سٚی كٙذِی ٘ـؼتٝ تٛد. دػتٟایؾ سا تغُ صدٜ ٚ پاٞایؾ سا دساص وشدٜ ٚ ػشؽ سا 

ؿا٘ٝ ٞایؾ  تؼثیضؾ سا ٔی چشخا٘ذ.تٝ دیٛاس تىیٝ دادٜ تٛد. أا ػٕٛ لذْ ٔی صد ٚ 
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تی دِیُ خداِت  فشٚافتادٜ ٚ ػٍشٔٝ ٞایؾ دسٞٓ تٛد٘ذ. اٍ٘اس دٜ ػاَ پیشتش ؿذٜ تٛد.

 ٔی وـیذْ. ٌٙاٞی ٘ذاؿتٓ. أا ٔؼثة حاَ خشاتؾ تٛدْ.

یاػیٗ خّٛ افتاد. ػٕٛ اَٚ اٚ سا دیذ ٚ تؼذ ٔشا. تؼثیح سا داخُ خیثؾ ٌزاؿت ٚ لذْ 

 خٛاػتٓ دٞاٖ تاص وٙٓ ٔضىٓ ٔشا دس آغٛؽ وـیذ ٚ ٌفت:ٞایؾ سا تٙذ وشد. تا 

 لشتٖٛ دختش لـٍٙٓ تشْ.-

اص پـت پشدٜ ی ػیاٜ اؿه واپیتاٖ سا دیذْ وٝ تذٖٚ حشوت دادٖ ػشؽ، اص ٌٛؿٝ ی 

 چـٓ ٍ٘اٞٓ ٔی وشد.

**** 

ایٙدا...تٛ ایٗ خٛ٘ٝ...أٙیت حشف اَٚ سٚ ٔی ص٘ٝ. ِثخٙذ سٚ، سٚی ِة ٕٞٝ ٔیـٝ دیذ. اص 

حؼیٗ تٝ ػٙٛاٖ یٝ تاغثٖٛ ػادٜ  تٍیش تا ٔٙا، صٖ یاؿاس. ایٟٕٙٝ ػاَ اص ٔشي وشتالیی 

ٌفتٝ تاؿٝ. تٝ لَٛ خٛدؽ،  "تٛ"تاتاْ ٌزؿتٝ ٚ ٔٗ ٞٙٛص یادْ ٕ٘یاد وؼی تٝ ٔأا٘ٓ 

احتشأؾ تیـتش ؿذٜ وٝ وٕتش ٘ـذٜ. ٔٗ خیّی وٛچیه تٛدْ وٝ تاتاْ فٛت وشد. چیض 

ع یتیٕی ٘ىشدْ. ٕٞٝ تٛ اٖٚ خٛ٘ٝ ٚاػٝ صیادی اصؽ یادْ ٕ٘یاد. أا ٞیچ ٚلت احؼا

ٔٗ پذس تٛدٖ. تاتاتضسي، ػٕٛ، یاؿاس، حتی وشتالیی حؼیٗ. یىی ٔٛٞأٛ ؿٛ٘ٝ ٔی صد، 

سػیذ، یىی ٚاػٓ ٌیالع ٚ  یىی ِثاػأٛ ػٛم ٔی وشد، یىی تٝ دسع ٚ ٔـمٓ ٔی

آِثاِٛ ٔی چیذ، یىی ظٟشای تاتؼتٖٛ وٝ ٕٞٝ خٛاب تٛدٖ ٚ ٞٛع تؼتٙی تٝ ػشْ   
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یاػیٗ ٞٓ وٝ پایٝ ی ثاتت یٛاؿىی ٔٙٛ ٔی تشد تماِی ٚ ٚاػٓ تؼتٙی ٔی خشیذ. ٔی صد 

ؿیطٙتا ٚ خالفاْ تٛد. تا دٜ یاصدٜ ػاٍِی تا ٞٓ یٝ خا ٔی خٛاتیذیٓ. تا ٚلتی ٞٛا خٛب 

تا ِثاػای خیغ ٚ  لٟمٟٝ ص٘اٖ ٚ تٛد اص داخُ اػتخش تیشٖٚ ٕ٘ی اٚٔذیٓ. أا یٝ سٚص وٝ

ْ ٔضىٓ خٛسدْ تٝ ؿىٓ یاػش. ػشیغ پای تشٞٙٝ داؿتٓ اص دػت یاػیٗ فشاس ٔی وشد

  خثشداس ایؼتادْ. چٖٛ اٖٚ تٟٙا وؼی تٛد وٝ اصؽ ٔی تشػیذْ ٚ حؼاب ٔیثشدْ.

تا ش ٍ٘اٞؾ تشق داؿت. ٕ٘ی دٚ٘ٓ ِٚتاطؽ چمذس تٛد أا آدٔٛ ػشخاؽ خـه ٔیىشد. ػ

پأٛ تشا٘ذاص وشد. خٓ ؿذ ٚ دػتاؽ سٚ سٚی صا٘ٛٞاؽ ٌزاؿت ٚ تٛ چـٕاْ خیشٜ ؿذ ٚ 

 ٌفت:

 ٚلتی ٔاٞا خٛ٘ٝ ایٓ اخاصٜ ٘ذاسی تشی تٛ اػتخش.  اص ایٗ تٝ تؼذ-

 تا تؼدة ٍ٘اٞؾ وشدْ.

ٔتٛخٝ ؿذی تش٘ح؟ٚلتی ٔٗ، یاؿاس ٚ یاػیٗ خٛ٘ٝ ایٓ ٘ثایذ تشی داخُ اػتخش. ؿٙا سٚ -

 ٔیزاسی ٚاػٝ ٚلتی وٝ ٔا ػٝ ٘فش ٘یؼتیٓ.

ٔیٍفت سٚ لاٖ٘ٛ ٘ا٘ٛؿتٝ ٚخٛد داؿت وٝ یٝ . تٛد اػتشام ٕ٘یىشد خای ٔٗٞشوی 

ػٕٛ ٞٓ دس تشاتش خٛاػتٝ ٞاؽ وٛتاٜ ٔی اٚٔذ. تٟٙا حشف یاػش ٕ٘یـٝ حشف صد. حتی 

 تٛد. تضسي وؼی وٝ سٚؽ ٘فٛر داؿت ٔأاٖ

ایٙدا خٛ٘ٝ ی ٔا  چشا ؿٕاٞا ٔی تٛ٘یٗ ٔٗ ٕ٘ی تٛ٘ٓ؟ٓ؟ چشا؟ چشا ٕ٘ی تٛ٘ٓ ؿٙا وٙ-

 ٞٓ ٞؼت.
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ٚ چـٕاٖ ػشتك ٚ ِدثاصْ سٚ ٔشٚس وشد ٚ تؼذ تٝ د٘ذاٖ ٌشفت  سٚی ِثؾ ٌٛؿٝ 

 ؿٕشدٜ ؿٕشدٜ ٌفت:اخٕٟایؾ سا دس ٞٓ وـیذ ٚ 

 خٛ٘ٝ تثیٕٙت ٔٗ ٔی دٚ٘ٓ ٚ تٛ. تاس دیٍٝ تا ایٗ ػش ٚ ٚهغ تٛیٝ چٖٛ ٔٗ ٔیٍٓ. -

 شٚ ِثاػات سٚ ػٛم وٗ. صٚد.ػشیغ تاال٘ٓ 

 وشد ٚ ٌفت: ٚایؼادٜ تٛدتؼذ سٚ تٝ یاػیٗ وٝ دٚستش ٚ 

 .تٛ ٞٓ تا ٔٗ تیا واست داسْ-

. وٝ تشٜٞٓ پـتؾ سٚ تٝ ٔٗ وشد تذٚ تذٚ سفت ػٕت ػاختٕٖٛ خٛدؿٖٛ. یاػش یاػیٗ 

 ٕ٘ی خٛاػت تٝ حشفؾ تٗ تذْ. ٔٗ ػش خاْ ایؼتادٜ تٛدْ. دِٓ أا 

 ٔیشی یا تیاْ؟ تش٘ح ٘ـٙیذی چی ٌفتٓ؟-

 ٘ٝ تاال ا٘ذاختٓ.ٛلفُ تٛد صَ صدْ ٚ ؿ ؽوٕش ؽ سٚؽ ٘یٕٝ تاص ٚ دػتٟاٖ وٝ پاٞااٚتٝ 

ٚ تا  ٕت خْٛ٘ٝ ٚ دٚیذْ ػتشداؿت اص خا پشیذتٝ ػٕتٓ تا اِٚیٗ ٌاْ ٔضىٕی وٝ أا 

 ٚحـت صدٜ اص اتاق تیشٖٚ اٚٔذ ٚ پـت ػش ٞٓ پشػیذ:ٔأاٖ  ٌشیٝ ٔأا٘ٓ سٚ كذا صدْ.

 ی ؿذٜ؟ صٔیٗ خٛسدی؟چچیٝ؟چتٝ؟ -

آخشؿٓ تؼشیف وشدْ ٚ  تا پیاص داؽ دٚتُ حاِیىٝ ٞای ٞای صاس ٔی صدْ ٔاخشا سٚدس 

 ٌفتٓ:
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اكالً اٖٚ چٝ حمی داسٜ تٝ ٔٗ تٍٝ چیىاس وٙٓ چیىاس ٘ىٙٓ؟ ٍٔٝ خٛدؽ ٞشواسی -

اٖٚ اصؽ ٔتٙفشْ. تا  دِؾ ٔی خٛاد ٕ٘ی وٙٝ؟ اكالً چىاسٜ ی ٔٙٝ وٝ تٟٓ دػتٛس ٔیذٜ؟

 لیافٝ...

 ِضظٝ ٔادس دػتؾ سٚ، سٚی دٞٙٓ ٌزاؿت ٚ ٌفت:ٕٖٞٛ 

ػٕٛتٝ..خیش ٚ كالحت سٚ پؼش  اص خٛدت تی احتشأی ٔی وٙیا.٘ثیٙٓ تٝ تضسٌتش ٞیؾ...-

 ٔیخٛاد.

 وشدْ.تك  ٘ا٘ٝ ی ٔأاٖ تذتش حآِ سٚ ٌشفت.خادفاع 

 تثیٗ تش٘دٓ...-

 پان وشد.اؿىٟأٛ 

ٔثُ  ..پؼتی تّٙذی پیذا ٔی وٙٝ.تٝ تؼذ، ا٘ذأـٖٛ خا٘ٛٔا٘ٝ ٔیـٝ.دختشا اص یٝ ػٙی -

...ٗٔ 

خیّی ٔـخق ٘ثٛدٖ أا خیؼی . اِثتٝ وشدْٚ ػیٙٝ ٞای تاصٜ تاِغٓ تٝ خٛدْ ٍ٘اٞی 

  ِثاع تاػث ٔیـذ تیـتش تٝ چـٓ تیاٖ.

یاػیٗ ٞٓ دیٍٝ تچٝ ٘یؼت. تٛ ٞٓ دیٍٝ داسی یٛاؽ یٛاؽ خاْ٘ٛ ٔیـی. ٚاػٝ -

وٝ سٚ ٔٗ تایذ تٟت ٔی ٌفتٓ حك داسٜ. ایٙا یـتش ٔشاػات وٙی. پؼشػٕٛت ٕٞیٙٓ تایذ ت

 ایٗ چٙذ ٚلتٝ اص تغ دسٌیش ػشٚػی یاؿاس تٛدیٓ یادْ سفت. 

 سٚ تٛػیذ.ِپٓ 
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 لـٍٙٓ؟ٞشٚلت دِت ؿٙا خٛاػت تا ٞٓ ٔیشیٓ اػتخش ص٘ٛ٘ٝ. تاؿٝ -

یٗ چٙذ ٚلت تٛد تٝ خاطش إٖٞٛ ػآِ تچٍی، حك سٚ تٝ ٔأاٖ دادْ. خٛدٔٓ تٛ 

ؿٙا ٚ تاصی تا یاػیٗ چیضی ٘ثٛد وٝ تتٛ٘ٓ تی خیاِؾ تـٓ. أا تٛدْ. تشآٔذٌی ٞا ٔؼزب 

 ٍ٘اٞی تٝ خٛدْ وشدْ ٚ تا حشف ٌفتٓ.دٚتاسٜ 

چشا ٔا تایذ تٛ ایٗ اكالً  ؟چشا ٞشچی خٛؿیٝ ٔاَ پؼشاػتاٜ...چشا ٔٗ دختش ؿذْ؟ -

 . لا تاالػش خٛؿٓ ٕ٘یادآاص ٘ذٌی وٙیٓ؟ تشیٓ یٝ خا تٟٙا تاؿیٓ. ٔٗ خٛ٘ٝ ص

دلیماً دٚ ػاػت تؼذ وٝ ػٕٛ تا وٙاٖ ساٜ اتاق خٛدْ سٚ پیؾ ٌشفتٓ. أا طٛس غشغشٕٛ٘ٞٚ 

چی یادْ ٕٞٝ  ٚاسد خٛ٘ٝ ؿذ خفٗ یٝ ٌٛ٘ی تش٘ح ٚ یٝ ػإِٝ ٔیٜٛ ٚ یٝ تاستی خیّی

 سفت.

**** 

 ٞایٓ سا سٚی ٞٓ فـاس دادْ وٝ اؿىٓ ػشاصیش ٘ـٛد فىٓ لفُ وشدٜ تٛد.د٘ذاٖ ذس آ٘م
 ٔیپشػیذ:ٚ تٛػیذ ٔی سا  ػشْپیـا٘ی ٚ  ٔشتةػٕٛ 

 خٛتی دختشْ؟ خاییت دسد ٕ٘ی وٙٝ؟ ػشت ٌیح ٕ٘یشٜ؟-

 آسأٓ ٔیىشد.ؾ اػتضىأ٘ذاؿتٓ اص آغٛؿؾ تیشٖٚ تیایٓ. دٚػت 

 ٍ٘شاٖ ٔأا٘ٓ.خٛتٓ. فمط -
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ٔٙتمّؾ ٔی وٙٗ تخؾ ٚ تٝ أیذ خذا دوتش وٝ ٚیضیتؾ وٙٝ ٔأا٘ت خٛتٝ. فشدا -
وٝ تٝ فؼالً وٗ ٚ فشدا تشٌشد. ٛ٘ٝ. اػتشاحت االٖ تا یاػیٗ تشٚ ختٛ ٔشخق ٔیـٝ. 

 ىغ اخاصٜ ٔاللات ٕ٘یذٖ.ٞیچ

 ػٕیمی وـیذْ ٚ ٌفتٓ:٘فغ 

ایٙا سٚ تخت تیٕاسػتاٖ دساص وـیذْ یٝ دػت ِثاع تٟٓ تشػٛ٘یٗ. تا فمط  ٘ٝ. ٕ٘یشْ.-
 حآِ تٟٓ ٔیخٛسٜ. 

 ػٕٛ خٛاػت اػتشام وٙذ سٚ تٝ یاػیٗ وشدْ.تا 

 .خفٝ ٔیـٓداسْ صٚد تیا لشتٛ٘ت تشْ. -

 تاصٚیٓ سا ٌشفت.. ػٕٛ ٚ سفت دػشی تىاٖ دایاػیٗ 

 تٝ كٛستت ٕ٘ٛ٘ذٜ.تـیٗ ػٕٛ خٖٛ. سً٘ تیا حذالُ -

 ی ٘یٕىتی وٝ یاػش ٘ـؼتٝ تٛد ٘ـؼتٓ ٚ ػٕٛ ٞٓ تیٗ ٔا لشاس ٌشفت.اا٘تٟدس 

 ؟اص تاتاتضسي ٚ ٔأاٖ تضسي خثش داسیٗ-

 دٚتاسٜ تؼثیح سا تٝ ٌشدؽ دسآٚسد ٚ ٌفت:ػٕٛ 

 ٘ثاؽ.یاؿاس ٚ ٔٙا اٚ٘داٖ. ٍ٘شاٖ -

**** 

٘ؼُ لثُ تش٘ح فشٚؽ چٙذیٗ . ٚ ٞؼت فشٚؿی تٛدٜتاس  ٚ آتا ٚ اخذادی ٔا خٛاسؿغُ 
ساٜ ٕٞٝ ا پؼشوٓ وؼة ٚ واسؿٖٛ سٚ٘ك ٌشفت ٚ حؼاتی ٔؼشٚف ؿذٖ. تٛدٖ ٚ تؼذ وٓ

تاصْ  ٚ یاػیٗ ٞٓ ٕٞیٙطٛس.ٚ تاتای ٔٙٓ ٕٞیٙطٛس. یاؿاس ػٕٛ پذساؿٖٛ سٚ ادأٝ دادٖ. 
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سٚحیٝ ش تٛد. ٌفت تٟٙا وؼی وٝ حشف خٛدؽ سٚ صد ٚ ساٞؾ سٚ اص تمیٝ خذا وشد یاػ
ت وٝ چیضی ٘یؼ یػٕٛ آدٔ ٔا. اساهی ٘ثٛدٔٗ تٝ تاصاس ٚ واػثی ٕ٘ی خٛسٜ. تاتاتضسي 

ٚلتی ٕٞٝ تا تؼدة ٚ ٘اساحتی تٝ یاػش حّٕٝ ٕٞیٙٓ تٝ وؼی تضٕیُ وٙٝ. ٚاػٝ ٚ س
تا ٚلتی واسی ٘ىٙیذ وٝ تاػث  "ٌفت ٚ تضث سٚ تْٕٛ وشد خّٕٝوشدٖ، ػٕٛ یٝ 

ٕٞیٗ ؿذ وٝ ٚ  "چٟاستاتٖٛ سٚ.ٙٓ. ٞش ػشافىٙذٌی خٛ٘ٛادٜ تـٝ، ٔٗ حٕایتتٖٛ ٔی و
تٛی آصٖٔٛ دا٘ـٍاٜ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ ٞٛایی ؿٟیذ دٜ، ا ػوٛ دسػخٖٛ خا٘ٛایاػش، تٟٙ

دا٘ـٍاٞؾ یاػش سفت، ٔٗ ٞـت ػآِ تٛد. ٚلتی  ػتاسی ؿشوت وشد ٚ لثَٛ ؿذ.
ٔی اٚٔذ ٔٗ خٛاب تٛدْ  ٞٓ ٚلتیؿثا٘ٝ سٚصی تٛد ٚ خیّی وٓ خٛ٘ٝ ٔی اٚٔذ. ٔؼٕٛالً 

اٌٝ تٍٓ خای خاِیؾ سٚ احؼاع ٞٙٛص تیذاس ٘ـذٜ تٛدْ. دسٚغٝ ٔی سفت  ٚ ٚلتی ٞٓ
ای تا ٔٗ  ٚلت ساتطٝ ی دٚػتا٘ٝٞیچ یاؿاس ٚ یاػیٗ تشخالف  ٘ىشدْ.وشدْ. چٖٛ 
ٚلتا احؼاع ٔی وشدْ تؼوی ذاصٜ ی اٚ٘ا ٔٙٛ دٚػت ٘ذاؿت. ٚلت تٝ ا٘٘ذاؿت. ٞیچ 

ٕٞٛ٘مذس چٙذؽ، ٕٞٛ٘مذس ٖٚ، ٍ٘اٞؾ تٝ ٔٗ ٔثُ یٝ ػٛػىٝ وٝ اص فاهالب اٚٔذٜ تیش
تش وٝ تٛدْ چٙذتاس ػؼی وشدْ تٟؾ ٘ضدیه ؿٓ. ٔثُ تچٝ  ، ٕٞٛ٘مذس ٔضاحٓ.وثیف

ٚ  الؾ ٕٔٙٛع وشد ػمة ٘ـؼتٓٚلتی تا خـٛ٘ت ٚسٚدْ سٚ تٝ ات یاؿاس، ٔثُ یاػیٗ. أا
لثَٛ وشدْ وٝ لشاس ٘یؼت ٕٞٝ تٛ اٖٚ خٛ٘ٝ ٔٗ سٚ دٚػت داؿتٝ تاؿٗ ٚ ٚخٛد یٝ 

ػاَ تا ِثاع فشْ ٚ تٝ  ؿؾٚاػٝ ٕٞیٙٓ ٚلتی تؼذ اص  دؿٕٗ لٛی ٚ خذی سٚ پزیشفتٓ.
 چٟاسدٜ ػآِ تٛد. ٔٛلغ ٔٗاٖٚ  ػٙٛاٖ خّثاٖ خٍٙٙذٜ تٝ خٛ٘ٝ تشٌـت ػضا ٌشفتٓ.
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 بالش را پشت کمر مادر مرتب کردم تا بتواند راحت تر بنشیند.

 خوبه اینجوری مامانم؟ راحتی؟-

 از وقتی مرخص شده بود، نگاه خیس و نگرانش یک لحظه هم ترکم نمی کرد.

 خوبه.آره مادر. -

 اش زدم و روسری بهم ریخته اش را مرتب کردم. بوسه ای بر پیشانی

 پس برم آب بیارم واست که قرصات رو بخوری.-

هم کنار کاناپه مادر مستقر شدند و منا همراه من به  و مادر بزرگ یاسین ،یاشارعمو، 

       آشپزخانه آمد. چشمان همه پر از حرف و دلسوزی و ترحم بود اما هیچکس حرفی

 یکه چای دم می کرد گفت:منا در حال نمی زد.

 بار گذاشتم. تو دیگه به فکر غذا نباش و به زن عمو برس.  من مرغ-

 سعی کردم به ذهن آشفته ام فرصت فکر کردن بدهم.

 قربون دستت. ممنون. -

لیوان را آب کردم و از آشپزخانه بیرون رفتم. صدای فین فین مادر پاهایم را سست کرد. 

 .عمو آرام دلداری اش می داد
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یه جوری گریه می کنی انگار دور از جونش بالیی سرش اومده. خدا رو شکر کن -

 صحیح و سالمت کنارمونه. غصه ی چیو می خوری زن داداش؟

 زد. مآتش بغض مادر

غصه ی دلش رو میخورم. من می دونم چی داره بهش می گذره اما به خاطر من جیک -

 سیاهه.نمی زنه. مادرش بمیره واسش که بختش مثل خودم 

 تر شدن مژه هایم باعث شد به دیوار تکیه بدهم و چندین بار نفس عمیق بکشم. 

الاهلل اال اهلل...چرا ناشکری می کنی زن داداش؟ اگه می رفت با دوتا بچه         -

برمیگشت خوب بود؟ خدا رو شکر کن که همین اول کار فهمیدیم چه خبره. دخترمون 

نه الزمه در به در دادگاه شیم واسه طالق، ش خودمونه. با همون عزت و احترام اولش پی

نه نگران بچه ی بی پدرشیم، نه بیوه شده که بگیم بدبخت شده. هیچی به هیچی. همه 

یجوری رفتار می کنیم که انگار نه خانی اومده نه خانی رفته. ترنج هم یه کم اذیت میشه 

 و بعد یادش میره. 

 گریه ی مادر اینبار واضح تر شد.

نه خانی اومده نه خانی رفته؟ نقل محافل شدیم آقا رضا. جلو هزار نفر آدم سکه یه پول -

. چطور تو محل سر باال نرفت نسر سفره عقد ول کرد خاندان فرهی رو دخترتک شدیم. 

من چطور ثابت کنم دخترم عیب و ایراد کنیم؟ شما جواب کسبه بازار رو چی می دین؟ 

 گاری این دختر؟ دیگه کی میاد خواستنداره؟ 
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 مادر بزرگ نچ نچی کرد و گفت:

شیرین راست میگه. چند روز بعد با منا میفرستیمش دکتر. یه گواهی سالمت واسش  -

  دهن خیلیا بسته میشه.و دختر بودنش رو ثابت کنیم بگیریم 

 زمین زیر پایم را لرزاند.صدای شکسته شدن قلبم آنقدر بلند بود که 

کاری با ترنج بکنین یا حتی در موردش باهاش حرف بزنین. جرات دارین همچین -

اونوقت من می دونم و شماها. اگه قراره اینجوری ازدواج کنه همون بهتر که تا آخر 

عمرش تو همین خونه بمونه. گور بابای هرچی شوهره. اصالً نامردم اگه دیگه دختر 

گه با من طرفه. با شوهر بدم. ترنج سرمه ی چشم منه. هرکس از گل نازکتر بهش ب

همتونم.الزم نکرده شماها نگران آبروی خاندان باشین. آبروی خاندان من به خاطر 

 نامردی یه الف بچه به باد نمیره.

 قاطعیت عمو مثل عسل مرحم زخمم شد.

 االنم دیگه این بحث رو تموم کنین. به اندازه کافی خون به جیگر شدیم. بسه دیگه.-

 کردم. همزمان منا هم از آشپزخانه خارج شد.کمرم را از دیوار جدا 

 وا؟ چرا اینجا ایستادی؟-
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گریه نکردن خیلی سخت بود. درجه ی سختی اش را هم فقط من می دانستم و خدای 

 باالی سرم.

 کم جلو چشمم سیاهی رفت ترسیدم لیوان از دستم بیفته. هیچی یه-

 با نگرانی پرسید.

 برو یه کم دراز بکش. رنگت مثل گچ شده ترنج.خوبی االن؟ لیوان رو بذار تو سینی -

 فشاری به زانوهایم آوردم و گفتم:

 نه خوبم. چیزیم نیست.-

دستش را پشتش گذاشته و  و جلوتر از او راه افتادم و به سالن برگشتم. یاسر را دیدم که

د. قرص های مادر را به دستش دادم و منظر ماندم تا همه را خوربه دیوار تکیه داده بود. 

دلم میخواست تنها باشم اما انگار هیچ کس قصد رفتن نداشت.. خواستم قند تعارف کنم 

 که مادربزرگ صدایم زد.

 بیا اینجا یه کم پیش خودم بشین عزیزم. بچه ها هستن. تو یه کم استراحت کن.-

اش  سنتیدلم از حرفش چرکین بود اما سعی کردم خودم را با مسن بودن و طرز فکر 

 . یاشار گفت:توجیه کنم

 می خوای یه سفر ترتیب بدیم چند روزی از اینجا دور شی حال و هوات عوض شه؟-
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کاش دل نمی سوزاندند. کاش با اینهمه عالمت سوال توی نگاهشان، اینقدر مصنوعی، 

عادی رفتار نمی کردند. می دانستم همه نگرانم هستند. در اینکه دوستم داشتند هیچ 

 هایی بیشتر از این ترحم های تمام نشدنی نیاز داشتم.شکی نبود. اما من به تن

 من فقط نگران مامانم. اون خوب شه من مشکلی ندارم.-

. انگار می ترسید با دیدن صورت من اشکهایش جاری شوند. چشمش را دزدیدمادر 

 یاسین گفت:

 زن عمو که خوبه. می خوای آخر هفته با بچه ها برنامه کنیم؟-

 اما چیزی نگفت. به زور لبخند زدم. عمو چپ چپ نگاهش کرد

 باشه. اگه حسش بود خبرت می کنم.-

 مادربزرگ سرم را در آغوش گرفت.

فعالً باید به خاطر بالیی که از سرمون گذشت قربونی بدیم. شیرین که پا شه یه -

 گوسفند خرج فقرا می کنیم.

اینبار یاسر به حرف لبم را محکم گاز گرفتم و منتظر پیشنهادهای جذاب دیگر ماندم اما 

 آمد.
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زنگ زدن گفتن برنامه و قربونی بمونه واسه بعد. فعالً باید بریم بیمارستان. شمال و -

 ترنج باید چند تا فرم رو امضا می کرده که نکرده. پاشو ترنج.

 نا نداشتم.

 نمیشه بعداً بریم؟ مامان تازه مرخص شده.-

 راست ایستاد.

 هم تنها نیست. همه هستن. پاشو.نه نمیشه. عجله دارن. زن عمو -

 عمو غر زد.

چه گیجن این جماعت. هنوز نمی دونن چه فرمهایی رو باید بدن مریض پر کنه؟ -

 ترنج حال نداره. ؟نمیشه من به عنوان ولی بیام

 زیرچشمش را خاراند.یاسر 

 .یاال ترنج دختر بیست و دوساله ولی الزم نداره. خودم می برم و برش می گردونم. دِ-

چاره ای نبود. شلوارم را عوض نکرده بودم. مانتویم را پوشیدم و شالی روی سرم انداختم 

 و به مامان گفتم:

 چیزی الزم نداری؟-

 سرش را تکان داد و گفت:

 نه فقط زود برگرد.-
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**** 

سالم بود. تازه از مدرسه برگشته بودم. همین  هیفدهاولین باری که اسم خواستگار اومد 

 که در رو باز کردم صدای بلند عمو رو شنیدم.

 تو خجالت نمیکشی با شرت تو خونه می چرخی؟-

 دستم را روی دهانم گذاشتم....باز هم یاسین. پشت تنه ی قطور درختی سنگر گرفتم.

 شرت چیه باباجون؟ شلوارکه. سه وجب زیر زانومه.-

 تو بهش می گی شلوارک من زیر شلوارمم نمی پوشم. اونی که -

 بابابزرگ با خنده گفت:

 چیکارش داری رضا؟ بذار راحت باشه.-

 خشم عمو ماجرا را خنده دارتر می کرد.

این چجور راحتیه پدر من؟ جای مو و شلوار رو اشتباه گرفته. اونی که باید کوتاه باشه -

ا بیخ رونشه. زشته پسرجان. مردی مثالً. خیر سرم بلنده، اونی که باید بلند باشه همیشه ت

 پسر دارم.

 به یاسین دید نداشتم. صدای شیطانش از دور می اومد.
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 مالکه که اونم  واسه مردونگی سایز مو و شلوار مهم نیست باباجونم. سایزای دیگه-

 خیالت راحته. ردیفه.پسرت کم نمیاره.

 شد.لنگه دمپایی عمو نفیرکشان از پیش چشمم رد 

ما . خجالت نمی کشی جلو بابابزرگت اینجوری حرف می زنی؟ ادبگمشو نبینمت بی -

 تو این خونه دختر جوون داریم  بی غیرت.

 صدای یاسین همچنان شیطون بود. از تشر عمو ککش هم نگزیده بود.

اواًل که فعالً خبری از اون آتیش پاره نیست. بعدشم تا بوده همیشه دخترا باید خودش -

می پوشوندن که چشم ما مردا بهشون نیفته و  سایز به سایز نشیم. ولی تو خونه ما رو 

همه چی برعکسه. از این روزاست یه چادرم سرم کنین که مبادا ترنج خانوم به گناه 

 بیفته. کی بشه شوهرش بدیم بره راحت شیم از دستش.

 بابابزرگ یه کم لبخندش رو جمع کرد و گفت:

برو عصای من رو از تو اتاق بیار می خوام یه بسه یاسین. اینقدر با بابات بحث نکن. -

 کم قدم بزنم.

باالخره یاسین رو با شلوارک گل گلی و تنگش دیدم. خواستم بپرم سر راهش و یه 

 متلکی بهش بگم اما اسم مامان شاخکامو تکون داد.

 کی با شیرین حرف می زنی؟-

 تسبیحش رو چرخوند و گفت:گوشامو تیز کردم. عمو 
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دلیلی نمی بینم حرف بزنیم. خودم جواب حاج ولی رو دادم. ترنج هنوز بچه ست. وقت -

 شوهرش نیست.

 ضربان قلبم شدت گرفت. احساس کردم تا بناگوشم سرخ شد.

 . باید اول با مادرش حرف می زدی. اونم یه حقی داره.یکار اشتباهی کرد-

 ایم کرد و گفت:مشتش ق توی روعمو کل تسبیح 

نمی خوام از االن ذهن ترنج رو با این حرفا درگیر کنم آقاجون. هنوز درسش تموم -

نشده. بعدشم هروقت من واسه یاسر خواستگاریش کردم و جواب رد دادن، اون موقع 

 تا اون موقع از نظر من ترنج مال یاسره. اجازه میدم پای آدم غریبه به این خونه باز شه.

 بودم. یکی دیگه من عاشقصحبت از نور چشمی عمو بود اونم در حالیکه  عرقم یخ زد.

**** 

آنقدر ذهنم درگیر بود که نفهمیدم مسیری که می رویم هیچ شباهتی به مسیر بیمارستان 

ندارد و وقتی داخل پارکینگ مسقفی مستقر شدیم تازه به خودم آمدم. نگاهی به دور و 

 برم کردم و گفتم:

 اینجا کجاست؟-

 ماشین را خاموش کرد و گفت:
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 پیاده شو.-

پیاده شدم و پشت سرش عادت داشت به دستور دادن. اما من توی مود سرپیچی نبودم. 

راه افتادم. وقتی کلید انداخت و در را باز کرد فهمیدم که کجاییم. حس کنجکاوی و 

 فضولی بر تمام احساسات بدم غلبه کرد.

 اینجا خونته؟-

 اخل شوم.در را نگه داشت تا د

 نترسیدی منو آوردی اینجا؟-

 برایم دمپایی گذاشت. دمپایی زنانه! 

 از چی بترسم؟-

 ت به من نداشتی.وقت تمایلی واسه نشون دادن خونه نمی دونم. آخه هیچ-

 شانه ای باال انداخت.

 من نشون داده باشی. ییادم نمیاد هیچ وقت تمایلی واسه دیدن خونه-

حق با او بود دلم می خواست ببینم اما هرگز جرات نکردم  کردم.با دقت همه جا را نگاه 

 مطرحش کنم. 

 قشنگه. مبارک باشه.-

 یقه ی پیراهن کتانش را مرتب کرد و گفت:
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 واسه تبریک دیره. چی می خوری؟-

 بی قراری دوباره سراغم آمد.

 چرا اومدیم اینجا؟ مامان مریضه. باید برگردیم.-

 ساعتش را نگاه کرد و گفت:

آوردمت اینجا که یه ساعت واسه خودت باشی. خواستم قبل از اینکه خفه شی نجاتت -

ی گریه کن..هرچی می خوای بدم. من میرم یه ساعت دیگه برمیگردم. هرچی می خوا

... هرچی هم خواستی بشکن...هرکاری فکر می کنی خالیت می کنه انجام بده. داد بزن

که نفس بکشی. نگران مامانت هم نباش. این خونه به مدت یک ساعت در اختیارته 

 واسه اینکه به اون برسی باید اول خودت رو خوب کنی.

  و بعد بدون اینکه به من فرصت اعتراض بدهد از خانه خارج شد.
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اردیجٟطت، ٔبٜ ػبضمیٝ. ٕٞٝ یٝ جٛرایی ضیذا ٔیطٗ. حتی ٌزثٝ ٞب، حتی دز٘ذٜ ٞب. 

یبسیٗ ٕٞیطٝ ٔی ٌفت ثٟبر وٝ ٔیطٝ جزات ٘ذاریٓ دبٖٔٛ رٚ اس خٛ٘ٝ ثیزٖٚ ثذاریٓ. تب 

حبَ ثزٌشاری ٔسبئُ س٘بضٛیی ٔی ثیٙیٓ تبسٜ ثؼعی سز ثز ٔی ٌزدٚ٘یٓ دٚتب ٌزثٝ رٚ در 

ٚلتب ٌزٚح ٞٓ ٔی س٘ٗ. چمذر ٔب ٔی خٙذیذیٓ ٚ چمذر ػٕٛ دػٛاش ٔی وزد. 

اردیجٟطت، ٔبٜ ٌیالس ٞبی ٘ٛرس ٚ ٌٛجٝ سجشای تزش ٚ چبلبِٝ ثبدْٚ ٞبی ٌسٝ. ٔبٜ 

آة دبضی حیبغ ٚ دٟٗ وزدٖ فزش رٚی تخت ٚ ضبٞٙبٔٝ خٛ٘یبی آخز ضت ػٕٛجٛ٘ٝ. 

اٖٚ وزختی ٚ خٛاة آِٛدٌی فزٚردیٗ رٚ دارٜ، ٘ٝ ٌزٔی ٚ سردی ٚ تزس أتحب٘بت ٘ٝ 

خزداد ٔبٜ رٚ. ٕٞیٙىٝ ثیذار ٔی ضذْ ٚ اس دٙجزٜ ی ثبس اتبلٓ ثٛی یبس سرد ٚ سفیذ 

ثبغچٝ ی وٙبر سبختٕٕٛ٘ٛ ثٝ ٔطبٔٓ ٔی رسیذ، سزٚتٙیٗ خٛ٘ٓ ثبال ٔی رفت. ٚ ٚلتی 

یٌٛب ا٘جبْ ٔیذادْ ا٘ذرٚفیٗ ٞٓ تب دِت ثخٛاد  سیزا٘ذاسْ رٚ وٙبر حٛض دٟٗ ٔی وزدْ ٚ

 تزضح ٔیطذ. ػّٕىزد ایٗ ٞٛرٟٔٛ٘ب رٚ تبسٜ یبد ٌزفتٝ ثٛدْ. اس وتبة سیست ضٙبسیٕٖٛ.

یٌٛب وٝ تْٕٛ ٔیطذ دبچٝ ی ضّٛارْ رٚ ثبال ٔی سدْ ٚ دبٞبْ رٚ داخُ آة ٔیشاضتٓ. آة 

ٔیطذ ٚ یٝ ٔٛر ٔٛرْ سزد ثٛد. صجح  ٚ ٘یٓ حٛض اردیجٟطت، اٚ٘ٓ سبػت ضیص

وٛچِٛٛ ٔی ِزسیذْ. أب تزضح دٚدبٔیٗ ؼٛری سزحبِٓ ٔی آٚرد وٝ سزٔب رٚ ثب ثغُ 

وزدٖ خٛدْ ثٝ جٖٛ ٔی خزیذْ ٚ ثب ِججبسی دبٞبْ رٚ تٛ آة تىٖٛ ٔی دادْ ٚ ِذت  

ٔی ثزدْ. اٍ٘طتبْ وٝ سِز ٔی ضذ اس آة دَ ٔی وٙذْ. دبٞبْ رٚ ٔی ضستٓ ٚ ٔی رفتٓ 

ىطٖٛ ٔی وزدْ تب ثجیٙٓ وی ٚلت چیذ٘طٖٛ ٔیطٝ. سزاؽ درخت ٌیالس. ٞز رٚس چ

ثؼذش اس ثٛتٝ ٞبی ٌُ ٔحٕذی چٙذتب ٌُ ٔی چیذْ، ثب چٙذ ضبخٝ یبس ٚ رس سرد 
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وزد. ٔٙٓ تٛ فبصّٝ ای وٝ  داخُ ٌّذٖٚ ٔیذاضتٓ. ٔؼٕٛالً وزثالیی حسیٗ وٕىٓ ٔی

ٝ، سفزٜ ی صجحٛ٘ٝ رٚ، رٚی تخت ٔی چیذْ. ٔزثبی ث ،اٖٚ خبر ٌّٟب رٚ لیچی ٔی وزد

ٔزثبی ثٟبر٘بر٘ج، ػسُ ؼجیؼی، دٙیز تبسٜ، سزضیز ٔحّی، چبی تبسٜ دْ. ثٛی ٖ٘ٛ تبسٜ ی 

وزثالی حسیٗ وٝ ثٝ ٔطبٔٓ ٔی رسیذ ٔی رفتٓ سً٘ سبختٕٛ٘ب رٚ یىی یىی ٔی سدْ 

ٚ ثٝ ٕٞٝ خجز ٔیذادْ وٝ ٚلت ثیذار ضذ٘ٝ. اِٚیٗ ٘فز ػٕٛ ثیذار ٔی ضذ. ٕٞیطٝ اس 

ٔذ٘ص ٔی ضذْ. تب ٔی دیذٔص اس جب ٔی دزیذْ ٚ سٍٙیٙی ٍ٘بٜ دز ٟٔزش ٔتٛجٝ اٚ

 ثغّص ٔی وزدْ. ٔٛٞبْ رٚ غزق ثٛسٝ ٔی وزد ٚ سیزِت ٔی ٌفت:

دختز خٛش ثٛی ٔٗ...٘بر٘ج ٚ تز٘جٓ...لٛت دبٞبْ...اس دیطت وٝ ٘ذیذٔت دِٓ ٚاست -

 تًٙ ضذٜ...

ٓ ثؼذش ٔبٔبٖ ثشري ٚ ثبثبثشري ٔی اٚٔذٖ. اٚ٘ب رٚ ٞٓ ثغُ ٔی وزدْ. ثبثبثشري صٛرت

 رٚ ٔی ثٛسیذ ٚ ٔی ٌفت:

 ٘ٛر دٚ چطٕٓ...یبدٌبر اٚالدْ...-

ثؼذش ٔبٔبٖ ٔی اٚٔذ ٚ یبضبر. ٔٙب ٔؼٕٛالً ثیذار ٕ٘ی ضذ. أب ٔٗ ٞزثبر یبسیٗ رٚ ثٝ یٝ 

ضىّی اس تختص ثیزٖٚ ٔی وطیذْ. آخزش یٝ ثبر ثب ٔٛی دزیطٖٛ ٚ اػصبة ثٟٓ 

 ریختٝ اٚٔذ سز سفزٜ ٚ ثٝ ٔبٔب٘ٓ ٌفت:

دختزت ثٍٛ ٚلت ٚ ثی ٚلت ٘یبد تٛ اتبق ٔٗ. حزیٓ خصٛصی ٘ذارْ اس سٖ ػٕٛ ثٝ ایٗ -

دستص. ٔحط رظبی خذا یٝ ٘فز یٝ سزی ٔسبئُ رٚ ٚاسٝ ایٗ دختز تٛظیح ثذٜ. ثٛق 

 ثٛلٝ الٔصت.
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ٔٙظٛرش رٚ ٘فٟٕیذْ. أب اس دس ٌزد٘ی ٔحىٕی اس ثس سبدٜ ٚ ٔؼصْٛ ثٛدْ وٝ ٔٗ 

 یبسیٗ ٌزد٘ص رٚ ٔبِیذ ٚ ٌفت: وٝ ػٕٛ ثٟص سد ٔتٛجٝ ضذْ خیّی حزف سضتی سدٜ.

چزا ٔی س٘ی دذر ٔٗ، ثٝ جبی ایٙىٝ ثٝ دراس ٚ وٛتبٜ ٔٗ ٌیز ثذی یٝ وٓ آداة -

 ٔؼبضزت ثٝ ایٗ دختزٜ یبد ثذٜ. اسیز ضذْ اس دستص. 

ثبثبثشري ٚ یبضبر ٚ ٔبٔبٖ وجٛد ضذٜ ثٛدٖ اس خٙذٜ. أب ٔٗ ٞٙٛس درٌیز ایٗ ثٛدْ وٝ چزا 

یٗ. ٍٔٝ ٘سجت ثٝ چٙذ سبَ دیص چی ػٛض ضذٜ ثٛد؟ صجحب ٘جبیذ ثزْ تٛ اتبق یبس

 ٘تٛ٘ستٓ جّٛی خٛدْ رٚ ثٍیزْ ٚ دزسیذْ.

ٚاسٝ چی ٘جبیذ ثیبْ تٛ اتبلت؟ ٍٔٝ صجحب اٚ٘جب چٝ خجزٜ؟ خٛثٝ تب ٕٞیٗ چٙذ سبَ -

دیص وٙبر ٞٓ ٔی خٛاثیذٔب. اصالً ٚاسٝ چی تبسٌیب در اتبلت رٚ لفُ ٔی وٙی؟ چیىبر 

 ٔی وٙی اٖٚ تٛ؟

 ٝ ای ثٝ دیطٛ٘یص سد ٚ ٌفت:یبسیٗ ظزث

 چٝ خزٜ. چٝ خٍٙٝ. تٛ ٔذرسٝ ثٝ ضٕب چی یبد ٔیذٖ؟ خذا ایٗ ٚای-

 ٍ٘بٜ چخ چخ ػٕٛ ٕٞچٙبٖ ادأٝ داضت.

ی خذا ثیبٔزس رٚ ثٝ ا٘ذاسٜ ی تخٓ چطٕبْ یبسیٗ تٛ آدْ ٕ٘یطی؟ ثٝ خذا اٌٝ رثبثٝ-

 لجَٛ ٘ذاضتٓ ضه ٔی وزدْ تٛ دسز ٔٙی.
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 یبسیٗ ٔؼتزض ضذ.

 ٚا...یٝ جٛری حزف ٔی س٘ی اٍ٘بر خٛدت ایٗ دٚراٖ رٚ ٍ٘ذرٚ٘ذی. -

 ٚ ثؼذ ِخ ػٕٛ رٚ وطیذ ٚ چطٕىی سد ٚ ٌفت:

 ٍ٘ٛ وٝ یبدت رفتٝ ضیؽٖٛ ثال.-

ش ٌزفتٝ ثٛد أب ٕ٘ی خٛاست اثٟتص ثطىٙٝ. ٘ظزْ خٙذدیطب٘ی ػٕٛ سزخ ضذ. ثٝ 

 ثبثبثشري ثب ػصبش ظزثٝ ای ثٝ سا٘ٛی یبسیٗ سد ٚ ٌفت:

 ٚردزیذٜ. تٛ ثٝ وی رفتی ایٙمذر ثی حیبیی؟ خجبِت ثىص-

 یبسیٗ دس وّٝ ش رٚ خبرٚ٘ذ ٚ ٌفت:

 ثی حیبییٓ رٚ ٕ٘ی دٚ٘ٓ. أب ثمیٝ چیشا رٚ ثٝ جذٖٔٛ حعزت آدْ. -

 یبضبر ثب خٙذٜ ثٝ ػٕٛ ٌفت:

 ثبثب یٝ حٛا ٚاسٝ ایٗ دیذا وٗ تب دٚدٔبٕٖ٘ٛ رٚ ثبد ٘ذادٜ.-

 یبسیٗ لزی ثٝ ٌزد٘ص داد ٚ ٌفت:

چیش فٟٓ. ِؽفبً حٛاضٓ اس اٚ٘بیی ثبضٝ وٝ تٛی دٛضص فمػ ثٝ ثزي  داشدالزثٖٛ -

 درخت اوتفب ٔی وٙٗ.

٘یٓ خیش ضذ وٝ ادثص وٙٝ أب یبسیٗ ٔثُ جت اس تخت دبییٗ  .ػٕٛ دیٍٝ ؼبلت ٘یبٚرد

 دزیذ ٚ در رفت ٚ ٕٞٛ٘جٛر وٝ ٔی دٚیذ ٌفت:
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 تٛ رٚحت تز٘ج وٝ ٞزچی ٔٗ ٔی وطٓ اس دست تٛ ٚ خًٙ ثبسیبتٝ. -

ٖٚ رٚس ٔٗ ٔؼٙی خیّی اس حزفبی یبسیٗ ٚ خٙذٜ ٞبی ثمیٝ رٚ ٘فٟٕیذْ أب ٚلتی اوسی ا

ثٝ ٞٛرٟٔٛ٘بی دیٍٝ ی ثذ٘ٓ اظبفٝ ضذ،   -وٝ ٔؼزٚفٝ ثٝ ٞٛرٖٔٛ ػبضمی- تٛسیٗ ٞٓ

 حسبة وبر دستٓ اٚٔذ.

**** 

صذای چزخص وّیذ ٔزا اس اٚٞبْ دزاوٙذٜ ٚ آضفتٝ اْ ثیزٖٚ وطیذ. یه سبػت ٌذضتٝ 

تی اس رٚی ٔجُ، تىبٖ ٞٓ ٘خٛردٜ ثٛدْ. یبسز ٍ٘بٞی ثٝ ضبِی وٝ ٕٞچٙبٖ ثٛد؟ ٔٗ ح

 ی ٔزتت ٚ دست ٘خٛردٜ وزد ٚ ٌفت:خب٘ٝرٚی ٔٛٞبیٓ ثٛد ٚ 

ثٝ ٘ظز ٔیبد تزجیح ٔیذی اس ؼزیك ٔسبِٕت آٔیش ٔطىالتت رٚ حُ وٙی. اُٞ ثشٖ ٚ -

 ثطىٗ ٘یستی.

 دستی ثٝ سیز چطٕٓ وطیذْ. خطه خطه ثٛد.

 ٘ىزدی. ثب خٛدت ِج ٔی وٙی؟ٌزیٝ ٞٓ وٝ -

یبسز چمذر ٔزا ٔی ضٙبخت؟ تمزیجبً ٞیچ. ٞزٌش ٘خٛاستٝ ثٛد ثطٙبسذ. ٕٞیطٝ در 

 ثیطتزیٗ فبصّٝ ی ٕٔىٗ  اس ٔب ثٝ سز ٔی ثزد. ثٝ خصٛظ اس ٔٗ..!

 ِج ٘یست. اضىٓ در ٕ٘یبد. ٕ٘ی تٛ٘ٓ ٌزیٝ وٙٓ. تب دطت دّىٓ ٔیبدا أب سزاسیز ٕ٘یطٝ.-
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 ٞٓ وزد ٚ ثؼذ رٚ ثٝ رٚیٓ ٘طست.چٙذ ثب٘یٝ ثب دلت ٍ٘ب

 ٔی خٛای حزف ثش٘ی؟ ٔی خٛای تؼزیف وٙی ٚ ثٍی چی ضذ؟-

 چمذر دٚر ثٛد. ثٝ چطٕب٘ص ٍ٘بٜ وزدْ. چمذر غزیجٝ ثٛد.

 ٚاست ٟٕٔٝ؟-

 دبٞبیص را دراس وزد ٚ دستب٘ص را لالة ٚار رٚی ضىٕص ٌذاضت. تىیٝ داد.

 ری تیىٝ ٔیٙذاسی؟ٔٗ وی ٘سجت ثٝ خٛ٘ٛادٜ ْ ثی تفبٚت ثٛدْ وٝ ایٙؽٛ-

راست ٔی ٌفت. ضبیذ در ضبدیٟب ضزیه ٘جٛد، أب در ٔطىالت ٚ سختیٟب ٞیچ ٚلت دب 

ِٚی ٔٗ ٕ٘ی ضٙبختٕص. آ٘مذر ٕ٘ی ضٙبختٕص وٝ ٞیچ حزف  دس ٕ٘ی وطیذ.

 ٔطتزوی ثزای ٌفتٗ دیذا  ٕ٘ی وزدْ.

ٓ؟ است ٕٔٙٛ٘ٓ. ایٗ یٝ سبػت سىٛت ٚ تٟٙبیی ٚالؼبً ثٝ وبرْ اٚٔذ. ٔیطٝ ثزٌزدی-

 ٍ٘زاٖ ٔبٔب٘ٓ.

 یؼٙی ٕ٘ی خٛای حزف ثش٘ی؟-

 ٘تٛا٘ستٓ حزف دِٓ را دٟٙبٖ وٙٓ.

چی ثٍٓ؟ اس وجب ثٍٓ؟ ٍٔٝ ٔب چمذر ٕٞذیٍٝ رٚ ٔی ضٙبسیٓ وٝ ثتٛ٘یٓ ٚاسٝ ٞٓ -

 درددَ وٙیٓ؟

 خٙذیذ.
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 ٔطىّت ثب ٔٙٝ یب اٖٚ ٘بٔشدت؟ چی ثٛد اسٕص؟ آٞب..ٔیالد.االٖ تٛ -

 سثبٖ یه ٘فز آٔذ. ثغط ٌّٛیٓ را ٌزفت. ثبالخزٜ تبثٛ ضىستٝ ضذ ٚ اسٕص ثز

تٛ ٍ٘زاٖ ٔیشاٖ ضٙبخت ٔٗ ٘جبش. حتٕبً اٚ٘مذر ٔی ضٙبسٕت وٝ ٔؽٕئٗ ثٛدْ ٚلتی -

ثبثب ایٙب داضتٗ حزف ٔی سدٖ تٛ یٝ جبیی ٌٛش ٚایسبدٜ ثٛدی ٚ ٕٞٝ رٚ ضٙیذی. یب 

ی اٚ٘مذر ٔی ضٙبسٕت وٝ تب چطٕٓ ثٟت افتبد فٟٕیذْ داری اس تٛجٝ سیبدی خفٝ ٔی ض

 ٚ  ٞٛا السْ داری. ایٙب رٚ ٞیچ وس ٘فٟٕیذ. أب ٔٗ فٟٕیذْ. دس ٔی ضٙبسٕت.

 ِجٓ را ٌبس ٌزفتٓ.

 دیذی ٔبٔبٖ ثشري چی ٌفت؟-

 اس یبدآٚری حزفص، آٟ٘ٓ جّٛی یبضبر ٚ یبسز ٚ یبسیٗ، احسبس تٟٛع وزدْ.

تٛ وی ٔی خٛای ایٗ ػبدت فبَ ٌٛش ایستبدٖ رٚ تزن وٙی تز٘ج؟ ثبٚر وٗ وبر -

 سضتیٝ.

 ثٛد. أب ٔٗ حبَ خٙذیذٖ ٘ذاضتٓ. آٜ وطیذْ.ِحٙص حبٚی وٕی ؼٙش ٚ ضٛخی 

 دِٓ اس حزف ٔبٔبٖ ثشري ثیطتز ضىست تب رفتٗ ٔیالد.-

 اخٓ وزد.
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ثیخٛد دِت ضىست. چٝ ا٘تظبری اس یٝ دیزسٖ ٞفتبد ٚ چٙذ سبِٝ داری؟ اٖٚ خیّی -

خیّی ثچٝ ای اٌٝ دیطزفت وزدٜ ثبضٝ، اس سٔبٖ خٛدش حذاوثز دٜ سبَ اٚٔذٜ جّٛتز. 

 حزفبش رٚ ثٝ دَ ثٍیزی.

تٛ ثیٕبرستبٖ ضٙیذْ یبسیٗ چی ثٟت ٌفت. ٔبدر سٖ یبضبر ٌفتٝ ػیت ٚ ایزاد اس ٔٙٝ. -

تبسٜ اٚ٘ىٝ ایٟٕٙٝ سبَ ٔب رٚ ٔی ضٙبسٝ ٕٞچیٗ حزفی سدٜ ٚای ثٝ حبَ ٔزدْ وٛچٝ ٚ 

 ثبسار.

 دستص را اس رٚی ضىٕص ثزداضت ٚ راست ٘طست.

ٔطىّت حزفبی ٔبدر سٖ یبضبر ٚ ٔزدْ وٛچٝ ٚ ثبسارٜ، ٕٞیٙجب جذاً اٌٝ ثذٚ٘ٓ وُ -

  والٔٛ ٔیٙذاسْ ٞٛا ٚ اس خٛضی یٝ دٚر ثٙذری ٔی رلصٓ.

 ٔطىّٓ؟ ٞٙٛس ٘تٛا٘ستٝ ثٛدْ تؼزیفی ثزای ٔطىّٓ دیذا وٙٓ. 

 یٝ ٔطىُ دیٍٝ ٞٓ ٞست.-

 سثب٘ٓ ثی اجبسٜ ٚ ثی ارادٜ ضزٚع ثٝ چزخص وزد. اثزٚیص را ثبال ثزد.

خٛ٘ٝ ثیبْ ثیزٖٚ ثذٖٚ ایٙىٝ أیذ دیذ٘ص رٚ داضتٝ ثبضٓ؟ ٔٗ ثب اٖٚ     چؽٛر اس -

ی رٚ ثٝ رٚیی چیىبر وٙٓ؟ ثب ٔٛثبیّی وٝ دیٍٝ اسٕص رٚش ٘مص ٕ٘ی ثٙذٜ خٛ٘ٝ

چیىبر وٙٓ؟ ثب جبی خبِی اٟٕٚ٘ٝ ػطك تٛ لّجٓ چیىبر وٙٓ؟ ثب غزٚری وٝ ایٙؽٛری ِٝ 

ٙٓ؟ ثب ایٟٕٙٝ سٛاِی وٝ تٛی سزٔٝ ضذٜ ٚ اػتٕبد ثٝ ٘فسی وٝ ثٝ فٙب رفتٝ چیىبر و

دٙج سبَ تْٕٛ چیىبر وٙٓ؟ ثب ایٙىٝ سَ سد ٚ تٛ چطٕبْ ٚ ٌفت دٚستٓ ٘ذارٜ در حبِیىٝ 
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ثب ایٙىٝ ایٙمذر احٕمٓ ٚ ٕٞیٗ االٖ دِٓ ٚاسص  ادػبی ػبضمی ٔی وزد چیىبر وٙٓ؟

تًٙ ضذٜ چیىبر وٙٓ؟ ثب ایٙىٝ دارْ اس ضذت غصٝ ٔیٕیزْ أب ثٝ خبؼز ٔبٔبٖ حتی 

ثب ایٙىٝ ٕ٘ی دٚ٘ٓ ثبیذ چیىبر وٙٓ وٝ دیٛٚ٘ٝ جزات ػشاداری ٞٓ ٘ذارْ چیىبر وٙٓ؟ 

 ٘طٓ چیىبر وٙٓ؟

 ٚ دزسیذ: ٍ٘بٞص وزدْ

 ٞٙٛسْ ٔی تٛ٘ی والٞت رٚ ٞٛا ثٙذاسی ٚ ثٙذری ثزلصی؟-

**** 

خٛة یبدٔٝ. ٞیفذٜ اردیجٟطت ثٛد. دادٜ ثٛدْ ٚاسٓ یٝ ٔب٘تٛی خٙه ٚ تبثستٛ٘ی ثذٚسٖ. 

ْ ٚاسٝ دزٚ. ٔبٔبٖ حٛصّٝ ٘ذاضت. خٛدْ تٟٙب رفتٓ. در رٚ وٝ ثبس وزدْ ٔی خٛاستٓ ثز

دیذْ خٛ٘ٝ رٚ ثٝ رٚیی وٝ سبِٟب ٞیچ رفت ٚ آٔذی ٘ذاضت، چٟبرتبق ثبس ثٛد. یٝ وبٔیٖٛ 

یٝ دسز جٖٛٚ ٞٓ ثب  ٞٓ دْ در ثٛد ٚ وبرٌزا داضتٗ اسجبة ٚ اثبثیٝ تخّیٝ ٔی وزدٖ.

اد ٚ ثیذاد ٔی وزد. وٙجىبٚی ثبػث ضذ والفٍی داضت ثب ٔٛثبیّص حزف ٔی سد ٚ د

سزن ثىطٓ ٚ ٍ٘بٞی ثٝ داخُ خٛ٘ٝ ثٙذاسْ. ٌّٟب ٚ چٕٗ ٞبش ٞٓ خطه ٚ سرد ثٛدٖ. 

 تٛ دِٓ ٌفتٓ:یٝ ِحظٝ ٔمبیسٝ وزدْ ثب حیبغ خٛدٖٔٛ ٚ 

 ٍٔٝ ػٕٛ ٍ٘فت لزارٜ ایٙجب رٚ ثىٛثٗ ٚ آدبرتٕبٖ ثش٘ٗ. چی ضذ دس؟-
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ٔسیز خٛدْ رٚ رفتٓ وٝ یٟٛ ثب صذای ٕٖٞٛ ٚ ثؼذ ثی خیبَ ضب٘ٝ ای ثبال ا٘ذاختٓ ٚ 

 دسز جٖٛٚ ٔتٛلف ضذْ.

 ثجخطیذ خبْ٘ٛ.-

ثزٌطتٓ. ا٘ذاْ ثبریىی داضت. ثٝ لَٛ ثچٝ ٞب ا٘زیىٝ ای. ٔٛٞبش دز ثٛد ٚ تیزٜ. 

اثزٚٞبضٓ وّفت ثٛد أب ٘ٝ اٚ٘مذر وٝ سضتص وٙٝ. ثزػىس جذاثیت ٔزدٚ٘ٝ ای ثٝ 

آستیٗ ٞبی وٛتبٜ تیطزتص ٔٙحزف ضذ ٍ٘بٞٓ ِحظٝ ای ثٝ سٕت صٛرتص دادٜ ثٛد. 

 أب سزیغ خٛدْ رٚ جٕغ وزدْ.

 ثّٝ؟-

 ضّٛار جیٗ ٔطىیص خبوی ثٛد ٚ اػصبثص ثذجٛری خزاة ثٝ ٘ظز ٔی رسیذ.

 اسٓ ایٗ وٛچٝ چیٝ؟-

 چزا ظزثبٖ لّجٓ تٙذ ضذٜ ثٛد؟ آة دٞٙٓ رٚ لٛرت دادْ ٚ ٌفتٓ:

 ثٗ ثست ٞیفذٜ.-

 :وٙٝ. فمػ فزیبد سد ثب صذای ضىستٗ چیشی، حتی فزصت ٘ىزد تطىز

 ٔٛاظت ثبضیٗ. حٛاستٖٛ وجبست؟-

 ثب خٛدْ ٌفتٓ:

 چٝ خطٗ...!-
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چٝ خٛة وٝ ایٙجب رٚ آدبرتٕبٖ "دٚثبرٜ ثٝ ٔسیز خٛدْ ثزٌطتٓ ٚ ثٝ ایٗ فىز وزدْ 

 "ثٝ تٛ چٝ رثؽی دارٜ؟ "ٚ ثؼذ ثٝ خٛدْ ٟ٘یت سدْ وٝ"٘ىزدٖ

اردیجٟطت ثٛد وٝ وبر دَ یٝ ٞٙٛسْ ٔیٍٓ تمصیز خیّی ٞٓ رثػ داضت...أب رثػ داضت...

تمصیز اردیجٟطت ٚ ثٗ ثست ٞیفذٜ وٝ ػٕٛ   دختز دثیزستب٘یِ احسبسبتی رٚ سبخت.

 ٕٞیطٝ ٔیٍٝ ؼّسٓ دارٜ.
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ی ذٞزٗاٙ ضا زض سٌٞذ طی ًطزیٖ. حسی ٗٞتایٔص ی اٝ زا ذا٠ٛی تیٚ ذا٠ٛكاص٠ٔ

چٜسیٚ تاض ظَٛ ذٞضز ٝ خٞاب ٛساز. اٗا زضیؾ اظ حسی یي خیاٗي زثٔیـازی تطای ٗٞتایْ 

ٗٚ. ٗی زاٛسسٖ اٛسظاض ٗسرطٟ ای سر، ٗی زاٛسسٖ ضاٟ تطُطسی ٝخٞز ٛساضز ٝ ١یچ 

ٛ٘ی زٞاٛس ػطٝس ضا زطى ٗی ًٜس، چٜس ٓحظ٠ ٗاٛسٟ ت٠ ػوس زاٗازی ٠ً زٞخی٢ی تطای 

ًاضساظ تاضس، اٗا زّ اسر زیِط. اُط ٜٗطن زاضر ای٠٘٢ٜ زض طّٞ زاضید كاخؼ٠ ت٠ تاض 

  ٛ٘ی آٗس.

ت٠ ٗحط زٞهق یاسط، چط٘اٖٛ ت٠ س٘ر ذا٠ٛ ی ضٝ ت٠ ضٝیی چطذیس. ػازذ چٜسیٚ 

سا٠ٓ ٠ً زض ػطض یي ضٝظ زطى ٛ٘ی ضٞز! ١ٞا ١ٜٞظ ضٝضٚ تٞز ٝ چطاؿی زیسٟ      

 طر خٌٖٔ آٗس ٝ تطُطر. ٛ٘ی ضس. اضي تاظ زا خ

 اظ ایٜدا ضكس٠. ضث٠ٛٞ زرٔی٠ ًطزٙ ٝ ضكسٚ. -

 زیِط ضٜیسٙ ١یچ ذثطی ٗسؼدثٖ ٛ٘ی ًطز. كوط سط زٌاٙ زازٕ ٝ زض ضا تاظ ًطزٕ.

 زطٛح؟-

 چوسض ذٞب تٞز ٠ً ازای آز٢ٗای ِٛطاٙ ضا زض ٛ٘ی آٝضز. ٓثرٜسی ت٠ ضٝیص ظزٕ.

 .ٛلس ًطیسٕ ٜٗ٘ٞٙ ًاخیساٙ. ًاضذ ذیٔی ذٞب تٞز.-

 ضویو٠ اش ضا كطاض زاز. ،تا اِٛطر اضاضٟ
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صساذ ٛعزٕ ٠ً زطٌط ًٜی. كوط ذٞاسسٖ تِٖ زسر تطزاض اظ كاّ ُٞش ٝایسازٙ. -

ضٜیسٙ حطكایی ٠ً آزٗا زض ؿیات٘ٞٙ ٗی ظٛٚ حآ٘ٞٙ ضٝ ذٞب ٛ٘ی ٠ًٜ. ذصٞصاً زٞ 

 ایٚ چٜس ٝهر سؼی ًٚ ٛطٜٞی ٝ ٛثیٜی زا ایٚ زٝضٟ تِصضٟ.

ای ٗازضتعضٍ تٞز ٝ حطك٢ایی ٠ً حسس ٗی ظز زض ضٝظ١ای احس٘االً ٜٗظٞضش ت٠ حطك٢

سؼی ًطزٕ تـط چٜسیٚ سا٠ٓ ضا زض ُٔٞیٖ ذل٠ ًٜٖ  آیٜسٟ اظ ظتاٙ زٝسر ٝ آضٜا تطٜٕٞ.

 ٝ زض زٝسسا٠ٛ زطیٚ حآر ٌٗ٘ٚ حطف تعٖٛ.

ا٠ُ تسٝٛی زٞ ایٚ ساال تا ُٞش ٝایسازٙ ت٠ چ٠ ًطلیاذ تعضُی ٛائْ ضسٕ ١یچ ٝهر -

 ًطزی.  ١٘چیٚ زٞصی٠ ای ٛ٘ی

 ٛ٘ی زاٖٛ چ٠ زض چط٘اٖٛ زیس ٝ ٛ٘ی زاٖٛ چطا ِٛا١ص ِٛطاٙ ضس!

 ٗثالً؟-

ِٗط چٜستاض كطصر زسٞی٠ حساب خیص ٗی آیس؟ ِٗط چٜس تاض زیِط اٌٗاٙ زاضز ٗٚ ٝ 

 یاسط ز٢ٜا ضٞیٖ؟

ٗثالً ضٜیسٕ ت٠ ػ٘ٞ ُلسی ٗٚ ٝ ٗاٗاٙ ضٝ تلطسس٠ ذ٠ٛٞ تـٔی. چٞٙ ٗٚ زسر ٗی زٕ -

كٌط  ضٝ، ضٝ سطٗٞٙ ٗیصاضیٖ ٝ اخاظٟ ٛ٘ی زیٖ زٞ زضس ترٞٛی.ت٠ زسر یاسیٚ ٝ ذ٠ٛٞ 

 ًٜٖ اٝٙ ٗٞهغ خٜح ضیص سآٖ تٞز.

 زـییطی زض صٞضزص حاصْ ٛطس. كوط ُلر:

 آكطیٚ. ساتو٠ ًاضذ تاالسر. یٌی زٝ ساّ زی٠ِ تِصضٟ تاظٛطسس٠ ٗیطی. -
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زٞ ٠ٛ سآٖ تٞز ٠ً ًطتالیی حسیٚ ٗطیط ضس ٝ ٛسٞٛسر ٜٗٞ تطس٠ٛٞ ٗسضس٠. ت٠ خع -

١ٖ ًسی ذ٠ٛٞ ٛثٞز. تاتاتعضٍ ت٢ر ُلر ٜٗٞ تطسٞٛی. ُلسی چیع زحل٠ ای ٛیسر ٠ً 

 خا زاضٟ، ضاٟ تطٟ! تاتاتعضُٖ ٗدثٞض ضس ذٞزش تا١إ تیاز. ایٜوسض ِٛطاٛیٚ تسظزٛص.

 ًْ ػٌس آؼ٘ٔص تاال زازٙ اتط١ٝایص تٞز.

ی ٗعذطكی ٠ً  تا ایٚ ػاله٠ٛصاضٟ. چٞٙ  ٕیا ٗثالً ت٠ یاضاض ُلسی ایٜوسض ٓی ت٠ الال-

اٝٙ ٗٞهغ ٢ٛایسص خٞٛعزٟ  تعضٍ ٠ً تطٖ ٗسػی ٠٘١ چیسٞٙ ٗیطٖ.تاتازٞٙ ت٠ ٗٚ زاضٟ 

 سآٖ تٞز.

 ٓثرٜس ظزٕ.

اظ چیعایی ٠ً زٞ ١یدسٟ سآِی ضٜیسٕ تِصضیٖ. چٞٙ ١ٜٞظ ٠ً ١ٜٞظٟ ًاتٞسص ضٝ  -

 زٖٓ ٛ٘ی ذٞاز زٌطاضش ًٜٖ. ٗی تیٜٖ.

 خٞسر ٓثص ضا خٞیس.

 اِٛاض ٗسیط كؼآیسر كوط زٞ ذط ٗٚ تٞزٟ. -

 آ١ی ًطیسٕ ٝ ُلسٖ:
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ز٢ٜا ًسی ٠ً زٞ اٝٙ ذ٠ٛٞ چطٖ زیسٙ ٗٚ ضٝ ٛساضر زٞ تٞزی. ز٢ٜا ًسی ٠ً ػٜٔاً -

اتطاظ اٛعخاض ٗی ًطز ٝ خطر سطٕ حطف ٗی ظز زٞ تٞزی. طٞضی ِٛإ ٗی ًطزی اِٛاض 

 حاّ ت٢ٖ ظٙ.زٞی ؿصای ٗٞضز ػاله٠ ذ تٞزٕ. ١٘ٞٛوسض  ی تٜٔسٗٞ زاض ی٠

 ذٜسیس ٝ ُلر:

 الیي ت٠ زطثی٢ر. تا ٛ٘ي تٞز.-

اظ تی زلاٝزی اش ٛاضاحر ٛطسٕ. ٗٚ ٗسز٢ا تٞز ٠ً اظ یاسط ٛاضاحر ٛ٘ی ضسٕ. ػازذ 

 ًطزٟ تٞزٕ ت٠ ای٠ٌٜ زٖٓ ضا تطٌٜس. خٞسسٖ ًٔلر ضسٟ تٞز. زیِط ذطاش تط ٛ٘ی زاضسٖ.

ٝ ت٢ٖ كطصر زازی ی٠ ًٖ تا  ی ایٜا اظ ای٠ٌٜ ٗطاسٖ ػطٝسیٖ ضٝ ٗسیطیر ًطزیتا ٠٘١-

 ذٞزٕ ز٢ٜا ضٖ، اظذ ٜٖٗ٘ٞٛ. 

 ضاحر خٞاب زاز.

 زذسطػ٘ٞٗی.  تاال تطٕ، خاییٚ تیإضایس اظذ ذٞضٖ ٛیاز ٝٓی -

 هطاض تٞز زیِط زٖٓ ٛطٌٜس. اٗا تاظ ضٌسر.

 یؼٜی اٌٛاض ٛ٘ی ًٜی؟-

 ذٜسٟ اش ضا ت٠ ظٝض كطٝ ذٞضز.

 اٌٛاض ًٜٖ آذ٠؟  دٞضیچ تا خعییاذ ضٜیسیٗٞ ت٠ ٗٞ ٝ ٝهسی ٠٘١ چی ضٝ -

 ضاسر ٗی ُلر. خای اٌٛاض ٛثٞز. خای ٗٚ ١ٖ ١طخا ٠ً تٞز ایٜدا ٛثٞز.
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 تاض٠. تاظٕ ٜٗ٘ٞٙ. ٛ٘یای زاذْ؟-

 اسساضذ ظز.

 تایس ت٠ ًاضإ تطسٖ.طٕ ٗاٗٞضیر. چٜس ضٝظی ٛیسسٖ. ٗی٠ٛ. كطزا -

 سطٕ ضا زٌاٙ زازٕ ٝ خیازٟ ضسٕ.

 ضاسسی زطٛح!-

 اظ خٜدطٟ ِٛا١ص ًطزٕ.

 ٠ ذیٔی ظایؼس.سذٞزذ ٗی زٝٛی ٝٓی ت٠ ٛظطٕ ای٠ٌٜ ١ٜٞظ اٝٙ حٔو٠ زٞ زسسس٠ آث-

ٗثْ ذٞاب ظزٟ ١ا زسسٖ ضا تاال تطزٕ ٝ ت٠ اِٛطسٖ ِٛاٟ ًطزٕ. یازٕ زٗای تسٖٛ اكر ًطز. 

ضكس٠ تٞز حٔو٠ إ ضا زض تیاٝضٕ. یاسط ٜٗسظط ٛ٘اٛس زا ٗٚ اظ ت٢ر ذاضج ضٕٞ. ضكر ٝ ٗٚ 

 ذآی خیص چطٖ٘. ظیطٓة ٛدٞا ًطزٕ.ٗاٛسٕ ساذس٘اٙ تی ضٝح ٝ 

 ذیٔی تی ٗؼطكسی..!-

**** 

 سیاٝش چٞ اظ خیص خطزٟ تطكر

 كطٝز آٗس اظ زرر سٞزات٠ زلر
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 تیاٗس ذطاٗاٙ ٝ تطزش ٛ٘اظ

 ت٠ تط زضُطكسص ظٗاٛی زضاظ

 ١٘ی چطٖ ٝ ضٝیص تثٞسیس زیط

 ٛیاٗس ظ زیساض آٙ ضاٟ سیط

 سیاٝش تساٛسر ًاٙ ٢ٗط چیسر

 ایعزیسر چٜاٙ زٝسسی ٠ٛ اظ ضاٟ

 ػ٘ٞ ضا١ٜا٠ٗ ضٝ تسر ٝ ٗثْ ١٘یط٠ صسای ٗٚ زض اٝٗس.

 ػ٘ٞخٞٙ. ضسیسٟ ت٠ خای حساسص. ترٞٙ زی٠ِ. اِ-

 ٝ ُلر: ً٘ی ظاٛٞش ضٝ ٗاساغ زازػ٘ٞ 

 تویص تاض٠ ٝاس٠ كطزا ضة.ذسس٠ ضسٕ خاٖٛ. -

ٗاخطای ػاضوی سٞزات٠ تا صسای ُطٕ ٝ خطضٞض ػ٘ٞ، طٞضی اظ ػوْ اظ سطٕ تطزٟ تٞز ٠ً 

 یي ساػسٖ ٛ٘ی زٞٛسسٖ صثط ًٜٖ. 

 ی٠ چای تطیعٕ ٝاسسٞٙ ذسسِیسٞٙ زض تطٟ؟ -

ٝ تسٝٙ ای٠ٌٜ ٜٗسظط خٞاتص تطٖ ضكسٖ سطاؽ س٘اٝض ظؿآی ُٞض٠ ی زرر ٝ ی٠ چای 

ضٝ ذٖ ًطزٟ ٝ زسسص ضٝ ت٠ ظاٛٞش  یرسٖ ٝ تطُطسٖ. ػ٘ٞ یٌی اظ خا١اشذٞضطَٛ ض

 زٌی٠ زازٟ تٞز ٝ زسثیح ضاٟ ٗوصٞز ز٠ٛٝ زضضسص ضٝ ٗی چطذٞٛس.
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 ساػر چٜسٟ تاتا؟-

 چای ضٝ زسسص زازٕ ٝ صلح٠ ٗٞتایٖٔ ضٝ ضٝضٚ ًطزٕ.

 یاظزٟ ٝ تیسر زهیو٠.-

 ػ٘ٞ تا ِٛطاٛی ُلر.

تطازضاش ت٠  ٛیٞٗس ایٚ خسطٟ. چوسض تایس تِٖ زیطٝهر ٛیا ذ٠ٛٞ؟ چطا ایٚ تچ٠ ١یچیص -

٠ِٗ اٝٙ یاضاض ٛیسر، ٠ِٗ اٝٙ یاسط ٛیسر؟ اصالً ٛل٢٘یسٕ چطٞض تعضٍ ؟ٛطكس٠

 خیطٕ ًطز ت٠ ذسا. ضسٙ.ایٚ یٌی

 اسسطس ُطكسٖ. زٝتاضٟ اٗطة زػٞا ٗیطس.

ی ذة ٠٘١ ٠ً ٗثْ ١ٖ ٛیسسٚ ػ٘ٞ خٖٞٛ. یاسیٚ زضسس٠ سط ت٠ ١ٞاسر ٝٓی تچ٠-

 الك٠ ٗیط٠.ذٞتی٠. ض٘ا ١ٖ ذیٔی ت٢ص ُیط ٗیسیٚ. ًسآٖ ٝ 

ػ٘ٞ زٝتاضٟ ِٛا١ی ت٠ س٘ر زضی ٠ً خطر اٛثٟٞ زضذسا ُٖ ضسٟ تٞزٙ ٝ چیعی اظش 

 :رخیسا ٛثٞز اٛساذر ٝ ُل

ت٠ ذٞزٕ تیإ ٝ ی سآٖ ٝ ذٞب زا ایٚ ٝهر ضة تیطٝٙ ٗی ٠ٛٞٗ؟ ٗی زطسٖ تچ٠-

ٝ ٠ٛ زٝسسی ٝ  ٠ٛ ه٢ط ٝ تی ٗحٔی ،ضكس٠. ٠ٛ زٞج ٝ زطط خٞاب ٗیسٟ تثیٜٖ اظ زسسٖ
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االٙ . تاظ زا ٝهسی یاسط ایٜدا ظٛسُی ٗیٌطز ذٞب اكساضش ضٝ ٠ِٛ ٗی زاضر. ٝٓی صٔح

 .اٝٙ اظ سط ٝ ضٌٔص...اٝٙ اظ...زی٠ِ اظ ١یچٌس حساب ٛ٘یثطٟ

 تا صسای ظَٛ زض اظ خا خطیسٕ ٝ شٝم ظزٟ ُلسٖ.

خٞٙ ٗٚ ١یچی ت٢ص ِٛیٚ. تا زػٞا چیعی زضسر ٛ٘یط٠. تاض٠ هطتٞٛسٞٙ  اٝٗس اٝٗس.-

 تطٕ؟

ی اٗا تا زیسٙ خسط ١٘سای٠ ٠ س٘ر زض ضكسٖ ٝ سطیغ تاظش ًطزٕ.ٝاٙ زٝاٙ تتؼس زٝ 

 خا ذٞضزٕ. ز١ٚ اٖٝٛ ٛی٠٘ تاظ ٗٞٛس ٝ تؼس سطش ضٝ خاییٚ اٛساذر ٝ ُلر:ضٝیی ضٝت٠

تثرطیس ایٚ ٝهر ضة ٗعاحٖ ضسٕ. ٠ٓٞٓ آت٘ٞٙ زطًیسٟ ٗدثٞض ضسیٖ ًٜسٞض ضٝ تثٜسیٖ. -

 ؟ٗیط٠ ی٠ زت٠ آب ت٠ ٗٚ تسیٚ

ت٠ ٛظط إ ٛ٘ی ًطز ضاحر زط ٗی زٞٛسسٖ تطاٛساظش ًٜٖ. ١٘سٚ ٝ ساّ یاسط حاال ٠ً ِٛ

س٠ زیـ٠ ٝ ١ط زٝتاضی ٠ً زیسٟ تٞزٗص صٞضزص . ضایس زٝ س٠ سآی ًٞچیٌسط. ٗی اٝٗس

  زیع ٝ ُسساخ ٛثٞز.اظش سطاؽ زاضسٖ ز٘یع تٞز. ِٛا١ص تطذالف ذطٞٛسی ٠ً 

 ضسیس ٝ تا خسیر ُلر:اٗا یاسیٚ سط زسر زضاظ ًطزٕ ٠ً زت٠ ضٝ اظش تِیطٕ 

 تلطٗاییٚ.اٗطزٞٙ؟-

ٝ چیعایی ضٝ ٠ً ت٠ ٗٚ ُلس٠ تا یاسیٚ سالٕ احٞاّ خطسی ًطز  خسط خٞٝٙ تا ذٞضطٝیی

تٞز ت٠ یاسیٚ اٛسواّ زاز ٝ ٢ٜٖٗ اظ ِٛاٟ سطظٛص تاض یاسیٚ ػوة ٛطیٜی ًطزٕ ٝ زاذْ 

 ضكسٖ.
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 ١ٞٗای اكطٞٙایٚ  ایٜٞهر ضة ت٠ خع زٞ ًسی ٛثٞز زض ایٚ ذ٠ٛٞ ضٝ تاظ ٠ًٜ؟ اٖٝٛ تا-

 ٝ آسسیٚ ًٞزاٟ؟

 حطصٖ ُطكر. چٞب ذط ذٞزش خط تٞز، اٝٛٞهر ٝاس٠ ٗٚ ؿیطزی ٗی ضس.

 كٌط ًطزٕ خٜاتؼآی ١سسی ٠ً تاالذطٟ اكسراض زازی ٝ زططیق آٝضزی. ایٜوسض ػ٘ٞ-

. ذیٔی تٔسی ی٠ كٌطی ت٠ حاّ ذٞزذ سٌس٠ ٗی ًطزٕػصثاٛی تٞز زاضسٖ اظ اسسطس 

 ٠ سر...!تٌٚ ٠ً اٗطة خاذ زٞ ًٞچ

ٝ تؼس تی زٞخ٠ ت٠ ؿطؿط١ای ظیطٓثص ت٠ س٘ر ساذس٘ٞٙ ذٞزٗٞٙ ضكسٖ. زض حآی٠ٌ 

 ش١ٜٖ زضُیط یي خلر چطٖ زیطٟ ٝ ٗحدٞب تٞز.

**** 

ت٠ ٗحط ای٠ٌٜ ٝاضز ذا٠ٛ ضسٕ، آٝیرسٚ خسٖ سِٜیٜی ضا اظ ُطزٖٛ احساس ًطزٕ. زا 

زٜص ضا ضٜاذسٖ ٝ ٛا٠ٓ ت٠ ذٞزٕ تیایٖ صٞضزٖ ؿطم تٞس٠ ضس. هثْ اظ ای٠ٌٜ تثیٜ٘ص تٞی 

 ًطزٕ.

 ٓیال.-

ساػر، اٛوثاض ػعالزٖ اظ تیٚ ضكر ٝ تسٙ ُاضز ُطكس٠ ٝ  63تاالذطٟ تؼس اظ ٛعزیي ت٠ 

 ٝ ضْ ًطز. ١٘اٛدا ٗاٛسٕ. زض آؿٞش تی ضیا ٝ ذآصص.ػصثی إ، ذٞزش ضا ض١ا 
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 ٓیال...-

زسساٛص ضا زٝ ططف صٞضزٖ ُصاضر ٝ ِٛا١ٖ ًطز. اضي ١ایص ت٢ٖ ٗی خیٞسسٜس ٝ 

         ٗطٝاضیس١ای زضضسی زطٌیْ ٗی زازٛس ٝ ضٝی ٠ُٛٞ ١ای سطخ ٝ سلیسش سط 

 ٗی ذٞضزٛس.

 ت٘یطٕ تطاذ.-

 چا٠ٛ إ ٓطظیس.

 تاالذطٟ اٝٗسی؟-

 تا سط اِٛطساٛص خٞسسٖ ضا ٓ٘س ًطز.

 ٞض ٗی زٞٛسسٖ ٛیإ؟ٝهسی ٗاٗاٙ ت٢ٖ ُلر چی ضسٟ چط-

 تـعٖ ًٖ ًٖ اظ حآر ٢ٛلس٠ ذاضج ٗیطس.

 اٝٗس ٓیال؟ ٕزیسی چی ت٠ ضٝظ-

 زسسٖ ضا ًطیس ٝ ُلر:

 تیا تطیٖ ی٠ خا تطیٜیٖ. ضِٛر ذیٔی سلیس ضسٟ.-

 ٗواٝٗر ًطزٕ.

 ی ٗا. اّٝ تثیٜٖ ٗاٗاٙ چطٞضٟ تؼس ٗیطیٖ زٞ ازام ٗٚ!٠ٛ تطیٖ ذ٠ٛٞ-
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ضٝظ اظ ٗٚ تعضُسط تٞز. اظ تچِی ًٜاض ١ٖ ٝ خا ت٠  ٓیال، زذسط ًطتالیی حسیٚ، ز٢ٜا س٠

ی ز٠ تاؽ تیطٝٙ    ی ٗٚ ضیطاٙ ٛثٞز. ً٘سط اظ ذا٠ٛاٝ ت٠ اٛساظٟ خای ١ٖ تعضٍ ضسیٖ.

ی ١٘یط٠ تاظی ت٠ تاؽ ٝ ٢ُٔا زاضر، ٗی آٗس. اٗا اٝ ٝ ازام ًٞچٌص ٠ً خٜدطٟ

ٛلس ٝ خاًسٓی تٞز. ٛ٘از ًاٗٔی اظ ضكاهر، ػعذ . ٓیال ٛستعضُسطیٚ ٗاٗٚ آضاٗص ٗٚ تٞز

٠ٛ حسازذ زض ٝخٞزش خایی زاضر، ٠ٛ زٝضِٛی، ٠ٛ تسخٜسی ٝ ٠ٛ زضٝؽ. شازص ٗثْ 

 صاف ٝ ضٝحص ٗثْ آب، ضلاف ٝ ظالّ تٞز. ،ضیط٠

آذ٠ چی ضس؟ اٝٙ خسطی ٠ً ت٠ ذاطط زٞ اظ ١لر ذاٙ ػ٘ٞذ ٝ خسطاش ُصضر چطٞض -

 ایٜوسض ضاحر ظز ظیط ٠٘١ چی؟ ٝاهؼاً چی ضس زطٛح؟

ی ض١ا ضسٟ اش تاظ ًطزٕ. اٛسظاض زاضسٖ تا ٓثاس ػطٝس ٝ ًر ٗیالز ٝ حٔو٠زض ازام ضا 

ٗٞاخ٠ ضٕٞ. اٗا ازام ز٘یع ٝ زذسطا٠ٛ تٞز. اِٛاض ٠ً ١طُع خای ١یچ ٗطزی ت٠ ایٚ ازام 

 ٛطسیسٟ.

ٝهسی ٗاٗاٙ ُلر ضاخ زضآٝضزٕ. تؼس اظ خٜح ساّ ضة ٝ ضٝظ ػاضوی چطٞض ایٜوسض -

 ضاحر ضكر؟

 سٖ. اٝ ١ٖ اظ ٗٚ زؤیس ًطز.چ٢اض ظاٛٞ ضٝی زرر ٛطس

 حآر چطٞضٟ زطٛح؟-

 زسسٖ ضا ضٝی تیٜی ٝ ز١اٖٛ ُصاضسٖ. حآٖ چطٞض تٞز؟
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 حآٖ؟ ٛ٘ی زٖٝٛ ٓیال. -

 .ٕزسسٖ ضا ت٠ س٘ر هٔثٖ تطز

كوط احساس ٗی ًٜٖ ی٠ چیعی ایٜدإ ٛیسر. ی٠ چیعی ٠ً تایس تاض٠ زا تسٖٞٛ ظٛسُی -

 ًٜٖ زی٠ِ ٛیسر.

 ضس.زٝتاضٟ اض٢ٌایص سطاظیط 

 ایٜوسض ضهصیسٟ تٞزیٖ ٛ٘ی زٞٛسسٖ ضٝ خا١إ ٝایسٖ.-

 خطر خاض٠ٜ إ ضا ٛطاٛص زازٕ.

 تثیٚ ًلطإ چ٠ تالیی سطٕ آٝضزٙ.-

 ٛلسٖ زٜس ضس.

ُلر تیا تطیٚ ی٠ ًٖ. ذسس٠ ضسی. زسر اٛساذر زٝض ً٘طٕ. ظیط ُٞضٖ ُلر ًی -

ی، ٗواٝٗر ٗٚ زی٠ِ ٛ٘ی زٖٞٛ زض تطاتط ای٠٘٢ٜ ذٞضِٔزٕ٘ٞ ٗیط٠ ایٚ خطٚ ٓؼٜسی؟ 

 ًٜٖ. ٗی ذٞإ تثطٗر ذ٠ٛٞ.

 ٛلسٖ ًٜس ضس.

زا اظ آضایطِاٟ ضسیسیٖ ذ٠ٛٞ صستاض تٞسیسٕ. ١ی ُلسٖ آضایطٖ ذطاب ٗیط٠. ١ی ُلر -

 ت٠ زضى. زی٠ِ طاهر ٛساضٕ. 

 تاالذطٟ زاضسٖ ٠٘١ چیع ضا ت٠ ذاطط ٗی آٝضزٕ.
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اظ تس ٗٚ ٛطسسٖ. ضكر ٝاسٖ آب ٗیٟٞ تیاضٟ. آٝضز ٝ ُلر ٗیطٟ زسسطٞیی. ُلر -

ش زض اٝٗسٟ. زیسٗص ٠ً ضكر زٞ ازاهٖ. اسسطس اٝٗسٙ ػاهس ضٝ ًطیسٟ خسض ٗثا٠ٛ

 ضكر...ٝٓی تطِٛطر.

 آب تیٜی اش ضا تا زسس٘اّ خاى ًطز.

ذیٔی طّٞ ًطیس. ضكسٖ زٛثآص. ضٝ زرسٖ ٛطسس٠ تٞز. ١٘یٜدایی ٠ً زٞ االٙ ٛطسسی. -

 ُلسٖ چی ضسٟ؟ ُلر ٛ٘ی زٖٞٛ. ُلسٖ چطا؟

 ضسذ ؿص٠ ٝ تـط ت٠ خاییٚ ًطیسٟ ضس.ٝ ططف ٓثٖ اظ ز

لر ٛ٘ی ز٠ٛٞ ی٠ ػ٘ط تا ظٛی ٠ً زٝسر زٞ چط٘إ ظّ ظز ٝ ُلر زٝسسر ٛساضٕ. ُ-

  ٛساضٟ ظٛسُی ٠ًٜ. تؼسضٖ حٔو٠ ٝ ًسص ضٝ اٛساذر ی٠ ُٞض٠ ٝ ضكر.

 تا زؼدة خطسیس:

 ١٘یٚ؟-

 چوسض زٖٓ تطای ذٞزٕ ٗی سٞذر.

 ١٘یٚ. ضایس تاٝضذ ٛط٠. ٝٓی ًٔص ١٘یٚ تٞز.-

 س٘اخر ُلر: تا

 ٗٚ تاٝضٕ ٛ٘یط٠. خس اٝٙ خٜح ساّ چی تٞز؟ ا٠٘٢ٛٝ ٗدٜٞٙ تاظی ضٝ ٗٚ زضآٝضزٕ؟-
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تاالذطٟ اض٢ٌایٖ ضاٟ ذطٝخطاٙ ضا خیسا ًطزٛس. سطٕ ضا زض یو٠ كطٝ تطزٕ زا ٓیال ضٌسسٜٖ 

 ضا ٛثیٜس.

 زضٝؽ تٞز.-

اكسازٟ  اظ ًدا ٗؼٕٔٞ؟ ضایس اٝٙ حطكایی ٠ً ضة ػطٝسی ظزٟ زضٝؽ تٞزٟ. ضایس ازلاهی-

 ٠ً زٞ اظش تیرثطی.

زض زٛیا ١یچ حسی تا ػدع ٝ زضٗاٛسُی تطاتطی ٛ٘ی ًٜس. ای٠ٌٜ ٝسط ظٛسُی ٛاتٞز     

ی ذٞزذ ٛطسس٠ تاضی، ای٠ٌٜ ت٠ چطٖ ذٞزذ ضیرسٚ آخط ت٠ آخط آضظ١ٝایر ضا  ضسٟ

 .تثیٜی ٝ ١یچ ًاضی اظ زسسر تطٛیایس

 زٞی چط٘اش ٛسیسٟ تٞزٕ. ٠ٛ. زضٝؽ ٛثٞز. ١یچ ٝهر ایٜوسض صساهر ٝ هاطؼیر ضٝ -

ٛ٘ی زٖٝٛ چطٞض زٞٛسر خٜح ساّ ُٖٞٓ تع٠ٛ. ٛ٘ی زٖٝٛ چطٞض ٛل٢٘یسٕ. یا اٝٙ تاظیِط 

كٞم آؼازٟ ای٠ یا ٗٚ ذیٔی ذطٕ. ٝٓی ١٘ٞٛطٞض ٠ً خٜح ساّ ػطوص ضٝ تاٝض ًطزٕ، اٝٙ 

ضثٖ زٝسر ٛساضسٜص ضٝ حس ًطزٕ. ٗیالز ٗٚ ضٝ زٝسر ٛساضر. زی٠ِ ٛ٘ی ذٞإ تا 

 ظ ایٚ ذٞزٕ ضٝ ُّٞ تعٖٛ.چیعی ؿیط ا

خس زٞ ایٚ خٜح ساّ چ٠ ؿٔطی ٗی ًطز؟ زٛثاّ چی تٞز ٠ً زضسر ضة ػطٝسی -

 ك٢٘یس زٝسسر ٛساضٟ؟

 تا ١٘اٙ ػدعی ٠ً اظ خا زضٕ آٝضزٟ تٞز ِٛا١ص ًطزٕ.

 ًاش ٗی زٝٛسسٖ. ٝٓی ٛ٘ی زٖٝٛ. ٛ٘ی زٖٝٛ.-
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 اض٢ٌایٖ ضا خاى ًطز.

آتطٝی ی٠ زذسط آٌی٠ ٠ً ایٜطٞضی  ٛطكسی زٛثآص؟ ظَٛ ٛعزی ت٢ص؟ ٠ِٗ ظٛسُی ٝ-

 تا١اش تاظی ٠ًٜ؟ ٠ِٗ ٗی ز٠ٛٞ ت٠ ایٚ ضاحسی ّٝ ٠ًٜ ٝ تطٟ؟ تایس حساب خس تسٟ.

 ٔثٖ ضا ٗطر ًطزٕ.هخای ذآی 

ٛعزٕ. ١٘ص زٞ  زٔلٜٖیاسط ُلر ضكس٠. ١٘ٞٙ ضة اسثاب ًطی ًطزٙ ٝ ضكسٚ. -

اضسی؟ یا تِٖ چطا تی٘اضسساٙ تٞزیٖ. ظِٖٛ ٛ٘ی ظٖٛ. چی تِٖ؟ تِٖ چطا ٜٗٞ زٝسر ٛس

 چ٠ زضزٕ ٗیرٞضٟ زی٠ِ؟تا١إ تاظی ًطزی؟ ُیطٕ خٞاب تسٟ. ت٠ 

 سطٕ ضا تـْ ُطكر.

 ٗٚ ت٘یطٕ ٝاسر. ٗٚ ت٘یطٕ.-

 دیس ٠ً ٗٚ ٛساضس٘ص.زتٔٞظش ضا چَٜ ظزٕ. خای هٔة اٝ ذآی ٛثٞز. چیعی ٗی 

چطا ٗٚ؟ چطا تایس حآٖ تسٟ ٓیال. حآٖ ذیٔی تسٟ. زاضٕ زم ٗی ًٜٖ. زاضٕ ٗی زطًٖ. -

١٘چیٚ تالیی سط ٗٚ تیاز؟ ٛلطیٚ ًی زٛثآٖ تٞز ٠ً ایٜدٞضی ت٠ ذاى سیاٟ ٛطسسٖ؟ 

زض حن ًی تس ًطزٟ تٞزٕ ٠ً آ١ص زاٜٖٗ ضٝ ُطكر؟ ٗٚ خای ًیٞ زٞ ایٚ زٛیا زَٜ 

چٌاض ًٜٖ ٠ً  ٗٚ چٌاض ًٜٖ ٓیال؟ًطزٟ تٞزٕ ٠ً ذسا ایٜدٞضی ُصاضر زٞ زاٜٖٗ؟ 

٠ ذٞاتٖ تثطٟ زی٠ِ ت٠ چ٠ اِٛیعٟ ای تیساض ضٖ؟ ًاش ت٘یطٕ ٛ٘یطٕ؟ چدٞضی ترٞاتٖ؟ اُ

 ٓیال. ًاش ت٘یطٕ.
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**** 

سآص تٞز ٠ً زیدٔ٘ص ضٝ ُطكر ٝ تالكاص٠ٔ ١ٖ ًٌٜٞض زاز ٝ ١٘ٞٙ اٛسراب  63ٓیال 

ِی ػاضن زسضیس ٝ ًالس زضس تٞز اٝٓص ٠ً زطتیر ٗؼٖٔ تٞز خصیطكس٠ ضس. اظ تچ

ٝهسی اٝٓیٚ ضطاضٟ آضظٝش تطس٠ ٝ ضسیس.  س٠ ١٘یٜٖ زٝساّ خ٢طی ذٞٛس ٠ً ظٝززط ت٠ٝا

١ای ػطن زض زّ ٗٚ ضٝضٚ ضس، خای ذآیص ضٝ تیطسط اظ ١٘یط٠ احساس ٗی ًطزٕ. 

ٗی ضكر زٞ ازاهص ٝ ذ٠ٛٞ،  ضسیس اًثط ضٝظا زا ػصط ًالس زاضر ٝ ٝهسی ١ٖ ٗی

زٖٓ ٛ٘ی اٝٗس ش١ٜص ضٝ ت٢ٖ تطیعٕ. چٞٙ ٗی زٝٛسسٖ ٗطـّٞ زضس ذٞٛسٙ ٗیطس. 

اس٠. ٗی زطسیسٕ تِٖ خسط ضٝ ت٠ ضٝیی ت٢ٖ ض٘اضٟ زازٟ ٝ ٜٖٗ ُطكسٖ ٝ چوسض ضٝ ٗٚ حس

اٗا اٝٛوسض زیعتیٚ تٞز ٠ً چیعی اظ  اٝٙ ضٝ ١ٖ ٗثْ ذٞزٕ اظ زضس ٝ ظٛسُیص تٜساظٕ.

چط٘ص خ٢ٜٞٙ ٛ٘ی ٗٞٛس. ٝ زضسر ی٠ ظ٢ط ُطٕ آذط ت٢اض، ٠ً ظیط زضذر ُیالس 

 سّ ٗی ًطزٕ ٗچٖ ضٝ ُطكر.ٗحثٞتٖ ٛطسس٠ تٞزٕ ٝ زاضسٖ تا ٗیالز اس إ اس ضز ٝ ت

ت٢ٖ ضي ًطزٟ تٞز ٝ ٜٖٗ اٌٛاض ٌٛطزٕ. زض ٝاهغ ز٢ٜا ًسی تٞز ٠ً ٗی زٞٛسسٖ تا١اش 

 حطف تعٖٛ. ُٝط٠ٛ ا٠ُ توی٠ ٗی ك٢٘یسٙ حساب ٗٚ ٝ ٗیالز تا ًطإ آٌازثیٚ تٞز.

 ٓیال ٝهسی ٗاخطا ضٝك٢٘یس، تا چط٘ای ُطز ضسٟ، ١یٚ تٜٔسی ًطیس ٝ ُلر:

 ػ١ٞ٘اذ تل٢٘ٚ چی؟زی٠ٛٝٞ. ا٠ُ خسط -

 اٗا خلس٘ٞٙ ضٝ زٓساضی زازٕ.ایٚ ٝحطر ذٞزٕ ضٝ ١ٖ تیچاضٟ ًطزٟ تٞز. 
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اظ ًدا تل٢٘ٚ؟ یاضاض ٠ً سطش ُطٕ ظٙ ٝ تچط٠. یاسیٚ ١ٖ ٠ً زٞ كعا سیط ٗی ٠ًٜ. -

زاظٟ ا٠ُ ایٚ زٝزا تل٢٘ٚ ی٠ خٞضی تا١اضٞٙ ًٜاض ٗیإ. ز٢ٜا آزٕ ذططٛاى یاسطٟ ٠ً ذسا 

 تیطسط ایٚ زٝض ٝ تطا  خیساش ٛ٘یط٠. ضٝ ضٌط ٗا١ی زٝ س٠ تاض

 چط٘ای ٓیال ١٘چٜاٙ ُطز ٝ ٝحطر ظزٟ تٞزٙ.

ذ ضٝ تا زیط ٗیع٠ٛ. ا٠ُ زٞ ١٘ٞٙ یٌی زٝتاضی ٠ً ٗیاز تل٠٘٢ چی؟ ١٘یٜدٞضی سای٠-

 ت٠ٛٞ٢ ١ٖ زسسص تیلس٠ زی٠ِ ٝاٝیال.

 ز١ٜٖ ذطي ضس. اٗا ذٞزٕ ضٝ ٛثاذسٖ.

ٜٖٗ ٠ً ًالً ٝاس٠ چی تایس تل٠٘٢؟ ٗا كوط تا ١ٖ اس إ اس ضز ٝ تسّ ٗی ًٜیٖ. -

 ٢ٖٗ ٛیسسٖ. ٛ٘یاز ٠ً ُٞضیٖ ضٝ چي ٠ًٜ. یاسط ٝاس٠

 ٛیطِٞٙ ضیعی اظ تاظٕٝ ُطكر.

 یؼٜی تیطٝٙ اظ ذ٠ٛٞ ١٘سی٠ِ ضٝ ٛ٘ی تیٜیٚ؟-

 ٠ٛ. ٠ِٗ ازلاهی زٞ ًٞچ٠ ضٝ زض ضٝ ضیٖ.-

 ٓیال چط٘اش ضٝ ضیع ًطز.

 ٛ٘ی٠ِ تیا تثیٜ٘ر؟یؼٜی -

 یاز اصطاض١ای زٕ٘ٞ ٛطسٛی ٗیالز اكسازٕ.
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 ٗی٠ِ. ٝٓی ٗٚ ٛ٘یطٕ.-

 ضَٛ اظ صٞضزص ضكر.

 ذاى ت٠ سطٕ زطٛح. ٠ٌٜٛ ذط ضی تطی. خسطٟ ًٔی اظ زٞ تعضُسطٟ. زٞ ١ٜٞظ تچ٠ ای.-

كٌط ًطزی زٞ ضٝ ٝاس٠ چی  ٛسثر ت٠ زذسطای ١٘سٚ ذٞزش ضاحر زط ُّٞ ٗیرٞضی.

 تال ٗال سطذ ٛیاضٟ تسترر ضی. ٗیرٞاز خع زسس٘آی؟

 زطش ًطزٕ.

ٝا...چ٠ حطكایی ٗی ظٛی! ذیاّ ٗی ًٜی خسطٟ تا اٝٙ زیح ٝ هیاك٠ زٞ ًق زسس٘آی -

 ٠ٜٗ؟ ضیرس٠ ٝاسص تاتا.

 زطس زٞی چطٖ ٓیال ١طٓحظ٠ تیطسط ٗیطس.

خس چی ٗیرٞاز؟ػاضور ضسٟ؟ ٗیرٞاز تا١اذ اظزٝاج ٠ًٜ؟ ا٠ُ ٛیسص ای٠ٜ چطا -

ا٠ُ هصسش خسی تٞز ٗی اٝٗس تا ػ٘ٞ ٝ ٗاٗاٛر صحثر  ازٟ؟یٞاضٌی ت٢ر ض٘اضٟ ز

 ٠ًٜ. ٠ٛ ای٠ٌٜ ١٘ص زٛثاّ ایٚ تاض٠ زظزًی تا١اذ ذٔٞذ ٠ًٜ.

 تا ؿیظ اظ خا تٜٔس ضسٕ. ضٔٞاضٕ ضٝ زٌٞٛسٕ ٝ ُلسٖ:

چی ٗی ُی ٓیال؟ ایٚ زظزًی ذٔٞذ ًطزٙ ضٝ اظ ًداذ زضآٝضزی؟ ٠٘١ زذسطای -

ٗسضس٠ زٝسر خسط زاضٙ. ١یچ ًس ١ٖ ١یچیص ٛطسٟ. كٌط ٌٛٚ چٞٙ زاٛطِاٟ ضكسی 

 زٞ ذیٔی تٔسی ٝ ٗٚ ذیٔی اح٘ن. اٝٛوسضا ١ٖ ذَٜ ٛیسسٖ زی٠ِ.  

 اٗا تٞزٕ. ذَٜ تٞزٕ ٝ ذٞزٕ ذثط ٛساضسٖ..!
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**** 

ٝسط ازام  ا اظ ضٝی خای ٓیال تطزاضٕ یاسیٚٝ زا ذٞاسسٖ سطٕ ض ظطت٠ ای ت٠ زض ذٞضز

. ز١اٙ ٛی٠٘ تاظش تا زیسٙ ٓیال ًاٗالً تاظ ضس. اٗا سطیغ ت٠ ذٞزش آٗس ٝ سالٕ ًطز. تٞز

 ٓیال سطیغ ضآص ضا ضٝی سطش ًطیس ٝ خٞاب زاز. ٗٚ ٛطسسٖ ٝ ُلسٖ:

٘ی ُی ضایس زٞ ضطایط ٢ٗٛٔر تسٟ اٝٛی ٠ً زٞ ازاه٠ اخاظٟ صازض ٠ًٜ تؼس تیا زاذْ. -

 ذٞتی ٛثاضٖ؟ 

 یاسیٚ تاالذطٟ چطٖ اظ ٓیال ُطكر.

 زاضٕ اٛسوإ سا٢ٓای خیص ضٝ ٗیِیطٕ.-

 ٝ تؼس زٝتاضٟ ت٠ ٓیال ذیطٟ ضس ٝ ُلر:

چط٘٘ٞٙ ضٝضٚ ٓیال ذإٛٞ. ضاٟ ُٖ ًطزیٚ. ٛسطسیسیٚ آها ُطٍ زٞ ایٚ ذ٠ٛٞ ی٠ ٓو٠٘ -

 ؟چدسٞٙ ٠ًٜ

 سطذ تٞز. ٓیال تطذاسر ٝ ضٝ ت٠ ٗٚ ًطز.ٓحٚ یاسیٚ خط اظ زٓرٞضی ٝ ًی٠ٜ ٝ ح

زطٛح خٞٙ ٗٚ ٗعاح٘ر ٛطٖ ػعیعٕ. ٗیطٕ ذ٠ٛٞ. زٞ ١ٖ ی٠ ًٖ اسسطاحر ًٚ. زٝتاضٟ تا -

 ١ٖ حطف ٗی ظٛیٖ.

 یاسیٚ ١ط زٝ زسسص ضا تاال تطز.
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 ٠ٛ ٠ٛ...ض٘ا زططیق زاضس٠ تاضیٚ. ٗعاحٖ ١٘یطِی ٗیطٟ. ضاحر تاضیس.-

 ظح تٞز. زسسص ضا ُطكسٖ.ػوثِطز ًطز ٝ ضكر. ٓطظش تسٙ ٓیال ٝا

 تیا تطیٚ. ذٞتی؟-

 ضآص ضا تطزاضر.

 آضٟ تاتا ذٞتٖ. كوط ایٚ خسطػ٘ٞی زٞ، اسساز ت٢ٖ ضیرسٚ اػصاب ٠ٜٗ.-

 خطر زسسص ضا ٛٞاظش ًطزٕ.

 ذة ػاضو٠. اظ ١ط ططكٖ ٠ً ٗیاز ت٠ تٚ تسر ٗیرٞضٟ. ٗیِی چیٌاض ٠ًٜ؟-

 ٓثرٜس زٔری ظز ٝ ُلر:

 ػاضو٠؟ زٓر ذٞض٠ ١ا.-

 ػطن ظزٟ تٞزٕ ٠ً ذٞزٕ ١ٖ ت٠ حطك٢ای ذٞزٕ اػسوازی ٛساضسٖ.آٛوسض 

 زٞ ت٢ص كطصر زازی ٠ً اثثاذ ٠ًٜ؟-

 ٓثرٜسش ضا حلظ ًطز.

چ٠ كطصسی زطٛح خٞٙ؟ آزٕ ػاضن زذسطتاظی ٗی٠ٌٜ؟ آزٕ ػاضن ١ط ضٝظ تا ی٠ ٛلطٟ؟ -

  ١٘عٗاٙ تا ٗٚ ت٠ صس ٛلط ٗیِلر زٝسسر زاضٕ. زٞ خای ٗٚ تاضی تاٝضذ ٗیط٠؟

 زضى ٗیٌطزٕ. اٗا ٛ٘ی زٞاٛسسٖ اظ یاسیٚ زكاع ٌٜٖٛ. ٓیال ضا 
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اظ ٓدص تٞز ت٠ ذسا. ١ٜٞظٕ اظ ٓدط٠. یاسیٚ خسط ذٞتی٠. زضسس٠ ضیط٠ٛٞ ٝٓی هٔثص ی٠ -

 زی٠ٌ طالسر.

 زسسٖ ضا ٛٞاظش ًطز ٝ ُلر:

هٔة طالی ػ٘ٞٗی ٝ ١ِ٘اٛی ت٠ زضز ٗٚ ٛ٘ی ذٞضٟ. ٗطزی ٠ً ایٜوسض ًٞز٠ٛ ٠ً  -

ٗٚ حسازذ ٛ٘ی ًٜٖ ٝ كوط ذٞزش اظ ایٜی ٠ً ١سر ذطاتسط ٛ٘ی ز٠ٛٝ تا زذسطتاظیاش 

ٗیط٠، ت٠ زضز ٗٚ ٛ٘ی ذٞضٟ. ٗٚ ا٠ُ اظ زضز ػطن ١٘چیٚ آزٗی ت٘یطٕ ت٢سطٟ زا ت٢ص 

اػس٘از ًٜٖ ٝ اخاظٟ تسٕ ُٜس تع٠ٛ ت٠ ظٛسُی ٝ آیٜسٟ ٕ. ٗطزی ٠ً ػازذ ًطزٟ ت٠ زذسطای 

زذسط تاؿثٞٙ ذٞٛطٞٙ ١ٖ  ضتس ضٝظُای ٗوٜؼ٠ خٞش ٠ً اظ ضِٛاٝاضَٛ تا ی٠ ٗؼٖٔ سازٟ

١سر آضٕٝ ٛ٘یِیطٟ. ٢ٛایسص حطظ زٓص ٠ً ترٞات٠ ٝ ذیآص اظ زصاحة ٗٚ ٠ً 

. ٗٚ ٝاس٠ خسط ػ٘ٞی زٞ ًاكی ٛیسسٖ ذثط زاضیضاحر تط٠ ٗیطٟ سطاؽ ١٘ٞٛایی ٠ً 

زطٛح خٞٙ. ذٞززٖ ذٞب ٗی زٝٛی ٠ً اٝٙ ػاضن ٗٚ ٛیسر. كوط اظ ای٠ٌٜ ٛسٞٛسس٠ ٗٚ 

 ٠ ٠ًٜ ٓدص ُطكس٠. كوط ١٘یٚ.ضٝ ١ٖ ت٠ ًٌٔسیٞٛص اظاك

احساس ٗی ًطزٕ حطك٢ایص تی اٛصاكی زض حن یاسیٚ اسر. اٗا زض ضطایطی ٠ً ذٞزٕ 

 ظذٖ ذٞضزٟ تٞزٕ، چطٞض ٗی زٞاٛسسٖ یاسیٚ ضا زع٘یٚ ًٜٖ؟

 ٗٚ تا ایٚ خسط تعضٍ ضسٕ ٓیال. اظ ذٞزش ت٢سط ٗیطٜاس٘ص. شازص ًثیق ٛیسر.-

 .زٝتاضٟ تطذاسر ٝ تاظ ١ٖ ضآص ضا سط ًطز
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تاض٠. ٜٖٗ اظ كطزا ضَٛ ت٠ ضَٛ زٝسر خسط ػٞض ٗی ًٜٖ. اٝٛٞهر ٗی ذٞإ تثیٜٖ -

حاظطٟ تا١إ  ٝ كوط تا١اش ٓح ًطزٕ یاسیٚ ذاٙ ت٠ ١ٞای ای٠ٌٜ ٗٚ شازٖ ًثیق ٛیسر

 تاض٠؟ 

 چط٘اٖٛ اظ ضسذ ُطی٠ ٝ تی ذٞاتی ٗی سٞذر.

 ٗی اٝٗسی...زٞ اظ ١٘ٞٙ اّٝ ت٢ص چطاؽ سثع ٛطٞٙ ٛسازی. ا٠ُ ی٠ ًٖ تا١اش ضاٟ -

 تا آضاٗص ٗیاٙ حطكٖ خطیس.

ت٢ص چطاؽ سثع ٛطٞٙ ٛسازٕ چٞٙ اظ اّٝ ١٘یٚ تٞز. ت٢ص چطاؽ سثع ٛطٞٙ ٛسازٕ -

چٞٙ ت٠ خسطی ٠ً ٛصل٠ ضة ٗیاز خطر خٜدطٟ ازاهٖ حس ذٞتی ٛساضٕ. یاسیٚ ٗطز 

ظٛسُی ٛیسر زطٛح. زٜٞع طٔة ٝ سط ت٠ ١ٞاسر. اٝٙ چیعایی ٠ً ٗٚ اظ ی٠ ٗطز زٞهغ 

ٛساضٟ. ٗٚ ت٠ یاسیٚ ٝ احساسص اػس٘از ٛساضٕ.  ٝاس٠ ١٘یٜٖ ُٞض خسض احساس  زاضٕ ضٝ

ذٞزٕ. االٖٛ زٞ ت٠ خای ای٠ٌٜ ت٠ ٗٚ ٝ یاسیٚ كٌط ًٜی ی٠ ٗسٌٚ ترٞض ٝ ترٞاب. 

 ِٛطاٙ ضیطیٚ ذإٛٞ ١ٖ ٛثاش. ٗٚ ٗطزة ٗیإ ت٢ص سط ٗی ظٖٛ. ترٞاب هطتٞٛر تطٕ.

یاسیٚ ًٜاض اسسرط تا ٝ ت٠ تاؽ ِٛطیسسٖ. ٠ُٛٞ إ ضا تٞسیس ٝ ضكر. خطر خٜدطٟ ایسسازٕ 

. ٓیال ضا ٠ً زیس زٞهق ًطز. اٗا ٓیال خ٠ٔ ١ا ضا تا ٝهاض خاییٚ ضكر ٝ آضلسِی هسٕ ٗی ظز

ی ذٞزضاٙ ًح ًطز. اِٛاض ٠ٛ اِٛاض ت٠ ذاطط ػصاتی ٠ً اظ زسر ضا١ص ضا ت٠ س٘ر ذا٠ٛ

طزٟ ٝ اظ ذا٠ٛ یاسیٚ ٝ ًاض١ایص ٗی ًطیس زسضیس ضا زض یي ضٝسسای ٗحطٕٝ اٛسراب ً

 ُطیرس٠ تٞز. 
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عطمٟای ضٛ٘شدٜ، ٞیفذٜ ساٍِی ضایذ آخز ٚ عالثر ٘ذاضسٝ تاضٝ، ِٚی لطٍٙٝ. سٗ وٝ 

تاال ٔیزٜ، عمُ راٜ خٛدش رٚ اس ٔؽش خذا ٔی وٙٝ ٚ وٕسز تٟر اخاسٜ خیاَ خزداسی 

اس زٙذ ضذٟ٘ای ظزتاٖ، خز اس ٌز ٌزـسٟٙای ٔیذٜ. عطك ٞیفذٜ ساٍِی خز اس ضٛرٜ، خز 

عدیة. حسی ٚلسی تٟص ـىز ٔی وٙی دٔای تذ٘ر عٛض ٔیطٝ. ٕ٘ی زٛ٘ی اس یادآٚری 

ی چطٓ اٖٚ ٔیثیٙی. تا رٚیاخزداسیٟاش ٕٞزاٜ حزـاش ِثخٙذ ٘ش٘ی. د٘یا رٚ اس دریچٝ

طی، اسدٚاج ٔی وٙیٗ، ٔساـزذ ٔیزیٗ، ٞز رٚس تا تٛسٝ ٞاش اس خٛاب تیذار ٔی .ٔیطی

س٘ذٌی ٌاٞی ٚاسر صثحٛ٘ٝ ٔیارٜ زٛ زخر ٚ ٞز رٚس تا یٝ ضاخٝ ٌُ ؼاـٍّیزذ ٔیىٙٝ. 

ٕٞٛ٘دٛری وٝ اٖٚ ٔیٍٝ ٌُ ٚ تّثُ ٔیطٝ، ٕٞیطٝ عطمٝ ٚ ضیذایی ٚ لزارٜ دٚسر 

وٜٛ رٚ "داضسٗ ٚاسٝ حُ ضذٖ زْٕٛ ٔطىالذ واـی تاضٝ. ٚلسی ٚاسر ٔی خٛ٘ٝ 

ی سًٙ رٚ رٚ اس دریا ٔیٍیزْ، ضیزٜ ٔیذارْ رٚ دٚضٓ، رخر ٞز خٍٙٛ ٔی خٛضٓ، ٔٛج

لٟزٔاٖ لصٝ ٞاسر وٝ زٛ سز٘ٛضسر ٘ٛضسٝ تاٚرذ ٔیطٝ وٝ ایٗ ٕٖٞٛ  "ٔی ٘ٛضٓ

 ضذٜ ٚ االٖ سز راٞر لزار ٌزـسٝ.

اٖٚ رٚسا تا ارسش ززیٗ داراییٓ ٔٛتایّٓ تٛد. یه ثا٘یٝ ٞٓ اس خٛدْ خذاش ٕ٘یىزدْ. 

ش لّثٓ تاضٝ. أا تا ٞز ٚیثزٜصذای سٍ٘ص رٚ لؽع وزدٜ تٛدْ وٝ وٕسز ضه تزاٍ٘یش 

دِٓ ٔیخٛاسر زٛ ازالٓ تاضٓ أا چٖٛ اس ٞٓ ٔی ِزسیذ. ٌٛضٝ ٌیز ضذٜ تٛدْ. ٕٞص 

زیشتیٙی ٔأاٖ ٚ عٕٛ خثز داضسٓ سعی ٔی وزدْ عادی رـسار وٙٓ ٚ تاعث ضه ٚ 

 ززدیذضٖٛ ٘طٓ. 



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

2 
 

دْ تٝ دلیماً یادٔٝ. ظٟز اَٚ زیز تٛد. رٚی زخسٓ دراس وطیذٜ تٛدْ ٚ چطٓ دٚخسٝ تٛ

ٔٛتایّٓ. ٔعٕٛالً ٔیالد اس سز وار وٝ تزٔیٍطر تٟٓ خیاْ ٔیذاد. أزٚس دیز وزدٜ تٛد. 

ٌٛضی رٚ وٙار سزْ ٌذاضسٓ ٚ ؼّر سدْ ٚ ٕٖٞٛ ِحظٝ تاِطٓ ِزسیذ. خزیذْ رٚی ٌٛضی 

 ٚ سزیع خیأص رٚ تاس وزدْ.

 زز٘ح؟-

ٔی ٌفر  زٛی دِٓ خاِی ضذ. آخٝ ٞیچ ٚلر اسٕٓ رٚ صذاْ ٕ٘ی سد. تععی ٚلسا تٟٓ

آـساب، چٖٛ ٘ٛر ٚ رٚضٙایی دادْ تٝ س٘ذٌیص، ٌاٞی تٟٓ ٔی ٌفر عسُ چٖٛ د٘یاش 

 .اٞی ٔی ٌفر ٘ثاذ چٖٛ درٖٔٛ درداش تٛدْرٚ ضیزیٗ وزدْ، ٌ

 سزیع زایح وزدْ:

 خٛتی ٔیالد؟ ودایی؟-

 ؼَٛ وطیذ زا خٛاب داد.

 خٛ٘ٝ. یٝ ساعسی ٞسر رسیذْ.-

 اخٕاْ رـر زٛ ٞٓ.

 ؟خس چزا تٝ ٔٗ خیاْ ٘ذادی-

 ایٙثار سزیع خیأص تٝ دسسٓ رسیذ.

 چٖٛ خىزْ. ٘اراحسٓ.-
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 تا عدّٝ زایح وزدْ.

 چزا؟ چی ضذٜ؟-

 خیاْ ایٙثارش ؼٛال٘ی تٛد.

چٖٛ خسسٝ ضذْ اس زایح وزدٖ. ٔیخٛاْ تثیٕٙر. ٔیخٛاْ تا وسی وٝ لزارٜ یٝ عٕز -

٘ىٙٝ  تاضٝ؟تاٞاش س٘ذٌی وٙٓ ـیس زٛ ـیس حزؾ تش٘ٓ. زا وی لزارٜ ارزثاغ ٔا زّفٙی 

تٝ ٔٗ اعسٕاد ٘ذاری؟ ٞا؟ اٌٝ ایٙدٛریٝ تٍٛ تذٚ٘ٓ. چٖٛ تا آدٔی وٝ تٟٓ ضه دارٜ 

 ٕ٘ی زٛ٘ٓ ادأٝ تذْ.

 تزای چٙذ ثا٘یٝ ٘فسٓ رـر. ٘طسسٓ ٚ دسسٓ رٚ رٚی ٌّْٛ ٌذاضسٓ. خیاْ تعذیص رسیذ.

ٔٗ دٚسر دخسز زّفٙی ٕ٘ی خٛاْ زز٘ح. ـىز ٘ىٗ ٌفسٗ ایٗ حزـا ٚاسٓ راحسٝ. حسی -

ز وزدٖ تٟص احساس ٔزي تٟٓ ٔیذٜ. أا دِٓ ٔیخٛاد تثیٕٙر. دسسر رٚ تٍیزْ. زٛ ـى

چطٕاذ ٍ٘اٜ وٙٓ. ٚلسی حزؾ ٔی س٘ی ٚ ٔی خٙذی ٚاسر تٕیزْ. لیاـر یادْ رـسٝ 

 اصالً. خة ایٗ چٝ ٚظعیٝ.

 در حاِیىٝ اٍ٘طساْ یخ وزدٜ تٛد ٚ ٔی ِزسیذ، ٘ٛضسٓ.

 اٌٝ عْٕٛ تفٟٕٝ چی؟-
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ٛاتٗ. ٔأاٖ ٚ تاتای ٔٙٓ خٛ٘ٝ ٘یسسٗ. خز٘ذٜ ٞٓ زٛ وٛچٝ خز ٕ٘ی ـٟٕٝ. االٖ ٕٞٝ خ-

 ٕ٘یش٘ٝ. خاضٛ تیا. یٝ ساعر خیطٓ تاش ٚ تزٌزد. 

 دِٓ راظی ٘ثٛد.

 ٔیای ٘ثاذ؟ ٔزدْ اس دِسٍٙی تٝ خذا.-

 وسیىٝ خٛاب داد ٔٗ ٘ثٛدْ.

 اٚٔذْ.-

خٛ٘ٝ  زاج ٚ ضّٛاروٓ رٚ تا یٝ تّٛس ٚ ضّٛار ٔززة عٛض وزدْ ٚ تا ٞشار ززس ٚ ِزس اس

ٞیداٖ ٚ اسسزس اٖٚ رٚس یادْ ٔیاد عزق سزد رٚ  ْ وٝ ٞٙٛسٜ ٚلسیتیزٖٚ رـسٓ. ٞٙٛس

ٝ زٛ خٛ٘ٝ وسی تفٟٕٝ یا زٛ وٛچٝ وسی ٔٙٛ تثیٙٝ چٙذ ىخیطٛ٘یٓ ٔیطیٙٝ. اس ززس ایٙ

. خٛتی وٛچٝ ی تٗ تسر ایٙٝ وٝ رـر ٚ آٔذی خاییذْصذتار اؼزاـٓ رٚ  ویّٛ وٓ وزدْ.

٘یٕٝ تاس تٛد. تا احسیاغ تاسش وزدْ وٝ یٟٛ ٔیالد ٔچ دسسٓ رٚ  ٘ذارٜ ٚ ٕٞیطٝ خّٛزٝ. در

ٌزـر ٚ ٔٗ رٚ وطیذ زٛ تؽّص. خیػ وٛزاٞی وطیذْ. خداِر ٚ ززس تاعث ضذ خفر 

چادر ٕ٘اسْ اس سزْ اـساد. در ش تذارْ ٚ اسش ـاصّٝ تٍیزْ.ی سیٙٝدسساْ رٚ رٚی لفسٝ

 تسر ٚ ٌفر: حاِیىٝ تا ضیفسٍی ٍ٘اْ ٔی وزد، تا ظزتٝ ی خاش در رٚ

 خٛش اٚٔذی.-

 چادر رٚی ٔٛٞاْ وطیذْ ٚ ٌفر:

 ٔزسی. ِٚی تایذ لثُ اس چٟار تزٌزدْ. عْٕٛ تیذار ٔیطٝ.-
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 دسسٓ رٚ ٌزـر ٚ ٌفر:

 تاضٝ. ٍ٘زاٖ ٘ثاش. تیا تزیٓ داخُ.-

 حزـٟای ِیال زٛی سزْ صذا ٔیذاد. 

 ٔأاٖ تاتاذ وداٖ؟-

 ٘سزس. حاالٞا تزٕ٘ی ٌزدٖ.ی یىی اس الٛاْ. حاال رـسٗ رٚدٞٗ. ٔدّس ـازحٝ-

حیاغ اٚ٘ا اس ٔا وٛچیىسز تٛد. تٝ خای اسسخز یٝ حٛض وٛچیه داضسٗ ٚ ـمػ یٝ 

ساخسٕٖٛ ٔسىٛ٘ی دیذٜ ٔیطذ. تا ٞٓ دیٍٝ اس خّٝ ٞا تاال رـسیٓ ٚ ٚارد ساخسٕٖٛ ضذیٓ. 

ـعای خٛ٘ٝ لذیٕی تٛد. تا ٚسایُ ٘ٝ چٙذاٖ ٔذرٖ ٚ تٝ رٚس. لاتُ ٔمایسٝ تا خٛ٘ٝ ی 

 ٘ثٛد. اٍ٘ار اس ؼزس ٍ٘اْ ٔسٛخٝ ضذ چٖٛ ٌفر: خٛدٖٔٛ

ی ٔا تٝ خای عٕارذ ضٕا ٕ٘یزسٝ. آخٝ ٔٗ تا خزیذٖ ٚسایُ ٌزٖٚ ٔی دٚ٘ٓ خٛ٘ٝ-

ٚاسٝ یٝ ساخسٕٖٛ لذیٕی ٔخاِفٓ. لزارٜ اَٚ یٝ دسسی تٝ سز ٚ ٌٛش تٙا تىطیٓ ٚ تعذ 

 تٝ تمیٝ چیشا تزسیٓ.

 تزای ایٙىٝ یٝ چیشی ٌفسٝ تاضٓ خٛاب دادْ.

 ٞٓ لطٍٙٝ. خیّی -

 رٚی ٔیش ٔیٜٛ ٚ ضزتر ٌذاضسٝ تٛد. 
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 تیا اَٚ یٝ چیشی تخٛر تعذ تزیٓ ٕٞٝ خا رٚ تٟر ٘طٖٛ تذْ.-

ٞیداٖ سیاد، راٜ ٌّْٛ رٚ تسسٝ تٛد. چٙذ لّح ضزتر خززماَ خٛردْ ٚ در حاِیىٝ سعی 

ٔی وزدْ والسٓ رٚ حفظ وٙٓ یٝ دٚ٘ٝ ٌیالس داخُ دٞٙٓ ٌذاضسٓ. تا ِثخٙذ تٝ زه 

ی چادرْ رٚ ٔززة وزدْ ٚ در ضزایؽی وٝ تا دٔای ـشایٙذٜ ٍ٘اٜ ٔی وزد. زه حزوازٓ

 تذ٘ٓ دسر تٝ ٌزیثاٖ تٛدْ ٌفسٓ:

 چزا ایٙدٛری ٍ٘اْ ٔی وٙی؟-

 ِثخٙذش رٚ حفظ وزد.

 چمذر ٘ثازی زٛ. چمذر ٕٞٝ چیر وٛچِٛٛ ٚ ّٔٛس ٚ زٛ دَ تزٚئٝ. -

 ْ ٌذاضسٓ. داضر ٔی سٛخر.خطر دسسٓ رٚ، رٚی ٌٛ٘ٝ

 ایٙمذر راحر در ٔٛرد خذایی ٚ رـسٗ حزؾ ٔی س٘ی؟ ٚاسٝ ٕٞیٗ-

 حزـٓ رٚ تی خٛاب ٌذاضر.

 یعٙی ٔی ٌی تاٚر وٙٓ زا حاال دٚسر خسز ٘ذاضسی؟-

 سزس٘طٍز ٍ٘اش وزدْ.

خٛخٝ وش وزدی اٖٚ ٌٛضٝ، ٔعّٛٔٝ  ُاِثسٝ ایٙدٛری وٝ زٛ خٛدذ رٚ خیچیذی ٚ ٔث-

اَ سٛءاسسفادٖ ٚ یٝ ٔاری حزـای ٔعّٕازٖٛ تاٚرذ ضذٜ وٝ خسزا ٕٞٝ تذٖ ٚ ٕٞٝ د٘ث

 آرٜ؟ ٚ اس ایٗ چیشا. رٖ وٝ اٌٝ ٘شدیىطٖٛ تطی ٘یطر ٔی س٘ٗاد
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ٞٛرٟٔٛ٘اْ ؼٛری ـعاال٘ٝ تٝ زىاخٛ اـسادٜ تٛدٖ وٝ حسی خزاذ ٕ٘ی وزدْ حزؾ تش٘ٓ. 

 ارزعاش صذاْ زاتّٛ تٛد.

 ٍٔٝ درٚغ ٔیٍٗ؟-

 تّٙذ خٙذیذ.

یا ضایذْ اس ایٙىٝ ٘یطر تش٘ٓ تذذ  خس چٝ دَ ٚ خزازی داری وٝ اٚٔذی زٛ ِٛ٘ٝ ٔار.-

 ٕ٘یاد ٞا؟

 ٌٛضٝ ی ِثٓ رٚ تٝ د٘ذٖٚ ٌزـسٓ ٚ ٌفسٓ:

 اس ایٗ حزـا ٘شٖ ٔیالد. خٛضٓ ٕ٘یاد.-

 وؿ دسساش رٚ تٝ سا٘ٛٞاش سد ٚ ٌفر:

اؼاعر أز. حاال ٚاسٝ ایٙىٝ ثاتر وٙٓ ٔٗ ٔار سٕی ٘یسسٓ خاضٛ تزیٓ خٛ٘ٝ رٚ -

 ٘طٛ٘ر تذْ. 

**** 

وأالً زاریه ضذٜ تٛد. دِٓ ٕ٘ی خٛاسر اس زخر تیزٖٚ تیایٓ أا  ٚلسی تیذار ضذْ ٞٛا

تٝ خاؼز ٔادر ٔدثٛر تٛدْ. ٔٛتایّٓ را چه وزدْ ٚ چیشی ٘ذیذْ. خاٞای وٓ خا٘ٓ را 

رٚی سٔیٗ ٌذاضسٓ ٚ اس ازاق تیزٖٚ رـسٓ. ٔادر رٚی ٔثُ خٛاتیذٜ تٛد. خسٛ را رٚی زٙص 
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ـر ٚ دٞا٘ٓ خطه تٛد. یه ِیٛاٖ ٔززة وزدْ ٚ تٝ آضدشخا٘ٝ رـسٓ. دِٓ ظعؿ ٔی ر

سز ٚ صذایی وٝ اس تاغ ضٙیذٜ ٔی ضذ آب خٛردْ أا در خٛد اضسٟای ؼذا ٘ذیذْ. 

وٙدىاْٚ وزد. اس خّٝ ٞا سزاسیز ضذْ ٚ تٝ سٕر تاغ رـسٓ. خسزٞای یاضار ـٛزثاَ تاسی 

ٔی وزد٘ذ ٚ عٕٛ ٚ یاسیٗ ٚ یاضار ٚ ٔٙا ٞٓ رٚی زخر ٘طسسٝ تٛد٘ذ ٚ ٞٙذٚا٘ٝ       

 خٛرد٘ذ. یاسیٗ تٝ ٔحط دیذٖ ٔٗ ٌفر: ٔی

 . ٗ ٚ تاتاتٝ تٝ. ایٗ رَ دیزٚس، سیٍُٙ أزٚس. خٛش تزٌطسی تٝ خٕع ٔ-

ی زخر اش ٌزـسٝ تٛد. ِثٝ ی عٕٛ را دیذْ. یاضار ٞٓ اخٓ وزد. أا ٔٙا خٙذٜسمّٕٝ

 ٘طسسٓ ٚ ا٘سماْ خٛیا٘ٝ ٌفسٓ:

 خزیاٖ چیٝ ایٗ ٚلر ضة خٛ٘ٝ ای؟ خثزیٝ؟ -

 چطٓ ؼزٜ ای رـر ٚ ٌفر:تٝ حعٛر ِیال ؼعٙٝ سدْ. ٔٙظٛرْ را ـٟٕیذ چٖٛ 

ٔاضاال ٔثُ خسزٚس  اْٚ...اٚ٘ٓ چٝ خثزی...خزدٜ ـزٔایطاذ واخیساٖ رٚ ا٘داْ دادْ.-

 ـذاوار یٝ سزٜ اٍ٘طسص زٛ ٔٙٝ.

تٝ عٙٛاٖ خذری وٝ اس عٕٛ ٔٙا دیٍز ٘سٛا٘سر خٛدش را وٙسزَ وٙذ ٚ تّٙذ خٙذیذ. ِٚی 

 خزسیذ:اش ٘اأیذ ضذٜ سز زىاٖ داد ٚ اس ٔٗ  ززتیر تچٝ

 حاِر چؽٛرٜ؟ اسسزاحر وزدی تٟسز ضذی؟-

 سزْ را زىاٖ دادْ ٚ ٌفسٓ:

  خٛتٓ عٕٛ خٖٛ. ٕٔٙٛ٘ٓ.-



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

9 
 

 ی تشرٌی ٞٙذٚا٘ٝ داخُ تطماب ٌذاضر ٚ تٝ دسسٓ داد.ٕٞیطٝ ٟٔزتاٖ زىٝیاضار 

 .ٞٓ ضیزیٙٝ ٞٓ خٙهتخٛر وٝ دَ ٚ رٚدذ حاَ تیاد. -

 ٔٙا خزسیذ:

 ضاْ ٚاسر وٙار ٌذاضسٓ. تذار تزْ ٌزٔص وٙٓ تیارْ ٚاسر. ظعیؿ ضذی.-

 تا دسر ٔا٘عص ضذْ.

  دسسر درد ٘ىٙٝ. ٘ٝ ٌطٙٝ ٘یسسٓ.-

 یاسیٗ چیٙی اس سز ٘فزذ رٚی تیٙی اش ا٘ذاخر ٚ ٌفر:

اٜ اٜ...ِٚص وٙیٗ تاتا. تاٚرش ٔیطٝ تذتخر ضذٜ ٚ ٕٞٝ تایذ ٞٛاش رٚ داضسٝ تاضٗ. -

ـسزدٜ ٞا رٚ در تیاری ٚ ـاس ضىسر عطمی تٍیزی ٕٞیٙدا، زٛ تٝ خذا تخٛای ادای ا

 ذ ٔی وٙٓ. حإِٖٛ رٚ تٟٓ ٘شٖ ِؽفاً.ٕٞیٗ اسسخز خفٝ

 ٔٙا تٝ خای ٔٗ ٔعسزض ضذ.

 ٚا یاسیٗ. چٝ حزـایی ٔی س٘ی. خٛدذ رٚ تذار خای زز٘ح.-

 ی تشرٌی ٞٙذٚا٘ٝ داخُ دٞا٘ص ٌذاضر ٚ ٌفر:یاسیٗ زىٝ
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ٌٝ دخسز تٛدْ ٘ٝ ضٛٞز ٔی وزدْ ٘ٝ ٚاسٝ ٞیچ خسزی تٝ خٖٛ سثیالی تاتاْ، ٔٗ ا-

ؼصٝ ٔیخٛردْ. اضه ٚ ٌزیٝ وٝ اصالً. ٔٗ ٔٛ٘ذْ ٔا ٔزدا چی داریٓ وٝ ضٕا دخسزا 

 ایٙدٛری اسیزش ٔیطیٗ ٚ ـاس دج تزٔیذاریٗ ٚ سار ٚ سٚر ٔی وٙیٗ.

 عٕٛ تا اخٓ ٌفر:

اس سثیالی ٔٙٓ ٔایٝ ٚ زش ٘ذٜ. زٛ تا ایٗ ریخر ٚ لیاـر خٛدذ رٚ لاؼی ٔزدا ٘ىٗ -

 ٘ذار. 

 یاسیٗ ِح عٕٛ را تٛسیذ ٚ ٌفر:

آ لزتٛ٘ر تزْ یٝ ٔذذ تٝ دراس ٚ وٛزاٜ ٔٗ ٌیز ٘ذادٜ تٛدی ٍ٘زا٘ر ضذٜ تٛدْ. خذا رٚ -

دٚ رٚسٜ ٚلر  اال٘ٓ تا اخاسزٖٛ تزْ دراسْ رٚ تطٛرْ زا وچّی ٍ٘زـسٓ. ضىز وٝ خٛتی.

 ٘ىزدْ یٝ دٚش تٍیزْ. تٛ ٔیذْ دیٍٝ.

تزخاسر ٚ ٚسػ راٜ ٞٓ یه خس ٌزد٘ی ٔحىٓ تٝ ٔٗ سد. خٛسسٓ چٙاٖ سٛخر اس خا 

 وٝ داد سدْ.

 ٚحطی. ٔزیعی ٍٔٝ؟-

 خٛ٘سزدی تٝ راٞص ادأٝ ٔیذاد ٌفر:در حاِیىٝ تا 

زا ٚلسی لیاـر آٚیشٚ٘ٝ ٕٞیٙٝ. دٔاؼر رٚ تىص تاال ٘فّٝ. ٔا ٔزدا ارسش ؼصٝ خٛردٖ -

 ٘ذاریٓ. ایٙٛ اس ٔٗ تطٙٛ.

 تا حزظ ٌفسٓ:



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

11 
 

 ٛتٝ خٛدذ ٔی دٚ٘ی چٝ زحفٝ ای ٞسسی.خ-

 دسسص را زٛی ٞٛا زىاٖ داد ٚ ٌفر:

 ٔٗ ٔی دٚ٘ٓ. زٛ ٞٓ تذٖٚ. -

 تاالخزٜ عٕٛ ِثخٙذ سد.

ی اٖٚ عمُ درسر ٚ حساتی ٘ذارٜ ِٚی اسسثٙاً ایٗ یٝ تار رٚ حك ٔیٍٝ. دیٍٝ ؼصٝ-

 ٘أزد رٚ ٘خٛر. حیؿ ایٗ چطٕای خٛضٍُ وٝ تٝ خاؼز ٕٞچیٗ اٍّ٘ی زز تاضٝ.

 تا وارد اضىاَ ٔخسّفی رٚی ٞٙذٚا٘ٝ ززسیٓ وزدْ.

 چؽٛر تذٖٚ ایٙىٝ تفٟٕٓ چزا ایٗ تال رٚ سزْ آٚردٜ تی خیاِص ضٓ؟-

 عٕٛ اٍ٘طسص را تٝ سٕسٓ ٌزـر:

زز٘ح تٝ ٞیچ عٙٛاٖ...زاویذ ٔی وٙٓ تٝ ٞیچ عٙٛاٖ حك ٘ذاری د٘ثاِص تزی. اٌٝ -

دیذیص دیٍٝ ٘ٝ ٔٗ،  تاٞاذ زٕاس ٌزـر خٛاب ٕ٘یذی. تطْٙٛ تاٞاش حزؾ سدی یا

 ٘ٝ زٛ. ٔی دٚ٘ی وٝ ضٛخی ٘ذارْ.

 ٔی دا٘سسٓ. ِحٙص وأالً ٌٛیا تٛد.

 آخٝ...-
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آخٝ ٘ذارٜ. ٔیالد زْٕٛ ضذ. السْ تذٚ٘ٓ خٛدْ خی ٔاخزا رٚ ٔیٍیزْ ٚ اٚ٘دٛری وٝ -

صالح ٔی دٚ٘ٓ ادتص ٔی وٙٓ. أا ٘طْٙٛ، ٘ثیٙٓ، تٝ ٌٛضٓ ٘زسٝ وٝ زٛ تاٞاش در 

 ٔسٛخٟی؟زز٘ح. حسی ٕ٘ی خٛاْ صذاذ تٝ ٌٛضص تزسٝ.  ارزثاؼی. تٝ ٞیچ ٚخٝ

 خزاذ ٔخاِفر تا ایٟٕٙٝ لاؼعیر ٚ خذیر را ٘ذاضسٓ.

 چطٓ.-

تزیٗ ؼاِماٖ خیص داییر زا یٝ  وٝ سزخا ضذ یٝ سزچطٕر تی تال عشیش عٕٛ. ٔأا٘ر -

ٚلسی ٞٓ تزٌطسی دٚتارٜ ٔیطی ٕٖٞٛ دخسز ضاد ٚ  وٓ حاَ ٚ ٞٛازٖٛ عٛض ضٝ.

اسسخز ٘طسسی ٚ ٚرسش ٔی وٙی. خٛاْ صثح تٝ صثح تثیٙٓ وٙار سزس٘ذٜ خٛدْ. ٔی 

 ؟تاضٝ

 ٌزـسٝ اس تؽعٓ را صاؾ وزدْ.صذایٓ 

 تاضٝ.-

 را وٙار سدْ ٚ ٌفسٓ:زٛاٖ ٘طسسٗ ٘ذاضسٓ. تطماب دیٍز 

 تا اخاسزٖٛ ٔٗ یٝ سز تٝ ٔأا٘ٓ تش٘ٓ.-

تیٗ درخسٟا وٝ تیزٖٚ آٔذْ ا٘ذاْ تاریه اس ر سز زاییذ وزد ٚ ٔٗ تزخاسسٓ. تا حزوعٕٛ 

ٞٓ ٔزا ٛا٘ذٖ ٚ خٛاتا٘ذٖ ـزس٘ذ خزدساِص تٛد. اٚ س٘ی را دیذْ وٝ ٔطؽَٛ الالیی خ

ی احٛاِدزسی خٛاتٓ ِثخٙذ سد. حٛصّٝ٘طا٘ٝ سالْ تزایص دسر زىاٖ دادْ. در دیذ. تٝ 

 :سز ٘ذاضسٓ ٚ تٝ سٕر ساخسٕاٖ رـسٓ ٚ تا خٛدْ ـىز وزدٌْزٔ
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ان رـسٝ وٝ اس ززس خٖٛ سٖ ٚ سزی ٚ خؽز٘ ایٔأٛریس اس اٖٚ حسٕاً تاسْ واخیساٖ"

 "ص، اٚ٘ا رٚ تٝ عٕارذ ـزسسادٜ!تچ
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سٍ اص دػسام ًـؼر. َسؿیذ لثخٌذ سٍی لثن تاص ًشدم ٍ تِ هحن دیذى ًَس خچـواهَ 

كَم الؼادُ ای دسٍى خَدم دٍ ًشف ًـیذم ٍ خسَ سٍ ًٌاس صدم ٍ ًـؼسن. اًشطی 

اٍى سٍصایی تَد ًِ تایذ اص دسخر تاال هیشكسن تلٌِ یِ ًن اص احؼاع هی ًشدم. اص 

تْن سیخسِ ٍ چـوای سٍ زَی آیٌِ ًگاُ ًشدم. هَّای ایٌْوِ اًشطی زخلیِ ؿِ. خَدم 

دٍاصدُ یِ دٍاصدُ ؿْشیَس تَد.  چَىخق ًشدُ ّن ًوی زًَؼر چیضی اص رٍهن ًن ًٌِ. 

    دٍاصدُ ؿْشیَسی ًِ هٌَ سػواً ٍاسد دًیای تضسگؼالی ؿْشیَس خاف. ّیجذّویي 

دیشزش اص سٍ تشداؿسن ٍ ٍاػِ هیالد خیام كثح تخیش كشػسادم. هؼوَالً . هَتایلن هی ًشد

ٍ تا  ٍ كَسزن سٍ ؿؼسنن گَؿی سٍ ًٌاس گزاؿسن. دػر ّویٌٍاػِ  هي تیذاس هی ؿذ.

ٌاى تِ ٍسجِ ٍٍسجِ ًم تؼذ صیشاًذاصم تِ حیاى سكسن ٍ تیـسش اص ّویـِ یَگا ًاس ًشدم.

دس ًْایر ّن هثل  ٍ زَ جیة لثاػن گزاؿسن ٍسن. گَؿین خًَِ تشگـسن ٍ دٍؽ گشكس

ازام سٍ دس . ٍ ًلش اٍل سكسن ػشاؽ یاػیي ی كثحًَِ سٍ آهادُ ًشدمّویـِ ػلشُ

سٍ ٍػي خاّاؽ ؿٌن خَاتیذُ تَد. لحاف سٍی  .هلل ًثَداهسحاى ًشدم. خَؿثخساًِ 

ٍ دٌّـن تاص زا صیش تـلؾ تاال سكسِ  صیشخَؿؾ گزاؿسِ ٍ دػسؾ اص زخر آٍیضٍى تَد.

زَ ی تیلذا هشدُ تَدم دس حالیٌِ اص ؿذذ خٌذُگَؿین سٍ دسآٍسدم ٍ هًَذُ تَد. ػشیغ 

تیي هَّاؽ سٍ  خاٍسچیي ًضدیٌؾ سكسن ٍ تؼذٍیِ ّای هخسلق اصؽ ػٌغ گشكسن. صا

 اص خَاب خشیذ ٍ گلر:ًـیذم. ٍحـسضدُ  تا زوَم هذسذذم ٍ ًَخیچ اًگـسام

 آی ًیِ؟-
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 دػسن سٍ گشكر ٍ تا ػلثاًیر گلر:هچ  م هٌلجش ؿذ.خٌذُ

 ؟تا دم خش ًشكی. هگِ ًٌي سٍاًی-

ًِ حاال دیگِ َّؿیاس ؿذُ تَد اًٍن  زٌَى دادم.س هَّاؽ سٍ ٍ هثل اكؼا ًشدمهواٍهر 

ی اها ًن ًیاٍسدم. هَّا تٌذ سكر نهحٌن صد تِ ؿٌون. ًلؼ ،ًاهشدی ًٌشد ٍ تا لگذ

جیؾ اص خـر خاؽ گشكسن. چٌاى ػشؽ سٍ ٍل ًشدم ٍ ًیـگَى سیض ٍ هحٌوی 

جا خشیذ ٍ تِ ػوسن ّجَم آٍسد ٍ ػوة سكسن. اص  خشاؿی ًـیذ ًِ خَدهن زشػیذمگَؿ

اخوْای  تا تِ جای ػوَ تا یاػش ًِاها ی ًشدم دس سكسن. ٍ هٌن دس حالیٌِ ػوَ ػوَ ه

ؿاًغ تذم لؼٌر كشػسادم. ًی تِ  ؿلیظ ٍػي خزیشایی ایؼسادُ تَد سٍ تِ سٍ ؿذم.

 تشگـسِ تَد؟

ّن تِ هحن دیذى تشادسؽ جلر خا ایؼساد ٍ ؿلَاسًؾ سٍ یِ ًن خاییي ًـیذ یاػیي 

ػوَ سٍ اص خـر ػش ؿٌیذم ٍ یِ ًن خیالن تلٌِ ًَزاُ تَدًؾ ًوسش زاتلَ تاؿِ. كذای 

 ساحر ؿذ.

 چِ خثشزًَِ تاص؟-

 خیـذػسی ًشد.اػیي ی

 اص هلل دسم سد هیـِ دیگِ.اص ایي دسدًٍِ حؼي ًثاتی تدشع.-

 اص خَدم دكاع ًشدم.ػشیغ 

 دس هلل ًثَد.-
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 ی یاػش داؿسن آب هی ؿذم.ًگاُ خیشُ ٍ ًِ چٌذاى دٍػساًِصیش 

ًگلسن  دكؼِ ًگلسن ًلِ كثح ًدش زَ ازام هي؟چْاسزام تاؿِ. ّضاس هلل ًثاؿِ. اكالً -

  هوٌٌِ هي زَ ؿشایي خَتی ًثاؿن؟

 ای تاال اًذاخسن ٍ گلسن:ؿًَِ 

 خة هگِ هجثَسی ایٌجَسی تخَاتی؟-

 ّن زاییذ ًشد.ػوَ 

 ؟چِ ػش ٍ ٍهؼیِ یاػیي ساػر هیگِ. ایي-

 دػسْاؽ سٍ تاال تشد ٍ تلٌذ گلر:یاػیي 

ًر ٍ ؿلَاس ٍ  اؿوا ؿثا تهگِ هي هولش ؿذم؟تاص گیشی اكسادین تاتا. ػجثا. چِ -

  خَدزًَن سٍدسٍایؼی داسیي؟ ًشاٍاذ هی خَاتیي؟ تا

ًگاّؾ سٍ تیي هي ٍ یاػیي چشخًَذ ٍ ّوًٌََس ًِ دس ػٌَذ اٍهذُ تَد دس یاػش 

 ّن تا خـًَر گَؽ هي سٍ خیچًَذ ٍ گلر:ػٌَزن سكر. یاػیي 

هَسد  هي تذتخر سٍتا جٌاتؼالی ًِ ًاسی ًذاسُ. هازحر حال ًشدی؟ خَب ؿذ؟ -

 ػٌایر هشاس هی دُ.
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لن داد ٍ حشف ّّن تِ ًوٌن اٍهذ. تا ٍ خا صدم ًِ خَدم سٍ ًجاذ تذم. ػوَ دػر 

 گلر:

 سم ًِ زا آخش ػوشذ یادذ ًشُ. یِ تاس دیگِ تیا زَ ازام هي زا یِ تالیی تِ ػشذ تیا-

دسآٍسدم ٍ سٍ گَؿین  ی اهٌیسن صیاد ؿذیِ ًن اصؽ كاكلِ گشكسن ٍ حاؿیِّویٌٌِ 

 گلسن:

 هیشم تِ لیال ًـًَـَى تذم.سٍ تثیي. داسم ایٌا  !جَى ّی یاػی-

 ی هَتایلن صل تضًِ.لیال تاػث ؿذُ تشگشدُ ٍ تا چـوای سیض ؿذُ تِ كلحِاػن 

 صد. ًؼشُ ،ّویٌٌِ ػٌغ خَدؽ سٍ زـخیق داد

  دػسن تْر ًشػِ.جي تَ دادُ. هگِ  زَ ؿلي هی ًٌی-

 دٍیذم. ًلغدیگِ ّن هشم ًشدم ٍ زا تـل هاهاًن، یِ داؿسن. دٍزا دٍخا 

**** 

زٌذ ًشدم ٍ تا دیذى ػاخسواى ًِ ؿذم كذای زشم ٍ زَسٍم اص آؿدضخاًِ ؿٌیذم. خا ٍاسد 

 ّا تَدم گلسن:ف شظهاهاى ًِ هــَل ؿؼسي 

 ایٌجا چیٌاس هی ًٌی هاهاى؟-

 زَجِ تِ هي تِ ًاسؽ اداهِ داد.تی 

 زًَن زحول ًٌن.گٌذ خًَِ سٍ تشداؿسِ. ًوی -
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 سكسن ٍ ؿیش آب سا تؼسن.ًضدیي 

 تخَاب تثیٌن.خَدم ّوِ سٍ زویض هی ًٌن. تشٍ تشداؿسِ ًِ تشداؿسِ. كشدا -

 ر:سا خغ صد ٍ گلدػسن 

 خَدم سٍ گشم ًٌن تْسشُ ٍاػن.تذزش هیـِ. ػش ًوی خَاتن دیگِ. حالن -

 دػسوالی تشداؿسن زا اجام گاص سا زویض ًٌن. حن تا اٍ تَد.ًٌشدم. ؿایذ اكشاس 

  هی ًٌن.خاى تشٍ یِ دٍؽ تگیش. هي ٍلـَى ًي. زَ -

 كَسزؾ سًگ داؿر ٍ ًِ لثْایؾ.تشایؾ هی ػَخر. ًِ دلن 

ًِ ًثایذ تضًین. حسواً زلَیضیَى ًگاُ ًٌین. حشف تشین تیشٍى خَدزن ٍلـَى ًي. تیا -

 خَدهَى سٍ تٌـین زا ػشهَى گشم ؿِ.

 سا تاال ًـیذ.دهاؿؾ 

 ایٌجا تاؿن.خَتن. هیخَام زَ تشٍ. هي -

 سا ًٌاس گزاؿسن ٍ دػسن سا دٍس گشدًؾ اًذاخسن.دػسوال  گشیِ هی ًشد.داؿر 

تِ هذسذ زَ ّن ًیاص هي داسم ػؼی هی ًٌن هَی تاؿن. ٍلی گشیِ ًٌي هاهاى. تثیي -

 . نزَ اص هي هَی زش ًثاؿی ًن هیاسم هاهاًزَ تیـسش اص ّوِ ًیاص داسم. اگِ داسم. تِ 



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

6 
 

        لَهیر اٍ تیـسش اص خَدم ظتشای هخـر دػسؾ اؿٌْایؾ سا خاى ًشد. دلن تا 

 اص جگش صلیخا، ؿشحِ ؿشحِ زش تَد.جگشم  هی ػَخر.

هگِ خَدذ ٍهسی تاتام هشد چٌذ ػالر  تا گشیِ ٍ ؿلِ چیضی دسػر ًویـِ. هیـِ؟-

كٌش تَد؟ تا یِ تچِ ًَچیي زٌْا هًَذی اها تا هذسذ اداهِ دادی ٍ صًذگی ًشدی. هٌن 

ػشخا هیـن. هي تچِ ّن ًذاسم ًِ ًگشاًؾ تاؿن. دٍتاسُ هی ًٌن هیالد هشدُ. زاصُ 

 صٍد.خیلی 

اص هي ًَزاّسش تَد اها حغ هی ًشدم سا ؿؼر ٍ هشا دس آؿَؽ گشكر. هذؽ دػسْایؾ 

 ًاهالً دس آؿَؿؾ جا ؿذُ ؿذُ ام.

هی دًٍن چی هی ًـی ٍ كذاذ دس چَى هادس جَى.  ئِی زَِی هي اص ؿلؿلِ-

هیثیٌن چٌَس هثل سٍح ػشگشداى زَ ایي خًَِ هی چشخی ٍ ّیچی ًویگی. ًویاد. چَى 

 اص كثَسی زَ دلن خًَِ هادس.هي 

 سا هحٌن گاص گشكسن.لثْاین 

ًاهر یِ هلیثر دیگِ سٍ ًذاسم. زَ سٍ هیذم صٍد خَب ؿن. ٍلی خَب هیـن. هَل -

 اػسشع هلة زَ تِ دسدام اهاكِ ؿِ. تاؿِ؟خذا ًزاس ًگشاى زَ ّن تاؿن. ًزاس 

 زن..ّوِ سا تَػیذ ٍ ّشتاس صهضهِ ًشد.ام، چـوْاین، كَسسا تَػیذ. خیـاًی هَّاین 

دلیل صًذُ تَدًن هي زَیی. زٌْا ًلغ تاؿی هٌن خَتن...هلة هي زَیی. زَ خَب -

 زَیی...
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هي تا ّش جولِ اؽ یاد حشكْایی هی اكسادم ًِ هیالد هی صد...هلة هي زَیی...دلیل ٍ 

 صًذُ تَدًن زَیی...!

**** 

 رٍم خیام سٍ تاص ًشدم.ی گَؿین تاػث ؿذ تِ ازاهن خٌاُ تثشم. تا ٍیثشُ

 خَام تثیٌور. زاتسن. هی تی  كثحر تخیش ًثازن.-

 ًشدم.زایح 

 تیام.االى ّوِ خًَي. ًویـِ هٌن هی خَام. ٍلی -

 داد.جَاب 

چٌذ زا یٌی دٍ ػاػر دیگِ تایذ تشم خاسج اص زْشاى. هي ّؼسي. ایٌٌشكن ؿلَؿِ. ّوِ -

 هیخَام تثیٌور. هثلؾ سٍصی ًیؼسن. 

 گشكر.هلثن 

 چٌذ سٍص؟ ٍاػِ چی؟-

 ؟تثیٌورٍاػِ ًاكی ؿاج سكسٌن ًذاسین. ًجا هیگن تْر. ٍهر -
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خًَِ ی خذستضسگن تَد. ّوَى جایی ًِ هی ؿذ سكر خًَِزٌْا  تِ ًاس اًذاخسن. ٍسهـضم 

ًلیذؽ  دًٍؼسناصؽ اػسلادُ ًٌِ. هی  ؿركؼالً هلذ ًذاًِ ػوَ خشیذُ تَد ٍ ای 

 دػر هاهاًوِ.

 هسشًٍِ ػر. ّوًٌَِ ر دیگِ تیا خًَِ تـلی ها. یِ ػاػ-

 ٍ یاػش ٍ یاػیي ًِ سكسي هٌن هاًسَم سٍ خَؿیذم ٍ تِ هاهاى گلسن:ػوَ 

 هاهاى خَل هیذی؟ هیخَام تشم ًاؿز سًگی ٍ تادًٌي ٍ اص ایي چیضا تخشم. -

 ًِ هــَل زللٌی حشف صدى تا صًذایی تَد گلر:هاهاى 

 اص ًوذ تشداس.-

ػجلِ خلِ ّا تا  خَل تشداؿسن ّن ًلیذ سٍ.ٍاػِ سكسي تِ ازاهؾ جَس ؿذُ تَد. ّن ًِ تَْ

تا دیذى یاػش ًِ تِ هاؿیٌؾ زٌیِ دادُ ٍ سٍ دٍزا یٌی ًشدم ٍ اص دس تیشٍى سكسن. اها 

چشا ٌَّص ایي  تِ خـٌی ؿاًغ."خَدم گلسن تا ػشؽ زَ گَؿیؾ تَد تادم خَاتیذ. 

 "ًشكسِ؟

 اٍؿَس تخیش. -

ٍ تِ ّوَى ػشػر  زَ ّن گشُ خَسدلحظِ هیالد ّن تیشٍى اٍهذ. ًگاّوَى ّوَى 

یاػش ػالم احَالدشػی ًشد ٍ تی ّذف تِ ػور خیاتَى سكر. تا چـن اص ّن گشكسین. 

 دٍتاسُ تِ هي گلر:یاػش 

 ًجا هیشی؟-
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 ًن ایي خا ٍ اٍى خا ًشدم.یِ 

 یِ ًن خشیذ داسم. -

 هاؿیي سٍ صد.سیوَذ 

 تیا تـیي زا یِ جایی هی سػًَور. -

 .!لؼٌسی.

 هَتایلن سٍ جا گزاؿسن. تشٍ. هي وا ًِ. ؿ-

 هیالد صًگ صدم ٍ آسٍم گلسن:جَاتؾ ًـذم ٍ تشگـسن داخل. تِ هٌسظش 

 سكر تْن خثش تذُ. ّشٍهر یِ جا ٍایؼا ًِ سكسي خؼشػوَم سٍ تثیٌی. -

 ٌذُ داؿر گلر:خكذایی ًِ زِ هایِ تا 

 تیشٍى.تدش ًؼی زَ ًَچِ ًیؼر زا ّویي حاال سكر. -

هلل هذیوی ٍ صًگ صدُ َ هلل كشٍ تشدم. اها حشكؾ ػول ًشدم ٍ تا ػجلِ ًلیذ سٍ زتِ 

 تاص ًویـذ. 

 هیالد سٍی دػسن ًـؼر ٍ گلر:دػر 

 هي ایي اًگـسای خَؿگل سٍ دًٍِ دًٍِ تخَسم ًِ ایٌوذس صٍسؿَى ًوِ.-
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 اجاصُ ًویذاد اص حشكاؽ لزذ تثشم.اػسشع 

 یٌی هی تیٌِ.صٍد تاؽ هیالد. االى -

 ّن تیاد اها یَْ گلر:ؿذم هیالد خَدم سٍ اًذاخسن داخل. هٌسظش تاص ؿذ. ػشیغ دس 

 ًٌشدم.خَاّؾ هی ًٌن. ًاسی -

 .اص ساُ سػیذاع ام اػؾ هثَْذ تَدم ًِ ٌَّص سكر. ٍ 

گوًَن ؿي ًشدُ. هیخَاػسن خؼشػوَذ ػش ًَچِ ٍایؼادُ ٍ داسُ ًگاُ هیٌٌِ. تِ -

 زا تشگشدم.ًثَد. ًلثر هؼور ٍلی زَلذذ سٍ تْر زثشیي تگن ػـون. 

ن ایي هلیثر سٍ ّواٍهذم كْویذُ تَد. زا ی اٍل گیش ًشدُ تَدم. یاػش ّوَى جولِزَ 

 ٍاسد ؿذ. ًٌن، دس هیظهیظی ًشد ٍ خـر تٌذؽ ًاخیساى
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ٌیالسٟبیی وٝ وشثالیی حسیٗ چیذٜ ثٛد سا ضستٓ ٚ ثٝ ٕٞشاٜ ثطمبة ثٝ پزیشایی ثشدْ. 

ٔبدس سٚ ثٝ سٚی تّٛیضیٖٛ ٘طستٝ ثٛد أب دس ایٗ د٘یب سیش ٕ٘ی وشد. ِجخٙذی اِىی سٚی 

 ٌزاضتٓ.ِت ٘طب٘ذْ ٚ ظشؾ سا سٚی ٔیض 

 خت، ایٙٓ اص ٔیٜٛ. حبال چی ثزاسْ ٍ٘بٜ وٙیٓ؟-

 ٍ٘بٜ ثی ـشٚؼص سا ثٝ صٛستٓ دٚخت ٚ ٌفت:

 چی ضذ تش٘ح؟ ٞیچ وس ٚاسٓ تعشیؿ ٕ٘ی وٙٝ. چی ضذ؟-

 آخ...

تعشیؿ ٕ٘ی وٙٗ چٖٛ ٞیچ وس ٚالعبً ٕ٘ی دٚ٘ٝ چی ضذ. چی ثٍٗ ٔبٔبٖ خٖٛ؟  -

 ٕٞیٗ ثٛد.  ٌفت دٚستٓ ٘ذاسٜ ٚ سـت. وُ تٛضیحی وٝ ثٝ ٔٗ داد

 ثی سٍ٘ی ِجص ٍ٘شا٘ٓ ٔی وشد.

 ٕٞچیٗ چیضی؟ ٍٔٝ ٔیطٝ-

چمذس سخت است دس ضشایطی وٝ دِت ٔی خٛاٞذ داد ثض٘ی ٚ صٔیٗ ٚ صٔبٖ سا ثٟٓ 

ی خذا سا ٞٓ ثٍیشی ٚ داغ دِت سا ثش سشش خبِی وٙی، ٔدجٛس ثبضی ثشیضی ٚ حتی یمٝ

  ٞی.ٚ ثٝ اطشاـیب٘ت تٛضیح ثذ ثخٙذی ٚ حشؾ ثض٘ی ٚ ٘فس ثىطی
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ضذ دیٍٝ ٔبدس خبٖ. ِٚص وٗ. دسد داسٜ. ِٚی ثٝ لَٛ عٕٛ ثبیذ خذا سٚ ضىش وٙٓ االٖ -

ٔٙٓ ثبیذ یبد ثٍیشْ اص ایٗ ثٝ ثعذ ایٙدٛسی ص٘ذٌی سـت ٘ٝ چٙذ سبَ دیٍٝ ثب دٚتب ثچٝ. 

 وٙٓ. ثذٖٚ ٔیالد. 

 اٍ٘بس ثب سیٓ ظشؾ ضٛس ٌّٛیٓ سا سبثیذ٘ذ.

ثجیٙیٓ. اٖٚ ٔعّْٛ ٘یست ودب سشش ٌشٔٝ اٚ٘ٛلت اال٘ٓ ثیب ٌیالس ثخٛسیٓ ٚ ـیّٓ -

 ی ٔٗ ایٙدٛسی اص ٞٓ پبضیذٜ.خب٘ٛادٜ

 ٔبدس ٘بثبٚس ٍ٘بٞٓ وشد.

 ساست ٔیٍی؟-

 خذا سٚ ضىش وٝ پیٙٛویٛ ٘جٛدْ ٌٚش٘ٝ االٖ دٔبؼٓ صٔیٗ سا ضىبـتٝ ثٛد.

ی اسصضص ٚلت ٚ ا٘شطی ٌزاضت. ٔیالد دسٚؼٓ چیٝ؟ ثبیذ ٚاسٝ ٞشوس ثٝ ا٘ذاصٜ-

 ایٗ اسصش ٘ذاسٜ. ثیطتش اص

ٚ ثشای ایٙىٝ ثحث سا عٛض وٙٓ وٙتشَ سا ثشداضتٓ ٚ تّٛیضیٖٛ سا سٚضٗ وشدْ. أب 

ثٕش  صً٘ دس ثبعث ضذ وبسْ سا ٘صفٝ ثٍزاسْ ٚ تٛی دِٓ ؼش ثض٘ٓ ٚ ثٝ سٕت دس ثشْٚ.

ٚ پسشش خٛضحبِٓ ٔی وشد.  اٚ اٌش دس ضشایط دیٍشی ثٛدْ دیذٖ پطت دس ایستبدٜ ثٛد.

 أب االٖ...! 

 ٛستص سا ثٛسیذْ ٚ ٌفتٓ:ص

 خٛش اٚٔذی. دیذْ داسی ثبٔش سٚ ٔی خٛاثٛ٘ی ٘خٛاستٓ ٔضاحٕت ثطٓ.-
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دس خٛاثٓ ـمط ٌٛ٘ٝ اْ سا ٘ٛاصش وشد. دٔپبیی ٞبیص سا دْ دس ٌزاضت ٚ داخُ آٔذ.  

 پسش تپُ ٚ صیجبیص سا اص ثؽّص ٌشـتٓ ٚ ثب ِزت ِپص سا ثٛسیذْ.

 اٚخ...چٝ ٔضٜ ای ٔیذٜ. -

 سٚی ٌٛ٘ٝ اْ احسبس وشدْ.دٚثبسٜ دستص سا 

 خٛثی تش٘ح خبٖ؟-

 سشْ سا تىبٖ دادْ.ی ؼّیظ ٚ لطٍٙص سا حفظ وشدٜ ثٛد. ِٟدٕٝٞچٙبٖ 

 تٛ ثؽّٕٝ خیّی ثٟتشْ. خٛضٕضٜخٛثٓ. حبال وٝ ایٗ -

وٙبس ٞٓ ساٜ اـتبدیٓ. لذش ثّٙذتش اص ٔٗ ثٛد. تمشیجبً تب ضب٘ٝ ٞبیص ٔی سسیذْ. ٔبدس اص 

 دس آؼٛضص ٌشـت ٚ ٌفت: دیذ٘ص خٛضحبَ ضذ ٚ ثٝ ٌشٔی

 حتٕبً یبسش سـتٝ ٔبٔٛسیت وٝ چطٓ ٔب ثٝ خٕبِت سٚضٗ ضذ. ٌٚش٘ٝ تٛ وٝ ایٙٛسا ٕ٘یبی.-

 ٔحتشٔب٘ٝ تٛضیح داد.

ٚاسٝ ٕٞیٗ یبسش ٞٓ وٝ ٞیچٛلت ٘یستص. ثبٔش خیّی ثٟٛ٘ٝ ٌیشٜ. اریت ٔی وٙٝ. -

 تًٙ ٔیطٝ. ثشاتٖٛ ٌٚش٘ٝ ٔٙٓ خیّی دِٓ اص خٛ٘ٝ ثیشٖٚ ٕ٘یشْ. صیبد

 ٘فس ٞبی ٔشتت ٚ ٌشْ ثبٔش ثٝ ٚخٛدْ ص٘ذٌی ٔیذاد. ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ٘جٛسٕص.
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 اص یبسش خجش ٘ذاسی؟ ٕ٘ی دٚ٘ی وی ٔیبد؟-

 آٞص اصالً طجیعی ٘جٛد.

٘ٝ صً٘        ،٘ٝ ٔی دٚ٘ٓ ودبستٔثُ ٕٞیطٝ ٘ٝ سـتٙص ٔعّٛٔٝ ٚ ٘ٝ ثشٌطتٙص. -

٘ٝ خجشی اصش داسیٓ. ثٝ خذا ایٗ ضؽّص ٘صفٝ خٛ٘ٓ وشدٜ. ٞشثبس وٝ ٔیشٜ ثب  ،ٔی ص٘ٝ

ٚلتی ٞٓ وٝ ٔب سٚ ٔیبسٜ ایٙدب ثیطتش تٝ دِٓ  ٍشدٜ.٘خٛدْ ـىش ٔیىٙٓ ٘ىٙٝ دیٍٝ ثش

  خبِی ٔیطٝ. چٖٛ ٔی دٚ٘ٓ ٔبٔٛسیتص عبدی ٚ ثیخطش ٘یست.

 ٔبدس دِذاسی اش داد.

شاٖ ثبضی ضیشت خطه ٔیطٝ. خطىٓ عٕش ٚ ص٘ذٌی دست خذاست. ایٙمذس ثخٛای ٍ٘-

٘طٝ، صٞش لبطیص ٔیطٝ ٚ ثٝ دسد ایٗ ثچٝ ٕ٘یخٛسٜ. ثب ـىشای اِىی ثٝ ایٗ طفُ 

 ٔعصْٛ ظّٓ ٘ىٗ.

 ٔٗ ٞٓ ثشای ایٙىٝ اص استشسص وٓ وٙٓ ٌفتٓ:

ثیخٛد ٔی تشسی ثٕش خٖٛ. ایٗ وبپیتب٘ی وٝ ٔٗ ٔی ضٙبسٓ تٛح ٞٓ تىٛ٘ص ٕ٘یذٜ. -

 ٘یست. ثٝ تیش ٚ تفًٙ ٚ دسٌیشی دیٍٝ ٘یبصی ٔیىٙٝثب ٍ٘بٞص آدٔب سٚ صٞشتشن  ـمط

 خٙذیذ.

 آسٜ ٚاال. ٔٙی وٝ ص٘طٓ اصش ٔیتشسٓ ٚای ثٝ حبَ اٚ٘ی وٝ دضٕٙطٝ.-

. حتی ثٛی خٛضص ٞٓ ٘تٛا٘ست اص یبدآٚسی تشسٟبیٓ ْپیطب٘ی ثبٔش سا ثٝ دٞب٘ٓ چسجب٘ذ

 ٘سجت ثٝ یبسش خٌّٛیشی وٙذ.
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**** 

ضذت ثبال سـتٝ ثٛد اخبصٜ ٕ٘ی داد پیؽبْ ٔشي ثٝ ٔؽضْ تمشیجبً ٔشدْ. أب آدس٘بِیٙی وٝ ثٝ 

 . ٔشتت ثٝ خٛدْ ٟ٘یت ٔی صدْ:ثطٝ ٔخبثشٜ

 خٛدت سٚ ٘جبص...خٛدت سٚ ٘جبص...خٛدت سٚ ٘جبص.-

أب خٛدْ سٚ ثبختٝ ثٛدْ. ٚلتی دستٟبش سٚ پطتص ٌزاضت ٚ ثب پبٞبی ٘یٕٝ ثبص خّْٛ 

ثبـتٝ ثٛدْ ثٝ ـٙب سـت. ثٝ یبضبس ٚ ٚایسبد ٞشچی وٝ تٛ اٖٚ چٙذ ثب٘یٝ ٚاسٝ ثّؽٛس وشدٖ 

ٔعّْٛ ی ٘ظبٔی وٝ یبسیٗ ٚ عٕٛ ٔی تٛ٘ستٓ دسٚغ ثٍٓ أب ثٝ یٝ ٘یشٚی آٔٛصش دیذٜ

ٚ اص ٔٙٓ اصالً خٛضص اص ثچٍیص ثب ٕٞٝ ٔتفبٚت ثٛد یىبس ٔیىٙٝ ٚ چ٘جٛد دلیمبً ثب ویب 

 ٘ٝ.ٕ٘ی اٚٔذ 

 وبؼز سٍ٘ی ٚ ثبدوٙه خشیذی؟-

 ٘جبیذ خشاة ٔیىشدْ. ثبیذ خٛدْ سٚ ٘دبت ٔیذادْ.ٞشچی ٔی ٌفتٓ ضبیع ثٛد. أب 

 دسٚغ ٌفتٓ. ٕ٘ی خٛاستٓ ثشْ ثبصاس.-

 ی حشـٓ ٔٛ٘ذ.چیضی ٍ٘فت. ٔٙتظش ادأٝ

 ٔی خٛاستٓ ثیبْ ایٙدب. -

 پٛصخٙذ صد.
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 وٝ ثب پسش ٕٞسبیٝ خّٛت وٙی؟-

٘جبیذ ٚا ٔیذادْ. ٚاسٝ وبسْ تْٕٛ ثٛد. ثذٖٚ ضه ثٝ عٕٛ ٔی ٌفت ٚ آثشْٚ ٔی سـت. 

 ٙٓ ٞشچی خسبست داضتٓ خٕع وشدْ ٚ تٛ چطٕبش صَ صدْ ٚ طّجىبسا٘ٝ ٌفتٓ:ٕٞی

ی ثبثبثضسٌٓ چٖٛ اص ٔٗ خٛضت ٕ٘یبد دِیُ ٕ٘یطٝ ثٟٓ تٟٕت ثض٘ی. ٔی خٛاستٓ خٛ٘ٝ-

سٚ ثجیٙٓ. اص ثس ٕٞیطٝ دسش لفُ ثٛدٜ ٚاسٓ عدیت ضذٜ. دسستٝ وٝ یٛاضىی اٚٔذْ 

س سٚ ثبص وٙٓ وٕىٓ وشد ٚ سـت. ٔٗ ِٚی خالؾ وٝ ٘ىشدْ. اٖٚ آلب ٞٓ دیذ ٕ٘ی تٛ٘ٓ د

 اص ودب ٔی دٚ٘ستٓ خٙبثعبِی وطیه ٚایسبدی وٝ ٔچ ٔٙٛ ثٍیشی؟

 ِجخٙذ اٖٚ سٚصش، وشیٝ تشیٗ ِجخٙذی ثٛد وٝ ثٝ عٕشْ دیذٜ ثٛدْ.

  سٚ ٍ٘ٝ داس ٚ تحٛیُ عٕٛت ثذٜ. ضبیذ اٖٚ ثبٚس وشد. دسٚؼبی وٛچِٛٛ ٚ ثب ٕ٘ىتایٗ -

ثعذْ پطتص سٚ وشد ٚ سـت. پبٞبْ دیٍٝ ٕ٘ی تٛ٘ستٗ ٘مص ستٖٛ سٚ ثبصی وٙٗ. 

تب یه ٞفتٝ ثعذ ٞشثبس ٔی اٚٔذ خٛ٘ٝ تت ٚ ِشص ٔیىشدْ أب ٕٞٛ٘دب ِت حٛض ٘طستٓ. 

دس وٕبَ تعدت ٘ٝ اٖٚ سٚص، ٘ٝ اٖٚ ضت، ٘ٝ حتی یه ٞفتٝ ثعذ ٚ ٘ٝ حتی ثعذ اص 

  ایٟٕٙٝ سبَ ٞیچٛلت ثٝ ٞیچىس، ٞیچی ٍ٘فت.

**** 

ٔٛثبیُ  سبعت اص دٚاصدٜ ٌزضتٝ ثٛد وٝ ثبالخشٜ تٛا٘ستٓ ثب خٛدْ ٚ اتبلٓ خّٛت وٙٓ.

دِٓ  ثالاستفبدٜ اْ سا چه وشدْ. حتی ٕٞشاٜ اَٚ ٞٓ دست اص پیبْ دادٖ ثشداضتٝ ثٛد.

   ه پسٛٚسد ٔحبـظتوٝ ثب یسا ٕ٘ی خٛاست ٌشیٝ وٙٓ. سٚی تخت ٘طستٓ ٚ ـبیّی 
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ٞضاس عىسی وٝ ثیص اص صذٞضاس ثبس ٔشٚس ضذٜ ثٛد ٔٛاخٝ ٔی ضذ ثبص وشدْ ٚ ثب ثیص اص 

ضذْ. ضٛخی وٝ ٘جٛد. پٙح سبَ ضت ٚ سٚصْ سا ثب سٚیبی یه ٘فش سش وشدٜ ثٛدْ. پٙح 

سبَ عبضمی، پٙح سبَ ضیذایی، پٙح سبَ سٚیبثبـی. ٔٗ دس ایٗ پٙح سبَ، ص٘ذٌی پٙدبٜ 

ٙدبٜ سبِٓ سا اص دستٓ سثٛدٜ سبَ ثعذْ سا ثٙب ٌزاضتٝ ثٛدْ. ٔیالد ٘ٝ ـمط پٙح سبَ ثّىٝ پ

تش اص سٚیب، أیذْ سا دصدیذٜ ذثٛد. آٜ...ٔیالد ثذتش اص عطك، اعتٕبدْ سا اص ٔٗ ٌشـتٝ ثٛد. ث

دَ، ؼشٚسْ سا ضىستٝ ثٛد. ثذتش اص ٌشیب٘ذ٘ٓ، خٙذٜ ٞبیٓ سا ثٝ خبطشٜ تجذیُ ثٛد. ثذتش اص  

ی ضجٝ عث سپیذی یهسش ٔٗ آٚسدٜ ثٛد، ثب وشدٜ ثٛد. ٚ ثذتش اص تٕبْ ثالٞبیی وٝ ثش

ٔٛٞبی ٔبدسْ ٚ ؼٓ دائٕی چطٕبٖ عٕٛیٓ ضذٜ ثٛد. ٔٗ ثب ایٟٕٙٝ ؼصٝ چٝ ثبیذ      

 سبٍِی سا چٝ وسی ثٝ ٌشدٖ ٔی ٌشـت؟ 22ٌٙبٜ پیش ضذٖ دس  ٔی وشدْ؟

سا ثستٓ...لّجٓ سا ثستٓ...چطٕٓ سٛصش چطٕب٘ٓ اخبصٜ ٘ذاد تٕبْ عىس ٞب سا ثجیٙٓ. ـبیُ 

ی پٙح دیّیت وشدْ. ضدبعت ٔیخٛاست پبن وشدٖ یىجبسٜسا ثستٓ ٚ ٕٞٝ سا ثب ٞٓ 

سبَ. ثب ضدبعت پبوص وشدْ. دَ ٔی خٛاست دَ وٙذٖ اص عىس ٞبیی وٝ ٕٞٝ خبٖ 

 داضتٙذ ٚ حشؾ ٔی صد٘ذ ٚ یبدآٚسی ٔی وشد٘ذ. ٔٗ دَ داضتٓ ٚ دِٓ سا اص خب وٙذْ.

احٕك ثبضٓ.  عبضك ثٛدْ، دِطىستٝ ثٛدْ، سشخٛسدٜ ثٛدْ أب ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ثیطتش اص ایٗ

ی اعتٕبدْ سا وٛچه ٚ ٕ٘ی خٛاستٓ ثیطتش اص ایٗ سبدٜ ٚ خٛضجیٗ ٚ دِشحٓ ثبضٓ. دایشٜ

ضبی ثبغ ٚ سبوٙیٙص سا ضبُٔ ٔی ضذ وٝ وٛچه ٚ وٛچىتش وشدْ ثٝ حذی وٝ ـمط ـ

 اِجتٝ ٕٞیٗ ثبغ ٚ سبوٙیٙص دِیُ سشپب ٔب٘ذ٘ٓ ثٛد٘ذ.
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 اخبصٜ ٞست؟-

وشدْ. ثٕش ٚ پسشش ضت سا پیص ٔب ٔب٘ذٜ  ٌٛضی سا وٙبس ٌزاضتٓ ٚ اضىٟبیٓ سا پبن

 ثٛد٘ذ.

 ٘خٛاثیذی؟-

 خّٛ آٔذ ٚ وٙبسْ سٚی تخت ٘طست.

٘ٝ خٛاثٓ ٘جشد. خٛاستٓ ثشْ لذْ ثض٘ٓ دیذْ چشاغ اتبلت سٚضٙٝ. اٌٝ ٔی خٛای تٟٙب -

 ثبضی...

 دستٓ سا سٚی دستص ٌزاضتٓ.

  ٘ٝ. خٛة وشدی اٚٔذی. ٔٙٓ خٛاثٓ ٕ٘یبد. حذالُ تٛ ثبضی، خُ ٕ٘یطٓ.-

 دستٓ سا ٘ٛاصش وشد.

ثٝ خبطش یجٛست ٚ دَ دسد ثبٔش ٘تٛ٘ستٓ ثیبْ. خیّی ثی تبة ثٛد.  یبسش ٌفت اٖٚ ضت -

 اٌٝ ثیبْ ٞٓ خٛدْ اریت ٔیطٓ ٚ ٞٓ ثچٝ. 

 سشْ سا تىبٖ دادْ.

 ٔی دٚ٘ٓ. یبسش تٛضیح داد. ٔطىّی ٘یست.-

 ِٚی وبش ثٛدْ. وبش وٙبست ثٛدْ. ٚلتی یبسش تعشیؿ وشد چی ضذٜ...-

 حشـص سا لطع وشدْ.
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وبسی اص دستت ثش ٕ٘ی اٚٔذ. تٛ حشظ ثخٛسی ثٝ لَٛ ٔبٔبٖ ؼزای تپُ خٛضٍّٓ -

 سٕی ٔیطٝ. 

ِٚی حشظ خٛسدْ. ؼصٝ خٛسدْ. ٌشیٝ وشدْ. ٚلتی ٔی دیذْ یبسش چمذس پشیطٛ٘ٝ ثب -

 خٛدْ ٔیٍفتٓ اٌٝ ایٗ یبسشٜ پس تش٘ح تٛ چٝ حبِیٝ.

 ِجخٙذ صدْ.

 ٛ٘ی؟ اٚ٘ٓ ثٝ خبطش ٔٗ؟اؼشاق ٘ىٗ دیٍٝ. یبسش ٚ پشیط-

 اثشٚٞبیص سا ثٟٓ ٘ضدیه وشد.

ٚاسٝ سٚ ٕ٘ی دٚ٘ٓ چشا ایٙمذس ثٝ یبسش ثذثیٙی ٚ اصش ثذت ٔیبد...ِٚی اٖٚ خٛ٘ص -

 . ثذٖٚ استثٙب.ٔیذٜش اعضبی خب٘ٛادٜ

 ٔٛٞبیٓ سا پطت ٌٛضٓ صدْ.

 ٔٗ ٘ٝ ثذثیٙٓ ٘ٝ اصش ثذْ ٔیبد. ٕٞیطٝ ٞٓ دٚستص داضتٓ. ٔثُ یبسیٗ، ٔثُ یبضبس.-

 خذی ٍ٘یش. ٕٞیٙدٛسی یٝ چیضی ٌفتٓ وٝ اص ایٗ حبَ ٚ ٞٛا ثیبیٓ ثیشٖٚ.

 سشش سا ثشٌشدا٘ذ ٚ ثٝ پٙدشٜ ٍ٘بٜ وشد.

 تٛ ٔیٍی االٖ ودبست؟-

 ـمط خذا ٔی دا٘ست االٖ ودبست!
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 ٕ٘ی دٚ٘ٓ. ِٚی ٔطٕئٙٓ حبِص خٛثٝ. -

وبش ایٗ ضؽُ سٚ َٚ ٔی وشد. وبش اص ایٗ وبس دست ثشٔی داضت. ٞشچی لسٕص -

ذْ، ٞشچی اِتٕبسص ٔی وٙٓ، ٞشچی ثبٔش سٚ ثٟص یبدآٚسی ٔیىٙٓ وٝ پذس ٔیخٛاد ٚ ٔی

ی ثبثبی ٔٗ ص٘ذٌی سٝ سبِٝ اصدٚاج وشدیٓ ٞٙٛص تٛ خٛ٘ٝ٘ىٙٝ، اٍ٘بس ٘ٝ اٍ٘بس. یتیٕص 

ٔی وٙیٓ. خشات ٘ذاسٜ تٟٙبٖٔٛ ثزاسٜ حتی ٚلتی تٟشا٘ٝ. دس ٔبٜ دٜ سٚصْ ٕ٘ی ثیٙیٕص. 

 ایٗ چٝ ص٘ذٌی ایٝ؟ چٝ ضؽّیٝ؟ثبٔش ثبٞبش ؼشیجی ٔیىٙٝ. خت 

 چیضی ثشای ٌفتٗ ٘ذاضتٓ. یىجبس ٔٗ ٞٓ ایٗ سٛاَ سا پشسیذٜ ثٛدْ ٚ خٛاة دادٜ ثٛد:

 "ایٗ ضؽُ ٘یست...اعتمبدٜ..."

**** 

أتحبٖ ادثیبت داضتٓ ٚ وُ سٚصْ سٚ ثٝ ٘یٕٝ ٞبی ضت یىی اص ضجبی آثبٖ ٔبٜ ثٛد. 

ٌطت ٚ ٌزاس ثب ٔیالد ٚ ثعذضٓ چت وشدٖ ٌزسٚ٘ذٜ ثٛدْ ٚ ٘صفٝ ضجی یبدْ اـتبدٜ ثٛد 

ٚاسٝ ایٙىٝ خٛاثٓ ٘جشٜ پٙدشٜ سٚ ثبص وشدٜ ثٛدْ ٚ لذْ ٔی صدْ. أب حتی أتحبٖ داسْ. 

بٔٛش وٙٓ ٚ ایستبدٜ ٞٓ پّىبْ سٚ ٞٓ ٔی سـت. خٛاستٓ یٝ ثٝ خٟٕٙی ثٍٓ ٚ ثشق سٚ خ

ی سیبٜ ٘ضدیه حٛض ثشق اص سش خٛدْ پشیذ. ثشای ثخٛاثٓ وٝ ثب دیذٖ حشوت یٝ سبیٝ

ایٙىٝ خیػ ٘ض٘ٓ دستٓ سٚ سٚی دٞٙٓ ٌزاضتٓ ٚ یٝ وٓ خّٛ سـتٓ ٚ ٕٞیٙىٝ تّٛ تّٛ 

خٛساٖ ثٝ استخش سسیذ ضٙبختٕص. یبسش ثٛد. أب ٘ٝ یبسش ٕٞیطٍی. حبِص خٛة ٘جٛد. 

ٚحطتضدٜ اص سبختٕٖٛ ثیشٖٚ سـتٓ ٚ یسٝ ٚ ٕٞٛ٘دب ٘طست. اٚ٘مذس وٝ ٘تٛ٘ست سشپب ٚا

 خٛدْ سٚ ثٟص سسٛ٘ذْ. أب دیٍٝ ٘تٛ٘ستٓ خّٛی خٛدْ سٚ ثٍیشْ ٚ ثّٙذ ٌفتٓ:
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 ٚای. چٝ ثالیی ثٝ سشت اٚٔذٜ؟-

 ش سٚ سٚی ِجص ٌزاضت ٚ ٌفت:سشیع اٍ٘طت اضبسٜ

 ٞیص. آسْٚ. االٖ ٕٞٝ سٚ ثیذاس ٔی وٙی.-

ی تب ٘بؾ پبسٜ ضذٜ ثٛد. یٝ صخٓ ثضسي ٞٓ سٚی سیٙٝپیطٛ٘یص خٛ٘ی ٚ ثّٛص سیبٞص 

 چپص دیذْ. ثٝ صحٕت خٛدْ سٚ وٙتشَ وشدْ.

 چی ضذی؟ ایٗ چٝ ٚضعیٝ؟-

 ٘ٛس اص ٍ٘بٞص سـتٝ ثٛد. 

 خٛثٓ. چیضیٓ ٘یست. تٛ ثشٚ ثخٛاة.-

 ثٝ أیذ سسیذٖ وٕه ثٝ سبختٕٛ٘ب ٍ٘بٜ وشدْ. ٕٞٝ خبٔٛش ثٛدٖ.

 ت ٞٓ ٕٞیٙطٛس. دعٛا وشدی؟سیٙٝچی چیٛ خٛثٓ. اص سشت خٖٛ ٔیبد. اص -

 ِجخٙذش ٚالعی ثٛد.

 چشت ٚ پشت ٍ٘ٛ ٚ ثشٚ ثخٛاة.-

 ثزاس ثشْ عٕٛ سٚ ثیذاس وٙٓ. صخٕت عٕیمٝ. ثبیذ پب٘سٕبٖ ضٝ. -

 ی استخش ٌشـت ٚ ٌفت:دستص سٚ ثٝ ِجٝ
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 اٌٝ ثخٛاْ وسی سٚ ثیذاس وٙٓ خٛدْ ثّذْ. ٘یبصی ثٝ تٛ ٘یست. -

ٔی اٚٔذ ٚ اٖٚ ٕٞچٙبٖ ٔثُ یٝ سٛسه ثبٞبْ سـتبس ٔٗ ٍ٘شا٘ص ثٛدْ. داضت خٛ٘ٓ دس 

 ٔیىشد. ٚلتی سىٛت ٕٞشاٜ ثب ثؽضٓ سٚ دیذ ٔالیٓ تش ٌفت:

 ٔی تٛ٘ی ثب٘ذ ٚ ثتبدیٗ ٚ چست ثیبسی ٚاسٓ؟-

 سشْ سٚ تىٖٛ دادْ ٚ ٌفتٓ:

 ثیب ثشیٓ تٛ اتبق ٔٗ. -

ُ تشیٗ حبِتی وٝ ثّذ ثٛدْ یٝ تطت آة ثٝ ٕٞشاٜ ٚسبیٔخفیب٘ٝ تشیٗ ٚ ثی صذادس 

پب٘سٕبٖ ثشدْ داخُ اتبلٓ. ٔی خٛاست خٛدش ا٘دبْ ثذٜ أب اخبصٜ ٘ذادْ. صخٕبش سٚ 

ش سٚ ثٝ صٛست ضستٓ. پیطٛ٘یص ثب دٚتب چست سدیؿ ضذ. ِٚی ٔدجٛس ضذْ سیٙٝ

سٚی ی ثخبسی سٚ ثبال وطیذْ ٚ ٔٛسة ثب ثب٘ذ ثجٙذْ. احسبس وشدْ سشدش ضذٜ. ضعّٝ

 ٘ذاختٓ ٚ ٌفتٓ:تخت خٛدْ خٛاثٛ٘ذٔص. پتْٛ سٚ، سٚی تٙص ا

 دسد داسی؟ ٔسىٗ ثیبسْ ٚاست؟-

 اص الی پّىٟبش ٍ٘بْ وشد ٚ ٌفت:

 اِٚی آسٜ، دٚٔی ٘ٝ.-

 سْٚ ٕ٘یطذ دٔبی ثذ٘ص سٚ چه وٙٓ. اٌٝ یبسیٗ یب یبضبس ثٛدٖ لضیٝ ـشق ٔی وشد.

 آخٝ ایٗ چٝ ضؽّیٝ وٝ داسی؟-
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 سبعذش سٚ ثبالی سشش ٌزاضت ٚ ٌفت:

 ضؽُ ٘یست. اعتمبدٜ.-

 یعٙی چی؟-

وتبة ادثیبتٓ سٚ ثشداضتٓ، چشاغ سٚ خبٔٛش چطٕبش سٚ وبُٔ ثست ٚ خٛاثٓ سٚ ٘ذاد. 

وشدْ ٚ پطت ٔیض تحشیشْ ٘طستٓ ٚ چشاغ ٔطبِعٓ سٚ سٚضٗ وشدْ. ثعضی ٚلتب سشْ سٚ 

    ثستٝ ثٛد أب یٝ حسی ثٟٓ  ٕٞچٙبٖٔی چشخٛ٘ذْ تب ٔطٕئٗ ضٓ خٛثٝ. چطٕبش 

ٗ ضذ ٚ دیٍٝ ٞیچی ٘فٟٕیذْ تب ٚلتی ٔی ٌفت ثیذاسٜ. یٛاش یٛاش پّىبی ٔٙٓ سٍٙی

. سشْ سٚ وٝ ثّٙذ وشدْ ٘جٛدش. پتٛ سٚ، ا٘ذاختٝ ثٛد سٚ ٔٗ ٚ ثب سطِجٓ سبعتٓ صً٘ صد

 ی ٔیض تٛاِتٓ ٘ٛضتٝ ثٛد:آیٙٝ سٚی

 "ثی حسبة ضذیٓ"
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تمام مصیبتهای عالم یک طرف، اینکه وقتی مشکلی داشتم نمی توانستم بخوابم یک 

طرف. از بچگی همین بودم. بی خوابی ناشی از فکر و خیال، بیشتر از اصلِ درد، مرا از 

پا می انداخت. مویرگهای مغزم به تمام مسکن هایی که می خوردم نیشخند می زدند و 

رم میدادند. آنقدر میزان خونرسانی به سرم زیاد شده بیشتر و بدتر متسع می شدند و زج

بود که پوست پیشانی ام می سوخت. پتو را با حرص کنار زدم و برخاستم. از پنجره بیرون 

را نگاه کردم. ثمر گوشی به دست کنار استخر راه می رفت. هم تعجب کردم و هم نگران 

جمع کردم و به باغ رفتم. شدم. ساعت هنوز پنج هم نشده بود. موهایم را روی سرم 

اینبار مشغول نوشتن پیام بود. صدایش زدم. از جا پرید و دستش را روی سینه اش گذاشت 

 و گفت:

 وای. ترسیدم.-

 نزدیکش شدم.

 ببخشید. از پنجره دیدمت نگران شدم. چیزی شده؟-

 رنگش به زردی می زد.

 نگران یاسرم. موبایلش خاموشه. پیام هم جواب نمیده.-

 ای باال انداختم و گفتم:شانه 

 خب مگه بار اولشه؟ هروقت میره ماموریت همینه.-
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 شقیقه اش را ماساژ داد.

 آره. ولی اینبار خیلی دلم شور می زنه.-

درکش می کردم. می دانستم نگرانی برای کسی که دوستش داری یعنی چه.               

شد. اما اینکه می ترسید بالیی   می دانستم بی خبری تا چد حد می تواند آزار دهنده با

بر سر یاسر بیاید را درک نمی کردم. در چشم من او اسفندیار رویین تنی بود که هیچ 

زخمی بر جسمش کارساز نمی شد. حتی شاید برتر از اسفندیار، چون برخالف او، 

 چشمانش آسیب ناپذیرترین عضو بدنش بود. 

نصف عمرش رو در شرایط آموزشی سخت  ثمر جان، عزیزم...یاسر عضو گارد ویژه ست،-

و طاقت فرسا گذرونده. نیروی نظامی معمولی نیست که به راحتی کله پاش کنن. اگه تو 

دو سه ساله میشناسیش، من بیست و دوساله که میشناسمش. یاسر کارکشته تر از این 

جاها حرفاست که اینقدر نگرانش باشی. درسته، حق داری، نمی دونی دقیقاً چکارست و ک

 میره و چکارا میکنه، ولی مطمئن باش مواظب خودش هست. 

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 خدا کنه همینی باشه که تو میگی. -

 لبخند دلگرم کننده ای زدم و او گوشی را داخل جیبش سر داد.

 تو هم نتونستی بخوابی. نه؟-

 سرم را به عالمت نفی تکان دادم و گفتم:
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 . میای؟نه. می خوام برم پیش لیال-

 چشمش را مالید و گفت:

 نه. ممکنه ثامر بیدار شه. بهتره برم. به لیال سالم برسون.-

 دست روی دست یخ کرده اش گذاشتم و گفتم:

 تو هم اول تپل رو ببوس و بعدم بخواب.-

به سمت ته باغ راه افتادم. سکوت و خوابالودگی فضا وهم آور بود. قدم هایم را سریعتر 

ی عمو گذشتم. چراغها همه خاموش بودند. چراغ ساختمان کربالیی خانه کردم. از مقابل

ی لیال رسیدم. پرده را کشیده بود. چند ضربه حسین هم خاموش بود. دور زدم تا به پنجره

به شیشه کوبیدم. چراغ سریع روشن شد اما طول کشید تا پرده را کنار زد. اخم توی 

 جره را گشود و گفت:صورتش با دیدن من مبدل به خنده شد. پن

 فکر کردم یاسینه. آماده بودم حالش رو بگیرم. -

 حال خندیدن نداشتم.

 بابا اون بدبخت یه بار تو عالم بچگی یه غلطی کرد. آبرو نذاشتی واسش.-

 ی لبش را جمع کرد و گفت:گوشه

 بیا تو.-
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سادگی، پر از در را برایم باز کرد و آهسته به اتاقش رفتیم. اتاقی که علیرغم کوچکی و 

 "خدا"صفا و صمیمیت بود. هربار وارد آنجا می شدم و نگاهم به تابلوی کوچکی که نام 

در آن حکاکی شده بود، می افتاد؛ احساس می کردم یک چشمه درون دلم جاری          

می شود. همانقدر زیبا، همانقدر آرامش بخش، همانقدر نفس گیر. تخت فلزی اش را زیر 

بود و به جز یک کمد لباس، یک گلیم کوچک و سجاده ای که روی آن  پنجره گذاشته

پهن شده بود و یک عالمه کتاب چیزی در آن اتاق دیده نمی شد. نه میز آرایشی، نه 

 عروسکی و نه هیچ چیز دیگری که نشان دهد یک دختر اینجا ساکن است. 

 روی تخت نشستم و گفتم:

 بیدارت کردم؟-

 و گفت: آستین بلوزش را باال زد

نه. داشتم دست و پام رو تکون میدادم که برم وضو بگیرم. سبب خیر شدی از جام -

 کنده شم. تو دراز بکش تا من نمازم رو بخونم و بیام.

به پهلو دراز کشیدم و دستم را زیر لپم گذاشتم. میخواستم نماز خواندنش را ببینم. سریع 

ست. هربار که در این حالت میدیدمش برگشت. چادر نمازش را روی سر انداخت و قامت ب

دلم از جا کنده می شد. لیال بدون شک فرشته بود. من در صورت هیچ انسانی اینهمه 

ی هیچ کس اینقدر نمی درخشید. به جز لیال کسی را نور را ندیده بودم. به جز لیال چهره

بافد تا موقع نمی شناختم که یک تار مویش بیرون نباشد اما با صبوری موهای بلند مرا ب

دوچرخه سواری اذیتم نکنند، یا برایم رنگ به رنگ الک بزند و یا با دقت خوشرنگترین 
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رژها را برایم انتخاب کند. روزه می گرفت اما با دست خودش برای پدربزرگ و مادربزرگم 

 غذا می پخت و می گفت:

ی غذا رو شور ست و نمی تونه غذا رو بچشه گند می زنه. یهو دیدمامان من وقتی روز-

 کرد و زبونم الل فشار آقا بزرگ باال و پایین میشه.

ی درست و عاشقانه و قشنگش با خداوند و بنده هایش بود که به شاید همین رابطه 

 ی معمولی اش اینهمه زیبایی و لطافت میداد. چهره

 قبول باشه.-

 کف دستش را چندبار روی زانوهایش زد و صلوات فرستاد.

 قبول حق.-

ادر را به چوب لباسی آویزان کرد و منهم کمی عقب رفتم تا جا برایش باز شود. کنارم چ

 دراز کشید و گفت:

 حدس می زدم نمی تونی بخوابی. زودتر از اینا منتظرت بودم.-

 به نیمرخش خیره شدم.

می خواستم بیام ولی ثمر و ثامر اونجا بودن تا دیروقت بیدار بودیم. بعدشم گفتم حتمًا -

 بی. ولی دیگه داشتم دیوونه می شدم.خوا
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 او هم چرخید و صورتش مقابل صورتم قرار گرفت.

 خبری از میالد نشد؟-

 با لیال می توانستم خودم باشم، بغض کنم، بخندم، زار بزنم. 

 انتظار داری خبری بشه؟-

شک ندارم خبری میشه. نمی دونم کی و چجوری. اما اینجوری نمی مونه. میالدی که -

 خاطر قهر تو زمین و زمان رو بهم می دوخت به این راحتی نمیره.به 

 از شعفی که ته دلم احساس کردم خجالت کشیدم.

رفته عزیزم. رفته. دیگه چجوری می خوای بره؟ وقتی همه چی دروغ بوده واسه چی -

 باید برگرده؟

به خاطرش باشه. قبول. همه چی دروغ بوده. ولی این دروغ واسه یه دلیل مهم بوده که -

پنج سال بازی کرده. اون دلیل هرچی هست به سرانجام نرسیده. پس باید برگرده تا به 

هدفش برسه. یه کم فکر کن. تو این پنج سال حرفی، حرکت مشکوکی، چیزی ازش 

 ندیدی؟

من در این چند روز هرچه سعی کرده بودم خاطرات بدش را به خاطر بیاورم تا کمتر 

 ودم. متاسفانه از میالد به جز خوبی چیزی به یاد نداشتم.عذاب بکشم موفق نشده ب

 نه. هیچی.-
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 هیچ وقت اشاره به پول نکرد؟ مثالً نپرسید چی داری چی نداری؟-

 به مغزم فشار آوردم.

نه. اصالً. تازه اگه پول میخواست باید عقد میکرد تا چیزی بهش برسه. تا زنش         -

 ت.نمی شدم که پولی دستش رو نمی گرف

 ابرویی باال انداخت و گفت:

نمی دونم واال. از بس فکر کردم خل شدم. ممکنه بقیه بتونن این موضوع رو هضم -

کنن ولی منکه از اول تو جریان رابطتتون بودم و از همه چی خبر داشتم این حرفا تو 

کتم نمیره. یه چیزی این وسط طبیعی نیست. به نظرم به یاسر بگو پیگیری کنه. ته و 

وی این پسره رو در بیاره. واسه اون مثل آب خوردنه. همین االنم هرجا باشه در عرض ت

 دو ساعت می تونه پیداش کنه.

 آهی کشیدم و به پشت خوابیدم.

 تو دیگه چرا این حرف رو می زنی؟ به نظر تو یاسر واسه من کاری میکنه؟-

 نچی کرد و گفت:

یه کم خشنه درسته و بیرون نمیای.  تو هم گیر کردی تو اون ماجراهای دوران بچگی-

 تا حاال چه آسیبی بهت زده که اینقدر باهاش مشکل داری؟که اونم اقتضای شغلشه ولی 
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 دلخور سرم را چرخاندم و نگاهش کردم.

من باهاش مشکل دارم لیال؟من؟ کی یه قدم به سمتم اومد تا من با سر بدوم طرفش؟ -

کی اجازه داد به جز حس ترس، حس دیگه ای رو تجربه کنم؟ درسته ده سال بزرگتر از 

ولی یاشاری که سیزده سال بزرگتره خیلی صمیمی تر برخورد میکنه. خود عمو رو  منه

چرا نمیگی؟ همیشه از دوست نزدیکتر بوده بهم. آسیب که حتماً نباید جسمی باشه. یاسر 

 با حرفاش بارها و بارها روح منو نشونه گرفته. یادت رفته؟

**** 

 ترنج؟ کجایی مامان؟-

 بلند داد زدم.

 اقم.بله؟ تو ات-

 ست.برو بگو بیان. غذا آماده-

ی آبگوشت رو می چید و همه رو از بعضی از جمعه ها که مامان حوصله داشت برنامه

شب قبل خبر می کرد. منم واسه کمک به مامان بزرگ که پاهاش درد می کرد            

 می رفتم و سر راه هم به عمو اینا خبر می دادم. 

دم و استیکر بوسه براش فرستادم. کاپشنم رو پوشیدم و در سریع با میالد خداحافظی کر

به سمت  "کی میشه میالدم کنار من سر این سفره بشینه"حالیکه با خودم فکر می کردم

ساختمون عمو اینا رفتم. هوا سرد و برفی بود. باد توی گوشام می پیچید. کاله کاپشن 
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قبل از رسیدن به خونه، عمو و  رو روی سرم کشیدم و با احتیاط بیشتری راه رفتم. ولی

یاسر رو دیدم که کنار آالچیق ایستاده بودن و حرف میزدن. مسیرم رو کج کردم اما تا 

 خواستم صداشون بزنم اسم خودم رو شنیدم. 

 میشه بگی ترنج چه مشکلی داره؟-

دلم هری ریخت. پشت ستون ورودی خونه قایم شدم و در عرض پنج ثانیه به هزار چیز 

 که یکی از اون یکی بدتر بود فکر کردم.مختلف 

 من ازش خوشم نمیاد.-

چرا؟ یه دلیل بگو که بفهمم. خوشگل نیست؟ نجیب نیست؟ با خانواده نیست؟ شناس -

 و خودی نیست؟ چی میخوای که نداره؟ چه مشکلی با این ازدواج داری؟

 صدای یاسر خشمگین و کالفه بود.

شمرده نشده. چرا فکر کردین می تونین به جای مشکلم حق انتخابمه که به رسمیت -

من تصمیم بگیرین؟ چرا فکر کردین من منتظر نشستم تا شما واسه من دختر پیدا کنین؟ 

چرا فکر کردین چون شما دوست ندارید ترنج دست غریبه بیفته من حاضرم فداکاری 

 کنم و بگیرمش؟

 اردهنده و جدی بود.ضربان قلبی که اوج گرفته بود، سقوط کرد. صدای عمو هشد
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 یاسر...-

هنوز  از آستانه تحمل من عبور کردی.دیگه ایندفعه ادامه نده بابا. نذار بی ادبی کنم. -

 کشیدی و برنامه ریزی کردی. م نقشه آینده باورم نمیشه نشستی واسه من و

 اب داد.شمرده جوعمو 

 م.صالح جفتتون رو میخواو کدوم نقشه پسر؟ با دشمن طرفی مگه؟ من پدرتم. خیر -

بود ولی من می دونم دلت پیش کسی نیست.  بحثش جدا شتیرو زیر سر دا کسیاگه 

 چرا...پس 

 شد. هرلحظه عصبی تر مییاسر 

از کجا می دونی نیست؟ تو چقدر از من می دونی بابا؟ چقدر از من خبر داری؟ بعدشم -

کسی توی زندگیم نیست باید با کسی چون کی گفته ولی گیرم اینی که تو میگی درسته. 

خیر و صالح منو  که دوست ندارم ازدواج کنم؟ چون تو خیر و صالحم رو میخوای؟

  ها بابا؟ کدومش؟؟ییا شایدم فقط به خودت فکر می کن میخوای یا مال ترنج رو

 س نمی کردم. حتی سرما را هم حبودم که سر شده طوری 

 دختر عموته.ترنج -

 یاسر تقریباً فریاد زد.

هنوز اینو نمی به زور تحملش می کنم رضا خان. چطور ن دختر عمو هم عنوامن به  -

 دونی و بازم دم از خیر و صالح من می زنی؟
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 عمو هم صداش رو  بلند کرد.

 منم پرسیدم چرا؟ این طفل معصوم چیکارت کرده که نمی تونی تحملش کنی؟-

 چند ثانیه سکوت برقرار شد و بعد دوباره صدای یاسر آمد. اینبار لحنش تهدیدآمیز بود.

که ببین بابا، بار آخری باشه که این حرفا رو می شنوم وگرنه سری بعد بار آخری میشه -

منو می بینی. دست بردار از اینکه همیشه ترنج و خواسته ها و خوشبختیش رو به خواسته 

ی خودتیم. حداقل به ها و خوشبختی بچه هات ترجیح بدی. اون اگه برادرزادته ما بچه

 ی اون واسه ما هم ارزش قائل باش.اندازه

 ی من.به نظر می اومد عمو شوک شده. حداقل به اندازه

 ترنج...یاسر...-

اه بسه دیگه. ترنج،ترنج، ترنج. صبح ترنج، شب ترنج. خفمون کردی پدر من. اون ترنج -

واسه من در حد یه دختر عموئه. واسه یاسین هم همینطور. نبینم چون از من ناامید شدی 

ی کافی بابت یتیم بودنش آوانس دادیم بهش. قرار نیست پاپیچ یاسین شی بابا. به اندازه

ر بودنش رو هم بکشیم. بده به پسر همین حاجی بازاری که خواستگارشه. جور بی شوه

 چون من نیستم.
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ستون رو محکم چسبیدم که زمین نخورم. شونه هام واسه اینهمه نفرت جون نداشتن. 

داشتم زیر بار حرفای یاسر خورد و خاکشیر می شدم. اونقدر بهت زده بودم که نفس 

 به لرزه می افتاد یادم می اومد باید نفس بکشم. کشیدنم یادم میرفت. همینکه بدنم 

 یاسر می فهمی چی داری میگی؟-

 عصبانیتش از کنترل خارج شده بود. مهلت نمی داد عمو حرف بزنه.

 من می فهمم. دنبال اونی که نمی فهمه بیرون از خودت نگرد بابا جون. -

 عمو با عصبانیت گفت:

 مودب باش یاسر.-

 از این فاصله می شنیدم. و بعد صدای قدمهای محکمش رو.صدای نفسهای بلندش رو 

 دارم باهات حرف می زنم. کجا میری؟-

 از دور جواب داد.

من دیگه نه حرفی واسه گفتن با شما دارم و نه جایی تو این خونه واسه موندن. -

 خداحافظ.

ش رو و بعد از اون روز یاسری که همیشه راهش رو از ما جدا کرده بود، خونه و زندگی

ی آموزشی صحرایی، هیچ کس هی درس و دوربه بهانه بعد هم جدا کرد و تا یکسال

  .ندیدش
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ػطك...آخ ػطك...! ٞٙٛظ ٞٓ زض ػدة ایٟٕٙٝ لسضتص ٔا٘سٜ اْ. ذإ٘اٖ سٛظ ٚ ذإ٘اٖ 

ساظ. اٌط تاضس زیٛا٘ٝ ٚاض ذٛضثرتی ٚ اٌط اظ زست تطٚز اظ زست ٔی ضٚی. ٚلتی ِیال 

چطٕا٘ٓ ضىست تاظٜ فٟٕیسْ چٝ حدٓ آتی زض سطْ ضا زض آغٛضص لایٓ وطز ٚ سس 

ی طغیاٖ است. اضىٟایٓ ٔی تٛا٘ستٙس خثطاٖ ذطىساِی زضٚ٘ٓ خٕغ ضسٜ ٚ آٔازٜ

ی اضٚٔیٝ تاضٙس. ٔی تٛا٘ستٙس تٕاْ ٔراظٖ آتٟای ظیطظٔیٙی ضا ِثطیع وٙٙس. احیا زضیاچٝ

       تٙس ٕ٘ی آٔس٘س. وٓ  وطزٖ چطٕٝ ٞای ٔطزٜ وٝ ضاحت تطیٗ واض تطایطاٖ تٛز. 

ٕ٘ی ضس٘س. ذستٍی ٕ٘ی فٟٕیس٘س. تٝ چطٕٟایٓ ضحٓ ٕ٘ی وطز٘س. خای ذاِی لّثٓ تا 

زٚتاضٜ اتط سیاِٜ  ،یه الیا٘ٛس پط ضسٜ تٛز. الیا٘ٛسی وٝ ٞطچٝ اظ آتص ٔی واستٓ، غٓ

پط تاضا٘ی تط فطاظش ٔی فطستاز ٚ سطضیعش ٔی وطز. تٝ ذاطط ٕٞیٗ سٍٙیٗ ضسٜ تٛزْ. 

ٌطْ. ٚظٖ یه الیا٘ٛس چمسض است؟ غیط  033ٟ٘ایت ٍٔط ٚظٖ لّة چٙس ٌطْ است؟ 

لاتُ ٔحاسثٝ. تٛا٘ایی ٔٗ چمسض تٛز؟ صفط. غٍٕیٗ تٛزْ، سٍٙیٗ تٛزْ، چطویٗ تٛزْ ٚ 

ٞیچ تسىیٙی ٘ساضتٓ. ِیال ٔی ٌفت ٔی ٌصضز. ذٛزْ ٞٓ ٔی زا٘ستٓ ٔی ٌصضز. أا 

تٛز٘س. ٌصضتٙص ٟٔٓ ٘ثٛز. زیٍط ظٔاٖ چٝ اضظضی زاضت ٚلتی اٍ٘یعٜ ٞا ٕٞٝ ٔطزٜ 

زاضز؟ ٞسف....أیس...ػطك...ٚ ٔیالز ٕٞٝ ضا تٛی خیثص ٘ساٖ ضا چٝ چیع ظ٘سٜ ٍ٘ٝ ٔی ا

ٌصاضتٝ ٚ تا ذٛزش تطزٜ تٛز. ٔی زا٘ستٓ ٔی ٌصضز أا حىایت ٔٗ حىایت لْٛ ػاز تٛز، 

ٞفت ضة ٚ ٞطت ضٚظ تازی طغیاٍ٘ط ٚ سطز تط سطْ ٔی ٚظیس ٚ زض ٟ٘ایت اظ ٔٗ چیعی 

ٚ ٘رّی تٛ ذاِی تالی ٕ٘ی ٔا٘س. ٌصضتٗ وٝ ٟٔٓ ٘یست، ٕٞٝ تٝ خع تٙٝ ای پٛسیسٜ 
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چیع ٔی ٌصضز، سیُ، ظِعِٝ، طٛفاٖ، آتطفطاٖ...ٟٔٓ آٖ چیعی ست وٝ تالی ٔی ٔا٘س ٚ 

 ذٛب ٔی زا٘ستٓ اظ ٔٗ چٝ تالی ذٛاٞس ٔا٘س.

 ِیال پی زض پی ٔٛٞایٓ ضا ٔی تٛسیس ٚ ٘ٛاظش ٔی وطز.

 ضٝ؟ چیىاض وٙٓ تطات؟ چیىاض وٙٓ تا حاِت تٟتط-

تا ٔی ذٛاستٓ ٘فس تىطٓ ٚ حطف تع٘ٓ، ظِعِٝ ای زض وف الیا٘ٛس زضٚ٘ٓ ضخ ٔی زاز ٚ 

 سٛ٘أی تاظ ٔی ٌطت.

ذسا ضٚ صسا تعٖ تط٘ح. اظش وٕه ترٛاٜ. تٟٙا ٘یطٚیی وٝ ٔی تٛ٘ی ٘داتت تسٜ اٚ٘ٝ. -

ٔی ذٛای تا ٞٓ تطیٓ أأعازٜ صاِح؟ ٞا؟ پاضٛ االٖ تطیٓ. زْ صثح حاَ ٚ ٞٛاش 

 ٚٔت ٔی وٙٝ. ٔی ذٛای؟ػدیثٝ. آض

ٔی ذٛاستٓ. أا سٍٙیٗ تٛزْ. ٞعاضاٖ تٗ تٝ ٚظ٘ٓ اظافٝ ضسٜ تٛز. ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ضاٜ 

تطْٚ. ٕ٘ی تٛا٘ستٓ حطوت وٙٓ. ٕ٘ی ذٛاستٓ اظ ذا٘ٝ تیطٖٚ تطْٚ. احساس ٔی وطزْ 

 ٕٞٝ چطٓ ضسٜ ا٘س ٚ تٝ ٔٗ ٍ٘اٜ ٔی وٙٙس. تٝ ػطٚس ٘رٛاستٙی ٚ زٚست ٘ساضتٙی ضٚظ.

ٔٗ تیای ضٚستا؟ تٝ ذسا ػاِیٝ. یازتٝ ٔٗ تا چٝ حاِی ضفتٓ؟ تثیٗ االٖ  ٔی ذٛای تا-

چمسض ذٛتٓ. چمسض آضٚٔٓ. طثیؼتص ٔحططٜ. آزٔاش فٛق اِؼازٖ. حاِت ضٚ ذٛب       

ٔی وٙٗ. تیا تا ٞٓ تطیٓ. ایٙدا تٕٛ٘ی تیطتط ػصاب ٔی وطی. ایٗ ذٛ٘ٝ. ذٛ٘ٝ ضٚ تٝ 

 حاِت تٟتط ٔیطٝ. ٔیای؟ ضٚیی...ٕٞٝ چی ػصاتت ٔیسٜ. اظ ایٙدا زٚض ضی



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

3 
 

سطْ ضا اظ آغٛضص تیطٖٚ وطیسْ. ایٙىٝ اٚ ٞٓ ٌطیٝ ٔی وطز ٚخسا٘ٓ ضا ٔی آظضز. ػصاب 

 ٔی وطیسْ ٚ ػصاتص ٔی زازْ. اضىٟایص ضا پان وطزْ.

 ذیّی اٚظاػٓ ضلت تاضٜ ٘ٝ؟تٛ چطا ٌطیٝ ٔی وٙی؟ -

 زستص ضا ضٚی ٌٛ٘ٝ اْ ٌصاضت.

ٓ ٞیچ واضی ٚاست تىٙٓ. اػصاتٓ اظ زست ٘ٝ. اظ ذٛزْ حطصٓ ٔی ٌیطٜ وٝ ٕ٘ی تٛ٘-

 ذٛزْ ذٛضزٜ. ذان تٛ سطْ وٝ واضی اظ زستٓ تطٕ٘یاز.

 ِثٓ ضا ٌاظ ٌطفتٓ. ظِعِٝ ٚ الیا٘ٛس وٛتاٜ ٕ٘ی آٔس٘س.

ٔٗ زیٍٝ حآِ ذٛب ٕ٘یطٝ. ٍٔٝ ٘ٝ؟ زیٍٝ ٞیچ ٚلت ٕ٘ی تٛ٘ٓ ترٙسْ. ٍٔٝ ٘ٝ؟ -

ٕی چیٙٓ...ٍٔٝ ٘ٝ؟ تٛ ٞٓ زیٍٝ ٞیچ ٚلت ذٛضحاَ ٕ٘یطٓ...آضظٚ ٕ٘ی وٙٓ...تط٘أٝ ٘

ایٙٛ ٔی زٚ٘ی وٝ ایٙدٛضی ٌطیٝ ٔی وٙی. ٔی زٚ٘ی وٝ ذٛب ٕ٘یطٓ. ٔی زٚ٘ی وٝ 

 خٖٛ ٔیسْ ٚ ٔیٕطْ. ٍٔٝ ٘ٝ؟

اٍ٘اض ٕ٘ی تٛا٘ست زض چطٕا٘ٓ ٍ٘اٜ وٙس. چٖٛ آ٘دا تط٘دی ضا ٔی زیس وٝ زض یه 

ضا تٝ سیٙٝ الیا٘ٛس ذطٚضاٖ ٌطفتاض ضسٜ ٚ ٞط ِحظٝ تیطتط فطٚ ٔی ضٚز. زٚتاضٜ سطْ 

 ٌطفت ٚ ٌفت:
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ت ػیٗ وٜٛ پطتتٗ...ذٛزْ ذسا ذٛب ٔیطی. ذسا ٞست...ذا٘ٛاز ذٛب ٔیطی. تٝ-

ٔرّصتٓ، ذٛزتٓ تایس وٕه وٙی. زضز ػطك، زضز تسیٝ. ٔی سٛظٚ٘ٝ. أا تاالذطٜ ٞط 

 . آتیطی ذأٛش ٔیطٝ. ذاوستط ٔیطٝ. ظٔاٖ ٔیرٛاز. فمط ظٔاٖ

أا ذٛزْ ذٛب ٔی زا٘ستٓ ظٔاٖ ٞٓ زضزی  چیعی ٍ٘فتٓ. ٕ٘ی ذٛاستٓ زِص ضا تطىٙٓ.

ضا زٚا ٕ٘ی وٙس. سٛذتٍی زضخٝ سْٛ تا چٝ حس ذٛب ٔی ضٛز؟ ظذٓ ٟٔٙٓ زض ٟ٘ایت 

یه اسىاض چطٚن ذٛضزٜ ٚ ظضت تط خای ٔی ٌصاضت وٝ تا اتس ذٛزٕ٘ایی ٔی وطز...! 

 پسض ػطك تسٛظز وٝ زضآٔس پسضْ.آخ...

**** 

تٗ یاسٟای تٛی ٞٛا ػطك ٔٛج ٔی ظز.  تاظْ اضزیثٟطت تٛز. تاظْ تٝ خای اوسیژٖ

اِثتٝ ٔٗ حاَ ٚ . تطزٖػططافطا٘ی ٔی وطزٖ ٚ ٞٛش اظ سط پیط ٚ خٖٛٚ ٔی  71تست 

ضٚظ ذٛتی ٘ساضتٓ. پٙح ضٚظ تٛز وٝ تا ٔیالز حطف ٕ٘ی ظزْ. اِٚیٗ لٟط ضاتطٕٖٛ ضٚ 

تدطتٝ ٔی وطزیٓ ٚ تٝ ضست سرت ٔی ٌصضت. ٔطتة طپص لّة زاضتٓ ٚ اضىٓ 

تیرٛزی سطاظیط ٔی ضس. تا ٞط تىٖٛ ٌٛضیٓ صسٔتط تٝ آسٕٖٛ پطتاب ٔی ضسْ ٚ ٞطتاض 

ستط اظ لثُ سطخاْ فطٚز ٔی اٚٔسْ. اٖٚ یىی زٚ ضٚظ اَٚ سؼی وطز تاٞاْ تٕاس ٘اأی

تٍیطٜ ٚ حطف تع٘ٝ أا ٔٗ تٝ ذیاَ ذٛزْ ٔی ذٛاستٓ تٙثیٟص وٙٓ ٚ خٛاتص ضٚ ٘سازْ. 

اٚ٘ٓ زیٍٝ تی ذیاَ ضس. ٚحطت ایٙىٝ تا اتس تی ذیاَ ضسٜ تاضٝ ٚ زیٍٝ تطٍ٘طزٜ ِٚٓ 

ٕی تٛ٘ستٓ تٕطوع وٙٓ. ذیط سطْ ٞٓ أتحا٘ا ٕ٘ی وطز. تسذٛاب ضسٜ تٛزْ ٚ اصالً ٘

 ٘عزیه تٛز ٚ ٞٓ وٙىٛض زاضتٓ. 
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ذٛب یازٔٝ، یاظزٜ اضزیثٟطت ضٚ ذٛب یازٔٝ. تا اتس ٞٓ ایٗ تاضید ضٚ فطأٛش ٕ٘ی وٙٓ. 

ٞٛا ٞٙٛظ اٚ٘مسض ٌطْ ٘طسٜ تٛز وٝ ضثا پٙدطٜ ضٚ تاظ تصاضْ. ٚاسٝ ٕٞیٗ تؼس اظ ایٙىٝ 

ی پٛضیسْ پٙدطٜ ضٚ تستٓ ٚ تا زِی پط اظ غصٝ ظیط پتٛ ٔسٛان ظزْ ٚ تّٛظ ٚ ضّٛاض ضاحت

ٌٛضیٓ ضٚ ذأٛش وطزْ ٚ چطٕاْ ضٚ تستٓ. ذیّی غّت ذٛضزْ تا ذٛاتٓ تطز. ذعیسْ. 

ذٛاب تٛزْ وٝ احساس وطزْ اظ تّٙسی پطت ضسْ. سطیغ چطٕاْ ضٚ تاظ  7ٞٙٛظ تٛی فاظ 

٘ىٙٝ تاظ یاسط " وطزْ. صسای تك تك ظؼیفی اظ تیطٖٚ ضٙیسْ. ٞٛضیاض ضسْ ٚ ٘طستٓ.

ضتاتعزٜ تٝ سٕت پٙدطٜ ضفتٓ ٚ تا زیسٖ صٛضت ٔیالز   "ظذٕی ٚ زاغٖٛ تطٌطتٝ؟

زٔای تؼس اظ ٔطي تسٖ ضٚ تدطتٝ وطزْ. اٍ٘طتاْ لسضت چطذٛ٘سٖ زستٍیطٜ پٙدطٜ ضٚ 

 ٘ساضت. تٝ ٞط تسترتی تٛز تاظش وطزْ ٚ تا ٚحطت ٌفتٓ:

 ت چی؟تٛ ایٙدا چىاض ٔی وٙی؟ زیٛٚ٘ٝ ضسی؟ اٌٝ وسی تثیٙ-

 ی پٙدطٜ وٓ اضتفاع ٌصاضت ٚ تا یه حطوت سطیغ زاذُ اتاق پطیس.زستص ضٚ ضٚی ِثٝ

 وٝ حتی ٕ٘ی تٛ٘ستٓ اػتطاض وٙٓ. ْاٚ٘مسض تطسیسٜ تٛز

 ٔیالز...-

اتالٓ ضٚ ٞٓ لفُ وطز ٚ تٝ سٕتٓ ٞدْٛ آٚضز ٚ ٔٙٛ زض  ،زٜ ضٚ وطیسپط ،حیاط ضٚ پاییس

 تیٗ تاظٚٞاش لفّٓ وطز ٚ ٌفت:

 طزْ...!آخ ذسا...ُٔ-
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زِرٛضی ٞط ٘ٛع تطس ٚ زِٟطٜ ٚ لٟط ٚ طپص ٞای وٛتٙسٜ لّثص  ٚ صسایتٛی تٙص 

ضٚ اظ ذاططْ تطز. ضُ ضس٘ٓ اٚ٘مسض ٔحسٛس تٛز وٝ فٟٕیس. چٖٛ ٔٛٞاْ ضٚ تٛسیس ٚ تا 

 ذٙسٜ ٌفت:

 طزی اٍ٘اض.تٛ ٞٓ ُٔ-

 تغط وطزْ ٚ ٌفتٓ:

 ذیّی تسی ٔیالز.-

 تٛسٝ ٞاش ضٚ تٝ سٕت پیطٛ٘یٓ وطٛ٘س.

 ٔی زٚ٘ٓ. ٔی زٚ٘ٓ. تثرطیس.-

 .اضىٓ زض اٚٔسٜ تٛزضست ٞیداٖ اظ 

 چطٛض اٚٔسی زاذُ؟-

 ْ ذیطٜ ضس.ٕاتٝ چطلاب ٌطفت ٚ  ٚضصٛضتٓ 

پسطی وٝ ٘تٛ٘ٝ تٝ ذاطط ػطمص اظ زیٛاض تاال تىطٝ ٚ ٞعاض خٛض ذطط ضٚ تٝ خٖٛ -

 اضفاق سیة ظٔیٙی پطٙسیٝ.تا ترطٜ، پسط ٘یست وٝ. 

 ٙساذت.ًٙ ٔیی ٘یطىط پیص زَ ٔٗ ُِواضذٛ٘ٝ

 ایٙاْ ٔی زیسٖ تیچاضٜ ٔی ضسیٓ.اٌٝ ػٕٛ -

 ضٚ، ضٚی ِثٓ ٌصاضت ٚ ٌفت:اٍ٘طتص 
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یاز ٌطفتی ٞطٚلت اضٜ. ٛاب تّفٗ ٘سازٖ ػٛالة زوطزٖ ٚ خاظ ایٗ تٝ تؼس ٕٞیٙٝ. لٟط -

تٝ خای لٟط وطزٖ حطف تع٘ی ٚ تا ٔٗ ظً٘ ٔیع٘ٓ سطیغ خٛاب تسی، ٔٙٓ اظ ایٗ 

 واضای ذطط٘ان ٕ٘ی وٙٓ.

 اذٓ ٍ٘اش وطزْ.تا 

 تمصیط ٔٙٝ؟-

 ی تیٙیٓ ضٚ ِٕس وطز ٚ ٌفت:اٍ٘طتص تیغٝتا 

ٚاضزاتطٖٛ ؟ ٔٗ ٕ٘ایٙسٌی اسىیچطظ ٚ آزیساس ضٚ زاضْ. ٚاسٝ حتط٘ ٔیٍی چیىاض وٙٓ-

؟ پس چدٛضی لطاضٜ ضٚ تی ذیاَ ضٓضغّٓ ٔدثٛضْ ٔطتة تطْ وطٛضای ٕٞسایٝ. ٔیطٝ 

 ٚاست ذٛ٘ٝ ظ٘سٌی تساظْ ٚ تا ذٛزْ تثطٔت؟ٞا؟

 ْ.ضٚ اظ حصاض زستاش تیطٖٚ وطیسذٛزْ 

 ٚ غیطٜ ٚ شاِه. ٔیطی آ٘تاِیا ته پاٚاسٝ ٚاضزات تطی، سط ضاٞٓ یٝ آضٜ. ٔدثٛضی -

 ٚ چطٕه ظز.ذٙسیس 

تطْ آ٘تاِیا ٚ  ته پاذة ٚلتی زٚست زذتطْ سرتٍیطٜ ٚ تا زِٓ ضاٜ ٕ٘یاز ٔدثٛضْ یٝ -

 ٔی فٟٕی؟ٔدثٛضْ.ٔدثٛضْ  غیطٜ ٚ شاِه زیٍٝ.
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  تطافطٚذتٝ ضسٜ تٛزْ وٝ حتی ٕ٘ی تٛ٘ستٓ حطف تع٘ٓ.لسْ ػمة ضفتٓ. طٛضی چٙس 

 سطیغ زستٓ ضٚ ٌطفت ٚ ٌفت:زٚ٘ٓ تٛ صٛضتٓ چی زیس وٝ ٕ٘ی 

ذٛزْ  غّط تىٙٓ اظ ایٗ غّطا تىٙٓ.ضٛذی تٛز. ٔٗ  ٓخٖٛ ٔأا٘تٝ ضٛذی وطزْ تاتا. -

 ض؟ٔیرٛاْ چیىاآ٘تاِیا  ٕٞٝ چی تٕٛٔص ضٚ زاضْ.یٝ زٚ٘ٝ 

 ضٚ تٛی ٞٛا تىٖٛ زازْ ٚ ٌفتٓ:اٍ٘طتٓ 

 یٝ تاض زیٍٝ اظ ایٗ ضٛذیا تىٗ تا ػیٙص ضٚ تصاضْ تٛ زأٙت.-

 ضٚ تٛسیس ٚ ٌفت:اٍ٘طتٓ 

اظ سطْ ٔیپطٜ ٚلتی ایٙدٛضی ػمُ سٚ٘ی چٝ ویفی زاضٜ ٚلتی حسٛزی ٔی وٙی. ت اٌٝ-

  .ػصثا٘یت ٌُ ٔیٙساظٜضست ِپات اظ 

ٔچٓ ضٚ تٍیطٜ ٚ زٚتاضٜ ٔٙٛ تٝ ططف ٔحىٕی تٝ سیٙص ظزْ وٝ تاػث ضس ٔطت 

ٚاسٝ ثاتت ٍ٘ٝ زاضتٗ ٔٗ، ظیط ٌٛضٓ  ی تی صساذٛزش تىطٛ٘ٝ ٚ تؼس اظ وّی تمال

 :ظٔعٔٝ وطز

ذسا ایٗ ضٚظا ذیّی سطْ ضّٛغٝ. اٚظاع تاٞاْ لٟط ٘ىٗ. تٝ زٚستت زاضْ ٘ثات. زیٍٝ -

تٛ ٕ٘یٍٓ وٝ ٘اضاحت ٘طی تٝ  ٘یست. وّی ٔطىُ ٞست وٝ تایس حّص وٙٓ. بتاظاض ذٛ

ٕٞیٗ ٔٗ تٟٙا تٛلؼٓ ایٙٝ وٝ وٙاضْ تاضی. زِرٛضی  ایٗ ضطایطتٛ  ِٚی ٚالؼاً زضٌیطْ.

زیٍٝ یازْ ٔیطٜ. ٘فسٓ تاظ ٔیطٝ. ٌطفتاضیاْ ٔیٍیطْ. ضاٜ آضأص چٙس ساػتیٝ وٝ تا تٛاْ. 

  ایٙىاضٚ تا ٔٗ ٘ىٗ.
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ضیص ٘أطتثص ضٚ ٘ٛاظش وطزْ ٚ ٞٓ ضٚی ترت ٘طستیٓ. تٝ ٘طْ ضسْ. وٙاض زٚتاضٜ 

 ٌفتٓ:

 ٚاسٝ ٕٞیٗ، ٞیچ ٚلت ٘یستی؟ -

 زستٓ ضٚ تٛسیس.وف ضٚ تاال ٚ پاییٗ وطز ٚ سطش 

 خثطاٖ ٔیىٙٓ ذا٘ٛٔٓ. -

 ی چطٕای سطذص ضفت.طاتصٛضتص ٔؼّْٛ تٛز چمسض ذستس. زِٓ اظ 

 واضی ٞست وٝ ٔٗ تتٛ٘ٓ ا٘داْ تسْ؟-

 اِتٕاس زاضت.ص ٍٞ٘ا

زِٓ ایٙدا پیص تٛئٝ. تا ذسا ٚاسٝ ٔٙٓ ایٟٕٙٝ ٘ثٛزٖ سرتٝ. ٕٞص فمط زضوٓ وٗ. تٝ -

تایس تٝ واضاْ سط ٚ سأٖٛ زٚ٘ٓ وٕٝ. ِٚی زستٓ ذاِی ٔیطٝ تا تٛ تٕاس ٔیٍیطْ. ٔی 

چیعی ٘یست وٝ حُ . اِثتٝ اض زازٜ زستٓتاظاض و٘ٛساٖ  ی خفتٕٖٛ.ذاطط آیٙسٜتسْ. تٝ 

اٌٝ تاٞاْ ٕٞىاضی أا وٝ ذیآِ اظ تٛ ضاحت تاضٝ اٚ٘ٛ زضستص ٔی وٙٓ. ٕٞیٗ  ٘طٝ.

 ٘ىٙی ٚ شٞٙٓ زضٌیط تاضٝ ٚ واضا اظ ایٗ ذطاتتط ضٝ، ػٕٛت ػٕطاً تٛ ضٚ تٝ ٔٗ تسٜ. 

ٍا٘ٝ ٚ تس ضفتاض وطزٜ یح ٔیساز ٔتٛخٝ ضسْ چمسض تچوٝ ٚاسٓ حطف ٔی ظز ٚ تٛظحاال 

 تٛزْ. 
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اٌٝ لَٛ تسی آ٘تاِیا ٘طی ٚ ٔثُ تچٝ ٞای ذٛب سطت ضٚ تٙساظی پاییٗ ٚ واضت ضٚ -

 ٔٙٓ سؼی ٔی وٙٓ زیٍٝ تاٞات لٟط ٘ىٙٓ.تىٙی 

 فت:ضیفتٍی ٔٛٞاْ ضٚ وٙاض ظز ٚ ٌتا 

 ٔاٜ ػسّٕٖٛ ٔیطیٓ.ٚاسٝ  آ٘تاِیا وٝ ٔیطْ، ِٚی ٚلتی وٝ زست تٛ، تٛی زستٓ تاضٝ.-

 لثِٛٝ؟

 ی ٔٗ تٛز.، زلیماً حاَ اٖٚ ِحظٝٗویف وٝ ٔیٍذط 

 لثِٛٝ.-

 پیطٛ٘یٓ ضٚ تٛسیس ٚ اظ خیثص یٝ ضىالت زضآٚضز ٚ تٟٓ زاز ٚ ٌفت:زٚتاضٜ 

 وٖٙٛ. تعٖ تٝ سالٔتی آضتی سپ-

 ذٙسٜ ضىالت ضٚ تٛی زٞٙٓ خا زازْ ٚ ٌفتٓ:تا 

 زٚتاضٜ ٔیرٛای تطی؟-

 ترتٓ زضاظ وطیس ٚ ٌفت:ضٚی 

ٔی تٛ٘ٓ وٝ  ضٚ ایٗ تایٓ وٛتاٞیٕٞیٙٓ ٔیرٛاْ ٔیطْ تاوٛ. ٚاسٝ  ساػت زیٍٝ چٙس-

 پیص تٛ ترٛاتٓ. ٔیطٝ؟ ،استطاحت وٙٓ

 ضٚ فٟٕیس.ٍ٘اٞص وطزْ. حطفٓ ٔطزز 

 وٙاضْ ترٛاب. ضطف. فمط زست اظ پا ذطا ٕ٘یىٙٓ. لَٛ -
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لثُ اظ ایٙىٝ سطْ تٝ تاِص تطسٝ زستص ضٚ زٚضْ احتیاط وٙاضش زضاظ وطیسْ. أا تا 

 ش ٌصاضت ٚ ٌفت:ا٘ساذت ٚ سطْ ضٚ ضٚی سیٙٝ

 یا ظٚز ٔاَ ذٛزٔی. زیط اػتطاض ٘ثاضٝ. -

اظ  ٚ ٘اضٙاذتٝ ای ش لسٕت خسیسٝٞط وّٕتا آٚض تٛز.  ٔثُ ضىالت تّد، ضازیحطفاش 

ٕ٘ی وطزْ تیطتط اظ ایٗ تطٝ احساس فىط  تاَ زض ٔی آٚضز ٚ پطٚاظ ٔی وطز.ضٚحٓ 

ماً ، ٔٗ زلیٞستی آذط ٔستی ٚ ضیسایی ٞطخا وٝ ذٛضثرتی ٚ سؼازت وطز. ٘مطٝ

طزٜ تٛز وٝ چطٕاْ ی تٙٓ ضسٛب و٘مطٝ تٝ ٘مطٝتٛی طٛضی آضأص ٕٞٛ٘دا تٛزْ. 

ٙىٝ وأُ تسّیٕص تطٓ لثُ اظ ایذیّی ظٚز ٌطْ ضس ٚ ذٛاب تٝ سطاغٓ اٚٔس. أا 

ضٚ وٝ ٕ٘ی زٚ٘ٓ وی ٚ ودا ذٛ٘سٜ تٛزْ اظ زافٙٝ زٚٔٛضیٝ لسٕت تیساض ٔغعْ خّٕٝ ای 

 وطز. ٘دٛا

 ػطك ضا...ضٔاٖ ٔی ذٛاٞٙس..ٔطزاٖ، زاستاٖ وٛتاٜ..!ٖ ظ٘ا
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یدم . نفهمبود همهمه های توی سرم باعث شد چشم باز کنم. آفتاب تا وسط اتاق آمده

اخل باغ  ددا از و ص کی خوابم برده. دور و برم را نگاه کردم. اثری از لیال ندیدم. سر

 رون رفتم.تاق بیاز ا تشنه بودم. برخاستم ومی آمد. سر دردناکم را بین دستهایم گرفتم. 

ه پزخانآشدر داشت.   در خانهمی شد نشان از حضور لیال آهنگ مالیمی که پخش

ید ا که د. مر. موهایش را گوجه ای بسته بود و داشت شیر گرم می کردپیدایش کردم

 لبخندی زد و گفت:

 لو. صبح نزدیک به ظهرت بخیر خوابا-

 پشت میز کوچک چهار نفره نشستم.

 چه خبره تو باغ؟-

ازگار سزاجم می دانست شیر سرد به مشیر را توی لیوان ریخت و مقابل من گذاشت. 

 نیست.

 یاسینه. طبق معمول.-

 با تعجب پرسیدم.

 یاسین؟ این وقت روز؟ -

 نان تستی برداشت و گفت:
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ی ئو فندقه جوری میگی انگار خیلی اهل کار و تالشه. بیا رفتم واست کرم کاکای-

 خریدم. از اونا که دوست داری.

 لم نیامد دستش را رد کنم.چیزی از گلویم پایین نمی رفت. اما د

 مرسی. خودتم بخور.-

 وابیدی. نه؟خمن خوردم. نوش جونت. خوب -

 طعم فندق هم نتوانست از تلخی درونم بکاهد.

 نی.ون سنگیره. مثل شبایی که میالد می اومد تو اتاقم. به همون راحتی...به همآ-

 سرش را تکان داد و گفت:

          یادم میاد وحشت می کنم. اگه یاسرنوزم هچه جیگری داشتین به خدا. من -

 می فهمید دودمان جفتتون رو به باد میداد.

 طعم فندق نه، اما یادآوری طعم آغوش میالد کامم را شیرین کرد.

 ر کردنت فکمن به خاطر میالد کارایی کردم و جاهایی رفتم که قبالً حتی جرا -

رفت و د می گنم درنمی اومد پیشم، بدده بود که اگه جایی رسی بهش رو نداشتم. کار به

ابیدم ی خومخماری می کشیدم. شبایی که اون بود یه جوری آروم بودم و یه جوری 

  که حتی رفتنش رو هم نمی فهمیدم.
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 شیر را کمی بیشتر به سمتم هل داد.

اگه د. چ کس نمی فهمیمی رفت که هی وجوری می اومد یه  طرف کماندو بود انگار.-

 مامانت یهو می اومد تو اتاق چی؟

 شیر را مزه کردم و گفتم:

یم. الص میشزرگترین ذوق شب عروسیم این بود که از این استرسا و مخفی کارایا خب-

 نمی دونستم کالً خالصم می کنه میالد.

 دستانش را روی میز گذاشت.

 ودخوریخاینجوری تا آخر عمرت با یاسر حرف بزن. ترنج گوش کن به حرف من. -

 .احت شیحداقل از این عذاب ر تا که چی شد. یاسر می تونه کمکت کنهمی کنی 

 حتی حال پوزخند زدن هم نداشتم.

 .حال من اسر رو دیدی سالم منم بهش برسون. زنشم نمی تونه پیداش کنه وای بهی-

 چشمکی زد و گفت:

ون چقدر تن به اد خونه. می دونم رو انداخزده گفته داره میا پیداش شده. به ثمر زنگ-

اسره. نه یکسخته واست. ولی تنها کسی که کاری از دستش برمیاد و می تونه کمک 

 باهاش حرف بزن.
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 اشتهایم بدتر کور شد.

اع کنه اوض میره چغلیم رو پیش عمو هم مینجام نمیده. کاری هم از دستش بربیاد ا-

 د رو بگیرم.خرابتر میشه. عمو قدغن کرده پی میال

 لیال کمرش را خم تر کرد.

کرده؟  نکار روا االن هزار جور بهونه دستش دادی که چغلیت رو بکنه. کدوم دفعه ایت-

 نهایتش میگه نه. ولی به عموت حرفی نمی زنه. من مطمئنم.

 اد. ازه ندیال اجواستم به اتاق خودم برگردم اما لخحوصله میز را ترک کردم. می بی 

      ر   غرچه هموهایم را شانه زد و بافت و با تل پارچه ای خوشگلی تزیینش کرد. 

سین رد. یابباغ  ندارم گوش نداد و بعد هم دستم را گرفت و با خود بهمی زدم حوصله 

ده بود. ازی سابیک  و پسر یاشار فوتبال بازی می کردند و اینهمه داد و بیداد به خاطر

 یما سرخاود. بثمر پیراهن قشنگی پوشیده و آرایش ملیح و کمرنگی بر صورت نشانده 

          بحالش را خو، ناشی از مصنوعات آرایشی نبود. شچشمگیر و زیبایی چهره

 امر راثود. بمی فهمیدم. شوق دیدار معشوق اینهمه رنگ و جال به رخسارش بخشیده 

چون  ی کرد.اس ماز بغلش گرفتم و به خودم چسباندم. او هم انگار آمدن پدرش را احس

 گفتم: تم وثمر نشس کناربا ذوق می خندید و دست و پای کوچکش را تکان می داد. 

 اره میاد.دچشمت روشن. شنیدم کاپیتان -

 گونه هایش گل انداخته بودند.
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 پیداش شه. آره صبح زنگ زد. دیگه باید-

 نه که حسادت کنم، اما به حال خوشش غبطه خوردم.

 یدی بیخود نگران بودی؟ منکه گفتم این پسرعموی ما بادمجون بمه.د-

 چشمانش را تنگ کرد.

 دلت میاد؟آی ترنج -

سین        دم. یاندا اعتقاد قلبی ام را در قالب طنز بیان کرده بودم اما بحث را ادامه

 نفس زنان به سمت ما آمد و گفت:

 احوال خانوما؟-

وی رمر را . ثالیال خودش را با گوشی مشغول کرد و حرکتش از چشم یاسین دور نماند

 پایم نشاندم و گفتم:

 ست. و می گیرن تهت تو خونهگی شدی. سرت رخیر باشه یاسین. مرغ خون-

 اش کشید و گفت:کف دستش را روی موهای بهم ریخته

 به تو چه؟م تو خونه بهتره. هَال تَفعالً شرایط به گونه ایه که ح-

 با طعنه به لیال که سرش را بلند نمی کرد گفت: و بعد
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 لیال خانوم یه نظر حالله ها. -

است.  ه خبرخورد و چون رد تماس داد همه فهمیدیم چدر همان لحظه موبایلش زنگ 

 به همین خاطر لیال که می دانستم حرصش گرفته گفت:

 حالل و حرومیش نیست. پول اضافی ندارم کفاره بدم. به خاطر-

ه کدهد یاسین منظورش را فهمید چون رگ پیشانی اش متورم شد. خواست جواب ب

 من سریع میانه را گرفتم.

 ون هست.نکنین. به اندازه کافی اعصابم داغ تو رو خدا بحث-

 یاسین هم خشمش را سر من خالی کرد.

و در ده ها ری خوای تو هم مثل راهبه ها برو تو یه دهی دهاتی چیزی و ادای افسرم-

شد یکی این ن پسرا از نظر ماتو اینجوری بپوکی ولی میالد آدم نمیشه. چون بیار. شاید 

 دیگه.

 ورخاست بجا  حرفش خیلی سنگین بود. چشم غره ای رفتم که تمامش کند اما لیال از

 سینه به سینه اش ایستاد و گفت:

" گهی دیکیگه این نشد ا"که فکر می کنه  پسری ترنج خوب می دونه خیالت راحت.-

 ارزش فکر کردن هم نداره چه رسیده به افسردگی گرفتن.

با مشتهای یاسین  و در آخر هم نگاه تحقیرآمیزی به سرتاپای یاسین انداخت و رفت.

موبایلش را از جیبش  با فک قفل شده و سپس کرده به مسیر رفتنش خیره ماند گره
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 در،  به محض باز شدنشد و راه خروجی را پیش گرفت. بیرون کشید و سوار ماشینش 

اما  "کجا میری؟"دستش را تکان داد یعنی ی آرام و جدی یاسر نمایان شد.چهره

از کنارش عبور کرد. ثمر بال  با تیک آف وحشتناکی یاسین فقط بوقی برایش زد و

درآورد و به سمت یاسر دوید و از گردنش آویزان شد. دلم می خواست توان داشتم و 

نتوانستم. دیدم که یاسر می گرفتم و خلوتشان را بهم نمی زدم اما چشم از آن صحنه 

یک دستش را دور کمر همسرش انداخت و دست دیگرش را پشت گردنش گذاشت و 

انگار با این کار تمام استرس ها و خستگیهایش را بینی اش را بین موهای ثمر فرو برد. 

 به در کرد. چون چهره اش از آن حالت سخت خارج شد و گفت:

 خوبی؟-

ودم به ا با خرامر ثاند. می دانستم دنبال چه می گردد. ثمر سر تکان داد. یاسر چشم دو

ها رمر را ثشد. طرفش بردم. چنان لبهایش به لبخند باز شد که شک کردم این یاسر با

ا ب همراه وشید کرد و با عجله و قدمهای بلند به سمت ما آمد و ثامر را در آغوش ک

 گفت: نفس عمیقی

 ...باباجانم...-

در بوسه کرد. طوری به خودش فشارش میداد که جیغ بچه  سر و صورت ثامر را غرق

در آمد. ثمر هم به جمعشان اضافه شد. احساس کردم بهتر است تنهایشان بگذارم. به 

 همین خاطر گفتم:



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

8 

 

 وام باهات حرف بزنم.خهروقت فرصت داشتی می -

 نگاهی سرسری به من انداخت و گفت:

  منم همینطور.-

 ادامه داد:ثامر را به آغوش مادرش برگرداند و 

 همین حاال حرف می زنیم.-

فتیم. ری باغ نتهاثمر با اجازه ای گفت و از ما فاصله گرفت. من و یاسر هم به سمت ا

با گ خاکی رنپیراهن پوشیده بود. نهمیشه مشکی  برخالفچشم پاییدمش. زیر 

ته اش کاس از ترسناکی و جبروت همیشگی ،تیره ترفقط کمی  در همان تم ی شلوار

 اما وداثیر نبتدر این احساس بی مر با ثمر و ثاد محبت آمیزش هم برخورشاید  .بود

نظرم  و در قالب نظامی اش فرو رفت ش را روی کمرش قفل کردستهاید همینکه

 :برگشت

 هنوز زنده ای؟-

 نگاهش کردم. 

 ستم به آرزوت برسونمت.ز نتونآره متاسفانه. ببخشید که هنو-

 ش نگاهازخی در یک حرکت ناگهانی چرخید و راهم را سد کرد. با ترس به چشمان بر

 با خشونت گفت:کردم و قبل از اینکه من چیزی بگویم 
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بام ی باهو خونتوقتی من زن و بچم رو میفرستم اینجا می خوام که ببین دختر عمو، -

 ن نگهشو دتونبیجا پیش خوو تو اتاق خودم بخوابن. بار آخرتون باشه که با تعارف 

 می دارین. اوکی؟

یک  ایجاد رفی حتیبرای گفتن هیچ حزبانم غیرارادی و غیرعادی باال رفتند. ابروهایم 

 ؟حد...اورم نمی شد...یعنی تا این نچرخید. بهم صوت ناچیز 

هش بواستم خصبح که زنگ زدم و صدای مامانت رو شنیدم اینو به مامانتم بگو.  -

ب نم جوانمی تواگه بپرسه چرا چون  ،دلم نمی خواست ثمر چیزی بفهمهبگم ولی 

  سواالش رو بدم.

دم و و می شربه  ار هزارم با حجم زیادی از نخواستنش روچشمانم دو دو میزد. برای ب

 و گفتم:را روی لبم کشیدم زبانم  کم می آوردم.هم باز 

 رسم چرا چی؟ می تونی جواب سوال من رو بدی؟اگه من بپ-

 شانه ای باال انداخت و گفت:

 نیازی نمی بینم به سواالی تو جواب بدم. -

چه احمق بودم که من  به خدا قسم که میالد هم نتوانسته بود اینهمه دلم را بشکند.

مگر به جز چزاندن و ممکن است کمکم کند. او هزار چهره فکر می کردم این آدم 

 نیمچه غرورم را توی مشتم گرفتم و گفتم:نفرت پراکنی کار دیگری هم می کرد؟ 
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 تو بخوای.باشه. هرطور -

 را با طمانینه کمی پایین آورد و گفت:سرش 

 آفرین. آها...-

ه ی بود کیاسر آخرین نفرجسمی و هم روحی. اما کردم. هم  احساس ضعف میچقدر 

  جازه میدادم به حالم دل بسوزاند.ا

 ی نداری من برم جناب فرمانده.اگه دستور دیگه ا-

 مالیم تر گفت:کمی 

 می شنوم.تو چی می خواستی بگی؟ بگو -

ه طیس خفن مغنامی خواستم از ای می خواستم بگویم؟ حرفهایم ته کشیده بود. فقطچه 

 کننده ای که در اطراف یاسر وجود داشت فرار کنم.

 مهمی نبود. هیچی. چیز -

 اش را جمع کرد.خنده 

 میگیری.نه. غمباد بگو..بگو..نذار تو دلت بمو-

 م.رفته اباد گنداشت که بیست و دو سال است از دست او و کارها و حرفهایش غمخبر 

 ام.  ندیده او رار تا به حال انگادقت بیشتری به صورتش نگاه کردم. طوریکه با 
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 تا حاال آدم کشتی؟-

 شد.اخم ی فروخورده اش به طور ناگهانی تبدیل به خنده

جه شکن  آدم کشتی؟هرچی. تا حاال خودی،خارجی، وطنی.منافق، دشمن، داعشی،  -

 چی؟ شکنجه کردی؟

 ی لبش را به دندان گرفت و گفت:گوشه

 به نظرت به این سوال جواب میدم؟-

 سرم را به عالمت نفی تکان دادم.

 .ب نمیدی. مهمم نیست. چون خودم جوابش رو می دونمنه. جوا-

اراند و ش را خنی ااین پا و آن پا کرد. گیج شده بود. اما نمی خواست اعتراف کند. بی

 گفت:

 ه یه دکتر نشون بده. انگار مخت جا به جا شده.خودت رو ب-

 لبخند تلخی زدم و گفتم:

م ر رو دائبدونم اینکه یه نف. ولی من حالم خوبه. فقط می خوام مرسی از نصیحتت-

 شکنجه بدی و در نهایت بکشی چه حسی داره؟ خیلی لذت بخشه؟
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مل ود. تحا می ربرشمانش چیزی بود که طاقتم چدر  را تنها با نگاه عجیبش داد.جوابم 

 شتم.عقبگرد کردم و با خودش تنهایش گذاهمین خاطر به ش را نداشتم. وزن
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 وِٛیٓ ضٚ اظ ایٗ زٚش تٝ اٖٚ زٚش ا٘ساذتٓ ٚ ٌفتٓ:

 زیٍٝ رٖٛ ٘ساضْ.-

 پاٞاش ضٚ، ضٚی ظٔیٗ ٔی وطیس. فیطٚظٜ ٞٓ

حاال ذٛتٝ تا ٞٓ یٝ را لثَٛ  ایٙىٝ ضٚظ اَٚ تطْ یىص تٛز ذسا تٝ زاز تمیص تطسٝ.-

 ضسیٓ ٌٚط٘ٝ ػٕطاً لاتُ تحُٕ تٛز.

 ٍ٘اٞی تٝ آسٕٖٛ وطزْ ٚ ٌفتٓ.

ضسٕاً ضة ضسٜ. ٔٗ ٕ٘ی زٚ٘ٓ ایٗ ػٕٛ رٛ٘ٓ چٝ اصطاضی تٝ زضس ذٛ٘سٖ ٔٗ زاضٜ. -

 ٔٗ زیپّٕٓ ضٚ ٞٓ تٝ ظٚض ٌطفتٓ.تٝ پسطای ذٛزش واض ٘ساضت تٝ ٔٗ ٌیط زاز. 

 ٚ ٌفت:تا آض٘ذ ظطتٝ ای تٝ زستٓ ظز 

ی تطْ تؼس ضٚ ٌطفتٓ. فىط تسٜ ایٙزٛضی حٕایتت ٔیىٙٝ؟ ٔٙىٝ اظ حاال ػعای ٞعیٙٝ-

 وٙٓ تایس ز٘ثاَ واض تاضٓ. تاتای تیچاضْ اظ وزا تیاضٜ آذٝ؟

پس ا٘ساظ آ٘چٙا٘ی ٘ساضتٓ وٝ ترٛاْ ضٚش حساب وٙٓ ِٚی تٝ ذاؼط ایٙىٝ ذیاِص 

 ضاحت ضٝ ٌفتٓ:

 ضش ٔی وٙیٓ.ٍ٘طاٖ ٘ثاش. ذسا تعضٌٝ. یٝ رٛضی رٛ-

 آٞی وطیس ٚ ٌفت:
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 ذٛش تٝ حاِت تٝ ذسا. ػٕٛی پِٛساضْ ٘ؼٕتٝ.-

 غطٚضْ رطیحٝ زاض ضس.

تاتاْ ٞٓ تٛ اٖٚ ذٛ٘ٝ، ٞٓ سطٔایٝ ٔغاظٜ ٞا سٟٓ زاضتٝ. زضستٝ ػٕٛ وٙتطَ ٕٞٝ ضٚ -

 زست ٌطفتٝ ِٚی صسلٝ وٝ ٕ٘یسٜ. حك ذٛزٔٛ٘ٝ. 

 سطیغ زستٓ ضٚ ٌطفت ٚ ٌفت:

 پِٛساض تٛزٖ ذٛتٝ. ٔٙظٛضْ ایٗ تٛز.ٔی زٚ٘ٓ. ٔی زٚ٘ٓ. والً -

 ِثرٙس وٕطٍ٘ی ظزْ ٚ ٌفتٓ:

پِٛساض تٛزٖ ذٛتٝ. أا اظ اٖٚ تٟتط تاتا زاضتٙٝ. ایٗ زٚتا اصالً لاتُ ٔمایسٝ تا ٞٓ -

 ٘یستٙس.

 فیطٚظٜ ایستاز. ٍ٘اش وطزْ. ٌطز٘ص ضٚ وذ وطزٜ تٛز.

 ٘اضاحتت وطزْ تط٘ذ؟-

 زستص ضٚ وطیسْ.

ِٓ ٚاسٝ تاتاْ تًٙ ضس. زضستٝ ٞیچ ذاؼطٜ ای اظش ٘ساضْ ٘ٝ زیٛٚ٘ٝ. فمػ یٝ ِحظٝ ز-

 ِٚی ٕٞص فىط ٔی وٙٓ ٚلتی ػْٕٛ ایٙمسض ذٛتٝ اٌٝ تاتاْ ظ٘سٜ تٛز چی ٔیطس.

 تاظْٚ ضٚ ٘ٛاظش وطز ٚ ٌفت:
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تٝ حسی ػاضمطٓ وٝ حاظطْ تاٞاش ذسا ضحٕتص وٙٝ. ِٚی ٚالؼاً ػٕٛت یٝ ٘ؼٕتٝ. -

ایٙزٛضی زْ زا٘طٍاٜ ٔٙتظطت ضٝ. ٔٗ ٚ ز . تاظٜ تٛ یٝ ٘فطْ زاضی وٝ تیااظزٚاد وٙٓ

 اٚ٘ٓ ٘ساضْ. فّه ظزٜ

سطیغ سطْ ضٚ تطٌطزٚ٘سْ. یٝ وٓ زٚضتط ٔیالز ضٚ زیسْ وٝ تٝ واپٛت ٔاضیٙص تىیٝ زازٜ 

 تٛز ٚ تّفٙی حطف ٔی ظز. تا تؼزة ٌفتٓ:

 ٔیالز ایٙزا چیىاض ٔی وٙٝ؟-

 تطی وطیس ٚ ٌفت:فیطٚظٜ آٜ پط سٛظ

 ٜ ضٚظ اَٚ زا٘طزٛ ضس٘ت ضٚ تا ٕٞسیٍٝ رطٗ تٍیطیٗ.ذسا ضا٘س تسٜ. حتٕاً اٚٔس-

زیٍٝ حطفای فیطٚظٜ ضٚ ٕ٘ی ضٙیسْ. ظٚز ذساحافظی وطزْ ٚ تٝ سٕت ٔیالز زٚیسْ. اظ 

زٚض ٍ٘اٞص تٝ ٔٗ تٛز ٚ تا ِثرٙس تٝ ٘عزیه ضس٘ٓ ٍ٘اٜ ٔی وطز. ٚلتی ضسیسْ ٕٞچٙاٖ 

ٓ پطت فطٖٔٛ ٘طست تّفٙی حطف ٔی ظز. تا احتطاْ زض ٔاضیٗ ضٚ تطاْ تاظ وطز ٚ ذٛزض

 ٚ تٕاس ضٚ ٞٓ لؽغ وطز. تا شٚق ٌفتٓ:

 اصالً ا٘تظاض ٘ساضتٓ تیای. وّی سٛضپطایع ضسْ. -

 ذٓ ضس ٚ اظ زاذُ زاضثٛضز یٝ ضاذٝ ٌُ ضظ تعییٗ ضسٜ زضآٚضز ٚ تٝ زستٓ زاز.
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ٍٔٝ ٔیطٝ ٕٞچیٗ ضٚظ ٟٕٔی ٘یاْ ز٘ثاَ ذا٘ٛٔٓ؟ پسطای زا٘طٍاٜ آظاز ضیؽٛ٘ٗ. تایس -

 ذاْ٘ٛ صاحة زاضٜ ٚ چطٕا ضٚ زضٚیص وٙٗ.٘ثات تسٚ٘ٗ 

 ٔی تطسیسْ ٔطض لٙس تٍیطْ تا ایٟٕٙٝ لٙسی وٝ زاذُ سِّٟٛاْ آب ٔی ضس.

 ؟ٞط ضٚظ تیای ز٘ثآِ لطاضٜیؼٙی -

 ِپٓ ضٚ وطیس ٚ ٌفت:

تا رایی وٝ تتٛ٘ٓ ٚ واضْ اراظٜ تسٜ تّٝ. زض تمیٝ ٔٛاضز ٞٓ تط٘ذ ذاْ٘ٛ ِحظٝ تٝ ِحظٝ -

ایٙىٝ ٔخُ أطٚظ اظ صثح ٌٛضیص ذأٛش تاضٝ ٚ ریٍط ٔٙٛ اظ ذٛزش ذثط ٔیسٜ. ٘ٝ 

 ذٖٛ وٙٝ.

 سطیغ ٌٛضیٓ ضٚ اظ وِٛیٓ زضآٚضزْ ٚ ٌفتٓ:

 تثرطیس. تٝ ذسا یٝ ٘فس والس زاضتیٓ. زیطة وٝ تٟت ٌفتٓ. -

 زض حاِیىٝ رسی تط ضسٜ تٛز ٌفت:استاضت ظز ٚ 

 اْ تسٜ. سایّٙت وٗ ِٚی ذأٛش ٘ٝ. تیٗ والسات تٟٓ ظً٘ تعٖ. یا حسالُ پی-

 ْ ٔی وطز. ػاضك تط...تی حٛاس تط.ایٗ حساسیتٟاش زیٛٚ٘ٝ

 ضه زاضی تٝ ٔٗ؟-

 زستٓ ضٚ ٌطفت ٚ تٝ ِثاش چسثٛ٘س.



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

5 
 

ضه ٘ٝ ِٚی لصس ٘ساضْ تٝ ایٗ رغّٝ ٞای زا٘طزٛ تثاظٔت. تٝ ا٘ساظٜ وافی اظ ایٙىٝ تٛ -

طای چطٓ زیسٖ پسیٝ ذٛ٘ٝ تا سٝ تا پسط رٖٛٚ ظ٘سٌی ٔی وٙی ػصاب ٔی وطٓ. زیٍٝ 

 ضٚ ٘ساضْ.زا٘طٍاٞتٖٛ 

 زِٓ تطای ذػ اذٕص ظؼف ٔی ضفت.

 اٚ٘ا پسط ػٕٛٔٗ. ٔخُ زازاضٗ ٚاسٓ.-

 چیٗ تیٗ زٚ اتطٚش ػٕیك تط ضس.

ٚرٛز ٘ساضٜ. یا حسالُ ٔٗ لثَٛ ٘ساضْ. ایٗ  "ٔخُ زازاش"تٛ ایٗ ز٘یا چیعی تٝ ػٙٛاٖ-

 یاضاضٜ ٍٔٝ ظٖ ٍ٘طفتٝ؟ ٚاسٝ چی ٞٙٛظ اٚ٘زاست؟

 ذٙسیسْ.

 ت ٔیٍی ظٖ زاضٜ. ٔطز ظٖ زاض ضٚ چٝ تٝ ٔٗ؟ذٛتٝ ذٛز-

ٔزطز تٝ  ایپسط ٞعاضتا ٔطز ٔتاُٞ ضٚ تٟت ٘طٖٛ تسْ وٝچٝ ضتؽی زاضٜ؟ ٔی تٛ٘ٓ -

 . اٖٚ یىی ذفٙٝ، یاسط چی؟ٌطز پاضٛ٘ٓ ٕ٘یطسٗ

تٛی یاسط تا ٔٗ ٚ ضٚا٘ٓ چٝ وطزٜ. ٞیچ ٚلت اراظٜ ٘سازٜ تٛزْ تٝ رع ِیال وسی تسٚ٘ٝ 

 ، ذٙسیسْ.ٔیالز تٝ یاسط حسازت ٔی وطز تٝ ایٙىٝزِٓ 
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ی ٔا ٕ٘یاز. چی تطٝ زٚ سٝ ٔاٞی یٝ تاض سط تع٘ٝ. ایٙمسضْ رسی ٚ اٚ٘ٓ وٝ اصالً ذٛ٘ٝ-

 تٝ لَٛ ذٛزت ذفٙٝ وٝ اصالً تٛ ایٗ ذػ ٞا ٘یست.

ػزیثٝ وٝ اٚ٘ٓ ٔخُ تمیٝ ٘یٛٔسٜ سٕت ضغُ آتا ٚ ارسازیتٖٛ. یاضاض ٞٓ ٔغاظٜ زاضٜ -

 آضٜ؟

 یاسیٗ. ِٚی یاسط تا ٕٞٝ فطق زاضٜ.اْٚٞٛ. ٞٓ اٖٚ ٞٓ -

 ضغّص چیٝ زلیماً؟-

 ذٙسیسْ.

ِٚی یٟٛ غیثص  ٔی ظ٘ٝ ٚ  ست. اٌٝ تٛ ٔیسٚ٘ی ٔٙٓ ٔیسٚ٘ٓ. زض ظاٞط ذّثاٖ رٍٙٙسٜ-

 ٞیچىس ٕ٘ی زٚ٘ٝ وزاست.

 اتطٚیی تاال ا٘ساذت ٚ ٌفت:

 چی؟ احساس ٔی وٙٓ ظیازی تا ٞٓ صٕیٕی ٞستیٗ. ٔٛ لطًٙ اٖٚ ٌسیٛ وٕٙسِ-

 تٓ.وذ ٘طس

چی ضسٜ ٔیالز؟ ایٗ حطفا ٔاَ ضٚظای اَٚ آضٙاییٝ. چی ضسٜ وٝ تاظٌیا ٚ تؼس اظ ایٟٕٙٝ -

 ایٙمسض حساس ضسی؟زٚستی ٔست 

 ٘فسص ضٚ تٝ تیطٖٚ فٛت وطز ٚ ٌفت:
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ٔیٍٓ تیاْ حطف تع٘ٓ ٔٗ ٕ٘ی ذٛاْ تٛ اٖٚ ذٛ٘ٝ تاضی تط٘ذ. ذستٝ ضسْ اظ ایٗ ٚظغ. -

ضٚ لثَٛ ٕ٘ی وٙٗ. ٔیٍٓ تیا یٝ ٔست ٔیٍی ذٛ٘ٛازت ٘أعزی ٚ ػمس ؼٛال٘ی ٔست 

ی ٔا ظ٘سٌی وٗ ٔیٍی ٔأا٘ت لثَٛ ٕ٘ی وٙٝ ٚ تایس ٔستمُ تاضیٓ. چٝ ٌیطی ذٛ٘ٝ

 افتازْ ٔٗ تسترت! 

 حساسیتٟای رسیسش ٞطچٙس زِچسة، أا ػزیة تٛز.

ٔٗ تاظٜ زا٘طٍاٜ لثَٛ ضسْ ػعیعْ. تٛ ٞٓ وٝ زائٓ تٛ سفطی ٚ زضٌیط واض ٚ تاض ٔغاظٜ. -

رٛاز ظٚزتط اظزٚاد وٙیٓ. ِٚی ٚالؼاً تٛ ایٗ ضطایػ ػٕٛ ٚ ٔأا٘ٓ ضظایت ٔٙٓ زِٓ ٔی

 ؼالت ایٙىٝ تیای ذٛاستٍاضی ٚ ٘ٝ تطٙٛی ضٚ ٘ساضْ. ٕٓ٘یسٖ. ٔٙ

اظ وزا ٔی زٚ٘ی ٘ٝ ٔی ضْٙٛ؟ ٚلتی تسٚ٘ٗ تٛ ٞٓ ضاظی ٞستی ٔراِفت ٕ٘ی وٙٗ. -

 زطٜ؟ٍٔٝ ػٟس ل ٚلتی ٞٙٛظ ٔؽطحص ٘ىطزی اظ وزا ٔی زٚ٘ی لثَٛ ٕ٘ی وٙٗ؟

 زستٓ ضٚ، ضٚی تاظٚش ٌصاضتٓ ٚ ٌفتٓ:

چٖٛ ٔی ضٙاسٕطٖٛ. تٝ ذصٛظ ٔأا٘ٓ. ٔیٍٗ ٘ٝ ٚ تؼسش ٔیطیٓ ظیط شضٜ تیٗ ٚ -

 ٕٞیٗ ٔاللات ٞای یٛاضىی ضٚ ٞٓ اظ زست ٔیسیٓ.

 پٛفی وطز ٚ ٌفت:
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ِٚی ٔأاٖ ٔٗ ٔیرٛاز تٛ ضٚ تثیٙٝ. زیطة زیٍٝ ؼالت ٘یاٚضزْ ٚ تٟطٖٛ ٌفتٓ. اِثتٝ -

ضٙاسٗ ٚ یىی زٚتاض زیس٘ت ِٚی ذة ٌفتٝ یٝ لطاض تصاضْ وٝ تٟتط ٚ تیطتط زٚضازٚض ٔی 

 تاٞات حطف تع٘ٝ.

 استطس ٔخُ ّٔد تٝ رٛ٘ٓ افتاز.

 ٚای ٔیالز چطا ٌفتی؟ چٝ ػزّٝ ای زاضی تٛ؟ زاضتیٓ ضاحت ظ٘سٌیٕٖٛ ضٚ ٔی وطزیٓ.-

 زٚتاضٜ زستٓ ضٚ تٛسیس ٚ ٌفت:

ضٚضٙفىطٖ. ٔطىّی پیص ٕ٘یاز. فمػ ٍ٘طاٖ ٘ثاش. ٔأاٖ تاتای ٔٗ ذیّی أطٚظی ٚ -

 زَ ٔٗ یٝ وٓ ٌطٔتط ٔیطٝ.

**** 

 ِیال ِیٛا٘ی آب تٝ زستٓ زاز ٚ ٌفت:

 تسٝ زیٍٝ. ذٛزت ضٚ وطتی.-

ؼٛضی ظاض ٔی ظزْ وٝ زِٓ تٝ حاَ ذٛزْ ٔی سٛذت. اضىٟایٓ تحت ٞیچ ضطایؽی تٙس 

 ٕ٘ی آٔس٘س. زِٓ سٛذتٝ تٛز. تسرٛضی سٛذتٝ تٛز.

تٛ  ٙاسی؟ ٍٔٝ تاض اِٚٝ ظسحاَ ٔی ظ٘ٝ؟ چطا ٕٞچی ٔی وٙی؟ٍٔٝ یاسط ضٚ ٕ٘ی ض-

اضه ٘طیرتی وٝ االٖ زاضی ذٛزوطی   ایٗ یىی زٚ ضٚظٜ تٝ ذاؼط ٔیالز ایٙزٛضی 

 ٔی وٙی.
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 زستٓ ضا ضٚی ٌّٛیٓ ٌصاضتٓ ٚ تطیسٜ تطیسٜ ٌفتٓ:

زیٍٝ ٕ٘ی وطٓ. زیٍٝ ٕ٘ی تٛ٘ٓ. ٍٔٝ ٔٗ چیىاضش وطزْ؟ چٝ ٞیعْ تطی تٟص -

. ٕٞیطٝ تٟص تٟص احتطاْ ٌصاضتٕٓٞیطٝ زٚستص زاضتٓ. ٕٞیطٝ  فطٚذتٓ؟ ٔٗ وٝ

ٔحثت وطزْ. چطا ایٙزٛضی ٔی وٙٝ؟ چطا ایٗ ٘فطتص تْٕٛ ٕ٘یطٝ؟ ایٟٕٙٝ ساَ ٞی 

ضٙیسْ ٚ ٞی زیسْ ٚ ٞیچی ٍ٘فتٓ. ٞی سؼی وطزْ تٟص ٘عزیه ضٓ ٚ ٞی سؼی 

؟ چطا ایٙمسض ٔٙٛ وطزْ ضاتؽٕٖٛ ضٚ زضست وٙٓ ٚ اٖٚ تستط وطز. آذٝ چطا؟ تٝ وسْٚ ٌٙاٜ

اشیت ٔی وٙٝ؟ چطا ٕٞٝ ٔٙٛ اشیت ٔی وٙٗ؟ چطا ٔٗ؟ٔٙىٝ آظاضْ تٝ ٔٛضچٝ ٞٓ ٘طسیسٜ. 

ٔٙىٝ ٞیچ ٚلت تا ٞیچ وس زضٕٙی ٘ىطزْ. ٔٙىٝ ٚاسٝ زَ تمیٝ تیطتط اظ زَ ذٛزْ 

 اضظش لائّٓ؟ چطا؟چطا؟چطا؟

 ِیال ضا٘ٝ ٞایٓ ضا ٔاساغ زاز ٚ ٌفت:

 طس. ضاست ٚ حسیٙی.ذة یٝ تاض تاٞاش حطف تعٖ. اظش تپ-

 زاز ظزْ.

تاظ ٔیٍی حطف تعٖ. تاظ ٔیٍی تپطس. ٕ٘یثیٙی ٞطتاض تٟص ٘عزیه ٔیطٓ چؽٛض     -

تیٙٝ تٝ سٛاالی ٔٗ  ٔی ظ٘ٝ تٛ پطْ؟ چیٛ تپطسٓ ٚلتی ذیّی ضاحت ٔیٍٝ ٘یاظی ٕ٘ی

اٍ٘اض رٛاب تسٜ. زیٍٝ تٕیطٔٓ سٕتص ٕ٘یطْ. تٕیطٜ ٞٓ سٕتص ٕ٘یطْ. تسٝ زیٍٝ. تسٝ. 
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ش ضٚ اظ ٔٗ ؼّة زاضٜ. اٍ٘اض ز٘ثاَ ذٖٛ اٚٔسٜ. اظ ٚلتی یٝ اِف تچٝ تٛزْ تا اضث تاتا

 ٞطتاض زیس٘ص تٗ ٚ تس٘ٓ ِطظیسٜ. تسٝ تٝ ذسا. ٔٗ زیٍٝ تطیسْ.

 ِیال ضا٘ٝ ٞایٓ ضا تی ذیاَ ضس ٚ ضٚ تٝ ضٚیٓ ٘طست. اضىٟایٓ ضا پان وطز ٚ ٌفت:

ٖ آضْٚ تٍیط. سىتٝ تاضٝ. تاضٝ. زیٍٝ سٕتص ٘طٚ. تٛ ٞٓ ٔخُ ذٛزش تاش. ِٚی اال-

ٔی وٙی تٝ ذسا. یٝ وٓ اظ ایٗ آب ترٛض. ترٛض لطتٛ٘ت تطْ. ترٛض تا یٝ وٓ ٘فست 

تطٌطزٜ. ٔأا٘ت ٕٞص سطاغت ضٚ ٔیٍیطٜ. تٛ ضٚ ایٙزٛضی تثیٙٝ زٚض اظ رٛ٘ص تاظ لّثص 

اشیت ٔیطٝ. ِٚص وٗ. ٕٞطٖٛ تطٖ تٝ زضن. تٝ زضن وٝ ٔیالز ضفتٝ. تٝ زضن وٝ چطا 

 ٝ یاسط یٝ حیٛٚ٘ٝ. تٛ تٝ فىط ذٛزت تاش. ٔیٍصضٜ. ٕٞص ٔیٍصضٜ...ضفتٝ. تٝ زضن و

ی سیٙٝ اْ..رای ذاِی لّثٓ تیط ٔی وطیس. ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ٘فس تىطٓ. ِیال ظیط لفسٝ

تاظٚیٓ ضا ٌطفت ٚ وطاٖ وطاٖ تا ذٛز تٝ حٕاْ تطز ٚ آب سطز ضا ضٚی سطْ تاظ وطز. 

سطفٝ ظزْ، ضٛن سطٔایی ا٘سأٟایٓ ضا تٝ تىاپٛ ٚازاضت. ِیال ٔٛٞایٓ ضا تاظ وطز ٚ تّٛظْ 

زیٍط ٘ای ٘طستٓ ٚ ذٛزْ ضا تٝ زستص سپطزْ.  ضا اظ تٙٓ تیطٖٚ وطیس. ضٚی ظٔیٗ

ٔماٚٔت ٘ساضتٓ. وٓ آٚضزٜ تٛزْ. زضز ٔی وطیسْ. تا تٕاْ ٚرٛز زضز ٔی وطیسْ. أا   

ٔی زا٘ستٓ اظ ایٗ حٕاْ وٝ تیطٖٚ ٔی ضْٚ تایس زٚتاضٜ ضٚی پاٞایٓ تایستٓ. تٝ ذاؼط 

 ٔازض..تٝ ذاؼط ػٕٛ...تٝ ذاؼط ٕٞٝ...!

**** 

تٟٙا ٞا ضٚ تٛی سیٙی ٌصاضتٓ ٚ ظطف سىٙزثیٗ ضٚ تطزاضتٓ ٚ تٝ تاؽ ضفتٓ. ػٕٛ واٞٛ 

  ضٚ ضٚی ظا٘ٛش ٌصاضتٝ تٛز ٚ تسثیح ضازیٛش. زستص ضٚی ترت ٘طستٝ تٛز. وٙاض 
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تا ظطف اظ ترت تاال ضفتٓ ٚ ٕٞطاٜ ٔی چطذٛ٘س ٚ اٍ٘اض زض ایٗ ز٘یا سیط ٕ٘ی وطز. 

 ٔحثت آٔیعش ضٚ تٝ ٔٗ زٚذت ٚ ٌفت:تٛرٟص ضٚ رّة وطزْ. ٍ٘اٜ 

 چطا ٘رٛاتیسی ػٕٛ رٖٛ؟-

 ٘طستٓ. پیطص 

سطش زضز ٔیىطز زیسْ ضٕا تیساضی ٌفتٓ یٝ واٞٛ سىٙزثیٗ تا ٞٓ ترٛضیٓ. ٔأاٖ -

 ظٚز ذٛاتیس.ٔٙٓ حٛصّٓ سط ضفتٝ تٛز.

  ذٛزْ ضٚ ظیط تاَ ٚ پطش را زازْ. ضٚ تاظ وطز ٚ ٔٙٓ ٔخُ یٝ رٛرٝ وثٛتطآغٛضص 

٘ثاضی وی حٛاسص تٝ ٔٗ ٚ تٟٙاییاْ ٔٗ اٌٝ تٛ ضٚ ٘ساضتٓ وٝ زق ٔی وطز. تٛ -

 ٞست؟

 ضٚ تاال تطزْ ٚ ٌٛ٘ص ضٚ تٛسیسْ.وطزْ صساش تغط زاضٜ. سطْ احساس 

 ٍٔٝ ٔٗ ٔطزْ وٝ ضٕا تٟٙا تاضی ػٕٛ رٛ٘ٓ؟-

تصٙیف لسیٕی ضٚ وٝ ضٚ، ضٚی ٔٛٞاْ ٌصاضت ٚ صسای ضازیٛ ضٚ تّٙستط وطز. یٝ ِثص 

 ػٕٛ ػاضمص تٛز پرص ٔی وطز.

 "ضثی وٝ آٚای ٘ی تٛ ضٙیسْ...چٛ آٞٛی تطٙٝ پی تٛ زٚیسْ..."

 ...ی ٔیالزظٔعٔٝ سٛظ٘ان ػٕٛ ٟٔٙٓ ٚاضز ذّسٝ ضسْ. ذّسٝتا 
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 "تٛ ای پطی وزایی؟وٝ ضخ ٕ٘ی ٕ٘ایی؟"

 ػٕٛ رٛ٘ٓ؟-

 را٘ٓ راِٖ ػٕٛ؟-

 چطا حس ٔی وٙٓ وسّی؟ چیعی ضسٜ؟-

 ٔىج وطز ٚ ٔىج وطز ٚ ٔىج وطز...!ضٚی ٔٛٞاْ وطیس ٚ  ضٚزستص 

ضفت. ذیّی تطاش تًٙ ضسٜ تاتا. ظٚز أطة تٝ ؼطظ ػزیثی ضتاتٝ رّٛ چطٕٕٝ. زِٓ -

ٚلتی ضفتٝ احساس تٟٙایی ٚ تی وسی یٝ ِحظٝ ٞٓ ِٚٓ ٘ىطزٜ. ضفت اظ ظٚز ضفت. 

ٔٗ تا سٝ تا پسط لس ٚ ٘یٓ لس وٝ ٞطوسْٚ یٝ رٛض ٘اساظٌاضٖ  ٝتسٖٚ ایٙىٝ فىط وٙ

! اٌٝ اٖٚ تٛز ٔی زٚ٘ست چؽٛضی تا وطزٖ تاتا...پیط...پیط...چزٛضی تایس سط وٙٓ. پیطْ 

ظتٖٛ ٔٙٛ اٍ٘اض ظتٛ٘طٖٛ ضٚ ٕ٘ی فٟٕٓ. اٍ٘اض وٙٝ. ٔٗ ضأطٖٛ ایٙا سط وٙٝ. چزٛضی 

ثیٗ تیاسط یٝ رٛضی ٔؽیؼص تٛز وٝ اٌٝ ٔی ٌفت تٕیط ٔی ٔطز. أا ٕٞیٗ ٕ٘ی فٟٕٗ. 

 یاسیٗ...یاسیٗ...آخ  تطٜ ٞٓ ذٛضز ٕ٘ی وٙٝ.ٚ ٚاسٝ ٞیچىس ٚاسٝ ٔٗ 

 ضٚ ٘ٛاظش وطزْ.اٍ٘طتص 

 اشیتت وطزٜ؟ آضٜ؟ تاظ یاسیٗ-

 ایٙمسض زاؽ تٛز وٝ ٌطز٘ٓ سٛذت.٘فسص 

 ٘ٝ ایٙسفؼٝ یاسیٗ ٘یست. یاسط آتیطٓ ظزٜ.-
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 ٘طستٓ ٚ تا ٍ٘طا٘ی ٍ٘اش وطزْ.ضاست 

 چی ضسٜ ػٕٛ؟ یاسط چی ضسٜ؟-

 اظ ضست تغط وذ ٔی ضس.پٛظذٙسش 

ی اراظٜوطٛض غطیة. تسٖٚ تٛ  ایطا٘ی اظزٚاد وطزٜ. ٕٞٛ٘زا.-تا یٝ زذتط ِثٙا٘ی-

 ایٗ زضز ضٚ تٝ وی تٍٓ تاتا؟ٔٗ  ٔٗ...تسٖٚ ایٙىٝ حتی تٟٓ ذثط تسٜ.

 سه ماه بعد:

ٌصضت. فصُ تغییط وطز. ذٛضضیس ٘ٛز تاض تیساض ضس ٚ ذٛاتیس ٚ ٔٗ آضاْ ٍ٘طفتٓ. تٝ ظٔاٖ 

ظاٞط ٔی ذٙسیسْ. ضٛذی ٔیىطزْ. ظ٘سٌی ضا ٔخُ لثُ ازأٝ ٔی زازْ. تٝ چطٓ ٕٞٝ 

یه زذتط لٛی تٛزْ وٝ ذٛزش ضا سطیغ رٕغ ٚ رٛض وطز ٚ زض ٔماتُ ؼٛفاٖ سط فطٚز 

زاضٚ ٘ىطیس. اضه ٔیٟٕاٖ ٕٞیطٍی چطٕا٘ٓ ٘یاٚضز. ٌٛضٝ ٌیط ٘طسْ. واضْ تٝ لطظ ٚ 

تٛز.  تعضي زضٚؽیه ٘طس. ِثاسٟایٓ ٕٞٝ تیطٜ ٚ سیاٜ ٘طس٘س. ٘ٝ...٘طس٘س. أا ٕٞٝ چیع 

   ی سرتٓ ضا اظ تٙٓ تیطٖٚ ٔی آضٚزْ ظذٕٟا ٕ٘ایاٖ ضثٟا وٝ تٟٙا ٔی ضسْ ٚ پٛستٝ

 ً         س ٚ ٞطِحظٝ تیطتط تٝ استرٛا٘ٓ چٙتؼعی ٞا ػفٛ٘ت وطزٜ تٛز٘ٔی ضس٘س. 

ٝ ٔی سٛذتٙس ٚ تؼعی ٞا تٟثٛز پیسا وطزٜ تٛز٘س ٚ ٌاٞی ٔخُ رای تری ذتٙس،ٔی ا٘سا

ی سرتٓ ضا اظ تٙٓ ٚ پٛستٝ ضثٟا وٝ تٟٙا ٔی ضسْ ٔی وطز٘س. ذٛزضاٖ ضا یازآٚضی

، ی ذٛزْوٓ تٛاٖ ٚ ذستٝٔی آٚضزْ، ظذٕٟا ٕ٘ایاٖ ٔی ضس٘س ٚ ٔٗ تا زستٟای  تیطٖٚ
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ٔظّْٛ تط اظ وسی وٝ ذٛزش ظذٓ ٍٔط  ٓ.ٔی ٌصاضتزا٘ٝ تٝ زا٘ٝ ضا ٔطٞٓ  ٔظّٛٔا٘ٝ

 . تىٝ پاضٜ ٚ آش ٚ الش تٛیپیسا وطزٜ تٛزْٞٓ لّثٓ ضا  تٙسز ٞٓ زاضیٓ؟ ذٛزش ضا ٔی

ا٘ساذتٝ تٛز٘ص. پیسایص وطزْ. ٘ٛاظضص وطزْ. پا٘سٕا٘ص وطزْ ٚ زٚتاضٜ  ظتاِٝ زا٘یه ی

ٓ ٚ تغّص ضا ٌطفتظیط تٛا٘ستٙس تایستٙس. ٘ا ٘ساضتٙس. ٕ٘ی پاٞایص  سطرایص ٌصاضتٕص.

أا ذٛب ٔیسا٘ستٓ وٝ ایٗ لّة  یٛاش ٔماْٚ تط ضسیٛاش وٕىص وطزْ ایستازٌی وٙس. 

زیٍط تطای ٔٗ لّة ٕ٘ی ضٛز. لّثی وٝ یىثاض اظ ضي ٚ پی اش رسا ضسٜ ٚ ٔستٟا ظذٕی 

زیٍط لّة ٕ٘ی ضٛز. ٟ٘ایتاً یه  ٚ تا ایٗ حس ظؼیف ضسٜ، ٜ ٚ ذٛ٘طیعی وطزٜتٛز

ی زستٍاٜ پٕپاغ ذٖٛ است ٚ تٕاْ. وٝ اٌط ٞٙٛظ لّثی زض واض تٛز ٕ٘ی تٛا٘ستٓ رؼثٝ

یازٌاضیٟای ٔیالز ضا زاذُ یه رٛی آب تطیعْ ٚ تطْٚ ٚ پطت سطْ ضا ٞٓ ٍ٘اٜ ٘ىٙٓ. 

وٝ زض تیست ساٍِی تٝ  حّمٝ ایٕٞٝ ضا زٚض ضیرتٓ. حتی اِٚیٗ   أا ایٗ واض ضا وطزْ.

ٔٗ زاز تا تٝ لَٛ ذٛزش اظ ٌع٘س پسطٞای زا٘طٍاٜ زض أاٖ تاضٓ. ٕٞٝ ضا زٚض ضیرتٓ 

حتی تٕاْ ٌّٟایی وٝ تا ٚسٛاس ذطه وطزٜ ٚ لاب ٌطفتٝ تٛزْ. ٕٞٝ ضا زٚض ضیرتٓ 

حتی ػؽطی وٝ تٛی ذٛزش ضا ٔیساز، زستٕاِی وٝ تٛی اتالٓ را ٌصاضتٝ تٛز، ضٔاٖ 

ٔیٗ ساٍِطز آضٙاییٕاٖ تطایٓ ذطیسٜ تٛز، ٌطز٘ثٙس ؼطح تی ٟ٘ایت وٝ ضتىایی وٝ زض سٛ

ٔی ٌفت ٕ٘از ػطك تی پایاٖ است، ِثاس ذٛاتی وٝ تا ضیؽٙت تطایٓ پست وطزٜ تٛز ٚ 

ٔی ٌفت ضة اظزٚارٕاٖ تایس تطایص تپٛضٓ، وفطی وٝ اظ تطویٝ تطایٓ سٛغات آٚضزٜ 

ی اضؼاض ضأّٛ وٝ ٔزٕٛػٝتٛز، ضاِی وٝ ٔی ٌفت ٕٞطً٘ ٌٛ٘ٝ ٞای ٌٍّٛ٘ٓ است، 

ی اِٚص ٘ٛضتٝ تٛز تمسیٓ تٝ زض تِٛس تیست ٚ یه ساٍِی تٝ ٔٗ ٞسیٝ زاز ٚ زض صفحٝ

آیسای لّثٓ، پاپٛضی وٝ تطای ید ٘عزٖ پاٞایٓ زض ضثٟای سطز ظٔستاٖ ٌطفتٝ تٛز، 

زستىص ٞای چطٔی وٝ تٝ ذاؼطضاٖ وُ تٟطاٖ ضا ٌطتٝ تٛز تا سایع زست ٔطا 



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

15 
 

ضا...ٕٞٝ ضا...ٕٞٝ ضا...زٚض ضیرتٓ. ٕٞٝ ضا تٝ رع پٛست ضىالتٟا ٚ ِٛاضه تیاتس...ٕٞٝ 

تٓ اظ ذٛزْ رسا وٙٓ. یه ٞایی وٝ زض ضثٟای ٔاللاتٕاٖ تٝ ٔٗ ٔیساز...! آٟ٘ا ضا ٘تٛا٘س

اظ ظضٚضق ٚ ٘ایّٖٛ وٝ ذٛزْ ٞٓ ٕ٘ی زا٘ستٓ تطای چٝ ٍٟ٘طاٖ زاضتٝ اْ.   پاوت پط

یه ضیطیٙی تٕاْ ضسٜ، یه تطضی ذٛزِ ذٛزْ.  تٛز٘س.ٕ٘از ذٛزْ  اٍ٘اض آٟ٘ا ذٛزْ تٛز٘س.

 تی ٔعٜ...! ی تٛ ذاِی ٚ تٟٙا یه پٛستّٝٔس ذٛضزٜ ضسٜ ٚ 

 تط٘ذ رٖٛ اراظٜ ٞست؟-

زست اظ ٍ٘اٜ وطزٖ تٝ فعای ٘یٕٝ تاضیه تاؽ ٚ واپیتا٘ی وٝ وٙاض استرط ایستازٜ تٛز ٚ 

 تٝ ٘اوزا ٍ٘اٜ ٔی وطز تطزاضتٓ ٚ ٌفتٓ:

 ػعیعْ.تیا زاذُ -

ٔٙا تا چطٕٟایی سطخ ٚ پّىٟای ٚضْ وطزٜ زاذُ ضس. احٛاِی وٝ ایٗ ضٚظٞا چٙساٖ تطایٓ 

 غطیثٝ ٘ثٛز.

حأط ذیّی ٌطیٝ ٔی وطز، ٔٙٓ حٛصّٝ ٘ساضتٓ. زیسْ چطاؽ اتالت ضٚضٙٝ ٌفتٓ تیاْ -

 پیص تٛ.

حأط ٚ حٕط ػعٛ زائٕی ذا٘ٝ تاؽ ٔا ضسٜ تٛز٘س ٚ یاسط یه غایة ٕٞیطٍی حتی زض 

 حعٛضش.ظٔاٖ 

 واض ذٛتی وطزی. تچٝ ٞا ذٛاتیسٖ؟- 
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 آٞی وطیس ٚ ٌفت:

 آضٜ. سؼیس ایٙمسض ظاض ظز تا ذٛاتص تطز. تاتاش ضٚ ٔیرٛاست.-

ٔی زا٘ستٓ چٙس ٚلت است یاضاض وٕتط تٝ ذا٘ٝ سط ٔی ظ٘س. تٛی ضلیة تا ظیط زٔاؽ ٔٙا 

 زػٛاٞای ٌاٜ ٚ تیٍاٞطاٖ ذثط اظ تحطاٖ ٔی زاز.ٚ  آٔسٜ تٛز

 ٔیرٛضی ٚاست تیاضْ؟چیعی -

 اضىص ضٚاٖ ضس.

 ٍٔٝ ایٗ غصٝ ٔیصاضٜ چیعی اظ ٌّْٛ پاییٗ تطٜ؟-

ضه ٚ ایٟٕٙٝ تطس زست تٝ ٌطیثاٖ است،  حزٓ چؽٛض ٔی تٛاٖ ظ٘ی ضا وٝ تا ایٗ

 ؟زِساضی زاز

ٔٗ ٞٙٛظْ ٔیٍٓ اضتثاٜ ٔیىٙی. یاضاض اُٞ ایٗ حطفا ٘یست. سطضٖٛ ضّٛغٝ. ػٕٛ ٚ -

 یاسیٗ ٞٓ ذیّی زضٌیطٖ.

 ضسْ. الَؼٛضی ٍ٘اٞٓ وطز وٝ 

ٔٗ ٕ٘یاز ذٛ٘ٝ ٚ تؼسضٓ تا حس ٔی وٙٝ  تٝ ٘ظطت ٔطزی وٝ ظٚزتط اظ یه ٘صفٝ ضة-

ذٛاتیسْ اس اْ اس تاظیص ضطٚع ٔیطٝ ٚ ٞعاض رٛض لفُ ٚ ضٔع ضٚ ٌٛضیص ٌصاضتٝ ٚ تا 

 تاٞاش حطف ٔیع٘ی سطت زاز ٔی ظ٘ٝ ٚ ٔطزی وٝ...

 اضىص ضا پان وطز.
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پطیٛز ٔٙٛ ٘ساضت ٚ االٖ زٚ سٝ ٔاٞٝ پطتص ضٚ ٔیىٙٝ ٚ  ٔطزی وٝ تحُٕ یٝ ٞفتٝ-

 ٔی ذٛاتٝ...

اٚ، ٟٔٙٓ تغط وطزْ. تطای یه ظٖ چٝ چیعی ٔی تٛا٘ست  تغطاظ  ٘تٛا٘ست ازأٝ زٞس.

 ؟اظ ایٗ ٚحطتٙان تط تاضس

تؼس زٚتا تچٝ، تا ٔٙی وٝ ٕٞٝ رٛضٜ تاٞاش  ؟ٔی تٛ٘ٝ ذیّی تی ٔؼطفتٝ. چؽٛض-

 ٔٙی وٝ...ساذتٓ...چؽٛض ٔی تٛ٘ٝ...تا 

صسای ٔاضیٗ تاػج ضس ٞط زٚ اظ را تطذیعیٓ. ٔٙا ٞط زٚ زستص ضا ظیط چطٕا٘ص وطیس 

 ٚ ٌفت:

 اٚٔس اٍ٘اض.-

 ٚ تؼس تٛسٝ ای ضٚی ٌٛ٘ٝ اْ ٘طا٘س ٚ ٌفت:

اػصاب تٛ ضٚ ٞٓ تٟٓ ضیرتٓ. تطْ تا تٟٛ٘ٝ زستص ٘سازْ. فطزا ذسا.  تثرطیس تٛ ضٚ-

 حطف ٔی ظ٘یٓ.

اق ضا تطن وطز. تٝ تاِىٗ تطٌطتٓ. یاسط ٕٞچٙاٖ وٙاض ٟٔٙٓ تٛسیسٔص ٚ تا ػزّٝ ات

استرط ایستازٜ تٛز ٚ تا ٘ٛن وفطص سًٙ ضیعٜ ٞا ضا زاذُ آب ٔی ا٘ساذت. یاضاض 

ی تطایص زستی تىاٖ زاز ٚ اٚ زض رٛاب فمػ سطش ضا تاال ٚ پاییٗ وطز ٚ تٝ ازأٝ

تٛزْ. اظ ٞطرایی وٝ واضش پطزاذت. تؼس اظ آذطیٗ تطذٛضزٔاٖ زیٍط تا اٚ ضٚ تٝ ضٚ ٘طسٜ 
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ذٛزش ٞٓ وٝ ٞیچی. اٚ تٛز فطاض ٔی وطزْ. اضتثاغ حٕط ٞٓ تا ٔا تٝ حسالُ ضسیسٜ تٛز. 

ایستازٖ ؼٛال٘ی ٔستص ضا وٙاض استرط آٟ٘ٓ زض ایٗ سطٔا ٚ  ،والً وٓ پیسا تٛز ٚ ٕٞیٗ

تٟٙا تا یه تیططت آستیٗ وٛتاٜ ػزیة ٔی وطز. ذٛاستٓ تٝ اتالٓ تطٌطزْ أا صسای 

ٔطا زٚست ٘ساضت أا ٔٗ ٞیچ ٚلت زست اظ زٚست زاضتٙص اٚ  تطق ٔطززْ وطز.ضػس ٚ 

اظ زاذُ وٕس یه پتٛی ٔسافطتی  زض اٚد ذطٓ ٚ ٘اضاحتی. تط٘ساضتٝ تٛزْ. حتی 

تطزاضتٓ ٚ تٝ حیاغ ضفتٓ. چٙاٖ زض ذٛزش فطٚ ضفتٝ تٛز وٝ ٔتٛرٝ حعٛضْ ٘طس. پتٛ ضا 

وٝ ضٚی ضا٘ٝ اش ا٘ساذتٓ تىاٖ ذٛضز ٚ تا زیسٖ ٔٗ اتطٚٞایص تاال ضفتٙس. ٕ٘ی ذٛاستٓ 

 زٚتاضٜ حطفٟای تّرص ضا تطْٙٛ. تٝ ٕٞیٗ ذاؼط سطیغ ٌفتٓ.

 سطزٜ. تٛ ٞٓ وٝ اٍ٘اض لصس ٘ساضی تطی ذٛ٘ٝ. سطٔا ٔی ذٛضی.ٞٛا -

 پتٛ ضا اظ ضٚی زٚضص تطزاضت ٚ تٝ زست ٔٗ زاز. ذاِىٛتی ضٚی تاظٚیص ذٛزٕ٘ایی 

چطٓ اظ تاظٚیص ٌطفتٓ ٚ تٝ چطٕص زازْ. تطذالف ٕٞیطٝ ٍ٘اٞص ذصٕا٘ٝ ٔی وطز. 

 ٘ثٛز. 

 ٔٗ ذٛتٓ. تٛ تطٚ زاذُ. -

ؼٛال٘ی حطف ظزٖ تا یاسط ذؽط٘ان تٛز. تٝ ٕٞیٗ ذاؼط زِٓ ٕ٘ی ذٛاست حطف تع٘ٓ. 

 پتٛ ضا ٔچاِٝ وطزْ ٚ پا پس وطیسْ. أا ٞٙٛظ زٚ لسْ ػمة ٘طفتٝ تٛزْ وٝ صسایٓ ظز.

 تط٘ذ؟-

تاض آذطی وٝ اسٕٓ ضا تط ِة آٚضزٜ تٛز ضا تٝ ذاؼط ٕ٘ی آٚضزْ. تطٌطتٓ. زستٟایص ضا 

 ٓ ذاِی ٔی ضس.ضٚی وٕطش لفُ وطزٜ تٛز. ٚلتی ایٙؽٛض ٔی ایستاز زِ
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 تّٝ؟-

 ٍ٘اٞص تاظ ٞٓ ػزیة ضسٜ تٛز.

 سٝ ٔاٜ پیص وٝ تٛ رٗ ضسی ٚ ٔٗ تسٓ اهلل، ذیّی تغییط وطزی.اظ  الغط ضسی.-

 تٛز.٘ثٛز. ٘یطرٙس ِثرٙس ..٘ٝ.ظزْ. ِثرٙس 

ْ ٞٓ ٚاست فطلی چاق ٚ الغط ضسٖ وٝ سّٟٝ، ٔطزٜ ٚ ظ٘سٜتٛ ٞٓ تغییط وطزی. لثالً -

 ٕ٘ی وطز.

ضا تاظ وطز ٓ تاضظتطیٗ حاِت چٟطٜ اش تٛز. زٞا٘ص ٚ غلسْ ٘عزیىتط ضس. ذستٍی چٙس 

ضا پاییٗ ا٘ساذت . سطش پطیٕاٖ ضس ٚ ِثٟایص ضا تٝ ٞٓ فطاض زازِی ٚوٝ چیعی تٍٛیس 

 ٚ تؼس اظ چٙس حا٘یٝ ٌفت:

      یٝ ِحظٝ ٞٓ ظ٘سٌی ضٚ ا٘ترابلت ٛاٚ٘، ٔطي ٚ ظ٘سٌیٓ زست ذٛزْ تٛز واش-

 .ٕ٘ی وطزْ

فی تع٘ٓ أا زست تٛی ضفتٓ وٝ حط٘عزیه ٔماتّٝ وٙٓ.  تا ٌطز ضسٖ چطٕٟایٓ٘تٛا٘ستٓ 

 ٌفت:ضٚ تٝ استرط چطذیس ٚ ٔٛٞایص تطز ٚ 

 تریط.تطٚ ترٛاب. ضة -

 یاس...-
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 ضا لؽغ وطز. والٔٓذطٛ٘ت تا 

 ٘ذ.ضة تریط تط -

تٝ اتالٓ فىطی آضفتٝ ست ٚ زیٍط حطفی ٘رٛاٞس ظز. تا زا٘ستٓ اصطاض تیٟٛزٜٔی 

ی ٔٛتایّٓ ٝوٝ ضٚی صفحی ٔیالز تٕاس اظ زست ضفتٝ پٙذتاظٌطتٓ ٚ تا زٞا٘ی تاظ تٝ 

 چطٓ زٚذتٓ.ذٛزٕ٘ایی ٔی وطز 
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خٛدْ ٔی تٛ٘ستٓ حذس ثش٘ٓ وٝ ثب اس تبوسی پیبدٜ ضذْ ٚ ٞشار دفؼٝ ثسٓ اهلل ٌفتٓ. 

ٚخٛد آرایص، ثبسْ رٍ٘ٓ ثٝ ضىُ تبثّٛیی پزیذٜ. ٔب٘تْٛ رٚ ٔزتت وزدْ. دستی ثٝ 

رٚسزیٓ وطیذْ ٚ ثزای ثبر ٞشار ٚ یىٓ ثسٓ اهلل ٌفتٓ. ثٝ ٔیالد اس اْ اس دادْ وٝ 

 ثٝ دلیمٝ ٘ىطیذٜ ثیزٖٚ اٚٔذ. صٛرتص خٙذٖٚ ثٛد. رسیذْ. 

 خٛش اٚٔذی ػشیشْ.-

 ز ثغّٓ ػصجیٓ وزدٜ ثٛد. ٍ٘بٞی ثٝ سز در وبفی ضبح ا٘ذاختٓ.ػزق سی

 دیز وزدْ؟-

 دستٓ رٚ ٌزفت.

 ٘ٝ خٛضٍُ ٔٗ. ثٝ ٔٛلغ اٚٔذی. ثیب ثزیٓ.-

 دستص رٚ وطیذْ.

 ٔٗ خیّی استزس دارْ ٔیالد.-

 ثب ٔحجت ٍ٘بْ وزد ٚ ٌفت:

 ی استزسی.ثیب ثزیٓ تٛ تب ٘خٛردٔت خٛخٝ-

 اٍ٘طتبی سختص ٘دبت دادْ ٚ ٌفتٓ: ٘شدیه در وٝ ضذیٓ دستٓ رٚ اس ثیٗ
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 ِٚٓ وٗ. سضتٝ ایٙدٛری. -

 ثب سٕبخت ٔدذداً دستٓ رٚ ٌزفت. ایٙجبر ٔحىٓ تز.

ایٗ چیشی ٘یست وٝ ثخٛاْ ٔخفیص وٙٓ. اس وسی ٞٓ خدبِت       تٛ ٔبَ ٔٙی. -

 ٕ٘ی وطٓ.

تٕبْ تٙٓ ضزثبٖ ضذٜ ثٛد. ٕ٘ی تٛ٘ستٓ ٘فس ثىطٓ. لجُ اس ایٙىٝ در رٚ ثبس وٙٝ تٛ 

 چطٕبْ ٍ٘بٜ وزد ٚ ٌفت:

ٔبٔب٘ٓ لزارٜ ثب وسی وٝ دٚستص دارْ ٚ ٔیخٛاْ ثبٞبش اسدٚاج وٙٓ آضٙب ضٝ. فمط -

ٕٞیٗ. ٘ٝ وٓ. ٘ٝ سیبد. ٔٗ تصٕیٕٓ رٚ ٌزفتٓ ٚ ا٘تخبثٓ رٚ وزدْ. ایٙمذر استزس ٘ذاضتٝ 

 ثبش.

 آة دٞٙٓ رٚ لٛرت دادْ.

 استزس ٘ذارْ. فمط اال٘ٝ وٝ خٖٛ ثذْ.-

 ثٝ خٛدش ٘شدیه وزد ٚ ٌفت: خٙذیذ ٚ ٔٙٛ ثیطتز

 ؟ایستبدٜ ْتٛ فمط ثب یٝ ٔبٔبٖ ٚ ثبثب طزفی. ٔٗ چی ثٍٓ وٝ یٝ ِطىز خّٛ -

ثب ٞٓ دیٍٝ ٚارد وبفی ضبح ضذیٓ ٚ ٔستمیٓ ثٝ سٕت ٔیشی وٝ یٝ خبْ٘ٛ چبدری 

ٔیب٘سبَ ٘طستٝ ثٛد رفتیٓ. ثب دیذٖ ٔب اس خبش ثّٙذ ضذ. ثب خدبِت سالْ وزدْ. ِجخٙذ 

 ٌفت:ٟٔزثٛ٘ی سد ٚ 
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 سالْ ثٝ رٚی ٔبٞت ػزٚس خبْ٘ٛ.-

ٚ ثؼذ ثغّٓ وزد. حصبر دستبش آرْٚ ٚ خٛضجٛ ثٛد. استزسٓ اس ثیٗ رفت. اٍ٘بر ٔبٔبٖ 

 ٔیالد وٙبر ٔٗ ٘طست ٚ ٔبٔب٘ص ٞٓ رٚ ثٝ رٖٚٔٛ. خٛدْ ثغّٓ وزدٜ ثٛد.

 ٔیالد خیّی است تؼزیف ٔی وٙٝ. تؼزیف وزد٘ی ٞٓ ٞستی. -

 ِجخٙذ خدِٛی سدْ ٚ ٌفتٓ:

 ِطف داریٗ. ٔیالد ػبضك ضٕبست.ضٕب -

ٔیالد اس سیز ٔیش ٔطغَٛ ٘ٛاسش  تجسٓ ٔتیٙص یٝ ِحظٝ ٞٓ صٛرتص رٚ تزن ٕ٘ی وزد.

 اٍ٘طتبی ٔٗ ثٛد ٚ ٕٞیٗ دٍِزٔٓ ٔی وزد.

ٔیالد ثٝ ٔٗ ٌفتٝ وٝ چٙذ ٚلتٝ ثب ٞٓ در ارتجبطیٗ ٚ اصزار دارٜ وٝ سٚدتز ایٗ راثطٝ -

ت. ٔٗ ٞٓ ثٝ ٔبٔب٘ت ٚ ٞٓ ثٝ خٛدت حك رسٕی ضٝ. دالیُ ٔخبِفت تٛ رٚ ٞٓ ثٟٓ ٌف

ٔیذْ. أب ثٝ ٘ظزْ ثٟتزٜ رفت ٚ آٔذٞب رٚ ضزٚع وٙیٓ تب ٕٞذیٍٝ رٚ ثٟتز ثطٙبسیٓ. ٔثالً 

ٔٗ ثٝ ػٙٛاٖ ٕٞسبیٝ ثبة دٚستی رٚ ثب ٔبٔب٘ت ٔی ریشْ. ٘ظزت چیٝ؟ فؼالً اسٕی اس 

 خٛاستٍبری ٕ٘یبریٓ. فمط آضٙب ٔی ضیٓ.

 ٓ:ٍ٘بٞی ثٝ ٔیالد ا٘ذاختٓ ٚ ٌفت

 ٞزطٛر صالح ٔی دٚ٘یٗ. ٔٗ اس خذأٝ ضٕب ثب ٔبٔب٘ٓ دٚست ضیٗ.-
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 ادٜ ثٛد.وٝ اٚ٘ٛ ثٟٓ ٞذیٝ د ِجخٙذ خذایی رٚ ٚاسٓ تذاػی ٔی وزدٔیالد ِجخٙذ 

**** 

ثٝ طزس ٚاضحی دستب٘ٓ ٔی ِزسیذ. اِٚیٗ خبیی وٝ پیذا وزدْ، ٘طستٓ. ٕ٘ی تٛا٘ستٓ اس 

دٚثبرٜ رٚضٙص ٔی وزدْ. پٙح تٕبس  ،ی ٔٛثبیُ چطٓ ثٍیزْ. خبٔٛش ٔی ضذصفحٝ

ثبسدیذ تٍّزأص ٔزثٛط ثٝ ضت لجُ ی چٙذ دلیمٝ. آخزیٗ ثی پبسخ، ٞزوذاْ ثٝ فبصّٝ

اس ػزٚسیٕبٖ ثٛد، ٚاتس اپص ٘یش ٕٞیٙطٛر. ایٗ یؼٙی ثٝ احتٕبَ لٛی تٕبْ ایٗ ٔذت 

ٕ٘ی دا٘ستٓ ثبیذ چىبر وٙٓ. سً٘ ثش٘ٓ؟ سً٘ ٔی س٘ذ؟ سً٘ خطص ثالاستفبدٜ ثٛدٜ. 

اصالً چزا تٕبس ٌزفتٝ؟ ثؼذ اس ایٟٕٙٝ ٔذت،  ثش٘ذ خٛاة ثذٞٓ؟ سً٘ ٘ش٘ذ سً٘ ثش٘ٓ؟

ٚلتی آ٘طٛر تٛی چطٕب٘ٓ سَ سد ٚ ٌفت دٚستٓ ٘ذارد ثزای چٝ سً٘ سدٜ؟ ػذرخٛاٞی؟ 

طّت ثخطص؟ تٛضیح؟ ثٝ سبػت ٍ٘بٜ وزدْ. ٘شدیه دٚ ٘یٕٝ ضت ثٛد. احتٕبالً فىز 

     فٝ ستٓ. ثبیذ لجُ اس ایٙىٝ خبٔی خٍز تٕبس ٕ٘ی ٌزفت. ثبیذ ثزوزدٜ خٛاثٓ ٚ دی

وبش ِیال ایٙدب ثٛد. وبش خبیی ثزای پٙبٜ ثزدٖ  ٔی ضذْ پٙدزٜ را ثبس ٔی وزدْ.

داضتٓ. دستٓ را رٚی سٔیٗ ٌذاضتٓ تب ثٝ وٕه آٖ اس خب ثزخیشْ أب ثٝ ٔحض ایٙىٝ 

ی ٌٛضی اْ رٚضٗ ضذ. ٘فسٓ رفت. ثٝ اسٕص خیزٜ ضذْ. ٘یٓ خیش ضذْ دٚثبرٜ صفحٝ

ثی دِیُ خٙذیذْ. ٘ٝ اس ثُ خبر تٛی چطٕٓ رفت. لّجی وٝ وٙبر اسٕص ٌذاضتٝ ثٛدْ ٔ

ضبدی. ٘ٝ اس خٛضی. احتٕبالً ٔطبػزْ دچبر ٔطىُ ضذٜ ثٛد. دستٓ ثٝ خٛاة دادٖ    

ی سجش را ِٕس ٕ٘ی رفت. ثٝ خٛاة ٘ذادٖ ٞٓ ٕ٘ی رفت. ثبالخزٜ تسّیٓ ضذْ. دوٕٝ

 وزدْ ٚ ٔٛثبیُ را رٚی ٌٛضٓ ٌذاضتٓ.

 تز٘ح؟-
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احسبس ٔی وزدْ پبرویٙسٖٛ  صذایص فزٚ ریخت.ثب ضٙیذٖ  ٓی اضىاِٚیٗ لطزٜ

 ٌزفتٝ اْ. ِزسش دستٟبیٓ ٚحطتٙبن ثٛد.

 . صذای ٘فست رٚ ٔی ضٙبسٓ.پطت خطیٔی دٚ٘ٓ -

 را ِىٝ دار وٙذ.٘جبیذ ٔی فٟٕیذ ٌزیٝ ٔی وٙٓ. اخبسٜ ٕ٘ی دادْ ثیطتز اس ایٗ غزٚرْ 

 ٕ٘ی خٛای خٛاثٓ رٚ ثذی؟-

ی رٚضٙص زدْ ٚ تب اثذ دوٕٝوبش خٛاة ٘ذادٜ ثٛدْ. وبش ٌٛضی اْ را خبٔٛش ٔی و

 را ٕ٘ی فطزدْ.

ٔی دٚ٘ٓ ٘براحتی. ٔی دٚ٘ٓ اس دستٓ ػصجب٘ی ٞستی. حك داری. ِٚی ضبیذ دِت ثخٛاد -

 ثذٚ٘ی چی ضذ ٚ چزا رفتٓ.

اخبسٜ ٕ٘ی دادْ ثفٟٕذ ٌزیٝ ٔی وٙٓ. ٔٗ غزٚرْ را دٚست داضتٓ. ثیطتز اس ایٗ سیز پبی 

 ٔیالد ٕ٘ی ا٘ذاختٕص.

 ٔی دٚ٘ٓ.-

 . طٛال٘ی.سىٛت وزد

 ٔی دٚ٘ی؟-

 ٘یطٍٛ٘ی اس ثبسٚیٓ ٌزفتٓ تب ٌزیٝ فزأٛضٓ ضٛد.
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 دٚستٓ ٘ذاضتی. ٚاسٝ ایٙٓ ٘یبسی ٘یست تٛضیح ثذی.  آرٜ. ٚاضح ٌفتی.-

 تز٘ح...-

ٞزثبر ثٝ ایٗ فىز ٔی وزدْ وٝ صذایص خذاة تزیٗ صذای ٔزدا٘ٝ ای ست وٝ تب ثٝ 

 ٞٙٛس ٞٓ ثٝ ایٗ فىز ٔی وزدْ.خبن ثز سزْ وٝ ٚ  حبَ ضٙیذٜ اْ. 

 ثبٚرت ضذ وٝ ٔٗ دٚستت ٘ذارْ؟تٛ -

 صذایٓ ٔی ِزسیذ. ایٗ را ٕ٘ی تٛا٘ستٓ وٙتزَ وٙٓ.

ثبٚرْ ضذ. چٖٛ ٞیچ ٔزدی ٕ٘ی تٛ٘ٝ ثب دختزی وٝ دٚستص دارٜ ٕٞچیٗ وبری وٙٝ. -

 ثالیی وٝ تٛ سز ٔٗ ٚ آثزْٚ ٚ خب٘ٛادْ آٚردی ٔصذاق وبُٔ دٚست ٘ذاضتٗ ثٛد.

ی خٛثی ثزای تبسا٘ذٖ ٔٗ ثٟبٕ٘ٝ٘ی دا٘ٓ. أب  ،ٔؼٙبدار ثٛد یب اس سز استیصبَسىٛتص 

 .ثٛد

 اضتجبٜ اٚٔذی.دیٍٝ تٛ ایٗ لجز ٔزدٜ ٘یست.  . ِٚید٘جبَ چی ٞستی ٓ ٕ٘ی دٚ٘ٓاال٘-

 ثٝ ٕٞزات.خذا 

 ٌفت:سزیغ 

ی ٔٗ ٚ تٛ درست دٚ٘ٓ راثطٝد٘جبَ چیشی ٘یستٓ. ٔی لطغ ٘ىٗ. ٔٗ  صجز وٗ تز٘ح.-

خبطز خٛدت. ثبیذ ثبٞبت حزف ثش٘ٓ. ثٝ ضذ٘ی ٘یست ٚ ٞزچی ثٍٓ ٔٙٛ ٕ٘ی ثخطی. أب 

ضت ٚ ٞز رٚس ٓ. ٞز ٔذت خیّی ثب خٛدْ وّٙدبر رفتایٗ ت ثٝ ٔٗ سٔبٖ ثذٜ. سبػیه 

حبال وٝ خزاتص رٚ دستٓ ثٝ ایٗ تّفٗ رفتٝ وٝ ثٟت سً٘ ثش٘ٓ ٚ پطیٕٖٛ ضذْ. أب 
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ایٗ  ٔیزْ.زی. ٔٙٓ تٛ ٔیثؼذش یه سبػت. ف ثش٘ٓ. فمط پیذا وزدْ ٔیخٛاْ ثبٞبت حز

 ی سیبدی ٘یست. ٞست؟یه سبػت در ثزاثز اٖٚ پٙح سبِی وٝ ثب ٞٓ ثٛدیٓ خٛاستٝ

 را رٚی ٞٓ سبییذْ.د٘ذاٟ٘بیٓ 

 سیبدی ثٛد. ٕٞیٙىٝ سً٘ سدی ٚ ا٘تظبر داضتی ٔٗ خٛاة تّفٙت رٚ ثذْ خٛاستٝ-

 أب خٛاة دادی.-

 احسبسیٔؼذٜ اْ چیشی ٘جٛد خش ٕٔىٗ ثٛد ثبال ثیبٚرْ. ٔحتٛیبت داضتٓ. ٞزآٖ تٟٛع 

 .ِی ٌیز افتبدٜ ثٛدوٝ ٔی خٛاست اس ٚخٛدْ خبرج ضٛد ٚ

اٌٝ خٛدْ ارسضص رٚ حتی ثبش وبفی ضبح خٛدٖٔٛ. ٔطٕئٗ دٜ. ٕٖٞٛ فزدا. سبػت -

 ثخٛاثی.خٛة  حزفبْ ارسش ضٙیذٖ دارٜ.، ثبضٓ  ٘ذاضتٝ

 اس رفتٙٓ ٔطٕئٗ ثٛد.ثطٙٛد. اٍ٘بر ایٙىٝ خٛاثٓ را وزد. ثذٖٚ لطغ 

**** 

ٔثُ چٙذ سبَ پیص وٝ ٔزا ثب ٔبدرش آضٙب درست  سز در وبفی ضبح ٍ٘بٜ وزدْ.ثٝ 

ضٛلی ثٛد ٚ ٘ٝ ٔثُ چٙذ سبَ پیص وٝ ٔزا ثب ٔبدرش آضٙب وزد. ٘ٝ وزدْ..أب وزد. ٍ٘بٜ 

یخ وزدٜ ثٛد درست ٔثُ چٙذ سبَ پیص، أب طپطٟبی لّجٓ اس سز دستٟبیٓ ٘ٝ ضٛری. 

      یبری د ٚ فغبٖ ٔی وزد. پبٞبیٓ دردی وٝ ثٝ آٖ دچبر ثٛدْ ٔی سضبدی ٘جٛد. اس 
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تٛسط درست ٔثُ چٙذ سبَ پیص، ِٚی ایٙجبر اس تزس رد ضذٖ ٕ٘ی وزد٘ذ ثٝ رفتٗ 

در  سبػت ٍ٘بٜ وزدْ.ثٝ  ضىستٝ ثٛد.، دَ پبٞبیٓ ضىستٝ ثٛد. ثذخٛری ٘جٛدٔبدر ضٛٞز 

پبیبٖ خًٙ خٟب٘ی. ٚ پبیبٖ صّح ٚ دٜ دلیمٝ. سبػت دٜ  اٚج ثذثختی خٙذٜ اْ ٌزفت...!

ثزخالف چٙذ ، اهلل ٍ٘فتٓوٝ دیٍز ٞزٌش ثزای ٔٗ ٚ س٘ذٌی اْ ٕ٘ی افتبد. ثسٓ اتفبلی 

 دیٍز چیشی ثزای اس دست دادٖ ٘ذاضتٓ. چٖٛ سبَ پیص. 

ضٗ در درٚ٘ٓ خبی ٕٞیطٍی ٘طستٝ ثٛد. طٛفبٖ ٕٞبٖ  وبفی ضبح ضذْ. دیذٔص.ٚارد 

ی درٚ٘ٓ ٔتالضی ضذ ٚ سِشِٝ ثزخبست ٚ لذ ٚ ثبالیص را دیذْ، ٞستٝثزپب ضذ. ٕٞیٙىٝ 

خزاة ٔی وزدْ. تٓ. ٔٗ ثزٔیٍطایستبدْ. ثبیذ ٕٞب٘دب ٞز خب را وٝ ٔی تٛا٘ست ِزسا٘ذ. 

لذْ ػمت رفتٓ. فٟٕیذ تٛا٘ص را ٘ذاضتٓ. یه دٚثبرٜ دٚدٔب٘ٓ را ثز ثبد ٔی دادْ. ٔٗ ٔٗ 

ثب . خزیبٖ ثزق در تٕبْ تٙٓ خبری ضذرا وٝ ٌزفت، ٚ ثب ػدّٝ ثٝ سٕتٓ آٔذ. دستٓ 

 ٌٛضٓ ٌفت:پسص سدْ. سیز ٘فزت 

 ثطیٗ ٕٞٝ دارٖ ٍ٘بٖٔٛ ٔی وٙٗ.ثیب  ثبضٝ. ثجخطیذ.-

آ٘مذر الغز ضذٜ ثٛدْ وٝ حتی ثٝ چطٓ یبسز ٞٓ آٔذٜ ثٛد. ثٝ رٚیص ٘طستٓ. ٔٗ رٚ 

ٔٗ تب پبی ٔزي رفتٝ ثٛد ٚ اٚ اس ٔبدر  ر اس سفز خشایز ٞبٚایی ثبسٔیٍطت.اٚ اٍ٘بِٚی 

 یبسیٗ حك داضت...!چمذر  ٕٞیطٝ ٔزتت تز ٚ ضیه تز ِجبس پٛضیذٜ ثٛد.

 ٔی دٚ٘ستٓ ٔیبی.-

 ٔی وزد وٝ ٔی خٛاست اختیبر اس ػمّٓ ثزثبیذ.را ٔحىٓ تٛی دستٓ ٌزفتٓ. غّط دِٓ 

 تٛ پیذا ثطٝ. خیّی ٚاسٓ خبِت ثٛد وٝ چطٛر ٕٔىٙٝ ٞٙٛس چیش ثب ارسضی دٚر ٚ ثز-
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 ضبیذ چیشی ثٛد وٝ ٔٗ دِٓ ٔی خٛاست ثجیٙٓ. چطٕص غٓ ٘طست. یب در 

 ثجیٗ.ٔیزْ سز اصُ ٔطّت. ایٙٛ ثبضٝ. پس -

 یه صفحٝ وبغذ ثٛد.را اس دستص ٌزفتٓ. ػىس ٔیّی ٔٛثبیّص ثی ثب 

 ثخٛ٘ص.-

 "فزٞی... ایٙدب٘ت ٔحٕذ"وزدْ. سْٚ 

 داد:. اضبرٜ تؼدت سزْ را ثبال ٌزفتٓثب 

 ی ثبثبتٝ. ثخٖٛ...ٚصیت ٘بٔٝ-

وٝ ٔٗ اس ٚخٛدش خجز  را ی پذرْ دست اٚ چٝ ٔی وزد؟ ٚصیت ٘بٔٝ ای٘بٔٝٚصیت 

 َ وٝ ٔطخصبتص ثٛد سزیغ ٌذضتٓ.اس چٙذ خط اٚ د؟چطٛر پیذا وزدٜ ثٛ٘ذاضتٓ 

ٚ ثب اختیبر ٚ رضبیت ٚ ثذٖٚ اوزاٜ ٚ اخجبر ٚ ثب حٛاس  در صحت ٚ سالٔت وبُٔ ػمُ"

ٓ اس سٝ داً٘ خب٘ٝ ثبؽ ثٝ ػوبُٔ ٚصیت ٔی وٙٓ تٕبْ أٛاَ ٔٙمَٛ ٚ غیز ٔٙمَٛ ا

ضص داً٘ سٔیٗ ...، ضص داً٘ ٔغبسٜ ثٝ آدرس71بٖ...ثٗ ثست تٟزاٖ...خیبث آدرس

 ٚ دیٍز أٛاَ ایٙدب٘ت ثب٘ىی ٞبی حسبةتٕبٔی ٚ ٔٛخٛدی ...وطبٚرسی ثٝ آدرس

 تفٛیضاٚ ثٝ در تِٛذ ٞدذٜ سبٍِی ٔتؼّك ٚ ثٝ ٘بْ دختزْ تز٘ح فزٞی ٔی ثبضذ وٝ ثبیذ 
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در ضت اسدٚاخص  71ٚالغ در ا٘تٟبی ثٗ ثست ٔتزٚوٝ خب٘ٝ ثبؽ  سٙذٕٞچٙیٗ  ٚ ضٛد

  "ثٝ ػٙٛاٖ وبدٚی پذرش ثٝ اٚ تمذیٓ ٌزدد.

را وٕی خّٛ آٚرد ٚ ٘یٕٝ ثبسْ را ثستٓ ٚ حیزت سدٜ ثٝ ٔیالد خیزٜ ضذْ. سزش دٞبٖ 

 ٌفت:

  ؟ثٝ ػمذ یىی اس پسزاش در ثیبرٜ ػٕٛت تب االٖ سؼی ٘ىزدٜ تٛ رٚ -
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ّوِ ثِ ًبم  پسضم اهَالضُ هتي ٍصیت ًبهِ ضا ذَاًسم. ضا ثبظ ٍ ثستِ وطزم ٍ زٍثبچطون 

ّوچیي چیعی اهىبى زاضت؟ هگط هوىي ثَز ٍ ذجط ًساضتن. هگط  هي سٌس ذَضزُ ثَز

ثس وٌس؟ هي هی تَاًستن ثِ چطوبًن ضه وٌن، اهب ثِ عوَ عوَ ثب هي ٍ هبزضم ایٌْوِ 

 ّویي ذبطط هَثبیل ضا ضٍی هیع پطت وطزم ٍ گفتن:ًِ. ثِ 

ی حطفب ٍ وبضات. ٍالعبً فىط هی وٌی حطفبت ضٍ ثبٍض هی وٌن؟ ایٌن یِ زضٍغِ هثل ثمیِ-

 ذَزت.ایي ٍصیت ًبهِ لالثیِ. هثل  چطا ثبیس ّوچیي وبضی ثب هي ثىٌِ؟عوَم 

 ضا ثطزاضت ٍ گفت:هَثبیل 

ضبوی ٍ وسی ثتًَِ ضِ وِ اعتجبض چٌساًی ًساضتِ ثبًیست هعوَلی ٍصیت ًبهِ  یِ ایي-

ضِ. بًَِ هسعیص ثعبلوِ سٌس ثِ اسوت ذَضزُ وِ ّیچ وس ًوی تزذتط ذَة. یِ ثطِ 

 ثسٍى ّیچ ضطیىی. ،صبحت اهَال پسضتیتَ لجل اظ فَتص ّوِ ضٍ ثِ اسن تَ ظزُ. ثبثبت 

 فْوی؟هی ثطٍت ٌّگفت. یِ  یعٌی

 لبطعیت گفتن:ثب 

 گی.زضٍغ هی-

 ضا تَی خیجص گصاضت ٍ گفت:گَضی 
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ثتًَی یِ ضت ثِ هست ی عوَتِ. اگِ ب یِ خبیی تَ ذًَِّسٌساثجبتص وبضی ًساضُ. ایي -

یه سبعت ظهبى فمط یِ سبعت اًٍب ضٍ اظ ذًَِ ثیطٍى ثىطی هي ّوِ ضٍ ٍاست هیبضم. 

 ودبست؟ ٍ یبضبض هیرَام ٍ ایٌىِ ثْن ثگی گبٍصٌسٍق عوَت

 هثل سَظى تیع ضسُ ثَز.صساین 

 یبضبض ٍاسِ چی؟-

 ضا پبییي اًساذت.سطش 

 وسی وِ توبم هست تْسیسم هیىطز یبضبض ثَز.-

 یىی یىی زض خبًن هی ًطستٌس.تیطّب 

 یبضبض؟-

 اٍَّم. -

 ًطَز. ضا گعیسم وِ اضىن ضّبلجن 

 ٍاسِ چی؟ ثِ چی تْسیست هی وطز؟-

 غوگیٌی ظز ٍ گفت:لجرٌس 

ّعاض اض ثبض ٍاسِ پبضُ ای اظ تَضیحبت! ثِ وِ ّعاذطاخی تْسیس یِ زاًطدَی ستبضُ زاض -

سط ضاّص سٌگ ی سیبسیص خب احضبض ضسُ ٍ ّطوبضی هی ذَاز ثىٌِ ثِ خطم سبثمِ

   وِ اگِ زستگیط پطًٍسُ ای ٍاسن سبذتِ ثَزى یِ هیٌساظى، وبض سرتی ًیست تطًح. 
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ظًساى ٍ ثبظخَیی ٍ ثالّبیی وِ هوىي ثَز ٍحطت  هی ضسم حتی خٌبظهن پیسا ًوی ضس.

 ًساذتِ ثَز.سطم ثیبز عملن ضٍ اظ وبض ا

 زستبًن ثیطتط ٍ ثیطتط هی ضس.لطظش 

 هگِ پطًٍسُ سبظی الىیِ؟-

 ثلٌسی وطیس.آُ 

 ٍاسِ اٍى پسطعوَی ذفٌت وِ ثِ لَل ذَزت هعلَم ًیست چىبضست وبضی ًساضُ. -

 گفتن:ًبثبٍض 

 یعٌی یبسطم؟؟؟-

 ای ثبال اًساذت ٍ گفت:ضبًِ 

یبضبض  ،ضت عطٍسی اٍى پطًٍسُ ای وِیبسط ّیچ ٍلت ثب هي ططف صحجت ًطس. اهب -

ن گفت یب هی ظًی ثِ چبن یب ثیچبضت ًطًَن زاز وبض یِ آزم هعوَلی ًیست. ٍلتی ثْ

ًساضم هی زًٍستن یبسط چِ وبضایی اظ زستص ثطهیبز. ضه چَى  هی وٌین ثبٍض وطزم.

 اًٍن پطت لضیس.

 ضا ضٍی گلَین گصاضتن.زستن 
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لجل اظ خطي، یبضبض چٌسیي ثبض ثبّبم حطف ظز ٍ گفت زهت ضٍ ثصاض ضٍ وَلت ٍ ثطٍ. -

چبضُ ای ٍاسن ًصاضتي. تَ ّن ًگفتن وِ شٌّت ثْن ًطیعُ. اهب اّویتی ًسازم. ثِ هي 

وِ ًوی زًٍی تَ اٍى تَ وطزى ضجًَِ زست هبهبى ثبثبم ضٍ ثگیطم ٍ فطاض وٌن. هدجَضم 

وِ ضٍحون ذجط ًساضت ٍلی تب هی ذَاستن ثبثت وٌن هَّبم پطًٍسُ چیب ثَز. چیعایی 

 وطزى. هدجَض ضسم ثطم تطًح. هدجَضم هي  ضًگ زًسًٍبم هی ضس.

هٌمجض ٍ چطوبى سطخ ضسُ اش خبی ضه ثبلی ًوی گصاضت. اهب ًِ ثطای هي. فه 

 ن ثبٍضش وٌن.هي ًوی تَاًست

    ثَزم یِ چیعی ّست وِهطوئي ثیىبض ًٌطستن. ایي سِ هبُ اظ تَ زٍض ثَزم. اهب -

ثب ِ ثَزم یبضبض ثِ ذبطط ذیط ٍ صالح تَ ًیست وًوی ذَاى تَ ضٍ ثِ هي ثسى. هطوئي 

         اٍى ضجبیی وِاٍهسم زاذل ذًَتَى. هثل ثبض چٌسیي هٌَ تْسیس هی وٌِ.  ایي ضست

ضت وِ یبضبض ٍ ظًص ذًَِ سطًد پیسا وٌن. یِ گطتن وِ یِ ذیلی هی اٍهسم پیطت. 

فمط ٍ  ًجَزى ٍ عوَت حوبم ثَز توبم اطالعبت گَضیص ضٍ ثِ گَضی ذَزم اًتمبل زازم

هي  اظ گَضی عوَت فَضٍاضزش وطزم وِ ثبٍض وٌی.ثجیي  ّویي عىس ضٍ پیسا وطزم.

هي  وبفیِ ظهبى زاضتِ ثبضن.هی زًٍن اظ اٍى ذًَِ چیعای ثیطتطی ثِ زست هیبز. فمط 

هی ذَام ثْت ثبثت وٌن همصط  ذَام ثطگطزی. فمطاظت ًوی ذَام هٌَ ثجرطی. ًوی 

ثِ ذَام ًمبة اظ صَضت آزهبیی وِ ٍاسطَى خَى هیسی ثٌساظم. هیرَام ًجَزم. هی 

  فمط یه سبعت ظهبىهي  ذبطط ظلوی وِ ثْت وطزم، ووىت وٌن ثِ حمت ثطسی.

 هی ذَام.

 وٌَى ضىستِ ضسى ًبگْبًی توبم ثبٍضّبیت ضا تدطثِ وطزُ ای؟تب 



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

5 
 

 م...چطا...عوَ-

 ظز.پَظذٌس 

ذیلی پبوتط اظ اًٍی وِ لسضت پَل تَ  وطي. هیّن آزهب ثِ ذبطط اضث ثطازضضَى ضٍ -

 ضٍ زضن وٌی.

 هي آضاهطت ضا ثب چطن زیسُ ای؟أفطضٍیرتي ه وٌَىتب 

 عوَم...ثبٍضم ًویطِ.-

 خلَتط آهس.ووی 

ثبثت وطزم وِ ّیچی، اگطم ًتًَستن ثبثت بثت وٌن یب ًِ. اگِ یب هی تًَن ثثبالذطُ -

ى ضه ٍ ضجِْ ٍ ثب آضاهص ثِ ٍوٌن وِ ثِ ذبطط ذَزت اهیسٍاضم ًتًَن، اًٍَلت ثس

 هی زی.زٍست زاضتٌطَى ازاهِ 

 زیسُ ای؟ضا  توبم اهیسّبیتى وٌسى خبوٌَى تب 

 هبهبًن چی؟ هبهبًن هی زًٍِ؟-

 ًتَاًست زض چطوبًن ًگبُ وٌس.زیگط 
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ل زازى عوَت ایٌب ٍاسِ تحَی. چَى ذجط زاضتِ ثبضِاحتوبل هی زم ًوی زًٍن. ٍلی -

هیطس. هي ووتط اظزٍاخت ثْن هی ذَضز ایي فطبضم ب ثْت تحت فطبض ثَزى. اگِ ّسٌس

 فىط هی وٌن ایي فطبض اظ سوت هبهبًت ثَزُ.

 ؟ضٌیسُ ایسَذتي اعتوبزت ضا ثَی وٌَى تب 

اٍى ظیط ثبض . ٍلی اظ یبسط ذَاستِ ثَز ثب هي اظزٍاج وٌٍِلتی ّیدسُ سبلن ثَز عوَم -

 ًطفت. 

 طز.وظهعهِ 

 ایٌسفعِ یبسیي ضٍ علن هی وٌِ.احتوبالً  هی زًٍستن.-

 زفي وطزُ ای؟ ثب زستبى ذَزتیىدب ٍ ، توبم اعضبی ذبًَازُ ات ضاوٌَى تب 

 هي...هي...چیىبض وٌن؟-

 ضا خلَ آٍضز ٍ ضٍی زستبى هطتعص هي گصاضت.زستص 

ثْت ضىي وٌي ٍگطًِ هوىٌِ اسٌبز ضٍ ثجطى یِ خب ضفتبض وي. ًجبیس ّیچی. عبزی -

زٍ سبعت سطضَى ضٍ گطم وي تب هي یىی  ضت ّوِ ضٍ ثِ ضبم زعَت وي.ِ. یِ زیگ

وِ اسٌبز ضٍ ثْت زازم ّطوبضی صالح هی زًٍی ثتًَن گبٍصٌسٍق ضٍ ثبظ وٌن. ثعس 

 اًدبم ثسُ.

 اگِ...ثٌساظًت ظًسٍى چی؟-
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 ضا ًَاظش وطز.ستن ز

 ب ضٍ پیسا وطزم. الظهِ؟ّالظم ًیست ثسًٍي هي سٌس-

 ؟چطیسُ ای ی ضاٍ ثیىس ییٍالعی تٌْب طعن وٌَى تب 

 گیط ثیفتی چی؟؟ اگِ چطَضی هی ذَای گبٍصٌسٍق ضٍ ثبظ وٌی-

 زستن ضا فطبض زاز.ایٌجبض 

 ٍاسِ هي ظهبى ثرط. ّویي.تَ ًگطاى ایٌب ًجبش. فمط -

وِ ثِ خٌگل پٌبُ هی ثطزم. خبیی ثبیس فطاض هی وطزم. اًستن ثٌطیٌن. ثبیس ًوی تَزیگط 

 ثتَاًن ثب حیَاًْب ظًسگی وٌن ٍ اظ ذطط آزهْب ثِ زٍض ثبضن.

تطًح...اگِ ًتًَی ثِ اعصبثت هسلط ثبضی ٍ چیعی ضٍ لَ ثسی فطصت فْویسى ٍالعیتب -

 .ويضٍ خوع حَاست  ضٍ اظ ذَزت هی گیطی.

ضجیِ صسای خالزی ضسُ ثَز وِ حىن اعسام صبزض صسایی وِ هی ضٌبذتن ظیجبتطیي 

یبسط زض گَضن ایٌىِ خَاثص ضا ثسّن اظ وبفی ضبح ثیطٍى آهسم. صسای ثسٍى  هی وطز.

الظم ًیست لیصط ثطی ٍاسوَى، ٍای ثِ حبلت اگِ اًگطتت ثِ اٍى پسطُ ثرَضُ "پیچیس

ایٌجبض صسای  "زیگِ ًجیٌن ٍاسِ وسی ذط ٍ ًطَى ثىطی ٍ ثی ذجط اظ هي وبضی ثىٌی.

عٌَاى حك ًساضی  تطًح...ثِ ّیچ عٌَاى...تبویس هی وٌن ثِ ّیچ"عوَ گَضن ضا پط وطز
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ثبّبت توبس ًجیٌن، ثِ گَضن ًطسِ وِ ثب هیالز زض اضتجبطی. اگِ  زًجبلص ثطی. ًطٌَم،

الظم ثسًٍن ذَزم حطف ثعًی یب ثجٌیص زیگِ ًِ هي ًِ تَ، ی. ثبّبش گطفت خَاة ًویس

 "ِ.ِ گَضص ًطسحتی صسای تَ ثپی هبخطا ضٍ هیگیطم. اهب 

هیالز ثِ  هی وطزم اسْبل ضسُ ام.ثِ زستطَیی زاضتن. احسبس زضز هی وطز. ًیبظ زلن 

ٍلت زضٍغی اظ فىط وطزم وِ ثِ خع ّوبى یىجبض ّیچ ٍلت ثِ هي ًبضٍ ًعزُ ثَز. ّیچ 

چیع ثِ ًظط عبزی هی آهس. ثِ ضت عطٍسی ام فىط وطزم. ّوِ ثِ زّبًص ًطٌیسُ ثَزم. 

 ..!خع لجرٌسی وِ وبپیتبى ثِ ضٍین ظز.
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اًستن ضاُ ثطٍم ًِ زیگط ًِ هی تَیبزآٍضی لجرٌس وبپیتبى آذطیي اتن تَاًن ضا هٌفدط وطز. 

سطم گیح هی ضفت. ثِ زیَاض هغبظُ ای تىیِ زازم ٍ ثبیستن. ذبًِ ّن ًوی تَاًستن ثطٍم. 

هیالز زضٍغ هی گفت زِ؟ اگط ّوِ زیع خعلی ثبضس زِ؟ هثل زطوبًن ضا ثستن. اگط 

ذَزش زض توبم ایي پٌح سبل! اهب آى عىس اظ گَضی عوَین فَضٍاضز ضسُ ثَز. عوَ 

ی پسضم گفتِ ثَز ذبًِ پسضثعضگن ضا ثِ اسن ذَزش ظزُ تب ثِ ٍلتص. اهب زض ٍصیت ًبهِ

غوبى، هبله ظهیي ٍ گفتِ ضسُ ثَز هي هبله آى ذبًِ ام. هبله لسوتی اظ ذبًِ ثب

هغبظُ. اگط ضاست ثبضس زِ؟ زطا ّیسىس ثِ هي زیعی ًگفتِ؟ زطا ایٌْوِ سبل ّیر 

عوَ زطَض؟  هبزضم ذجط زاضتِ ٍ ثِ هي ًگفتِ؟اسوی اظ ٍصیت ًبهِ پسضم آٍضزُ ًطسُ؟ 

آخ عوَ...آخ. هٌىِ حبضط ثَزم خبًن ضا ثطایت ثسّن. هوىي است هطا ثِ پَل فطٍذتِ 

ت زاضت زطَض هی تَاًستن ثب ایي زضز وٌبض ثیبین؟ هي غن ضفتي هیالز ثبضی؟ اگط ٍالعی

هیالز غطیجِ ثَز ٍ زٍام آٍضزم، ثب  ضا ثِ اهیس ذبًَازُ ام تحول وطزُ ثَزم حبال زِ وٌن؟

ظذن ذٌدط ذَزی زطَض سط وٌن؟ ضبیس ثْتط ثبضس ًفْون. ّوبى ثْتط وِ ًفْون. اهب ثب 

ضسُ ام زِ وٌن؟ ثب ایي زضٌِ ای وِ زض ووطم ایي ضه زِ وٌن؟ ثب اعتوبز ذسضِ زاض 

 ذسایب زِ وٌن؟ خب ذَش وطزُ زِ وٌن؟ هي زِ وٌن؟

 تطًح...-
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ثبیس ثسن اهلل هی گفتن. ثبیس لجل اظ ٍضٍزم ثِ آى وبفی ضبح ثسن اهلل هی گفتن. فىط 

وطزم زیگط زیعی ثطای اظ زست زازى ًساضم. اهب ذَزم ضا ثبذتن. ضبیس اگط ثسن اهلل    

 فتن ّوِ زیع طَض زیگطی ضلن هیرَضز.هی گ

 تطًح...-

یبسط زٍستن ًساضت. اهب یبضبض زطا؟ عوَ زطا؟ آًْب وِ زٍستن زاضتٌس. هگط هی ضس 

زضٍغ هیطس وبَّ سىٌدجیي ذَضزًْبیوبى  ضبٌّبهِ ذَاًی ّب عوَ زضٍغ ثبضس؟ هگط

ْبیی هگط هی ضس ضجْبی تٌثبضس؟ هگط هی ضس ًبضًح ٍ تطًح گفتي ّبیص زضٍغ ثبضس؟ 

ٍ زضززل وطزًْبیوبى زضٍغ ثبضس؟ هي زمسض زض تطریص ضاست اظ زضٍغ ضعیفن. هي 

 زمسض زض ضٌبذتي آزهْب ثِ زضز ًرَضم. هي زمسض ثسثرتن...زمسض ثسثرتن.

 تطًح...ثب تَام.-

زیگط هَثبیل ٍ پَل زستن وطیسُ ضس. فىط وطزم زاضًس ویفن ضا هی زظزًس. ذت ثسظزًس. 

 ایٌْوِ ثطٍت زاضتن. ٍلی ثِ زِ زضزم هیرَضز؟ رَضز؟ هيثِ زِ زضزم هی

 تطًح؟ صساهَ هی ضٌَی؟-

خسون اظ زیَاض خسا ضس. ثِ ظٍض زطوبًن ضا ثبظ وطزم. هیالز ًگطاى ٍ عصجی ًگبّن    

هی وطز. ثسٍى ایٌىِ زیگط حطفی ثعًس هطا ثب ذَزش ثِ سوت هبضیي ثطز ٍ ووه وطز 

م. ًوی ذَاستن آزهْب ضا ثجیٌن. زلن خٌگل ثٌطیٌن. ًوی تَاًستن زطوبًن ضا ثبظ ًگِ زاض

 هی ذَاست. هي ثب گطگْب ضاحت تط وٌبض هی آهسم. 



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

3 
 

آة سطزی وِ ثِ صَضتن پبضیسُ ضس تىبًن زاز. تب ذَاستن حطف ثعًن هطت زٍم ٍ سَم 

 ّن آهس. صَضت ٍ گطزًن ذیس ضس. ثِ ذَزم لطظیسم.

 ذَثی تَ؟-

 زُ ثَز؟ًگبّص وطزم. ثی هعٌی تط اظ ایي سَال پیسا ًىط

 لطاض ثَز لَی ثبضی. ثب ایي ضیرت ٍ لیبفِ ثطی ذًَِ وِ فبتحوَى ذًَسست. -

 آذطیي تالضن ضا وطزم.

اظ ودب هعلَم زًجبل اًتمبم اظ اظ ودب هعلَم ضاست ثگی؟ اظ ودب هعلَم زظز ًجبضی؟ -

 ی هي ًجبضی.ذبًَازُ

 ذٌسیس.

ٍاسِ زظزی اًگبض تَ ایي هست وِ ًجَزم فیلن اوطي ظیبز زیسی. آذِ زذتط خبى، هي -

ی ضوب زیعای ثب اضظش تطی ًسجت ثِ وطزى پٌح سبل ٍلت زاضتن. هطوئٌن تَ ذًَِ

یِ ضت وِ تَ ذَاة ثَزی زْبضتب اظ اٍى عتیمِ ّب  اگِ پیسا هیطِ. گبٍ صٌسٍق عوَت

   ول ظًسگیوَ ثستِ ثَزم. ،ضٍ ثط هیساضتن

 ایي ضا ّن ضاست هی گفت، هتبسفبًِ ضاست هی گفت. 



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

4 
 

هي اگِ زٍستت ًساضتن زطا ثبیس ٍاسِ گفتٌص تب ضت عطٍسی صجط هی وطزم؟ هي -

اگِ ًیت پلیسی زاضتن هی تًَستن اظت سَاستفبزُ وٌن ٍ غیت ضن. تَ هی هًَسی یِ 

اّىبضای عوط ثی آثطٍیی ٍ ذَزت ٍ ذبًَازت. هطوئي ثبش ٍاسِ ضطثِ ظزى ثِ ضوب، ض

 ذیلی ثْتطی ٍخَز زاضُ.

ی ایي ضا ّن ضاست هی گفت. هیالز طی ایي پٌح سبل، ّیر ٍلت اظ هي ذَاستِ

 غیطهعمَلی ًساضت.

ی تطًح هب یِ عىس زاضین وِ اظ گَضی عوَت پیسا ضسُ. یِ عىس اظ ٍصیت ًبهِ-

ضٍ ثبثبت. ضبیس خعلی ثبضِ. هي ًوی زًٍن. اهب ثبیس ثفْوین. ثبیس ضاست ٍ زضٍغص 

ثفْوین. تَ ًوی ذَای ثسًٍی زطا ظًسگیوَى ذطاة ضس؟ ًوی ذَای ثسًٍی زطا هٌَ 

هدجَض وطزى اظ تَ فبصلِ ثگیطم؟ ثطات هْن ًیست وِ زطا ایي ٍصیت ًبهِ اظ تَ هرفی 

 ضسُ؟

 هْن ثَز. هْن ثَز. ثِ ذسا وِ هْن تط اظ ًفس وطیسًن ثَز.

ًىطزم. زطا ًوی تًَی ثْن اعتوبز پٌح سبل ثْت زضٍغ ًگفتن، ذیبًت ًىطزم، ثسی -

 وٌی؟ تَ ثِ خع ّوَى یِ ثبض وِ همصطضن هي ًجَزم، وی اظ هي ثسی زیسی؟

 ًسیسُ ثَزم. ثسی ًسیسُ ثَزم.

 ضٍ، ضٍ آة ثطیعم. ّوطَىِ اگِ ثحث اًتمبم ثبضِ هي االى زًجبل اًتمبهن. هی ذَام پت-

زًٍی ضیسه ثبظ وطزى هی  ؟فىط وطزی ٍاسِ هي ضاحتِ هثل زظزا ٍاضز ذًَتَى ثطن

زٍضثیي ثبضِ، اگِ گیط اًٍدب اٍى گبٍ صٌسٍق زمسضُ؟ ضبیس زظزگیط زاضتِ ثبضِ، ضبیس 
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ثیفتن ثِ ذبن سیبُ هی ضیٌن. ٍلی هی ذَام ایي وبض ضٍ اًدبم ثسم، ثِ ذبطط تَ، ثِ 

  ذبطط ذَزم، ثِ ذبطط ّطزٍهَى.

 زستن ضا ضٍی فىن گصاضتن. زضز هی وطز.

 زیىبض وٌن؟-

دطٌجِ ّوِ ضٍ زعَت وي ذًَِ ثبثبثعضگت. اًٍدب ًمطِ وَضُ ذططش ٍاسِ ّویي پٌ-

ووتطُ. خوعتَى وِ خوع ضس ثِ هي ذجط ثسُ ٍ تب ٍلتی ثْت پیبم ًسازم اخبظُ ًسُ وسی 

ب ضٍ خوع وي ٍ ًصاض تب آذط ضت وسی ثِ ّ یِ ثًَِْ ای هَثبیلثِ اظ هْوًَی ذبضج ضِ. 

 گَضیص زستطسی زاضتِ ثبضِ وِ اگِ زٍضثیي ٍ زظزگیطی ّست ًتًَي زه وٌي. 

 هغعم وبض ًوی وطز. ًوی فْویسم زِ هی گَیس. ًوی فْویسم زضست ٍ غلط زیست.

احسبس ثسی زاضی. اهب ثبیس ذَزت ضٍ خوع ٍ هی زًٍن ضَوِ ضسی. هی زًٍن زمسض -

 خَض وٌی تطًح. ثِ ذًَسطزی ٍ آضاهطت ًیبظ زاضین.

 هلتوسبًِ ًگبّص وطزم.

 ضبیس ّوِ زی یِ سَءتفبّن ثبضِ. هگِ ًِ؟-

 زطن ٍ ظثبًص ثب ّن ّوسل ًجَزًس.
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االًن هی ثطهت ذًَِ. تب هی ضسین اظ ایي آة ثرَض ٍ ثِ ذَزت هسلط ضَ.  آضُ. ضبیس.-

 ٍلتوَى هحسٍزُ. وبفیِ ثَ ثجطى ٍ ّطزی ًمطِ وطیسین ثِ ثبز ثطُ. 

 ظیطلت گفتن:

 عوَم ًوی تًَِ ایٌمسض ثس ثبضِ. ًوی تًَِ. هحبلِ.-

 استبضت ظز ٍ گفت:

ثبثت ضِ. اهیسٍاضم تَ ایي  ایي زًیب ثِ هي ًطَى زازُ وِ ّوِ ثسى هگط ایٌىِ ذالفص-

 هَضز ّن ذالفص ثبثت ضِ.

 ٍ سبوت هبًسم. اٍ ّن فْویس ٍ سىَت وطز.اًساذتن طعٌِ ای ثِ صَضتص  پطًگبُ 

**** 

ییعی زضذتْب ٍ وبی پبٍ ٍاضز ذبًِ ثبغ ضسم. زطون وِ ثِ ً ضا زاذل لفل زطذبًسمولیس  

ایٌدب زٍضم وٌٌس. اًگبض  ثی حسضبى وِ افتبز اضىن سطاظیط ضس. اًگبض لطاض ثَز اظ ظیجبیی

لطاض ثَز ثطٍم. اظ ضست زلتٌگی ٍ غطیجی احسبس ذفگی هی وطزم. ٌَّظ زٍ لسم ثط 

ًساضتِ ثَزم وِ یبسیي صساین ظز. سطیع اضىْبین ضا پبن وطزم ٍ ثِ تٌْب وسی وِ 

 ٌَّظ ضه ًساضتن ذیطُ ضسم. 

 ودب ثَزی تب ایي ٍلت ظْط؟-

 آة ثیٌی ام ضا ثبال وطیسم.
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 ی؟گطیِ وطز-

 سطم ضا ثبال ٍ پبییي وطزم.

 زطا؟-

 احسبس هی وطزم لطاض است تب اثس ًجیٌوص.

 ضفتِ ثَزم سط ذبن ثبثب. زلن ذیلی گطفتِ ثَز.-

ٍ ثغل وطز زض یه حطوت ًبگْبًی سطم ضا ثبًیِ ثِ صَضتن ذیطُ هبًس ٍ سپس زٌس  

 ثَسیس.

 خَخِ وجَتط ظضتن.  ًجیٌن اضىت ضٍ-

 ٌص اهىبًپصیط ثَز؟ظًسگی ثسٍى یبسیي ٍ هحجت ّبی ظیطپَستی ٍ ضیطٌت ّبی ضیطی

 هطسی. هي ثطم ذًَِ. یِ ون استطاحت وٌن.-

 زستن ضا گطفت.

 زضست وطزُ ٍاسوَى. ّوِ اًٍدبى. ثطین ًبّبض ثعًین. لجٌبًیًویطِ. ثوط یِ غصای -

 تَاى ضٍ زض ضٍ ضسى ثب عوَ ضا ًساضتن.

 صلِ ًساضم. سطم زاضُ هٌفدط هیطِ. هیرَام ثطم ثرَاثن.َحبلن ذَة ًیست. ح-
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 لن زاز.َخِ ثِ حطفْبین، ووی ضٍ ثِ خلَ ّتثی 

یِ هسىي ذَضگلن هیسم  ثطی تٌْب تَ اتبلت ثطیٌی وِ زی؟ هیطین ًبّبض هیرَضی.-

 ًویطِ گطٌِ ثوًَی وِ. ثْت. ثعسش هیطی هیرَاثی. 

 . ّویي ضا ون زاضتن. اظ پس یبسیي وِ ثط ًوی آهسم

 یبسیي هیگن حَصلِ ًساضم.-

 ضا زٍض ضبًِ ام اًساذت ٍ گفت:زستص 

 تب حبال ثْت گفتِ ثَزم صسات ضجیِ ثَق پیىبى خَاًبًِ؟-

ظٍض سالم وطزم ٍ ثِ ظٍض خَاة ثِ ص. هب ثِ ذبًِ ّوعهبى ضس ثب ذطٍج یبسط اظ اتبلٍضٍز 

زاز. ّوِ زٍض هیع ًبّبض ذَضی ًطستِ ثَزًس. هبزض ٍ هٌب ّن ثب پبضذ ّبی زٍغ ٍ ًَضبثِ اظ 

ثِ هستمین ثب ذَضطٍیی پبسد زازًس. سالم وطزم. ّوِ ى آهسًس. زٍثبضُ آضپعذبًِ ثیطٍ

 پطسیس:هبزض ثطگطتن ٍلتی ة سطز ضستن. ط ٍ صَضتن ضا ثب آزستطَیی ضفتن ٍ س

 ودبیی اظ صجح؟ گَضیتن وِ ذبهَضِ.-

 گفت:عوَ 

 سطحبل ًیستی اًگبض.ذَثی زذتطم؟ -

ثبظی وطزى زمسض سرت  ًمص هی فْویسم ثبظیگط ثَزى ٍیبسیي ًطستن. تبظُ وٌبض 

 است.
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 زضز هی وٌِ.سطم  ضفتِ ثَزم سط ذبن ثبثبم.-

 عدیت وِ خوع ضا فطا گطفت ثب آُ هبزضثعضگن ضىستِ ضس.سىَتی 

 ٍاسِ هحوسم یِ شضُ ضسُ. وبش ثِ هٌن گفتِ ثَزی هی اٍهسم ثبّبت. زلن -

ای ًبى ضا ضیع اذتیبض ثِ عوَ ًگبُ وطزم وِ ثِ ظطف غصایص ذیطُ ضسُ ثَز ٍ تىِ ثی 

هبزض ًگبُ وطزم وِ ثِ  یبضبض ًگبُ وطزم وِ ثطای پسطش غصا هی وطیس.ثِ  ضیع هی وطز.

 یبسط ثَز. ًگبُ هی وطزهتفىطاًِ ثِ هي وسی وِ . تٌْب ًَضیسزٍغ هی 

 ضبز ثبضِ.ذسا ضحوتص وٌِ. ضٍحص -

 ضا تىبى زازم.ضا هٌب گفت. سطم ایي 

 ًن. هوٌَ-

 ثطمبثن ضا اظ همبثلن ثطزاضت ٍ گفت:ثوط 

ایٌن ثطیعم ٍلتی اظ زستپرت هي ثرَضی ّطزی غصِ ٍ سطزضزُ فطاهَضت هیطِ. اظ -

 ٍاست؟

یب آضام اًساذتي ًمبة افطاز زٍض ایي هیع ای ًساضتن. ثطای ثبظی هی وطزم. زبضُ ثبیس 

  ثبیس ثبظی هی وطزم.گطفتٌن 

 زستت زضز ًىٌِ. -
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فطٍ زازى ّط لموِ هحتبج آة گَاضاتط اظ غصایی ثَز وِ آى ضٍظ ذَضزم. ثطای ّالّل 

ثبض ثِ ظثبًن آهس وِ ّوبى سط هیع ّوِ ضا ثطای پٌدطٌجِ زعَت وٌن اهب صجط ثَزم. زٌس 

ثطًبهِ ی گطبزُ اًدبم هیطس. ثب ثبیس ثب لت ذٌساى ٍ زْطًُجَز. ایٌىبض وطزم. ٍلتص 

ٍ  وبپیتبى اظ ذبًِ ثیطٍى ًوی ضفت وِ هستی ثَزضیسه ًساضت. ذصَصبً ضیعی. خبی 

  ثِ ّوِ زیع هسلط ثَز.

 ضا ذَضزم ٍ اظ سط هیع ثلٌس ضسم.این غص

 اخبظتَى ثطم یِ ون زضاظ ثىطن. هغعم زاضُ هٌفدط هیطِ.هطسی ثبثت ّوِ زی. ثب -

 ثب ًگطاًی گفت:عوَ 

 ذیلی سطخ ضسُ.زطوبت  ؟هی ذَای ثجطهت زوتط-

 ثگیطم.  ی زطون ضاخلَی خوع ضسى اضه زض وبسًِتَاًستن 

 گطیِ وطزم ثِ ذبطط ّوًَِ.ذیلی  ًِ عوَ خَى ذَثن.-

احسبس هی وطزم االى است وِ غص  ثِ سوتن آهس ٍ هطا زض آغَش گطفت.ٍ ثطذبست 

 ن. وٌ

طین یِ وِ حبلت ثْتط ضس ثب ّوسیگِ هیعصط . هي ایٌدَضی ثجیٌوت زاغَى هیطوب-

 اظ ثس تَ ذًَِ هًَسی افسطزُ ضسی.زیِ؟ زذتطی. ًظطت زٍضی هی ظًین. پسض 

ایي آغَش ذَزم ضا ضٌبذتِ ثَزم. هي ثب ایي ثَ ثعضي ضسُ ثَزم. زض وطیسم. هي ًفس 

اظ پسضم، ثْتط اظ ایي فضب ٍ ایي حصبض ضا ثیطتط ٍ ثْتط اظ ذَزم هی ضٌبذتن. ثیطتط 
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ثب ّدَم الضرَضّب زِ پطٍاظ ًساضتن. اهب یي ذبًِ ثَزم. ثبل ی لفسی اپطًسُهي هبزضم. 

 هی وطزم؟

 زضز ذَة ضِ ذجطتَى هی وٌن.ایي سطهطسی عوَ خَى. اگِ -

 ّن وٌبض هب ایستبز ٍ گفت:هبزض 

 ون ثرَاثی حبلت ذَة هیطِ.ثیب ثطین هبهبى خَى. یِ -

ي ثِ اتبلن آهس ٍ ٍازاضم وطز هثب  ّوطاُ هبزض ثِ ذبًِ ثطگطتین.ٍ  عوَ فبصلِ گطفتناظ 

زضاظ ثىطن. ذَزش ّن وٌبضم ًطست ٍ اًگطتبًص ضا ثیي هَّبین فطٍ ثطز ٍ وف سطم 

ضفب ثَز. ثِ زضز زاضتن ّویي وبض ضا هی وطز. زستبًص  ضا هبسبغ زاز. اظ ثسگی ّطٍلت

 ضسیس؟هی ضسیس.  یزستص وِ ثِ للجن ًوّطخب وِ هیرَضز تسىیٌص هیساز. اهب 

 هبهبى؟-

 هبى؟بخبى ه-

 ؟ ّب؟ نثِ یبز ثبثب زٍض ّن خوع ضیثعسش هیگن پٌدطٌجِ ذیطات وٌین؟ -

 ّوِ ضٍ زعَت هی وٌین. حلَا هی پعین ٍ ذیطات هی وٌین. ضجن ى. صجح آضُ هبهب-

 ضا هعُ وطزم.حطفن 
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وبضا ضٍ ذَزهَى ثىٌین فمط اسن هیعثبى ی ثبثبثعضي ایٌب ثگیطین. ّوِ اسن ضٍ ذًَِهط-

 ثسِ ّب ٍ ًَُ ّبضَىاگِ هیرَاز یِ خَضی ذَضحبلطَى وٌن. ضبیس . زلن ِاًٍب ثبض ضٍ

 ویف وٌي. ب خوع ثطي ثیطتط داًٍ

 فىط وطز ٍ گفت:ووی 

 هي حطفی ًساضم.گِ ایٌطَضی حبلت ثْتط هیطِ ا-

 بى؟هبه-

 ى؟خبى هبهب-

 هٌَ ذیلی زٍست زاضت؟ثبثب -

 ووی لطظیس.صسایص 

 ز.ت ثَزیًٍَِ-

 تَ ضٍ زی؟-

 ی تَ زٍست ًساضت.وس ضٍ تَ ایي زًیب ثِ اًساظُّیر زیع ٍ ّیر ی تَ. ًِ ثِ اًساظُ-

 صَضتن ّیر خبی ذطىی ٍخَز ًساضت.زض 

 زطا هي ّیسی اظش یبزم ًیست؟-

 ضس ٍ هَّبین ضا ثَسیس.ذن 
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 ذت ذیلی وَزیه ثَزی. -

 اًٍن ٍاسِ هطزى ذیلی خٍَى ثَز. -

 وطیس.آُ 

َ ٍاسِ یتین هي ٍاسِ ثیَُ ضسى خٍَى ثَزم، تهطزى خٍَى ثَز، ٍاسِ  اٍى آضُ هبهبى.-

 تَ وبض ذسا وِ ًویطِ زذبلت وطز.لی ٍضسى وَزیه ثَزی. 

 ثبض زیگِ ٍاسن تعطیف هی وٌی زدَضی هطز؟یِ -

 ّن گطیِ هی وطز.اٍ 

 ّویي ضاحتی.ثِ ضت ذَاثیس ٍ صجح ثیساض ًطس. -

اتفبلی ًیفتبزُ ثَز وِ عصجی ضِ؟ زعَایی، خط ٍ ثحثی؟ آذِ ٍاسِ  ضت لجلص ّیر-

 زی ثبیس تَ اٍى سي سىتِ وٌِ؟

 ذجط هیبز.ثی  وِ سي ٍ سبل ًویطٌبسِ هبهبى خَى. يهط-

 تَ ثعس اظ ثبثبم للجت هطیض ضس؟-

 ضا ضٍی صَضت ذیسن وطیس.زستص 
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اظ ًوی زًٍن زطَض اٍى ضٍظا ضٍ زٍٍم آٍضزم. ذسا سرت ثَز. ٌَّظم سرت ثَز. ذیلی -

اٍى ًجَز ًوی زًٍن االى عوَت ضاضی ثبضِ وِ ّوِ زی ضٍ ٍاسوَى ضاحت وطز. اگِ 

 زِ حبل ٍ ضٍظی زاضتین.

 عوَ ٍ ثبثب ضاثططَى ذَة ثَز؟-

 ٍاسِ ّن خَى هیسازى.-

 زدَضی ثب ثبثبم آضٌب ضسی؟-

 ّوسبیِ ثَزین زیگِ.-

 سیي؟ضك ضیعٌی عب-

 هٌن ًِ ًگفت. ثعضگت اٍهس ذَاستگبضی. ثبثبی اظزٍاخوَى سٌتی ثَز. هبهبى -

 ثعسش زی؟ثعسش عبضك ضسیي؟-

 ضا اظ ثیي هَّبین ثیطٍى آٍضز ٍ گفت:زستص 

هَلع هثل االى ًجَز وِ اٍ تب حبال ّعاض ثبض ایٌب ضٍ اظم پطسیسی هبهبى خَى. اٍى -

اٍل اظزٍاج هیىطزین ثعس هْط ططف هی افتبز ثِ عبضك هیطي ثعس اظزٍاج هیىٌي. هب 

زیگِ زطوبت ضٍ ثجٌس ٍ سعی وي ثرَاثی. االًن  ٍ ثبثبتن هستثٌی ًجَزین.زلوَى. هي 

 ّوِ ضٍ ًگطاى وطزی.اهطٍظ 

 اظ اهطٍظ هي زِ هی زاًست؟وطزم ٍ زطوبًن ضا ثستن. هبزض سىَت 
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آخشیٗ لشظ ٔٛخٛد دس ثسشٝ سا ثبال ا٘ذاخشٓ ٚ ثذٖٚ آة لٛسر دادْ. ایٗ لشظ سا ٔیالد 

ثٝ ٔٗ ٔؼشفی وشدٜ ثٛد. لجُ اص أشحبٟ٘بیی وٝ ثٝ خبؼشضبٖ ثٝ ضذر اسششس داضشٓ 

آساْ ٔی ٌشفز. أب أشٚص اص صجح سب وٖٙٛ سٝ یىی ٔی خٛسدْ ٚ ؼذص لّت ٚ اظؽشاثٓ 

 ػذد ثّیؼیذٜ ثٛدْ ٚ اٍ٘بس ٘ٝ اٍ٘بس.

 سش٘ح ضٕغ ٞب سٚ ٞٓ ثیبس.-

ی ٔبدسثضسي ٌزاضشٓ ٚ سٚضٙطبٖ اؼبػز وشدْ ٚ ضٕغ ٞب سا دس ضٕؼذا٘ی ٞبی ػشیمٝ

وشدْ. اص ثؼذاص ظٟش ثٝ ثؼذ ثٝ ؼشص ػدیجی دذسْ سا دس ٌٛضٝ ٚ وٙبس خب٘ٝ ٔی دیذْ. 

حعٛس سٚحص ٙذاٖ، ٌبٞی اخٕٛ، ٌبٞی اضه ٔی سیخز، ٌبٞی ِجخٙذ ٔی صد. ٌبٞی خ

اٍ٘بس ثب ٔٗ حشف  سا دس ٘ضدیىی اْ احسبس ٔی وشدْ. اٍ٘بس وٙبس ٌٛضٓ ٘فس ٔی وطیذ.

ٔی صد. اٍ٘بس ثؼذ اص سبِٟب دٚثبسٜ ثٝ ایٗ خب٘ٝ ثشٌطشٝ ثٛد. اٍ٘بس ٔی خٛاسز ٘فش اِٚی 

 ثبضذ وٝ ثش سش ایٗ ٔیض ضبْ ٔی ٘طیٙذ.

 سش٘ح، ثبثب، یٝ سش ثضٖ ثجیٗ ػٕٛر ایٙب ودب ٔٛ٘ذٖ؟-

اص صجح، ِجخٙذ اص ِت دذس ثضسي ٚ ٔبدس ثضسٌٓ خذا ٕ٘ی ضذ. ٌبٞی سشی چطٕب٘طبٖ سا 

دبن ٔی وشد٘ذ ٚ ثب دػبی خیش ٔشا ٔی ثٛسیذ٘ذ. حس خٛثی داضشٙذ وٝ ثؼذ اص سبِٟب 

ٖٛ ثٛدٖ دٚثبسٜ ی خٛدضبٖ ٔیٟٕب٘ی ٔی دٞٙذ. حس ثضسي ثٛدٖ ٚ سشدٚثبسٜ دس خب٘ٝ

 ثٝ ٚخٛدضبٖ ثبصٌطشٝ ثٛد.
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 داسٖ ٔیبٖ. اص دٙدشٜ ٔی ثیٕٙطٖٛ.-

اص دٙدشٜ ٔی دیذٔطبٖ. ػٕٛ، یبضبس، ٔٙب، یبسش، ثٕش ٚ یبسیٗ ثٝ ٕٞشاٜ ثچٝ ٞب. ثب ٔبدس ثٝ 

اسشمجبِطبٖ سفشیٓ. ؼٛسی ٕٞذیٍش سا ثغُ وشدیٓ ٚ ثٛسیذیٓ اٍ٘بس سبِٟبسز وٝ اص ٞٓ 

 ٔیض ٘طسشٙذ، سجذی ثشداضشٓ ٚ سشاغطبٖ سفشٓ.دٚسیٓ. ثٝ ٔحط ایٙىٝ دٚس 

 سحٛیُ ثذٖ. أطت سىِٙٛٛطی ٕٔٙٛػٝ. خبٔٛش وٙٗ ٚ ِؽفبً ٕٞٛ ٔٛثبیُ ٞبضٖٛ سٚ -

ٌٛضی ٞبیطبٖ سا یبضبس ٚ یبسیٗ ثب غشغش  ِجخٙذ ٚ  ػٕٛ ٚ ٔبدس ٚ ٔٙب ٚ ثٕش ثب سظبیز ٚ

 داخُ سجذ ا٘ذاخشٙذ. ٔمبثُ یبسش ایسشبدْ.

 ٌٛضی ِؽفبً.-

 ٍ٘بٞٓ وٙذ ٌفز: ثذٖٚ ایٙىٝ

 ٔٗ ٔٛثبیّٓ سٚ الصْ داسْ.-

 لبؼؼب٘ٝ ٌفشٓ:

 اسشثٙب ٘ذاسٜ. -

 ایٙجبس ٔثُ سًٙ چطٕص سا ثٝ ٔٗ دٚخز.

 ٌفشٓ ٔٛثبیّٓ سٚ الصْ داسْ.-

 ٕ٘ی سٛا٘سشٓ ٔثُ ٕٞیطٝ ثششسٓ ٚ خب ثض٘ٓ. خؽش اصّی خٛدش ثٛد.

 ٔٙٓ ٌفشٓ اسشثٙب ٘ذاسٜ.-
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 ػٕٛ دب دسٔیب٘ی وشد.

 چیضی ٕ٘یطٝ ثبثبخٖٛ. ثبیذ ثٝ لٛاػذ ٟٕٔٛ٘ی احششاْ ثزاسیٓ.یىی دٚ سبػز وٝ -

ثذٖٚ ایٙىٝ حشی یه ثب٘یٝ چطٓ اص ٔٗ ثٍیشد ٔٛثبیّص سا اص خیت دیشاٞٙص دسآٚسد، 

 خبٔٛش وشد ٚ داخُ سجذ ا٘ذاخز. ِجخٙذ ِشصا٘ی صدْ ٚ ٌفشٓ:

 آ ثبسیىال.-

ِحظٝ ظشثبٖ لّجٓ . "حّٝ"سجذ سا داخُ آضذضخب٘ٝ ثشدْ ٚ سشیغ ثشای ٔیالد سبیخ وشدْ

ثٝ ِحظٝ ثیطشش اٚج ٔی ٌشفز ثٝ حذی وٝ ٘فس وطیذٖ ثشایٓ دضٛاس ضذٜ ثٛد. ٍ٘شاٖ 

ثٛدْ، ػزاة ٚخذاٖ داضشٓ، احسبس ٔی وشدْ یه خبئٙٓ. ثٝ دسسشی وبسی وٝ ا٘دبْ 

دِٓ ٔی خٛاسز ٔی سٛا٘سشٓ ثٝ آٖ دادٜ ثٛدْ ایٕبٖ ٘ذاضشٓ. أب دیٍش ساٜ ثشٌطشی ٘جٛد. 

سٛح داؽ سا داخُ ظشفص سیخشٓ ٚ سش ٔیض ثشدْ. ٕٞٝ شیخ ثشْٚ. سفش ثی ثبصٌطشی ٔ

 ٔطغَٛ حشف صدٖ ثب یىذیٍش ثٛد٘ذ. ػٕٛ سىٝ ای حّٛا ثشداضشٝ ثٛد ٚ صیش ِت فبسحٝ 

أطت اٌش خفٝ ٕ٘ی ضذْ ػدیت ثٛد. ثٝ آضذضخب٘ٝ ثشٌطشٓ ٚ ٕٞشاٜ ٔبدس ٔی خٛا٘ذ. 

ؼشف ثٝ ثٝ ٚ چٝ چٝ ثّٙذ  غزای اصّی سا ٞٓ آٔبدٜ وشدیٓ ٚ سٚی ٔیض ٌزاضشیٓ. اص ٞش

 ضذٜ ثٛد. وٙبس ٔٙب ٘طسشٓ ٚ ثشای ایٙىٝ حٛاسٓ سا دشر وٙٓ دشسیذْ:

 خٛثی؟-

 ثب چطٕب٘ص ٌفز ٘ٝ.
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 خٛثٓ ػضیضْ. چمذس صحٕز افشبدیٗ.-

صیش ٍ٘بٜ سیضثیٗ یبسش خشار ٘ذاضشٓ ثٝ سبػشٓ ٍ٘بٜ وٙٓ. أب دَ سٛی دِٓ ٘جٛد. ػٕٛ ثّٙذ 

 ٌفز:

 خذا سحٕشز وٙٝ داداش.-

ٕ٘ی سٛاسشٓ اسسؼبش ِجٓ سا صٔضٔٝ ٚاس ثشای دذسْ ؼّت سحٕز ٚ ٔغفشر وشد٘ذ. ٕٞٝ 

 وٙششَ وٙٓ. أب ثب سٛخٝ ثٝ خٛ سٛخیٝ دزیش ثٛد. ٔبدس وٝ وٙبس یبسش ٘طسشٝ ثٛد ٌفز:

 خذا أٛار ٕٞٝ سٚ ثیبٔشصٜ. ثفشٔبییٗ. غزا سشد ٔیطٝ.-

 سیخشٓ ٚ ٌفشٓ:ثشای وشثالیی حسیٗ ٚ ص٘ص وٝ ثب خدبِز وض وشدٜ ثٛد٘ذ سٛح 

 سٛ سٚ خذا ساحز ثبضیٗ. ٔدّس ثبثبٔٝ. دِٓ ٕ٘ی خٛاد وسی ٌشسٙٝ اص سش ٔیض دب ضٝ.-

 وشثالیی حسیٗ ٞش دٚ دسشص سا ثٝ سٕز آسٕبٖ ٌشفز ٚ ٌفز:

 سٚح ٔحٕذ خبٖ ضبد. ایطبال سفیذثخز ضی دخششْ.-

ثشایٓ  صٔبٖثٝ خذا ٔٗ ثٝ ثخز خبوسششی ٞٓ ساظی ثٛدْ. ثبص ٞٓ چب٘ٝ ٚ ِجٓ ِشصیذ٘ذ. 

ٕ٘ی ٌزضز. اص آٖ ثذسش ٍ٘بٜ سّخ یبسش ثٛد وٝ سٞبیٓ ٕ٘ی وشد. احسبس ٔی وشدْ اص 

 دسٚغیٗ ثٛدٖ ٕٞٝ چیض خجش داسد.

 ػٕٛ لٛسٔٝ سجضی سا سٚی ثش٘دص سیخز ٚ ٌفز:
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ٔثالً ٔغبصٜ ِٛاصْ آسایطی یب ِجبس  ؟سش٘ح خبٖ، ٘ظشر چیٝ یٝ وبسی سٚ ضشٚع وٙی-

 ص٘ٛ٘ٝ. ٞشچی خٛدر دٚسز داسی.

 أطت خفٝ ٔی ضذْ. ثذٖٚ ضه.ٔٗ 

 ٕ٘ی دٚ٘ٓ. سب حبال ثٟص فىش ٘ىشدْ.-

ثٝ ٘ظش ٔٗ خیّی خٛثٝ. وبس وشدٖ سٚحیز سٚ ػٛض ٔی وٙٝ. سٛی اخشٕبع ثٛدٖ ثبػث -

ٔی سٛ٘ی یٝ فشٚضٙذٜ اسشخذاْ وٙی وٝ خسشٝ ٞٓ ٘طی. ٞب؟ چی ضبداثیز ٔیطٝ. 

 ٔیٍی؟

 ثغعٓ سا ٕٞشاٜ ثب آة فشٚ دادْ.

 . سٛ ایٗ فصُ حٛصّطٛ ٘ذاسْ.ثزاسیٗ اص اَٚ ثٟبس-

 یبضبس ِمٕٝ سا دس دٞب٘ص چشخب٘ذ ٚ ٌفز:

ی           خت سب ٔب ٔىبٖ سٚ دیذا وٙیٓ ٚ خٙس ٞب سٚ سفبسش ثذیٓ ٚ ٔغبصٜ آٔبدٜ-

 ثٟشٜ ثشداسی ضٝ سب ٕٖٞٛ ثٟبس ؼَٛ ٔی وطٝ.

 ٔبدس ٞٓ سبییذ وشد.

سبصٜ ٚاسٝ  افسشدٜ ٔیطی.ثٝ ٘ظش ٔٙٓ خٛثٝ. اص صجح سب ضت ٘طسشی سٛ خٛ٘ٝ وٝ چی؟ -

 ٔٙٓ خٛثٝ. ٔیبْ وٕىز. حبَ ٚ ٞٛاْ ػٛض ٔیطٝ.
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آٖ ٚلز ثٝ  ،وبش حشی یه ٘فش اص ػظٕز ثبسی وٝ سٚی ضب٘ٝ ٞبیٓ ثٛد خجش داضز

 ٔٗ ثٛد. ثؼذ اص ضىسز ػطمی سٟٙب چیضی وٝ فىش ٕ٘ی وشد افسشدٌی

 ثبضٝ ٔبٔبٖ خٖٛ. ثٟص فىش ٔی وٙٓ.-

أب ٕ٘ی ضذ. اٍ٘بس لّجٓ ٔیالد ٌفشٝ ثٛد ٘جبیذ ضه ثشاٍ٘یض ثبضٓ، ثبیذ ػبدی سفشبس وٙٓ. 

ثیشٖٚ اص سیٙٝ اْ ٔی ؼذیذ. ٘ٝ غزا اص ٌّٛیٓ دبییٗ ٔی سفز، ٘ٝ ٔی سٛا٘سشٓ دسسز ٚ 

حسبثی ٘فس ثىطٓ. سؼی وشدْ خٛدْ سا ثب سؼبسف ٚ ٔیٟٕبٖ ٘ٛاصی ٔطغَٛ وٙٓ. أب 

بٖ ػٕٛ ثٛد. ٔیالد چٝ ٔی وشد؟ اٌش ِٛ ٔی سفز چٝ؟ اٌش سٕبْ فىش ٚ روشْ دیص سبخشٕ

 ثبص ٞٓ ٘بٔشدی وٙذ چٝ؟ اٌش..اٌش...اٌش...

ی خٕغ ٚ خٛس وشدٖ آضذضخب٘ٝ ثٝ آ٘دب سفشٙذ. ٔٗ ضبْ وٝ سٕبْ ضذ ثٕش ٚ ٔٙب ثٝ ثٟب٘ٝ

ٞٓ سىٝ سىٝ ظشفٟب سا ثشایطبٖ ٔی ثشدْ ٚ دس ٕٞبٖ حبَ یٛاضىی ٔٛثبیّٓ سا چه    

 خجشی ٘جٛد. سٛی دِٓ ٌفشٓ: ٔی وشدْ. ٞٙٛص

 صٚد ثبش ٔیالد. دسز ثدٙجٖٛ. دذسْ دس اٚٔذ.-

   ٞبیطبٖ ٌٛش  ثٕش ظشفٟب سا سٕیض ٔی وشد ٚ ٔٙب داخُ ٔبضیٗ ٔی چیذ. ثٝ ٔىبِٕٝ

 .دادْٔی 

       اٍ٘بس  ،ٚاال ٔٙب خٖٛ، یبسش ٞٓ دسز وٕی ٘ذاسٜ. ضجب سب دیش ٚلز ٕ٘یبد سٛ اسبق"

. یب سٛ حیبغ لذْ ٔیض٘ٝ. دٚس ٚ ثش دبی سّٛصیٛ٘ٝثیذْ. یب ٔی خٛاد ٔؽٕئٗ ضٝ ٔٗ خٛا

 "اِجشٝ ایٗ سفشبساش سبصٌی ٘ذاسٜ. ِٚی ایٗ اٚاخش خیّی ضذیذ ضذٜ. ٕ٘یشٜ.وٝ اصالً ثبٔشْ 
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       سٛ حذالُ ٔی دٚ٘ی ودبسز. یب دبی سّٛیضیٛ٘ٝ یب سٛ حیبغ. ٔٗ دسدْ ایٙٝ وٝ "

ی. ٔی دٚ٘ی یبسش ٕٞیٙٝ. ِٚی ٔٗ ٕ٘ی دٚ٘ٓ ودبسز. سٛ ثٝ ایٗ سفشبساش ػبدر داس

 "ػبدر ٘ذاسْ. چٖٛ یبضبس ایٗ ٘جٛد.

ی ٔٛثبیّٓ سٚضٗ ضذ. خشار ٕ٘ی وشدْ اس اْ اس سسیذٜ سا ثخٛا٘ٓ. چٙذ ثبس صفحٝ

 ثسٓ اهلل ٌفشٓ ٚ ثبصش وشدْ.

فؼالً ػىسطٖٛ سٚ سٛ سٍّشاْ  سٙذٞب سٚ ثٝ دسشز ٔی سسٛ٘ٓ.  ٔٗ وبسْ سْٕٛ ضذ.-

 ٚاسز فشسشبدْ.

 وّٕبر صَ صدْ. اس اْ اس ثؼذی سسیذ. ٔشحیش ثٝ

. چیضایی وٝ لشاسٜ ثفٟٕی خٛضحبِز ٕ٘ی وٙٝ. سؼی وٗ لٛی سش٘حٚالؼبً ٔشبسفٓ -

 ثبضی.

ٔشبسف ثٛد؟ لشاس ثٛد ثیطشش اص ایٗ ٘بساحز ضْٛ؟ آ٘مذس وٝ ٔیالد ٞٓ ٔشا دػٛر ثٝ لٛی 

 ثٛدٖ ٔی وٙذ؟ ثٝ صٚس ٘ٛضشٓ:

 چشا؟ چی ضذٜ؟ ودبیی؟-

 "ٔب سٚ ٌشفشٝ خٛدش ٔطغَٛ اسٓ اْ اس ثبصیٍٝ٘ب وٙب، ٌٛضیبی "
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دیٍش ٕ٘ی سٛا٘سشٓ ٘شٔبَ سفشبس وٙٓ، ثیطشش اص ایٗ ٕ٘ی سٛا٘سشٓ ثبصی وٙٓ. صذای صً٘ 

 دس ٞٓ ٘شٛا٘سز ٔشا ثٝ خٛد ثیبٚسد.

 سش٘ح خٛثی؟ چی ضذٜ؟-

 صذای یبسیٗ سا ضٙیذْ.

ٞیٗ ثبصٖٔٛ وٓ ٕٞسبیٝ ثغّیٝ. ٔیٍٝ ضبٞیٙص افشبدٜ سٛ حیبغ ٔب. سٛ ایٗ ٔحّٝ فمػ ضب-

 ثٛد.

 سش٘ح؟ چشا سٍ٘ز دشیذٜ؟ خجش ثذی ضٙیذی؟-

سٍّشأٓ سا چه وشدْ. دش اص ػىس ثٕش خٛاسز ٌٛضی سا اص دسشٓ ثٍیشد. اخبصٜ ٘ذادْ. 

لذ ی آٟ٘ب اسٓ ٔٗ ثٝ چطٓ ٔی خٛسد. اٚسالی ثٛد وٝ ٕ٘ی دا٘سشٓ چیسز أب دس ٕٞٝ

ٛ ٚ ٞشوٝ دس ایٗ ٔبخشا سٟیٓ وشدْ. ثبیذ ٔی سفشٓ ٚ حسبة ایٗ چیضٞب سا اص ػٕساسز 

ثٛد دس ٔی ٌشفشٓ، لذْ اَٚ سا وٝ ثشداضشٓ احسبس وشدْ صٔیٗ صیش دبیٓ سسز ضذٜ. 

دس ایٗ  اٍ٘بس وٝ دیٍش ایٗ خب٘ٝ سحُٕ ٚصٖ ٔشا ٘ذاضز. ثب احشیبغ ثیطششی ساٜ سفشٓ. اٌش

صذاٞبی ٖٚ سفشٓ. صٔیٗ ٔی خٛسدْ وسی ٘جٛد وٝ ثّٙذْ وٙذ. اص آضذضخب٘ٝ ثیش خب٘ٝ

یجی ٔی آٔذ. یبسش سشیغ ثشخبسز ٚ دطز دٙدشٜ سفز، ػٕٛ ٞٓ ٕٞیٙؽٛس. ٔٙب ٚ ثٕش ػد

 وٙبس ٔٗ ایسشبد٘ذ. ٘بٌٟبٖ یبسیٗ سشاسیٕٝ ٚاسد ضذ ٚ ٌفز:

 ...داداش.-
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سب یبسش خٛاسز حشف ثض٘ذ چٙذ ٘یشٚی ٘ظبٔی ٔسّح ثٝ داخُ ٞدْٛ آٚسد٘ذ. دٚ ٘فش 

دسشجٙذ صد٘ذ. ٔغضْ یبسی ٕ٘ی وشد. یبضبس سا دسشٍیش وشد٘ذ ٚ دٚ خب٘ٓ ثٝ دسز ٞبی ثٕش 

ثشای ٞیچ وذاْ اص فؼبِیشٟبی ثذ٘ٓ یبسی ٕ٘ی وشد. ٞش ِحظٝ ٕٔىٗ ثٛد سمٛغ وٙٓ. ثٝ 

 ٔی دشسیذ: سشاسیٕٝخبیی وٝ ٕ٘ی دا٘سشٓ ودبسز سىیٝ دادْ. ػٕٛ 

 چی ضذٜ؟ چشا دسشٍیشضٖٛ ٔی وٙیٗ؟ چىبس وشدٖ ٍٔٝ؟-

ٛس ٔی سفز. دذسثضسي ًِٙ ص٘بٖ اص ایٙٛس ثٝ آ٘ٔبدسثضسٌٓ وٝ سمشیجبً اص حبَ سفشٝ ثٛد ٚ 

ثبٔش ٌشیٝ ٔی وشد. ٔٙب ثغّص وشد. ثٝ یبسش ٍ٘بٜ وشدْ وٝ ثب ٔطشٟبی ٌشٜ وشدٜ ٌٛضٝ 

ثٝ  ای ایسشبدٜ ثٛد ٚ حشی یه وّٕٝ ٞٓ حشف ٕ٘ی صد. اص چطٕب٘ص خٖٛ ٔی ثبسیذ.

 چبدس سٚی سش ثٕش ٔی ا٘ذاخز ٍ٘بٜ وشدْ. صٛسسص ٘یٕٝ دٛضیذٜ ثٛد ٚ ص٘ی وٝ 

ی ٔٗ وٛ؟ ضٕب وی یٝ حشفی ثض٘یٗ. یٝ چیضی ثٍیٗ. ٔدٛصسٖٛ ٚاسٝ حّٕٝ ثٝ خٛ٘ٝ-

 یبسش یٝ وبسی ثىٗ.  ؟ٞسشیٗ

صذای ثیسیٓ یه ِحظٝ ٞٓ لؽغ ٕ٘ی ضذ. وسی ثیشٖٚ أب یبسش ٞیچ وبسی ٕ٘ی وشد. 

 ٚ ٌفز:یىی اص خبٕٟ٘ب ثشٌٝ ای ثٝ سٕز ػٕٛ ٌشفز حشف ٔی صد. 

 ٔدٛص دادسشبٖ ٚ حىٓ خّت.-

 ػٕٛ ثٝ سٕز ٔٗ آٔذ ٚ ٌفز:

 ٔٗ ػیٙىٓ سٚ ٘یبٚسدْ. ثجیٗ چی ٘ٛضشٝ؟-
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 ٚ ثٝ صٚس ٌفشٓ. دبوز سا ثبص وشدْ ٚ ٘بٔٝ سا دسآٚسدْ ٚ خٛا٘ذْ

 دسسشٝ.-

 ؟آخٝ ثٝ چٝ خشٔی-

 صذای ٔحىٓ ٚ ٔشدا٘ٝ ای خٛاة داد.

اِحشیشی ثٝ خشْ خبسٛسی ٚ یبضبس فشٞی ثٝ خشْ دِٛطٛیی ٚ لبچبق ٟٕٔبر، ثٕش "

 "ػّیٝ ضٕب اسشفبٜ ٔیطٝ سٛی دادٌبٜ الذاْ ػّیٝ ٘ظبْ. ٞش حشفی وٝ ثض٘یذ

صذا سا ٔی ضٙبخشٓ. ثب ایٗ صذا سبِٟب ثذ٘ٓ ٔثُ سىٝ چٛثی دس ػصش یخجٙذاٖ ضذ. 

ثٝ صحٕز سشْ . ٝ ثٛد ػبضمی وشدٜ ثٛدْ. ٔٗ ثشای ایٗ صذا دِٓ سفشٝ ٚ ٞشٌض ثشٍ٘طش

ی ٘یٕٝ ثبص ٔیالد دْ دس ایسشبدٜ ثٛد. ثب دسشٟبی لفُ ضذٜ سٚی وٕش ٚ دبٞبسا ثّٙذ وشدْ. 

 ٚ چطٕب٘ی ٔثُ سًٙ...!

ثٝ یبضبس ٍ٘بٜ وشدْ سشش سا دبییٗ ا٘ذاخشٝ ثٛد. ثٝ ثٕش ٍ٘بٜ وشدْ ثب خٛ٘سشدی ٚ 

دسشٟبی ثسشٝ چبدسش سا ٍ٘ٝ داضشٝ ثٛد. ثٝ ػٕٛ ٍ٘بٜ وشدْ سٚی صٔیٗ صا٘ٛ صدٜ ثٛد. ثٝ 

ضٛن صدٜ اص یىی ثٝ دیٍشی چطٕب٘ص سا ٔی چشخب٘ذ. ٔبدس ضب٘ٝ ٞبی  ٔٙب ٍ٘بٜ وشدْ

ثچٝ ٞبی  ٔبدسثضسي سا ٔی ٔبِیذ. دذس ثضسي ٕٞچٙبٖ سشٌشداٖ دٚس خٛدش ٔی چشخیذ.

ٚ یبسش دسشٟبیص سا سٛی خیجص فشٚ ثشدٜ ٚ ٔثُ ٔدسٕٝ ثٝ  یبضبس ٌشیٝ ٔی وشد٘ذ

ٔی وشدْ اص ٞٓ دبضیذٜ ثٛد ٚ خب٘ٛادٜ اْ، سٟٙب چیضی وٝ ثٝ افشخبس صٔیٗ صَ صدٜ ثٛد. 

ثٝ ٔٗ ٍ٘بٜ ٔی وشد. ٚلشی ثٝ سٕشٓ لذْ  یخ صدٜػبُٔ اص ٞٓ دبضیذٌی ثب چطٕب٘ی 

دیٛ سیبٜ اٍ٘بس ثشداضز ٚحطز وشدْ. ثیطشش اص ٞش ٚحطشی وٝ ثشٛاٖ سصٛس وشد. 
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ضبٞٙبٔٝ، ٕٞب٘ىٝ ػٕٛ ٔی ٌفز دیذٖ سبیٝ اش ثبػث ست ٚ ٔشض ٚ دیذٖ ٞیجص 

ٕشٓ دس حشوز ثٛد. دیٛ سیبٜ سجٟىبس ٚ سشٓ دیطٝ...! ثٝ ٔٛخت ٔشي ٔی ضٛد؛ ثٝ س

ػمت ػمت سفشٓ أب اٚ ثب دٚ لذْ خٛدش سا ثٝ ٔٗ صٛسر غشیضی ٚ ثشای حفظ خب٘ٓ 

 سسب٘ذ. ثسشٝ ای سٛی دسشص ثٛد. آٖ سا ثٝ ؼشف ٔٗ ٌشفز ٚ ٌفز:

 ی یٝ چیض دیٍٝ وٝ الصٔٝ ثجیٙیص.اسٙبدی وٝ ثٟز لَٛ دادٜ ثٛدْ. ثٝ اظبفٝ-

٘جٛد. ایٗ ٔٛخٛد سیبٜ دٛش ثب ایٗ چطٕٟبی ٍ٘بٞص ٔی وشدْ. ایٗ ٔیالد ثٛد؟ ثب ثٟز 

ثی سٚح ٚ ایٗ اثشٚٞبی ٌشٜ خٛسدٜ، ٕ٘ی سٛا٘سز ٔیالد دٚسز داضشٙی ٚ ٟٔشثبٖ ٚ 

 ی ٔٗ ثبضذ.ػبضك دیطٝ

ٞیچ چیض ضخصی ٘جٛد سش٘ح. ٔٗ فمػ ٚظیفٝ ای وٝ ثٟٓ ٔحَٛ ضذٜ ثٛد سٚ ا٘دبْ -

الصْ داضشیٓ ٔی سسیذیٓ ٚ ثذٖٚ سٛ ٘فٛر ثٝ اٖٚ خٛ٘ٝ ٚ ثبیذ ثٝ ٔذاسوی وٝ  دادْ.

 ثجخص وٝ ثبػث آصاسر ضذْ. صیشصٔیٗ ٕٔىٗ ٘جٛد.

ثجخطٓ؟؟؟وذاْ  سٛصیف ٔٙبسجی ثٛد؟ "آصاس"ثشای ایٗ ػزاثی وٝ ٔی وطیذْ  ؟؟آصاس؟

 آدٔی لبسُ خٛدش سا ٔی ثخطذ؟

ٍ٘بٜ ٔشبسفص سا اص ٔٗ ٌشفز ٚ خیّی ثشای خٛاة ٔٙشظش ٔب٘ذ. أب ثبالخشٜ ٘بأیذ ضذ ٚ 

ادای احششأی ثٝ یبسش وشد ٚ سفز. ص٘ی وٝ دسز ثٕش سا ٌشفشٝ ثٛد ٞٓ چبدسش سا سٞب 

خٙذٜ اْ ٌشفز. ٔبدس ٔیالد...! اص ضذر خٖٙٛ وشد ٚ سٛا٘سشٓ وُ صٛسسص سا ثجیٙٓ. 
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ثؼذ اص  ٘یطبثٛس٘بٔحسٛس سشی ثشایٓ سىبٖ داد ٚ اٚ ٞٓ سفز. ٕٞٝ سفشٙذ. ٔٗ ٔب٘ذْ ٚ 

 ٔٗ ٔب٘ذْ ٚ خٛاسصْ ثؼذ اص اػشاة...! ٔٗ ٔب٘ذْ ٚ سٚدثبس ثؼذ اص صِضِٝ...! ..!.ٍٙیضچ

أب ثبیذ سیش خالظ سا ثٝ خٛدْ ضّیه ٔی وشدْ. ثسشٝ سا سٛی  اٍ٘طشب٘ٓ فشیض ضذٜ ثٛد.

. اص ثیٗ اسٙبد وبغز فشسٛدٜ ای صٔیٗ افشبد. چٟبس سبیص سا اص ٞٓ ٌطٛدْ. دسشٓ چشخب٘ذْ

 ٛد.ٌٛاٞی دضضه لب٘ٛ٘ی ث

 "خٛدسٛصی...! ٘بْ ٔشٛفی: ٔحٕذ فشٞی، ػّز ٔشي:"

 

 پایان فصل اول
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 ؛ماه بعد هفت

ٔطشٚب، حّمٝ وشدْ ٚ خیشٜ ضذْ تٝ سًٙ سیاٜ وا٘تش ٚ دٚ دستٓ سا دٚس ٌیالس ٞش 

تیشٔاٜ تٛد ٚ دسخت ٞای ٌیالس خش تاس ایُ اٚ. 71اص دادْ تٝ سٕت تٗ تست رٞٙٓ سا خشٚ

     آب استخش سا ٞٓ خش وشدٜ ا٘ذ ٚ یاسیٗ ٞٓ ٞشچٙذ ٚلت یىثاس تٙی تٝٚ صیثا. حتٕاً 

تؼذ اص ٔٗ ٕٞٝ ٓ خاتشخاست. ضایذ ٞچای سٚی تخت ٚ خٛسدٖ ٞٙذٚا٘ٝ ٔی ص٘ذ. تساط 

  صیشِة آٍٞٙی سا وٝ خخص ٔی ضذ صٔضٔٝ وشدْ.ٞٓ ٘ٝ. چیض تٝ سٚاَ ساتك تاضذ. ضایذ 

 تٝ تٛ ٔیٍٓ وٝ ٘طٛ دیٛٚ٘ٝ ای دَ، "

 تٝ تٛ ٔیٍٓ وٝ ٍ٘یش تٟٛ٘ٝ ای دَ، 

 ٔٗ دیٍٝ تچٝ ٕ٘یطٓ آاااٜ...

 دیٍٝ تاصیچٝ ٕ٘یطٓ...

 تٝ تٛ ٔیٍٓ ػاضمی ثٕش ٘ذاسٜ،

 ٚاسٝ تٛ خض غٓ ٚ دسدسش ٘ذاسٜ، 

 ٔٗ دیٍٝ تچٝ ٕ٘یطٓ آاااٜ... 

 "دیٍٝ تاصیچٝ ٕ٘یطٓ.
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دس حاِیىٝ تٝ صحٕت ٚ  صذای صً٘ ٚاتس اخٓ یه ِحظٝ ٞٓ لغغ ٕ٘ی ضذ. والفٝ

 وٝ تٝ خض ِیال وسی اِثتٝ  .ْ د٘ثاَ ٌٛضی اْ ٌطتٓ. ِیال تٛدتؼادِٓ سا حفظ ٔی وشد

ٌٛضی تٝ دست خٛدْ سا تٝ ٔثُ سسا٘ذْ ٚ سا تشداضتٓ ٚ ٌیالس ٕ٘ی تٛا٘ست تاضذ. 

 وطذاس ٌفتٓ:تٕاس سا تشلشاس وشدْ ٚ 

 سالااْ.-

ٌشد غٓ صٛست لطًٙ ٚ ٟٔشتا٘ص سا فشا ٌشفت. ٌٛضی سا ٘ضدیه دٞا٘ٓ تشدْ ٚ 

 تٛسیذٔص.

 تش٘ح؟-

 یه لّح دیٍش خٛسدْ. 

 خٛٚ٘ٓ؟-

 داسی چیىاس ٔی وٙی تا خٛدت؟-

 ٔستی ٞٓ ٕ٘ی تٛا٘ست ٔشا ٚاداس تٝ ِثخٙذ صدٖ وٙذ.حتی 

 ٕ٘ی تیٙی؟ ص٘ذٌی ٔی وٙٓ. تا خٛدْ ص٘ذٌی ٔی وٙٓ.-

 ایٙدٛسی؟-

 ٌیح ٔی سفت.سشْ 

 تٛ خٛس دیٍٝ ای تّذی؟ -
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 داسْ دق ٔی وٙٓ تٝ خذا.  ؟ودایی تیاْ خیطت -

 ٕٞشاٜ تا خٛا٘ٙذٜ اٚج ٌشفتٓ.

 ػمّٕٛ صیش خا ٌزاضتی سفتی، "

 تٛ ٔٙٛ ٔثتال ٌزاضتی سفتی،

 تٝ غٓ صٔٛ٘ٝ ای دَ،  

 "ٔٙٛ ٚاٌزاضتی سفتی.

 تش٘ح...-

 :اٍ٘طتٓ سا سٚی دٞا٘ٓ ٌزاضتٓ ٚ ٌفتٓ

 ٞیص...تثیٗ چی ٔی خٛ٘ٝ ایٗ الٔصة.-

 تٝ خذا ٔٙٛ سسٛا وشدی ای دَ،"

 ٕٞٝ خا ٔطتٕٛ ٚاوشدی ای دَ، 

 ٞشخا سفتی خا ٌزاضتی، 

 "فتٙٝ تشخا وشدی ای دَ... 

 اضىص سٚاٖ ضذ.
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٘ىٗ. ایٙدٛسی ٘ىٗ. خیٍشٔٛ آتیص ٘ضٖ. تٍٛ ودایی تیاْ خیطت. تثیٗ. ٔٙٓ، ِیال. ٔٗ -

وٙٓ؟ خات سٚ تٝ ٞیچ وس ٕ٘یٍٓ. تٝ ٔشي تاتاْ تٝ  وٝ تٟت خیا٘ت ٕ٘ی وٙٓ. ٔی

ٍٔٝ ایٟٕٙٝ ٚلت ضٕاسٜ تٕاست سٚ تٝ وسی دادْ؟ ٍٔٝ تٟطٖٛ ٌفتٓ ٞیچىس ٕ٘یٍٓ. 

فمظ ٔی خٛاْ خٛدْ تیاْ خیطت. داسْ اص غصٝ وٝ تاٞات دس تٕاسٓ؟ ٞا؟ ٍ٘فتٓ وٝ. 

 ٔیٕیشْ تش٘ح. 

 ٌیالس سا تٛی ٞٛا تىاٖ دادْ.

 ی ضی..ٔی دٚ٘ٓ تٛ دیٍٝ ػالُ ٕ٘"

 ".تٛ دیٍٝ تشای ٔا دَ ٕ٘ی ضی..

دیشٚص یاسیٗ تشای تاس ٞضاسْ اٚٔذ ایٙدا. اٌٝ تثیٙیص تاٚست ٕ٘یطٝ. دٜ ساَ خیش ضذٜ. -

تىیذٜ، داغٖٛ، خشاب. اِتٕاسٓ ٔی وشد تٛ سٚ تٟص تذْ. اٍ٘اس تٛ خیة ٔٙی. یا تٛ ایٗ 

ٌٙاٞی ٘ذاسْ. تزاس سٚستا خایی ٞست وٝ لایٕت وٙٓ. یاسیٗ وٝ ٌٙاٞی ٘ذاسٜ. ٔٗ وٝ 

 تیاْ. فمظ تٍٛ ودایی.

 خٛصخٙذ صدْ ٚ ٌفتٓ:

 ٔٗ دیٍٝ تچٝ ٕ٘یطٓ. دیٍٝ تاصیچٝ ٕ٘یطٓ.-

 اص ٍ٘اٞص اِتٕاس ٔی تاسیذ.

 یؼٙی تٝ ٔٙٓ دیٍٝ اػتٕاد ٘ذاسی؟تٝ ٔٗ اػتٕاد ٘ذاسی؟ -
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خاٞایٓ سا دساص وشدْ ٚ سٚی ٔیض ٌزاضتٓ دیٍش تٝ چطٕاٖ خٛدْ ٞٓ  اػتٕاد ٘ذاضتٓ. ٔٗ 

 ٚ ٌفتٓ:

ٔی خٛای تیای ایٙدا چیىاس؟ تثیٗ ٔٗ خٛتٓ. وی تاٚسش ٔی ضذ وٝ ص٘ذٜ تٕٛ٘ٓ؟ -

تثیٗ...ص٘ذٜ ٔٛ٘ذْ. ٚویّٓ ٕٞٝ واسا سٚ ا٘داْ دادٜ. ٞفتٝ لثُ خَٛ خٛ٘ٝ ٚ صٔیٗ سٚ ٞٓ 

تٝ حساتٓ سیخت. تا خَٛ ٔغاصٜ خٛ٘ٝ خشیذْ ٚ تمیٝ سٚ ٞٓ ٌزاضتٓ تٛ تا٘ه. اال٘ٓ یٝ 

ٓ ثشٚتٕٙذتشیٗ دختش تیست ٚ سٝ ساِٝ ایشا٘ٓ. تا آخش ػإِٝ دیٍٝ تٛ حساتٕٝ. فىش وٙ

 ػٕشٔٓ خشج وٙٓ تْٕٛ ٕ٘یطٝ. دیٍٝ چی ٔی خٛاْ؟

 ٍٔٝ ٔٗ دس ٔٛسد خَٛ حشف ٔی ص٘ٓ تش٘ح؟-

 صدْ.خٛصخٙذ 

خة تایذ حشف تض٘ی. ٍٔٝ تٝ خض خَٛ چیض تا اسصش دیٍٝ ای ٞٓ ٚخٛد داسٜ؟ ٍٔٝ -

ی اسْ. اٚ٘مذس وٝ ٕٔىٙٝ ایٙثاس ٘مطٕٝٞٝ چی خَٛ ٘یست؟ ٔٙٓ خِٛذاسْ دیٍٝ. خیّی خِٛذ

 ٔٗ تایذ ٔٛاظة تاضٓ. لتّٓ سٚ تىطٗ. اٚ٘ا خیّی خغش٘اوٗ. خیّی خغش٘اوٗ.

س تیاْ تا ٞٓ حشف تض٘یٓ. ٞشدفؼٝ صً٘ ٔی ص٘ٓ یٝ خٛسی تا تزا .تش٘ح خاٖ...ػضیضدِٓ..-

خشخشٜ خٛسدی وٝ اصالً ٞٛش ٚ حٛاست سشخاش ٘یست. داسی خٛدت سٚ ٔی وطی. 

س تٝ دس دیاسش  ؟تٛ سٚ چٝ تٝ ٔطشٚب؟ تٛ سٚ چٝ تٝ ٔستی؟ تٛ سٚ چٝ تٝ آٚاسٜ تٛدٖآخٝ 

 ٝ؟وٝ حتی یاسشْ ٘تٛ٘ستٝ خیذات وٙ ودایید٘ثاِتٝ. 
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 اسٓ یاسش تٟٛع ٘اضی اص اِىُ سا تطذیذ وشد. 

ٔٗ  تچٝ ٘ثاش ِیال خٖٛ. یاسش اٌٝ اسادٜ وٙٝ تا دٚ ساػت دیٍٝ دْ خٕٛ٘ٝ. تاصٜ اص ضش-

تٛ وٝ ٕ٘ی دٚ٘ی ساحت ضذٜ. اٌٝ خیذاْ ٘ىشدٜ ٚاسٝ ایٗ ٘یست وٝ ٕ٘ی تٛ٘ٝ؛ ٕ٘یخٛاد. 

ایٙا چٝ ٔٛخٛدات ػدیة ٚ تشسٙاوی ٞستٗ. تٝ اسٓ حفاظت اص ّٕٔىت ٞش غّغی 

دِطٖٛ ٔی خٛاد ٔی وٙٗ ٚ تٝ ٞیچ وسٓ خٛاتٍٛ ٘یستٗ. اص یاسش دٚس تٕٖٛ ِیال. ٞشچی 

ٔٗ ٕ٘ی دٚ٘ٓ خٍٙٙذٜ ٚ ٌاسد ٚیژٜ ٚ ایٗ چیضا دسٚغٝ. خّثاٖ اصش ٔی دٚ٘ی دسٚغٝ. 

 دٚس تٕٖٛ.  ٖٛفمظ ٔی دٚ٘ٓ آدٔای خٛتی ٘یستٗ. اصضا ٔیالد چىاسٖ. اٖٚ ی

 غٕضدٜ ٌفت:

ٔٗ چی؟ ٔٙٓ تذْ؟ یاسیٗ چی؟ اٚ٘ىٝ اص ٕٞٝ چی تی خثشٜ. حذالُ تزاس ضٕاست سٚ -

ٚ ٕ٘ی تٛ٘ٝ سدیاتیت وٙٝ. ِٚی اص  سٚ حاِت خشٚاصٜتٛ وٝ ٌٛضیت ٕٞیطٝ تذْ تٟص. 

 ذٜ. خیّی حاِص تعشیك ٚاتس اج ٔی تٛ٘ٝ تاٞات حشف تض٘ٝ. 

ٕ٘ی تٛا٘ستٓ سیسه وٙٓ. ٕ٘ی تٛا٘ستٓ اخاصٜ تذٞٓ تش٘أٝ ٞایٓ تٟٓ تخٛسد. سٍٙیٙی 

 سشْ، سثة ٌٍٙی صتا٘ٓ ضذٜ تٛد.

اٌٝ ایٙىاس سٚ تىٙی تٟٙا وسی وٝ تٛ ایٗ د٘یا ٚاسٓ ٔٛ٘ذٜ، یؼٙی خٛدت سٚ اصْ -

 ِیال.ٔیٍیشی. ٘ىٗ 

 ٘اِیذ.



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

7 
 

ٔیطٝ ته ٚ تٟٙا اص ایٗ ضٟش خٛس خغش تٟذیذت ٔی وٙٝ. ٍٔٝ ..تٛ دختشی. ٞضاس تش٘ح.-

طٝ تٛ ایٗ وطٛس یٝ دختش تٟٙا ٚ ثشٚتٕٙذ اص ٌض٘ذ یٝ تٝ اٖٚ ضٟش آٚاسٜ تاضی؟ ٍٔٝ ٔی

 ٘تٓ.ٍ٘شاخغش٘اوٝ تش٘ح. ٔٗ  ؟ػإِٝ خا٘ی دس أاٖ تٕٛ٘ٝ

 خٙذیذ٘ٓ فّح ضذٜ تٛد٘ذ. أا ٔی تٛا٘ستٓ ٘یطخٙذ تض٘ٓ.ػضالت 

 ی اٖٚ خٛ٘ٝ ٚاسٝ ٔٗ خغش٘ان ٘یست. تٛ ایٗ د٘یا، ٞیچ خا تٝ ا٘ذاصٜ-

 تیاٖ ٔخفیت ٔیىٙٓ. اٌشْ  ٘اأیذ ضذٖ. ٕ٘یاٖ.خة تیا خیص ٔٗ. دیٍٝ اص ایٙدا -

 ذ.داضت ٔٙفدش ٔی ضتٝ صحٕت افىاسْ سا خٕغ ٚ خٛس وشدْ. سشْ 

 سٚ ٔاٜ خیص ٔشدٜ. ایٙی ، ٞفتٍ٘شاٖ ٔٗ ٘ثاش. اٖٚ تش٘دی وٝ ٔی ضٙاختی ضیص-

وسی وٝ ٔی تشسٝ ٔٗ ٘یستٓ. ٔٗ دیٍٝ         دیٍٝ وسی ٕ٘ی تٛ٘ٝ اریت وٙٝ.  ،تیٙی ٔیوٝ 

 ٕ٘ی تشسٓ. اال٘ٓ ٔی خٛاْ تخٛاتٓ. خیّی خٛاتٓ ٔیاد. ضة تخیش.

لغغ وشدْ. ٞٙٛص وٕی اص آٖ ٔایغ خٛضشً٘ تٝ  تٛسٝ ای تشایص فشستادْ ٚ تٕاس سا

ٌیالس تالی ٔا٘ذٜ تٛد. آٖ سا ٞٓ سش وطیذْ ٚ تٝ خای صضت تخیٝ ٞای ٕٔتذ، سٚی 

ٞش دٚ ٔچ دستٓ خیشٜ ضذْ. تایذ دٚتاسٜ خا تٝ خا ٔی ضذْ. لثُ اص ایٙىٝ واخیتاٖ خیذایٓ 

 وٙذ.
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 ماه قبل؛هفت 

شدٜ تٛد٘ذ. تٟٙا صذایی وٝ ٔی ضٙیذْ، اٍ٘اس اسشافیُ یىثاس دس صٛس خٛد دٔیذٜ ٚ ٕٞٝ ٔ

صذای سىٛت تٛد ٚ تس. چطٓ تستٓ ٚ ٔٙتظش صٛس دْٚ ضذْ. ضه ٘ذاضتٓ وٝ لیأت 

ی سیٙٝ اْ خشیاٖ داضت، ا٘تظاس داضتٓ ٔشدٜ تاضٓ. أا دسدی وٝ دس لفسٝ٘ضدیه است. 

سشخایٓ  ،أا ٔثُ دسختتیفتٓ، ٚ ٔٙتظش تٛدْ غص وٙٓ  خالفص سا ثاتت ٔی وشد.

. تٛی تؼفٗ ٔطأٓ سا ٔی آصسد. ٘فسٓ ٔیشفت ٚ ٕ٘ی آٔذ. خٓ ضذْ ٚ ایستادٜ تٛدْ استٛاس

اسٙادی سا وٝ سٚی صٔیٗ افتادٜ تٛد٘ذ تشداضتٓ. ٞشوس یه عشف ٘طستٝ ٚ سش تش صا٘ٛ 

ٌزاضتٝ تٛد. ٕٞٝ تٝ خض یاسش وٝ ٕٞچٙاٖ تا ٔطتٟای ٌشٜ وشدٜ تٝ ٔٗ ٍ٘اٜ ٔی وشد. 

سٕت دس سفتٓ. ٞیچ ایذٜ ای ٘ذاضتٓ وٝ  ٌٛاٞی فٛت خذسْ سا تٝ سیٙٝ اْ چسثا٘ذْ ٚ تٝ

لشاس است چٝ تش سشْ تیایذ. فمظ ٔی خٛاستٓ اص آٖ ساختٕاٖ ٚ آدٟٔایص دٚس ضْٛ. 

ی اَٚ ٘شسیذٜ تٛدْ وٝ فطاس ٚحطتٙاوی تٝ تاصٚیٓ ٚاسد ضذ. تا خٛاستٓ ٞٙٛص تٝ خّٝ

 ی یاسش تشخٛسد وشدْ. ٞشچٝ دس دستٓ تٛدتفٟٕٓ چٝ ضذٜ چشخیذْ ٚ ٔحىٓ تٝ سیٙٝ

اٚ تذتش اص . تشس اص خطت سشْ تشد ٚ ٔٛٞایٓ سا چًٙ صدسٚی صٔیٗ سٞا ضذ. دستص سا 

ی تشسٙاوص صٛس دْٚ اسشافیُ تٛد. تش ٚخٛدْ ٔستِٛی ضذ. د٘ذاٖ لشٚچٝ تشس اص ٔشي

تمال وشدْ خٛدْ سا ٘دات دٞٓ أا تا ٞش حشوت احساس ٔی وشدْ تىٝ ای اص خٛست 

ضٙیذْ. تٝ صحٕت ٘فس ٞای خطٍٕیٗ ٚ داغص سا وٙاس ٌٛضٓ سشْ وٙذٜ ٔی ضٛد. 

 ٌفتٓ:

 طتیٓ.ِٚٓ وٗ. وُ-
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 آ٘مذس سشش سا ٘ضدیه آٚسد وٝ سعٛتت ِثٟایص سٚی ٌٛضٓ ٘طست.

٘تشس دختشػٕٛ. ٕ٘ی وطٕت. أا تالیی تٝ سشت ٔیاسْ وٝ سٚصی ٞضاس تاس آسصٚی -

 ٔشي وٙی ٚ تٝ خاعش ایٗ حٕالتت، خٛدت، خٛدت سٚ تىطی. 

 ٚسش وشد٘ذ.٘ٝ تٟٙا ٔغضْ، تّىٝ تٕاْ سي ٚ خی ٞای تٙٓ تا

٘ىٗ وٝ ػأُ اػذاْ ضذٖ یاضاس، یتیٓ ضذت تچٝ ٞاش ٚ تیٜٛ  ٞیچ ٚلت فشأٛش-

 ضذٖ ٔٙا تٛیی.

  .تستسا ٌّٛیٓ ساٜ چیضی 

ایٗ خٛ٘ٝ ٚ دیٍٝ  ضىستٝ ضذٖ وٕش ٚ فشأٛش ٘ىٗ وٝ ػأُ داؽ دیذٖ ػٕٛت-

 ساست ٘طذ٘ص تٛیی.

 تّىٝ تتٛا٘ٓ وٕی اص فطاس تىاٞٓ. سا تاال تشدْ ٚ سٚی دستص ٌزاضتٓدستا٘ٓ 

فشأٛش ٘ىٗ وٝ تٛ تٝ خاعش خَٛ، ٞشچی سٚ وٝ ٔٗ ٚاسٝ ٘دات دادٖ یاضاس سضتٝ -

 تٛدْ، خٙثٝ وشدی.

 سشْ سا ػمة وطیذٜ تٛد وٝ ٕ٘ی تٛا٘ستٓ صٛستص سا تثیٙٓ.آ٘مذس 

تشٚ دػا وٗ لثُ اص ایٙىٝ تالیی سش یاضاس تیاد تٛ ٔشدٜ تاضی ٌٚش٘ٝ خٛدْ تماصص سٚ -

 اصت خس ٔی ٌیشْ. 
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 دس تشاتش لذست تذ٘ی اش ضؼیف تٛدْ. حتی ٕ٘ی تٛا٘ستٓ تىاٖ تخٛسْ.

ٞیچ ٚلت ایٗ خیا٘تی سٚ وٝ تٝ خا٘ٛادت وشدی فشأٛش ٘ىٗ. ٔٙٓ فشأٛش       -

 ٕ٘ی وٙٓ.

سٚحٓ دس حاَ خشٚاص تٛد. تا س اٍ٘أی وشدْ اص دسٖٚ دس حاَ تٟی ضذٖ ٞستٓ. احساس 

 آخشیٗ فطاسش دستٝ ای اص ٔٛٞایٓ وٙذٜ ضذ.

تٝ  ٚ خٛدخٛاٜ ٚ ی ٘حسدختشٜ تطیٗ تا ٘ٛتتت تطٝ ٚ تیاْ سشاغت تشٚ تٛ اتالت حاال-

 دسد ٘خٛس.

وٕشْ تّٙذ ضذ. تذٖٚ اص چٙاٖ ِٞٛٓ داد وٝ ٔحىٓ تٝ ٘شدٜ ٞا تشخٛسد وشدْ ٚ فغاٖ 

تٛخٝ وٙذ واخطٙص سا خٛضیذ ٚ سفت. اضه سیضاٖ، اسٙاد ٚ ٚصیت  ْایٙىٝ تٝ حاَ ٚ سٚص

تسّغی تش اػٕاَ ٚ ٞیچ ی خذس ٚ ٌٛاٞی فٛتص سا خٕغ وشدْ ٚ تٝ اتالٓ سفتٓ. ٘أٝ

سد وشدٜ تٛدْ. وٝ یه ٔٛی تاسیه است،  ،ٔشص تیٗ ػمُ ٚ خٖٙٛ ساسفتاسْ ٘ذاضتٓ. ٔٗ 

ٞایی وٝ خطت سشٞٓ تش سٚا٘ٓ ٚاسد ضذٜ تٛد تٝ وٙاس، حشفٟای یاسش آخشیٗ ضشتٝ 

لثُ اص ایٙىٝ دستص تٝ ٔٗ ٔی سسیذ خٛدْ سا تایذ  ی حیات سا اص ٔٗ ٌشفتٝ تٛد.اٍ٘یضٜ

سا تاص وشدْ ٚ ٞش دٚ سٌٓ سا صدْ. شداضتٓ. آب وٕذ داخُ حٕاْ تیغی تاص  ٔی دادْ.٘دات 

 تٟٙا چیضی ست وٝ اص آٖ ِحظٝ تٝ خاعش داسْ.ایٗ 
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 ٘ثات؟ ودایی؟-

 ذستٍی، وساِت ٚ اِىُ زاذُ ذٛ٘ٓ اخاظٜ ٕ٘ی زاز چطٓ تاظ وٙٓ.

 ٘اضٍ٘ی ٌٙسیسٜ؟ ودایی؟ -

٘اضٍ٘ی ٌٙسیسٜ اٖٚ زٚس زذتطای تٛ ٌٙسٚی ذٛزتٗ. یٝ تاض زیٍٝ تٝ ٔٗ تٍی ٘اضٍ٘ی -

 زذتط تطزٜ تٛزی تٛ ظیط ظٔیٗ...!تٝ عٕٛ ٔی ٌٓ 

 تط٘ح ٔأاٖ؟ ودایی؟-

 زاضْ ِثاس ٔی پٛضٓ ٔأاٖ. ٔیالز اٚٔسٜ ز٘ثآِ.-

 تاتاخٖٛ تط٘ح. ودایی؟-

 ٔی ذٛای لطصات ضٚ ٘صؿ وٙٓ ٚاست؟ ؟خٛ٘ٓ تاتاتعضي-

 تط٘دٓ؟ودایی؟-

 .ٚلت پاییٗ یصثط وٗ ٔأاٖ تعضي. صثط وٗ تطسٓ. تٟٙایی اظ پّٝ ٞا ٘یا-

 ایی؟ تیا ٚاست ٌیالس چیسْ.تط٘ح ذاتٖٛ، ود-

ٔطسی حسیٗ تاتا. اٌٝ تسٚ٘ی چٙس ٚلتٝ ٌیالس ٘رٛضزْ. ِٚی االٖ تایس تطْ. ٔیالز زْ -

 زضٜ.
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تٟص تٍٛ تطٜ عٕٛ خٖٛ. چٖٛ ٔی ذٛاْ تا ٘اض٘ح ٚ تط٘دٓ واٞٛ سىٙدثیٗ ترٛضْ ٚ -

 ٚاسص اظ زَ سیاٚش تٍٓ.

 صٛضتٓ ذیس ضس. آضایطٓ تٟٓ ذٛضز.

 تط٘ح؟ ودایی؟-

ِیال. ٚای ٕ٘ی زٚ٘ٓ اظ ودا ایٟٕٙٝ آب ضیرت ضٚ صٛضتٓ. آضایطٓ زاؼٖٛ ضس. ایٙداْ -

 ٔیالز ٔٙتظطٜ.

 ٔیالز؟ ٔٗ االٖ اظ تیطٖٚ اٚٔسْ، ٔیالز ٘یست، یاسط زْ زضٜ.-

 یاسط؟-

 زذتط عٕٛ؟ ودایی؟-

صسای یاسط ٚحطت تٝ خا٘ٓ ا٘ساذت. زٚض ذٛزْ چطذیسْ. ٍ٘اٞٓ تٝ آیٙٝ اـتاز. ٞط زٚ 

ِثاسٟای ذیسٓ ٔثُ چسة تٝ تٙٓ چسثیسٜ تٛز٘س. ٚ  ٔچ زستٓ پاضٜ تٛز.

 ٔٛٞایٓ..ٔٛٞایٓ...ٔٛٞایٓ...

 زذتط عٕٛ...-

تٝ سٕت تاِىٗ زٚیسْ. تایس ذٛزْ ضا ٘دات ٔی زازْ. یاضاض وٙاض استرط ایستازٜ تٛز ٚ 

ٍ٘اٞٓ ٔی وطز. ذٛاستٓ زاز تع٘ٓ وٕه، أا صسایٓ زض ٘یأس ٚ ـمػ تٛا٘ستٓ ذٛزْ ضا اظ 

 پطت وٙٓ. سطْ ٔحىٓ تٝ خایی ذٛضز ٚ اظ تٝ ٌّٛیٓ ٘اِیسْ: تاِىٗ تٝ پاییٗ
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  آخ...-

ی ٔیع تطذٛضز وطزٜ تٛز. چطٕٟایٓ ضا تاظ وطزْ. اظ ٔثُ پاییٗ اـتازٜ تٛزْ ٚ سطْ تٝ پایٝ

اٍ٘اض یه تطیّی سیٕاٖ تٝ ٌطز٘ٓ تستٝ تٛز٘س. ٕٞا٘مسض سٍٙیٗ، ٕٞا٘مسض تی ضحٕا٘ٝ، 

ٕٞا٘مسض زضز٘ان. زستٓ ضا تٝ تطه ٔثُ ٌطـتٓ ٚ ٘طستٓ. پیطا٘ی اْ ضا ِٕس وطزْ. 

تٛز تطذاستٓ ٚ تٝ زستطٛیی ضـتٓ. ضز اضه ٞٙٛظ تط ٚضْ زاضت. تٝ ٞط خاٖ وٙس٘ی 

. ٞفت ٔاٜ تٛز وٝ تا ٌطیٝ اظ ایٗ تصٛیط عازت زاضتٓتٝ ٕ٘ایی ٔی وطز. صٛضتٓ ذٛز

 ٚ ذا٘ٝ تاؼص یه ِحظٝ ٞٓ اظ پیص چطٕٓ  71تصٛیط تٗ تست ذٛاب ٔی پطیسْ. 

ٕ٘ی ضـت. تا ٔٗ، تا تٟٙاتطیٗ ٚ تی ٌٙاٜ تطیٗ تط٘ح ز٘یا چٝ وطزٜ تٛز٘س؟ چٝ وطزٜ تٛز٘س 

تسٖٚ تؽط ٕ٘ی ٌصضا٘سْ؟ چٝ وطزٜ تٛز٘س وٝ زیٍط وٝ حتی یه ثا٘یٝ اظ ضة ٚ ضٚظْ ضا 

ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ترٙسْ؟ چٝ وطزٜ تٛز٘س وٝ تٝ ٞط چیعی تطای ـطأٛضی ٚ آضاْ ضسٖ 

چٝ وطزٜ تٛز٘س وٝ  تعضٌتطیٗ  ٚ تستط اظ لثُ زضز ٔی وطیسْ؟ چًٙ ٔی ا٘ساذتٓ

ٝ چ ی زذتط پط اظ شٚق ٚ پط اظ آضظٚی زیطٚظ، یه ضة ذٛاب ضاحت ضسٜ تٛز؟ذٛاستٝ

، تٝ ضؽاِی تطسیسٜ ٚ ـطاضی اظ ٘ٛض 71ی ّٔٛس ٚ ذاٍ٘ی تٗ تست وطزٜ تٛز٘س وٝ ٌطتٝ

ٚ ضٚضٙایی تثسیُ ضسٜ تٛز؟ چٝ وطزٜ تٛز٘س وٝ ٔؽع ٟٔطتاٖ ٚ زِطحٕی وٝ  ـمػ تّس تٛز 

تطای ذٛضحاَ وطزٖ اؼطاـیا٘ص تط٘أٝ تچیٙس، حاال ٞط ضٚظ زض حاَ ٘مطٝ وطیسٖ تطای 

 اتطیٗ ٚ تی ٌٙاٜ تطیٗ تط٘ح ز٘یا چٝ وطزٜ تٛز٘س؟تمایص تٛز؟ تا ٔٗ، تا تٟٙ
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صٛضتٓ ضا ضستٓ ٚ ٔسٛان ظزْ تّىٝ ؼعٓ زٞا٘ٓ عٛض ضٛز. ٔیّی تٝ صثحا٘ٝ ٘ساضتٓ. 

ِثاس پٛضیسْ ٚ اظ ذا٘ٝ تیطٖٚ ضـتٓ. ٔدثٛض تٛزْ تیٗ ضٟطٞایی وٝ سٛییت اخاضٜ 

یاسط تٝ  ٔیساز٘س زض تطزز تاضٓ. چٖٛ اٌط اسٕٓ زض ٞتُ ٚ ٔیٟٕا٘سطایی ثثت ٔی ضس

واضی تٝ ضاحتی پیسایٓ ٔی وطز. أا اوثط صاحثاٖ سٛییت ٞا ـمػ پَٛ ضا ٔی ضٙاذتٙس ٚ 

ضاحت تٛز؟ ٘ٝ. اصالً. تطای زذتطی وٝ تسٖٚ ٔازضش تا تاظاض تٟطاٖ ٞٓ  واضْ ٘ساضتٙس.

ضا زاضتٓ ٔطغ عطمی  حاَضاحت ٘ثٛز.  ٕ٘ی ضـت ٚ ذٓ ٚ چٓ ٞیچ چیع ضا ٕ٘ی زا٘ست

ٔحسٚز تٝ لفسص تٛز ٚ حاال زض خٍُٙ ضٞایص وطزٜ ـعایص تٕاْ تِٛس  سٚاظ توٝ 

   تٛز٘س. تی آب ٚ زا٘ٝ، زض ٔعطض ٞدْٛ عماب ٞا ٚ تاظٞا ٚ ضاٞیٗ ٞا. تاضٞا 

صاحثرا٘ٝ ٞا ٘یٕٝ ٞای ضة تٝ سطاؼٓ ٔی آٔس٘س ٚ تا زاز ٚ ـطیاز ٚ اسپطی ـّفُ عمة           

تا صثح زض ذیاتاٟ٘ا  ٘ٓ ٚ ٔی ٘طستٙس ٚ ٕٞاٖ ضثا٘ٝ ٔدثٛض ٔی ضسْ اظ ذا٘ٝ تیطٖٚ تع

تٕا٘ٓ تا آـتاب سط تط آضز. اظ ٞٛاپیٕا ٚ لؽاض ٕ٘ی تٛا٘ستٓ تطای خاتدایی استفازٜ وٙٓ. 

آ٘مسض زض اتٛتٛس ٚ تاوسی ٞای ٔسیطی ٘طستٝ تٛزْ وٝ حس ٔی وطزْ ستٖٛ ـمطاتٓ 

ضىُ صٙسِی تٝ ذٛزش ٌطـتٝ. اظ واضت تا٘ىی وٝ ٔتعّك تٝ ـیطٚظٜ تٛز تطای تطزاضت 

استفازٜ ٔی وطزْ ٚ اٌط ٔدثٛض ٔی ضسْ تا حساب ذٛزْ واض وٙٓ ٕٞاٖ ضٚظ آٖ ٚخٝ 

ضٟط ضا تطن ٔی وطزْ. ٕ٘ی ذٛاستٓ پیسا ضْٛ، ٕ٘ی ذٛاستٓ پیسایٓ وٙٙس. ٘ٝ تٝ ذاؼط 

ایٙىٝ اظ ٔطزٖ ٔی تطسیسْ. تٝ ذاؼط ایٙىٝ ٞٙٛظ وّی واض ٘اتٕاْ زاضتٓ وٝ تایس 

 ی أىا٘پصیط ٘ثٛز. ا٘دأطاٖ ٔی زازْ أا تا ایٗ ذا٘ٝ تٝ زٚض

 وٝ  یا ضٕاضٜتا تاالذطٜ یه تّفٗ عٕٛٔی پیسا وطزْ. واضت ضا اظ خیثٓ زضآٚضزْ ٚ 

 ٌطـتٓ. تالـاصّٝ خٛاب زاز ٚ ٔطزز ٌفت:تٕاس  ،تٛز  ذطیسٜتٝ اسٓ زذتطش  ٚویّٓ
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 تط٘ح؟-

 سالْ ذاْ٘ٛ زوتط.-

 سالْ زذتطْ. ودایی تٛ؟ ٔی زٚ٘ی چٙس ٚلتٝ اظت تی ذثطْ؟-

 خا ضٓ. ٘طس تٕاس تٍیطْ.تٝ  ٔدثٛض ضسْ خأی زٚ٘ٓ. -

 ودایی االٖ؟-

تا ٔٗ چٝ وطزٜ تٛز٘س وٝ اظ یه سازٜ ِٛحِ ظٚزتاٚض وٝ ٕٞٝ ضا ذٛب   ٗ وطزْ.ٗ ٚ ِِٔٔ

 تی اعتٕازی ٔثسَ ضسٜ تٛزْ وٝ ٕٞٝ ضا تس ٔی زیس؟ ی اظٔی زیس، تٝ وٛٞ

 لطٕٓ.-

 ست.اـتازٜ ٚ زضٚغ ٌفتٗ تی ـایسٜضٚی ٌٛضی اش زا٘ستٓ وس ضٟط ٔی 

 اٚ٘دا چىاض ٔی وٙی؟ آذطیٗ تاضی وٝ تاٞات حطؾ ظزْ ضیطاظ تٛزی. -

 وطیسْ ٚ ٌفتٓ:آٞی 

 تٝ ٘ظط ضٕا چىاض ٔی وٙٓ؟-

 وطز ٚ ٌفت:ٔىثی 

 ای ایٙدٛضی ازأٝ تسی؟تا وی ٔی ذٛ-
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ضت ٚ آ٘ؽطؾ ذیاتاٖ ایستازٜ تٛز ٍ٘اٜ سیاٜ ضٍ٘ی وٝ ضیطٝ ٞای زٚزی زا سٕٙستٝ 

 ضیرت.وطزْ. زِٓ 

       زتی ضٚای عٕ٘ی تٛ٘ٓ ایٙدٛضی ازأٝ تسْ. ٚیٚاسٝ ٕٞیٗ تٕاس ٌطـتٓ. زیٍٝ -

 ایٙدا یا ویص ٔیطْ. اظ ٔی ذٛاْ. 

 ٘ٝ ضسی تط٘ح؟ ته ٚ تٟٙا ٔی ذٛای تطی زتی؟ ٍٔٝ اِىیٝ؟زتی؟ زیٛٚ-

ٚاسٝ ٔٗ أٗ ٘یست. ٞطخا ٔیطْ ٞعاضتا یطاٖ ا خا ضسْ.ٝ ت اپسضْ زض اٚٔس اظ تس خ-

 تط تٟٙا ذیّی تیطتطٜ. زتی ٚاسٝ یٝ زذچطٓ ضٚٔٝ. أٙیت 

  زاضت.سٕٙس احساس وطزْ. سط٘طیٗ ضا زض زاذُ تحطوی 

ایٗ ضٟط ضاٜ ٚ ضسٕص ٘یست. ایٗ حطـٓ ٌٛش وٗ. تٝ  ُ زذتطٔی.تط٘ح خاٖ، تٛ ٔث-

تثیٗ  تٝ اٖٚ ضٟط وٓ تٛز، حاال ٔی ذٛای اظ ایٗ وطٛض تٝ اٖٚ وطٛض زض تٝ زض ضی؟

الیی عٕٛت ٕ٘ی تٛ٘ٝ تپیص ٔٗ. تیا تا ٞٓ حطؾ تع٘یٓ. پسط تٟطاٖ. تیا چی ٔیٍٓ. تیا 

ٍٔٝ ٕ٘ی وٙٝ وٝ تٛ ایٙدا تاضی. ی ٔٗ ذاِیٝ. ـىطضٓ ی پاییٗ ذٛ٘ٝسطت تیاضٜ. ؼثمٝ

ٕ٘ی ٌی ٔیرٛای تطی زتی؟ ذة حسالُ یٝ ٞفتٝ زٜ ضٚظ ؼَٛ ٔیىطٝ تا ٚیعا تٍیطیٓ. 

تٝ  وٗ ٔرفی ضسٖ ایٙدا ذیّی ضاحت تطٜ اظ ضٟطستا٘ٝ. تیا،اٚض ٔست ضٚ تیا تٟطاٖ. تایٗ 

 ٟطاز ٕ٘ی شاضْ زست وسی تٟت تطسٝ. تخٖٛ ٘سیٓ ٚ 

 ٛز.آٚض تسیاٜ تسخٛضی زِٟطٜ ْ. سٕٙس یساظ حطـٟایص ضا ٘طٙ٘یٕی 
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تٛ٘ٓ ضیسه سً تٛ ٔی وطٝ ٚ پیساْ ٔی وٙٝ. ٕ٘ی ضٕا یاسط ضٚ ٕ٘ی ضٙاسیٗ. ٔثُ -

 وٙٓ. 

ذٛاز چىاض وٙٝ؟ ٍٔٝ خطٔی ٔطتىة ضسی؟ ؼطؾ آزٔىص ٚ ذة پیسات وٙٝ. ٔی -

 لاتُ وٝ ٘یست. 

 ٕٞٝ ـىط ٔی وطز٘س ٔٗ اظ ٔطزٖ ٔی تطسٓ؟طا چ

 تط. ٔٗ ٕ٘ی ذٛاْ یاسط پیساْ وٙٝ ذاْ٘ٛ زو-

وٝ ضایس اٚ ٞٓ ـیّٓ تاظی ٘ظط ٔی ضسیس ٚالعاً ٍ٘طا٘ٓ ضسٜ. ٞطچٙس تّٙسی وطیس. تٝ  آٜ

 ٔی وطز.

 سٝتتٛ٘ٓ ٚیعای الساْ ٔی وٙٓ. ٟ٘ایتص ٚ وپی پاسپٛضتت ضٚ زاضْ. أطٚظ تاضٝ. عىس -

 ٔاٞٝ تٍیطْ ٚاست.

 ٘ساضْ.. ٚلت ٗیعدّٝ وٙ ِؽفاً ٔٙتظطْ.ذٛتٝ. -

ؽع وطزْ ٚ زض حاِیىٝ تٕاْ حٛاسٓ تٝ پطت سطْ تٛز تا احتیاغ ضاٜ اـتازْ. ضا لتٕاس 

ت ٌطْ تٛز ٚ ذیاتاٟ٘ا ذّٛت. تٝ ضسٞٛا  استاضت ضا وٝ ضٙیسْ پاٞایٓ سط ضس.صسای 

ضا تٛی ٚ تطای یه تاوسی ٔسیطی زست تىاٖ زازْ. ذٛزْ  ضا تٙس وطزْلسٟٔایٓ 

 ضا تطٌطزا٘سْ ٚ سٕٙس سیاٜ ضا زیسْ وٝ ٕٞچٙاٖ ز٘ثاَ ٔٗ تٛز.ٔاضیٗ ا٘ساذتٓ. سطْ 
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  ؛ماه قبلهفت 

       زض تطظخ زست ٚ پا ٞٙٛظ چطٓ تاظ ٘ىطزْ. تٝ ٞٛش آٔسْ. أا صسای ٞك ٞك تا 

تٝ چطٕا٘ٓ تاتا٘سٜ ضس  زلیمٝ تعس اظ ایٙىٝ ضٌٓ ضا تطیسٜ تٛزْ، ٘ٛضی ضسیسچٙس ٔی ظزْ. 

اظ آٖ زض ذالیی عدیة زست ٚ پا ٔی ظزْ. ٚ احساس وطزْ وٝ تٝ پطٚاظ زضآٔسٜ اْ. تعس 

ی زیٍطی وٝ ٞیچ خاشتٝ ای زض آٖ ٚخٛز ٘ساضت ٔٙتمُ ضسٜ تٛزْ. ٜتٝ سیاضاٍ٘اض 

  چیعی ضا زض ٘عزیىی اْ احساس ٔی وطزْ أا ٘ٛض اخاظٜحعٛض ز. ـمػ ٘ٛض تٛاؼطاـٓ 

تاظ ٞٓ تطس اظ ٘ٛض ٕ٘ی ٌصاضت ٔا می ٔی آٔس احاال صسای ٞك ٞٚ  ٕ٘ی زاز تثیٕٙص.

زستٓ ضا تىاٖ زازْ ٚ سٛظش ضسیسی زض ٔچٓ احساس اٍ٘طت  چطٕا٘ٓ ضا تاظ وٙٓ.

ضا، ٔازضش ضا، عٕٛ ضا، وٓ ٕٞٝ چیع ضا تٝ ذاؼط آٚضزْ. ٔیالز وٓ ْ. ٕ٘طزٜ تٛزوطزْ. پس 

 ٟ٘ایت یاسط ضا.  ثٕط ضا ٚ زضیاضاض ٚ 

 ٞٙٛظ تٝ ٞٛش ٘یٛٔسٜ؟-

 یاسیٗ تٛز.صسای 

 .ٖوٓ تٟص ذٖٛ تعضیك وطزٕ٘یطٝ. ضایس  زٚ٘ٓ چطا تیساض٘ٝ. ٕ٘ی -

 صسای ٔازض تٛز.ایٗ 

وٝ تایس اٚ٘ی زازٖ تٝ ایٗ تحفٝ.  ،زاضتٓ وطیسٖذٖٛ وٓ چیٝ ظٖ عٕٛ؟ ٞطچی ٔٗ -

 زضاظ تٝ زضاظ تیفتٝ ٔٙٓ.

  یاسیٗ تطوٓ ٘ىطزٜ تٛز.، یاسط ٔطا عأّص ٔی زا٘ستی وٝ ٞای ٔصیثت تٕاْ عّیطؼٓ
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 ٔٗ ٕ٘ی زٚ٘ٓ چؽٛض تٛ٘ستٝ ایٙدٛضی عٕیك زست ذٛزش ضٚ تثطٜ؟ یعٙی زضز ضٚ-

ٝ ٔیطٝ ٍٔ زٚٔی؟تا چٝ تٛا٘ی یىی ضٚ تطیسٜ ٚ ضـتٝ سطاغ  ،حس ٘ىطزٜ؟ تا چٝ خطاتی

اٚ٘ٓ ٘ٝ ٞطوسی، تط٘ح ٔٗ وٝ ؼالت زیسٖ یٝ  حٓ تاضٝ؟طیٝ آزْ ایٙمسض تا ذٛزش تی

 لؽطٜ ذٖٛ ضٚ ٞٓ ٘ساضت. 

 یاسیٗ تطذالؾ ٕٞیطٝ ٘ٝ ضاز تٛز ٚ ٘ٝ ضازاب.صسای 

ایٟٕٙٝ اتفاق ٔاٞا ضي ذٛزٖٔٛ ضٚ ٘عزیٓ تیطتط خای تعدة زاضٜ. اظ ٚاال، ایٙىٝ تعس -

 ٞٙٛظ احساس ٔی وٙٓ ذٛاب ٔی تیٙٓ.ٔٗ 

 ی ٔازض ضسیستط ضس.ٌطیٝ

 یعٙی چی ٔیطٝ؟ ای ذسا، یاضاض چی ٔیطٝ، ثأط ؼفُ ٔعصْٛ چی ٔیطٝ؟-

تط٘ح "ٔازض اسٙاز ٚ ٌٛاٞی ـٛت ٚ ٚصیتٙأٝ پسضْ ضا ٘سیسٜ تٛز وٝ ٕ٘ی پطسیساحتٕاالً 

  "چٝ ٔی ضٛز؟

ٔتٛخٝ ضسْ زست یاسیٗ  ،ٚسعتی وٝ اضؽاَ وطزضٚی پیطا٘ی اْ ٘طست. اظ زستی 

 ٌفت:ظیطِة است. 

 تاظ وٗ.زیٍٝ. چطٕاتٛ وطزی تا ایٗ واضت. تسٝ تیچاضٖٔٛ تط٘ح؟ تیساض ضٛ زیٍٝ. -
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زض ٞٓ ٌطٜ ذٛضز. ِثرٙسش ٍ٘إٞاٖ اٚ زِٓ ضا ٘طىستٝ تٛز. ـمػ حطـص ٌٛش زازْ. تٝ 

 ی آضأی تٝ صٛضتٓ ظز ٚ ٌفت:ظطتٝ آٔیعٜ ای اظ ؼٓ ٚ ٔحثت تٛز.

 ذیّی ذطی.-

ٔطا آٔاج ضسا٘س ٚ  ترتضتاتاٖ ذٛزش ضا تٝ ٔازض . ضاٜ ٌطـتی چطٕٓ اظ ٌٛضٝاضه 

زٞا٘ٓ تطای سٛاالت تی أا٘ص لطاض زاز. أا ٞطچٝ وطزْ ٘تٛا٘ستٓ خٛاب تسٞٓ. اٍ٘اض 

 پاسد زازٖ تٝ ظ٘ی وٝ ساِٟا تٛی چطٕٓ ٍ٘اٜ وطزٜ ٚ زضٚغ ٌفتٝ تٛز تاظ ٕ٘ی ضس.

 ٔٙٛ زذتط.تی طا حطؾ ٕ٘ی ظ٘ی؟ یٝ چیعی تٍٛ. وطتط٘ح؟ ٔأاٖ چ-

 ٔیا٘ی وطز. زض پایاسیٗ 

ذٛ٘ٝ استطاحت وٙٝ، یٛاش یٛاش حطـٓ تطیٓ  تاضٝ؟.ظٖ عٕٛ، یٝ وٓ ضاحتص تصاضیٓ-

 ٔی ظ٘ٝ.

 چطٕاٖ ٍ٘طا٘ص ضا تیٗ ٔٗ ٚ یاسیٗ چطذا٘س ٚ ٌفت:ٔازض 

 تطْ تٍٓ تٝ ٞٛش اٚٔسٜ.تاضٝ. ٔٗ -

 ٚ یاسیٗ زض حاِیىٝ پیطا٘ی اْ ضا ٘ٛاظش ٔی وطز ٌفت: ضـتٔازض 

 ذٛتی؟-

 ضس ٔچ تا٘ساغ ضسٜ اْ ضا تٛسیس ٚ ٌفت:ذٓ تؽط سطْ ضا تىاٖ زازْ. تا 

 تیاض.ٕٞٝ چی زضست ٔیطٝ. زْٚٚ -
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   ٔی ضـت، عٕٛ ٔی آٔس. عٕٛ زض ذا٘ٝ ٞٓ ازأٝ یاـت. ٔازض زضست ٘طس. سىٛتٓ أا 

تٝ ظٚض ؼصا ی سٝ ٘فطٜ ٔطتة تىطاض ٔی ضس. ٔازض ٚ ایٗ چطذٝ ٔی ضـت یاسیٗ ٔی آٔس

ضٚظٞای تٟتطی وٝ لطاض تٛز تیایٙس ٚ ٌطز زض زٞا٘ٓ ٔی ٌصاضت ٚ تطایٓ حطؾ ٔی ظز. اظ 

ظذٕٟایٓ ضا تطضسی ٔی وطز ٚ ٞطتاض ٞطتاض ایٟٕٙٝ سرتی ضا اظ صٛضتٓ پان وٙٙس. عٕٛ 

تطایٓ ـیّٓ ٔی آٚضز، ّٞٝ ِٞٛٝ یاسیٗ وطیسٜ اْ.  اٚ آٖ تیػ ضا تٝ لّة ٌالیٝ ٔی وطز وٝ

ٞطوس ٚاضز اض ٔی ذطیس، زض حاِیىٝ ٔی زیسْ چمسض ذستٝ ٚ پىط ٚ تٟٓ ضیرتٝ است. اٍ٘

اتالٓ ٔی ضس اضىٟایص ضا پطت زض خا ٔی ٌصاضت ٚ ٔی آٔس أا چطٕاٖ ٕٞٝ سطخ تٛز 

     ضا ظٔاٖ  تطؾ پیطی ٘اٌٟاٖ تط صٛضت ٕٞٝ ٘طستٝ تٛز.اٍ٘اض  ٚ ؼٍٕیٗ.ٚ ذیس 

اتفالات اظ  زا٘ستٓ چٙس ضٚظ ٚ چٙس ضة تط ٔٗ ٚ ایٗ ذا٘ٝ ٌصضتٝ.ٕ٘ی ضٙاذتٓ. ٕ٘ی 

اٚلات ذٛزْ تیطتط ضا ٘ساضتٓ. ذٛاستٓ تطْٙٛ. خطاتص تیطٖٚ اظ اتالٓ تی ذثط تٛزْ. ٕ٘ی 

اٚ ٞٓ زیٍط تٕایّی تٝ ٔی وطز. اٍ٘اض  تط خسٕٓ سٍٙیٙی. ضٚحٓ تٝ ذٛاب ٔی ظزْضا 

 ٔا٘سٖ ٘ساضت.

 ذٛاتٝ؟-

 پچ پچ وٙاٖ خٛاب زاز:ٔازض  تٛز.ٛ ٕٞایٓ ضا تی حطوت ٍ٘ٝ زاضتٓ. عپّه 

 ؟ذثطی ٘طسٜیاسط اظ  ..آضٜ.-

 ذاْ٘ٛ...ضیطیٗ  ..چیعٜ. ٘ٝ ٞٙٛظ.-
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 ضا پاییٗ تط آٚضز.صسایص 

 ضٕا ٔی زٚ٘ی سٙسٞا وداست؟-

 خٛاب زاز:ٔازض تیع ضس٘س. ٌٛضٟایٓ 

 وسْٚ سٙس؟-

 ٔىثی وطز ٚ ٌفت:عٕٛ 

 ٔیطٝ چٙس ِحظٝ تیای تیطٖٚ؟-

ی زض ضا تاظ وطزْ ٚ پاٚضچیٗ ذٛزْ ضا ضٌٝٛوٝ ضـتٙس اظ ترت تیطٖٚ پطیسْ. آٞستٝ آٟ٘ا 

ٔثُ ٔٛش اـتازٜ زض تّٝ، لّثٓ  یی وٝ تٝ پصیطایی ذتٓ ٔی ضس ضسا٘سْ.ضاٞطٚ ایُاٚتٝ 

 تطسیسٜ ٚ عصثی، تٝ زض ٚ زیٛاض چًٙ ٔی ا٘ساذت.

أطٚظ وٝ ضـتٓ ٔا ـىط ٔی وطزیٓ ٞسـطٖٛ ٌاٚصٙسٚق اتاق ذٛاب یاضاض تٛزٜ. ِٚی -

ٕس، ٌٛاٞی سْٚ اظ سٙسٞا ٘یست، ٚصیت ٘أٝ ٔحسط ٌاٚصٙسٚق ذٛزْ زیسٜ ٞیچ و

چیعی ش تاضٝ. ایٙا ٝتعیس ٔی زٚ٘ٓ واض ٔیالز ٚ زاض ٚ زستؼیة ضسٖ. ٔٗ ـٛتص. ٕٞٝ 

 ٜ تاضٝ. اززست تط٘ح ٘یفتیٝ ٚلت ترٛضٜ. ٍ٘طا٘ٓ  ٚ٘اتٝ زضز اوٝ ٘یست 

 تٝ ٌٛ٘ٝ اش وٛـت.ٔازض 

ٕٔىٙٝ؟ اٖٚ ضة زیسْ ٔیالز یٝ چیعی تٟص زاز ِٚی ایٙمسض ذان تٝ سطْ. یعٙی -

 والً یازْ ضـت.حٛاسٓ پطت تٛز وٝ ٘فٟٕیسْ چی تٛز. تعسضٓ 
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 پطسیس: ٔعؽطبعٕٛ 

 وسْٚ ضة؟ ٔٗ چؽٛض ٘سیسْ؟-

 تٛزْ، وطیسٜ تٛزْ، أا ضٙیس٘ص خٛض زیٍطی زضز زاضت.ضا ٌاظ ٌطـتٓ. زیسٜ ِثٓ 

تٟص زاز ٚ یٝ تستٝ اٚ٘مسض ٕٞٝ پطیطٖٛ تٛزٖ وٝ وسی حٛاسص تٝ تط٘ح ٘ثٛز. یٝ -

وٝ ٘تٛ٘ستٓ تطْ سطاغ تط٘ح. تعسضٓ ٚ  ذاْ٘ٛ خٖٛ حاِص تس تٛز چیعایی ٌفت ٚ ضـت.

  ؟ٌٛاٞی ـٛت تاتاش ضٚ زیسٜاٚ٘دٛضی پیساش وطزیٓ. ٘ىٙٝ 

 تٛ زستص ٔطت وطز ٚ ٌفت: تسثیحص ضاعٕٛ 

 یعٙی ٕٔىٙٝ؟-

 ٔستاصُ خٛاب زاز:ٔأاٖ 

اظ تط٘ح یٝ چیعیص ٞست وٝ تا ٞیچ وس حطؾ ٕ٘ی ظ٘ٝ. ٞطچمسضْ ٕ٘ی زٚ٘ٓ. ِٚی -

ٔیالز ظطتٝ ذٛضزٜ تاضٝ ایٗ ضٚ تطٌطزٚ٘س٘ص اظ ٔا عازی ٘یست. ٔٗ تطْ اتالص ضٚ 

 تٍطزْ تثیٙٓ چیعی پیسا ٔی وٙٓ یا ٘ٝ.

اظ خای ٔساضن ضاحت تٛز أا ٞٙٛظ ذیآِ  تٝ اتاق تطٌطتٓ ٚ زضاظ وطیسْ.سطیع 

 .ضـتٓتطاس  خا پطیسْ ٚ تٝ چطٕٟایٓ ضا ٘ثستٝ تٛزْ وٝ تا صسای خیػ ٞای ٕٔتس ٔٙا اظ
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ٚ اظ تٝ زَ ـطیاز ٔی ظز،  یمٝ خط ٔی زازضٚی ظٔیٗ ٘طستٝ ٚ ٘عزیه اتاق ٔٗ،  ٔٙا

وؿ ٞط زٚ زستص ضا ضٚی  یاسط ٝ زضذت ٌیالس ٔی وٛتیس ٚیاسیٗ سط ذٛزش ضا ت

 :پطسیسٚ ٔازض ٞطاساٖ تٝ حیاغ زٚیس٘س. عٕٛ ٔٛٞایص ٌصاضتٝ تٛز. عٕٛ 

 چی ضسٜ؟ ؟چٝ ذثطٜ ؟چیٝ-

 ظدٝ ظز:ٔٛ٘ا 

 وطتٗ.ضٛٞطٔٛ یاضاض ضٚ وطتٗ تاتا. -

ضا تٝ ٘طزٜ ٞا ٌطـتٓ. وسی تا چٛب تٝ پطت ظا٘ٛیٓ وٛتیس. زستٓ ذٛضزْ. اٍ٘اض سىٙسضی 

 ٔثُ سٛٞاٖ ضٚحٓ ضا ٔی ذطاضیس.ٝ ٞایص ٚ ٍ٘اٟٞای ٔات تچخٍطسٛظ ٔٙا ـطیازٞای 

 یاسط؟ چی ٔیٍٝ ایٗ؟ یاسط؟-

 ضا پاییٗ آٚضز ٚ ضٚی صٛضتص وطیس ٚ ٌفت:ص ا٘زست

یٝ زضست  .ٔٗ ٔی زٚ٘ٓ وطتٙصتٛزٜ. ِٚی  ذٛزوطیحّمٝ آٚیع پیساش وطزٖ. ٔیٍٗ -

 ضٚظ لثُ اظ زازٌاٜ.

تٝ سٕتص زٚیس أا لثُ اظ آٖ سطش ضا تاال وٝ ٘ٝ اـتاز. یاسط ٞٓ ٘طست. ٘طستٗ عٕٛ 

ز ٔٗ ٛآٚیع ٔی ض تعسی وٝ حّمٝ٘فط ـٟٕیسْ اٖ ِحظٝ ٕٞٚ ٌطـت ٚ تٝ ٔٗ ٍ٘اٜ وطز. 

 .ٞستٓ
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زٛلؿ وشد. خیادٜ ؿذْ ٚ داخُ ٔدسٕع سـسٓ.  ی وٝ ٌفسٝ تٛدْزاوؼی ٔماتُ ٔشوض خشیذ

دْ دس ایؼسادٜ تٛد، أا وؼی خیادٜ ٘ـذ. دٚاٖ دٚاٖ، تٝ ػٕر دس دیٍش سـسٓ ػٕٙذ ػیاٜ 

ٚ آ٘دا دٚتاسٜ زاوؼی ٌشـسٓ ٚ تٝ خا٘ٝ تشٌـسٓ. تا زٕاْ ػشعسی وٝ داؿسٓ ِثاػٟایٓ سا 

عٛض وشدْ ٚ ٚػایّٓ سا دس ػان دػسی ٚ وِٛٝ اْ سیخسٓ. تا صاحثخا٘ٝ زؼٛیٝ حؼاب 

غ اص خا٘ٝ تیشٖٚ سـسٓ ٚ دس حاِی وٝ ؿآِ سا زٛی وشدْ ٚ وّیذ سا زحٛیُ دادْ. تا احسیا

تشای ویؾ تّیػ ٌشـسٓ ٚ تٝ اػىّٝ سـسٓ.  ػٛاس زاوؼی ؿذْصٛسزٓ وـیذٜ تٛدْ ٔدذداً 

ٚ سٚی صٙذِی ٘ـؼسٓ. اص ؿذذ اظؽشاب خاٞایٓ سا زىاٖ ٔی دادْ ٚ ٔشزة تٝ اؼشاـٓ 

سثاٜ وشدٜ اْ. دچاس ٍ٘اٜ ٔی وشدْ. اثشی اص حشور ٔـىٛوی ٘ثٛد. تا خٛدْ ٌفسٓ حسٕاً اؿ

ٔاِیخِٛیا ؿذٜ اْ. أا ػٕٙذ، ٔاؿیٙی ٘ثٛد وٝ حعٛسؽ دس لـٓ عادی تاؿذ. ؿایذ 

ٔؼاـشی آٔذٜ تٛد، أا دس ایٗ ٔذزی وٝ ٔٗ ایٙدا تٛدْ تٝ خض ٔاؿیٟٙای خاسخی تا 

ی آصاد چیض دیٍشی ٘ذیذٜ تٛدْ. تشای ایٙىٝ صٔاٖ صٚدزش تٍزسد تا ِیال خالن ٔٙؽمٝ

 وـیذ زا خٛاب داد. حداب داؿر. زا ػالْ وشد خشػیذْ: زٕاع ٌشـسٓ. ؼَٛ

 ودایی؟-

 ٕٞیٙىٝ ٚاسد ـعای تؼسٝ ؿذ ٚ لاب سٚی دیٛاس سا دیذْ زـخیص دادْ.

 اٚٔذْ خٛ٘ٝ. یٝ ِحظٝ صثش وٗ تشْ زٛ ازالٓ.-

 آٜ اص ٟ٘ادْ تّٙذ ؿذ. خا٘ٝ تاغ صیثایٓ...
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 دس سا تؼر ٚ ٌفر:

ٛد. اصالً ٘فٟٕیذْ چؽٛس دػر تٝ ػشؽ ٚلسی صً٘ صدی یاػش سٚ تٝ سْٚ ایؼسادٜ ت-

 وشدْ.

 آٜ...خذا سٚ ؿىش. سا٘ٙذٜ ػٕٙذ ػیاٜ، یاػش ٘ثٛد.

 دػر تٝ ػشؽ ٘ىشدی. ؿه ٘ىٗ ـٟٕیذٜ.-

 ٕ٘ی دٚ٘ٓ ٚاال. ٕٔىٙٝ. چٖٛ تذخٛسی چح چح ٍ٘اْ وشد. -

 ٍ٘فسی لشاسٜ تشٌشدی خٛ٘ٝ. اٌٝ ٔی دٚ٘ؼسٓ صً٘ ٕ٘ی صدْ.  ـةدی-

 ٚ ٌفر: ٔمٙعٝ سا اص سٚی ػشؽ تشداؿر

 صثح صٚدصً٘ صدٜ تٛدْ وٝ ٕٞیٗ سٚ تٟر تٍٓ. اص تغ حاِر تذ تٛد ـشأٛؿٓ ؿذ. -

 سػیذْ. یٝ ػاعسی ٞؼر وٝٚ حشور وشدْ 

 اػسشع زا اتذ دػر اص ػش ٔٗ تش ٕ٘ی داؿر.

 ِیال یٝ ٍ٘اٜ تٙذاص ٘یٛٔذٜ تاؿٝ اٖٚ دٚس ٚ تش. ٕٔىٙٝ یٝ خا ٌٛؽ ٚایؼادٜ تاؿٝ.-

 دس ازاق سا تاص وشد ٚ ٌفر:

 ع. ٍ٘شاٖ ٘ثاؽ. ٘ٝ. خثشی ٘یؼر. خٙدشٜ ٞٓ وٝ تؼسٝ-

 آساْ ٚ لشاس ٘ذاؿسٓ. ٔشزة ٔىاٖ ٘ـؼسٙٓ سا زؽییش ٔی دادْ.



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

3 
 

 چٝ خثش؟ یاػیٗ چؽٛسٜ؟-

 ٘ذیذٔؾ. ِٚی خٛب ٘یؼر. دیشٚص وٝ تٟر ٌفسٓ.-

 ػشْ سا زىاٖ دادْ.

 آسٜ ٌفسی.-

 سٚی زخسؾ ٘ـؼر.

ادستضسي ٚ خذستضسٌر...          ٕ٘ی خٛای حاَ تمیٝ سٚ تدشػی؟ ٔأا٘ر، عٕٛذ، ٔ-

 ٕ٘ی خشػی؟

 ػىٛذ وشدْ.تٙاتشایٗ  وٙدىاٚ ٘ثٛدْ. ٚالعاً ٕ٘ی خٛاػسٓ تذا٘ٓ حاِـاٖ چؽٛس اػر.

تاٚسْ ٕ٘ی ؿذ ایٗ خٛ٘ٝ ٕٖٞٛ خٛ٘ٝ ایٝ وٝ زٛؽ  تعذ اص ؿیؾ ٔاٜ وٝ تشٌـسٓ،-

تضسي ؿذیٓ. ػٛذ ٚ وٛس ٔثُ لثشػسٖٛ؛ خـه ٚ تی آب ٔثُ تیاتٖٛ؛ دسخسا تشي ٚ تاس 

زٛ زا حاال ؼاَ. ٌیالػا اص تغ سٚ دسخر ٔٛ٘ذٖ خٛسان والؼا ؿذٖ. چٙذا٘ی ٍ٘شـسٝ أ

دیذٜ تٛدی اػسخش ِدٗ داؿسٝ تاؿٝ؟ یٝ رسٜ آب ٌٙذیذٜ ٚ ِدٙی اٖٚ زٝ ٔٛ٘ذٜ ٚ تغ. 

زخر سٚ خٕع وشدٖ. خثشی اص ػٕاٚس صؼاِی ٘یؼر. زٛس ٚاِیثاِی وٝ یاػیٗ تؼسٝ تٛد 

ىٝ تاٚسْ ٕ٘یـٝ. اٍ٘اس صِضِٝ اٚٔذٜ زٛ خاسٜ ؿذٜ ٚ یٝ ٌٛؿٝ اـسادٜ. تاٚسذ  ٔیـٝ زش٘ح؟ ٔٙ

ایٗ خٛ٘ٝ. ٕٞٝ چی وٗ ـیىٖٛ ؿذٜ. اٍ٘اس زٛ تا سـسٙر، ؿٛس ٚ تشور سٚ ٞٓ اص ایٗ 

 خٛ٘ٝ تشدی. ٞیچی ػش خاؽ ٘یؼر. دس ٚ دیٛاس خٛ٘ٝ تٛی عضا ٚ ٔازٓ ٔیذٜ.
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خٛصخٙذ صدْ. ِیال چٝ خٛؽ خیاَ تٛد وٝ ـىش ٔی وشد تا ایٗ حشـٟا زحر زاثیش لشاس  

 ٌیشْ.ٔی 

 زا وی اٚ٘دا ٔی ٔٛ٘ی؟-

 ٔىث وشد. ٘اأیذی تٝ ٚظٛح دس چٟشٜ اؽ دیذٜ ٔی ؿذ.

 ٔذسػٝ دیٍٝ زعؽیّٝ. ٞؼسٓ ـعالً. ٔأا٘ٓ یٝ وٓ ٘اخٛؽ احٛاِٝ. اٚٔذْ وٕىـٖٛ وٙٓ.-

 خذا تذ ٘ذٜ. چی ؿذٜ؟-

 آٞی وـیذ ٚ ٌفر:

دوسش خٛب ٌفسٗ آسزٛسٚص ٌشد٘ٝ. ٔیض٘ٝ تٝ دػساؽ ٚ أٛ٘ؾ سٚ ٔی تشٜ. حاال چٙذزا -

 تثشٔؾ تثیٙٓ چی ٔیٍٗ.

 حشـٓ سا ػثه ٚ ػٍٙیٗ وشدْ.

 خَٛ َٔٛ الصْ داؿسی ٔی ٌی تٟٓ دیٍٝ؟ٍٔٝ ٘ٝ؟ ٘ىٙٝ ٚاػؾ وٓ تزاسی.-

 ِثخٙذ ؼٍٕیٙی صد ٚ ٌفر:

 زٛ تا ایٗ ٟٔشتٛ٘یر چؽٛس داسی زٟٙایی ػش ٔیىٙی؟-

 ٟٔشتا٘ی واس دػسٓ دادٜ تٛد.خٛاػسٓ ٚاسد ٔؼائُ احؼاػی ؿْٛ. ٕٞیٗ ٕ٘ی 

 ٔیٍی تٟٓ؟-
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 الصْ تـٝ ٔیٍٓ. دسػسٝ زٛ ٔا سٚ زشن وشدی. ِٚی ٔٗ تٝ خض زٛ وؼی سٚ ٘ذاسْ.-

 تؽط ٌّٛیٓ سا خشاؿیذ.

 وشدْ؟زٛ سٚ وٝ زشن ٘ىشدْ. -

 ِة تشچیذ.

سٚ تٝ یٝ آزیؾ ػٛص٘ذی. تٝ وشدی. ٕٞٝ سٚ َٚ وشدی ٚ سـسی. ٌٙاٞىاس ٚ تی ٌٙاٜ -

خذا اص ِحظٝ ای وٝ خا ٌزاؿسٓ زٛ ایٗ خٛ٘ٝ لّثٓ داسٜ ٔٙفدش ٔیـٝ. ؿثا اص ٚحـر 

ایٙىٝ تالیی ػشذ تیاد، دیٍٝ ٘ثیٕٙر، یٟٛ ٕٞیٗ زٕاع زّفٙی ٞٓ لؽع ؿٝ، زا صثح 

 واتٛع ٔی تیٙٓ. 

 خّٛی زشویذٖ تؽعٓ سا تٍیشْ.٘سٛا٘ؼسٓ  آخش وٝ صدْ اؿه ٔٗ ٞٓ ػشاصیش ؿذ.خّه 

ـىش وشدی ٔٗ خٛتٓ؟ ساحر ٔی خٛاتٓ؟ واتٛع ٕ٘ی تیٙٓ؟ ِٚی چیىاس وٙٓ؟ ٍٔٝ -

دیٍٝ خایی ٚاػٝ ٔٛ٘ذٖ داسْ؟ آخش تٝ آخش اٖٚ خٛ٘ٝ دسٚؼٝ ِیال. آدٔاؽ ٕٞٝ دسٚؼٗ. 

اٌٝ خیٙٛویٛ تٛدٖ االٖ دٔاؼـٖٛ تٝ وشٜ ٔاٜ سػیذٜ تٛد. ٔأا٘ٓ...ٔأاٖ خٛدْ، ٍ٘شاٖ 

ػٙذٞا دػر ٔٗ تاؿٗ. ٔیخٛاػر تیاد ازالٕٛ تٍشدٜ ٚ ػٙذٞا سٚ اص چٍٙٓ دس تیاسٜ. تٛد 

ٚ یٝ عٕش وٙاس ٌٛؿٓ خٛ٘ذ وٝ تاتاْ ػىسٝ وشدٜ ٚ ٔشدٜ. ٔی دٚ٘ی ـشق تیٗ ػىسٝ 

چؽٛس ٔیـٝ ایٙمذس ساحر زٛ چـٓ یٝ آدْ ٍ٘اٜ وشد ٚ خٛدػٛصی اص ودا زا وداػر؟ 
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ؿذٖ تاتاْ خٛدؽ سٚ تىـٝ. ایٙا تاتأٛ  تیؼر ٚ دٚ ػاَ تٟؾ دسٚغ ٌفر؟ ٕٞیٙا تاعث

 وـسٗ. 

خة تا ـشاس وشدٖ چی دسػر ٔیـٝ عـمٓ؟ تیا حؼاب تدشع. دعٛا وٗ. داد تضٖ. -

 تـىٗ، خشاب وٗ. ِٚی ـشاس ٘ىٗ. ؿایذ اٚ٘ا ٞٓ یٝ حشـی ٚاػٝ ٌفسٗ داؿسٝ تاؿٗ. 

 خذا...ٞی...

ٗ دیٍٝ . آدْ دسٚؼٍٛ، دسٚغ سٚ تا دسٚغ ٔاػر ٔاِی ٔی وٙٝ. ِٔیال ٕ٘ی خشػٓ-

دیٍٝ ٚاػٝ ٔٗ اسصؿی ساػسـٛ٘ٓ اسصؿی ٘ذاسٜ. ٍٗ تتاٚسؿٖٛ  ٘ذاسْ. حسی اٌٝ ساػر 

٘ذاسٖ. حسی اٚ٘مذس وٝ تخٛاْ اصؿٖٛ حؼاب خغ تٍیشْ. ٘ٝ...ٔٗ دیٍٝ ٘ٝ تٝ اٖٚ خٛ٘ٝ، 

 ؿْٙٛ، تٝ خایی وٝ زٛؽ زٟذیذ ٘ٝ تٝ آدٔاؽ تش ٕ٘یٍشدْ. تٝ خایی وٝ زٛؽ دسٚغ ٔی

وٝ زٛؽ خش اص خیا٘ر ٚ ٘یشٍ٘ٝ، تٝ خایی وٝ زٛؽ احؼاع آسأؾ ٚ  ٔی ؿٓ، تٝ خایی

 أٙیر ٘ذاسْ دیٍٝ تش ٕ٘یٍشدْ.

 تا ٘اِٝ ٌفر:

 زش٘ح...-

 اؿىٓ سا خان وشدْ.

تش ٕ٘یٍشدْ ِیال. زٛ تٝ خاؼش ایٙىٝ یاػیٗ دِر سٚ ؿىؼسٝ تٛد اص خٛ٘ٝ سـسی. ٔٗ چی -

 . ٔٗ چدٛسی تشٌشدْ؟زیىٝ خاسٜ وشدٖتٍٓ وٝ ٕٞٝ دِٓ سٚ 

 اٚ ٞٓ اؿىٟایؾ سا خان وشد.
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ٝ دخسش خٖٛٚ ٚ زٟٙایی. یلشتٖٛ دِر تشْ. ٔٗ ـمػ ٍ٘شا٘سٓ. خیّی ٍ٘شا٘ٓ زش٘ح. زٛی -

ٔی زشػٓ تالیی ػشذ تیاد. دسد ٔٗ ـمػ ی خٛب ٚاػٝ آدٔای ٔشیعی. یٝ ؼعٕٝ

 ٕٞیٙٝ.

اص ایٙىٝ دس ٔال عاْ ٌشیٝ ٔی وشدْ خداِر ٔی وـیذْ. تشای ایٙىٝ اؿه سیخسٗ 

 ؿٛد خشػیذْ:ـشأٛؿٓ 

 یاػش چؽٛسٜ؟ دیذیؾ چیضی ٍ٘فر؟ چیضی ٘دشػیذ؟-

 ػشؽ سا تاال ا٘ذاخر.

خٛاب ػالٔٓ سٚ ٞٓ تٝ صٚس داد. چٝ سػیذٜ تٝ حشؾ صدٖ ٚ خشػیذٖ. ـىش وٙٓ داؿر -

ِٚی ٔأاٖ ٔیٍٝ خیّی تذ ؿذٜ. لثالً ـمػ تذاخالق تٛد االٖ زشػٙان ٔی سـر تیشٖٚ. 

  ٞیچ وغ خشاذ ٘ذاسٜ ؼشـؾ تشٜ.ؿذٜ. 

 تشای ٔٗ چیض عدیة ٚ زاصٜ ای ٘ثٛد. 

 ثأش چی؟ اٚ٘ٛ ٘ذیذی؟-

 آٞی وـیذ ٚ ٌفر:

 ٘ٝ. ٘ذیذْ.-
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زٕاع سا لؽع زایٓ حشور ٘ضدیه ٔی ؿذ. ٔٗ ٞٓ دیٍش حشـی تشای ٌفسٗ ٘ذاؿسٓ. 

 وشدْ ٚ اص ؼشیك ایٙسش٘ر، ػٛییسی سا دس ویؾ تٝ اخاسٜ ٌشـسٓ.

 هفت ماه قبل؛

یاؿاس ٔشدٜ تٛد. ازفالی ٝ تٝ تّٛایی وٝ تشخا ؿذٜ تٛد ٔی ٍ٘شیؼسٓ. حیشاٖ ٚ ػشٌـسٝ ت

وٝ یاػش خیؾ تیٙی وشدٜ تٛد اـسادٜ ٚ یاؿاس ٔشدٜ تٛد. تشای ٔٗ ـشلی ٕ٘ی وشد وٝ 

خٛدوـی وشدٜ یا اعذاْ ؿذٜ یا تٝ لسُ سػیذٜ، یاؿاس ٔشدٜ تٛد. ٔٙا تیٜٛ ؿذٜ تٛد. تچٝ 

ی دا٘ؼر. ٕ٘ی دا٘ٓ چشا، أا ٔشا ٔمصش ٞایؾ یسیٓ ؿذٜ تٛد٘ذ. ٚ یاػش ٔشا ٔمصش ٔ

أا خٛدْ ٞٓ، خٛدْ سا ٔمصش ٔی دا٘ؼسٓ. ؿایذ اٌش ٔیالد سا تٝ  ،ٔیذا٘ؼر. ٕ٘ی دا٘ٓ چشا

خا٘ٝ ساٜ ٘ذاد تٛدْ یاػش ساٞی تشای ٘داذ یاؿاس خیذا ٔی وشد. ؿایذ ٔی زٛا٘ؼر ٘دازؾ 

ٌفسٝ تٛد وشدْ. دٞذ یا تشایؾ زخفیؿ تٍیشد. خٛدؽ ٌفسٝ تٛد وٝ سؿسٝ ٞایؾ سا خٙثٝ 

حغ وؼی سا داؿسٓ وٝ ص٘ذٜ تٝ ٌٛس ـشأٛؽ ٘ىٙٓ ٚ ٔٗ ٞشٌض ـشأٛؽ ٕ٘ی وشدْ. 

ؿذٜ، ص٘ذٜ تٝ ٌٛس وٝ ٘ٝ...وؼی وٝ خٛاتیذٜ ٚ ٚلسی تیذاس ؿذٜ دیذٜ وٝ دـٙؾ وشدٜ ا٘ذ. 

ص٘ذٜ دـٙؾ وشدٜ ا٘ذ ٚ اٚ ٔا٘ذٜ ٚ ظّٕاذ ٚحـسٙان یه لثش...! ٚ ٔی دا٘ذ وٝ لشاس اػر 

  دػر ٚ خا تض٘ذ ٚ دس ٟ٘ایر اص تی اوؼظ٘ی خاٖ تذٞذ.  ٚ زًٙ، اسیهدس آٖ ـعای ز

 ٔی زٛا٘ی ایٗ حغ سا زدؼٓ وٙی؟ دٜ تشاتشؽ سا ٔٗ زحُٕ ٔی وشدْ.

یاػیٗ ٚ یاػش صیش تؽُ عٕٛ سا ٌشـسٙذ ٚ ٔادس تٝ صحٕر ٔٙا سا اص صٔیٗ تّٙذ وشد ٚ ٕٞٝ 

ٜ دس ٔی آٚسد. زاصٜ ٞٙٛص تا ٞٓ تٝ ػٕر ػاخسٕاٖ عٕٛ سـسٙذ. ؿیٛ٘ـاٖ آػٕاٖ سا تٝ ِشص

خثش تٝ ٌٛؽ ٔادستضسي ٚ خذستضسٌٓ ٘شػیذٜ تٛد. اـساٖ ٚ خیضاٖ تٝ ازاق تاصٌـسٓ. 
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ػشیع وِٛٝ اْ سا اص وٕذ تیشٖٚ وـیذْ. اػٙاد سا تٝ ٕٞشاٜ  ٚ چشخی دٚس خٛدْ صدْ

ٚ ٚػایُ خاػدٛسذ ٚ ؿٙاػٙأٝ ٚؼالٞایٓ، داخّؾ خاػاصی وشدْ. چٙذ زىٝ ِثاع 

خاِسٛیٓ سا خٛؿیذْ ٚ تا عدّٝ اص ػاخسٕاٖ تیشٖٚ سـسٓ. ٔٙا تی ٚلفٝ  تشداؿسٓ ٚظشٚسی 

خیػ ٔی صد. دِٓ ٔی خٛاػر ٔی زٛا٘ؼسٓ دِذاسی اؽ تذٞٓ یا وٕىؾ وٙٓ، أا دیٍش 

خایی دس ایٗ خا٘ٝ ٘ذاؿسٓ. ٔٗ دس ایٗ ـعای خش اص دسٚغ ٚ زٟذیذ، دس ایٗ چٟاس دیٛاسی 

سـسٙٓ  دسخسٟای لـًٙ ٌیالػٓ ٞٓ خای خش اص ٘یشً٘ ٚ ـشیة ٕ٘ی زٛا٘ؼسٓ تٕا٘ٓ. حسی

سا وٙذ ٘ىشد٘ذ. ٔٗ دیٍش اخسیاسی تش سـساسْ ٘ذاؿسٓ، ٌٙدـىی ؿىؼسٝ تاَ ٚ ؿىؼسٝ 

دَ تٛدْ وٝ تایذ تشای ٘داذ خٛدْ اص دػر ؿىاسچیاٖ، ػشخٙاٞی ٔیاـسٓ. سـسٓ أا 

  ٕٞیٙىٝ دس سا خـر ػشْ تؼسٓ زاصٜ ـٟٕیذْ چمذس زٟٙا ٚ ؼشیثٓ. زا ػش وٛچٝ دٚیذْ. 

ٔی زشػیذْ دػسٍیش ؿْٛ ٚ ٔدثٛسْ وٙٙذ وٝ تشٌشدْ. تا ٚخٛدی وٝ ٔؽضْ واس ٕ٘ی وشد 

ٗ دستؼر ٌشـسٓ ٚ تٝ وشج ایأا ٔی دا٘ؼسٓ ٘ثایذ اص آطا٘غ ٔحّٝ اػسفادٜ وٙٓ. تٙاتش

چٖٛ ٞیچىغ آدسع  ی أیذْ حذالُ تٝ ٔذذ چٙذ سٚص تٛد.سـسٓ. ـیشٚصٜ زٟٙا ٘مؽٝ

 خذیذؽ سا ٕ٘ی دا٘ؼر. 

 زش٘ح؟-

ٕ٘ی دا٘ٓ دس صٛسزٓ چٝ دیذ وٝ آٖ ؼٛس ٘اٌٟا٘ی سٍ٘ؾ خشیذ. دػسٓ سا تٝ چٟاسچٛب دس 

 ٌشـسٓ ٚ ٌفسٓ:

 ٔیـٝ تذٖٚ ایٙىٝ چیضی اصْ تدشػی دٚ ػٝ ؿة ایٙدا تٕٛ٘ٓ؟-
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 ٚحـسضدٜ دػر صیش تاصٚیٓ ا٘ذاخر ٚ ٔشا تٝ داخُ وـیذ.

 ٚٔذٜ؟چؽٛس چیضی ٘دشػٓ؟ ایٗ ٚلر ؿة، تا ایٗ حاَ ٚ سٚص؛ چٝ تالیی ػشذ ا-

 دٞا٘ٓ خش اص آب ٔی ؿذ ٚ ٞشچٝ تضالٓ سا لٛسذ ٔی دادْ ـایذٜ ای ٘ذاؿر.

 ٘دشع ـیشٚصٜ، ٘دشع.-

زا خٛاػسٓ دٞاٖ تاص وٙٓ ٞشچٝ دس  خذس ٚ ٔادس ٚ دٚ تشادس وٛچىؾ تٝ اػسمثآِ آٔذ٘ذ.

دػسٍاٜ ٌٛاسؿٓ داؿسٓ تٝ دٞا٘ٓ تاصٌـر. دػسـٛیی سا تّذ ٘ثٛدْ، تٝ حیاغ دٚیذْ ٚ تاال 

٘ٝ ـمػ ٔحسٛیاذ ٔعذٜ اْ سا، تّىٝ عـك سا، احؼاع سا، ٚاتؼسٍی سا، تاٚس ٚ  آٚسدْ.

 سا...! 71اعسٕاد سا، ٚ خا٘ٝ تاغ تٗ تؼر 

**** 

آ٘مذس دس خیاالزٓ ؼشق تٛدْ وٝ ٘فٟٕیذْ وی تٝ ویؾ سػیذیٓ. ٘ٝ اص دسیا ِزذ تشدْ ٚ 

ایٓ ٘ذاؿر. ٘ٝ اص وـسی ػٛاسی. چیضی وٝ ٕٞیـٝ دیٛا٘ٝ اْ ٔی وشد دیٍش ٞیچ ِززی تش

    تٝ ٔىا٘ی أٗ تشػٓ. تا ٞٛا تٝ ؿذذ ٌشْ ٚ ؿشخی تٛد. دِٓ ٔی خٛاػر صٚدزش 

ؿٕاسٜ ای وٝ داؿسٓ زٕاع ٌشـسٓ. آدسع دلیك سا تشایٓ ـشػساد. ػٛاس زاوؼی ؿذْ ٚ تٝ 

ٔحط ایٙىٝ آدسع سا ٌفسٓ چـٕا٘ٓ سا سٚی ٞٓ ٌزاؿسٓ. وٕثٛد خٛاب داؿسٓ، تذزش اص 

 اسٜ اْ وشدٜ تٛد. وٕثٛد خٛاب، تذ خٛاتیذٖ تیچ

 خاْ٘ٛ سػیذیٓ.-
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خیادٜ ؿذْ. دٚتاسٜ تا صاحثخا٘ٝ زٕاع ٌشـسٓ. تا زاج ٚ ؿّٛاسن ٔماتّٓ ظاٞش ؿذ. خَٛ 

 ػٝ ؿة سا ٘مذی حؼاب وشدْ. ٍ٘اٜ تذی تٝ ػشزاخایٓ ا٘ذاخر ٚ ٌفر:

 خٛدزٖٛ یٝ ٘فشیٗ؟-

 زّخی ٔٙظٛسؽ سا ٘ادیذٜ ٌشـسٓ.

 تّٝ زٟٙاْ.-

 ؿٝ؟لشاس ٘یؼر وؼی اظاـٝ یعٙی -

 زٙذ ٍ٘اٞؾ وشدْ.

 ٔیٍٓ زٟٙاْ.-

 وٕی خٛدؽ سا خٕع ٚ خٛس وشد.

 حٛصّٝ دسدػش ٘ذاسیٓ. آخٝ ٔا خٛ٘ٝ تٝ تش٘أٝ وُٗ ٚ ایٙدٛس آدٔا ٕ٘ی دیٓ.-

 خٛـی اص ػش عصثا٘یر وشدْ ٚ ٌفسٓ:

  لیاـٝ ٔٗ تٝ تش٘أٝ وُٗ ٔی خٛسٜ خٙاب؟-

 صد ٚ ٌفر: وشیٟی ِثخٙذ
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وٙیٗ ؿة سٚ دس خذٔسٖٛ زٟٙایی ٞٓ ـمػ ٔخسص خذاػر. اسادٜ اخسیاس داسیٗ. اِثسٝ -

ٚلر تخٛایٗ ٔی زٛ٘یٗ ایٙدا ٞشٜ تذیٗ. زا ٘یؼر اخاسخِٛسٖٛ. الصْ  ایٙٓ ٞؼسیٓ.

 زـشیؿ داؿسٝ تاؿیٗ.

تیشٖٚ وـیذْ ٔـسی ٞٓ تش صٛسزؾ ٘ـؼر وٝ ٔٗ تا ؼیظ خَٛ سا اص دػسؾ ٕٞضٔاٖ 

خَٛ سا زٛی خیثٓ ٌزاؿسٓ چٟشٜ دس ٞٓ وـیذْ. ػشیع اص ؿذذ دسد وٝ تٝ خای اٚ، ٔٗ 

ٚ  وٝ وٙاسْ ایؼسادٜ تٛد ٍ٘اٜ وشدْ ی ػشخ ٚ عصثی ٔشدیٚحـر تٝ چٟشٜٚ تا 

 ػٕٙذ ػیاٜ، خیاَ ٘ثٛد...!خغ  اتشٚٞایٓ سا زا خایی وٝ ٔی زٛا٘ؼسٓ تاال ـشػسادْ.
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ثٙذ وِٛٝ اْ سا تٛی ٔطتٓ ـطشدْ ٚ خٓ ضذْ ٚ سبوٓ سا وٝ سٚی صٔیٗ ٌزاضتٝ ثٛدْ 

ثشداضتٓ. سٛ٘بٔی دس وٙبسْ ایستبدٜ ثٛد ٚ ٞش ِحظٝ أىبٖ داضت ثش سشْ خشاة ضٛد. 

ثب اـسٛس سشی تىبٖ دادْ ٚ سـتٓ. أب  ی صبحجخب٘ٝ ا٘ذاختٓ ٍٚ٘بٞی ثٝ ِت پبسٜ

 ی حشوتٓ ضذ.ثبصٚیٓ سا ٔحىٓ ٌشـت ٚ ٔب٘ع ادأٝ

 ٚایسب ثجیٙٓ. -

 ایستبدْ. یه ٍ٘بٜ ثٝ دستص وشدْ ٚ یه ٍ٘بٜ ثٝ چطٕبٖ خطٍٕیٙص ٚ پشسیذْ: 

 ضٕب؟-

تمال وشدْ ِٚی دستٓ سا سٞب ٘ىشد. احسبس ٔی وشدْ صثب٘ٓ داسد تؽییش ضىُ ٔی دٞذ ٚ 

 یُ ٔی ضٛد.ثٝ ٔبس تجذ

تٛ اٖٚ سبصٔبٖ عشیض ٚ عٛیّتٖٛ ثٟتٖٛ یبد ٘ذادٖ دست صدٖ ثٝ ٘بٔحشْ ٌٙبٞٝ؟ -

 ضٕبٞب وٝ خیّی ثبیذ ثٝ ایٗ چیضا ٔمیذ ثبضیٗ. 

 ٕٞچٙبٖ ثب خطٓ ثٝ ٔٗ صَ صدٜ ثٛد. پٛصخٙذ صدْ.

ی وبس تب تٛ اتبق خٛاة یٝ دختش ٔیشیٗ ٚ ضٕبیی وٝ ثٝ ثٟٛ٘ٝثجخطیذ. یبدْ ٘جٛد. اِجتٝ -

سشتبپبش سٚ ٔی ثٛسیٗ خیّی ٞٓ آدٔبی ٔعتمذی ٘یستیٗ. ش ٔی خٛاثیٗ ٚ وٙبس

 اعتمبدتٛ٘ٓ ٔثُ ثبلی چیضاتٖٛ دسٚؼٝ.
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 ٘فس حجس ضذٜ اش سا سٞب وشد ٚ ٌفت:

 ثسٝ تش٘ح. ساٜ ثیفت ثشیٓ.-

 سبن سا سٞب وشدْ ٚ ثب ـطبس دستٓ ثبصٚیٓ سا ٘دبت دادْ.

سجتی ایٙدٛسی عّجىبس خّٛی ٞٙٛص خٛاة سٛآِ سٚ ٘ذادی. تٛ وی ٞستی ٚ ثب چٝ ٘-

ٔٗ ایستبدی ٚ ا٘تظبس داسی ثبٞبت ثیبْ؟ اصالً ٚاسٝ چی اٚٔذی ایٙدب؟ ٚاسٝ چی تعمیجٓ 

 ی ٔٙی؟ٔی وٙی؟ تٛ چىبسٜ

سعی وشدْ دس صٛستص اثشی اص ٔشدی وٝ دیٛا٘ٝ ٚاس عبضمص ثٛدْ ثیبثٓ. أب ایٗ 

چ سثغی ثٝ ٔیالد چطٕٟب، ایٗ عشص ٍ٘بٜ، ایٗ خطٛ٘ت دستٟب ٚ ایٗ ـشْ ایستبدٖ ٞی

 ٘ذاضت. اٍ٘بس یبسش سا دس لبِجی دیٍش پیص چطٕٓ ٌزاضتٝ ثٛد٘ذ.

 چدٛسی پیذاْ وشدی؟ یبسش ثٟت ٌفت ودبْ؟ اٖٚ تٛ سٚ ـشستبدٜ سشاغ ٔٗ؟-

 اٚ ٞٓ پٛصخٙذ صد. سبوٓ سا ثشداضت ٚ ٌفت:

 ثشیٓ.-

 ثذتش اص حضٛس ٔیالد عصجی اْ وشدٜ ثٛد. ،آـتبة دسست ٚسظ ٔؽضْ ٔی تبثیذ. ٌشٔب

 ودب؟-

 دستٓ سا ٌشـت ٚ وطیذ.

 خٛ٘ٝ.-
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 ٔحىٓ دستٓ سا تىبٖ دادْ ثّىٝ ِٚٓ وٙذ.

 ٔی خٛای ٔٙٛ ثشٌشدٚ٘ی ثٝ یٝ خشاثٝ؟ وذْٚ خٛ٘ٝ؟ ٕٞٛ٘ىٝ خشاثص وشدی؟-

 چٙذ ثب٘یٝ چطٕٟبیص سا سٚی ٞٓ ٌزاضت ٚ ٌفت:

سٛختیٓ تش٘ح. اال٘ٝ وٝ ثٝ خبعش ِدجبصی ثب ٔٗ ٌشٔبصدٜ ثطی ٚ ؼص وٙی. ثشیٓ یٝ خب -

خٛدت ٔی دٚ٘ی وٝ اٌٝ ٘یبی ثٝ صٚس ٔی ثشٔت. پس ثیخٛدی ٔمبٚٔت حشؾ ثض٘یٓ. 

 ٘ىٗ.

   ٔٗ ثب اٚ ثٝ ثٟطت ٞٓ ٕ٘ی سـتٓ. أب ثبیذ ٔٙتظش ـشصت ٔی ٔب٘ذْ. ثٝ ایٗ ساحتی 

حك ثب اٚ ثٛد. ٕ٘ی سـتٓ ثٝ صٚس ٔی ثشدْ. ثٝ ایٙىٝ  ٕ٘ی تٛا٘ستٓ اص دستص خالظ ضٓ.

 ٞشوبسی اص دستص ثشٔی آٔذ ایٕبٖ داضتٓ.

سبوٓ سا اص دستص ٌشـتٓ ٚ ساٜ اـتبدْ. دس سىٛت وٙبسْ آٔذ ٚ تبوسی ٌشـت. اثشی اص 

ثشایٓ ثبص وشد ٚ خٛدش خّٛ ٘طست ٚ آدسسی ثٝ سا٘ٙذٜ داد.  دس ساسٕٙذ سیبٜ ٘جٛد. 

شس ٚ خطٓ ٚ ثبخت ثٛد. پیذایٓ وشدٜ ثٛد٘ذ ٚ ٕ٘ی دا٘ستٓ چغٛس احسبسٓ آٔیضٜ ای اص ت

ثبیذ اص دست آدٔی ٔثُ ٔیالد ٘دبت پیذا وٙٓ. تٛی رٞٙٓ ٞضاسخٛس ٔعبدِٝ چیذْ أب 

 ،ایٟٕٙٝ ٔحبـظٝ وبسی ٔٗٚخٛد سا لبَ ثٍزاسد. وسی وٝ ثب  اٚٞیچىذاْ ٕ٘ی تٛا٘ست 

 ٕ٘ی ٔب٘ذ. ثٝ ایٗ ساحتی ٌَٛ ٕ٘ی خٛسد ٚ خب ؛سدْ سا صدٜ ثٛد
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. لّجٓ ثٝ خبی  "ثبضٝ"ٔٛثبیّص صً٘ خٛسد. ـمظ ٌٛش داد ٚ دس ٟ٘بیت یه وّٕٝ ٌفت:

عپص، ٔی ِشصیذ. احسبس ٔی وشدْ پطت خظ یبسش ثٛدٜ. ٔٗ اص ٔیالد ٕ٘ی تشسیذْ. أب 

تصٛس سٚ دس سٚ ضذٖ ثب یبسش، چٙبٖ ٚحطتی ثٝ خب٘ٓ ٔی ا٘ذاخت وٝ حذ ٘ذاضت. تٛلؿ 

چطٓ ٌطٛدْ. ٔیالد پیبدٜ ضذ ٚ دس سا ثشایٓ ثبص وشد. ثٝ ٔبضیٗ سا احسبس وشدْ ٚ 

 صحٕت پیبدٜ ضذْ. دستطص سا خّٛ آٚسد ٚ ٌفت:

 سبوت سٚ ثذٜ ثٝ ٔٗ. ٕ٘ی خٛسٔص.-

سٍٙیٙی سبن سا ثٝ چطٕب٘ٓ ٔٙتمُ وشدْ ٚ ثب یه ٍ٘بٜ تحٛیّص دادْ. دس سا پطت سشْ 

سیبٞپٛضی ی ٔسىٛ٘ی ثٛد. ٔشد ثست ٚ چیضی ٍ٘فت. پیص سٚیٓ چٙذیٗ ٔدٕٛعٝ

دٚاٖ دٚاٖ خّٛ آٔذ ٚ وّیذی ثٝ دست ٔیالد داد ٚ ثذٖٚ ایٙىٝ وّٕٝ ای ثیٙطبٖ سد ٚ 

ثذَ ضٛد سـت. پبٞبیٓ د٘جبِٓ ٕ٘ی آٔذ٘ذ. ٕ٘ی خٛاستٓ ثب ٔیالد تٟٙب ثبضٓ. أب عمُ 

ی ٚیالیی ضذیٓ. تٕیض ٚ ضیه ثب ٞٓ ٚاسد خب٘ٝ "صجش وٗ."پشٚسش یبـتٝ اْ ٔی ٌفت: 

 ضذ. لشاس ثٛد ثشای ٔبٜ عسُ ثٝ ویص ثیبییٓ.ثٛد. ساٜ ٘فسٓ ثستٝ 

 ٌشسٙٝ ای؟-

ىس وٝ ٞیچثٝ خذا لسٓ اٌش ٌشیٝ وٙی ٔی وطٕت تش٘ح. ایٙذـعٝ عٛسی ٔی وطٕت 

 ثب ٞیچ لذستی ٘تٛا٘ذ تٛ سا ثٝ ص٘ذٌی ثبصٌشدا٘ذ.

 چی اص خٖٛ ٔٗ ٔی خٛای؟-

ٔٗ داد ٚ پشتمبَ آٞی وطیذ ٚ دس یخچبَ سا ثبص وشد. دٚ عذد سا٘ی ثیشٖٚ آٚسد. ّٞٛ سا ثٝ 

 سا ثشای خٛدش ثشداضت. ٞٙٛص ٞٓ یبدش ثٛد وٝ ٔٗ پشتمبَ دٚست ٘ذاسْ.
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 ی عدیجی ٌیش وشدٜ ثٛدْ.پبٞبیٓ دیٍش تحُٕ ٚص٘ٓ سا ٘ذاضتٙذ. ٘طستٓ. دس ٔخٕصٝ

لشاسٜ یبسش ٞٓ ثٝ خٕعٕٖٛ ّٔحك ضٝ؟ آسٜ؟ ٚاسٝ ٕٞیٗ ٔٙٛ آٚسدی ایٙدب؟ ٔی خٛای -

 ثٝ سئیست تحٛیّٓ ثذی؟

حشؾ صدٖ ٘ذاضت ٚ ٔٗ دس سا٘ی سا سش وطیذ ٚ لٛعی اش سا سٚی وب٘تش سٞب وشد. لصذ 

ساٟٞبی خشٚخی سا ثشسسی وشدْ. ـشاس اثّٟب٘ٝ ثٛد. اص پس ٔیالد  ضشؾ دیٛا٘ٝ ضذٖ ثٛدْ.

ودب ثش ٕ٘ی آٔذْ. داد ٚ ثیذاد ٞٓ ثی ـبیذٜ ثٛد. پّیس ٞٓ ثٝ ٔٗ وٕىی ٕ٘ی وشد. 

 تّٝ اـتبدْ؟ اضتجبٜ وشدٜ ثٛدْ وٝ ایٙغٛس دس

 سا٘ی سٚ ثخٛس تش٘ح. سٍ٘ت پشیذٜ.-

 ثب ٘فشت ٍ٘بٞص وشدْ.

 ٕٖٔٙٛ.ثٝ ا٘ذاصٜ وبـی اص دست ضٕب خٛسدْ. تب خشخشٜ سیشْ. -

ایٙجبس ٘فس عٕیمی وطیذ ٚ ٌٛضی اش سا ثشعىس سٚی ٔیض ٌزاضت ٚ ٔمبثُ ٔٗ 

 ٘طست.

 یبسش وی ٔیبد؟ تشخیح ٔیذْ ثب پسشعْٕٛ ثبضٓ تب تٛ.-

 ت:ِجخٙذی صد ٚ ٌف

 لشاس ٘یست یبسش ثیبد. خجش ٘ذاسٜ پیذات وشدْ. اصالً خجش ٘ذاسٜ وٝ د٘جبِتٓ.-
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 پب سٚی پب ا٘ذاختٓ ٚ ععٙٝ صدْ.

 آسٜ خٖٛ اٖٚ ٔبدس لالثیت.-

 اٍ٘طتب٘ص سا ثیٗ ٔٛٞبیص ـشٚ ثشد ٚ ٌفت:

 ست!تب ٚلتی آسْٚ ٍ٘یشی حشؾ صدٖ ثی ـبیذٜ-

 ٓ.وبش ٔی تٛا٘ستٓ ثخٙذْ، وبش ٔی تٛا٘ستٓ لٟمٟٝ ثض٘

 ٞشچی آسأص داضتٓ اصْ دصدیذی. د٘جبَ چیضی وٝ خٛدت ٘بثٛدش وشدی ٍ٘شد.-

 تش٘ح...-

ثٝ خبعش ت سٚ ا٘دبْ دادی. ٔبٔٛس ثٛدی ٚ ٔعزٚس. ٔی دٚ٘ٓ..ٔی دٚ٘ٓ...تٛ ـمظ ٚظیفٝ-

أٙیت ّٔی ثٛدٜ. ثٍٛ...ثٍٛ..خٛدت سٚ تٛخیٝ وٗ. ثٍٛ پٙح سبَ ثبصی وشدٖ ثب یٝ دختش 

حفبظت اص ْ ثٝ خبعش ٜ. ثٍٛ داؼٖٛ وشدٖ ٔٗ ٚ خب٘ٛادٜثی ٌٙبٜ خضٚ ٚظیفت ثٛد

 ت ثشسی. ثٛدٜ. ثٍٛ پب ٌزاضتی سٚ ٔٗ وٝ ثٝ اٞذاؾ ٚعٗ پشستب٘ٝ ّٕٔىت

 دستٟبیص سا دس ٞٓ لفُ وشد ٚ ثٝ آسأی ٌفت:

ىبس خغش٘بوی ی اص خٛ٘ٝ ـشاس وشدی؟ ٔی دٚ٘ی چتٛ ثب ٔٗ ٔطىُ داضتی. ٚاسٝ چ-

 ا٘دبْ دادی؟ ٔی دٚ٘ی ٕٔىٗ ثٛد چٝ ثالٞبیی سشت ثیبد؟ 

 . چمذس تحُٕ ایٗ آدْ سخت ثٛد.خذایب چمذس سخت ثٛد
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تب حبال ودب تطشیؿ داضتیٗ؟ اٖٚ  سسیذٖ ثخیش. ٞٝ ٞٝ...سالْ عّیىٓ ٔستش ٚخذاٖ.-

    ٔٛلع وٝ صیش ٌٛضٓ ضعش ٔی خٛ٘ذی ٚخذا٘ت دسد ٕ٘ی ٌشـت؟ اٖٚ ٔٛلع وٝ ٔٙٛ 

         یذ تٛ دِٓ ٔی ثشدی ٌطت ٚ ٌزاس ٚ ثب ٔبٔبٖ لالثیت آضٙب ٔی وشدی ٚ ثزس أ

 ٕ٘ی ٌشـت؟ اٖٚ ٔٛلع وٝ ٔی اٚٔذی تٛ تختٓ ٚ ٚاسٓ لصٝٔی وبضتی ٚخذا٘ت دسد 

   ٔی ٌفتی ٚخذا٘ت دسد ٕ٘ی ٌشـت؟ اٖٚ ٔٛلع وٝ عبضمتٓ ٚ ٔیٕیشْ ٚاست  ضبٜ پشیٖٛ

ِٓ وشدی ٚ ثعذ اص سٝ ٔبٜ ثشٌطتی ٚ اٖٚ ٔٛلع وٝ ٚٔی ثبـتی ٚخذا٘ت دسد ٕ٘ی ٌشـت؟ 

حبال ٚخذا٘ت دسد ثبلیٕب٘ذٜ ٞبی ص٘ذٌیٓ سٚ اص دستٓ دسآٚسدی ٚخذا٘ت دسد ٍ٘شـت؟ 

ٍ٘شاٖ چی؟ ٔی تشسی ثٝ خسٕٓ تدبٚص ضٝ؟ ثب تدبٚصی وٝ ٌشـتٝ؟ حبال ٍ٘شإ٘ی؟ 

خٛدت ثٝ سٚحٓ وشدی چیىبس ٔی وٙی؟ ٔی تشسی پٛالٔٛ ثذصدٖ؟ ثب خٛ٘ٝ ٚ خٛ٘ٛادٜ 

صْ دصدیذی چیىبس ٔی وٙی؟ یب ضبیذ ٔی تشسی ٔٙٛ ثىطٗ؟ ٍٔٝ لجُ اص ٕٞٝ ای وٝ ا

دیٍٝ پس ٍ٘شاٖ چی ٞستی؟ یب ضبیذْ ثبص وبست ًِٙ ٔٙٝ.  ٞب؟ خٛدت ٔٙٛ ٘ىطتی؟

دیٍٝ د٘جبَ چی ٞستی؟ یبضبس وٝ ؟ چی ٔٛ٘ذٜ وٝ ثبص سشاؼٓ اٚٔذی؟ چی ٔی خٛای

       ٔذی د٘جبَ ٔٗ؟ چی ٔشد. ثٕشْ وٝ تٛ ص٘ذٚ٘ٝ. ٘فش ثعذی ویٝ وٝ ثٝ خبعشش اٚ

 ٔی خٛای اص خٖٛ ٔٗ؟

 سىٛت ٚ ٍ٘بٜ خیشٜ اش ثیطتش دِٓ سا ٔی سٛصا٘ذ.
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ودب والس ثبصیٍشی سـتی؟ وی ٔعّٕت ثٛدٜ وٝ آَ پبچیٙٛ ٞٓ پیطت وٓ ٔیبسٜ؟ چٙذ -

پبس وشدی وٝ تٛ٘ستی پٙح سبَ ادای یٝ آدْ ٔدٖٙٛ سٚ دس ثیبسی، عٛسیىٝ تئبتش ٚاحذ 

 اٖٚ آدْ تٛ ثٛدی؟ ٞٙٛصْ ٌبٞی ضه ٔی وٙٓ

 پٛـی وشد ٚ ٌفت:

 اٖٚ اتبق ٚاسٝ تٛئٝ. ثشٚ یٝ وٓ استشاحت وٗ. وسی ٔضاحٕت ٕ٘یطٝ.-

 اثشٚٞبیٓ سا ثبال ا٘ذاختٓ چمذس ته ته حشـٟبیص ثٝ ٌٛضٓ ٔسخشٜ ثٛد. 

 اسٓ ٚالعیت چیٝ؟-

 اعصبثص خشد ضذٜ ثٛد.

 چٝ ـشلی ثٝ حبِت داسٜ؟ عّی، تمی، حسیٗ.-

 أب اخبصٜ ٘ذادْ سٚاٖ ضٛد.اضه تٛی چطٕٓ خٕع ضذ 

 ؟الٔصتاسٕتٓ دسٚغ ثٛد حتی -

 دستص سا سٚی ٌّٛیص ٌزاضت ٚ ٌفت:

تش٘ح ِغفب ثشٚ استشاحت وٗ. ـشدا ثشٔیٍشدیٓ تٟشاٖ. تب اٖٚ ٔٛلع تٙص ٚ تطٙح     -

 ٕ٘ی خٛاْ.

 ی ٔب٘تٛیٓ سا ثٝ ثبصی ٌشـتٓ ٚ ٌفتٓ:دوٕٝ
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      ثبٞبْ لٟش ٔی ضذی ٚ  اص دستٓ ٘بساحتٔٗ ٕٞیطٝ عشؾ تٛ ثٛدْ، حتی ٚلتی -

. وتبثبٔٛ ٍ٘بٜ وٗ، تٛی وٝ چشا تٛ سٚ س٘دٛ٘ذْ ٔی وشدْ ٔی وشدی، ٔٙٓ ثب خٛدْ لٟش

چٝ ـشلی داسٜ عّی، ٘می، حسیٗ،تٛ ٔی ٌی ٕٞیٗ اسٕی وٝ ش اسٓ تٛئٝ. ٞش صفحٝ

  .چی ثبضٝ، د٘یبی ٔٗ ثٛد

 .چمذس ٞٛا ثشای ٘دبت دادٖ ٔٗ خسبست ٔی وشد

ْ اص ٞٓ ثپبضٝ ثبٞبْ ثبصی وشدی ثٝ وٙبس، ایٙىٝ ثبعث ضذی خٛ٘ٛادٜایٙىٝ ٔی دٚ٘ی...-

ٚ پسشعْٕٛ ٔٙٛ ٔمصش ثذٚ٘ٝ ٚ تٟذیذْ وٙٝ ثٝ وٙبس، ایٙىٝ ثبعث دس ثٝ دسی ٚ ثی وسیٓ 

اص وسی  ایٙىٝ سبدٌی ٚ ٔعصٛٔیت ٚ صٚدثبٚسیٓ سٚ اص ثیٗ ثشدی ٚ ٔٙٛضذی ثٝ وٙبس، 

ایٙىٝ ثٝ وٙبس، اص ٕٞٝ ٘فشت داسٜ وٝ ٕٞٝ سٚ دٚست داضت تجذیُ وشدی ثٝ وسی وٝ 

ایٙىٝ یٝ  ثبعث ضذی تب آخش عٕشْ ٞش اسٓ ٔیالدی وٝ ثیبد تٗ ٚ ثذ٘ٓ ثّشصٜ ثٝ وٙبس،

سٚ اص ٔٗ ٌشـتی. ثجیٗ، اٍ٘بس  ْتٛ ِجخٙذ ضیفت ٚ دیّیت صدی ثٝ اعتٕبدْ ثٝ وٙبس، 

ٔبٞیچٝ ٞبی اعشاؾ دٞٙٓ ـّح ضذٖ. حتی ثٝ صٚس ٚ ٔصٙٛعی ٞٓ ٕ٘ی تٛ٘ٓ ثخٙذْ 

 دیٍٝ. 

یٓ سا وٝ اص ٕٞیطٝ ثیطتش ٔی سٛخت ِجٓ سا ٌضیذْ، لشاس ٘جٛد ٌشیٝ وٙٓ. ٔچ دستٟب

 ٘طب٘ص دادْ.
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ایٙب سٚ ثجیٗ. ایٙب سٚ ٔٗ ایدبد ٘ىشدْ. تٛ اٖٚ تیػ سٚ، سٚی سٌٟبی ٔٗ وطیذی. تٛ -

ایٙدٛسی صخٓ ثٝ تٗ ٔٗ صدی. ـىش ٘ىٗ ـمظ ایٗ دٚتبست. ٘ٝ. تعذادضٖٛ اص دستٓ دس 

 سـتٝ. ثعضیبضٖٛ ثب چطٓ ٔسّح دیذٜ ٔیطٝ. خیّیبضٖٛ سٚ ٞٓ ٕ٘ی تٛ٘ی ثجیٙی. 

 سبن ٚ وِٛٝ اْ سا ٞٓ ثشداضتٓ ٚ ٌفتٓ: ثشخبستٓ ٚٞٓ  ٔٗ ،اٚ وٝ چطٕب٘ص سا ثست

ـىش وشدی ٔٙٛ ثشٌشدٚ٘ی خٛ٘ٝ چی ٔیطٝ؟ دٚ سٚص ثعذ یب ٟ٘بیت یٝ ٞفتٝ ثعذش دٚثبسٜ -

ـشاس ٔی وٙٓ ٚ ایٙذـعٝ خبیی ٔیشْ وٝ دست ٌٙذٜ تش اص تٛ ٞٓ ثٟٓ ٘شسٝ. اص اٖٚ خٛ٘ٝ ٚ 

زاة ٚخذاٖ، ٞٓ ٚاسٝ عآدٔبش ثذْ ٔیبد. حتی ثیطتش اص تٛ. پس صحٕت ثیخٛدی ٘ىص. 

 ٞٓ ٚاسٝ احسبس ٔسئِٛیت ٚ ٞٓ ٚاسٝ ٍ٘شا٘ی خیّی دیش ضذٜ.

 اٚ ٞٓ ایستبد. صذای ٌشـتٝ اش ٞٙٛص ٞٓ لطًٙ ثٝ ٘ظش ٔی سسیذ.

 اٌٝ اص یبسش ٔی تشسی اضتجبٜ ٔی وٙی. یبسش ٞیچ آسیجی ثٟت ٕ٘ی ص٘ٝ. -

...ٝٞ 

 آسٜ. ٔغٕئٙٓ وٝ ٕٞیٙغٛسٜ.-

 ثٛد.  یبسش اٚ٘ی وٝ تٛ سٚ اص دست ٔٗ ٘دبت داد-

 اخٓ وشدْ. ٔیالد آخشیٗ ٘فشی ثٛد وٝ ٔی تٛا٘ستٓ حشـص سا ثبٚس وٙٓ.

 حشـبی ٔٗ سٚ ٞٓ ثطٙٛ. حذالُ  ٔیطٝ ثطیٙی؟-

 ایٗ پب ٚ آٖ پب وشدْ. أب ثبالخشٜ ٘طستٓ.
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س. خیّی عَٛ وطیذ تب ٌشٚٞی وٝ یبضبس عضٛش ثٛد یٝ ٌشٜٚ ثضسي ٚ سبصٔبٖ یبـتٝ-

ٔذسوی ثٝ ثٗ ثست  ثٝ یبضبس ثشسیٓ. ٕٞٝ اٚ٘مذس حشـٝ ای ثٛدٖ وٝ ٚاسٝ پیذا وشدٖ ٞش

ثٝ ٔب ٔیٍٗ اسپبی یب ٕٖٞٛ خبسٛس. سسیذٜ ثٛدیٓ. اِجتٝ ٔٗ ٘ٝ پّیسٓ ٚ ٘ٝ ثبصپشس. 

٘ٝ ٕٞىبساش سٚ. ٕٕٖٞٛ یٝ  ٚ تٛی سبصٔبٖ ٔب، وسی ٘ٝ سییس اصّی سٚ ٔی ضٙبسٝ

سٚ وبٚس ٔی وٙٝ. ٔثالً ٔٗ وفص ـشٚش ثٛدْ ٚ  ضؽُ اصّیٕٖٛضؽُ پٛضطی داسیٓ وٝ 

سـتبسٖٔٛ، ِجبس  ا٘دبْ ٔی دادْ. ضؽُ ٔب، لیبـٕٖٛ،دس ٕٞیٗ لبِت ٔبٔٛسیتبْ سٚ 

 پٛضیذ٘بٖٔٛ ثبیذ وبٔالً ٔعِٕٛی ثبضٝ وٝ وسی ثٟٕٖٛ ضه ٘ىٙٝ.

 یبد خبِىٛثی یبسش اـتبدْ.

پٙح ایٗ ٔبٔٛسیت ی ضٕب ثب ٔٗ حشؾ صدٖ، ـىشضٓ ٕ٘ی وشدْ س ٔٛسد خٛ٘ٝٚلتی د-

سبَ عَٛ ثىطٝ. اٖٚ خٛ٘ٝ ٔثُ یٝ دط ٔحىٓ ثٛد وٝ ٞشوبسی ٔی وشدْ ثٝ دس ثستٝ 

    . ٌبٚصٙذٚق یبضبس تٛی اتبق خٛاثص ثٛد وٝ ٞیچ ٚلت خبِی ٕ٘ی ضذ. ْٔی خٛسد

، ٔغٕئٗ تیٓ سیسه وٙیٕٓ٘ی تٛ٘سٔی ضذ ضجیخٖٛ ثض٘یٓ ٚ ٕٞٝ خب سٚ ثٍشدیٓ ِٚی 

٘جٛدیٓ وٝ اسٙبد سٚ تٛ خٛ٘ٝ ٍ٘ٝ ٔیذاسٜ. ٚاسٝ ٕٞیٗ ثب احتیبط پیص ٔی سـتیٓ وٝ اٌٝ 

 ی ـشصتب اص دست ٘شٜ. یبضبس ٘جبیذ ضه ٔی وشد،اص خٛ٘ٝ چیضی عبیذٖٔٛ ٘طذ ثمیٝ

       چٖٛ اٌٝ ثٛ ٔی ثشد تٕبْ ٔذاسن سٚ ٘بثٛد ٔی وشد ٚ دیٍٝ دستٕٖٛ ثٝ ٞیچ خب

خب٘ٛٔی ٞٓ وٝ ثٝ عٙٛاٖ ٔبدسْ ثٟت ٔعشـی وشدْ سعی وشد تٛی ٕ٘ی سسیذ. اٖٚ 

سبعتبیی اص سٚص وٝ ٕٞٝ ثیشٖٚ اص خٛ٘ٝ ثٛدٖ یٝ خٛسی ثٝ اٖٚ اتبق ٘فٛر وٙٝ أب ٘طذ. 
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ٚ  یب ثبؼجٖٛ ٚ ص٘ص تٛ حیبط پشسٝ ٔی صدٖ ٔبدست یٝ ِحظٝ تٟٙبش ٕ٘ی راضت،یب 

ٔی دٚ٘ست وٝ  یبضبس ٞٓ ایٙب سٚ .ٚاسد سبختٕٖٛ ثطٗ٘یشٚٞبی وٕىی ٕ٘ی تٛ٘ستٗ 

ٞشچی داضت ٚ ٘ذاضت تٛ خٛ٘ٝ ٍٟ٘ذاسی ٔی وشد. ٔی دٚ٘ست اٖٚ خٛ٘ٝ اص ٕٞٝ خب 

ٚ ٔب ٞٓ ٔی دٚ٘ستیٓ تٛ اٖٚ خٛ٘ٝ لغعبً ثٝ چیضای ثٝ دسد ثخٛسی دست پیذا أٗ تشٜ. 

دٚ دستٛس دادٖ ثبٞبت اصدٚاج وٙٓ وٝ سـت ٚ آٔذْ ساحت تش ثطٝ. ٔی وٙیٓ. ٚاسٝ ٕٞیٗ 

٘ذْ أب تٛ ٔمبٚٔت وشدی ٚ دسست ٚلتی وٝ ٕٞٝ چی دسست سٝ سبَ تٛ ٌٛضت خٛ

ضت عشٚسیٕٖٛ. اص لشاس  دلیمبًضذ، سا٘ٙذٜ یبسش ٔٙٛ ضٙبخت ٚ ثٝ ٌٛضص سسٛ٘ذ. اٚ٘ٓ 

ٓ وٝ داضتٔٙٛٚلتی ٔٙتظش ثٛدٜ عشٚسی تْٕٛ ضٝ ٚ یبسش سٚ ثٝ ٔبٔٛسیتص ثشسٛ٘ٝ، 

 ٔی ثیٙٝ ٚ ٔی ضٙبسٝ.  شدْٔی و ثیشٖٚ اص خٛ٘ٝ ثب ٔبـٛلٓ صحجت

 ٘فس حجس ضذٜ اْ سا سٞب وشدْ.

یبدتٝ ٌفتٓ ٔیشْ دستطٛیی؟ ٚالعبً ٔی خٛاستٓ ثشْ دستطٛیی. سـتٓ أب ٕٞیٙىٝ پبٔٛ -

ثیشٖٚ ٌزاضتٓ یبسش خفتٓ وشد. ٔٗ یبسش سٚ ٔی ضٙبختٓ. دس ٔٛسدش ثٟٓ اعالعبت دادٜ 

دٚ٘ستٓ اص ثٛدٖ وٝ حٛاسٓ سٚ خٕع وٙٓ ٚ ٚلتی ٞست وٕتش دٚس ٚ ثش تٛ ثپّىٓ. ٔی 

سبصٔب٘ٝ ٚ ثٝ خبعش ٔبٔٛسیتبی ٔٛـمیت آٔیضش خیّی ٔعشٚـٝ. خیّی سعی ٔمبٔبت ثّٙذ 

اصَٛ وبس سٚ ٔی دٚ٘ست ی آخش ٌیشْ ا٘ذاخت. وشدْ اصش دٚس ثٕٛ٘ٓ أب دسست ِحظٝ

ٚ ٘ٙٝ ٔٗ ؼشیجٓ ثبصی دس آٚسدٖ ٚاسٝ اٖٚ خٛاة ٕ٘ی داد. ٔی دٚ٘ست د٘جبَ یٝ چیضیٓ 

 وٝ ٔدجٛس ضذْ ثٟص ثٍٓ. ٚ اٚ٘مذس ثٟٓ ـطبس آٚسد

ٌیح ٚ ـشٚٔب٘ذٜ دس خٛد  ٘فسی تبصٜ وشد. اٍ٘بس اٚ ٞٓ ٔثُ ٔٗ دس حبَ خفٝ ضذٖ ثٛد.

 پشسیذْ:
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 یعٙی یبسش ٕ٘ی دٚ٘ست؟-

 سشش سا تىبٖ داد.

دس ٕٞچیٗ ٔٛاسدی اعضبی دسخٝ یه خب٘ٛادٜ ثبیذ اص پشٚ٘ذٜ ثیخجش ثٕٛ٘ٗ. چٖٛ -

 . ٗعُٕ وٙ ٚظبیفطٖٛاحسبسبت اخبصٜ ٕ٘یذٜ دسست ثٝ 

 ثشیذٜ پشسیذْ.

 پس ثٕش...-

 حشـٓ سا لغع وشد.

 ثٕش خٛدش یٝ پشٚ٘ذٜ ثٛد. سخت تشیٗ ٔبٔٛسیتی وٝ ثٝ یبسش ٔحَٛ وشدٜ ثٛدٖ.-

ی ثی ٌٙبٜ ضذٜ ثٛد؟ یعٙی ٕ٘ی ـٟٕیذْ. پشٚ٘ذٜ ای وٝ ثبعث ثٝ ٚخٛد آٔذٖ یه ثچٝ

 ثبٔش ٞٓ ٔثُ ٔٗ لشثب٘ی ثٛد؟

. تٟذیذْ وشد اٌٝ ٘شْ ٚ دست اص سش ثذخٛسی ثٟٓ سیختخالصٝ ایٙىٝ ٚلتی ـٟٕیذ -

ش تٛ ثش٘ذاسْ وُ ٔبٔٛسیت سٚ ِٛ ٔیذٜ. لسٓ خٛسد وٝ لیذ خٖٛ ٚ حیثیت وبسی ٚ آیٙذٜ

سٚ ٔیض٘ٝ ٚ ٕٞٝ چی سٚ خشاة ٔی وٙٝ. ٚلتی خٛاستٓ ثٝ سئیسٓ حشـبش سٚ ا٘تمبَ ثذْ 

شـتٓ وٝ ٌٛضی سٚ اص دستٓ لبپیذ ٚ ثب داد ٚ ثیذاد حشـبش سٚ تىشاس وشد ٚ ٔٙٓ دستٛس ٌ

 سشیع اٚ٘دب سٚ تشن وٙٓ. چٖٛ ٕٞٝ یبسش سٚ ٔی ضٙبختیٓ. 



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

14 
 

ثی اسادٜ دست ثٝ سٕت سا٘ی ثشدْ ٚ ثبصش وشدْ. اٌش چیضی ثٝ ٌّٛیٓ ٕ٘ی ـشستبدْ 

 خفٝ ٔی ضذْ.

ی دسخٝیبسش ثٝ خبعش ایٙىبسش تٛثیخ ضذ، اص خیّی اص ٔبٔٛسیتب وٙبس ٌزاضتٝ ضذ. -

دسستٝ وٝ د٘ذٖٚ سٚ تٛ سٚ ٘دبت داد.  أب اعٕیٙب٘ص تٛی سبصٔبٖ ثٝ ضذت وٓ ضذ

اخبصٜ ٘ذاد وٝ  ٚ خیب٘ت ٘ىشد أب ثٝ سٚش خٛدش خیٍش ٌزاضت ٚ ثٝ یبضبس چیضی ٍ٘فت

اخبصٜ ٘ذاد ثالیی وٝ سش خٛدش اٚٔذٜ، ثٝ طی. ثٔصّحتی دسٚؼی ٚ تٛ لشثب٘ی یٝ اصدٚاج 

ٚاسٝ ٔحبـظت سش تٛ ٞٓ ثیبد. ٚاسٝ ٕٞیٙٝ وٝ ٔیٍٓ اص یبسش ٘تشس ٚ ثشٌشد خٛ٘ٝ. یبسش 

  ست وٝ ـىش وٙی ٕٔىٙٝ ثٟت آسیت ثض٘ٝ.اص تٛ ثذخٛسی تبٚاٖ داد. خیّی احٕمب٘ٝ

وٙبسش ٌزاضتٝ  ؟تٛثیخص وشدٜ ثٛد٘ذ ٕٞیٗ ثٛد؟عّت دائٓ خب٘ٝ ثٛدٟ٘بیص  یعٙی

دیٍش ٘تٛا٘ستٓ خّٛی اضىٟبیٓ سا ثٍیشْ. ٍٔش ٔٗ چمذس تٛاٖ داضتٓ؟ ٍٔش چمذس       ؟ ثٛد٘ذ

 ثبص ٞٓ ص٘ذٜ ثٕب٘ٓ؟ٚ ی ٔختّؿ سا تحُٕ وٙٓ ٔی تٛا٘ستٓ ضشثٝ ٞب

 پس چشا ٕٞٝ چیض سٚ ا٘ذاختی ٌشدٖ عٕٛ ٚ یبضبس؟ چشا پبی اٚ٘ب سٚ ٚسظ وطیذی؟-

 ٔٛٞبیص سا چًٙ صد.

چٖٛ ثبیذ یٝ خٛسی تحشیىت ٔی وشدْ وٝ ثبٞبْ ٕٞىبسی وٙی. اص حسبسیتت ثٝ -

ی پشستیذی. عٕٛت خجش داضتٓ. تٛ ٞیچ تعصجی سٚ یبسش ٘ذاضتی ِٚی عٕٛت سٚ ٔ

ٞشچیضی سٚ اص یبسش ٔی پزیشـتی ٚ چٖٛ رٞٙت سٚ ٔطؽَٛ ٕ٘یىشد ساحت اص وٙبسش  

ٔی ٌزضتی. أب عٕٛت ٘ٝ. ثعذضٓ ثبیذ یٝ دِیّی ٔی آٚسدْ وٝ ثبٚست ثطٝ. اص یبسش چی 

 ش سٚ ٔی ٌشـتی ٕٞٝ چی خشاة ٔی ضذ.اٌٝ ٔی سـتی یمٝ ٔی تٛ٘ستٓ ثٟت ثٍٓ؟
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 . ثٝ ایٙدبش ـىش ٘ىشدی؟ی عْٕٛ سٚ ثٍیشْٕٔىٗ ثٛد یمٝ-

 آٞی وطیذ ٚ ٌفت:

ٕ٘ی ٌشـتی. چٖٛ أیذ داضتی ٔٗ دسٚغ ثٍٓ ٚ عٕٛت ٕٖٞٛ خذایی ثبضٝ وٝ ـىش  -

 ٔی وٙی. ایٗ أیذ سٚ اص خٛدت ٕ٘ی ٌشـتی.

ٔٗ ٔی تشسیذْ. اص ایٗ خٕبعت وٝ اٍ٘بس ٞضاساٖ آ٘بالیضس دس اعشاـٓ وبضتٝ ثٛد٘ذ ٚ ٞش 

حشوتٓ سا تحّیُ ٚ پیطٍٛیی ٔی وشد٘ذ ٔی تشسیذْ. اص آدٟٔبیی وٝ ٕٞٝ چیضضبٖ حتی 

     اسٕطبٖ ٞٓ دسٚغ ثٛد ٔی تشسیذْ. ٔٗ اص ایٗ آدٟٔب ٔی تشسیذْ. اص خٛدْ ثیطتش 

ٔی تشسیذْ. اص  ٘ىشدٜ ثٛدْوّٕٝ اص حشـٟبیص سا ثبٚس ٔی تشسیذْ. اص ایٙىٝ حتی یه 

 ایٙىٝ ٕٔىٗ ثٛد دیٍش ٞیچ ٚلت ٞیچ حشـی سا اص ٞیچىسی ثبٚس ٘ىٙٓ ٔی تشسیذْ.

 ؟چشا اٚٔذی ایٙدب؟ ایٟٕٙٝ ٚلت د٘جبِٓ ٌطتی وٝ ثٍی یبسش آدْ خٛثیٝ-

 سشش سا ثٝ عالٔت ٘فی تىبٖ داد.

ثٝ دسد دختشی ٔثُ تٛ ٕ٘ی خٛسٜ. یٝ ٔی خٛاْ ثشٌشدی خٛ٘ٝ تش٘ح. ایٗ سجه ص٘ذٌی -

ش سٚ ٕٞیٗ أشٚص دیذی. خٛ٘ٝ ٞشچمذسْ ثذ ثبضٝ، اص تٛ خیبثٖٛ ٔٛ٘ذٖ ثٟتشٜ. ٕ٘ٛ٘ٝ

یبسش ٞشچمذسْ تٙذ ٚ ثذاخالق ثبضٝ، اص آدٔبی ثیشٖٚ اص اٖٚ خٛ٘ٝ أٗ تشٜ. ٔٗ أشٚص 

ٓ وٝ ی ٌفتٙطٖٛ سٚ حتی ثٝ ٕٞىبسْ ٞٓ ٘ذاضتٓ. أب ٌفتخیّی چیضا ٌفتٓ وٝ اخبصٜ

 ثذٚ٘ی ٞیچی اٚ٘دٛسی وٝ ثٝ ٘ظش ٔیبد ٘یست. 
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 وبش ٔی دا٘ست ٞیچ چیض ٞٓ ٔسخشٜ تش اص ٍ٘شا٘ی ٞبی خٙذٜ داس اٚ ٘یست.

 چغٛسی پیذاْ وشدی؟ -

 سشش سا پبییٗ ا٘ذاخت.

پٙح سبَ ضت ٚ سٚص ثب ٞٓ ثٛدیٓ. وبـی ثٛد یٝ وٓ ـىش وٙٓ تب یبدْ ثیبد تٟٙب دٚست -

ٔی وشدْ ؼیت  تب پیذاتستفبدٜ وٙی ـیشٚصٜ ست. أب صٕیٕیت وٝ ٕٔىٙٝ اص ٔذاسوص ا

 ـىشضٓ ٕ٘ی وشدْ ایٙمذس صسً٘ ٚ ثبٞٛش ثبضی.ٔی ضذی. 

 دٚثبسٜ ثشخبستٓ ٚ ٚسبیّٓ سا دس دست ٌشـتٓ ٚ ٌفتٓ:

ـشق ثیٗ ایٗ دٚتب خًٙ ٘یستٗ. ـمظ سبدٜ ٚ ٟٔشثٛ٘ٗ. وبش سبدٜ ٚ ٟٔشثٖٛ آدٔبی -

 سٚ ٔی دٚ٘ستیٗ..!

 سذ ساٞٓ ضذ.

 ودب؟-

 ی ثبص یمٝ اش ٍ٘بٜ وشدْ. خبیی وٝ سٚصٌبسی لجّٝ ٌبٞٓ ثٛد.وٕٝثٝ د

ٔٗ اص یبسش ـشاس ٕ٘ی وٙٓ. ِٚی ثٝ اٖٚ خٛ٘ٝ ثشٕ٘یٍشدْ. ثٝ لَٛ خٛدت اٚ٘مذس ثبٞٛش -

ٚ صسً٘ ٞستٓ وٝ ٞفت ٔبٞٝ آدٔبی ٞفت خغی ٔثُ تٛ ٚ یبسش سٚ لبَ ٌزاضتٓ. ثبصْ 

 ٘ىص.  صحٕت ثیخٛدی ٔی تٛ٘ٓ ایٙىبس سٚ ثىٙٓ. پس

 لذْ خّٛتش آٔذ. ثٛی ٕٞیطٍی تٙص ٔطبٔٓ سا ٘ٛاصش ٘ىشد، آصسد. یه
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 ٔٗ اخبصٜ ٕ٘یذْ ایٙدٛسی ص٘ذٌی وٙی.-

 دس چطٕب٘ص صَ صدْ ٚ ٌفتٓ:

 تٛ دس خبیٍبٞی ٘یستی وٝ ٚاسٝ ٔٗ تصٕیٓ ثٍیشی. -

 والـٝ خٛاة داد.

ثٝ خبعش اٖٚ اسٙبد ثشٕ٘ی ٌشدی؟ٔٗ اٖٚ سٙذٞب سٚ ثٟت دادْ چٖٛ ـىش وشدْ داسٜ -

پبیٕبَ ٔیطٝ، ثٝ اصای ثذیٟبیی وٝ دس حمت وشدٜ ثٛدْ ٔی خٛاستٓ وٕىت وٙٓ.  حمت

ضبیذ ٔبخشا چیض دیٍٝ ای ثبضٝ.  ٕ٘ی دٚ٘ستٓ ایٙدٛسی ثبعث ٔتالضی ضذ٘ت ٔیطٝ.

 ضبیذ تٛضیحی ٚاسٝ ٕٞٝ ایٙب ٚخٛد داضتٝ ثبضٝ. ِغفبً ِدجبصی ٘ىٗ.

 وِٛٝ سا سٚی دٚضٓ ا٘ذاختٓ ٚ خیسی صیش چطٕٓ سا صدٚدْ.

 دیٍٝ د٘جبِٓ ٍ٘شد. ثزاس ثشْ ٚ ٝ ٔی خٛای وٕه وٙی، ثٝ اصای تٕبْ ثذیٟبت، اٌ-

 ّٕٔٛ اص اِتٕبس ثٛد.صذایص 

 آتیطٓ ٘ضٖ. ایٙدٛسی تش٘ح ٘ىٗ..ثب خٛدت ٚ ٔٗ ایٙىبس سٚ ٘ىٗ. -

 تىبٖ خٛسد ٚ صٔضٔٝ وشدْ:ی ِجٓ ثٝ صٞشخٙذی ٌٛضٝ

 ..!سٛختٗ ثٝ تٕبضب ٕ٘ی ضٛد....آتص ثٍیش تب ثذا٘ی چٝ ٔی وطٓ.احسبس -
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 "هسافز تْزاى خا ًوًَی. تْزاى..."

 تِ سحوت پلکْای چسثٌاکن را تاس کزدم.  لؼٌت تِ ایي صذای گَضخزاش ٍ سهخت...!

اتَتَس ٌَّس حزکت ًکزدُ تَد. گزهای تٌذرػثاس تیذاد هی کزد ٍ هي ظؼف ٍ تیواری 

      را کاهل در خَدم هی دیذم. تغذیِ ًاهٌاسة، هؼذُ ای کِ تِ الکل ػادت ًذاضت،

تَد.  هزا اس پا اًذاختٍِ دریاسدگی تی خَاتی ٍ فطارّای ضذیذ رٍاًی در کٌار گزهاسدگی 

 چٌذتارتا اس اسکلِ تِ تزهیٌال رسیذم دٍتار تاال آٍردم.  متا اس کیص تِ تٌذرػثاس رسیذ

تا هزس تیَْضی رفتن ٍ ّزتار تِ سحوت خَدم را َّضیار ًگِ داضتن. اها تا پاین تِ 

اتَتَس رسیذ ٍ ًطستن، دیگز ًتَاًستن تیذار تواًن. فقط یک قزظ ظذتَْع دیگز تاال 

 را تستن. اًذاختن ٍ چطواًن 

 "تْزاى ّویي االى... تٌذر ػثاس،"

تیص اس حذ تشاق دیَاًِ ام کزدُ تَد. گزُ رٍسزی ام را ضل کزدم ٍ اس آتی کِ تِ تزضح 

ّوزاُ داضتن تِ گزدًن هالیذم. ایي چِ گزهای ػدیثی تَد؟ تِ هحط ایٌکِ راًٌذُ 

 پطت فزهاى ًطست، هَتایلن را رٍضي کزدم.

 الَ تزًح خاى؟-

 را قَرت دادم.آب دّاًن 

 سالم خاًَم دکتز.-
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 سالم ػشیشم. خَتی؟-

 ی سیٌِ ام گذاضتن.دستن را رٍی قفسِ

 خَتن. هوٌَى.-

 صذات کِ ایٌدَری ًویگِ. چیشی ضذُ؟-

 ؟کِ ّزتار اس هي هی پزسیذ ٍاقؼاً ایي چِ سَال هسخزُ ای تَد

 ؟هی تًَن تثیٌوتَىًِ. فقط خیلی خستن. دارم هیام تْزاى. -

 ّیداى سدُ خَاب داد.

 االى؟ کی هی رسی؟کی؟ کدایی -

 ی لغات هي خایی ًذاضت. ًثایذ هی گفتن. اػتواد در دایزُ

تٌذرػثاسن. حذٍد یاسدُ ظْز هیزسن تْزاى. هیطِ خَاّص کٌن تیایي تزهیٌال دًثالن؟ -

 حالن سیاد خَب ًیست.

 تا ًگزاًی پزسیذ:

 چزا حالت خَب ًیست؟ چی ضذُ تزًح؟-

 ػزق سزد رٍی پیطاًی ام را پاک کزدم.

 ش هْوی ًیست. فقط تاػث سحوت ضوا هیطن.چی-
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ایي چِ حزفیِ دختز؟ هؼلَهِ کِ هیام. تلفٌت رٍ رٍضي تذار تا تتًَن تاّات تواس -

 تگیزم.

 حزکت هاضیي تز تَْػن افشٍد.

 خَدم تواس هی گیزم.هوٌَى اس لطفتَى. فقط یِ چیشی...-

 اٍ ّن دردم را فْویذ. رٍ هی خَاست. ،هکث کزدم. گفتٌص

ادت چیشی ًویگن. اگِ هي تٌْا کسی ّستن کِ ًصفِ ًیوِ تْن اػتواد داری، تِ خًََ-

 خیالت راحت. خزاتص ًوی کٌن. یِ ٍکیل ّویطِ طزف هَکلطِ.

خیالن راحت ضذ؟ تِ ّیچ ٍخِ. هادر خَدم طزف هي ًثَد ٍای تِ حال غزیثِ ّا. اًتظار 

 ؛یا در تزهیٌال، فتنّزچیشی را داضتن. حتی ایٌکِ در پلیس راُ تْزاى تِ چٌگ یاسز تی

چارُ ای ًثَد. چَى هی داًستن حتی ًخَاّن تَاًست اس پلِ ّای اتَتَس پاییي اها 

تزٍم. هَتایل را خاهَش کزدم ٍ سزم را تِ پطتی اتَتَس تکیِ دادم ٍ در خلسِ ای 

 ضثیِ تِ کوا فزٍ رفتن.

**** 

 هیالد. ایٌَ تثیي.-

 دستص رٍ، رٍی کوزم گذاضت ٍ گفت:
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 خًَن؟-

 رٍ چزخًَذم ٍ گفتن:پام 

 ًظزت؟-

 در هَرد چی؟-

     ًگاُ داغص صَرتن رٍ تِ آتیص حزکت اًگطتاش رٍی پْلَم، ًفسن رٍ تٌذ کزد.

 هی کطیذ.

 کفص رٍ هیگن هیالد. کدا رٍ ًگاُ هی کٌی؟-

 ًشدیکتز ضذ ٍ گفت:

کفص رٍ ٍلص کي. اهطة تیام پیطت؟ اس آخزیي رٍسای هوٌَػِ تَدًوَى استفادُ -

 کٌین.

 ای تِ ضکوص سدم ٍ گفتن:سقلوِ 

 سضتِ هیالد. صاحة هغاسُ دارُ ًگاُ هی کٌِ.-

دارین خزیذ ػزٍسی هی کٌین. اس سذ یِ لطکز هزد تَ خًَتَى خة ًگاُ کٌِ. ًاهشدهی. -

 ؟گذضتن حاال تایذ ًگزاى صاحة هغاسُ تاضن

 خٌذیذم.

 هیطِ یِ ًظزی در هَرد خزیذ ػزٍسی ّن تذی؟ چطَرُ ایي کفطِ؟-
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 کوی ػقة کطیذ ٍ گفت: پَفی کزد ٍ

قطٌگِ. فقط تَیی کِ یِ دقیقِ ًوی تًَی سزخات تطیٌی تا ایي پاضٌِ ّا دٍٍم -

 هیاری؟

ی اٍرست رٍ فتح راُ رفتي ٍ رقصیذى کِ سْل تَد، هي تا ایي کفطْا هی تًَستن قلِ

 کٌن.

 ّزخا خستِ ضذم کفطای تَ رٍ قزض هی گیزم.-

 ٍ گفت: ضقیقِ ام سدی تٌذی تِ تَسِ

 خا خستِ ضذی تگَ کَلت کٌن ٍ تثزهت ّوَى خایی کِ تایذ تثزم.ّز-

اس تِ دل خٌذیذم. اصالً اس ٍقتی کِ ًاهشد کزدُ تَدین خٌذُ اس لثن ًوی رفت. تِ تزک 

ی دختزایی کِ تؼذ اس هذتْا ػاضقی کزدى، قزار م هی گزفت. هثل ّوِدیَار ّن خٌذُ

 ی هؼطَقطَى تطي.تَد ػزٍس خًَِ

ذلی ّای پطت دیگِ خا ًذاضتي. احساس خستگی ًوی کزدم. اها صٌذٍق ػقة ٍ صٌ

 هیالد تِ ًظز کسل هی اٍهذ.

فکز کٌن تَ ّن اس اٍى هزدایی ّستی کِ اس خزیذ هتٌفزى. ًگاُ قیافِ رٍ. چِ آٍیشٍى -

 ضذُ!
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 گفت:تا خذیت دستن رٍ گزفت ٍ 

 تزًح...هی دًٍی کِ ایي ٍظغ سیاد طَل ًویکطِ ٍ تِ هحط ایٌکِ اٍظاع رٍ تِ راُ-

 طین.ی خذا هیگیزین ٍ سزتار هاهاًت ًویضِ، خًَِ

ی هٌاسة پیذا کٌِ تا ٍخَدی کِ هذتْا صثز کزدُ تَدین، اها هیالد ًتًَستِ تَد یِ خًَِ

ی خَدهَى توًَین قاًغ کزدُ تَدم تا تا ٍ هٌن هاهاى رٍ تِ ضزط ایٌکِ تَ خًَِ

 اسدٍاخوَى هَافقت کٌِ.

م خذا ًطن. اصالً یکی اس خذاهِ اس اٍى خًَِ ٍ خًََادٍُا...چِ حزفا هی سًی؟ هٌکِ اس -

غصِ ّام ایي تَد کِ اگِ اسدٍاج کٌن هدثَرم اس خًَِ تاؽ تزم. االى آرسٍم تزآٍردُ ضذُ. 

 ّن تَ رٍ دارم ّن ّوِ رٍ. 

 خٌذیذ. اها تزق تَی چطوص تزسٌاک تَد. یِ کن خا خَردم.

 چزا ایٌدَری ًگام هی کٌی؟ -

م اًذاخت ٍ هي رٍ تِ خَدش چسثًَذ. تذًص سفت ٍ رٍ دٍر ضًَِ تاسم خٌذیذ ٍ دستص

سزد تَد. هَرهَرم ضذ. خَاستن فاصلِ تگیزم، ٍلی اًگطتاش هثل ضاخِ ّای درخت 

سدم کِ خَدم رٍ ًدات تذم. اها فطار  ٍحطت سدُ دست ٍ پادراس ضذ ٍ دٍر گلَم پیچیذ. 

ٍ ّزلحظِ تٌگ تز هی کزد ضاخِ ّا ّزلحظِ تیطتز هی ضذ. دستاش راُ خزٍج ًفسن ر

 ٍ اًٍقذر اداهِ داد تا تسلین اٍى ٍ سیاّی اطزافص ضذم.

**** 
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کِ کل اتَتَس ی ضذیذ اس خَاب پزیذم. طَری احساس خفگی ٍ پطت تٌذش سزفِتا 

قلپی کِ  خَاًی لیَاى آب را تِ دّاًن ًشدیک کزد اها یکرا تِ تکاپَ ٍاداضتن. خاًن 

را پطتن ی هاًتَین را تاس کزدًذ ٍ دکوِسزفِ ّاین اس دّاًن تیزٍى پزیذ. خَردم ّوزاُ 

در ًْایت هطتی آب سزد تِ صَرتن پاضیذًذ ٍ ّویي تاػث ضذ ًفسن هاساص دادًذ ٍ 

 اس خلَ داد سد:تزگزدد. راًٌذُ 

 خَاّزم هی خَای ًگِ دارم پیادُ ضی یِ کن َّا تخَری؟ -

 اس ایٌکِ ّوِ را تیذار کزدُ تَدم گفتن:ضزهٌذُ 

 خَتن. .ًِ. هوٌَى-

 خَاى تا دلسَسی گفت:سى 

 داًطدَیی؟-

 را تِ ػالهت تاییذ تکاى دادم.سزم 

 صَرتت قزهش ضذُ.کسی هیاد دًثالت؟ -

ی درخت تثذیل تزسٌاک اًگطتاًی کِ رضذ کزدًذ ٍ تِ ضاخِرا هالیذم. تصَیز گلَین 

 ضذًذ اس پیص چطون ًوی رفت.

 کِ تیذارتَى کزدم.تثخطیذ  تلِ. هیاى.-
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ت رٍ تخَر کِ ّن راُ ًفست تاس ضِ ّن فطارت آتویَُدیگِ چیشی ًوًَذُ کِ تزسین. -

 ردیف ضِ.

ای کِ گزم ضذُ تَد، گلَی ّن تطکز کزدم ٍ تَصیِ اش را اًدام دادم. آتویَُ تاس 

پٌدزُ تِ تیزٍى خیزُ ضذم ٍ ٍقتی اس  دیگز ًتَاًستن تخَاتن. خزاضیذُ ام را تسکیي داد.

هَتایلن را رٍضي کزدم ٍ تا دکتز هَلَی تواس را دیذم  "کیلَهتز 05تْزاى "کِ تاتلَی 

  تَق اٍل خَاب داد.تا گزفتن. 

 رسیذی؟-

 پٌداُ کیلَهتز هًَذُ. -

 راُ هی افتن.تاضِ. االى -

اس هی خَاست حزف تشًن. داضتن چٌذ تار سًگ سدُ تَد. دلن کزدم. لیال  را چکٍاتساپن 

ی ستن حال ٍ رٍسم هساػذ حزف سدى ًیست ٍ قیافًِهی دادرٍى هٌْذم هی ضذم. اها 

 کِ هي ٌَّس ّن تیطتز اس خَدم تِ فکز دیگزاى تَدم!..هزا کِ تثیٌذ پس هی افتذ. آُ.

را اس سیز ساکن ی کزدًذ ٍ کوزم تا ضذُ تَد. سق سق هتَقف هاضیي تزخاستن. پاّاین تا 

 ن ٍ تزای ایٌکِ تؼادلن تْن ًخَردسزم تزداضتی تاالی صٌذلی ٍ کَلِ را اس هحفظِ

کِ تِ صَرتن خَرد احساس ظؼف ٍ آفتاب دستن را تِ صٌذلی ّا گزفتن ٍ پیادُ ضذم. 

 در خیثن لزسیذ. . گَضی هی هاًذمقَی  تایذلزسش ساًَاًن تاسگطت اها 

 هي داخل سالٌن.-
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اٍ را سٍدتز ضٌاختن چطواًن سیاّی هی رفت. هي ذتز کٌن. اها کزدم قذهْاین را تٌسؼی 

 دیذى هي چطواًص اس تؼدة گزد ضذ.ٍ تِ سوتص رفتن. تا 

 تزًح؟ چِ تالیی سز خَدت آٍردی؟-

 تَظیح دادى ًذاضتن.ًای 

ایي چِ رًگ ٍ رٍییِ؟ چزا ایٌقذر الغز ضذی؟ سیز چطوات چزا ایٌدَری گَد رفتِ ٍ -

 سیاُ ضذُ؟

 سدُ ضذم.فکز کٌن گزها-

 اصزار ساک ٍ کَلِ را اس دستن گزفت ٍ گفت:ا ت

 ایي چٌذ هاُ اصالً غذا خَردی؟گزهاسدُ چیِ دختز؟ رسواً ًصف ضذی! تَ -

آخزیي چیشی تَد کِ تِ آى ًیاس ًوی خَاست کسی تِ حالن تزحن کٌذ. دلسَسی دلن 

 داضتن. 

 هیکٌن.تِ کاراهَى تزسین تؼذ هیزم استزاحت  اٍلضن.  یِ کن تخَاتن تْتز هی-

 هاضیي را سد ٍ گفت:ریوَت 
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ی ها. ّن ّویٌطَر، هیای خًَِ "هیزم استزاحت هی کٌن"اس کار خثزی ًیست. اس -

یِ سَییتِ. اها آهادُ کزدین کِ راحت تاضی. تشرگ ًیست  ی پاییي رٍ ٍاستطثقِ

 حذاقل اهٌِ. 

 دّاى تاس کزدم تا خطًَت گفت:تا 

 زف هي حزف ًشى.حخای هادرتن دختز. رٍ اػتزاض قثَل ًوی کٌن. هي -

 کزدم ٍ اٍ ّن تا حذاکثز سزػتی کِ هی تَاًست تِ سوت خاًِ راًذ.سکَت 
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ثب صذای اراٖ چطٓ ثبص وشدْ. ثب حیشت ثٝ اعشاف ٍ٘شیستٓ. ٘ٝ ٔی دا٘ستٓ ودب ٞستٓ 

٘ٝ ٔی دا٘ستٓ سبػت چٙذ است. اٍ٘بس ثٝ خٛاة اصحبة وٟف فشٚ سفتٝ ثٛدْ. دستٓ سا 

ٔٛلؼیتٓ سا ثٝ یبد آٚسْ ٚ ثٝ یبد آٚسدْ. سشیغ سٚی پیطب٘ی اْ ٌزاضتٓ ٚ سؼی وشدْ 

٘طستٓ. ٞٛا تبسیه ضذٜ ثٛد. یؼٙی ٔٗ اص ظٟش تب اراٖ ٔغشة خٛاة ثٛدْ. ثشخبستٓ ٚ 

چشاؽ سا سٚضٗ وشدْ. ٚلتی سسیذیٓ آ٘مذس حبِٓ ثذ ثٛد وٝ فمظ ٔب٘تٛیٓ سا دس آٚسدٜ ٚ 

ی وٛچىتش آضپضخب٘ٝخٛدْ سا ثٝ تخت سسب٘ذٜ ثٛدْ. اص اتبق ثیشٖٚ سفتٓ. ٞبَ وٛچه ٚ 

صسضىی تیشٜ ٚ تّٛیضیٖٛ ٚ دوٛساسیٖٛ أب ٔدٟضی پیص سٚیٓ لشاس داضتٝ. ٔجّٕبٖ 

٘طیٗ ٘جٛدٜ است. ثٝ اتبق ثی سش د٘ح ٚ لطًٙ،سٛییت ضیه ٘طبٖ ٔی داد وٝ ایٗ 

ی سبتٗ ٔطىی ٚ خٛاة ثبصٌطتٓ ٚ دٚثبسٜ ٔشٚسش وشدْ. تخت دٚ ٘فشٜ ثب ّٔحفٝ

ت ٚ وٕذی پش اص ِجبسٟبی ٔشدا٘ٝ ٚ تصٛیش تّٛیضیٖٛ دیٍشی دسست سٚ ثٝ سٚی تخ

پطتی ثضسٌی اص ٔشد خٛا٘ی وٝ ثشػىس سٚی یه صٙذِی ٘طستٝ ٚ دستٟبیص سا سٚی 

  صٙذِی ٌزاضتٝ ٚ ثب ِجخٙذی سٍٙیٗ، ثٝ دٚسثیٗ صَ صدٜ ثٛد. 

د٘جبَ سبن ٚ وِٛٝ اْ ٌطتٓ ٚ وٙبس تخت، سٚی صٔیٗ پیذایطبٖ وشدْ. ثٝ ضذت ثٝ 

حِٛٝ ٚ ِجبسٟبیٓ سا ثب خٛدْ ثٝ حٕبْ ثشدْ. تٟٛػٓ ثٟتش ضذٜ  دٚش ٌشفتٗ ٘یبص داضتٓ ٚ

ثٛد أب سشْ ٕٞچٙبٖ ٌیح ٔی سفت ثٝ ٕٞیٗ خبعش تشخیح دادْ صیبد صیش آة ٕ٘ب٘ٓ ٚ 

سشیغ ثیشٖٚ آٔذْ. حِٛٝ سا دٚس ٔٛٞبیٓ پیچیذْ ٚ ثالتىّیف سٚی ٔجُ ٘طستٓ. أب ٞٙٛص 

خب ثشخیضْ. دس سا ٌطٛدْ ٚ ثب  صذای صً٘ دس ٚاداسْ وشد اص٘فسٓ خب ٘یبٔذٜ ثٛد وٝ 

صٛست خٙذاٖ دختش خٛا٘ی ٔٛاخٝ ضذْ. ثٝ سسٓ ادة سؼی وشدْ ِجخٙذ ثض٘ٓ. أب صیبد 
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ٔٛفك ٘جٛدْ. ثٝ سیٙی ثضسٌی وٝ تٛی دستص ثٛد ٍ٘بٜ وشدْ ٚ لجُ اص ایٙىٝ چیضی 

 ثٍٛیٓ ثب ِحٙی پش ا٘شطی ٚ ضبد ٌفت:

 سالْ. ٔٗ ٘سیٕٓ. ٔی تٛ٘ٓ ثیبْ داخُ؟-

وٙبس سفتٓ ٚ اخبصٜ دادْ ٚاسد ضٛد. سیٙی سا سٚی وب٘تش ٌزاضت ٚ ثٝ سٕت  اص ٔمبثُ دس

 ٔٗ آد ٚ دستص سا دساص وشد ٚ ٌفت:

 دٚثبسٜ سالْ. ٔٗ ٘سیٓ ٞستٓ. -

 اٍ٘طتب٘ص سا فطشدْ ٚ ٌفتٓ:

 ٔٙٓ تش٘دٓ.-

 ثب ٕٞبٖ ِجخٙذ ٌُ ٚ ٌطبدش ٌفت:

خٛاستٓ ی خٛدت. ٔٗ ٕٞص ٔی ٚای چٝ اسٓ لطٍٙی. خیّی خٛش اٚٔذی ثٝ خٛ٘ٝ-

ثیبْ ثٟت سش ثض٘ٓ ِٚی ٔبٔب٘ٓ اخبصٜ ٕ٘ی داد. ٔی ٌفت ثٟتشٜ استشاحت وٙی. خٛة 

 خٛاثیذی؟

 ا٘شطی اش ثٝ ٔٗ ٞٓ سشایت وشد.

خیّی. ٕ٘ی دٚ٘ٓ چٙذ ٚلتٝ ایٙدٛسی خٛاثٓ ٘جشدٜ. اٍ٘بس ثیٟٛش ضذٜ ثٛدْ. ٞیچی -

 ودبْ؟ ،٘فٟٕیذْ. چطبٔٛ وٝ ثبص وشدْ ٕ٘ی دٚ٘ستٓ ضجٝ، سٚصٜ

 ثٟٓ وٛفت. دستٟبیص سا
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ػبِیٝ. پس حبال ثیب ضبْ ثخٛسیٓ. ٔی خٛاستٓ ثب خٛدْ ثجشٔت ثبال ِٚی ٔبٔبٖ ٌفت -

 ضبیذ اِٚص ایٙدٛسی ساحت تش ثبضی. ٔٙٓ ضبٕٔٛ آٚسدْ وٝ ثب ٞٓ ثخٛسیٓ. 

ٚ ثؼذ ثذٖٚ ایٙىٝ ٔٙتظش ٘ظش ٔٗ ضٛد ثٝ آضپضخب٘ٝ سفت ٚ ٚسبیُ داخُ سیٙی سا سٚی 

 وب٘تش ایستبدْ. حبال وٝ حٛاسص ثٝ ٔٗ ٘جٛد ثٟتش ٔیض چیذ. پطت سشش سفتٓ ٚ وٙبس 

ٔی تٛا٘ستٓ ثشا٘ذاصش وٙٓ. لذ ٔتٛسغی داضت ٚ ا٘ذأی پش وٝ ثب ِجبس پٛضیذٖ           

ی ثیطتشی ثٝ صیجبییٟبیص ٔی داد. صٛستص ٔؼِٕٛی ثٛد. ثیٙی ػّٕی ثی پشٚایص خّٜٛ

 ٘بصیب ٔٛٞبی ٚ چطٕب٘ی وٝ ثٝ صٚس خظ چطٓ ٚ سیُٕ وٕی دسضتطبٖ وشدٜ ثٛد. أ

 ٚالؼبً چطٓ ٘ٛاص ثٛد.  خٛضشٍ٘صداضت. ٞبیالیت 

 ثجخطیذ. ثبػث صحٕتتٖٛ ضذْ.-

 چشخی ثٝ وٕشش داد ٚ ٔٛٞبیص سا پطت ٌٛضص صد ٚ ٌفت:

صحٕت وذٚٔٝ؟ خذا تٛ سٚ اص آسٕٖٛ فشستبد ٚاسٝ ٔٗ. اص صجح تب ضت تٛ خٛ٘ٝ تٟٙبْ. -

 وف وشدٜ ثٛدْ دیٍٝ. 

ای خبٍ٘ی اضتٟبی ٔیض ٘طستٓ. ثٛی وجبة تبثٝحِٛٝ سا اص دٚس سشْ ثبص وشدْ ٚ پطت 

 ٔشدٜ اْ سا ص٘ذٜ وشد. اص یخچبَ آة ٚ ٘ٛضبثٝ آٚسد ٚ ٌفت:

دٚثبسٜ تب ثبال  آةخٛثٝ ثٟشاد ٕٞیطٝ ثسبط ضىٕص خٛسٜ. ٌٚش٘ٝ ٔدجٛس ثٛدْ ثٝ خبعش -

 ثشْ.
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 آ٘تٗ ٞبیٓ فؼبَ ضذ٘ذ. اسٓ ثٟشاد لجالً ثٝ ٌٛضٓ خٛسدٜ ثٛد.

 ٛ٘ت ثشادستٖٛ سٚ اضغبَ وشدْ. دسستٝ؟فىش وٙٓ ٔٗ ٔحُ سى-

 ثی لیذ ٘طست ٚ ٌفت:

٘ٝ ثبثب. ثٟشاد صجح ٔیشٜ، ضت ثشٔیٍشدٜ. اص ایٙدب فمظ ٚاسٝ خٛاة استفبدٜ ٔی وشد. -

 اال٘ٓ اٚٔذٜ تٛ یىی اص اتبلبی ثبال سبوٗ ضذٜ. دس ٚالغ فشلی ثٝ حبَ اٖٚ ٘ذاسٜ. 

 ی وشدْ.ٔؼزة ضذْ. ثبیذ ٞشچٝ صٚدتش خبیی ثشای ٔب٘ذٖ پیذا ٔ

 ثٝ ٞشحبَ ثجخطیذ.-

 ی پیشاٞٙص سا ثبال داد ٚ ٌفت:ثٙذ افتبدٜ

. ایٙدب ٕٞٝ ساحتٗ. حبال ثیطتش آضٙب ٔیطی ٚ ػزسخٛاٞی ٔی وٙیاٜٚ دختش تٛ چمذس -

خٛدت سٚ ثب ٔب ٚفك ٔیذی. فؼالً ثضٖ سٚضٗ ضی. دیٍٝ وبست اص ثبسثی ثٛدٖ ٌزضتٝ، 

 سسٕبً داسی ٔی ضىٙی.

حجت وشد. اص خٛدش وٝ ثب ٔذسن صٔیٗ ضٙبسی خب٘ٝ دس تٕبْ عَٛ ضبْ ثی ٚلفٝ ص

٘طیٗ ضذٜ ثٛد ٚ وبس پیذا ٕ٘ی وشد. اص ثشادس ٚویّص وٝ پب خبی پبی پذس ٚ ٔبدسش 

ٌزاضتٝ ثٛد. اص پذسش وٝ تشخیح ٔیذاد دیٍش وٕتش وبس وٙذ ٚ ثیطتش ثٝ ٔغبِؼبتص ثشسذ 

طیٗ ٚ خزاة ٚ ٔبدسش وٝ ٕٞیطٝ پش ٔطغّٝ أب حٛاس خٕغ ٚ ٔذیش ثٛد. آ٘مذس دِٙ

 حشف ٔی صد وٝ ثشای سبػتی ٔطىالتٓ سا فشأٛش وشدْ ٚ ٔحٛ تؼبسیفص ضذْ.
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س وٝ ٍ٘ٛ. ضبد، ضیغٖٛ، خٛش رٚق. پیغبْ ثبثبٔٛ ثجیٙی ػبضمص ٔیطی. ایٙمذس پبیٝ-

دادٜ وٝ أطت سٚ ٔی تٛ٘ی ثٝ حبَ خٛدت ثبضی ِٚی اص فشدا ثبیذ ثیبی ثٝ خٕغ خٛ٘ٛادٜ. 

 ایٙدٛسی پزیشفتٝ ٘یست. 

دِیُ یبد ػٕٛ افتبدْ ٚ غزا دس دٞب٘ٓ ٔبسیذ. اص دست دادٖ ػٕٛ ثذتشیٗ ثالیی ثٛد  ثی

 وٝ ثش سشْ آٔذ.

 تش٘ح؟ چی ضذ؟ حشف ثذی صدْ؟-

 ی تّخ ضذٜ، فشٚ دادْ ٚ ٌفتٓ:ثغضٓ سا ٕٞشاٜ ثب ِمٕٝ

 یٝ ِحظٝ یبد پذسْ خٛدْ افتبدْ.٘ٝ. -

 دستص سا دساص وشد ٚ اٍ٘طتب٘ٓ سا ٌشفت.

 وشدٖ؟ اِٟی ثٕیشْ. فٛت-

 ِیٛا٘ی آة ثٝ دستٓ داد ٚ ٌفت:فمظ تٛا٘ستٓ سشْ سا ثبال ٚ پبییٗ وٙٓ. 

 خذا سحٕتطٖٛ وٙٝ. ثیب ثب ٞٓ ٚاسطٖٛ فبتحٝ ثخٛ٘یٓ.-

 ثب چطٕبٖ اضىجبس ٍ٘بٞص وشدْ ٚ ثٝ صحٕت ٌفتٓ:

 ٔشسی.-
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 پّىٟبیص سا سٚی ٞٓ ٌزاضت ٚ ِجٟبیص سا تىبٖ داد ٚ ثؼذ اص دلبیمی ٌفت:

 ٞٓ ثشیٓ سش خبوص؟ دِت ٔی خٛاد؟ٔی خٛای فشدا ثب -

 وٕی آة ٘ٛضیذْ ٚ ٌفتٓ:

 فشدا ثبیذ ثٝ وبساْ ثشسٓ. پٙدطجٝ ثشیٓ. ثبضٝ؟-

 ِجخٙذ ٌشٔی صد ٚ ٌفت:

 ٞشٚلت ثٍی ٔٗ حبضشْ. تٛ فمظ غصٝ ٘خٛس.-

 ٞطذاس دادْ.دٚثبسٜ ِیٛاٖ آثٓ سا ثٝ دٞبٖ ٘ضدیه وشدْ ٚ ثٝ خٛدْ 

 "ٔجبدا ش ثطی تش٘ح.دٚثبسٜ خٔٛاظت ایٗ ٔحجتٟبی ثی دِیُ ثبش. ٔجبدا "

**** 

غّظ وشدٜ ٔشتیىٝ ثی ضشف. ػدت سٚیی داسٜ ایٗ ثطش. ثبیذ ٔی صدی تٛ دٞٙص -

 ٞشچی د٘ذٖٚ داسٜ خٛسد ثطٝ ثشیضٜ صٔیٗ. 

 وص ٚ لٛسی ثٝ ثذ٘ٓ دادْ ٚ سىٛت وشدْ.

دٜ ثؼذ ٔیٍٝ ثٟٓ دستٛس دادٖ. ثٟص دستٛس پٙح سبَ تْٕٛ ٞش غّغی دِص خٛاستٝ وش-

ىی ثیبد تٛ اتبق تٛ؟ اصالً ٍٔٝ ٞذفطٖٛ ٌبٚصٙذٚق یبضبس ٘جٛدٜ خت خجش دادٖ یٛاض

ٔشٌص ٔستمیٓ ٔی سفت اٚ٘دب. ٚاسٝ چی ٔی اٚٔذ ثغُ تٛ ٔی خٛاثیذ؟ ػٛضی 

ثبیذ ٔٛٔٗ تشیٗ ٚ ٔؼتمذتشیٗ آدٔبی ایشاٖ ثبضٗ. ایٙب وٝ ثٝ ٔثالً سٛاستفبدٜ ٌش. ایٙب وٝ 
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ٔبٔٛس ٔی فشستٗ تٛ اتبق یٝ  لَٛ خٛدضٖٛ ٕٞٝ ٞذفطٖٛ حفبظت اص ٘بٔٛس ایشا٘ٝ. ثؼذ

دختش ٔؼصْٛ وٝ اغفبِص وٙٝ؟ ٔٗ ثبٚسْ ٕ٘یطٝ تش٘ح. ٚالؼبً ثبٚسْ ٕ٘یطٝ. ثٝ خذا اٌٝ تٛ 

 ثٟص پب ٔیذادی تب آخشش ٔی سفت ٚ ٔی ٌفت دستٛس ثٛدٜ. 

 پٛفی وشدْ ٚ ٌفتٓ:

ٍٔٝ یبسش ثٝ خبعش ا٘دبْ ٚظیفٝ اص یٝ خبسٛس ثچٝ داس ٘طذٜ؟ ٌٙبٜ وذْٚ ثضسٌتشٜ؟ -

 د یب یبسش؟ٔیال

 اخٕٟبیص سا دس ٞٓ وطیذ ٚ ٌفت:

اصالً ٔٙص ٚ ثب تْٕٛ چیضایی وٝ ضٙیذی ثبصْ یبسش سٚ ثب اٖٚ پفیٛص یىی ٔی وٙی؟ -

 ست؟سفتبس یبسش ثب اٖٚ یبسٚ لبثُ ٔمبیسٝ

...ٝٞ 

تٛ اص ودب ٔی دٚ٘ی یبسشْ ٕٞیٗ ثال یب حتی ثذتشش سٚ سش دٜ تب دختش ٘یبٚسدٜ ثبضٝ؟ -

یبسش تب االٖ چٝ وبسا وٝ ٘ىشدٜ؟ ضه ٘ىٗ اص ٔیالد ثذتشٜ چٖٛ اص ٔب چٝ ٔی دٚ٘یٓ 

ٔیالد ثی سحٓ تشٜ. تٛ تب االٖ رسٜ ای ضفمت تٛ چطٕبی یبسش دیذی؟ تب االٖ 

وٛچیىتشیٗ ٔحجتی اصش ٌشفتی؟ ثٝ ٘ظشت وسی وٝ ثٝ دختشػٕٛش وٝ اص خٖٛ 

ٟبس وّٕٝ حشف اصت ثؼیذٜ وٝ ثٝ خبعش چ ٔثُ خالد ٍ٘بٜ ٔیىٙٝ ثب ثمیٝ چغٛسیٝ؟ ٝخٛدض

دسٚغٍٛیی ٔثُ ٔیالد فىش وٙی یبسش آدْ خٛثیٝ. ٔٗ دیذْ. تٛ چطٕبش  یٝاص صثٖٛ 
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ٝ ٞیچ ٚلت تٛ دیذْ وٝ چٝ آة ثخٛسٜ، چٝ آدْ ثىطٝ. ثٝ ٕٞیٗ ساحتیٝ ٚاسص. چیضی و

اٚ٘بیی وٝ ٘بخٗ ٔیىطٗ تب ٔغٕئٙٓ یبسش ضىٙدٝ ٌشٜ. اص . ٔٗ طٕبی ٔیالد ٘ذیذْچ

 اػتشاف ثٍیشٖ.

 آٞی وطیذ ٚ ٌفت:

ثبٚس وٙٝ. ٔیالد ست وٝ آدْ ٕ٘ی دٚ٘ٝ ثٝ چی چی ثٍٓ ٚاال؟ ایٙمذس ٕٞٝ چی پیچیذٜ-

 اٌٝ خبسٛسٝ ٚاسٝ چی ٔٛلغ دستٍیشی یبضبس خٛدش اٚٔذٜ ثٛد؟

 ضب٘ٝ ای ثبال ا٘ذاختٓ ٚ ٌفتٓ:

٘یٛٔذٜ ثٛد ٚاسٝ دستٍیشی. حتی ٔسّحٓ ٘جٛد. حىٓ خّجٓ دست یىی اص اٖٚ خب٘ٛٔبی -

پّیس ثٛد. فمظ ٔی خٛاست اٖٚ سٙذٞب سٚ ثذٜ ثٝ ٔٗ. ٕ٘ی دٚ٘ٓ چشا. أب ٔی خٛاست 

 ٛدش ثذٜ ثٟٓ. ضبیذ فىش ٔی وشدٜ ایٙدٛسی دیٙی وٝ ثٝ ٔٗ داسٜ ادا ٔیطٝ.اٚ٘ب سٚ خ

 سشش سا خبسا٘ذ.

ٕ٘ی دٚ٘ٓ. االٖ ودبیی؟ اٌٝ اٖٚ تٛ٘ستٝ پیذات وٙٝ یبسشْ ٔی تٛ٘ٝ. تش٘ح یبسش خیّی -

تشسٙبن ضذٜ. اص چطٕبش خٖٛ ٔیجبسٜ. ٔٗ ٞشثبس ٔی ثیٕٙص تٝ دِٓ خبِی ٔیطٝ. وبش 

 اٚ٘دٛسی ػٛالجص وٕتش ثبضٝ.  خٛدت ثش ٌشدی خٛ٘ٝ. ضبیذ

 تٝ دَ ٔٗ ٞٓ خبِی ضذ أب ثٝ سٚی خٛدْ ٘یبٚسدْ.

لشاسٜ ٞشثبس صً٘ ٔی ص٘ٓ ایٗ حشف سٚ تىشاس وٙی؟ ٔٗ ثشٕ٘ی ٌشدْ ِیال. دیٍٝ ِغفبً -

 دسثبسٜ ایٗ ٔٛضٛع ثب ٔٗ حشف ٘ضٖ.
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 ی ِجص سا ٌبص ٌشفت ٚ ٌفت:ٌٛضٝ

ٗ ٘طستٝ ِت استخش. یٝ خٛسی دیطت سفتٝ ثٛدْ چشاغب سٚ خبٔٛش وٙٓ دیذْ یبسی-

صا٘ٛٞبش سٚ ثغُ وشدٜ ثٛد ٚ سشش سٚ تٛ ضٛ٘ٝ ٞبش لبیٓ وشدٜ ثٛد وٝ دِٓ سیص ضذ. 

٘ضدیىص وٝ سفتٓ دیذْ پطتص ٔی ِشصٜ. داضت ٌشیٝ ٔی وشد. ثبٚست ٔی ضٝ تش٘ح؟ 

غشٚسش ٔی ضىٙٝ. ِٚی اِٚص ٘خٛاستٓ ثشْ خّٛ. ٌفتٓ  ثبٚست ٔیطٝ یبسیٗ ٌشیٝ وٙٝ؟

خٛسی ٔظّٛٔب٘ٝ ٚ غشیجب٘ٝ تٛ خٛدش فشٚ سفتٝ ثٛد وٝ ٘تٛ٘ستٓ تٟٙبش دِٓ ٘یٛٔذ. ثٝ 

 ثزاسْ.

 سا اص داخُ ٌبص ٌشفتٓ.ِپٓ 

اص خّٛی ٔی ٌفت ٞشثبس اٖٚ استخش سٚ ٔیجیٙٝ تٛ خّٛ چطٕبش حبضش ٔیطی. ٞشثبس -

صجح ٔٙتظشٜ ثپشی تٛ دسخت ٌیالس سد ٔیطٝ صذای خٙذٜ ٞبی تٛ سٚ ٔی ضٜٙٛ. ٞش 

غٓ اص دست  ،وُ وُ وشدٖ ثب تٛ تًٙ ضذٜ. تش٘ح ٚاسٝاتبلص ٚ ثیذاسش وٙی. دِص 

دسد ٘یست تحُٕ ٔشي ثشادس ٚ ثچٝ. ِٚی آٚسدٜ. ساحت دادٖ یبضبس ٕٞٝ سٚ اص پب دس

غٛس دٚ٘ٓ چٝ. ٕ٘ی داسٜ ثٝ استخٛ٘طٖٛ ٔی ص٘دیٍٝ، یٝ خٛس ثذتشی ٘جٛدٖ تٛ یٝ خٛس 

 أب اص غٓ تٛ ٞش سٚص داسٖ ٔیٕیشٖ. ،ایٙب ثب ٔشي یبضبس یٝ ثبس ٔشدٖ ؛س وٙیثٍٓ وٝ ثبٚ

ثٝ صثٖٛ ٍ٘شا٘تٝ. دسستٝ یٓ ٕٖٞٛ یبسشی وٝ ایٙمذس اصش ثذ ٔیٍیٓ ٚ ٔی تشسحتی 

 ٍ٘شا٘تٝ.ٞیچی ٕ٘ی پشسٝ. أب ٕ٘یبسٜ. دسستٝ 
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استٓ اص خٛخٛاستٓ ثذا٘ٓ دس آٖ خب٘ٝ چٝ ٔی ٌزسد. ٕ٘ی ٕ٘ی خٛاستٓ ثطْٙٛ. ٕ٘ی دیٍش 

بسی ٕٞیٗ اخبصٜ ثاص خٛدْ ٔی تشسیذْ. ٔٗ ٔی تشسیذْ. چٖٛ آدٟٔبیص چیضی ثطْٙٛ. 

 ٚ ٔیبٖ حشفص پشیذْ ٚ ٌفتٓ: ٘ذادْ ادأٝ ثذٞذ

ثبالخشٜ یٝ سٚص وٝ حبِٓ ثٟتش ضٝ، ضشایغٓ پبیذاس ضٝ، ثذٚ٘ٓ ٔی خٛاْ چیىبس وٙٓ ٚ -

ثبٞبش حشف ٔی ثیٕٙص. حتی  ْ.ٌیش دیٍٝ تٛ ٔٛضغ ضؼف ٘جبضٓ ثب یبسیٗ تٕبس ٔی

 ثشٕ٘ی ٌشدْ.ثشٕ٘ی ٌشدْ ِیال. بسْ. أب دِص دس ٔیٔی ص٘ٓ. اص 

**** 

ال ٞٓ لشاس ثٛد ثیبٖ. ِیٚ ی داییٓ. یبسیٗ ثشیٓ خٛ٘ٝ خٛاستیٓٔی سبِٓ ثٛد.  دٜ

آٔبدٜ ضذٖ  ٚاسٕٝٞیطٝ ی ػٕٛ ایٙب. یبسیٗ وٝ خٕغ ضذ ثذٚ ثذٚ سفتٓ خٛ٘ٝٚسبیّٕٖٛ 

ىٝ ثٝ دس سبِٗ ٕٞیٙأب  ،خٛاستٓ ٚاداسش وٙٓ صٚدتش ثیبد ثیشٖٚٔی فس فس ٔی وشد. 

         دِٓ اصالً سسیذْ صذای یبسش سٚ ضٙیذْ وٝ داضت ثب تّفٗ صحجت ٔی وشد. 

ٕ٘ی خٛاست ثبٞبش سٚ دس سٚ ضٓ، ٚاسٝ ٕٞیٗ پطت دس سٍٙش ٌشفتٓ تب وبسش تْٕٛ 

 حشفبش تٛخٟٓ سٚ خّت وشد.أب ضٝ ٚ ثشٜ. 

سً٘ ثٝ. ثذ ٘یست، ٞیىّطٓ ثب ٚخٛد ایٙىٝ سٙی ٘ذاسٜ خٛصٛستص ست. ٘ٝ ٞٙٛص ثچٝ-

  ثفشٚضیٕص. اٌٝ  ثبثب حشف صدیٓ ٚ لشاس ضذثب ٞست. ٞٓ وٝ  ثبوشٜپٛستطٓ سفیذٜ. 

 اٌٝ خٛضت اٚٔذ ثیب اص ٘ضدیه ثجیٙص. ثفشستٓٚاست ٔی خٛای ٔی تٛ٘ٓ ػىسص سٚ 

 ٌفت ثٝ ٔؼٙیپشسیذْ وٝ ٔبٔبٖ اص . ی ثبوشٜ سٚ تٛ یٝ وتبة خٛ٘ذْٚلت پیص وّٕٝچٙذ 

 داضت دس ٔٛسد ٔٗ حشف ٔی صد؟یبسش  وٝ ٞٙٛص اصدٚاج ٘ىشدٜ. ٝدختشی
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 ش چٙذاٖ ثّٙذ ٘جٛد.خٙذٜصذای 

 سٙی ٘ذاسٜ.ٞٙٛص  ست.ثبوشٜدختشٜ ثبثب. ٔیٍٓ -

 آضٛة ضذ.دِٓ 

ٕٞیطٝ  یٝ وٓ فضِٛٝ.ٔی پسٙذیص. فمظ ثجیٙیص لیٕتص ٞٓ ثب ٞٓ وٙبس ٔیبیٓ. سش  -

 ادثص وٙی.  حسبثیفشٚضٕص ثٝ خٛدت وٝ پطت دس ٌٛش ٚایٕیسٝ. ٔی 

٘ٛس سشیؼتش دٚیذْ ٚ ثشٌطتٓ . اص ثٝ پبٞبْ سسیذ سشػت اص ودبدٚ٘ٓ اٟٕٚ٘ٝ لذست ٚ ٕ٘ی 

تٛ اتبلٓ ٚ دس سٚ لفُ وشدْ ٚ ثٝ ضشثبٟ٘بی تٙذ ٚ ثّٙذ لّت وٛچیىٓ ثٝ خٛ٘ٝ. سفتٓ 

ٚ اٚ٘مذس ٔی ضٙبختٕص وٝ ثذٚ٘ٓ اٌٝ ٌفتٝ،  ٔی خٛاست ٔٙٛ ثفشٚضٌٝٛش دادْ. یبسش 

سی صذاْ سٚ ثطٜٙٛ ٚ أٛ٘ٓ ٕ٘ی داد أب ٔی تشسیذْ وٌشیٝ  حتٕبً ایٙىبس سٚ ٔی وٙٝ.

ٚ ٔحىٓ ثٟص ثغّص  تٛ ختٓٔبٔبٖ دس صد، خٛدْ سٚ ا٘ذاٚلتی ثفٟٕٗ ٔٗ ودبْ. 

 صثٛ٘ٓ ثٙذ سفتٝ ثٛد ٚ ٕ٘ی تٛ٘ستٓ ثٍٓ چی ضٙیذْ.أب چسجیذْ. 

ص رٚق ی دایی وٝ اٚ٘مذس ٚاسخٛ٘ٝ ٚ ٞزیٖٛ ٌفتٓ. سٚص تْٕٛ تٛی تت سٛختٓسٝ 

ٞبیی وٝ ثب ِیال ٚ یبسیٗ وشدٜ ثٛدیٓ ثٝ ثبد  یسیضی ثش٘بٕٔٝٞٝداضتیٓ وٙسُ ضذ ٚ 

ٛاستٗ ثفشٚضٙص ٚ چٖٛ یبسش فٟٕیذْ است ػٕٛ، یٝ وشٜ صاییذٜ وٝ ٔی خسفت. ثؼذٞب 

 ٕٞیٗ ساحتی...!فٟٕیذٜ ثٛد پطت دس ٌٛش ایستبدْ، حبِٓ سٚ ٌشفتٝ ثٛد. ثٝ 
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سَٛ در ٝادارٕ ًزدٟ اس تخت ًٜذٟ ضٕٞ. تؼذ اس ت٘اس ٓیال ٛتٞاٛست٠ تٞدٕ تخٞاتٖ. اٗا 

سزیغ ًطی ت٠ دٝر ١ٞٗایٖ تستٖ  آٛوذر ًزخت تٞدٕ ٠ً تخت را ١ٖ ٛتٞاٛستٖ ر١ا ًٜٖ.

ی پزضٞر ٝ ٝ دستی ت٠ ٓثاسٖ ًطیذٕ ٝ در را تاس ًزدٕ. دًتز ٗٞٓٞی تٞد. تا ١٘اٙ چ٢زٟ

 خٜذاٙ. ٗثْ دختزش. 

 خٞاب تٞدی؟-

 ِٛا١ی ت٠ سیٜی تٞی دستص ُزدٕ ٝ ُلتٖ:

 چوذر ٜٗٞ ضزٜٗذٟ ٗی ًٜیٚ خإٛٞ دًتز. تلزٗاییٚ.-

ست٠ ٝ ت٠ ٢ٗزتاٛی ٝ ٗحثتص اكشٝدٟ ضذٟ تٞد. تا تا ٓثاس راحتی، اس جثزٝت ٝ جذیتص ًا

 ٓثخٜذ داخْ ضذ ٝ ُلت:

ٗی دٖٝٛ ٛسیٖ ٗی خٞاست تیاد ٝٓی تزجیح دادٕ خٞدٕ تیإ ٠ً تا١ات صحثت ًٜٖ. -

 دٝست ٛذاری ًسی در جزیاٙ ٗسائْ هزار تِیزٟ.

 ٛاتاٝر پزسیذٕ:

 یؼٜی خٞٛٞادتٞٙ در جزیاٙ ٛیستٚ؟ ٛ٘ی پزسٚ ٗٚ ٝاس٠ چی ایٜجإ؟-

 یٖ، ٓثخٜذ هطِٜص را اس ٗادرش ت٠ ارث تزدٟ تٞد.ٛس
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ی ی٠ ًٝیْ راسدار تٞدٛط٠. ٝاس٠ ١٘یٚ چیشی ی ٗٚ ٗی دٝٛٚ ٠ً اٝٓیٚ ٝظیل٠خاٛٞادٟ-

 ٛ٘ی پزسٚ. حاال تیا صثح٠ٛٞ تخٞر. تایذ ی٠ ًٖ ت٠ خٞدت تزسی. خیٔی ظؼیق ضذی.

ٗیش تزُطتٖ تا یٌذیِز صثحا٠ٛ خٞردیٖ ٝ تؼذ اس ای٠ٌٜ ظزك٢ا را ضستٖ ٝ ت٠ پطت 

 پزسیذ:

دیطة خٞب خٞاتیذی؟ ٛسیٖ ٠ً تا دیزٝهت تیذارت ٠ِٛ داضت٠ تٞد. تاسٟ ًٔی سلارش -

ًزدٟ تٞدٕ ٗشاح٘ت ٛط٠. ٝٓی اس تس ١٘یط٠ ت٢ٜاست تا ی٠ ١٘سٚ ٝ ساّ خٞدش رٝ 

 ٗیثی٠ٜ ٗی چسث٠ ت٢ص ٝ ٝٓص ٛ٘ی ٠ًٜ.

ت٢ٜا           چوذر تؼزیق ت٢ٜایی تزای آد٢ٗای ٗختٔق ٗتلاٝت تٞد. ٛسیٖ خٞدش را

 ٗی داٛست. ٗٚ چ٠ تایذ ٗی ُلتٖ؟

اتلاهاً خیٔی خٞب تٞد. چٜذ ساػتی خٞدٕ رٝ كزاٗٞش ًزدٕ. اس طزف ٜٖٗ اس آها -

 پسزتٞٙ ػذرخٞا١ی ًٜیٚ. ت٠ ٗحط ای٠ٌٜ ٝیشإ آٗادٟ ض٠ سح٘ت رٝ ًٖ ٗی ًٜٖ.

 ٓثی ت٠ كٜجاٙ چای سد ٝ ُلت:

ت٢زاد ٗطٌٔی ٛذارٟ. ایٜوذر خٞدت رٝ ٗؼذب ٌٛٚ. ٝیشات ١ٖ آٗادٟ ٗیط٠ ٝٓی تا اس -

ضذٟ. ٗٞس ٛظز جس٘ی ٝ رٝحی حآت خٞب ٛط٠ ٛ٘یشارٕ تزی. پٞستت اس سردی ضثی٠ 

 چٜذ ًیٔٞ ٝسٙ ًٖ ًزدی؟ اصالً ایٚ ٗذت درست ٝ حساتی خٞاتیذی؟

ًس ت٠ جش خذا اس ًسی ٛ٘ی داٛست در ایٚ ١لت ٗاٟ چ٠ تز سزٕ آٗذٟ است. ١یچ 

تزس ١ا، ضة سٛذٟ داری ١ا، ُزی٠ ١ای ت٘إ ٛطذٛی ٝ دردی ٠ً ًطیذٟ تٞدٕ خثز 
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ٛذاضت. كوط ٗٚ ٝ خذا ٗی داٛستیٖ تزای در اٗاٙ ٗاٛذٙ اس ُشٛذ آد٢ٗا، چ٠ ػذاتی را 

 تحْ٘ ًزدٟ تٞدٕ. كوط خذا ٗی داٛست ایٚ دّ چ٠ ًطیذٟ است.

اس تزس خٞاتٖ ٛ٘ی تزد. ٝٓی اس ٝهتی حن تا ض٘است.خیٔی ً٘ثٞد خٞاب دارٕ. ضثا -

 اٝٗذٕ ایٜجا جثزاٙ ًزدٕ. ١٘ص خٞاتٖ. 

 سزش را ً٘ی جٔٞ آٝرد ٝ ُلت:

 ٗی ت٠ٛٞ دٓیٔص ایٚ تاض٠ ٠ً ایٜجا احساس اٜٗیت ٗی ًٜی؟-

 چط٘اٖٛ را تاس ٝ تست٠ ًزدٕ.

دهیواً ١٘ی٠ٜ. دی٠ِ تا ١ز صذایی اس خٞاب ٛ٘ی پزیذٕ ٝ ٛ٘ی تزسیذٕ ٠ً یٌی ت٢ٖ -

 ،٠ًٜ. تاسٟ تٞ ایٚ ١لت ٗاٟ ك٢٘یذٕ چوذر ایٚ ًطٞر ٝاس٠ ی٠ دختز ت٢ٜا ٝ ؿزیةح٠ٔ٘ 

 ٛااٗٚ ٝ تزسٜا٠ً.

 سزش را تٌاٙ داد.

درست٠. ایٜجا كز١َٜ ت٢ٜا سٛذُی ًزدٙ ٝاس٠ ی٠ دختز خیٔی جا ٛیلتادٟ. ت٠ خصٞظ -

ادٟ تٞی ض٢زستا٢ٛا. ایزاٙ ی٠ ًطٞر سٜتی ٝ ٗذ١ثی٠ ٠ً ت٠ خاٛٞادٟ خیٔی ت٢ا ٗیذٟ. خاٛٞ

١ای ایزاٛی ٗؼ٘ٞالً ت٘ایٔی ت٠ ای٠ٌٜ دختزضٞٙ ت٢ٜا سٛذُی ٠ًٜ ٛطٞٙ ٛ٘یذٙ. دیذٙ 

دختزی ٠ً ٗی خٞاد ت٢ٜا تٞ ی٠ خ٠ٛٞ تاض٠، ت٠ خصٞظ جا١ایی ٗثْ سٞییت ١ای  

اجارٟ ای ػجیث٠ ٝ ت٠ ضذت خطزٛاى. تٞ ریسي تشرُی رٝ ت٠ جٞٙ خزیذی ٝ تایذ 
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١زچٜذ ٠ً ٗؼ٠ٗٞٔ ت٢ای ُشاكی ٝاس٠ ایٚ رٝسی ١شار تار خذا رٝ ضٌز ًزد ٠ً سآ٘ی. 

 سآٖ تٞدٙ پزداخت ًزدی.

 ٠١...تؼزیق آدٕ ١ای ٗختٔق اس سالٗتی ١ٖ كزم داضت. ٗٚ سآٖ تٞدٕ؟

 ت٠ٔ. حن تا ض٘است. ٝاهؼاً ایٚ ١لت ٗاٟ خیٔی سخت ُذضت. دی٠ِ تزیذٟ تٞدٕ.-

 تا دهت ِٛا١ٖ ًزد.

 ٞٛی ٠ً ٝیشات آٗادٟ ض٠.ٝاس٠ ١٘یٚ تزُطتی ت٢زاٙ؟ كٌز ٗی ًزدٕ ٜٗتظز ٗی ٗ-

 آب د١اٖٛ را هٞرت دادٕ.

 ٗیالد پیذإ ًزد.-

 اتز١ٝایص را حیزت سدٟ تاال تزد ٝ ُلت:

 جذی ٗی ُی؟ چی ٗی ُلت؟ چطٞر اس دستص كزار ًزدی؟-

 اِٛطتاٖٛ را دٝر كٜجاٙ ً٘زتاریي حٔو٠ ًزدٕ ٝ ُلتٖ:

ت٢تزٟ دست اس  كزار ٌٛزدٕ. كوط ت٢ص ك٢٘ٞٛذٕ ٠ً تا تزُطتٜٖ چیشی ػٞض ٛ٘یط٠ ٝ-

 سزٕ تزدارٟ. اٖٝٛ تاٝر ًزد ٝ اجاسٟ داد تزٕ. 

 تیطتز اس ایٚ ًٜجٌاٝی ٌٛزد ٝ ُلت:

پس ًار خٞتی ًزدی اٝٗذی ایٜجا. ا٠ُ اٝٙ تٞٛست٠ پیذات ٠ًٜ پسزػ٘ٞت ١ٖ      -

 ٗی تٞٛست. ایٜجا جات ا٠ٜٗ.
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اس ١ز  ١یچ اط٘یٜاٛی ٛذاضتٖ ٠ً یاسز پیذایٖ ٌٛزدٟ تاضذ. چیشی در درٖٝٛ ٗی ُلت

حزًتٖ تاخثز است. اٗا تاس ت٠ خٞدٕ ٗی خٜذیذٕ ٝ ٗی ُلتٖ دچار ت١ٖٞ ضذی. اُز    

 ٗی داٛست ًجایی راحتت ٛ٘ی ُذاضت.

ٗٚ ٗی خٞإ سٝدتز تزٕ خإٛٞ دًتز. ت٠ ١زًطٞری ٠ً سزیؼتز ٝیشا ٗیذٟ. ایٜجا - 

 تزسٖ.ٗٞٛذٙ چیشی ت٠ جش در ت٠ دری ٝاسٖ ٛذارٟ. ضایذ تٞ ی٠ ًطٞر دی٠ِ ت٠ آراٗص 

 چط٘اٛص را تَٜ ًزد.

ضایذٕ ٛزسی. ایٜجا ٠ً ٌٗ٘ٔت خٞدت٠ ٝاست اٗٚ ٛیست، چزا كٌز ٗی ًٜی ًطٞرای -

، ج تٞ ی٠ دختز سادٟ ٝ ٗؼصٕٞ ٝ پاى ٝ ًٖ تجزت٠ ایدی٠ِ اٜٗٚ ٝ هاتْ اػت٘اد؟ تزٛ

ت٢ٜایی تیٚ ا٠٘٢ٛٝ ؿزیث٠ دٕٝٝ ٛ٘یاری. ٗثالً ٗی خٞای تزی دتی چیٌار ًٜی؟ ١٘یٚ 

ت ٝیشای اًثز اتثاع ایزاٛیص رٝ ت٘ذیذ ٌٛزدٟ. یا ٗثالً تزًی٠. اس ایزاٙ خٞدٗٞٙ االٙ اٗارا

ضیز تٞ ضیزتز ٝ ٛااٗٚ تزٟ. كٌز ٌٛٚ چٞٙ پٞٓذاری خطزی ت٢ذیذت ٛ٘ی ٠ًٜ. اتلاهاً 

چٞٙ پٞٓذاری خیٔی خطزٛاًتزٟ. ٠ٌٜ٘ٗ سزت ًالٟ تذارٙ ٝ دار ٝ ٛذارت رٝ تاال تٌطٚ. 

ردسز درست ٠ًٜ، دردی است دٝا ٛ٘ی ٠ًٜ. ٝیشا ٝ تٔیط ركتٜت ت٠ جش ای٠ٌٜ تذتز ٝاست د

١ٞاپی٘ا پیادٟ ٗیطی ٗی خٞای چیٌار  ٝهتی اسُزكتٚ ٝ ركتٚ ًاری ٛذارٟ. ٝٓی ٢ٖٗ ای٠ٜ 

 ٠ِٗ ًٜذٙ ٝ ركتٚ ت٠ ی٠ ًطٞر دی٠ِ آٌی٠؟ ٠ِٗ تذٝٙ تزٛا٠ٗ ریشی ٗیط٠؟ ًٜی؟ 

 حزك٢ایص ٗزا ت٠ كٌز ٝاداضت. ٝاهؼاً ٗی خٞاستٖ چٌار ًٜٖ؟
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ی تٞٛی تزی تلزیح ًٜی ٝ آرٕٝ ضی. اصالً تا ٛسیٖ تزٝ. ی٠ تٞر ٝاستٞٙ ٗی ُیزٕ ٗ-

تزیٚ یٌی دٝ ١لت٠ خٞش تِذرٝٛیٚ ٝ آرٕٝ ضیٚ. ٝٓی تزُزد. تٞ ًطٞرای دی٠ِ ٝاست 

 كزش هزٗش پ٢ٚ ٌٛزدٙ. تاٝر ًٚ.

 سزٕ را پاییٚ اٛذاختٖ. ٛااٗیذتز اس ١ز سٗاٛی.

ذاری اهاٗت ی٠ ًطٞری ٗثْ ًاٛادا رٝ ٝاست تثیٚ ٗٚ ًٝیٔتٖ. ٗی تٞٛیٖ تا سزٗای٠ ُ-

ردیق ًٜیٖ. یا ارٝپا، تاسٟ اٝٛجٞری ٜٖٗ ًٔی پّٞ ت٠ جیة ٗی سٖٛ. اٗا ٗٚ ی٠ ٗادرٕ. ی٠ 

دختز ت٠ سٚ ٝ ساّ تٞ دارٕ. ٛ٘ی تٖٞٛ پا رٝ ٝجذاٖٛ تذارٕ ٝ ٝاهؼیت٢ا رٝ ت٢ت ِٖٛ. 

رٝ ٝاسٖ تؼزیق آسیة دیذی؟هثّٞ. تا ٝجٞد ای٠ٌٜ حتی ٛصق اٝٛی ٠ً تز سزت ُذضت٠ 

ٌٛزدی، اٗا ٗی دٖٝٛ ٠ً چوذر داؿٞٙ ضذی. ٗی دٖٝٛ اس دست دادٙ ی٢ٞیی ًْ خاٛذاٙ 

یؼٜی چی. ضایذ ا٠ُ ٗزدٟ تٞدٙ راحت تز تا١اش ًٜار ٗی اٝٗذی تا ای٠ٌٜ تل٢ی ١زچی 

ٗی دٝٛستی درٝؽ تٞدٟ ٝ ٠٘١ تٞ اٝٙ خ٠ٛٞ ت٢ت ٛارٝ سدٙ. ٗی دٖٝٛ ٝهتی ضٜیذی 

ال اكتادٟ ٠ً ٗثادا سٜذ١ا دست تٞ تاضٚ، تیطتز اس ای٠ٌٜ ٗادرت چطٞری ت٠ ١ّٞ ٝ ٝ

ٗزٍ پذرت رٝ ت٢ت درٝؽ ُلت٠، ٛااٗیذت ًزدٟ. ٗی دٖٝٛ خزاب ضذٙ ًؼث٠ ای ٠ً 

ی ت٢ص ػ٘ٞ ٗی ُلتی چطٞری تٞ رٝ اس پا درآٝردٟ. تزس اس پسزػ٘ٞت، ضزٕ اس خاٛٞادٟ

ت كطار ٗیارٙ. یاضار، احساس ُٜاٟ، احساس خطٖ ٝ سزخٞردُی، ٠٘١ تا ١ٖ دارٙ ت٢

ٗٚ ا٠ُ جای تٞ تٞدٕ تا ١٘یٚ جا ١ٖ دٕٝٝ ٛ٘ی آٝردٕ. ٠ِٗ ظزكیت ی٠ آدٕ چوذرٟ؟ اٗا 

تٞ ٛیستی. اٝٛی ٠ً ُٜا١ٌارٟ تٞ ٛیستی. تٞ چزا كزار        تزٟ تزٛج...اٝٛی ٠ً تایذ اس خ٠ٛٞ

تٞ چزا خٞدت رٝ آٝارٟ ٝ خ٠ٛٞ ت٠ دٝش ًزدی؟ ت٠ جای ای٠ٌٜ حساب پس ٗی ًٜی؟ 

 ار ٗی ًٜی؟ چزا؟ چزا ای٠٘٢ٜ تار رٝ ت٢ٜایی داری حْ٘ ٗی ًٜی؟ تِیزی كز
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 چط٘اٖٛ را ٗآیذٕ. خطي تٞدٛذ. اٗا چا٠ٛ إ ٗیٔزسیذ.

 اٝٓص خٞدًطی ًزدٕ. ایٜا١ا.-

 آستیٚ ١ایٖ را تاال ًطیذٕ ٝ ٛطاٛص دادٕ. تزم اس ِٛا١ص ركت.

تز ٠ً ٗزد. هثالً ٝهتی ٗی ضٜیذٕ ی٠ ٛلز خٞدًطی ًزدٟ تا خٞدٕ ٗی ُلتٖ ١٘ٞٙ ت٢-

آدٕ ایٜوذر ظؼیق ٝ تزسٞ؟ اٗا االٙ ٗی دٖٝٛ آٌی هعاٝت ًزدٕ. تؼعی ٝهتا ت٠ ی٠ 

جایی ٗیزسی، ت٠ ی٠ جایی ٗی رسٜٞٛت، ٠ً اصالً ٛ٘ی ك٢٘ی داری چیٌار ٗی ًٜی. 

اٝٛوذر رٝحت درد دارٟ ٠ً ت٠ راحتی ٝ تذٝٙ ای٠ٌٜ تل٢٘ی ٝ حسص ًٜی ت٠ جس٘ت 

كزاٗٞش ٗی ًٜی ٝ كوط ٗی خٞای خٞدت رٝ اس ایٚ آسیة  ٗی سٛی. خذا ٝ پیـ٘ثز رٝ 

طٞری ػؤت اس ًار ٗی اكت٠ ٠ً ١یچ تسٔطی ت٠ ركتارات ٝ ًارات رٛج ٛجات تذی. 

تٕ٘ٞ اتلاهایی ٠ً اٝٛطة اكتاد ٜٗٞ ت٠ س٘ت ٗزٍ سٞم داد اٗا ػاْٗ تیؾ ٛذاری. 

كزار  ًطیذٙ رٝی دستإ حزكای یاسز تٞد. تٕ٘ٞ اتلاهایی ٠ً تؼذش اكتاد ٜٗٞ ت٠ س٘ت

  ١ْ داد اٗا ػاْٗ كزار ًزدٖٛ یاسز تٞد. ٗٚ اس یاسز ٗی تزسٖ. تیست ٝ س٠ سا٠ٓ ٠ً

ٗی تزسٖ. تیست ٝ س٠ سا٠ٓ ٠ً ًاتٞسص تا١ا٠ٗ. هثالً دٖٓ ت٠ ٗاٗاٙ ٝ ػٕ٘ٞ ٝ توی٠ 

٠ً حساب خٞش تٞد. االٙ اٝٙ دٓخٞضی رٝ ١ٖ ٛذارٕ. پس ٝاس٠ چی تایذ تزُزدٕ؟ 

یشٟ ای ٝاس٠ ای٠ٌٜ تِٖ چزا؛ ٛذارٕ. چٞٙ حتی ا٠ُ اصالً اِٛحساتی ٛذارٕ. تپزسٖ؟ 

ٜٗطوی تزیٚ تٞظیح ٝ دٓیْ دٛیا رٝ ١ٖ ٝاسٖ تیارٙ، دی٠ِ ارسش ٛذارٟ. چیشی اس دردی 

٠ً ًطیذٕ ًٖ ٛ٘ی ٠ًٜ. جثزاٙ ٛ٘ی ٠ًٜ. دی٠ِ ٛ٘ی تٖٞٛ تاٝرضٞٙ ًٜٖ. ٛ٘ی تٖٞٛ 
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تلاهی ٛیلتادٟ. ت٢طٞٙ اػت٘اد ًٜٖ. ٛ٘ی تٖٞٛ تٞ چط٘اضٞٙ ِٛاٟ ًٜٖ اِٛار ٠ً ١یچ ا

ض٘ا تٞ خ٠ٛٞ ای ٠ً ت٠ آد٢ٗاش تاٝر ٝ اط٘یٜاٙ ٝ اػت٘اد ٛذاریٚ ٗی ٗٞٛیٚ؟ ض٘ا تا ی٠ 

ػذرخٞا١ی ٝ چٜذتا تٞجی٠ ٗی تٞٛیٚ ٠٘١ تال١ایی ٠ً سزتٞٙ آٝردٙ رٝ كزاٗٞش 

ی س٠ ١شار ٗتزی ٗٞٛذیٚ ٝ صذای ضٌستٚ تي ًٜیٚ؟ ض٘ا تا حاال سیز آٝار ی٠ خ٠ٛٞ

اٖٝٛ  ذیٚ؟ حاظزیٚ ت٠ جایی ٠ً ٝاستٞٙ ٗثْ هثزٟ تزُزدیٚ؟تي استخٞٛاتٞٙ رٝ ضٜی

ٗٚ ت٠ خاطز تزس كزار ٛ٘ی ًٜٖ  تطٜٞیٚ؟كوط ٝاس٠ ای٠ٌٜ حساب تپزسیٚ ٝ تاسٕ درٝؽ 

 خإٛٞ دًتز، ٗٚ كزار ٗی ًٜٖ چٞٙ اس دیذٛطٞٙ كزاری إ.

**** 

ٗٞٓٞی ٠ً ركت ٢ٜٖٗ تزخاستٖ ٝ ٓثاس٢ای سادٟ ٝ تیزٟ إ را پٞضیذٕ ٝ تیزٝٙ دًتز 

تٞج٠ ت٠ ای٠ٌٜ راٟ پ٠ٔ كزش تٞد احت٘االً جای دیِزی ًلط٢ایٖ ُطتٖ. تا ركتٖ. دٛثاّ 

تاس ٖ٘ ت٠ جاًلطی تشرُی اكتاد. رٝی پ٠ٔ ١ا تاال ركتٖ ٝ چطآ٢ٛا را ُذاضت٠ تٞدٕ. اس 

ٝ دستٖ ت٠ دستِیزٟ رسیذ حعٞر  ٕخٖ ضذ١٘ی٠ٌٜ ٗجثٞر تٞدٕ. ًزدٛص را ٛذاضتٖ. اٗا 

ت٠ ػوة تزُطتٖ ٝ ٗزد جٞاٙ رس٘ی پٞضی را دیذٕ ٠ً ًسی را احساس ًزدٕ. سزیغ 

سالٗی ًزدٕ ٝ در حاّ تستٚ ساػتص تٞد ٝ تا ٓثخٜذ ت٠ ٗٚ ِٛاٟ ٗی ًزد. دستپاچ٠ 

 ُلتٖ:

 تثخطیذ ٗی خٞاستٖ ًلطاٗٞ تزدارٕ.-

 ی تاهی٘اٛذٟ را پاییٚ آٗذ ٝ ُلت:پ٠ٔچٜذ 

 .ض٘ا تایذ رصیٖ ؿاصة ص٢یٞٛیستی تاضیٚ -
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آٛوذر ضٞخ ٝ تی ًی٠ٜ ٝ تی طؼ٠ٜ تٞد، ٠ً ٛتٞاٛستٖ تی تلاٝت ت٘اٖٛ ٝ ً٘ی ٓحٜص 

 ت٠ س٘ت راٟ پ٠ٔ ١ا ُزكتٖ ٝ ُلتٖ:را دستٖ  ی ٓثٖ ًص آٗذ.ُٞض٠

 اٝٛجا ١ٖ كٌز ًٜٖ كٔسطیٚ اضـآی٠.ت٠ٔ. ٝ -

 ١ٖ ٗثْ ٗادر ٝ خٞا١زش، تطاش ٝ ٗتثسٖ تٞد.اٝ  خٜذیذ.

 ایٜجایی ١ٖ ٠ً ایستادیٖ ٛٞارٟ ؿشٟ ست.احت٘االً -

ٗٚ حاّ ضٞخی ًزدٙ تا اٗا  .ستدر ایٚ خاٛٞادٟ ارثی ضٞخ طثؼیخٞدٕ كٌز ًزدٕ تا 

 ًسی را ٛذاضتٖ.

ٗیذٕ خیٔی طّٞ ٌٛط٠ ٝ ٗثْ رٝس اّٝ هّٞ  ثخطیذ ٠ً سٞییتٞٙ رٝ اضـاّ ًزدٕ.ت-

 تحٞیٔتٞٙ تذٕ.

 خٞضزٝیی دستص را جٔٞ آٝرد ٝ ُلت:تا 

خ٠ٛٞ ٗتؼٔن ت٠ ٜٗٞ ت٠ دّ ِٛیزیٚ. ایٚ خٞش اٝٗذیٚ. ضٞخی٢ای خیٔی ٗٚ ت٢زادٕ. -

 ٞدت٠ٛٞ.خ

ُشیذٟ تٞدٕ ٝ اس ١ز ریس٘اٙ ٗار ت٠ ایٌٜار ٛذاضتٖ. ت٠ دستص ِٛاٟ ًزدٕ. ت٘ایٔی ٗزدد 

ٛ٘ی ضذ ٛسثت ت٠ صاحثخا٠ٛ ای ٠ً جا ٝ ٌٗاٛص را . اٗا سیاٟ ٝ سلیذی ٗی تزسیذٕ. 

حذاًثز سزػتی ٠ً ٗی تٞاٛستٖ دستص را اختیار ٗٚ ُذاضت٠ تٞد تی ادتی ًٜٖ. تا  در



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

11 
 

تا ١٘اٙ ٓثخٜذش ت٠ رٝی خٞدش ٛیاٝرد.  ٗتٞج٠ ضذ. اٗااِٛار  كطزدٕ ٝ ر١ا ًزدٕ.

 ُلت:

 درست٠؟ض٘ا ١ٖ تزٛج خإٛٞ؟ -

 را تٌاٙ دادٕ.سزٕ 

 ت٠ٔ. خٞضثختٖ.-

 ُلت:١ٖ سزش را تٌاٙ داد ٝ اٝ 

 .تزٛج خإٛٞ ا٠ُ س٘ت ٝٓیؼصز ٗیزیٚ ٗی تٖٞٛ تزسٞٛ٘تٞٙ-

 اٗا ُلتٖ: ٠ ١٘اٙ س٘ت ٗی ركتٖتدهیوا 

 ٠ٛ ٜٖٗ٘ٞٛ ٗسیزٕ كزم ٗی ٠ًٜ.-

 خٞتی داضت٠ تاضیذ.ضة سز ٗیش ضإ ٗی تیٜ٘تٞٙ. رٝس تسیارخة. پس -

ثاٛی٠ ١٘اٛجا چٜذ تذٝٙ ١یچ حزف ٝ ِٛاٟ اظاك٠ ای ًلط٢ایص را پٞضیذ ٝ ركت. ٝ 

 ایستادٕ ٝ تا تذتیٜی ت٠ خٞدٕ ُلت:

؟ یا ٠ٌٜٛ یاسز پیذاضٞٙ ار٠ٌٜٛٙ ٗیخٞاٙ سزٕ ًالٟ تش ایٜا چزا ایٜوذر سیادی خٞتٚ؟-

 ًزدٟ ٝ...

رٝسُار ت٠ ٗٚ ثاتت ًزدٟ تٞد ٠ً ١یچ ١زچ٠ سٝدتز اس ایٚ خا٠ٛ ١ٖ ٗی ركتٖ. چٞٙ تایذ 

 خذا ٗٞش ٛ٘ی ُیزد! ُزت٠ ای تزای رظای
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ٞٙٛظ وأُ اظ زض تیطٖٚ ٘عزٜ تٛزْ وٝ صسای ظً٘ ٚاتس اج ٍ٘طا٘ٓ وطز. یازْ ضفتٝ تٛز 

ی وٛتاٜ تٕاس ٌطفتٙص ٌٛضی ضا ذأٛش وٙٓ. تٝ تصٛیط ِیال ذیطٜ ضسْ. تا ایٗ فاصّٝ

 ٕ٘ی تٛا٘ست ػازی تاضس.

 ِیال.خٛ٘ٓ -

 صٛضتص پط اظ اضغطاب تٛز.

 تط٘ح؟ودایی؟-

 استطسص تٝ ٔٗ ٞٓ ٔٙتمُ ضس.

 چی ضسٜ؟-

 ٍ٘اٞی تٝ زٚض ٚ تطش ا٘ساذت ٚ صسایص ضا پاییٗ آٚضز ٚ ٌفت:

 أطٚظ ضفتٓ تٝ ٔأا٘ت سط تع٘ٓ یاسط اٚ٘دا تٛز. -

 اسٓ یاسط ٞیچ اتفاق ذٛتی ضا تساػی ٕ٘ی وطز.

 ذة؟-

 اظ تٛ پیسا وطزٜ. ودایی؟ زاضت تٝ ٔأا٘ت ٔی ٌفت یٝ ضزی-

 ز٘ساٟ٘ایٓ ضا ضٚی ٞٓ فطاض زازْ.
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 ضایس ذٛاستٝ تٝ ٌٛش تٛ تیاضٜ وٝ تٝ ٔٗ تطسٛ٘ی ٚ تتطسٛ٘یٓ. -

ٔٗ ایٙغٛضی فىط ٕ٘ی وٙٓ تط٘ح. یاسط لثُ اظ ٔٗ اٚ٘دا تٛز. تؼسش ٍٔٝ ٔیطٝ تٝ -

اٚٔس ذاعط ایٙىٝ ٔا ضٚ تتطسٛ٘ٝ اِىی تٝ ٔأا٘ت أیس تسٜ؟ ٔیرٛاست تتطسٛ٘ٝ ٔی 

 ٔستمیٓ تٝ ذٛزْ ٔی ٌفت ٘ٝ تٝ ٔأا٘ت وٝ یٝ چطٕص اضىٝ یٝ چطٕص ذٛ٘ٝ.

 اِثتٝ اظ یاسط ٞیچ چیع تؼیس ٘ثٛز. أا ِیال ضاست ٔی ٌفت.

االٖ ودایی؟ تط٘ح ایٗ فطاض وطزٖ ػالثت ذٛتی ٘ساضٜ. ٔأا٘ت حاِص ذٛب ٘یست. -

 ثرطی؟ٕٞٝ زاغٛ٘ٗ. اٌٝ تٝ ذاعط تٛ اتفالی ٚاسٝ وسی تیفتٝ ذٛزت ضٚ ٔی

تسٖٚ ایٙىٝ چیعی تٍٛیٓ تٕاس ضا لغغ ٚ ٔٛتایّٓ ضا ذأٛش وطزْ. زض ٌطٔای سی ٚ 

چٙس زضخٝ ٔی ِطظیسْ ٚ زٚ حس ٔرتّف ضا تدطتٝ ٔی وطزْ. یىی تطس ٚ زیٍطی 

ذستٍی اظ تطسیسٖ. پاٞایٓ ضا اظ ظٔیٗ خسا وطزْ ٚ چٙس لسْ پیص ضفتٓ ٚ زستٓ ضا تطای 

ضسْ. ضا٘ٙسٜ وٝ ٔسیطْ ضا پطسیس تصٕیٕٓ ضا یه تاوسی ػثٛضی تىاٖ زازْ ٚ سٛاض 

ی خٛالٖ ٚ ٌطفتٓ ٚ آزضس زازْ. ٕ٘ی ذٛاستٓ تیطتط اظ ایٗ تٝ ایٗ تطس ٔعذطف اخاظٜ

ضؼّٝ افىٙی تسٞٓ. حطفٟای زوتط ِٔٛٛی تٛی ٌٛضٓ صسا ٔی زاز. ٔٗ چطا فطاض       

ی تایس تٗ ٚ ٔی وطزْ؟ ٔی تٛا٘ستٓ زیٍط تٝ آٖ ذا٘ٝ تطٍ٘طزْ أا فطاض ٞٓ ٘ىٙٓ. تا و

تٕاْ خطاتی  ..أا.تس٘ٓ اظ تطس پیسا ضسٖ ٔی ِطظیس؟ ٔطي یىثاض، ضیٖٛ ٞٓ یىثاض. أا

وٝ تٝ ذٛزْ زازٜ تٛزْ، ٚلتی ٔماتُ ٔغاظٜ ػٕٛ ایستازْ ٔثُ سیٍاض سٛذت ٚ 

ذاوستطش تط ظٔیٗ ضیرت. زستا٘ٓ ضا ٔطت وطزْ ٚ تٝ ٔغاظٜ ذیطٜ ضسْ. تٝ خع سٝ ٘فط 

َ ضسْ. ضایس اصالً ایٗ ٔاللات تٝ صالح ٘ثٛز. واضٔٙسش وسی ضا ٕ٘ی زیسْ.ذٛضحا
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ضایس اصالً ٘ثایس ٔی آٔسْ. أا تا ذٛاستٓ ػمثٍطز وٙٓ ػٕٛ ضا زیسْ. ٞطوسی تٝ خای 

ٕ٘ی ضٙاذتص. ایٗ ضا٘ٝ ٞای فطٚ افتازٜ ٚ لسْ ٞای سثه ٚ الغطی تیص اظ  تط٘ح تٛز 

ٛز. أا ٔٗ حس، وٝ سیاٞی ضً٘ پیطاٞٙص، ٕٞٝ ضا تطسیس ٔی وطز ٔتؼّك تٝ ػٕٛ ٘ث

ی زستص ضفت. ٞٙٛظ ٞٓ ضٙاذتٕص. تط٘ح ػٕٛیص ضا زض ٞط حاِی ٔی ضٙاذت. ٍ٘اٞٓ پ

ٔی چطذا٘س. حتی زض حاَ پیازٜ ضٚی. صٛضتص ضا ذٛب ٕ٘ی زیسْ أا ٔٛٞایص  تسثیح

سفیس ضسٜ تٛز٘س. سفیستط ضسٜ تٛز٘س. ذیّی تیطتط اظ ٞٓ سٗ ٚ ساِٟایص. زستٓ ضا ضٚی 

 تٟتط تثیٕٙص. ای تیچاضٜ تط٘ح...تیچاضٜ تط٘ح....! چطٓ ذیسٓ وطیسْ تا

ٞایص ٌفت ٚ پطت ٔیعش ٘طست. خای ٔیع ضا  زاذُ ٔغاظٜ ضس. چیعی تٝ زٚض ٚ تطی

تغییط زازٜ تٛز. ٕٞیطٝ وٙاض پٙدطٜ ٔی ٘طست. زٚست زاضت ذیاتاٖ ضا ٍ٘اٜ وٙس تا تٝ 

ا٘تماَ زازٜ تٛز.  لَٛ ذٛزش زِص ٍ٘یطز. أا حاال ٔیع ضا تٝ ا٘تٟایی تطیٗ لسٕت ٔغاظٜ

ٞٓ زیٍط ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ٔٗ اٍ٘اض ٘ٝ زٚست زاضت تثیٙس ٚ ٘ٝ ٔی ذٛاست زیسٜ ضٛز. 

تٛا٘ستٓ ٕ٘ی  اظ ٕٞیطٝ تیطتط.أطٚظ  ِٚی تٛز وٝ ٕ٘ی تٛا٘ستٓ تثیٕٙصتثیٕٙص. ٔستٟا 

         ذٛاب ضفتٝ تٛز٘س. زضست ٔثُ ٔغعْ وٝ پاٞایٓ تٝ خّٛ، ٘ٝ تٝ ػمة. تطْٚ. ٘ٝ 

 ایٙدا چىاض ٔی وطزْ؟ٔٗ ٕ٘ی تٛا٘ست تصٕیٓ تٍیطز. 

 "اٌٝ تالیی سط وسی تیاز ٔی تٛ٘ی ذٛزت ضٚ تثرطی؟"
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تالیی تط ِحظٝ ای وٝ تّفٗ ضا لغغ وطزٜ تٛزْ تٝ ایٗ سٛاَ ِیال ٔی ا٘سیطیسْ. اٌط اظ 

٘ٝ...چٖٛ ٔٗ ٔثُ آٟ٘ا تیطحٓ سط ٔازض یا ػٕٛ ٔی آٔس ٔی تٛا٘ستٓ ذٛزْ ضا تثرطٓ؟ 

 ٘ثٛزْ.

تٛخٝ تٝ تمیٝ وٝ ٔی ذٛاستٙس تٝ ضا ٚازاض تٝ حطوت وطزْ ٚ ٚاضز ٔغاظٜ ضسْ. تی پاٞایٓ 

پاییٗ تٛز ٚ تٙس ٚ تٙس زوٕٝ ٕٛ ضفتٓ. سطش ٔٗ خٙس تفطٚضٙس ٔستمیٓ تٝ سٕت ٔیع ػ

ٔثُ زٚ٘سٜ ای لّثٓ ٞای ٔاضیٗ حساب ضا فطاض ٔی زاز ٚ اضلاْ ضا یاززاضت ٔی وطز. 

  وٝ وُ ٔسیط ٔساتمٝ ضا زٚیسٜ ٚ زٚ لسْ ٔا٘سٜ تٝ ذظ پایاٖ وٓ آٚضزٜ، ایستازٜ تٛز.

ثُ ٔٛضی وٝ زض تّٝ ٞٓ ٔظتا٘ٓ  اظ تٙس ظزٖ ٞای ٔتٛاِی زیٍط ٕ٘ی ظز.ظز. تؼس ٕ٘ی 

تاض  یه زٚضتیٗ، وثیفٔثُ ِٙع ٞٓ چطٕا٘ٓ افتازٜ تمال ٔی وطز ٚ ضٜ تٝ خایی ٕ٘ی تطز. 

زض آتٟای لغة خٙٛب لطاض ٌطفتٝ ساػتٟا پاٞایٓ چیعی ٕ٘ی ٌٛیٓ وٝ اٍ٘اض اظ ٔی زیس. 

ٔٗ ٘تٛا٘ستٓ حطفی تع٘ٓ أا اٚ ٚظٖ حضٛضْ ضا احساس وطز ٚ  ٚ اظ زست ضفتٝ تٛز٘س.

صسا تع٘ٓ  "پسضتعضي ٞایسی"سطش ضا تاال ٌطفت. اتطٚٞایص وٝ تاػث ٔی ضس اٚ ضا 

ٛط وٙاض چطٕص اظ پٙدٝ والغی ٌصضتٝ ٚ پٙدٝ ػماتی ضسٜ غذ سفیس ضسٜ تٛز٘س.

ذظ اذٕص آ٘مسض ػٕیك ضسٜ تٛز وٝ ٔی ضس یه سىٝ ضا زضٚ٘ص لطاض زاز. ٚ تٛز٘س. 

زٚ زٚ ص ٍ٘اٞص، ٍ٘اٞص...أاٖ اظ ٍ٘اٞص وٝ ٞٙٛظ ٞٓ ٟٔطتاٖ تٛز. ٔطزٔىٍ٘اٞص، 

وٝ تی حطوت زض زستص ٔا٘سٜ ضا ذٛزواضی یعی ضا وٝ ٔی زیس. ٕ٘ی وطز چٔی ظز. تاٚض 

 حیٙی وٝ تٝ سٕت ٔٗ ٔی آٔس تّٙس ٌفت:زض تطذاست. تٛز ضٚی ٔیع ٌصاضت ٚ 

 .ٗتطیٗ تیطٖٚ زض ضٚ ٞٓ تثٙسی-
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   ٔی ذٛاست ٟٔٙٓ تا آٟ٘اضا ٘سیسْ أا صسای تستٝ ضسٖ زض ضا ضٙیسْ. زِٓ اٖ ضفتٙط

 أا زیٍط ضاٜ تاظٌطتی ٘ثٛز.آٔس٘ٓ پطیٕاٖ تٛزْ ٔی ضفتٓ. اظ 

 تط٘ح؟-

 .طزْٔ ٝ ذٛا٘ی ٞایص ٔی افتازْ ٚ ٔیضاٞٙأاشیتٓ ٔی وطز. یاز صسایص 

 تٛیی تاتا؟ ذٛزتی؟-

 ٞٓ  سایٝ ای"زاضتٓ تٍٛیٓ زٚست  چٝ وسی تٛز. "تذٛز"زا٘ستٓ ٔٙظٛض اظ ٕ٘ی 

ضا خّٛ آٚضز ٚ تا سط زستص  ا ظتا٘ٓ زض تّٝ ٔٛش اسیط تٛز.أ "!آ٘چٝ تٛزْ، ٘یستٓ...ظ

 اٍ٘طتا٘ص صٛضتٓ ضا ِٕس وطز.

چیعی تٍٛ یٝ ایٙمسض ایٗ صحٙٝ ضٚ تٛ ذٛاب زیسْ وٝ تاٚضْ ٕ٘یطٝ ایٗ یىی ٚالؼیٝ. -

 تسٚ٘ٓ ذٛاب ٘یستٓ.

 ، ذٛ٘ٓ ضا ٔٙدٕس وطز.اش ید ظزٜاٍ٘طتاٖ عالت ٘ساضتٓ. ٔٗ 

 تٝ...-

 ٌطفت. صافص وطزْ.صسایٓ 

 اٌٝ پیساْ وٙٝ...حتی اظ تؼمیثٓ تطزاضٜ. سط تٍیٗ ز٘ثاَ ٔٗ ٍ٘طزٜ. زست تٝ یا-

 سطفٝ افتازْ. تٝ 
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ىس ٍ٘طاٖ ٔٗ ٞیچذٛزش ضٚ اشیت ٘ىٙٝ. تٝ ٔأإ٘ٓ تٍیٗ ٔٗ حآِ ذٛتٝ. تیرٛزی -

 تٝ ذاعط ٔٗ آسیة ٘ثیٙٝ.تٝ ذاعط ٔٗ غصٝ ٘رٛضٜ. ٞیچىس ضٝ. ٞیچىس ٘ثا

 تی تٛخٝ تٝ حطفٟای ٔٗ ٌفت:ػٕٛ 

چطٕت ٌٛز ضفتٝ. وٛ پای  ٌٛ٘ٝ ٞات ضٚ آفتاب سٛظ٘سٜ.ا؟ چطا ایٙمسض الغط ضسی تات-

چطا تعضي وطزْ،  ٔثُ ٌُ ،ٔٗ تٛ ضٚ ؟الس سطخ تٛزیاٖٚ ِثایی وٝ ٕٞیطٝ ٔثُ ٌ

 ی پژٔطزٜ ضسی تاتا؟ایٙدٛض

اظ ٔٗ یاسیٗ ٞٓ تٍیٗ یٝ ضٚظ وٝ حآِ تٟتط ضٝ تاٞاش تٕاس ٔی ٌیطْ. تٍیٗ تٝ -

 ذیّی زٚستص زاضْ.زِرٛض ٘ثاضٝ. تٍیٗ 

ضفتی ٚ تٛ اٚج فالوتٓ تٟٙاْ ٌصاضتی؟ یاضاضْ ضفت، حتی  چطاودا ضفتی ٘اض٘دٓ؟ -

  تٛ ظیط پط ٚ تآِ ضٚ ٘تٛ٘ستٓ تاٞاش ذساحافظی وٙٓ، زِٓ ٌطْ تٛز وٝ تٛ ٞستی، وٝ 

چطا أیسْ ضٚ اظْ  .ٔی ٌیطی، ٌفتٓ زِرٛضیٓ ٞٙٛظ وٙاضٔٝ، ٞٙٛظ أیس زاضْ ٚاسٝ ظ٘سٌی

پیطٔطز ضٚ تٝ چٝ خطٔی چطاْ آب ٔطٚاضیس آٚضز اظ تس اضه ضیرتٓ. ٔٗ  ٌطفتی تاتا؟

 سٛظٚ٘سی تاتا؟

زٚ٘ستٓ ٔیالز ویٝ ٚ اظ ٞیچی ذثط ٘ساضتٓ. ٕ٘ی تٝ ٔٙا ٞٓ تٍیٗ ٔٙٛ تثرطٝ. ٔٗ -

ٔی وطزْ ٕٞٝ ٔثُ ذٛزْ والٜ ٌصاضت. ٔٗ سازٌی وطزْ. فىط ص چیٝ! سطْ ٞسف

زٚ٘ستٓ ٔٗ تٟٙا آزْ صازق ٚ ضٚضاست تا ضؼاع زٜ ویّٛٔتطی صازق ٚ ضٚضاستٗ. ٕ٘ی 

 اٌٝ ٔی زٚ٘ستٓ...زٚست زاضتٓ. ٔٗ  یاضاض ضٚاٖٚ ذٛ٘ٝ ٞستٓ. ٔٗ 

 ضا لغغ وطز.حطفٓ 
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ٞطضة اظ زض وٝ ٔی ضفتٓ تٛ، ٔٙتظط تٛزْ تسٚ تسٚ تیای تٝ استمثآِ ٚ صٛضتٓ ضٚ -

ٛ سىٙدثیٗ ٔٗ چی زاضتٓ تٛ ایٗ ز٘یا تٝ خع اٖٚ ضثایی وٝ تا ٞٓ واٍٞٔٝ  تثٛسی.

 ٙٝ؟ٌٛش تسٜ ٚ تغضٓ ضٚ تطٔیٓ و اْٞ َز زضزٍٔٝ ٔٗ ویٛ زاضتٓ وٝ تٝ  ٔی ذٛضزیٓ؟

ٍ٘فتی تطْ ػْٕٛ تی ٕٞعتٖٛ ٔی ٔٛ٘ٝ؟ ٍ٘فتی ػْٕٛ تٟٙا ٔیطٝ؟ ٍ٘فتی زیٍٝ وسی 

ٚاسٝ وی اظ سیاٚش ٚ سٟطاب تٍٝ؟  ٍْ٘فتی ػٕٛ٘یست یٝ چای تسٜ زست ػْٕٛ؟ 

ٍ٘فتی ػْٕٛ تسٖٚ ٔٗ چغٛض ظ٘سٜ  ٍ٘فتی ػْٕٛ اٌٝ یٝ ضة ٔٙٛ تٛ ٘ىطٝ ٔیٕیطٜ؟

  تٕٛ٘ٝ؟

ٞٓ ٔی تٛا٘ستٓ اظ زضزْ تٍٛیٓ. واش  ٔٗٞٓ ٔی تٛا٘ستٓ حطف تع٘ٓ. واش  ٔٗواش 

 لّثص اظ حطوت ٕ٘ی ایستاز.ظتاٖ تط٘ح زض تّٝ ٔٛش ٌیط ٕ٘ی وطز. واش 

عطف  زٚ پاضٜ ضسٜ تٛز. یهسطذان یاضاض ٕ٘ی زٚ٘ستٓ ٚاسٝ چی ٌطیٝ وٙٓ. خیٍطْ -

     وٝ خٛ٘ت تٝ ٔأا٘ت تٙس تٛز، چغٛض تٛ٘ستی ضٚ یاضاض سٛظٚ٘س، یٝ عطف ضٚ تٛ. تٛ 

ٍ٘فتی پسضتعضي ٚ ٔازض تعضٌت عالت ٕ٘یاضٖ؟ ٘تطسیسی تی ذیاَ خٛ٘ص تطی ٚ تطی؟ 

وٝ وٝ زِت اظ سًٙ ٘ثٛز! تٛ ٝ تٕیطٖ؟ تٛ وٝ ایٙمسض تی ٔؼطفت ٘ثٛزی! تٛ اظ ایٟٕٙٝ غص

 ضس تاتا؟چی  وٝ ٔطؽ ػطك ذٍٛ٘ی ٔٗ تٛزی.تٛ  اظ ٟٔطتٛ٘ی ٕٞتا ٘ساضتی.

ٞٙٛظ ٞٓ زِٓ اظ سًٙ وٕی تیطتط آ٘دا ٔی ٔا٘سْ زٚتاضٜ ٌَٛ ٔی ذٛضزْ. ٔٗ اٌط 

 ٘ثٛز..!
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ْ اٌٝ ترٛاْ ذٛ٘ٝ وٝ تا ایٙدا اٚٔستٝ یاسط تٍیٗ زست اظ سط ٔٗ تطزاضٜ. ٕٞٛ٘دٛضی -

ٔی ذٛاْ ٞطچی ػصاب وطیسْ. زیٍٝ ٗ. تسٝ تصاضیضاحتٓ ذٛاْ وٝ ٕ٘یاْ. ٕ٘ی ٓ ٔیاْ. ٞ

ٕ٘ی ذٛاْ تٝ اٖٚ وٙٓ. ٔٗ  ٘فس تىطٓ. ٕ٘ی ذٛاْ ٔثُ یٝ ٔدطْ تحت تؼمیة فطاض

وٙیٗ. چىس ٕ٘ی تٛ٘ٝ ٔدثٛضْ وٙٝ. ِٚٓ یاسط، ٘ٝ ضٕا، ٘ٝ ٔأاٖ، ٞیذٛ٘ٝ تطٌطزْ. ٘ٝ 

تا ضٕا واضی ٘ساضْ. ٞطچی زض حمٓ تس وطزیٗ، خٛاتی تٝ آضأص تطسٓ. ٔٙىٝ تصاضیٗ 

 زاضْ.پِٛٓ تٝ ذٛزتٖٛ.  ترطیسْتاؽ ضٚ ٞٓ سٟٓ تاتاْ ضٚ تطزاضتٓ. ذٛ٘ٝ ٘سازْ. فمظ 

تسْ وٝ زیٍٝ اِىی ازای ذیطذٛاٞی زض ٘یاضیٗ؟ چمسض تسْ وٝ ٔٙٛ چمسض  زاضْ.ظیازْ 

ِمٕٝ ٍ٘یطیٗ؟ چمسض تسْ تا تالیی وٝ سط تاتاْ  دطز ضسٜوٝ زٚتاضٜ ٔ تٖٛٚاسٝ پسط

وٝ ٔٙٓ ٔثُ تاتاْ ذٛزْ ضٚ  یٗواضی وٙ یٗٔی ذٛاست ضٕایاضیٗ؟ آٚضزیٗ سط ٔٗ ٘

 تیطٖٚ وٝ ذیاِتٖٛ ضاحت ضٝ.اٚٔسْ پس ٕ٘طزْ. تىطٓ. وطتٓ ِٚی 

 پطسیس:ٔثٟٛت 

 ٛاستٓ تٛ تٕیطی؟ ٔٗ تط٘ح؟ ٔٗ ٔی ذ-

ٞٓ زِٓ تٓ اظ یاسط تسٌٛیی وٙٓ. ٞٙٛظ ٞٓ ٕ٘ی تٛا٘سضا زض زٞا٘ٓ چطذا٘سْ. ٞٙٛظ حطف 

 وطیسٜ اْ زض زضٖٚ ذٛزْ تٕا٘س. اٚ ٔی ذٛاست ٞطچٝ اظ

اظ ٔٗ ٍٔٝ وٝ ز٘ثاَ سٙس ٚ ّٔه ٚ أالن ٘ثٛزْ.  ٔٗٓ ػٕٛ. پَٛ ٕ٘ی ذٛاستٔٗ وٝ -

زاضتیٗ؟ اٌٝ یٝ وّٕٝ ٔی ٌفتیٗ تیا تطیٓ ٔحضط چٙس تا أضا سازٜ تط ٚ احٕك تط سطاؽ 

چی؟ ٔٙىٝ تٝ ضٕا تیطتط اظ ذسا  تسٜ ٔی اٚٔسْ تسٖٚ ایٙىٝ تپطسٓ چطا، أضا ٚاسٝ

ٔی ذٛایٓ اظت  اٌٝ ٔی ٌفتیٗ ایٙا ضٚ تاتات زازٜ تٟت ِٚی ٔاحتی اػتٕاز زاضتٓ. 
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ٔیصاضتیٗ وف زستٓ تٝ ٞطچی وٝ ضٚ چىاض تٝ ایٗ واضا؟ ٔٗ  تٍیطیٕص ٔی زازْ. ٔٗ

وی اظت پَٛ ذٛاستٓ ػٕٛ؟ ٔٙىٝ تٝ اٖٚ اتاق ٌفتٓ ذسا تطوت تسٜ. ٔٗ ٔی لا٘غ تٛزْ. 

ی سایٝترت ظیط ٕٖٞٛ ٚ ٔغاظٜ ٔی ذٛاستٓ چیىاض؟ وٛچیه ذٛزْ ضاضی تٛزْ. ذٛ٘ٝ 

تاتاْ ضٚ خٖٛ  یطتط اظ اٖٚ ضٚ ٔی ذٛاستٓ چیىاض؟تعضٌتطیٗ ثطٚتٓ تٛز، تزضذت ٌیالس 

س ٘ثٛز؟ ٔی ذٛاستیٗ ٔٙٓ تفطستیٗ پیص اٖٚ؟ ذة تثطیه ٔی ٌٓ. تٝ سط وطزیٗ ت

ٔستٟاست وٝ پط وطیسٜ ٚ وٝ ایٙدا ایستازٜ خسٓ تط٘دٝ. ضٚحص ضسیٗ. ایٙی ٔٛفك 

آضْٚ تاضٓ. تصاضیٗ ِٚٓ وٙیٗ. تصاضیٗ پس چیعی ٕ٘ٛ٘سٜ وٝ اظش تتطسیٗ. ضفتٝ. زیٍٝ 

ٝ تط٘ح زیٍٞٓ زیٍٝ ز٘ثآِ ٍ٘طزیٗ. چٖٛ زیٍٝ فطاض ٕ٘ی وٙٓ. ضٕا ظ٘سٌی وٙٓ. ٔٗ 

زیٍٝ اٖٚ ذٛ٘ٝ ٚاسص ٔثُ ٌٟٛاضٜ ٘یست. زیٍٝ اٚ٘دا ذٛضحاَ زٚستتٖٛ ٘ساضٜ. چٖٛ 

چٖٛ اٚ٘دا وسی ذٛزش ضٚ زٚست ٘ساضٜ. ٕٞٝ ٘یست. زیٍٝ اٚ٘دا ذٛضثرت ٘یست. 

چمسض تسْ وٝ زٚتاضٜ یاسط  تسْ وٝ ذٛضثرتیٓ ضٚ تٟٓ تطٌطزٚ٘یٗ؟ز٘ثاَ أٛاِطٗ. چمسض 

ضٚ ٔدثٛض تٝ اظزٚاج تا ٔٗ ٘ىٙیٗ؟ چمسض تسْ وٝ زست اظ سط ٔٗ تطزاضیٗ؟ چمسض تسْ وٝ 

زض تٝ زضی ضٚ اظ چمسض تسْ وٝ تیطتط اظ ایٗ ػصاتٓ ٘سیٗ ٚ ایٗ ض٘ح  تی ذیاَ ٔٗ تطیٗ؟

 زٚش ٔٗ تطزاضیٗ.

اضه وٝ  آب تٛز. ،تٛز؟ ٘ٝاضه ب آٚضز. آآ٘مسض تٛی چطٕٓ ٍ٘اٜ وطز وٝ چطٕص  ػٕٛ

ٚ  تطآٚضزآٞی ضٚ چطٕا٘ص وطیس ٚ ستٕاِی اظ سٛظ زَ است ٚ آب اظ ذطىی چطٓ. ز

سطش ضا پاییٗ ا٘ساذت. زٚتاضٜ  تط ٚ ذستٝ تط اظ لثُ.پطت ٔیعش تطٌطت. ضىستٝ 

 وٝ ٘ٝ، سطش فطٚافتاز.پاییٗ 
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ب ػصاتٝ زض ٘ثاش. ٘ثاش. زض . ٍ٘طاٖ ٍٝ ز٘ثاِت ٍ٘طزٜیاسط ٔیٍٓ زیتاضٝ تاتا. تٝ - 

تا زٚضی اظ ٔا اٌٝ تاش.  حاَذٛضتٛ تاتی وٙٝ. فمظ شاضْ ٔأا٘ت تیٕ٘ی ٘ىص. 

٘صاضْ وسی اظ اٖٚ ذٛ٘ٝ  لَٛ ٔیسْذٛضثرتی، تاضٝ زذتطْ، ذٛضثرت تاش. ٔٗ 

 طٝ أا تٛ ٞٓ یٝ لِٛی تٟٓ تسٜ.ٔعاحٕت ت

چطٕٓ ٔستٟا ذطىی  أازَ ٔٗ سٛذتٝ تٛز چطٓ ٔٗ اظ اضه تٛز، ٘ٝ آب. وٝ ذیسی 

 تٝ ذٛزش ٘سیسٜ تٛز.

ض اٌٝ یٝ ضٚظ زِت ٌطفت، اٌٝ زِت تًٙ ضس، اٌٝ حس وطزی تٟٙایی زاضٜ تٟت فطا-

ٔی ظ٘ی ضه وطزی، ٔیاضٜ، اٌٝ وسی اشیتت وطز، اٌٝ یٝ ضٚظ ذٛزت ٞٓ تٝ حطفایی وٝ 

ٕطٖٛ تس ٘یستٗ، ٕٞطٖٛ اٚ٘دا ٞآزٔای ظٜ. ٖ ذٛ٘ٝ ٕٞیطٝ تٝ ضٚت تااٚتطٌطز. زض 

ٞست، یاسیٗ ٞست، حسیٗ ٚ ظ٘ص ٞستٗ، ٔٙا ٚ تچٝ ٞاش، زضٚغٍٛ ٘یستٗ. ِیال 

وٝ ٕ٘ی زٚ٘ستٗ تٛ پِٛساضی ٚ اٌٝ ثأط...ایٙا وٝ ٞیچ ٚلت تٟت زضٚؽ ٍ٘فتٗ. اٚ٘ا 

تٝ حطفات ٚ تاٚضات ضه وطزی، تٝ ذاعط زٚستت زاضتٗ تٝ ذاعط ذٛزت تٛزٜ. ٞطٚلت 

 اٚ٘ا تطٌطز. 

چطٕٓ ٔستٟا ذطىی  أازَ ٔٗ سٛذتٝ تٛز چطٓ ٔٗ اظ اضه تٛز، ٘ٝ آب. وٝ ذیسی 

 تٝ ذٛزش ٘سیسٜ تٛز.
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زیِط ٛتٞاٛؿتٖ آٛجب ث٘بٖٛ. ٛتٞاٛؿتٖ حطف ثعٖٛ. ٛتٞاٛؿتٖ ُالی٠ ًٜٖ. احؿبؼ ٗی ًطزٕ 

٠٘١ چیع ؿٔط اؾت. ٠٘١ چیع اقتجبٟ اؾت. ذٞزٕ ؿٔطٖ. ػ٘ٞ ؿٔط اؾت. ثٚ ثؿت 

ًطزٕ ٝ ثسٝٙ ذساحبكظی ضكتٖ. حساهْ اظ ایٚ ١لسٟ ٝ آز٢ٗبیف ؿٔطٜس. اق٢ٌبیٖ ضا پبى 

ث٠ ثؼس ٗی تٞاٛؿتٖ یٌجب ث٘بٖٛ. ٗی زاٛؿتٖ ػ٘ٞ ٗی تٞاٛس یبؾط ضا ًٜتطّ ًٜس. ١طچٜس 

٠ً اِٛبض زیِط اظ اٝ ١ٖ ٛ٘ی تطؾیسٕ. كوط اظ ذٞزٕ ٗی تطؾیسٕ. اظ ذٞزٕ ٠ً اظ ١یچی 

زٛجبّ تطٛج         سٕ...جع ای٠ٌٜ زیِط هطاض ٛجٞز زٛجبٖٓ ثِطزٛس. زیِط ًؿی ٛ٘ی تطؾی

ٛ٘ی ُكت. كطاٗٞقٖ ٗی ًطزٛس چٞٙ ذٞزٕ ذٞاؾت٠ ثٞزٕ. ٗی زاٛؿتٖ حطف ػ٘ٞ، حطف 

اؾت. زیِط ًؿی زٛجبٖٓ ٛ٘ی آٗس ٝ ١٘یٚ ثبػث قس ٠ً ٛتٞاٖٛ ثـًٖ ضا ٠ِٛ زاضٕ ٝ 

ٗكٌٔت "اُط ًؿی زض آٙ قطایط ٗی پطؾیس ١٘بٛجب ٗیبٙ ذیبثبٙ ظاض ظاض ُطی٠ ًٜٖ. 

چٞٙ ذٞزٕ ١ٖ ٛ٘ی زاٛؿتٖ اظ جٞاثی ٛساقتٖ.  "ی ذٞاؾتی؟چیؿت؟ ِٗط ١٘یٚ ضا ٛ٘

ایٜوسض ٛبضاحتٖ. ٗثْ ًؿی ثٞزٕ ٠ً ػعیعی ضا اظ زؾت زازٟ ٝ ثؼس اظ ٗست٢ب تبظٟ چیع چ٠ 

ك٢٘یسٟ چ٠ ثط ؾطـ آٗسٟ. ٗٚ ٛ٘ی ذٞاؾتٖ ث٠ ثٚ ثؿت ١لسٟ ثبظُطزٕ. اٗب اِٛبض ت٠ زٖٓ 

حبال ١٘بٙ اٗیس ضا ١ٖ اظ زؾت  اٗیسی ثٞز ٠ً ثٚ ثؿت ١لسٟ ٗطا ث٠ ذٞز ثبظُطزاٛس ٝ

ی ػ٘ٞ ٝ قٜیسٙ زیسٙ زٝثبضٟزازٟ ثٞزٕ. اِٛبض تبظٟ ٗی ك٢٘یسٕ چوسض ت٢ٜب قسٟ إ. 

 ی نسایف، ١طچ٠ ضا ٠ً اظ زؾت زازٟ ثٞزٕ ث٠ ٗٚ یبزآٝضی ًطز.زٝثبضٟ

ًٜٖ ٌبٝیكبٙ ثبػث قس زٝثبضٟ هس ضاؾت ػجٞض ػبثطاٙ ٝ زٓؿٞظی ٝ ؾٞا٢ٓبی اظ ؾط ًٜج

ثب ِٛطاٛی ٠ٗ ز١ٖ. ٗٞثبیٖٔ ضا ضٝقٚ ًطزٕ. زیِط تطؾی اظ ضزیبثی ٛساقتٖ. ٝ ث٠ ضا١ٖ ازا

ث٠ اططاكٖ ِٛبٟ ٛ٘ی ًطزٕ. ثی ذیبّ ضاٟ ٗی ضكتٖ، ثسٝٙ ای٠ٌٜ ؾطٛكیٚ ٗبقی٢ٜب ضا 
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ی آذط اظ اػسإ ٛجبت پیسا ًطزٟ ٝ ث٠ حجؽ اثس ثپبیٖ. حبٖٓ قجی٠ ًؿی ثٞز ٠ً زض ٓحظ٠

 ٗحٌٕٞ قسٟ ثٞز. 

ٛب٠ٗ ضیعی ثطای یي ظٛسُی ٗؿتوْ ٝ ثسٝٙ پكتیجبٙ كطا ضؾیسٟ ثٞز. حبال ضؾ٘بً ظٗبٙ ثط

ثب ٝجٞز حبّ ذطاثٖ ٗی زاٛؿتٖ ٠ً ثیكتط اظ ایٚ ٛ٘ی تٞاٖٛ ثی ١سف زٝض ذٞزٕ ثچطذٖ. 

ثطای ١٘یٚ ث٠ اٝٓیٚ ًبكی قبپی ٠ً ضؾیسٕ ٝاضز قسٕ ٝ ُٞق٠ ای زٛج ثطای ذٞزٕ پیسا 

یف ضٝیٖ اٛسیكیسٕ. ث٠ ضكتٚ اظ ایطاٙ، ث٠ ًطزٕ تب ثتٞاٖٛ كٌط ًٜٖ. ث٠ ت٘بٕ ُعی٠ٜ ١بی پ

ٗبٛسٙ، ث٠ ای٠ٌٜ اظ پؽ چ٠ ًبضی ثط ٗی آیٖ ٝ چ٠ ًبضی ٜٗبؾجٖ ٛیؿت. ٝ ١طثبض ث٠ ثٚ 

ی ١یچ قطٝػی ضا ثؿت ٗی ضؾیسٕ. ١یچ ًسإ اظ ططح٢بیٖ ضا زٝؾت ٛساقتٖ. حٞن٠ٔ

 ١سكٖ كطاض ثٞز ٝ االٙ ١٘بٙ ١سف ضا ١ٖ ٛساقتٖ.  طی ایٚ چٜس ٗبٟ،ٛساقتٖ. 

تب ذٞاؾتٖ كٜجبٙ ه٢ٟٞ ضا ث٠ ز١بٖٛ ٛعزیي ًٜٖ ؾبی٠ ای ضٝی ٗیع اكتبز. ؾطٕ ضا ثٜٔس 

ًطزٕ ٝ ثؼس اظ زیسٙ ٗطز پیف ضٝیٖ، ثی تلبٝت ٝ ذٞٛؿطز ه٢ٟٞ إ ضا ٛٞقیسٕ. ثسٝٙ 

 ای٠ٌٜ ًؿت اجبظٟ ًٜس، ٛكؿت. كٜجبٙ ضا زاذْ ٛؼٔجٌی ظطیلف ُصاقتٖ ٝ ُلتٖ:

 اؾتثٜبیی؟ ی جبؾٞؾب ایٜوسض ثیٌبضٙ؟ یب ت٠٘١ٞ-

 زؾتی ثطای ُبضؾٞٙ تٌبٙ زاز ٝ ه٢ٟٞ ذٞاؾت.

 اظ ًی زٛجبٓ٘ی؟ -

 چك٘بٙ ذؿت٠ ٝ ؾطذف ضا ٗبٓیس.
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اظ ٝهتی ٠ً اظ ذ٠ٛٞ ثیطٝٙ ظزی. ثب ١٘ٞٙ ًكتی ٠ً ضكتی ثٜسضػجبؼ، ثب ١٘ٞٙ -

اتٞثٞؼ ٠ً اٝٗسی ت٢طاٙ، اٝٛوسض ٗطیى ٝ زضٗٞٛسٟ ثٞزی ٠ً انالً ٗتٞج٠ ٗٚ ٛكسی. 

 اٝٙ حبّ ٝٓت ًٜٖ؟اٛتظبض زاقتی ثب 

ػٔی ٛوی "ت٢ٜب ًؿی ٠ً ٗی تٞاٛؿت زض ایٚ قطایط ٗطا ثرٜساٛس ١٘یٚ ٗیالز یب 

  ثٞز. "حؿیٚ

چی ٗی ذٞای؟ ثبظ ًجبی اٜٗیت ٗٔی زض ذططٟ ٠ً زؾت اظ ؾط ٗٚ ثطٛ٘یساضی؟ -

زضؾت٠ ذیٔی اح٘وٖ ٝٓی ٠ٛ اٝٛوسض ٠ً ثبظٕ تٞ ضٝ ثبٝض ًٜٖ. پؽ ضاؾت ٝ حؿیٜی ثِٞ 

ثِٞ زی٠ِ.  تؼویجٖ ٗی ًٜی؟ اظ ططین ٗٚ ٗی ذٞای ث٠ ًی ثطؾی؟ چی ٗی ذٞای؟ چطا

ایٚ زكؼ٠ الظٕ ٛیؿت ثیپچٞٛی، زؾتت ضٝ ٗیصاضٕ تٞ زؾت ١طًی ٠ً ٗی ذٞای كوط 

 زؾت اظ ؾط ٗٚ ثطزاض.

اذ٢٘بیف زض١ٖ ثٞز، زض١ٖ تط قس. ثب ذكٞٛتی ٠ً ثبظ ١ٖ اٝ ضا ث٠ یبؾط قجی٠ تط ٗی ًطز 

 ُلت:

ب ٝهتی ٗثْ ًٞٓیب ظٛسُی ٗی ًٜی ٝٓت ٛ٘ی ًٜٖ. چوسض زؾت اظ ؾطت ثطٛ٘ی زاضٕ. ت-

ٗؼٕٔٞ ـ ضٝ ٗی قٜبؾی ٠ً ضكتی تٞ ذٞٛكٞٙ ثیتٞت٠ ًطزی؟ اٝٙ ًٝیْ ٝ ذبٛٞازٟ

 ١ؿت زاضی چٌبض ٗی ًٜی؟ 

 كٜجبٙ ٝ ٛؼٔجٌی ثبال پطیسٛس. ٗكتٖ ضا ضٝی ٗیع ًٞثیسٕ.
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ٕ ثی ذیبّ ث٠ تٞ چ٠؟ ث٠ تٞ چ٠؟ ث٠ تٞ چ٠؟ ث٠ چ٠ حوی ٜٗٞ چي ٗی ًٜی؟ ذٞٛٞازٟ-

قسٙ تٞ ّٝ ًٚ ٛیؿتی. ١ط هجطؾتٞٛی ثرٞإ ٗیطٕ. ثب ١طًی زٖٓ ثرٞاز ظٛسُی        

 ٗی ًٜٖ. ًٞٓی ٗی قٖ. كبِٓیط ٗی قٖ. ذطاة ٗیكٖ.

 ٗكت اٝ ٗرطة تط ثٞز ٝ ٗطا ١ٖ اظ جب پطاٛس.

تٞ ؿٔط ٗی ًٜی. اِٛبض ایٜجٞضی ثی نبحت ظٛسُی ًطزٙ ث٢ت ؾبذت٠. ثست ٛیٞٗسٟ اظ -

 ی ٗٚ. ثٞزٙ. ٗی ذٞای ثب ی٠ پؿط ؿطیج٠ تٞ ی٠ ذ٠ٛٞ ثبقی، پبقٞ ثیب ذ٠ٛٞایٚ ّٝ 

 تٞج٠ زیِطاٙ ث٠ ٗب جٔت قسٟ ثٞز. اٗب ٠ٛ ثطای ٗٚ ٢ٖٗ ثٞز، ٠ٛ اٝ.

ٗٚ حبيطٕ ثطٕ ثب ی٠ ُطث٠ تٞ ؾطْ آقـبّ ظٛسُی ًٜٖ، حبيطٕ ثب ی٠ ُٞؾلٜس تٞ آؿْ -

حبيطٕ تٞ ضٝ ثكٞضٕ ٝ ثرٞاثٖ ٝ پبقٖ، حبيطٕ قت ٝ ضٝظ زؾتكٞیی ػ٘ٞٗی پبض٢ًب 

 ، ٝٓی تٞ ضٝ زٝض ٝ ثطٕ ٛجیٜٖ. ًبٛبّ كبيالة چبزض ثعٖٛ

چك٘بٛف اظ قست ذكٖ زضذكیس. اِٛبض ٠ٛ ٗٚ تطٛج ٗالهبت اّٝ ثٞزٕ ٝ ٠ٛ اٝ. تطاٝٓی اظ 

زؾت ٗطا ُطكت ٝ زٛجبّ ذٞزـ ًكیس. يؼیق تط جیجف زضآٝضز ٝ ضٝی ٗیع ُصاقت ٝ 

ٗوبٝٗت ًٜٖ ٝ ١ٜٞظ حیبی شاتی إ ضا زاقتٖ ٝ اظ آٙ ثٞزٕ ٠ً زض ٗوبثْ هسضت ثسٛی اـ 

 ٛ٘ی تٞاٛؿتٖ زاز ثعٖٛ ٝ آقٞة ًٜٖ. ٗطا زاذْ ٗبقیٜف ٛكبٛس ٝ ت٢سیس ًطز:

 تٌٞٙ ٛرٞض تطٛج. -

 ث٠ ؾطػت پكت كطٗبٙ ٛكؿت ٝ تیي آف ًطز. 

 ًجب؟ ًجب ٗیطی؟ ٛكٜیسی چی ُلتٖ؟ -



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

5 
 

 كطیبز ظز:

ی ی٠ ثبٛس ٠ پؿطػ٘ٞت ؾطًطزٟچطا؟ چطا كبيالة ضٝ ث٠ ٗٚ تطجیح ٗی زی؟ توهیط ٜٗ-

اجبظٟ ٗیساز ١ط هبتْ ضٝاٛی ٝ ظٛجیطی ث٠ ضاحتی اؾٔح٠ ثرطٟ ٝ ثیلت٠ ث٠ هبچبهچی ثٞز ٝ 

؟ توهیط ٠ٜٗ ػ٘ٞ ٝ ٗبزضت ث٢ت زضٝؽ ُلتٚ؟ توهیط ٠ٜٗ ٠ً اظ جٞٙ ٗطزٕ ثی ُٜبٟ

ی ًبؾ٠ ًٞظٟ ١ب ضٝ ؾط ٗٚ ثكٌٜی ای٠ٌٜ ٠٘١ُٜسًبضیبی زٝض ٝ ثطت ذجط ٛساقتی؟ 

ذٜي ٗی ٠ًٜ؟ تٞ انالً ٗی زٝٛی ٝظیل٠ چی٠؟ ٗی زٝٛی ِٛطاٛی ٝاؾ٠ اٜٗیت  زٓت ضٝ

اظ چكٖ ٝ آضاٗف ضٝ اظ ضٝحت ٗی ُیطٟ؟ ٗی زٝٛی  ضٝ ٗطزٕ ی٠ ًكٞض چطٞضی ذٞاة

ی ٗطزٕ ضٝ ٗیجیٜی ٠ً ثی ذجط اظ ٠٘١ چی زاضٙ تٞ ذیبثٞٙ ضاٟ ٗیطٙ ٝهتی ظٙ ٝ ثچ٠

٠ چ٠ حبٓی ٗی اكتی؟ ٗی زٝٛی ث ی٠ ث٘ت تٞی ١٘ٞٙ ذیبثٞٙ ًبض ُصاقتٚزضحبٓی٠ٌ 

ٗؿئٞٓیت جٞٙ ای٠٘٢ٜ آزٕ یؼٜی چی؟ ٗٚ ثبیس یبقبض ضٝ ُیط ٗیٜساذتٖ. ثبیس اٝٙ ثبٛس ضٝ 

ی ٗٚ ثٞز. ٗؿئٞٓیتٖ ثٞز. ٠ِٗ كوط تٞ كسا قسی؟ كٌط ٢ٜٗسٕ ٗی ًطزٕ. ایٚ ٝظیل٠

ًطزی ٗٚ آزٕ ٛیؿتٖ؟ كٌط ًطزی ٗٚ زّ ٛساضٕ؟ حؽ ٛساضٕ؟ آضٟ ضاؾت ٗیِی. تٞ اتبم 

  اٝٗسٙ جعٝ ٗبٗٞضیتٖ ٛجٞز. قبیس ا٠ُ ١٘یٚ زّ اجبظٟ ٗیساز ذیٔی ظٝزتط ث٠ یبقبض  تٞ

ٗی ضؾیسیٖ. ٝٓی ُیط اكتبزٕ. ٛجبیس ٝا ٗیسازٕ. اٗب ٝا زازٕ. چٞٙ ٜٖٗ آزٖٗ. ٜٖٗ زّ زاضٕ. 

ٜٖٗ احؿبؼ زاضٕ. ٜٖٗ حن زاضٕ ػبقن ثكٖ. كٌط ٗی ًٜی كوط تٞ ظجط ًكیسی؟ ا٠ُ 

زی٠ِ ًكی، ٗٚ پٜج ؾب٠ٓ ١ط ٛلؿی ٠ً ٗیطٟ آضظٝ ٗی ًٜٖ تٞ ی٠ ؾب٠ٓ زاضی ػصاة ٗی 

ثطِٛطزٟ. ٗی زٝٛی ُیط اكتبزٙ ثیٚ زّ ذٞزت ٝ ٗهٔحت ی٠ ًكٞض یؼٜی چی؟ ٗی زٝٛی 
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اٛتربة ثیٚ ًؿی ٠ً زٝؾت زاضی ٝ جٞٙ ١٘ٞطٜبت چوسض ؾرت٠؟  تٞ انالً ٗتٞج٠ 

١ؿتی ٜٗٞ ث٠ چی ٗحٌٕٞ ٗی ًٜی؟ تٞ ٗی زٝٛی ٗٚ چی ًكیسٕ؟ چی ٗیٌكٖ؟ 

 یسٝٛی تطٛج؟ٗ

 زؾتبٖٛ ضا زض ١ٖ هلْ ًطزٟ ثٞزٕ ٝ ٛبذٜٖ ضا تٞی ُٞقت ٗی ككطزٕ.

    اٝٙ قٌالتب ٝ ٓٞاقٌبیی ٠ً ث٢ت ٗیسازٕ ٠٘١ آٓٞزٟ ث٠ زاضٝی ذٞاة آٝض ثٞزٛس.  -

ثب١بت حطف ثعٖٛ. ٝهتی ذٞاة ثٞزی ٝ ٛ٘ی ٗی ذٞاؾتٖ ثرٞاثی تب ثتٖٞٛ ِٛبت ًٜٖ ٝ 

چی ٗججٞضٕ. ٠ً چوسض ػصاة ٗی ًكٖ. ٠ً قٜیسی ث٢ت ٗی ُلتٖ ٠ً چوسض ث٠ ٠٘١ 

ٕ. زؾتبت ضٝ ٗی ثٞؾیسٕ ٝ اظت چوسض ثبثت تٕ٘ٞ اتلبهبیی ٠ً هطاضٟ ثیلت٠ قطٜٗسٟ

ٗی زٝٛی ی٠ ٗطز، اٖٝٛ ًؿی . ٗی ضیرتٖث٠ حبّ ذٞزٕ اقي ٗؼصضت ٗی ذٞاؾتٖ ٝ 

ٗثْ ٗٚ ٠ً تٞی ؾرت تطیٚ قطایط ٛظبٗی زٕٝٝ آٝضزٟ ثبیس ث٠ ًجب ثطؾ٠ ٠ً ٗثْ 

ٝ  ١04ب ُطی٠ ٠ًٜ ٝ ثب ًؿی ٠ً ثی ١ٞقف ًطزٟ حطف ثع٠ٛ؟ ٗٚ ؾطٗبی ٜٗلی زی٠ٛٝٞ 

ٝٓی تٞ ظٗیِٜیطٕ ًطزی. ٗٚ نجح تب ، زضج٠ ضٝ تحْ٘ ًطزٕ ٝ آخ ِٛلتٖ 04ُطٗبی 

قت ًالؽ پط ضكتٖ ٝ ٝظ٠ٛ ظزٕ ٝ زٝیسٕ ٝ ثبظٕ ؾطپب ٗٞٛسٕ ٝٓی تٞ كٔجٖ ًطزی. ٗٚ 

ؼ ٗی ًطزٕ پٞؾتٖ زاضٟ اظ ُٞقتٖ ثبض١ب تٞی قطایط قٌٜج٠ هطاض ُطكتٖ ٝ ١طثبض احؿب

ٗٚ یبز ُطكت٠ ثٞزٕ  جسا ٗیك٠ ٝٓی الٕ تب ًبٕ حطف ٛعزٕ اٗب تٞ ظثٖٞٛ ضٝ ثبظ ًطزی.

اٝٛوسض ؾرت ٝ ذكٚ ثبقٖ ٠ً حتی ٗطٍ ػعیعتطیٜبٕ ضٝ ١ٖ ث٠ ذبطط ًكٞضٕ تبة 

ٗی اٝٗسٕ پیف تٞ ٝاؾ٠ ٗبٗٞضیت ٛجٞز.  ثیبضٕ. ٝٓی اذٖ تٞ آتیكٖ ٗی ظز. اٝٙ قجبیی ٠ً

ی ثسثرتٖ ثٞز. ٝاؾ٠ ٗبیی ٠ً اظ ١٘ٞٙ اّٝ تٞ ُٞق٘ٞٙ ذٞٛسٙ ضاثط٠ ؾ٠ ذٞزِٝا

. تٞ ٠ً ٛ٘ی زٝٛی ٗٚ چی آذط ذطاحؿبؾی ثب ؾٞغٟ ١بٗٞٙ ٜٗ٘ٞػ٠، ػبقن قسٙ یؼٜی 
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ًكیسٕ. تٞ چ٠ ٗی زٝٛی ٗٚ چی ًكیسٕ؟ تٞ چ٠ ٗی زٝٛی ٝهتی تٞ ٓجبؼ ػطٝؼ 

تٖ تٞ چ٠ حبٓی ثٞزٕ؟ تٞ ٝ ضك تزیسٗت چ٠ حبٓی قسٕ؟ تٞچ٠ ٗی زٝٛی ٝهتی ُصاقت٘

چ٠ ٗی زٝٛی ٝهتی ثؼس اظ ؾ٠ ٗبٟ زیسٗت چی ث٠ ؾطٕ اٝٗس؟ تٞ چ٠ ٗی زٝٛی زضٝؽ 

ُلتٚ ٝ ًٔي ظزٙ ث٠ ًؿی ٠ً زٝؾتف زاضی چوسض زضزٛب٠ً؟ تٞ چ٠ ٗی زٝٛی ایٚ 

١لت ٗبٟ چطٞضی ضٝظُبضٕ ؾیبٟ قس تب پیسات ًطزٕ؟ تٞ چ٠ ٗیسٝٛی ٝهتی زیسٕ تٞ اٝٙ 

ت چطٞضی هٔجٖ آتیف ُطكت؟ تٞ چ٠ ٗی زٝٛی ١٘ی٠ٌٜ االٙ ذ٠ٛٞ ی٠ پؿط جٞٝٙ ١ؿ

زٛجبّ تٞإ ٝ ایٚ حطك٢ب ضٝ ث٢ت ٗی ظٖٛ چ٠ ػٞاهجی ٝاؾٖ زاضٟ؟  تٞ آذ٠ اظ ٗٚ چ٠ ٗی 

 زٝٛی تطٛج؟ 

 ث٠ ٛی٘طخ ٜٗوجى ٝ ػهجی اـ ِٛبٟ ًطزٕ. 

ایٚ اٝٓیٚ ٗبٗٞضیت ٗٚ ٛجٞز، ذیٔی ؾرت تط اظ ایٜب ضٝ پكت ؾط ُصاقتٖ، ٗب١ب آزٗبی -

٘ٞٓی ٛیؿتیٖ، ٛ٘ی تٞٛیٖ ثبقیٖ، ٛجبیس ثبقیٖ، اٗب تٞ اظ ٗٚ ی٠ آزٕ ٗؼ٘ٞٓی ؾبذتی، ی٠ ٗؼ

آزٗی ٠ً زٓف تَٜ ٗیك٠، ١یجبٛعزٟ ٗیك٠، ػبقن ٗیك٠، زچبض اؾتطؼ ٗیك٠، ی٠ 

ؿیطتی ٗیك٠. تٞ ٠ً ٛ٘ی زٝٛی ٗطزی ٠ً زٓف ظٙ ٗیرٞاز، ٝاؾ٠ ًؿی ٠ً زٝؾت زاضٟ 

كوط ٗی ظٛی ٝ ٗیطی. حن زاضی. اٗب ٜٖٗ حن ایٜب ٝاؾ٠ ی٠ جبؾٞؼ چ٠ ؾٖ ٢ٌٗٔی٠. تٞ 

زاضٕ. ١یچ آزٗی اظ ٛبٗطزی ذٞقف ٛ٘یبز. ١ط آزٗی اظ ای٠ٌٜ آٟ ی٠ زذتط ٗظٕٔٞ پكت 

ؾطـ ثبق٠ ٗیتطؾ٠. اٗب ٗٚ ثبیس ثیٚ تٞ ٝ ایطاٙ یٌی ضٝ اٛتربة ٗی ًطزٕ. ذٞزت ضٝ 

 نالً ثصاض جبی ٗٚ. تٞ ثٞزی چیٌبض ٗی ًطزی؟ ٗٚ ططاح ایٚ ٗبٗٞضیت ٛجٞزٕ، ٗٚ ا
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ٛ٘ی زٝٛؿتٖ چیب ٜٗتظط٠ٗ، ٗٚ كوط ی٠ ٗبٗٞض ثٞزٕ تطٛج. ی٠ ٗبٗٞض ٠ً هؿٖ ذٞضزٟ ٠٘١ 

 ؟ٗٚ هجْ اظ تٞ ذٞزٕ ضٝ كسا ًطزٕچطا ٗتٞج٠ ٛیؿتی ٠ً چیعـ ضٝ كسای ًكٞضـ ٠ًٜ. 

زاذْ ًٞچ٠ ای پیچیس ٝ ایؿتبز. ١٘چٜبٙ كوط ٛ٘یطذف ضا ٗی زیسٕ. طٞضی حطك٢بیف 

. آٛوسض ذیطٟ ٗـعٕ ؾٌت٠ ًطزٟٞز، ٠ً احؿبؼ ٗیٌطزٕ ٗثْ ٛیعٟ ث٠ ؾطٕ كطٝز آٗسٟ ث

چك٘بٛف قجی٠ چك٘بٙ ٗیالز ِٛب١ف ًطزٕ تب ثبالذطٟ تؿٔیٖ قس ٝ ؾطـ ضا چطذبٛس. 

 قسٟ ثٞز. ٢ٗطثبٙ، ذبٓم، ػبقن. ظثبٖٛ ضا ضٝی ٓجٖ ًكیسٕ ٝ ُلتٖ:

 اظ ٗٚ چی ٗیرٞای؟-

 ث٠ زض تٌی٠ ظز ٝ ِٛب١ف ضا پبییٚ اٛساذت. 

ٗٚ ًبضٕ ضٝ ثب ٗٞكویت اٛجبٕ زازٕ. تكٞین قسٕ، ٛكبٙ اكتربض ُطكتٖ. زی٠ِ ثب اٝٙ -

ًٞچ٠ ٝ اٝٙ ذ٠ٛٞ ٝ آزٗبـ ًبضی ٛساضٕ. ثب تٞ ١ٖ ٛجبیس ًبضی زاقت٠ ثبقٖ. تٞ ١ٖ ی٠ 

هؿ٘ت اظ ٗبٗٞضیت ثٞزی ٠ً ؾ٢ٖ ذٞزت ضٝ زض زكبع اظ ًكٞض پطزاذت ًطزی. 

ثبیس ث٠ قٖ. ٛجبیس ػصاة ٝجساٙ زاقت٠ ثبقٖ. ٗٚ ایسئٞٓٞغی ٗب ای٠ٜ. ٗٚ ٛجبیس ٛبضاحت ٛجب

ذٞزٕ اكتربض ًٜٖ. اٗب ٛ٘ی ًٜٖ. ٗٚ ٛبضاحتٖ، ػصاة ٝجساٙ زاضٕ، تٞ اٝٙ ثٚ ثؿت اؾیط 

      قسٕ. ث٠ ثٚ ثؿت ضؾیسٕ. ٗٚ ٛ٘ی تٖٞٛ ثی ذیبّ تٞ ثكٖ. ٛ٘ی تٖٞٛ ٛؿجت ث٢ت

و٠ پیب٢ٗبیی ضٝ ثی تلبٝت ثبقٖ. ٛ٘ی تٖٞٛ ١طقت ث٢ت كٌط ٌٜٖٛ. ٛ٘ی تٖٞٛ زٕ ث٠ زهی

٠ً ضزٝثسّ ًطزیٖ ٛرٖٞٛ. ٛ٘ی تٖٞٛ ًبز١ٝبت ضٝ ثٞ ٌٛكٖ. ثسٝٙ اٝٙ ضٝؾطی ٠ً اظ 

ً٘ست ثطزاقتٖ ذٞاثٖ ٛ٘یجطٟ. اظ تٞ چی ٗیرٞإ؟ ٛ٘ی زٖٝٛ. چطا زٛجبٓت ٗیبٕ؟        
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ٛ٘ی زٖٝٛ. ٗی ذٞإ چیٌبض ًٜٖ؟ ٛ٘ی زٖٝٛ. كوط ٗی زٖٝٛ اجبظٟ ٛ٘یسٕ ایٜجٞضی 

 ٞإ ثسٝٛی ٠ً ا٠ُ ثیكتط اظ تٞ زاؿٞٙ ٛجبقٖ، ً٘تطٕ ٛیؿتٖ. ظٛسُی ًٜی. كوط ٗی ذ

 ٗٞثبیٖٔ ظَٛ ذٞضز. زؾتٖ ضا زاذْ جیجٖ ثطزٕ ٝ ١٘بٛجب نسایف ضا هطغ ًطزٕ ٝ ُلتٖ:

ی٠ ؾٞاّ اظ ٗٚ پطؾیسی. ُلتی ا٠ُ ٗٚ جبی تٞ ثٞزٕ چیٌبض ٗی ًطزٕ. ٗٚ جٞاثف ضٝ -

ثب ذٞزٕ كٌط ٗی ًطزٕ ٠ً  ٝٓی قبیس ی٠ ٓحظ٠ٛ٘ی زٖٝٛ چٞٙ تٞی ایٚ قطایط ٛجٞزٕ. 

ایٚ زذتط ١ٖ، یٌی اظ ١٘ٞٙ ٗطزٗی٠ ٠ً ِٛطاٙ اٜٗیتكٖٞٛ. قبیس زٖٓ ٛ٘ی اٝٗس ًؿی 

ُصقت٠ ١ب ٠ً ضٝحف اظ ٠٘١ چی ثیرجطٟ ضٝ ایٜجٞضی ث٠ ذبى ؾیبٟ ثصاضٕ. ث٠ ١طحبّ...

حبال ٗٚ ی٠ ؾٞاّ اظ تٞ ٗی پطؾٖ. ا٠ُ تٞ جبی تطٛج ثٞزی، حطكبی ًؿی ٠ً ُصقت٠. 

     ٝ ث٢ت زضٝؽ ُلت٠ ثبٝض ٗی ًطزی؟حتی اؾ٘ف ض

ِٛب١ف ضٛج زاقت، ؿٖ زاقت. اٗب ٗٚ ثبٝض ٛ٘ی ًطزٕ. یٌجبض ثب ١٘یٚ ِٛبٟ ُلت زٝؾتٖ 

 زاضز ٝ ثبٝض ًطزٕ، یٌجبض زیِط ُلت زٝؾتٖ ٛساضز ٝ ثبٝض ًطزٕ. ثبض ؾٞٗی زض ًبض ٛجٞز. 

اظ ٝاهؼیت زٖٓ ا٠ُ  ا٠ُ ی٠ ًٖ ٛؿجت ث٠ قـْ ٗٚ ٝ ٗؿئٞٓیتبٕ ٝ ثبٝضإ آقٜبیی زاقتی،-

ٗی ثركیسیٖ، ٝٓی ایٜجٞضی ثب ٛلطت ِٛبٕ ٛ٘ی ًطزی. ٗٚ اٝٛوسض  ذجط زاقتی، ٛ٘ی ُٖ

قبیس ذیٔی چیعا زضٝؽ ثٞزٟ، اٗب ثیكتطـ ػیٚ ٠ً كٌط ٗی ًٜی آزٕ ثسی ٛیؿتٖ تطٛج. 

 ًبـ حساهْ ایٜٞ ثبٝض ًٜی.ٝاهؼیت ثٞز. 
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چوسض ایٚ  اؾت. "اػتوبز"ٛیؿت،  "قـْ"یبز حطف یبؾط اكتبزٕ ٠ً ٗی ُلت ًبضـ

ی زض ی یبؾط ثب ت٘بٕ آز٢ٗبی زٝض ٝ ثطٕ آظاض ز١ٜسٟ ثٞز. زؾتٖ ضا ث٠ زؾتِیطٟٗوبیؿ٠

 ُطكتٖ ٝ ُلتٖ:

ٝهتی ث٠ زضؾتی ًبضی ٠ً اٛجبٕ زازی ای٘بٙ زاضی پؽ ػصاة ٝجساٙ چطا؟ ا٠ُ ػصاة -

ٝجساٛت  ثیبیزٛجبٖٓ كٌط ٗی ًٜی ا٠ُ  ٝجساٙ زاضی پؽ ث٠ زضؾتی ًبضت ای٘بٙ ٛساضی.

ك٠؟ ٛ٘یك٠! كٌط ٗی ًٜی ا٠ُ ثطُطزٕ ذ٠ٛٞ ٝ ایٜجٞضی زض ث٠ زض ٛجبقٖ ثبض ٗیضاحت 

كٌط ٗی ًٜی ثب ُلتٚ ایٚ حطك٢ب ٝ ٗظٕٔٞ ٛ٘بیی ١ب، ُٜب١بت ؾجي تط ٗیك٠؟ ٛ٘یك٠! 

ًٖ ی٠ زذتط ٗظٕٔٞ كٌط ًطزی ایٜجٞضی اظ آٟ ًكیسٙ ١بی زّ ٗٚ ٛطٕ ٗیك٠؟ ٛ٘یك٠! 

ثكی، ٗٚ ثبظٕ ٗٞضٗٞضٕ ٗیك٠؟ ٛ٘یك٠! زی٠ِ ١یچی  ٗیك٠؟ ٛ٘یك٠! كٌط ًطزی ؿیطتی

زضؾت ٛ٘یك٠، زی٠ِ ١یچی ػٞو ٛ٘یك٠، زی٠ِ ١یچٞهت حبّ ٗٚ ذٞة ٛ٘یك٠، زی٠ِ 

١یچٞهت ًبضی ٠ً ثب ٗٚ ًطزی كطاٗٞقت ٛ٘یك٠! ی٠ آتیف زضؾت ًطزی ٠ً ذٞزت 

 ١ٖ زاضی تٞـ ٗی ؾٞظی. ایٚ آتیف زی٠ِ ذبٗٞـ ٛ٘یك٠. 

 زؾتِیطٟ ضا ًكیسٕ ٝ زض ضا ثبظ ًطزٕ. 

هًبٝت ثیٚ ٗٚ ٝ تٞ ث٠ٛٞ٘ ث٠ ضٝظ هیبٗت. ایٚ ططف ٠ً ٗٚ زؾتٖ ث٠ چیعی ثٜس -

ذسا ٠ً پبضتی ثبظی  ٛیؿت. هسضت زؾت ق٘ب١بؾت. اٗب اٝٛططف ٜٖٗ ٝ تٞیی ٝ ذسا. 

ٛ٘ی ٠ًٜ. ذسا ٠ً اظ ق٘ب١ب ٛ٘ی تطؾ٠. ذسا ٠ً ٗثْ ق٘ب ظبٖٓ ٛیؿت. اٝٙ ضٝظ ث٠ ذسا 

 ٗٚ ث٠ جبی تٞ اظ اٝٙ ضٝظ ٗی تطؾٖ. ذسا ث٠ زازت ثطؾ٠. بیتت ضٝ ٗی ًٜٖ. قٌ

**** 
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ثطذبؾتٖ. حت٘بً ثبظ ١ٖ ٛؿیٖ ثٞز. یٌجبض زػٞتف ضا ث٠ ؾؿتی ثب ٛٞاذت٠ قسٙ ظَٛ زض، 

ثطای پیٞؾتٚ ث٠ ٗیع قبٕ ضز ًطزٟ ثٞزٕ. احت٘بالً هبٛغ ٛكسٟ ثٞز. ١ٞٗبیٖ ضا پیچیسٕ ٝ ثب 

ی ذٜساٙ، جب ضا ُكٞزٕ. اٗب ثب زیسٙ ج٘غ چ٢بض ٛلطٟ ًٔیپؽ ٗحٌ٘كبٙ ًطزٕ ٝ زض

 ذٞضزٕ. ظثبٖٛ ُطكت. ثب ٌٜٓت ُلتٖ:

 ثلطٗبییس. ذیٔی ذٞـ اٝٗسیٚ.-

 "ذٞـ اٝٗسیٚ چی٠ زی٠ِ؟ كبظ نبحجر٠ٛٞ ثٞزٙ ثطزاقتی؟"ثؼس ث٠ ذٞزٕ ٢ٛیت ظزٕ.

 زًتط ٗٞٓٞی ٝ ٛؿیٖ زاذْ آٗسٛس ٝ ثؼس ١ٖ پسض ٝ پؿط. ؾط ٝ ٝيؼٖ ظیبز ٗطتت اثتسا

 ای ثٜٔس ُلت:سٛجٞز. ٗؼصة ثٞزٕ. ٛؿیٖ پط اٛطغی ٝ ثب ن

 تٞ ٝاؾ٠ قبٕ ٛیٞٗسی، قبٕ اٝٗس ایٜجب.-

زاذْ آقپعذب٠ٛ ثطزٛس.  ،٠ً ثب ؾٔلٞٙ پٞقبٛسٟ قسٟ ثٞزٛس ضا ث٠ ١٘طاٟ ثطازضـ ظطٝكی

 قطِٗیٚ ؾطٕ ضا پبییٚ اٛساذتٖ ٝ ُلتٖ:

 ثجركیس تٞ ضٝ ذسا، قطٜٗسٟ ًطزیٚ.-

 طٝیی زؾتف ضا زضاظ ًطز ٝ ُلت:ثب ذٞق ٞی١٘ؿط زًتط ٗٞٓ

 ٗٚ ت٢ٜب ًؿی ١ؿتٖ ٠ً اكتربض آقٜبییتٞٙ ضٝ ٛساقتٖ. ضيب ١ؿتٖ.كٌط ًٜٖ -
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زض ایٚ قطایط. ؾؼی ًطزٕ ٗثْ اؾٖ ػ٘ٞ، ١٘یك٠ ث٠ ُٞقٖ ذٞـ آ١َٜ ثٞز. حتی 

 ذٞزـ ٓجرٜس ثعٖٛ. اٗب ٛكس. زؾتف ضا ككطزٕ ٝ ُلتٖ:

 ٜٖٗ٘ٞٛ. تطٛج ١ؿتٖ.-

ثٞز. ٗثْ ػ٘ٞ. ػ٘ٞیی ٠ً اظ نجح تهٞیط اق٢ٌبیف اظ زؾتف ُطٕ ٝ هٞی ٝ ٗحٌٖ 

 پیف چكٖ٘ تٌبٙ ٛ٘ی ذٞضز. نسای ث٢طاز ثٜٔس قس.

 ٗؼبضك٠ ضٝ ثصاضیٚ ٝاؾ٠ ثؼس.ًجبثب ید ًطز.-

 ی ًطزٕ ٝ ُلتٖ:ضٝ ث٠ زًتط ٗٞٓٞ

 ق٘ب ثلطٗبییس ٜٖٗ االٙ ٗیبٕ.-

ؾطیغ ث٠ اتبم ثطُكتٖ ٝ ٓجبؾ٢بی ٗطتت تطی پٞقیسٕ. ً٘ی اؾپطی ظزٕ ٝ ث٠ آقپعذب٠ٛ 

حؽ ذٞثی ٛساقتٖ اٗب چبضٟ ضكتٖ. ٠٘١ چیع آٗبزٟ ثٞز ٝ اِٛبض ٜٗتظط ٗٚ ٛكؿت٠ ثٞزٛس. 

 ای ١ٖ ٛجٞز. ًٜبض ٛؿیٖ ٛكؿتٖ ٝ ُلتٖ:

 ت ثیلتیٚ.ضايی ٛیؿتٖ ث٠ ذبطط ٗٚ ث٠ ظح٘چطا ایٜوسض ٜٗٞ ذجبٓت ٗیسیٚ؟ ث٠ ذسا -

 ٛؿیٖ زٝ ؾید ًجبة زاذْ ثكوبثٖ ُصاقت٠ ٝ ُلت:

ثلطٗبییٚ ٗیْ ًٜیٚ. ث٠ ایٚ تطٛج ثبق٠ تب نجح تؼبضف ٗی٠ٌٜ ٝ ١ی ٗی٠ِ ثجركیس. -

 اِٛبض ذٞزٗٞٙ تب هجْ اظ اٝٗسٛف ؿصا ٛ٘ی ذٞضزیٖ.
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ٗتٜلط ١ٖ ثٞزٕ. اٗب ٛرٞضزٖٛ ثی ازثی  ،اقت٢ب ٛساقتٖ، ث٠ ذهٞل ٠ً اظ ًجبة ًٞثیسٟ 

ی ثعضُی ٛبٙ ُصاقتٖ ٝ ث٠ ظٝض جٞیسٕ.  ی ًٞچٌی اظ ًجبة ضا زاذْ ت٠٠ٌثٞز. تٌ

 ی زٕٝ ضا ثی ضؿجت تط ذٞضزٕ.ٓو٠٘

 آهب ضيب، ظٝزتط اظ ٠٘١ ٗتٞج٠ ثی ٗیٔی إ قس.

 ًجبة زٝؾت ٛساضی زذتطٕ؟ -

 ذجبٓت ظزٟ ث٠ جٞیسٖٛ ؾطػت ثركیسٕ ٝ ُلتٖ:

 ؾت. ٗٚ ی٠ ًٖ ثی اقت٢بٕ.٠ٛ اتلبهبً ذیٔی ذٞق٘عٟ-

 طاز ٠ً زٝ ٓپی زض حبّ ذٞضزٙ ثٞز ُلت:ث٢

 پیتعا ؾلبضـ ثسٕ؟ ی٠ كؿت كٞزی تٞح ١٘یٚ ٛعزیٌیبؾت. ٗیرٞای ٝاؾت-

 ؾطٕ ضا تٌبٙ زازٕ.

 ٜٗ٘ٞٙ. ١٘یٚ ذیٔی ػبٓی٠.-

 ی ثطایٖ ٛٞقبث٠ ضیرت ٝ ُلت:زًتط ٗٞٓٞ

 اٗطٝظ ٜٗتظط ثٞزٕ ثیبی زكتط. -
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 ای٠ٌٜ ؾطٕ ضا ثٜٔس ًٜٖ ُلتٖ:ثسٝٙ 

 ٛكس ثیبٕ.. كطنت ی٠ ًٖ ًبض زاقتٖ-

 ثب ز١بٙ پط ُلت:ٛؿیٖ 

زٟ اؾتبٛجّٞ.  ًٞـ آزاؾی ٝتٞض ٠ ضیرتٖ ٝاؾ٠ ذٞزٗٞٙ زٝتب. ٛبٗثطف. ی٠ ایٜب ضٝ ٝٓ-

آزاؾی ٗثْ ث٢كت٠. ًٞـ ثؼس اظ قبٕ ٛكٞٛت ٗیسٕ. ضٝظ ٗیطیٖ ػكن ٝ نلب. حبال 

 ؟٠ً جٞٙ ٗیسٟ ٝاؾ٠ ذطیس. ٛظطتاؾتبٛجٖٞٓ 

 ی ث٠ جبی ٗٚ جٞاة زاز.ٗٞٓٞزًتط 

 ثطیٚ.جلتتٞٙ ذیٔی ذٞث٠. حت٘بً ػبٓی٠. ٝاؾ٠ -

 يطث٠ ای ث٠ پبیٖ ظز ٝ ُلت:ٛؿیٖ 

 ٠ٛ ِٛٞ زی٠ِ. -

 ٖ ٠ٓ ٠ٓ ٗی ظز.یت٢ٜبیی طاثثحث ًطزٙ ٛساقتٖ. زٖٓ حٞن٠ٔ 

 زض ٗٞضزـ حطف ٗی ظٛیٖ.ثبق٠. ثؼساً -

آذط قت ٗبٛسٛس ٝ ذٞزقبٙ ُلتٜس ٝ ذٞزقبٙ قٜیسٛس ٝ ذٞزقبٙ ١ٖ ذٜسیسٛس. ؾؼی تب 

اٗب ش١ٚ ٗكـٖٞٓ اجبظٟ ٛ٘ی زاز. ِٛبٟ ػ٘ٞ، حطك٢بی ٗیالز،  ًٜٖ ٗی ًطزٕ ١٘طا١ی

ث٢طاز تٔلٚ ٗٚ ثبػث قس ٠ً ظَٛ ی ٛبٗؼٕٔٞ ض١بیٖ ٛ٘ی ًطزٛس. ١كساض١بی ٓیال ٝ آیٜسٟ

 ِٛب١ی ث٠ ؾبػتف ثیبٛساظز ٝ ثِٞیس:
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 ث٠ ظٝض ثبظٟ.١٘ؿبی٠ ی بث٢تطٟ یٞاـ یٞاـ ضكغ ظح٘ت ًٜیٖ. چك٘-

ثسضه٠ قبٙ ظَٛ ُٞقی یي ٓحظ٠ ١ٖ هطغ ٛ٘ی قس. ؾطیغ تؼبضف ًٜٖ ٝٓی ذٞاؾتٖ 

 ثٞز.ًطزٕ ٝ ث٠ اتبم ضكتٖ. ٓیال 

 چطا جٞاة ٛ٘ی زی؟ ی٠ ؾبػت٠ زاضٕ ظَٛ ٗی ظٖٛ.-

 ؾطخ ثٞز.چك٘بٛف 

 چی قسٟ؟-

 ضا ُعیس.ٓجف 

 اٗطٝظ ضكتی ؾطاؽ ػ٘ٞت؟ -

 ًٜجٌبٝی پطؾیسٕ:ثب 

 چطٞض؟-

ٛ٘ی ذٞای ثطُطزی ٝ . اٗب ذٞث٠تٞ ضٝ زیسٟ. حبٓت ضٝ ج٘غ ًطز. ُلت اٝٗس ذ٠ٛٞ. ٠٘١ -

 ِطزٟ.٠ زٛجبٓت ٛث٠ یبؾطٕ ُلت زیِ

 يطثبٙ ُطكت.پٌٖٔ 

 ذت؟-
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 ق٘بتت ثبض ثٞز.ِٛب١ف 

ٗبٗبٛت ذیٔی ثستط اظ هجْ ثیوطاض قس. یبؾیٚ یي ٠ً٘ٔ. اٗب یبؾط چیعی ِٛلت. حتی -

 ١ٖ ًٔی زاز ٝ ثیساز ًطز.

 ١ٖ ِٛطاٛف قسٕ.قسٕ. ثبظ ثطای ٗبزضٕ ؾٞذت. ِٛطاٛف ٗ٘ٔٞ اظ ؿٖ قس. زٖٓ ٝجٞزٕ 

 ٗٞاظت ٗبٗبٖٛ ثبـ ٓیال.-

 قس.ػهجبٛی 

ٛ٘یبی ٗٞاظت ٠٘١ حبٓكٞٙ ثسٟ. چطا  چطا ذٞزت ٛ٘یبی ٗٞاظجف ثبقی؟ ایٜجب ٠٘١-

ای٠ٜ  ضؾٖ ضكبهت؟ػ٘ٞت ضٝ ٗیجیٜی اٗب حتی ث٠ ٗٚ ٛ٘ی ُی ًجبیی. ای٠ٜ ثبقی. ٗیطی 

 ضؾٖ ذٞا١طی.

ثطای اٗطٝظ حْ٘ ٛساقتٖ. ظطكیتٖ ثیكتط اظ ایٚ تاٗكت حبٖٓ ذٞـ ٛجٞز. زیِط ٗٚ 

 تٌ٘یْ ثٞز.

 ذٞزت ٓیال. كوط ذٞزت.كوط كطزا ؾبػت زٟ ًبك٠ غاپ٠ ثبـ. -

**** 

    ضاؾت اظ ٗست٢ب ث٠ ذٞزٕ ِٛبٟ ًطزٕ. زیِطاٙ ی اتبم ث٢طاز ایؿتبزٕ. ثؼس آی٠ٜٗوبثْ 

اُط ٗطا قسٟ ثٞزٕ، ظیط چكٖ٘ ُٞز ضكت٠ ثٞز، پٞؾتٖ تیطٟ قسٟ ثٞز. ٓیال ٗی ُلتٜس. الؿط 

يسآكتبة ضا ١ٖ ١یچ ٓٞاظٕ آضایكی ٛساقتٖ. حتی اٗب ز. زیس پؽ ٗی اكتب ایٚ هیبك٠ ٗیثب 
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ٝ قٔٞاض ٝ ٗوٜؼ٠ إ ١ٖ ٗكٌی ثٞزٛس ٝ ثیكتط ثی ضٝحٖ ٗبٛتٞ اظ ذٞزٕ زضیؾ ًطزٟ ثٞزٕ. 

ذیٔی ١ٖ جب ظزٟ ثٞزیٖ. قبیس ثبض١ب اظ ططین ٝاتؽ اح حطف ای ٛجٞز. چبضٟ ٗی ًطزٛس. 

زضز ٗی ًطز. زیكت ًلك٢بی اؾپطتٖ ضا ثؿتٖ ٝ اظ زض ثیطٝٙ ضكتٖ. ؾطٕ ٛ٘ی ذٞضز. ثٜس 

تبثؿتبٛی، آٓٞزٟ ٝ ذؿت٠ ثٞز ٝ ضا ٛلؽ ًكیسٕ. ت٢طاٙ ضا تب نجح ٛرٞاثیسٟ ثٞزٕ. ١ٞا 

٠ٛ ٛكسٟ ثٞز. ؾبػتٖ ِٛبٟ ًطزٕ. ١ٜٞظ ث٠ ، اًؿیػٙ ثس١س. ذ٘بضٕٛتٞاٛؿت ث٠ ضی٠ ١بی 

نسای زضی ٠ً ٗحٌٖ ثؿت٠ قس تٞج٢ٖ ضا جٔت ًطز. زاقتٖ پیبزٟ ضٝی ًٜٖ. اٗب ٝهت 

زیسٙ ٗطزی ٠ً تیطٟ پٞقیسٟ ٝ زؾت٢بیف ضا  ثبٝ  ٝ پكت ؾطٕ ضا ِٛبٟ ًطزٕچطذیسٕ 

احؿبؼ  طزٕ!، ُٗثٞز ی ٛی٠٘ ثبظ ًٜبض ٗبقیٜف ایؿتبزٟبضٝی ً٘طـ هالة ًطزٟ ٝ ثب پب١

ٛی٠٘ ٛلطت اظ ًؿی ٠ً یي ػ٘ط اظ وؿیٖ قسٟ إ. یي ًطزٕ اظ ٝؾط ث٠ زٝ ٛی٠٘ ت

٠ً تٜس ذٞی ٝحكتٜبى اظ ١یجتی تطؾی  ضٛجبٛسٙ ٗٚ زضیؾ ٌٛطزٟ ثٞز ٝ یي ٛی٠٘ تطؼ.

ٝ ٗیساٛؿتٖ اُط زؾتف ث٠ زؾتٖ ثطؾس چیع ذٞقبیٜسی زض اٛتظبضٕ  ٗوبثٖٔ ایؿتبزٟ

ثٞزٕ ضا ضٝی ١ٖ ُصاقتٖ ٝ ُكٞزٕ. اٗیسٝاض ضا حجؽ ًطزٕ. چك٘بٖٛ ٛلؿٖ ٛرٞا١س ثٞز. 

      ١یچ ًبثٞؼ ٝ ١یچ ت١ٞ٘یثی ذٞاثی زیكت، ثطایٖ ت١ٖٞ ایجبز ًطزٟ ثبقس. اٗب 

ذٞاة ایٚ نح٠ٜ ٗطا ثتطؾبٛس. ثبض١ب  ثبقس ٝ ایٜوسض ثی ضح٘ب٠ٛ ٝاهؼی ٛ٘ی تٞاٛؿت ایٜوسض

ذٞزٕ زٓساضی زازٕ ٠ً چیعی ٛ٘ی قٞز. ٝؾط ث٠  ضا زیسٟ ثٞزٕ ٝ ثبالذطٟ تؼجیط قسٟ ثٞز.

تٞاٖٛ تٞاٖٛ كطاض ًٜٖ. ٗی ضٝظ ٝ زض زّ ق٢ط ١یچ ثالیی ثط ؾطٕ ٛ٘ی تٞاٛس ثیبٝضز. ٗی 

چطا ثبیس ایٜوسض ثتطؾٖ؟ زیِط چیعی ثطای تطؾیسٙ جیؾ ثعٖٛ ٝ ً٘ي ثرٞا١ٖ. انالً 

، تٌی٠ ًطزٕ ٝ ث٠ ٗؿیطٕ " زیِط چیعی ثطای تطؾیسٙ ٛیؿت"ث٠ ١٘یٚ ٠ً ٝ  ٛیؿت
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ٗی زیسٕ ٠ً پكت ؾطٕ ٗی آیس. ؾؼی  چك٘بٖٛ ضا پكت ؾطٕ جب ُصاقتٖ.ب ٗثبظُكتٖ. ا

، هس٢ٗبیٖ ضا تٜس ًطزٕ ٝ چٞٙ اؾٖ٘ ضا ذٞاٛسٝهتی ًطزٕ ذٞٛؿطزی إ ضا حلظ ًٜٖ. اٗب 

 قٜیسٕآذطیٚ چیعی ٠ً ٝ  اططاكٖ ضا ٛسیسٕ، ٠ ثٞزٕچك٢٘بیٖ ضا پكت ؾطٕ جب ُصاقت

 اٛلجبض زض ٗـعٕ ثٞز...! ثٜٔس ٝ ٝحكتٜبى نسای

 

 فصل دومپایان 
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ضَلِ ای دٍس هَّاین پیسیذم، پاًر تاـتن سا پَضیذم ٍ ٍاسد تالکي ضذم. سفیذی تشؾ 

هطؽَل پاسٍ کشدى تشـْا  کشتالیی ضسیيزطون سا آصاس هیذاد. ضتی تذتش اص ًَس آـتاب. 

تَد. هشا کِ دیذ تشاین دست تکاى داد. سشدم تَد. دلن ًوی خَاست دستْاین سا اص صیش 

تؽلن تیشٍى تیاٍسم ٍ ـقػ لثخٌذ صدم. تاد سشد پیطاًی ٍ سیٌَس ّاین سا ّذؾ گشـتِ 

ظشتِ ای تِ دس خَسد ٍ لیال داخل آهذ ٍ تَد. ًتَاًستن تطول کٌن ٍ تِ اتاقن تشگطتن. 

 تالـاصلِ عصثاًی ضذ.

 تَ تاص پٌدشُ سٍ تاص کشدی دختش؟ -

 پٌدشُ سا تاص کشدُ تَدم؟

 خَاستن َّا عَض ضِ.-

 کاسِ ای سا کِ تَی دستص تَد، سٍی هیض گزاضت ٍ پٌدشُ سا تست.

اى ّوسیي تشـی سٍ تِ سشها هی خَسی خة. ًوی تیٌی زِ َّاییِ؟ سالْاست تْش-

 خَدش ًذیذُ.

 تِ صَستص ًگاُ کشدم.

 دٍست داسم تشم تیشٍى قذم تضًن. -

 لثخٌذی صد ٍ گفت:
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 ٍاست ـشًی پختن. ـعالً ایٌَ تخَس کیؿ کي. تعذش هیشین قذم هی صًین.-

 لثخٌذی صدم ٍ کاسِ سا تشداضتن ٍ تَ کطیذم. تَی صًذگی هی داد.

 ٍلی ضتی تَش سٍ ّن هی تًَن تخَسم.ش یادم ًیست. هضُ-

 سا پطت گَضن صد ٍ گفت: کٌاسم ًطست ٍ هَّای کَتاّن

 ًَش خًَت. اگِ تذًٍی زقذس دلن ٍاسِ ـشًی خَسدًت تٌگ ضذُ تَد.-

ساضتی تؽط هی کٌٌذ ٍ تاص ّن زطواًص تش ضذ. ایي سٍصّا ّوِ دس اؼشاؾ هي تِ 

 هی سیضًذ.اضک  

زقذس خَتِ کِ ایٌدایی تشًح. اًگاس هشدُ سٍ تا اٍهذًت صًذُ کشدی. خًَِ سٍ، آدها سٍ. -

 ّوِ ضالطَى تا تَ خَب ضذُ. 

 ٍ گفتن: دست سٍی صاًَیص گزاضتن

 هٌن ضالن خیلی خَتِ. -

 اص هکث کَتاّی اداهِ دادم.تعذ 

ی سیاُ ـقػ خیلی کاتَس هی تیٌن لیال. ّوص تَ خَاب داسم ـشاس هی کٌن. یِ سایِ-

ًضدیک هیطِ ٍ آخشضن اص یِ ّشزی تٌذتش هی دٍم، تیطتش تْن م دًثالوِ. ّشخا کِ هیش

تلٌذی، یِ خایی هثل پشتگاُ پشت هیطن پاییي ٍ اًٍقذس خیػ هی صًن کِ اص خَاب     

 هی پشم. ایي خَاب ّشضة تکشاس هیطِ. خیلی اریتن هی کٌِ.
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 تا دقت تِ ضشـْاین گَش هی داد.

 ٌی؟اًٍی کِ دًثالت هی کٌِ سٍ ًوی تی-

 سشم سا تکاى دادم.

ًِ. هثل ضثطِ. یِ ضثص تیشُ. دلن هی خَاد توًَن ٍ تاّاش تدٌگن. اها ٍقتی ًضدیکن -

هیطِ ایٌقذس هیتشسن کِ ًوی تًَن ـشاس ًکٌن. صهیي هی خَسم، تلٌذ هیطن، گشیِ      

هی کٌن کِ االًِ تْن تشسِ. ٍلی قثل اص ایٌکِ تشسِ هی اـتن. ّشلطظِ هٌتظشم سشم 

تِ یِ خایی ٍ هٌفدش ضِ ٍلی تیذاس هیطن. تا سش دسد تیذاس هیطن. اًگاس کِ ٍاقعاً  تخَسُ

 سشم هٌفدش ضذُ.

 لیال تِ ًَاصش هَّاین اداهِ داد ٍ گفت:

تِ خاؼش اتفاقات ایي زٌذ ٍقت اخیشُ. ٌَّص خیلی خستِ ای. تْص ـکش ًکي. خَاتای -

 قش ٍ قاؼی هٌَ تثیٌی زی هیگی؟

 م ٍ ضاًِ ّاین سا تاال اًذاختن ٍ گفتن:ـشًی سا تا لزت هضُ کشد

 آسُ. ضایذ ّویٌِ.-

 لیال تَسِ ای تش گًَِ ام ًطاًذ ٍ گفت:

 هي هیشم ضاظش ضن. تَ ّن صٍد تخَس ٍ لثاس تپَش تا تشین یِ زشخی تضًین.-
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لیال کِ سـت سشیع هطتَای کاسِ سا تلعیذم ٍ تا آًدا کِ خا ضذ، لثاس گشم پَضیذم. 

 کالُ ٍ ضالن سا تَی دستن گشـتن ٍ اص اتاق تیشٍى سـتن. 

 هاهاى؟-

 خاًن. تَ آضپضخًَن.-

 تِ آضپضخاًِ سـتن. داضت تشًح آتکص هی کشد.

 هی صدی خة. هگِ ّضاس تاس ًگفتن قاتلوِ تِ ایي سٌگیٌی سٍ تلٌذ ًکي. صذام-

 تشًح سا داخل صاـی خالی کشد ٍ گفت:

 سٌگیي ًیست هاهاًن. خایی هی سی؟-

 ًضدیکص ضذم.

توًَن آسُ. تا لیال هیشین قذم تضًین. ٍلی هثل ایٌکِ تَ خیلی سشت ضلَؼِ. هی خَای -

 ؟کوکت کٌن

 تشًح سا تی خیال ضذ ٍ تا دقت لثاسْای هشا زک کشد.

 خَب پَضیذی؟ سشدت ًطِ. ًِ. کاسی ًذاسم. ضوا تشیي. ـقػ-

 صَستص ؼشاٍت ًذاضت. اًگاس سالْا صیش آـتاب خٌَب کاسگشی کشدُ تَد.

 آسُ تاتا. داسم خفِ هیطن. اص تیشٍى زیضی ًوی خَای؟-
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 ٍاسِ ضاهن هْوَى داسین.ًِ هاهاى خَى. ـقػ دیش تشًگشدیي. َّا صٍد تاسیک هیطِ. -

 لپ زشٍک ضذُ اش سا تَسیذم ٍ گفتن:

 یگِ؟زطن. اهش د-

دستاًص سا تا پیطثٌذش خطک کشد ٍ هشا هطکن دس آؼَش گشـت ٍ ًفس عویقی 

 کطیذ ٍ صیش لة گفت:

 تزاس یِ کن تَت کٌن تعذ تشٍ. -

 ًفسن تٌگ ضذ اها تِ خاؼش دلص زیضی ًگفتن ٍ گَش تِ صهضهِ ّایص سپشدم.

کشدم ـکش هی کشدم دیگِ ًوی تیٌوت. ـکش هی عضیض هادس. یکی یِ دًٍن. قَت پاّام. -

 دیگِ کاسم توَهِ. خذایا ضکشت. ضکشت خذا.

 ٍ گفتن: خیسی اضک سا اص صیش زطوص پاک کشدم ٍ دٍتاسُ تَسیذهص

 گشیِ ًکي دیگِ. ضالن گشـتِ هیطِ. تخٌذ تزاس تا خیال ساضت تشم.-

 ی اضکْایص سا صدٍد ٍ گفت:تاقیواًذُ

ٍ هاهاى خَى. تشٍ اص خَضطالیِ. ٌَّصم تاٍسم ًویطِ تَ ایي خًَِ ًفس هی کطی. تش-

 کِ صٍد تشگشدی. پاّات سٍ هطکن تزاس. صهیي لیضُ. دٍس اص خًَت صهیي ًخَسی یِ ٍقت.
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ّای سا سٍی سشم گزاضتن ٍ ضال سا دٍس گشدًن اًذاختن ٍ اص دس تیشٍى سـتن. پلِ کالُ 

ضسیي تذٍ تذٍ آهذ ٍ اص لیال خثشی ًثَد. کشتالیی ٌَّص خ صدُ سا تا اضتیاغ پاییي سـتن. ی

 تطکسِ ای سٍی تاب اًذاخت ٍ گفت:

 ًوِ ًَس آـتاب هی تاتِ گشهت هی کٌِ.تطیي ایٌدا تاتا خَى. یِ -

 کشدم ٍ ًطستن ٍ گفتن:تطکش 

کی ایي استخش سٍ آتص هی کٌی ضسیي تاتا؟ ایٌدَسی کِ خطکِ ٍ تشک صدُ، دل آدم -

 هی پَسِ. 

 تِ آسواى اًذاخت ٍ گفت:ًگاّی ًطست ٍ کٌاسم 

ّویي کِ صهیي ًفس تکطِ، ّوِ داسُ دست ٍ پا هی صًِ ٍاسِ ًشـتي. اها صهستَى -

ّشزقذسم کِ سخت تاضِ، صٍسش تِ تْاس ًویشسِ. هدثَسُ زی تؽییش هی کٌِ. صهستَى 

ی ؼَل کطیذ، ایي خًَِ خیل ایٌثاس صهستَىدسستِ ٌِ ٍ تشُ. ٍ تٌذیلص سٍ خوع ک تاس

هی کٌین.    سٍ تعویشاستخش َّا گشم هیطِ. دیگِ آخشاضِ. تاصم ٍلی سٍ تشیذ،  ّوِ اهَى

صیش دسخت گیالس سٍ اص ًَ تٌا هی کٌین. تاسٍس هیطي. تخت دٍتاسُ ذین. سٍ کَد هیدسختا 

کٌاس استخش تَ رؼالی سٍ هیزاسین ٍاسوَى قل تضًِ. گیالس هی زیٌین. تاصم سواٍس 

سظا خاى، صثطًَِ آهادُ هی کٌی. تاصم دست ٍ پات سٍ تکَى هی دی ٍ تعذش 

سـتٌیِ. صهستَى ًوًَذُ تاتا. زیضیص طین. یهضاٌّاهِ هی خًَِ ٍ ّوِ دٍس ّن خوع 

شسی دلوَى سٍ سٍضي تشگطتی ٍ کُّویٌکِ کِ تَ اٍهذی، دیگِ سشها دٍٍم ًویاسُ. ضاال 
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دٍتاسُ تَ تشاهَى ّویٌکِ  کشدی، ّوِ تشـْا آب هیطي ٍ دٍتاسُ خَسضیذ تشهیگشدُ.

 یعٌی عیذ اٍهذُ ٍ دیگِ ّن ًویشُ.، خٌذیهی

کٌاس خَی آتی ًطستِ تَدم ٍ تا دلن سا اص آًسِ کِ تَد آسام تش کشد. اًگاس ضشـْایص 

 قذس صیثا. قذس هخذس، ّواى شش، ّواىهفقذس  پاّاین، هَج دس آب هی اًذاختن. ّواى

تِ لیال کِ ضسیي ّن اص کٌاسم تشخاست ٍ  اص دٍس تشایواى دست تکاى داد. کشتالییلیال 

 خشاهاى ًضدیک هی ضذ گفت:

 سشدُ. َّا خیلی تیشٍى ًوًَیي. -

 دستص سا سٍی زطوص گزاضت ٍ گفت:لیال 

 تشًح؟کن ساُ هیشین ٍ تشهیگشدین. ضاظشی اؼاعت عطقن. یِ -

سشها ٍ یخثٌذاى، اًشطی تی ًظیشی دس خَدم اضساس هی کشدم. تَدم. علیشؼن ضاظش 

هثل عشٍسی ًطستِ  71تست تي  صٍی لیال اًذاختن ٍ کٌاسش ساُ اـتادم.سا صیش تادستن 

 دس ضدلِ، سفیذپَش ٍ قطٌگ تَد. 

 زؽَس ایٌْوِ قطٌگی،تَ یِ کَزِ خا هیطِ لیال؟-

 ٍ گفت: خٌذیذ

 ن کن ًویطِ تشًح؟ي تست یِ رسُ ّتعصة تَ تِ ایي ت زؽَس-
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 عویقی کطیذم.ًفس 

  یگن هگِ؟هخة قطٌگِ. دسٍغ -

 کطیذ ٍ گفت:ی ّآ

ٌَّص  هيضذین زِ آتیطی هی سَصًٍذین؟  یادتِ ٍقتی تشؾ هی اٍهذ ٍ تعؽیل هی -

لوِ اـتاد سٍش ٍ خشاتص کشد، تَ آدم تشـی کِ دسست کشدین ٍ یاسیي هثل دُ داغ اٍى

 وِ. لَدِ

 یِ یاسیي تِ دلوِ خٌذُ ام گشـت. تطثاص 

 ح. ٌگ ضذُ ٍاسِ اٍى سٍصا تشًزقذس دلن ت-

کِ اص یک گلَی هشداًِ خاسج ضذ، توشکضم سا  یکِ اص دّاى لیال دسآهذ تا تشًدشًدی ت

کِ لیال تا ی سش کَزِ ایستادُ تَد. هشدٍ تشم سا ًگاُ کشدم. هشدی تْن سیخت. دٍس 

 تعدة ًگاّص کشدم.تا  ت هشا کطیذ تا اص آًدا دٍس ضَین.دیذًص آضَب ضذ ٍ دس

 تشًح؟-

 تا خطًَت گفت:لیال  هي ًِ!هشا هی ضٌاخت. اها ّاین سا دسّن کطیذم. اٍ اخن 

 یِ قذهن خلَتش ًیا. ضتی  ّوًَدایی کِ ّستی توَى.-

ص تشٍم کِ ًاگْاى تِ سوتخَاستن  لیال ٍ هشد ًاضٌاس دس گشدش تَد. تیيًگاّن 

 صذای اًفداس دس هؽضم پیسیذ.صیشپاین خالی ضذ ٍ 
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**** 

تاسیک تَد اها ٍ سشخاین ًطستن. اتاق  تلٌذی، اص خَاب پشیذمص یک اضساس سقَغ اتا 

   ضثص سیاّی کِ کٌاس پٌدشُ ایستادُ ٍ دکوِ ّای پیشاٌّص سا تاص ٌذزطواًن تَاًست

سا تِ ّوسَى زطواى گشتِ هی دسخطیذًذ. دستن هشدهکص  ٌّذ.دهی کشد تطخیص 

 گفتن:تی ضال سوت پاسذ کٌاس تخت دساص کشدم ٍ 

 تاصُ اٍهذی؟-

 اص هي خَدش سا تِ پاسذ سساًذ ٍ تشاین آب سیخت.صٍدتش 

 خَاب دیذی؟اٍَّم. تاص -

سٍی  ـشٍ ًوی ًطست.ّشزِ دسًٍص تَد ًَضیذم. عؽطن سا اص دستص گشـتن ٍ لیَاى 

 خت سّا ضذم ٍ گفتن:ت

 داسم دیًٍَِ هی ضن دیگِ.آسُ. -

 گشدًن عثَس داد ٍ گفت: ٍ دستص سا اص صیش کاهل دسآٍسد ٍ کٌاسم دساص کطیذ ساپیشاٌّص 

 ٍاسن تعشیؿ کي.-

تِ ضشـْاین تعشیؿ کشدم. صثَساًِ  تشای تاس ّضاسم سا سٍی تاصٍیص گزاضتن ٍسشم 

 گَش داد ٍ دس آخش پیطاًی ام سا تَسیذ ٍ هشا تیطتش تِ خَدش ًضدیک کشد ٍ گفت:
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 ی ایي هشد سٍ یادتِ؟قیاـِ-

 سا اص تاصٍیص تِ صیش استخَاى تشقَُ اش اًتقال دادم.سشم 

  یادم ًوی هًَِ.اص خَاب هی پشم کالً تصَیشش هطَ هیطِ. ّیسی ًِ. ٍقتی -

 هي هعؽشب تَدم اٍ خًَسشد تَد.ًفس هی کطیذ. ّشزِ آسام 

 دیگِ. خَاتِ ش ًکي. رٌّت سٍ دسگیش-

 سیٌِ اش، تسکیٌن هی داد.ستثشی 

دیالَگْا ّن تِ یِ ـشم. ضتی ،آخِ یِ خَاب زقذس هی تًَِ تکشاس تطِ؟ تِ یِ ضکل-

خض تِ خض  ،هی کٌنکِ ّوص ٍاسِ لیال تعشیؿ سٍ ّوَى خَاتی خالثِ عَض ًویطي. 

  ٍاقعاً هی تیٌوص. اًگاس . یادهِ

 سا ضٌیذم.تثسوص 

 خٌایی ضذُ.ـکش کٌن تایذ دست تِ داهي ضشلَک َّلوض تطین. خیلی -

 تَی خستگی هی داد.تٌص 

 تَ زشا ایٌقذس دیش اٍهذی؟ خیلی هٌتظشت هًَذم.-

 خَاب آلَد تَد.ّن  صذایص 

 کاسم ؼَل کطیذ.  -
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 زیضی خَسدی؟-

 آصادش سا سٍی تاصٍین گزاضت ٍ گفت:دست 

 خَتی االى؟هی خَام تخَاتن. تَ گشسٌِ ًیستن. ـقػ ًِ. ٍلی -

دلن ًوی آهذ تیذاس اص سشم پشیذُ تَد ٍ دلن هی خَاست تا صثص ضشؾ تضًن. اها خَاب 

 ًگْص داسم.

 خَتن.تخَاب. هي آسُ. -

اًن سا تستن ٍ سعی کشدم هشد سٍیاّای ّن زطودقیقِ ًکطیذ کِ خَاتص تشد. هي تِ 

ضٌیذى صذای ظعیفی ٍاداسم کشد ًین خیض ضَم. ّشضثن سا تِ خاؼش تیاٍسم. اها 

 سا تِ صضوت تاص کشد ٍ گفت:پلکْایص 

 کدا هیشی؟-

 ی کَتاّی تش لثص صدم ٍ گفتن:تَسِ

 ثاهش صذام هیضًِ...!-
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 ثب غذای اٛلجبس خٞاثیذٕ ٝ ثب كشیبد١بی الیٜوكغ اقشاكٖ ثیذاس ضذٕ. 

حشًت ًشد. ث٠ خذا خٞدٕ دیذٕ. حشًت ًشد. ١ٖ دستبش سٝ تٌٞٙ داد ١ٖ پ٢ٌٔبش -

 سٝ. 

٢ِٛطبٙ داسٕ. اغٞات ًٜبس ُٞضٖ ث٠ حذی چط٘بٖٛ ٗی سٞخت ٠ً ٛ٘ی تٞاٛستٖ ثبص 

آصاسٕ ٗی داد. غذای پب١بی اقشاكٖ ١ش ٓحظ٠ ثیطتش ٗی ضذ. ًسی اسٖ٘ سا ٗشتت 

تٌشاس ٗی ًشد. ٗی خٞاستٖ ثِٞیٖ ثیذاسٕ، ٗی ضٜٕٞ، اٗب اِٛبس ٓج٢بیٖ سا ثب سٞصٙ 

 دستٖ دس دستبٙ ٗشدا٠ٛ ای اسیش ضذ. جٞآذٝص ث٠ ١ٖ دٝخت٠ ثٞدٛذ.

 ٜٞی اِٛطتبٕ سٝ كطبس ثذٟ.تشٛج ا٠ُ غذإ سٝ ٗی ض-

ثشای ای٠ٌٜ اص ضش آ٠٘٢ٛ غذا ساحت ضٕٞ، ١شچ٠ ٛیشٝ دس ثذٖٛ داضتٖ ث٠ اٛت٢بیی تشیٚ 

 هس٘ت دستبٖٛ كشستبدٕ.

 آ١ب. آكشیٚ. ٗحٌٖ تش.-

 ٛتٞاٛستٖ. اِٛبس غذ سبّ ساٟ سكت٠ ثٞدٕ. خست٠، خٞاثبٓٞد، پشیطبٙ.

 .ضذ ٟیذ١ٖ ٛٞسی ٠ً ث٠ چط٘بٖٛ تبثبٛسا دس ًق پب١بیٖ حس ًشدٕ ٝ ثؼذ هٔؤٌی 
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١ٞش ٛیبد ٛ٘ی تٞٛیٖ ٗیضاٙ  سكٌٔسبش خٞث٠. ث٢تشٕ ٗیط٠. اٗب تب ٝهتی ٠ً ًبْٗ ث٠-

دهین آسیت سٝ ثل٢٘یٖ. ٝهتبیی ٠ً ثیذاسٟ ثب١بش حشف ثضٛیٚ. اٗب حشكبی ٗؼ٘ٞٓی. 

سٞاّ ٛپشسیذ. تحت كطبس ٛزاسیٜص ٝ اصش ٛخٞایٚ ٠ً ثب ض٘ب حشف ثض٠ٛ. اص ایٚ ث٠ ثؼذ 

 ثبیذ خیٔی غجٞستش ثبضیٚ.

 غذای یبسیٚ سا تطخیع دادٕ.٠٘٢٘١ ١ب، ثیطتش ٝ ثیطتش ضذ. 

 ثجشی٘ص خ٠ٛٞ؟ٗی تٞٛیٖ ًی ٌش ٗی ًٜیٚ ك-

االٙ ٛ٘ی تٖٞٛ ٛظش ثذٕ. ایٚ ٗذت ٠ً تٞی ً٘ب ثٞدٟ، ثذٛص ثیٌبس ٜٛطست٠. صخ٘ب ٝ -

ضٌستِی٢ب سٝ تشٗیٖ ًشدٟ. اٗب ٗب كوف ظب١ش سٝ ٗیجیٜیٖ. اص ای٠ٌٜ ٗـضش تٞی چ٠ 

ضشایكی٠ ثی خجشیٖ. ٠ٌٜ٘ٗ ثیذاس ض٠ ٝ ٛت٠ٛٞ حشف ثض٠ٛ، یب ١یچٌذٕٝ اص ض٘ب سٝ یبدش 

ٛیبد. ٠ٌٜ٘ٗ ٗججٞس ثطیٖ ٗثْ ثچ٠ ای ٠ً تبصٟ ٗی خٞاد ساٟ ثشٟ ٠٘١ چی سٝ دٝثبسٟ 

یبدش ثذیٖ، ای٠ٌٜ چجٞسی هبضن دستص ثِیشٟ، چجٞسی ؿزا ثخٞسٟ، چكٞسی ثٜٞیس٠. 

چكٞسی احسبسبتص سٝ ثیبٙ ٠ًٜ. حبال دی٠ِ ِٛشاٙ حیبتص ٛیستیٖ. اٗب اص ایٚ ث٠ ثؼذ 

 ًبس ٝ ٗسئٞٓیت ض٘ب خیٔی سخت٠.

 ٝاهؼبً ٠ٌٜ٘ٗ ١یچی یبدش ٛیبد؟ یؼٜی-

 ػ٘ٞ سا ١ٖ ضٜبختٖ.

١شچیضی ٠ٌٜ٘ٗ. كؼالً ثبثت ای٠ٌٜ ثشُطت٠ خذا سٝ ضٌش ًٜیٚ ٝ ثوی٠ چیضا سٝ ثسپشیٚ -

ث٠ صٗبٙ ٝ اجبصٟ ثذیٚ سیستٖ ایٜ٘ی ٝ تشٗیٖ ثذٛص ًبسش سٝ ث٠ٌٜ. االٖٛ اتبم سٝ 

 خٔٞت ًٜیٚ. ث٠ آساٗص ثیطتش اص ١شچیضی ٛیبص داسٟ.
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ثٞس٠  دست ٝ پبیٖ سا تٌبٙ د١ٖ. اٗب ٗثْ چٞة خطي ثٞدٛذ ٝ دسد داضتٜذ.سؼی ًشدٕ 

 ای سا سٝی پیطبٛی إ حس ًشدٕ.

ؿیش اص ای٠ٜ ٠ً تب آخش ػ٘شٕ ًٞٓص ًٜٖ ٝ اص ٛٞ ٠٘١ چی ٗی ًٜیٖ. ٠ِٗ ثبض٠. غجٞسی -

 سٝ یبدش ثذٕ؟ كوف چط٘بش سٝ ثبص ٠ًٜ، خٞدٕ تب اثذ ًٛٞشضٖ.

صح٘ت اص ١ٖ جذایطبٙ ثـؽ یبسیٚ، ٝاداسٕ ًشد ث٠ جَٜ تٜجٔی پ٢ٌٔبیٖ ثشٕٝ ٝ ث٠ 

ًٜٖ. ِٛب١ٖ ثالكبغ٠ٔ دس ِٛبٟ خیس یبسیٚ ٛطست. چب٠ٛ اش ٓشصیذ ٝ اضٌص سٝی 

 غٞستٖ چٌیذ.

 دسد ٝ ثالی ایٚ چط٘بی هطِٜت ثخٞسٟ تٞ سش ٗٚ، ثی ٗؼشكت...!-

٠٘١ دٝس تختٖ ج٘غ ضذٛذ. ٗبدسٕ، ػ٘ٞ، ٓیال، ٜٗب. ٗبدس ؾج٠ ٗی صد ٝ دست٢بیٖ سا    

ی تخت ُزاضت ٝ ثب غذای ثٜٔذ صاس صد. ٓیال قٞسی سش ٝ ج٠ػ٘ٞ سشش سا ٓٗی ثٞسیذ. 

غٞستٖ سا ؿشم ثٞس٠ ١بیص ًشدٟ ثٞد ٠ً ٛلسٖ ثبال ٛ٘ی آٗذ. ٜٗب ١ٖ ػوت تش اص ٠٘١ 

ایستبدٟ ثٞد ٝ ُشی٠ ٗی ًشد. ًٖ ًٖ ٝؾٞح تػبٝیش ثیطتش ٝ ثیطتش ٗی ضذ. ١ٜٞص دسى 

ضذٙ ج٘ج٠٘ إ  خشدذای دسستی اص ٝهبیغ ٛذاضتٖ. ك٢٘یذٟ ثٞدٕ ثی٘بسستبٖٛ، ١ٜٞص غ

ٗی داٛستٖ ثیطتش اص آ٠ٌٛ خجش داضت٠ ثبضٖ، ٗشیؿٖ. اٗب ١ٜٞص ٛ٘ی داٛستٖ تٞی سشٕ ثٞد. 

 چشا. ٛ٘ی داٛستٖ تب ٝهتی ٠ً غذایص سا ضٜیذٕ.
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ا٠ُ اص تػبدف ٝ ً٘ب جٞٙ سبٖٓ ث٠ دس ثشدٟ، اص خلِی ٝ تشس ٗی٘یشٟ. ثشیٚ ًٜبس -

 دِ یبال دی٠ِ. ثزاسیٚ ٛلس ثٌط٠.

ٝ، ٠٘١ ػوت ًطیذٛذ. كؿب ثبص ضذ ٝ تٞاٛستٖ ثجیٜ٘ص. دٝستش اص تخت ایستبدٟ ثب تطش ا

ثٞد. ثب چط٘بٛی ٗٞضٌبف ٝ اخ٢٘بیی دس١ٖ ث٠ ٗٚ ٗی ِٛشیست. ٝهتی ِٛبٟ ٗشا    

 ٗتٞج٠ ی خٞدش دیذ دستص سا ًٜبس پیطبٛی اش ثشد ٝ ُلت:

 خٞش اٝٗذی دختش ػ٘ٞ...!-

**** 

دٛجبّ خشُٞضی ٠ً یبسیٚ ٝ غذایی ٠ً اص ثیشٝٙ ٗی آٗذ ٗشا ث٠ ثبٌٓٚ ًطبٛذ. ثبٗش سش 

 كشاس جیؾ ٗی صد ٝ ُطت  ثشایص خشیذٟ ثٞد ٗی دٝیذ ٝ تب خشُٞش ث٠ س٘تص ثشٗی

ح٘بیتص سا دسیؾ ٛ٘ی ًشد اٗب یبسش خٞدش سا دس آؿٞش پذسش ٗی اٛذاخت. ٗی ًشد ٝ 

ثبٗش ٗی خٞاست تب  ثتشسذ. اٗب دس ػیٚ حبّ ثشایص تٞؾیح ٗی داد ٠ً ٛجبیذ اص خشُٞش

سش ٛطبٙ د١ذ، ج٢ص ١بی دٝثبسٟ ٝ ثٜٔذ خشُٞش، كشیبدش سا ث٠ ذپضجبػتص سا ث٠ 

پٞضیذٟ ثٞد ٠ً ث٠ صح٘ت ٗی دٝیذ ٝ ٗٚ ثب خٞدٕ كٌش ُشٕ ٓجبس آس٘بٙ ٗی ثشد. آٛوذس 

٠ً حتی  ذٗی تٞاٛذ ضیشیٚ ٝ خٞاستٜی ثبض ًشدٕ یي ثچ٠ ث٠ ایٚ ًٞچٌی تب چ٠ حذ

ی ٗثْ یبسش سا ٛشٕ ًٜذ ٝ ایٜكٞس سش رٝم ثیبٝسد؟ آٙ قشف ثبؽ سشٗبصدٟ، یبسیٚ ثب ٗشد

دسٝاصٟ ایستبدٟ ثٞد ٝ . تٞی ثبصی ٗی ًشد "ُْ ًٞچیي"ثچ٠ ١بی یبضبس ث٠ هّٞ خٞدش

٘ی آٗذ. ٛسؾبی خذا ٝ ضبد ضذٙ دّ ثچ٠ ١ب ١ٖ ًٞتبٟ . ٗحؽ ٗی ُشكتؾشث٠ ١ب سا 

ٝهتی ث٠ خب٠ٛ ثشُطت٠ اص  ٞاسى ١بی ُْ ُٔی اش ١ٖ ٛجٞد.ص ١ٞٗبی ثٜٔذ ٝ ضٔاخجشی 
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ٝ ث٠ ی ٛٞجٞاٙ سا ثشدٟ یي پسشثچ٠اِٛبس  ثٞدٕ ثیطتشیٚ تـییش سا دس یبسیٚ ٗی دیذٕ.

 سٛج ًطیذٟ ُزاضت٠ ثٞدٛذ. ثبٓؾ ٝ جبیص یي ٗشد

حسیٚ ٝ ػ٘ٞ ًٜبس دیٞاس ثبؽ ایستبدٟ ثٞدٛذ ٝ ثحث سا ثیطتش چشخبٛذٕ. ًشثالیی ِٛب١ٖ 

ثٞد ١ٞا ٠ً ث٢تش ضٞد ثٜب تشى داضت ٝ ػ٘ٞ ٗی تشسیذ كشٝ ثشیضد. هشاس  ٗی ًشدٛذ. دیٞاس

سا دیذٕ ٠ً سٝی پ٠ٔ ١بی سبخت٘بٙ ایستبد ٝ ثب غذای ٝسٛذ ٝ تشٗی٘ص ًٜٜذ. ٗبدس ثیب

 ثٜٔذ ُلت:

 ًشثالیی ًی ٗیشی سجضی ثخشی؟ ث٠ ٛب١بس ٛ٘یشس٠ ١ب.-

ٝ ٓیال ١ٖ دس آضپضخب٠ٛ ٗطـّٞ ب ج٘ؼ٠ ث٠ ساٟ ثٞد. ٜٗٞضت ١بی ظ٢ش ثسبـ آث١ِٜٞص 

 ً٘ي ث٠ ٗبدس ثٞدٛذ. 

ٗبدس تٞج٠ یبسش سا ث٠ سبخت٘بٙ ٗب ٝ ثبٌٓٚ ٝ دس ٢ٛبیت ث٠ ٗٚ جٔت ًشد. ١ٜٞص غذای 

آٛوذس ٗػیجت ١بی ٗختٔق ثش سشٕ ٛبصّ اص تشس ِٛب١ص ث٘یشٕ. اٗب ستٖ ١ٖٛ ٗی تٞا

سا س١ب ًشد ٝ ث٠ ثبٌٓٚ ضذٟ ثٞد ٠ً ث٢تش اص ١ش ثبصیِشی ٛوطٖ سا ایلب ٗی ًشدٕ. ثبٗش 

اِٛطت ١ش دٝ دستص سا تٞی جیجص ُزاضت چ٢بس سا ثبال ُشكت ٝ سشش ٛضدیي ضذ. 

 ٝ ُلت:

 بییٚ.پ١ٞا خٞث٠. ثیب -
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دٓیْ اِٛبس  جٔسبت كیضیٞتشاپیٖ ت٘بٕ ٛطذٟ ٝ استوبٗت ث٠ پب١بیٖ ثبصِٛطت٠ ثٞد.١ٜٞص 

 ٗٚ ثِیشد كشیبد صد:ای٠ٌٜ چطٖ اص ثذٝٙ سا ك٢٘یذ چٞٙ تشدیذٕ 

 ث٠ ثبٗش ثبض٠ ٛیلت٠ تٞ استخش. حٞاست یبسیٚ -

سا ث٠ دستص ثبال آٗذ ٝ ظشف چٜذ ثبٛی٠ ث٠ اتبم ٗٚ سسیذ. ثؼذ پ٠ٔ ١ب سا چٜذتب یٌی ٝ 

 سا سٝی ١ٖ كطبس دادٕ ٝ ُلتٖ:س٘تٖ دساص ًشد. دٛذا٢ٛبیٖ 

-.ٜٙٞ٘ٗ 

 اٟ اكتبدٕ. سا ُشكتٖ ٝ آسإ ًٜبسش سسبػذش 

 پبٓتٞت ًجبست؟-

 هشاس داد. سًٕشد ثپٞض٘ص ٝ دٝثبسٟ سبػذش سا دس اختیبًٌٖ٘  سش ث٠ ً٘ذ اضبسٟ دادٕ.ثب 

دستص سا دٝس ً٘شٕ ٗی اٛذاخت تب ث٢تش ثتٞاٛذ ثب احتیبـ اص پ٠ٔ ١ب پبییٚ سكتیٖ. ُب١ی 

ی ٛٞپب اص ساٟ سكتٚ ٗی تشسیذٕ اٗب اٝ ثب هذست ثذٛی كٞم ثچ٠ٗثْ سا حلظ ًٜذ.  تؼبدٖٓ

 د ٝ اجبصٟ ٛذاد صٗیٚ ثخٞسٕ.ًش یآؼبدٟ اش حٌٖ ػػب سا ثشایٖ ثبص

 خبٕٛٞ، ٓكلب اٝٙ تطٌچ٠ سٝ ثٜذاص سٝی تبة.  سیص-

  ٓیال اقبػت ًشد ٝ ث٠ سشػت ثب تطٌچ٠ ثبصُطت. ٛطستٖ.ٗبدس 

 ی پبٓٞیٖ سا ث٠ ١ٖ ٛضدیي ًشد.ضذ ٝ دٝ ٓج٠خٖ 

 ت؟سسشدت ٛی-
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 ٠ٛ اص سشٗب. ٓشصیذٕ. اٗب ٗی 

 ی٠ ًٖ.-

 دستٞس داد.دٝثبسٟ 

 ثیبس ثٜذاص سٝ پب١بش. ثِیش ٜٗباص صسی خبٕٛٞ، ی٠ پتٞ -

 سا پبییٚ اٛذاختٖ ٝ ُلتٖ:سشٕ 

 ٗشسی.-

ث٠ حشًت ٝاداضت. ثذٝٙ تبة سا سا ثـْ ًشد ٝ دستبٛص ًٜبسٕ ٛطست. اٗب سا ٛذاد. جٞاثٖ 

 تٜلشٕ.ضي ٗی داٛست ٗٚ اص تبة خٞسدٙ ٗ

 ثب ٠ٌ٘ٛ.پسش خٞضِٔی داسیٚ. خیٔی -

 آؼ٘ٔی ٛطبٙ ٛذاد.ػٌس 

 ٗبدسش ًجبست؟-

 حذ ٛیٖ ثبٛی٠ ِٛب١ٖ ًشد ٝ ُلت:دس 

 ٗشدٟ.-

 ٗشدٟ ثٞد؟صٝس تؼججٖ سا ٗخلی ًشدٕ. ث٘ش ث٠ 
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 چشا؟-

 ی ٓجص ٛطست ٝ ُلت:ُٞض٠ تبسی ٜذٓجخ

 ٛیست؟یبدت  اص تبة اكتبد ٝ ٗشد.-

 آدِٕ...ٜٗوجؽ ضذ. ایٚ ثذٖٛ 

 ٗیط٠ تبة سٝ تٌٞٙ ٛذیذٙ؟ ت٢ٞع ٗی ُیشٕ.-

 سا اص ١ٖ ُطٞد ٝ ُلت:سا سٝی صٗیٚ ًطیذ ٝ تبة ایستبد. دستبٛص پب١بیص 

 حسی داسٟ؟ كشاٗٞضی چ٠-

 ًٜبس اٝ ٛطستٚ ح٘بهت ٗحؽ ثٞد.ؿٔكی ًشدٟ ثٞدٕ. ایٜجب ػجت 

 خٞة ٛیست. -

 سا ثشُشداٛذ ٝ چطٖ ث٠ غٞستٖ دٝخت.سشش 

 آجت٠ ا٠ُ اریتت ٛ٘ی ٠ًٜ. یح ثذی؟ٗیط٠ ی٠ ًٖ دس ٗٞسدش ثشإ تٞؾ-

 ٠ٛ..!ٛ٘ی سكتٖ. دیِش قلشٟ  ِٛب١ص قلشٟ ٛشكتٖ.اص 

ی ٠٘١ًٔی آدٕ ػٌس اٛذاختی. تٞ ٗیٌٜی. ثب آٓجٕٞ ٗیزاسٙ سٝی پبت. ِٛبٟ ی٠  -

ای٠ٌٜ ث٢ت حسی ث٢طٞٙ ٛذاسی. اص ٛ٘ی ضٜبسیطٞٙ. ١یچ ب ١ٖ خٞضحبٓی. ٝٓی ٢ػٌس

حشف ٗطتشًی دست ثضٛٚ، ثـٔت ًٜٚ، تٞ سٝ ثجٞسٚ چٜذضت ٗیط٠، ٗؼزة ٗیطی. ١یچ 

ٛضدیٌت ثبضٚ. اٗب ِٛشاٛتٚ. ٗیخٞاٙ اٝٛب ای یبدت ٛ٘یبد.  خبقش١ٟیچ ثب١بضٞٙ ٛذاسی. 
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حسی  سٛظش ض٘ب چكٞث٠  تٞ دٓت ٗی خٞاد تب اٝٛجبیی ٠ً ٗیط٠ اصضٞٙ كبغ٠ٔ ثِیشی.

 ٗی تٞٛی ثبض٠؟

 بی اثشٝیص سا ثبال ثشد.تیي 

  ٝحطتٜب٠ً.-

 سا تٌبٙ دادٕ.سشٕ 

ت چیضی ١ست ٠ً دٓت ثخٞای ث٠ یبدش خػٞظ ای٠ٌٜ ٛذٝٛی تٞی ُزضت٠ث٠  -

 ث٘ٞٛی.١٘یٜكٞس تٞی تبسیٌی ٝ ثیخجشی ٠ً  تشجیح ٗیذی ثیبسی یب

 د١بٖٛ سا هٞست دادٕ ٝ ُلتٖ:آة  ًشد.سٌٞت 

 ب ی٠ چیضایی سٝ ٗیط٠ حذس صد.٢ػٌس آجت٠ ثب ١٘ٞٙ-

 تجذیْ ث٠ ػالٗت سٞاّ ضذ.غٞستص 

حتی ی٠ د٠ٛٝ ػٌس ١ٖ ثب ی خٞثی ٛذاضتیٖ. چٞٙ ٗثالً ٝاؾح٠ ٠ً ٗٚ ٝ ض٘ب ساثك٠-

اص ٠٘١ ً٘تش ثب ٗٚ حشف ٗی صٛیذ. ١یچ ػٌسی ًٜبس ١ٖ ٛیستیٖ. االٖٛ ١ٖ ٛذاسیٖ. تٞ 

 ی ٗٚ ثشُشدٟ اص ض٘ب چی یبدٕ ٗیبد؟حبكظ٠ا٠ُ 

داٖٛ ٗشا ٗی سٜجیذ یب ٛ٘ی ًبٝضِش ٝ ػ٘یوص پبیذاسی ًشدٕ.  س٘بجت دس ثشاثش ِٛبٟثب 

 قٞالٛی ضذ اٗب ثبالخشٟ جٞاة داد.ٌٗثص جٞاثی ٠ً ٗی خٞاست ثذ١ذ. 
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 ٝ اص حشف صدٙ ١ٖ خٞضٖ ٛ٘یبد. ٠ً ٗٚ ػٌس ُشكتٚ سٝ دٝست ٛذاسٕیبدت ٗیبد -

  اص غٞستٖ چطٖ استبدی ١شچ٠ ت٘بٕ تش اص جٞاة دادٙ كشاس ًشد. خٞسدٕ. ثب سٝدست 

ی خٞدش ٝ ٗٚ دست پشٝسدِٟٛشاٖٛ ٗی ًشد. اٗب ی داخْ ِٛب١ص ٛ٘ی ُشكت. ت٠ خٜذٟ

 ٗیالد ثٞدٕ.

 ػجت اص اتبهت اٝٗذی ثیشٝٙ.ًی ایٜجبست. چ٠ ث٠ ث٠. ثجیٚ -

ٝ ث٠ ٗب ٛضدیي ٗی ضذ ِٛبٟ  یبسیٚ ٠ً ثب ثیٜی سشخ، ثبٗش سا دس آؿٞش ُشكت٠ ثٞدث٠ 

یي بیص سا ججشاٙ ًٜٖ. ٝهت ٛ٘ی تٞاٛستٖ ٗحجت١٢یچ چیض سا ٗك٘ئٚ ثٞدٕ. یي  ًشدٕ.

ٗبٟ ت٘بٕ، تب ٝهتی ٠ً تٞاٛستٖ سٝی پب١بیٖ ثبیستٖ، ٗشا دس آؿٞضص حْ٘ ٗی ًشد. ثب 

غجٞسی ٝصٖٛ سا سٝی دستبٛص ٗی اٛذاخت ٝ اجبصٟ ٛ٘ی داد آة دس دٖٓ تٌبٙ ثخٞسد. اص 

ثبس خٖ ث٠ ایٚ دًتش ث٠ آٙ دًتش، اص ٗكت كیضیٞتشاپی ث٠ ًٔیٜیي ١بی تٞاٛجخطی. یي 

سدتش اص سٝص هجْ، ١شثبس سٝص خٞش ثشخٞثبس ٓت ث٠ ضٌبیت ِٛطٞد. ١ش اثشٝ ٛیبٝسد. یي 

ٗبضیٚ دٝس ض٢ش ٗی چشخبٛذ. ضٞخی٢بیص ٗشا ٗی خٜذاٛذ. ثب ثطبش تش اص ُزضت٠. ثب 

    ٠ً ٗؼذٟ إ ؿزای جبٗذ سا پزیشكت ٗشا ث٠ ت٘بٕ پبتٞم ١بی ٗحجٞة هذی٘یبٙٝهتی 

ٝ ٓیال تجٔی ٝاهؼی سكبهت یبسیٚ اص ١یچ ؿزا ٝ تلشیح سبٓ٘ی دسیؾ ٛ٘ی ًشد. د ٝ ثش

ػبهال٠ٛ ٝ ث٠ ٕ ٠ً سٝح پبًطبٙ دٝثبسٟ آ٢ٛب سا ث٠ ١ٖ ٛضدیي ًشدٟ. ایٜجبس ٝ ٗی دیذ ثٞدٛذ

 دٝس اص ٓججبصی ١بی ثچِب٠ٛ. 

 دی٠ِ خست٠ ضذٕ.ٗٚ خٞدت. . تحٞیْ ٙپذسٕ سٝ دسآٝسد ٝ خشُٞضص پسشت-
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١ٖ ثشخبست سا قٔجیذ. یبسش دست٢بیص سا ث٠ قشف یبسش دساص ًشد ٝ آؿٞش پذسش ثبٗش 

 :پشسیذٝ اٝ سا ٗیبٙ ثبصٝاٛص ُشكت ٝ ٠ُٛٞ اش سا ثٞسیذ ٝ 

 خشُٞضت ًٞ؟-

 :ُلت ًٞدًب٠ٛ اشثب دست٢بیص ث٠ جبیی اضبسٟ داد ٝ ثب صثبٙ ثبٗش 

 .ُبص ٗی ُیشٟ.دٝسص ٛذاسٕ-

دٕ. دس ٝهتی ثشُطت٠ ثٞدٕ ١٘یط٠ اص دٝس ِٛب١ص ٗی ًشایص ؾؼق ٗی سكت. اص ثشدٖٓ 

           ٝ ٗٚ سا ١ٖ ًبْٗ اص ر١ٜص پبى ًشدٟ ثٞد.ػشؼ ایٚ یٌسبّ ثضسٍ ضذٟ 

 دٖٛ اٛذاخت ٝ ُلت:جبی یبسش سا ًٜبسٕ ُشكت ٝ دستص سا دٝس ُشیبسیٚ ٖ. ٛ٘ی ضٜبختَ

سشدت ٛیست؟ ُشٗت ٛیست؟ ُط٠ٜ ٛیستی؟ تط٠ٜ ٛیستی؟ جبییت دسد حبٓت خٞث٠؟ -

 ٛ٘ی ٠ًٜ؟

  دس ایٚ خب٠ٛ دٝإ ٛ٘ی آٝسدٕ. الحؿٞس یبسیٚ ٝ ٓیثذٝٙ 

 خٞثٖ. ٜٗ٘ٞٙ.-

 ٗحجت پطت دستٖ سا ثٞسیذ ٝ ُلت:ثب 

خٞش اخالم ٝ پش اٛشطی ٝ  یٛبسِٛی ُٜذیذٟٗیطی ١٘ٞٙ ث٢تشٕ ٗیطی. دٝثبسٟ -

 ثبصیِٞش خٞدٗٞٙ. 
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 ًطیذ. پش ٗییذٛص ٞیثشای ثـْ ًشدٙ ٝ ثث٠ دٛجبّ ثبٗش ثٞد. دٖٓ چطٖ٘ 

 ٗش اٝٗذٟ؟چ٠ ثالیی سش ٗبدس ثب-

 سا ػوت ثشد ٝ غٞستص جذی ضذ.دستص 

 شدٟ.كٞت ً-

 ث٘ش ٝاهؼبً ٗشدٟ ثٞد.پس 

 چكٞسی ٗشد؟چشا؟ -

 ی ٓجص سا ُضیذ.ُٞض٠یبسیٚ 

 ٝهتص ٗتٞج٠ ٗی ضی.جشیبٛص ٗلػ٠ٔ. ث٠ -

 سا ضٌش ٠ً اُش ساستص سا ٛ٘ی ُلت، دسٝؽ ١ٖ تحٞیٖٔ ٛ٘ی داد.خذا 

 چٜذ ٝهت٠؟-

 تٞی ً٘ب ثٞدی. یط٠. تٞ،دٝ س٠ ٗب١ی ٗ-

 دٝ س٠ ٗبٟ؟ یؼٜی دٝ س٠ ٗب٠١ ٠ً كٞت ًشدٟ؟ -

 ا١ٕٝٞ.-

ٗب٠١ صٛطٞٙ ٗشدٟ  ٠پس چشا داداضت ایٜوذس سیٌٔس٠؟ اغالً ضجی٠ ًسبیی ٠ً دٝ س-

 آدٗب ٝاسص ٢ٖٗ ٛیست؟ یب ًالً ٗشٍ ٝ صٛذُی ٛیست. ثب ١ٖ اختالف داضتٚ؟
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 خٜذیذ.ی آخش سا ٛجبیذ ٗی ُلتٖ. ج٠ٔ٘سا ُبص ُشكتٖ. ایٚ صثبٖٛ 

  ٠٘١ چی یبدت سكت٠ اال تی٠ٌ اٛذاختٚ ث٠ یبسش.ضٌش خذا -

١یچ اثشی اصش تٞ ایٚ ی یبسشٟ. اٗب ثچ٠ثٞدٟ. ٗبدس خت ٗی خٞإ ثذٖٝٛ. ػشٝستٞٙ -

 ٛذاضتیٚ؟دٝستص  خ٠ٛٞ ٛیست. حتی ی٠ ػٌس.

 ُلت:پبٓتٞیٖ سا سٝی ١ٞٗبیٖ ًطیذ ٝ ًالٟ 

٠ً ١شٝهت خٞدش ثشٗیِشدٟ. ُزضت٠ ُلت تشٛج؟ دٛجبّ ُزضت٠ ٛذٝ. دًتشت چی -

 ٠ خٞدت كطبسدٖٝٛ چوذس ثیص سٝ داضت٠ ثبض٠. ٗی ثبصسبصی ض٠ ٝ آٗبدُـضت ًبٗالً ٗ

ثبیذ غجش دٖٝٛ چوذس سخت٠ ٝ چوذس اریت ٗیطی. اٗب ٗی د. ٗیبسی تب ٠٘١ چی یبدت ثیب

 ایٚ اٛتظبس ٝاس٠ آدٗبی ایٚ خ٠ٛٞ، خیٔی سخت تش اص خٞدت٠.  ًٚثبٝس ًٜی. 

 اػؿبی ایٚ خب٠ٛ ثٞد.  ٢ب ٝ سكتبسٝاؾح تشیٚ پیبٕ ِٛب١داٛستٖ. تشس ٗی 

 یبسیٚ، ا٠ُ ی٠ سٝص حبكظٖ ثشُشدٟ اٝٓیٚ چیضی ٠ً دس ٗٞسد تٞ یبدٕ ٗیبد چی٠؟-

 ؿِ٘یٜی صد ٝ ُلت:ٓجخٜذ 

 دس حوٖ ٛبٗشدی ًشدی.ثذجٞسی ای٠ٌٜ -
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 تا خٛاستٓ حشف تض٘ٓ، غذای خطٍٕیٗ ِیال سا اص پطت سشْ ضٙیذْ.

 تٛ ایٙدا چىاس ٔی وٙی تش٘ح؟ یاسیٗ خاٖ ٍٔٝ ضٕا ٕ٘ی دٚ٘یٗ سشٔا ٚاسص سٕٝ؟-

 یاسیٗ تٝ ٔحؽ دیذٖ ِیال اص خا تشخاست ٚ ٌفت:

 ٔٗ تیٍٙاٞٓ. ساست ٔی ٌی تشٚ سش واپیتاٖ داد تضٖ. -

 دست ِیال سا ٌشفتٓ ٚ تٝ سٕت خٛدْ وطیذٔص ٚ ٌفتٓ:

 ٞٛا خٛتٝ. ٔٙٓ خٛتٓ. ػػثا٘ی ٘طٛ.-

 ی پاِتٛیٓ سا ٔشتة وشد ٚ ٌفت:ی خٛدش یمِٝیال ٞٓ تٝ ٘ٛتٝ

 ٔیتشسٓ تاص ضة اص دسد پاٞات ٘خٛاتی. ٔاٞیچٝ ٞات خٖٛ ٘ذاسٖ ٞٙٛص.-

 ش سا خّٛ آٚسد ٚ تا ضیفتٍی ٌفت:یاسیٗ سش

ٟٔشتٛ٘یت لطٍٙٝ ِیال خاْ٘ٛ. اِٟی ٔٙٓ یٝ چٙذ ٔاٜ تشْ تٛ وٕا تّىٝ ایٙدٛسی ٟٔشتٖٛ -

 تطی تاٞاْ. 

 ِیال چطٓ غشٜ ای سفت ٚ تی تٛخٝ تٝ اٚ وٙاسْ ٘طست. یاسیٗ ٞٓ آٞی وطیذ ٚ ٌفت:

ٔیطٝ. تٝ خذا دِت تذخٛسی ٚاسٓ تًٙ اِثتٝ تتشس اص اٖٚ سٚصی وٝ دیٍٝ ٘طٙاسٕت. -

 وٝ دِت تًٙ ٔیطٝ.
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 اص پطت تٝ لأت یاسیٗ وٝ دٚس ٔی ضذ صَ صدْ ٚ غذایٓ سا پاییٗ آٚسدْ ٚ ٌفتٓ:

سفالتٕٖٛ سش خاش. ِٚی تخٛای یاسیٗ سٚ اریت وٙی چطٕات سٚدس ٔیاسْ ِیال. اٖٚ -

 ت چیٝ؟ٔٛلغ ٔی ٌفتی لشتی ٚ دختش تاصٜ. االٖ تٟٛ٘ٝ

 دستا٘ص سا تغُ وشد.

 ٔی ٌٓ. رات تذ ٘یىٛ ٍ٘شدد تش٘ح خٛ٘ٓ.ٞٙٛصْ ٕٞٛ٘ٛ -

 چطٓ اص یاسیٗ ٌشفتٓ ٚ تٝ ِیال دٚختٓ ٚ ٌفتٓ:

 تٛ اص رات تذ چی ٔی دٚ٘ی؟ -

 دٚ تشادس سا وٝ اوٖٙٛ وٙاس ٞٓ ایستادٜ تٛد٘ذ، ٘طا٘ص دادْ.

 تٛ تٝ یاسیٗ تٍی تذ ٚ ٔٙٓ تٝ یاسش ٚ ٔیالد تٍٓ تذ؟ ا٘ػافٝ؟-

 ٚ ٌفت: ٌٛضٝ ای اص پتٛ سا، سٚی پای خٛدش وطیذ

ٚلتی تػادف وشدی، اِٚیٗ وسی وٝ تٝ تیٕاسستاٖ سسیذ تؼشیفٕٖٛ اص تذی فشق داسٜ. -

تٛ وافی ضاج لشاس ٌزاضتٝ تٛدیٓ؟ ٞشچی صً٘ صدْ خٛاب ٘ذادی. تا  ٔٗ تٛدْ. یادتٝ

تاالخشٜ یاسش خٛاب داد ٚ ٌفت چی ضذٜ. تؼذ اص یاسش، ٔٗ اِٚیٗ ٘فشی تٛدْ وٝ تٝ 

وسی تٛدْ وٝ یاسش سٚ تٛ اٖٚ حاَ ٚ سٚص دیذْ. ٕٞٝ خاش  تیٕاسستاٖ سسیذْ. ٔٗ تٟٙا

خٛ٘ی تٛد. اَٚ فىش وشدْ خٛدش یٝ تالیی سشش اٚٔذٜ ِٚی تؼذ فٟٕیذْ تٝ خای ایٙىٝ 

تا ٔٗ غثش وٙٝ تا آٔثٛال٘س تشسٝ، تغّت وشدٜ ٚ خٛدش تٛ سٚ سٛ٘ذٜ تٝ تیٕاسستاٖ. 

ٔثُ  غٛستص ٘ثٛد ِٚی ٔٗ سسیذْ، سً٘ تٛ ٚلتی تشسٓ دٚ ٔشحّٝ تٟت خٖٛ دادٜ تٛد. 
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. یاسشی وٝ ٔٛلغ خاوسپاسی تشادسش ٔثُ سًٙ یٝ ددیٛٚ٘ٝ ٞا تٛ ساٞشٚ لذْ ٔی ص

تٝ ٌٛضٝ ٚایساد ٚ فمف ٍ٘اٜ وشد، داضت خّٛی چطٕٓ خٖٛ ٔیذاد. ٔثُ ٔشؽ سشوٙذٜ، 

دس ٚ دیٛاس ٔی وٛتیذ ٚ ٚلتی وٝ خثش دادٖ سفتی تٛ وٕا، فمف یه وّٕٝ ٌفت ٚ دیٍٝ 

 غذاش دس ٘یٛٔذ. 

 ا سىٛتص ٚاداسْ وشد تپشسٓ:ت

 چی ٌفت؟-

ٌفت تمػیش ٔٗ تٛد. ٕٞیٗ. ػٕٛت قٛسی ُّٞص داد وٝ اٌٝ یاسیٗ ٍ٘شفتٝ تٛدش، -

ٔی خٛسد صٔیٗ. ٔی ٌفت ٍٔٝ ٍ٘فتٓ ٘شٚ د٘ثاِص، ٍٔٝ ٍ٘فتٓ ِٚص وٗ. چشا سفتی؟ 

چشا تشسٛ٘ذیص. داؽ یاضاس وٓ تٛد، داؽ ایٗ یىی سٚ ٞٓ تٝ دِٓ ٌزاضتی ٚ اص ایٗ حشفا. 

أا٘ت ٘فشیٙص وشد. آلا تضسي ٚ خاْ٘ٛ تضسي چطٓ دیذ٘ص سٚ ٘ذاضتٗ. ٔٙٓ وٝ ٞشچی ٔ

اص دٞٙٓ ٔی اٚٔذ تٟص ٌفتٓ. وسایی وٝ تا دیشٚص اِتٕاسص ٔی وشدٖ پیذات وٙٝ، حاال 

یاسش تٛ وٝ ٕ٘ی دٚ٘ی. ِٚی ٔٗ ٔی دٚ٘ٓ وٝ  سشش داد ٔی صدٖ وٝ چشا پیذات وشدٜ.

وسی وٝ وٙاسش ٔٛ٘ذ ٚ اصش حٕایت وشد یاسیٗ  تٟٙا ضذ، تٟٙا چمذستؼذ اص تػادف تٛ 

تٛد. أا ٘ٝ حشفی صد، ٘ٝ اػتشاؾی وشد. ٞش سٚص تٛ سىٛت ٔی اٚٔذ تٟت سش ٔی صد ٚ 

ٔی سفت. تٛ تٝ ایٗ آدْ ٔی ٌی تذ؟ خة ٔٗ ٕ٘ی ٌٓ. تؼشیف ٔٗ اص تذی خیّی 

 ی    یاسش ٞٓ وٓ تذتختی ٘ىطیذٜ تش٘ح. تشادسش سفت، ص٘ص سفت، یٝ تچٝ ٔتفاٚتٝ.
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تی ٔادس سٚ دستص ٔٛ٘ذٜ. تاصٜ ایٙا چیضاییٝ وٝ ٔا خثش داسیٓ. وی ٔی دٚ٘ٝ تٛ دِص چی 

 ٔی ٌزسٜ؟

چٖٛ تا احتیاـ اٚ سا دس آغٛش ٔادس ِیال تٝ ٘ظش ٔی سسیذ ثأش دس آغٛضص خٛاتیذٜ. 

 ٘ظش ٔی آٔذ ٚالؼاً فشص٘ذش سا دٚست داسد.تٝ ٌزاضت ٚ خٛدش سٚی تخت ٘طست. 

 شدی؟اٌٝ تفٟٕٝ تٛ اص سٚص اَٚ ٕٞٝ چی سٚ یادت تٛدٜ چی ٔیطٝ؟ تٟص فىش و-

تا غذای ػٕٛ وٝ   یاسیٗ وٙاس ٌٛضص حشف ٔی صد ٚ اٚ ٞٓ دس سىٛت ٌٛش ٔیذاد.

ٚ سفت ٚ اٚ ٕٞچٙاٖ ٕٞا٘دا  تّٙذ ضذ یاسیٗ ٔی ٌفت یاسیٗ تشای خشیذٖ سثضی تشٚد،

 ٘طستٝ تٛد.

 چشا تٝ ٔٗ ٍ٘فتی ثٕش ٔشدٜ؟-

 ٘فس ػٕیمی وطیذ ٚ ٌفت:

تض٘ٓ. تٛ ثٕش سٚ دٚست داضتی. تٛ ضشایكی ٘ثٛدی وٝ تخٛاْ تاٞات اص ایٗ چیضا حشف -

 ٘خٛاستٓ ٘اساحتت وٙٓ.

 چكٛسی ٔشد؟-

 ٞٓ خٛدش سٚ، ٞٓ پذس ٚ تشادسش سٚ.اػذأص وشدٖ. -

 ٚای...خذای ٔٗ.
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ٔا ٞٓ خثش ٘ذاضتیٓ. یاسیٗ ٌفت. یاسش ٞٓ حؿٛس داضتٝ. فىش وٗ ٚایسی ٚ تثیٙی -

ت سٚ داس ٔی ص٘ٗ. ٞشچی وٝ تٛدٜ، ٞشواسی وشدٜ، تاصْ خیّی سختٝ. چٙذ ساَ ٔادس تچٝ

 سٚ یٝ تاِص سش ٌزاضتٝ تٛدٖ. اصش تچٝ داضت. 

 پاٞایٓ اص آ٘چٝ وٝ تٛد٘ذ تی حس تش ضذ٘ذ.

 ٔشاسٓ ٌشفتیٗ ٚاسص؟-

 سشش سا تىاٖ داد.

دش ش سٚ تحٛیّص دادٖ، ٘ذادٖ. ٌفت ٕ٘ی خٛاْ دس ٔٛس٘ٝ. اغالً ٘فٟٕیذیٓ خٙاصٜ-

  حشف تض٘ٓ ٚ ٘ضد.

 خٓ ضذٜ تٛد ٚ ساػذش سا سٚی ساٟ٘ایص ٌزاضتٝ ٚ تٝ صٔیٗ ٍ٘اٜ ٔی وشد.یاسش 

دِٓ ٚاسٝ ثأش خیّی ٔی سٛصٜ ِیال. اٚ٘ٓ یٝ لشتا٘یٝ ٔثُ ٔٗ. ٚلتی تضسي تطٝ چی  -

تٟص ٔیٍٝ؟ ٚلتی تپشسٝ ٔادسْ وٛ، وی تٛد، چی ضذ، چدٛسی خٛاتص سٚ ٔیذٜ؟ ٕ٘یطذ 

ش سٚ ٌیش تٙذاصٖ؟ ٌٙاٜ ثأش ش ٚسف وطیذٜ تطٝ، ثٕش ٚ خا٘ٛادٜتذٖٚ ایٙىٝ پای ثأ

چكٛس ٔی تٛ٘ٝ اص یٝ صٖ خاسٛس تچٝ داس ضٝ؟ تٟص فىش ٔی وٙٓ تٟٛع ٔیٍیشْ.  چیٝ؟

 ی تچٝ داس ضذٖ چیٝ؟ ایٗ اص ٔیالدْ وثیف تشٜ. خذا ِؼٙتطٖٛ وٙٝ.ٔی دٚ٘ی پشٚسٝ

 صسی خا٘ٓ ِیال سا غذا صد. اٚ ٞٓ تشخاست ٚ ٌفت:
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ی تچٝ داس ضذٖ فاغّٝ داضتی. اٌٝ یاسش تٝ یٝ لذْ تا پشٚسٝخٛدتٓ اٍ٘اس یادت سفتٝ -

وٝ تٛ ٞٓ ٕٖٞٛ ضة ایٗ پشٚسٝ سٚ قی وشدٜ تٛدی خًٙ خذا. دادت ٘شسیذٜ تٛد 

 چٖٛ ٔیالد ٔٛفك ٘طذ تٝ ٞذفص تشسٝ، دِیُ ٕ٘یطٝ وٝ تٟتش اص یاسش تاضٝ.

 صسی خا٘ٓ تاص ٞٓ غذایص صد.

ْٚ حٕایت ٕ٘ی وٙٓ، أا ایٙٓ ٔی دٚ٘ٓ ضغُ ایٗ آدٔا اٚ٘مذس ساستص ٔٗ اص ٞیچىذ-

ست وٝ تٝ ساحتی ٕ٘یطٝ لؿاٚتطٖٛ وشد. یٝ ٍ٘اٜ تٝ اٖٚ آدٔی وٝ پیچیذٜخطٗ ٚ 

  خٛضثختٝ؟تٝ ٘ظشت اٚ٘دا ٘طستٝ تٙذاص. 

 حتی یه ثا٘یٝ ٞٓ اص اٚ چطٓ تش٘ذاضتٝ تٛدْ.

خیّی تیشٖٚ  ،سشدٜاٌٝ خٛاستی تشٌشدی داخُ غذاْ تضٖ تیاْ وٕىت وٙٓ. ٞٛا -

.ٖٕٛ٘ 

تاالخشٜ غحثت ٞای ػٕٛ ٚ وشتالیی حسیٗ تٕاْ ضذ ٚ لذْ ص٘اٖ تٝ سٕت دیٍش تاؽ 

ی ی تاب ٌشفتٓ وٝ تشخیضْ. اص ٌٛضٝسفتٙذ. ٔٗ ٞٓ پتٛ سا وٙاس صدْ ٚ دستٓ سا تٝ ِثٝ

آیا تاص ٞٓ "ٚص٘ٓ سا سٚی پاٞایٓ ا٘ذاختٓ ٚ تا خٛدْ فىش وشدْچطٓ ٍ٘اٜ تیضش سا دیذْ. 

  "ْٚ؟ذَٛا٘ٓ تِٔی ت

 ٔی خٛای تشی داخُ؟-

 ی چٙذ لذٔی ٔٗ ایستادٜ تٛد ٌفتٓ:دستٓ سا اص ص٘دیش تا خذا وشدْ ٚ تٝ اٚ وٝ دس فاغّٝ

 سشدٔٝ.-
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 دست صیش تاصٚیٓ ا٘ذاخت ٚ ٌفت:

 اٌٝ ساٜ سفتٗ سختتٝ، تغّت وٙٓ. -

 والٜ پاِتٛ اص سشْ سش خٛسد ٚ افتاد.

  وافیٝ.٘ٝ. ٔی تٛ٘ٓ تیاْ. وٕش یاسیٗ سٚ داغٖٛ وشدْ، -

 ٌأٟایص سا تا ٔٗ ٕٞاًٞٙ وشد. وٛتاٜ ٚ آساْ. 

 چٙذ خّسٝ دیٍٝ فیضیٛتشاپی داسی؟-

ٔاٞیچٝ ٞاْ تحّیُ سفتٗ. استخٛ٘اْ سٚ ساپٛست   ٔیٍٝ فؼالً دوتش ٌفتٝ دٜ تا دیٍٝ تشْ. -

 ٕ٘ی وٙٗ. 

ٚ ٚص٘ٓ سا سٚی  دٚس وٕشْ ٔٙتمُ وشدپای پّٝ ٞا وٝ سسیذیٓ، دستص سا اص تاصٚیٓ تٝ 

 خٛدش ا٘ذاخت.

 دسدْ داسی؟-

 ٔٛٞای وٛتاٞٓ سا پطت ٌٛضٓ صدْ.

 ضثا اص دسد ٕ٘ی تٛ٘ٓ تخٛاتٓ. تٝ خػٛظ پای ساستٓ.-

 ٌشْ ٍٟ٘طٖٛ ٔیذاسی؟-
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وٝ سٚ تٝ تاسیىی ٞٛا  ٛ تختٓ ِٚی تاصْ دسد داسٜ.ی آب ٌشْ ٔیزاسٜ تٔأاٖ ضثا ویسٝ-

 ٔیطٝ. تیطتشدسدش  ٔیشٜ

ی تٕاس تذ٘ی تا اٚ سا ٘ذاضتٓ. طٛ٘ت ساتك سا ٘ذاضتٙذ. ٔٗ وٝ خیّی تدشتٝدستا٘ص خ

 فّض ِٕسٓ ٔی وشد. ٔثُ یه ستات.أا ٕٞاٖ چٙذ تاس ٞٓ تٝ خای پٛست ٚ ٌٛضت، 

 سشت چی؟-

 دستٓ سا پطت سشْ تشدْ ٚ سٚی تشخستٍی ٘اضی اص تخیٝ ٞای قٛال٘ی ٚ ٕٔتذ وطیذْ.

 ی پاٞاْ. ٘ٝ تٝ ا٘ذاصٜ-

 سا ٔحىٓ تٝ تیشٖٚ دٔیذ ٚ ٌفت:٘فسص 

  ست وٝ ص٘ذٜ ای.. ٔؼدضٜدختش ػٕٛ ت خٛسد ضذٜ تٛدخٕدٕٝ-

 .ا٘فداس ٞیشٚضیٕا تٛد تّٙذتش اصتٛی سشْ، ٞٓ غذای ٞٙٛص 

 واسْ تْٕٛ تٛد.ضایذ وٝ اٌٝ ضٕا ٘ثٛدیٗ  ٜؼشیف وشدٚاسٓ تِیال ٔیٍٗ. آسٜ. ٕٞٝ -

اٍ٘اس  ذیٓ.ٚ تا ٞٓ داخُ ض تاص وشدسا تشایٓ دس ٌفت ٚ تحث سا ادأٝ ٘ذاد. اٚٞٛٔی 

 تا ٔشا دیذ سؼی وشد ٔثُ سٝ ٘فشٜٔادس  تاال ٕ٘ی آٔذ.اٚسست سا فتح وشدٜ تٛدْ. ٘فسٓ 

 ٖٛ تچشخا٘ذ. سا تٝ سٕت تّٛیضی

 سشت ٌشْ ٔیطٝ.اتاق دِت ٔی پٛسٝ. ایٙدا تیا ایٙدا ٔأاٖ خٛ٘ٓ. تٛ -

 سشیغ تٝ وٕىص ضتافت.ٔٙا 
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چىاس ٔی وٙی صٖ ػٕٛ؟ ٔثُ تٝ ایٗ سٍٙیٙی سٚ چشا تىٖٛ ٔیذی آخٝ؟ تٝ فىش لّثت -

 ٘یستی؟

 ٌفت:سٚ تٝ ٔادسٔشا سٚی ٔثُ ته ٘فشٜ ای ٘طا٘ذ ٚ  یاسش

 ی آب ٌشْ تیاسیٗ ٔٗ ایٗ ٔثُ سٚ سدیف ٔی وٙٓ. ضٕا ٚاسص پتٛ ٚ ویسٝ-

 اتفالی افتادٜ تٛد؟ ٔغض ٔٗ ٔٙفدش ضذٜ تٛد یا یاسش؟چٝ 

سا پاییٗ سا خاتدا وشد. غذایٓ   ٞٓ ٔثُتٝ اتاق سفت ٚ ٔادس تٝ آضپضخا٘ٝ. یاسش ٔٙا 

 آٚسدْ ٚ ٌفتٓ:

 تاتت اتفالی وٝ ٚاسٝ ٕٞسشتٖٛ افتادٜ ٔتاسفٓ.-

ٍاٞٓ وشد تا ٔٗ خستٝ ضذْ ٚ چطٓ ٘آ٘مذس  دس ٞٓ سفتٝ تٛد.ساست وشد. اخٕٟایص وٕش 

 ٌشفتٓ.

تٝ دٚستت ٞٓ آدٔای فؿِٛی وٝ حذضٖٛ سٚ ٕ٘ی دٚ٘ٗ ٕٞیٙٝ. ایٙٛ تْٕٛ ٘ٛضت سش-

 ٞطذاس تذٜ.

 ِیال سا ٌشفتاس وشدٜ تٛدْ.است ضذ. ٘اخٛاستٝ تٝ تٙٓ سخٛدْ ِشصیذْ. ٔٛ تش 

 ٌٙاٞی ٘ذاضت.اٖٚ ال ٘ثٛد ٔٗ خیّی پشسیذْ. تمػیش ِی-

 سا تٝ ٞٓ ٔاِیذ ٚ ٌفت:دستٟایص 
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 ایٙدا تطیٗ. تیا  اال سشن وطیذٖ تٛ واس خٕاػت.خاِثٝ ٕٞٝ چی یادت سفتٝ -

وٝ داضت سٚی ٔثُ ٘طستٓ ٚ پاٞایٓ سا دساص وشدْ. ٚلتی وٕىص ٘طذْ. خٛدْ ٔٙتظش 

 وٛسٗ سا صیش وٕشْ ٔی ٌزاضت ٌفتٓ:

 یٗ؟ ضٕا غزا چی ٔی خٛس-

  ٌشٜ وٛس داضتٙذ.ص اتشٚٞای

 فؿَٛ سٚ. ْخیٍش آددَ ٚ -

 ، أا اص ته ٚ تا ٘یفتادْ.اب ٔشا ٔی خٛا٘ذوتٔثُ 

 صتٛ٘تٖٛ تذخٛسی تیضٜ.فىش وٙٓ چالٛ سٚ ٞٓ ٕٞشاٞص لٛست ٔیذیٗ. چٖٛ -

دس حاَ غٛستٓ  سً٘ احتٕاِیوشدْ ٓ ٔا٘ذ. احساس ٚ ٘ضدیه تٝ غٛستدٚال ٕٞا٘كٛس 

 سً٘ غٓ داضت.تیطتش ػػثی یا خطٍٕیٗ ٘ثٛد. ِثخٙذش  .است فشاس وشدٖ پشیذٖ ٚ

 سا سٚی ٘ٛن تیٙی اْ ٌزاضت ٚ ٌفت:اٍ٘طتص 

وٝ یىی چكٛس صٚس ٔی ص٘ٝ  ٔی تیٙٓخٛب  چطٕاْ تیضٜ.ٔٗ چیضای تیض صیاد داسْ. ٔثالً -

ٍٛ ٚ خالفىاس سٚ لّة آدْ دسٚغغذای . تیضٜٓ ٔ. ٌٛضااصْ فشاس وٙٝ ٚ سش ساٞٓ سثض ٘طٝ

سٚ خٛب ٔی فٟٕٓ.  ٘یشً٘ی تٛی تیضی ٞٓ داسْ. . ضأٝاص دٜ ویّٛٔتشی ٔی ضْٙٛ

ی یٝ چیضی وٝ تشٜ صیش صتٛ٘ٓ تا اتذ فشأٛضص ٕ٘ی وٙٓ. ٓ تیضٜ. ٔضٜٞ ٓیچطایحس 

فٟٕٓ ٚلتی یىی سٚ ِٕس ٔی وٙٓ ٔی ِشصٜ ٚ یخ ٔیىٙٝ یا تی ضٜ. ٔی ْ ٞٓ تیالٔسٝ
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 خة .ٝاالٖ حتی یٝ تاسْ تٟٓ دسٚؽ ٍ٘فتتا  شٜ.ٔثُ تیضتُسٚ وٝ ٍ٘ٛ. ٓ ضطٕحس  تفاٚتٝ.

 تشاتش ایٙا، تیضی صتٛ٘ٓ اغالً ٟٔٓ ٘یست.دس  ٘ظشْتٝ 

 سا، اص سٚی تیٙی اْ وٙاس صدْ ٚ ٌفتٓ:دستص 

 ضٕا تا ٔٗ ٔطىّی داسیٗ؟-

ٞشتاس ػٛؼ ٔیطذ ٚ ضىُ تٛد.  HIVضثیٝ ٚیشٚس ٍ٘اٞص صا٘ٛٞایص ٘طست.  یسٚ

 دیٍشی تٝ خٛد ٔی ٌشفت.

صخٕی ٞشٚلت ٔٗ آتٝ.  تٛیؾؼف ػؿال٘ی، ٚسصش  یىی اص تٟتشیٗ سٚضٟای دسٔاٖ-

ت خٛتٝ ٞٓ ٚاسٝ خسٕت. ٞٓ ٚاسٝ سٚحیٝٔی وٙٓ.  سدیفتا آب خٛدْ سٚ  ٔیطٓ

       چٙذ سٚصی ٘یستٓ أا ٚلتی تشٌطتٓ سٚ تّذٜ. ٔخػٛظ داسیٓ. واسش تشاپیست 

وٗ خیّی ٚلتا تاٚس  تٝ خٛدت تشس.، دٖاٖٚ ٔٛلغ ٞٓ تٝ خای فؿِٛی وشتا ٔی تشٔت. 

حاؾشْ ٞست ٚ ٘یستٓ سٚ تذْ تا فمف چٙذ ٔٗ تشش چٝ خثشٜ.  تٟتشٜ آدْ ٘ذٚ٘ٝ دٚس ٚ

ٚالؼاً ٞیچی یادت ٕ٘یاد اٌٝ ٕٞیٗ خاقش تٛغیٝ ٔی وٙٓ تٝ سٚص ٕٞٝ چی یادْ تشٜ. 

ٔٙٓ حتی  وٝ ٔی وٙی ٚلتص دٚتاسٜ آضٛتی دسستتٝ ذْ یلَٛ ٔتٟت اصش ِزت تثش. 

 . ٘تٛ٘ٓ خٕؼص وٙٓ

وٝ حتی تشای دستطٛیی سفتٗ ٞٓ ٔحتاج ٔادسْ  اص ٚلتیٚلتی ٔشخع ضذٜ تٛدْ، اص 

ا تاصٌطت تٝ ایٗ خا٘ٝ اص ضذت دسد ٕ٘ی تٛا٘ستٓ تخٛاتٓ، اص ٚلتی وٝ ت تٛدْ، اص ٚلتی وٝ
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ٕٞیٗ االٖ، ٞیچ  تإاٖ ِحظٝ اص ٞی ٚلایغ، ٞی ٔشدْ ٚ ص٘ذٜ ضذْ، ٚ ٔشٚس ٞشِحظٝ

 ٚلت ایٙمذس دِٓ ٍ٘شفتٝ تٛد. 

 ٌٛ٘ٝ اْ سا ٔی سٛصا٘ذ.. ٘فسص افتادٜ دس چطٕٓ سا وٙاس صدٔٛی 

دٚ٘ٓ اص ایٗ تٝ تؼذْ ی خٛتی ٘ذاضتیٓ. ٔی ٚ تٛ ٞیچٛلت ساتكٝ. ٔٗ ئٝحك تا تٛ-

تا خٍٙیذٖ تا ٚلتی وٝ خٛب ضی آتص تس اػالْ ٔی وٙیٓ. ٘خٛاٞیٓ داضت. ِٚی 

ٔثُ ٔٙٓ ٞیچ ِزتی ٚاسٝ ٔٗ ٘ذاسٜ. وٝ تٛ دستٓ اسیشٜ ٜ ٔشیؽ ٚ صٔیٗ خٛسدحشیف 

لّمّٝ صٖ، غثش ٔی وٙٓ چاق تطی، چّٝ تطی، تؼذاً ٔیاْ ٔیخٛسٔت.  داستاٖ وذٌٚشي 

  لثِٛٝ؟
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ی صا٘ٛٞبیٓ سا ػٛساخ ٔی وٙٙذ. دسد اص ؿذت دسد ثیذاس ؿذْ. حغ ٔی وشدْ ثب ٔتٝ وبػٝ

تب ٔغض اػتخٛا٘ٓ ٔی پیچیذ. دػت صیش ػبق پبیٓ ٌزاؿتٓ ٚ اص تخت پبییٗ ا٘ذاختٕؾ. 

ِیال پیـٓ ٕ٘ب٘ذٜ ثٛد. ٔی ٌفت اص دػتٓ ػصجب٘یؼت وٝ یبػش سا ثٝ جب٘ؾ ا٘ذاختٝ اْ. اص 

سٚص ثشخٛسد خـٗ یبػش خیّی تشػیذٜ ثٛد. أب دس ٚالغ ثٝ خبطش ٔبدسؽ وٝ حبَ ٚ 

احؼبع ٔی وشدْ جبرثٝ ثٟتشی ٘ؼجت ثٝ ٔٗ ٘ذاؿت ثٝ ػبختٕبٖ خٛدؿبٖ سفتٝ ثٛد. 

ی صٔیٗ سٚی پبٞبی ٔٗ افتبدٜ. فشأٛؽ وشدْ وٝ ثشػىغ ؿذٜ ٚ تٕبْ ٚصٖ وشٜ

فشأٛؽ وشدٜ اْ. تٟٙب یه چیض ٔی تٛا٘ؼت ایٟٕٙٝ دسد سا آساْ وٙذ. تجشثٝ اؽ سا 

 ثب ٘بِٝ ٌفتٓ: داؿتٓ. آٞؼتٝ دس اتبق ٔبدس سا ثبص وشدْ ٚ

 ٔبٔبٖ؟-

دػتؾ سا صیش صٛستؾ ٌزاؿتٝ ٚ دٞب٘ؾ ٘یٕٝ ثبص ٔب٘ذٜ ثٛد. دس طی سٚص خیّی خؼتٝ 

ٔی ؿذ. ثب آٖ لّت ٔشیضؾ اص صجح وٝ ثش ٔیخٛاػت، ٕ٘ی ٘ـؼت. جّٛتش سفتٓ. 

 صذایٓ ِشصیذ.

 ٔبٔبٖ؟-

 ایٙجبس ػشیغ چـٓ ثبص وشد ٚ ٔشا وٝ دیذ ثٝ ػشػت ٘یٓ خیض ؿذ.

 جٖٛ؟ تش٘ج؟چیٝ ٔبٔبٖ-

 پبٞبْ دسد ٔی وٙٝ.-
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ٔٗ ػٗ سؿذ دسد٘بوی داؿتٓ. آ٘مذس دسد٘بن وٝ ٞٙٛص یبدْ ٔب٘ذٜ. ؿجٟب تٕبْ صفحبت 

آٔذ٘ذ ثٝ خصٛف ٔٙبطك ا٘تٟبیی ثذ٘ٓ. اص خٛاة ٔی پشیذْ ٚ ثٝ ٔی  سؿذْ ثٝ صذا دس 

ػشاؽ ٔبدس ٔی سفتٓ. وٙبسؽ دساص ٔی وـیذْ ٚ اٚ ٞٓ دػتٟبیؾ سا سٚی پبٞبیٓ       

. ٌشٔبی دػتب٘ؾ ؿفب ثٛد، ثذٖٚ ٔؼىٗ آساْ ٔی ؿذْ ٚ ٕٞب٘جب خٛاثٓ     ٔی وـیذ

ٔی ثشد. ٚ حبال ثؼذ اص ایٟٕٙٝ ػبَ دٚثبسٜ ثٝ ٕٞیٗ ٘مطٝ پٙبٜ آٚسدٜ ثٛدْ. ٔبدس ٞٓ ثٝ 

 خبطش داؿت. چٖٛ پتٛ سا ثشایٓ وٙبس صد ٚ ٌفت:

 ثیب ایٙجب ٔبٔب٘ٓ. -

خٛدْ سا ثٝ دػتؾ ػپشدْ.  ٍِٙبٖ خٛدْ سا ثٝ تختؾ سػب٘ذْ. صیش پتٛیؾ خضیذْ ٚ

 ٔٛٞبیٓ سا ثٛػیذ ٚ دػتؾ سا سٚی صا٘ٛٞبیٓ ٌزاؿت.

 االٖ خٛة ٔیـی. ایٙطٛسی ٔبػبطؽ ثذْ خٛثٝ؟-

ٌشیٝ اْ ؿذیذتش ؿذ. ٘ٝ وٝ دسد ثیـتش ؿٛد، دِتٍٙی اضبفٝ ؿذٜ ثٛد. ثٛی تٙؾ ثٝ 

ی پشصٞبی ثیٙی اْ ٔی چؼجیذ ٚ یبدْ ٔی آٚسد وٝ چطٛس ٔثُ جٛجٝ وجٛتشی ٌٓ ؿذٜ، ث

ػشپٙبٜ ٚ دٚس اص ٔبدس ٔب٘ذٜ ثٛدْ. ثٛی تٗ ٞش ٔبدسی ثشای فشص٘ذؽ ٔٙحصش ثٝ فشد 

ی اَٚ تِٛذ ٔبدس سا ٔی ؿٙبػیٓ ٚ ثٝ اٚ اػتٕبد اػت. اص طشیك ٕٞیٗ ثٛػت وٝ اص ِحظٝ

ٔی وٙیٓ. ایٗ ثٛ ٔخذس داسد، آسأجخؾ داسد، ٔؼىٗ داسد. ٚ ٔٗ ٕٞٝ سا ثب ٞٓ اص دػت 

 دادٜ ثٛدْ.

 ٌشْ ثیبسْ؟ لشصبت سٚ خٛسدی؟ثشات ویؼٝ آة -
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حبال وٝ اٚ فىش ٔی وشد فشأٛؿؾ وشدٜ اْ، ثٍزاس خٛدْ ٞٓ فشأٛؿی اْ سا ثبٚس وٙٓ. 

 دِتٍٙی، فشصت دِخٛسی ٕ٘ی داد.

 ٘ٝ ٕٞیٙجٛسی خٛثٝ. -

دػتبٖ ٘ٛاصؿٍشؽ، یه ِحظٝ ٞٓ تٛلف ٕ٘ی وشد٘ذ. ٞٓ اػتشاحت سٚص سا اص اٚ ٌشفتٝ 

 ی دیٍشی ٞٓ داؿتٓ؟چبسٜثٛدْ ٚ ٞٓ خٛاة ؿت سا. أب ٍٔش 

ؿجی سٚ وٝ ٔی خٛاػتی ثیبی د٘یب ٚ دسداْ ؿشٚع ؿذ، ٞیچ ٚلت یبدْ ٕ٘یشٜ. خت -

ثبثبت یٝ ٔب٘تٛ تٙٓ وشد ٚ ثٝ ػشػت جت سػٛ٘ذْ وذْٚ ٔبدسیٝ وٝ یبدؽ ثشٜ؟ 

ثیٕبسػتبٖ. داد ٔی صدٔب. احؼبع ٔی وشدْ افتبدْ تٛ یٝ ٞبٖٚ ثضسي ٚ داسٖ اػتخٛ٘بْ 

سٚ ٔی ػبثٗ. ِٚی ٚلتی ثٟٓ ٌفتٗ ثٙذ ٘بف دٚس ٌشد٘ت پیچیذٜ دسد خٛدْ یبدْ سفت. 

غ ثىـی، اص ٚلتی ثٝ ایٗ فىش ٔی وشدْ وٝ تٛ، اٖٚ داخُ ثی دفبػی ٚ ٕ٘ی تٛ٘ی ٘ف

 ٘فغ وـیذٖ خٛدْ خجبِت ٔی وـیذْ. 

 تؼشیف ٔی وشد وٝ حٛاػٓ اص دسد، پشت ؿٛد.

ت ٔیٕیشٜ. فـبس ثذٜ. ٔٗ ٔطٕئٗ ثٛدْ اٌٝ ٔبٔب ػشْ داد صد، خبْ٘ٛ اٌٝ صٚس ٘ض٘ی ثچٝ-

 صٚس ثض٘ٓ ٔیٕیشْ. أب صٚس صدْ تب تٛ ٕ٘یشی.

 پیشاٞٙؾ سا ثٝ ثیٙی اْ ٘ضدیه تش وشدْ.
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ت وجٛد ؿذٜ ثٛد. اص ٞشوی سد ٔی ؿذ ٔی پشػیذْ حبِؾ خٛثٝ؟ ٚلتی دیذٔت صٛست-

أب تب ٚلتی چٟبس ػبِت ؿذ ثبٚس ٘ىشدْ وٝ خٛثی. ٔی تشػیذْ ثی اوؼیظ٘ی ثٟت آػیت 

صدٜ ثبؿٝ. خٛدْ سٚ ِؼٙت ٔی وشدْ وٝ خٛة ٔٛاظجت ٘جٛدْ. ٞی دػت ٚ پبت سٚ چه 

خذا سٚ ؿىش فّج  ت سٚ چه ٔی وشدْ. ٚلتی ساٜ سفتی ٌفتٓٔی وشدْ. خٙذٜ ٚ ٌشیٝ

ی ثٟت ٔی ٌفتٓ ٘یؼت، ٚلتی حشف صدی ٌفتٓ خذا سٚ ؿىش الَ ٘یؼت. ٚلتی ٞشچیض

 ٌفتٓ خذا سٚ ؿىش ػمت ٔٛ٘ذٜ ٘یؼت.ػشیغ یبد ٔی ٌشفتی، 

 ٔبدس ٞٓ ٌشیٝ ٔی وشد.

تٛ االٖ یبدت ٘یؼت. ِٚی ٚلتی تٛ ػٗ سؿذ ثٛدی ٕٞیٗ دسدٞب ٔی اٚٔذ ػشاغت ٚ تٛ -

 ٛسی ٔی چؼجیذی ثٟٓ ٚ ٔٙٓ ٕٞیٙجٛسی ٘بصت    ٞٓ ٔی اٚٔذی پیؾ ٔٗ. ٕٞیٙج

ٔبدس حتی اٌٝ فشأٛؿی ٞٓ ثٍیشٜ ثبص ٘شفتٝ.  ْتٛ یبدت سفتٝ. ِٚی ٔٗ یبد ٔی وشدْ.

 ؽ ٔی تپٝ.دِؾ ٚاػٝ ثچٝ

 ٞٙٛص دػتب٘ؾ دس حبَ ٘ٛاصؽ ثٛد٘ذ. ػشْ سا ثٝ ػیٙٝ اؽ چؼجب٘ذْ.

ٔیٍٗ ٔبدس ؿذٖ،  آدْ تب ٚلتی ٔبدس ٘ـٝ ٔؼٙی ٚالؼی ػـك سٚ ٕ٘ی فٟٕٝ. ٘ـٙیذی-

یؼٙی لّجت ثیشٖٚ اص ػیٙٝ ثتپٝ؟ تبصٜ ٚاػٝ ٔٗ خبف تشْ ثٛد. صٚد یتیٓ ؿذی. ثذٖٚ 

پذس، ثضسي وشدٖ یٝ ثچٝ خیّی ػختٝ. ثٝ خصٛف وٝ ثیٗ لْٛ ؿٛٞش ص٘ذٌی وٙی. 

ثبثبت وٝ ٔشد خیّی سٚی سفتبس ثمیٝ ثب تٛ حؼبع ؿذٜ ثٛدْ. اٌٝ وؼی ثٟت چپ ٍ٘بٜ 

ؾ ٔیپشیذْ. داس ٚ ٘ذاسْ تٛ ثٛدی. چیضی ثٝ جض تٛ ٘ذاؿتٓ ٔی وشد ٔثُ پًّٙ صخٕی ثٟ

ی آسصٚٞبیی وٝ ٚاػٝ خٛدْ داؿتٓ، ػٛختٝ ثٛد. ٔی جٍٙیذْ وٝ آسصٚٞبی تٛ دیٍٝ. ٕٞٝ
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٘ؼٛصٖ. ٔی خٛاػتٓ خیّی چیضایی سٚ وٝ ٔٗ تجشثٝ وشدْ، تٛ تجشثٝ ٘ىٙی. خذا اص 

پذستش ثٛد ٚاػٝ تٛ. یٝ ٚلتبیی ػٕٛت ساضی ثبؿٝ. اص ثشادس، ثشداستش ثٛد ٚاػٝ ٔٗ. اص پذس، 

وٝ ٔبٔبٖ ثضسٌت ثب حشفبؽ دِٓ سٚ ٔی ؿىٛ٘ذ ٔثُ وٜٛ پـت ٔٗ ٚ تٛ ٔی ایؼتبد ٚ 

 ػبوتؾ ٔی وشد. 

 دسد سٚ ثٝ خبٔٛؿی ٔی سفت.

 چشا دِت سٚ ٔی ؿىؼت؟ چی ٔی ٌفت ٍٔٝ؟-

 دػتؾ سا صیش ػشْ ٌزاؿت ٚ ٔشا ثٝ خٛدؽ ٘ضدیه تش وشد.

دػتؾ سفتٝ ثٛد. خیّی ػؼی ٔی وشد ثبٞبْ ٔذاسا وٙٝ.  اٚ٘ٓ ٔبدسٜ. پؼشؽ تٛ جٛٚ٘ی اص-

ِٚی ٌبٞی دیٍٝ طبلتؾ طبق ٔی ؿذ. ٔی ٌفت حتٕبً تٛ ثب پؼشْ ٘بػبصٌبسی وشدی وٝ 

تٛ ػٗ وٓ پشپش ؿذ. خٛدْ داؽ داؿتٓ. ایٗ حشفب آتیـٓ ٔی صد. چٙذ ثبس خٛاػتٓ دػتت 

ایٗ خٛ٘ٝ اص ٌُ ٘بصوتش سٚ ثٍیشْ ٚ اص خٛ٘ٝ ثشیٓ. أب ػٕٛت اتٕبْ حجت وشد وٝ اٌٝ تٛ 

 ثٝ ٔٗ ٚ تٛ ثٍٗ، خٛ٘ٝ سٚی ػش ٕٞٝ خشاة ٔی وٙٝ. 

 ِجٓ سا ٌبص ٌشفتٓ.

 ی لّجی.خت آخٝ ثبثبْ خیّی جٖٛٚ ثٛدٜ ٚاػٝ ػىتٝ-

 ػىٛت وشد. طٛال٘ی. آٜ وـیذ. طٛال٘ی تش.
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ٔشي پیش ٚ جٖٛٚ ٕ٘یـٙبػٝ. اٌٝ لشاس ثبؿٝ ثیبد، وُ وبئٙبتٓ دػت ثٝ دػت ٕٞذیٍٝ -

 ٘ٗ جّٛؽ سٚ ثٍیشٖ.ثذٖ ٕ٘ی تٛ

 ٕٞبٖ حشفٟبی تىشاسی....آٜ...

ت ثبثبت سفت. ٔٗ ٚ تٛ ثب ٞٓ تٟٙب ؿذیٓ. ٞی لذ ٔی وـیذی ٞی ٔٗ لشثٖٛ صذلٝ-

ٔٗ ٚاػٝ خٛدْ ویف ٔی وشدْ وٝ ٕٞچیٗ دختشی داسْ. ٔی سفتٓ. تٛ حشف ٔی صدی ٚ 

آخٝ چـٓ ٚ چشاؽ خٛ٘ٝ ثٛدی. دٚ سٚص وٝ ٔی سفتی پیؾ داییت، ٕٞٝ ٔبتٓ ٔی ٌشفتٗ. 

تٛ ثب خٙذٜ ٞبت ثٝ دس ٚ دیٛاس ایٙجب جٖٛ ٔیذادی. اص ٟٔشثٛ٘یت چی ثٍٓ ٔبدس؟ اص 

ٕٞٝ ثیـتش لـٍٙی ٍ٘بت. اص پبوی دِت. ته دختش خٛ٘ٝ ثٛدی ٚ ػضیض دَ ٕٞٝ. اص 

 خٛدْ. ػضیضدَ خٛدْ. 

 چـٕب٘ٓ وٓ وٓ ٌشْ ٔی ؿذ.

ٌبٞی دػٛأٖٛ ٔی ؿذ. لٟش ٔی وشدی ثبٞبْ. أب ٔی دٚ٘ؼتی وٝ ٞیچىغ تٛ ایٗ -

ی ٔٗ دٚػتت داؿتٝ ثبؿٝ. حتی اٌٝ ٔٗ ٔمصش ثٛدْ ثبصْ د٘یب ٕ٘ی تٛ٘ٝ ثٝ ا٘ذاصٜ

تٝ دِؾ ثٝ  چٖٛ تٝثشٔیٍـتی پیؾ خٛدْ. ثچٝ وٝ ٕ٘ی تٛ٘ٝ ثب ٔبدسؽ لٟش وٙٝ. 

ٔٗ ٞشوبسی وشدْ فمط ٚاػٝ  ٍٔٝ ٔیـٝ ثچٝ ثٝ ٔبدسؽ ؿه وٙٝ؟ٔبدسؽ اػتٕبد داسٜ.

     . اص ٚلتی تٛ سٚ ٌزاؿتٗ تٛی ثغّٓ، ٞشلذٔی وٝ ثشداؿتٓ ثٝ ػـك تٛ ثٛدٜ.تٛ ثٛد

ٕ٘ی ٌٓ ٞیچ ٚلت اؿتجبٜ ٘ىشدْ. ِٚی حتی اؿتجبٕٞٓ اص سٚی خیشخٛاٞیٓ ثٛدٜ. آخٝ 

ٔبدس ثٛدٖ یؼٙی چی. ؽ آػیت ثض٘ٝ. تٛ وٝ ٕ٘ی دٚ٘ی ٍٔٝ یٝ ٔبدس ٔی تٛ٘ٝ ثٝ ثچٝ

٘فشیٗ  ثذتشیٗٔیٍٗ اٌٝ ٔی خٛای وؼی سٚ دػبی خیشی وٙی وٝ ٕٞضٔبٖ ٚاػؾ 
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ثبؿٝ، دػب وٗ ٔبدس ثـٝ. ٔٙٓ دػب ٔی وٙٓ ٔبدس ؿی. ٘فشیٙٝ. ِٚی لـٍٙٝ. تب ٔبدس ٘ـی 

 ٕ٘ی دٚ٘ی ٔٗ چی ٔیٍٓ. تب ٔبدس ٘ـی دسوٓ ٕ٘ی وٙی.

 ٛد.اٍ٘بس دیٍش ثشای ٔٗ حشف ٕ٘ی صد. ٔخبطجؾ خٛدؽ ث

ٚلتی ٔبدس ثـی، ٔی فٟٕی ٔشیضی ثچٝ یؼٙی چی. حبضشی خٛدت ثٕیشی، ِٚی -

ت ػشٔب ٘خٛسٜ. اصت دٚسؽ وٙٗ؟ اصت دٚس ؿٝ؟ دِت ٔی خٛاد چـٓ ٞشوغ وٝ ثچٝ

ت سٚ اصت ثٍیشٜ دسثیبسی. أب ثٝ خبطش خٛؿجختیؾ د٘ذٖٚ سٚ جیٍشت ٔی خٛاد ثچٝ

بس وٝ تٛ سٚ سٚی تخت ثیٕبسػتبٖ ٔیزاسی ٚ ِت ٕ٘ی ص٘ی. ٔٗ ٞضاس ثبس ٔشدْ تش٘ج. ٞشث

ٔی دیذْ ٔی ٔشدْ. ثٝ خذا اٌٝ تشع ایٙٛ ٘ذاؿتٓ وٝ ثٝ ٞٛؽ ثیبی ٚ وؼی ٘جبؿٝ اصت 

پشػتبسی وٙٝ، ٕٞٛ٘جب ػشْ سٚ سٚی تختت ٔیزاؿتٓ ٚ ٔیشدْ. ٕٞؾ ثٝ خذا ٔی ٌفتٓ 

ٔٗ تٛ وٝ خجش داسی ٔٗ چی وـیذْ تٛ ایٗ ص٘ذٌی. ٕٞیٗ دِخٛؿی سٚ ٞٓ اصْ ٌشفتی؟ 

یٙىٝ تٛ خٛة ثبؿی ٞشوبسی وٝ ثٍی وشدْ، ِٚی تٛ ؿذی ثضسٌتشیٗ دؿٕٗ ٚاػٝ ا

 جٛ٘ٓ. ٘ٝ فمط تٛ، ثضسٌتشیٗ دؿٕٗ جٖٛ ٞشٔبدسی ثچـٝ. ثغ وٝ اریتؾ ٔی وٙٝ.

ػشْ سا ثبال ٌشفتٓ. چـٕٟبیؾ ٔتٛسْ ثٛد٘ذ. ٞٙٛص ٞٓ طبلت ٘فؼؾ ٔٙمطغ ؿذٜ ثٛد. 

 اؿىٟبیؾ سا ٘ذاؿتٓ. 

 ؟ٔٗ اریتت وشدْ-

 ٚ ِجٟبیؾ سا ثٝ پیـب٘ی اْ چؼجب٘ذ.ٔیبٖ ثغض، خٙذیذ 
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اریتٓ وشدی. جیٍشٔٛ خٖٛ وشدی. ثٝ ٔشي خٛدْ ساضیٓ وشدی. ِٚی چىبس وٙٓ؟ ٍٔٝ -

ٍٔٝ ٔی تٛ٘ٓ ٚلتی صذاْ ٔی ص٘ی ٔبٔبٖ، ٚاػت ٔی تٛ٘ٓ دٚػتت ٘ذاؿتٝ ثبؿٓ؟ 

   ٕ٘یشْ؟ ٍٔٝ ٔی تٛ٘ٓ ٚلتی ٔیٍی آخ، صذثشاثشؽ سٚ تٛ لّجٓ احؼبع ٘ىٙٓ؟ ٍٔٝ 

ٍٔٝ ثب لٟش سٚت سٚ ثشٌشدٚ٘ی ٚ ٔٗ فذای حبِت چـٓ ٚ فشْ اثشٚت ٘ـٓ؟ ٔی تٛ٘ٓ تٛ 

ٔیـٝ تٛ ٔٙٛ ثزاسی ٚ ثشی ٚ ٔٗ تب آخش د٘یب د٘جبِت ٘یبْ؟ اِٟی ٔبدس ثـی تش٘ج. اِٟی 

 ٔبدس ثـی تب ثذٚ٘ی ٔٗ چی وـیذْ. 

 دِٓ اص خٛدْ ؿىؼت. اص خٛدْ ثذْ آٔذ. 

 ٔٗ...خیّی ثیشحٕٓ؟-

 یٓ سا صدٚد.اؿىٟب

٘یؼتی ٘فؼٓ. تٛ ٟٔشثٖٛ تشیٗ ٚ خٛؽ لّت تشیٗ ٚ پبن تشیٗ دختش  تٛ ٚ ثیشحٕی؟-

د٘یبیی. فمط ٞٙٛص ثچٝ ای. ػٙت وٕٝ. فىش ٔی وٙی ص٘ذٌی ٕٖٞٛ آثٙجبتیٝ وٝ ٚلتی 

ٌشیٝ ٘ىٗ ٔبٔب٘ی. ٌشیٝ ٘ىٗ دختش اال٘ٓ ثچٝ ثٛدی ثب لٟش وشدٖ اص ٔٗ ٔی ٌشفتیؾ. 

. ٞٙٛصْ ٙٓ، اؿىت سٚ دسآٚسدْ. دِٓ خیّی پش ثٛدخٛؿٍّٓ. خٛاػتٓ حٛاػت سٚ پشت و

پشٜ. ِٚی دیٍٝ ٟٔٓ ٘یؼت. تٛ ثشٌـتی. خذا دٚثبسٜ تٛ سٚ ثٟٓ ثخـیذ. ثٝ جض ایٗ چی 

ٔیخٛاْ ٍٔٝ؟ وی ٔیٍٝ تٛ ٔٙٛ ٕ٘یـٙبػی؟ ٔیـٙبػی وٝ اٚٔذی تٛ ثغّٓ تب ٘بصت وٙٓ ٚ 

ی وٝ. حتی اٌٝ ٔغضت دسدات خٛة ؿٝ. اٌٝ ثٝ جبی ٔٗ ٞش صٖ دیٍٝ ای ثٛد ٕ٘ی سفت

ٔٙٛ یبدؽ ٘یبد، لّجت ٚ سٚحت ٔی دٚ٘ٝ وٝ ٔٗ ٔبدستٓ. حتی اٌٝ ػمّت اص ٔٗ ٘بساحت 

٘شٜ ثٝ ایٙىٝ ثٙذ٘بفت سٚ اص ٔٗ جذا  تثىٙٝ. چـٕدَ ؿٝ، احؼبػت ٕ٘ی تٛ٘ٝ اص ٔٗ 
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ی تٛ٘ٝ ٕ٘ ؽ ٚصّٝ. ٞیچیثٝ ثچٝ ػت ٚ ٘فغ ٔیىـٝٔبدسی تب ٚلتی ص٘ذٜ وشدٖ. ٞش

 تٛ سٚ اص ٔٗ جذا وٙٝ. ٞیچىغ ٕ٘ی تٛ٘ٝ تٛ سٚ اص ٔٗ ثٍیشٜ. 

ٚ  ب پّىٟبیٓ ػٍٙیٗ ؿذٜ ثٛد٘ذ چٖٛ ٔبدسْٔثغض داؿتٓ، آٜ داؿتٓ. اؿه داؿتٓ. ا

 .٘ذٞٙٛص ٞٓ ؿفب ثٛد دػتب٘ؾ
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زیٛار چیٗ ٞٓ . أا ٕتز صسای تّٙس یاسیٗ آسارْ تسٞسسزْ ٌذاضتٓ تّىٝ ورا رٚی تاِص 

 ٕ٘ی تٛا٘ست ٔماتُ ذٙسٜ ٞایص سس ضٛز.

 تا صثح اس زرز ٘رٛاتیس.، ِٚص وٗ تذار استزاحت وٙٝ. زیطة ٖیاسیٗ جا-

حٛصّٝ اذٓ ٔٗ ت سً٘ تشٖ تٝ واپیتاٖ. ٛای ذٛزذتٛ تٕیزی راٜ ٘سارٜ سٖ ػٕٛ. ٔی -

 تز٘ج...آٞای  ٚ ترٕص رٚ ٘سارْ.

 ػصثا٘یت تاِص را پزت وززْ ٚ ٌفتٓ:ٔحىٓ اس رٚیٓ وطیسٜ ضس. تا پتٛ 

  چی ٔیرٛای اَٚ صثحی؟ تزٚ تیزٖٚ ٔی ذٛاْ ترٛاتٓ.-

 سز سیز ذٙسٜ.پمی 

 تثیٙٓ.پاضٛ پزٚفسٛر تاِتاسار ضسی. . ضثیٝ ٍ٘اٜ طٛافلی-

 تٝ زست آٚرزٖ پتٛ، زستٟایٓ را زر ٞٛا تىاٖ زازْ.ای تز

 وٗ.ِٚٓ  ٓ ٔیاز.اتٔیٍٓ ذٛ-

ٍ٘اٞص ٔطرص تٛز ز٘ثاَ اس ٔٛٞایٓ را زٚر زستص تپیچس. ك تٛا٘ست ٔثُ ساتٕ٘ی 

  را لٛرت زازْ. اْ  زستاٚیش است. ذٙسٜ

 ٘سارْ.یاسیٗ تزٚ تیزٖٚ تٛ رٚ ذسا. حاَ -
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 تٝ زستٓ رضایت زاز ٚ ٚازارْ وزز تزذیشْ.تاالذزٜ 

لثُ اس ػازی س٘سٌیت. تایس  تٝ رٚاَواپیتاٖ زستٛر زازٜ استزاحت تسٝ. تزٔیٍززی -

جٛری لٟٜٛ ای ٔیطٓ وٝ سٝ ایٙىٝ تزْ سز وار فزٔایطات واپیتاٖ رٚ ا٘جاْ تسْ. ٌٚز٘ٝ 

 تیرٛزی ٘شٖ.سٚر  ٍززٜ.ٕ٘یسآِ تٛ ٚایتىس ترٛاتٓ رٍ٘ٓ تز

 ٞز زٚ زستٓ را چسثیسٜ تٛز وٝ احساس ٔی وززْ االٖ است تاسٚیٓ وٙسٜ ضٛز.طٛری 

  رٚاَ ػازی س٘سٌی چیٝ؟-

 را تٛسیس ٚ ٌفت:ِپٓ 

یٝ آتی تٝ زست ٚ صٛرتت تش٘ی ٚ یٝ ضٛ٘ٝ تٝ ایٗ سیٓ تّفٙات تىطی رٚاَ تٛ تا -

  ٚاست. ٔیارْػازی س٘سٌیت رٚ 

تٛز  ٘طستٝسز ٔیش ِد وٙاٖ تٝ سٕت تٛاِت رفتٓ ٚ ِثاسٟایٓ را ػٛض وززْ. یاسیٗ ِد 

 وٝ زیس ٌفت:صثحا٘ٝ ٔی ذٛرز. ٔزا ٚ زٚ ِپی 

 ٔشٜ ای ٔیسٜ.چٝ  وٛفتت تطٝ ایٗ وٛرٖ فّىسا.-

 پزسیس:ٔازر 

 تٟتزی؟ -

 جٛاب زازْ.والفٝ 

 ؟تٓ تیزٖٚ وطیسی زارْ زراس تىطٓ. ٚاسٝ چی ٔٙٛ اس ترذٛاتٓ ٔیاز. زٚست -
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 ی ذاِی را ػمة سز ٚ سٟٓ ٔزا پیص وطیس.واسٝیاسیٗ 

أزٚس، رٚسی ٘یٓ ساػت یٌٛا وٝ ٞز رٚس واپیتاٖ ٌفتٝ تایس یٌٛا رٚ ضزٚع وٙی. اس -

 . اضافٝ ٞٓ ٔیطٝ

 اذٓ وزز.زر ٔا

ٚلت زارٜ. چٝ یٌٛا؟ تٛ ایٗ سزٔا؟ تز٘ج ٞٙٛس زرست ٚ حساتی ٕ٘ی تٛ٘ٝ راٜ تزٜ. زرز -

 ؟یٌٛاست

ی زْٚ را ٞٓ تّؼیس ٚ زر حاِیىٝ زٚر زٞا٘ص را پان ٔی وزز واسٝٔثُ ٞیٛال یاسیٗ 

 جٛاب زاز:

تس تال سزش اس سّطّٗ سذٓ ٚ ضىستٍی ٚ ضىستٝ تٙسی ٚ تزٔیٓ واپیتاٖ یاسزٜ. -

ٔی ٌٝ االٖ حاِیطٝ. ٚلتی ارتٛپس ٚ جزاح ستٖٛ فمزات تیطتز صستا زوتز ٚ اس وٝ  ٜاٚٔس

 ؟ٔی ذٛری یا ٌزسٙٝ تثزٔتصثحٛ٘ٝ  ٚلتطٝ یؼٙی ٚلتطٝ.

 ضسٜ تٛز.اِتٕاس تٝ ٔازر ٍ٘اٜ وززْ. زٚزَ ا ت

 ٌزْ تپٛش وٝ سزٔا ٘رٛری. فمطاٌٝ یاسز ٔیٍٝ ذٛتٝ، ذة حتٕاً ذٛتٝ. -

**** 

 استرز ایستازْ ٚ تٝ یاسز وٝ سیزا٘ساس ٔی ا٘ساذت ٌفتٓ:وٙار   
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 تٛ اصالً یٌٛا تّسی؟-

 ذٛزت یاز ٌزفتٓ.س یٝ چیشایی تّسْ. ا-

 .تغُ وززْرا زستا٘ٓ 

، آًٞٙ ٌٛش ٔیسازْ وٝ ضثط رٚ سزی سیز تغّت ٚ ْوار ٔیىزز ٔٗ ٚلتی یٌٛا-

 آٚرزی؟

 تای اتزٚیص را تاال تزز.یه 

  یٌٛا آًٞٙ ٘سارٜ؟-

 را وٙار ٌذاضت ٚ ٌفت:ا ٘سازْ. ضثط رجٛاتص 

ٔثالً یٌٛا رٚ یازضٝ  .ا٘تراتی ػُٕ ٔی وٙٝ ٞاجسی جسی زارٜ تٛ ٞٓ  یایٗ حافظٝ-

 زیٍٝ چیا یازتٝ؟ ِٚی ٔٙٛ یازش ٘یست.

 را ٘ثاذتٓ.ذٛزْ 

تا ایٗ سرتٝ. ٔٗ زر ٔٛرزش سزچ وززْ. حزواتص فیشیٛتزاپٓ ٌفت یٌٛا وار وٗ. ٔٙٓ -

 زرز ٕ٘ی تٛ٘ٓ.

 تٝ سٕت سیزا٘ساس ُٞ زاز ٚ ٌفت:ٔزا 
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ٛی یٛاش زٚتارٜ ٔاٞیچٝ ٞات لتایس اس ٘زٔطای سثىص ضزٚع وٙی زیٍٝ. یٛاش -

ذٛای تا اٖٚ تایس چیىار وٙی؟ ٔٗ یٝ تز٘أٝ زاّ٘ٛز وززْ رٚ ٌٛضیٓ. ٔی ٗ. یازتٝ ٔیط

 وار وٙیٓ؟

 ٘تٛا٘ستٓ غز ٘ش٘ٓ.أا  را زر آٚرزْ ٚ رٚی سیزا٘ساس ٘طستٓ.ٞایٓ  زٔپایی

ٔٗ ٘سرٝ ٔی پیچٝ؟ ایٗ واپیتا٘تٖٛ تا حاال چٙستار رفتٝ تٛ وٕا ٚ تزٌطتٝ وٝ ٚاسٝ -

  ْ.چٝ ٌیزی افتاز

 ٞٓ وٙار ٔٗ ٘طست ٚ ٌفت:اٚ 

ی ٔٛٞای ٔٗ ٚ تٛ تٝ ا٘ساسٜیاسز زر ٔٛرز چیشی وٝ ٕ٘ی زٚ٘ی حزف ٘شٖ تچٝ جاٖ. -

زِیُ تز ایٗ ٘یست وٝ  ٚ تمیٝ ٞٓ ذثززار ٕ٘یطٗ تٛ ٕ٘ی تیٙیسذٓ رٚ تٙطٝ. ایٙىٝ 

 یٝ وٓ لز تسٜ تثیٙٓ.حاال  ٚجٛز ٘سارٜ.

تٕاْ اَٚ ػجیثی زاضت.  تِذٞا زرز٘ان تٛز٘س. تس٘ٓ تاب ٕ٘ی آٚرز. أا وطص 

وٝ آٔس طت. یازضاٖ حافظٝ ضاٖ تزٌیٛاش یٛاش اٍ٘ار ػضالتٓ ٔماٚٔت ٔی وزز٘س. أا 

ٝ یازْ رفت غزق ضسْ وچٙاٖ  .ٚ چمسر زر آٖ ٔاٞز٘س چمسر ایٗ ٚرسش را زٚست زار٘س

ٟٓ ٘شزٜ تٛز زر ػآِ ٚ تا سٔا٘ی وٝ آخ تّٙس یاسیٗ تٕزوشْ را ت وجا ٞستٓ ٚ چٝ ٔی وٙٓ

 را ٔاساص ٔی زاز.زز٘ص ٌ را تزٌززا٘سْ.سزْ  ذٛزْ ٔا٘سْ.

 چتٝ؟-



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

6 
 

. ٌزٜ تاسٙٓ تٛ زٕٞٙٝٙجٛری پیچ ٔیرٛری؟ یٝ ِحظٝ تٝ ذٛزْ اٚٔسْ زیسْ یچجٛری ا-

 ذٛرزْ. 

 ٚ ٌفتٓ: ذٙسیسْاس ٔستٟا تّٙس تؼس 

 ذٛب تٛز.. ذیّی ٔزسی-

 ٚ ٌفت:تزذاست 

یا ی تؼسی ایٙٝ وٝ تزی تٛ ٚاٖ حْٕٛ ٚ ػضالتت رٚ ریّىس وٙی. ٔیزی ٔزحّٝ-

 ؟تثزٔت

 وٕه یاسیٗ ٟٔٙٓ تزذاستٓ. تٝ

 ٕٖٔٙٛ.تاسْ  .ٔیزْ ذٛزْ-

تززاضتٗ حِٛٝ تٝ اتالٓ رفتٓ وٝ ذأٛش ٚ رٚضٗ تزای وزز تٝ ساذتٕاٖ تزٌززْ. وٕىٓ 

 را تالفاصّٝ ضٙاذتٓ.ضسٖ ٔٛتایّٓ تٛجٟٓ را جّة وزز. ضٕارٜ 

ٔٗ تایس تاٞات حزف ٕ٘یذارٖ ٘شزیىت ضٓ. ِٚی رٛاْ تثیٕٙت. پسزػٕٛٞات تز٘ج ٔی-

صستا زوتز ٘طٖٛ زازْ. ت زستٕٝ. تٝ پزٚ٘سٜوپی  .زٚ٘ٓ وٝ ٔٙٛ ٔیطٙاسیتش٘ٓ. ٔی 

 ی تٛ آسیة ٘سیسٜ. حافظٝ

وٝ زوتز تٝ ٔازر ٚ ػٕٛ . حزفٟایی فتازاس زستٓ سز ذٛرز ٚ اترت ٘طستٓ. ٌٛضی رٚی 

 تستٝ تٛزْ ٚ ٌٛش ٔیسازْ. چطٕٓ رأٗ  سز تٛی ٌٛضٓ تىزار ضس.
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سزجاضٝ. رفّىس ٞا وأالً  یحافظٕٝٗ. ر آی ٚ اسىٗ ٞا ٕٞٝ ساِ٘ٛار ٔغشٞا، اْ آ"

تؼضی ٚلتٟا ٔغش،  فیشیىی ٘یست. ةفمط ٘اضی اس آسی رٚ تٝ ذاطز ٕ٘یارٜ ٌذضتٝایٙىٝ 

ایٗ ٘ٛع ٕیٓ تٝ فزأٛضی ا٘تراتی ٔیٍیزٜ. ٔؼٕٛالً تٝ ذاطز واٞص زرز ٚ ر٘ج، تص

ی فیشیىی ٚ ٌاٞی ٕٞزاٜ تا ضزتٝ ؛زی ضسیس رٚحی تٝ ٚجٛز ٔیاتؼس اس ضزتٝفزأٛضیٟا 

ش. وٝ ٕٞٝ چی یازضٝ تٝ جش ٔزي تچٝ پسریٔثالً . ی فیشیىیضزتٝ ٌاٞی ٞٓ تسٖٚ

س٘ی وٝ سمطص رٚ فزأٛش ٔی وٙٝ ٚ تٛٞٓ تارزاریص ایٙمسر ضسیسٜ وٝ حتی یا 

زر پٛچٝ. أا تارزاریص  ٔیاز سزاغصایٕاٖ ٜ تشرٌتز ٔیطٝ ٚ زرز سضىٕص ٔاٜ تٝ ٔا

٘ظز اس  ذتزتٖٛ، رٚحص آسیة زیسٜ.٘ظز ٔیزسٝ، تیطتز اس جسٓ زتٝ  ٔٛرز ایٗ ویس ٞٓ

ػّٓ پشضىی ٘ٝ زرٔا٘ی ٚاسٝ ایٗ فزأٛضی ٚجٛز زارٜ ٘ٝ ٔیطٝ پیص تیٙی وزز وٝ 

تٝ تزٌطتص ٘ساضتٝ  ٞٓ اصزاری یس صثٛر تاضیس. ٕٞیٗ.تازرست ٔیطٝ یا ٘ٝ. فمط 

 "لتیٝ وٝ ٕٞٝ چی یازضٖٛ ٔیاز.ٔؼٕٛالً ضٛن اصّی ٚتاضیٗ. چٖٛ 

 ٓ ضسْ ٚ پیاْ را ذٛا٘سْ.ذ ٚ ذأٛش ضس. ٌٛضی زٚتارٜ رٚضٗاسىزیٗ 

ٔی اٚٔسْ تٛ   ٚلتی تاٞاْ لٟز ٔی وززی اس زیٛار تاال ٔی وطیسْ ٚٝ جٛاب تسٜ. یازت -

پیص ٔٗ راست  رٚ ٘سی یٝ جٛری ذٛزْ رٚ تٟت ٔی رسٛ٘ٓ.تّسْ. جٛاتٓ ذٛ٘ٝ؟ ٞٙٛسْ 

أا ٔٙٓ حزفی ٘سارْ. فزأٛش وٗ. تصٕیٓ ٌزفتی ٕٞٝ رٚ فزأٛش وٙی ٝ. اٌٝ ظٔحفٛ

 جٛاب ٔٙٛ تسٜ. 

 وززْ.تایپ 



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

8 
 

 چی ٔی ذٛای؟-

 طَٛ وطیس.جٛاتص 

 ٔیای تیزٖٚ؟-

 ٘ٛضتٓ.

 یاْ تیزٖٚ. سٜ تٟٙا اس ذٛ٘ٝ تتاجاسٜ ٔأا٘ٓ وٝ  حآِ ذٛب ٘یساٚ٘مسرٕ٘ی تٛ٘ٓ. -

 سزیغ آٔس.جٛاتص 

 تا ِیال تیا.-

 والس زارٜ. ٘یستص.ست. تؼساسظٟزْ ِیال ٔسرسٝ-

 را رٚی لّثٓ ٌذاضتٓ تا طپص تیص اس حسش را وٙتزَ وٙٓ.زستٓ 

 .ی تاِىٗ تاضٝحٛاست تٝ پٙجزٜفمط تٛ وٝ ٘یستص. یاسز  ذة پس ٔٗ ٔیاْ پیطت.-

 فىز وززْ ٚ ٘ٛضتٓ.وٕی 

 یه ٔٙتظزتٓ. ساػت تاضٝ. حسٚز-

 ا تٝ اسٓ یاسز تغییز زازْ ٚ تایپ وززْ.ی چتٓ رٔٗ صفحٝزیٍز جٛاب ٘ساز. أا اٚ 

 زر ٔیاٖ تذارْ. ذٛ٘ٝ؟ یٝ ٔساِٝ ٟٕٔٝ وٝ تایس تاٞاتٖٛ ٗٔیطٝ أطة تیای-
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موریت اید ماشت و خیلی منتظر ماندم که جواب بدهد اما نداد. گفته بود چند روزی نیس

داشت نعادت  شاید همیا هم نمی داد.  . مثل همان وقتها که جواب ثمر رابودرفته 

اس  بارند رگز. چهچندبار با او تماس گرفته بودم؟ شاید  من تا کنونجواب بدهد. مگر 

 ومع کردم جذهن آشفته ام را توی بقچه ای مطمئناً هیچوقت. ؟ داده بودماس ام 

ود. بیاد زداخل جمجمه ام گذاشتم تا به وقتش سر و سامانش دهم. کوفتگی بدنم 

یلم گ موباای زنصد دل از گوشی ام بکنم،. اما تا اراده کردم مجبور بودم دوش بگیرم

 ود.ر نببرخاست. هیجانزده به اسم نقش بسته روی اسکرین خیره شدم. اما یاس

 سالم خانوم دکتر.-

 سالم عزیزم. حالت چطوره؟-

 خوبم. شما خوبین؟ همه خوبن؟-

 صدایش گرفته بود.

 بهتره؟  همه خوبیم. تو چطوری؟ دردات-

. پرسید ا میری به هوش آمده بودم هرچند وقت یکبار تماس می گرفت و حالم از وقت

 هم خودش و هم خانواده اش.

 بهترم. چه خبر؟-
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 صدایش دور شد.

 هم یه احوالی ازت بپرسم، هم اینکه... سالمتی. گفتم-

 د.اش باعث شد دلم فرو بریز "هم اینکه"سکوت بعد از 

 چیزی شده؟-

 زیر گلویش گذاشته بودند. انگار برای حرف زدن چاقو

 یز جدیدی نیست. خیلی با خودم کلنجار رفتم که چجوری بهت بگم...چ-

 دیگر نتوانستم بنشینم. به سمت بالکن رفتم.

 چی شده؟-

 واقعیتش...-

 داشت جان به سرم می کرد.

 ...ترایط حافظهت به خاطر شبهم خبر رسیده که خانواده-

 تا آخرش را خواندم .

 پوالم رو از چنگم در بیارن؟میخوان -

 شه. برخواست دادن که قیومیت و مدیریت اموال و داراییات به اونا سپرده د-

 ..آه...آه.
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 می تونن؟ -

ازی به این خوای بی صالحیت عقلیت رو تایید می کنه، مگر اینکه بپزشکی قانون نه.-

 ادامه بدی. که اگرم بخوای همچین کاری بکنی من بهت اجازه نمیدم.

 د.بودنبه دیوار تکیه زدم. هرچند که حتی دیوارهای این خانه هم مستحکم ن

 می تونم از اموالم محافظت کنم؟م و نیعنی ادعا کردن که من دیوونه-

 ود.آه کشید. انگار او هم در این حجم بیرحمی مانده ب

اید فقط شنیدم. ولی بتم نرسیده. متن شکایت به دسیه همچین چیزایی. هنوز -

م رو بر مدارک وعیه منم باید دفا آمادگیش رو داشته باشیم. تو باید تصمیمت رو بگیری.

 اساس تصمیم تو جمع و جور کنم. نباید آچمز بشیم.

ودند من ب از این که همچنان دنبال مال و منالچشم و بینی و گلویم می سوخت. 

 تعجب نکردم. تعجبم از اینهمه دورویی و ریا بود.

 ؟ه فرار کردم؟ حاال درکم می کنینین خونحاال متوجه شدین من چرا از ا-

 نفس کشیدن برای او هم سخت شده بود.

خودت رو نباز دخترم. من باهاتم. نه به عنوان وکیل. تو هم عین نسیمی واسم. واسه -

ت یه همین باید به حرفم گوش بدی. تو این بازی رو شروع کردی که به خانواده
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کاراشون اشتباه بوده. اما انگار نبوده. منم  فرصت دیگه بدی تا ثابت کنن برداشتت از

م با واقعیت کنار بیایم. ایندفعه فرق شوکه شدم. منم باورم نمیشه. اما دیگه مجبوری

 سهمت از اون خونه باغ رو هم میگیریم.داره. نه تنها کوتاه نمیایم بلکه 

 دندانهای انتهاییم را روی هم فشار دادم.

تا  یعنی نمی تونستن یه کم صبر کنن ص شدم؟مگه هنوز چند وقته که من مرخ-

وم نن خانمیک حالم بهتر شه؟ من با این آدما چیکار کردم که اینجوری دلم رو خون

ه هنوز ک کسیا ب من دختر این خونه نیستم و یه غریبه، آدمبر فرض که دکتر؟ اصالً 

    نکار روای جونتون هم شما با دشمن نمی تونه درست راه بره اینجوری تا می کنه؟

 می کنین؟

 سخته...ترنج...من می فهمم چقدر -

 حرفش را قطع کردم.

و ثروت  ی یه ارزن، به پولونه من چی میکشم. اگه حتی اندازهدنه. هیچکس نمی -

ا، حتی مده به برو  اهمیت میدادم اینقدر دلم نمی سوخت. به خدا اگه بهم می گفتن اینا

کنن؟  نمی نمی پرسیدم چرا؟! این پول چیه که به خاطرش به یه دختر مریضم رحم

دن بد بو ینهمهایعنی ر اینهمه سال با این آدما زندگی کردم و نشناختمشون؟ من چطو

م فظهش حاو نفهمیدمشون؟ من با اینهمه غصه چطوری زندگی کنم خانوم دکتر؟ کا

 واقعاً پاک شده بود. اصالً کاش مرده بودم.

 صدایش رنگ اضطراب و وحشت گرفت.
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ن میام رنج، باز حماقت نکنی یه بالیی سر خودت بیاری. همونجا که هستی بموت-

و پشت رحله رین مادنبالت، میریم بیرون یه کم با هم حرف می زنیم. تو قبالً یه بار 

 سر گذاشتی. دیگه واسه بار دوم خودت رو نابود نکن. 

 روی دیوار سر خوردم و نشستم. اشکهایم روان شدند.

ر مریض وزه. اگه اینقدسدش بیشتره. دلم خیلی بیشتر واسه خودم می ایندفعه در-

من  شکست. نمی نبودم، اگه به خاطر مریضیم بهشون پناه نیاورده بودم، اینقدر دلم

و روزای واست تمی خ ی ناراحتیام بازم دلمبهشون پناه آورده بودم خانوم دکتر. با همه

ن لت بکشخجا یادم نیست که نه اونا سختم پیششون باشم. گفتم بذار فکر کنن هیچی

 وشحالی ه و خوکردم اونهمه گریفکر و نه من مجبور بشم دوباره ولشون کنم و برم. 

ستادم عنت فرخودم ل بهباز باورشون کردم. گول خوردم. بازم مراقبت از من واقعیه. بازم 

ی مه کارایهوجود  زدم به خلی و خنگی که بتونم بمونم. بارو خودم ن کردم. شوکه اذیت

 نگو ی ول ده.بکین که با من کردن بازم فقط بودن با اونا می تونست اینهمه درد رو تس

نقشه  ترنج پولاز برگشتن ترنج خوشحال نیست. واسه کسی  کسی ترنج رو نمی خواد.

 ؟کار کنمآدمای سنگدل و بیرحم چمن با این آخه  کشیدین.ای خدا....

چکار کنی؟ مثل خودشون رفتار می کنیم. وقتی اینقدر پول پرستن، پولشون رو -

هرکار تو بخوای می کنیم. تو که تنها رو ازشون میگیریم. خونه ازشون می گیریم. 

وسایلت رو جمع کن میام دنبالت. من از روز اول بهت گفتم برگرد  نیستی. همین االن
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پیش خودمون. سوییت بهراد هنوز مال توئه. تا هروقت بخوای. تا ابد. واسه یکی بمیر 

و  دارن، تو هم دوستشون نداشته باشکه واست تب کنه. اگه حس می کنی دوستت ن

تا یه ساعت  رو ببند.مدونت واسه کسی که دوست نداری و دوستت نداره غصه نخور. چ

 به بقیش هم فکر نکن. همه رو بسپر به من.دیگه اونجام. 

 برایی م. چیزبرای بستن نداشتچمدانی  اشکهای شورم لبهای خشکم را می سوزاندند.

 سهمی از این خانه نداشتم.بردن نداشتم. من 

ا ن رو عزشونمیام. تا جشنشب نه. تا کاخ آرزوهاشون رو خراب نکنم میام. ولی ام-

 ر فرار     بی خب وکی اشیوندفعه اینکنم نمیام. تا داغ این پول رو به دلشون نذارم نمیام. 

رو هم  ا اونام. تنمی کنم. تا دونه به دونه پلهای پشت سرم رو بمب گذاری نکنم نمیا

 به این آتیشی که خودمو می سوزنه، نکشونم؛ نمیام. 

 میخوای چیکار کنی؟-

 خودم را از زمین کندم و گفتم:

هست.  یاشارمبچه های  هست، مالم ه رو نمی خوام. اینجا مال یاسینمن این خون-

رن.  وندن ندامجز اینجا سقفی واسه به مادرش اینجا زندگی می کنن. و پدر و لیال 

. نکنین اقدامی این خونه هیچواسه  وشی این چند نفر رو ازشون بگیرم.تونم دلخنمی 

 خوام تیکه پاره شه. نمی 

 !عجیب نبود گریه کردن به حال ترنج...او هم گریه می کرد. که شاید 
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 ؟ مطمئن باشم خوبی؟ مطمئن باشم دیگه حماقت نمی کنی؟ ترنج-

دم و گاه کرکینگ می رفتند نی هم به سمت پارعمو و یاسین که شانه به شانهبه 

 م:گفت

 م.نمی کن اینکار رورانید که باز تیغ بردارم و رو دستم بکشم، نه. دیگه اگه نگ-

ه بفتم و لکن گررا به نرده های بادیگر سرما را هم حس نمی کردم. دستم خوشبختانه 

ه عمو ب د وش متوقفرا صدا زد. یاسین  واز باالی پله ها عمباغ زل زدم. پدربزرگ 

  د. ن دادست تکاطرف پدربزرگ رفت و در همان حین نگاهش به من افتاد. برایم 

ام ه د. چانبخند زلو به رویم ثانیه ایستاد چند  ام لرزید برایش دست تکان دادم.چانه 

 گفت:بلند  م.لرزید و به رویش لبخند زد

 خوبی بابا؟-

 ام لرزید و بلند گفتم:چانه 

 خوبم عمو جون.-

 چیزی نمی خوای برگشتنی واست بخرم؟-

 ریزی از پهلویم گرفتم.نیشگون 

 الن؟میاد اهوس انار کردم. گیر -
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 وسعت گرفت.لبخندش 

 ن خونه؟هر صبر کنی یا بدم بچه ها بیارتونی تا ظمی مگه دست خودشه گیر نیاد. -

 را تکان دادم.سرم 

 گیرم و بخوابم. بام دوش خومی  نذاشت بخوابم.می تونم صبر کنم. یاسین -

 .یاسین بلند شداعتراض 

  نه.کم چغلیمو می شم خودچجلو چجوری صفت نگاه نگاه بی -

 ..!قدر.دوستش داشتم. چدلم قربان صدقه اش رفتم. چقدر در  ام لرزید.چانه 

. بذاره رپ باش رشته توآمنا گفتم یه کن. به می کنی باباجون. استراحت  کار خوبی-

 م.می کن وقتی اومدیم خودم میام بیدارتتو این هوا می چسبه. بخواب دورهمی 

 نمی توانستم حرف بزنم. چانه ام بیش از حد بود. دیگر لرزش 

 باشه.-

وست تم. پتاق برگشهر سه نفرشان و به ابرایشان دست تکان دادم. برای دوباره 

ست دلوی شکالتها و لواشکهایی که داخل کمد قایم کرده بودم، پیدا کردم و ج

 با یک لیوان شیر وارد اتاقم شد و گفت:گذاشتم. مادر 

  ی.شتی بعد از ورزش شیر بخوردات شیر آوردم. عادت هنوز نرفتی حموم؟ واس-

 آینه به خودم نگاه کردم. توی 
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 ؟گاهیبری آرایشممنو  ببین چه پر شده.و مرتبه مامان. ابروهامموهام نا چقدر-

م را موهای برق می زد. پایینرا روی میزم گذاشت و کنارم ایستاد. چشمانش  شیر

 نوازش کرد و گفت:

گیم بیاد به منا بمیخوای د شده. بلنو تراشیدن. نامرتب به خاطر جراحی موهات ر-

 مرتبشون کنه؟ همیشه اون واست کوتاه می کرد.

 یک خروس توی گلویم نشسته بود و به جای من حرف می زد.انگار 

 ؟ابروهامم درست می کنه-

 را بوسید.صورتم نمی رسید. بازویم  بهقدش 

 بهش زنگ بزنم. رمر ببذاچرا درست نکنه قربونت برم؟ -

 کرده بود. بچه ها ذوقمثل 

 ه. ی نمیرساله دست و دلم به هیچیه  ؟بگم یه رنگم واسه من بذارهنظرت چیه -

ی خیلنوز هنهمه پیر شدن، یاهمه سفید شده بودند. برای می گفت. موهایش راست 

 جوان بود.

 .هنوز عزادارهسال شوهرش رفته. خودش زشت نباشه. تازه یه وقت -
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 ورد.آ ا پاییننده بود بست و صدایش ربالکن را که باز مادر را تنگ کرد. چشمانش 

 سه.شامم میرم ، چند وقته یه بوهایی بهپنهونچه تو خدا که پنهون نیست از از  -

 بود و نگ شدهتبرای این خبر آوردن های مادر را مالیدم که اشکی نشود. دلم چشمم 

 نبود.هم، اینقدر خر خر  خود قرار بود باز هم تنگ شود.

ل گیاش، گیدتوجهاتش، رس نگاهاش، گیره. سری منا پیش یااحساس می کنم گلو-

 چیزیو ت .هیه کم مشکوککه . خالصه ش وقتی یاسر صداش می زنهانداختن گونه

 ردی؟احساس نک

اسر یت به حال حاضر آخرین چیزی که برایم اهمیت داشت منا و احساساتش نسبدر 

 بود.

 شوهرش مرده آخه.نمی کنم. تازه دونم. فکر نه. نمی -

 کشید و گفت:آهی 

دن رم دت نیست که بعد ازیا شی از اون بنده خدا نداشت که. توخب خیلی دل خو-

ن و و برد وردنآرو  وماین طفل معصشار چی شد و چی به سر این دختر اومد. اونقدر یا

ش رو کشوی لباس زیربه مرگ خودش راضی شده بود. حتی سوال پیچش کردن که 

رش رو پدهم  نیروهای امنیتی و اطالعاتیخودش کم بود، هم ریختن وسط اتاق. درد 

 ور بود رد یاسکخدا رحم تازه نمیکردن از کارای شوهرش بیخبر بوده. درآوردن. باور 

  تو چه حالیه. کجاست و االن معلوم نبودهواش رو داشت. وگرنه 
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 د.پیچه به سراغم آمده بو لدتمامش می کرد. باز بس می کرد. کاش کاش 

خودش  یهثامر؟ مثل بچ بهتر از منا برای اق بیفته.تفدارم این ا من که دوست-

ت. به شون هسز یاسر واسه منا و بچه هاش؟ مثل شیر حواسش بهبهتر اکی مراقبشه. 

 بشن. م آرومجفتشونه یه کده. حق یومکم به سرش ناونم  یاسرم بی میل نیست.نظرم 

 دم.گاه کرنیمرخ متفکرش نبه  چقدر یاسر را نمی شناخت. ام گرفت. مادر،خنده 

حت شه. نمی کنم نارامو. فکر اینجا کشیده شد؟ آها. رنگ  چی می گفتیم که به-

م اونتشه وقزه تانمیشه. ر رنگ کرد. ناراحت خودش رفت موهای مامان بزرگت رو به زو

 برم آن.به قر هگناه دار الشه؟چند سمگه  ش خوبه.روحیهواسه  بیشتر به خودش برسه.

 زنم.صداش ب

 ایم رام موهبد نبود من هت و من باز هم به تصویر خودم خیره شدم. شاید رفادر م

 ...به رنگ پیشانی و اقبالم...!پرکالغیرنگ می کردم. سیاه 
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ٕ٘ی زا٘ٓ چمسض طَٛ وطیس تب ٔٙب ثٝ ٕٞطاٜ ٚسبیّص ثٝ اتبلٓ آٔس أب ٔٗ ٕٞچٙبٖ ٔمبثُ 

 آیٙٝ ایستبزٜ ثٛزْ ٚ ثٝ ذٛزْ ٍ٘بٜ ٔی وطزْ.

 تط٘ح خٛ٘ٓ؟ ضٙیسْ ٔی ذٛای ذٛضٍُ وٙی. آضٜ؟-

زست وطیسْ. ظٔبٖ ثطای اـطاز ایٗ ذب٘ٝ ذیّی ثیطتط اظ ثٝ تبضٞبی سفیس ٔٛٞبیص 

 یىسبَ ٌصضتٝ ثٛز.

 یٝ زستی ثٝ سط ٚ ضٚت ثىطی.آضٜ. ذیّی لیبـٝ ٞبٖٔٛ پٛویسٜ. تٛ ٞٓ ثبیس -

 ٔطزز ثٝ سٕت آیٙٝ چطذیس. ضا ِٕس وطز ٚاثطٚٞبیص 

 چیعی ثٟٓ ثٍٝ.یٝ ٔی تطسٓ ذبْ٘ٛ ثعضي ٘بضاحت ضٝ ٚ -

 صٛضت ض٘ح وطیسٜ اش ضا ٘ٛاظش وطزْ.

ٔطزٜ أب تٛ ٞٙٛظ ظ٘سٜ ای. لطاض ٘یست ثٝ ذبطط وسی وٝ ضـتٝ  ضٛٞطتی ثٍٝ؟ لطاضٜ چ-

 ی ثچٝ ٞبتٓ وٝ ضسٜ ثبیس ثٝ ذٛزت ثطسی.اظ ظ٘سٜ ثٛز٘ت زست ثىطی. ثٝ ذبطط ضٚحیٝ

 زِص ثٝ حطـٟبی ٔٗ ثٛز. 

 ٖ. ذصٛصب وٝ تٛ ایٗ ذٛ٘ٝ زٚ تب پسط ٔدطزْ ٞست. ٔیبضٔطزْ ٚاسٓ حطؾ زض  -

ٙب احسبس زیٗ ٔی وطزْ. چمسض ثبثت چیعی وٝ زض آٖ تمصیطی چمسض ٘سجت ثٝ ٔ

 ٘ساضتٓ ذٛزْ ضا ٔمصط ٔی زا٘ستٓ.
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ثرٛای ثٝ زٞٗ ٔطزْ ٍ٘بٜ وٙی وٝ تب اثس حطؾ ٚاسٝ ٌفتٗ زاضٖ. ثیب یٝ چٙس تب ضً٘ -

 ٚاست ا٘تربة وٙٓ.  لطًٙٔٛی 

 ٞٙٛظ تطزیس زاضت. زستص ضا وطیسْ.

ذبطط ذٛزت ٚ ثچٝ ٞبت ظ٘سٌی ٔی وٙی ٞطوی حطؾ ظز ٔٗ خٛاثص ضٚ ٔیسْ. تٛ ثٝ -

 ٘ٝ حطؾ ٔطزْ. ثیب ثجیٙٓ.

 وٕی ٘طْ ضس.

ذٛزْ چٙس ٔسَ ثبِیبغ پیسا وطزْ. ضت ثٝ تٍّطأت ٔی ـطستٓ. ٕٖٞٛ ذط لسیٕیت ضٚ -

 ضٚضٗ وطزی زیٍٝ. آضٜ؟

 ِٚی ٞیچی زاذّص سیٛ ٘یست. یبسیٗ ظزٜ ٕٞٝ ضٚ پبن وطزٜ.  اْٚٞٛ. ٕٞٛ٘ٝ.-

 ضٚی صٙسِی ٘طب٘س ٚ ٌفت:ثب ذٛز ثٝ حٕبْ ثطز ٚ ٔطا 

اتفبلبً یبسیٗ ٔی ذٛاست ٚاست ذط خسیس وبض یبسطٜ. یبسیٗ اُٞ ایٗ حطـب ٘یست. -

 ثٍیطٜ. یبسط اخبظٜ ٘ساز.

 ٔٛٞبیٓ پبضیس پٛستٓ ضا ٔٛض ٔٛض وطز.ثٝ آثی وٝ 

ذٛثٝ. عبزت وطزٜ ثٝ خبی ٕٞٝ حطؾ ثع٘ٝ ٚ تصٕیٓ ثٍیطٜ. ٕٞٝ ٞٓ تسّیٓ حطـبضٗ. -

 ٔٗ لجالً چطٛض ثب ایٗ سط ٔی وطزْ؟

 ثسٓ اِّٟی ٌفت ٚ لیچی ضا ثٝ ٔٛٞبیٓ ظز.
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اٚ٘مسضا ٞٓ وٝ ثٝ ٘ظط ٔیطسٝ ذطٗ ٘یست. اتفبلبً لّجص یٝ تیىٝ خٛاٞطٜ. أب ثطٚظ -

 ٕ٘یسٜ، ثطذالؾ یبضبض وٝ ظبٞطش ـطضتٝ ثٛز ٚ زضٚ٘ص ٞیٛال.

 سىٛت وطزْ. 

ی تٛخٟیبش، ٞطوبضی ٔی وطز    ثب ٕٞٝ چیص سبذتٓ، ثساذاللیبش، ظٖ ثبظیبش، ث-

ٔی ٌفتٓ پسض ثچٝ ٞبٔٝ. ثبیس ثبٞبش وٙبض ثیبْ. ِٚی ٚلتی ٔطز ٚ ـٟٕیسْ چی ثٛزٜ ٚ 

ىبض وطزٜ، اظ ذٛزْ ثسْ اٚٔس. اظ ایٙىٝ ایٟٕٙٝ سبَ وٙبضش ٔٛ٘سْ ٚ تحُٕ وطزْ ثسْ یچ

اٚٔس. یٝ وبضی وطز وٝ ثچٝ ٞبْ ٘تٛ٘ٗ ثطٖ ٔسضسٝ. ٕٞٝ سطوٛـتطٖٛ ٔی ظزٖ. ٕٞٝ 

یطضٖٛ ٔی وطزٖ. ٕٞٝ ثٟطٖٛ ٔی ٌفتٗ ذبئٗ، پسضتٖٛ ذبئٗ ثٛزٜ، لبچبلچی ثٛزٜ. تحم

یبسط ٔسضسطٖٛ ضٚ عٛض وطز. اخبظٜ ٘ساز عصاة ثىطٗ. ثبٞبضٖٛ حطؾ ظز. ثطاضٖٛ 

تٛظیح زاز وٝ ٌٙبٜ پسضضٖٛ ثٝ ٌطزٖ اٚ٘ب ٘یست. ثٟطٖٛ اٍ٘یعٜ زاز وٝ اٚ٘مسض ثٝ 

      چطٓ ٞیچ وس ٘یبز. یبسط ّٕٔىتطٖٛ ذسٔت وٙٗ وٝ زیٍٝ ذیب٘ت پسضضٖٛ ثٝ

 ٘دبت زاز. ثیطتط اظ ثبٔط زض حمطٖٛ پسضی وطز.  ا٘یضٚ پبضیثچٝ ٞبی ٔٗ ضٚ اظ ـطٚ

 حطـٟبی ٔبزض وٓ وٓ ضً٘ ٚ ثٛی حمیمت ثٝ ذٛزش ٔی ٌطـت.

ی. ثسخٛضی ٕٞٝ چی زاؼٖٛ ثٛز. ثٝ ٞط تٛ اٖٚ ضٚظا ٘جٛزی تط٘ح. وٝ ای وبش ثٛز-

ططؾ ٔی ضـتٓ ثٝ ثٗ ثست ٔی ضسیسْ. اظ ٚحطت ذٛاثٓ ٕ٘ی ثطز. ٔطتت ٔی اٚٔسٖ ٚ 

     ٔٙٛ ثب ذٛزضٖٛ ٔی ثطزٖ. ٞطچی لسٓ ٔیرٛضزْ ٔٗ ذجط ٘ساضْ ثبٚض ٕ٘ی وطزٖ. 
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ٔی تطسیسْ ثچٝ ٞبْ ٔبزضضٖٛ ضٚ ٞٓ اظ زست ثسٖ. ثبظْ یبسط ثٝ زازْ ضسیس وٝ زست 

 طْ ثطزاضتٗ. اثطٚٞبتٓ ٔطتت وٙٓ؟اظ س

 ذطزٜ ٔٛٞبی ٘طستٝ ضٚی ٌطز٘ٓ ضا پبن وطزْ ٚ ٌفتٓ:

 زستت زضز ٘ىٙٝ. ضجیٝ پبچٝ ثع ضسٜ.-

 ذٙسیس.

چمسض ذٛثٝ وٝ ایٙدبیی. حتی اٌٝ ٔب  اصطالحبتی وٝ ثٝ وبض ٔی ثطی ٞٙٛظ ٔثُ لجّٝ.-

 ضٚ یبزت ٘یبز.

ز٘ٓ حّمٝ وطزٜ ثٛز ٌصاضتٓ زٚض ٌطزستٓ ضا ضٚی زستب٘ص وٝ اظ پطت ٌٛ٘ٝ اْ ضا ثٛسیس. 

 ٚ ِجٓ ضا ثٝ سبعسش چسجب٘سْ ٚ ٌفتٓ:

ثطیٓ عىسبی تٛ ٌٛضیت ضٚ ثجیٙیٓ. ثب عٕٛ ٚ ٔبٔبٖ ثعضي ٚ ثبثبثعضٌٓ حطؾ ٔی ظ٘یٓ. -

 ٓ.سیصفب ٔیاٌٝ ثٟٕٖٛ ٘ٛثت ثسٖ، أطٚظ ٞٓ تٛ ٚ ٞٓ ٔبٔبٖ ضٚ 

**** 

 ضسٜ، ثٝ پصیطایی آٔس ٚ ٌفت: ٝثب ظطؾ ا٘بض زا٘ٔٙب 

 چٝ وطزی ظٖ عٕٛ!ثٝ ثٝ. -

ٔبزض ظطؾ ضا اظ زستص ٌطـت ٚ ضٚی ٔیع ٌصاضت ٚ ذٛزش ٔطؽَٛ تمسیٓ ا٘بض زض 

 وبسٝ ٞب ضس.
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 ٚاسٝ ضبْ وٝ ٘یٛٔس. حسالُ ثیبز ا٘بض ثرٛضٜ. یبسیٗ، ٔبزض، ثطٚ ثٍٛ زازاضت ثیب زیٍٝ. -

 یبسیٗ ثٝ ٔحط پط ضسٖ وبسٝ، اظ زست ٔبزض لبپیسش ٚ ٌفت:

 ثیبز ٔی اٚٔس زیٍٝ.  ثٝ ٔٗ چٝ. ٔی ذٛاست-

 ثٛز. عٕٛ ٌفت: زٚاظزٜ ضا ضز وطزٜثٝ سبعت ٍ٘بٜ وطزْ. 

 ٔٗ ظً٘ ٔی ظ٘ٓ ثٟص..-

پطزٜ ٞب ضا چه اظ ثیطٖٚ  ِیال پیبْ زازْ ٚ اظ اٚ ذٛاستٓٔطؽَٛ تٕبس ضس ٔٗ ثٝ تب عٕٛ 

ِیال ثیطٖٚ ٔی ضٚز ٚ ٘ٝ چیعی ٔعّْٛ است.  اظ اتبق ٔٗ ٘ٝ ٘ٛضی زٔطٕئٗ ضٛ ٚ ٙسو

ی ٔٛثبیُ ضا ـعبَ ٚیجطٜخٛاة زاز وٝ ٕٞٝ چیع ٔطتت است. اظ ٔیالز ٞٙٛظ ذجطی ٘جٛز. 

ج بضوطزْ ٚ زاذُ خیجٓ ٌصاضتٓ. وٛثص ؼیطعبزی لّجٓ، ضیتٓ ٘فسٓ ضا اظ حبِت ٘طٔبَ ذ

یبسط ثٝ ذب٘ٝ ثطٌطتٝ ثٛز. عّیطؼٓ ایٙىٝ ٌفتٝ ثٛز چٙس ضٚظی ٘یست، أب وطزٜ ثٛز.

 پیبٔٓ ثٝ زستص ضسیسٜ. ثطٌطتٝ ثٛز ٚ ایٗ یعٙی 

 خبٖ ٕ٘ه ثطیعْ ٚاست؟تط٘ح -

اٌط  ٌفتٝ ثٛزْ ٔی ذٛاٞٓ ثجیٕٙص. أب سطاؼی اظ ٔٗ ٍ٘طـتٝ ثٛز. اٍ٘بض ٘ٝ اٍ٘بض وٝ 

  ٕ٘ی آٔس ثط٘بٔٝ ٞبیٓ ذطاة ٔی ضس.

 آضٜ ٔطسی.-
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 ا٘بضْ ضا ثٝ زستٓ زاز. ٔٙب ظیط ٌٛضٓ ٌفتٓ:ٔبزض سٟٓ 

 ْ ٕ٘ی وٙٝ. اذٕبی ذبْ٘ٛ ثعضي ضٚ زیسی؟ اصالً ٍ٘ب-

 ضب٘ٝ ای ثبال ا٘ساذتٓ ٚ ٌفتٓ:

 إٞیت ٘سٜ. التعبی سٗ ٚ سبِطٝ. ٟٔٓ عٕٛ ضظب ثٛز وٝ ذیّی ٞٓ استمجبَ وطز. -

 ِجرٙس ضطٍٔیٙی ظز ٚ ٌفت:

 آضٜ. ٞٓ عٕٛ ٞٓ یبسیٗ ذیّی ذٛضطٖٛ اٚٔس. ثچٝ ٞب ٞٓ ذیّی ذٛضحبَ ضسٖ.-

ضٞبیٓ وطز ٔی ذٛاستٙس ثطایٓ یبز ذٛزْ اـتبزْ وٝ ٚلتی ٔیالز  تطضی ا٘بض زِٓ ضا ظز.

 ٌٛاٞی سالٔت ثٍیط٘س.

ذت زیٍٝ. اصُ وبضیب ضاظیٗ، ثمیٝ ٞٓ عبزت ٔی وٙٗ. ثب زٚتب اذٓ ٘جبیس عمت ٘طیٙی -

 وٙی وٝ.

ی ا٘بضش اظ زیس ذبضج ضس ٚ یبسیٗ ثب وبسٝصسای ظً٘ زض، زستٓ ضا ثٝ ِطظٜ ا٘ساذت. 

یطٝ ٔطىی پٛضیسٜ ثٛز أب ٕٞطاٜ ثطازضش ثطٌطت. ٕٞٝ پیص پبیص ثطذبستٙس. ٔثُ ٕٞ

صٛضتص ثٝ ضست ذستٝ ثٝ ٘ظط ٔی ضسیس. ثب ٕٞٝ احٛاِپطسی وطز ٚ ثطای ٔٗ ٞٓ سطی 

 تىبٖ زاز ٚ ٘طست. ٔبزض پطسیس:

 ٚاسٝ ضبْ ٘یٛٔسی. ٌطٙٝ ٘یستی؟ ؼصا ٚاست وٙبض ٌصاضتٕب. -

 زستی ثٝ ٔٛٞبیص وطیس ٚ ٌفت:
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 ٕٔٙٛ٘ٓ. ٌطسٙٝ ٘یستٓ.-

 َ ثیبز.پس ا٘بض ثسْ ثٟت وٝ خیٍطت حب-

 اعتطاظی ٘ىطز ٚ پصیطـت ٚ زض حبِیىٝ لبضك ضا زاذُ وبسٝ ٔی چطذب٘س ٌفت:

 ٔیبز.ثٟت  ٔجبضن ثبضٝ ٔٙب. ٔٛٞبت لطًٙ ضسٜ.-

. پطت ـٟٕیسْ٘تٛا٘ستٓ تعدت ٘ىٙٓ. ٔتٛخٝ ضسٜ ثٛز...! ضً٘ ثٝ ضً٘ ضسٖ ٔٙب ضا ٞٓ 

 ٔٙب ٔحدٛثب٘ٝ تطىط وطز ٚ ٌفت:چطٓ ٘بظن وطزٖ ٔبزض ثعضي ضا ٞٓ ٕٞیٙطٛض. 

 وطزْ چٙس ضٚظی ٕ٘یبی.ـىط -

 اٚ ٞٓ ٔثُ ٔٗ ا٘بض تطش زٚست ٘ساضت. وبسٝ ضا وٙبض ٌصاضت.

 ثبٔط ودبست؟ أطت ضٚ ٞستٓ. ـطزا ٔیطْ.-

 ثٝ خبی ِیال، عٕٛ خٛاة زاز.

 ذٛاثٝ. تٛ اتبلٝ.-

ی تّٛیعیٖٛ ظَ ظزٜ ثٛز. پیبْ ٌٛضی ِطظیس. ظیطچطٕی ثٝ یبسط ٍ٘بٜ وطزْ. ثٝ صفحٝ

 ضسیسٜ ضا ذٛا٘سْ.

 زضْ. ثیبْ؟ ٔٗ زْ-
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 ٘فسٓ ضا ضٞب وطزْ ٚ ثب سطعت ٘ٛضتٓ.

  زض ثبِىٗ ثبظٜ. ثیب زاذُ.آضٜ. -

 ٌٛضی ضا ثٝ خیجٓ ثطٌطزا٘سْ. یبسط ٕٞچٙبٖ ثٝ تّٛیعیٖٛ ٍ٘بٜ ٔی وطز. ٔٙب آضاْ ٌفت:

 وی ثٛز ایٗ ٚلت ضت؟-

 تٕبْ تٙٓ ظطثبٖ ثٛز.

 ِیال. ٔی ذٛاست ثسٚ٘ٝ ضت ثیبز پیطٓ یب ٘ٝ.-

 ضٍ٘ت یٝ ذٛضزٜ پطیسٜ. وبش ٔی ٌفتی ثیبز.-

 ٔبزض حطـٟبیٕبٖ ضا ضٙیس.

 آضٜ ٔبٔب٘ٓ. ذستٝ ضسی اٍ٘بض. ٔی ذٛای ثطٚ استطاحت وٗ. -

 ضٚی پبٞبیٓ ایستبزْ ٚ ٌفتٓ:

 . یبسیٗ وٕىٓ ٔی وٙی؟ٓیٝ ذٛضزٜ سطْ ٌیح ٔیطٜ. ثب اخبظتٖٛ زضاظ ٔی وط-

ٛز. ٞطچٝ الظْ ثٛز ثبالذطٜ یبسط زَ اظ تّٛیعیٖٛ وٙس ٚ ثٝ ٔٗ ٍ٘بٜ وطز. ٍ٘بٞص ٌٛیب ث

ثسا٘ٓ ضا ـٟٕیسْ. أب زیٍط إٞیتی ٘ساضت. یبسیٗ زست ظیط ثبظٚیٓ ا٘ساذت ٚ زض حبِیىٝ 

 ٌفت: ،ثٝ سٕت اتبق ٞسایتٓ ٔی وطز

ت ضٚ وبُٔ ـطزا صجح ٘ٛثت ـیعیٛتطاپی زاضی. یبزت ٘طٜ. ظٚز ثیساض ضٛ وٝ صجحٛ٘ٝ-

 ثرٛضی.
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 چطاغ ضا ثع٘س ٔب٘ع ضسْ. اظ ضست ٞیدبٖ ٕ٘ی تٛا٘ستٓ خٛاثص ضا ثسٞٓ. ذٛاست

 ٘ٝ ضٚضٙص ٘ىٗ. ٘ٛض اشیتٓ ٔی وٙٝ. -

 سطْ ضا ثٛسیس.

 ثبضٝ لطثٛ٘ت. ثصاض پتٛ ضٚ وٙبض ثع٘ٓ. آٞب...حبال ثیب زضاظ ثىص.-

ضٚی ترت ٘طستٓ. زست ظیط سبق پبٞبیٓ ا٘ساذت ٚ وٕه وطز ثّٙسضبٖ وٙٓ ٚ ضٚی 

 ترت ثٍصاضٔطبٖ.

 زضز ٘ساضی؟ ویسٝ آة ٌطْ ثیبضْ ٚاست؟-

اذٕٟبی یبسیٗ زض ٞٓ  زض ثبِىٗ ثبظ ضس ٚ پطزٜ تىبٖ ذٛضز. "٘ٝ"ذٛاستٓ ثٍٛیٓ  تب

أب ثب حطوت ثیطتط پطزٜ، ٔثُ پًّٙ ثٝ . سٔب٘ ضـت. وٕط ضاست وطز ٚ ثٝ پطزٜ ذیطٜ

ٞط  سٕت ثبِىٗ ٞدْٛ ثطز ٚ ٕٞعٔبٖ ثب وٙبض ضـتٗ وبُٔ پطزٜ، ثب ٔیالز ضخ ثٝ ضخ ضس.

 ذیطٜ ضس٘س. یبسیٗ ظٚزتط ثٝ ذٛزش آٔس ٚ ؼطیس: زٚ چٙس ثب٘یٝ ٔبت ٚ ٔتحیط ثٝ یىسیٍط

 تٛ ایٙدب چٝ ؼّطی ٔی وٙی ثیططؾ؟-

ٔیالز ٍ٘بٜ ضٕبتت ثبضش ضا ثٝ ٔٗ زٚذت ٚ ٕٞیٗ ثبعث ؼبـٍّیطی اش ضس ٚ ٔطت 

لبطعب٘ٝ یبسیٗ ثط زٞب٘ص ٘طست. ٔطت زْٚ ضا خب ذبِی زاز ٚ ٔطت سْٛ ضا چٙبٖ 

. لّجٓ اظ ظٔیٗ ذٛضزٖ یبسیٗ ثٝ ٌُ ثط ظٔیٗ اـتبزظطثٝ ـٙی ضس ٚ زاز وٝ یبسیٗ  پبسد
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وٝ خبٖ ثٝ لطثب٘ص وٙٙس. ٘طست، ظٚض ظزْ وٝ ثٝ سٕتص ثسْٚ، أب پبٞبیٓ خبٖ ٘ساضتٙس 

ٕ٘ی زا٘ٓ  ثع٘ٓ أب تٟٙب صسایی وٝ اظ ٌّٛیٓ ثطآٔس ٘بْ یبسط ثٛز. زاز ذٛاستٓ ثط سط ٔیالز

ثٝ  ،اظ صسای خیػ ٔٗ ثٛز ٚ یب ـطیبزٞبی یبسیٗ وٝ زض وسطی اظ ثب٘یٝ ٕٞٝ، سطاسیٕٝ

ثٝ حطؾ  زیٍطاٖاتبق ٔٗ ٞدْٛ آٚضز٘س. ٚاوٙص اثتسایی ٕٞٝ سىٛت ثٛز. یبسط ظٚزتط اظ 

 آٔس.

 ایٙدب چٝ ذجطٜ؟-

عٕٛ ثٝ سٕت یبسیٗ ضـت ٚ ٔٙب ٚ ٔبزض ثٝ ططؾ ٔٗ آٔس٘س. ٔیالز یه لسْ ٘عزیه 

 ترت ٔٗ ضس ٚ ثب ؼٍٕیٗ تطیٗ صسایی وٝ ٔی ضٙبذتٓ پطسیس:

 چطا تط٘ح؟-

 یبسیٗ زٚثبضٜ اظ خب پطیس أب یبسط ٔمبثّص ایستبز ٚ ثب تحىٓ ٌفت:

 آضْٚ ثبش.-

 ٔی ضٙبذتٓ، ٕٞٝ ثیطٖٚ ظزٜ ثٛز٘س.ٞطچٝ ضي زض صٛضت ٚ ٌطزٖ یبسیٗ 

 ی ثی ٘بٔٛس ضٚ ٘ىطٓ!چی چیٛ آضْٚ ثبضٓ؟ یٝ زِیُ ثٝ ٔٗ ثٍٛ وٝ ایٗ ٔطتیىٝ-

 ی ثطازضش ٌصاضت.یبسط وؿ زستص ضا ضٚی سیٙٝ

 ٌفتٓ آضْٚ ثبش ٚ ٕٞیٙدبیی وٝ ایستبزی ثٕٖٛ. ضٙیسی؟-

 طٓ پطسیس:ی یبسیٗ ٚ ٍ٘بٜ ویٙٝ تٛظش زِٓ ضا ذبِی وطز. عٕٛ ثب ذز٘ساٖ لطٚچٝ
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ثٝ چٝ حمی اٚٔسی ایٙدب؟ ٔٙب ی ٔٗ، زاذُ اتبق زذتط ٔٗ چىبض ٔیىٙی؟ تٛ تٛی ذٛ٘ٝ-

 ٕٞیٗ االٖ ظً٘ ثعٖ ثٝ پّیس.

 یبسط زستص ضا ثبال ثطز.

٘ٝ. ٘یبظی ثٝ پّیس ٘یست. ـىط ٔی وٙٓ لجُ اظ ٚضٚزش ثٝ ایٗ ذٛ٘ٝ ٔدٛظ الظْ ضٚ اظ -

 یىی اظ اععبی ٕٞیٗ ذٛ٘ٝ ٌطـتٝ. 

 ثٛز أب ضٚ ثٝ ٔیالز وطز. ٔٙظٛضش ثٝ ٔٗ

 زضستٝ؟-

 ی سیٙٝ اش حدٓ زاز ٚ ٌفت:ثب زٔی عٕیك، ثٝ لفسٝٔیالز 

ثبیس تط٘ح ضٚ ٔی زیسْ. صس ثبض اٚٔسْ ثیٕبضستبٖ، ٘صاضتیٗ، اٚٔسْ زْ ذٛ٘ٝ، ٘صاضتیٗ. تب -

ی پیص ٞط ضٕبضٜ ای وٝ اظش زاضتٓ ٔسسٚز ثٛز. حتی ٔٛثبیُ ٞٓ زض اذتیبضش ٞفتٝ

ـتٓ سطاغ ٚویّص ٌفت ـمط اظ ططیك ضٕبضٜ ذٛ٘ٝ ٔی تٛ٘ٝ ثبٞبش ٘صاضتٝ ثٛزیٗ. ض

حطؾ ثع٘ٝ. ثٝ ذٛ٘ٝ ظً٘ ظزْ اخبظٜ ٘سازیٗ ثبٞبش حطؾ ثع٘ٓ. اظ زض ثیطٚ٘ٓ وطزیٗ، اظ 

 ی زیٍٝ ای ٚاسٓ ٘صاضتیٗ.چٖٛ چبضٜی زیٍٝ ای ٘ساضتٓ.چبضٜچٖٛ زیٛاض اٚٔسْ. 

 زست ٔبزض ضٚی ضب٘ٝ اْ ٔی ِطظیس.
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ثالٞبیی وٝ سطش چی ٔی ذٛای؟ چی اظ خٖٛ زذتط ٔٗ ٔی ذٛای؟ وٓ ثٛز اٖٚ -

 آٚضزی؟

 ثب عصجب٘یت خٛاة زاز.ٔیالز  سٍٙیٙی ٍ٘بٜ یبسط ضا احسبس وطزْ. زستٟبیٓ ید ظزٜ ثٛز.

ٔمصط تْٕٛ اتفبلبتی وٝ ٚاسٝ تط٘ح اـتبز ٔٗ ٘جٛزْ. ثعس اظ ثٟٓ ذٛضزٖ عطٚسیٕٖٛ، -

ٕب ٔٛ٘س. اٌٝ اظ ٕٞتٖٛ ثطیس ٚ ـطاض وطز، ٔمصطش ٔٗ ضتط٘ح تٛ ایٗ ذٛ٘ٝ ٔٛ٘س. پیص 

 ٘جٛزْ. 

 ٔٙب زاز ظز:

 زٖ یبضبض ٚ ثٟٓ ضیرتٗ ذٛ٘ٛازٖٔٛ ٘جٛزی؟تٛ عبُٔ ٔط-

 ٔیالز سطش ضا تىبٖ زاز.

ٔٗ ٘جٛزْ. عبُٔ ٔطي یبضبض ذٛزش ثٛز. ٍٔٝ ٔٗ ٌفتٓ ثطٜ لبچبلچی ثطٝ؟ ٚلتی یٝ -

لبتُ ضٚ اعساْ ٔیىٙٗ عبُٔ ٔطٌص خطْ ذٛزضٝ یب اٚ٘ی وٝ صٙسِی ضٚ اظ ظیط پبش   

 ٔی وطٝ؟

 صٛضت عٕٛ ضً٘ ذٖٛ ثٝ ذٛز ٌطـتٝ ثٛز.

 اظ ایٗ اتبق ثطٖ ثیطٖٚ. یبال. تط٘ح ضطایط ضٙیسٖ ایٗ حطـب ضٚ ٘ساضٜ.ٕٞٝ -

 ثبظ ٞٓ یبسط ٔب٘ع ضس.
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٘ٝ ثبثب. ثصاض تىّیؿ ٕٞٝ چی ٔعّْٛ ضٝ. ثٝ ٘ظط ٕ٘یبز تط٘ح ذیّی ضٛوٝ ٚ ٌیح ضسٜ -

 تٛ ایٗ آلب ضٚ ٔیطٙبسی؟ ؟زذتط عٕٛ ٍ٘ٝٔٝ  ثبضٝ.

ٜ. یبسط ٕٞٝ چیع ٞطوس وٝ یه ٞعاضْ ٔٗ، یبسط ضا ٔی ضٙبذت ٔی ـٟٕیس وٝ ـٟٕیس

 ضا ـٟٕیسٜ ثٛز.

٘س. ٍ٘بٜ زست ٔبزض ضا وٙبض ظزْ ٚ ثٝ ٞط ظحٕتی ثٛز سطپب ایستبزْ. پطزٜ ٞب وٙبض ضـتٝ ثٛز

ٕٞٝ ضٚی ٔٗ ذیطٜ ٔب٘سٜ ثٛز. پبٞبیٓ ٘بتٛاٖ ثٛز٘س أب ثبیس سىب٘س پبیب٘ی ٕ٘بیص ضا ضلٓ 

یىدب ٌطز آٚضزٜ  وٝ ثبعث ض٘دص ٚ عصاثٓ ضسٜ ثٛز٘سضا ٔی ظزْ. حبال وٝ تٕبْ وسب٘ی 

 ثبیس تٕبٔص ٔی وطزْ. ؛ثٛزْ

 ٔی ضٙبسٓ.-

صسای ذٛزْ ضا ٘طٙبذتٓ. اٍ٘بض زیٍطاٖ ٞٓ ٘طٙبذتٙس. چٖٛ چطٕب٘طبٖ اظ حسلٝ ثیطٖٚ 

 تٟٙب وسی وٝ ِجرٙس ظز یبسط ثٛز. ظز.

 اٖٚ وسی ٞٓ وٝ ثٟص ٔدٛظ ٚضٚز زاز ٔٗ ثٛزْ. یبسط ضاست ٔیٍٝ.-

ضٚی صٙسِی، ٚ یبسیٗ ٞٓ ثٝ زیٛاض تىیٝ زاز. ٔبزض ٚ ٔٙب ضٚی ترت ٔٗ ٘طستٙس. عٕٛ 

 اٍ٘بض تٛاٖ اظ پبٞبی ٕٞٝ ضـتٝ ثٛز.

     ٔٗ ثٝ یبسط پیبْ زازْ وٝ أطت ثیبز ذٛ٘ٝ. چٖٛ ٔی ذٛاستٓ ٕٞٝ ایٙدب ثبضیس. -

  ٔی ذٛاستٓ تٛ چطٓ ته تىتٖٛ ٍ٘بٜ وٙٓ ٚ اظتٖٛ حسبة ثىطٓ.
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 ٍ٘بٞٓ ضا ٔتٛخٝ ٔیالز وطزْ.

ی ععیعْ عّیٝ ٔٗ ضىبیت وطزٖ؟ ٌفتٗ زذتطٜ عمّص ب٘ٛازٜتٛ ٞٓ ضٙیسٜ ثٛزی وٝ ذ-

٘بلص ضسٜ، اذتیبض أٛاِص ضٚ ثسیٗ ثٝ ٔب؟ ایٙٛ ضٙیسی وٝ ایٙمسض اصطاض زاضتی ٔٙٛ 

 ثجیٙی؟ ثبظ ٔی ذٛاستی زستطٖٛ ضٚ ضٚ وٙی؟

 ٔبزض ٔتحیط ٌفت:

 چی ٔی ٌی تط٘ح؟ وی ایٙىبض ضٚ وطزٜ؟ ضظب ذبٖ چی ٔیٍٝ ایٗ زذتط؟-

 ٔب٘سٜ ثٛز. ثب زضز ٍ٘بٞص وطزْ ٚ ٔٙتظط تٛظیح ضسْ.زٞبٖ عٕٛ ثبظ 

 وی ضىبیت وطزٜ؟-

 پٛظذٙس ظزْ.

احتٕبالً ٕٞٛ٘ىٝ ایٟٕٙٝ سبَ زاضایی ٞبٔٛ اظْ ٔرفی وطزٜ ثٛز، یب اٚ٘ی وٝ ظٚض ٔی ظز -

ٔٗ ظٖ پسطش ثطٓ تب پٛال تٛ زست ذٛزضٖٛ ثٕٛ٘ٝ، یب ٕٞٛ٘ىٝ ٕٞیطٝ ثٟٓ ٌفتٝ 

 یص ٘طْ. پسضْ سىتٝ وطزٜ تب پی عّت ذٛزسٛظ

 عٕٛ ٚ ٔبزض ثٝ یىسیٍط ٍ٘بٜ وطز٘س ٚ ٔٗ ثٝ ٔیالز ٌفتٓ:

 ٚاسٝ ایٗ اٚٔسٜ ثٛزی؟-

 سطش ضا ثٝ عالٔت ٘فی تىبٖ زاز.

 ٘ٝ. ٔٗ ذجط ٘ساضتٓ. -
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 عٕٛ ثطذبست.

ٕٞچیٗ چیعی ٘یست تط٘ح. ٞطوی ثٟت ٌفتٝ زضٚغ ٌفتٝ. وی ضىبیت وطزٜ؟ وٛ -

  ضىبیت؟

 عٕٛ ِحظٝ ثٝ ِحظٝ سطخ تط ٚ عصجی تط ٔی ضس.ایٟٕٙٝ اصطاض ثط ا٘ىبض...

ٔیطیٓ زازٌبٜ. ٔعّْٛ ٔیطٝ اصالً ضىبیتی زض وبض ٞست یب ٘ٝ. ٚ اٌطْ ٞست  ـطزا ثب ٞٓ-

 وبض وسْٚ حطٚٔعازٜ ایٝ.

 وبض ٔٙٝ. ٔٗ ضىبیت وطزْ.-

ٚ ثبالی لجط ذٛزش ثطای ذٛزش  ی ذٛزش ضا وَٛ وطزٜآزٔی وٝ یىجبض ٔطزٜ ٚ خٙبظٜ

 ثٝ سٕت یبسط ذیع ثطزاضت.عٕٛ اظ ٞیچ چیع ٔتعدت ٕ٘ی ضٛز. سٌٛٛاضی وطزٜ ثبضس، 

 ی وی؟ ٚاسٝ چی ٕٞچیٗ وبضی وطزی؟چطا؟ ثب اخبظٜ-

 یبسط ثب ذٛ٘سطزی خٛاة زاز:

 تٟٙب ضاٜ وٓ وطزٖ ضٚی آزْ پَٛ پطست، ایٙٝ وٝ زست ثٝ سٕت پِٛص ثجطی. -

یبسط ّٟٔت حطؾ ظزٖ ثٝ ٚ عٕٛ زٞبٖ ثبظ وطزیٓ أب ٔٗ اذٓ ٞبیٓ ضا زضٞٓ وطیسْ. 

 وسی ٘ساز ٚ ثب صسای ثّٙس ٌفت:

 ٕٖٛ ضٚ ثب ضٕب ضٚضٗ وٙیٓ خٙبة.یىی یىی. اَٚ تىّیف-
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 ی ٔیالز ایستبز.سیٙٝ ثٝ سیٙٝ

اٚٔسی، حطؾ ظزی، تٛظیح زازی ٔٙٓ ثٟت ٌفتٓ تٛ ایٗ ذٛ٘ٝ زیٍٝ زذتطی ٚاسٝ تٛ -

ثط تط٘ح پیسات ٚخٛز ٘ساضٜ. یٝ ثبض ثٟت ٌفتٓ زٚض ٚ ثط تط٘ح ٘چطخ، ثبض زْٚ ٌفتٓ زٚض ٚ 

ٓ. لجَٛ زاضی ظثٖٛ آزٔیعاز حبِیت ٘طٝ، ثبض سْٛ ٌفتٓ، ثبض زٞٓ ٌفتٓ، ثبض صسْ ٌفت

 ؟٘یست؟ لجَٛ زاضی ثبیس ثب ظثٖٛ ذٛزت ثبٞبت حطؾ ثع٘ٓ

 ٔیالز ٞٓ سیٙٝ ستجط وطز. 

احتطأت ٚاخجٝ أب تٛ حك ٘ساضی ثٝ خبی تط٘ح ٞٓ ٕٞٝ خٛضٜ ٌفتی...ٔٙٓ ضٙیسْ. -

 تصٕیٓ ثٍیطی. 

 یبسط ٌبضز ٕٞیطٍی اش ضا ثٝ ذٛز ٌطـت. 

 ٔی ثیٙی وٝ زاضْ ٔی ٌیطْ. -

صؽیطٜ؟ ثی وس ٚ وبضٜ؟ عمّطٓ وٝ سط خبضٝ ذسا ضٚ ضىط. چٝ ٘یبظی ثٝ چٝ حمی؟ -

 زاضٜ تٛ ثٝ خبش تصٕیٓ ثٍیطی؟

 ثٛزیٓ. ظَ ظزٜایٗ زٚ ٘فط ٕٞٝ زض سىٛت ثٝ خًٙ ٘طْ ٚ ظیط پٛستی 

اٌٝ عمّص سطخبش ثٛز ذیّی اظ ایٗ اتفبلب ٕ٘ی اـتبز. اِجتٝ ثٟص ذٛضزٜ ٕ٘ی ٌیطْ. -

تٛ اظش ٔحبـظت ٘ىطزْ. أب ٔمصط ٔٙٓ وٝ زض ثطاثط آزٔی ٔثُ ست ٚ سبزٜ. ثچٝاٖٚ 

 االٖ ایٙدبْ. تٕبْ لس. ٔی ذٛای ثٝ تط٘ح ثطسی ثبیس اظ ٔٗ ضز ضی. ٔی تٛ٘ی؟ ثسٓ اهلل.

 ی ذٛزش وٛثیس.ٔیالز ثب اٍ٘طت اضبضٜ ثٝ سیٙٝ
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آزٔی ٔثُ ٔٗ؟ تٛ ٕ٘ی زٚ٘ی آزٔی ٔثُ ٔٗ تٛ چٝ ضطایطیٝ؟ ٍٔٝ ٕ٘ی زٚ٘ی ططاح -

ٔٗ ثٝ خع اطبعت وٝ ایٙدٛضی ثطٝ؟  تْٕٛ ٘مطٝ ٞب یىی زیٍست؟ ٍٔٝ ٔٗ ذٛاستٓ

 چىبض ٔی تٛ٘ستٓ ثىٙٓ.

 ٚ ٌفت: ی ِجص ضا ذبضا٘سیبسط ٌٛضٝ

. یىیٝ اظ لب پسطآ بٜ یٝ زذتط سبزٜ ٚ ثی تدطثٝ ٘یستایٙی وٝ خّٛ ضٚت ٚایسبز عدت...!-

   ذٛزت ثستط. اِىی زٚض ثط ٘ساض ٚاسٝ ٔٗ. ٞٓ ٔٗ ٚ ٞٓ تٛ ذٛة ٔی زٚ٘یٓ چٝ وبضا 

ضٚ أب  ٔی زٚ٘یٓ چىبضا ٔی تٛ٘ستی ٘ىٙی ٚ وطزی.ایٙٓ  ٔی تٛ٘ستی ثىٙی ٚ ٘ىطزی.

ٔیٍٓ ضطت ذٛضزٜ ٔٙع ٔبٔٛض ثٛزی ٚ ٔعصٚض. ٕٞص چطٓ ٔی پٛضٓ. ٔیٍٓ حك ثب تٛئٝ. 

ی یبضبض ضٚ ثٝ ذبطط سعی ٔی وٙٓ ٚلتی ٔی ثیٕٙت صٛضت وجٛز ضسٜضطت چٖٛ وٙس؟ 

       ٘یبضْ. سعی ٔی وٙٓ عصاة اٚ ِحظٝ ٞبیی وٝ تط٘ح ثب ِجبس عطٚس تٛی سبِٗ 

طش ثیبز ضٚ س ٝٔی چطذیس ٚ ٔی اٚٔس ثٝ سٕت تٛ ٚ ٔٗ ٔی زٚ٘ستٓ لطاضٜ چٝ ثالیی ث

ـطأٛش وٙٓ. ٕٞٝ ضٚ ٔی تٛ٘ٓ زضن وٙٓ. أب ایٙىٝ ثب زضٚؼبت ٚ حتی ٚالعیتب ثبعث 

ٔدجٛضت ضسی تط٘ح اظ ذٛ٘ٝ ـطاض وٙٝ ٚ ثٝ ایٗ حبَ ٚ ضٚظ ثیفتٝ وٙبض ٕ٘یبْ. ٌفتی ثبثبْ 

، ٌفتی ٔستٙساتی زاضی اظ ایٙىٝ ٔی ذٛاٖ پٛالش ضٚ ثبال وطزٜ عمس ضٚ ثٟٓ ثع٘ی

سضش ضٚ زض ثستطیٗ ضطایط ضٚحی ٕٔىٗ ا٘ساذتی خّٛش. اسٓ ثىطٗ، ٌٛاٞی ـٛت پ

ایٗ وبضات ضٚ چی ٔیصاضی؟ زٚست زاضتٗ؟ آزْ اظ وسی وٝ زٚست زاضٜ ایٙدٛضی 

آزْ زاض ٚ ٘ساض زذتطی ضٚ وٝ زٚست زاضٜ ثب حطـبش ٚ وبضاش اظش ٔحبـظت ٔی وٙٝ؟ 
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ثٝ حبِص  ثٟص ٌفتی ثبثبش ذٛزش ضٚ وطتٝ ؟ چٝ ـبیسٜ ایٞٙط وطزی ٔیٍیطٜ؟ ٔثالً 

ـىط ٔی وٙی ٔٗ اخبظٜ ٔیسْ زاضت خع ایٙىٝ ٔبزض ٚ عٕٛش ضٚ ٞٓ اظش ٌطـتی؟ 

 ثبظْ ثٟص آسیت ثع٘ٝ؟ٕٞچیٗ آزٔی یٝ ثبض زیٍٝ ثٝ زذتطعْٕٛ ٘عزیه ثطٝ ٚ 

 ٍ٘بٜ ٔیالز ٔستبصُ ضسٜ ثٛز.

 ثٟص زضٚغ ٌفتٝ ثٛزٖ. ٔٗ ـمط ٔی ذٛاستٓ ثٟص ثفٟٕٛ٘ٓ...-

 ست ٔیساز.وٓ وٓ یبسط ذٛ٘سطزی اش ضا اظ ز

ثٝ تٛ چٝ؟ چطا ـىط وطزی اظ ٔبزضش زِسٛظتطی؟ چطا ـىط ٘ىطزی حتٕبً صالحی زض -

ایٗ وبض ثٛزٜ؟ تٛ ثٟتط ٔی زٚ٘ستی چی ثٝ ٘فع تط٘دٝ یب ٔبزضش؟ ایٙىٝ سٙس ٚ ٌٛاٞی 

ـٛت ضٚ اظ ٌبٚصٙسٚق ثبثبی ٔٗ ثیطٖٚ ثىطی ودبی ٔبٔٛضیتت ثٛز زلیمبً؟ ٔی زٚ٘ی 

ت ضٚ تٛ ایٗ پطٚ٘سٜ ٜٔستٙسات ٔی تٛ٘ٓ لصٛض ٚ سٛاستفبزاٌٝ ثرٛاْ ثب وّی ضٛاٞس ٚ 

ثبثت وٙٓ ٚ پسضت ضٚ زض ثیبضْ؟ چطا ایٙمسض پب ضٚی زْ ٔٗ ٔیصاضی؟ ثٝ ـىط ثالٞبیی وٝ 

  ٕٔىٙٝ سطت ثیبضْ ٘یستی؟

ٔیالز وبٔالً وٓ آٚضزٜ ثٛز.. اسٕٓ ضا ذٛا٘س، ذٛاست یبسط ضا زٚض ثع٘س ٚ ذٛزش ضا ثٝ ٔٗ 

 یبسط سس ضاٞص ضس. یٚضظیسٜثطسب٘س. أب ا٘ساْ 

. اِجتٝ ٔعّٛٔٝ ضاٜ ایٗ اتبق ضٚ ذٛة ثّسی. ـطظ اظ زیٛاض ٔی وطی ثبال ٚ ٔیبی تٛ اتبق-

أطت آذطضٝ. یٝ ثبض زیٍٝ ایٙٛضا ثجیٕٙت ثٟت ضحٓ ٕ٘یىٙٓ. وبض ٚ خٛ٘ت ضٚ ثب ٞٓ ثٝ 

ی ذٛضبیٙسی ٘ساضی ، آیٙسٜتؽییط ثسیت ضٚ ٞٓ حتی اٌٝ ثتٛ٘ی ٌصضتٝتٛ ذطط ٔیٙساظْ. 

ٕ٘یبز اسٓ زذتط عْٕٛ ضٚ ثب ضٓ ذٛ ٕٞیٙٓٚاسٝ  وٝ اخبظٜ ثسْ تط٘ح ضٚ ٞٓ اسیطش وٙی.
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ٕ٘یسْ حتی ـىط اخبظٜ بٞت ضٚ ثٝ زذتط عْٕٛ ثجیٙٓ. ٕ٘یبز ٍ٘صسای تٛ ثطْٙٛ. ذٛضٓ 

حك ٘ساضی ٚاضز حطیٓ حطیٓ ٔٙٝ. زیٍٝ ٚ آزٔبش  ایٗ ذٛ٘ٝ ،ایٙدب تط٘ح اظ سطت ثٍصضٜ.

  ذسا لسٓ وٝ ثسخٛض اشیتت ٔی وٙٓ...ثٝ ٔٗ ثطی. ٌٚط٘ٝ.

حبٚی ّٔتٕسب٘ٝ ثٝ ٔٗ ٍ٘بٜ وطز ٚ ثب ظثبٖ ثی ظثب٘ی یبضی ذٛاست. پالستیه ٔیالز 

ثٝ سٕتص زضاظ ثی حطؾ  ضزْ ٚ پٛست ضىالتٟب ٚ ِٛاضىٟب ضا اظ وطٛی پب ترتی اْ زضآٚ

 ضا ٔحىٓ ضٚی ٞٓ ـطبض زاز ٚ ٌفت:چطٕب٘ص ش آٔس ٚ ٚ یبززیس . وطزْ

  چطا ایٙىبض ضٚ وطزی؟-

ثٝ ایٗ چب٘ٝ ای وٝ زائٓ ِعٙت ـبصّٝ اش ضا اظ ٔیالز ظیبز ٚ اظ ٔٗ وٓ وطز. یبسط 

  ٔیّطظیس.

ت ؟ ذٛاستی ایٙدٛضی ثٟٓ ثفٟٕٛ٘ی وٝ زیٍٝ ٘ٝ ضاٜ ثٝ ذٛ٘ٝثٛز یعٙی ایٗ آذطش-

تط٘ح؟ ثب وسی وٝ اظش ـطاض ٔی وطزی؟  ٔی وٙیٔٗ ضٚ ثب یبسط تٟسیس زاضْ ٚ ٘ٝ زِت؟ 

 ثب وسی وٝ اظش ٔتٙفط ثٛزی؟

 آٔیعٜ ای اظ تعدت ٚ تٕسرط ثٛز.ٍ٘بٞص سطش ضا ثطٌطزا٘س ٚ ٍ٘بٞٓ وطز. یبسط 

اظ ٕٞٝ چی زست اٚٔسٜ ثٛزْ ثٍٓ ٔی ذٛاْ ثطٓ یٝ وفص ـطٚش سبزٜ. ٔیرٛاْ -

ذٛاستٓ خجطاٖ وٙٓ. ٔی ذٛاستٓ ثىطٓ وٝ ثتٛ٘ٓ یٝ ظ٘سٌی آضْٚ ٚاست ثسبظْ. ٔی 

اٌٝ حطؾ زضست ٔی ضس. ضبیس زْ ثٟت ثطٌطزٚ٘ٓ. ضبیس آضأطی ضٚ وٝ اظت زظزیسٜ ثٛ
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ٔی ظزیٓ، اٌٝ ثبٚض ٔی وطزی وٝ حبظطْ ثٝ ذبططت اظ ٕٞٝ چی ثٍصضْ، ٕٞٝ چی 

ثٛز ٚ ٔٙٓ وٝ عبضمٓ ذٛش ذٙسٜ ٚ ضبزی ٕٖٞٛ زذتط  ضسیٔی ٔی ضس. تٛ زضست 

  ذیّی خبٞب ذالؾ وطز. یٝ ِجرٙس وٛچیىت ٕٖٞٛ ٔیالزی وٝ ثٝ ذبطط

 ضا اظ زستٓ ٌطـت.پالستیه 

ٔٗ  ٚظع ذیّی ذطاثٝ.وٝ اظ ضط ٔٗ پٙبٜ ٔیجطی ثٝ یبسط یعٙی ِٚی اٍ٘بض ٕ٘یطٝ. حبال -

   ثطي ٞیچزیٍٝ ٞطچی ثّیط زاضتٓ سٛظٚ٘سْ. ثٝ ظٚض ٕ٘یطٝ. اٍ٘بض ظٚضٔٛ ظزْ. أب 

 تٛ زستٓ ٘یست.  ثط٘سٜ ای

 زضٖٚ ـطٚ ضیرتٝ ثٛزْ أب سطْ ٕٞچٙبٖ ثبال ثٛز.اظ 

اٖٚ آزٔی وٝ ثبیس اظش ثتطسی زیٍٝ الظْ ٘یست اظ زست ٔٗ ثٝ وسی پٙبٜ ثجطی. ٔٗ -

ٔٗ عیت ٘ساضٜ. زِتٓ ٔی زٚ٘ی وٝ آسیت ظزٖ ثٝ تٛ، ٔطي ذٛزْ ثٛزٜ. ِٚی ٘یستٓ. تٝ 

 ثٟت لَٛ ٔیسْ وٝ زیٍٝ ثطٍ٘طزْ.ٚ  ضْٚ تطی ٔیطْایٙدٛضی آٔیطْ. اٌٝ 

 ذطٛ٘ت ٌفت:ثب یبسیٗ 

 ثبظٜ.ّسی. زض ذٛش ٌَ-

 ثٝ سٕت ثبِىٗ ضـت ٚ ٌفت:ٔیالز 

 ٔٗ ضإٞٛ ثّسْ. ٕٖٔٙٛ.-
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 ٚ زض ثبِىٗ ضا ٞٓ ثستضا پطت سطش وطیس ٚ پطزٜ ٍ٘بٜ ضا ثٝ ٔٗ ا٘ساذت ٚ آذطیٗ 

اظ اَٚ  ی حّٕٝ تٟٙب ٌصاضت.ٚ ٔطا ثب زٜ خفت چطٓ عصجی ٚ ذطٍٕیٗ ٚ آٔبزٜضـت 

 ٕٞٝ یبسیٗ ثٝ حطؾ آٔس.

 َٚ زاضی. زٔت ٌطْ تط٘ح. ای -

ٔحٛ ذبضج ضس صسای ا٘فدبضی وٝ اظ ٌّٛی یبسط ٔبزض، ثعس ٔٙب...أب صسای آٟ٘ب زض ثعس 

 ضس ٚ ٌٓ ضس ٚ زٚض ضس.

  ؟وی تب حبال پسط ٔیبضی تٛ ذٛ٘ٝ ٚ ٔب ثیرجطیٓاظ ت تٛئٝ تط٘ح ذبْ٘ٛ. ٛثحبال ٘-
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توام خشات ٍ خساستن تا ـشیاد ٍ ًگاُ تشسٌاکص تػعیذ ضذ. اها خَدم سا ًثاختن. هحکن 

 سشخاین ایستادم. دلن تِ حضَس هادسم گشم تَد.

لی ّن لالا لیٍاست تاس چٌذهِ هیاد تَ ایي خًَِ؟ چٌذتا ضة سٍ ایٌدا غثح کشدُ؟ -

 هیاٍسدُ اًگاس. 

ْن ي خالؾ صًذگی ام لَ سـتِ تَد. آًاص ًگاُ پش اص سَال دیگشاى ضشهگیي تَدم. تضسگتشی

 هماتل چطن ّوِ.

یاسیي خاى یِ کن کالّت سٍ تذُ تاال داداش. تثیي ٍلتی هي خًَِ ًیستن، تؽل -

 ُ تَ خًَِ.گَضت چی هی گزسُ. ـمط ّویٌَ کن داضتین کِ تشًح خاًَم پسش تیاس

 عوَ هذاخلِ کشد.

 یاسش آسٍم. داد ًضى.-

تِ یاسیي کِ تا سش ـشٍ اـکٌذُ تِ دیَاس تکیِ صدُ تَد ًگاُ کشدم. سگْای دست یاسش ٍ 

 گشدى یاسیي دس هشص تشکیذى تَد. تِ خاطش دل یاسیي تَضیح دادم.

 ٍاسِ اٍهذى تِ ایٌدا اص هي اخاصُ ًوی گشـت. هثل ضثح هی اٍهذ ٍ هی سـت. -

 گفتٌص اص خاى دادى سخت تش تَد.

 اتفالی ّن تیٌوَى ًیفتاد. دٍ سِ ساعت حشؾ هی صدین ـمط.-
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وشدم ّن ًوی گفتن. یاسش هطت ٌاسم هی خَاتیذ ٍ تؽلن هیکشد. هیًتَاًستن تگَین ک

ّایص سا گشُ کشد ٍ تِ هي ًضدیک تش ضذ. هادسم تشسیذ ٍ سعی کشد اص هي حفاظت 

 کٌذ.

س سهاًتیکیي ضوا. هٌن خشم. تاٍسم ضذ. ٍاسِ حشؾ صدى تایذ حشؾ هی صدیي آسُ؟ چمذ-

سٍص ٍ کاـی ضاج ٍ خًَِ تؽلی ٍ لشاسای تعذ  ؟ًػفِ ضة هی اٍهذ تَ اتاق خَاتتحتواً 

 ؟اص داًطگاُ سٍ ّن اصتَى گشـتِ تَدى

هتلکص کاهالً ٍاضح تَد. یا اص صیش ٍ تن ساتطِ هاى خثش داضت یا یک دستی تِ ٍسط 

 ّذؾ صدُ تَد. 

 ًضدیک تش آهذ. حتی غذای ضشتاى سگْایص سا ّن هی ضٌیذم.تاص ّن 

 تشًح خاًَم اٍى ساّی کِ تَ االى داسی هی سی، هي داسم اصش تش هی گشدم. -

 هادسم ٍاسطِ ضذ.

 یاسش خاى، یِ کن یَاش تش پسشم. تشًح ٌَّص خَب ًطذُ.-

عوَ سا کِ  دٍتاسُ چطواًص پش اص ّواى چٌذش ٍ ًفشتی ضذ کِ سالْا دیذُ تَدم. تا ًگاُ

 سٍی تخت هی ًطست دًثال کشدم ٍ گفتن:

هی دًٍن اضتثاُ کشدم. هعزست هی خَام. هي اگِ سادُ ٍ احوك ًثَدم ّیچکذٍم اص -

ایي تالّا سشم ًوی اٍهذ. دٍستص داضتن. ـکش هی کشدم لشاسُ اصدٍاج کٌین. اًٍن حذ ٍ 

 حذٍد سٍ ًوی ضکست. تِ خیلی چیضا پاتٌذ تَد.
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 ي ًگاُ کشدم ٍ گفتن.تا التواس تِ یاسی

 تِ خذا ساست هی گن یاسیي.-

دسد هي ـمط یاسیي تَد ٍ تاٍسی کِ دس رٌّص ضکستِ تَد. هي ـمط تشای یاسیي 

تلٌذی تگَیذ ٍ دٍس خَدش تچشخذ  "ِّْ"تَضیح هیذادم. ٍ ّویي تاعث ضذ کِ یاسش 

 تگَیذ: تا توسخش ٍ دستص سا تِ طشؾ یاسیي تگیشد ٍ

اٍى هَلع کِ ٍاسص ـیلن تاصی هی کشدی ٍ ادای  حتی؟ااص ًاساحتی یاسیي ًاسآخی...-

 سٍ دس هی آٍسدی ًاساحت ًثَدی؟ ٍخذاًت دسد ًوی گشـت؟ چلوٌگآدهای 

کِ گشـت تَاًستن کوی ًفس تکطن ٍ تِ خَدم هسلط ضَم. خلَی چطن ایٌْوِ ـاغلِ 

آدم کِ ًوی تَاًست تالیی سشم تیاٍسد. هی تَاًست؟ تِ صحوت تَی چطوام آتص 

 اش صل صدم ٍ گفتن: گشـتِ

ًاساحتن. ّشچی تگِ حك داسُ. ّش تَضیحی تخَاد ٍاسص هیذم. اها هی تًَن تپشسن  -

تِ ضوا چِ ستطی داسُ؟ ضوا تِ چِ حمی هٌَ تاصخَاست هی کٌی؟ ضوا چشا داد        

 هی صًی؟

سکَت کشد ٍ طَالًی  اتشٍّایص سا طَسی تاال داد کِ ًضدیک تَد پلکص پاسُ ضَد. 

 تا تعدة پشسیذ: سپس
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ستطی داسُ؟ ستطص سٍ تِ هي چِ هي چشا داد هی صًن؟ هي چشا تاصخَاستت هی کٌن؟ -

تِ هي هی خَای تذًٍی؟ خة تزاس تْت تگن. ستطص ایي پیشهشدُ کِ دیگِ یِ تاس هَی 

 سفیذ تَ سشش ًیست. هی تیٌییص؟

 تِ عوَ اضاسُ کشد.

  پشپش هی صد ٍ  "یاضاس"ی پسشش تِ خایی کِ ًالِ کٌِ ٍ داد تضًِسٍص تطییع خٌاصُ-

ش گشیِ کٌِ، تَ سش خَدش ذى تچِ. تِ خایی کِ ٍاسِ خًٍَوشگ ض"تشًح"هی گفت

هی صد ٍ تِ ّشکی هی سسیذ التواس هی کشد تَ سٍ پیذا کٌي. ستطص تِ هي چیِ؟   

تشم، صى ٍ تچِ ّای یاضاس سٍ خوع ٍ خَس  تشادسمی ًوی دًٍستن دًثال تشخیع خٌاصُ

کٌن، هَاظة هاهاى تضسگ ٍ تاتاتضسگ تاضن، هشاسن سٍ ساست ٍ سیس کٌن یا ایٌکِ 

ِ للة هادست تاضِ کِ اص داؼی کِ تَ تِ دلص گزاضتِ تَدی ًایستِ. ستطص تِ حَاسن ت

هي چیِ؟ ایي پسشی کِ خیلی ادعات هیطِ دٍستص داسی، ّویي یاسیي، تا پیشّي 

اٍهذ هطکی، خًَِ تِ خًَِ دًثالت هی گطت ٍ ّشتاس کِ دست خالی تشهی گطت هی 

       ثاهش اص دٍسی هادسش  هی ًطست ٍ هثل یِ تچِ َّاس هی کطیذ. تَ ّویي اتاق

م تشسن، تاب تَد ٍ یِ لحظِ آسٍم ٍ لشاس ًذاضت ٍ هي تایذ تِ خای ایٌکِ تِ تچِ تی

ـکش کشدی تی آتشٍیی ـشاس کشدى تَ اص خًَِ کوتش اص ًٌگی دًثال سد پای تَ هی گطتن. 

تاصُ هی گی ستطص تِ هي چیِ؟ ستطص تِ هي استشس ٍ تَد کِ یاضاس تِ داهٌوَى صد؟ 

ِ کِ تِ خاطش خٌاتعالی تحول کشدم. تِ ّشطشؾ هی چشخیذم ًگاُ ّوِ تِ هي ـطاسی

تَد. خَدم کن تذتختی داضتن تایذ گٌذ تَ سٍ ّن خوع هی کشدم. تَ خثش داسی تا تػوین 

تِ خاطش آدهایی کِ ایٌدا ًطستي آٍسدی؟  اًِ ای کِ گشـتی چی تِ سش تک تک احوم
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طش صهیي ٍ خًَِ؟ خٌگ خذا، اًٍا کِ ّوص تِ چی؟ تِ خاطش پَل؟ تِ خاطش سٌذ؟ تِ خا

اگِ پذس هي هی خَاست اهَالت سٍ  ؟اسن خَدت تَد. کی هی تًَست اًٍا سٍ اصت تگیشُ

ّاپَلی کٌِ اٍى هَلع کِ یِ الؿ تچِ تَدی ایٌکاس سٍ هی کشد. ٍاسِ چی تایذ ایٌْوِ 

اغالً گیشم تِ کطؿ تضسگی ًائل  سال غثش هی کشد تا ایٌدَسی تالی خًَص تطی؟

ضذُ تَدی. هی هشدی تِ خای ـشاس یِ کلوِ تپشسی چشا؟ یعٌی حشـای یِ ؼشیثِ تیطتش 

 ت اعتثاس داضت؟اص خاًَادُ

تلَ تلَ خَسدم. هادس تاصٍین  آتص چطواًص تِ کالهص ٍ سپس تِ هي سشایت هی کشد.

 سا گشـت. اها تعادلن سا حفظ کشدم. 

 هي...-

 ؾ کشدم.گلَین سا غا

 هي تِ خاطش پَل ـشاس ًکشدم.-

 اخاصُ ًذاد حشؾ تضًن.

آسُ اسٍاح دهت. دیذم چطَس ـشتی ّوِ چی سٍ ًمذ کشدی. دیذم چطَس تا ٍکیلت تِ -

       . پَل ٍ ّوِ سٍ ضٌاختی  گَضت سسًَذ ضکایت کشدین حاـظت سش خاش اٍهذ

هی گفتی. ّشچی ّن هي داسم هال تَ. ـمط ایٌدَسی تی آتشٍهَى هی خَاستی؟ خة 

 ي.ًک
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 عوَ گشـتِ ٍ خستِ گفت:

 یاسش تسِ. توَهص کي. -

اها تِ ًظش ًوی سسیذ یاسش لػذ داضتِ تاضذ چیضی سا توام کٌذ. تاصُ دهل چشکیٌص سش 

 تاص کشدُ تَد.

هی دًٍستن لَسی، هی دًٍستن خَدخَاّی، هی دًٍستن ًادًٍی، اها ـکش ًوی کشدم -

  اص ّویطِ ًااهیذتشم کشدی.ایٌمذس پَلکی تاضی. تذخَسی ًااهیذم کشدی. اهطة 

خت سیٌِ اش دیگش تاب ًیاٍسدم. دیگش ًتَاًستن. تِ سوتص ّدَم تشدم ٍ هحکن تِ ت

 اص تِ دل. ؛کَتیذم ٍ ـشیاد کطیذم

هي تِ خاطش پَل ـشاس ًکشدم. هیگن تِ خاطش پَل ـشاس ًکشدم. تَ چِ هی دًٍی -

کسی  ؟حشؾ هی صًی ش ًکشدیًااهیذی چیِ؟ چشا دس هَسد چیضی کِ ّیچ ٍلت تدشتِ

کِ دٍستص داضتی ٍ ٌَّصم دٍستص داسی هیاد هیطیٌِ سٍ تِ سٍت ٍ صل هی صًِ تَ 

چطوات ٍ هیگِ عوَت تْذیذم کشد کِ عمذ سٍ تْن تضًن. عکس کلی سٌذ سٍ ًطًَن 

داد. گفت هی خَاستِ صى یکی اص پسشاش تطن کِ پَل تَ دست خَدضَى توًَِ. خة 

ُ تَدم. عوَ تِ تَ گفت تا هي اصدٍاج کٌی اها تَ لثَل ایٌَ کِ خَدم ضٌیذُ تَدم. دیذ

 ًکشدی. گفتی اص هي خَضت ًویاد.

 خَسد. یکِ
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تاصم تاٍس ًکشدم. تاٍسم ًطذ عوَ تذ تاضِ. اصم ـشغت خَاست تا تْن ثاتت کٌِ. هي چِ -

هی دًٍستن هیالد خاسَسِ. چِ هی دًٍستن دًثال یاضاسُ. هي ـکش هی کشدم هٌَ 

داضتن ایٌدَسی دٍست  ی کشدم دل اًٍن اص خذاییوَى خَى ضذُ.دٍست داسُ. ـکش ه

هی خَاست دلن کِ ؼشٍسم خَسدُ تَد کن تطِ.  یـکش کٌن کِ یِ کن اص دسد اٍى صخو

کِ گفت  "دٍستت ًذاسهی"خَاستن تاٍس کٌن اٍى هی  ِ.ٍس کٌن هدثَس ضذُ کِ سـتتا

تعذ یَْ ّوِ چی لاطی ضذ. ّوِ خا تْن سیخت. کسی کِ لشاس تَد ضَّشم  دسٍغ تَدُ.

ضَّشم تاضِ اٍهذى تَ خًَِ ٍ دستثٌذ صدًذ تِ یاضاس ٍ تاضِ تا کسی کِ لشاس تَد هادس 

ثوش. سٌذّا ساست تَدى. یِ گَاّی اًذاخت خلَم کِ ًطَى هیذاد تاتام خَدش سٍ 

ًااهیذی خَد هي کطتِ. حشؾ اص ًااهیذی هی صًی؟ تَ چِ هی دًٍی ًااهیذی چیِ؟ 

ّشکی اص ی ایي خًَِ. اص عوَم، اص هادسم، اص توَم آدها عطمن،ًااهیذ هي تَدم. اص .تَدم

توَم اٍى تا اها تاصم ًوی خَاستن ـشاس کٌن. ًوی خَاستن اص خًَِ تشم. کِ هی ضٌاختن. 

ی کِ هیالد ٍ حثات. ًاهشدی ٍاداسم ًکشد تِ ـشاس اتفالا تِ ـشاس حتی ـکشم ًکشدم. ًااهیذی

یادتِ تَ  ..!ٍاداسم کشدی. تَ تا تْذیذات. تَ تا حشـات. تشکیذُ تَد ٍاداسم ًکشد. تَ

حشـات یادتِ؟ گفتی هي همػش ضشایطی کِ داضتن اص پا دس هی اٍهذم چیا تْن گفتی؟ 

هی کٌی هشگ یاضاسم. گفتی هي تاعث ضذم تچِ ّای یاضاس یتین ضي. گفتی کاسی 

آسصٍی هشگ کٌن. کاسی کشدی کِ خَدکطی سٍ تِ عزاتی کِ تَ ٍاسن دس ًظش گفتِ 

تَدی تشخیح دادم. خَدم سٍ کطتن کِ اص دست تَ ًدات پیذا کٌن. اها ًطذ. تاصم 

خثش هشگ یاضاس سٍ کِ  ٍلیتاصم ًوی خَاستن ـشاس کٌن. اها ًوشدم تشگطتن تِ خًَِ. 
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ًگاّت ّفت هاُ توَم کاتَس ضة ٍ سٍصم اٍى آٍسدی هثل عضسائیل تْن ًگاُ کشدی. 

تَ تاعث ضذی هي ـشاس م کِ هی خَای اًتمام یاضاس سٍ اص هي تگیشی. تاٍس کشدتَد. 

      تَتالیی کِ  تِ سٍ تشخیح دادمکٌن. تالیی کِ تَ خیاتًَا هوکي تَد تِ سشم تیاد 

هی خَاستی تِ سشم تیاسی. هی دًٍی چشا؟ چَى یِ عوش اصت تشسیذم. یِ عوش ٍاداسم 

ًِ پَل. ًِ هیالد. ًِ  اص خًَِ تشم.تا یِ کَلِ کشدی اصت تتشسن. تَ تاعث ضذی هي 

چَى  تاعثص تَدی.عوَ. ًِ هاهاى...ًِ تاتام...ّیچ کس عاهل دستِ دسی هي ًثَد. تَ 

ّفت  هی دًٍستن اص هي هتٌفشی. چَى هی دًٍستن دًثال تًَِْ ای سش تِ ًیستن کٌی.

ش تَدم اص یِ خایی . ـَتیای یاسش داضتن. ّش لحظِ هٌتظتا ٍحطت تَ خَاتیذمهاُ توَم 

سٍصی کِ پیذام کشدی طَسی تشسیذم کِ هاضیي تِ سش دس تیاسی ٍ سٍ سشم خشاب ضی. 

تَ چِ هی دًٍی ًااهیذی چیِ؟ هعٌی ًااهیذی هٌن. اٍى گٌذگی سٍ ًذیذم ٍ لِ ضذم. 

ًااهیذی هٌن کِ اص ّوِ ًااهیذ ضذم. تَ اص دسد تاتات ٍ داداضت هیگی، اص ّفت هاُ هي 

دًٍی چدَسی گزضت؟ تِ ّش دسی صدم کِ یِ کن آسٍم تگیشم. سیگاس  خثش داسی؟ هی

ی ؼشیثِ ّا خًَِتَ  کطیذم. هطشٍب خَسدم. تِ صهیي ٍ صهاى ـحص دادم. لاین ضذم.

تَد کِ ًوی خَاستن دٍتاسُ  ایي تِ خاطش. ّوص اص ایشاى تشم تنهی خَاس سٌگش گشـتن.

 تشگشدم تَ ایي خًَِ ٍ ّش سٍص تا دیذى تَ ٍ ضٌیذى حشـات ٍ طشص ًگاّت ضکٌدِ تطن.

ـکش هی کشدم اگِ پَل داضتِ تاضن تشسیذُ تَدم. چَى ّوِ چی سٍ ًمذ کشدم. چَى آسُ 

 هی تًَن اص خَدم هحاـظت کٌن. 

ًوی خَاستن صهیي ّشلحظِ کسی تا تثش تِ پطت صاًَّاین ضشتِ هی صد. اها اًگاس 

 خَاستن تشحن کسی سا خلة کٌن.تخَسم. ًوی 
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 هی دًٍی چٌذ تاس هضاحون ضذى؟ هی دًٍی ٍاسِ ایٌکِ تالیی سشم ًیاد ّضاس خَس-

هی دًٍی هٌی کِ یِ ضة دٍس اص کیفن گزاضتِ تَدم؟  ش تَاسپشی ـلفل ٍ چالَ ٍ تیضت

هی دًٍی عاهل  م اص اًٍْوِ تٌْایی ٍ تَّن ٍ تشس؟هاهاًن ًخَاتیذُ تَدم چی کطیذ

 ّوِ ایٌا تَ تَدی؟ هی دًٍی تِ اًذاصُ تک تک هَّای سش خَدم ٍ تَ اصت هتٌفشم؟ 

 اص یک ساًتیوتش خا تِ خا ضذى.هحکن تِ سیٌِ اش کَتیذم. دسیػ دٍتاسُ 

 هی دًٍی؟-

 ٍ خیػ صدم. دٍ هطتن سا تِ سیٌِ اش کَـتن ّشایٌثاس 

 هی دًٍی؟-

سا تاال تشدم کِ سش ٍ غَستص سا آهاج حوالتن کٌن. هی خَاستن چطواًص سا اص دستن 

 غذای ظشیؿ ٍ ضعیؿ ثاهش اخاصُ ًذاد.کاسِ دس تیاٍسم. اها 

 تاتا؟-

ش تِ ّن دٍختِ ضذُ تَد کِ تاس اٍل ّیچ عکس عذسی ّای چطن هي ٍ یاسچٌاى 

 العولی ًطاى ًذادین.

 تاتا؟-

 دًذاى ّای کلیذ ضذُ اش سا اص ّن تاص کشد ٍ گفت:یاسش 



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

11 
 

 خاًن تاتا؟-

 یي؟ دعَا هی کٌیي؟چشا داد هی صً-

خطن داضت  تش سا تست ٍ ًفس عویمی کطیذ ٍ یک لذم عمة سـت. ّشچِ چطواًص 

 ٍ ثاهش سا دس آؼَش کطیذ. هَّایص خالی کشد داخلسش اًگطتاًص سیخت ٍ 

 تیذاس ضذی؟حشؾ هی صًین. چشا دعَا ًوی کٌین تاتا. داسین -

 دستاى کَچکص سا دٍس گشدى پذسش هحکن حلمِ کشد. ثاهش 

 ًِ؟هی خَاست کتکت تض تشًحخالِ  غذاتَى تلٌذ تَد. تشسیذم.-

َاسی ٍ لشصاى دًثال دیاسی کِ کشدُ تَدم پی هی تشدم. کَسهال کن تِ لثاحت ککن 

 تشای تکیِ صدى هی گطتن.

 تیذاس ضذی تشین تا ّوذیگِ تاصی کٌین.  تَ ّن کًِِ. داضتین تاصی هی کشدین. حاال -

 ی یاسش گزاضت ٍ گفت:سشش سا سٍی ضاًِثاهش 

 خَاتن هیاد.-

 .پسشش سا سٍی یک دستص اًذاختٍصى یاسش 

 گَ.ّوِ ضة تخیش تتِ تاضِ پس تشین تخَاتین. -

 تی حَغلِ ٍ اخوَ ضة تخیشی گفت ٍ یاسش سٍ تِ یاسیي کشد.ثاهش 
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 ـشدا تذُ دٍس دیَاسای خًَِ سٍ ًشدُ ٍ حػاس تزاسى. -

 .تاکیذ کشد تا حشظ اص ایٌکِ اص اتاق خاسج ضَدلثل 

 ّویي ـشدا یاسیي.-

اص ّوِ  اخاصُ ًذاد. لثل عوَی ـشٍسیختي دادم. اها سـت ٍ هي تاالخشُ تِ خَدم اخاصُاٍ 

 ٍ گفت: اًذسشم سا تِ سیٌِ اش چسثهشا دس آؼَش کطیذ ٍ 

 هی گزسُ. ایي سٍصا. ّوص هیگزسُ سش دلسَصیِ. حشـاش سٍ تِ دل ًگیش تاتا. اص -
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از  وانستممی تنیاسین را  دری که یاسین محکم بهم کوفت بیشتر دلم را به درد آورد.

فی مو مخعی سرم را در سینه را به قهر یاسین ترجیح می دادم.مرگ  دست بدهم.

 کردم و گفتم:

 همیشه از من متنفر بود. یاسینم متنفر شد.که یاسر -

 همراه خودش روی تخت نشاند و گفت:عمو مرا 

یه . ی هستنن عصبانفقط االیاسر ازت متنفر بوده و نه یاسین متنفره.  . نهجانم نه-

رست ما داکم بهشون حق بده. مَردن. غیرت دارن. خیلی واسشون گرون تموم شد. 

 میشه. غصه نخور.

 غصه نخورم؟ چطور غصه نمی خوردم؟

دی رو ستان بووش خودشون. من روزایی که تو بیمارر هر دو نگرانتن بابا. هرکدوم به-

 ار بارت هزیادمه. من پسرام رو می شناسم. من می دونم که تو اون هفت ماه، هف

یده شم دمردن و زنده شدن. به خصوص یاسر که هم تصادف و مرگ مادرش رو به چ

         قصر  مهم خودش رو تو هم اتفاقی بیفته و واسه بود و می ترسید زبونم الل 

 ی دونست. م

که  الهاییسمام حاال که خودش نبود باز هم نمی توانستم بدگویی اش را بکنم. مثل ت

  بسته بودم.از بدیهایش زبان بر شکایت 
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 من...کاری نکردم که سرافکنده بشن...من...-

 ودند.ته بکم شدن حضور مادر و منا را هم احساس کردم. مرا با عمو تنها گذاش

 نن. زودونا جوواماد دارم. ولی ی دونم بابا جون. بیشتر از چشمام بهت اعتهیش...من م-

م از کیه  . وگرنه اونا هم بهت اعتماد دارن. فردا کهرگ گردنشون قلمبه میشه

  رف حهم  عصبانیتشون کم شه و حال همه بهتر شه، با هم حرف می زنیم. همه با

. ه نوعیکی باشتباه کردیم. هر می زنیم تا دیگه هیچی این وسط مخفی نباشه. همه

یه. نه کافتت کاما همینکه تو باور کنی هیچکس نمی خواسته بهت آسیب بزنه و ناراح

 دوباره از نو همه چی رو می سازیم. فردا روز بهتریه بابا.

 سرم را از سینه اش جدا کردم. چشمانش پیر شده بودند. خیلی پیر. 

 د...بعدا  گفت به خاطر پول...به خاطر سنن که بره. میالد گفت شما تهدیدش کردی-

 خودش بهم گفت کار یاسر بوده...اما من اینقدر عصبانی بودم...

 خیسم کشید و گفت:ی هگونکف دستش را روی 

پیدات کردم.، همینکه باشه نارنجم. من که حرفی نزدم. دلخور هم نیستم. همین که -

نمی خوام. دیگه هیچ اعتراضی اینجایی دیگه چیزی از خدا سالمی و پیشمی، همین که 

ندارم. همین که بدونی من دار و ندارم رو فدای یه تار موهات می کنم واسم بسه. 

همین که بدونی اگه اصرار داشتم عروسم بشی به خاطر عشق بیش از حدی بود که 

بهت داشتم و دارم کافیه. تو کی دیدی من به مال دنیا بچسبم بابا؟ من به جز آرامش 

 و و پسرام، کی چیز دیگه ای خواستم آخه؟و شادی ت
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 .وشاندمنم پنمی توانستم نگاه نمدار و مظلومش را تحمل کنم. صورتم را با دستا

و ه پول تینکه سندها رو ازت پنهون کردیم خواست مادرت بود. نمی خواست اینهما-

 تی خبرثرو دست یه دختر نوجوون و جوون باشه. نمی خواست تو از وجود یه همچین

هن پت دام واس داشته باشی. چون می ترسید. از آدمهایی که ممکن بود به خاطر پولت

د. ی ترسیمندی کنن می ترسید. از اینکه بچگی کنی و به دیگران بگی که چقدر ثروتم

       ن خونهز ایبه خاطر خودت می ترسید بابا. به خاطر امنیتت. از گرگهای بیرون ا

بیه دم حسافت آی، از ازدواجت مطمئن بشه، بدونه طرمی ترسید. می خواست ازدواج کن

آخه من و  و تو رو به خاطر خودت می خواد، اونوقت همه رو بهت تحویل می داد.

ن و ارن. مدشون ی خودمادرت پول رو می خوایم چیکار بابا جون؟ پسرای من به اندازه

 کافیه اشیممادرتم همینکه یه سقف باال سرمون باشه و به کسی احتیاج نداشته ب

ندم جون ک دم وواسمون. بیشترش رو می خوایم ببریم تو گور؟ من اینهمه سال کار کر

قدر اون ن؟و جوکه بچه هام در رفاه باشن. من کی تو رو از بچه هام جدا دونستم عم

        ودم.بواسم عزیز بودی که می ترسیدم بدمت دست یه غریبه. از یاسر مطمئن 

و ه تو راشه کوقتی سرمو میذارم زمین خیالم راحت بواستم رده. می خمی دونستم مَ

واسه  ه. منمش بهترین رو آرزو می کنسپردم. یه پدر واسه بچه درستدست یه آدم 

 یاسر تو رو آرزو کردم. چون بهترین بودی. 

 رد.کموهایم را نوازش هرچه بیشتر می گفت، بیشتر دلم می خواست بمیرم. 
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یه  دونم رکت می کنم. می فهمم چقدر اذیت شدی. میی اینا، من داما با همه-

 ی دروغونستدختری به سن و سال تو، چقدر می تونه آسیب پذیر باشه. تو چه می د

مر عرت یه ماد چیه؟ چه می دونستی آدما چقدر می تونن دغل کار و دورو باشن؟ من و

دترین به ب. ب شدای باورات خری بدیها و بدها دور نگهت داشتیم. ولی یهو همهاز همه

ی اون ای عاطفی خوردی. شاید اگه میالد تو هر شرایط دیگه ضربهشکل ممکن 

ون و داغ یختهحرفها رو بهت می زد باور نمی کردی اما اونقدر از نظر روحی بهم ر

ن این م. مبودی که باورت شد حتی من و مادرت هم می تونیم بد باشیم و بد کنی

لم از مکنه دمم و سن و سال و با اینهمه تجربه می بین قضیه رو از دید خودم، تو این

ل و سه تحمو واتبی اعتمادیت بشکنه. اما اگه خودم رو جای تو بذارم بهت حق میدم. 

د از گو یرونبمدیریت اینهمه اتفاق خیلی جوون و کوچیک و بی تجربه بودی. نمیشه 

 ش نشوناکنون بدتر نشست و گفت لنگش کن. شاید اگه منم جای تو بودم خیلی از ای

ه ین خونوی ابمیدادم. اینا رو میگم که بدونی هیچکس ازت دلخور نیست. تو عطر و 

 هیچکس از تو نور این خونه ای. جون این خونه ای. هیچکس از تو دل نمی کنه.ای. 

از هم  راحتی این متنفر نمیشه. این خونه هیچوقت با تو قهر نمی کنه. یه خونواده به

وع نو شر و ازرمی خوابی و فردا که بیدار شی همه چی  سه همینم االننمی پاشه. وا

با  فتاده.اقا نیاتف می کنیم. انگار که این یکسال اصال  نبوده. انگار هیچکدوم از این

اشه بیم. همدیگه، هرچی به سرمون اومده رو پشت سر میذاریم و دوباره می خند

 نارنجم؟
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سرم را  م. اماک کنکه بتوانم خیلی چیزها را در هنوز خیلی بهم ریخته تر از آنی بودم

 د.تکان دادم. کمکم کرد دراز بکشم و بعد خم شد و پیشانی ام را بوسی

 می خوای بگم لیال بیاد پیشت؟-

 ی چشمم قل خورد و روی بالش افتاد.اشک از گوشه

 نه می خوام تنها باشم.-

 پتو را تا زیر گردنم باال کشید.

لش ی از دشدار ن و بخواب. نگران یاسین هم نباش. فردا که بیباشه. دیگه گریه نک-

 در میاری.

 چقدر خوب از ترسهایم خبر داشت.

 عمو؟-

 جون عمو؟-

 بابام چی شد؟-

 هی کشید و گفت:آقد راست کرد و 
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بهش  ده خیلیبینو مامانت باید واست تعریف کنه. این کار رو هم می کنه. اما قول ا-

ه کدونم  ن میمفشار نیاری. بذار واسه حرف زدن در این مورد خودش رو آماده کنه. 

م این کنی. کار راحتی نیست. تو هم باید عاقل باشی و مراعات قلب مریضش رو بک

عد شه، ب آروم بگیره، یه نفسی چاق کنه، یه کممدت اذیتش نکردی. بذار یه کم جون 

و  میشی فراموش نکن مامانت همونیه که وقتی مریضبشینین با هم حرف بزنین. 

ردت دخودت  از ده. چون بهترجواب می میری دکتر و دکتر میپرسه چته، اون به جای تو

یه  ذار. بشیدهرو میدونه. پس بهش اعتماد کن. اذیتش نکن. زن بیچاره کم مصیبت نک

 نفس راحت بکشه دیگه.

**** 

ر دم. فکشته بوی خورشید، برخاستم. تمام شب چشم روی هم نگذاتابش اولین اشعهبا 

اغ بو به  زدم کردن بیش از حد تمام فیوزهای مغزم را سوزانده بود. پرده را کنار

ه کمد بادم دنگریستم. حتی درخت ها هم هنوز بیدار نشده بودند. دوش گرفتم. دل 

دم. یدا کرپستم که می خوا با وسواس همه را کنار زدم و چیزی رالباسهایم و باز هم 

ردم و کخفی مهنوز هم زود بود. اما دلم طاقت نمی آورد. موهایم را داخل کالهی 

زمان  .و رفتمن عمکاپشنم را پوشیدم و عصایم را برداشتم و با احتیاط به سمت ساختما

 اما باالخره ی نوپا از راه رفتن می ترسیدم.زیادی طول کشید تا برسم. مثل بچه

در حواسم د. آنقی کرمیاسر با لباس ورزشی رو پله ها ایستاده بود و به من نگاه  .رسیدم

 دم.ه کربه راه رفتنم بود که متوجهش نشده بودم. هیبتش عذابم میداد. زمزم

 کاش تو به جای یاشار مرده بودی!-
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 و بالفاصله زبانم را گاز گرفتم و توی دلم با صدای بلند گفتم:

فت زدم. زر زیادی زدم. حرف موردم. خچیز خدایا ا ببخشید. خدایا غلط کردم. خدای-

 چیزیش نشه یه وقت. 

باال  ودم راخم و عصایم را به دست راستم منتقل کردم و دست چپم را به نرده ها گرفت

را  م خودمداشتکشیدم. همچنان بی تفاوت ایستاده بود و نگاه می کرد. من هم قصد ن

سخ ی پاود. ذهنم را رومحتاج کمک نشان دهم. فقط حضورش دستپاچه ام کرده ب

هم  هارم راچی اما پله ،دادن به کنایه ها و نیش زبانهای احتمالی اش متمرکز کردم

الهم را کادم و یه دبه نرده تکباال رفتم و صدایش در نیامد. ایستادم. خسته شده بودم. 

 روی گوشهایم کشیدم و گفتم:

 دم؟ به چی زل زدی؟ خوشحالی چالق ش-

 او هم کم نیاورد.

 ه میری. آره. خوشم میاد مثل کالغ را-

ز جالبی چیکه  اشتمسعی کردم راه رفتن کالغ را به یاد بیاورم. یادم نیامد اما شک ند

ن و دم و هغلم زبنیافتم. دوباره عصا را زیر نیست. هرچه زور زدم جواب دندان شکنی 

را پس  د. دستشآممکم باال رفتم. دو پله مانده به آخر به کهم هن کنان بقیه پله ها را 

 زدم و گفتم:
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 م. او خودم اومدم. این دوتا رو هم میتا ر تهشزحمت نکش. -

 شانه ای باال انداخت و گفت:

 افتاد که آتش بس اعالم کرده بودیم. ماالن یادتازه آخه -

یوار ده طاق بنه انگار که دیشب می خواست سرم را پر از خنده بود. انگار صدایش 

 :گفتم ومسخره ام می کرد؟ دو پله باقی مانده را به زحمت طی کردم  بکوبد.

 قط دست از سرم بردار.ه صلحت رو. فمن نه جنگت رو میخوام و ن-

 را دور از من در هوا نگه داشت و گفت:دستانش 

ی ما ونهکه حتی تعداد پله های خ توئی. وقتم نبودهدست من هیچ جات نیست. هیچ -

 ی.حفظهم رو 

 روی بینی ام انداختم و گفتم:چینی 

 عشق تو حفظشون کردم. بهآره -

 که آرام پشت سرم می آمد نجوا کرد.همانطور 

نه که واسه خاطر ای دیرف می زحی که دیشب ازش همه نفرتاونبعیدم نیست. شاید -

 نخواستم باهات ازدواج کنم. هوم؟

خ به رخش رو چرخیدم  داده بودم.دستش ای بهانه خوب  و زبانم خشک شد. قفلفکم 

 یستادم و گفتم:ا
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ه ختم یه بحث می کردی من یداشتی سر این قض ..اون روز کهصرفا  جهت اطالع.-

 ر کردم که بگی نه. ذقرآن ن

فقط به اما  بود.از شدت خنده در حال ترکیدن  می شناختمش که بدانم درونشآنقدر 

 ی خندیدن می داد.چشمانش اجازه

ه ب .قعیت بودگفتم عین وازی که چیگی داره. ولی بست اینکه باور کنی یا نه به خودت-

 نفعته که دچار سوتفاهم نشی.

 داد و با پوزخند گفت: را تکانسرش 

دونم ی مولو و قهاری هستی ولی کوچ که دروغگویمی کنم. هرچند باشه باشه. باور -

 گی.این یکی رو استثنا  راست می

 هک گندی بودمهم  هم نداشت.مسخره می کرد یا واقعا  باور کرده بود. اهمیتی نفهمیدم 

ا از رایش و لنگ زنان وارد خانه شدم. صدرگشتم م زده بود. باول صبح حال خوب

 پشت سرم شنیدم.

ت راه کردم بری جایی که قدرپی قدیمی رو نمیری. هماهنگ دیگه اون فیزیوترا-

 ت فرتی برگردونه سرجاش.مثل حافظهرفتنت رو هم 

 را روی هم گذاشتم و زیرلب گفتم: چشمانم
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 خدایا...صبر...!-
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پٛـی وطزْ ٚ ثٝ سٕت اتبق یبسیٗ ضـت.  آضپعذب٘ٝایستبزْ تب اظ وٙبضْ ٌصضت ٚ ثٝ 

ضـتٓ. اظ ـطْ ذٛاثیس٘ص ذٙسٜ اْ ٌطـت. پطت ثٝ زض، پتٛ ضا ثیٗ زٚپبیص ٌصاضتٝ ٚ یه 

 ثٛز. خّٛ ضـتٓ ٚ آضاْ ٌفتٓ.زستص ضا ٞٓ تب ضب٘ٝ ظیط ثبِص ـطٚ ثطزٜ 

 یبسیٗ..-

 ص زاز ٚ ٌفت:یحطوتی ثٝ پب

 ..وٛـت.-

 یبسیٗ خٛ٘ٓ.-

 ..ظٞطٔبض.-

 ثب تٝ عصبیٓ ثٝ وٕطش ظزْ.

 یبسیٗ...پبضٛ ٔٗ حّیٓ ٔی ذٛاْ.-

 خیػ ظزْ. ٌطـت.٘طب٘ٝ اٍ٘طت ٚسطص ضا ثٝ سٕتٓ 

 ثی تطثیت. ثٝ عٕٛ ٔی ٌٓ.-

 ثب صسای ٌطـتٝ ٌفت:

 ، ـمط ٌٕطٛ ثطٚ ثیطٖٚ. ثٝ ٞطوی ٔی ذٛای ثٍی ثٍٛ-
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  ٘عزیىتط ضـتٓ ٚ پط ضبِٓ ضا ثٝ ٌطز٘ص ٔبِیسْ. پٛستص زٖٚ زٖٚ ضس.

ی وبـی ض...زی ثٝ ا٘ساظٜتط٘ح یٝ خٛضی ٔی ظٕ٘ت صسای سً ثسیب. ٔیٍٓ ثطٚ ثیطٖٚ. -

 ثٝ اعصبثٓ. 

 ی ترت ٘طستٓ.ِجٝ

 ثیب ثب ٞٓ ثطیٓ یٌٛب وبض وٙیٓ.-

 خب زاز. ٌفت ٚ پتٛ ضا ثیطتط ثیٗ پبٞبیصی "اَٜ"

 ذت پبضٛ زیٍٝ. ؟ٍٔٝ ٕ٘ی ذٛای ٔٙٛ ثجطی ـیعیٛتطاپی-

 خٛاثٓ ضا ٘ساز. 

 یبسیٗ...ثب ٔٗ لٟط ٘ىٗ. تٛ ضٚ ذسا.-

 ٔیطی ثیطٖٚ یب ذٛزْ ثٙساظٔت ثیطٖٚ؟-

 یبسیٗ...ثٝ ذسا ٔٗ وبض ثسی ٘ىطزْ.-

 صسایص ذطٗ ضس.

 ثٝ ذسا ٔی ظ٘ٓ یٝ ثالیی سطت ٔیبضْ. خسی ٔی ٌٓ. ثسخٛضی ضٚ ٔرٕی. -

 سطْ ضا تٛی یمٝ ـطٚ ثطزْ.
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پبضٛ ثعٖ. ثٝ ذسا ضاضی اْ. اٌٝ ثب وته ظزٖ ٔٗ زِت ذٙه ٔیطٝ ٚ ٔی ثرطیٓ پبضٛ -

وسٓ ٕ٘یٍٓ. پبضٛ ثعٖ لطثٛ٘ت ثطْ.  ثعٖ. لَٛ ٔیسْ یٝ آخ وٛچیه ٞٓ ٍ٘ٓ. ثٝ ٞیچ

 پبضٛ یٝ خٛضی ثعٖ وٝ صسای سً ثسْ. ِٚی ثبٞبْ لٟط ٘ىٗ. 

 پتٛ ضا اظ ثیٗ پبٞبیص ثیطٖٚ آٚضز ٚ ضٚی سطش وطیس.

 ...چ اتفبلی ثیٗ ٔٗ ٚ ٔیالز ٘یفتبز.ثٝ ذسا ٞی-

 ـطیبز وطیس.

 تط٘ح...ذفٝ ضٛ.-

زض چٟبضچٛة زض حبضط ضس. ثب اضبضٜ زضذٛاست وطزْ ثطٚز. سطی تىبٖ زاز ٚ زض ضا عٕٛ 

 ثست ٚ ضـت.

ط ثٛزْ، ثچٝ ثٛزْ. ٔعصضت ٔی ذٛاْ. ؼّط وطزْ ٔی زٚ٘ٓ اضتجبٜ وطزْ. عبضك ثٛزْ، ذ-

ثٝ ذسا. ٔٗ ثٕیطْ اٌٝ ثرٛاْ تٛ ضٚ ٘بضاحت وٙٓ. ٞطوبضی ثٍی ٔی وٙٓ. ٞط تٙجیٟی زض 

 ٘ظط ثٍیطی حبضطْ. ـمط ٍ٘بْ وٗ.

پتٛ ضا وٙبض ظز ٚ ٘طست. اظ لیبـٝ ٚ چطٕب٘ص ٔعّْٛ ثٛز وٝ اٚ ٞٓ ضت ذٛثی ضا 

 ٍ٘صضا٘سٜ.
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ٝ ذبطط اعتٕبزی وٝ ثٝ ٔیالز وطزْ آسیت ٘سیس. تبٚاٖ ی ذٛزْ ثٞیچ وس ثٝ ا٘ساظٜ-

 اضتجبٞٓ ضٚ زازْ. تٛ زیٍٝ ثیطتط اظ ایٗ زِٕٛ آتیص ٘عٖ.

 تیططتص ضا اظ ضٚی ظٔیٗ ثطزاضت ٚ پٛضیس ٚ ٌفت:

ٍٔٝ ـمط ٕٞیٙٝ؟ ـىط وطزی ـطاض وطز٘ت یبزْ ضـتٝ؟ ٔی زٚ٘ی چی ثٝ سط ٔٗ اٚٔس؟ -

اظ ـىط ایٙىٝ االٖ ودبیی ٚ چٝ ثالیی خب ٕ٘ٛ٘س وٝ ٍ٘طزْ. زٕٞٙٛ سطٚیس وطزی. 

سطت اٚٔسٜ ضت ٚ ضٚظ ٘ساضتٓ. ثب ثمیٝ ٔطىُ زاضتی چطا ٔٙٛ ثی ذجط ٌصاضتی؟ پٙح ٔبٜ 

ت ضٚ ٔی ذٛضْ. پسضْ ی عمُ ٘ساضتٝی وٕب ضـتٙت ضٚ ذٛضزْ. یٝ ٔبٞٝ زاضْ ؼصٝؼصٝ

ضٚ زضآٚضزی. تبظٜ زیطت ٔی ـٟٕٓ چٝ ؼّطب ٞٓ وٝ ٘ىطزی. ضب٘س آٚضزی وٝ طجك 

ٔٙی وٝ ٔعَٕٛ ثبثب پطتتٝ ٌٚط٘ٝ ٕٖٞٛ زیطت وبپیتبٖ زٞٙت ضٚ سطٚیس ٔی وطز. 

اسٕٓ ثٝ الضی ٌطی زض ضـتٝ تب االٖ پبْ ضٚ تٛ ذٛ٘ٝ ٚ اتبق ذٛاة یٝ زذتط ٘صاضتٓ. ـمط 

یٝ زذتط ضٚ تب تٛ حیبط ذٛ٘ٝ آٚضزْ اٚ٘ٓ چٖٛ تٛ زیسْ ذٛ٘ٝ ای تٛ عبِٓ ثچٍی یٝ ثبض 

تٛ یٝ سٛضْ ثٝ ٔٗ ظزی. هلل ٔبضبزوص وطزْ ضـت، زیٍٝ ٞٓ ٕٞچیٗ ؼّطی ٘ىطزْ. 

بسط سط ظزٜ ثیبز ذٛ٘ٝ ٚ ٔیالز ضٚ . ٍ٘فتی اٌٝ یٔبزضت ٚ ثبثبْ ٚ ٔٗ ثٝ چپت ثٛزیٌٓیطْ 

    چدٛضی خفتتٖٛ ضٚ پبضٜ  ،فٟٕٝاٌٝ ث ٕ٘ی زٚ٘ستی زاذُ اتبق تٛ ثجیٙٝ چی ٔیطٝ؟

ـىط ٘ىطزی پسطی وٝ تٛ اتبق ذٛاثت ٔیبز ٕٔىٙٝ  ٍیٓ اٚ٘ٓ ثٝ وٙبض...تبظٜ ٔی؟ ٝٔی وٙ

ی وٝ ٕٔىٗ ثٛز سط ذٛزت ثیبز ٞٓ یثٝ آثطٚی ٔب ـىط ٘ىطزی، ثٝ ثال چٝ ؼّطبیی ثىٙٝ؟

تٛ ضبوی ٞستی وٝ زیٍطاٖ ثٟت زضٚغ ٌفتٗ ٚ ذیب٘ت وطزٖ. ایٗ وبض  ـىط ٘ىطزی؟

 ذٛزت ذیب٘ت ثٝ ذب٘ٛازٜ ٚ اعتٕبزضٖٛ ٘جٛز؟ 

 ّفتی وٙسْ ٚ ٌفتٓ:لوٙبض ٘بذٙٓ ضا پٛست  حطـٟبیص ضا لجَٛ زاضتٓ. ثس وطزٜ ثٛزْ.
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 ٔعصضت ٔی ذٛاْ. اضتجبٜ وطزْ.-

 اظ ضٚی ترت ثطذبست.

ٔٗ والً سٝ ثبض آضظٚی ٌفت ثی ؼیطت زِٓ ٔی ذٛاست ثٕیطْ.  زیطت ٚلتی یبسط ثٟٓ-

ٓ ضٚ تٛ تٗ یبضبض، یىی ٚلتی وٝ تٛ ضٚ یٔطي وطزْ. یىی اٖٚ ضٚظ وٝ ذبن ضیرت

ثی  حك ٔٗ ایٟٕٙٝٚ یىی ٞٓ زیطت.  زیسْتٛ ثیٕبضستبٖ اٚ٘دٛضی آش ٚ الش 

 ایٙمسض ٘بٔطزی ثجیٙٓ اظت. حسالُ حك ٔٗ یىی ایٗ ٘جٛز.  ٘جٛز ز تط٘ح. حمٓٔعطـتی ٘جٛ

 ٔمبثّص ایستبزْ. 

ثٝ ذسا ٔٙٓ تٛی ضطایط ذٛثی ٘جٛزْ. ٔؽعْ اضٚض زازٜ ثٛز. ذٛة ٚ ثس ضٚ تطریص  -

 ٕ٘ی زازْ. ٌٚط٘ٝ ٍٔٝ ٔٗ ٔی تٛ٘ٓ تٛ ضٚ اشیت وٙٓ؟ ٍٔٝ ثّسْ؟

 زستص ضا ظیط چب٘ٝ اْ ٌصاضت ٚ سطْ ضا ثّٙس وطز.

ت بی ضجٛ٘ٝ، ٚلتی وٝ ـطاض وطزٜ ثٛزی، اظ ایٙىٝ حبـظٝٞ ِیال ذجط زاضت؟ اظ ٔاللبت-

 زضستٝ؟ !؟سبِٓ ثٛز؛ اظ ٕٞص ذجط زاضت

 اضه تٛی چطٕٓ حّمٝ ظز.

 یبسیٗ. ٔٗ اظش ذٛاستٝ ثٛزْ چیعی ٍ٘ٝ. ٔٗ لسٕص زازٜ ثٛزْ. ضٜاٖٚ تمصیطی ٘سا-

 آٞص ذیّی ؼٓ زاضت. ذیّی.
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 ز؟یعٙی ِیال اظ ٔٗ ٔحطْ تط ثٛ-

 ثبظٚیص ضا ٌطـتٓ.

ٔحطْ تط ٘یست. زذتطٜ. ذت ٔعّٛٔٝ وٝ ٔٗ ثب یٝ زذتط ضاحت تطْ. ٚلتی ٞٓ ـطاض -

      وطزْ ٔی زٚ٘ستٓ اٌٝ خبْ ضٚ پیسا وٙی ٕ٘یصاضی ضاحت ثبضٓ. حتی ثٝ ِیال ٞٓ 

 ودبْ. ثٝ ذسا ضاست ٔی ٌٓ.زلیمبً ٕ٘ی ٌفتٓ 

 ٍ٘بٞص ضا اظ ٔٗ ٌطـت ٚ ثٝ سمؿ زٚذت.

 یّی.خفتتٖٛ ذیّی ثی ٔعطـتیٗ. ذ-

زیٍط طبلت ٘یبٚضزْ. ٔحىٓ ثؽّص وطزْ. ٔثُ خب٘ٓ زض ثط ٌطـتٕص. ٔثُ خب٘ی وٝ ثیٓ 

 ضـتٙص ضا زاضتٓ.

ٔعصضت ٔی ذٛاْ. ؼّط وطزْ. ٞطوبضی ثٍی ٔی وٙٓ تب ثجرطی. ٔٗ ثسٖٚ تٛ       -

 . ثٝ ذسا ٔیٕیطْ.ثىطٓ. اٌٝ لٟط وٙی ثبٞبْ ٔیٕیطْ ٕ٘ی تٛ٘ٓ ٘فس

 ٍٙیٗ ضسٜ ثٛز. زستص ضا ٌطـتٓ ٚ ٘عزیه زٞب٘ٓ ثطزْ.٘فس وطیسٖ اٚ ٞٓ س

 ثسٜ زستت ضٚ ثجٛسٓ. -

زستص ضا وطیس. ذٓ ضسْ وٝ ثٝ پبیص ثیفتٓ. اخبظٜ ٘ساز ٚ ثؽّٓ وطز. زِص ذیّی 

 وٛچه ثٛز. ٔی زا٘ستٓ اضىٟبیٓ ضا تبة ٕ٘ی آٚضز.

 ثبضٝ. ٌطیٝ ٘ىٗ.-
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 سطْ ضا عمت وطیسْ ٚ ٍ٘بٞص وطزْ ٚ ٌفتٓ:

 ثرطیسی؟-

 ضا پطت ٌٛضٓ ظز ٚ ٌفت:ٔٛٞبیٓ 

 ی زیٍٝ ای ٞٓ زاضْ؟ چبضٜ-

 ثعس اظ ٔستٟب اظ تٝ زِٓ ِجرٙس ظزْ. 

 ی ذٛزتٓ.ٜ٘ساضی. ٔٗ ٘بضٍ٘ی ٌٙسیس-

 ِپٓ ضا وطیس ٚ ٌفت:

 ی پط زضزسط.٘بضٍ٘ی ٌٙسیسٜ-

 تٛی زِٓ شٚق عدیجی احسبس ٔی وطزْ. اٍ٘بض زٔبٚ٘س ضا اظ ضٚی زٚضٓ ثطزاضتٝ ثٛز٘س.

 ضیٓ ٚ ثعسضٓ ثطیٓ ـیعیٛتطاپی.ثطیٓ صجحٛ٘ٝ ثرٛ-

 ظز.پٛظذٙس 

صجحٛ٘ٝ ضٚ وٝ ٔی ذٛضیٓ. ِٚی ـیعیٛتطاپی ضٚ ثب وبپیتبٖ ٔیطی. تٛ ثسخبییٓ عطٚسیٝ -

 وٝ لطاضٜ ثب اٖٚ ثطی.

 ضس.عٕیمتط  پٛظذٙسشچطٕبٖ ٌطز ٍ٘بٞص وطزْ. ثب 
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 ٞیچ تٙجیٟی اظ ایٗ ثیطتط ٚ ثٟتط ٕ٘ی تٛ٘ست حبِت ضٚ ثٍیطٜ. -

 ثب زِرٛضی ٌفتٓ.

 ثٝ ذبطط تٙجیٝ ٔٗ ٕٞچیٗ وبضی وطزی؟-

 ثٝ سٕت زض ضـت ٚ ٌفت:حِٛٝ اش ضا ضٚی زٚضص ا٘ساذت ٚ 

٘ریط. ثٝ ذبطط ایٙىٝ اٚ٘دبیی وٝ لطاضٜ ثطیٗ ٔٗ ضٚ ضاٜ ٕ٘یسٖ. حتٕبً ثبیس ذٛز وبپیتبٖ -

 ثبضٝ. 

ٚ اظ اتبق ثیطٖٚ ضـتٓ. عٕٛ، تٟٙب، پطت ٔیع ٘بٞبضذٛضی ٘طستٝ ثٛز ذٛاثیس ٚ ثبزْ 

 ٌفت:ثسٖٚ ایٙىٝ چیعی ثپطسس،تسجیحص ضا ٔی چطذب٘س. ٔطا وٝ زیس ِجرٙسی ظز ٚ 

ٌفتٓ ٔٙب ثطٜ ز٘جبَ ثمیٝ، صجحٛ٘ٝ ضٚ تًٙ ضسٜ ثٛز. سط ٚ صساٞبتٖٛ  زِٓ ٚاسٝ ایٗ-

 ٕٞیٙدب زٚض ٞٓ ثرٛضیٓ. 

 ٕٞبٖ ِحظٝ ٔٙب ثب ثیٙی ید وطزٜ زاذُ آٔس. زستٟبیص ضا ثٝ ٞٓ ٔبِیس ٚ ٌفت:

 ، ضیطیٗ خٖٛ ٞٓ...ذبْ٘ٛ ثعضي ٌفت پبْ زضز ٔی وٙٝ ٕ٘یبْ-

 ظیطچطٕی ٍ٘بٞی ثٝ ٔٗ ا٘ساذت.

 ٌفت حٛصّٝ ٘ساضٜ.-

 والٞٓ ضا ضٚی سطْ ٌصاضتٓ ٚ ٌفتٓ:ٔبزض ٞٓ ثب ٔٗ لٟط ثٛز...! 

 ٔٙٓ ثٟتطٜ ثطْ پیص ٔبٔبٖ. ایطبال یٝ ٚلت زیٍٝ.-
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 .سطی تىبٖ زازعٕٛ 

 ثبثب خٖٛ.ثطٚ ثبضٝ. -

 زستص ضا ظیط ثبظٚیٓ ا٘ساذت ٚ ٌفت:ٔٙب 

 ٔٗ وٕىت ٔی وٙٓ.-

ی اظ تٝ زَ پسطٞبی یبضبض خفتٕبٖ ضا ذٙسٜصسای لسْ وٙبض ٞٓ ضاٜ ضـتیٓ. أب چٙس 

لطًٙ ٔی ذٙسیسٖ وٝ ٔٗ ٚ ٔٙب ٞٓ ثی اذتیبض ثٝ ذٙسٜ اـتبزیٓ. ٔتٛلؿ وطز. آ٘مسض 

ثیٙی اش ضا ضٚی اتبق ثبظ ثٛز. یبسط ضا ثٝ سٕت اتبق ثچٝ ٞب وح وطزیٓ. زض ٔسیطٔبٖ 

وٝ اظ ضست ذٙسٜ ضعؿ یبضبض ٌصاضتٝ ثٛز ٚ لّمّىص ٔیساز. اٚ ثعضي پسط  ایٕبٖ، ضىٓ

ؼص ؼص ٔی ذٙسیس. ٔٙب  ی ثّٙس ثطازضشاظ ذٙسٜ ٞٓ وٛچىتطپسط  عطـبٖ، وطزٜ ثٛز ٚ

  ٔٛج ثب ٞٓ ؼٓ ٚ حسطت ضبزی ٚ ٔطا ضٞب وطز ٚ ثٝ چٟبضچٛة زض تىیٝ زاز. زض ٍ٘بٞص 

ی ثی پسض چمسض وطزٖ زٚ پسط ثچٝثعضي  ِحظٝ ذٛزْ ضا خبی اٚ ٌصاضتٓ.یه ٔی ظز. 

 ثٛز. ذٛـٙبنسرت ٚ 

 عٕٛ...٘ىٗ...خٖٛ ٔٗ ٘ىٗ...ضىٕٓ سٛضاخ ضس...-

ایٗ زض  ٔی ؼّتب٘س.یبسط ٕٞچٙبٖ ثی ٚلفٝ زٔبؼص ضا ضٚی پٛست ٔٛض ٔٛض ضسٜ اش ٚ 

ا٘ٝ خبی سضٔستی وٝ ثٝ ذب٘ٝ ثطٌطتٝ ثٛزْ ثٝ عیٙٝ ٔی زیسْ وٝ یبسط ٚ یبسیٗ چمسض ٔمت

 ٚ ی تفطیح ٚ ذٛش ٌصضا٘یخٙجٝ ذبِی یبضبض ضا ثطای ثچٝ ٞبیص پط وطزٜ ا٘س. یبسیٗ
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ٕٞٝ  .ضا پسضا٘ٝ ٚ حٕبیتٍطٔحجت ی ٚ یبسط خٙجٝ ضا پٛضص ٔی زاز ٞبیطبٖ ثچٝ ثبظی

چٝ وٝ یبضبض ٞطچٖٛ ثط زٚش ٌطـتٝ ا٘س،  ٔسئِٛیت سرت ٚ پط ٔطمتیٔی زا٘ستیٓ چٝ 

ٚ خبی ذبِی اش ثٝ ایٗ ضاحتی ٞب پط  ٛق اِعبزٜ ای ثطای ـطظ٘سا٘ص ثٛز٘جٛز، پسض ـ

 ٕ٘یطس. 

ٞٓ سطیع ثّٛظش ضا ثیچبضٜ ثطزاضت. اٚ  ایٕبٖزست اظ سط  یبسط ضضبیت زاز ٚثبالذطٜ 

یبسط ثب یه خست ٘بٌٟب٘ی زٚثبضٜ  بأوطیس ٚ اظ زست عٕٛی ثسلّمص ٌطیرت.  ٗپبیی

 ٛٞبی ثٟٓ ضیرتٝ اش ضا ، ثٟٓ ضیرتٝ تط وطز ٚ ٌفت:ٌطـتبضش وطز ٚ ایٙجبض ٔ

 ضس؟اظ ایٗ ثٝ ثعس ٞطوی ٚاسٝ ٔسضسٝ زیط ثیساض ثطٝ حبَ ٚ ضٚظش ٕٞیٙٝ. ضیطـٟٓ -

 ط وٓ آٚضزٜ ثٛز زاز ظز.وٝ ظیط زست ٞبی لسضتٕٙس یبس ایٕبٖ

 ضطؾ ٔیسْ ظٚز ثیساض ضٓ.لَٛ  وٗ تٛ ضٚ ذسا.ؼّط وطزْ عٕٛ خٖٛ. ِٚٓ -

 ذٙسیس ٚ ٌفت:یبسط 

ٔیبْ أطٚظْ  پبضیٗ ثطیٗ صجحٛ٘ٝ ٞبتٖٛ ضٚ ثرٛضیٗ ثییٙٓ. یبال.آٞب...االٖ ضس. ظٚز -

 ی ایٕبٖ ذبٖ. ٔسضسٝ ثجیٙٓ زض چٝ حبِ

 ثب ٔحجت ثٝ یبسط ٌفت:ٔٙب زٚیس٘س. ثیطٖٚ یطٙت اظ اتبق ٚ عطـبٖ ثب ٞیبٞٛ ٚ پط ضایٕبٖ 

 ی ایٕبٖ. ذٛزْ ٔیطْ ٔسضسٝ. ٔٗ ضٕب ظحٕت ٘ىطیٗ-

 یٛاٖ چبیص ضا وٝ ضٚی ٔیع تحطیط ٌصاضتٝ ثٛز ثطزاضت ٚ ٌفت:ِیبسط 
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 ظحٕتی ٘یست. ذٛزْ ٔیطْ. -

 ازأٝ زاز:ثسٖٚ ایٙىٝ ثٝ ٔٗ ٍ٘بٜ وٙس ٚ سبعتص ضا زیس ظز ثعس ٚ 

صجحٛ٘ٝ ثرٛضی ٚ سبعت ٚلت زاضی ٞٓ ثب زوتط ٕٞبًٞٙ وطزْ. ٘یٓ  9ٚاسٝ سبعت -

  .حبضط ضی
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اظ سَت ٍ وَضی ذاًِ، هطرص تَز وِ هازض اظ اتالص تیطٍى ًیاهسُ. ضٍی فطش تٌستط 

 چَى ووتط اظ افتازى هی تطسیسم. الی زض ضا تاظ وطزم ٍ آضام صسایص ظزم. ،ضاُ هی ضفتن

 ؟هاهاى-

 تِ ضٍیص ظل ظزُ تَز. زاذل ترتص ًطستِ ٍ تِ ضٍ

 هاهاى؟-

 ًگاُ زلرَض ٍ تی ضهمص ضا هتَخِ هي وطز.  

ذَزضًَِ. تدْیعات ٍ وازضش هي هی ذَام تا یاسط تطم فیعیَتطاپی. هیگِ فیعٍتطاپی -

 ظٍزتط ذَب هیطن. ،ذیلی فطق زاضى

 زٍتاضُ تِ ضٍ تِ ضٍ ذیطُ ضس.

 تاضِ. تطٍ. -

 ًویای صثحًَِ ترَضین؟-

 . تَ ترَض. سطضیط تاظُ گطفتن. تا عسل ترَض خَى تگیطی.هي هیل ًساضم-

 زض اٍج زلرَضی اش ّن ًگطاى ذَضز ٍ ذَضان هي تَز.

 ًِ. تٌْایی ًوی چسثِ. هٌن ًوی ذَضم. هیطم حاضط ضن. تَ حالت ذَتِ؟-
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 . ًفس پط تغضص ضا فطٍ زاز

 هگِ تَ حالی ٍاسِ هي گصاضتی وِ ذَب یا تس تاضِ؟-

حاال حاالّا تایس سطظًص ّوِ ضا تِ خاى هی ذطیسم. ضٍظّایی وِ فىط هی وطزًس چیعی 

 تِ ذاعط ًساضم، تْتطیي ایام هي تَز. اظ ایي تِ تعس تایس پاسرگَ هی تَزم. 

ًسگین ایٌمسض ذدالت ًىطیسُ تَزم. فمظ آتطٍم ضٍ خلَی عوَت ٍ پسطاش تطزی. تَ ظ-

هی زًٍی اگِ تِ گَش هاهاى تعضگت تطسِ چِ پسط تَ ذًَِ ًیاٍضزُ تَزی وِ آٍضزی. 

فاخعِ ای تِ تاض هیاز؟ حاال تیا ٍ ثاتت وي ّیچی ًطسُ. فىط وطزی اٍى تِ حطف، لاًع 

 هیطِ؟ تا ًثطُ پعضىی لاًًَی ٍ گَاّی ًگیطُ ٍلوَى ًوی وٌِ. تِ ذیالتِ ایٌدا سَییسِ؟ 

 صساین ضا صاف وطزم ٍ گفتن:

 هعصضت هی ذَام. اضتثاُ وطزم. -

اظ ّوِ هعصضت هی ذَاستن. حطفی ّن ًثَز. اها واش یىٌفط ّن تاتت توام  هي

 سطزضگوی ّای وِ تطاین پیص آهسُ تَز اظ هي هعصضت هی ذَاست.

یِ عوط تَ ایي ذًَِ تا ععت ٍ آتطٍ ظًسگی وطزین. االى خلَی تطازض ضَّط، پسط تطازض -

ِ هازضتعضگت تفْوِ. ضَّط ٍ عطٍس تطازض ضَّط سطم پاییٌِ. زست ٍ زلون هی لطظُ و

تاظُ ایٌْوِ تسترتی تِ سطم آٍضزی ون  ؟زیگِ ویلَ ویلَ حطف اٍى ضٍ وی خوع وٌِ

 تَز؛ ایي ازای فطاهَضیت ضٍ ودای زلن تصاضم؟

 ضًگص تِ سفیسی هی ظز. زستاًص ّن ٍالعاً هی لطظیس. تطایص آب ضیرتن.
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ي ّن آتطٍت ضوا وِ گٌاّی ًساضی. ّطچی ّست تمصیط هٌِ. اگِ تا گَاّی گطفت-

یي آب ضٍ تطهیگطزُ هي حطفی ًساضم. تطین گَاّی تگیطین تا ذیالت ضاحت ضِ. اها فعالً ا

االًِ وِ  چَى ترَض ٍ یِ ون ترَاب. ٍلتی وِ تطگطتن ّطچی زاز زاضتی سطم تعى.

 صسای یاسط زض تیاز. زیگِ خَى زض افتازى تا اٍى ضٍ ًساضم.

پتَ ضا ضٍی تٌص هطتة وطزم ٍ اظ اتاق تیطٍى  خَاتن ضا ًساز. ٍازاضش وطزم زضاظ تىطس ٍ

 ضفتن. صسایص ضا اظ پطت سط ضٌیسم.

 لثاس گطم تپَش سطها ًرَضی. حسالل زٍ تا زًٍِ ذطها ّن تصاض تَ زٌّت.-

اها ٌَّظ ذطهای زٍم واهل اظ گلَین لثرٌس غوگیٌی ظزم ٍ تِ تَصیِ ّایص عول وطزم. 

آهس. تایس ذَزم ضا تطای ضاًس چْاضم آهازُ پاییي ًطفتِ تَز وِ ظًگ ساذتواى تِ صسا زض

ضالن ضا ضٍی سطم اًساذتن. ویفن ضا تطزاضتن ٍ زض ضا گطَزم. گَضِ ای  هی وطزم.

ایستازُ تَز ٍ هَتایلص ضا چه هی وطز. هطا وِ زیس گَضی ضا تَی خیثص گصاضت ٍ 

 گفت:

ین. زیط هاضیي ضٍ تا خایی وِ هیطس ًعزیه آٍضزم. تصاض ووىت وٌن وِ سطیعتط تطس-

 ضسُ.
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تمطیثاً توام ٍظى هطا ضٍی ذَزش اًساذت ٍ تا ٍلتی حطفی ًعزم ٍ ووىص ضا پصیطفتن. 

وِ ضٍی صٌسلی خاگیط ًطسُ تَزین ضّاین ًىطز. اها تیطٍى ضفتي ها ّوعهاى ضس تا پیازُ 

 یاسط چطن ّایص ضا تٌگ وطز ٍ گفت: ضسى ًسین ٍ تْطاز اظ هاضیٌطاى.

 ستي؟ایٌا تچِ ّای اٍى ٍویلِ ًی-

 زض حالی وِ اظ ضست تعدة ظتاى تٌس آهسُ تَز خَاب زازم.

 آضُ ٍلی ایٌدا چىاض هی وٌي؟-

پیازُ ضسم ٍ تا تِ ذَزم تیاین زض آغَش ًسین خای گطفتن. تْطاز ّن تا یاسط احَالپطسی 

 وطز ٍ تعس اظ ایٌىِ ًسین اظ هي زست وطیس گفت:

 ذیلی ًگطاًوَى وطزی ًتاًیاَّ. چِ ذَتِ وِ سطپا هی تیٌیوت. -

 ذٌسیسم ٍ گفتن:

 تاتا لسس وِ آظاز ضس زیگِ. ای -

 ًسین زستص ضا ضٍی گًَِ ام گصاضت.

ذَتی تطًح خَى؟ هاهاى ذیلی ًگطاًت تَز. زیطٍظ ّطچی تواس گطفت هَفك ًطس -

 فطستاز. اهطٍظ زازگاُ زاضت ًتًَست تیاز ها ضٍ تاّات حطف تعًِ.

 زستن ضا ضٍی زستص گصاضتن ٍ گفتن.

 هي ذَتن. تاعث ظحوتتَى ضسم.-
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 تْطاز ووی تِ هي ًعزیه تط ضس.

 خایی هیطفتیي اًگاض. هعاحوتَى ضسین؟-

 یاسط تِ خای هي پاسد زاز.

ًَتت فیعیَتطاپی زاضُ. ضوا تفطهاییس زاذل. تچِ ّا ّستي. تطًح ّن تا یىی زٍ ساعت -

 زیگِ تطهیگطزُ.

 زٍتاضُ تَسِ ای ضٍی صَضتن ًطاًس ٍ گفت: ًسین

ًِ زیگِ. ایطاال یِ ٍلت تْتط تطهیگطزین. لثلص تاّات ّواٌّگ هی وٌن وِ ساوت -

 ی ها. تاضِ؟ضٍ تثٌسی ٍ چٌس ضٍظی تیای ذًَِ

 ظیطچطوی تِ یاسط وِ چطن تِ زّاى هي زٍذتِ تَز ًگاُ وطزم ٍ گفتن:

 سالم تطسًَیس.حتواً هیام سط تعًن. تِ هاهاى تاتا ذیلی -

**** 

 عدیة تَز ایي تطط...!چمسض 

 ٍ سًیى، سطظًص وطزى، هتله ّای توام ًطاضم تطای سَال پیچ وطزاًتؾتطذالف 

عَالًی تاعث ضس زست سىَت  ّویي ٍععٌِ ّای استرَاى سَظ واهالً ساوت تَز 
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فضا ضا پط وطز.  ي اها ظیثاییغوگیآٌّگ ضا ضٍضي وٌس.  زستگاُ پرص هاضیيتثطز ٍ 

 خلَی ظتاًن ضا تگیطم.ًتَاًستن 

 تا حاال ًسیسُ تَزم آٌّگ گَش تسی.-

 ضا ون وطز.صسایص 

هگِ تا االى چٌس تاض تَ هاضیي هي ًطستی وِ تسًٍی چی گَش هیسم ٍ چی گَش -

 سم؟یًو

 حك تَز.حطفص 

 تْتط تَز هی گفتن تْت ًویاز اظ ایي آٌّگا گَش تسی.هیگی. ضایس آضُ. ضاست -

 "هی ذاضُ یِ چیعی تْت تگِ ّا.تٌت ":ًسا زازهغعم 

 ِ ذیلی ّا ذیلی چیعا ًویاز. ت-

اها  "تِ تَ ّن ذیلی چیعّا ًوی اٍهس ٍلی ضس...!"تَزم تگَیس تَ زاضت. هٌتؾط لحٌص 

 ضا عَض وطزم.تحث  ًگفت.

 ن ذیلی خای ذاصیِ؟یایٌدایی وِ هیط-

 ثاًیِ ًگاّن وطز.یه 

 اظ چِ لحاػ؟-

 اهٌیتیِ؟ ذفٌِ؟-
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 ی لثص ًطست.گَضِلثرٌسی 

 ٍاسِ تچِ ّای ذَزهًَِ.  ّطوسی ضٍ ضٍاُ ًویسى. ًِ. فمظ عوَهی ًیست.-

 . ضا تىاى زازمسطم 

وِ توَم ضِ هیام ی ایواى. واضم ذَزم هیطم هسضسِ اًٍدا هی سپطهت زست یِ آضٌا ٍ-

سَالی تِ خع هطىالت  یسُتعالثتِ  خَاب تسی. ًیست اًٍدا تِ سَالیزًثالت. الظم 

 .اگط ّن پطسیسى تپیچَى ٍ خَاب ًسُتپطسي. ٍلی  خسویت اظت

 ضسم. ًگطاى 

 چی هوىٌِ تپطسي؟ تِ چیا خَاب ًسم؟-

 ّویي.فمظ تِ ّطچی وِ هطتَط تِ پاّات ًثَز خَاب ًسُ. -

استطسن  هیطس ّوچیي هىاًی. ذَفٌانچمسض آًدا پط تَز اظ هیالزّا ٍ یاسطّا ٍ احتواالً 

 ضا پطت یه ولوِ هرفی وطزم.

 تاضِ.-

 وِ زلن ذالی ضسُ. فْویس 
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تَ آب ٍ هیطی وسی واضی تِ واضت ًساضُ. خْت احتیاط گفتن. ٍگطًِ فمظ ًتطس. -

هي  ٍ هَّات ضٍ ذطه وٌی تا لثاس تپَضیواضایی وِ الظهِ اًدام هیسی. تعسضن 

 اٍهسم زًثالت. 

 توام زلرَضیْا ٍ ذطوی وِ ًسثت تِ اٍ زاضتن گفتن:علیطغن 

 ذاعط هي تَ ظحوت افتازی.هوًٌَن. تِ -

 ضا ووی تِ سوت پاییي هتوایل وطز ٍ گفت:گطزًص 

 هی وٌی.اضىال ًساضُ. خثطاى -

خسی وسرط ًثَز. واهالً وطذص اثطی اظ ضَذی یا تیًًگاّص وطزم. زض طگطاًِ سپط

       ًِ عصثاًی تَز ٍ ًِ هثل ّویطِ سطتاپاین ضا هسرطُحاال وِ ضایس  .حطف هیعز

 هی وطز، تْتطیي ظهاى تطای پطسیسى سَالن تَز.

 هی تًَن یِ سَال اظت تپطسن؟ -

 اٍَّم. -

فعال ضسى زهاًٍس العولص هی تَاًست تطاتط تا تِ ضه تَزم. عىس زٍ  ضا خَیسم.لثن 

ای ذَزم ٍ صس ًسل تعسم ضا  یه توة ّستِهی تَاًست هثل اًفداض خَاتص  تاضس.

 ًوی تَاًستن سٌگیٌی ایي غصِ ضا تحول وٌن.  تیص اظ ایي ًاتَزم وٌس. اها 

طچی ظحوت ّ ط وطزى، گفتی هي همصط تَزم. گفتیاٍى ضة وِ یاضاض ضٍ زستگی-

وطیسی ٍاسِ ًدات زازى یاضاض، هي تِ تاز زازم. گفتی اگِ هیالز ضٍ تِ ذًَِ ضاُ ًسازُ 
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اگِ  اض تَز؟ضّی ٍاسِ ًدات یااٍالعاً ض ایٌغَضی تَز؟تَزم یاضاض اعسام ًوی ضس. ٍالعاً 

 ، االى یاضاض ظًسُ تَز؟ضسیس ًوی  هیالز اًٍطة تِ گاٍصٌسٍق

ی ایواى ٍ ی هعصَهاًِچْطًُتطسیسم. اها سرت ضس.  تِ عطظ هحسَسی اشچْطُ 

تا ایي عصاب ٍخساى اظ پیص چطون ًوی ضفت. هاّْا ٌا ٍ ًگاُ پطحسطت ه عطفاى

 حاال عصاتن پیص چطون تَز. ٍ ، ظًسگی وطزُ تَزم

 ؟ هی تًَستی؟ هي تاعث ضسم تویطُ؟هی تًَستی یاضاض ضٍ ًدات تسی-

ّن لصس وَتاُ هي  ازى زاضتِ تاضس.ضسیس لصس خَاب ز ًؾط ّن ًویضا ًساز. تِ خَاتن 

 آهسُ تَزم، ًصفِ ٍ ًیوِ تطًوی ط ضای هسیتا ایٌدا تِ خاى وٌسى وِآهسى ًساضتن. حاال 

 گطتن.

فطاض هیگطفت. م یِا هٌا ٍ تچِ ّاش ضٍ تِ ضٍ تطن گطاظ فىط ایٌىِ تطگطزم ذًَِ ٍ ت-

هٌا ٍ تچِ ّاش  ٍ ًفطیي ًالِتْسیسّای تَ ٍ صسای وطزم وِ ّط ضٍظم تا سطظًص ّا ٍ 

 ًگصضُ. 

 ضسیسُ تَزین.. اًگاض پاضویٌگ سطپَضیسُ ای ضسٍاضز ظز ٍ تَق 

 اى ٍ اعسام ًدات تسی؟تًَستی یاضاض ضٍ اظ ظًسخَاتن ضٍ تسُ. هی  لغفاً-

 اٍلیي خایگاُ ذالی، پاضن وطز.زاذل 
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 ...اٌّگی هي ٍاضز ذًَِ ًوی ضساگِ اًٍطة هیالز تا ّو-

 ضا لغع وطز.حطفن 

 سثحاى...-

 ًس.این اضتثاُ ضٌیسوطزم گَضْاحساس 

 چی؟-

 ضا تاظ وطز ٍ گفت:ووطتٌسش 

 اعصاتن ذَضز هیطِ.  ،ز هیالزهیال ًگَاسوص سثحاًِ. ّی -

 آخ.....سثحاى.

اگِ اظ زست لاًَى ّن ًداتص هی زازم، اظ زست حتی  یاضاض ّن اعسام ًطس. وطتٌص.-

هطزًص ضٍ خلَ ظهاى فمظ تَ تسم.  فطاضیصاًٍایی وِ زًثالص تَزى، ًوی تًَستن 

 اًساذتی.

 ..آخ.

ٍ  تاظ وطزی زّيزیطة وِ ذَزت ی یاضاض ّن تَ ضٍ همصط ًوی زًٍي. تا ظى ٍ تچِ-

تَ یِ زضستِ . تیي هي ٍ تَ گصضتِ چی ًوی زًٍست ض ّوِ چی ضٍ لَ زازی وسیٍِ ضٍِ

واسِ اتفالاً ی ذَاستن سط تِ تٌت تاضِ، اها تِ وسی ًگفتن وِ تَ همصطی. تایوی ًو

وَظُ ّا سط هي ضىست، وِ چطا اظ ضٍظ عطٍسی تَ هی زًٍستن تطازضم تَ چِ هٌدالتی 
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چطا یِ خاسَس ذغطًان ضٍ تَذًَِ ضاُ زازم ٍ حتی وِ افتازُ ٍ واضی ٍاسص ًىطزم. 

ٍلی هعوَل، اًگطت اتْام ّوِ تِ عطف هي تَز ًِ تَ. عثك اظش تچِ زاض ّن ضسم. 

هی زًٍستن چمسض حطفطَى ًاحمِ،  اظ ذًَِ فطاض وٌن. یاىطن هي تلس ًثَزم ذَزم ضٍ تُ

سَذتِ ٍ ّوص زًثال یِ همصط هیگطزى وِ چغَضی خیگطضَى  ذثط زاضتنٍلی چَى 

سعی طچی تطوص زاضتي تِ خَى ذطیسم. س ٍ ّصسام زض ًیَه ؛ذَزضَى ضٍ آضٍم وٌي

وطزم زضوطَى وٌن. سعی وطزم تفْون اگط چیعی هیگي اظ زضوٌیطَى ًیست اظ حال 

ظزم وِ یِ ضاّی  یهاُ تِ ّط زضچٌسیي . ..حال ذَزم اظ ّوِ تستط تَزتسضًَِ. زضستِ.

زٍست م، ظًی ضٍ وِ ی یاضاض پیسا وٌن، چٌسیي سال ظٍض ظزٍاسِ پان وطزى پطًٍسُ

ّط عطف تِ تي اظ  ضىست ذَضزم. ی ّالوت ًدات تسم، اها تَ ّوصاظ ٍضعِ زاضتن

م ٍ ّن هازض تچِّن  اظ زست ضفت،زُ زلیمِ ّن تطازضم ؽطف  تست ضسیسم.

زًٍست  یه وسی ضٍحی ذَتی زاضتن؟ ًِ!ضطایظ  ی تیغ تَز.لثِ وِ ...واضم ّنمذاًَاز

وِ ًفطیٌْای پسضم تَزم؟ هستحك اًًٍِْ!  وسی زضون هی وطز؟هي چِ حالی زاضم؟ ًِ! 

ًِ! تَ تصازف وطزی،  ضٍ تطن وطزم؟ًِ ت زیگِ ًوی ذَاز هٌَ تثیٌِ. ذًَِ! تاتام گف

هی زًٍستن حالص تسُ. چَى  چَىچطا؟ ضٍ وطتن؟ ًِ! تمصیط هي تَزُ. ذَزم گفت 

ضطایظ حلَا  یيچَى هی زًٍستن تَ ا. ذَزم ضٍ خای اٍى تصاضم ٍ تفْووصسعی وطزم 

هدثَضم سٌگ ظیطیي آسیاب تاضن تا ایي زٍضاى هی زًٍستن چَى پرص ًوی وٌي. 

تا خا ظزى هي ّوِ چی اظ ایٌی وِ ّست  هی زًٍستن تگصضُ. چَىم ٍاسِ هي ٍ ذاًَاز
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هی زًٍستن چَى  م تایس فساواضی وٌن.هی زًٍستن تِ ذاعط ذاًَازچَى  ذطاتتط هیطِ.

 تیطتط اظ چیعی وِ اظ هي زلرَض تاضي، تْن ًیاظ زاضى. 

 اسیط ضسُ تَز.شّي زضگیطم ضٍی یه خولِ اش اها  ّای هستمیوص ضا هی گطفتنععٌِ 

 ساعتص ًگاُ وطز.تِ 

 ایٌا ضٍ گفتن وِ تسًٍی تعضی ٍلتْا تایس تِ حال ٍ ضٍظ اٍى وسی وِ زاضُ ًاضاحتت -

ذیلی ًاضاحت تطُ. ضایس اٍى ذیلی اظ تَ حالص تستطُ. ضایس ضایس هی وٌِ ًگاُ وٌی. 

تا حالص تْتط تاضِ، آزهی تاضِ وِ اگِ تْص ظهاى تسی ذیلی تحت فطاضتطُ. ضایس 

اظت ون ًویطِ اگِ تعضی ٍلتْا تَ ّن سٌگ تٌسی ٍ تلریص ضٍ خثطاى هیىٌِ. چیعی 

ّوص حَاسوَى تِ  وًِویطِ  وٌی.حفؼ ضٍ ت ی ذاًَازُظیطیي آسیاب تطی تا ضالَزُ

وِ ّوص ذَزهَى ضٍ هحك تسًٍین ٍ زلوَى تِ ذَزهَى ٍ حال ذَزهَى تاضِ. ًویطِ 

تا تْوَى گفتي تاال چطووَى اتطٍئِ تیغ تطزاضین ٍ ضٍ حال ذَزهَى تسَظُ. ًویطِ 

 ضَپیازُ االًن  زضز تَ زلص زاضُ وِ ها تی ذثطین.یِ زًیا ّطآزهی ضگوَى تىطین. 

 ضسُ.. زیط زیگِ

حَصلِ ا ضٍی تاظٍیص گصاضتن. تی زض سوت ذَزش ضا تاظ وٌس، زستن ضذَاست 

 تطگطت.

 ؟ضتیثوط ضٍ زٍست زا-

 وطز ٍ گفت:پَفی 

 ایٌْوِ گل لگس وطزین، فمظ ّویي یىی ضٍ گطفتی؟ -
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 ؟زٍستص زاضتی-

 طواًص تطگطت.چّن ضًگ توسرط تِ تاظ 

َى ایي چیعا حالیو تَلین. ٍ عاضك تطی. ها ًِ فمظ تَ تلسی زٍست زاضتِ تاضی-

 ًیست.

 فْای هٌا تَزم. ضا تست ٍ هي ٌَّظ زض تْت حطزض 

یاسط ّن حضَض زاضتِ. فىط ذَزش ضٍ..ّن پسض ٍ تطازضش ضٍ. اعساهص وطزى...ّن "

ت ضٍ زاض هی ظًي. ّطچی وِ تَزُ، ّطواضی وطزُ، تاظم وي ٍایسی ٍ تثیٌی هازض تچِ

 "...!زى. اظش تچِ زاضت.ذیلی سرتِ. چٌس سال ضٍ یِ تالص سط گصاضتِ تَ
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   ا تعجبببار لیال با چشمان گردش روی دهان من زوم کرده بود و هر چند ثانیه یک

 می گفت:

 نه بابا...!-

 ی ناخنم را با دندانم کندم. گوشه

 م بده لیال. تو باورت میشه؟از وقتی شنیدم حال-

 . هنوزس نشستپایش را باال آورد و چهار زانو روی تخت زیر درخت گیال هردولیال 

ر و دشم به ودم چی مدرسه را به تن داشت. از وقتی به خانه برگشته بمانتو و مقنعه

 منتظر رسیدن او، از روی تخت تکان نخورده بودم.

 رتاپاشس ر که عشق ازرابطشون اصالً مصنوعی نبود. ثم، یخودتم که شاهد بودواال -

یعنی . ق داشته فرمی ریخت. رفتار یاسر هم با ثمر، زمین تا آسمون با رفتارش با بقی

سر یا ه وباش تا وقتی که اون اتفاق افتاد به عقل جن هم نمی رسید که ثمر جاسوس

ن زقط یه ففتم گکنه. اتفاقاً همیشه به مامان می  هم منتظر یه آتو که فتیله پیچش

ود امله بیادت نیست وقتی ثمر حنرم کنه.  اینجوری سر رویاتونست مثل ثمر می

ش  بغل چطوری دورش می گشت؟ یا وقتی از ماموریتهای طوالنی می اومد چطوری

 م عجیبمی بین  فکر می کنمخوب حاال که آره...می کرد و می بوسیدش؟ آره...

 نیست. یاسر و ثمر، هرچقدرم که ممنوع، اما عاشق بودن. 
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 در مرز انهدام بود.سرم از شدت درد 

ید؟ منا ی ثمر و خانوادش رو نپیچر نهایت یاسر پروندهدچطور میشه لیال؟ مگه -

و قش رمیگفت واسه اعدامش حضور داشته. یه آدم چطور می تونه جون دادن عش

ش رو از ور عقلا چطببینه؟ چطور ایستاده و دست و پا زدنش رو نگاه کرده؟ با تموم این

ن ه همچیه مگدست نداده؟ چطور اینقدر عادی رفتار میکنه؟ چطور هنوز سرپاست؟ آخ

 نگزه. ککت مکنه؟ هم برادرت رو آویزون ببینی، هم زنی که دوستش داری وچیزی م

 ربات هم اینقدر سفت و سخت نیست به خدا. 

 لیال آستین مانتویش را باال زد و گفت:

 رو همه اینا چکار می کنن که اینجوری پا با مغزوای نگاه موهای تنم سیخ شد. -

 چیشون میذارن؟

 سراغم آمد.دوباره دلپیچه و تهوع به 

ز اپی دود ه تو چیزی نگفت؟ دعوات نکرد؟ صبح که شنیدم با یاسر میری فیزیوتراب-

 گوشام بلند شد.

 سرم را تکان دادم.

انگار  ره سپردی منو دست دکت. تازه یه جوربا داد و بیداد و دعوانه زد ولی  نه. حرف-

 کر    داشت فنخبر هرکی از دلش  اینقدر سفارش کرد کهدخترعموی عزیزتر از جونشم. 

 می کرد چقدر دوستم داره و نگرانمه.
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 لیال بی حواس گفت:

امروز  ی گذره؟ب شاید واقعاً دوستت داره و نگرانته. کی می دونه چی تو سر یاسر مخ-

 مثل آبِ روون، نرم و لطیفه، فردا مثل طوفان، وحشی و سرد. 

   ا     ش رای آب بودنآنقدر روزهای طوفان بودنش را به چشم دیده بودم که روزه

 نمی توانستم به خاطر بیاورم. 

ست دکه از  ره جون خودش. من حتی اگه واقعاً حافظم رو از دست بدم، عذابایی روآ-

 ت عمرشم مدیاسر کشیدم فراموشم نمیشه. چطور میشه یه نفر رو دوست داشت و تما

 اذیتش کرد؟

 متفکر نگاهم کرد.

ه ونطور کاشت و اعدام شدنش رو نگاه کرد. همدت همونطور که میشه یه نفر رو دوس-

از این  سکوت کرد. لیو ،می تونست برادرش رو فراری بده و از کشور خارج کنه

د. زش حرف اساتعجایب هرچی بگی برمیاد ترنج. اصالً نمیشه با قاطعیت در مورد احس

ادت رفته ی رفت.صله گفاترسید و باید  و امثال این آدم به نظرم حق با توئه. از این آدم

  شد.میالد چکارا کرد؟ تازه ادعای عاشقیشم می 

 فت:صدای باز شدن لنگه های در حواس جفتمان را پرت کرد. لیال زیرلب گ

 یاسینه!-
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 م گفتم:آراد. ده شهر دو با نگاه تعقیبش کردیم. ماشین را پارک کرد و همراه عمو پیا

وتا ش اون دکارنگه. این صاف و ساده و یه رنگه، برادرش الیه الیه و رنگا قدرهرچ-

 هم به این رفته بودن. 

ا رابمان ت جوم. هر دو سالم گفتیم و عمو با محبم تبعیت کردلیال برخاست و من ه

 ید:مو پرسعفت. رداد. اما یاسین فقط دستش را باال آورد و به سمت ساختمان خودشان 

 ا نشستین؟چرا اینج-

 پیش دستی کردم.

 داشتیم حرف می زدیم.-

 لیال پرسید:

 چیزی الزم دارین بیارم خدمتتون؟-

 عمو سرش را باال انداخت.

 اپی؟ رفتی فیزیوترنه باباجون. راحت باشین. -

 بله.-

 یاسر کجاست؟-

 منو دم در پیاده کرد و رفت. -
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 دستی به موهایم کشید و گفت:

 تفاوتی احساس کردی؟فیزیوتراپی خوب بود؟ -

% عملکرد 90ره خیلی حرفه ای کار می کنن. دکتره میگفت ده جلسه که تموم بشه آ-

تا  کر کنمفدم. ماهیچه هام بر میگرده. یه سری تمرین هم دادن که تو خونه انجام ب

 عید خوبِ خوب شم.

 لرزش خفیفی در انگشتانش حس می کردم.

ینات که تمر یه فیزیوتراپیست هم بیاد خونه اشه میگیمبمعلومه که خوب میشی. الزم -

 رو درست و بهتر انجام بدی. 

 ا هنوز. امتشکر کردم. دلم می خواست دست دور گردنش بندازم و مثل قبل ببوسمش

 ا محکمرشنش یخ بینمان آب نشده بود. عمو که رفت لیال بی رمق و دمغ نشست. کاپ

 به خودش پیچید و بی مقدمه پرسید:

. حتی النم که اینجوریاترنج؟ صبح که به زور جواب سالمم رو داد. یاسین چشه -

 نگاهمم نکرد. 

 م.ی این دو نفر هم گند زده بودبه رابطهید می گفتم؟باکردم. چه یخ 
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رو  ل یاسینز این ناراحته که خیلی چیزا در مورد من می دونستی و بهش نگفتی. دا-

 بدجوری شکستیم لیال. نمی دونم چجوری باید درستش کنیم. 

 .رنگ از لبش رفت

 ؟فهمید که می دونستم-

 با شرمندگی سرم را پایین انداختم.

ید که  نپرسقتی تو چشمام زل زد و پرسید نتونستم بازم بعش دروغ بگم. یعنی اصالًو-

 صیری وی تقبخوام بگم نه. مطمئن بود که می دونستی. واسش توضیح دادم که تو ب

ش بهم ته دل از اال اینجوریهرچی که هست و نیست گناه منه. ولی خیلی ناراحته. تا ح

  نگفته بود بی معرفت.

 اشک توی چشم لیال حلقه زده بود. دستانش را گرفتم.

یح اسش توضیال جونم به خدا درستش می کنم. نمی ذارم از تو دلخور بمونه. من ول-

 شه.ی بخمیدم. قانعش می کنم. می بخشه. یاسین خیلی مهربونه. هردومون رو م

 همانطور که ناباور نگاهم می کرد اشکش سرازیر شد. 

درست  خراب شدم تو چشممش. دیگه شه.منو نمی بخ ،نمی بخشه. تو رو هم ببخشه-

 نمیشه.

هیچ وقت اینقدر واضح عشق لیال به یاسین را درک نکرده بودم. هیچ وقت اینقدر 

 احساس عجز نکرده بودم. 
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 ین مثل دیوونه ها تو رو دوست داره. مگه میشه؟ یاس-

 ی لرزانش را توی مشتش گرفت.چانه

 ؟ ن بتونهاسه همین میگم نمی بخشه. مگه من تونستم اشتباهاتش رو ببخشم که اوو-

ده انم نزستخوهیچ وقت اینهمه احساس عجز نکرده بودم. هیچ اشکی اینطور به مغز ا

 بود.

 ه گناهیچشتی میکنه. تقصیر منه. تو آست. زود لش یه ذرهیاسین کینه ای نیست. د-

 ش فرو می کنم.؟ اینو تو کلهداری آخه

 آهی کشید و گفت:

امانم رم به مواسه این احساس نبودم. من ب بتیو عاق بی خیال. از اولشم دنبال آخر-

 کمک کنم. وقت ناهاره.

**** 

. حوصله ام به شدت سر رفته بود. پاهایم را دراز کردم و دستهایم را از دو طرف کشیدم

چندین ساعت را به تنهایی در اتاق سر کرده بودم. اخم های مادر که همچنان درهم و 

با تبلتم بازی کرده بودم، با من سرسنگین بود. از لیال هم که خبری نبود. آنقدر 

شدم و پاهایم را  پوفی کردم و بی خیال تختخوابم هم نمی برد. چشمانم می سوخت. 
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. از بیرون صدای گفتگو می آمد. گوشهایم را تیز کردم. اما بودام  آویزان کردم. گشنه

 قبل از اینکه چیزی بشنوم ضربه ای به در خورد.

 ترنج؟-

 م:و گفت شیدمابروهایم به پس سرم چسبیدند. یاسر؟سریع دمپای شلوارم را پایین ک

 بیا تو.-

ش ی لبداخل آمد و در را پشت سرش بست. لباس رسمی بر تن داشت. لبخندی رو

 نشست و گفت:

 ت چرا شبیه عالمت سوال شده؟قیافه-

 دهان نیمه بازم را بستم.

 اقم.نشه؟ اولین باره میای داخل ات-

 دستهایش را روی کمرش قفل کرد و نگاهش را چرخاند.

 آشنا میاد.. اتاقت به چشمم نمی کنم اولین بار باشهفکر نه. -

 دستم را به پاتختی گرفتم و بلند شدم.

ه زور ولین باره که خودت میای و سراغم رو میگیری. یه بار زخمی بودی و با-

 آوردمت. یه بارم که دیشب بود. 

 سرجایش ثابت و محکم ایستاده بود.
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ول ط. چقدر وهوم. تازه کجاشو دیدی. قراره یه اولین بار دیگه رو هم تجربه کنیا-

 کشه لباس بپوشی و بیای بیرون؟می

 اینبار ابروهایم را به هم چسباندم. خودش توضیح داد.

 یای، همی خوام واسه شام دعوتت کنم. هم تو یه چرخی می زنی و از کسلی در مم-

 ، هم من حرفام رو می زنم.میه شام خوشمزه می خوری

 نمی توانستم به گوشهایم اعتماد کنم. 

 چیکار کنم؟-

 نش قهقهه می زدند.باز هم چشما

مچین ی دونم خیلی ذوق زده شدی. ولی تا پشیمون نشدم دست بجنبون. دیگه هم-

ت ز مادرامانه و محتر وارد بشهاز در ، نمیاد که یه مرد به جای پنجره تفرصتی گیر

 گیره و از خودت دعوت کنه. باجازه 

ز قبل ا اما دمدندان قروچه ای کراش خیلی سنگین بود و بدجایی را سوزاند. کنایه 

 اینکه جواب بدهم گفت:

       ر. نیا بچه بازی درمی دونم از فضولی داری میمیری. پس  .زود باش دخترعمو-

 منتظرتم. . مهمهمی خوام باهات حرف بزنم. حرفامم 
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   گویم  بوت گیرم و با نخو بعد عقبگرد کرد و رفت. دلم می خواست سرم را باال ب

 اجازه ضولییا به قول خودش ف یم و دماغش را به خاک بمالم. اما کنجکاوینمی آ

ت جیب اسنقدر عآشناخت. می دانست اینکه تا اتاقم آمده  میخوب مرا نمی داد. یاسر 

خودم  ا سررکه نمی توانم بی خیال دلیلش شوم. نیشگونی از شکمم گرفتم و حرصم 

 ر مرتباینقد حاال که اودور خودم چرخیدم و به این نتیجه رسیدم کمی خالی کردم. 

یی که ا جاتهمین خاطر لباس پوشیده بود منهم نباید شلخته به چشم می آمدم. به 

شسته مبل نی رو. داد دستی به سر و رویم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم وقت اجازه می

ش را و قهر رل کند. مادر با دیدن من نتوانست احساساتش را کنتگاز می زد خیاربود و 

 و گفت: فراموش کرد و 

 بیرون. ه خوشگل شدی مامان. دست یاسر جان درد نکنه که تو رو از الکت کشیدچ-

ا به ر راتمضح تغییمادر اینقدر واکاش  بدتر بهم ریخت.اعصابم  .پوزخند یاسر را دیدم

 به جای مادر رو به یاسر کردم. رویم نمی آورد.

 ریم بیرون نخواستم هپلی باشم.گفتی واسه شام می-

 و دستش را به زانوانش گرفت و برخاست. خیر باقی خیار گذشتاز 

 ریم.منکه چیزی نگفتم. اگه حاضری ب-

 رقه مان کرد و گفت:مادر با هیجان بد
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دین که وش بگذره بچه ها. اگه خواستین دیر برگردین یه خبر کوچولو به من بخ-

 نگران نشم.

 ها که یک پلهنزدتوانستم بفهمم چه اتفاقی افتاده. نمی همه چیز خیلی عجیب بود. 

 شدیم از یاسر پرسیدم:

 چیزی به مامان گفتی؟-

 دستش را روی کمرم گذاشت و گفت:

ا منتظر ین زودیه رو با هم بگذرونیم، به افوق العادرمانتیک و شب آره. گفتم قراره یه -

 برگشتنمون نباشه. 

 شد.چشمان بیرون از حدقه نگاهش کردم. جدی با 

ست  لباستم با منت رسیدی و حتی به خوداینجوری که تو چیز خاصی نگفتم. ولی -

 کردی، حتماً فکر کرده خبریه.

و یی که الباسهاگ رنبه  چرا از نهادم درآمد.آه به خودم. به او نگاه کردم. بعد اول 

 بود دقت نکرده بودم؟پوشیده 
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-ثبظ ّن ّوبى آٌّگ هالین ٍ غوگیي پرص هی ضس. ثب ذَزم فىط وطزم اهط.ظ ثِ اًساظُ

 ی توبم ػوطم ثب یبسط حطف ظزُ ام ٍ وٌبضش ًطستِ ام. 

 ثسخَضی لفلی ظزی ضٍ ایي آٌّگ.-

 ووی تٌس ضس.چیي ػویمی ضٍی ثیٌی اش افتبز. 

 . لفلی ظزی یؼٌی چی؟ ضسُضوب، ًسل ثؼس اظ هب، ظضت ٍ ثی والس چمسض ازثیبت -

 ثَز ٍالؼبً هطوئع ضسُ.هؼلَم  م ثیبیس اٍ ویست. ػمت ًطیٌی وطزم.تططش ثبػث ضس یبز

تب ثِ ضستَضاى هَضز ًظط ثطسین ًِ اٍ حطفی ظز ٍ ًِ هي چیعی گفتن. ثسٍى ووىص 

 بظٍین ضا ثگیطم گفتن:پیبزُ ضسم ٍ ٍلتی ذَاست ث

  ذَزم هی تًَن ضاُ ثیبم. -

زستن ضا تَی زست ثعضگص خب  ،اًتظبض زاضتن ثبظ ثیٌی اش ضا خوغ وٌس اهب ثِ خبی ثبظٍ

 زاز ٍ گفت:

 ًوی ذَام حبال وِ ثب هٌی ثالیی سطت ثیبز. یِ اهطت ضٍ تحول وي.-

، آّستِ ٍ پبی هيپب ثِ زست ضاستن وِ آظاز ثَز هی سَذت ٍ زست چپن ید وطزُ ثَز. 

آهس ٍ ذن ثِ اثطٍ ًیبٍضز.صٌسلی ضا ّن ثطاین ثیطٍى وطیس ٍ ذَزش ّن  سالًِ سالًِ،

 ضٍ ثِ ضٍین ًطست. زستن ضا ضٍی سطم وطیسم ٍ گفتن:
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 ایٌدبّب ضبخ ًوی ثیٌی؟-

 ذٌسیس ٍ گفت:

 اظ هحسٌبت آتص ثسِ. لطاض ًیست ّویطِ ایٌدَضی ثوًَِ. -

 ِ ّطثبض استطس زاضتن ثِ سطاغن هی آهس؟ی هعذطفی ثَز وایي چِ زلپیچِ 

 ثِ فٌب ضفت.ىطزم زیطت آتص ثس هیفىط -

 هٌَ ضا ثبظ وطز ٍ ثب آضاهص گفت:

 ًِ؛ هي ثْص پبثٌسم.ًگطاى ًجبش.-

 آّی وطیسم ٍ گفتن:

یِ ػوطُ ثسٍى ایٌىِ ثسًٍن ثی زلیلت ػبزت زاضم. ٍ زضوٌی ًگطاى ًیستن. ثِ خٌگ -

 چطا، زاضم ثبّبت هی خٌگن.

 ّوچٌبى ثِ هٌَ ثَز. چطوص

 اٍَّم. هی زًٍن. زیطت گفتی فَثیبی یبسط زاضی. -

ٍلتی زض فعبی ثبظ ٍ ثیي هطزم لطاض هی گطفتین ضاحت تط هی تَاًستن زق زلی ام ضا 

 سطش ذبلی وٌن. چَى ووتط هی تطسیسم.

 ی تَلسم اظت تطسیسم تب االى وِ ایٌمسضی ضسم.زلیمبً. اظ لحظِ-
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 هٌَ ضا ثست ٍ گفت:

 . ایٌدَضی ًیست. چی هی ذَضی؟ًچ-

 گطٌگی یبزم ضفتِ ثَز.

 اضتْب ًساضم. یِ سبالز وبفیِ.-

 ثبظ ّن ذٌسیس.

ضىوَیی چِ . ٍاسِ چی ثِ ضىوت خفب هی وٌی. هٌىِ هی زًٍن تَ ثب هي ثسی-

 ّستی.

 ظیطلت گفتن:

 هی زًٍی چَى یِ ػوط لموِ ّبهَ ضوطزی. اًگبض سْن تَ ضٍ هیرَضزم.-

 طز ٍ گفت:ظًگ ضٍی هیع ضا فط

 ضٌیسم. ٍلی خَاثت ضٍ ًویسم. آتص ثسِ.-

ثطای هي ّن اظ غصای ذَزش سفبضش زاز ٍ ثؼس زستْبیص ضا ضٍی هیع گصاضت ٍ 

 هستمین ًگبّن وطز.
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ٍلتی زًیب اٍهسی اظ هي ًوی تطسیسی. اتفبلبً تب ًعزیىت هی ضسم غص غص         -

 هی ذٌسیسی.

 اًگطت اضبضُ اش ضا ثبال آٍضز.

ثِ ایي اًگطتن ٍ ٍل ًوی وطزی. الجتِ ضفلىس ؼجیؼی ّط ًَظازی  هی چسجیسی-

ّویٌِ. اهب هي ذیلی ذَضن هی اٍهس. تب سطم ضٍ هی چطذًَسم پبچِ ضلَاضم تَ زٌّت 

 ثَز. ٌَّظم ًوی زًٍن چِ هعُ ای زاضت وِ اًٍدَضی ثب لصت هیىص هی ظزی.

 لجرٌس ػدیجی ضٍی لجص ثَز.

ای وِ سیٌِ ذیع ضفتي ضٍ یبز گطفتی، ثِ هحط ّویطِ ّن تَ اتبلن ثَزی. اظ لحظِ -

 ی هب هی ضسی فطهَى ضٍ هی چطذًَسی سوت اتبق هٌَ ٍ ّطچی زهتایٌىِ ٍاضز ذًَِ

ضٍ هی گطفتن ٍ هی وطیسهت ثیطٍى، ثبظ ّي ّي وٌَى ثطهی گطتی ّوًَدب. یِ ثبضم 

حبلن وِ تبظُ اظ پَضه گطفتِ ثَزًت ترتن ضٍ حسبثی آثیبضی وطزی. ٌَّظم یبزم هیبز 

 ثس هیطِ.

ی لجن ضا گعیسم. لجرٌس اٍ ّن ثِ چطوبًص احسبس وطزم صَضتن سطخ ضسُ. گَضِ

 سطایت وطز.

زض ٍالغ اٍل یِ فعَل ثَزی ثؼس ی فعَل ٍ ذَزسطی ثَزی. ذالصِ یِ ّوچیي ثچِ-

 زست ٍ پب زضآٍضزی.

 هي ّن زستبًن ضا ضٍی هیع گصاضتن.
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یِ خَضی سطم زاز ظزی وِ حتی ٍلتی ٍاسِ ّویي ٍضٍز هٌَ ثِ اتبلت هوٌَع وطزی؟ -

 یبسیي هی اٍهس اًٍدب هي زم زض هٌتظط هی هًَسم تب ثطگطزُ ثیطٍى. 

 سَالن ضا ثی پبسد گصاضت.

ػبضك یبسط  ،اظ ضٍظ اٍل تَلست فَثیبی یبسط ًساضتی. ثطػىس ایٌب ضٍ گفتن وِ ثسًٍی-

ثِ ٍسبیلن، زفتط ٍ هتؼلمبتص ثَزی. اهىبى ًساضت ثِ ّطچی وِ هبل هي ثَز گٌس ًعًی. 

اظ  ثِ هي تؼلك زاضتّطچی وِ حتی هحجت ثبثبم...! ٍ وتبثن، اسجبة ثبظیبم، لجبسبم، 

 زست تَ زض اهَى ًجَز.

ٍاسِ ّویي اظ هي ثست هی اٍهس؟ چَى ٍسبیلت ضٍ ذطاة هی وطزم؟ چَى ػوَ هي -

ایٌْوِ سبل ثِ ذبؼط ایٌىِ زفتط هطمت ضٍ ذػ ذؽی         ضٍ ذیلی زٍست زاضت؟

 ؟اظ هي ًفطت زاضتی مسضایٌوطزم  هی

ًگبّص اٍ ذبؼطات ثچگی هطا یبزآٍضی هی وطز ٍ هي زًجبل ػلت ویٌِ اش هی گطتن. 

 ّوچٌبى هی ذٌسیس.

ضٍ هرن ثَزی اهب اظت هتٌفط ًجَزم. اظ وبضات ٍ ضفتبضات هي وی گفتن اظت هتٌفطم؟ -

 ذَضن ًوی اٍهس ٍلی یِ چیعت ضٍ ذیلی زٍست زاضتن. 

 پطیس. ثب ّوبى لجرٌس اػصلت ذَضزوي ثطاین آة ضیرت ٍ گفت:ثعاق زّبًن ثِ گلَین 
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زٌّت لطظ ثَز. لَس ثَزی اهب ًوی ضفتی چغلی وٌی. ذیلی ذَضن هی اٍهس وِ -

 پیص وسی ضىبیت ًوی ثطزی ٍ اػتطاض ًوی وطزی.

 ی ظّط گطفت. تلد ٍ وطٌسُ.زّبًن هعُ

م اگِ ػصجبًی ضی فىط ًوی وٌی ثِ ذبؼط ایي ثَز وِ اظت هی تطسیسم. فىط هی وطز-

یِ خب ذفتن هی وٌی ٍ یِ ثالیی سطم هیبضی. ثچِ ثَزم اهب هی زًٍستن ّطچی اظت 

فبصلِ ثگیطم ٍ ایي هسئلِ ضٍ هصبلحِ آهیع تَ ذَزم حلص وٌن ووتط ثْن آسیت      

هی ظًی. یِ ثبضم وِ ذَاستن ضىبیتت ضٍ ثِ ػوَ وٌن اظ تطس ایٌىِ تَ ضٍ زػَا وٌِ ٍ 

 فتن...چَى...ًبضاحت ضی ّیچی ًگ

 .تصَیطش پیص چطون تبض ٍ هطتؼص ضس

تَ ضٍح ٍ ضٍاى هي ضٍ وطتی. ثب حطفبت، ثب تحمیطات، ٍلتی فىط وطزم هی ذَای هٌَ -

ثفطٍضی، ٍلتی ّطثبض ثب ضفتبضات یب حطفبت تبویس هی وطزی وِ اظ هي ثست هیبز، ٍلتی 

ي ثبظم زٍستت ّویطِ هثل یِ هَخَز اظبفی ٍ سطثبض ثْن ًگبُ هی وطزی...! اهب ه

زاضتن. هثل یبضبض، هثل یبسیي، اظت هی تطسیسم اهب زلن ًوی ذَاست ذبض ثِ پبت ثطُ. 

 ًوی ذَاستن ثِ ذبؼط هي وسی زػَات وٌِ، وسی ًبضاحتت وٌِ.

 زٍثبضُ چبًِ ام ثِ لطظش افتبز. ًوی ذَاستن خلَی چطن آًْوِ آزم گطیِ وٌن.

فتبضای ذَزم ضٍ وٌىبش هی وٌن ایٌْوِ سبل ّوص اظ ذَزم هی پطسن چطا. ّوص ض-

وِ ثجیٌن ودب، وی، چیىبضت وطزم وِ هستحك ایٌْوِ ثسضفتبضی ام. ّطثبض سؼی وطزم 

         ثْت ًعزیه ضن یِ خَضی هٌَ اظ ذَزت ضًٍسی وِ تب هستْب اظ ضست غصِ 
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ّطثبض هی گفتن ایٌسفؼِ ّطچی ثگِ ٍ ّطوبضی وٌِ زیگِ زلن ًوی تًَستن سطپب ضن. 

ّیچ ٍلت  اهب ّطزفؼِ ثستط اظ سطی لجل هی ضىست. هی زًٍی چطا؟ چَىًوی ضىٌِ، 

حسالل ثگَ تبٍاى چی ضٍ اظ هي گطفتی؟ ٍ ًرَاستن، ّیچ ٍلت اشیتت ًىطزم. ثس تَ ض

 ثسًٍن تب ایٌمسض زلن ثِ حبل ذَزم ًسَظُ.

 ًگبّص سفت ٍ سرت ضس. هثل ّوبى یبسطی وِ هی ضٌبذتن. 

ایٌدب خبی گطیِ ًیست زذتطػوَ. ًیبٍضزهت ثیطٍى وِ گطیِ وٌی. یِ آة ثِ صَضتت -

ثعى ٍ ثطگطز. ثب ّوسیگِ ضبم هی ذَضین ٍ زض هَضز چیعای ذَة حطف هی ظًین. پبضَ 

 ووىت وٌن ثطی زستطَیی. 

**** 

     سطم ضا ثِ ستَى هبضیي تىیِ زازم ٍ ثِ تاللَ چطاغْبی ضْط ذیطُ ضسم. ثِ ًظط 

آة ثِ صَضتن ظزم اهب زلن ثبظ ثِ ثي ثست ضسیسُ این.  ثطای گفتگَ ثب ّن هی ضسیس 

ضبم ّن ذَضزین اهب حطفْبی لطٌگ ًعزین. هگط ثیي هب چیع ذَثی ثطای گفتي  ًطس.

ّب وطز ٍ غصایص ضا ًصفِ ٍ ًیوِ ضزض ًْبیت هبًسُ ثَز؟ اٍ ّن ثِ ظبّط آضام ثَز ٍلی 

ٍ ّوطاُ ّن  ثِ سوت صٌسٍق ضفتًطبى ًوی زّن  ٍلتی زیس هي ًیع توبیلی ثِ ذَضزى

اظ زًیبی ذطاثن ثیطٍى اظ ضستَضاى ذبضج ضسین.  اًتظبض زاضتن ثِ ذبًِ ثطگطزز اهب ٍلتی 

 هٌعل یبسط زیسم ثبظ ّن سَضپطایع ضسم.همبثل پبضویٌگ آهسم ٍ ذَزم ضا 
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 ٍاسِ چی اٍهسین ایٌدب؟-

 هبضیي ضا زم زض پبضن وطز ٍ زاذل پبضویٌگ ًطس.

 گفتِ ثَزم هی ذَام حطف ثعًن. -

 زلن هی ذَاست ثِ ذبًِ ثطگطزم. زٍست ًساضتن ثب اٍ تٌْب ثوبًن. 

 .ذت تَ ضستَضاى حطف هی ظزی-

 ذن ضس ٍ زض سوت هي ضا ثبظ وطز.

 آذطضن ظزی ظیط گطیِ ٍ آثطٍهَى ضٍ ثطزی.  ثطیسی ٍ زٍذتی ٍهگِ هْلت زازی؟-

 ا ضٌیسم.پَفی اظ سط ًبضظبیتی وطزم ٍ پیبزُ ضسم. صسایص ض

 ی هي. زلتن ثرَاز ثیبی تَ ذًَِ ذیلی پَف پَف ًىي.-

ذبًِ اش هثل سطی لجل تویع ٍ هطتت ثَز. زٍثبضُ یه خفت زهپبیی ظًبًِ پیص پبین 

 گصاضت. وفطْبین ضا زضآٍضزم ٍ گفتن:

 فىط هی وطزم ثوط ّیچ ٍلت ایٌدب ًیَهسُ.-

 ثِ خبضذتی آٍیعاى وطز.وتص ضا 

 ذت ًیَهسُ.-
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ثؼس ثِ اٍ. هٌظَضم ضا فْویس ٍ ثب افسَس سطش ضا تىبى اٍل ثِ زهپبیی ّب ًگبُ وطزم ٍ 

 زاز ٍ گفت:

 اهبى اظ ایي فعَلی تَ. اهبى...!-

 ثِ آضپعذبًِ ضفت ٍ گفت:

 هیَُ ًساضم. اهب ّن ثستٌی ّست، ّن هی تًَن ٍاست چبی زضست وٌن. ًظطت؟-

 صساین ضا صبف وطزم.

 هي چیعی ًوی ذَام. زیط ثطگطزین هبهبًن ًگطاى هیطِ.-

سوبٍض ضا ضٍضي وطز ٍ ثِ پصیطایی ثطگطت. هَثبیلص ضا زضآٍضز ٍ ضوبضُ گطفت ٍ زم 

 گَضص گصاضت ٍ ثؼس اظ سالم ٍ احَالپطسی گفت:

 گطزین. ضوب ثرَاثیي ٍ ًگطاى تطًح ًجبضیي. هب زیط ثطهی-

پبلتَ ًطستن ٍ ضبلن ضا ذبًِ سطز ثَز. ثب . فعبی ٍ ثِ ایي تطتیت ضاُ ثْبًِ ضا ثط هي ثست

 ضٍی پبّبین اًساذتن.

 ؟سطزتِ-

 هیسازم اظ توبس چطوی پطّیع وٌن.تطخیح 
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 ًِ. فمػ پبّبم ثِ سطهب حسبس ضسى. -

 ذَای پتَ ثیبضم ٍاست؟ظیبز وطزم. هی ىیح ضٍ پزهبی -

 سوت گلَین پیططٍی وطزُ ثَزًس.زًسُ ام ثِ سترَاًْبی ا

 گطم هیطِ.ذَثِ. االى -

ضا ضٍی ضىوص زض  اًگطتبًصص ضا وطیس ٍ یپبّبفطٍ ضفت ٍ ای  هجل ته ًفطُضٍی 

 ٍ گفت: ّن لفل وطز

ایي هجل ضٍ زاؽ زل زاضی ذبلی وي. اصالً ّن ذًَِ زض اذتیبضتِ. ّطچی ایي زفؼِ -

ثب ّن حطف هی ظًین. ٍ حطصت ذَاثیس، ثطزاض ٍ ثىَة تَی سط هي. ّطٍلت آضٍم ضسی 

 ت ثیساضی ػبزت زاضم.ثِ ضهی هًَن. هٌتظط هي 

 وطزم ثِ ذَزم ٍ احسبسن ٍ اػصبثن هسلػ ثبضن.سؼی 

 ی ثگَ.هی ذَای ثگهي آضٍهن. ّطچی -

 ضفت ٍ ًوی زاًست چؽَض ضطٍع وٌس. ثب ذَزش ولٌدبض هیؼَالًی ضس. اًگبض هىثص 

 س تب هي. ٌثبض اًگطتبًصآهس ثِ ًظط هی ضسیس ثیطتط هربؼجص ثبالذطُ ثِ حطف ٍلتی 

ی هي ٍ تَ ثبػث ضسُ وِ هي ذیلی چیعا ضٍ یبزم ثبضِ ٍ تَ اذتالف سٌی زُ سبلِ-

ٍلت ًوی زًٍی وِ هي چمسض ػبضك هبهبًن ثَزم. ّیچ ذیلی چیعا ضٍ ًسًٍی. هثالً 

وِ ثطلطاض وٌن، اهب ثطػىس هبهبى ّ ػبؼفی ٍ زضست ٍ حسبثی اضتجبغیِ  ًتًَستن ثب ثبثب

 چیع هي ٍ یبضبض.ّوِ چیعم ثَز. 
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 ؟هی ذَاست ثگَیسچِ زلت ثِ صَضت زضّوص ًگبُ هی وطزم. ثب 

وِ یبزهَى ضفت ثبثب ّن ّست.  زٍستص زاضتین ٍ ثْص ٍاثستِ ثَزیناًٍمسض -

ذَزم ضٍ ّن یبزم ًجَز چِ اظ هطزى هبهبى ّن وِ زیگِ ثستط. هي وطزین. ثؼس فطاهَضص 

ّستي ٍ ًیبظی ثِ هي ًساضُ. هَاظجص  یبضبض ٍ یبسیيوِ ضاحت ثَز ذیبلن ضسیسُ ثِ ثبثب. 

ٍلتی یبضبض هطز ٍ تَ ضفتی تبظُ اهب  آضٍهِ. هی وطزم حبلص ذَثِ. ذَضحبلِ.فىط 

 فْویسم چمسض پیط ٍ ذستِ ٍ زاغًَِ.

 ًوی ضٌبذتن.ّن یبسط ضا ّن ضثػ حطفْبیص ضا ًوی فْویسم. ایي ٌَّظ 

ثطای اٍى ثؼس اظ هطزى یبضبض فْویسم وِ چمسض ّووَى اظ ثبثب غبفل ضسُ ثَزین. ٍلتی  -

ی گطت تبظُ حبل ذطاثص، ثطای تسىیي زضزش، تَ ضٍ هی ذَاست ٍ زًجبل تَ ه

ی ایي ّوِ اضین. ثبثبفْویسم چمسض تَی ظًسگی ثبثب ووطًگ ضسین ٍ ذَزهَى ذجط ًس

تبظُ فْویسم یبضبض هطز سبلْب تٌْب تطیي آزم تَی اٍى ذًَِ ثَزُ ٍ ًوی زًٍستین. ٍلتی 

س اظ هطزى هبهبًن ثَزی، سٌگ تٌْب زلرَضی ثبثب ثؼچطا ایٌمسض ثبثب تَ ضٍ زٍست زاضُ. تَ 

ضفتی هثل یِ ثٌبی ٍلتی صجَضش، هحطم اسطاضش، آضاهجرطص، ّوسم تٌْبییبش. 

 س.هَضیبًِ ظزُ یَْ پبیِ ّبش ضىست ٍ ذطاة ض

 س ثىطن.ّبی پبلتَین ضا ثبظ وطزم وِ ثتَاًن ًفزووِ 
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ّن ًیست. ّطوسٍم اظ هب ثب ّن ًجَز. یبسیي . یبضبض جَزمهي پسط ذَثی ثطای ثبثبم ً-

ذَزذَاّی فمػ ثِ ذَزهَى ٍ ذَاستِ ّبهَى فىط وطزین ٍ ّیچ اّویتی ثِ پسضهَى 

هب ضٍ ثِ ذَزش ٍصل وٌِ، ذیلی سؼی وطز ثب هحجت وطزى هب  سؼی وطزًسازین. ذیلی 

غجغجوَى زاضتین. ثبز تَ چَى پسط ثَزین. ولی ضٍ ّن ٍازاض ثِ هحجت وٌِ اهب ًطس. ضبیس 

ن زضستِ ٍ ایي ٍسػ ثبثب ضٍ اظ چسجیسُ ثَزین ثِ اٍى چیعی وِ فىط هی وطزیسٍم ّطو

ش ًجَزی. فمػ ثطازضظازُتَ ًباهیسی ٍ غوص ضٍ ثب تَ خجطاى وطز تطًح. ثبثب زست زازین. 

 ضثبثِ ّن ثَزی. یبضبض ٍ یبسط ٍ یبسیي ّن ثَزی. تَ تَ 

 ام ضا چٌگ ظزم...ػوَ خًَن...هؼسُ 

ی حَاسن ثِ اهٌیت هولىت ثَز وِ یبزم ضفت اظ ذبًَازُهي ذیلی ذطاة وطزم. اًٍمسض -

 ذَزم هحبفظت وٌن. ٌَّظ ًتًَستن ثفْون یبضبض چؽَض ٍ چطا ٍاضز ایي ثبًس ذالف ضسُ

زًٍن اٍى لطصبیی وِ ثبثب ی ٍ ثی ذیبلِ. ًو ا، ًوی زًٍن یبسیي چطا ایٌمسض سط ثِ َّثَز

      هطت هطت هی ذَضُ ٍاسِ چیِ ٍ ودبش زضز هی وٌِ.  ،صجح ٍ ضت ،ّط ضٍظ

ٍ تب  ضسُم غطیجِ ثسٍى ایٌىِ هي ثفْون ٍاضز حطین ذبًَازُ یِ پسطچؽَض زًٍن  ًوی

 . هيضٍ گَل ظزُ ٍ اظش سَاستفبزُ وطزُ ی سبزُ ٍ احسبسبتی هيایي حس زذتط ػوَ

ی ثچِحتی اظ زضظازُ ّبهَ ٍ ذصَصیبت اذاللیطَى ضٍ هی ضٌبسن. هي زاضم ثطاتبظُ 

بی یِ ذًَِ ایطاى ضٍ ًدبت ثسم ٍلی ًتًَستن حتی اظ آزهذَاستن ذَزهن غبفل ثَزم. 

 زضست ٍ حسبثی هطالجت وٌن. چطن ثبظ وطزم ٍ زیسم ّوتَى اظ زستن ضفتیي. ّوتَى.

ی زضز وطیسُ ٍ چْطُی یبسط ثب توبم چْطُ ّبیص هتفبٍت ثَز. یه ایي چْطُچمسض 

 ٍ هستبصل.ذستِ 
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آ٘مسض چٟطٜ اش ثب ٕٞیطٝ ٔتفبٚت ثٛز وٝ ضه زاضتٓ ثٝ حمیمی ثٛز٘ص. ضبیس ثبظ 

ی زیٍط ثٕجص ضا ٔٙفدط ٔی وطز ٚ زاضت ٔطا زست ٔی ا٘ساذت. ضبیس تب چٙس ثب٘یٝ

 زٚثبضٜ ٔطا اظ ٘فس ٔی ا٘ساذت.

 ثٝ ٔٗ ٔیٍی؟ ٔٙظٛضت اظ ایٗ حطفب چیٝ؟ایٙب ضٚ چطا -

ی ٔجُ خّٛ آٔس ٚ آض٘دص ضا ضٚی ظا٘ٛٞبیص ٌصاضت ٚ وف زستب٘ص ضا ثٟٓ تب ِجٝ

 چسجب٘س.

ٔٛٞبی سط ذٛزت ٚ ٔٗ، اظْ  ٔی زٚ٘ٓ ثٝ ا٘ساظٜالظْ ٘یست ثٟٓ یبزآٚضی وٙی. ثجیٗ...-

 ت احتطاْ ٔیصاضْ.٘فطت زاضی. زضن ٔی وٙٓ ٚ ثٝ احسبس

 ثٝ حك چیعٞبی ٘طٙیسٜ...

زاضْ. زیٛاض ثیٗ ٔٗ ٚ ثبثب ذیّی ٔحىٓ ٚ سطزٜ. ثؼس اظ فٛت یبضبض أب ثٝ وٕىت ٘یبظ -

ی ػبؼفی سؼی وطزْ ثطىٕٙص یب حسالُ سٛضاذص وٙٓ. أب ٕ٘یطٝ، ثبثب زیٍٝ یٝ ضاثؽٝ

ٚ ٌطْ ضٚ اظ ٔٗ ٕ٘ی پصیطٜ. ٚاسٝ ٕٞیٗ اظت ٔی ذٛاْ ٔٛاظجص ثبضی. ٔی ذٛاْ اٖٚ 

ذٛاْ اٖٚ ضٜ زضست وٙی. ٔی فعبی ثب ٘طبؼی ضٚ وٝ تٛ ذٛ٘ٝ ایدبز ٔی وطزی، زٚثب

ی لطٍٙی وٝ ضٚ وٝ ثب ثبثب زاضتی اظ ٘ٛ ثسبظی. ثبثب اظ زاذُ ٚیطٚ٘ٝ. ٍ٘بٜ ٘ىٗ وٝ ضاثؽٝ

ثٝ ظبٞط سطپبست ٚ ٔطىّی ٘ساضٜ. ٚالؼبً حبِص ذٛة ٘یست. ذبِی ضسٜ. تٟٙبتط ضسٜ. 

ٕ٘ی ذٛاْ ثٝ ٌصضتٝ ثطٌطزْ ٚ ثٝ ذبؼط تصٕیٕی وٝ ٌطفتی سطظ٘طت وٙٓ، تٟی ضسٜ. 
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ٖٛ ذٛزْ اظ ٕٞٝ ٔمصطتطْ. أب تٛ ضاحت تط ٔی تٛ٘ی اضتجبٞت ضٚ خجطاٖ وٙی. ٚاسٝ چ

ٞٓ سرت تطٜ، ٞٓ ظٔب٘جطتط. تٛ ضاحت تط ٔی تٛ٘ی ٔحجت وٙی، اثطاظ احسبسبت  ،ٔٗ

وٙی، ػطك ثسی ٚ چطاؽ ذٛ٘ٝ ضٚ ضٚضٗ ٍ٘ٝ زاضی. چٖٛ زذتطی. چٖٛ ضٚحت ِؽیفٝ. 

ٔب پسطا ذیّی وبض ٔٗ ٚ یبسیٗ ٘یست.  ،چٖٛ شاتت ٟٔطثٛ٘ٝ. ٔٗ ثّس ٘یستٓ. ایٗ وبضا

ٞٙط وٙیٓ ٌّیٓ ذٛزٖٔٛ ضٚ اظ آة ثیطٖٚ ثىطیٓ. ِٚی تٛ فطق زاضی. ٔبٞیت تٛ ٔتفبٚتٝ. 

ثٝ تٛ اٖٚ ذٛ٘ٝ ٚاسٝ ایٙىٝ زٚثبضٜ ظ٘سٜ ثطٝ ٚ خٖٛ ثٍیطٜ ثٝ یٝ زذتط احتیبج زاضٜ. 

 احتیبج زاضٜ.

ضی ضا زیط یب ظٚز فطٚز ی وبٕٞچٙبٖ ٌبضزْ ضا حفظ وطزٜ ثٛزْ. ٔی زا٘ستٓ وٝ ظطثٝ

 ٔی آٚضز. 

ضٚ ثٟت ثٍٓ. چیعا ٝ ٔی ذٛاستٓ ٕٞیٗ ی اٖٚ ٚویّٝاٖٚ ضٚظ وٝ اٚٔسْ زْ زض ذٛ٘-

 ،تٛ ضٚ زیسٜ زاضت تؼطیف ٔیىطز وٝثبثب ٚلتی . استٓ اشیتت وٙٓ یب ثتطسٕٛ٘تٛذٕ٘ی 

ٔی وطزْ زیٍٝ زست اظ حس  .ضٚح یٝ ٔطزٜ زاضٜ ثبٞبْ صحجت ٔی وٙٝاحسبس وطزْ 

ثٛزْ ثٝ ظٚزی، یٝ ضٚظ اظ ذٛاة پب ٔیطٓ ٚ ٔؽٕئٗ  ظط اخّطٝ.تظ٘سٌی ضستٝ ٚ ٔٙ

ش ضٚ تٛ اتبلص پیسا ٔی وٙٓ. ٔٗ ٔبزضْ ضٚ ذیّی ظٚز اظ زست زازْ ی ید وطزٜخٙبظٜ

فٟٕی چی ٔیٍٓ؟ اٚٔسٜ ثٛزْ اظت ذٛاٞص ٔی ذٛاْ ثبثب ٞٓ اظ زستٓ ثطٜ. تط٘ح. ٕ٘ی 

أیسْ ثطای ثطٌطزٚ٘سٖ ثبثب ثٝ ظ٘سٌی تٛ ثٛزی. اٚٔسٜ ٟٙب توٙٓ اخبظٜ ٘سی ثبثبْ ثٕیطٜ. 

 ٕٞیٗ.فمػ ثٍٓ ٘بأیسْ ٘ىٗ. 
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 آضاْ أب . ٔطزثیطتطی ٘یبظ زاضت ضؼٛثتذطىٓ ثٝ  زٞب٘ٓ ضا لٛضت زازْ. ٌّٛیآة 

ٕ٘ی تٛا٘ستٓ أب  ٔطا ٔی تطسب٘س.ط اظ یبسط تثیط زثٛغطیجٝ ای وٝ ضٚ ثٝ ضٚیٓ ٘طستٝ 

 .جٙسْاحسبس ثطاٍ٘یرتٝ ضسٜ اْ ٘سجت ثٝ ػٕٛ چطٓ ثضٚی 

اظ ، ی یتیٓٔٙب وٝ ذٛزش ثٝ یىی ٘یبظ زاضٜ ظیط ثبَ ٚ پطش ضٚ ثٍیطٜ. ثب ٚخٛز زٚتب ثچٝ-

ٕٞٝ حبِص ثستطٜ. ٔبٔب٘ت ٞٓ ثیطتط اظ ثبثبی ٔٗ ٘یبظ ثٝ تٛخٝ زاضٜ. ضن ثٍٓ وٝ 

ٔٛظٛع لّجص خسیٝ ٚ ثبیس ذیّی ثیطتط ٔٛاظجص ثبضی. تىّیف ٔبٔبٖ ثعضي ٞٓ وٝ 

ٔؼّٛٔٝ. ٔبییٓ ٚ یٝ زٚ٘ٝ تط٘ح. وٝ ثبیس ٔثُ لجُ ٕٞٝ ضٚ زٚض ٞٓ خٕغ وٙٝ ٚ ذٙسٜ ثٝ 

ٓ ٔی تٛ٘ی ایٙىبض ضٚ ا٘دبْ ثسی یب ٘ٝ. چٖٛ ٔی زٚ٘ٓ ٔی تٛ٘ی. ِجطٖٛ ثیبضٜ. ٕ٘ی پطس

سٛاَ ٔٗ ایٙٝ. ٔی ذٛای ایٙىبض ضٚ ثىٙی؟ ٔیرٛای ػّیطغٓ فٛثیب ٚ ٘فطتت ٘سجت ثٝ ٔٗ 

 وٕىٓ وٙی؟

 ضا ثٟٓ ٘عزیه وطز.ثطٚٞبیص زْ. اب ثسثیٙی ٍ٘بٞص ٔی وطٞٓ ثٞٙٛظ 

وٝ لجالً ثٛزی، ٕٖٞٛ چطا ٞبج ٚ ٚاخی تط٘ح؟ وبض سرتی اظت ٘رٛاستٓ وٝ. ٕٞٛ٘ؽٛض -

 سرتٝ؟ثبش. 

 حتیبغ ٌفتٓ.اثب 

 ثبضٝ. لجِٛٝ.-

 ثبٚضش ٘طس یب ثٝ ٌٛضٟبیص ضه وطز. اٍ٘بض
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 لجِٛٝ؟-

 ضا تىبٖ زازْ.سطْ 

 اْٚٞٛ.-

 ضٚی ِجص ٘طست ٚ ٌفت:آسٕبٖ پس اظ ثبضاٖ، صٛضتص ثبظ ضس. ِجرٙسی ٔثُ 

ٔی وطزْ ثٝ ذبؼط ِدجبظی ثب ی یٝ ثحث تْٕٛ ػیبض وطزٜ ثٛزْ. فىط ذٛزْ ضٚ آٔبزٜ-

 وٙی. ٔٗ، لجَٛ ٕ٘ی

 ضا ظیط ضبِی وٝ ضٚی ظا٘ٛا٘ٓ ا٘ساذتٝ ثٛزْ فطٚ ثطزْ ثّىٝ وٕی ٌطْ ضٛ٘س.زستٟبیٓ 

یٙی ٚ ٔمسٔٝ چ٘بٔٝ ضیعی ایٟٕٙٝ ثط. ثٝ ِدجبظی ٘ساضٜ ثحث ٚ ػٕٛ ٚ سالٔتیص خبی-

 ذٛ٘ٝ ٞٓ ٔی ٌفتی لجَٛ ٔی وطزْ. تٛ  ٞٓ احتیبخی ٘جٛز.

 ٗ ثٛز.ٞٓ ٘سجت ثٝ ٔٗ ٚ حطفٟبیٓ ٘بٔؽٕئاٚ 

 یؼٙی اظ فطزا ٕٞٝ چیع ٔثُ ضٚظ اَٚ ٔیطٝ؟-

 ای ثبال ا٘ساذتٓ ٚ ٌفتٓ:ضب٘ٝ 

ػٕٛ لجُ اظ . چٖٛ ایٙىٝ ػٕٛ ذٛة ثطٝ ضٚ لَٛ ٕ٘یسْٔٗ ٕٖٞٛ تط٘ح ٔیطٓ. أب -

لطصبیی ٖٚ طٝ ٔی ٘بِیس. اوبضات ٕٞیٚ تٛ  فٛت یبضبض ٞٓ حبِص ذٛة ٘جٛز. اظ زست

 ایٗ اتفبلب،اظ ی استطسبییٝ وٝ ٚاسٝ خٖٛ تٛ وطیسٜ ٚ ٔیىطٝ. لجُ وٝ ٔی ذٛضٜ ٘تیدٝ

ٌٛش ثٝ ظً٘ ٚلت ثطٍ٘طزی. ٕٞیطٝ ٕٞیطٝ ٔی تطسیس وٝ یٝ ضٚظ ثطی ٚ زیٍٝ ٞیچ 
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ستیٗ ثبال آٍ٘طاٖ ػٕٛیی، ثبیس ذٛزتٓ وٝ زیٍٝ حتٕبً ثستطٜ. اٌٝ ذجطای ثس ثٛز. حبال 

زاؽ یىی ضٚ ایٙىٝ پسضتی. ذٛزت طا٘ی ذیّی پیطٜ. ٍ٘فطبض ٚ اسٝ ایٟٕٙٝ ٚػٕٛ ثع٘ی. 

ػبُٔ اصّی حبَ ثس ػٕٛ،  ضٜ؟چٝ حبِی زا ٔٙتظط زاؽ زٚٔی ثبضیٞط ِحظٝ ثجیٙی ٚ 

 ا٘تظبض زاضی ٔٗ زضستص وٙٓ؟تٛیی ٚ وبضات. اٚ٘ٛلت 

 ٌفت:وٕی فىط وطز ٚ ضا پبییٗ ا٘ساذت ٚ سطش 

أب ٔی تٛ٘ٓ یٝ وبضایی وٙٓ وٝ ثبثب ٕ٘ی تٛ٘ٓ اظ ایٗ وبض زست ثىطٓ. ٔی زٚ٘ٓ. ٔٗ -

 ذٛثٝ؟یٝ وٓ آضْٚ ثٍیطٜ. 

 ٚ ٔتیٗ ی ٔٗ ٚ یبسط ذجط زاضت لؽؼبً ثٝ ایٗ صحٙٝ وٝ ایٙؽٛض آضاْاظ ٌصضتٝٞطوٝ 

 س.ٔی ذٙسی، ىالت ذب٘ٛازٜ حطف ٔی ظزیٓ٘طستٝ ثٛزیٓ ٚ زض ٔٛضز ٔط

 فىط وٙٓ ذٛة ثبضٝ.-

 ذٙسیس٘س، یؼٙی زض اٚج سطذٛضی ٚ ضظبیت ثٝ سط ٔی ثطز.چطٕب٘ص ٞٓ ٔی ٚلتی 

خبش تٛ ٞٓ ٞط ذٛاستٝ ای اظ ٔٗ پس تٛافك وطزیٓ ٚ اظ ایٗ ثٝ ثؼس ضطیىیٓ. ثٝ -

ٔی ذٛای سٟٓ ذٛزْ ٔثالً ٔطزٚ٘ٝ وٝ ا٘دبٔص ثسْ. زاضتٝ ثبضی ٔی تٛ٘ی ثٍی. لَٛ 

 ؟ضٚ اظ ذٛ٘ٝ ٚ ٔغبظٜ ٞب ثسْ ثٝ تٛ

 خبیٓ ثّٙس ضسْ ٚ ٌفتٓ:اظ ٍ٘طا٘ص ٔی ضسْ. وٓ زاضتٓ ..ذسا ضا ضىط. وٓ آٞب.
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 ی.ثبٚضْ ٔیطس ػٛض ضسٔطسی وٝ زض ٞط ضطایؽی ثبثت ٔی وٙی ذٛزتی. زاضت -

 ٘طستٝ ٍ٘بٞٓ وطز ٚ ٌفت:ٕٞب٘ؽٛض 

 ؟ ٍٔٝ پَٛ زٚست ٘ساضی؟ضطیه ػعیع چطا ٘بضاحت ضسی-

ی وبفی اظ تٟٙب ا٘ساظٜوٝ حطف ثی ضثؽی ٘ع٘ٓ. ثٝ ضٚی ظثب٘ٓ فطبض زازْ ضا ز٘ساٟ٘بیٓ 

 خبٖ ثٝ ِت ضسٜ ثٛزْ.ثب اٚ،  ٔب٘سٖ

 ٔیطٝ ثطٌطزیٓ ذٛ٘ٝ؟ ذٛاثٓ ٔیبز. ٔٗ ضطیه وسی ٘یستٓ. -

زیسْ.  وٝ صٛضتص ضا ٕ٘ی٘عزیه. آ٘مسض ٚ ٔمبثّٓ ایستبز. ذیّی ثطذبست ٘بٌٟب٘ی 

سىٛت ثٛز، أب ٚلتی ثٛی تٙص ثٝ ٔطبٔٓ ضسیس، لّجٓ ٞٓ زیٛا٘ٝ لّجٓ اثتسایی ٚاوٙص 

 ضس. 

 لطاض ضس ثطی ٕٖٞٛ تط٘ح سبثك وٝ ٞٓ ذٛش اذالق  ثٛز ٚ ٞٓ ثب خٙجٝ. -

، ٔحصٛض زض ثٝ ضٚیٓ حدٓ ظیبزی ػعّٝضٚ  ػمت ثطْٚ. وٝ پطتٓ ثٛز اخبظٜ ٕ٘یسازٔجّی 

 پیطاٞٗ ٔطىی ثٛز.

 تىٕیّٓ.ٔٗ زیٍٝ ٘ٝ خٙجٝ زاضْ ٘ٝ ظطفیت. تىٕیُ  خٙبثؼبِیزض ٔٛضز -

 لسْ ػمت ضفت ٚ ذٓ ضس تب ثتٛا٘س صٛضتٓ ضا ثجیٙس.یه 

 ؟ٍٔٝ آتص ثس ٘یست-
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 ضا ضٚی ٔٛٞبیٓ ا٘ساذتٓ ٚ ٌفتٓ:ضبِٓ 

 یٝ ؼطفٝ؟ آتص ثسِ ٞطچی زِت ٔیرٛاز ثبضْ ٔیىٙی ثؼس ٔیٍی آتص ثسٝ؟-

زِٓ اػتطاف وطزْ وٝ ذٙسٜ ذیّی ثیطتط اظ اذٓ ثٝ ٕٞچٙبٖ ذٙساٖ ثٛز. تٛی صٛضتص 

 ٔس.آچٟطٜ اش ٔی 

یطص ضٚ ذبٔٛش ٞٓ آت وٝ حتی آتص ثس ٔٙٛ سٛظٚ٘سٜزَ آذٝ وبضات یٝ خٛضی -

 ٕ٘ی وٙٝ. 

 .٘فس ثىطٓتٛی چطٕص ٍ٘بٜ وٙٓ ٚ وٝ ثتٛا٘ٓ ٔٗ یه لسْ خّٛ ضفتٓ. آ٘مسض ایٙجبض 

ٚاست تططیح وٙٓ ٔیرٛای . ، تیىٝ تیىٝ سٛذتٝ ٚ سیبٜ ضسٜیسیٍبض ٔٗ ٔثُ خب زَ -

 ٛ سٛظٚ٘سٜ؟وی ثیطتط وی

ٕٞبٖ  ٚ صٛضتص ثٝ ٞبی اؼطاف ِت ٚ چطٕص اظ حبِت ا٘مجبض ذبضج ضس٘سٔبٞیچٝ 

 ٘بفصش ثبثت ضس٘س ٚ اظ زٚزٚ ایستبز٘س.چطٕبٖ  حبِت ذطه ٕٞیطٍی اش ثطٌطت.

 ٚ ثب ؼٕب٘یٙٝ ٌفت:ضٕطزٜ 

 .زذتط ػٕٛ ٝیٝ لب٘ٛ٘. ایٗ اٚ٘ی وٝ ٔی سٛظٚ٘ٝ ذٛزش لجُ اظ ٕٞٝ سٛذتٝ-

 :ازأٝ زازسٕت وٕس ضفت ٚ وتص ضا ثطزاضت ٚ ثٝ لجُ اظ ایٙىٝ ٔٗ چیعی ثٍٛیٓ ٚ 
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تٛ ضٚ  بضویٔیٕٖٛ ٚ ٔج ٕٞچیٗ اتفبقثعٖ ثطیٓ ضطاوتٕٖٛ ضٚ خطٗ ثٍیطیٓ. حیفٝ -

 تبضید ٘ٙٛیسٗ.

 ٚ ٌفتٓ: ضا ثبظ وطزْزض 

 ٔیطٝ ظثٛ٘ت ضٚ ٘طٛ٘ٓ ثسی؟-

 ؼَٛ وطیس. چٙس ثب٘یٝزاز٘ص خٛاة 

 ٚاسٝ چی؟-

 ضا تٛی خیجٓ ِٕس وطزْ ٚ ٌفتٓ:ٛثبیّٓ ٔ

 ؟تسی آزٔبست یب زٚ ضبذٝٔی ذٛاْ ثجیٙٓ ٔثُ ظثٖٛ ثمیٝ-

ز٘جبَ سٛضاخ ٔٛش ٔی ٌفت فطاض وٗ ٚ  اظ ٕٞبٖ ٞب ثٛز وٍٝ٘بٞص ثطق ظز. چطٕب٘ص 

 .ثٍطز

ذٛای ز٘سٚ٘بْ ضٚ تٛی ز٘سٚ٘بضٝ. ٔی ظٞطش ٛ٘ص ٘یص ٕ٘یع٘ٝ زذتط ذبْ٘ٛ. ظثٔبض ثب -

 ٘طٛ٘ت ثسْ؟

 ضا زضاظ وطزْ ٚ ٔچٟبیٓ ضا زض تیطضسص لطاض زازْ.زستٟبیٓ 

 خبش ضٚ زستبٔٝ.وٗ. ٞٙٛظ لجالً ٘طٖٛ زازی. ٍ٘بٜ -

 ٝ ظذٕٟب وطز ٚ ٌفت:تبٜ ٚ ثی تفبٚتی ثٛوٍ٘بٜ 
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 ٞٙٛظْ ِجٛ زٚس زاضی؟-

**** 

أب وبضی اظ ٔیرٛضزْ ٕٞٝ ثستٝ ثٛز٘س. حطصٓ ضٟط ضا ز٘جبَ ِجٛ فطٚضی ٌطت. أب وُ 

ٔی ذٛاستٓ ثطْٚ ذب٘ٝ ٚ اٚ ٔٗ ضٚش خسیس اشیت وطز٘ص ثٛز. زستٓ ثط ٕ٘ی آٔس. ایٗ 

 ایٙىٝ حطظ اٚ ٞٓ زض ثیبیس ٌفتٓ:ثطای  ز٘جبَ ِجٛ ٔی ٌطت.

 ؟ لفّی ظزی ضٚ ِجٛ ضجی ٘صفٝ -

 ی ِجص وح ضس.ٌٛضٝپّیسْ ضا فٟٕیس. چٖٛ ٘یت 

 اظ ذٛ٘ٝ ٚ ذٛاة ذجطی ٘یست. لفّٓ ثبظ ٘طٝچٝ خٛضْ. تب -

 ضْٛ ٌفتٓ:ایٙىٝ اظ ضطش ذالظ ثطای ثٝ سًٙ ذٛضز. تیطْ 

 ٔٗ ٔی زٚ٘ٓ ودب زاضٜ.-

 اظ ودب ٔی زٚ٘ی؟-

ضٚظ ذیّی  تٟطاٖ ٔیطفتٓ ِجٛ ٔیرٛضزْ وٝ یٝ وٓ اظ غٕٓ وٓ ضٝ. تٛٔی اٚٔسْ ٚلتی -

ٚ  ِجٛ ٔیرٛضزْ ثب ثغط ٔی ضفتٓٚ ا٘س ٔی ٌطفتٓ غآ. ضجب طْخطات ٕ٘یىطزْ ثیطٖٚ ث

 زٚثبضٜ ثطٔیٍطتٓ ذٛ٘ٝ.
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 خسیت پطسیس:ثب 

 وسْٚ ذٛ٘ٝ؟-

 ٝ ٞبی اخبضٜ ای ٔی ٌطفتٓ. ذٛ٘ اظ ایٗ-

 اٍ٘طتص ضٚی فطٔبٖ ظطة ٌطفت.ثب 

 ٔططٚة ٚ ضٛوط ٚ اسپطی فّفُ اظ ودب پیسا ٔی وطزی؟ سبلیت وی ثٛز؟-

 ضا وٕی پبییٗ وطیسْ.ضیطٝ 

ٚ اسپطی ضٚ ٞٓ اّٞطٝ. ضٛوط زازاضص  یطٚظٜ ٚاسٓ ضزیف ٔی وطز.ف ٔططٚة ضٚ ٞطثبض-

 ٌطفتٓ.زوتط ِٔٛٛی اظ 

ذت ایٙب چٝ وٕىی ثٟت ٔی وطزٖ؟ ثب ٔططٚة ذٛضزٖ احسبس ثعضٌی ٚ استمالَ -

ت ٔی تٛ٘ی اظ ثٟت زست ٔیساز؟ یب فىط ٔی وطزی اٌٝ زٚتب ٌطزٖ وّفت ثیفتٗ ثٝ خٛ٘

 ضٛوطت استفبزٜ وٙی؟ چی فىط وطزی ثب ذٛزت؟

 ٕٞیٗ ذبؼط پطسیسْ:زا٘ٓ چطا أب زِٓ ٔی ذٛاست ثسا٘ٓ. ثٝ ٕ٘ی 

ٚ زست اظ ىٝ زَ ثمیٝ ضٚ ذٛش وٙی تٛ ٚالؼبً ز٘جبَ ٔٗ ٔی ٌطتی؟ یب فمػ ٚاسٝ ایٙ-

 ز٘جبِٕی؟وٝ ٔی ٌفتی سطت ثطزاضٖ 

 ی چطٓ ٍ٘بٞٓ وطز ٚ ٌفت:ٌٛضٝاظ 

 ضس.آزضس ضٚ ثٍٛ. صجح -
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ی اظ پطت پٜدطٟٓثٞ ذٞضزٙ زض ًٜاض یاسط ػدیة تطیٚ اتلام ایٚ چٜس ٝهت اذیط تٞز. 

ٗطـّٞ ٓثٞ ذطیسٙ تٞز ِٛاٟ ًطزٕ. اٛسإ ٝضظیسٟ اش ظیط تطف ایستازٟ ٝ ٗاضیٚ ت٠ اٝ ٠ً 

تطای چوسض ٝ آٙ ٗٞهغ ظ ت٘طیٜات سرت ٝ ؿیطٗؼّ٘ٞ ٗیساز؛ زضست ٗثْ ٗیالز. ذثط ا

زاضتٚ چٜیٚ ١٘سط ذٞش اٛساٗی ت٠ ذٞزٕ ٗی تآیسٕ ٝ ت٠ ت٘إ زذتطاٙ زاٛطٌسٟ كرط 

ٗی كطٝذتٖ. ث٘ط ١ٖ ١٘یٚ احساس ضا ت٠ یاسط زاضت. تیطتط اظ ١طچیعی تطای هس ٝ 

تٞز ٝ ػاهثت ٗٚ تطسی تی پایاٙ اظ ی زاض تاالیص ؿص ٗی ًطز. اٗا ػاهثت اٝ چٞت٠

ت٘إ ٗطز١ا. احت٘االً تا آذط ػ٘طٕ اظ ١طًس ٠ً ایٜغٞض ضاست ٗی ایستاز ٝ ١عاض الی٠ 

ٓثاس ١ٖ  ٛ٘ی تٞاٛست ػضالتص ضا پٞضص ز١س، كطاض ٗی ًطزٕ. ایٚ ٗطز١ا ایٜوسض 

ًسی ضا ٠ً سا٢ٓا تا اٝ  زض ػطض چٜس زهیو٠تٞزٛس ٠ً ٗی تٞاٛستٜس ٝ تی ضحٖ سِٜسّ 

تی ُٜاٟ  اٗا ٗٚ ٝ ثاٗط ،ضایس حن ث٘ط ٗطٍ تٞزسط ًطزٟ تٞزٛس اظ ظٛسُیطاٙ حصف ًٜٜس. 

ٝ زضز ایٚ تی ُٜاٟ سٞذتٚ ضا ١یچ ًس ٛ٘ی تٞاٛست اظ زّ ٗٚ ٝ ثاٗطِ آیٜسٟ،  تٞزیٖ

 پاى ًٜس. 

 ذسٗت ض٘ا ضطیي ػعیع. تعٙ ضٝضٚ ضی.-

ٕ، ١عاض تاض تعاهٖ ضا كطٝ اضاظ ٓثٞ ٛ٘ی تٞاٛستٖ تِصضٕ. تا ت٠ٌ اش ًٜٖ ٝ زاذْ ز١اٖٛ تِص

ُلتٚ ظیطٓثص ضا ضٜیسٕ، اٗا ت٠ ضٝی ذٞزٕ  "ضٌ٘ٞ"تا ٓصت چطٖ٘ ضا تستٖ.  زازٕ ٝ

ی اٝ زٝذتٖ. ٛیاٝضزٕ. تسٝٙ ای٠ٌٜ ٛلس تٌطٖ تا آذط ٠٘١ ضا ذٞضزٕ ٝ ِٛا١ٖ ضا ت٠ ًاس٠
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ٛیٖ ِٛا١ی ت٠ ظطف ذآی ٗٚ اٛساذت ٝ ٗیْ ٛساضت. آ١ست٠ ٗی ذٞضز اِٛاض ذیٔی 

 ُلت:

ست ٝ زٓت ٛ٘ی زی٠ِ ٛ٘ی ذٞإ. ٗی ذٞای؟ یا ا٠ُ كٌط ٗی ًٜی زست ذٞضزٟ ٗٚ-

 ترطٕ ٝاست؟ ، زٝتاضٟ تطُطزیٖ ًٝط٠

 ًاس٠ ضا اظ زستص هاپیسٕ ٝ ُلتٖ:

 ٠ٛ ١٘یٚ ذٞت٠.-

 تثس٘ص ػاضی اظ ت٘سرط تٞز. 

ی تطٞیو٠ ١ٖ ضٌٜد٠. اظ ایٚ تا ٓثٞ، تٞ ضٝ ت٠ ١طًاضی ٗی ض٠ ٝازاض ًطز. ١ٖ ٝسی٠ٔ-

 شیت ًٜی ٗیاضٗت ایٜدا كوظ اظ زٝض تثیٜیص.ت٠ تؼس ا

عؼٖ ز١اٖٛ ضا  ٓحٜص ١ٖ ػاضی اظ ًی٠ٜ ٝ تسخٜسی تٞز. كوظ زاضت ضٞذی ٗی ًطز.

 ٗعٗعٟ ًطزٕ ٝ ُلتٖ:

 ٗطسی. ذیٔی چسثیس. -

 ًٞتاٟ ِٛا١ٖ ًطز ٝ ُلت:

 آضتی ١ستیٖ؟االٙ زی٠ِ آتص تس ٝ ضطاًت٘ٞٙ ضس٘ی ضس؟ -

 ً٘ی كٌط ًطزٕ ٝ ُلتٖ:
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ا٠ُ ٗٚ ت٠ ثاٗط ٛعزیي تطٖ ٝ ٗثالً تا١اش تاظی ًٜٖ یا تؼضی ٝهت٢ا تثطٗص پیص -

 ذٞزٕ ٛاضاحت ٗی ضی؟ 

 سطش ضا ت٠ ػٔ٘ت ٛلی تٌاٙ زاز.

 ی ًاكی ُطكتاضٟ، ذیٔی ٝاس٠ ثاٗط ٝهت ٛساضٟ. ٠ٛ. اتلاهاً ٜٗ٘ٞٛتٖ ٗیطٖ. ٜٗا ت٠ اٛساظٟ-

 زٖٓ تطای ٓپ٢ای سطخ ٝ سلیس ثاٗط هٜح ضكت. 

 زكؼ٠ ٠ً پیص ٗا ٗٞٛسٟ تٞزٙ...آذ٠ اٝٙ -

 حطكٖ ضا هغغ ًطز.

. اتام ٗٚ ضٜٞز ٝ ضصس ٗی ضس ٝ ٝاسٖ كٌط ٗی ًٜٖ االٙ زٓیْ ٛاضاحتیٖ ضٝ تسٝٛی-

٢ٖٗ تٞز ٝهتی ٗٚ ٛیستٖ ث٘ط زاذْ اتام ت٠ٛٞ٘. چٞٙ تا ٗٞتایٔص ت٘اس ٛ٘ی ُطكت. 

 ًطز. كٌط ٗی ًطز ذظ اتام ٗٚ ا٠ٜٗ ٝ ذطاتٌاضیاش ضٝ اظ اٝٙ عطین زٛثاّ ٗی 

 تا ًٜدٌاٝی پطسیسٕ.

 ٠ِٗ ٛ٘ی زٝٛست تٞ چٌاضٟ ای؟-

 ١یچ تـییطی زض سرتی صٞضتص ایداز ٛطس.

 ست. ٕ ٝٓی ٛ٘ی زٝٛست ٠ً ٗٚ ٗی زٖٝٛ اٝٙ چٌاضٟاٝٙ ٗی زٝٛست ٗٚ چٌاضٟ-
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یؼٜی ٗرصٞصاً ت٠ تٞ ٛعزیي ضسٟ تٞز؟ تا هصس ٝ ؿطض تا تٞ اظزٝاج ًطزٟ تٞز؟ تٞ -

 ٞ تٞز؟١سف اٝٙ تٞزی یا اٝٙ ١سف ت

 ی تٜٔسی ًطیس ٝ ُلت:ذ٘یاظٟ

  تط اظ ایٚ حطكاست. ذیٔی پیچیسٟ-

 ً٘ی ت٠ س٘تص چطذیسٕ.

ست چغٞض زٝستص زاضتی ٝ اظش ا٠ُ ٗی زٝٛستی چٌاضٟآذ٠ ُلتی زٝستص زاضتی. -

 ی؟ستچ٠ زاض ض

 ذطي خٞاب زاز.خیث٢ای ًتص ضا ٓ٘س ًطز ٝ 

 زاضی؟تٞ ًٔیس . زذتط ػ٘ٞ ضطاًت زٓیْ تط زذآت ٛ٘یط٠-

 ٗثْ تایط پٜچط ضسٟ، ٓة تطچیسٕ ٝ ُلتٖ:

 ًٔیس ًدا؟-

 ت٠ زض ذا٠ٛ اضاضٟ ًطز ٝ ُلت:

 ت٠ ٛظطت ًدا؟ ًٔیسإ ضٝی ٗیع آضپعذ٠ٛٞ خا ٗٞٛسٟ اِٛاض. -

 آٟ اظ ٢ٛازٕ تطآٗس.

ٜٖٗ ٠ً ًیق ٛیاٝضزٕ. كوظ ُٞضیٖ ١٘طا٠٘١. االٖٛ ٠ً ٠٘١ ذٞاتٚ. یؼٜی تایس ای٠٘٢ٜ -

 ضاٟ ضٝ تطُطزیٖ؟
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 زیٞاض١ا ضا تطاٛساظ ًطز ٝ ُلت: تا ِٛاٟ

 ی٠ زضصس كٌط ًٚ ای٠٘٢ٜ ضاٟ ضٝ تطُطزٕ. تٞ ١٘یٜدا ت٘ٞٙ.-

 زٖٓ عاهت ٛیاٝضز ٝ ٗٚ ١ٖ پیازٟ ضسٕ. 

 ٗی ذٞای چٌاض ًٜی؟ -

 سطش ضا تاال ُطكت ٝ ُلت:

ی٠ تاضٕ ایٚ تی ذیآی یاسیٚ ت٠ ًاضٗٞٙ اٝٗس. ذٞت٠ ٠ً ٛطزٟ ١ا ضٝ ًاض ٛصاضت٠. ایٜٞ -

 تطیٚ تٞ ٗاضیٚ.تِیط ٝ تطٝ 

 ًتص ضا اظ زستص ُطكتٖ ٝ حیطت ظزٟ ُلتٖ:

 ٗی ذٞای اظ زیٞاض تطی تاال؟-

 تا ِٛا١ص ١٘چٜاٙ ٗطـّٞ اضظیاتی اضتلاع تٞز.

 چی٠؟ كٌط ًطزی اظ زٝست پسط تٞ ً٘تطٕ؟-

ی زض ُطكت. پا١ای ًٜسٕ ضا ٝازاض ت٠ حطًت ًطزٕ ٝ تاظٝیص ضا زستص ضا ت٠ زستِیطٟ

 ُطكتٖ.
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اكتی ی٠ تالیی سطت ٗیاز. تصاض ظَٛ ٗی ظٛیٖ. ٢ٛایتص یٌی تیساض ٌٛٚ یاسط. ٗی -

 ٗیط٠ زی٠ِ.

 ساػت س٠ ٝ ٛیٖ ٛصل٠ ضث٠. ٗی ذٞای خ٘اػت ضٝ سٌت٠ تسی؟-

 سلت تط تاظٝیص ضا چسثیسٕ.

ذة چیعی تا صثح ٛ٘ٞٛسٟ. حسیٚ تاتا زٝ س٠ ساػت زی٠ِ تیساض ٗیط٠. تٞ ٗاضیٚ -

 ٜٗتظط ت٘ٞٛیٖ. تثیٚ زض ید ظزٟ، ی٢ٞ زست ٝ پات ٓیع ٗیرٞضٟ، ٗی اكتی. 

 تاظٝیص ضا اظ زست ٗٚ ٛدات زاز ٝ ُلت:

 ٝاس٠ تٞ ٠ً ذٞت٠. اظ زستٖ ضاحت ٗیطی. -

ُصاضت ٝ ت٠ٜ اش ضا تاال ًطیس. چٜاٙ ی یٌی اظ تطخستِی ١ای زض ٓث٠ٝ تؼس پایص ضا 

١ٜطٜٗسا٠ٛ ٝ سطیغ ت٠ س٘ت زیِط ضسیس ٠ً كطصت ٌٛطزٕ تیطتط ِٛطاٙ ضٕٞ. صسایص ضا 

 اظ آٙ سٞی زض ضٜیسٕ.

 تطٛح زض هل٠ٔ. تٞ ٗاضیٚ تاش تا تطٕ ًٔیس ضٝ تیاضٕ. ظٝز ٗیإ.-

ًطیس. ٠ عّٞ ٗی حساهْ زٟ زهیو٠ ت "ظٝزش"تا تٞخ٠ ت٠ ٗساكتی ٠ً تایس عی ٗی ًطز 

زض  ٛعزیي ذا٠ٛ تٞزٕ اٗا ذٞف ػدیثیسٞظ سطٗا ت٠ ٗـع استرٞاٙ ٗی ظز. ػٔیطؿٖ ای٠ٌٜ 

ٛطست. ت٠ س٘ت ٗاضیٚ ػوثِطز ًطزٕ. اٗا حطًت سای٠ ای سثة ضس زستٖ ضا زٖٓ 

تا ٝحطت زٝض ٝ تطٕ ضا ِٛاٟ ًطزٕ. اٗا چیعی  ضٝی ز١اٖٛ تِصاضٕ ٝ خیؾ ذل٠ ای تٌطٖ.

حیطت ظزٟ ػوة ضكتٖ ت٠ٌٔ  ی ضٝ ت٠ ضٝ ضٝضٚ تٞز..!٠ٛسیسٕ. خع ای٠ٌٜ چطاؽ ١ای ذاٛ
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تیط چطاؿ٢ای تٜٔسی زٝ عطف ٝضٝزی حیاط زض ت٢تط تتٞاٖٛ زاذْ ذا٠ٛ ضا تثیٜٖ. ٗیالز 

ای٠٘٢ٜ ضٝضٜایی زض ایٚ ٝهت ٛصة ًطزٟ تٞز ٠ً اظ ضة ػطٝسی ت٠ ایٜٞض ذاٗٞش تٞزٛس. 

ْ ُٞضی إ ضا ِٛاٟ ی خسیس زاضتیٖ؟ تی زٓیضة ٛ٘ی تٞاٛست ٛطٗاّ تاضس. ١٘سای٠

 .ٛیاكت٘صًطزٕ. ٛ٘ی زاٖٛ زٛثاّ چ٠ ٗی ُطتٖ، اٗا 

 ٗٚ ت٠ تٞ ِٛلتٖ تطیٚ تٞ ٗاضیٚ؟-

 تٜسی یاسط، تاػث ضس ز١اٙ ٛی٠٘ تاظٕ ضا تثٜسٕ، اٗا ش١ٜٖ ضا آظاز ٌٛطز.

 تطٛح ٝاس٠ چی ٝسظ ًٞچ٠ ذطٌت ظزٟ؟ سٞاض ضٞ تطیٖ. -

ُٔٞیٖ تطُطزاٛسٕ ٝ سٞاض ضسٕ. اٝ ١ٖ تالكاص٠ٔ حطكی ضا ٠ً تا پطت ٓث٢ایٖ آٗسٟ تٞز، ت٠ 

 استاضت ظز ٝ ٝاضز تاؽ ضس. ٗاضیٚ ضا پاضى ًطز ٝ ًتص ضا اظ زست ٗٚ هاپیس ٝ ُلت:

 خٚ زیسی؟ -

 ظیط پایٖ صسا ٗی زاز. زستٖ ضا ُطكت. ید تست٠ ظٗیٚ

 چطا ی٢ٞ ضكتی ضٝ سایٜٔت؟-

 ظتاٖٛ ضا ضٝی ٓث٢ایٖ ًطیسٕ ٝ ُلتٖ:

 چغٞض تطٕ زاذْ؟ ٗاٗاٙ ضث٢ا زض ضٝ هلْ ٗی٠ٌٜ.-
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 پٞكی ًطز ٝ ُلت:

 آذ٠ ٝاس٠ چی ًیلت ضٝ ٛیاٝضزی؟ -

 "ٗٚ تؼازّ ذٞزٕ ضا ١ٖ ت٠ ظٝض حلظ ٗی ًٜٖ."حٞص٠ٔ ٛساضتٖ تِٞیٖ 

 ُطزیٖ.  كٌط ٗی ًطزٕ ظٝز تطٗی-

 تا حطًت زستص ٗسیطٗاٙ ضا تـییط زاز ٝ ُلت:

  ی ٗا.ٝاهؼیتص اِٛیعٟ ٛساظٕ اظ تآٌٚ تٞ ١ٖ تطٕ تاال. تطیٖ ذ٠ٛٞ-

 ُٞضص ُلتٖ:ٝ تا احتیاط زض اتاهص ضا تاظ ًطز. زٕ آ١ست٠ 

 تیساض ٗیط٠.چطاؽ ضٝ ضٝضٚ ٌٛٚ. ثاٗط -

 تٞخ٠ ت٠ ٗٚ، چطاؽ ضا ظز ٝ ُلت:تی 

 ت٠ ٛٞض حساس ٛیست. -

         اظ اتاهص تیطٝٙ ًطزٟ تٞز ی ٠ً ٗطا ساّ اظ ضٝظت٠ كطٗاٖٛ ٛثٞزٛس. چٜس پا١ایٖ 

 ؟ٗی ُصضت

  ٠٘١ تیساض ٗیطٚ.ی٠ ضتط خٔٞ پات هطتٞٛی ًٜٖ؟ تیا زاذْ زی٠ِ. االٙ  ٜٗتظطی-

ٛسثت ت٠ اتام یاضاض . اتاهص ضسٕتحث ٛساضت. ٝاضز خای  تَٜ ضسٟ تٞز.ذٔوص 

زٝ ترت اظ ١طچیعی هثْ یاسیٚ تعضُتط ٝ اظ ١ط زٝ سازٟ تط تٞز. ًٞچٌتط ٝ اظ اتام 
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ی اتام ُصاضت٠ تٞز. ثاٗط ضا ١ٖ ُٞض٠ت٠ چطٖ ٗی آٗس. ترت ی ٛسٌاك٠ ای ضَٛ ٛلطٟ

 ٜدٌاٝی تیص اظ حسٕ ضا تطٝظ ٛس١ٖ.اظ حساسیت ١ایص ذثط زاضتٖ سؼی ًطزٕ ًچٞٙ 

 تٞ ًدا ٗی ذٞاتی؟-

 :تطزاضت ٝ ُلت ٓثاس ضاحتی ،ٝ اظ ًطٞ پتٞ ٝ تآص، زاذْ ً٘س اظ 

 تریط.ضٝی ٗثْ. ضة -

ٝ زیٞاض اتام پط تٞز اظ ػٌس ٠ً ضكت تا زهت تیطتطی ت٠ اعطاف ِٛاٟ ًطزٕ. زض تیطٝٙ 

ی چیسٗاٙ اتام ٛوغ٠ ت٠ ٛوغ٠ ٠ زض١ٛای ظٛاطاكت ظ ای ثاٗط زض پٞظیطٚ ١ای ٗرتٔق.١

 ًسی ٗی ذٞاتیسٟ ٠ً حاالی ترت ٛطستٖ ٝ ی٢ٌٞ یازٕ آٗس ایٜدا ٠ثٓٗط٢ٞز تٞز. 

حتی ای اظ تطس ٝ چٜسش ٝ تسی پیسا ًطزٕ. آٗیرت٠ احساس ٗٞضٗٞض ضس. تسٖٛ ٗطزٟ. 

ٗٚ ١ٖ اظ ً٘س تطای ذٞزٕ  ٓثاس٢ایٖ ضا ت٠ خاضذتی آٝیعاٙ ًطزٕ ٝ ٝزٓسٞظی. تطذاستٖ 

ز٢ٓطٟ ای اٗا اشیتٖ ٗی ًطز زضاظ ًطیسٕ. ٛٞض ضٝی ظٗیٚ تآص ٝ پتٞ تیطٝٙ آٝضزٕ ٝ 

ی ضٝ ت٠ ای ٛاضی اظ ذا٠ٛٛ٘ی زاز زستٖ ت٠ س٘ت ذاٗٞضی تطٝز. ز٢ٓطٟ ١ٕٞٗٞ اخاظٟ 

ی ٌٛت٠ت٢ٜا یاسط. آزٗی ٗثْ زض اتام یي ٗطزٟ آ٢ٖٛ ایٜوسض ٛعزیي ت٠ ضٝیی، حضٞض 

ت٠ ظح٘ت اظ خا ًٜسٟ ضسٕ ٝ ثاٗط زٝتاضٟ ثاٗط تٞز.  هطَٜآضاٗثرص، صسای ٛلس ١ای 

ص آضاٗ، ٛلس ١ای ٜٗظ٘ص ٝ تٜصضا زض آؿٞش ُطكتٖ ٝ ًٜاض ذٞزٕ ذٞاتاٛسٕ. تٞی 

چٜسیٚ تاض ضا ی تپْ ٝ ظیثایص ١ا ٓپ ، ٗطا ١ٖ آضإ ًطز.ی ؿطم زض ذٞاتص چ٢طٟ
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تؼس اظ  زهیو٠ٝ چٜس  ذتٖ ٝ چط٢٘ایٖ ضا ضٝی ١ٖ ُصاضتٖٝ زست زض ُطزٛص اٛسا تٞسیسٕ

 كٌط ًطزٙ ت٠ ضٝظ عٞالٛی ٝ ػدیثی ٠ً ُصضاٛسٟ تٞزٕ، ذٞاتٖ تطز.

**** 

، ١٘اٙ ذٞاب تٌطاضی ٝآظاض ز١ٜسٟ اظ. ٗؼصب سطخایٖ ٛطستٖصسای ثاٗط، ١طاساٙ تا 

ضا ًطیس تا ٗٞهؼیتٖ ضا تل٢ٖ٘. سطٕ . عّٞ هغطٟ ١ای ػطم ضٝی ُطزٖٛ ضا پاى ًطزٕ

ٙ ضا ضٝی اتام ٠ً ١یچ، ًْ ساذت٘اٗی ُطكتٜس ٝ ًطتی ٝ ثاٗط تا ١ٖ چطذاٛسٕ. یاسط 

 یاسط خٔة ضس.تاض سطك٠ ظزٕ. تٞخ٠ ُٔٞیٖ ُطكت٠ تٞز. چٜس سطضاٙ ُصاضت٠ تٞزٛس. 

 صثح تریط.-

 ٟ تٞزضس پسضش یُطزٟتط سٞاض ثاٗط  چٜستاض پٔي ظزٕ. .ٞزی چطٖ٘ ذیس ضسٟ تُٞض٠

 ة ضسٟ ضٝی زیٞاض ِٛا١ی اٛساذتٖساػت ٛصت٠  ٗی پٞضاٛس.یاسط ضا  ٝ تا زست چط٘اٙ

 ٝ سطٕ ضا تیٚ زستٖ ُطكتٖ.

 تطٝ تٞ اتاهت ترٞاب.ضٞ صسای تچ٠ ١ا ٛ٘ی تٞٛی ترٞاتی. پاتا سط ٝ  زی٠ِ ایٜدا-

 ٓثاس ضاحتی تط تٚ زاضت. ١ٜٞظ 

 ٗی ذٞإ.ضسٕ تیإ زاذْ. ٗؼصضت صسای ثاٗط ضٝ ضٜیسٕ. ٗدثٞض -

زیسٕ ٝ  ی ضٝ ت٠ ضٝیی ضٝضٚ تٞز، ٗٚ ١٘چٜاٙ ذٞات٢ای زض١ٖ ٝ یٌساٙ ٗیذا٠ٛچطاؽ 

 ٛاضی اظ ٠ً ت٘إ ایٚ اتلاهاتٝخٞز زاضت ی چ٠ تض٘یٜیاسط ١ٖ ٗؼصضت ٗی ذٞاست..! 

 اب عٞالٛی ٛثاضس؟یي ذٞ
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 ذٞاتٖ ػ٘ین تٞز.ٗٚ ٗتٞخ٠ ٛطسٕ. ذیٔی -

 ضا زض آؿٞش ُطكت ٝ ُلت:ثاٗط 

 چطا ضٝ ظٗیٚ ذٞاتیسی؟ٗطرص٠. -

ت٠ ١ط سرتی ٝ زضز پا١ایٖ ٝحطتٜاى تٞز.  ٜٖ.اٛستٖ ٗستویٖ ت٠ صٞضتص ِٛاٟ ًتٞ ٛ٘ی

ضا اظ خیة  ی ُٞضیذٞزٕ ضا ت٠ ٓثاس٢ایٖ ضساٛسٕ ٝ ١٘اٙ ٓحظ٠ ٝیثطٟی ٠ً تٞز ٌٗاكات

 تٞز.زٕ. كیطٝظٟ تٞیٖ احساس ًطپآ

 خاٖٛ كیطٝظٟ؟-

 ..تطٛح.-

 ٗی ًطز.ُطی٠ 

 خاٖٛ؟ چی ضسٟ؟ چطا ُطی٠ ٗی ًٜی؟-

 ٖ ضثظ ًطزٙ.ضیط٠ ٗططٝتٖ زاضت اٝٛا ضٝ ١زازاضٖ ضٝ تطزٙ. چٜس  .ضیرتٚ تٞ ذ٠ٛٞ-

 زیٞاض سط ذٞضزٕ.ضٝی 

 تص تسٟ.ت٠ٛٞ ٛدااظ زستص ٗیاز. ٗی ٠. اٝٙ ٞت تِٞ ی٠ ًاضی ًٜ٘تٞ ضٝ ذسا ت٠ پسطػ-
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ضا ت٠ زیٞاض چسثاٛسٕ ٝ ت٠ یاسط ٠ً تا ذٞٛسطزی ٓثاس٢ای ثاٗط ضا ػٞض ٗیٌطز ظّ سطٕ 

 ضسٕ.

ًس ذثط ٛساضت تٞ ذ٠ٛٞ ٗططٝب ١یچ دایی؟ ٛ٘ی زٖٝٛ ًی ٓٞش زازٟ. آٞ..تطٛح...اٝٛ-

 ضٝ ذسا ی٠ ًاضی تٌٚ.٠ً ٗاٗاٙ سٌت٠ ٠ًٜ. تٞ اال٠ٛ زاضٟ. 

 تطیسٟ ُلتٖ:اكتاز. تطیسٟ  ك٠ ت٠ خاٖٛسطزٝتاضٟ 

 ٗی ًٜٖ.تاض٠. ذثطت -

 ضا هغغ ًطزٕ ٝ ٛآیسٕ.ت٘اس 

 تٞ چیٌاض ًطزی یاسط؟-

ذت ٝ ای تاال اٛساضا٠ٛ  اٝ ١ٖ ٝضخ٠ ٝٝضخ٠ ًٜاٙ اظ اتام تیطٝٙ ضكت.ضا ض١ا ًطز ٝ ثاٗط 

 پاسد زاز:

 ًٖ ُٞض٘آیص ٗیسٙ ٝ ٝٓص ٗی ًٜٚ.ِٛطاٙ ٛثاش. ی٠ -

 تٞاٛستٖ ٛٔطظٕ.ٗطًع یي ظٗیٚ ٓطظٟ هطاض ُطكت٠ تٞزٕ. ٛ٘ی  زضاِٛاض 

 ١٘چیٚ ًاضی ًطزی؟ ٗٚ ت٢ت اػت٘از ًطزٕ. چغٞض-

 كاص٠ٔ ای ً٘تط اظ یي ساٛتی ٗتط.. تا ٗٚ ضٝی یي ظاٛٞ ٛطست ٗواتْآٗس ٝ 

 ؟سط چٜس ٛلط ضٝ ت٠ تاز تس٠ٟ ٗی تیٜی ی٠ اضتثاٟ ٗی تٞٛ-
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 ٗثْ یي تازًٜي ٠ً ذاضج اظ ظطكیتص تاز ضسٟ، زض حاّ تطًیسٙ تٞز.هٔثٖ 

 زاضتی؟اٝٙ كوظ ٗی ذٞاست ت٠ ٗٚ ً٘ي ٠ًٜ. چٌاضش -

 ِٜیٚ تط تٞز.اظ پتي سصسایص 

، ً٘ي ٛیست؛ ٠ً ١عاض ٝ ی٠ خٞض ذغط زض ً٘یٜط٠ ط كطاضیٗططٝب كطٝذتٚ ت٠ ی٠ زذت-

٠ٛ اٝٙ ٝ زیِطاٙ ضٝ ت٠ زضزسط ٗیٜساظی، ایٚ ت٠ تؼس زی٠ِ ٠ٛ تٞ كطاض ٗی ًٜی اظ  خٜایت٠.

تاظٟ  ً٘ي ٗی ًٜٚ.ش ٝ تیچاضٟ ًطزٙ ذاٛٞازٟی٠ زذتط ش ت٠ كطاض زٝستت ٝ ذاٛٞازٟ

 ٗٞاظة ذٞزش تاض٠.ت٠ اٝٙ ًٝیٔتٖ ١ست. تِٞ حٞاسٖ 

 ٝ ُلتٖ: ذیطٟ ضسٕت٠ چط٘اٙ ذطٌص  ذیسٖچط٘اٙ تا 

  چطا زست اظ سط ٗٚ تطٛ٘یساضی؟ یرٞای؟ چطا ایٜوسض اشیتٖ ٗی ًٜی؟چی اظ خٞٙ ٗٚ ٗ-

توی٠ ضٝ ٗی چعٝٛی؟ كیطٝظٟ زٝست ٠ٜٗ. ت٠ ذیآص زاضت طا چ ،ٗٚ ٗطٌْ زاضیتا تٞ

چغٞض ت٢ص تِٖ ٠ً ٗٚ تاػث ضسٕ ایٚ تال سطضٞٙ تیاز؟ ت٢ٖ ً٘ي ٗی ًطز. االٙ 

. ضاٜٛسٟ تاًسی٠ٞ، خٞٙ ١طًی زٝست زاضی تِٞ ٝٓص ًٜٚ. تاتاش خٞٙ ثاٗط، خٞٙ ػ٘

٠ٛ پٞٓی  ،سٜسی زاضٟ ُطٝ تصاض٠ٟٛ  تسترتی ایٚ تچ٠ ١ا ضٝ تعضٍ ًطزٟ.ت٠  ظح٘تٌط٠.

ذٞزش ٗصطف كوظ ٠ً ٛیست. ٝ تٞظیغ ًٜٜسٟ ساهی ١ٖ كیطٝظٟ زازاش  زاضٟ ٝثیو٠ تسٟ.

 ضٝ ذسا تِٞ ٝٓص ًٜٚ.تٞ ُٜا١ی ٛساضٟ. اٝٙ ًطزٕ ٠ً ت٢ٖ كطٝذت.  اصطاضٗی ٠ًٜ. ٗٚ 

 ضا ت٠ زٛساٙ ُطكت ٝ سپس ض١ا ًطز ٝ ُلت:ٓثص 
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ُیطٙ ٝ ٝٓص ٗی ًٜٚ.  ًٖ ٗی تطسٜٞٛص ٝ ی٠ تؼ٢س اظش ٗیی٠ ُلتٖ ِٛطاٙ ٛثاش. -

 ایٜدٞضی ٗثْ تسترتا ًع ٌٛٚ. پاضٞ 

ٗی ذٞاست اظ ت٠ زّ خیؾ تعٖٛ ٝ ذیٔی تس تٞز. زٖٓ ایستاز ٝ ٗٚ ًاْٗ ٛطستٖ. حآٖ اٝ 

ی یاسط حآٖ ضا خٞیسٙ ذطذطٟ ت٢ٜا،ٝ  اػصاتٖ ت٢ٖ ضیرت٠ تٞزًالك٠ تٞزٕ، ٛؼطٟ تٌطٖ. 

كوظ اسٖ كیطٝظٟ ضا ت٠ ظتاٙ آٝضزٟ ٗٚ " ٝاض تا ذٞزٕ حطف ٗی ظز٠ٕٛ یٞاز ذٞب ٗی ًطز.

 "خا ٝ ٌٗاٛطاٙ ضا پیسا ًطزٟ تٞز؟ چغٞضتٞزٕ. اٝ 
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ٕتط بس ٔی وطزْ ٞطوساْ چٙس سب٘تیآ٘مسض ز٘ساٟ٘بیٓ ضا ضٚی ٞٓ فطبض زازٜ ثٛزْ وٝ احس

ثیطتط ثٝ زضٖٚ ِثٝ ٞبیٓ فطٚ ضفتٝ ا٘س. ؼبلتٓ ؼبق ضسٜ ثٛز. زیٍط ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ایٗ 

ٚظغ فدیغ ضا ازأٝ زٞٓ. ثبالذطٜ یه ٘فط ثبیس ػّت ایٟٕٙٝ ثساذاللی ٞبی یبسط ضا 

 ثطای ٔٗ تٛظیح ٔی زاز. ثس ثٛز. زیٍط ثس ثٛز. 

 ظً٘ ظزْ ٚ ثٝ زض وٛفتٓ.

 ٔبٔبٖ؟-

اْ سٙىٛح ٘ىٙس. زض ضا ثطایٓ ٌطٛز. سالْ زیسٖ لیبفٝ اضىٟبیٓ ضا پبن وطزْ وٝ ثب

 وطزْ. سطیغ وٙبض ضفت ٚ ٌفت:

 ثیب زاذُ. .ٚای چٝ صٛضتت سطخ ضسٜ. ید ظزی-

 پطت سطش ضفتٓ.

. االٖ ٚ ذٛ٘ٝ ػٕٛت ذٛاثیسی وّیس ٘ساضیٌفتٝ ثٛز تبظٜ اس اْ اس یبسط ضٚ زیسْ وٝ -

 ٔی ذٛاستٓ ثیبْ ز٘جبِت. صجحٛ٘ٝ ذٛضزی؟

 سط تب ذطذطٜ ذٛضزٜ ثٛزْ. اظ زست یب

 ٔبٔبٖ ٔیطٝ ثطیٙی؟ ٔیرٛاْ ثبٞبت حطف ثع٘ٓ.-

 ثب اذٓ ٍ٘بٞٓ وطز.
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 چی ضسٜ؟ -

ٔی ذٛاستٓ ثب آضأص حطف ثع٘ٓ أب ٍٔط زست ثب ٘طستٙٓ، اٚ ضا ٞٓ ٚازاض وطزْ ثٙطیٙس. 

 ذٛزْ ثٛز؟ ٔستمیٓ ضفتٓ سط اصُ زضزْ.

 زاضٜ؟بسط چطا ایٙمسض ثب ٔٗ ٔطىُ ٔبٔبٖ تٛ ٔی زٚ٘ی ی-

 وٕی ذٛزش ضا ضٚی ٔجُ خبثدب وطز.

 یؼٙی چی؟ چٝ ٔطىّی؟ زیطت اتفبلی افتبز؟-

 ٘تٛا٘ستٓ تٗ صسایٓ ضا وٙتطَ وٙٓ.

لعیٝ ٔبَ زیطت ٚ پطیطت ٘یست ٔبٔبٖ. اظ ٚلتی ذٛزْ ضٚ ضٙبذتٓ، ٘فطت یبسط ضٚ -

 تٛ ٔی زٚ٘ی؟ ؟ِٚی چطا .ٞٓ ضٙبذتٓ. یبسط اظ ٔٗ ذٛضص ٕ٘یبز

 وبُٔ تىیٝ زاز.

خٖٛ یبسط ٞعاض ٚ یٝ خٛض ثسثرتی زاضٜ. اٚ٘مسض ٌطفتبضٜ وٝ ٞٙٛظ ٘تٛ٘ستٝ زضست  ٔبٔبٖ-

ٚ حسبثی ٚاسٝ ثطازضش ػعازاضی وٙٝ. حتی ضٚش ٕ٘یطٝ ثٝ ذٛزش اػتطاف وٙٝ وٝ 

چمسض اظ زست زازٖ ثٕط ٚاسص سرت ثٛزٜ. ثب ایٟٕٙٝ ٔصیجت ٚ ٔطىّی وٝ ضیرتٝ ضٚ 

ی وٛچیه ثٝ ٌطز٘طٝ. سٝ تب ثچٝت ثطٜ؟ ٔسئِٛیت سطش ا٘تظبض زاضی لطثٖٛ صسلٝ

تٕیع وطزٖ ٌٙسوبضیبی یبضبض، اٚظبع ضٚحی زاؿٖٛ ٕٕٖٞٛ، فطاض وطزٖ تٛ ٚ ثؼسضٓ 

تصبزفت ٕٞٝ ثٝ ٌطزٖ یبسط ثٛزٜ. ایٙدب ثٝ خع اٖٚ وسی ٕ٘ی تٛ٘ست ضٚ پبٞبش 

ثبیستٝ. تب أطٚظ ٕٞٝ ضٚ تٟٙبیی ثٝ زٚش وطیسٜ.فىط وطزی ضاحتٝ؟ فىط وطزی وٓ 
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ی زضزش سجىٝ؟ ذت اٚ٘ٓ آزٔٝ زیٍٝ. ٞطوی زیٍٝ ٞٓ خبی اٖٚ ثبضٝ ثبضیٝ؟ فىط وطز

 ذستٝ ٔیطٝ، ثساذالق ٔیطٝ، تٙس ٔیطٝ. 

چطٕب٘ٓ ضا ثستٓ ٚ ثّٙس زیٍط ٔؽٕئٗ ثٛزْ وٝ ٔبزض اظ چیعی ذجط زاضز وٝ ٔٗ ٕ٘ی زا٘ٓ. 

 ٘فس وطیسْ.

ٔیٍٓ ثحث یٝ ٔبٜ ٚ یٝ سبَ ٘یست. ٔٗ اظ ٚلتی چطٓ ثبظ وطزْ اظ یبسط ٔبٔبٖ -

 سیسْ. چطا؟تط

 ٔبزض ثٝ ظٚض ِجرٙسی ظز ٚ ٌفت:

 ٕٞٝ اظش ٔی تطسٗ ٔبزض خٖٛ. چٝ ضثؽی ثٝ ٘فطت ٚ ایٗ حطفب زاضٜ؟-

 ذطٓ ٚ حطظ ثبػث ضس زاز ثع٘ٓ.

ضفتبضش ضٚ ثب ثمیٝ ٕ٘ی ثیٙٓ؟ چطا فمػ ثب وطْ؟ ٔبٔبٖ ٍٔٝ ثب ثچٝ ؼطفی؟ ٔٗ وٛضْ؟ -

 ٔٗ ثسٜ؟ 

 ٔبزض ٕٞچٙبٖ ؼفطٜ ٔی ضفت.

وٙٝ یب ثب وسی ٌطْ ثٍیطٜ. ٘سیسْ ثٝ خع ثچٝ ٞب ثٝ وسی ٔحجت  ثب وی ذٛثٝ؟ ٔٙىٝ-

یبزت ی تٛ تٛخٝ ٔی وٙٝ؟ شات ضـّص ٕٞیٙٝ. ذطٗ ٚ خسی. ٌٚط٘ٝ ثٝ وی ثٝ ا٘ساظٜ

٘یست یبسیٗ زستص ضىستٝ ثٛز؟ ٕٞیٗ فیعیٛتطاپی ٞبی ٔؼِٕٛی ٔی ضفت. أب ٚاسٝ 
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٘دبتت زاز. ٚلتی ضفتی ٔثُ تٛ ٚلت ٔیصاضٜ. ٔیجطٜ فیعیٛتطاپی ذٛزضٖٛ. اظ زست ٔیالز 

ٔطؽ سطوٙسٜ، زیٛٚ٘ٝ ضسٜ ثٛز. ٚلتی ثیٕبضستبٖ ثٛزی ثٟتطیٗ زوتطٞب ضٚ ٔی آٚضز 

 ٚیعیتت وٙٗ. ایٙب ػالئٓ ٘فطتٝ؟

ٞیچىس ٘فطت یبسط ضا ثبٚض ٕ٘ی وطز. چٖٛ ٕٞبٖ حطفٟبی تىطاضی وٝ ٕٞٝ ٔی ظز٘س. 

ٚخساٖ ٚ ٘فطت ضا ذٛزْ اخبظٜ ٘سازٜ ثٛزْ وسی ثفٟٕس. ؼجیؼی ثٛز فطق ثیٗ ػصاة 

 أب ٔٗ ذیّی ذٛة فطق ثیٗ ثی ذجطی ٚ ؼفطٜ ضفتٗ ضا ٔی فٟٕیسْ.  ٘سا٘ٙس.

ٞطثالیی ثٝ سط ٔٗ اٚٔس اظ پٟٙبٖ وبضیبی ضٕب ثٛز. چطا ثب ػعیعْ...ثجیٗ ٔبٔبٖ خٖٛ...-

ٔٗ ضٚضاست ٘یستی؟ چطا ٕٞٝ چی ضٚ اظ ٔٗ ٔرفی ٔی وٙی؟ چطا ٔثُ یٝ ثچٝ ثب ٔٗ 

وٝ ٔطثٛغ ضٚ ٔی فٟٕٓ. ٔی ذٛاْ ٞطچی  ضؼٛض زاضْ. ٘یستٓ.ی وٙی؟ ٔٗ احٕك ٔضفتبض 

 فمػ  ثسٚ٘ٓ. حمٕٝ وٝ ثسٚ٘ٓ. ٕ٘ی ذٛاْ ٘بضاحتت وٙٓ. ٕ٘ی ذٛاْ اشیتت وٙٓ. ،ثٝ ٔٙٝ

٘طٖٛ  ثٝ ٕٞسیٍٝ ،اظ ٞٓ لبیٓ وطزیٓوٝ ضٚ ٔی ذٛاْ ٔبزض ٚ زذتطی ثطیٙیٓ ٚ ٞطچی 

 ثسیٓ. 

 اٍ٘بض زٚ زَ ثٛز. ٔبزض سطش ضا پبییٗ ا٘ساذت.

تٛ ایٗ یٝ سبَ ذیّی ػٛض ضسْ. تحّٕٓ ظیبز ضسٜ. زیٍٝ اٖٚ زذتط ٘بظپطٚضزٜ ٚ  ٔٗ-

ثطْ ذستٝ ضسْ. ٔی ذٛاْ ثسٚ٘ٓ چطا یٝ ٘فط تٛ ٚسرتی ٘سیسٜ ٘یستٓ. اظ ایٟٕٙٝ اثٟبْ زٚض

ذستٝ ضسْ ایٗ ذٛ٘ٝ ٞست وٝ ایٙمسض اظ ٔٗ ثیعاضٜ؟ اظ ضُ وٗ ٚ سفت وٙبی یبسط 

وٝ چطٓ زیسٕٖ٘ٛ ضٚ ٘ساضٜ؟ یبسط چٝ ٔطىّی ثب  زیٍٝ. ٔٗ یب ٔب ثب یبسط چیىبض وطزیٓ
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ٔی زٚ٘ٓ وٝ ٔی زٚ٘ی. پس ِؽفبً ثٍٛ ثٟٓ. ثیطتط اظ ایٗ ٌصضتٝ ضٚ اظ ٔٗ  ٔٗ زاضٜ؟

 ٔرفی ٘ىٗ. ثیطتط اظ ایٗ ٔٙٛ تٛ ضه ٚ تطزیس ٘صاض. 

أب ثبالذطٜ ثٝ چٙس ثبض زٞب٘ص ضا ثبظ وطز ٚ ثست. ٔبزض ٕٞچٙبٖ ثٝ ٔیع ظَ ظزٜ ثٛز. 

 حطف آٔس.

 سط، ثبثت ٔطي ٔبزضش ٔٙٛ ٔمصط ٔی زٚ٘ٝ. یب-

 ایٗ زیٍط چٝ ٔعذطفی ثٛز؟

 یؼٙی چی؟-

 ٔبزض ٘فس ػٕیمی وطیس ٚ ٌفت:

ضٚظی وٝ ضثبثٝ فٛت وطز، ثب ٞٓ زػٛای ثسی وطزٜ ثٛزیٓ. ٔثُ ایٙىٝ چبزضش ظیط -

پبش ٌیط ٔی وٙٝ ٚ اظ ضٚی خسَٚ ٔی افتٝ ٚسػ ذیبثٖٛ ٚ یٝ ٔبضیٙٓ اظ ضٚ سطش ضز  

 ٔی ضٝ. یبسط ٞٓ ٕٞطاش ثٛز. 

 ثبزوٙه تطویس.

 چطا زػٛا وطزیٗ؟ زػٛا چٝ ضثؽی ثٝ تصبزف زاضٜ؟ ذت -

 ثٝ یه سىٛت ػٕیك ٚ ازأٝ زاض. آ٘مسض وٝ ٍ٘طا٘ص ضسْ. ٔبزض ثٝ فىط فطٚ ضفت.

 ٔبٔبٖ؟ -
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ٔٗ ثٛزْ ٚ . ٔیطٝ اظش یٝ ضٔبٖ ٘ٛضت. اٖٚ ضٚظا ؼٛٔبضٜخطیب٘ص ذیّی ٔفصّٝ. لس یٝ -

...! 71زازاضٓ ضٟطیبض، ٔحٕس ثٛز ٚ ضظب، ضثبثٝ ثٛز ٚ ضیحب٘ٝ. ثچٝ ٔحُ ٞبی ثٗ ثست 

ٞٓ ذٛ٘ٝ ضٚ ثٝ ضٚیی. ٕٞٛ٘ىٝ ثؼسٞب ٔب وٝ ٕٞیٗ ذٛ٘ٝ ثـّی ثٛزیٓ. ضثبثٝ ٚ ضیحب٘ٝ 

 ی ٔیالز ضس. ذٛ٘ٝ

 زازْ. ٕ٘ی ذٛاستٓ حتی یه وّٕٝ اظ حطفٟبیص ضا اظ زست ثسٞٓ. ثب زلت ٌٛش ٔی

ایٙمسض ضاحت اثؽٝ زذتط ٚ پسط ٕٞٝ چی ایٙمسض آظاز ٚ ػّٙی ٘جٛز. ضاٖٚ ٔٛلغ ٔثُ االٖ -

سط ضاٜ ٞٓ ضظب ٚ ٔحٕس  ی ضفتیٓ ٔسضسٝ ٚٔٔٗ ٚ ضثبثٝ ٚ ضیحب٘ٝ ثب ٞٓ ػبزی ٘جٛز. ٚ 

ط ٚ وٝ ٔی ضفتٗ ٔـبظٜ. ثٝ ذٛزٖٔٛ وٝ اٚٔسیٓ زیسیٓ ضظب ٚ ضثبثٝ ثب ٞٓ سَ زیسیٓضٚ ٔی 

زیسْ یٝ خٛضی ٔی ضسْ. اٍ٘بض ٞعاضتب ّٔد زِٓ ضٚ  ط زاضٖ. ٔٙٓ ٚلتی ٔحٕس ضٚ ٔیسِ

ٔی خٛیس٘س. ٔٗ ٚ ضثبثٝ ٟ٘بیت آضظٖٚٔٛ اظزٚاج ثب یٝ آزْ ذٛة ٚ سط ٚ سبٖٔٛ ٌطفتٗ 

ٕٞیطٝ ٔٗ ٚ ضثبثٝ ضٚ ٚاسٝ ایٙىٝ زِٕٖٛ پیص ی پط ثبزی زاضت. ثٛز. أب ضیحب٘ٝ وّٝ

ٔحٕس ٚ ضظب ٌیط وطزٜ ثٛز ٔسرطٜ ٔی وطز. أب یٝ ضٚظ چطٓ ثبظ وطزْ ٚ زیسْ لبح 

ٔحٕس ضٚ زظزیسٜ ٚ زٚض اظ چطٓ ٔب ثبٞبش ٘بٔٝ ٍ٘بضی ٔی وٙٝ. ز٘یب ضٚ سطْ ذطاة ضس. 

 زاضٜ ٚ ٔٗ اصالً ثٝ چطٕص ٕ٘یبْ. ثٟص ٌفتٓ چطا؟ ٌفت ٔحٕس زٚستص 

 ثبالذطٜ ٍ٘بٞٓ وطز.آٜ وطیس ٚ 

تٛ ٞیچ ٚلت ضیحب٘ٝ ضٚ ٘سیسی. ذٛضٍُ ثٛز. ذٛضٍُ أب سط ثٝ ٞٛا. ٕٞیٗ وٝ اظ -

ٔی آٚضز ٚ تٛ پستٛٞبی وٛچٝ  زضٝ ثیطٖٚ ٔی ظزیٓ ِٛاظْ آضایطص ضٚ اظ ویفص ذٛ٘

ٔی وطیس ٚ ِپبش ضٚ سطخ ٔی وطز. ضیؽٙتبی ظیط پٛستیص زَ ذیّیب ضٚ ثطزٜ سطٔٝ 
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ثٟص ٌفتٓ تٛ وٝ وّی ذبؼطذٛاٜ زاضی، چطا ش ثٛزٖ. پسطای ٔحُ ٕٞٝ ضیفتٝثٛز. 

تٛ چطبْ ظَ ظز ٚ ٌفت: تٛ ثی ػطظٝ ای. ثٝ ٔٗ چٝ؟  ؟ٔحٕس ضٚ اظ چًٙ ٔٗ زضآٚضزی

 ٔبَ ذٛزت. ، ثفطٔب؛ٔحٕس ز٘جبَ ٔٙٝ. اٌٝ ٔی تٛ٘ی ٍٟ٘ص زاضی

 ِجرٙس ؿٍٕیٙی ظز.

ٔٗ ٍ٘بٟٞبی ٔحٕس ثٝ ضیحب٘ٝ ضٚ زیسٜ ثٛزْ. ضیحب٘ٝ ضاست ٔی ٌفت. ٕ٘ی تٛ٘ستٓ -

ٍٟ٘ص زاضْ. ٚاسٝ ٕٞیٗ ضاٞٓ ضٚ اظ اٖٚ زٚتب ذٛاٞط خسا وطزْ وٝ وٕتط ثسٚ٘ٓ ٚ ثطْٙٛ 

 ٚ ػصاة ثىطٓ. ضثبثٝ اظ ٔب ثعضٌتط ثٛز، زیپّٓ ٌطفتٝ ٚ ٍ٘طفتٝ ٘طست سط سفطٜ ػمس ٚ ثٝ

ٌٛضٓ ضسیس وٝ تٛ ٕٖٞٛ ٔدّس ثّٝ ثطٖٚ، ضیحب٘ٝ ضٚ ٞٓ ٚاسٝ ٔحٕس ذٛاستٍبضی 

 ضٚ ٞٓ ٌطفتٗ.  ٔثجتوطزٖ ٚ خٛاة 

 ٌطیٝ ٕ٘ی وطز، صسایص ٞٓ ٕ٘ی ِطظیس. أب زض ٌصضتٝ ٌٓ ضسٜ ثٛز.

٘بأیسی زضز ثسیٝ. ذسا ٞیچىس ضٚ ثٝ ٘بأیسی زچبض ٘ىٙٝ. ٔٗ ثب ٌٛضت ٚ استرٛ٘ٓ -

ی ٚاسٝ ٕٞیٗ ٚلتی ضت ػطٚسیت اٚٔسْ تٛ اتبلت ٚ لیبفٝ زضز ٘بأیسی ضٚ چطیسْ.

٘بأیس تٛ ضٚ زیسْ ٘تٛ٘ستٓ زْٚٚ ثیبضْ. ٔٗ ٘بأیسی ذٛزْ ضٚ تحُٕ وطزْ، أب ٔبَ تٛ اظ 

ی ٘فس وطیس٘ٓ ٞٓ ثٝ ْ، خیٍطٌٛضٓ، اٍ٘یعٜتٛا٘ٓ ذبضج ثٛز. ٕ٘ی تٛ٘ستٓ ثجیٙٓ ثچٝ

 زضز ذٛزْ زچبض ضسٜ. 

 ؟ٛز. ٔبزض چؽٛض ایٙمسض ضاحت حطف ٔی ظزثطای ٔٗ سرت ضسٜ ث ٘فس وطیسٖ
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اظ ذٛ٘ٝ ثیطٖٚ ٕ٘ی اٚٔسْ وٝ ٔجبزا اتفبلی ثب ٞٓ ثجیٕٙطٖٛ، ثب زٚستبی ٔطتطوٕٖٛ -

لؽغ اضتجبغ وطزٜ ثٛزْ وٝ چیعی اظضٖٛ ٘طْٙٛ. حتی زاذُ حیبغ ذٕٖٛ٘ٛ ٕ٘ی ضفتٓ. 

زضست ٔی تطسیسْ ثّٙس حطف ثع٘ٝ ٚ صساش ثٝ ٌٛضٓ ثطسٝ ٚ ثبظ ٞٛایی ثطٓ. ِٚی 

ٚلتی سؼی وطزْ ثب ٚالؼیت وٙبض ثیبْ ٚ ٔحٕس ضٚ فطأٛش وٙٓ، ضیحب٘ٝ ظٖ یٝ پعضه 

ز٘یبیی وٝ ضٚی سطش آٚاض ضسٜ ثٛز ٚ ٔٗ ٔٛ٘سْ ٚ ضس ٚ اظ ایطاٖ ضفت. ٔحٕس ٔٛ٘س ٚ 

أیسی وٝ زٚثبضٜ سٛسٛ ٔیعز. ذیّی ثچٝ سبَ ثٛزْ. أب ٔی زٚ٘ستٓ اٌٝ ثتٛ٘ٓ ضفیك 

طٓ. ضاثؽٓ ضٚ ثب ضثبثٝ اظ سط ٌطفتٓ ٚ ضفت ٚ ضٚظای سرتص ثبضٓ، ٕٔىٙٝ ػطمص ٞٓ ث

اظ ثس اٚٔسْ ٚ ضفتٓ آٔسْ ضٚ ثٝ اٖٚ ذٛ٘ٝ ضطٚع وطزْ. اٚایُ حتی ٍ٘بٔٓ ٕ٘ی وطز. أب 

 اٚ٘مسض اؼطافیبٖ ثٝ ٌٛضص ذٛ٘سٖ، وٓ وٓ تٛخٟص ثٟٓ خّت ضس. ٚ 

 صسا زض ٌّٛیص ضىست.

ٚلتی ثّٝ ضٚ ثٝ ػبلس ٌفتٓ احسبس ٔی وطزْ تٛی زستبی ذسا ٘طستٓ. اٚ٘مسض ٕٞٝ -

چی ٚاسٓ ٔثُ ذٛاة ٚ ٔؼدعٜ ثٛز وٝ ٕ٘ی تٛ٘ستٓ ثبٚض وٙٓ. فىط ٔی وطزْ ٕٞٝ چی 

زیٍٝ اسٕی اظ ٞیچ ٚلت اٖٚ ٔحٕس ذٙساٖ ٚ ذٛضحبَ ٘طس ِٚی زضست ضسٜ. ثبثبت 

ضس وٝ زِص ٌطْ تط ٔیطٝ ثٝ ظ٘سٌی. ضیحب٘ٝ ٘یبٚضز. تٛ ٞٓ وٝ ز٘یب اٚٔسی زِٓ لطظ 

ی أب ٕٞیٙىٝ ضثبثٝ ذجط آٚضز، ضیحب٘ٝ ؼالق ٌطفتٝ ٚ ثطٌطتٝ، ضٕغ تبظٜ خٖٛ ٌطفتٝ

تبظٜ پیطٞٗ سیبٜ ٔبزضٔٛ اظ تٗ ثیطٖٚ آٚضزٜ ثٛزْ. أب ذٛضجرتی ٔٗ، زٚثبضٜ ذبٔٛش ضس. 

زٚثبضٜ ضس ٕٖٞٛ ٔحٕسی وٝ چطٕبش ثٝ خع ضیحب٘ٝ ٞیچىس ضٚ ضحٓ ٘ىطز. ثبثبت 

وٝ اظ ٔٗ ٔیرٛاست ضظبیت ثسْ ثطٜ ػمسش ٚ ثی ػبؼفٝ ثٛز ٚلیح ٕ٘ی زیس. اٚ٘مسض 

وٙٝ. ضظبیت ٘سازْ. چٖٛ ٔی زٚ٘ستٓ اٚ٘ىٝ ثیبز تٛ ایٗ ذٛ٘ٝ، ٔٗ ٚ تٛ زیٍٝ ایٙدب 
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زٚثبضٜ خبیی ٘ساضیٓ. ٔمبٚٔت وطزْ. زاز ظزْ، زػٛا وطزْ، اِتٕبس وطزْ. أب ٘طس. 

یٍٝ ز ش وطزٜ ثٛز.بی ثبثبت ضطٚع ضس. صیـٝوٓ وٓ ضت ٘یٛٔس٘٘تٛ٘ستٓ ٍٟ٘ص زاضْ. 

ٞیچىس ٘جٛز ثٝ زازْ ثطسٝ. ٘صیحتٟبی ٞیچىس ثٝ ٌٛش ثبثبت ٔب ضٚ ٕ٘ی ضٙبذت. 

ٕ٘ی ضفت. اصالً ٚاسص ٟٔٓ ٘جٛز وٝ وی چی ٔیٍٝ. فمػ ضیحب٘ٝ، ضیحب٘ٝ، ضیحب٘ٝ..! 

ی ی ثبثبْ. تٛ اٖٚ ذٛ٘ٝ وٝ وسٕ٘ی ذٛاستٓ ؼالق ثٍیطْ. ٕ٘ی ذٛاستٓ ثطٌطزْ ذٛ٘ٝ

ٚ ٔی ضسْ سطثبض ظٖ ثطازض. أیس زاضتٓ زضست ثطٝ، یٝ  ضٟطستبٖ٘جٛز. ثبیس ٔی ضفتٓ 

، ثبظْ ش ضٚ ثفٟٕٝ. ثبظْ أیس زاضتٓٔست ثبٞبش ثٕٛ٘ٝ ٚ زِص ضٚ ثع٘ٝ ٚ لسض ظٖ ٚ ثچٝ

ٝ حبّٔٝ ضسٜ ػمّٓ ضٚ اظ ٚلتی فٟٕیسْ ضیحبِ٘ٚی  یٝ چیعی اٖٚ تٝ زِٓ سٛسٛ ٔیعز

 زست زازْ.

 ذفٝ ٔی ضسْ ٚ  ٔبزض ٕٞچٙبٖ ٌطیٝ ٕ٘ی وطز.ٔٗ زاضتٓ اظ ثـط 

ضت تب  ذٛة یبزٔٝ. ٘عزیه ػیس لطثبٖ ثٛز. پسضثعضي ٚ ٔبزضثعضٌت ضفتٝ ثٛزٖ ٔىٝ.-

زیسْ ضثبثٝ زست یبسط ضٚ ٚاسٝ ٕٞیٗ ٚلتی  صجح ٌطیٝ وطزٜ ثٛزْ، حبِٓ ذٛش ٘جٛز.

ٝ ز٘جبِص ثب پبی ثطٞٙٔٙٓ تٛ ضٚ ظزْ ظیط ثـّٓ ٚ  ،ٌطفتٝ ٚ زاضٜ اظ ذٛ٘ٝ ٔیطٜ ثیطٖٚ

. ٔٛٞبْ ضٚ پطیطٖٛ وطزْ ٚ  ثب فطیبز ٚ ٌطیٝ ٕٞٝ چی خیؾ وطیسْ. ٚسػ وٛچٝ زٚیسْ

. ٕٞسبیٝ ٞب ٕٞٝ فٟٕیسٖ. ضثبثٝ ٔثُ ثیس ٔی ِطظیس. ثٟص ٌفتٓ آثطٚضٖٛ ضٚ خبض ظزْضٚ 

٘دیت ثٛز. ثب حیب ثٛز. ذدبِتی  ٕٞٝ خب ٔیجطْ. ثٝ ٕٞٝ ٔیٍٓ چٝ زذتط ذطاثی زاضٖ. ضثبثٝ

پط چبزضش ضٚ، ضٚی صٛضتص وطیس ٚ زض حبِیىٝ ٔثُ اثط ثٟبض  ثٛز. اظ ضست ٘بضاحتی
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چٝ  چی ضس ٚ اضه ٔی ضیرت زست یبسط ضٚ وطیس ٚ فطاض وطز. ٔٗ زیٍٝ ٕ٘ی زٚ٘ٓ

٘ؼطٜ ٔی وطیس ٚ تٛ ٕٞیٗ سبذتٕٖٛ اٚٔس ایٙدب، یبسط اتفبلی افتبز. فمػ چٙس سبػت ثؼس 

ی وطز ٌٔفت ٔٗ ٔبٔب٘ص ضٚ وطتٓ...! ٘ٝ اٖٚ زضزی ضٚ وٝ ٔٗ ٔی وطیسْ زضن ٔی ٚ 

ثؼسٞب ذیّی سؼی ٚ ٘ٝ ٔٗ ٔی فٟٕیسْ اظ زست ضفتٗ ضثبثٝ ٚاسٝ یبسط چٝ ٔؼٙبیی زاضٜ. 

وطزْ ضاثؽٓ ضٚ ثبٞبش زضست وٙٓ. أب یبسط ٔٗ ٚ ثٝ تجؼص تٛ ضٚ ٕ٘ی ذٛاست. ثؼس اظ 

ٓ. اٌٝ ػٕٛت ٘جٛز ٕٞیٗ اتفبق ٞٓ ٔی افتبز. فٛت ثبثبت اصطاض زاضت اظ ایٗ ذٛ٘ٝ ثطی

ػٕٛت ظ٘ص ضٚ اظ زست زاز، أب ٞیچ ٚلت ثب ٔب ثسضفتبضی ٘ىطز. ٞیچ ٚلت ثٝ ضْٚ 

 ٘یبٚضز. ٞیچ ٚلت ؼؼٙٝ ٚ وٙبیٝ ٘عز. حتی سٛاَ ٞٓ ٘پطسیس. ػٕٛی تٛ ٕٞچیٗ آزٔیٝ.

 عز وٝ ٔؽٕئٗ ٘جٛزْ ثتٛا٘ٓ ضٚزٜ ٞبیٓ ضا وٙتطَ وٙٓ. آ٘مسض زِٓ پیچ ٔی

 بثب ٚ ضیحب٘ٝ چی ضسٖ؟ ث-

 ضً٘ ٔبزض ثٝ سیبٞی ٔی ظز.

ش ٔطزٖ. ٌفتٗ ٔسٕٛٔیت حبٍّٔی ثٛزٜ. ٔبٜ ضیطٓ ثبضزاضیص ٞٓ ذٛزش ٚ ٞٓ ثچٝ-

تٛ ذٛاة فطبضش ضفتٝ ثٛز ثبال. اٖٚ ضت ثبثبت ذٛ٘ٝ، پیص ٔب ثٛز. ٚلتی فٟٕیس، وبض اظ 

ٔیس ٔٗ ثطٍ٘طت. اٚ٘ب ضفتٗ ِٚی زیٍٝ ا. ٚ اظ زست ضفتٝ ثٛزٖوبض ٌصضتٝ ثٛز ٚ ٞط ز

ٚ ثٝ ذبؼط  ضیعٜٚلتی زیسْ ٔحٕس چؽٛضی ظدٝ ٔیع٘ٝ ٚ ذبن تٛی سط ذٛزش ٔی 

، اظش ثطیسْ. اٚ٘مسض وٝ ایٙىٝ اٖٚ ضت پیص ٔٗ ثٛزٜ، وتىٓ ٔی ظ٘ٝ ٚ ٘فطیٙٓ ٔی وٙٝ

ٚلتی ؼبلت ٘یبٚضز ٚ ضت ٞفتطٖٛ ذٛزش ضٚ آتیص ظز، یٝ لؽطٜ اضىٓ ٘طیرتٓ. چٖٛ 

 ط ثٝ زست آٚضز٘ص، اظ زست زازٜ ثٛزْ.لجالً ٞطچی اضه زاضتٓ ثٝ ذبؼ
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ضىٕٓ ضا ٔحىٓ فطبض ٔی زازْ. سٛظش ٚحطتٙبوی زض ٘بحیٝ ٔمؼس احسبس ٔی وطزْ. 

 تٛاٖ ثطذبستٗ ٚ ثٝ زستطٛیی ضفتٗ ضا ٞٓ ٘ساضتٓ.

ی ٚأٛ٘سٜ زفٗ وطزْ. فمػ ٔٗ ٚ ػٕٛت ٚ یبسط ایٟٕٙٝ سبَ، ٕٞٝ چی ضٚ تٛ ایٗ سیٙٝ-

تٛ ذٛ٘ٝ چٝ  ٞیچ وس ٕ٘ی زٚ٘ستٔی زٚ٘ستیٓ ٚالؼیت ٞط اتفبلی وٝ افتبزٜ چیٝ. 

ذجطٜ. ػٕٛت ٞٓ ٔطزٚ٘ٝ ایستبز ٚ ٘صاضت وسی چیعی ثفٟٕٝ. ثٝ ذبؼط ؿطٚض ٔب، آثطٚی 

ضسٛ٘سٜ  ٞب ثٝ ٌٛش ٔبٔبٖ ثعضٌتٔب، ثٝ ذبؼط ایٙىٝ وسی اظ ٔب حسبة ٘پطسٝ. ٕٞسبیٝ 

اظ ٕٞٝ چی ٘صفٝ ٚ ٘یٕٝ چٖٛ اٚ٘ب ٞٓ . ٔٗ تٛ وٛچٝ چٝ ثّٛایی ضاٜ ا٘ساذتٓ.ثٛزٖ وٝ 

ذجط زاضتٗ ٚ پسطضٖٛ ضٚ ٔمصط ٔی زٚ٘ستٗ ثٝ ٔب اظ ٌُ ٘بظن تط ٍ٘فتٗ. یبسط ٞٓ، 

ذسا حفظص وٙٝ، الْ تب وبْ پیص وسی حطفی ٘عز. ػصاة ٔی وطیس. اظ ٔطي ٔبزضش، 

أب پیص وسی اظ ی زق ثٛزیٓ. ٚاسص ٔثُ آییٙٝطیس. اظ تٛخٝ پسضش ثٝ ٔب ػصاة ٔی و

 ذطاثٕٖٛ ٘ىطز. ٔب ثسٌٛیی ٘ىطز. 

ضٚی ضىٕٓ ذٓ ضسْ. تٟٛع ٞٓ زاضتٓ. ٕ٘ی تٛا٘ستٓ تحُٕ وٙٓ. احسبس ٔی وطزْ 

 ا٘سأٟبیٓ زاض٘س اظ ٞٓ ٔی پبضٙس. 

 تط٘ح؟ ذٛثی ٔبٔبٖ؟-

 ْ.ثٝ ٞط خبٖ وٙس٘ی ثٛز وّٕبت ضا پطت ٞٓ چیس زاضتٓ ٔی ٔطزْ. ٘ٝ.



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

12 
 

 ثبضٓ؟٘سی ٚ ٌصاضتی ثبثبْ ضٚ زٚست زاضتٝ چطا ٍ٘فتی؟ چطا ایٟٕٙٝ سبَ سبوت ٔٛ-

 چطا ٘صاضتی ثفٟٕٓ چی ثٛزٜ ٚ ثب تٛ چیىبض وطزٜ؟

استطس ثب ٔٗ ٚ ضٚزٜ ٞبیٓ چٝ وٝ زا٘ست  پیچٓ. ٔی ٔبزض فٟٕیس وٝ اظ زضز ثٝ ذٛز ٔی

 ٔی وٙس. وٙبضْ ٘طست ٚ وٕطْ ضا ٔبسبغ زاز.

ٖ؟ اٌٝ اظ ثبثبت ٔتٙفط ٔی ضسی چٝ زضزی اظ ٔٗ زٚا ٔی ضس؟ چی ٔی ٌفتٓ ٔبزض خٛ-

حسالُ تٛ ضبز ثٛزی. ذٛضحبَ ثٛزی. آضْٚ ثٛزی. ثب افتربض اظ ثبثبت حطف ٔی ظزی. 

ٕ٘ی ذٛاستٓ تٛ ٞٓ ٔثُ ٔٗ ؿصٝ ثرٛضی. ٌفتٝ ثٛزْ ٞطوی ایٙب ضٚ ثٟت ثٍٝ ذٛزْ 

ٝ. ٕ٘ی ذٛاستٓ چطٕبش ضٚ زض ٔیبضْ. ٕ٘ی ذٛاستٓ ز٘یبی لطٍٙی وٝ زاضتی ذطاة ض

ذٛضجرتیت ضٚ اظت ثٍیطْ. ِٚی اٍ٘بض ضاستٝ وٝ ٔیٍٗ زذتط ٞٓ ثٝ سط٘ٛضت ٔبزضش 

زچبض ٔیطٝ. ٞطچی سؼی وطزْ اظت ٔحبفظت وٙٓ ٘طس وٝ ٘طس. ظٚضْ ثٝ ایٗ ز٘یب 

 ٘طسیس. ٕٞٝ چی ذطاثتط ضس وٝ ثٟتط ٘طس. 

ٍ٘بٜ وطزْ. حبال ٔؼٙی ٞط وساْ اظ چطٚوٟبیص ضا ٔی فٟٕیسْ. حبال  صٛضت ض٘دٛضشثٝ 

ٔی زا٘ستٓ چطا ثب ایٗ سٗ وٓ، ایٟٕٙٝ لّجص ٔطیط است. حبال ٔی تٛا٘ستٓ ذؽٛغ 

اظ ذیّی ثبٚض وٗ ثٟتطٜ "پیطب٘ی ٚ ٌطزٖ ٚ چطٕب٘ص ضا ثرٛا٘ٓ. یبز حطف یبسط افتبزْ

ذجط ٘طْٛ چمسض ٔبزض ٚ ػٕٛیٓ . ثطای ایٙىٝ ٔٗ اظ چیعی ثب"چیعٞب ذجط ٘ساضتٝ ثبضی

ثؼعی ٚلتٟب ثبیس ثٝ حبَ ٚ ضٚظ اٖٚ وسی وٝ زاضٜ ٘بضاحتت  " ...!سرتی وطیسٜ ثٛز٘س.

ٔی وٙٝ ٍ٘بٜ وٙی. ضبیس اٖٚ ذیّی اظ تٛ حبِص ثستطٜ. ضبیس ذیّی ٘بضاحت تطٜ. ضبیس 

ٚ حبال ٔی زا٘ستٓ چمسض ٔبزض ٚ ػٕٛ ٚ یبسط حبِطبٖ ثس است ٚ  "ذیّی تحت فطبضتطٜ.
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اٖٚ وسی وٝ آتیص ٔی ظ٘ٝ، ذٛزش لجُ اظ ٕٞٝ " ٔٗ ٘فٟٕیسْ.حت فطبض٘س ٚ ت

 ٔؼٙی زاض ٔی ضس٘س.ٚاظح ٚ . حبال تٕبْ حطفٟب ٚ ضفتبضٞب ثطایٓ "سٛذتٝ

ثٝ زَ ٍ٘یط ٔبزض. ثٝ اظای ٞط یٝ ثسی، زٜ تب ذٛثی زاضٜ. ٕ٘ی تٛ٘یٓ  ٞٓ اظ یبسط-

سبٍِیص ثٝ چطٓ لبتُ ٔدجٛضش وٙیٓ ٔب ضٚ زٚست زاضتٝ ثبضٝ. اظ یبظزٜ زٚاظزٜ 

ِٚی ثٝ ایٗ ویٙٝ ثبٞبش ثعضي ضسٜ. ٔبزضش ٚ زظز ٔحجت پسضش ثٝ ٔب ٍ٘بٜ وطزٜ. 

خبش ٞٛأٖٛ ضٚ ٞٓ زاضتٝ. ٚلتی تٛ ضفتٝ ثٛزی تٟٙب وسی وٝ یبزش ٔٛ٘سٜ ثٛز ٔٙٓ 

ٞیچ ٚلت ثٝ تٛ ٍ٘فت ِحظٝ ٕٔىٙٝ لّجٓ ٚایسٝ یبسط ثٛز. ٓ ٚ ٞط ٝ ٞستتٛ ایٗ ذٛ٘

ٚالؼیت چیٝ. اٌٝ ایٙمسض وٝ ٔیٍی اظت ٘فطت زاضت ثبیس ذیّی ظٚزتط اظ ایٙب ٕٞٝ چی ضٚ 

تٛ سطت ٔی وٛثیس ٚ ثٝ ذبؼط ٔٗ ٚ پسضت ػصاثت ٔیساز. أب ایٙىبض ضٚ ٘ىطز. زضستٝ 

تٙسٜ، تّرٝ، ثساذاللٝ أب پسط ٕٖٞٛ ػٕٛتٝ. لّجص اظ خٙس لّت ػٕٛتٝ. ٔٙٓ وٓ اظ ثی 

ٚ ظثٖٛ تیعش ٘ىطیسْ. اٌٝ یىی ثٝ تٛ ٌفتٝ، صستب ثٝ ٔٗ پطٚ٘سٜ. أب زضوص  ٟٔطیبش

ٔی وٙٓ. ثب ٘بضاحت وطزٖ ٔب، ٔی ذٛاز ذٛزش ضٚ آضْٚ وٙٝ. ٔٗ ثبػث ضسْ ػعیعتطیٗ 

. اٌٝ زضضت ضٙیسٜفطز ظ٘سٌیص اظ زستص ثطٜ. ثٝ ذبؼط تٛ ثبضٞب اظ ػٕٛت تطط ذٛضزٜ ٚ 

وٕتط اظ زستص زِرٛض ٔیطی. ٍ٘بٜ ٘ىٗ ثتٛ٘ی ثفٟٕی چی وطیسٜ ٚ ٞٙٛظْ ٔیىطٝ، 

سی ٚ چٙس سبِطٝ ٚ یّیٝ ٚاسٝ ذٛزش. یٝ ظذٕبیی ٞست وٝ صسسبِٓ ثٍصضٜ ذٛة 

ٕ٘یطٝ. ظذٓ یبسطْ اظ ٕٞیٗ ظذٕبست. یٝ ذطٕیٝ وٝ ٞیچی آضٚٔص ٕ٘ی وٙٝ. آتیطیٝ 

وٝ ٞیچی ذبٔٛضص ٕ٘ی وٙٝ. ٔٗ ٚ تٛ ٕٞسیٍٝ ضٚ زاضیٓ. ػٕٛت ضٚ زاضیٓ. أب یبسط 

تٛ ذیّی ثچٝ ٙٝ تٟٙبست. ٚاسٝ ٕٞیٗ اظ ٕٞٝ زٚض ضس ٚ فبصّٝ ٌطفت. احسبس ٔی و
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ثٛزی وٝ ثرٛای ثسٚ٘ی ٔطي چٝ ٔعٜ ای زاضٜ. ػٕٛت ٞٓ اخبظٜ ٘ساز خبی ذبِی ثبثبت 

ی ٔطي ضٚ ضٙیس ٚ ٞٓ ذٛزش ضٚ اظ پسضش ٔحطْٚ ضٚ احسبس وٙی. ِٚی یبسط ٞٓ ٔعٜ

ؿٕص ضٚ پطت یٝ صٛضت یٝ زیٛاض ثتٛ٘ی زٚض ذٛزش وطیسٜ ٚ ٔٛلغ  ٞٓوطز. اظ ٕٖٞٛ 

اٍ٘بض وٝ ٞیچی ٚاسص ٟٔٓ ٘یست. أب فمػ ذسا ٔی زٚ٘ٝ ٔرفی ٔیىٙٝ. ذطه ٚ سطز 

 یبسط اٚ٘مسض ظٚایبی پٟٙب٘ی زاضٜ وٝ لعبٚت وطزٖ ذٛزش ٚ وبضاش تٛ زِص چٝ ذجطٜ.

أىب٘پصیط ٘یست. أب ٟٔٓ ایٙٝ وٝ ٞطچمسض اظٖٔٛ زِرٛض ثبضٝ ٚ ٞطچمسض ثب حطفبش 

اضٜ ٚ حٛاسص ثٟٕٖٛ ٞست. ایٙٛ اشیتٕٖٛ وٙٝ، ثبظْ ثٝ ػٙٛاٖ ذب٘ٛازٜ ٔب ضٚ لجَٛ ز

 ثبضٞب ثبثت وطزٜ.

 



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

1 
 

ٚ ثبص ٞٓ اسي ثٕی وٝ ـشٚ سیخت، دٔبٚ٘ذی وٝ ٔتالؿی ؿذ ٚ ثت ثضسٌی وٝ ؿىؼت 

ی ِجبػٓ سا ثمب دػت ٚ پب ٔیضدْ. یمٝ ٚش ایٟٕٙٝ آٚاس ثشای خشعٝ ای ٞٛا ٚ ٔٙی وٝ صی

ظشثٝ ٔی صدْ، ؿىٕٓ سا ٔی ٔبِیذْ، أب ٘ٝ ی ػیٙٝ اْ پبییٗ ٔی وـیذْ، ثٝ لفؼٝ

اوؼیظٖ پیذا ٔیـذ، ٘ٝ سیٝ ٞبْ دَ ثٝ وبس ٔی داد٘ذ ٚ ٘ٝ ایٗ دِپیچٝ سٞبیٓ ٔی وشد. 

سٚی تخت دساص ٔی وـیذْ، ٞیٛػیٗ ٚ چبی ٘جبت ٞبی ٔبدس سا ثٝ صٚس اِتٕبػٟبیؾ ـشٚ 

وشدْ ٚ ثبص ثٝ  ی ثبغ سا تٕبؿب ٔیٔیذادْ، ثشٔیخبػتٓ، ثٝ ثبِىٗ ٔی سـتٓ ٚ سٚص خٕعٝ

اتبق ثشٔیٍـتٓ ٚ ثب ٚحـت ثٝ دیٛاسٞبیی وٝ ؿبٞذ اؿه ٚ س٘ح ٚ دسد ثی پبیبٖ ٔبدسْ 

         ثٛد٘ذ ٔی ٍ٘شیؼتٓ ٚ ِعٙتـبٖ ٔی وشدْ. ثٝ خٛدْ ٔی ٌفتٓ ـىش ٘ىٗ، دیٛا٘ٝ 

ٔی ؿٛی. أب ای وبؽ دیٛا٘ٝ ٔی ؿذْ ٚ ٕٞٝ چیض سا ـشأٛؽ ٔی وشدْ. ٘ٝ حشـی 

اؿتٓ، ٘ٝ خب٘ی ثشای ػشپب ؿذٖ دٚثبسٜ. پذسی وٝ تب دیشٚص ثشای دِذاسی دادٖ ثٝ ٔبدسْ د

  ٜ ٞبیٓ سا ثیـتش ٚ تٟٛعٓ سا ثشایٓ خذا ثٛد، حبال حتی ـىش وشدٖ ثٝ اٚ، حشوت سٚد

تش ٔی وشد. ؼٓ عـك سا ٔٗ ٞٓ وـیذٜ ثٛدْ، أب دسد ٔٗ ودب ٚ دسد ٔبدس ودب؟  یبؼی

ْ ثیؼت ٚ ػٝ ػبِی وٝ دس اص خٛدْ ثیضاس ثٛدْ. ٘ٝ ـمط ثشای یىؼبَ ٌزؿتٝ. ثشای تٕب

ی ٔبدسْ ثیخجش ثٛدْ. خذا ٔی دا٘ؼت آٟٕ٘ٝ ثٝ دسٚغ خٛاة ؼفّت اػیش ٚ اص دَ ثیچبسٜ

خٛثی ٌفتٗ  اص ٔشدی ٔثُ پذسْ تب چٝ حذ خب٘فشػب ٚ ػخت ثٛدٜ اػت. ٕٞیـٝ ـىش 

ٔی وشدْ ثؽعؾ اص عـك ٚ ؼٓ اص دػت دادٖ پذس اػت، أب....آٜ وٝ چمذس احٕك ثٛدْ. 

    س احٕك ثٛدْ. چمذس اص ؿجٟبی ٔبدسْ ؼبـُ ثٛدْ. چمذس اص ٞش آٞی وٝٚای وٝ چمذ

ٔی وـیذ ثیخجش ثٛدْ. ٔٗ چمذس ـشص٘ذ ثذی ثشای ٔبدس ٔظّْٛ ٚ ٔصیجت وـیذٜ اْ 
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ثٛدْ. ٔٗ چمذس آدْ ثیخٛد ٚ ثٝ دسد ٘خٛسی ثٛدْ. یبػش چمذس ٔحك ثٛد ثشای ٞشثبس وٝ 

ٚ ثی ا٘صبـی ٚ خیب٘تی سا وٝ  . تبصٜ عٕك ثذی ٚ ٘بٔشدیٜ ثٛدٔشا ِٛع ٚ خٛدخٛاٜ ٘بٔیذ

ثٝ ٔبدسْ وشدٜ ثٛدْ ٔی دیذْ. ٔٗ چشا ٕ٘شدٜ ثٛدْ؟ چشا دٚثبس تب دْ ٔشي سـتٓ ٚ 

 ثشٌـتٓ؟ ٔٗ چشا ٕ٘شدٜ ثٛدْ؟ 

ِیال آٔذ ٚ ٞشچٝ حشؾ صد خٛاثؾ سا ٘ذادْ ٚ سـت. یبػیٗ آٔذ ٚ ٞشچٝ ػش ثٝ ػشْ 

ثؾ سا ٘ذادْ ٚ سـت. ٘ٝ وٝ ٌزاؿت، خٛاثؾ سا ٘ذادْ ٚ سـت. ٔٙب آٔذ ٚ ٞشچٝ پشػیذ، خٛا

       أب ٕ٘ی خٛاػتٓ ایٗ داػتبٖ ثٝ ٌٛؽ دیٍشاٖ ثشػذ. ! حشؾ ٘ذاؿتٝ ثبؿٓ. ٘ٝ...

ٕ٘ی خٛاػتٓ ؼشٚس ٔبدسْ اص ایٗ ِٝ تش ؿٛد. داػتبٖ خیب٘ت ٚ ٘خٛاػتٙی ثٛدٖ، تشاطدی 

تشیٗ لؼٕت ص٘ذٌی یه صٖ اػت. ـیّٕی وٝ دٚػت ٘ذاسد اوشاٖ عٕٛٔی ؿٛد. ٔٗ ثبیذ 

ی وشدْ. ٕٞب٘طٛس وٝ ِت ثش خٛاػتٝ ٘ـذٖ خٛدْ ثؼتٝ ثٛدْ، ٘جبیذ حٛاػٓ سا خٕع ٔ

خٛاػتٝ ٘ـذٖ ٔبدسْ سا ٞٓ خبس ٔی صدْ. ایٗ یه ساص ثٛد، یه ساص وٝ ثیٗ خیّی اص صٟ٘ب 

اػت. ِٚی ایٗ حشؾ ٘ضدٖ ٚ خٛدخٛسی ٞٓ ؼذٜ ؿذٜ ثٛد ٚ ٞش ثب٘یٝ  "ٍ٘ٛ"ٔـتشن أب 

ثٛد. ٔی تٛا٘ؼتٓ ػبعتٟب ثی ٚلفٝ داد ثیـتش ٌّٛیٓ سا ٔی ــشد. ٚخٛدْ ّٕٔٛ اص ـشیبد 

      ثض٘ٓ ٚ ثبیذ ایٙىبس سا ٔیىشدْ چٖٛ اٌش ایٙطٛس ادأٝ ٔی دادْ عٕشْ ثٝ ؿت ٞٓ 

ٕ٘ی سػیذ ٚ داغ دیٍشی ثش دَ ٔبدسْ ٔی ٌزاؿتٓ. ِجبع پٛؿیذْ ٚ اص اتبق ثیشٖٚ سـتٓ. 

ا ی ٘بٔعّٛٔی ٍ٘بٜ ٔی وشد. ثٝ صحٕت خٛدْ سٔبدس سٚی ٔجُ ٘ـؼتٝ ثٛد ٚ ثٝ ٘مطٝ

 وٙتشَ وشدْ وٝ دٚثبسٜ ثؽعٓ ٘ـىٙذ. ثب دیذٖ ٔٗ ػشاػیٕٝ ثشخبػت ٚ ٌفت:

 ودب ٔیشی ثب ایٗ حبِت؟-

 ِجٟبی ِشصا٘ٓ سا اص داخُ ٌبص ٌشـتٓ.
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 یبػش صً٘ صد ٚ ٌفت ثبیذ ثشیٓ ـیضیٛتشاپی. -

 ثبٚسؽ ٘ـذ.

 أشٚص؟ سٚص تعطیُ؟-

 ؿب٘ٝ ای ثبال ا٘ذاختٓ ٚ ٌفتٓ:

 پیؾ اٚ٘ٓ. ٍ٘شاٖ ٘جبؽ. صٚد ثشٔیٍشدْ. ٕ٘ی دٚ٘ٓ. یبػش ٌفت. ثٝ ٞشحبَ-

 سا ٔشتت وشد ٚ دػتی ثٝ صٛستٓ وـیذ ٚ ٌفت:ٓ ؿبِ

ٔشالت خٛدت ثبؽ. ٞٛا خیّی ػشدٜ. وبؽ یٝ ؿبِٓ ٔی ثؼتی ثٝ وٕشت وٝ دَ ٚ -

 ت ثذتش اص ایٗ ٘ـٝ. سٚدٜ

 ٔٗ چشا ٕ٘شدٜ ثٛدْ؟ خذا چشا ٔشا ثٝ خبطش وـتٗ ٔبدسْ لصبف ٕ٘ی وشد؟

 . اال٘ٓ ٔیشْ تٛ آة ٌشْ ثٟتش ٔیـٓ. تٛ چیضی الصْ ٘ذاسی؟صیبد پٛؿیذْ-

ٍ٘شا٘ی یه ِحظٝ ٞٓ چـٕب٘ؾ سا تشن ٕ٘ی وشد. ٔثُ تٕبْ ٔبدسٞبی د٘یب؟٘ٝ! خیّی 

 ثیـتش اص تٕبْ ٔبدسٞبی د٘یب.

 ٘ٝ ٔبٔبٖ خٖٛ. ثشٚ خذا ثٝ ٕٞشات.-
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ثفٟٕٓ  خذا؟ خذا ٔی دا٘ؼت ٔشي آ٘ی ثشای ٔٗ صیبد اػت. ص٘ذٜ ٍٟ٘ٓ داؿت تب ثجیٙٓ ٚ

 ٚ رسٜ رسٜ ثٕیشْ. 

پبٞبیٓ وٓ خب٘ی ٚ ظعفـبٖ سا ـشأٛؽ وشدٜ ثٛد٘ذ. ٔی ِؽضیذ٘ذ أب ادأٝ ٔیذاد٘ذ. اٍ٘بس 

ٚلتی ثٝ  ِٚیآٟ٘ب ٞٓ ٔی دا٘ؼتٙذ االٖ صٔبٖ ٔٙبػجی ثشای ٘ـؼتٗ ٚ اـتبدٖ ٘یؼت. 

 اتبق یبػش سػیذْ ثشیذٜ ثٛدْ. دس صدْ ٚ صذای آسأؾ سا ؿٙیذْ.

 ثّٝ؟-

ٚی تخت ثٝ حبِت ٘یٕٝ ٘ـؼتٝ، دساص وـیذٜ ٚ ِت تبپؾ سا سٚی ؿىٕؾ داخُ ؿذْ. س

 ٌزاؿتٝ ثٛد. اص دیذٖ ٔٗ تعدت وشد. أب ثٝ سٚی خٛدؽ ٘یبٚسد.

ؿٙیذٜ ثٛدْ خٛدت سٚ تٛ اتبلت حجغ وشدی. اٌٝ ایٟٕٙٝ ٌشیٝ ٚ ادا ٚ اطٛاس ثٝ خبطش -

 ٌفتٓ. داداؽ دٚػتتٝ ٚ ثبص اٚٔذی ٚاػٝ آصادیؾ اِتٕبع وٙی خٛاثٓ ٕٞٛ٘ٝ وٝ

 ثٝ وُ ـیشٚصٜ ٚ ثشادسؽ سا اص یبد ثشدٜ ثٛدْ. 

 ٘ٝ. ٚاػٝ ایٗ ٘یٛٔذْ.-

 حٛاػؾ سا دٚثبسٜ ثٝ ِت تبپؾ ٔعطٛؾ وشد.

 پغ خیش ثبؿٝ. چی ؿذٜ وٝ دٚثبسٜ ساٜ ایٗ اتبق سٚ پیذا وشدی؟ -

 ثذٖٚ ایٙىٝ ـىش وٙٓ ٌفتٓ:

 ت؟ٔیـٝ ٔٙٛ ثجشی خٛ٘ٝ-
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 اثشٚٞبیؾ ثبال سـتٙذ.

 خب٘ٓ؟-

 ـشصت تٕؼخش وشدٖ ٚ تیىٝ پشا٘ذٖ ثٝ اٚ ثذٞٓ. ٕ٘ی خٛاػتٓ

   حبِٓ خٛة ٘یؼت. پب وٝ ٘ذاسْ اص خٛ٘ٝ ثشْ ٚ یٝ وٓ لذْ ثض٘ٓ. ثٝ ٞیچ وغ ٞٓ -

 ی تٛ وٝ حذالُ ساحت ٌشیٝ وٙٓ؟ٕ٘ی تٛ٘ٓ چیضی ثٍٓ. ٔیـٝ ثشیٓ خٛ٘ٝ

 دٚثبسٜ ٕٞبٖ چیٗ ٔعشٚؾ سا سٚی ثیٙی اؽ ا٘ذاخت ٚ ٌفت:

اثشٚئٝ ٚ د٘یب سٚ ٚاػت تْٕٛ وشدٜ؟ تیػ ثذْ ثبص وی ثٟت ٌفتٝ ثبالی چـٕت -

 خذٔتتٖٛ؟

ػالحٓ ثٝ صٔیٗ اـتبدٜ ٚ خشد ؿذٜ ثٛد. ٕ٘ی تٛا٘ؼتٓ ثدٍٙٓ. ٕ٘ی تٛا٘ؼتٓ ثب طعٙٝ 

 ٞبیؾ ٔمبثّٝ وٙٓ.

 ٔیـٝ ثشیٓ؟-

 چـٓ اص ِت تبح ثش ٕ٘ی داؿت.

ی ٟٕٔی اص ثبصی ٞؼتٓ ٚ ٕ٘ی تٛ٘ٓ ِٚؾ وٙٓ. ثعذؽ ٞٓ ثٝ االٖ وٝ ٚػط یٝ ٔشحّٝ-

ٔش لَٛ دادْ ثجشٔؾ پبسن. ثعذتشؿٓ ثبیذ یٝ ـىشی ثٝ حبَ ٘شدٜ ٞب وٙٓ. اص یبػیٗ ثب
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سـتٗ وبسأٛ ساػت ٚ  اص آثی ٌشْ ٕ٘یـٝ. چٖٛ اص ـشدا ثٝ ٔذت یٝ ٞفتٝ ٘یؼتٓ، ثبیذ لجُ

 سیؼت وٙٓ. 

ٕٞیـٝ ٔی تٛا٘ؼت دِٓ سا ثـىٙذ. ٕٞیـٝ. صذای تیشا٘ذاصی ٚ ثضٖ ثُىُؾ ثذتش اعصبثٓ 

 سا خط ٔی ا٘ذاخت.

 ثبصی وشد٘ٓ خضٚ وبساییٝ وٝ ثبیذ ساػت ٚ سیؼتؾ وٙی؟-

 ی ِعٙتی وٙذ ٚ ٌفت:ثبالخشٜ دَ اص آٖ صفحٝ

اٌٝ ؿٕب اِجتٝ وٙتشَ اػتشع ٚ ــبس، خضٚ وبساییٝ وٝ لجُ اص سـتٗ ثبیذ ا٘دبْ ثذْ. -

 .فشٔبییذثاخبصٜ 

 ٔثُ خٛدؽ صٞش ؿذْ.

 ثب آدْ وـتٗ اػتشػت وٙتشَ ٔیـٝ یب اص االٖ داسی تٕشیٗ ٔی وٙی؟-

ی ـشاس ٍ٘بٞٓ وشد وٝ یٛاؽ دٔٓ سا خٕع وشدْ ٚ سٚی وِٛٓ ٌزاؿتٓ ٚ آٔبدٜطٛسی 

 ی ِجؾ سا خبسا٘ذ ٚ ٌفت:ؿذْ. ٌٛؿٝ

ی رٞٗ آدْ ٔیـٝ ٚ دیٍٝ ٞیچٛلت ٘یبص ثٝ تٕشیٗ یٝ چیضایی ثعذ اص یٝ ٔذت ّٔىٝ-

 ٘ذاسٜ. یىیؾ سا٘ٙذٌیٝ، یىیـٓ آدْ وـتٗ. ػٛاَ ثعذی؟

ىٙٓ. ثب خٛدْ چٝ ـىشی وشدٜ ثٛدْ وٝ ثٝ ػشاغ دِٓ ٔیخٛاػت چًٙ ثض٘ٓ ٚ ٔٛٞبیٓ سا ث

 یبػش آٔذْ؟ دس سا ثبص وشدْ ٚ ٌفتٓ:
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حذالُ ثیؼت ٚ چٟبس ػبعت ػش حشـت ٔی ٔٛ٘ذی. ٌفتی ؿشیىیٓ ٚ ٞشوبسی ٔٗ -

 ثخٛاْ ا٘دبْ ٔیذی ٚاػٓ. 

 صذایؾ سا اص پـت ػش ؿٙیذْ.

ثّىٝ خدبِت  ،یىی اص اٖٚ ٞضاساٖ لذٔی سٚ وٝ دس ساػتبی تٛاـمٕٖٛ ثشداؿتی ثٟٓ ثٍٛ-

 ثىـٓ ٚ ثبٞبت ثیبْ. 

 شاتٛس ٔی ِشصیذ.جاختیبس ِجٓ اص دػتٓ خبسج ؿذٜ ثٛد. ٔثُ ٚی

تٛ ٘بیی ٚاػٝ ٔٗ ٌزاؿتی؟ ٔیزاسی یٝ ػبعت حبِٓ خٛة ثبؿٝ وٝ ثتٛ٘ٓ حبَ ثمیٝ سٚ -

ٓ وٝ ٔیخٛاد لشثب٘ی وٙٝ یٝ لطشٜ آة ٔیذٜ ثٟؾ. ٞٓ خٛة وٙٓ؟ آدْ یٝ ٌٛػفٙذ سٚ ٞ

ثٛوغ وٝ ٔیض٘ٝ ٚلتی ٔیجیٙٝ حشیفؾ ٘بن اٚت ؿذٜ، حتی اٌٝ دػتؾ سٚ ٍ٘یشٜ ٚ 

ثّٙذؽ ٘ىٙٝ، دیٍٝ پب سٚ ٌشد٘ؾ ٕ٘یزاسٜ. اٌٝ دؿٕٗ خٛ٘یؾ ثٟؾ پٙبٜ ثیبسٜ ٚ اصؽ 

تٛ  وٝاِحك ٙٝ ٘ٝ ایٙىٝ تیش خالف ثض٘ٝ ثٟؾ. ؽ سٚ ؼالؾ ٔی وأبٖ ثخٛاد، اػّحٝ

 ثٟتشیٗ ٚ ٔٙبػت تشیٗ آدْ ٚاػٝ ایٗ ؿؽّی. چٖٛ ٞیچی سحٓ ٘ذاسی. ٞیچی. 

ثیشٖٚ سـتٓ ٚ دس سا ٞٓ پـت ػشْ ثؼتٓ. ٕٞضٔبٖ یبػیٗ ٞٓ اص اتبلؾ ثیشٖٚ آٔذ ٚ ثب 

 دیذٖ ٔٗ ٌفت:

 ٍ٘ٛ وٝ ثبصْ پیؾ یبػش ثٛدی؟-

 حبَ حشؾ صدٖ ٘ذاؿتٓ. ـمط ػشْ سا ثٝ عالٔت ٔثجت تىبٖ دادْ.
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 ایٙدٛسی آٚیضٚ٘ی؟ ثب یبػش چیضی ؿذٜ؟چتٝ تٛ؟ چشا -

 ایٙجبس ػشْ سا ثٝ عالٔت ٘فی تىبٖ دادْ.

 ؟ ٚاػٝ چی ِجبع پٛؿیذی؟ ودب ٔیخٛای ثشی؟یٝپغ چ-

 دػتٓ سا سٚی ِپٓ ٌزاؿتٓ ٚ ــبس دادْ. ٔی خٛاػتٓ ععالت صٛستٓ سا دس اختیبس ثٍیشْ.

 ٍشاٖ ٘ـٝ.ٔیشْ یٝ وٓ لذْ ثض٘ٓ. اٌٝ ٔبٔب٘ٓ پشػیذ یٝ چیضی ثٟؾ ثٍٛ وٝ ٘-

تٛ ػیٙٝ خیضْ ٕ٘ی تٛ٘ی ثشی چٝ سػیذٜ ثٝ لذْ صدٖ. ٚایؼب ثشْ ػٛییچٓ سٚ ثیبسْ -

 خٛدْ ٔیجشٔت.

 ی ٔٗ اص چـٕٓ ثیشٖٚ خٟیذٜ ثٛد پبن وشدْ ٚ ٌفتٓ:اؿىی سا وٝ ثذٖٚ اخبصٜ

 ٔی خٛاْ تٟٙب ثبؿٓ یبػیٗ. ِطفبً ثزاس تٟٙب ثبؿٓ.-

جخٙذی ثٝ سٚیؾ صدْ ٚ اص ػبختٕبٖ ثٟت صدٜ ػشخبیؾ ایؼتبد ٚ چیضی ٍ٘فت. ثٝ صٚس ِ

خبسج ؿذْ. ٕٞیـٝ اتبق ِیال، ثشایٓ حىٓ ؼبسی سا داؿت وٝ ٔی تٛا٘ؼتٓ دٚس اص چـٓ 

ٕٞٝ دس آ٘دب پٟٙبٖ ؿْٛ ٚ احؼبػبتٓ سا ثشٚص دٞٓ. أب حبال آٖ ؼبس سا ٞٓ ٘ذاؿتٓ. وبؽ 

بلال٘ٝ ی پذسی ٔبدسْ سا ٘فشٚختٝ ثٛدْ. لذْ صدٖ دس ایٗ ٞٛای ػشد ٚ ثشـی ٞٓ عخب٘ٝ

 ٘جٛد. ثب ٔـت ثٝ پبٞبیٓ وٛـتٓ ٚ ٌفتٓ:

 خذا ِعٙتتٖٛ وٙٝ. -

 خؼتٝ ٘ـذی اص ثغ ٔثُ پیشص٘ب آٜ ٚ ٘فشیٗ وشدی؟-



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

9 
 

 ػشیع چشخیذْ. یبػش ٚ یبػیٗ ٞش دٚ پـت ػشْ ثٛد٘ذ. یبػش سٚ ثٝ ثشادسؽ وشد.

اٌٝ دیش ثشٌـتٓ ثجشؽ پبسن. خٛدٔٓ یٝ چیضی ٚاػؾ ٔیخشْ اص دِؾ دس ٔیبسْ. ٘شدٜ -

 ٚ ٞٓ پیٍیشی وٗ. ایٗ ٞضاس ثبس.ٞب س

 یبػیٗ ؿبوی ؿذ.

 ثبثب دیشٚص اٚٔذٖ ا٘ذاصٜ ٌشـتٗ. ـشتی آٔبدٜ ٕ٘یـٝ وٝ. -

 یبػش وتؾ سا پٛؿیذ ٚ ٌفت:

ثشٚ ثـیٗ اٚ٘دب، پَٛ ثیـتش ثذٜ، ثب چٙذ ٘فش دیٍٝ حشؾ ثضٖ، خالصٝ یٝ وبسی وٗ وٝ -

اْ یبػیٗ. اص ـشدا ثبص ٔٗ ـشتی آٔبدٜ ؿٝ. دیٍٝ یٝ ؿجٓ ایٗ خٛ٘ٝ سٚ ثذٖٚ حفبظ ٕ٘ی خٛ

 ٘یؼتٓ ٚ خذا ٔی دٚ٘ٝ تٛ اتبق خٛاثبی ایٗ خٛ٘ٝ ویب ٔیشٖ ٚ ٔیبٖ.

ٞش دٚ ػشخ ؿذیٓ ٚ ػشٔبٖ سا پبییٗ ا٘ذاختیٓ. ٞٓ ٔٗ ٚ ٞٓ یبػیٗ. أب اٚ ثی تٛخٝ ثٝ 

 ٔب صذایؾ سا پبییٙتش آٚسد ٚ ادأٝ داد. 

ػش ثٟؾ ثض٘ٝ. ؿبیذ  ٔٙب ٞٓ ػش صجحٛ٘ٝ حبَ ٘ذاس ثٛد. ثٝ ؿیشیٗ خبْ٘ٛ ثٍٛ یٝ-

 ٔشیعی چیضی داسٜ وٝ سٚؽ ٕ٘یـٝ ثٝ ٔب ثٍٝ. 

 یبػیٗ صیشِت ثبؿٝ ای ٌفت ٚ یبػش وٙبس ٔٗ ایؼتبد ٚ ٌفت:
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ثشیٓ ٘ٙٝ پیشصٖ. ؿب٘غ آٚسدی وّیذ یذن داسْ. ٌٚش٘ٝ سٚص خٕعٝ ای اص ودب ثبیذ -

 وّیذػبص پیذا ٔی وشدْ؟ 

**** 

سػیذیٓ. اِٚیٗ وبسی وٝ وشد ثٝ آؿپضخب٘ٝ خیبثبٖ خّٛت ثٛد ٚ خیّی صٚدتش اص ٕٞیـٝ 

ی وب٘بپٝ ٘ـؼتٓ ٚ پبٞبیٓ سـت ٚ وّیذٞبیی سا وٝ خب ٌزاؿتٝ ثٛد، ثشداؿت. ٟٔٙٓ ٌٛؿٝ

سا ثؽُ وشدْ. حبال خبیی ثٛدْ وٝ ٔی تٛا٘ؼتٓ حشؾ ثض٘ٓ ٚ ٌشیٝ وٙٓ ٚ ٍ٘شاٖ لّت 

ٛٞبیٓ ٌزاؿتٓ ٔبدس ٚ ػٗ ٚ ػبَ عٕٛ ٚ اــب ؿذٖ ساصٞبیٓ ٘جبؿٓ. پیـب٘ی اْ سا سٚی صا٘

ی سٞبیی دادْ. ِشصی وٝ ثٝ خب٘ٓ اـتبدٜ ثٛد، لصذ سـتٗ ٘ذاؿت. ثٛی ٚ ثٝ اـىبسْ اخبصٜ

 تٙؾ سا لجُ اص ػٍٙیٗ ؿذٖ ٚ ٘ـؼت ٔجُ احؼبع وشدْ. 

 ثٍیش ایٙٛ ثجعی. ٚاػٝ یٝ لطشٜ آة آثشٖٚٔٛ سٚ ثشدی.-

چٟشٜ اؽ ػعی  ـىش وشدْ ٔؼخشٜ ٔی وٙذ، أب ٚالعبً ثشایٓ آة آٚسدٜ ثٛد. ثب وٙىبؽ دس

وشدْ یبػش دٚاصدٜ ػبِٝ سا ثٝ خبطش ثیبٚسْ. أب ٞیچ چیض اص اٚ دس رٞٙٓ ٘جٛد. ٕ٘ی دا٘ٓ دس 

 چـٕب٘ٓ چٝ دیذ وٝ ِیٛاٖ سا سٚی ٔیض ٌزاؿت ٚ ٌفت:

 داداؽ دٚػتت حبِؾ خٛثٝ. چیضیؾ ٕ٘یـٝ. تب آخش ؿت ٞٓ ثشٔیٍشدٜ خٛ٘ٝ. -

 آة دٞب٘ٓ سا لٛست دادْ.

 ٔشػی.-

 ی ٔجُ ٌزاؿت. دػتؾ سا سٚی پـت
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 أب تٛ یٝ دسد دیٍٝ داسی وٝ ثٝ خبطشؽ اٚٔذی ػشاغ ٔٗ. دسػتٝ؟-

 ػشْ سا ثبال ٚ پبییٗ وشدْ.

 خت؟ ٔی ؿْٙٛ.-

اص ِحبظ ظبٞشی، وٕتشیٗ ؿجبٞت سا ثٝ عٕٛ داؿت. ٕٞٝ ٔی ٌفتٗ ؿجیٝ ٔبدس 

خذاثیبٔشصؽ اػت. ثٝ خصٛف ایٙىٝ سً٘ چـٕٟبیؾ دسػت ٔثُ ٔبدسؽ ٔتؽییش ثٛد. 

ٚ  ْٔیـی، ٌبٞی ـٙذلی، ٌبٞی ػیبٜ. ٔٛٞبی وٛتبٜ ٚ سٞبیٓ سا پـت ٌٛؿٓ صدٌبٞی 

 ٌفتٓ:

 دیٍٝ ٔی دٚ٘ٓ چشا ایٙمذس اص ٔٗ ٚ ٔبٔب٘ٓ ثذت ٔیبد. اص ٕٞٝ چی خجش داسْ.-

 چـٕب٘ؾ اَٚ ٌـبد ٚ ثعذ تًٙ ؿذ.

ٔی دٚ٘ٓ ثبثبْ چیىبس وشدٜ. ٔی دٚ٘ٓ ٔبٔب٘ٓ چیىبس وشدٜ. ٔی دٚ٘ٓ ٔبٔب٘ت چطٛس ـٛت -

 ؿذٜ.

 ي سٚی ٌشد٘ؾ ظشثبٖ داس ؿذ.س

حبال دیٍٝ ٔی دٚ٘ٓ چشا ٕٞیـٝ ٚ ٕٞٝ خب ثٝ چـٓ یٝ ٔٛخٛد اظبـی ٚ ػشثبس ٍ٘بْ -

وشدی. ٔی دٚ٘ٓ چشا ایٙمذس اص ایٙىٝ ثٟت ٘ضدیه ثـٓ ثذت ٔی اٚٔذ. ٞیچ ٚلت ثٟٓ 

ػشوٛـت ٘ضدی أب ثٝ سٚؽ خٛدت ا٘تمبْ ٌشـتی. ا٘تمبْ چیضی وٝ سٚحٕٓ اصؽ خجش 
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ٕٛ اٚ٘دٛسی وٝ دِت ٔیخٛاد ثب ٔب سـتبس ٕ٘ی وٙٝ، خٛدت دػت ثٝ وبس ٘ذاؿت. دیذی ع

 ؿذی. ثٝ ایٙٓ ـىش ٘ىشدی وٝ اٌٝ تٛ ٔبدس ٘ذاسی، ٔٙٓ پذس ٘ذاسْ. 

 ثشخبػت ٚ پـت ثٝ ٔٗ ٚ سٚ ثٝ پٙدشٜ ایؼتبد. 

     ٔٗ لجَٛ داسْ ٔبدسْ وبس دسػتی ٘ىشدٜ. ِٚی ٍٔٝ خٛدت ٍ٘فتی اٚ٘ی وٝ آتیؾ-

ػٛختٝ، اٚ٘ی وٝ ٘بساحت ٔی وٙٝ خٛدؽ اص ٕٞٝ ٘بساحت  ٔی ص٘ٝ خٛدؽ لجُ اص ٕٞٝ

تشٜ؟ ٍٔٝ ٍ٘فتی ثبیذ ثٝ حبَ اٚ٘ی وٝ ٘بساحتٕٖٛ ٔی وٙٝ ٍ٘بٜ وٙیٓ. تٛ اص حبَ ٔبٔبٖ 

ٔیذٚ٘ی دسد ؟ وشدٜچىبس ٔب٘ٓ ثب سٚح ٚ سٚاٖ ٔب ثبثٓٔٗ خجش داؿتی؟ تٛ اصالً ٔی دٚ٘ی 

ٔبٔبٖ ی ثی پذس چیٝ؟ ؿبیذ اٌٝ ٔبٔبٖ تٛ خبی خیب٘ت، تشع اص طالق، ٍ٘شا٘ی یٝ ثچٝ

ٔٗ ثٛد خیّی ثذتش اص ایٙب سـتبس ٔی وشد. ثعذؿٓ ٍٔٝ ٔبٔبٖ ٔٗ ّٞؾ دادٜ خّٛ ٔبؿیٗ؟ 

 ٍٔٝ عدُ خجش ٔیىٙٝ؟ ٍٔٝ ٔشي ٚ ص٘ذٌی دػت آدٔبػت؟

ب٘ی ٚ تٙذ. پیـب٘ی اؽ ٕٞشً٘ خٖٛ ؿذٜ ثٛد. اٍ٘ـت ی پب چشخیذ. ٘بٌٟسٚی پبؿٙٝ

 اؿبسٜ اؽ سا سٚی ِجؾ ٌزاؿت ٚ ٌفت:

 ػبوت تش٘ح. ثؼٝ. حشؾ ٘ضٖ دیٍٝ. پبؿٛ ثشیٓ خٛ٘ٝ. -

ِجٓ سا ٌضیذْ ٚ ٔمبثّؾ ایؼتبدْ. دٞبٖ ثبص وشدْ. أب دػتؾ سا سٚی دٞب٘ٓ ٌزاؿت. 

 تشع ثیـتش اص ثؼتٝ ؿذٖ ساٜ ٞٛا، ٘فؼٓ سا ثٙذ ثشد.

حشؾ ٘ضٖ. ٔبدس ٔٗ خط لشٔضٔٝ. ٕ٘ی خٛاْ دس ٔٛسدؽ حشؾ ثض٘ٓ. دختش خٛثی ٌفتٓ -

 ثبؽ ٚ ِجبػبت سٚ ثپٛؽ تب ثشیٓ. اٌشْ ٔی خٛای ٕٞیٗ خب ثٕٖٛ تب آسْٚ ؿی. ٔٗ ٔیشْ.
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 سٞبیٓ وشد ٚ سـت. ساٞؾ سا ثؼتٓ. 

    ی دٚاصدٜ ػبِٝ سٚ وٝ عبؿك ٔبدسؿٝ دسن ٔی وٙٓ. ٔٗ دسن ٔی وٙٓ. یٝ ثچٝ-

اٞی ٔٗ دسدی دٚا ٔی وٙٝ یب ٘ٝ. أب اصت ٔعزست ٔی خٛاْ. اص ایٙىٝ ٕ٘ی دٚ٘ٓ عزسخٛ

ـىش ٔی وٙی ٔبدس ٔٗ ثبعث ٔشي ٔبدست ؿذٜ ٔعزست ٔیخٛاْ. اص ایٙىٝ ـىش ٔی وٙی 

ٔحجت ثبثبت سٚ دصدیذْ ٔعزست ٔیخٛاْ. اص ایٙىٝ خبت سٚ تًٙ وشدْ ٔعزست ٔیخٛاْ. 

دسی سٚ ٕ٘ی تٛ٘ٓ تؼىیٗ ٞشوبسی ثٍی ٔی وٙٓ وٝ خجشاٖ ؿٝ. ٔی دٚ٘ٓ دسد ثی ٔب

 ثذْ. ِٚی...ؿبیذ ثتٛ٘ٓ یٝ وبسی وٙٓ وٝ...

 ؼشیذ.

 ـمط ٔبٔب٘ٓ ٘جٛد.-

 چـٕب٘ؾ سا ٔحىٓ سٚی ٞٓ ــبس داد.ی اَٚ پیشاٞٙؾ سا ثبص وشد ٚ دوٕٝ دٚ 

ثبسداس ثٛد. ثٝ خبطش ایٙىٝ ثبثبْ سٚ خٛؿحبَ وٙٝ، ثٝ أیذ ایٙىٝ ایٗ یىی  ٔٗ ٔبٔبٖ -

ٕٞیـٝ ٔٗ ػًٙ صجٛسؽ ٚ چٖٛ دختش ثبؿٝ ثبص ثبسداس ؿذٜ ثٛد. ـمط ٔٗ خجش داؿتٓ. 

ٔیٍٗ یٝ دػتٍبٜ ٞؼت وٝ  ٌفتثٟٓ  وـیذ وٙبس ٚ اٖٚ سٚص ٔٙٛ ٔحشْ اػشاسؽ ثٛدْ.

 ِٚی خٙؼیت ثچٝ سٚ ٔعّْٛ ٔیىٙٝ. ٔی خٛاػت اَٚ خٙؼیت سٚ ثفٟٕٝ ثعذ ثٝ ثبثب ثٍٝ.

وؼی وٝ تب ٘یٓ ػبعت لجُ تٛی پٛػت خٛدؽ ٕ٘ی ٌٙدیذ ثعذ اص اٖٚ اـتعبح دیٍٝ 

ٕ٘ی تٛ٘ؼت ساٜ ثشٜ. ػٝ ثبس ػىٙذسی خٛسد، چٟبسٔیؾ ػٙذ ٔشٌؾ ؿذ. ٔب لشاس ثٛد 
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دوتش، اصالً ٘یبص ٘جٛد اص خیبثٖٛ سد ؿیٓ. ٔبدست ثبعث ؿذ ٔؼیشٖٔٛ عٛض ثـٝ ثٝ ثشیٓ 

ی سیحب٘ٝ. ٔبدست عدُ ٔبدسْ ؿذ. ٔیٍی چشا اص تٛ ٚ ٔبدست ثذْ ٔیبد؟ ػٕت خٛ٘ٝ

چٖٛ ٞیچٛلت ثٝ عٛالت وبسایی وٝ ا٘دبْ ٔیذیٗ ـىش ٕ٘ی وٙیٗ. چٖٛ ٕٞیـٝ تبٚاٖ 

 ْ دادیٓ. ٕٞیـٝ. ٛادٜاؿتجبٜ ٚ ٔـىالت ٔبدست ٚ تٛ سٚ، ٔٗ ٚ خٛ٘

چٙبٖ ٔٙمّت ؿذٜ ثٛد وٝ تشػیذْ. ٘ٝ ثشای خٛدْ. ثشای اٚ. دػتؾ سا تٛی ٞٛا تىبٖ 

 داد.

ؿت ٚاػٝ ٕٞٝ ؿجٝ. أب ٚاػٝ یٝ عذٜ تبسیىتشٜ. ٔٙٓ اص ػًٙ ٘یؼتٓ،ـمط صیبدی ثٝ -

ػًٙ خٛسدْ. تٛ چٝ ٔـىّی داؿتی؟ ٔبٔب٘ت ثٛد، ثبثبی ٔٗ ثٛد، ٕٞٝ ثٛدٖ. ثبثبت اص ِح 

ٔبٔب٘ت یٝ عبِٕٝ ثشٚت ثٝ اػٕت وشدٜ ثٛد. آیٙذٜ ـَٛ، تٛح. ٔٗ چی داؿتٓ؟ ٔبٔب٘ٓ 

ٚ اٚ٘ٓ ػىتٝ ٙٓ ثپشٜ ٚ ثبثبْ ثفٟٕٝ وٝ ٔبٔبٖ حبّٔٝ ثٛدٜ سـت. اص تشع ایٙىٝ ٔجبدا اص دٞ

اٚ٘ٓ خیّی اص ایٗ دٚسی دٚػت  ـبصّٝ ٌشـتٓ ٚ دیذْ وٝ رات دختش اصؽوٙٝ ٚ ثٕیشٜ 

 ٘بساحت ٘یؼت. ثچٍی ٔٗ ثب صخش ٌزؿت. ٞشثبس تٛ سٚ تٛ ثؽُ ٔبٔب٘ت، خٛؽ ٚ خشْ 

ٔی دیذْ صخش ٔی وـیذْ. ٚلتی یبػیٗ تت ٔی وشد ٚ ٔبٔبٖ ٘جٛد وٝ ثٟؾ ثشػٝ ٚ ٔٗ 

ٖٚ دػتٕبَ خیغ سٚ ػش ثشادسْ ٔیزاؿتٓ صخش ٔی وـیذْ. ٚلتی ٔی سـتٓ تٛ ثٝ خبی ا

آؿپضخٛ٘ٝ ٚ صٖ ثبؼجٖٛ سٚ ثٝ خبی ٔبدسْ ٔی دیذْ صخش ٔی وـیذْ. اص ایٙىٝ ثبثبْ 

        ایٙمذس ٞٛاتٖٛ سٚ داؿت دس حبِیىٝ ٕ٘ی دٚ٘ؼت لبتُ صٖ ٚ ثچؾ ٞؼتیٗ صخش

ٔیجیٙی، تٛ ٚخٛدؽ وٝ سٚ ٔی وـیذْ. ایٗ صخش ثب ٔٗ لذ وـیذٜ دختشعٕٛ. ایٗ یبػش 

یٝ سٚح ػیبٜ ثٝ ٕٞیٗ ٌٙذٌی ٞؼت. حبال تٛ ٚاػٝ ٔٗ اص لؼٕت ٚ لذس ٚ عدُ حشؾ 

ٔیض٘ی؟ اص ثذاخاللیبْ ؿبوی ٞؼتی؟ ٔٗ چىبست وشدْ؟ تب حبال اٍ٘ـتٕٓ ثٟت ٘خٛسدٜ. 
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٘زاؿتٕٓ اٍ٘ـت وؼی ثٟت ثخٛسٜ. ٘بٔحؼٛع ٔشالجت ثٛدْ. ـٟٕیذی یب ٘فٟٕیذی 

وٝ الصْ ثٛدٜ ٔٛاظجت ثٛدْ. د٘ذٖٚ سٚ خیٍش ٌزاؿتٓ ٚ د٘یبی  ٟٔٓ ٘یؼت أب ثٝ اٖٚ حذ

خشاة ٘ىشدْ. ػیبٞٓ وشدٜ ثٛدیٗ أب اخبصٜ ٘ذادْ د٘یبی تٛ ٞٓ وٝ داؿتی سٚ لـٍٙی 

ىبس وشدٜ، ٍ٘فتٓ ثچٝ ای وٝ ٔی تٛ٘ؼت یػیبٜ ثـٝ. ٍ٘فتٓ ثبثبت ویٝ ٚ ٔبٔب٘ت چ

أب ٘تٛ٘ؼتٓ. دِٓ ٔی خٛاػت ثٍٓ  خٛاٞش یب ثشادسْ ثبؿٝ سٚ اصْ ٌشـتیٗ. ٔی خٛاػتٓ

اریتت وٙٓ، أب ٞشثبس ثٟت ٘یؾ ٔی صدْ، خٖٛ خٛدْ ػٕی ٔیـذ. صٞشؽ خٛدْ سٚ اص پب 

 دس ٔیبٚسد. چٖٛ...

اٍ٘ـت سلصب٘ؾ پیؾ چـٕٓ ٔتٛلؿ ؿذ. ٕٞچٙبٖ ثب خـٓ ٍ٘بٞٓ ٔی وشد، أب ثٝ 

خبی حشؾ صدٖ ـمط د٘ذاٟ٘بیؾ سا سٚی ٞٓ ٔی ػبثیذ. صذایٓ ؿجیٝ خبٖ وٙذٖ یه 

 حتعش ؿذٜ ثٛد.ٔ

 ؟چٖٛ چی؟ چشا ٍ٘فتی؟ چشا-

دٚ سي ثبالی اثشٚیؾ ٞٓ ثٝ ؿذت ٔٙجؼط ؿذٜ ثٛد٘ذ. ػفیذی چـٕب٘ؾ سا ٕ٘ی دیذْ. 

ٔـت ٌشٜ وشدٜ اؽ ٘ضدیه ثیٙی اْ ثٛد. ثب یه اؿبسٜ دٔبغ ٚ دٞب٘ٓ سا خشد ٔی وشد. 

 أب ٘تشػیذْ. عمت ٘شـتٓ.
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بػیٗ ثبسٞب تٛ ٕٖٞٛ عبِٓ ثچٍی وتىٓ صد. یبؿبسْ یٝ چشا؟ چشا اٍ٘ـتت ثٟٓ ٘خٛسد؟ ی-

چشا  ثبس وٝ ؿیطٛ٘ی وشدْ ٘یـٍٛ٘ٓ ٌشـت. تٛ چشا وته ٘ضدی؟ چشا ٘یـٍٖٛ ٍ٘شـتی؟

 ثؼٙذٜ ٔی وشدی؟ ٚ تشػٛ٘ذٖ ٔٗ ثٝ صخٓ صثٖٛ

تبوٖٙٛ ثٝ ایٗ ٚظٛح صذای د٘ذاٖ لشٚچٝ سا ٘ـٙیذٜ ثٛدْ. صذایی وٝ اص ثیٗ د٘ذاٟ٘بی 

 وّیذ ؿذٜ ثیشٖٚ ٔی آیذ سا ٞٓ ٕٞیٙطٛس.

 ٔیبی ثشیٓ یب ثشْ؟-

 ٍٕیٙؾ سا ثیٗ دػتب٘ٓ ٌشـتٓ.ٔـت خـ

ثٍٛ. ٞشچی تٛ دِت ٞؼت ثٍٛ. ٞشوبسی ثبٞبت وشدْ ثٍٛ. ٍ٘ی ٕ٘یبْ. ٕ٘یبْ. تب -

ایٙدٛسی ٔٙٓ وٕتش عزاة ٔیىـٓ. اٌٝ ثذٚ٘ٓ چمذس اریتت وشدْ وٕتش اص سـتبسات اریت 

 ٔیـٓ. چشا ٍ٘فتی؟ چشا ٘ضدی؟ چشا ثب ٘یؾ صدٖ ثٝ ٔٗ خٛدت ػٕی ٔی ؿذی؟

ّٝ ٌشـت. د٘جبِؾ سـتٓ ٚ ایٙجبس پیشاٞٙؾ دػتؾ سا اص دػتٓ ثیشٖٚ وـیذ ٚ اص ٔٗ ـبص

 سا چؼجیذْ.

ثٝ خبن ٔبٔب٘ت لؼٕت ٔیذْ، ثٝ سٚح اٖٚ ثچٝ لؼٕت ٔیذْ، ٔٗ اص ایٗ ٘ذٚ٘ؼتٗ ٞب -

ْ. ثٍٛ ثزاس ساحت ؿٓ. ٔشدْ اص ثغ ٞشثبس یٝ رسٜ ـٟٕیذْ ٚ یٝ ؿٛن خذیذ ثٟٓ خؼتٝ

 ٚاسد ؿذ. حذالُ تٛ ٕٞٝ چی سٚ یىذـعٝ ثٟٓ ثٍٛ ٚ ساحتٓ وٗ. 

 ٍ٘بٜ ثٝ دػتٓ وشد ٚ یه ٍ٘بٜ ثٝ صٛستٓ.یه 
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لَٛ ٔیذْ ِٛع ٘جبؿٓ. لَٛ ٔیذْ تحُٕ وٙٓ. ٌشیٝ ٕ٘ی وٙٓ. ثٝ خذا خیىٓ ٕ٘ی ص٘ٓ. -

 ـمط ثٟٓ ثٍٛ.

 ایٙجبس دػتٓ سا اص پیشاٞٙؾ خذا وشد ٚ ثب ِحٗ آسأی وٝ ا٘تظبسؽ سا ٘ذاؿتٓ ٌفت:

شد، ٕٞیٙدٛسی ثٝ ٔی خٛای ثذٚ٘ی چشا؟ چٖٛ سٚصیىٝ ٔبدست اٖٚ لـمشق سٚ ثشپب و-

ٔٗ چؼجیذٜ ثٛدی. ٕٞیٙدٛسی تشػیذٜ ثٛدی. ٕٞیٙدٛسی ٌشیٝ ٔی وشدی. چٖٛ اص 

ثچٍی ٞشٚلت ٔی تشػیذی ثٝ ٔٗ پٙبٜ ٔی آٚسدی. اٖٚ سٚصْ تشػیذٜ ثٛدی وٝ ثٝ ٔٗ 

چؼجیذٜ ثٛدی. تٛ ٕٖٞٛ عبِٓ ثچٍی پیؾ خٛدْ تفؼیش ٔیىشدْ چٖٛ تشػیذی پغ 

ی دٚ٘ؼتٓ ثٝ خبطش ایٙىٝ صٚسْ ثٝ ٔبٔب٘ٓ ٚ ثبثبْ ثیٍٙبٞی. ٔی خٛای ثذٚ٘ی چشا؟ چٖٛ ٔ

ٕ٘یشػٝ، داسْ تٛ سٚ ثی ٌٙبٜ لصبف ٔیىٙٓ. چٖٛ ٞشثبس وٝ دِت سٚ ٔی ؿىؼتٓ ٚ اٖٚ 

تشع سٚ تٛ چـٕبت ٔی دیذْ ؼصٝ ٔیخٛسدْ وٝ چشا ٞیچىغ ٘یؼت وٝ ٚلتی اص ٔٗ 

ـٓ ٔی تشػی ثٟؾ پٙبٜ ثجشی. اٌٝ ٔی سـتی ٚ ؿىبیت ٔی وشدی ٚ ثبعث ٔیـذی اص چ

ٕٞٝ ثیفتٓ اٖٚ سٚح ػیبٜ وُ ٚخٛد یبػش سٚ تؼخیش ٔیىشد. أب تٛ ثب ٔظّٛٔیتت یٝ 

ٕٞیـٝ ٚ ٕٞٝ  خًٙ دائٕی سٚ ثیٗ ٔٗ ٚ ٞیٛالی دسٚ٘ٓ ص٘ذٜ ٍ٘ٝ داؿتی. ٚاػٝ ٕٞیٗ

تٛ ٞش ِحظٝ اص ص٘ذٌیٓ وّی احؼبػبت ظذ ٚ ٘میط سٚ تدشثٝ ٔیىٙٓ، خـٓ،  خب ٚ

ؿت خیّی چیضا اتفبق ثیفتٝ ٘فشت، دِؼٛصی، عزاة ٚخذاٖ، ثی تفبٚتی، ٍ٘شا٘ی. اٚ٘ىٝ ٘زا

ٕٖٞٛ یبػش ػفیذی ثٛد وٝ ثٟؾ ٔی چؼجیذی ٚ ثبٚسؽ داؿتی ٚ اٚ٘ی وٝ ایٟٕٙٝ 
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ػبَ تٛ سٚ تشػٛ٘ذٜ ٚ اریتت وشدٜ ٕٖٞٛ یبػش ػیبٞٝ. ٔٗ اص سٚصی وٝ ٔبدسْ ٔشد دٚ 

 تیىٝ ؿذْ ٚ ٞش سٚص ٚ ٞش ػبعت ٚ ٞش دلیمٝ ثب ٞش دٚ تیىٝ دسٌیشْ. 

 ثب ٔـت ثٝ ػیٙٝ اؽ وٛـت.

 شدٚتبؿٛ٘ٓ ٕٞیٙدبٖ. دلیمبً ٕٞیٙدب. ٞ-

أب دِٓ ثیـتش اص ٕٞیـٝ ػٛختٝ ثٛد.  ٌشیٝ ٞٓ ٕ٘ی وشدْ لَٛ داٜ ثٛدْ ٌشیٝ ٘ىٙٓ.

 ثیـتش اص ٕٞیـٝ.

 ٔی دٚ٘ؼتی ثی ٌٙبٞٓ؟-

حتی اٌش سي ٌشدٖ ٚ پیـب٘ی اؽ پبسٜ ٕ٘ی ؿذ، ثذٖٚ ؿه پٛػت ـىؾ ٔی ؿىبـت 

 ٚ د٘ذاٟ٘بیؾ ثیشٖٚ ٔی سیختٙذ.

 ٔی دٚ٘ؼتٓ.-

 خٙذیذْ. یبٖ ثؽطٔ

 أب ثبصْ دٚػتٓ ٘ذاؿتی.-

 صد.ثٍٛیٓ. پٛصخٙذ ثٟتش  ِجخٙذ صد. دس اٚج خـٓ، اٚ ٞٓ

دٚػت داؿتٗ وٝ صٚسی ٕ٘یـٝ دختش عٕٛ. أب ٘فشتی ٞٓ دس وبس ٘یؼت. ٌزؿتٝ ٞشچی -

ی ٘جؾ لجش ٘ذاسْ. یٝ ٚلتی اص ٔبٔب٘ت ٔتٙفش ثٛدْ ٚ وٝ ثٛدٜ تْٕٛ ؿذٜ. دیٍٝ حٛصّٝ

٘ؼجت ثٝ اٚ٘ٓ حؼی ٘ذاسْ. دیٍٝ ٞیچی ثٝ  ٔیخٛاػتٓ ػش ثٝ تٙؾ ٘جبؿٝ أب االٖ دیٍٝ
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ْ ٚاػٓ ٟٔٓ ٘یؼت. ٕ٘ی خٛاْ ثبثبْ سٚ ٞٓ اص دػت ثذْ، ٕ٘یخٛاْ ٍ٘شاٖ خض خب٘ٛادٜ

یبػیٗ ثبؿٓ، ٕ٘ی خٛاْ ٘بساحتی ٚ ؼٓ ثچٝ ٞبی یبؿبس سٚ ثجیٙٓ، ٕ٘ی خٛاْ ثبٔش ٞٓ ٔثُ 

٘ب ٞٓ ثٝ ٔٗ دسد ثی ٔبدسی سٚ احؼبع وٙٝ. ٔیخٛاْ حبِـٖٛ خٛة ثبؿٝ. حبَ خٛة اٚ

ؿٕب دٚ ٘فش ٌشٜ خٛسدٜ. تب تٛ خٛة ٘جبؿی ثبثب ٚ یبػیٗ ٞٓ خٛة ٕ٘یـٗ. ٚاػٝ ٕٞیٙٓ ثب 

ٞٓ ؿشیه ؿذیٓ وٝ ٕٞٝ حبِـٖٛ خٛة ثـٝ. دیٍٝ ٞیچ ساصی ٘یؼت، ٞیچ ػِشی 

ْ، ٘ٝ تٛ. اص خیّی ٚلت پیؾ اصت ـبصّٝ ٌشـتٓ وٝ دیٍٝ ٘یؼت، دیٍٝ ٘ٝ ٔٗ ثچٝ

ػبِی ٔیـٝ وٝ وبسی ثٝ وبست ٘ذاسْ. ٍٔش ٚلتبیی ٘بساحتت ٘ىٙٓ. خٛدتٓ ٔی دٚ٘ی چٙذ 

وٝ پب سٚ دٔٓ ٔیزاؿتی. ایٗ اتفبلبی اخیش دٚثبسٜ دسٌیشٖٔٛ وشد ٌٚش٘ٝ ٔٗ خیّی ٚلتٝ 

  ثی خیبَ تٛ ٚ ٔبٔب٘ت ؿذْ.

ٕ٘ی تٛا٘ؼتٓ ِجخٙذ پش دسدْ سا اص ِجٓ پبن وٙٓ ٚ ثب ٕٞبٖ ِجخٙذ حشـٟبیؾ سا تبییذ 

ثی تفبٚتی ٕٞیٗ چٙذػبَ اخیشؽ دسد٘بن تش اص وشدْ. لصذ ٘ذاؿتٓ ثٍٛیٓ وٝ چمذس 

خـٓ ٚ ؼعت ػبِٟبی ٌزؿتٝ اؽ ثٛدٜ اػت. دیٍش چیضی ثشای ٌفتٗ ٘ذاؿتٓ. حك ثب 

اٚ ثٛد. دیٍش ٘ٝ ساصی، ٘ٝ ػشی... ٕٞٝ چیض ؿفبؾ ٚ ٚاظح، پیؾ سٚیٓ لشاس داؿت. دیٍش 

چشایی ٚخٛد  ٘ٝ اثٟبٔی ٘ذاؿتٓ، ٘ٝ ػٛاِی، ٘ٝ اعتشاظی. ٔی دا٘ؼتٓ اص ایٗ ثٝ ثعذ ٞیچ

٘ذاسد. دیٍش ایٙمذس  ثیٟٛدٜ ٕ٘ی ؿىؼتٓ. حبال ٔی دا٘ؼتٓ چطٛس ثبیذ اص خٛدْ ٚ ٔبدسْ 

دس ٔمبثُ یبػش ػیبٜ ٔشالجت وٙٓ. دیٍش دِخٛس ٘جٛدْ. ٘ٝ اص ٔبدس، ٘ٝ اص عٕٛ ٚ ٘ٝ حتی اص 

یبػش. ٞیچ ویٙٝ ای اص ٞیچىغ ثٝ دِٓ ٕ٘ب٘ذٜ ثٛد. ٔٗ اص خٕپبسٜ ٞبی ٌزؿتٝ خبٖ 
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س ثشدٜ ثٛدْ، أب ٔبدس ٚ عٕٛ ٚ یبػش خب٘ٝ خشاة ؿذٜ ثٛد٘ذ. ثشای ٕٞیٗ ٘ٝ ػبِٓ ثٝ د

ؿىُ ٕٔىٗ ؼٍٕیٗ  اعتشاظی داؿتٓ، ٘ٝ ػٛاِی ٚ ٘ٝ ویٙٝ ای. ـمط ثٝ دسدٔٙذا٘ٝ تشیٗ

 ثٛدْ ٚ حك ایٗ تب اثذ ؼٍٕیٗ ٔب٘ذٖ سا اص خٛدْ ػّت ٕ٘ی وشدْ. 

 صثب٘ٓ سا سٚی ِجٟبیٓ وـیذْ ٚ ٌفتٓ:

 ی. . ثبثت ٕٞٝ چٕٔٙٛ٘ٓ-

پبِتٛ ٚ ؿبِٓ سا ثشداؿتٓ. ٔٛثبیّٓ سا ٞٓ تٛی خیجٓ ٌزاؿتٓ ٚ صیش ٍ٘بٜ ٔچ ٌیشؽ، 

 ٔطٕئٗ ؿذْ چیضی اص تش٘ح دس ایٗ خب٘ٝ خب ٕ٘ب٘ذٜ ثبؿذ.

 تش٘ح؟-

دػتٓ سا ثبال  احؼبع ٔی وشدْ خبرثٝ ثشعىغ ؿذٜ. ػشْ ٞضاساٖ ویّٛ ٚصٖ داؿت.

 سا اص دػتٓ لبپیذ.ِجبػٟبیٓ ثشدْ وٝ پبِتٛیٓ سا ثپٛؿٓ. أب 

 ثـیٗ یٝ وٓ آسْٚ ثٍیشی. ثعذ ٔیشیٓ.-

 ثٝ خبطش ٞیٛػیٙی وٝ خٛسدٜ ثٛدْ ؿىش وشدْ. اخذا س

 ٔٗ آسٚٔٓ. ٔبٔب٘ٓ خیّی ٍ٘شا٘ٓ ثٛد. ثشٌشدْ خٛ٘ٝ ثٟتشٜ.-

 .ثشی خٛ٘ٝ وٝ خیّی ٍ٘شاٖ تش ٔیـٝ ثب ایٗ سیخت ٚ لیبـٝ-

 دػتٓ سا سٚی ٌٛ٘ٝ اْ ٌزاؿتٓ.
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 لیبـٓ چـٝ ٍٔٝ؟-

چیٗ سٚی ثیٙی اؽ سا ثٝ سخٓ وـیذ. أب ثٝ خبی حشؾ صدٖ، ثب چٟبس اٍ٘ـتؾ ٚاداسْ 

 وشد ػشْ سا ثبال ثٍیشْ. 

   ثٟت ٌفتٝ ثٛدْ ایٙمذس وٙدىبٚی ٘ىٗ. ٌفتٝ ثٛدْ ثٝ ٘فعتٝ خیّی چیضا سٚ ٘ذٚ٘ی. -

حشؾ ٞیچ ٚلت وبس دػتت ٔیذٜ. چشا  ٚایؼبدٖ ٞب ٌٛؽـبَ ٔی دٚ٘ؼتٓ آخشؽ ایٗ 

 ٌٛؽ ٕ٘ی دی؟

 بت دٞٓ. ٘تٛا٘ؼتٓ.خٛاػتٓ ػشْ سا ٘د

٘ٝ. خٛة ؿذ. ایٙدٛسی ثٟتشٜ. وبؽ خیّی صٚدتش اص ایٙب ثٟٓ ٔی ٌفتیٗ. حذالُ تب االٖ -

 حبِٓ خٛة ؿذٜ ثٛد. 

ٕ٘ی دا٘ؼتٓ ایٙىٝ ایٙطٛس ثب اـؼٛع ثٝ ٔٗ ٍ٘بٜ ٔی وٙذ، یبػش ػفیذ اػت یب یبػش 

 ػیبٜ.

ٔدجٛس ٘یؼتی ثٝ خبطش لِٛی وٝ ثٝ ٔٗ دادی خّٛی ٌشیٝ وشد٘ت سٚ ثٍیشی. سٚص -

اـتعبحی داؿتی. ایٙىٝ ٞٙٛص ػشپبیی احؼٙت داسٜ. ٔی خٛای ثشْ ٚ تٟٙبت ثزاسْ؟ یٝ 

 وٓ ثب خٛدت خّٛت وٗ ثعذ ٔیبْ د٘جبِت. 

 ٌشد٘ٓ دسد ٌشـتٝ ثٛد.
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 شیضْ؟ٔی تٛ٘ٓ ٞشچی سٚ وٝ دِٓ ٔیخٛاد ثـىٙٓ؟ ٕٞٝ خب سٚ ثٟٓ ث-

 تجؼٓ ٔحٛی وشد ٚ ٌفت:

یٟٛ اص یٝ  ثبص ٕٞٝ چی سٚ ثشیضی تٛ خٛدت ٔیتشػٓ. چٖٛایٙدٛسی ٔی تٛ٘ی. اص ایٙىٝ -

 خبت ٔیض٘ٝ ثیشٖٚ ٚ دیٛٚ٘ٝ ٔیـی. 

چـٕب٘ؾ ٍ٘بٜ ٘ىٙٓ. ٔٛلعیت ٌشد٘ٓ صٛستٓ سا طٛسی ٌشـتٝ ثٛد وٝ ٕ٘ی تٛا٘ؼتٓ دس 

 ٞٓ اخبصٜ ٕ٘ی داد ٕٞچٙبٖ ثؽعٓ سا لٛست دٞٓ. 

 ٕ٘یـٓ. دیٍٝ دیٛٚ٘ٝ-

ی چـٕٓ ػش خٛسد ٚ ٔؼتمیٓ سٚی اٍ٘ـت اٚ ٘ـؼت.     یه لطشٜ اؿه اص ٌٛؿٝ

ٕ٘ی خٛاػتٓ تشحٕؾ سا ثشاٍ٘یضْ. ـمط ایٗ خبثدبیی ػش ٚ ٌشدٖ اخبصٜ ٕ٘یذاد آ٘ی 

 ثبؿٓ وٝ ٔی خٛاٞٓ. چٙذ ثبس سد اؿه سا ٌشـت ٚ ثعذ چب٘ٝ اْ سا سٞب وشد ٚ ٌفت:

 سٚ ایٙدٛسی اص خٛ٘ٝ ثیشٖٚ ٕ٘یجشْ. ثـیٗ یٝ وٓ ثب ٞٓ حشؾ ثض٘یٓ. ٔٗ تٛ -

 احؼبع ٔی وشدْ ؿب٘ٝ ٞبیٓ سٚ ثٝ خّٛ خٓ ؿذٜ ا٘ذ. ػٍٙیٙی ػشْ اریتٓ ٔیىشد. 

 حشؾ صدیٓ دیٍٝ. چیضی ٕ٘ٛ٘ذٜ وٝ. تىّیؿ ٕٞٝ چی ٔعّْٛ ؿذ. -

 تش٘ح....-

 ػشْ ػٍٙیٗ ثٛد. ؿب٘ٝ ٞبیٓ تحّٕؾ سا ٘ذاؿتٙذ. ایٟٕٙٝ ثبس ثشای ٔٗ صیبد ثٛد.
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الخشٜ یٝ سٚص ٕٞٝ ایٙب یبدْ ٔیشٜ ٚ خٛة ٔیـٓ. ثبالخشٜ ثب ٕٞٝ چی خٛة ٔیـٓ. ثب-

وٙبس ٔیبْ. یٝ سٚص دسن ٔی وٙٓ وٝ چمذس حبِت ثذ ثٛدٜ ٚ ٔی ثخـٕت. ساػتؾ ٕٞیٗ 

حبال ٞٓ ثخـیذٔت. تٛ عزسخٛاٞی ٘ىشدی. أب ٔٗ ثخـیذٔت.. ؿبیذ حتی یٝ سٚص ثبثبْ 

خیّی ٛدٜ. ٔٗ ٔعٙی حبَ ثذ سٚ سٚ ٞٓ ثجخـٓ. چٖٛ اٚ٘ٓ حبِؾ ثب ٔٗ ٚ ٔبٔب٘ٓ ثذ ث

ی ٔٗ ٕ٘ی دٚ٘ٝ حبَ ثذ یعٙی چی. ٚاػٝ ٕٞیٗ خٛة ٔی ـٟٕٓ. ٞیچ وغ ثٝ ا٘ذاصٜ

 ٕٞٝ سٚ ٔی ثخـٓ. چٖٛ ٕٞٝ حبِـٖٛ ثذٜ.

 سا ٘ضدیه ٌٛؿٓ ؿٙیذْ. ٔتبػفؾ صذای

  تش٘ح...-

 ػذی وٝ پـت چـٕٓ ثؼتٝ ثٛد تشن ثشداؿت.دیٍش داْٚ ٘یبٚسدْ. 

 یٍزسٜ. ٍٔٝ ٘ٝ؟ٔ-

 اطٕیٙبٖ چـٕب٘ؾ سا ثبص ٚ ثؼتٝ وشد.ثب 

 . ٕٞٝ چی خیّی خٛة ٔیـٝ. ٔیٍزسٜ-

صٛستٓ سا ثب دػتب٘ٓ پٛؿب٘ذْ. ػٍٙیٗ ثٛد. دیٍش ٕ٘ی تٛا٘ؼتٓ ٚص٘ؾ سا تحُٕ وٙٓ. ػشْ 

وبُٔ ؿىؼت.  ،چؼجیذ ٚ ػذ ٌشد٘ٓ سٚ ثٝ خّٛ خٓ ؿذ ٚ پیـب٘ی اْ ثٝ اِٚیٗ تىیٝ ٌبٜ
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أب ٕٞیٗ وٝ ٔٗ ٚاوٙـی ٘ـبٖ ٘ذاد. ٔثُ دسخت ایؼتبد. ثذٖٚ ٞیچ عىغ اِعّٕی. اثتذا 

 خٛاػتٓ عمت ثىـٓ وؿ دػتؾ سا پـت ػشْ ٌزاؿت ٚ ٌفت:

 ثٕٖٛ تب آسْٚ ؿی.-

اٌش اؿتجبٜ  حشوتی ٞؼت دس تىٛا٘ذٚ"یبد ٔتٙی وٝ دس ایٙؼتبٌشاْ خٛا٘ذٜ ثٛدْ اـتبدْ. 

ٚ  وٝ پیبپی دس حبَ ظشثٝ خٛسدٖ اػت وٝ طشـی اص ٔجبسصٜ "داچیٓ ػٝ"٘ىٙٓ ثٝ ٘بْ 

طٛس ثٍٛیٓ: خٛدؽ سا  ایٗ .چؼجب٘ذ تٛا٘ذ وبسی ثىٙذ، خٛدؽ سا ثٝ حشیؿ ٔی دیٍش ٕ٘ی

وٝ  ٌیشد ؿٛد ٚ اٚ سا دس ثؽُ ٔی لذس ثٝ اٚ ٘ضدیه ٔی آٖ .ا٘ذاصد دس آؼٛؽ حشیؿ ٔی

ذایـبٖ داٚس خ .ای ثض٘ذ ثٝ اٚ ظشثٝ -ٚ طجك لٛا٘یٗ، ٘جبیذ  -تٛا٘ذ  حشیؿ دیٍش ٕ٘ی

...! ٌبٞی، آٖ وٝ خٛدؽ سا ثٝ تٛ چؼجب٘ذٜ، یبسی .ؿٛد وٙذ ٚ ٔجبسصٜ اص ػش ٌشـتٝ ٔی ٔی

پٙبٞی ثٝ  ٘ٝ اص ػش ٔحجت، وٝ اص ثی وٝ خٛدؽ سا ثٝ تٛ ٘ضدیه وشدٜ ٚ دس ثؽُ ٌشـتٝ، 

وٝ خض   ای لذس آصاسؽ دادٜ ای ٚ آٖ لذس ثٝ اٚ ظشثٝ صدٜ ؿبیذ آٖ .آؼٛؽ تٛ اـتبدٜ اػت

 "ت.ایٗ ساٞی ثشایؾ ٕ٘ب٘ذٜ اػ
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وانست می تی د، کساو به خودش پناه بردم. مگر به جز یاسر سفیگفت بمان و ماندم. از 

بود،  ره شدهد ذخیآنقدر ماندم تا هرچه آب پشت س ؟یاسر سیاه نجات دهد چنگالمرا از 

 هایمتخلیه شود. وقتی های هایم به هق هق مبدل گشت، دستش را از روی مو

ای من شک هابرداشت و شانه هایم را گرفت و مرا از خودش دور کرد. پیراهنش از 

ا رتانش و دسااما صورتم را پاک کردم. خجالت می کشیدم نگاهش کنم.  شده بود. لکه

 دو طرف صورتم گذاشت و سرش را خم کرد تا مرا بهتر ببیند.

 خوبی؟-

 :بینی ام را باال کشیدم و گفتم

 ببخشید. لباست خیس شده.-

 فت:گرهایم کرد و نگاهی به خودش انداخت و دکمه های باز شده را بست و 

 اشکال نداره. بیا یه کم بشین. -

 اییدم.پرا  کشیدم و زیر چشمی او نشستم و لیوان آبی که روی میز مانده بود سر

 موبایلش را چک کرد و گفت:

 ش بدم؟ساعت سه شده. چی میخوری سفار-

 انگشتانم را دور لیوان حلقه کردم.
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 گرسنه نیستم. ممنون.-

 کنارم نشست.

 مطمئن؟-

 سرم را باال و پایین کردم.

 اعت آخرس اگه حالت بهتره یه آب به صورتت بزن که بریم. می خوام این چند سپ-

 رو با ثامر باشم. 

 لیوان را دوباره روی میز گذاشتم.

 کی میری؟-

 دستهایش را از دو طرف کشید.

 یی داخل اون راهروئه.فردا، صبح زود. دستشو-

ه حشت زدوودم خی اطاعت کردم و به سمتی که هدایتم کرده بود رفتم. از دیدن قیافه

. ه بودمی ها شدگرفته بود. شبیه زامبفرا ی سیاهی شدم. دور چشمان قرمزم را هاله

دیدم  گشتممشت مشت آب به صورتم پاشیدم و کمی چشمانم را مالش دادم. وقتی بر

 فتم:دم و گن کرکتش را پوشیده و با موبایلش مشغول است. من هم سریع پالتویم را ت

 من حاضرم. -

 بعد از من بیرون آمد و در را پشت سرش قفل کرد و گفت:
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 دونه. ر می گربنبالت. میبره و یه نفر رو میفرستم دی بعدی فیزیوتراپیته. فردا جلسه-

 باشه. مرسی.-

 ی بعدی داخل آسانسور بود.جمله

ه و . با گریست. به من اعتماد کنو جمع و جور کنی به نفع همههرچی زودتر خودت ر-

 خودخوری هیچی عوض نمیشه. فقط خودت رو عذاب میدی. 

 فت.گباغ  ی بعدی را دم در قبل از ورود بهکردم. جمله سرم را باال و پایین

 سی بدونه.ی بارداری مادرم هم یه رازه بین من و تو. نمی خوام کقضیه-

 بلند نمی شدند. از درد و تورم پلکهایم

 نگران نباش. من دهنم قرصه.-

 خندید.

 تنها خصلت مثبتت!-

 ی آخر را من گفتم. پشت در ساختمان خودمان.جمله

 نونم. به خاطر همه چی. مم-

 زنگ را زد و گفت:
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 از اینجا به بعد رو خودت میری؟-

 اوهوم.-

 کوتاه اما نافذ نگاهم کرد و گفت:

 فعالً.پس -

ر در را برایم ماد پله ها را پایین رفت و از دیدم خارج شد. خاص خودش و با چابکی

 گشود. در آغوشش فرو رفتم.

 چقدر چشمات قرمزه. گریه کردی؟-

واب جسوالش را بی کنار هم نشستیم. او هم دست کمی از من نداشت. چشمان 

 گفتم: بی مقدمه گذاشتم و

قلی وشگل و نخه آپارتمان یپول داریم.  جا بریم؟ خودمون کلیمامان می خوای از این-

 .گیریمبصله ز این خونه و آدماش فام امیه ک و دوتایی زندگی می کنیم. می خریم

 با تعجب گفت:

 چرا باید همچین کاری کنیم؟ -

 م.افتاد تته پتهیش عجیب و غیر منتظره بود که به برااین سوال آنقدر 

 ...ی بد داری.اطرهاین خونه کلی خ خب تو از این کوچه و از-

 لبخند گرمی زد.
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 خوب دارم. ی کلی هم خاطرهجاش به -

 ن و من کردم.م

 یاسر...-

 دستم را نوازش کرد.

 دارن و دم هست که دوستمونآعالمه یه که فقط یاسر زندگی نمی کنه.  تو این خونه-

یا  ا عمو؟ال؟ یدور شی؟ یا لیدوستشون داریم. تو می تونی به خاطر یاسر از یاسین 

 ی ما که فقط یاسر نیست. خانوادهمامان و بابا بزرگت؟ 

 دستش را بلند کردم و به لبهایم چسباندم.

 من به خاطر تو میگم. میخوام تو راحت باشی. -

 صورتم را بوسید.

خونه  از این ن اینجا راحتم. خوشبختم. آرومم و می دونم واسه تو هم هیچ جا بهترم-

 آدماش نیست. و

**** 

میخوابی و سالها اتفاق می افتد. گاهی شب گاهی بزرگ شدن بدون گذشت ماه ها و 

. یک شده استصدها سال به سن و سالت اضافه می بینی بیدار میشوی صبح که 
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به  اتفاق، یک حرف، یک خاطره، یک تکان و حتی یک نگاه می تواند تو را از کودکی

ک میانسال بودم. نمی توانستم چشم از تاریکی باغ میانسالی برساند و من همان کود

بگیرم. عمو همیشه دم از طلسم بن بست هیفده می زد. بن بستی که عشقهای ناکام 

بسیار به خود دیده بود. دلم می خواست می توانستم زمان را به عقب بازگردانم. مثالً 

فقط به خاطر آن ی قاجار و حتی عقب تر از آن. چون شک نداشتم این بن بست، دوره

دیوار ته کوچه، بن بست نامیده نشده. مطمئن بودم کسی، شبی، در زمستان سردی، 

آنچنان به بن بست رسیده که دیوار کشیده بر همه چیز، حتی این کوچه و تا ابد خانه 

در سرم  ی لجبازییصداها و آدمهایش را طلسم کرده است. خرافات بود؟ نمی دانم. اما 

م حاال خوشبخت یخارج از این کوچه پیدا می کردرا  مانکه اگر عشق می گفت

عمو هم خوشبخت بود، مادر هم خوشبخت بود. ربابه و  من خوشبخت بودم.م.یبود

این بن بست راه را بر هر عشقی  و طلسم بستگیانگار که ریحانه هم خوشبخت بودند. 

من دیگر عاشق این کوچه نبودم. می دانستم از چشمانش خون میچکد. می بست. 

 ی بسیار است. و دستش آلوده به جگرهای سوخته سینه اش پر از رازهای مخوف

به بالکن رفتم. دلم می خواست زودتر با صدای اذان، شنلم را روی دوشم انداختم و 

آنقدر نمی توانستم دراز بکشم.  آفتاب بدمد. انگار تختخوابم عقرب داشت و نیشم میزد.

 آرامشفکر و خیال کرده بودم که سلول به سلول مغزم برای لحظه ای خواب و 

شنل را بیشتر دور خودم پیچیدم و به سیاهی باغ زل زدم. صدای  التماسم می کردند.

سستی را از چشمم پراند. در یک ثانیه هزار جور فکر کردم. اما  شکسته شدن یخ ها

دیدن اندام سیاه پوش یاسر خیالم را راحت کرد. حواسش به من نبود. پایش را روی 
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ی کفشش را دوباره بست. کمی عقب نشینی کردم ی استخر گذاشت و بند باز شدهلبه

اشت فهمیدم عازم است. که کمتر در معرض دیدش باشم. از ساک کوچکی که همراه د

 ی کاپشنش را باال داد و دستانش را داخل جیبش فروساک را روی زمین گذاشت، یقه

که همیشه می کرد و من هنوز کاری برد و مثل همیشه زل زد به انتهای استخر. 

     با خودم فکر کردم اینبار کجا نفهمیده بودم توی آن استخر دنبال چه می گردد! 

می رود؟ اینبار چه کارهای غیرممکنی را ممکن می کند؟ اینبار با کدام غول و اژدهای 

اینبار بر فراز کدام آتشفشان فعال پرواز می کند؟ دستانش را از جیب  دوسر در می افتد؟

قالب کرد و سرش را رو به آسمان گرفت.  آورد و هر دو را پشت گردنش بیرون

آنقدر که دلم آشوب شد. خشمش را به جان آشفتگی عجیبی از حرکاتش پیدا بود. 

. غضب توی چشمش نشان میداد خریدم و به باغ رفتم. با صدای قدمهایم سریع چرخید

با لحن گزنده ای منتظر من نبوده. مرا که دید از گاردی که گرفته بود خارج شد و 

 گفت:

 خبریه؟باز  اینجا چکار میکنی؟-

 بود.ناسر نمی توانست بد نباشد. نمی توانست نیش نزند. اگر زخم نمی زد که ی

 مدم از زیر قرآن ردت کنم.از بالکن دیدمت. او-

 قرآن نشست.  نگاهش روی
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 تا االن واسه این بیدار بودی؟-

 جلوتر رفتم.

 دیدمت.  نه. نتونستم بخوابم. تصادفی-

 با انگشتانش پوست شقیقه اش را به عقب کشید.

صفه ننکردن شب و  برو داخل. تا وقتی هم نرده ها رو نصبکارت رو بکن و باشه -

 . فاظ نصب کنمی شما هم حشب نیا تو باغ. وگرنه مجبور میشم دور خونه

 بی دلیل، تند بود.

 کردیم. چی شد؟ اینهمه سال بدون نرده سر-

 کی، بهر خشچنان ابروهایش را به حالت تمسخر باال برد که همچون ماهی مانده ب

 تکاپو افتادم.

 که چی شد رو تو بهتر در جریانی. من از جزییاتش خبر ندارم.این-

 شدم.می کرد شرمگین در موردم که مسمومی ی از فکرها

 وفت اون اتفاق رو بهم بزنی؟تا کی می خوای سرک-

 پوفی کرد و بی حوصله جواب داد:

تا وقتی که واقعاً به قباحت کاری که کردی پی ببری. تو همین فردا صبح عاشق -

 بشی، شبش پسره تو اتاقته.
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    سفید  ز آنااینهم از خواص این کوچه بود. یاسر در بن بست هیفده سیاه و خارج 

 می شد.

 واقعاً منو اینجوری شناختی؟-

 ی محکمی به سنگی که جلوی پایش بود زد و گفت:ضربه

 نه ترنج. یه چیزی می گم دوباره دلت می شکنه. برو تو خو-

 هم دم رفتنش. آن قصد دعوا نداشتم. من دیگر دعوا نمی کردم.

 ؟شده شکستن دل من واست مهماز کی تا حاال -

  .ابرویش حمله کردند دو به فضای بین و سهمناک دوباره ابرهای سنگین

و رو دن با تع فقط کل کل کرتو این اوضا .اداغونه. سر تو خالی میکنم مترنج اعصاب-

 کم دارم. بده قرآن رو ببوسم و برو. 

لم ما دخواستم بگویم خالی کردن دق دلی هایت سر من، عادت همیشگی توست. ا

 نیامد.

 چرا اعصابت داغونه؟ چی شده؟-

 محکم روی چشمانش کشید.اینبار انگشتانش را 
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 ما االناامر سرما خورده. از سر شب تک سرفه میزد، فکر نمی کردم مهم باشه. ث -

 گذاشتمش پیش دیدم بدجوری تب داره. دارو دادم بهش. روم نشد منا رو بیدار کنم،

 یاسین. اونم که بی خیال.

 بدون لحظه ای مکث گفتم:

جا که ل خوب نشه نمیذارم بره اونبهش هست. تا کام خب بیارش پیش من. حواسم-

 عرفان و ایمان هم درگیر نشن.

  مردد نگاهم کرد.

 مطمئنی؟-

 تبسمی بر لب نشاندم و گفتم:

 عمته.روحی بودن ثامر واسم ن ن شرایطایتو  ، من مطمئنم.یاگه تو مشکلی ندار-

 کمی نرم شد.

 س تو برو داخل. میرم وسایلش رو جمع می کنم و میارمش.پ-

الش ندتا بیدن چبازگشتم و با چاحساس کردم بال درآورده ام. با خوشحالی به اتاقم 

روی  رگ همکه از تخت نیفتد. برای احتیاط یک بالش بزحصاری برای ثامر ساختم 

رام مد و آآمن  زمین گذاشتم. یاسر در حالیکه پسرش را در آغوش گرفته بود به اتاق

 گفت:
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 ه نمیذاره برم.خدا کنه بیدار نشه. وگرن-

 ن آوردم.من هم صدایم را تا جایی که می شد پایی

 ا. خودمم اینطرفش دراز می کشم. نگران نباش.بذارش اینج-

رد به وع کشرسرش را تکان داد اما همینکه خم شد ثامر محکم گردنش را چسبید و 

 وکشید  رازد و . کالفگی از سر و روی یاسر می ریخت. نگاهی به من انداختنق زدن

ادت عه آن بست که هر دو سید پوزیشنی ثامر را هم روی شکمش گذاشت. به نظر میر

ا بست انش ریاسر هم چشمدارند. ثامر سرش را روی گلوی یاسر گذاشت و و وابستگی 

مام تتلخی  ود کهبی شیرین و قشنگی و با دستش، کمر ثامر را ماساژ داد. آنقدر صحنه

ن ارامششم. آساعتهای گذشته را شست و پاک کرد. همانطور ایستادم و نگاهشان کرد

ش ی پیهد دقیقی یاسر اثری از تنش چنو به من سرایت کرد. نه در چهره یکدیگربه 

 ی بدهرد و بچکاثر  پدر ی نه من آشوب بودم. نوازش ها ق می زد وبود و نه ثامر ن

شها جا داد ین بالبرا  یاسر با احتیاط ثامر خواب شده، در عرض چند دقیقه دوباره خوابید.

 . تمامبکند نمی توانست دل پیشانی اش را بویید و بوسید. و چندین بار دستها و

  وجودش حسرت بود.

 یدم.مگرانش نباش. مثل چشمام مراقبشم. وقتی برگردی صحیح و سالم تحویلت ن-

 پتو را روی تنش کشید و گفت:
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  نمی دونم بازم میبینمش یا نه. فقطدونم. می اینو -

 اختمانی که پی اش ویران شده فروریخت.دلم همچون س

 یگردی.این چه حرفیه؟ معلومه که برم-

 برخاست و در حالی که هنوز نمی توانست چشم از ثامر بگیرد گفت:

ی اگه کم و کسرهست. داروهاشم تم داخل ساکش. هرچی به ذهنم میرسید ریخ-

   دم.زاد کرقم آداشتی یا بگو یاسین بیاره یا خودت برو و بردار. ورودت رو به اتا

 ی قبلش بود. آشوب دوباره برگشته بود.هنوز ذهنم درگیر جمله

 ندفعه ماموریتت متفاوته؟ کجا میخوای بری؟ ای-

 بی خیال ثامر شد و باالخره مرا هم دید.

 من همیشه ماموریتام متفاوته.-

 دوباره دلم به پیچ و تاب افتاد.

 خب چرا اینجوری گفتی؟ خطرناکه؟-

 رو به رویم ایستاد.

 من همیشه ماموریتام خطرناکه. -

 به کاپشنش دخیل بستم.
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آخه  ده.ز دست بس نرو. عمو طاقت یه داغ دیگه رو نداره. ثامر نمی تونه تو رو هم اپ-

 مگه جون اینقدر بی ارزشه که اینجوری تو خطر میندازیش؟

 دستی به موهایش کشید و گفت:

چسبم به جون خودمون و بتی دو دسو  یمفکر کناینجوری  ماهماگه قرار باشه -

 محافظت کنه؟مردم  کشور وکی قراره از  مونخانواد

 اشک توی چشمم حلقه زد.

 ری.یده دادمصیبت  ییه خانواده ی بی مادر داری. یه پدر پیر داری.ولی تو یه بچه-

 با انگشتش به نوک بینی ام زد و گفت:

دن رار کرفه ترسیدن و صالً توجیه خوبی واسخانواده دارن دخترعمو. خانواده ا همه-

 نیست. 

. ده بودست داجبروتش را از دنگاهش مصمم بود. راسخ و بدون ترس. مرگ برای یاسر 

 این را در چشمانش دیدم.

 نه.زداقل این یه بار رو نرو. اینجوری گفتی دلم خالی شده. دلم شور می ح-

 کاپشنش را آزاد کرد اما دستهایم را رها نکرد.
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 .گ میکنیترس. هیچیم نمیشه. یه هفته دیگه برمیگردم و دوباره واسم آرزوی مرن-

 دستم را بیرون کشیدم و محکم به سینه اش زدم.

 رگ نکردم.ممن هیچ وقت واسه تو آرزوی -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

  گران نباش. حواسم به خودم هست. هر وقت بتونم بهت زنگ می زنم. ن-

 و تاکید کرد.

 بتونم با ثامر حرف بزنم. ممنونم که مواظبشی.که -

ید و رد ره بوسبا . سهمقرآن را بوسید. به یکبار راضی نشدم. دوباره بوسید. راضی نشد

 شد. تا دم در همراهش رفتم و گفتم:

 ن.کنت نشور. به ثامر فکر اینجوری دست از جو تو رو خداواست صدقه میدم. -

 گفت: و ی گوشم را هدف گرفتاینبار الله

 فکر می کنم. نترس. -
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 تا ذكٛ٘ت زض اتاق ضا تاظ وطزْ ٚ ٌفتٓ:

 یاؾیٗ...-

ی ٔماتّٓ جیػ تّٙسی وكیسْ ٚ صٛضتٓ ضا تٝ زیٛاض چؿثا٘سْ. ـطیاز اٚ أا تا زیسٖ صحٙٝ

 ٞٓ تٝ ٞٛا ضـت:

 ظٞطٔاض. لّثٓ اـتاز تٛ قٛضتٓ. -

 زؾتٓ ضا ضٚی چكٕا٘ٓ ٌصاقتٝ تٛزْ.

 چٝ ٚلت قّٛاض عٛض وطز٘ٝ؟ -

 عصثا٘ی قسٜ تٛز. 

٘ظط تثركیس وٝ تا قٕا ٕٞاًٞٙ ٘ىطزٜ تٛزْ. اظ ایٗ تٝ تعس لثّف تٕاؼ ٔی ٌیطْ ٚ -

 ٔی پطؾٓ.

 صسایف ضا ٘اظن وطز.

ضاٜ  تط٘ج جٖٛ تٝ ٘ظطت وسْٚ قٛضتٓ ضٚ تپٛقٓ؟ اٚ٘ىٝ لّثای آتی زاضٜ یا اٚ٘ىٝ ضاٜ-

 ؾفیس ٚ لطٔعٜ.

 ٘تٛا٘ؿتٓ ٘رٙسْ.
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 ایٙمسض ظایع ِثاؼ ٔی پٛقی؟ٚالعاً -

 عصثی تط قس.

تا جٙاتعاِی ٘ماؼی اظ ٔٙٛ چٖٛ تط ٍ٘اٜ وٗ. ذجاِت ٘ىف. ٔی ذٛای تطٌطز زلیم-

 ظیاضت وطزی وٝ ذٛزْ ٞٙٛظ ٔفترط ٘كسْ تثیٕٙكٖٛ.ویفیت ـَٛ اچ زی 

 ذٙسٜ اْ قست ٌطـت.

 پٛقیسی وٝ تطٌطزْ؟-

ضا ٘ساز. زؾتٓ ضا اظ ضٚی چكٕا٘ٓ تطزاقتٓ ٚ آٞؿتٝ تطٌكتٓ. زاقت وٕطتٙسـ ضا جٛاتٓ 

ٔی تؿت ٚ ٔثُ قٕط تٝ ٔٗ ذیطٜ قسٜ تٛز. ذٛزْ ضا تطای یه ٌٛقٕاِی حؿاتی آٔازٜ 

 وطزْ.

  ٔعصضت ٔیرٛاْ.-

 اـ تطظذی تٛز.لیاـٝ

ضٚ وٝ ٔیطٜ یٝ زضی ٔیع٘ٝ. وی ٔی ذٛای ایٗ چیعا  ؼٛیّٝ ٞٓتٛ وی آزْ ٔیكی؟ آزْ -

 یاز تٍیطی؟

 وّٝ اْ ضا ذاضا٘سْ.

 تّسْ. ِٚی تا تٛ وٝ ایٗ حطـا ضٚ ٘ساضیٓ.-

 اتطٚٞایف ضا تاال زاز.
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 ایٙسـعٝ وٝ تٛ حْٕٛ ٌیطت ا٘ساذتٓ ٔی ـٟٕی تا ٕٞسیٍٝ زاضیٓ یا ٘ساضیٓ.؟ یجس-

 ٌطز٘ٓ ضا وج وطزْ.

 زض ٔی ظ٘ٓ. اظ ایٗ تٝ تعستثركیس زیٍٝ. -

 ٕٞچٙاٖ اٚلاتف تّد تٛز.

 ٛای حاال؟چی ٔی ذ-

 تا ذٛاؾتٓ حطؾ تع٘ٓ صسای عٕٛ ضا قٙیسْ.

 .ٞا یاؾیٗ تیا تطٚ ز٘ثاَ ایٗ ٘طزٜ ٞا. یاؾط تطٌطزٜ ضٚظٌاضت ضٚ ؾیاٜ ٔی وٙٝ-

 اذٕٟایف تستط زض ٞٓ ضـت.

 ای تاتا، ذٛ٘ٝ وٝ ٘یؿت. والؼ ٔمسٔاتی جٟٕٙٝ. -

 ٚ تّٙستط ازأٝ زاز.

 .زاضْ ٔیطْ-

 واپكٙف ضا تطزاقت ٚ ضٚ تٝ ٔٗ وطز.

تٛ ٞٓ ٞطچی ٔی ذٛای تٍی تعساً تٍٛ. ایٗ ٘طزٜ ٞا ضٚ ٘صة ٘ىٙٓ واپیتاٖ تا یٝ زوٕٝ -

 ٔٙٛ تطٔیٍطزٚ٘ٝ تٝ تٙظیٕات واضذٛ٘ٝ. ـعالً.
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٘اأیس اظ اتاق یاؾیٗ تیطٖٚ آٔسْ ضـت ٚ ٔطا تا حطـی وٝ زض زٞا٘ٓ ٔا٘سٜ تٛز جا ٌصاقت. 

ىطز. تا زیسٖ ٔٗ چٟطٜ ٚ تٝ اتاق عٕٛ ضـتٓ. جّٛی آیٙٝ ٔٛٞای وٓ پكتف ضا قا٘ٝ ٔی

 اـ ٌكٛزٜ قس.

 ذٛـ اٚٔسی تاتا. -

 ٌٛ٘ٝ اـ ضا تٛؾیسْ. 

 ٔطؾی. قٕا ٞٓ زاضیٗ ٔیطیٗ؟-

 آضٜ زذتطْ. چیعی قسٜ؟-

 ضٚی ترتف ٘كؿتٓ. 

 تا عجّٝ ضـت. صثحٛ٘ٝ ذٛضزیٗ؟٘ٝ. تا یاؾیٗ واض زاقتٓ. اٚ٘ٓ -

 ِثرٙسـ ٚؾیع تط قس.

 ذٛضزْ ذٛضزْ. ثأط چؽٛضٜ؟-

ی تاتاـ ضٚ ِٚی زیٍٝ ؾطـٝ ٕ٘ی ظ٘ٝ. تثٓ ٘ساضٜ. ـمػ تٟٛ٘ٝٛظ. ذٛتٝ. ذٛاتٝ ٞٙ-

 ٔیٍیطٜ. 

 عٕٛ آٜ وكیس ٚ ضٚی صٙسِی ٘كؿت.

 ضـتٝ. ذثطی اظـ ٘یؿت؟االٖ چٙس ضٚظٜ-

 ؾطْ ضا تٝ چپ ٚ ضاؾت تىاٖ زازْ.
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ٔٗ حتی قثا ٞٓ ٌٛقیكٓ ذأٛقٝ. ذثطی ٘یؿت. ٌفت ظً٘ ٔیع٘ٝ ِٚی اصالً ٘عزٜ. -

 . ضٚقٗ ٔیصاضْٔٛتایّٓ ضٚ 

 عٕٛ چكٕا٘ف ضا ٔاِیس ٚ ظیطِة ٌفت:

یاقاض یٝ تاض ٔٙٛ وكت. ایٗ پؿط ٞط ضٚظ ٔی وكٝ. ٚلتی ٘یؿت ٞطتاض وٝ ٔٛتایّٓ ظً٘ -

ٔی ظ٘ٝ، زض ذٛ٘ٝ ضٚ ٔی ظ٘ٗ یا یٝ ؼطیثٝ ٔیاز ؾطاؼٓ، ٔی ٔیطْ ٚ ظ٘سٜ ٔیكٓ. ٕٞف 

 ٚ٘ٝ ٔٗ چی ٔیىكٓ. تسٚ٘ٝ ٞٓ تطاـ ٟٔٓ ٘یؿت.ٔٙتظط یٝ ذثط تسْ. اٖٚ وٝ ٕ٘ی ز

 پكت ؾطـ ایؿتازْ ٚ قا٘ٝ ٞایف ضا ٔاؾاغ زازْ.

تیپیه زیٍٝ. ٕٞیكٝ ٕٞیٗ تٛزٜ. ٔی ٌٝ ظٚز ٔیاْ ٚ ٔیطٜ ٚ زٚٔاٜ تعس پیساـ  یاؾطِ-

 ٔیكٝ. ٔیٍٝ ظً٘ ٔیع٘ٓ زضیػ اظ یٝ  زٚ٘ٝ اؼ اْ اؼ. چٝ ا٘تظاضی زاضیٗ؟

 ظیازیٝ؟ یذٛاؾتٝا٘تظاضْ ایٙٝ وٝ یٝ وٓ ٞٛای ایٗ ٔٛٞای ؾفیس ضٚ زاقتٝ تاقٝ. -

 ٔٗ حك ضا تٝ عٕٛ ٔی زازْ. أا ٕ٘ی ذٛاؾتٓ آتف ضا قعّٝ ٚضتط وٙٓ.

اٚ٘ٓ عمایس ذٛزـ ضٚ زاضٜ عٕٛ جٖٛ. قایس اظ ٘ظط ٔا لاتُ زضن ٘ثاقٝ. أا ٚلتی تٝ -

ؾت. اٌٝ أثاَ عا٘ٝ ٚ ٚؼٗ پطؾتا٘ٝقجاجؿٛضا٘ٝ ٚ چمسض  یٓعٕمف ٍ٘اٜ وٙیٓ ٔی تیٙ

اِماعسٜ ٚ اظ ایٗ ؼطـٓ زاعف ٚ پػان  یاؾط ٘ثٛزٖ االٖ اظ اٖٚ ؼطؾ ضیٍی ٚ ؼاِثاٖ ٚ

ٚ ٞعاض وٛـت ٚ ظٞطٔاض زیٍٝ ایطاٖ ضٚ تا ذان یىؿاٖ وطزٜ تٛز٘س. واضی وٝ ا٘جاْ ٔیسٜ 
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ضٚظ تطٜ طزٜ ٌطـت. وی ذٛقف ٔیاز ٞط ي ٚ لاتُ اـتراضٜ وٝ ٕ٘یكٝ تٟف ذاٚ٘مسض تعض

 ؟تجٍٙٝ ز٘سٚ٘ای تیعـتا ٚ ٌطؾٙٝ تٕؿاح یٝ تٛ زٞٗ 

 عٕٛ زؾتف ضا ضٚی زؾت ٔٗ ٌصاقت ٚ ٌفت:

آضٜ أا ٔٗ زیٍٝ ؼالت ٘ساضْ تاتا جٖٛ. تحُٕ یٝ ٔطي زیٍٝ ضٚ ٘ساضْ. ٔا ذیّی ٚاؾٝ -

حطؾ ظزٖ تا ٕٞسیٍٝ ضاحت ٘یؿتیٓ. ِٚی ایٙثاض وٝ تطٌكت تٛ تٟف تٍٛ. ٚاؾٝ ذسٔت 

حتٕاً ٘ثایس تطٜ تٛ ٔطظ ٚ وٜٛ ٚ وٕط. ٔٙا ذٛزـ زٚتا تچٝ زاضٜ. تٛ ٚ یاؾیٗ تٝ وكٛض وٝ 

ٞٓ یىی زٚ ؾاَ زیٍٝ ٔیطیٗ ؾط ذٛ٘ٝ ظ٘سٌی ذٛزتٖٛ. تىّیؿ ٔٗ ٚ ٔازضتٓ وٝ 

ایٗ ؼفُ ٔعصٛٔی وٝ حاصُ ٕٞیٗ  اٌٝ ظتٛ٘ٓ الَ اتفالی ٚاؾف تیفتٝ ٔعّٛٔٝ.

 ٔی ذٛاز تعضي وٙٝ؟ضٚ وی  ات جؿٛضا٘ٝ ٚ قجاعا٘ٝ ٚ ٚؼٗ پطؾتا٘كٝاعتماز

 حاَ تٛزْ وٝ عٕٛ صٛضتٓ ضا ٕ٘ی تیٙس.پٛظذٙس ظزْ ٚ ذٛق

 عٕٛ جٖٛ؟ تٝ ٘ظط قٕا یاؾط تٝ حطـای ٔٗ ٌٛـ ٔیسٜ؟ ٔٗ چی تٟف تٍٓ آذٝ؟-

 عٕٛ ٘فؿف ضا ٔحىٓ تٝ تیطٖٚ ـٛت وطز ٚ ٌفت:

 آخ ضتاتٝ. آخ. ٔٙٛ تا ویا تٟٙا َٚ وطزی ٚ ضـتی؟ -

ٔطیط تط ٚ زِٓ ؾٛذت. ذیّی تیكتط اظ ؾٛذتٗ... جعؼاِٝ قس. عٕٛ تعس اظ ٔطي یاقاض 

 پیطتط ٚ وٓ تحُٕ تط قسٜ تٛز. ذٓ قسْ ٚ ٌٛ٘ٝ اـ ضا تٛؾیسْ.
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ایٙمسض ذٛزتٖٛ ضٚ اشیت ٘ىٙیٗ. یاؾط یٝ آزْ حطـٝ ایٝ. اظ پا ا٘ساذتٙف واض ضاحتی -

ـ ٘یؿت. قٕا تؿپطیسـ تٝ ذسا ٚ ذیاِتٖٛ ضاحت تاقٝ. أطٚظ ٚ ـطزاؾت وٝ ؾط وّٝ

 ضٚی وٙٝ. ٔٗ لَٛ ٔیسْ. پیسا قٝ ٚ زٚتاضٜ ضٚ اعصاب ته تىٕٖٛ پیازٜ

 ِثرٙسی ضٚی ِة عٕٛ ٘كؿت.

 تسلّمٝ ِٚی زٚؾت زاقتٙیٝ. ٍٔٝ ٘ٝ؟-

 ذٙسیسْ ٚ تٝ تٕؿرط ٌفتٓ.

 آضٜ ٚالعاً ذیّی زٚؾت زاقتٙیٝ.-

**** 

 اظ ؾاذتٕاٖ عٕٛ وٝ تیطٖٚ آٔسْ تٝ ِیال پیاْ زازْ:

 تعس اظ ٔسضؾٝ تیا ذٛ٘ٝ ٔا، ٕٞیٗ جا ٘اٞاض ٔی ذٛضْ.-

اظ زیكة وٝ تا ٞٓ حطؾ ظزٜ تٛزیٓ ِحظٝ ای اظ ـىطـ تیطٖٚ ٕ٘ی آٔسْ. تٝ اتالٓ 

تاظٌكتٓ. ثأط ٕٞچٙاٖ ذٛاب تٛز. پیكا٘ی اـ ضا ِٕؽ وطزْ. تة ٘ساقت. ذیآِ ضاحت 

 قس ٚ پیاْ ضؾیسٜ اظ ٘ؿیٓ ضا تاظ وطزْ. 

 ی ٔا تٝ صطؾ قاْ زعٛتیس. ٞیچٛ٘ٝ تٟا٘ٝ ای ٞٓذاْ٘ٛ ؾتاضٜ ؾٟیُ، أكة ذٛ٘ٝ-

 پصیطـتٝ ٘یؿت. 
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ی زوتط ِٔٛٛی تًٙ قسٜ تٛز. أا زٚؾت زاقتٓ تطْٚ. زِٓ تطای ـعای ذا٘ٝ ٚ ذا٘ٛازٜ

یاؾط، پؿطـ ضا تٝ ٔٗ أا٘ت زازٜ تٛز ٚ ٘ٝ ٔی تٛا٘ؿتٓ تٟٙایف تٍصاضْ ٚ ٘ٝ اجاظٜ 

 زاقتٓ اٚ ضا تا ذٛزْ تثطْ. جٛاب زازْ:

 تعس تط٘أٝ تصاضیٓ؟ یپٙجكٙثٝایٗ ٞفتٝ ٕ٘ی تٛ٘ٓ. ٚاؾٝ -

ٙىٝ ٘ؿیٓ اؾت تا ذٙسٜ ذیاَ ای ٝی ٔٛتایُ اـتاز. تضٚی صفحٝ "٘اقٙاؼ" یوّٕٝ

 :جٛاب زازْ

 ی تعس تیاْ.ذسا لَٛ ٔیسْ ٞفتٝ٘عٖ. تٝ وتىٓ -

 پكت ذػ وٝ ؼٛال٘ی قس تٝ قه اـتازْ.ؾىٛت 

 اِٛ؟-

 وجا تٝ ؾالٔتی؟-

 ظزٜ ٌفتٓ:شٚق 

 یاؾط؟ ذٛزتی؟-

 صسای اٚ ٞیچ تؽییطی ایجاز ٘كس.زض 

 ٔی زٚ٘ؿتٓ ایٙمسض ذٛقحاَ ٔی قی ظٚزتط ظً٘ ٔی ظزْ. -

 اـ ضا ٘ازیسٜ ٌطـتٓ.ؾطزی 

 پطؾیس تٕاؼ ٌطـتی یا ٘ٝ؟ ذیّی ٍ٘طا٘ت تٛز. عٕٛ ٔی ٘یٓ ؾاعت پیفٕٞیٗ -
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 چؽٛضٜ؟ظً٘ ٔی ظ٘ٓ تٟف. ثأط -

 جٛاب زازْ.پطا٘طغی 

 زِف ٚاؾٝ تٛ تًٙ قسٜ.ذٛتٝ. ـمػ حاِف ذیّی قىط ضٚ ذسا عاِیٝ. -

 زٚض ٚ ٘عزیه ٔی قس.صسایف 

 ٞٙٛظ پیف تٛئٝ؟ -

ٕٞیٗ ذاؼط تا ٟ٘ایت ٔحاـظٝ ی تعسی اْ چیؿت. تٝ زا٘ؿتٓ ٚاوٙكف تٝ جّٕٕٝ٘ی 

 واضی ٌفتٓ:

یٝ زٚ٘ٝ ترت ذیّی ٚلت ٘ساضٜ.  أٙٔیكٝ تٟف ضؾیس. ٚ ضاحت تط تیكتط  آضٜ. ایٙجا-

ٚلتایی وٝ تٛ ٘یؿتی پیف ٔٗ  تاذطیسیٓ ٚ زاذُ اتاق ٔٗ ٌصاقتیٓ ٚاؾف جسیس 

  تٕٛ٘ٝ.

  ٞٓ ؾىٛت وطز.تاظ 

 اقىاِی زاضٜ؟-

 ؟وٝ ٕ٘ی وٙٝاشیتت  ٘ٝ. ذیّی ٞٓ ذٛتٝ. ٕٔٙٛ٘ٓ.-

 ضاحتی وكیسْ. ٘فؽ 
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ٚلتی اٚٔسٜ ٞطچی ؼٓ ٚ ؼصٝ زاقتیٓ تا ذٛزـ ؼ. اظ ٝاشیت؟ ایٗ تچٝ یٝ ـطقت-

 ؾطٖٔٛ ضٚ ٌطْ وطزٜ وٝ زیٍٝ ـطصت ـىط ٚ ذیاَ ٘ساضیٓ.اٚ٘مسض تطزٜ. 

 االٖ؟ ٔی ذٛاْ تاٞاـ حطؾ تع٘ٓ.وجاؾت  اْٚٞٛ.-

 الی زض اتاق ضا تاظ وطزْ.آٞؿتٝ  ٔی ضؾیس.ذؿتٝ ٚ وؿُ تٝ ٘ظط چمسض 

 تیساضـ وٙٓ؟ذٛاتٝ. ٔیرٛای -

 ٞا ضٚ ٘صة وطزٖ؟ٕاؼ ٔیٍیطْ. ٘طزٜ . تصاض ترٛاتٝ. ـطصت قٝ زٚتاضٜ ت٘ٝ-

ضا ٘فطیٗ یاؾیٗ زَ زض  ٔطا ٕ٘ی زیس.وٝ ضا قىط ضٍ٘ٓ ضا ذٛزْ ـٟٕیسْ. ذسا پطیسٖ 

 ٚ ٌفتٓ: وطزْ

 قس. ذیاِت ضاحت.آضٜ. ٘صة -

 تٛ ذٛ٘ٝ ٕٞٝ چی ٔطتثٝ ٚ ٔكىّی ٘یؿت؟ذٛتٝ. پؽ -

 ضا ٔاؾاغ زازْ.ٌّٛیٓ 

 ذٛتی؟ وی تطٔیٍطزی؟٘ثاـ. تٛ ٕٞٝ چی ذٛتٝ. ٍ٘طاٖ -

 ؾطـٝ ای وطز ٚ ٌفت:ته 

 ثأط تاظْ ٕٔٙٛ٘ٓ. تاتت زلیمف ٔعّْٛ ٘یؿت. ِٚی ٔیاْ. ذٛتٓ. ظٔاٖ -

ٔٗ ٚ یاؾط زض ی تّفٙی اِٚیٗ ٔىإِٝ ایٗوٝ ذٛزْ ا٘سیكیسْ  تاضا لؽع وطزْ ٚ تٕاؼ 

 ؼَٛ ایٟٕٙٝ ؾاَ تٛز.
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**** 

  ٔٗ ٔیٍٓ اقتثاٜ ٔی وٙی. ِٚی-

 لاقمف ضا تٛی تكماب وٛتیس ٚ ٌفت: ثا٘یتعصتا ِیال 

تعسْ وٝ  وی تا حاال ٍ٘اض اؾٓ پؿطٜ؟اظ  ."ٍ٘اض"تعضي ٘ٛقتٝ تٛز ٔی ٌٓ ذٛزْ زیسْ. -

تٛ حیاغ ٚ تا ٘یٓ ؾاعت تعس طیع پا قس ضـت اٚٔس ؾط ٔیع ٚ ٌٛقیف ضٚ چه وطز ؾ

 تطٍ٘كت.

 ٔٗ ٞٓ وٛض قسٜ تٛز.اقتٟای 

 ـىط وطزیٓ آزْ قسٜ.-

 ٌٛقت ٞای زاذُ تكماتف ضا ضیف ضیف وطز ٚ ٌفت:ِیال 

زِرٛض قس ـیّف یاز ٞٙسٚؾتاٖ یٝ شضٜ تا  ی ٌطي ٔطٌٝ. تفطٔا.ٔٙىٝ ٌفتٝ تٛزْ تٛتٝ-

اظ ٔٗ تٝ ط٘ج جٖٛ. ایٗ وٝ تٝ ٞطظٌی عازت وطزٜ تاقٝ زیٍٝ تطٕ٘یٍطزٜ توطز. ٔطزی 

 تٛ ٘صیحت.

 .اْ قسؼصٝ 

 یاؾیٗ ٞطظٜ ٘یؿت ِیال. ـمػ زِف ذیّی قىؿتٝ.-

 ٔی وطز ذٛزـ ضا تی تفاٚت ٘كاٖ زٞس. ؾعی 
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 اتمف چی ٔیٍٗ؟ؾطزٜ ؾطاغ عكمای ٌ یتٝ ٔطزی وٝ تا زِف ٔیكىٙٝ تطٔ-

 ضا تا جایی وٝ ٔیكس زض یمٝ ـطٚ تطزْ.ؾطْ 

 ٌٙس ظزْ تٟف.ط قسٜ. ٔٗ چمسض ذٛقحاَ تٛزْ ضاتؽتٖٛ تٟت-

 ؾفت ٚ ؾرتی وكیس ٚ ٌفت:زْ 

 وٗ. یاؾیٗ ٕٞیٙٝ. ِٚف ضتؽی تٝ تٛ ٘ساضٜ. شات -

 قٓ ضا ٞٓ وطزْ.تالآذطیٗ 

اٚ٘ی ٘یؿت ٞیچی اقتثاٜ لعاٚت وطزٜ تاقیٓ. قایس تصاض ٔٗ تاٞاـ حطؾ تع٘ٓ. قایس -

  صثح ضـتٓ حطؾ تعٕ٘ا، عٕٛ ـطؾتازـ پی ٘طزٜ.وٝ ٔا ـىط ٔیىٙیٓ. ِعٙتی 

 ٔحعٚ٘ی ظز ٚ ٌفت:ِثرٙس 

ٞٓ اظ لعاٚت ٚ ایٗ چیعا ٌصقتٝ. تٛ ٞٓ ٔٗ ٚ ٞٓ تٛ یاؾیٗ ضٚ ذٛب ٔیكٙاؾیٓ. واض -

ٞیچ ٚلت تٟف أیس ٘ثؿتٝ تٛزْ وٝ االٖ ٘اأیس ٔٗ تیرٛزی ذٛزت ضٚ ذؿتٝ ٘ىٗ. 

اِىی ذٛزٖٔٛ ٔٗ تٝ زضٚغ تطجیحف ٔیسْ. تیا ِٚی  ،زضز زاضٜ حمیمتزضؾتٝ  قسٜ تاقٓ.

 ضٚ ٌَٛ ٘ع٘یٓ.

 ضا تٛی ٞٛا تىاٖ زازْ.چٍٙآِ 

 آضْٚ ٕ٘یكٝ. ٓ ٝ ٍ٘ٓ زِاٌ ِف ٕ٘ی وٙٓ.حاِف ضٚ ٍ٘یطْ ٚتا ِٚی ٔٗ تیریاَ ٕ٘یكٓ. -

 ای تاال ا٘ساذت ٚ ٌفت:قا٘ٝ 
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ٚٔسْ پیف تٛ ٛظٚ٘سٜ ٚ ایٝ جٛضی ٍ٘ٛ ـىط وٙٝ زَ ٔٙٛ ؾـمػ ٘ی. ذٛزت ٔی زٚ-

 ٔٙٛ زض ٘ظط تٍیط.ؼطٚض قىایت. 
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ثأط ضا وٝ واض ٘صة ٘طزٜ ٞا تا آذط قة طَٛ وكیس ٚ یاؾیٗ ضا تٟٙا پیسا ٘ىطزْ. 

تٝ ٔازض ذثط زازْ ٚ زٚتاضٜ تٝ ؾاذتٕاٖ ػٕٛ ضفتٓ. تٝ جع ػٕٛ وٝ تّٛیعیٖٛ  ،ذٛاتا٘سْ

 تٕاقا ٔی وطز ٕٞٝ زاذُ اتاق ذٛزقاٖ تٛز٘س. 

 ذٛـ اٚٔسی تاتا. چیعی قسٜ؟-

 تطای تٟٙاییف زِٓ ؾٛذت.

 تا یاؾیٗ واض زاضْ. قٕا چطا تٟٙا ٘كؿتیٗ؟-

 تا ِثرٙس ٟٔطتا٘ف جٛاب زاز.

 ٙٓ یٝ وٓ زیٍٝ ٔیطْ ٔیرٛاتٓ.تچٝ ٞا تٛ اتاق ذٛزقٛ٘ٗ. ٔ-

 ؾطوی زاذُ آقپعذا٘ٝ وكیسْ ٚ ٌفتٓ:

 چای تیاضْ ٚاؾتٖٛ؟ یا ٔیٜٛ؟-

 وٙتطَ ضا تطزاقت ٚ قثىٝ ضا ػٛض وطز.

 ٘ٝ ػٕٛ جٖٛ. ٕٞٝ چی ذٛضزْ. تٛ تطٚ تٝ واضت تطؼ.-

 تٝ ؾٕت اتاق یاؾیٗ ضفتٓ. أا لثُ اظ ایٙىٝ زض تع٘ٓ ٌفتٓ:

 ٞٓ تٕاؼ ٔیٍیطٜ.  ضاؾتی یاؾط ظً٘ ظز. ٌفت تا قٕا-
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 آضٜ. زٚ ؾٝ وّٕٝ حطف ظز ٚ ؾطیغ لطغ وطز.-

 تا ٔٙٓ چٙس وّٕٝ تیكتط حطف ٘عز. فمط حاَ ثأط ضٚ پطؾیس.-

 آٞی وكیس ٚ ٌفت:

 ٕٞیٗ وٝ ذٛتٝ قىط. -

تطایف تٛؾی فطؾتازْ ٚ زض ظزْ ٚ ٚاضز اتاق یاؾیٗ قسْ. ضٚی ترت زضاظ وكیسٜ ٚ 

 ی چكٕف ٍ٘اٞٓ وطز ٚ ٌفت:اظ ٌٛقٝٔٛتایّف ضا ٔماتُ صٛضتف ٌطفتٝ تٛز. 

ایٙىٝ زٚ تا تمٝ تع٘ی تٝ زض زِیُ تط اجاظٜ ٌطفتٗ ٕ٘یكٝ. ّٟٔت تسٜ اٖٚ تسترتی وٝ تٛ -

 ٝ صسایی اظـ زض تیاز تؼس تیا زاذُ.اتالٝ ی

 ز٘ثاَ یه صٙسِی تطای ٘كؿتٗ ٌكتٓ.

 ٝ. اظ صثح ٔیرٛاْ تاٞات حطف تع٘ٓ، پیسات ٕ٘ی وٙٓ.غط ٘عٖ زیٍ-

 وٙاض ٌصاقت ٚ تٝ پّٟٛ زضاظ وكیس ٚ زؾتف ضا ٞٓ ظیط صٛضتف لطاض زاز.ٔٛتایُ ضا 

آضٜ. پاضٜ قسْ. حاال تطٔیٍطزٜ ٚ تٝ جای زؾتت زضز ٘ىٙٝ ٞعاض تا ػیة ٚ ایطاز ٔیٍیطٜ. -

 ٔیٍی ٘ٝ ٍ٘اٜ وٗ. 

 پاٞایٓ ضا ٔاِیسْ. أطٚظ تیف اظ حس تٛا٘كاٖ اظ آٟ٘ا واض وكیسٜ تٛزْ.



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

3 
 

ً٘ ظزٜ تٛز ٔی پطؾیس ٘صة قسٖ یا ٘ٝ. اظ تطؾٓ ٌفتٓ ایطاز ٍ٘یطٜ ػجیثٝ. أطٚظ ظ-

آضٜ. ذسا ضٚ قىط تْٕٛ قس ضفت پی واضـ. ٕٞف ٍ٘طاٖ تٛزْ تیاز ٚ تثیٙٝ ذثطی 

 ٘یؿت. اٚ٘ٛلت جفتٕٖٛ ضٚ تطٔی ٌطزٚ٘س تٝ تٙظیٕات واضذٛ٘ٝ. 

 ذٕیاظٜ ای وكیس ٚ ٌفت:

 ذثط؟اْٚٚٚ...تْٕٛ قس ضاحت قسیٓ. تا تثیٙیٓ پطٚغٜ تؼسی چیٝ. تٛ چٝ -

 ٕ٘ی زا٘ؿتٓ اظ وجا تایس قطٚع وٙٓ. ٍ٘اٞی تٝ چكٕاٖ ذٕاضـ وطزْ ٚ ٌفتٓ:

 ذٛاتت ٔیاز؟-

 ی تّٙستطی وكیس.ایٙثاض ذٕیاظٜ

 چٝ جٛضْ. -

 وٕطْ ضا ضاؾت وطزْ.

تا ایٗ پاٞا ٕ٘ی تٛ٘ٓ ٕٞف ایٗ پّٝ ٞا ضٚ پؽ پاقٛ تكیٗ. تایس حطفأٛ االٖ تع٘ٓ. -

 تطْ ٚ تیاْ.

 زؾتف ضا ؾتٖٛ ؾطـ وطز.

 تیساضْ. تٍٛ تثیٙٓ چی قسٜ؟-
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 جٕالت ضا پكت ٞٓ چیسْ.

 ت ضٚ تا ِیال زضؾت وٙی؟ لٟط تؽ ٘یؿت؟ٔیٍٕا...ٕ٘ی ذٛای ضاتطٝ-

 ٔكاتٝ تطازضـ، چیٙی ضٚ تیٙی اـ ا٘ساذت ٚ ٌفت:

ای ٚجٛز زاقتٝ وٝ ذطاب قسٜ تاقٝ ٚ االٖ ترٛاْ زضؾتف وٙٓ ٚ ٘ٝ تا وؿی ٘ٝ ضاتطٝ-

 لٟطْ.

 پیچیسْ.اٍ٘كتا٘ٓ ضا زض ٞٓ  

 ِیال تی ٌٙاٞٝ. اِىی زاضی ٔجاظاتف ٔی وٙی. -

 چكٕاـ ضا ضیع وطز.

 چٝ ٔجاظاتی؟ چیىاض وطزْ ٔثالً؟-

ٔیسی. زائٓ ٌٛقیت ذة ٔٙىٝ وٛض ٘یؿتٓ. ٔیثیٙٓ. جٛاب ؾالٔف ضٚ ٞٓ تٝ ظٚض -

 .  تاظ ضفتی ؾطاؽ زذتطتاظی؟زؾتتٝ. ٔثُ لثُ

 ٘فؿف ضا تا صسا تیطٖٚ زاز ٚ ٌفت:

 تٝ وؿی ٞٓ تؼٟسی ٘ساضْ. چطا ٘ثایس زٚؾت زذتط زاقتٝ تاقٓ؟ٔجطزْ ٚ جٛٚ٘ٓ.  ٔٗ-

 تا حطل ٌفتٓ:
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تاظٜ زاقت زِف ٘طْ ٔیكس.  تٛ وٝ ٔی زٚ٘ی چمسض ضٚ ایٗ چیعا حؿاؾٝ. پؽ ِیال چی؟-

 ایٙجٛضی وأُ اظ زؾت ٔیسیف.

 زؾت آظازـ ضا ضٚی ٌطز٘ف ٌصاقت ٚ ٌفت:

ٞٓ ٕ٘ی ذٛای وٝ زاقتٝ تاقی،  اظ زؾت زازٖ چیعی وٝ ٞیچ ٚلت ٘ساقتی ٚ زیٍٝ-

 تی ٔؼٙیٝ. 

 تاٚضْ ٕ٘یكس.

چی ٔیٍی یاؾیٗ؟ ذٛزتی؟ زاضیٓ زض ٔٛضز ِیال حطف ٔیع٘یٓ. ٍٔٝ ایٟٕٙٝ ؾاَ ٔٙتظط -

 ی اٖٚ ٘ثٛزی؟یٝ اقاضٜ

 ِثٟایف ضا جٕغ وطز.

 زیٍٝ ٘یؿتٓ. ٞط وی ؾی ذٛزـ. -

 لّثٓ ضٚی زٚض ؾطػت افتاز.

 ؟اظ اٖٚ ٔیٍیطی ا٘تماْ اقتثاٜ ٔٙٛ ضٚچطا؟ چی قسٜ؟ -

 تٝ پكت ضٚی ترت زضاظ وكیس.
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٘ٝ. فمط اظ زٚیسٖ ز٘ثاَ وؿی وٝ وٛچىتطیٗ اضظقی ٚاؾٝ ٔٗ لائُ ٘یؿت  ا٘تماْ-

 ذؿتٝ قسْ. تاظٜ فٟٕیسْ حك تا اٚ٘ٝ. ٔا تٝ زضز ٞٓ ٕ٘ی ذٛضیٓ.

 حیطت ظزٜ ٌفتٓ:

 یاؾیٗ...-

 زؾتا٘ف ضا ظیط ؾطـ لالب وطز.

زفؼٝ اظـ پطؾیسْ ٚ ٞطتاض زضٚؽ ٌفت.  صسٌاِٗ ٌاِٗ اقه ضیرتٓ. اِتٕاؾف وطزْ. -

ٍٔٝ ٔیكٝ یىی ضٚ زٚؾت زاقتٝ تاقی یا حسالُ یٝ شضٜ ٚاؾف اضظـ لائُ تاقی ٚ 

چكٓ تثٙسی ضٚ حاَ ذطاتف؟ ٕ٘یكٝ. اظ ذٛزْ ایٙٛ ٔی زٚ٘ٓ وٝ اٌٝ یٝ ؾً وٙاض زؾتٓ 

ٌّٛی ذٛزْ پاییٗ ٕ٘یطٜ. یؼٙی ٔٗ اظ یٝ  ؾیط ٘ىٙٓ غصا اظ ضٚ پاضؼ وٙٝ تا اَٚ اٖٚ

  ؾً ٞٓ وٕتط تٛزْ ٚاؾف؟

 یاؾی...-

 حطفٓ ضا لطغ وطز.

    ایٙىٝ تٛ ذٛاؾتی ٚ تٝ تٛ لَٛ زازٜ تٛز ٚ ایٗ حطفا، تٛ وت ٔٗ ٕ٘یطٜ تط٘ج. اٖٚ -

زیس زضز ٔی وكٓ ٚ ػیٗ ذیاِف ٘ثٛز. ایٗ چیعی ٘یؿت وٝ تتٛ٘ٓ تاٞاـ وٙاض تیاْ.  ٔی

ایٟٕٙٝ ؾٍٙسِی ٚ تیطحٕی ضٚ تٛجیٝ وٙٝ. ٔٗ ِیال ضٚ تٝ ذاطط پاویف ٞیچی ٕ٘ی تٛ٘ٝ 

زٚؾت زاقتٓ، تٝ ذاطط ذّٛصف، تٝ ذاطط ٔؼطفتف. زضؾتٝ وٝ ٞٙٛظْ اظ ٘ظط ٔٗ یٝ 

ی زذتط پاوٝ أا زیٍٝ آیتٓ ٞای ذّٛل ٚ ٔؼطفت ضٚ ٘ساضٜ. زیٍٝ چیعی وٝ اٚ٘ٛ اظ تمیٝ
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ٝ جایی ٕ٘یطؾٓ. ٔٗ تٝ آزْ تی ٔؼطفت زذتطا ٔتٕایع وٙٝ ٘ساضٜ. ٔٗ تا آزْ تی ٔؼطفت ت

 اػتٕاز ٘ساضْ. ٔٗ اظ آزْ تی ٔؼطفت ٔی تطؾٓ. 

 لّثٓ اظ قست زٚیسٖ، ایؿت وطز ٚ افتاز.

 ٔٗ... یؼٙی ٔٙٓ؟یؼٙی تا-

 ؾطـ ضا چطذا٘س.

چطا تا ٔٗ حطف ٘عزی؟ تٛ وٝ ٞیچ ٚلت ٔكىّی تا ٔٗ ٘ساقتی. چطا اظ ٔٙٓ فطاض -

 وطزی؟

 ؾطْ ضا پاییٗ ا٘ساذتٓ.

زیسی، اٌٝ اِتٕاؾاْ ضٚ ٔی قٙیسی، اٌٝ ذثطزاض  زٚ٘ی چطا؟ چٖٛ اٌٝ اقىاْ ضٚ ٔیٔی -

 ٔی قسی وٝ زاضْ ٔیٕیطْ، طالت ٕ٘ی آٚضزی ٚ تطٔیٍكتی. زضؾتٝ؟

 جٛاب ٘سازْ.

تثیٗ...فطق تیٗ تٛ ٚ ِیال ایٙٝ. تٛ ضٚ ٔی تٛ٘ٓ زضن وٙٓ ٚ تثركٓ. أا ِیال ضٚ ٘ٝ. اظ تٛ -

تٝ تٛ تا یٝ حسی حك ٔیسْ وٝ تسی وٙی أا ا اظ ِیال ٘ٝ. تٛلغ ایٗ ذُ تاظیا ضٚ زاقتٓ أ

تٛی اتفالات تس اٚ٘ی وٝ تیكتط لثَٛ زاضی ٚ ضٚـ حؿاب وطزی، ؾطیؼتط ٚ تٝ ِیال ٘ٝ. 
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اٚ٘ی وٝ ذیّی زٚؾتف ٘ساضی ضٚ زیّیت ٔی وٙی ِٚی  ؾٍٙیٗ تط اظ چكٕت ٔی افتٝ.

 اٚ٘ىٝ ػاقمف تٛزی ضٚ قیفت ٚ زیّیّت.

 زؾت ٚ پا ظزْ. 

اضتثاطٓ ضٚ تا اٖٚ ٞٓ لطغ وٙٓ. ٔٗ لؿٕف  ،ازاضـ وطزْ. ٔی تطؾیس اٌٝ تٍٝٔٗ ٚ-

 زازٜ تٛزْ. ِیال فمط ٕ٘ی ذٛاؾت تٝ ٔٗ ذیا٘ت وٙٝ.

 پٛظذٙس ظز.

تٝ اػتٕازْ ٚ احؿاؾٓ ٘اضٚ ظز. زیٍٝ ٕ٘ی ذٛأف. زیٍٝ أا تٝ ٔٗ ذیا٘ت وطز. -

ٔیطی چطاؽ ضٚ ذأٛـ ز٘ثاِف ٘یؿتٓ ٚ زیٍٝ ٕ٘ی ذٛاْ زض ایٗ ٔٛضز حطف تع٘ٓ. زاضی 

 وٗ. قة تریط.

 تطذاؾتٓ، أا لثُ اظ ایٙىٝ چطاؽ ضا ذأٛـ وٙٓ ٌفتٓ:

 كی یاؾیٗ. تی ٔؼطفت ٔیتی ضحٓ ٚ ایٙجٛضی وٝ تٛ ٞٓ -

 پتٛ ضا تا ظیط ٌّٛیف تاال وكیس ٚ ٌفت:

تی ضحٕی ٚ  ی ٔعٜٞٓ تصاض ِیال ذاْ٘ٛ ٕٞیكٝ قؼثاٖ یٝ تاضْ ضٔعاٖ. ػیثی ٘ساضٜ. -

 زؾتف تیاز.تی ٔؼطفتی ضٚ تچكٝ تا حؿاب واض 

صسای یاؾط زض ؾطْ پػٚان ٔی قس. زائٓ ٚ احؿاؼ ٔی وطزْ ضٚح اظ واِثسْ جسا قسٜ. 

  "ٔی تیٙی یٝ اقتثاٜ ٔی تٛ٘ٝ ؾط چٙس ٘فط ضٚ تٝ تاز تسٜ؟ " تی ٚلفٝ.
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 صسایٓ ِطظیس.

 تا اتس تاتت ایٗ اتفاق ذٛزْ ضٚ ٔمصط ٔی زٚ٘ٓ یاؾیٗ. ٔٙٛ تٛ ایٗ ػصاب ٚجساٖ ٘صاض.-

 پكتف ضا تٝ ٔٗ وطز ٚ ٌفت: تٝ پّٟٛ چطذیس ٚ

 ـ ضتطی تٝ تٛ ٘ساضٜ. تصٕیٓ ذٛزٔٝ. تٛ فمط چكٕٓ ضٚ تاظ وطزی. تمیٝ-

ٞٓ تعضي اتفالی ٞٓ تیفتٝ تاظْ زٚؾتیٓ. تا ِٚی ٔا لثُ اظ ٞطچیعی تا ٞٓ زٚؾتیٓ. ٞط -

ٕ٘ی تٛ٘ی ِیال ضٚ قسیٓ، تا ٞٓ لس وكیسیٓ، تا ٞٓ ذٙسیسْ، تا ٞٓ ٌطیٝ وطزیٓ. تٛ 

 ایٙجٛضی ٘سیس تٍیطی. 

 پتٛ ضا ضٚی ؾطـ وكیس.ایٙثاض 

 ؟تیطٖٚ یا ذٛزْ اظ ایٗ پٙجطٜ پطتت وٙٓ. ٔیطی تط٘ج ذٛاتٓ ٔیاز-

ٚ ذطاب اظ اتالف تیطٖٚ ظزْ. پّٝ ٞا ضا ٞٓ طی وطزْ ٚ ٔیاٖ تاؽ ایؿتازْ. جایی  ٘اتٛز

ی وٛچه ِیال ٚ چطاؽ ضٚقٗ اتالف ٔؼّْٛ تٛز. یه لسْ پیف ضفتٓ ٚ زٜ لسْ وٝ ذا٘ٝ

ؿت تطٚز ٚ ذاطط تیٕاضی ٔازضـ تٝ ایٗ ذا٘ٝ تاظٌكتٝ تٛز ٚ زیٍط ٕ٘ی تٛا٘پؽ. ِیال تٝ 

          فمط ذسا ٔی زا٘ؿت تا ایٗ قطایط چٝ ػصاتی زض ا٘تظاضـ اؾت. ٔٗ ِیال ضا  

ٔی قٙاذتٓ. اظ زِف ذثط زاقتٓ. ٞطچمسض ٞٓ ا٘ىاض ٔی وطز ٕ٘ی تٛا٘ؿت ٔطا وٝ تا اٚ 

ی یاؾیٗ ٘طْ ٔی قس ٝ زَ قىؿتٝ٘ ٔٗ چٝ تایس ٔی وطزْ؟ تعضي قسٜ تْٛ ٌَٛ تع٘س.
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تا اتس تٝ یاؾیٗ اػتٕاز ٔی وطز ٚ ٔٗ ذٛزْ ضا ٔؿثة ایٗ اتفاق ٘حؽ       ٚ ٘ٝ زیٍط ِیال

   ٔی زا٘ؿتٓ.

 تط٘ج جاٖ؟ چطا ایٙجا ایؿتازی تاتا؟-

 تغط تٝ حؿیٗ تاتا ٍ٘اٜ وطزْ.ا ت

 چی ایٗ ٚؾط ذكىت ظزٜ؟ٞٛا ؾطزٜ. ٚاؾٝ -

 ٚ ٌفتٓ: ِثرٙس ظزْصٛضت پیط ٚ چطٚویسٜ ٚ ٟٔطتا٘ف تٝ 

 ایٗ ٚلت قة تٛ ایٗ ؾطٔا چىاض ٔی وٙیٗ؟قٕا 

 تطٌا ضاٜ آب ٘عزیه زض ضٚ ویپ وطزٜ تٛزٖ، اٚ٘ٛ تاظ وطزْ.-

. تی حطوتف افتاز ذیؽ ٚ ٚ اٍ٘كتاٖ ٍ٘اٞٓ تٝ زؾتاٖ ؾطٔاظزٜ ٚ ؾطخ ظِٝحٕٞاٖ 

 اْ تیط وكیس.ؼسٜ ٔ

 پیف ِیال. ٌفتٓ ٘ىٙٝ ذٛاب تاقٝ.ٔی ذٛاؾتٓ تطْ -

 تاتا ٌطزٖ وكیس ٚ ٌفت:حؿیٗ 

  ٘ٝ چطاؽ اتالف ضٚقٙٝ. تیساضٜ.-
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زا٘ؿتٓ اٌط اٚ تكىٙس ایٗ زٚ ٔی زا٘ؿتٓ ِیال تطای ایٗ ظٖ ٚ قٛٞط چٝ ٔؼٙایی زاضز. ٔی 

زا٘ؿتٓ یه لططٜ اقىف ٔؼازَ یه ؾیُ اؾاؾی تٝ ایٗ زٚ ٘فط ذٛاٞٙس ٔطز. ٔی 

 ذؿاضت ٔی ظ٘س. 

 تٟف ؾط ٔی ظ٘ٓ.تایس ظٚز تیساض قٝ ٚ تطٜ ٔسضؾٝ. تؼساً االٖ زیطٚلتٝ زیٍٝ. صثح ٘ٝ. -

 ٔیكی.ذة پؽ تیا وٕىت وٙٓ تطٌطزی اتالت. ٔطیط -

 ساذتٓ ٚ ٌفتٓ:ضا زٚض ٌطز٘ف ا٘زؾتٓ ضاٜ ٘فؿٓ ضا تؿتٝ تٛز. قطٔٙسٌی 

 حؿیٗ تاتا؟ ٔٙٛ ٔی تركی؟-

 ضا ٘ٛاظـ وطز.ٔٛٞایٓ زؾتٟای ید ظزٜ اـ تا 

وطزی وٝ ٍٔٝ چیىاض وطزی تاتا؟ تٛ وٝ زضیای ذٛتی ٚ ٟٔطتٛ٘ی ٞؿتی. چیىاض -

 ٘ثركٓ؟

ضا تیٗ زؾتا٘ٓ ٌطفتٓ ٚ زؾتا٘ف چا٘ٝ اْ ٔی ِطظیس. . تاظ وٝ ٕ٘ی تٛا٘ؿتٓ تع٘ٓحطف 

 ٔاؾاغ زازْ.

 زؾتات ید ظزٜ. -

. تٝ ذاطط پا ط زٚ زؾتف ضا زاذُ والٜ فطٚ وطزْٞ ضا اظ ضٚی ؾطْ تطزاقتٓ ٚ والٞٓ

 تٝ ذا٘ٝ ٔی ضؾیس پٛؾت زؾتا٘ف تطن تطٔیساقت.زضزـ آٞؿتٝ ضاٜ ٔی ضفت. تا 
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 تاؽ ذیّی ظیازٜ.فطزا تٝ ػٕٛ ٔیٍٓ یٝ وٕىی تیاضٜ ٚاؾت. واضای -

 ضفت. غفٚ ٔٗ زِٓ تطای ز٘ساٟ٘ای یىی زض ٔیا٘ف ذٙسیس 

 ٞؿتٓ ٕ٘یصاضْتٛا٘ف ضٚ زاضْ. تا ظ لثَٛ ٘ىطزْ. ٞٙٛضظا ذاٖ چٙس تاض ٌفتٝ. ذٛزْ -

 غطیثٝ تیاز تٛ ایٗ ذٛ٘ٝ.

 والٜ پٛقف ضا تیكتط فكاض زازْ ٚ ٌفتٓ:زؾتاٖ 

 ذٛ٘ٝ. ید ظزی. تطٚ حطف ٔی ظ٘یٓ. االٖ تاقٝ. تؼساً -

 تٝ والٜ ا٘ساذت ٚ ٌفت:ٍ٘اٞی 

 ات.ٞ تىف ضٚ ٌٛـایٙٛ  ٔٗ تٝ ؾطٔا ػازت زاضٖ.ؾطت ؾطٔا ٔیرٛضٜ. زؾتای -

ی ؾطیؼی تط قا٘ٝ اـ تٛؾٝ اقىٓ ضٚاٖ ٔی قس.جا ٔی ایؿتازْ، یه ثا٘یٝ تیكتط آ٘اٌط 

 ایٗ آذط  ٘ساقتٓ وٝقه  ٘كا٘سْ ٚ تا ٟ٘ایت ؾطػتی وٝ ٔی تٛا٘ؿتٓ تٝ ذا٘ٝ تطٌكتٓ.

 وكت..! ٔطا ٔی "زِتٍٙیغٓ ٚ  "
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ثٝ دستٟبی ٔٙب وٝ تٙذ ٚ تٙذ سیت صٔیٙی ٞب سا ٍ٘یٙی ٔی وشد صَ صدٜ ثٛدْ ٚ ثٝ 

 حشـٟبیص ٌٛش ٔیذادْ.

 ثیطتش اص ٕٞٝ ٍ٘شاٖ ثبثبْ. اصالً حبِص خٛة ٘یست. ٕ٘ی دٚ٘ٓ ثبیذ چیىبس وٙیٓ. -

یبسش خجشی ٘ذاضتیٓ. تّٛیضیٖٛ، ٔشتت اص اٟ٘ذاْ چٙذ ٌشٚٞه تشٚسیستی سٚصٞب ثٛد وٝ اص 

دس ٔشصٞبی ضشلی ٚ ضٟیذ ضذٖ پٙح ٔشصثبٖ ٚ اسیش ضذٖ یبصدٜ ٘فش دیٍش خجش ٔیذاد، دس 

ست. آخش ثٝ آخش حبِیىٝ ٔب حتی  ٕ٘ی دا٘ستیٓ یبسش ودب ٚ دس وذاْ ٔٛلعیت خؽشاـیبیی

وبس ٞٓ ٕ٘ی سـت ٚ یه ِحظٝ اص پبی اخجبس  خب٘ٝ دس ٍ٘شا٘ی ـشٚ سـتٝ ثٛد. عٕٛ وٝ سش

خُٓ ٕ٘ی خٛسد. ٞشچٝ سعی ٔی وشدْ أیذ تضسیك وٙٓ، تیشْ ثٝ خطب ٔی سـت. آ٘مذس 

ٕٞٝ عصجی ٚ ثٟٓ سیختٝ ثٛد٘ذ وٝ حشـٟبی ٔٗ ثیطتش ضجیٝ خٛن ثٛد، آٟ٘ٓ دس 

ضشایطی وٝ خٛدْ ٞٓ ثٝ حشـٟبیی وٝ ٔی صدْ اعتمبد ٘ذاضتٓ. ٔتبسفب٘ٝ ٞیچ سبصٔبٖ ٚ 

 اسٌب٘ی ٞٓ خٛاثٍٛ ٘جٛد ٚ ایٗ ثی خجشی ٚ ا٘تظبس ثیطتش اص ٞشچیضی عزاثٕبٖ ٔیذاد.

ش. آخٝ ٞش ٚلت صخٕی ٔیطذ ثیخجش ٔیشـت اٚ٘دب ٚ دیشٚصْ یبسیٗ یٝ سش سـت خٛ٘ٝ-

تب ٚلتی وبُٔ خٛة ٕ٘یطذ ثشٕ٘ی ٌطت. ـمط ثٝ یبسیٗ خجش ٔیذاد. یبسیٗ صخٕبش سٚ 

اوص ٔی سسیذْ. اٖٚ ٔٛلع ٕٞص پیص خٛدْ پب٘سٕبٖ ٔی وشد ٚ ٔٙٓ ثٝ خٛسد ٚ خٛس

چشا ایٟٕٙٝ دسد سٚ تٟٙبیی تحُٕ  ؟ٔی ٌفتٓ ایٙىٝ صٖ داسٜ چشا ثٝ اٖٚ ٞیچی ٕ٘یٍٝ
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ثعذاً ٔیىٙٝ؟ چشا ٕ٘یزاسٜ ص٘ص وٕه حبَ سٚصای سختی ٚ ثیٕبسیص ثبضٝ؟ خت اِجتٝ 

 ـٟٕیذْ چشا ٕٞٝ چیص ایٙمذس سىشتٝ.

 ٔتعدت پشسیذْ:

 یعٙی تٛ پشستبسش ٔی ضذی؟-

 سشش سا تىبٖ داد.

ُ ثب اضه ٚ آٜ تٕیضضٖٛ ٔی وشدیٓ. آسٜ. ٔٗ ٚ یبسیٗ. صخٕبضٓ وٝ صخٓ ٘جٛدٖ. اٚای-

ثعذ یٛاش یٛاش عبدت وشدیٓ. ثذ٘ص سٚ ٘ذیذی. یٝ خبی خٛدش ثٟٕٖٛ سٚحیٝ ٔیذاد. 

 سبِٓ ٘ذاسٜ. 

 صٔضٔٝ وشدْ. صیشِت، ثب ضشٔٙذٌی

 ٔٙٓ ٕٞص ٔی ٌفتٓ ایٗ دٔپبیی ٞبی ص٘ٛ٘ٝ ٔبَ ویٝ.-

 خٙذ وٛچىی صد.ِج

 چیٝ ـىش وشدی یبسش اص اٚ٘بضٝ وٝ خبْ٘ٛ ثجشٜ خٛ٘ٝ ٔدشدی؟-

 خبسی دس دِٓ ٔی خّیذ ٚ خب٘ٓ سا ٔی آصسد.

چطٛس یبسیٗ ٞیچی ثٝ ٔٗ ٕ٘ی ٌفت؟ خت ٔٙٓ دختش عٕٛش ثٛدْ. ٔی تٛ٘ستٓ -

 وٕه وٙٓ. ٚاسٝ چی اص ٔٗ ٔخفی ٔی وشدیٗ؟
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 .ٔٙب ظشؾ سیت صٔیٙی سا ثشداضت ٚ صیش ضیش آة ٌشـت

خٛدش اصشاس داضت وسی ٘فٟٕٝ. ٞیچ ٚلت عّتص سٚ ٍ٘فت. ضبیذ ٕ٘ی خٛاست ثمیٝ -

سٚ ٍ٘شاٖ وٙٝ. ضبیذْ ٔی تشسیذ دٞٗ ثٝ دٞٗ ثٝ ٌٛش ثبثب ثشسٝ. یب ضبیذ ٕ٘ی خٛاست 

 ی ٔخفیص ثبخجش ضٝ. ٕ٘ی دٚ٘ٓ. ثٕش اص خٛ٘ٝ

 خبس ثذخٛس دس دِٓ ـشٚ سـتٝ ثٛد. سعی وشدْ رٞٙٓ سا ٔٙحشؾ وٙٓ. 

 یبسیٗ سـتٝ چیضی ٘ذیذٜ؟ اثشی اص آثبسش ٘جٛدٜ؟خت -

 ٔٙب اخبق سا سٚضٗ وشد ٚ ٌفت:

٘ٝ. حتی اص ٍٟ٘جبٖ ٔدتٕع ٞٓ پشسیذٜ. اٚ٘ٓ ٌفتٝ خیّی ٚلتٝ سش ٘ضدٜ. ٘ىٙٝ صثٛ٘ٓ -

 الَ ثالیی سشش اٚٔذٜ ثبضٝ؟

 ثب صذای ثبص ٚ ثستٝ ضذٖ دس ٞش دٚ ثٝ پزیشایی سـتیٓ. یبسیٗ ثٛد. ٔشا وٝ دیذ ٌفت:

ی داضت ٔیشـت خٛ٘ٝ صٖ عٕٛ ٞٓتٛ ٔبضیٗ خٛاثص ثشد. ٌزاضتٕص سٚ تختص.  ثبٔش-

 ثبثبثضسي ایٙب. ٔیشی پیطص یب ثشْ ثیبسٔص؟

تحُٕ ـعبی آ٘دب ثشایٓ سخت ضذٜ ثٛد ٚ ٘فسٟبیٓ سٍٙیٗ ٚ ثی سٔك ثٛد٘ذ. صٛست 

ی عٕٛ سا ثٛسیذْ ٚ ثٝ سبختٕبٖ خٛدٔبٖ ثشٌطتٓ ٚ پس اص سش صدٖ ثٝ ثبٔش ٔسخ ضذٜ

آضپضخب٘ٝ اـتبدْ. ٕٞٝ سا ضستٓ ٚ سبثیذْ. اص دستٕبَ وطیذٖ ٔجُ ٞب ٚ ٔیض وٝ  ثٝ خبٖ
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ـبسغ ضذْ آخی ٌفتٓ ٚ وٕش ساست وشدْ. ثبٔش چٙبٖ ٚلتٓ سا ٔی ٌشـت وٝ ثشای ٞیچ 

وبسی ـشصت ٘ذاضتٓ. ٔبدس ٞٓ ایٗ سٚصٞب حبَ چٙذاٖ خٛضی ٘ذاضت ٚ ثیطتش استشاحت 

ٛد. اِجتٝ وٝ ٟٔٙٓ د٘جبَ ثٟب٘ٝ ای ثشای ٔی وشد ٚ تٕبْ وبسٞبی خب٘ٝ سٚی دٚش ٔٗ ث

ـشاس اص ایٟٕٙٝ ـىش ٚ خیبَ ٔی ٌطتٓ. دستٕبَ سا ضستٓ ٚ پٟٗ وشدْ. اثتذا ثب ٔبدس 

تٕبس ٌشـتٓ ٚ ٔطٕئٗ ضذْ وٝ خٛة است ٚ ثعذ ثٝ اتبق خٛدْ سـتٓ. پیشاٞٗ ساحتی 

آیٙٝ پٛضیذْ ٚ ٔٛٞبیی سا وٝ سـتٝ سـتٝ ثّٙذ ٔی ضذ٘ذ سٚی سشْ خٕع وشدْ ٚ ٔمبثُ 

٘طستٓ. دسدٞبیٓ لبثُ تحُٕ ٚ پبٞبیٓ تٛإ٘ٙذتش ضذٜ ثٛد٘ذ. حبال ثذٖٚ ٍ٘شا٘ی ساٜ   

ٔی سـتٓ ٚ حتی ٌبٞی ثبٔش سا ٞٓ ثؽُ  ٔی وشدْ. ِٛسیٖٛ سا ثشداضتٓ ٚ ثٝ دست ٞبیٓ 

ٔبِیذْ ٚ ثعذ ثٝ سشاغ ثبٔش سـتٓ. ثعذ اص حٕبْ اخبصٜ ٕ٘یذاد ثشایص وشْ ثض٘ٓ ٚ پٛستص 

ٗ خبطش ٚلتی خٛاة ثٛد خیّی اص وبسٞب سا ا٘دبْ ٔی دادْ. ٔثُ خطه ٔی ضذ. ثٝ ٕٞی

٘بخٗ ٌشـتٗ ٚ ٕٞیٗ ِٛسیٖٛ صدٖ. آ٘مذس ِطیؿ ٚ خٛضجٛ ضذ وٝ دِٓ ٘یبٔذ ثٝ تخت 

خٛدش ثجشٔص ٚ ٕٞب٘دب وٙبس خٛدْ ثشایص حفبظ دسست وشدْ ٚ دساص وطیذْ. ٔٛثبیّٓ 

ق ضذٜ ثٛد. چٟبس صا٘ٛ ثخٛاثٓ أب ٘تٛا٘ستٓ. طبلتٓ طب دِٓ ٔی خٛاستسا چه وشدْ. 

 سٚی تخت ٘طستٓ ٚ ثٝ یبسیٗ پیبْ دادْ:

 عٕٛ خٛثٝ؟خٛاثیذ؟-

 خٛاة پیبٔٓ سشیع آٔذ.

- .ٝ٘ .ٝ٘ 
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    ٟب ٚ حشـٟبی آخش یبسش ثٝ دس دِٓ ـعبِیت ٔی وشد. ٍ٘بٞاٍ٘بس یه ٚاحذ لبِیطٛیی 

ٔخُ  ٜوٝ ایٗ چٙذ سٚصضذْ ثیطتش دأٗ ٔیضد. ثبالخشٜ تسّیٓ ـىشی  اْدَ پیچٝ

ـىش    ، صً٘ صدْ. رخیشٜ داضتٓٞٙٛص دس ٌٛضی  وٝ ثٝ ضٕبسٜ ایضذٜ ثٛد ٚ  آسأطٓ

 سٚضٗ ثبضذ یب خٛاة ثذٞذ، أب ثب ثٛق اَٚ پبسخ داد.ٕ٘ی وشدْ 

 اِٛ؟-

 ایٗ صذا ٞشچمذس ٞٓ آصاس٘ذٜ ، ثبص ٞٓ صیجب ثٛد. پبٞبیٓ سا دساص وشدْ.

 سالْ. ٔٙٓ. تش٘ح.-

 ثذٖٚ رسٜ ای ٔىث ٌفت:

 . ضٕبست سٚ اص ثَشَْ.    ٔی دٚ٘ٓ-

 چیضی دس ٌّٛیٓ ثبال ٚ پبییٗ ضذ.

أیذ ٘ذاضتٓ خٛاة ثذی. ـىش ٔی وشدْ ایٗ ضٕبسٜ ـمط ٚاسٝ سشوبس ٌزاضتٗ ٔٗ -

 ثٛدٜ.

 ایٙجبس چٙذ ثب٘یٝ ٔىث وشد.

ایٗ ضٕبسٜ ثٝ خبطش تٛ سٚضٗ ثٛد ٚ ٞٙٛصْ ثٝ خبطش تٛ سٚضٙٝ. ٔی دٚ٘ستٓ ثبالخشٜ -

 صً٘ ٔی ص٘ی. 
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ال وطیذْ ٚ ثٝ تبج تخت تىیٝ دادْ. احسبسبت ٔتٙبلط تعبدِٓ سا ٔختُ وشدٜ خٛدْ سا ثب

 ثٛد.

 ٌیش اـتبدْ. ٔدجٛس ضذْ صً٘ ثض٘ٓ.-

 ثالـبصّٝ پشسیذ:

 چشا؟ چی ضذٜ؟-

 یبسش ٚ یبسیٗ اٌش ٔی ـٟٕیذ٘ذ ٌشد٘ٓ سا ٔی ضىستٙذ.

اص یبسش ثی خجشیٓ. ٕٞٝ داسٖ دیٛٚ٘ٝ ٔیطٗ. ٕ٘ی دٚ٘یٓ تٛی دسٌیشیبی ایٗ چٙذ ٚلت -

 اخیش ثالیی سشش اٚٔذٜ یب ٘ٝ. ٞیچ وس ٞیچ اخجبس دلیمی ثٟٕٖٛ ٕ٘یذٜ. 

 سٕت ضشق سـتٝ؟ -

 ٔٛٞبی ثبٔش سا اص سٚی پیطب٘ی اش وٙبس صدْ.

سٚ ٕ٘ی ضٙبختٓ وٝ ٕ٘ی دٚ٘یٓ. ثی خجشیٓ. عْٕٛ داسٜ سىتٝ ٔی وٙٝ. ثٝ خض تٛ وسی -

 ثتٛ٘ٝ وٕه وٙٝ. 

ٍ٘شاٖ ٘جبش. خجش ثذ صٚد ٔیشسٝ. اٚ٘بیی وٝ وطتٝ یب اسیش ضذٖ ٔشصثب٘ٗ. یبسش وٝ -

 ٔشصثبٖ ٘یست. ثبصْ ٔٗ چٙذ تب تٕبس ٔیٍیشْ ٚ ثٟت خجش ٔیذْ.

 ثٝ ٞش خبٖ وٙذ٘ی ثٛد ِت صدْ ٚ ٌفتٓ:
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 ٕٔٙٛ٘ٓ. ثجخطیذ وٝ ٔضاحٓ تٛ ضذْ. ٚالعبً چبسٜ ای ٘جٛد.-

 آسأص خٛاة داد:ثب 

ثبضٝ تش٘ح. ـٟٕیذْ وٝ اص سش اخجبس تٕبس ٌشـتی. الصْ ٘یست یٝ خط دس ٔیٖٛ تبویذ - 

 وٙی. صً٘ ٔی ص٘ٓ. ـعالً.

آ٘مذس دست ٚ پبیٓ یخ صدٜ ثٛد وٝ تب ٌشدٖ صیش پتٛ ـشٚ سـتٓ. استشس اص چیضی وٝ لشاس 

صذای ٔیالد، تٕبْ ی ثٛد ثطْٙٛ، ٚحطت اص عىس اِعُٕ خب٘ٛادٜ ٚ حتی ضٙیذٖ دٚثبسٜ

ٔتبثِٛیسٓ ٞبی ٌشٔبیطی ثذ٘ٓ سا اص وبس ا٘ذاختٝ ثٛد. خٛدْ سا ثٝ ثبٔش چسجب٘ذْ ثّىٝ 

اْ وٕی اص سىٛ٘ص ثٝ ٔٗ ٔٙتمُ ضٛد، اٚ ٞٓ چشخیذ ٚ دست وٛچىص سا سٚی سیٙٝ

ٌزاضت. اص ٕٞٝ ثیطتش دِٓ ثشای ایٗ ثچٝ ٚ ٔعصٛٔیتص ٔی سٛخت. ثی ٔحبثب 

 ش ثٝ اٚ ٚ دس ٚالع خٛدْ سا دِذاسی دادْ.ٔٛٞبیص سا ثٛسیذْ ٚ ثٝ ظبٞ

ثبثبت حبِص خٛثٝ. ثشٔیٍشدٜ. تٛ اص ایٙی وٝ ٞستی تٟٙبتش ٕ٘یطی. ثی ثبثب ٕ٘یطی. ٔٗ -

دِٓ سٚضٙٝ. ثبثبی ثذاخالق ٚ صٚسٌٛ ٚ تشسٙبن ٚ ثی ٔٙطمت ثشٔیٍشدٜ. ٞیچ اتفبلی 

آخشش  ٚاسص ٘یفتبدٜ ٚ ٕ٘ی اـتٝ. اٖٚ ضىٙدٝ ٔیذٜ، ظشثٝ ٔیض٘ٝ ٚ ٔی وطٝ ِٚی

ش سٚ داسْ. ٕٞٝ چی سٚ خشاة خٛدش ٞیچیص ٕ٘یطٝ. ٔی دٚ٘ٓ وٝ ٔیٍٓ. تدشثٝ

ٔیىٙٝ ٚ ٔحط سظبی خذا یٝ ٍ٘بٞٓ ثٝ پطت سشش ٕ٘یٙذاصٜ. دِص ٕ٘ی سٛصٜ، ثٝ 

سحٓ ٕ٘یبد، ثٝ اضه چطٓ وسی ٍ٘بٜ ٕ٘ی وٙٝ، ٔی ص٘ٝ، ٔی ضىٙٝ، ٘بثٛد ٔیىٙٝ، ثذٖٚ 
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ٞٓ طّجىبسٜ. ٔی دٚ٘ٝ ٔمصشٜ ، ٔی دٚ٘ٝ  رسٜ ای عزاة ٚخذاٖ اص آدٔب سد ٔیطٝ، ٕٞیطٝ

طشؾ حسبثص ثی ٌٙبٞٝ ٚ ثیخٛدی داسٜ ٍِذٔبِص ٔی وٙٝ ِٚی حتی صحٕت یٝ 

عزسخٛاٞی ٞٓ ثٝ خٛدش ٕ٘یذٜ. چٖٛ اصالً احسبس دیٍشاٖ ٚاسص ٟٔٓ ٘یست. 

دسستٝ اخبصٜ ٕ٘یذٜ وسی اریتٕٖٛ وٙٝ، أب خٛدش ٞش ثالیی دِص ثخٛاد سشٖٔٛ ٔیبسٜ. 

ٛ٘سشدی. خت ٔعّٛٔٝ وٝ ایٙدٛس آدٔب ٞیچیطٖٛ ٕ٘یطٝ. تٛ ٞیچ اتفبلی اٚ٘ٓ دس وٕبَ خ

 وىطٛ٘ٓ ٕ٘ی ٌضٜ. ٚاسٝ ٕٞیٙٓ اصالً ٍ٘شاٖ ٘جبش. ثبثبت صحیح ٚ سبِٓ ثشٔیٍشدٜ. 

اص تٝ دَ ٘جٛد. ثعذش ٞضاس ثبس ثٝ  ثٝ خٖٛ خٛدت ِٚی ،یٝ ثبس ٘فشیٙص وشدْ ٔی دٚ٘ٓ

٘خٛاستٓ. ٞشچمذسْ ثذ وشد ثبصْ ثذ خذا ٌفتٓ ؼّط وشدْ. ٔٗ ٞیچ ٚلت ٚاسٝ ثبثبت ثذ 

٘خٛاستٓ. خذا خٛدش ٔی دٚ٘ٝ وٝ ٞیچ ٚلت تحُٕ ٘ذاضتٓ یٝ تبس ٔٛ اص سشش وٓ 

ٔیطٝ ٚ ثطٝ. ٞٙٛصْ ٘ذاسْ ٚ ٔطٕئٙٓ حبِص خٛثٝ ٚ یىی اص ایٗ سٚصا سش سإٖٞٛ سجض 

  ثبص اص ٕٞٝ صٞشچطٓ ٔیٍیشٜ ٚ ظذ حبَ ٔی ص٘ٝ.

ٝ ثبٔش ثیذاس ضذ ٚ ثب صذای ثّٙذ صیش ٌشیٝ ثب صذای صً٘ ٔٛثبیُ طٛسی اص خب پشیذْ و

صد. َٞٛ ضذْ. ٕ٘ی دا٘ستٓ خٛاة ٔیالد سا ثذٞٓ یب ثبٔش سا آساْ وٙٓ. اَٚ ثبٔش سا دس 

آؼٛش ٌشـتٓ ٚ ثٝ خٛدْ چسجب٘ذْ ٚ ثعذ ثب دستٟبی ِشصاٖ تٕبس سا ثشلشاس وشدْ ٚ لجُ 

 اص ایٙىٝ اٚ حشؾ ثض٘ذ، ٌفتٓ:

 یٝ خجش خٛة ثذٜ. ِطفبً.-

 ی ٌشـتٝ ثٛد.صذایص وٕ

 . ٚاست ٟٕٕٔٝ٘ی دٚ٘ستٓ ایٙمذس -



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

9 
 

 ٘فس وطیذٖ اص طشیك ثیٙی خٛاة ٕ٘یذاد. ٞٛا سا ثّعیذْ.

 چیضیص ضذٜ؟-

 اسٕص ٘ٝ تٛ ِیست ضٟذاست ٘ٝ اسشا. ٍ٘شاٖ ٘جبش. -

 ىٝ ٘ك ٘مص ثّٙذ ضذ.، ثبٔش سا ٔحىٓ چال٘ذْ. طٛسیرٚقضذت اص 

 پس ودبست؟ چشا ٞیچ خجشی اصش ٘یست؟-

 حشوبت صیبدٜ. داسٖ خٕعص ٔی وٙٗ. ٟٔٓ ایٙٝ وٝ حبِص خٛثٝ.ٕٖٞٛ طشـٝ. ت-

  اٌش ٔٗ ایٗ ثٛدْ، عٕٛ چٝ ٔی وطیذ. دٞب٘ٓ خطه ضذٜ ثٛد.

 ! ثٛد سبدٜـمط یٝ خّجبٖ  وبش-

 ِجخٙذش سا ضٙیذْ.ٔخبطجٓ خٛدْ ثٛدْ أب 

 خت ٞست. -

 آٞی وطیذْ ٚ ٌفتٓ:

 خیّی حبِص ثذٜ.ٕٔٙٛ٘ٓ. ٕ٘ی دٚ٘ی چمذس وٕه وشدی. عْٕٛ -

 پٛصخٙذش سا ٞٓ ضٙیذْ:
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 ـمط عٕٛت؟-

اص طٛال٘ی تش ضذٖ ایٗ ٔىبِٕٝ ٔی تشسیذْ. اص یبسش ٔی تشسیذْ، اص یبسیٗ ٔی تشسیذْ، 

 ٔی تشسیذْ. ٚ حشـٟبی ثٛداس ٔی صد، حتی اص ٕٞیٙىٝ پطت خط ثٛد 

 ثبصْ اص ِطفت ٕٔٙٛ٘ٓ. ضت ثخیش.-

دتش دس چطٕبٖ عٕٛ ضتبثضدٜ تٕبس سا لطع وشدْ ٚ ِجبس ٌشْ پٛضیذْ. ثبیذ ٞشچٝ صٚ

اص ایٗ ٚ  وٙٓٞٓ دسٚؼی سش ٔدجٛس ثٛدٍْ٘بٜ ٔیىشدْ ٚ ایٗ خجش سا ثٝ اٚ ٔیذادْ. 

وٝ ثیشٖٚ سـتٓ دیذْ تٕبْ چشاؼٟب خبٔٛضٙذ. ثب خٛدْ . أب اص دس دٞٓاستشس ٘دبتص 

ضٛ٘ذ. ثٝ ٕٞیٗ خبطش  اظطشاةـىش وشدْ ضبیذ اٌش اص خٛاة ثیذاسضبٖ وٙٓ ثیطتش دچبس 

ِی ٞٙٛص دستٓ ثٝ دستٍیشٜ ٘شسیذٜ ثٛد وٝ حشوتی سا دس پبی پّٝ دیذْ. عمجٍشد وشدْ، ٚ

 أب لجُ اص ایٙىٝ سٙىٛح وٙٓ صذای یبسش سا ضٙیذْ. ؛سا٘ذْٚحطتضدٜ چطٓ دَ

 ٔٙٓ. خیػ ٘ضٖ.-

 ٔجٟٛت ٚ ٔتحیش ٘بٔص سا خٛا٘ذْ.

 یبسش؟ خٛدتی؟-

اٍ٘بس ثب خبرثٝ       خٛاثٓ سا ٘ذاد. ثشخالؾ ٕٞیطٝ پّٝ ٞب سا آساْ ٚ ثب طٕب٘یٙٝ ثبال آٔذ.

دس ٘ٛس وٓ خبٖ ثبغ چٟشٜ اش سا تطخیص ٔی خٍٙیذ ٚ ثٝ صٚس پب اص صٔیٗ ٔی وَٙذ. 

دادْ. صٛستص اصالح ٘طذٜ ٚ چطٕب٘ص یه وبسٝ خٖٛ ثٛد. سشتبپبیص سا ثشا٘ذاص 

 وشدْ. ثٝ ٘ظش سبِٓ ٔی سسیذ.
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 حبِت خٛثٝ؟ ودبیی؟ چشا یٝ خجش اص خٛدت ٕ٘یذی؟ وی اٚٔذی؟-

 ْ سٛاِٟبیٓ ٌفت:دس خٛاة تٕب

 االٖ سسیذْ. ٔی خٛاْ اَٚ ثبٔش سٚ ثجیٙٓ. ایٙدبست؟-

 دِٓ ٔیخٛاست صٛستص سا ِٕس وٙٓ تب ٚالعی ثٛد٘ص ثبٚسْ ضٛد.

 آسٜ. ایٙدبست. ثیب تٛ.-

سشیع وّیذ ا٘ذاختٓ ٚ دس سا ثبص وشدْ. لذٟٔبیص سا ثّٙذتش ٚ تٙذتش وشد ٚ لجُ اص ٔٗ ثٝ 

ضذٜ اش سا سٞب وشد، سبوص سا ٌٛضٝ ای ا٘ذاخت اتبق سسیذ. ثب دیذٖ ثبٔش ٘فس حجس 

  . حبال ساحت تش اص تٝ دَ ٌفت "آخی"ٚ ٚ ثب تٕبْ تٛاٖ ـشص٘ذش سا دس آؼٛش وطیذ

ٔی تٛا٘ستٓ ثشا٘ذاصش وٙٓ. ثب ٚخٛد وبپطٗ ظخیٕی وٝ ثش تٗ داضت، الؼش ضذ٘ص 

أب  ی یبسیٗ سا ٌشـتٓ. صذای خٛاثبِٛدٔحسٛس ثٛد. ٔٛثبیّٓ سا ثشداضتٓ ٚ ضٕبسٜ

 ٍ٘شا٘ص دس ٌٛضی پیچیذ.

 چی ضذٜ تش٘ح؟-

 ثب رٚق ٌفتٓ:

 یبسش اٚٔذٜ. ایٙدبست، پیص ثبٔش. حبِطٓ خٛثٝ. ثٝ عٕٛ خجش ثذٜ. -
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 ـشیبدش سا ضٙیذْ.

 ٔشي ٔٗ ساست ٔیٍی؟-

 خٛثٝ. ٔیخٛاد پیص پسشش ثبضٝ.  آسٜ. خٛةِ-

ی ـبصّٝیبسیٗ ٘فس ساحتی وطیذ ٚ تٕبس سا لطع وشد. یبسش ٕٞچٙبٖ سشش سا دس 

 ی ثبٔش ـشٚ ثشدٜ ثٛد ٚ تىبٖ ٕ٘ی خٛسد. ٘ضدیه سـتٓ ٚ  آٞستٝ ٌفتٓ:ثیٗ ٌشدٖ ٚ ضب٘ٝ

 یٝ ثبس اص خٛاة پشیذٜ، اٌٝ دٚثبسٜ ثیذاس ضٝ دیٍٝ تب صجح ٕ٘ی خٛاثٝ.-

وٙبس تخت سشخبیص ٌزاضت ٚ خٛدش عٕیمی وطیذ ٚ ثبالخشٜ دَ وٙذ. آساْ ثبٔش سا  آٜ

ٕ٘ی ٌشـت. صذای صً٘ دس ٚاداسْ وشد اص اتبق ایستبد. ِحظٝ ای اص صٛستص چطٓ 

 ثیشٖٚ ثشْٚ. یبسیٗ ثب وبپطٗ ٚ ضّٛاسن داخُ پشیذ ٚ ٌفت:

 وٛ؟ ودبست؟-

خٛاستٓ ثٍٛیٓ پیص ثبٔش است، أب خٛدش اص اتبق ثیشٖٚ آٔذ. یبسیٗ ثٝ ٔحط دیذٖ 

پس اص ایٙىٝ سش ٚ صٛستص سا ثبسٞب ٚ ثبسٞب ثٛسیذ، ثشادسش دست دس ٌشد٘ص ا٘ذاخت ٚ 

 فت:ٌ

 سبییذی.  ٕٕٖٞٛ سٚ . ایٙذـعٝ ثٝ ٔعٙبی ٚالعیپسش دٔت ٌشْ-

 سٚی ثیٙی اش ا٘ذاخت ٚ ٌفت: ییبسش دست یبسیٗ سا اص ٌشد٘ص ثبص وشد ٚ چیٙ

 ی ثمیٝ سٚ ٕ٘ی وٙی؟ثبص ایٙدٛسی ِجبس پٛضیذی؟ ـىش دَ ٚ سٚدٜتٛ -
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  یه دٚس، ثٝ دٚسش چشخیذ تب ٔطٕئٗ ضٛد سبِٓ است.یبسیٗ 

ٔطىالت . ثخٛسٜ تٛ سشْ پتشٚس خٛ٘ٓ ایٗ اخالق چٟبس حشـیت دسد ٚ ثالی -

  تٛ ـمط ثبش ٚ ؼش ثضٖ. دسستٝ تٛ حّمٓ. ٚ ٔحتٛیبتص ٞٓ ٌٛاسضیت 

 خٙذٜ اْ ٌشـت. سشْ سا پبییٗ ا٘ذاختٓ وٝ خٕع ضذٖ ِجٟبیٓ سا ٘جیٙٙذ.

 دسست حشؾ ثضٖ. ثبثب ودبست؟-

 ٔیبی ثشیٓ؟ تٛ اتبلطٝ. ثٟص ٌفتٓ اٚٔذی. خیبِص ساحت ضذ ٚ خٛاثیذ.-

 پبدسٔیب٘ی وشدْ. 

 أطت سٚ ایٙدب پیص ثبٔش ثٕٖٛ. ثیذاس ضٝ ٚ تٛ سٚ ثجیٙٝ خیّی خٛضحبَ ٔیطٝ. -

 اٍ٘بس خٛدش ٞٓ ٕٞیٗ تصٕیٓ سا داضت. أب ثٝ خبی ٔٗ سٚ ثٝ یبسش وشد.

 ٔی ٔٛ٘ٓ. ـشدا ٔیبْ اٚ٘طشؾ. تٛ دیٍٝ ثشٚ.-

خٛاثص ِجخٙذ ص٘بٖ جبس یبسش ٞٓ یبسیٗ دٚثبسٜ ثب تٕبْ ٔحجتص اٚ سا دس آؼٛش وطیذ. ایٙ

ی یبسیٗ سا سا ثٛسیذ. صذای خفٝاش پیطب٘ی سا داد ٚ ثبصٚا٘ص سا ثٝ دٚسش حّمٝ وشد ٚ 

 ضٙیذْ.

 چٝ خٛثٝ وٝ ٞستی...! -
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**** 

ٔیض سا وٝ چیذْ ثٝ اتبق سـتٓ ٚ دس صدْ. صذایص سا ضٙیذْ ٚ ٚاسد ضذْ. دست ٚ 

 وٝ دیذ ٌفت: صٛستص سا ضستٝ ٚ ِجبس ساحتی پٛضیذٜ ثٛد. ٔشا

 اٌٝ ٔٗ ایٙدب ثخٛاثٓ ٔطىّی ٘یست؟-

خٟٙٓ ثشٌطتٝ ٚ ٕٞٝ سا خبٖ ثٝ سش خٛدِ طٛسی سـتبس ٔی وشد وٝ اٍ٘بس ٘ٝ اٍ٘بس اص  

 وشدٜ است.

 چٝ ٔطىّی؟ ٔی خٛای ٚاست ٔالـٝ ثیبسْ؟-

 پتٛ سا وٙبس صد.

 اٌٝ تٛ ثذت ٕ٘یبد سٚ تختت ثخٛاثٓ، ٚاسٝ ٔٗ ٔسبِٝ ای ٘یست. -

 ّٛ سـتٗ یبسی ٕ٘ی وشد.پبٞبیٓ ثشای خ

 اَٚ ثیب ضبْ ثخٛس. ؼزا ٌشْ وشدْ ٚاست. أب٘ٝ. ساحت ثبش. -

 ٘طست.

 ٚالعبً داؼٛ٘ٓ. ـمط ٔیخٛاْ ثخٛاثٓ. ِٚی ٕٖٔٙٛ. -

 ٔی خٛای ثیبسْ ایٙدب؟ ٕ٘یطٝ وٝ ٌشسٙٝ ثخٛاثی.-

 چٙذ ِحظٝ ثذٖٚ پّه صدٖ تٕبضبیٓ وشد ٚ ثعذ ثشخبست ٚ ٌفت:
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 ٘ٝ. ٔیبْ سش ٔیض.-

ؼزا وطیذْ ٚ ٔمبثّص ٟ٘بدْ. ِیٛا٘ص سا ٞٓ پش اص دٚغ وشدْ. اَٚ وٕی دٚغ ثشایص 

 ٘ٛضیذ ٚ ٌفت:

 ٔبٔب٘ت ودبست؟-

 سٚ ثٝ سٚیص ٘طستٓ.

 خبْ٘ٛ ثضسي یٝ خٛسدٜ حبَ ٘ذاس ثٛد. أطت سٚ پیص اٚ٘ب ٔٛ٘ذ.-

 اٚ چیضی ٍ٘فت ٚ ٔٗ ادأٝ دادْ.

 یٝ دٚس ٕٞٝ سٚ وطتی ٚ ص٘ذٜ وشدی. -

 ص ٌزاضت ٚ ٌفت:یه تىٝ ٌٛضت داخُ دٞب٘

 دٚثبسٜ ٘صفٝ ضجی ودب داضتی ٔی سـتی وٝ پطیٕٖٛ ضذی ٚ ثشٌطتی؟-

٘تٛا٘ستٓ سیسه دسٚغ ٌفتٗ سا طٛسی ٍ٘بٞٓ ٔی وشد وٝ اٍ٘بس اص ٕٞٝ چیض خجش داضت. 

 ثپزیشْ. 

ٔی خٛاستٓ ثشْ ثٝ عٕٛ ایٙب ثٍٓ تٛ حبِت خٛثٝ. ِٚی دیذْ چشاؼطٖٛ خبٔٛضٝ -

 پطیٕٖٛ ضذْ.
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 وشد. اٍ٘بس ـمط ثٝ خبطش ٔٗ سشٔیض آٔذٜ ثٛد.ثب ؼزایص ثبصی ٔی 

 اٚ٘ٛلت اص ودب ٔی دٚ٘ستی حبِٓ خٛثٝ؟-

أب اٚ ٚ طشص ٍ٘بٞص سا چطٛس ـٟٕیذٜ ثٛد؟ ٕ٘ی دا٘ستٓ!  خجش داضت. ثذٖٚ ضه...!

 چطٓ اص چطٕبٖ ٘بـزش ٌشـتٓ. . ساٜ ـشاس ٘ذاضتٓ.خٛة ٔی ضٙبختٓ

 ٝ خٛثی. ثٝ ٔیالد صً٘ صدْ. اٖٚ پشس ٚ خٛ وشد ٚ خجش داد و-

 صیش سٍٙیٙی ٍ٘بٞص، ضب٘ٝ ٞبیٓ خٓ ضذ. 

چبسٜ ای ٘ذاضتٓ. عٕٛ داضت اص دست ٔی سـت. ٞیچىس ٕ٘ی دٚ٘ست ودبیی ٚ چٝ -

ثالیی سشت اٚٔذٜ. خجشا ٞٓ وٝ ٚحطتٙبن ثٛدٖ. تٟٙب وسی وٝ ثٝ رٞٙٓ سسیذ ٔیالد 

. ثٛد. ثب ٚخٛدی وٝ ٔی دٚ٘ستٓ ٕٞٝ عصجب٘ی ٔیطٗ صً٘ صدْ ثٟص. چٖٛ ٍ٘شاٖ ثٛدْ

 ـىش ٘ىٗ وبس ساحتی ثٛد یب اص خذا خٛاستٝ ثبٞبش تٕبس ٌشـتٓ. چبسٜ ای ٘ذاضتٓ. 

 ٌفت:ثب طعٙٝ ثطمبة سا پس صد ٚ 

ـمط ٕ٘ی دٚ٘ٓ ثٝ خض خجش سالٔتی ٔٗ چٝ چیضای دیٍٝ ای لشاسٜ  ٔتٛخٟٓ. اْٚٞٛ.-

 ثٍٝ. چٖٛ تب ٔٗ صٛست ضستٓ ٚ ِجبس عٛض وشدْ دٚثبس دیٍٝ ثٟت صً٘ صد.

ٔٛثبیّٓ سا تٛی اتبق ٚ ِٔٗ خًٙ سا ٘طٙٛد.  ٘بِٝ اِْجٓ سا ٔحىٓ ٌبص ٌشـتٓ وٝ صذای 

دٚثبسٜ ٚحطت اص ٔٛخٛدی وٝ ٔثُ سًٙ ٍ٘بٜ ٚ ٔثُ   پیص چطٓ اٚ خب ٌزاضتٝ ثٛدْ...!

ٔیخ ٘فٛر ٔی وشد ٚخٛدْ سا ـشا ٌشـت. دست ثٝ سیٙٝ ٘طستٝ ثٛد ٚ ثب چطٕب٘ص ثٝ تٙٓ 

ٔحبَ است ثٝ خسٕٓ آسیجی ٚاسد بَ ٔی دا٘ستٓ وٝ ضالق ٔی صد. ثعذ اص ایٟٕٙٝ س
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تشسی وٝ ٌبٞی ٕٞشاٜ ثب أب ایٗ تشس سٚا٘ی اص ثچٍی دس ٚخٛدْ ٟ٘بدیٙٝ ضذٜ ثٛد.  ،وٙذ

 ٔی وشد.  تٙبلطخطٓ ثٛد، ٌبٞی ٘فشت ٚ ٌبٞی احتشاْ. یبسش ٔشا ٞٓ دچبس 

ٞبش أطت ثبٔٗ ٕ٘ی دٚ٘ٓ ٚاسٝ چی صً٘ صدٜ. ٞیچ استجبطی ثب ٞٓ ٘ذاسیٓ. ـمط -

 حشؾ صدْ. اٚ٘ٓ ثٝ خبطش تٛ. چیض دیٍٝ ای ٘یست ٚ ٕ٘ی تٛ٘ٝ ثبضٝ.

ٕٞچٙبٖ ٍ٘بٞٓ ٔی وشد. ٕ٘ی دا٘ٓ چمذس أب ثشای ٔٗ چٙذ سبَ ٌزضت. دس ٟ٘بیت وؿ 

 دستب٘ص سا سٚی ٔیض ٌزاضت ٚ ثشخبست ٚ ٌفت:

 ی وبسات ٘ىٗ. ٔٙٛ ثٟٛ٘ٝ -

 .تص سا ثٝ سٕتٓ ٘طب٘ٝ ٌشـتاٍ٘طدٚس ضذ أب لجُ اص ثیشٖٚ سـتٗ اص آضپضخب٘ٝ چشخیذ ٚ 

اٌٝ یٝ ثبس دیٍٝ حشیٓ ٚ لٛا٘یٗ ایٗ  لجالً ثٟت ٞطذاس دادْ ٚ اال٘ٓ ٚاسٝ ثبس آخش ٔیٍٓ؛-

 ٕ٘ی وٙٓ.  ٚ دٚثبسٜ دسدسش دسست وٙی ثٝ ٞیچ وذٚٔتٖٛ سحٓ خٛ٘ٝ سٚ ثطىٙی

عصجب٘ی ٘جٛد أب ٞیچ ٘شٔطی دس صذایص ضٙیذٜ ٕ٘ی ضذ. ٔٗ ٞٓ چیضی ثشای ٌفتٗ 

ثی اعتٕبدی سا خٛة ٔی ضٙبختٓ ٚ خٛدْ تخٕص سا تٛی دَ خب٘ٛادٜ اْ ٘ذاضتٓ، چٖٛ 

ٔعٙی ٔی دا٘ستٓ. دس سىٛت پطت سشش ض سا ثی  ٕٞیٗ خبطش اعتشاوبضتٝ ثٛدْ. ثٝ 

الد دٚثبس تٕبس ٌشـتٝ ثٛد. ٕٞب٘دب، سـتٓ ٚ ٔٛثبیّٓ سا ثشداضتٓ. ساست ٔی ٌفت. ٔی

ایستبدْ ٚ ثشای ٌفتٗ حشـی وٝ پطت  سٚضٙبیی ظعیؿ چشاغ خٛاةٚسط اتبق، دس ٔیبٖ 

ٔثُ ٕٞیطٝ اص عىس اِعُٕ ٚ صثبٖ ٘یطذاسش خٛؾ داضتٓ ٚ  ِجٟبیٓ ثٛد استخبسٜ وشدْ.
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  ٕ٘ی دا٘ستٓ چطٛس ثبیذ سش صحجت سا ثبص وٙٓ. ٔی دیذ وٝ دس خٛدْ پیچ ٔی خٛسْ أب

ثی تٛخٝ ثٝ ٔٗ ٌشدٖ ٚ ضب٘ٝ ٞبیص سا ٚسصش داد ٚ دساص وطیذ. لجُ اص ایٙىٝ سشش ثٝ 

 ثبِص ثشسذ ثبٔش سا ثٛسیذ ٚ سپس ثب صذایی وٝ سٚ ثٝ خبٔٛضی ٔی سـت ٌفت:

 چٖٛ خٛدت ساستص سٚ ٌفتی، ثٝ وسی چیضی ٕ٘یٍٓ. ثشٚ ساحت ثخٛاة. ٘تشس، -

ٓ ٔی خٛاست ثپشْ ٚ صٛستص سا ثجٛسٓ. دِثبالخشٜ ساٜ ثبص ضذ ٚ ٘فسٓ خشیبٖ پیذا وشد. 

ثٝ تحُٕ خدبِت ٚ سشاـىٙذٌی دس ٔمبثُ ٔبدس ٚ عٕٛ ٚ یبسیٗ  ٔدجٛس دٚثبسٜٕٞیٙىٝ 

سشص٘طٟبی یبسش عبدت داضتٓ، أب ثذخّمی ٚ تٙذی ٚ ٕ٘ی ضذْ یه د٘یب ٔی اسصیذ. ثٝ 

أب  یبسیٗ اصالً. خٛدْ ٔی دا٘ستٓ ٘یتٓ اص تٕبس ثب ٔیالد چٝ ثٛدٜٚ دِخٛسی ثٝ لٟش 

 ٘دٛا وشدْ. تٛظیح داد٘ص ثٝ دیٍشاٖ ٚ لب٘ع وشد٘طبٖ وبس ساحتی ٘جٛد.

 وبش خٛدت ٞٓ ثبٚس ٔی وشدی وٝ لصذْ ـمط خجش ٌشـتٗ ثٛدٜ.-

 ٚ چطٕب٘ص سا ثست ٚ ٌفت: خٛاثیذسٚی ضىٓ 

 یٝچٙذ سبعت پطت ٞٓ ثخٛاثٓ، یبدْ ٘یست. دساص ثىطٓ ٚ آخشیٗ ثبسی سٚ وٝ تٛ٘ستٓ -

 حشؾ ٔی ص٘یٓ. ضت ثخیش.  ـشدا ثب ٞٓ، تطٙح ٔی وٙٓ. وٓ دیٍٝ ثیذاس ثٕٛ٘ٓ

ٞٙٛص اص اتبق ثیشٖٚ ٘شـتٝ ثٛدْ وٝ ٘فسٟبیص آساْ ٚ عٕیك ضذ٘ذ. ٘یشٚیی ٚاداسْ وشد 

ثشٌشدْ ٚ ضبیذ ثشای اِٚیٗ ثبس ثٝ صٛست ؼشق خٛاثص ٍ٘بٜ وٙٓ. وٙدىبٚ ثٛدْ ثذا٘ٓ اٚ 

خٛاثٓ ٔثجت  ؟!ش ٔی آیذ یب ٘ٝثٝ ٘ظ ثیٍٙبٜٞٓ ٔثُ تٕبْ آدٟٔب ٚلتی ٔی خٛاثذ ٔظّْٛ ٚ 

ثٛد. دس چٟشٜ اش ثبٔش ثضسي ضذٜ سا دیذْ. طشٜ ای اص ٔٛٞبیص سٚی پیطب٘ی ثّٙذش 

ثبٔضٜ وشدٜ ثٛد. آ٘مذس وٝ ثبٚسْ ٕ٘ی ضذ ایٗ آدْ ثتٛا٘ذ ایٟٕٙٝ سیختٝ ٚ لیبـٝ اش سا 
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خطٗ ٚ ثٝ خبی خٛدش خطش٘بن ثبضذ. وسی چٝ ٔی دا٘ست دس طَٛ عٕشش چٝ 

ٚ چٝ صحٙٝ ٞبیی دیذٜ ٚ چٝ ٔبخشاٞبیی تدشثٝ وشدٜ ٚ چٝ دسدٞبیی وبسٞبیی وشدٜ 

ٖ ٞبی ٔعِٕٛی . چیضٞبیی وٝ ا٘سبچٝ صخٕٟبیی سا ثب خٛد حُٕ وشدٜ استوطیذٜ ٚ 

ٔثُ ٕٞبٖ آدْ . أب حبال ٚ ثش خٛد ٔی ِشصیذ٘ذ ٞٓ ثیٓ داضتٙذ حتی اص تصٛس وشد٘ص

ٍی، ثٝ ٕٞبٖ ٔعصٛٔیت، ثٝ ثٝ ٕٞبٖ لطٙ ثی تٙص خٛاثیذٜ ثٛد.سٝ سبِٝ آساْ ٚ  ثبٔش

ٕٞبٖ دِشثبیی. خٓ ضذْ ٚ پتٛ سا سٚی ٞش دٚیطبٖ ٔشتت وشدْ ٚ اص اتبق ثیشٖٚ سـتٓ. أب 

 ٕٞیٙىٝ خٛاستٓ دس سا ثجٙذْ ثشق چطٕص ضٛوٝ اْ وشد. ثیذاس ثٛد...!
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وف زستب٘ٓ ضا ضٚی چطٕٟبیٓ ٌصاضتٓ ٚ سطْ ضا ثطٌطزا٘سْ. اتبق ٔبزض ذیّی ضٚضٗ ثٛز. 

پطزٜ ٞبی ٘بظن پٙدطٜ ٞب، ٘ٛض ضا اظ اِٚیٗ ثب٘یٝ ٞبی غجح تب ٚسف اتبق ضاٜ ٔیساز ٚ 

تبضیىی ٔحؽ احتیبج زاضتٓ ذٛزِ ضىٙدٝ ثٛز. سبػت ثطای ٔٙی وٝ ٍٞٙبْ ذٛاة ثٝ 

ضسْ ٚ ٘طستٓ. سطْ تیط ٔی وطیس.  ٓٞٙٛظ ٞفت ٘طسٜ ثٛز. ثی ذیبَ ترت ٌطْ ٚ ٘طٔ

ْٛ ٚ پیچ زض پیچی وٝ اظ ظٔبٖ ثٝ ٞٛش آٔسٖ یه ِحظٝ ٞٓ ضٞبیٓ ٘بٔفٟ ذٛاثٟبی

طبٖ ٔٛ ثٝ ٘ىطزٜ ثٛز٘س، شٞٙٓ ضا اظ چیعی وٝ ثٛز آضفتٝ تط ٔی وطز٘س. حتی اظ یبزآٚضی

ثبیس ثب تٙٓ سید ٔیطس، چٖٛ اظ ٞطچیعی وٝ زض ثیساضی زیسٜ ثٛزْ، ٚالؼی تط ثٛز٘س. 

وسی وٝ تؼجیط ذٛاة ثّس ثٛز حطف ٔی ظزْ. تىطاض زائٓ ٚ قٛال٘ی ٔست یه ٔٛؾٛع 

ٕ٘ی تٛا٘ست ثی زِیُ ثبضس. ٔٗ ثٝ ضٚیبٞبی غبزلٝ اػتمبز زاضتٓ. ثٝ ایٙىٝ ٌبٞی 

سبٖ اِٟبْ ٔی ضٛ٘س ثبٚض زاضتٓ. ٔٗ ثبیس ٔی فٟٕیسْ وٝ اتفبلبت اظ قطیك ذٛاة ثٝ ا٘

چطا زض ذٛاثٓ، ذٛاة ٔیجیٙٓ ٚ آٟ٘ٓ ٕٞیطٝ ثٝ یه ضىُ ٚ یه ضٚ٘س. ثطذبستٓ ٚ سؼی 

وطزْ ثب زٚش ٌطفتٗ ٚ تٗ ثٝ آة ظزٖ، ضٚظ ذطاة ضسٜ اْ ضا تطٔیٓ وٙٓ. ِجبس پٛضیسْ 

اتبق ذٛزْ وٝ ضسْ غسای  ٚ حِٛٝ ضا زٚض ٔٛٞبیٓ پیچیسْ ٚ اظ اتبق ثیطٖٚ آٔسْ. ٘عزیه

ٞٗ ٞٗ ثبٔط ضا ضٙیسْ. ایٗ پب ٚ آٖ پب وطزْ ٚ زض ٟ٘بیت زض ضا ٌطٛزْ. ثبٔط ضٚی وٕط 

ٕٞبٖ پٛظیطٗ ضت  پسضش ٘طستٝ ثٛز ٚ ٌٛضٟبیص ضا ٔی وطیس. یبسط ٕٞچٙبٖ زض

لجّص ٔب٘سٜ ثٛز ٚ ثٝ ضیكٙت ٞبی ثبٔط ٚاوٙص ٘طبٖ ٕ٘یساز. تب ٔٗ ثٝ ترت ثطسٓ ثبٔط 

 ظ وتف پسضش ٌطفت ٚ ثبالذطٜ غسایص ضا زضآٚضز. ٌبظ ٔحىٕی ا

 ٘ىٗ ثبثب خبٖ. ٍٔٝ آظاض زاضی؟-
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٘عزیه تط وٝ ضفتٓ ٞط ثٍیطز. یبسط ذٙسیسْ. ٍٔط ایٗ ٘یٓ ٚخجی ٔیتٛا٘ست ا٘تمبْ ٔطا اظ 

زٚ ٘فط حؿٛضْ ضا حس وطز٘س. ثبٔط ثب ِجرٙس ٌُ ٚ ٌطبزش ثٝ ٔٗ ذٛضبٔس ٌفت أب 

 یبسط ثی ضٔك ٚ ٔرٕٛض، ٘بِیس.

 ٕ٘یصاضٜ ثرٛاثٓ.یطٝ ثجطیص ثیطٖٚ؟ پسضٔٛ زضآٚضز. ٔ-

 ثٝ ذٙسٜ اْ ػٕك زازْ ٚ زستٓ ضا ثٝ سٕت ثبٔط زضاظ وطزْ ٚ ٌفتٓ:

، تپُ ذبِٝ، لطثٖٛ اٖٚ پٙدٛال ٚ ز٘سٚ٘بی قالییت ثطْ وٝ حك ٔظّْٛ ضٚ اظ ی ٔٗپٙجٝ-

ٓ تب ظبِٓ ٔی ٌیطٜ، ثیب ٔب ثطیٓ غجحٛ٘ٝ ثرٛضیٓ ٚ ثؼسضٓ ثطیٓ ثب ذطٌٛضت ثبظی وٙی

 ثبثب یٝ وٓ استطاحت وٙٝ ٚ ثیبز پیطت. ثبضٝ؟

ثٝ ضٛق ثبظی یبسط ثب ثسذّمی اظ الی پّه ٞبیص ٍ٘بٞٓ وطز ٚ چیعی ٍ٘فت. أب ثبٔط 

تب ٔٗ زست ثب ذطٌٛش ضاْ ضس ٚ اظ ترت پبییٗ پطیس ٚ لجُ اظ ٔٗ اظ اتبق ثیطٖٚ زٚیس. 

 ٚ ثب ٞیدبٖ ٌفت:ٚ ضٚیص ضا ضستٓ ٚ غجحب٘ٝ اش ضا زازْ، ٔبزض ٞٓ اظ ضاٜ ضسیس 

 یبسط اٚٔسٜ؟-

 پیطجٙس ضا اظ زٚض ٌطزٖ ثبٔط ثبظوطزْ ٚ ٌفتٓ:

 آضٜ. تٛ اتبق ٔٗ ذٛاثٝ. -

 ی ٔبزض ٔثُ ٌُ ضىفت.چٟطٜ

 ٚای ذسا ضٚ غسٞعاض ٔطتجٝ ضىط. حبِص ذٛثٝ؟ ظذٕی ٘طسٜ؟-
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 ضب٘ٝ ای ثبال ا٘ساذتٓ ٚ ٌفتٓ:

ظبٞطش وٝ سبِٕٝ. فمف اظ ضست ذستٍی ٕ٘ی تٛ٘ست ضاٜ ثطٜ. فىط وٙٓ ثبٔط ٞٓ -

ی ػٕٛ ایٙب وٝ ایٙدب سبوت ثبضٝ ٚ ثتٛ٘ٝ ثطیٓ ذٛ٘ٝ٘صاضتٝ ضاحت ثرٛاثٝ. ثٝ ٘ظطْ 

 استطاحت وٙٝ. 

 ی زوٕٝ ٞبی پبِتٛیص ٔٛافمتص ضا اػالْ وطز.ٔبزض ثب ثستٗ زٚثبضٜ

وطیسٜ تٛ ایٗ چٙس ٚلت. ثطیٓ وٝ یٝ زَ ثطیٓ ثطیٓ. قفُ ٔؼػْٛ ٔؼّْٛ ٘یست چی -

 سیط ثرٛاثٝ.

 ثطای ثطزاضتٗ وبپطٗ ذٛزْ ٚ ثبٔط ثبیس ثٝ اتبق ثطٔیٍطتٓ.

اٚ٘مسضْ وٝ ٔیٍی قفُ ٔؼػْٛ ٘یست ٔبزض ٔٗ. ٞٙٛظ اظ ضاٜ ٘طسیسٜ زٚ سٝ تب پبته -

 اسبسی ظز ٚ ثؼس ذٛاثیس. ثب ٔٗ ایٙٝ ٚای ثٝ حبَ زضٕٗ.

 ِجرٙس ٔبزض وٕی غٍٕیٗ ثٛز.

 لجالً ی ٔب، ضٚ ترت تٛ ذٛاثیسٜ وّی پیططفتٝ.ی ٕٞیٗ وٝ اٚٔسٜ ایٙدب، تٛ ذِٛ٘ٝٚ-

اٍ٘بض یٝ وٓ ٘طْ ضسٜ. والً ثؼس اظ وطزیٓ ٕ٘ی اٚٔس.  ٚاسٝ ضبْ ٚ ٘بٞبضْ وٝ زػٛتص ٔی

 تػبزف تٛ، ذیّی تغییط وطز. ذٛزت احسبس ٕ٘ی وٙی؟

 آٞی وطیسْ ٚ ٌفتٓ:
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ْ ثؼیسٜ ثٝ ایٗ ضاحتیب اظ ثیٗ ثطٜ. ِٚی ی ضتطی وٝ ٔٗ زیسچی ثٍٓ ٚاال. ایٗ ویٙٝ-

ش ضٚ سط ثبٔطٜ وبفیٝ. ا٘تظبض زیٍٝ ای ٘ساضْ. ٔٗ یبسط ضٚ ٕٞیٙىٝ سبِٕٝ ٚ سبیٝ

 ٕٞیٙدٛضی وٝ ٞست لجَٛ وطزْ زیٍٝ. 

ایٙجبض قبق ثبظ ذٛاثیسٜ ٚ سبػسش ضا ضٚی پیطب٘ی اش ٌصاضتٝ  پبٚضچیٗ ثٝ اتبق ثطٌطتٓ.

ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ذٛاة ٚ ثیساض ثٛز٘ص ضا تطریع ثٛز. پّىٟبیص حطوت ٕ٘ی وطز٘س أب 

ٚ  ی ثطافطٚذتٝزٞٓ. زض وٕبَ احتیبـ ِجبسٟب ضا ثطزاضتٓ ٚ ثیطٖٚ ضفتٓ ٚ ثب چٟطٜ

ػػجب٘ی ػٕٛ ضٚ زض ضٚ ضسْ. حسبة وبض زستٓ آٔس. سطیغ زض ضا ثستٓ ٚ زستٓ ضا ضٚی 

 ی ػٕٛ ٌصاضتٓ ٚ ثب غسایی پبییٗ ٌفتٓ:سیٙٝ

ی ثٝ ضٚظت اٚٔس. أب االٖ ٚلت زػٛا ٚ زاز ٚ ثیساز ٘یست. ػٕٛ خٖٛ ذٛاثٝ. ٔی زٚ٘ٓ چ-

 ثیساض وٝ ضس، ذستٍیص وٝ زض ضفت ثب ٞٓ حطف ٔی ظ٘یٗ. ثبضٝ؟

 ػٕٛ زستٓ ضا پس ظز. ثبظٚیص ضا ٌطفتٓ.

ثٝ ضٚح ظٖ ػٕٛ لسٕت ٔیسْ. ثصاض ثرٛاثٝ. تب االٖ ٘سیسٜ ثٛزْ یبسط اظ ذستٍی ٘تٛ٘ٝ -

ضاٜ ثطٜ. االٖ ٚلت ذٛثی ٘یست. ثیب ثطیٓ ٚ ذٛ٘ٝ ضٚ ذّٛت وٙیٓ. خٖٛ ٔٗ، خٖٛ 

 یبسیٗ. ثیب ثطیٓ. 

ٌصاضت ٚ زض حبِیىٝ  ظیط ِجصػٕٛ ٍ٘بٞص ضا ثیٗ ٔٗ ٚ ٔبزض چطذب٘س ٚ زستص ضا 

 غسایص ٔی ِطظیس ٌفت:

وٝ استطاحت وٙٝ. ِٚی  ز٘سٖٚ ضٚ خیٍط ٌصاضتٓ ٚ ٘یٛٔسْثٝ ایٙدبْ ضسیسٜ. زیطت -

 زیٍٝ ٕ٘ی تٛ٘ٓ. ثٝ ٔطي ذٛزْ ضاؾی ضسْ ثٝ ذسا.
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 ٔبزض ٞٓ ٚاسكٝ ضس.

تط٘ح ضاست ٔیٍٝ ضؾب ذبٖ. االٖ ٚلت ذٛثی ٚاسٝ حطف ظزٖ ٘یست. اٖٚ ذستٝ، ضٕب -

 ٔیطىٙٝ. ػػجب٘ی. ذسایی ٘ىطزٜ یٝ چیعی ثٝ ٞٓ ٔیٍیٗ، حطٔتٟب 

 ػٕٛ والفٝ ٚ ػػجی، چطٕٟبیص ضا ثست ٚ ٌفت:

 ثبضٝ. فمف ٍ٘بش ٔی وٙٓ. زِٓ آضْٚ ٘ساضٜ. -

**** 

 ی ٘سیٓ ظزْ ٚ ٌفتٓ:ثب اٍ٘طت ثٝ چب٘ٝ

 . زاضٜ ثٟٓ چطٕه ٔیع٘ٝ ثجٙس ایٗ ضٚ. اثٙی ػططت-

 چٙس ثبض پطت ٞٓ پّه ظز ٚ ٌفت:

ثبٚضْ ٕ٘یطٝ تط٘ح. اٍ٘بض زاضْ یىی اظ زاستب٘بی آٌبتب وطیستی ضٚ ٔی ذٛ٘ٓ. ایٗ چیعی -

 وٝ تٛ تؼطیف وطزی ثیطتط ضجیٝ فیّٕبی تطسٙبن ٞبِیٛٚزٜ. 

 پٛظذٙس ظزْ. ٘سیٓ زستب٘ص ضا ثٝ ٞٓ وٛفت.

اظ ایٗ زاستب٘بی ٟٔیح ٚ فیّٕبیی وٝ ذٛاة اظ چطٓ آزْ ٔیٍیطٜ ٚ ضرػیت ثسش اظ -

زِٓ ٔٗ زاضٜ غص ٔیطٜ ٚاسٝ ٔیالز ٚ یبسط. ٚالؼبً ٕٞیٙمسض وٝ  ٜٓ. االٕ٘ٞٝ خصاة تط

 تؼطیف وطزی خصاثٗ؟
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 سطظ٘طٍطا٘ٝ ٍ٘بٞص وطزْ.

 آزْ ٌیط ٔیىٙٝ. یْٞٛ...آضٜ. ذیّی خصاثٗ. خصاثیتطٖٛ تٛی ٌّٛ-

 چطٕب٘ص ٔی زضذطیس.

ٕٞٛ٘ٝ وٝ اٖٚ ضٚظ ثبٞبت زیسٔص؟ آضٜ؟ ٔیالزْ لس ٚ ٞیىّص ٔثُ اٚ٘ٝ؟ یبسط -

 ٕٞیٙدٛضی خسی ٚ ذطٙٝ؟

 ٕٞٝ چیع ضا فطأٛش وطزٜ ٚ چسجیسٜ ثٛز ثٝ ایٗ زٚ ٘فط.

ٕ٘ی زٚ٘ٓ تٛی ظ٘سٌی ٚالؼیص چدٛضیٝ. ثب ٔٗ وٝ ذیّی ٟٔطثٖٛ ثٛز. ِٚی تب خبیی -

وٝ ٔٗ ایٙب ضٚ ضٙبذتٓ، ٕٞطٖٛ ذطٗ ٚ ثی احسبسٗ. ٔیالز ٞٓ ثٝ ذبقط ضغّص ازای 

 ٟٔطثٛ٘ب ضٚ زض ٔی آٚضز. 

 ط ضس.ثطق چطٕب٘ص ثیطت

ای په. ثبة ز٘سٖٚ زذتطای ضیعٜ ٔیعٜ ٚای ٔٗ ٔیٕیطْ ٚاسٝ ٔطز ذطٗ ٚ سیىس-

 ٔثُ ٔب ٞستٗ. فىط وٗ ثب یٝ زست ثّٙست ٔی وٙٗ. ظیجب ٘یست؟

 حطظ ٔی ذٛضزْ أب ثٝ ضٚی ذٛزْ ٕ٘ی آٚضزْ. ذٛزش خٛاة ذٛزش ضا زاز.

. زٔدٛ٘ٗ تب ٔطزتطضی ثب ثٝ ایٙب ٔیٍٗ ٔطز ٘ٝ ایٗ ثبلبِیبی اقطاف ٔٗ وٝ ثیطتط ضجیٝ-

وسی ثٟت آسیت ٕ٘یصاضٖ  ٔثُ وٜٛ، ،ٔحىٓ حبٔی،ثب ایٗ آزٔب چٝ ػبِٕی زاضٜ. ی ػبضم

 ثع٘ٝ. آخ ذسا...اظ ایٙب ٔی ذٛاْ.
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 زیٍط ٘تٛا٘ستٓ ذٛزْ ضا وٙتطَ وٙٓ.

! ثٛزٖ. ثؼس ٔثُ وٜٛ ایٟٕٙٝ ثال ٚ ٔػیجت سط ٔٗ اٚٔسٜ وٝ ٔسججص ٕٞیٗ زٚتب ٔطز-

زٔب ایٙدٛض آتب حبال اظ ٘عزیه ثب ایٙب ذٛزضٖٛ آسیجٗ. ؟ ٍی ٕ٘یصاضٖ ثٟت آسیت ثع٘ٗٔی

ٔی زٚ٘ی چمسض ذكط٘بن ٚ تطسٙبوٗ؟ ٕٞیٗ ٞیىّی وٝ ایٙدٛضی  ٔطاٚزٜ زاضتی؟

ٚاسٝ ایٗ ٘یست وٝ ٚاسص ِٝ ِٝ ٔیع٘ی ضطـ ضغّطٛ٘ٝ. ٚاسٝ ظیجبیی ٚ زِجطی ٘یست، 

ظ٘طٖٛ ضٚ یٝ زستی ثغُ وٙٗ ٚ ظیط ٌٛضص ضؼط ثرٛ٘ٗ. اغالً ایٗ چیعا ضٚ ثّس ٘یستٗ. 

 ذٛایٔی یٝ خٛضی ٔغعضٖٛ ضٚ ضستطٛ زازٖ وٝ ٞیچ حسی ضٚضٖٛ تبثیط ٘ساضٜ. 

ی اٖٚ غٙسِی وٝ ایٗ آزٔب ٟ٘بیتبً ثٝ ا٘ساظٜ چٝ ػبِٕی زاضٜ؟ ثب ایٗ آزٔبػبضمی سٚ٘ی ث

چیىبض زازْ، ِٚی اٖٚ خٖٛ  ٔیالزٔٗ پٙح سبَ تْٕٛ ٚاسٝ  .ػٛاقف زاضٖ ضٚش ٘طستی

وىطٓ ٍ٘عیس.  ضٚ ا٘ساذت زٚض.ْ ٔثُ ذیبض ٔٙٛ ٌبظ ظز ٚ تْٕٛ وطز ٚ ثبلی ٔٛ٘سٜوطز؟ 

غس ضحٕت ثٝ ٔیالز. یٝ ػٕطٜ تب ٔیجیٕٙص ز٘جبَ سٛضاخ  تىّیف یبسطْ وٝ ٔؼّٛٔٝ.

ٔٛش ٔیٍطزْ وٝ اظ زستص فطاض وٙٓ. ثٝ ٘ظط تٛ لس ٚ ٞیىُ ٕٞچیٗ آزٔبیی زض ثطاثط 

اذالق ٌٙسضٖٛ ثٝ چطٓ ٔیبز؟ فىط وطزی ظ٘سٌی ثب ٔطز ذطٙی وٝ ٚلتی ٍ٘بت ٔیىٙٝ 

ٔیطٝ، ٕٔىٙٝ؟ یب ثب وسی وٝ ٕ٘ی تٛ٘ی ٞیچ حسبثی ضٚی زٚست ضّٛاضت ذیس 

زاضتٙص ثىٙی؟ ثبضٝ. ٔٙٓ ٔیسٚ٘ٓ ٚخٛزضٖٛ ٚاسٝ ّٕٔىت حیبتیٝ، ٔی زٚ٘ٓ ٕٞٝ خبی 

ٚ ػدیجٗ. أب ثٝ زضز ذب٘ٛازٜ ٕ٘ی ذٛضٖ. ثٝ زضز  ذطٗز٘یب ٔبٔٛضای أٙیتیطٖٛ ٕٞیٙمسض 

اٌٝ ػبضمت حتی ٞستٗ.  زٚست زاضتٗ ٕ٘ی ذٛضٖ. چٖٛ وبٔالً تحت أط سبظٔب٘طٖٛ

ٚسف ثیبز چطٓ ضٚ ٕٞٝ چی ػمبیس ٚ آضٔبٟ٘بضٖٛ  پبیٚلتی  ،ٚ ٚاست ثٕیطٖثبضٗ 
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ٔیطٜ زِت ٚاسٝ چی ٔیالز ٚ یبسط غص ٔیجٙسٖ ٚ یٝ ٌِّٛٝ تٛ سطت ذبِی ٔی وٙٗ. 

ایٗ آزٔب فمف تٛ ٕٖٞٛ فیّٓ ٞبی ٞبِیٛٚز خصاثٗ. اظ ٘عزیه ٞیچ خصاثیتی  ٘سیٓ خٖٛ؟

 ٘ساضٖ.

 حطفٟبیٓ اٚ ضا ثٝ فىط فطٚ ثطز.

تغییط ٕ٘یىٙٝ؟  یؼٙی تٛ االٖ ٞیچ حسی ثٝ ٔیالز ٘ساضی؟ اٌٝ ثجیٙیص ؾطثبٖ لّجت-

 زستبت ٕ٘یّطظٜ؟ ایٙب ثٝ وٙبض. زِت ٚاسص تًٙ ٘طسٜ؟

سطْ ضا پبییٗ ا٘ساذتٓ ٚ لبضچٟبی ضٚی پیتعایٓ ضا زا٘ٝ زا٘ٝ وٙسْ ٚ زاذُ زٞب٘ٓ ٌصاضتٓ 

 ٚ ٌفتٓ:

ٚاسٝ ٔیالز ٚ اٖٚ ٕٞٝ حس لطٍٙی وٝ ثبٞبش تدطثٝ وطزْ چطا. ٔٗ یٝ خٛضی -

ػبضك ثٛزْ وٝ زیٍٝ ٔحبِٝ ٚاسٓ تىطاض ثطٝ. أب زض ٚالؼیت وٝ ٕٞچیٗ چیعی ٘یست. 

یٝ سجحب٘ٝ ٚ یٝ ٔبٔٛضیتی وٝ ثبیس ا٘دبٔص ٔیساز ٚ زاز. زضز ٔیالزی ٚخٛز ٘ساضٜ. 

٘یست ٚ ٞیچ ٚلت ایٙدبست وٝ ٔٗ زِٓ ٚاسٝ یٝ ٔطت ذیبَ ٚ ذبقطٜ اظ آزٔی وٝ 

زِتٍٙی ٔیبز سطاغٓ اظ ٞطٚلتٓ تًٙ ٔیطٝ. ٔٗ زِٓ ٚاسٝ یٝ تٛٞٓ تًٙ ٔیطٝ.  ٘جٛزٜ،

ایٙىٝ ایٙدٛضی ثبظی ذٛضزْ ٚ ٘فٟٕیسْ، اظ ایٙىٝ اٖٚ ٔٗ ضٚ ثٝ ذٛزْ ٔتٙفط ٔیطٓ. اظ 

فىط ٔی زیس ٚ ٔٗ تب ٘ٛز سبٍِیٕٖٛ ضٚ ثط٘بٔٝ ضیعی وطزٜ ثٛزْ. ٕٞیطٝ  چطٓ قؼٕٝ

ی آذط یبسط ٘فٟٕیسٜ ثٛز ٚ اظزٚاج ٔیىطزیٓ االٖ تٛ چٝ ٚؾؼی ثٛزْ. ٔی وٙٓ اٌٝ ِحظٝ

ی لالثی، ثب یٝ آزْ وٝ ٚخٛز ذبضخی ٘ساضٜ، ثب یٝ خبسٛس وٗ ثب یٝ ضٙبسٙبٔٝفىط 

 اظزٚاج وٙی ٚ ٕٞٝ چیت ضٚ زض اذتیبضش ثصاضی.
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 زٖٚ زٖٚ ضسٜ اْ ضا ٘طب٘ص زازْ.زست 

 حتی فىط وطزٖ ثٟص ٔٛٞبی تٙٓ ضٚ سید ٔیىٙٝ. وٗ...ٍ٘بٜ  -

 زستب٘ص ضا خّٛ آٚضز ٚ ٞط زٚ زستٓ ضا زض ثط ٌطفت. چطٕب٘ص تط ضسٜ ثٛز٘س.

اِٟی ٔٗ ثٕیطْ ٚاست. چی وطیسی تٛ. آزٔب اظ پس یٝ ضىست ػطمی سبزٜ ثط ٕ٘یبٖ، -

 ؟. چكٛض زْٚٚ آٚضزیضٚ سطت تٛ یٟٛ ٕٞٝ چی ثب ٞٓ ذطاة ضسٜ

 فطٚ افتبزٖ زاضتٙس.ِجٓ ٔیُ ثٝ  ٌٛضٝ ٞبی

ٕ٘ی زٚ٘ٓ. ذٛزٔٓ ٕ٘ی زٚ٘ٓ. اٍ٘بض تب ٚلتی ٚسف یٝ ٔػیجت لطاض ٍ٘یطی، ٕ٘ی فٟٕی -

چمسض سً خٖٛ ٚ سطسرتی. ٔٗ تٛ ایٗ یٝ سبَ فٟٕیسْ وٝ ٔطزٖ ثٝ ایٗ ضاحتیب 

 ٘یست، وٝ اٌٝ ثٛز ٔٗ ٞعاض ثبض ٔطزٜ ثٛزْ. 

 زستٓ ضا ٘ٛاظش وطز. 

ٞیچ ٚلت ایٟٕٙٝ زضٌیط یٝ  آذٝ ٚز ٚاسٓ.ػدیت  ٍطا٘تٝ.ٔی زیسْ ٔبٔبٖ چمسض ٘-

پطٚ٘سٜ ٕ٘ی ضس. ٞطچی اظش ٔی پطسیسیٓ ٔی ٌفت اخبظٜ ٘ساضْ تؼطیف وٙٓ. پس اٚ٘ٓ 

 ٔی زٚ٘ستٝ چی ثٝ ضٚظت اٚٔسٜ وٝ اٚ٘مسض ٚاسٝ وبض تٛ زٚ٘سٌی ٔی وطز.

 ثٝ ظٚض ِجرٙس ظزْ.

 ٔبٔب٘ت ذیّی ثٝ زازْ ضسیس. اٌٝ اٖٚ ٘جٛز ٕ٘ی زٚ٘ٓ چی ٔی ضس.  -
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 اٚ ٞٓ اظ سط اخجبض ثٛز.ِجرٙس 

فمف ٚاسص یٝ ٔبٔٛضیت ثٛزی فىط ٔی وٙٓ ٔیالز ٚالؼبً زٚستت زاضٜ. اٌٝ ِٚی ٔٗ -

سؼی ٕ٘ی وطز ثبٞبت حطف ثع٘ٝ. وبش یٝ ثبض زیٍٝ ایٟٕٙٝ ٕ٘ی اٚٔس ز٘جبِت. ایٟٕٙٝ 

 ص فطغت حطف ظزٖ ٔیسازی.ثٟ

زض ثطاثط اضه ضیرتٗ ٔمبٚٔت وطزٜ ثٛزْ، وٝ ثٝ خبی اْ ضا ثبال وطیسْ. آ٘مسض ثیٙی 

 اظ قطیك ثیٙی اْ ذبضج ٔی ضس. ،چطٓ

ٔثُ ْ زضٕٗ وطز. ٔٗ ضٚ ثب تْٕٛ ذب٘ٛازٜاخبظٜ زازْ حطف ثع٘ٝ آذطیٗ ثبضی وٝ -

. ثٝ ٕٞچیٗ اظ ضیطٝ وٙسثبٚض زاضتٓ قٛفبٖ افتبز ٚسف ظ٘سٌیٓ ٚ ٞطچی ضٚ وٝ ثٟص 

 آزٔی چكٛض ٔیطٝ زٚثبضٜ اػتٕبز وطز؟

 ضا پس وطیس.زستب٘ص 

ثب تٛئٝ. ٘ٝ ٔیطٝ اػتٕبز وطز ٚ ٘ٝ ٔیطٝ ایٟٕٙٝ اتفبق ثس ضٚ فطأٛش ضاست ٔیٍی. حك -

اضٜ ثب ٞٓ ذٛش وطز. ضٕب زٚتب اٌٝ ثبظْ وٙبض ٞٓ لطاض ثٍیطیٗ، ٔطٚض ایٗ ذبقطات ٕ٘یص

 زاضی.ثبضیٗ. حك 

 تّری ثط ِت ٘طب٘سْ ٚ ٌفتٓ:تجسٓ 

ٛة ٘یست. آزْ ثی احسبس ٞیچی ذحبال تٛ ثٍٛ ٔطز ذطٗ ٚ سیىس په ذٛثٝ. ثب -

ثب ایٙدٛض ٔطزا ٕٞیطٝ حس ٔی وٙی ظیط پبٞبت ذبِیٝ ٚ ٞط ٞیچی لطًٙ ٘یست. 

ٛلت ٘تٛ٘ی ثّٙس ضی. اظ ٔٗ ثٝ ی ثب ٔغع ظٔیٗ ثرٛضی وٝ زیٍٝ ٞیچِحظٝ ٕٔىٙٝ خٛض
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آذطش ٌٚط٘ٝ ثبضٝ، ٕٞیطٍی ثبضٝ أٗ ٘ػیحت، ز٘جبَ وسی ثبش وٝ ٚالؼی ثبضٝ.  تٛ

 ِجبیی وٝ ذٙسیسٖ ضٚ فطأٛش ٔی وٙٗ.تٛ ٔی ٔٛ٘ی ٚ یٝ سیبٞچبَ ٚ 

 ضا زاذُ ِیٛاٖ ٘یٕٝ ذبِی پیص زستص چطذب٘س ٚ ٌفت:لبضك 

ثب ایٗ اٚؾبع چكٛضی زاضی ثب یبسط تٛ یٝ ذٛ٘ٝ ظ٘سٌی ٔیىٙی؟ ثب وسی وٝ ایٟٕٙٝ -

  تحُٕ ٔی وٙی؟آظاضت زازٜ ٚ ٞٙٛظْ تٛ ایٗ سٗ ٚ سبَ اظش ٔی تطسی. چكٛضی 

 چكٛض تحُٕ ٔی وٙٓ؟وٝ  زازْ ٚ فىط وطزْتىیٝ 

اتفبلبتی تٛ ٌصضتص افتبزٜ وٝ ثسخٛضی زِص ضٚ ٘سجت ثٝ ٔٗ ٚ یبسط ٔتفبٚتٝ. یٝ -

اظ ٚلتی فٟٕیسْ چمسض تب ٕٞیٗ چٙس ٚلت پیص ٕ٘ی زٚ٘ستٓ. أب ٔبٔب٘ٓ سیبٜ وطزٜ. ٔٙٓ 

زضز وطیسٜ ٚ چٝ ثبضی ضٚ تٟٙبیی ضٚ زٚضص ٌصاضتٝ ٚ ایٟٕٙٝ سبَ ثب ذٛزش ایٙٛض ٚ 

وٝ اظ اٖٚ ذٛ٘ٝ ٚ اٖٚ ٕٞیٗ  پیچیسٜ ٚ ػدیجٝ. ذیّیحك ٔیسْ. یبسط اٚ٘ٛض ثطزٜ ثٟص 

ضسٕبً یٝ  71ثٗ ثست  یبسطِٔٛ٘یٓ ػٛؼ ٔیطٝ. أب  وٛچٝ زٚض ٔیطیٓ ٚ ثب ٞٓ تٟٙب ٔی

یٝ ؼسیص چیٝ. ٞطثبض ٘ٝ ٔی زٚ٘ٓ چی تٛ فىطضٝ، ٘ٝ ٔی زٚ٘ٓ حطوت ثٔٗ ٞیٛالست. 

  ص ٔٙدٕس ٔیطٓ.یثب حطوت ثؼس ٌطٔبیی اظ ضفتبضش ٔیٍیطْ

 ذٙسیس.

  ذٛاز پبستٛضیعت وٙٝ.ضبیس فىط وطزٜ ضیطی. ٔی -

 تطجیٟص ٔٗ ٞٓ ذٙسٜ اْ ٌطفت.اظ 
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، ٚ ٔبٔٛضیتص ضٚ ا٘دبْ ثسٜ ٗ اظزٚاج وٙٝیٝ خبسٛس ثب ٔیبسط ٕٞیٙٝ. ٕ٘یصاضٜ زلیمبً. -

 ِیٚٔبٔب٘ٓ زَ ذٛضی ٘ساضٜ اظ . ضی ٕ٘یسٜ ٚ ضبٞس ٔطٌص ٔیطٝأب ثطازضش ضٚ فطا

 ِٚی یٝ ظٖ ػاللٝ زاضٜ ٚ اظش ثچٝ زاض ٔیطٝثٝ  .حٛاسص ثٝ لّجص ٞستثیطتط اظ ٔٗ 

 ٔی وٙٝ ٚ تب سط حس ٔطي تٟسیسٔٙٛ  پبی چٛثٝ زاضش ٔی ایستٝ ٚ ذٓ ثٝ اثطٚ ٕ٘یبضٜ.

ٞیچ ایٙىٝ زض  وٝ ظٚزتط حبِٓ ذٛة ضٝ. ثت فیعیٛتطاپی ٔیٍیطٜأب ٚاسٓ ٘ٛٔی تطسٛ٘ٝ، 

ثٛزٜ ٚ  ٔٛاظجٕٖٕٛٞیطٝ ضىی ٘یست، ِٚی  ٘ساضٜ ٘ساضتٝ ٚ ٞٙٛظْ زٚستٕٖٛٚلت 

ثٝ  ػْٕٛ ٚ یبسیٗ ثٝ ٔب ٌطٜ ذٛضزٜ ٚ ٕ٘ی ذٛازثٝ لَٛ ذٛزش حبَ ذٛة چٖٛ . ٞست

ایٗ آزْ خع ایٙىٝ ثپصیطیص ٚ ثب  ٕٞچیٗ آزٔیٝ.یبسط اٚ٘ب اشیت ثطٗ.  ذبقط ٘بضاحتی ٔب

 ثبٞبش وٙبض ثیبی، چىبض ٔیطٝ وطز؟

 ٞبیص ضا زض ٞٓ وطیس.اذٓ 

 ؟ اٚٔسٔیطٝ ثب ٕٞچیٗ وسی وٙبض ست. چكٛضی زیٛٚ٘ٝ ثبثب قطف ضسٕب-

 ضا ثغُ وطزْ ٚ ٌفتٓ:زستٟبیٓ 

آزْ چبضٜ ای ٘یست. ثٝ لَٛ ٔبٔب٘ٓ، اٖٚ ذٛ٘ٝ فمف حَٛ ٔحٛض یبسط ٕ٘ی چطذٝ. وّی -

ثٝ ذبقط اٚ٘ب ٔب ضٚ تحُٕ ٔی وٙٝ ٚ ٔب ٞٓ ثٝ بسط اٚ٘دبست وٝ زٚستطٖٛ زاضیٓ. ی

 لبٖ٘ٛ ٘ب٘ٛضتٝ وٝ ٕٞٝ ثٟص احتطاْ ٔیصاضٖ.ذبقط اٚ٘ب ٔدجٛضیٓ ثب یبسط وٙبض ثیبیٓ. یٝ 

 ؟ضٕب ثسش ٔیبز؟ ٍٔٝ چىبضش وطزیٗ آذٝ چطا ایٙمسض اظ-

 ٔبزض ٚ یبسط ثبیس ثب ٔٗ ثٝ ٌٛض ٔی آٔس٘س.ضاظ  یٗ ٕ٘ی تٛا٘ستٓ تٛؾیح ثسٞٓ.اظ اثیطتط 



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

13 
 

ضٚ ٞٓ ٌفتٓ چٖٛ ضٚ زِٓ سٍٙیٙی ٔی وطز. چٖٛ ایٙب وٗ. ِٚص ٔفػّٝ. خطیب٘ص -

تٛ اٖٚ ذٛ٘ٝ ٕ٘ی تٛ٘ٓ اظ ذیّی چٖٛ ثغؿص ٕٞیطٝ ثبٞبٔٝ ٚ زست اظ سطْ ثطٕ٘یساضٜ. 

ٔدجٛضْ اٌٝ حطف ثع٘ٓ ٍ٘بٜ ٕٞٝ ثسثیٗ ٚ قّجىبضا٘ٝ ٔیطٝ. چیعا حطف ثع٘ٓ. چٖٛ 

زٚ٘ٓ ودبْ ذسا ٔی زٚ٘ٝ وٝ ٍ٘صضتٝ. ٕ٘ی ثٍٓ ٌصضتٝ. أب ٚإ٘ٛز وٙٓ ذٛثٓ. ٔدجٛضْ 

ٚ ٕ٘ی تٛ٘ٓ ٞؿٓ وٙٓ. ٔبخطا ضٌطفتٝ وٝ ایٙدٛضی سٛذتٓ ٚ آضْٚ ٕ٘یطٓ. ایٟٕٙٝ  آتیص

ػبضمص ثٛزْ أب االٖ اظش ی ٘فطیٗ ضسٜ ٌیط افتبزْ. لجالً احسبس ٔی وٙٓ تٛ یٝ ذٛ٘ٝ

ٔی وٙٓ تٛ اٖٚ ذٛ٘ٝ ٚ تٛ اٖٚ وٛچٝ، ٞیچ اتفبق لطٍٙی ٕ٘ی افتٝ. ٔی تطسٓ. احسبس 

ٚ  زض ٔیطْ ثیطٖٚٔٙتظطْ ثبظْ سٛ٘بٔی ثطٝ ٚ زٚثبضٜ ٕٕٖٞٛ ضٚ آٚاضٜ وٙٝ. اظ ٕٞص 

یىی ثٟٓ وبش سْ ظ٘سٜ ٔیطٝ. ثبیی وٝ وطیی ٔیالز ضٚ ٔیجیٙٓ، زاذُ ٔیبْ ٚ ػصاذٛ٘ٝ

 ٔی ٌفت وی لطاضٜ حبَ ٔٗ ذٛة ثطٝ.

 ضا ٘عزیه ٌٛضٓ آٚضز ٚ ٌفت:اش ضا تطن وطز ٚ وٙبض ٔٗ ٘طست. سطش غٙسِی 

ٝ ٚ ضٚ ثٝ ضٚتٚ ثی زفبع ت ثستٝ چطٕبت ضٚ ثجٙس، فىط وٗ ٔیالز زسٔٗ ثٟت ٔیٍٓ.  -

تٛ٘ی وتىص ثع٘ی، ثب آتیص ٔی  .ص وٙیٞط خٛضی زِت ثرٛاز ٔی تٛ٘ی ٔدبظات

االٖ . ثجیٗ وٗتدسٓ وٝ آضٚٔت ٔی وٙٝ.  وبضیثسٛظٚ٘یص، ٘بذٛ٘بش ضٚ ثىطی، یب ٞط

 ٔی وٙی؟ىبضش چ ٔیالز ضٚ ثٝ ضٚتٝ.

  ٔطتؼص ضس.فىٓ ضا ثستٓ ٚ تدسٕص وطزْ. چطٕب٘ٓ 

 وٙی تط٘ح؟ىبضش ٔی چ-
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 ضا ثٝ چپ ٚ ضاست تىبٖ زازْ.سطْ 

 ٞیچی.-

 یبسط چكٛض؟-

 لبقؼب٘ٝ ٌفتٓ:ثٝ ظٔبٖ ثیطتطی ثطای خٛاة زازٖ ٘یبظ زاضتٓ. أب ایٙجبض  ضا ٌبظ ٌطفتٓ.ِجٓ 

 ٞیچی.-

 ٚ ٌفت: ضا فطبض زازظا٘ٛیٓ 

 وٗ طفى وٗ، ٔدسٕص تئبتط یغحٙٝ یضٚ بزیٔ ثست یوس اظ اٌٝ ذٛ٘سْ وتبة ٝی تٛ-

یؼٙی  یثطسٛ٘ ثٟص یجیآس ٛٔسی٘ زِت اٌٝ ،یبضیث سطش وٝ ٔیتٛ٘ی ییثال ٞطٔدبظی 

 یوبض ٞط ٚ ضرع اٖٚ ٘سجت ثٟص ؾؼف زاضی ٚ وبضی اظ زستت سبذتٝ ٘یست. پس

  ٞیچٛلت حبِت ذٛة ٕ٘یطٝ. . ٌٚط٘ٝ ٜٚ ثصاض ثط ٗو ضٞب ضٚ وطزٜ ثبٞبت وٝ
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ثٝ اصشاس خٛدْ سش وٛچٝ دیبدٜ ضذْ. ٞٛا سبسیه ٚ سشد ثٛد أب دِٓ ٔیخٛاسز وٕی 

٘مذس آدیبدٜ سٚی وٙٓ. دسشٟبیٓ سا دس خیت دبِشٛ ٚ سشْ سا سٛی یمٝ فشٚ ثشدْ ٚ لذْ صدْ. 

٘فٟٕیذْ وی ثٝ ا٘شٟبی ثٗ ثسز سسیذْ. یبسش ٚ یبسیٗ دس اٚٞبْ خٛدْ غشق ثٛدْ وٝ 

دْ دس ایسشبدٜ ثٛد٘ذ ٚ دس ٔٛسد ٘شدٜ ٞب ثحث ٔی وشد٘ذ. ٘ضدیه سش وٝ ضذْ صذای 

 ٌفشٍٛیطبٖ سا ضٙیذْ.

 ٔی خٛای ٕٞیٗ االٖ اص ثیٗ ایٗ ٘شدٜ ٞب یب اص ثبالضٖٛ سد ضٓ سب ثجیٙی ٔیطٝ یب ٘ٝ؟-

 یبسیٗ والفٝ ٚ عصجی ثٝ ٘ظش ٔی سسیذ.

داداش ٔٗ، عضیض ٔٗ، ٍٔٝ فمظ یىی ٔثُ سٛ ثشٛ٘ٝ اص ایٗ ٘شدٜ ٞب عجٛس وٙٝ. آخٝ چشا -

 ایشاد ثٙی اسشائیّی ٔیٍیشی؟

 یبسش دسشٟبیص سا دطشص ٌزاضز ٚ ٌفز:

داداش ٔٗ، عضیض ٔٗ، ثبٞٛش، اٚ٘ی وٝ ساٜ ایٗ خٛ٘ٝ سٚ ثّذٜ، یىی ٔثُ ٔٙٝ. یبدر -

 سفشٝ؟

ٞشدٚ ٕٞضٔبٖ ثٝ سٕز ٔٗ چشخیذ٘ذ. وشدْ. ِجٓ سا ٌضیذْ ٚ خّٛ سفشٓ ٚ صیشِت سالْ 

 یبسیٗ چطٓ غشٜ ای سفز ٚ ٌفز:

 ی ضش ٚ ثال سطشیف آٚسد٘ذ. ثیب سحٛیُ ثٍیش.آٞب..ٔبیٝ-
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 یبسش اص ٔٗ سٌٚشدا٘ذٜ ٚ ٕٞچٙبٖ ٔطغَٛ ثشسسی ٘شدٜ ٞب ثٛد.

 غیظ ٌفشٓ:ثب 

سٚ خذا ثجیٗ وی ثٝ وی ٞشوی ٘ذٚ٘ٝ فىش ٔی وٙٝ خٛدر اِٟٝ دبوی ٚ صذالشی. سٛ -

  ..!ٚ دسدسش ٔیٍٝ ثال

 دشسیذ: اخٕی وشد ٚ یبسیٗ

 ودب ثٛدی؟ ایٗ ٚلز ضت، سٛ ایٗ سبسیىی چشا دیبدٜ ثشٌطشی؟-

 دْ ٚ ٌفشٓ:دسشٟبیٓ سا ٞب وش

 ثب ٘سیٓ سفشٝ ثٛدیٓ ثیشٖٚ. سش وٛچٝ دیبدٜ ضذْ. -

 وشد. ٌشٜ اثشٚٞبیص سا ثیطشش

 ٘سیٓ ویٝ دیٍٝ؟ خذیذٜ؟-

 ی خٛاة دادٖ ٘ذاضشٓ.حٛصّٝ

 دٚسشٕٝ. ٍٔٝ سٛ ٔفشص ٔحّی؟ ،دٚسشٕٝ یبسیٗ خبٖ-

 ضذ ٚ ٌفز:ثُشاق 

ر، دٛسشش ثطی ثچسجی ثٝ عدت سٚیی داسی ٞب. ضیغٛ٘ٝ ٔیٍٝ یٝ دٚ٘ٝ ثض٘ٓ دس وّٝ-

 دیٛاس. 
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٘یٓ ٍ٘بٞی ثٝ چشاغ ٞبی خبٔٛش دٚ اس اْ اس ٔشٛاِی سسیذ. ثٝ ٔٛثبیّٓ دسز ٘ضدْ. 

 ی سٚ ثٝ سٚیی ا٘ذاخشٓ ٚ ٌفشٓ:خب٘ٝ

یىی دیٍٝ صدٜ سٛ دشر، اص دس یىی دیٍٝ ثشٕ٘یبی، ٌیش دادی ثٝ ٔٗ؟ ثشٚ وٙبس -

 ٔیخٛاْ ثشْ داخُ.

 ٘چ ٘چی وشد ٚ ٌفز:

 صثٖٛ وٝ ٘یسز. یٝ دٚ٘ٝ سشا٘ضیسشٛس ثزاسیٓ سٚش وُ ثشق وطٛس سٚ سبٔیٗ ٔیىٙٝ. -

 اص وٙبسش عجٛس وشدْ ٚ ٌفشٓ:

 ثبٔش ودبسز؟-

 سٚی دبضٙٝ چشخیذْ ٚ ٌفشٓ: حشظٞیچىذاْ خٛاثٓ سا ٘ذاد٘ذ. ثب 

 ثب ضٕبْ. چشا خٛاة ٕ٘یذیٗ؟ ٔیٍٓ ثبٔش ودبسز.-

 ایٙجبس ٞش دٚ ٘فش ٍ٘بٞٓ وشد٘ذ.

 ثٛدی؟ خٖٛچشٝ ٌبص ٔیٍیشی؟ ٔغٕئٙی ثب ٘سیٓ  چخٝ.چخٝ...-

 یبسش خٛاة داد.

 ٕٞٛ٘دب ٔی ٔٛ٘ٝ. دیص ٔٙبسز. سب ٚلشی خٛدْ ٞسشٓ -
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 ویفٓ سا سٚی دٚضٓ ٔحىٓ وشدْ ٚ ٌفشٓ:

اٚ٘دب.  ضتایٙدب، یٝ  ضتٔیجشٔص دیص خٛدْ، سٛح فٛسجبَ وٝ ٘یسز یٝ ٘خیش. -

  آسأطص ثٟٓ ٔی خٛسٜ.

 دت ثبال سفشٙذ.اثشٚٞبی یبسیٗ ثٝ عالٔز سع

 ثچٝ ثبیذ دیص ثبثبش ثبضٝ.  چٝ حشفب ٔی ص٘ی.ٚا،-

 اص ٍ٘شیسشٗ ثٝ چطٕبٖ یبسش عفشٜ سفشٓ.

. ٘ٝ ثبثبیی وٝ چٙذ سٚص وٝ ٕٞیطٝ ٞسز صذق ٔی وٙٝثّٝ. أب ایٗ دس ٔٛسد ثبثبیی -

دیٍٝ ٔیشٜ ٚ خذا ٔی دٚ٘ٝ وی ثشٔیٍشدٜ. ٕ٘یطٝ ثٝ خٛدش ٚاثسشص وٙٝ ٚ ثعذ ثزاسٜ 

 وٛچیىٝ أب ٔی فٟٕٝ. ثشٜ. ثچٝ اریز ٔیطٝ. دسسشٝ

 چبسٜ ای ٘جٛد. ثبیذ ٍ٘بٞص ٔیىشدْ.

، ثبٔش سٚ اریز ٘ىٗ. حذالُ خبی خٛاثص سٚ سغییش خٛدخٛاٞی ٚ دَ خٛدرثٝ خبعش -

٘ذٜ. دِٓ ٔی سٛصٜ اص ایٙىٝ ٞشثبس سٛ دسز یىی ثبضٝ. حبال وٝ ثٝ ٔٗ عبدر وشدٜ، 

 ثخٛاة. عبدسص سٚ خشاة ٘ىٗ. ٞشٚلز خٛاسشی دیطص ثبضی ثیب سٛ اسبق ٔٗ

 ی ثعذی سخز ثٛد. خیّی سخز ثٛد.ٌفشٗ خّٕٝ

ثٕٛ٘ٝ. ثزاس  دیص ٔٙب یب اٌٝ دٚسز ٘ذاسی ثب ٔٗ ثبضٝ، ثعذ اص سفشٙز ٞٓ ثزاس ٕٞٛ٘دب -

احسبس وٙٝ ثٝ یٝ خب سعّك داسٜ، ثزاس یٝ خب سٚ ثٝ عٙٛاٖ خٛ٘ٝ ٚ سشدٙبٜ ثطٙبسٝ. خٛ٘ٝ 

 خٛة ٔی دٚ٘ٓ.  وطیذْ ٚدسدش سٚ ثٝ دٚضی ٚ ثی سشدٙبٞی حس ثذیٝ. ٔٗ 
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ٞش دٚ سىٛر وشد٘ذ. ٔٗ ٞٓ حشفٟبیٓ سا صدٜ ثٛدْ ٚ ٔی خٛاسشٓ ثٝ اسبلٓ ثشٌشدْ. 

ی ٞیچىس سا ٘ذاضشٓ. ٕٞیٗ وبس سا ٞٓ وشدْ. ٔخشصش ٚ ٔفیذ خٛاة سٛاِٟبی حٛصّٝ

ٔبدس سا دادْ ٚ لجُ اص ایٙىٝ ضبِٓ سا ثشداسْ اس اْ اس ٞبی سسیذٜ سا خٛا٘ذْ. اِٚی اص 

 ٘سیٓ ثٛد.

 ی؟سسیذ-

 سبیخ وشدْ.

 سسیذْ عضیضْ. ٔشسی وٝ اٚٔذی.-

 دٚٔی اص ٔیالد ثٛد.

 چطٕز سٚضٗ. یبسش ثشٌطشٝ. ٚاسٝ ٕٞیٗ خٛاة ٔٙٛ ٕ٘یذی؟-

 سٚی سخز ٘طسشٓ ٚ ٘ٛضشٓ:

 ِغفبً!اص ایٙىٝ ثبٞبر سٕبس ٌشفشٓ دطیٕٛ٘ٓ ٘ىٗ. -

 خٛاثص ثٝ سشعز ٘ٛس سسیذ.

ب ٔٙٛ ٕ٘ی سٛ٘ی؟ ٔٗ اص یبسش ثبضٝ. فمظ ثٍٛ چغٛسٜ وٝ ٔی سٛ٘ی یبسش سٚ ثجخطی، أ-

 ثذسشْ؟
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ی ٌٛضی. چٝ خٛاثی ثبیذ ٔیذادْ؟ اصالً چشا ثبیذ خٛاة ٔیذادْ؟ چطٓ دٚخشٓ ثٝ صفحٝ

دٚثبسٜ لفُ ٔٛثبیُ سا ثحث وشدٖ ٚ حشف صدٖ ٘ذاسْ؟  بَچشا ٕ٘ی فٟٕیذ٘ذ وٝ دیٍش ح

 ثبص وشدْ. أب ثٝ خض صَ صدٖ ثٝ دیبٔص ٞیچ وبسی ٘شٛا٘سشٓ ثىٙٓ. 

 خبااااِٝ...-

سب ثٝ خٛدْ ثیبیٓ یبسش ٞٓ دس چٟبسچٛة ثب ٞدْٛ ثبٔش ثٝ اسبق، لّجٓ اص خب وٙذٜ ضذ. 

ِٚی ٔشٛخٝ چشخص سشیع ، شی آ٘ی ٌٛضی سا سٚی سخز دشر وشدْحبضش ضذ. دس حشو

آغٛضٓ سا ثشای ثبٔش ی عّی چخ صدْ ٚ سا ثٝ وٛچٝخٛدْ  ٔشدٔه ٞبی یبسش ضذْ.

 ٌطٛدْ ٚ ٌفشٓ:

 ی سذّٓ.خٛش اٚٔذی دٙجٝ-

٘بٔفْٟٕٛ اص دبصَ خذیذی وٝ عٕٛیص خشیذٜ ثٛد سٚی دبیٓ ٘طسز ٚ سٙذ ٚ صدٜ رٚق 

فمظ دٚ سبعز ٘ذیذٜ ثٛدٔص  اٚ حشف ٔی صد ٚ لٙذ دس دَ ٔٗ آة ٔی ضذ. سعشیف وشد.

 أب اٍ٘بس یىسبَ ٌزضشٝ ثٛد. ثٝ یبسش وٝ ٕٞچٙبٖ، ایسشبدٜ ٍ٘بٕٞبٖ ٔی وشد ٌفشٓ:

-.ٕٓ٘ٛٙٔ 

 ثٝ سىبٖ دادٖ سشش اوشفب وشد. دسشٟبی ثبٔش سا ثٛسیذْ ٚ ٌفشٓ:

 ضبْ خٛسدی خبِٝ؟-

 ثّٙذ ٔٗ ضذ ٚ ٌفز:حٛاسص ٔعغٛف ٌشد٘جٙذ 

 ایٗ چیٝ؟-
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ثبالخشٜ یبسش یه لذْ ثشداضز ٚ داخُ اسبق آٔذ. ٌشد٘جٙذ سا ثٝ دسز ثبٔش دادْ ٚ 

 ثشخبسشٓ.

 سٛ ٞٓ ایٙدب ثٕٖٛ. ٔٗ ٔیشْ یٝ اسبق دیٍٝ. -

 ٍ٘بٞص ثبص ٞٓ ٔچٍیشا٘ٝ ثٛد.

 اٌٝ ثٕٛ٘ٓ ٔیطٝ.  خت ٍٔٝ ٕ٘یٍی ٘جبیذ ٚاثسشٝ ضٝ؟-

 شدْ.ی اثشذایی دبِشٛیٓ سا ثبص ودوٕٝ

 ثذ ثشداضز ٘ىٗ.اٌٝ چیضی ٌفشٓ ثٝ خبعش ثبٔش ثٛدٜ. -

 ِذٟبیص سا دشثبد ٚ سذس خبِی وشد.

اْٚٞٛ...ٔشٛخٟٓ. ٔشسی. أب فىش وٙٓ ثذ ٔٛلع اٚٔذیٓ. ٔی خٛای ٔب ثشیٓ ٚ وبسر وٝ -

  ثب ٔٛثبیُ سْٕٛ ضذ ثشٌشدیٓ؟

 ٌّٛیٓ سا صبف وشدْ.

 ٘سیٓ دیبْ دادٜ ثٛد، داضشٓ خٛاة اٚ٘ٛ ٔیذادْ.-

 ٘مص دٛصخٙذ، سٚی ِجص ٘طسز.

 ثبضٝ. دس ٔٗ ٔیشْ. فشدا ٔیبْ د٘جبِص.-
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احسبس ثذی داضشٓ. دیطت ٌفشٝ ثٛد حشف ٔی ص٘یٓ أب اصالً دی اش سا ٍ٘شفشٝ ثٛد. 

 حبال ٞٓ ععٙٝ ٔیضد ٚ سد ٔیطذ. لجُ اص ایٙىٝ دبیص سا اص اسبق ثیشٖٚ ثٍزاسد ٌفشٓ:

 ایٙمذس ثب ٌٛضٝ ٚ وٙبیٝ ثب ٔٗ حشف ٘ضٖ. -

 ایسشبد. دطز ثٝ ٔٗ...!

اٌٝ ٔی خٛای ثشٚ ثٝ ٕٞٝ ثٍٛ. ِٚی ایٙدٛسی ثب سٕسخش ٍ٘بْ ٘ىٗ. ٔٗ ٞیچ خجغی -

 ٘ىشدْ وٝ ثبثشص ثششسٓ. 

 ص وشد ٚ دس سا ثسز ٚ سٚ ثٝ ٔٗ وشد.دسشص سا دسا

سٛ ثٝ خٛدر ضه داسی سش٘ح؟ فىش وشدی ٔٗ ایٙمذس ثیىبسْ وٝ وُ ص٘ذٌیٓ ضذٜ -

ٔٗ چٝ وٝ سٛ ثب وی حشف ٔی ص٘ی ٚ ثب وی دَ ٚ لّٜٛ سد  سٕشوض سٚی سٛ ٚ سٚاثغز؟ ثٝ

ٚ ثذَ ٔی وٙی. ٔٗ فمظ ٕ٘ی خٛاْ آسأص خٛ٘ٝ ثٟٓ ثخٛسٜ. حشفٓ ٕٞیطٝ ٕٞیٗ ثٛدٜ 

ش ٘ٝ ٚ ٞٙٛصْ ٞسز. ٔشالت آثشٚ ٚ حشیٓ ایٗ خٛ٘ٝ ثبش. ایٙب سٚ سعبیز وٙی ثمیٝ

 یذ سٚ ٘ذاسْ. ی یٝ ٔبخشای خذسثغی ثٝ ٔٗ داسٜ ٚ ٘ٝ ٚاسٓ ٟٕٔٝ. ٔٗ فمظ حٛصّٝ

 عدت ٘یطشش سیضی داضز آٖ صثبٖ ِعٙشی اش. ٔطز ٞبیٓ سا ٌشٜ وشدْ ٚ ٌفشٓ:

فعالً وٝ ٔخُ آسأص ایٗ خٛ٘ٝ سٛیی. اٌٝ یٝ خجش اص خٛدر ٔیذادی ٔدجٛس ٕ٘یطذْ ثب -

 ٔیالد سٕبس ثٍیشْ. ثٝ خض اٖٚ وی ٔی سٛ٘سز ثفٟٕٝ ودبیی ٚ حبِز چغٛسٜ؟

صذایص سا وٙششَ  ٚ ِْٚٛ ٌشفز. ثٝ خبعش حضٛس ثبٔش سٗ ٖسي سٚی دیطب٘ی اش ضشثب

 ٔی وشد.
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سٛ فىش وشدی ٔٗ ٔیشْ ٚیالی ِت دسیبْ وٝ ضت ثٝ ضت سٚی ٔجُ وٙبس ضٛٔیٙٝ -

سب حبال ایسشبدٜ ٚ ثب چطٓ ثبص خٛاثیذی؟ ثطیٙٓ ٚ چبی ثخٛسْ ٚ اس اْ اس ثبصی وٙٓ؟ 

ٔی دٚ٘ی ایٙىٝ اص ضذر ثیخٛاثی ٚ خسشٍی اسٓ دسشر یبدر ثشٜ یعٙی چی؟ ٔی دٚ٘ی 

ٞبی داغذاسضٖٛ ی ثبد وشدٜ ٚ ٔشعفٗ ٚ سحٛیُ دادٖ ثٝ خب٘ٛادٜصٜدشٚاص ثب دٙح سب خٙب

ثزاسی دطز سشر وٝ ثِىَٙی ٚ یعٙی چی؟ ٔی دٚ٘ی ایٙىٝ ٔدجٛس ثبضی یٝ چطٕز سٚ 

سب حبال ضذٜ ثب ر یعٙی چی؟ ٔجبدا غبفٍّیش ثطی ٚ اص ٘بودبآثبد سیش ثخٛسٜ سٛ سش ٚ وّٝ

سب ثیخ د٘ذٖٚ  سشٚسیسزِیٝ دسشز ٌشدٖ یٝ عمشثبی سٛ ثیبثٖٛ سٚ ثىطی ٚ ثب دبٞبر 

ی ا٘فدبسیص سٚ ٔسّح سٚ ثٍیشی ٚ ثب دسز دیٍٝ وٙششِص وٙی وٝ ضبٔٗ خّیمٝ

اص سشس ِٛ سفشٗ ٔىبٖ ٚ ٔبٔٛسیشٕٖٛ حشی ٘فس ٕ٘ی وطیذْ ، سٛ ضشایغی وٝ  ٘ىطٝ؟

  چدٛسی ثب ضٕبٞب سٕبس ٔیٍشفشٓ؟

 چمذس عصجب٘ی ثٛد. ٍٔش ٔٗ چٝ ٌفشٝ ثٛدْ؟

س عّجىبسیٗ اٍ٘بضبوی ٚ اص صجح وٝ ثیذاس ضذْ داسْ ثٝ ٕٞٝ سٛضیح ٔیذْ. یٝ خٛسی -

ٔٗ  ،خٛدْ سفشٝ ثٛدْ. ٚاال ثٝ خذا اٌٝ ضٕب فمظ ٍ٘شاٖ خٖٛ ٔٙیٗد٘جبَ خٛضٍزسٚ٘ی 

 داسْ.  ٔخشّف خٛس ٍ٘شا٘یٚ یٝ ٞضاس 

ی ٕٞیطٍی، ثب ثش٘بٔٝدش ثٛد ٚ سش ٔٗ خبِی ٔیىشد. اص دیٍشاٖ دِص  عجك ٔعَٕٛب...آٞ

 ٚ ٌفشٓ: دبِشٛیٓ سا اص سٗ ثیشٖٚ وطیذْثمیٝ ٔذاسا ٚ ثب ٔٗ ٔدبدِٝ...! 

  ثب عٕٛ ثحثز ضذٜ؟-
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ثعذ اص یىی دٚ ٘فس عٕیك  .سا اص دٚ عشف سٚی ٌشد٘ص ٌزاضز سىٛر وشد ٚ دسشب٘ص

 ٌفز:آٔذ ٚ  ثٝ خٛدش

 خٖٛ.  ثبثبذٚ یٗ خبْ٘ٛ ٚاسز ضیش ٌشْ وٙٝ. ثثبٔش ثشٚ ثٍٛ ضیش-

 ٔب٘ذ ثبٔش ثیشٖٚ ثشٚد ٚ سذس سٚ ثٝ ٔٗ وشد ٚ ثب خذیز ٌفز:ٔٙشظش 

ٚلشی ثب یىی سٕبس ٔیٍیشی ٚ اصش یٝ چیضی سٚ دسخٛاسز ٔیىٙی دس ٚالع خٛدر سٚ -

ثٟص ٔذیٖٛ ٚ ٔمشٚض ٔیىٙی. ثجیٗ دٚسب صً٘ صدٜ ثٝ ایٙٛس ٚ اٚ٘ٛس ٚ یٝ وّٕٝ ثٝ سٛ 

ٌفشٝ ٔٗ حبِٓ خٛثٝ ٚ دیٍٝ دسز اص سشر ثشٕ٘یذاسٜ. صً٘ ٔیض٘ٝ، دیبْ ٔیذٜ، فىشر سٚ 

دٜ سٛلع خٛاة دادٖ داسٜ. ٔٗ ٕ٘یٍٓ آدْ ثذیٝ. سیضٜ ٚ چٖٛ دس حمز ِغف وش ثٟٓ ٔی

چٖٛ ٘یسز. أب ٔثُ ٔٙٝ. ٔٗ چمذس ٔی سٛ٘ٓ ٔشد خٛثی ٚاسٝ یٝ صٖ ثبضٓ؟ اٚ٘ٓ 

ٕٞٛ٘مذس ٔیشٛ٘ٝ. سٛ چمذس ٔی سٛ٘ی ثب یىی ٔثُ ٔٗ ص٘ذٌی وٙی؟ ثب اٚ٘ٓ ٕٞٛ٘مذس 

٘ذٜ صٜ دیٍٝ اخباصش فبصّٝ ثٍیش ٚ ی اویذ ٔیىٙٓ ٔیشٛ٘ی. ٚاسٝ ٕٞیٙٓ ثٟز سٛصیٝ

أب اٌٝ ٞٙٛصْ دٚسشص داسی ٚ ثب ایٗ  چٖٛ ثٝ دسدر ٕ٘یخٛسٜ.دبش ثٝ ص٘ذٌیز ثبص ضٝ. 

ضشایظ لجِٛص ٔیىٙی ٘یبصی ثٝ ٔخفی وبسی ٘یسز. ٔٗ حٕبیششٖٛ ٔی وٙٓ ٚ ضٕب سٚ 

 ٘زاس. ٕٞیٗ سٚ اصر ٔیخٛاْ. ثٝ ٞٓ ٔی سسٛ٘ٓ. فمظ دیٍٝ دب سٚی غیشر ٔٗ 

 بٜ وشدٖ ثٝ چطٕب٘ص ٘یبص ٘جبضذ سشْ سا ثبال ثٍیشْ.٘ضدیىص سفشٓ. آ٘مذس وٝ ثشای ٍ٘

ٔٗ ٍ٘شا٘ز ثٛدْ. ٞشچی ثٍی یب ٍ٘ی، ثبٚس وٙی یب ٘ىٙی ثبصْ ٕٞیٗ سٚ ٔیٍٓ. اٌٝ -

دٚثبسٜ سٛ ایٗ ضشایظ لشاس ثٍیشْ ثبصْ ٕٞیٗ وبس سٚ ٔیىٙٓ. حشی اٌٝ ٔٗ دْٚٚ ثیبسْ، 

ثٟٕٖٛ خجش ثذٜ، یب یٝ عٕٛ دیٍٝ ٕ٘ی سٛ٘ٝ. ٚاسٝ ٕٞیٗ یب یٝ ساٞی دیذا وٗ ٚ خٛدر 
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٘فش سٚ ٔعشفی وٗ وٝ سٛ ایٙدٛس ٔٛالع ثشٛ٘یٓ اصش خجش ثٍیشیٓ، ٌٚش٘ٝ ثبصْ صً٘ ٔیض٘ٓ 

  یٝ لُ دٚلُ ثبصی ٔیىٙٓ. ٚ ثب غیشسز ثٝ ٔیالد

 سا سًٙ وشد. ٞٛضٕٙذش چطٕبٖ

 سٟذیذ ٔیىٙی؟-

 ضب٘ٝ ثبال ا٘ذاخشٓ.

 اسٕص سٚ ٞشچی دٚسز داسی، ثزاس.-

 ا٘ٓ ثطی ثبیذ وی سٚ ثجیٙٓ؟ٔٗ دِٓ ٘خٛاد سٛ ٍ٘ش-

 ی سیٙٝ اْ صدْ.ثب اٍ٘طز ثٝ لفسٝشایص سًٙ ضذٜ ثٛد! دِٓ ثیبسش سیبٜ...! 

 ایطٖٛ سٚ.-

 عضالر دٚس چطٕص سا آصاد وشد.

! ٕٞیٙىٝ اص ثبٔش ٍٟ٘ذاسی ٔیىٙی وبفیٝ ٚ ثبثشص یٝ د٘یب ایطٖٛ ٕ٘ی خٛاْ ٍ٘شا٘ٓ ثطی-

 ٕٔٙٛ٘ٓ اصر.

 دٚثبسٜ ثب اللیذی ضب٘ٝ ٞبیٓ سا ثبال ا٘ذاخشٓ.
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ثضسي ثبضٝ. ٍ٘شاٖ سٛ ٕ٘یطٓ. أب ٍ٘شاٖ عٕٛ ٞسشٓ. ٍ٘شاٖ یبسیٗ ٚ خبْ٘ٛ ثضسي ٚ ثبثب-

ٞٓ ٞسشٓ. ٚلشی سب حذ ٔشي ٔی سشسٛ٘یطٖٛ، ٍ٘شا٘طٖٛ ٔیطٓ. ٔٗ ٔثُ سٛ ٘یسشٓ وٝ 

٘بساحشی ثمیٝ عیٗ خیبِٓ ٘جبضٝ. غصٝ ثخٛسٖ، غصٝ ٔیخٛسْ. اسششس داضشٝ ثبضٗ، 

. ٓوٝ حبِطٖٛ سٚ خٛة وٙ بَ یٝ ساٞی ثبضٓد٘جاسششس ٔیٍیشْ. ٚاسٝ ٕٞیٗ ٔدجٛسْ 

 اٖٚ ساٜ سٚ ثٝ ٔٗ ثذٜ ٌٚش٘ٝ صً٘ ٔیض٘ٓ ثٝ ٔیالد. 

ثبالخشٜ  ثٙذ سفز.وٝ ٘فسٓ  حّٕٝ اش ٔب٘ذْٚ آ٘مذس ٔٙشظش ٔثُ ٔیخ ٍ٘بٞٓ وشد آ٘مذس 

 ضذ ٚ دسشب٘ص سا ثبالسش اص صا٘ٛا٘ص ٌزاضز ٚ ٌفز: ٓخ

 د٘جبَ چی ٔی ٌطشی؟  ،ثب اٖٚ دلزاٟٕٚ٘ٝ ٚلز، دیطت سٚ سش ٔٗ -

 ٘ذٜ ثبضذ.ضذیذ، ا٘شظبس ٘ذاضشٓ یبدش ٔبیىٝ خٛسدْ. ثب آٖ خسشٍی ٚ خٛاثبِٛدٌی 

 ؟دخیُ ثسشٝ ثٛدی وٝ حبخز ثٍیشیْٞٛ دخششعٕٛ؟ -

 . ثٛدْ ٜصدٜ ضذ سعی وشدْ خٛدْ سا ٘جبصْ. أب ثذخٛسی خدبِز

 فىش وشدْ خٛاثز ثشدٜ. -

 ثب چطٕب٘ص ٔی خٙذیذ.ثبص 

ٚلشی اٚ٘دٛسی ٔثُ دًّٙ سٚ سشْ وٕیٗ وشدٜ ثٛدی، چغٛس ٔی سٛ٘سشٓ ثخٛاثٓ؟ -

 سٚ دفع وٙٓ. ذ احشٕبِیز ٌبسد ٌشفشٝ ثٛدْ وٝ ٔطز ٚ ٍِ

 سا ٞٓ ٔی سٛا٘سشٓ ثجیٙٓ. سبح سبدصلّت وٝ سُٟ ثٛد، حشی ضشثبٖ ضٙیذٖ 
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 ٞب؟ دِز ٚاسٓ سًٙ ضذٜ ثٛد؟ ضبیذْچی ٔی خٛاسشی؟ د٘جبَ ا٘شمبْ ثٛدی یب -

 اص دسٖٚ. ٔی خبسیذ. أب ٌّٛیٓ 

  ٞیچىذْٚ.-

 اخبصٜ داد ِجٟبیص ٞٓ ثخٙذ٘ذ.ثبالخشٜ 

 دس چی؟ -

ضبیذ  چٝ سٛخیٟی ثشای وبس احٕمب٘ٝ اْ داضشٓ؟ چٝ ٔی ٌفشٓ وٝ ثبٚسش ٔیطذ؟ٚالعبً 

 سا ثّٙذ وشدْ ٚ ٌفشٓ:. سشْ دسٚغ وبسثشد چٙذا٘ی ٘ذاضز. ثٟشش ثٛد ٚالعیز سا ٔی ٌفشٓ

ٚ ٞشچی وٝ  ثب ٔٗسبِٟبسز اٚ٘ی وٝ د٘جبَ یٝ ٘طٛ٘ٝ اص دسشعْٕٛ ٔی ٌطشٓ. ٘ٝ -

اص چیضی یب وسی ٚلشی خٛدش ٔذعیٝ یی ثٛدْ وٝ د٘جبَ دسش عٕٛ، لٟشٜ ٔشثٛط ثٝ ٔٙٝ

 ؟یب ٘ٝ ثجیٙٓ ٞٙٛص اثشی اصش ٔٛ٘ذٜاسشٓ خٛ دٙبٜ ٔی ثشدْ. اٖٚ ٔی سشسیذْ ثٝ

 ساسز وشد ٚ ٌفز:وٕش  اص ِجٟبیص سفز ٚ سذس اص چطٕب٘ص. اَٚخٙذٜ 

 ؟وٝ ٔیخٛای ثٟص دٙبٜ ثجشی چشا د٘جبِص ٔی ٌشدی؟ ٍٔٝ اص وسی سشسیذی-

 ٕ٘ی دا٘سشٓ.سسیذ؟ ایٗ ثحث ثٝ ودب ٔیا٘شٟبی 

ٕٞیٗ صجش وشدْ خٛاثص ثجشٜ ٔذسٟبسز وٝ ثٝ خض خٛدش اص چیضی ٕ٘ی سشسٓ. ٚاسٝ -

 ثّىٝ ثشٛ٘ٓ د٘جبِص ثٍشدْ.
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 سا سٚی وٕشش لالة وشد.دسشٟبیص 

 دیذاش وشدی؟٘شیدٝ چی ضذ؟ خت؟ -

 سا دس ٍ٘بٞص لفُ وشدْ ٚ ثی سیب دبسخ دادْ.ٍ٘بٞٓ 

٘ٝ. ایٙمذس دٚس خٛدش دیٛاس ٚ حصبس ٚ سیٓ خبسداس وطیذٜ وٝ ٞیچی ٔعّْٛ ٘یسز. یٝ -

دٚ٘ٓ ٞسز أب ٕ٘ی سٛ٘ٓ دیذاش وٙٓ. ٔی سا ص٘ذٚ٘ی ضذٜ، اسیش ضذٜ. ٚخبیی اٖٚ دٚس د

  ٔیخٛاد ٘دبسص ثذْ ِٚی صٚسْ ٕ٘یشسٝ.دِٓ 

 آٖ چیٗ ٘فشر اٍ٘یض سا سٚی ثیٙی اش ٘طب٘ذ. ثبص

وٝ  فیّٓ دساْ ٚ سخیّی صیبد ٔیجیٙی دخششعٕٛ؟ اص ایٗ فیّٕبی وشٜ ای ٚ سشویٝ ای-

  ؟ٚ آخشش عبضك ٞٓ ٔیطٗ ٔشٙفشٖدخششٜ ثب ٞٓ ِدٗ ٚ اص ٞٓ ٚ سش اِٚص د

عز یه سبٕٞیٗ ب ٚ ٔسخشٜ ای اص ایٗ آدْ داضشٓ. ثیدچٝ سٛلعبر ٔٗ ٘طسشٓ. عمت 

 دیص اٚ سا ثب صٙذِی ٔمبیسٝ وشدٜ ثٛدْ ٚ حبال...

یٝ سٚص عبضك وسی ثطٓ وٝ ٕٔىٙٝ  ٘فشر ٘یسز دسشعٕٛ. سشسٝ.ی ٔمبثُ عطك ٝ٘مغ-

خیبِز ساحز ی دیذا وٙٓ. ساصش ٔشٙفش ثٛدْ أب ٔحبِٝ ثٝ وسی وٝ اصش ٔی سشسٓ احسب

 ثبضٝ. 

 دسشص سا سٛی خیت ٌشٔىٙص فشٚ ثشد ٚ ٌفز:یه 

سٚ سشسیذی وٝ سب االٖ خٛثٝ اص ٔٗ ٔیششسی ٚ ایٙمذس ٚاسٓ سخٙشا٘ی ٔی وٙی. ٕ٘ی -

 . وِٛٓ سٛاس ضذٜ ثٛدی
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 ٌفشٓ:سا سٚی ٞٓ فطبس دادْ ٚ د٘ذاٟ٘بیٓ 

ٚ اخشٕبعی ٕ٘یطٝ ٔثُ دٚسب آدْ ٔذ٘ی  ثٟٓ ثبثز ٔیىٙی وٝٞشثبس  ٔعزسر ٔی خٛاْ.-

ثٝ خٛدْ ٞطذاس ٔیذْ وٝ ثبیذ اص سٛ ٞشثبس  ٚ ثبص فشأٛش ٔی وٙٓ. ٞٓ حشف ثض٘یٓثب 

دیٍٝ ِٚی اص سٛ سب اثذ ٘بأیذ ثطٓ.  لشاسٜدٚ٘ٓ وی فبصّٝ ثٍیشْ ٚ ثبص یبدْ ٔیشٜ. ٕ٘ی 

خشج سٛ ٔحجشٓ سٚ دیٍٝ ٚ ٌشٔٝ. دشضٛس  شیٝ.ٔٗ ثب اسصضٝ. لیٕضذْ. ٔحجز ثسٝ. خسشٝ 

٘ٝ ٘ضدیىز ٔیطٓ، ٘ٝ دیٍٝ . ٔثُ سٛسه ثبٞبْ سفشبس وٙی اخبصٜ ٕ٘یذْٕ٘ی وٙٓ. دیٍٝ 

ی ٔسخشٜ ٚ دضٕٙی ثٕٖٛ ٚ اٖٚ ویٍٙٝ٘شا٘ز ٔیطٓ ٚ ٘ٝ ثٝ سفشبسار إٞیشی ٔیذْ. سٛ 

ٚ ثی دِیّز ثب ٔٗ. ثیسز ٚ سٝ سبَ سعی وشدْ ایٗ فبصّٝ سٚ ثشداسْ ٚ ٘زاضشی. ثیسز 

ٚ سٝ ثیسز ٓ ٘یفشٝ. سًٙ ٔی چیٙٓ سٚ ایٗ دیٛاس وٝ دیٍٝ چطٕز ثٟسٝ سبَ ثعذی 

ایٙدٛسی ٝ سبَ ثعذی ٔٗ سٛ سٚ ٕ٘ی ثیٙٓ. اٌ سبَ سعی وشدی ٔٙٛ ٘جیٙی، ثیسز ٚ سٝ

دیٍٝ ٘ٝ ٚاسٝ ٘ضدیه ٔٗ ساحشی ٚ دِز خٙه ٔیطٝ ٚ سٚح ٔبٔب٘ز آسْٚ ٔیٍیشٜ لجِٛٝ. 

      سٛ ٕٖٞٛ د٘یبی خطٗ ٚبسی ثٝ وبسر داسْ. ثشٚ ضذٖ ثٝ سٛ سالضی ٔیىٙٓ ٚ ٘ٝ و

 .ٌٛداِی وٝ ٚاسٝ خٛدر وٙذی ثٕٖٛ ی خٛدر ص٘ذٌی وٗ ٚ سب اثذ سٛ ٕٖٞٛثی عبعفٝ

٘ىٗ ٚاسٝ ٔب فىش دسن وٝ ٔٗ ٚ ٔبٔب٘ٓ سٚ ٕ٘ی خٛای. دسن وٝ دٚسشٓ ٘ذاسی. ثٝ ثٝ 

دیٍٝ ِٚی  وٙیٓ. سحّٕز ٔیثٝ حشٔز عٕٛ عٕشٜ داسیٓ خیّی خٛاسشٙی ٞسشی. یٝ 

    سٚص ثٝ عٕٛ ٌفشی حشی ثٝ عٙٛاٖ دخششعٕٛ ٞٓ دیٍٝ اصر ٌزضشٓ. یٝ سٕٛٔٝ. ٔٗ 

ٕ٘ی سٛ٘ی ٔٙٛ سحُٕ وٙی، حبال ٔٗ ثٟز ٔیٍٓ، دسش عٕٛ وٝ سّٟٝ، ثٝ عٙٛاٖ یٝ 

 سحّٕز وٙٓ.غشیجٝ ٞٓ ٕ٘ی سٛ٘ٓ 
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فٛساٖ خطٕص ثٛدْ أب سفشٓ. ٔٙشظش  لذْ عمت چٙذوٝ سٕبْ ضذ ثی اسادٜ حشفٟبیٓ 

 ی ایدبد ضذٜ سا ثیطشش وشد ٚ ٌفز:ثشخالف سصٛسْ ِجخٙذ ٔی صد. فبصّٝ

اص صثٛ٘ز ٔیطٝ ثشق سِٛیذ وشد. ٔٗ  ساسز ٔیٍٝ.یبسیٗ یٝ وٓ ٘فس ثٍیش خفٝ ٘طی. -

 خطه ٘طذْ.ثشْ سب 

 اص اٚ ٔبدس دس اسبق سا ثبص وشد ٚ ثب ٍ٘شا٘ی ٌفز:لجُ  أب سا سٚی دسشٍیشٜ ٌزاضزسشص د

چی چٝ خجشسٛ٘ٝ ایٙمذس دعٛا ٔیىٙیٗ؟ ٞی ٔیٍٓ دخبِز ٘ىٙٓ أب وٛسبٜ ٕ٘یبیٗ. ٚاسٝ - 

 داد ٔیض٘ی سش٘ح؟

 اص وٙبس ٔبدس عجٛس وشد ٚ ٌفز:یبسش 

 ثٟٓ سیخشٝ.صثٖٛ ثٟص ثذیٗ. اعصبثص  یٝ ِیٛاٖ ٌُ ٌبٚ-

خٛاسز سٚی صٔیٗ ثٙطیٙٓ ٚ ثٝ سٚش ٔبدسْ یمٝ دبسٜ وٙٓ ٚ ٔٛٞبیٓ سا ٔطز ٔی  دِٓ

 ٙٓ.ىَٔطز ثِ

 زد٘جبِشٖٛ وٝ ثب ٞٓ ثشیٓ. ضجٚاسٝ ثبٔش ِجبس ثخشْ. ٔیبْ  ثشْ ٔیخٛاْفشدا ساسشی -

   سٛسه صثٖٛ دساص. ثخیش



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

1 
 

ضبِٓ سا ثیطتش دٚس ٌشد٘ٓ صیشا٘ذاصْ سا وٙبس استخش پٟٗ وشدْ ٚ سشٔب سا ٘بدیذٜ ٌشـتٓ. 

ی اَٚ حشوت ضىشٌزاسی سا ا٘دبْ دادْ. چطٕٟبیٓ سا ثستٓ ٚ وؿ ٚ دس ٔشحّٝپیچیذْ 

ـىش ٘ىٙٓ. أب ٘طذ.  داضتٝ ٞبیٓوشدْ ثٝ چیضی خض دستب٘ٓ سا ثٝ ٞٓ چسجب٘ذْ ٚ سعی 

ٓ خشاضیذٜ ضذٜ ثٛد ٚ االٖ ٛیدیطت ثعذ اص سـتٗ یبسش، آ٘مذس خیػ صدٜ ثٛدْ وٝ ٌّ

سٛصضص اخبصٜ ٕ٘ی داد رٞٙٓ سا آصاد وٙٓ. ٚاسد پٛصیطٗ دسخت ضذْ. یىی اص ساحتتشیٗ 

ِی ِی ٚ ٔدجٛس ثٝ ٛا٘ستٓ تعبدِٓ سا سٚی یه پب حفظ وٙٓ یٌٛب. أب ٕ٘ی ت حشوبت

طذْ. چٟبس صا٘ٛ ٘طستٓ ٚ پطت سش ٞٓ ٘فس ٞبی حدیٓ وطیذْ. اعصبثٓ ثذخٛسی ٔی

تحشیه ضذٜ ٚ تٟٙب ساٞی وٝ ثشای آساْ وشد٘ص ٔی ضٙبختٓ ٕٞیٗ یٌٛب ثٛد. أب صذای 

ثبص ٚ ثستٝ ضذٖ دس ٚسٚدی ٚ سپس ٌبٟٔبیی ضجیٝ دٚیذٖ تٕشوضْ سا ثٟٓ صد. چطٕٟبیٓ 

ثب ٌشٔىٗ ٚ ثطشی آة داخُ دستص ثٝ استخش ٘ضدیه سا ثبص وشدْ ٚ یبسش سا دیذْ وٝ 

 د. ٘فسٟبی تٙذش خجش اص ـعبِیت ضذیذ ٚ دٚیذٖ ٞبی صجحٍبٞی اش ٔی داد.ٛض ٔی

 ،ی ثّٙذ استخشٚ ثب استفبدٜ اص ِجٝ صد. والٜ وبپطٙص سا عمت دیذٜ ٌشـتب٘ٔشا دیذ أب 

یص خٛدْ ـىش ٚسصضص سا ادأٝ داد. خفت پب ثبال ٔی پشیذ ٚ دٚثبسٜ پبییٗ ٔی آٔذ. پ

وشدْ چطٛس تعبدِص سا حفظ ٔی وٙذ ٚ داخُ استخش ٕ٘ی اـتذ؟ آ٘مذس ایٗ حشوت سا 

تىشاس وشد وٝ ثٝ خبی اٚ، ـؽبٖ اص پبٞبی ٔٗ ثّٙذ ضذ. ٌشثٝ ٞٓ ٕ٘ی تٛا٘ست ایٟٕٙٝ 

ثپشد. سعی وشدْ حٛاسٓ سا ٔعطٛؾ خٛدْ وٙٓ أب ٘طذ. حبِٓ اص دستص ٌشـتٝ ثٛد ٚ 

خیبَ یٌٛب ضذْ ٚ ثشخبستٓ. خٛاستٓ صیشا٘ذاصْ سا خٕع وٙٓ حضٛسش اریتٓ ٔی وشد. ثی 

 وٝ صذایص سا ضٙیذْ. 
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 ثزاس ثبضٝ. -

ٔتعدت ٍ٘بٞص وشدْ. أب اٚ ثی تٛخٝ ثٝ ٔٗ سٚی صیشا٘ذاص دساص وطیذ ٚ ٔطؽَٛ دساص ٚ 

 ٘طست ضذ. ثی اختیبس دـعبت خٛاثیذٖ ٚ ثشخبستٙص سا ضٕشدْ ٚ ثب خٛدْ ٌفتٓ:

 ...!ٞب ٓٔٙٓ دِٓ خٛضٝ ٚسصش ٔی وٙ-

ی آة داخُ ٕب٘ذٜثبالخشٜ وٛتبٜ آٔذ ٚ ٘طست. دستص سا سٚی صا٘ٛیص ٌزاضت ٚ ثبلی

٘ٛضیذ. دا٘ٝ ٞبی عشق ٘طستٝ ثش پیطب٘ی اش سا پبن وشد ٚ ثطشی سا یه ٘فس 

 ٚ ثٝ دستٓ داد ٚ ٌفت:ثشداضت ثشخبست. صیشا٘ذاص سا 

ِٚی خت تٛ خٛ٘ت اٌٝ ٔی سـتی ٔی آٚسدٔص ثشات.  اِجتٝ ثجخطیذ وٝ ٔعطّت وشدْ.-

 ثٝ أٛاِت ثٙذٜ دیٍٝ. 

 آٜ خذایب...آٜ...!

 صیشا٘ذاص سا صیش ثؽّٓ صدْ ٚ ٌفتٓ: 

ثیبی د٘جبَ ثبٔش یٝ خجش ثذٜ وٝ  تصٕیٓ ٌشـتیٞشٚلت ثٍٓ خٛاستٓ ٔٙتظش ایٗ ٘جٛدْ. -

 آٔبدش وٙٓ. 

 صیپ ٌشٔىٙص سا ثبال وطیذ ٚ ٌفت:

  صً٘ ٔیض٘ٓ.. ٞشٚلت وبسْ تْٕٛ ضٝ ـعالً ٔی خٛاْ ثشْ ثیشٖٚ ٚ تب عصش ثشٕ٘یٍشدْ-
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 ٌفتٝ ثٛد ثب ٞٓ ثشای خشیذ ٔی سٚیٓ. أب ثٝ ٘ظش ٕ٘ی آٔذ ثش سش تصٕیٕص ٔب٘ذٜ ثبضذ.

خذا خذا ٔی وشدْ وٝ ٕٞیٗ طٛس ثبضذ. ٕ٘ی خٛاستٓ ثیطتش اص ایٗ ثب اٚ دسٌیش ضْٛ. ٘ٝ 

ثٝ تٕبْ حشـٟبیی وٝ دیطت صدٜ ثٛدْ ایٕبٖ داضتٓ.  خب٘ی ثشایٓ ٔب٘ذٜ ثٛد ٚ ٘ٝ اعصبثی.

 دِٓ ٔیخٛاست یه دیٛاس ثتٙی دسست وٙٓ ٚ تب اثذ اٚ سا ٘جیٙٓ.

سشی تىبٖ دادْ ٚ سٚ ثشٌشدا٘ذْ. اٚ ٞٓ ثٝ سٕت سبختٕبٖ خٛدضبٖ سـت. أب ٞش دٚ ثب 

 دیذٖ یبسیٗ تٛلؿ وشدیٓ. اٚ ٞٓ اص دیذٖ ٔب ٔتعدت ضذ ٚ ثب صذای ثّٙذ ٌفت:

ٔی خٛایٗ االؼتٖٛ سٚ ختٙٝ وٙیٗ وٝ صجح ثٝ ایٗ صٚدی س٘یًٙ تبْ ا٘ذ خشی. ٌٛد ٔٛ-

 ثیذاس ضذیٗ؟

 یبسش خیض ثّٙذی ثٝ سٕتص ثشداضت ٚ یبسیٗ سشیع تسّیٓ ضذ.

  آی ؼّط وشدْ. ٘یب ٘یب. -

 أب یبسش تب٘ذٖٚ ٌشد٘ص سا ٌشـت ٚ ٌفت:

 آـتبة اص وذْٚ طشؾ دس اٚٔذٜ؟سحش خیض ضذی!-

 دست ثشادسش ٌزاضت ٚ ٌفت:یبسیٗ دستص سا سٚی 

 ـطبس ٘ذیب. وشثالیی حسیٗ ٘بخٛضٝ، ثبثب ٔٗ سٚ ثیذاس وشد ثشْ ٖ٘ٛ ثٍیشْ. -

 یبسش سٞبیص وشد ٚ ٌفت:
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 آٞب. ثشٚ ٚ صٚد ثشٌشد.ٌطٕٙٝ. پٙیش خبٔٝ ای ٞٓ ثٍیش. -

 یبسیٗ پطت چطٕی ٘بصن وشد.

 خٛدت تب االٖ ثیشٖٚ ثٛدی. ٕ٘ی تٛ٘ستی ثخشی وٝ خٛاة ٔٗ خشاة ٘طٝ؟-

 ضذ ثٟٓ سیخت ٚ ٌفت: یبسش ثب ٔحجتی ٚاضح ٔٛٞبی یبسیٗ سا تب خبیی وٝ ٔی

 تب ٘ٛ٘ٛایی سـتٗ ٚ ثشٌطتٗ وسی سٚ ٘ىطتٝ. ثدٙت وٝ تب دٚش ٔیٍیشْ ثشٌشدی. -

 یبسیٗ وٝ اص ٔحجت ٘بٌٟب٘ی ثشادسش احسبسبتی ضذٜ ثٛد ٌشد٘ص سا وح وشد ٚ ٌفت:

 یٝ ثٛس ٔیذی؟-

ثٝ خبی ثٛسٝ ٔطت آسأی ثٝ ثبصٚیص صد ٚ  یبسش ٘تٛا٘ست خٙذٜ اش سا ٔخفی وٙذ.

 ٌفت:

  صٚد ثشٌشد. عدّٝ داسْ.-

یبسش ٍ٘بٜ وشدْ ٚ  استٛاسیبسیٗ دستی ثشای ٔٗ تىبٖ داد ٚ سـت. اص پطت ثٝ لبٔت 

 ا٘ذیطیذْ:

 ٟٔشثٖٛ ثبضی، چٝ اصشاسی ثٝ ثذ ثٛدٖ داسی؟لطًٙ، تٛ وٝ ٔی تٛ٘ی ایٙمذس -

**** 

 پب ثش صٔیٗ وٛـتٓ ٚ ٌفتٓ:
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ٔیٍی. ثبص داسی ٔیشی وٝ ثٕٛ٘ی. اص دست یبسیٗ ٘بساحتی، دٚثبسٜ ٔٙٛ تٟٙب دسٚغ -

 ٔیزاسی.

 سٚی خٛش ٘طبٖ ٘ذادٜ ثٛد.  اٚصحجت وٙذ ِٚی ثب یبسیٗ ٔی دا٘ستٓ تالش وشدٜ 

چٝ دسٚؼی عضیضْ؟ تٛ سٚ ٞٓ ثتٛ٘ٓ تٟٙب ثزاسْ ٔبٔبٖ ٚ ثبثب سٚ ٕ٘ی تٛ٘ٓ. ثٝ خذا اص -

حسبثٓ ٔطىُ داسٖ. ٔیشْ اٚ٘ٛ حُ ٔیىٙٓ ٔذسسٝ تٕبس ٌشـتٗ ٚ ٌفتٗ ـشٟٔبی تسٛیٝ 

 ٚ دٚ سٝ سٚصٜ ثشٔیٍشدْ.

 ٔحىٓ ثؽّص وشدْ ٚ ٌفتٓ:

 ثٍٛ خٖٛ تش٘ح.-

 ٌٛ٘ٝ اْ سا ثٛسیذ.

 ثٝ خٖٛ تش٘ح. -

ٔی دا٘ستٓ ؼشٚسش ضىستٝ. ثی ٔحّی یبسیٗ ثشایص ٌشاٖ تٕبْ ضذٜ ثٛد. أب آ٘مذس 

 عضت ٘فس داضت وٝ ثٝ سٚی خٛدش ٕ٘ی آٚسد.

ٕذیٍٝ ثب یبسیٗ حشؾ ٔیض٘یٓ. ثیدب ٔیىٙٝ ٌٛش ٘ذٜ. ایٙذـعٝ ٚلتی ثشٌطتی ثبٞ-

 ٔدجٛسش ٔی وٙیٓ. 

 تجسٓ ؼٍٕیٙی وُ صٛستص سا تبس وشد.
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تٛ سٚ خذا دیٍٝ ثی خیبَ ٔٗ ٚ یبسیٗ ضٛ. ٔب ٘ٝ ضىُ ٞٙذسیٕٖٛ ثٟٓ ٔیخٛسٜ، ٘ٝ -

ی سٚحیبت ٚ اخاللٕٖٛ. ثٝ صٚس وٝ ٕ٘یطٝ ٔثّث ٚ دایشٜ سٚ ثب ٞٓ چفت وشد. ٚصّٝ

 ٔیطٗ. یبسیٗ لجَٛ وشدٜ دیٍٝ. تٛ ٞٓ لجَٛ وٗ. ٘بخٛس

 ثب اٍ٘طتب٘ٓ دستب٘ص سا پٛضص دادْ.

ِٚی ٞشدٚتٖٛ ٘بساحتیٗ. ٔٗ ٔی ـٟٕٓ. ٔٗ ٔی ضٙبسٕتٖٛ. ٘ٝ یبسیٗ حبِص خٛثٝ ٚ -

٘ٝ تٛ. اٖٚ احٕك وٝ ٕ٘ی دٚ٘ٝ چطٛسی ثبیذ اص دسدش وٓ وٙٝ ٚ ثذتش ٌٙذ ٔیض٘ٝ، تٛ ٞٓ 

ٖٚ ٕ٘یبی. حذالُ اٌٝ ٔی خٛایٗ لیذ ٕٞذیٍٝ سٚ وٝ ایٙدٛسی سـتی تٛ خٛدت ٚ ثیش

ثض٘یذ، دٚستب٘ٝ ایٙىبس سٚ ثىٙیٗ. ضٕب ثب ٞٓ ثضسي ضذیٗ، تٛ یٝ خٛ٘ٝ ص٘ذٌی ٔی وٙیٗ، 

ایٙدٛسی لٟش ثٛد٘تٖٛ خیّی صضتٝ. ثیطتش اص ٕٞٝ ٞٓ ٔٙٛ عزاة ٔیذٜ. چٖٛ خٛدْ سٚ 

 ٔمصش ٔیذٚ٘ٓ. 

 سشش ٔحىٓ وشد ٚ ٌفت:خٓ ضذ ٚ سبن وٛچىص سا ثشداضت ٚ وص چبدسش سا سٚی 

ایٙٓ ٔیٍزسٜ تش٘ح خٖٛ. خٛدت سٚ ثجیٗ چٝ چیضایی سٚ پطت سش ٌزاضتی ٚ ٞٙٛص -

. ٔٗ دَ ثی ٔٙطك ٚ خشِسشپبیی، ٔٙٓ ٔی تٛ٘ٓ. اص تٛ وٝ ٘بصپشٚسدٜ تش ٘یستٓ. ٌٛسثبثبی 

 ٚلتی خفت پب سـتٓ سٚش ٔیفٟٕٝ وٝ لذست دست ویٝ. تٛ ٍ٘شاٖ ٘جبش.

 .وشدْ تب سٚی پّٝ ٞب ثذسلٝ اش

 ٔٗ ثب ثبٔش دسٌیشْ. ٌٚش٘ٝ ثبٞبت ٔی اٚٔذْ وٝ تٟٙب ٘جبضی.-

 دٚثبسٜ دست دس ٌشد٘ٓ ا٘ذاخت ٚ ٌفت:
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ٔی دٚ٘ٓ لشثٛ٘ت ثشْ. ٔشالت خٛدت ثبش ٚ صیبد ثب یبسش خبٖ وُ وُ ٘ىٗ، چٖٛ ثٝ -

 خض ایٙىٝ اعصبثت داؼٖٛ ثطٝ، ثٝ ٞیچ ٘تیدٝ ای ٕ٘یشسی. 

دس ایٗ ثٗ ثست، ٞیچ ص٘ی  ٘یست. وسیتمصیش "ْاٚ سـت ٚ ٔٗ ثبص ٞٓ ثب خٛدْ ا٘ذیطیذ

  "!ٞیچ ٔشدی ثٝ ٘تیدٝ ٘خٛاٞذ سسیذ... ثب

**** 

آـتبة ؼشٚة وشدٜ ثٛد وٝ یبسش تٕبس ٌشـت. داضتٓ ٔٛٞبی ثبٔش سا ضب٘ٝ ٔیضدْ ٚ 

ی یبسش سا وٝ سٚی ٌٛضی اْ دیذْ ِپ ثبٔش سا ٕٞضٔبٖ ثب ٞٓ ضعش ٔی خٛا٘ذیٓ. ضٕبسٜ

 وطیذْ ٚ ٌفتٓ:

 ثبثب ٞٓ اٚٔذ. اِٛ؟ ثبالخشٜ ثٝ ثٝ.-

 صذایص دٚس ثٛد.

 سالْ. ٔٗ تب دٜ دلیمٝ دیٍٝ دْ دسْ. -

 ثٝ ٔٗ خیشٜ ضذ ثٛد ِجخٙذ صدْ ٚ ٌفتٓ: وٙدىبٚیثٝ ثبٔش وٝ ثب 

 پٙجٝ ٞٓ حبضشٜ.-

 وٛتبٜ ٚ آساْ پشسیذ:

 خٛدت چی؟حبضشی؟-
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 ثب ٕٞبٖ آسأص ادأٝ داد: ثشای خٛاة دادٖ تشدیذ وشدْ.

ثب ثبٔش وٝ ٔطىُ ٘ذاسی. ٔٗ اص خشیذ  ،اص ٔٗ ثذت ٔیبدثچٝ وٝ ٘یستی ِح ٔی وٙی. -

 چی ٔی دٚ٘ٓ آخٝ؟

 ، ٔی تٛا٘ستٓ؟اص ثبٔش ٔی ٌزضتٓثشای ـبصّٝ ٌشـتٗ اص یبسش ثبیذ 

 ٕٔىٙٝ یٝ وٓ ٔعطُ ضی. داد ٚ ثیذاد ٘ىٙی سشْ.-

 ی پٟٙب٘ی دس صذایص ٔطٟٛد ثٛد.خٙذٜ

 یبدْ ٕ٘یبد تب حبال سشت داد صدٜ ثبضٓ. ِٚی لجِٛٝ ضشیه. تب پٙح دلیمٝ دیٍٝ اٚ٘دبْ. -

تٕبس سا لطع وشدْ ٚ ثب ٟ٘بیت سشعتی وٝ دس خٛدْ سشاغ داضتٓ، ِجبس پٛضیذْ. 

ـشصتی ثشای آسایص ٘جٛد. ثٝ ِیپ ٌالس ٚ دٚ ٘یطٍٖٛ اص ٌٛ٘ٝ ٞبیٓ اوتفب وشدْ ٚ 

 :دست ثبٔش سا ٌشـتٓ ٚ ثٝ ٔبدس ٌفتٓ

 ٔبٔبٖ ٔب داسیٓ ثب یبسش ٔیشیٓ خشیذ. اٌٝ دیش وشدیٓ ٍ٘شاٖ ٘طٛ.-

 ٔبدس سشش سا اص آضپضخب٘ٝ ثیشٖٚ آٚسد ٚ ٌفت:

 ٘ٝ ثٝ اٖٚ خیػ ٚ داد دیطجتٖٛ ٚ ٘ٝ ثٝ ایٗ ثیشٖٚ سـتٙبی یٝ ضت دس ٔیٛ٘تٖٛ. -

 حشـی ثشای ٌفتٗ ٘ذاضتٓ. حك ثب ٔبدس ثٛد. حسبة ٕٞٝ چیض اص دستٓ دس سـتٝ ثٛد.

 ٔشالت خٛدتٖٛ ثبضیٗ. خیّی ٞٓ پب سٚ دٔص ٘زاس. اص دس صّح ٚاسد ضٛ. -

 پٛصخٙذی صدْ ٚ ٌفتٓ:
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اص ٚلتی خٛدْ سٚ ٔی ضٙبسٓ داسْ ٚاسٝ ٚسٚد ثٝ دس صّح تالش ٔی وٙٓ. دیٍٝ خستٝ -

ٔٗ دیٍٝ . خٟب٘ی وٝ ساٜ ا٘ذاختٝ خًٙٚ ایٗ ضذْ. خٛدش ٔی دٚ٘ٝ ٚ ایٗ ٔیذٖٚ 

 ی عىس ٔیذٜ. ٔیىٙٓ ٘تیدٝ٘یستٓ. چٖٛ اٍ٘بس ٞشچی تالش 

 ٔبدس ایٙجبس وبُٔ اص آضپضخب٘ٝ خبسج ضذ. چٟشٜ اش ٍ٘شاٖ ثٛد.

ٔٗ وٝ ٘فٟٕیذْ چی ٌفتی. ِٚی حس ثذی ثٟٓ دست داد. خٖٛ ٔبٔبٖ سش ثٝ سشش -

ت ٔی وٙٝ. ثجیٗ ٞٙٛص صذات ٌشـتٝ. ٘زاس. ثبص یٝ چیضی ثٟت ٔیٍٝ ٚ ٔثُ دیطت دیٛٚ٘ٝ

 ٝ؟ٞشچی ٌفت تٛ خٛاثص سٚ ٘ذٜ. ثبض

 ثشای ایٙىٝ اص تشسص ثىبٞٓ ثٝ صٚس سشْ سا تىبٖ دادْ ٚ ٌفتٓ:

ٍ٘شاٖ ٘جبش. ٔٗ پٛستٓ وّفت ضذٜ. ٞیچیٓ ٕ٘یطٝ. تٛ وبسی ٘ذاسی؟ چیضی -

 ٕ٘یخٛای؟

 آٞی وطیذ ٚ ٌفت:

 ٘ٝ. ثشیذ ثٝ سالٔت. -

 ثٝ ا٘تٟبی ثبغ ثب ثبٔشی وٝ ثٝ خبطش ِجبسٟبیص وٙذ لذْ ثشٔیذاضت، خٛدٔبٖ سا 

 دست ،یطٍیٕٞ یضٜیؼش اسبس ثش. آٔذ یٔ ٌفتٍٛ یصذا ٚ ثٛد ثبص ٕٝی٘ دسسسب٘ذیٓ. 

 ٞٓ اٚ ٚ وٙذ سىٛت وٝ خٛاستٓ اٚ اص ٓیِجٟب یسٚ اٍ٘طت ٌزاضتٗ ثب ٚ ذْیوط سا ثبٔش

 .صد٘ذ یٔ حشؾ ٍشیٕٞذ ثب بسشی ٚ عٕٛ. وشد یٕٞىبس
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  .خشْیٔ ٔٗ داخُ ٗیثش ضٕب: بسشی

 ٔٙمُ ٗیبسی ثٝ سٚ وبسا داسْ یٚلت اص. ثض٘ٓ لذْ خٛاْیٔ. سـتٝ سش حٛصّٓ ٘ٝ: عٕٛ

 .ضذْ حبَ یث ٚ وسُ یّیخ ىٙٓیٔ

 .ثٛد استٟضا اص پش بسشی یصذا

 .ٗیآٚسد ضب٘س ٗی٘ط ٚسضىست سبَ سش. ٗیىٙیٔ ٔٙتمُ ٗیداس ٞٓ یوس چٝ ثٝ-

 .ذیشسیٕ٘ ٘ظش ثٝ آساْ ٙذاٖچ ٞٓ عٕٛ

 ثٟص سٚ وبسْ ٚ وست ثتٛ٘ٓ وٝ ٞست یوس ٗیبسی خض ثٝ داسْ؟ ٞٓ یا ٍٝید یچبسٜ-

 ثسپبسْ؟

 .ٌشـت ذٜی٘طٙ سا عٕٛ یطعٙٝ بسشی

 ٚ ثبال ثشٜ سٙص وٓ ٝی ٗیثذ اخبصٜ. ٗی٘ىٙ ثبص٘طست سٚ خٛدتٖٛ ـعالً وٝ ٙٝیا شچبسٜ-

 .ذیثسپبس ثٟص سٚ یثضسٌ تیٔسئِٛ ٗیٕٞچ ثعذ ثطٝ، تش عبلُ

 .وشد احسبس سا یذی٘بأ طذیٔ ٞٓ عٕٛ آٜ اص یحت

 ؟یستبدیا دس دْ یچ ٚاسٝ تٛ-

 .وٙٓ ذیخش ثبٔش ٚاسٝ خٛاْیٔ. ثبٔشْ ٚ تش٘ح ٔٙتظشْ: بسشی

 :ذیپشس آساْ ٚ ذیوط سا دستٓ ثبٔش

 ؟ٓییٙدبیا یچ ٚاسٝ خبِٝ-
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 :ٌفتٓ ٌٛضص دْ ٚ ضذْ خٓ

 .ٓییٙدبیا ٔب ثفٟٕٝ ذی٘جب یوس وٝ ٙطٛسٜیا طٓیثبص. خبِٝ ٓیىٙیٔ یثبص ٓیداس-

  ٝ.طیٔ دسست داسٜ تش٘ح ثب تساثطٝ وٓ وٓ وٝ ٙٓیجیٔ: عٕٛ

 .٘ذاضت یحس چیٞ بسشی یصذا ٙجبسیا

  ٝ.ثبض یچ ضذٖ دسست اص ٔٙظٛستٖٛ تب-

 سٚ حبِص ٘ٝ سبَ ثٝ سبَ لجالً. یضذ عٛض تش٘ح تصبدؾ اص ثعذ وٝ ٙٝیا ٔٙظٛس: عٕٛ

 ثب ٙٓیث یٔ ٌشدٚ٘ٓ یثشٔ سش تب االٖ یِٚ. یٌشـت یٔ خجش اصش ٘ٝ ٚ یذیپشس یٔ

 سٚ تٛ پسش یٞٛا یٙدٛسیا وٝ ثضسٌٛاسٜ ٚالعبً. اٚٔذٜ وٙبس خٛة یّیخ ٞٓ ثبٔش ثب. ٗیٕٞ

 ، چٖٛ اٌٝ ٔٗ خبی اٖٚ ثٛدْ ٍ٘بٞطٓ ٕ٘یىشدْ.داسٜ

 .ضذ دٞٙذٜ ٞطذاس بسشی ِحٗ

 ٍ٘ٛ وٝ دٚثبسٜ ثش٘بٔٝ ٞبی عدیت ٚ ؼشیت ٚاسٝ ٔٗ چیذی. ثبثب؟ یٞست یچ د٘جبَ ثبص-

 وبٔالً خٛ٘سشد ثٛد. عٕٛأب  .٘طٛد ذٜیضٙ صیصذا وٝ ٌزاضتٓ لّجٓ یسٚ سا دستٓ

وٝ حٛاست ثبضٝ ٚ ٌّٛت پیص تش٘ح ٌیش خطبس ثذْ ثٟت ایخٛاْ ٔ٘ٝ. اتفبلبً ثشعىس. -

 فتٝ دیش ضذٜ.ٚاسٝ ٞش اتفبق خٛثی وٝ ٔیطذ ٚاسٝ ضٕب دٚتب ثی٘ىٙٝ. چٖٛ 

 تّخی والٔص وبٔٓ سا صٞش وشد. یبسش طٛال٘ی ضذ.سىٛت 
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 ؟یدیٍٝ ٔٙٛ الیك دختشت ٕ٘ی دٚ٘چشا؟ -

ی تٛ ٚ دائٓ تٗ ٚ ی ثچٝوشدی ٔیزاسْ تش٘ح ثطٝ دایٝٔعّٛٔٝ وٝ ٕ٘یذٚ٘ٓ. ـىش  عٕٛ:

ش خیّی اخالق داسی وٝ دخت ثذ٘ص ثّشصٜ وٝ وی ثشٔیٍشدی ٚ اصالً ثشٔیٍشدی یب ٘ٝ؟

 ش سٚ ٞٓ ثٟت ٕ٘یذْ.ٞبٔٛاص  تبس وٙی یٝ دستٝ ٌّٓ سٚ ثٙذاصْ تٛ دأٙت؟ دیٍٝ اِتٕبسٓ

تش٘ح دٚٔیص ثبضٝ. تٛ ی وبـی اص ٔشدای خب٘ذاٖ ـشٞی وطیذٜ. ٕ٘یزاسْ ثٝ ا٘ذاصٜٔبدسش 

دَ اٖٚ وٝ اص  ٕٞیٙٓ ٔٛاظت سـتبست ثبش.سٚ ٕ٘ی دٚ٘ی. ٚاسٝ لذس ٚ لیٕت ایٗ دختش 

حٛاست تٛ پیؽٕجشْ ثطی ثٝ چطٕص ٕ٘یبی. پسش اصت سیبٜ ضذٜ وٝ خیبِٓ ساحتٝ. اٚ٘مذس 

 ثٝ دَ خٛدت ثبضٝ.

دا٘ٝ ثٝ دا٘ٝ صیجب ٚ خٛش ثش ٚ سٚ تٛی دِٓ ٔی سلصٙذ ٚ ی ٔیىشدْ چٙذ ـشضتٝس احسب

ٔی تٛا٘ستٓ دٞبٖ عٕٛ سا ثشای چشاؼٟبی خبٔٛش ضذٜ سا سٚضٗ ٔیىٙٙذ. وبش 

اٚ         ٔشا ٘خٛاستٝ ثٛد أب عٕٛ طٛسی سـتبس وشد وٝ اٍ٘بس یبسش حشـٟبیص ثجٛسٓ. 

ٜ ضذاحیب ؼشٚس ضىستٝ اْ ٚ آساْ دَ دسد دیذٜ اْ چمذس  ٔی خٛاٞذ ٚ عٕٛ ٕ٘ی پزیشد.

  تٛا٘ست ٔشا دسستٝ لٛست دٞذ أب اص پس عٕٛ وٝ ثشٕ٘ی آٔذ.ضبیذ ٔی یبسش  ثٛد.

وٕی صٔبٖ ٌزضت ٚ دیٍش صذایی ٘طٙیذْ ٕٞشاٜ ثبٔش اص دس خبسج ضذیٓ. ثٝ ٚلتی 

سا وٝ دیذ آؼٛضص سا ثشای ثبٔش ٌطٛد ٚ دس حبِیىٝ ٔب . ٔبضیٙص تىیٝ دادٜ ثٛدوبپٛت 

 ٌفت:صٛستص سا ٔی ثٛسیذ 

 چطٛسی خٛش تیپ؟-  
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ثٝ سٕت خٛاستٓ عصجب٘ی ثٛد ٚ ٘ٝ خٛضحبَ. ٕ٘یطذ چیضی خٛا٘ذ. ٘ٝ  چٟشٜ اشاص 

 ٔبضیٗ ثشْٚ وٝ صذای ثبٔش سا ضٙیذْ.

 ثبثب یٝ ثبصی خذیذ یبد ٌشـتٓ.-

 ٚ ٌفت: یه دستص خب دادیبسش پسشش سا سٚی  سیخت ٚ پبٞبیٓ لفُ وشد.لّجٓ 

 تعشیؿ وٗ ثجیٙٓ.-

 سا ثٝ عظٕت خٛدش لسٓ دادْ وٝ خّٛی دٞبٖ ایٗ ثچٝ سا ثٍیشد.خذا 

 یٝ خبیی ٔخفی ٔیطیٓ ٚ حشؾ ٕ٘ی ص٘یٓ تب وسی ٘فٟٕٝ ٔب اٚ٘دبییٓ.ثب خبِٝ تش٘ح -

چٙبٖ دس خٛدش پیچیذ وٝ ثی اختیبس ٔطتص وشدْ. ٍ٘بٜ خطٍٕیٗ ٚ ٕٞچٖٛ دِٓ 

 . سثٛدتٛا٘بیی ـشاس سا ٞٓ اص ٔٗ حتی دسیُ یبسش 
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ٞٓ سٛاض ٔبضیٗ ضسْ. اٚ  تعِعَ ٘بپصیطشثطای ذالظ ضسٖ اظ ضط چطٕبٖ سطظ٘طٍط ٚ 

پطت فطٔبٖ ٘طست ٚ ثبٔط ضا ضٚی پبی ٔٗ ٌصاضت. ٕ٘ی تٛا٘ستٓ اظ  پٛف ثّٙسی وطز ٚ

ایٗ چٝ ا٘تظبضی ثٝ خع  چٙیٗ ٔطزیٞٛش زِرٛض ضْٛ. اظ پسط تیعی ضیطیٗ ٚ ایٗ ثچٝ

ضفت؟ ظیطچطٕی ثٝ یبسط وٝ ذطٕص ضا ثط سط ز٘سٜ ذبِی ٔی وطز ٍ٘بٜ وطزْ ٚ ٔی 

 اظ ایٗ ٔٛؾٛع ثٝ ضاحتی ٕ٘یٍصضز. ٔی زا٘ستٓ یبسط تطخیح زازْ ظیپ زٞب٘ٓ ضا ثىطٓ.

 ودب ثبیس ثطْ؟-

ٌٛش ایستبزٖ ی تّد ثٛز وٝ اِجتٝ ٔی تٛا٘ست ٘بضی اظ حطفٟبی ػٕٛ، اٚلبتص ثسخٛض

تٙس ٔٗ ٚ ثسآٔٛظی ثطای ثبٔط ثبضس. ٕ٘ی ذٛاستٓ ٔطػٛة ِحٗ ا٘تمبز آٔیعش ضْٛ. 

اٚ ذٛزْ ضا ثب پبسد زازٖ ثٝ سٛاالت تٕبْ ٘طس٘ی ثبٔط ٔطغَٛ وطزْ. آزضس ضا ٌفتٓ ٚ 

ٚ ٚاضز پبضویًٙ ٔدتٕغ ضس. ٔٗ ٔسیط ضا تب خبیی وٝ ٔی تٛا٘ست سطیغ قی وطز ٚ ٞٓ 

ثبٔط زْ ٚضٚزی ٔٙتظطش ایستبزیٓ. ٔبضیٗ ضا پبضن وطز ٚ ثب لسٟٔبی ثّٙس ثٝ سٕتٕبٖ 

 آٔس ٚ ٌفت:

چٙس تب تٕبس ٟٔٓ ثبیس ثٍیطْ. ٕٔىٙٝ یٝ وٓ قَٛ ثىطٝ. ایٗ وبضت ٔٗ ضٚ ثٍیط ٚ -

 ٞطچی غالح ٔیسٚ٘ی ثرط.

 ٌفتٓ:پی قؼٙٝ ٞبی پِٛىی ثٛزٖ ضا ثٝ تٗ ٔبِیسْ ٚ 

 ٕٞطاْ ٞست. ثؼساً ثبٞبت حسبة ٔیىٙٓ.-



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

2 
 

 وبضت ضا تٛی خیت پبِتٛیٓ ا٘ساذت ٚ ٌفت:

أب  چطٕٓ ثٟتٛ٘ٝ وٝ ٌٕتٖٛ ٘ىٙٓ.ایٙدٛضی ثٟتطٜ. ضٔعضٓ چٟبض ضلٓ آذط ٔٛثبیّٕٝ. -

 حٛاست ثٝ ٌٛضیت ثبضٝ ِكفبً.

 ِپ ثبٔط ضا وطیس ٚ اظ ٔب زٚض ضس. والٜ ثبٔط ضا اظ ضٚی سطش ثطزاضتٓ ٚ ٌفتٓ: ٚ ثؼس

ذبِٝ فسای اٖٚ زٞٗ ِمت ثطٝ وٝ زٚزٔب٘ٓ ضٚ سٛظٚ٘س. ثعٖ ثطیٓ یٝ ػبِٕٝ چیعای -

 ذٛضٍُ ٚ لطتی ٚاست ثرطیٓ. 

ٚ ثّٛظ ٔغبظٜ ٞب ضا پب ثٝ پبی ٞٓ ضفتیٓ. ثطایص ِجبس ٞبی ضاحتی، زٔپبیی، ضّٛاض خیٗ 

ٌطْ ذطیسْ. أب پبٞبیٓ ثیطتط اظ ایٗ یبضی ٕ٘ی وطز. آذطیٗ ٔغبظٜ وٝ ثطای ثستٗ ثٙس 

ثٝ  أب وفص ثبٔط ضٚی پب ٘طستٝ ثٛزْ، أب٘ٓ ثطیس. غسای یبسط ضا اظ پطت سطْ ضٙیسْ

 ذبٕ٘ی وٝ وٙبضٔبٖ ایستبزٜ ثٛز ٌفتٓ:

 ٔیطٝ وٕىٓ وٙی؟-

 ثٝ خبی اٚ یبسط ظیط ثبظٚیٓ ضا ٌطفت ٚ ٌفت:

 زضز زاضی؟چی ضسٜ؟ -

 سطْ ضا تىبٖ زازْ ٚ ٌفتٓ:

 ٘ٝ. فمف احسبس ٔی وٙٓ پبٞبْ ذٛاة ضفتٝ.-
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فطٚضٙسٜ ثطایٓ غٙسِی ٌصاضت ٚ ٘طستٓ. یبسط ٞٓ ثٝ سطػت ثٙسٞبی وفص ثبٔط ضا 

 ثست ٚ ذطیسٞبیٕبٖ ضا حسبة وطز ٚ ٌفت:

 ثطیٓ یٝ خب ثطیٙیٓ تب ذستٍیتٖٛ زض ثطٜ.-

 وبضتص ضا ثطٌطزا٘سْ ٚ ٌفتٓ:

ٔیرٛاْ ٚاسص ٍِِٛ ٚ پبظَ ثٍیطْ. ٞطچی زاضٜ تىطاضیٝ زیٍٝ. ثٝ سطػت ٘ٛض ٕٞٝ ضٚ -

 اظ سٙص خّٛتطٜ.ٔبضبال ذیّی  ٝ.زضست ٔیىٙ

سطش ضا زض ٌطز٘ص فطٚ ثطز ٚ  ٚ  زض ثغّص فططزٌطْ ضس. ثبٔط ضا ٔثُ آتص، ٍ٘بٞص 

 ثب ضیفتٍی ٘دٛا وطز:

 خبِٖ ثبثب...!-

غسایص ّٕٔٛ اظ افتربض ٚ غطٚض ثٛز. یبسط زض ثطاثط ثبٔط یه آزْ زیٍط ٔی ضس. ایٗ ضا 

زض فٛز وٛضت ٔدتٕغ ٘طستیٓ ٚ غصا سفبضش زازیٓ. ثبٔط ضا  ف ٔی وطز٘س.طااػتٕٞٝ 

 ضٚی ٔیع ٌصاضتیٓ ٚ اظ غصای ذٛزْ تىٝ تىٝ ثطایص خسا وطزْ وٝ ضاحت ثرٛضز. 

 ایٗ ٔست وٝ ٔٗ ٘جٛزْ فیعیٛتطاپیت ضٚ ٔطتت ضفتی؟-

ٔب٘سٜ ٚ تب ثٝ ذب٘ٝ ثطٍ٘طزیٓ لػس خٙدبَ خب  71سیبٜ زض ثٗ ثست  ثٝ ٘ظط ٔیطسیس یبسطِ

 ٘ساضز.
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ِٚی فىط ٘ىٙٓ ثٝ ضطایف لجُ ثطٌطزْ. ایٗ پب زیٍٝ ٚاسٝ ٔٗ اٖٚ آضٜ. ذیّی ثٟتطْ. -

 پبی ظثط ٚ ظضً٘ ٕ٘یطٝ.

 ٌبظی ثٝ ضاٖ ٔطؽ سٛذبضی ضسٜ ظز ٚ ٌفت:

ٌچ ٌطفتٗ پبٞبت زض ضطایف وٕب پسضضٖٛ ضٚ زضآٚضزٜ. ثبیس ثالفػّٝ ثؼس اظ آظاز ضسٖ، -

. ؾؼیف ضسٖ ٔبٞیچٝ سطیغ فیعیٛتطاپی ٔی وطزی وٝ ٘طس ٚ ػؿالتت تحّیُ ضفت

ٚ غجط ٔیرٛاز. ٘جبیس ٘بأیس ثطی، چٖٛ فمف تٛ  اتفبق ٔی افتٝ أب لٛی وطز٘طٖٛ ظٔبٖ

فیّٕبست وٝ قطف اظ وٕب زضٔیبز ٚ اظ ٕٖٞٛ ضٚظ اَٚ ٔثُ یٝ آزْ سبِٓ ثٝ ظ٘سٌیص 

 ازأٝ ٔیسٜ. 

ٔثبَ ثبضظش ذٛزْ ثٛزْ ٚ ػٛاضؼ خب٘جی وٝ ٞٙٛظ زست اظ  حطفٟبیص ضا لجَٛ زاضتٓ.

 ثٝ ٕٞیٗ ذبقط ٌفتٓ:سطْ ثط٘ساضتٝ ثٛز٘س. 

 اظ ایٙىٝ ایٙمسض وٙس ضسْ ٔتٙفطْ.  فمف ٔی زٚ٘ٓ.-

    سطش ضا زاذُظطف غصایص ضا وٙبض ظز ٚ اوتفب وطز ٚ " زضست ٔیطٝ"ثٝ ٌفتٗ 

 ٞبی ذطیس فطٚ ثطز.ثستٝ 

 چیع زیٍٝ ای الظْ ٘ساضٜ؟-

 ِمٕٝ ای ضا وٝ زض ٌّٛیٓ ٌیط وطزٜ ثٛز فطٚ زازْ ٚ ٌفتٓ:

 ٞطچی ثٝ شٞٙٓ ضسیس ذطیسْ. ثبظْ ذٛزت چه وٗ.-
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ٚ ٔٗ ثطای پطسیسٖ سٛاِی ضا ثطضسی ٔی وطز  فسمّی ٚ ثبٔعٜ ثب ِجرٙس زٔپبیی ٞبی اٚ

 وٝ زض شٞٙٓ ثٛز ثب ذٛزْ وّٙدبض ضفتٓ. حطف ظزٖ ثب یه قؼٙٝ ظٖ لٟبض وبض ضاحتی ٘جٛز!

 چكٛضی تػبزف وطزْ؟ٔٗ -

 أب ٔسیط ٍ٘بٞص ضا تغییط ٘ساز. زستٟبیص ثی حطوت ضس٘س.

ذیّی ٚلتٝ ٔیرٛاْ اظت ثپطسٓ. چٖٛ فمف تٛ زیسی وٝ چی ضس ٚ چٝ ثالیی سطْ -

 اٚٔس.

ی ٔیع ثغّی زض ثستٝ ٞبی ذطیس ضا ضٚی غٙسِی وٙبضی ٌصاضت ٚ ثٝ ثبٔط وٝ ثب ثچٝ

 حبَ ثبظی ثٛز ٘یٓ ٍ٘بٞی ا٘ساذت ٚ ٌفت:

ٔٗ ضٚ زیسی فطاض وطزی. غسات ظزْ. سؼی وطزْ ثٟت ثطسٓ. أب تب ثٝ ذٛزْ -

زض ٚالغ ایٙمسض ٕٞٝ چی سطیغ اتفبق افتبز وٝ ٔٙٓ  اٚٔسْ...ثْٛ...! زیسْ آسفبِت سطخ ضس.

 زلیمبً ٘فٟٕیسْ چی ضس. 

 ضبِٓ ضا اظ زٚض ٌطز٘ٓ آظاز وطزْ. ٞطثبض یبزْ ٔی افتبز ٘فسٓ تًٙ ٔیطس.

 ٘فدبض یبزٔٝ. اٍ٘بض یٝ ثٕت تٛ سطْ تطویس.ٔٙٓ فمف یٝ غسای ا-

سطت اَٚ ذٛضز ثٝ وبپٛت ٚ ثؼسْ ثٝ ضیطٝ. فىط ٔی وطزْ ٘عزیه وٝ ثطٓ تیىٝ ٞبی -

 ٔغعت ضٚ، ضٚی ظٔیٗ ٔیجیٙٓ. 
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 ی ذٛزْ، ِطظیسْ.اظ تدسٓ ٔغع ٔتالضی ضسٜ

 یؼٙی ٕٖٞٛ اتفبلی وٝ ٚاسٝ ٔبٔب٘ت افتبز؟-

  سطش ضا ثبال ٚ پبییٗ وطز.

اسرٛ٘بی ٔؼدعٜ ثٛز وٝ ظ٘سٜ ٔٛ٘سی. اٍ٘بض یٝ ٔبخطا ضٚ زٚثبض زاضتٓ تدطثٝ ٔیىطزْ. -

ت ضٚ ثٝ ظٚض ٞٓ چسجٛ٘سٖ. ٔغع ٚ ٔٙٙژت پط اظ ذٛ٘طیعی ٚ ذٕٛ٘طزٌی ثٛز. خٕدٕدٝ

ٞط ِحظٝ ٔٙتظط ٔطي ٔغعیت ثٛزیٓ. زوتطا ٔی ٌفتٗ ثٝ ایٗ ظٚزی اظ وٕب ثیطٖٚ 

ٔیعاز ثبضی ٚ ثتٛ٘ی ٔثُ لجُ ظ٘سٌی وٙی، تٛ اظ ٕ٘یبی، حتی اٌٝ ثطٌطزی ثؼیسٜ ضجیٝ آز

 ٙبِی زض حبِیىٝ ذجط ٘ساضی چی ضٚ پطت سط ٌصاضتی. ؾؼف ٔبٞیچٝ ٞبت ٔی

 چٖٛ ٞیچىس ثٝ ایٗ ٚؾٛح ثطایٓ تؼطیف ٘ىطزٜ ثٛز. ٕ٘ی زا٘ستٓ

ٌیطْ ٔٗ ایٙمسض وٝ تطسیسی ٚ فطاض وطزی؟  ٟٕٝٞٙٛظْ ٚاسٓ خبی سٛاِٝ وٝ اظ چی اٚ٘-

ٓ وٝ ز٘سٚ٘بْ ضٚ تٛ ٌطز٘ت ٚ ثسخٙس ٚ تطسٙبوٓ ٚ ٔٙتظط یٝ فطغت تٛ فىط ٔی وٙی ثس

تٛ ضٚظ ضٚضٗ، خّٛ چطٓ اٖٚ ٕٞٝ آزْ چیىبضت آذٝ ذٛ٘ت ضٚ ثٕىٙٓ. ِٚی  فطٚ وٙٓ ٚ

 ٔی تٛ٘ستٓ ثىٙٓ؟  

ِٚی ٘تٛا٘ستٓ ِجرٙس تّرٓ ضا ٔرفی  ذیّی حطفٟب ثطای ٌفتٗ زاضتٓ. أب اٍ٘یعٜ؟ اغالً.

 وٙٓ.

 تطسیسی؟ اظ چی ٔیتطسی؟ٞب؟ تط٘ح؟ اظ چی -
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ذٛاستٓ ثٍٛیٓ یه ثبض خّٛی آیٙٝ ثبیست ٚ آ٘كٛض وٝ ثٝ ٔٗ ٍ٘بٜ ٔیىٙی ثٝ ذٛزت 

 ٍ٘بٜ وٗ ضبیس زضوٓ وطزی. أب فمف ٌفتٓ:

 ٍِٛ ٚ پبظَ ٘رطیسیٓ.ثطیٓ زیٍٝ؟ ٞٙٛظ -

ٔثُ آفتبة ظٔستب٘ی ثٛز. أب ٔٗ زیسْ ٚ اضؼٝ ٞبیص ضا  ،تجسٕص ٘بٔحسٛس ٚ ثی ضٔك

اْ ضاٜ آٔس، ثسٖٚ ایٙىٝ ثب لسْ ٞبی ضا زض آغٛش ٌطفت ٚ ضب٘ٝ ثٝ ضب٘ٝ ثبٔطحس وطزْ. 

ٔٗ ٚ پبٞبی ذستٝ اْ فطبض ثیبٚضز یب ثب ظثبٖ ٕٞیطٝ ٌع٘سٜ ٚ ثّٙس ٚ تٙسش، ثٝ ٕٞیطٝ 

  تیعش ٔطا ثیبظاضز.

**** 

 ییجبیظ ٔمبثُ زض ٘تٛا٘ستٓ. زازْ ٝیتى اْ ٙٝیس ثٝ ضا ثبٔط سط ٚ وطزْ زضاظ طتطیث ضا زستٓ

 ضا ذٛضطٍ٘ص ٚ تپُ یٞب ٌٛ٘ٝ ٚ ضسْ ذٓ ٚ وٙٓ ٔمبٚٔت غٛضتص یٔؼػٛٔب٘ٝ

 ٚ ٓیضفت ثٛز ٞب ثچٝ ٔرػٛظ وٝ ٔدتٕغ یفٛلب٘ یقجمٝ ثٝ سیذط اظ ثؼس. سْیثٛس

 چطٕب٘ص ٚ بٚضزی٘ زٚاْ ٗیٔبض حطوت ٔحؽ ثٝ ىٝیقٛض. ثٛز سٛظا٘سٜ آتص یحسبث

 ٙىبضشیا ثب ٚ سیخٛ یٔ یعیچ وٝ اٍ٘بض. سازیٔ حطوت ضا زٞب٘ص. ثطز ذٛاثص ٚ ضس ٌطْ

 زاضتٓ؟ زٚستص ٚالؼبً بی سٛذت یٔ صیثطا زِٓ. ِطظا٘س یٔ صیپ اظ طتطیث ضا ٚخٛزْ

 ثّٙس بسطی ٔثُ اش یطب٘یپ. ىطزیٔ ٔتػُ ٚخٛزْ ثٝ ضا اٚ یٔحىٕ یضضتٝ أب. زا٘ٓ یٕ٘

 ذبظ ییجبیظ اظ أب است بسطی پسط وٝ سازیٔ عیتطر یضاحت ثٝ سیسیٔ ضا اٚ ٞطوٝ ثٛز،
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 ثٝ طٝیٕٞ ٔثُ ٚ چسجب٘سْ ِجٓ ثٝ ضا لطٍٙص ٚ وٛچه زست. ٘جٛز ثٟطٜ یث ٞٓ ثٕط

  .سْیطیا٘س اشییتٟٙب ٚ ٔجٟٓ یٙسٜیآ

 .ٕٔٙٛ٘ٓ. ٌصضت ذٛش ثٟص یّیذ أطت-

 یآزٔ ثٝ ظزْ ظَ ٚ ٌطفتٓ چطٓ ضٚضٗ ٚ ذبِع ٚ پبن ٚ احسبس پط یٔٛخٛز اظ

 ٚ سٍٙسَ اٚ ٔثُ ٚلت چیٞ وبش. طفتیٕ٘ پسضش ثٝ ثبٔط وبش. تبض ٚ طٜیت ٚ ٔدَٟٛ

  ت.ٌطف یٕ٘ فبغّٝ صیبیض یث ٚ ثچٍب٘ٝ یبیز٘ اظ ٞطٌع وبش. طسیٕ٘ ػبقفٝ یث

 ؟یوٙ یٔ ٍ٘بْ یٙدٛضیا چطا ٝ؟یچ-

 ٚ سازْیٔ ضا خٛاثص ثٛز یٍطیز ٚلت ٞط یسضب. ا٘ساذتٓ ٗییپب ضا سطْ ٚ آٔسْ ذٛزْ ثٝ

 ٍطیز ٚالؼبً اٍ٘بض. ثٛزْ سٜیضس سىٛت ثٝ یجیػد قطظ ثٝ أب. ٌفتٓ یٔ ثٛز زِٓ زض ٞطچٝ

 فمف لجّٓ ضت یحطفٟب اٍ٘بض. ٘ساضتٓ وطزٖ ثحث ٚ ظزٖ حطف یثطا یا عٜیاٍ٘ ٚ سیأ

 احسبس. ثٛزْ ضسٜ ذستٝ قطفٝ هی یخبزٜ ٗیا زض یضا٘ٙسٌ اظ ٍطیز ٔٗ ٘جٛز، حطف

 صیپبٞب یضٚ یذستٍ ضست اظ ىٝیحبِ زض ٔدبزِٝ، سبػتٟب اظ ثؼس وٝ زاضتٓ ضا یخطاح

. وطزْ تٛ٘ستٓ یٔ یٞطوبض. ٔتبسفٓ"سیٌٛ یٔ ٚ ستبزٜیا ٕبضیث ٕٞطاٜ ٔمبثُ ست،ی٘ ثٙس

 ز..!ٔط ٘طس، وطزْ، تالش ثٛز، ٕبضیث ٕٞبٖ ٔٗ یثطا بسطی ".٘طس أب

  ؟ی٘س خٛاة ٚ یوٙ ٍ٘بْ ٙٝ؟یا ستیخس فبظ-

ظٔیٗ ذٛضزٜ ٚ زاٚض پطسیسٜ ثٛوسٛضی ضا زاضتٓ وٝ سبػتٟب ٔجبضظٜ وطزٜ. ٞطثبض احسبس 

 صظٔیٗ ضا پیص چطٕ یٗ ثبضٚلتی ثطای آذط٘ی ازأٝ زٞی ٚ اٚ ثبظ ثطذبستٝ. أب أی تٛ

 ثطاثط خًٙ ٗیای تسّیٓ ثبال ثطزٜ است. ضىست ضا پصیطفتٝ ٚ زستص ضا ثٝ ٘طب٘ٝ ،زیسٜ
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. سیضس یٕ٘ ظٚضْ. ٘جٛز ٔٗ حس زض اٚ ثب ٘جطز. وّفت ٌطزٖ ٚ لسض زاضتٓ یفیحط ٔٗ. ٘جٛز

 ٚ طتطیث ٓیخطاحتٟب ػٕك ٞطثبض. آٔسْ یٔ طٖٚیث وبضظاض ٗیا اظ یطتطیث یظذٕٟب ثب ٞطثبض

. ٘جٛزْ سبثك یٝیضٚح ثب ٚ تٛإ٘ٙس ضستٓ آٖ ٍطیز ٞٓ ٔٗ. ضس٘س یٔ ٘بوبضآٔستط ٞبٔطٞٓ

 ٚ ا٘ساظز یٔ چبٜ ثٝ ٔطا ثبالذطٜ ضغبز ٗیا زا٘ستٓ یٔ ٚ ثٛزْ ضسٜ وٛض. ثٛزْ ضسٜ طیپ

 .وطس یٔ

 .٘ىطزْ یوبض. وٙٓ یٔ ذٛاٞص-

  .زاضت ٚظٖ زٔبٚ٘س یا٘ساظٜ ثٝ ٍ٘بٞص

 ؟یآضت ٞٓ ثبضٝ تطىط ٞٓ وٝ ؟یذٛض یٔ ِجٛ -

 اِوٛاٖ چٍٙبَ اظ تٛا٘ست یٕ٘ ٞطٌع اٚ چٖٛ. ٘ساضتٓ سیأ ٞٓ سیسف بسطی ٗیا ثٝ ٍطیز

 .ثٛز ٛیز اِوٛاٖ اظ یثسِ ذٛزش اٚ. زٞس ٘دبت ضا ذٛزش ٛیز

 .ثٟتطٜ ذٛ٘ٝ ٓیثط اٌٝ. وٙٝ یٔ ظق ظق پبٞبٔٓ. ذٛضزْ بزیظ ضبْ-

 .وطز فٛت ثبظزْ، یخب ثٝ ضا ٘فسص

 .ذٛ٘ٝ ٓیطیٔ. ثبضٝ-

 تبض ػٙىجٛت ٔثُ. است ٙتیق ثس سٛزاثٝ ٔثُ است، ٘بٟٔطثبٖ است، ٗیغٍٕ ،یسی٘بأ

 ،یسی٘بأ. طزیٌ یٔ ضا خب٘ت بٚشیس ٔب٘ٙس تیٟ٘ب زض ٚ ٍصاضزیٔ تّٝ تیثطا ٚ تٙس یٔ
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 ٘ٝ ٍطیز. ضسس یٔ آذط ثٝ عیچ ٕٞٝ یضٛ وٝ سی٘بأ. بستیز٘ ثس یٞب حس تٕبْ یا٘تٟب

 چٖٛ. یوٙ یٔ شٚق ٘ٝ ٚ یض٘د یٔ ٘ٝ ،یخٍٙ یٔ ٘ٝ ،یطٛیٔ ٔطزز ٘ٝ ،یتطس یٔ

 ٞٓ ٞٙٛظ زا٘ٓ، یٕ٘. ثٛزْ زازٜ زست اظ ضا سْیأ ٔٗ ٚ است سیأ یحبِ ٚ حس ٞط ٔٙطب

 ثٝ بسطی سس اظ ػجٛض یثطا اغطاض ٚ تالش ٟٕٙٝیا وٝ ٘سا٘ستٓ ٞٓ ٚلت چیٞ ٚ زا٘ٓ یٕ٘

. وٙس زازٖ ازأٝ ثٝ ٚازاض ٔطا ٘جٛز لبزض یثطٞب٘ ٚ ُیزِ چیٞ پس ٗیا اظ أب ثٛز، ذبقط چٝ

 ٌصضتٗ اظ ثؼس حبال، .ثٛزْ ضسٜ سی٘بأ چٖٛ. ذٛاستٓ یٔ ضا سس ٗیا ٞٓ ذٛزْ چٖٛ

     ٗیا ثٝ ثبالذطٜ ٚ ٘ساضز زٚستٓ وٝ زضن ثٝ ٌفتٓ یٔ ٞعاضْ ثبض یثطا سبَ، ٟٕٙٝیا

 .ثٛزْ آٚضزٜ ٕبٖیا "نضَزَثٝ "

ی چطٓ زیسْ اظ ٌٛضٝضا زضٖٚ ترتص ٌصاضت ٚ ٔٗ ٞٓ ذطیسٞب ضا خبثدب وطزْ. ثبٔط 

 ایٙىٝ ظٚزتط ثطٚز ٌفتٓ:بَ ٔی وٙس. ثطای وٝ ٔتفىطا٘ٝ حطوبتٓ ضا ز٘ج

 ش ثطٔیبْ. پس ثمیٕٖٝٔٙٛ. اظ -

ثبٔط تب وطزْ ٚ زاذُ ضٚی ذٛزْ ٘یبٚضزْ. ِجبسٟبی ثٝ ی ترت ٘طست. ٘طفت. ِجٝأب 

 وٕس ٌصاضتٓ ٚ زض ٕٞبٖ حیٗ پطسیسْ:

 چیعی ٔیرٛای؟-

 ٔیطٝ چٙس زلیمٝ اٖٚ زض ضٚ ثجٙسی ٚ ثیبی ثطیٙی؟ ٕ٘یرٛاْ ٔبٔب٘ت ثیساض ضٝ.-

ضا ثستٓ ٚ ضٚی خٌّٛیطی اظ ٞطٌٛ٘ٝ ثطذٛضز احتٕبِی حطفص ضا پصیطفتٓ. زض ی طاث

 غٙسِی ٘طستٓ ٚ ٔٙتظط ثٝ زٞب٘ص چطٓ زٚذتٓ.
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ثطٌطزْ أب فىط ذٛاستٓ ت ضٚ ضٙیسْ. زیطت وٝ اظ ذٛ٘ٝ ضفتٓ ثیطٖٚ غسای فطیبز-

وِٛت ٚ فطاض ثصاضی ضٚ  غجح ٍ٘طاٖ ثٛزْ ثبظ زٔت ضٚوطزْ ٕٔىٙٝ ثستط ػػجی ثطی. تب 

 وٙی. 

 ضا ضٚی ٌطز٘ص ٌصاضت.زستص 

ٕ٘ی زٚ٘ٓ چدٛضی، چٖٛ تب ثبٞبت زیٍٝ ٘ٝ ٔی تطسٕٛ٘ت ٚ ٘ٝ ٘بضاحتت ٔیىٙٓ. ٞٙٛظ -

ثیٗ ٔٗ ٚ تٛ پط اظ ضه ٚ سٛتفبٕٞٝ. فؿبی بضاحت ٔیطی ٚ یب ٔیتطسی. ٘حطف ٔیع٘ٓ یب 

ش ٝثب ذیّی اظ اذاللبت وٙبض ٔیبْ. ٕ٘ٛ٘تٛ ثٝ حسٗ ٘یت ٔٗ ثبٚض زاضی ٚ ٘ٝ ٔٗ ٘ٝ 

ذٛزْ ضٚ  وٙسْ تبخٖٛ ٞطچمسض اظ ٔیعاٖ ػػجب٘یتٓ ثٍٓ، وٓ ٌفتٓ. ٚالؼبً ثٛز وٝ أطٚظ 

ٔی وٙٓ ٔٗ ٚ تٛ احتطاْ ٌصاضتٗ ثٝ ٕٞسیٍٝ ضٚ فىط  ٓ ثٟت.ٚ چیعی ٍ٘ ٙٓوٙتطَ و

ٔطتت  حسبسیتبی ٕٞسیٍٝ آضٙب ٘یستیٓ ٚثب  ٕٞسیٍٝ ضٚ ٕ٘ی فٟٕیٓ.ظثٖٛ  ثّس ٘یستیٓ.

ٕٞیٙٓ فبغّٝ ٌطفتٗ ثٟتطیٗ ضاٜ حُ ٕٔىٙٝ. حطفبی ثبػث ض٘دص ٞٓ ٔیطیٓ. ٚاسٝ 

اٚ٘دٛضی وٝ اٖٚ فىط ٔیىٙٝ، ثمیٝ ٞٓ فىط وٙٗ زیٍٝ أطٚظ ثبثب ضٚ وٝ ضٙیسی. اٌٝ 

زِٓ ٕ٘یطٝ خٕؼص وطز. ٔی تٛ٘ٓ ٚاسٝ ثبٔط یٝ پطستبض ثٍیطْ ٚ اظ ایٗ ذٛ٘ٝ ثطیٓ. أب 

تٛ٘ٓ ثٝ ٕ٘ی  ٕٞٝ ٞستٗ ٚ ٞٛاش ضٚ زاضٖ.تٟٙب ٔیطٝ. ایٙدب ٔیسٛظٜ. ذیّی  صٚاس

ذبقط ذٛزْ ٚ تٛ، اظ ٔحجت ثمیٝ ٔحطٚٔص وٙٓ. پس ثٟتطٜ ٔسبِٕت آٔیع ثب ٞٓ وٙبض 

 ٘ظطت چیٝ؟ضاؾی ثبضی ٚ ٞٓ ٔٗ. ٞٓ تٛ قٛضیىٝ ثیبیٓ. 

 ستیٓ ثٝ آضأص ثطسیٓ.ثبالذطٜ ٔی تٛا٘ضبیس  پیطٟٙبز ٕٔىٗ ثٛز.ثٟتطیٗ 
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 ٔٛافمٓ.-

 ٚ وبپطٙص ضا ٔطتت وطز.ثطذبست 

ٞطچی وٝ ٔطثٛـ ثٝ ٚ  ٕبَ ثب ٔٙٝ. ٘یبظٞبش، ذٛاستٝ ٞبشٔسئِٛیت ثبٔط تٕبْ ٚ و-

ٞیچ ٚظیفٝ ای زض تٛ  ٚلت ذٛزت ضٚ ّٔعْ ثٝ ٍٟ٘ساضی اظ اٖٚ ٘سٖٚ.اٖٚ ثطٝ. ٞیچ 

. احسبس وطزی ذستٝ ضسی ثٟٓ ثٍٛٞطٚلت لجبَ ٔب ٘ساضی ٚ فمف زاضی ِكف ٔیىٙی. 

ذٛاستی وبض ویس ذٛثی ٚاسٝ اظزٚاج پیص اٚٔس ثٝ ٞیچ ٚخٝ ثٝ ٔب فىط ٘ىٗ. اٌٝ اٌٝ 

یب ٞطچیع زیٍٝ، ثط٘بٔٝ ٞبت ضٚ ثٝ ذبقط ثبٔط  سفط ثطی،وٙی، والس ثطی، زضس ثرٛ٘ی

 ئِٛیتاٌٝ ٔٗ تٛ یىی اظ ایٗ ٔبٔٛضیت ٞب وطتٝ ثطٓ، ثبظْ تٛ ٞیچ ٔسحتی ثٟٓ ٘طیع. 

، تْٕٛ ستٝفٟٕیسْ ثٕط حبّٔٚلتی ٔٗ چٖٛ  ٔط ٘ساضی.٘سجت ثٝ ثب اذاللی ٚ ٚخسا٘ی

ٚ ٔی زٚ٘ٓ تٛ ٞط ٔٛلؼیتی ثبیس  ٚ آٔبزٌیص ضٚ زاضتٓ ْایٗ ضٚظا ضٚ پیص ثیٙی وطز

  ٕٞیٙٓ ٍ٘طاٖ ٔب ٘جبش ٚ ظ٘سٌیت ضٚ ثىٗ.. ٚاسٝ چیىبض وٙٓ

اٚ ثٝ خبی ذطٚج، ضٚ زض ضٚی ٔٗ أب ٞٓ ثطذبستٓ.  ٗٔزیسْ ثٝ سٕت زض ٔی ضٚز، ٚلتی 

 تٛلف وطز.

ثبش، ثرٙس، ثٝ ذٛزت فطغت ضبز قٛض وٝ لجالً ثٛزی. ٕٖٞٛ ظ٘سٌیت ضٚ ثىٗ تط٘ح. -

چیع تٛ ایٗ ٔثُ ٔٗ ٚ سجحبٖ ثس ٘یستٗ. ٕٞٝ آضٙب ضسٖ ثب آزٟٔبی خسیس ضٚ ثسٜ. ٕٞٝ 

لطاض ٘یست ٕٞٝ ثٟت ٘بضٚ ثع٘ٗ ٚ ثالیی سطت ثیبضٖ وٝ ثٗ ثست ِؼٙتی ذالغٝ ٕ٘یطٝ. 

، ٞٓ اظ ایٙدب ز٘یبی ثیطٖٚ طی.ىِطی، یب فطاض وٙی ٚ یب ٔثُ زیطت ٞٛاض ثِىُذٛزت ضٚ ثُ

ثٍطز ٚ ٞط ٚلت وسی اشیتت وطز، ثیب ٚ پطت ٔٗ  لطٍٙتطٜ ٚ ٞٓ لبثُ اػتٕبزتط. ثچطخ،
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ٞیچ ٚلت اظ ثٛزٜ ٚ ٌٓ ٘طسٜ. ٕٞیطٝ پسطػٕٛیی وٝ ز٘جبِص ٔیٍطزی لبیٓ ضٛ. اٖٚ 

ٚلت ثی ذیبِت ٘طسٜ ٚ ٞیچ ٚلت تٟٙبت ٘صاضتٝ. یسٜ. ٞیچ حٕبیت وطزٖ تٛ زست ٘ىط

تٛ اظ پٙبٜ آٚضزٖ ثٝ ٔٗ زست وطیسٜ ثبضی، أب ٔٗ ٞیچ ٚلت اظ ایٙىٝ ٔٛاظجت ضبیس 

  ٛ٘ٝ ذبِی ٘ىطزْ.ضثبضٓ 

ٔالیٓ،  ٘طْ، ضٚی ثبظٚیٓ ٘طست.زستص  ذساحبفظی ٔی وطز؟زاضت  ایٗ یبسط ثٛز؟

 ، أب چطٕب٘ص ِجرٙس ٔی ظز٘س.٘سسبوٗ ثٛزِجٟبیص  ٔثُ ٚظش ٘سیٓ.

ضٚ  ٞیچىس اٌٝ یٝ ثبض زیٍٝ، ذٛزت یب ثبٔط ضٚ زض حبَ فؿِٛی ثجیٙٓ،...أب...أب..أب.-

  ثسٜ زذتط ػٕٛ.  اظ زست ٔٗ ٘دبت تٛ ضٚ تٛ٘ٝث پیسا ٕ٘ی وٙی وٝ

 یبسط ثٛز...!ایٗ 

 فصل سومپایان 
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خیػ ثبٔز ٚ پطت ثٙؽ آٖ ؾزثٝ ٞبیی وٝ ثٝ ؼر ٔی غٛرؼ، ٞزاسبٖ ٚ سزاسیٕٝ  ثب غؽای

 ا تیش وزؼْ.اس غٛاة پزیؽْ ٚ ثالـبغّٝ ٘طستٓ. ٌٛضٟبیٓ ر

 یبسز غبٖ؟-

 ٌّٛیٓ غطىٓ ٌطتٓ.ؼ٘جبَ لطزٜ ای آة ثزای غؽای وزثالیی ضسیٗ ثٛؼ. 

 ثّٝ؟-

 ؼر را ٌطٛؼ ٚ ؼاغُ آٔؽ.  

ثجػطیؽ آلب، سبثمٝ ٘ؽاضت ایٙمؽر ثػٛاثیٗ. رؾب غبٖ ٍ٘زاٖ ضؽ ٚ ٌفت ثیبْ ثٟتٖٛ سز -

 ثش٘ٓ.

 ٓ ؼر عزق، ؼزق ثٛؼ.٘ثؽ

 ایٗ اٍ٘بر. ضبِتٖٛ غٛثٝ؟ آضفتٝ-

 ؼستی ثٝ ٔٛٞبیٓ وطیؽْ ٚ ٌفتٓ:

 غؽای خیػ ثبٔز رٚ ضٙیؽْ. -

 :ِجػٙؽی سؼ ٚ ٌفت

 زیشی السْ ٘ؽاریٗ؟ضبِتٖٛ غٛثٝ؟ ؼارٜ ثب ثسٝ ٞب ثبسی ٔیىٙٝ. ضٕب -
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 ٞٙٛس ًٔٙ ثٛؼْ.

 ٘ٝ. ٕٖٔٙٛ. غٛثٓ.-

اٚ وٝ رـت پتٛ را وٙبر سؼْ ٚ ثٝ سػتی ثزغبستٓ ٚ ٔمبثُ آیٙٝ ایستبؼْ. سغٓ رٚی 

عفٛ٘ت  ٔتٛخٝ ضؽْٚ اس تجی وٝ ؼزبرش ثٛؼْ  پب٘سٕبٖ را غیس وزؼٜ ثٛؼ ،پّٟٛیٓ

وزؼْ. وٕی طَٛ وطیؽ تب خٛاة  سزذی ضبٞزظ را وزؼٜ. ٔٛثبیّٓ را ثزؼاضتٓ ٚ ضٕبرٜ

 ؼاؼ.

 ؟لٟزٔبٖخب٘ٓ -

 ؼستٓ را رٚی پّٟٛیٓ ٌذاضتٓ ٚ ٌفتٓ:

 سغٕٓ عفٛ٘ت وزؼٜ ٚ تزضص ؼارٜ. زىبر وٙٓ؟-

 ثبیؽ ثیبی ثجیٕٙت.-

 یه ؼستی تیطزتٓ را اس تٗ ثیزٖٚ وطیؽْ.

 ثٍٛ زی ثػٛرْ وٝ غٛة ضٝ؟ ضبَ ٘ؽارْ تب اٚ٘دب ثیبْ.-

 غؽایص عػجی ضؽ.

عٕیمٝ، ٚسیعٝ، خبی ت ـبغّٝ ؼارٜ. ٕتز ثب وّیٍٝٔٝ ضٛغیٝ؟ اٖٚ سغٓ یٝ سب٘تی-

ضسبسیٝ، ثبیؽ ثػیٝ ٞبت رٚ ثجیٙٓ. ٕٔىٙٝ السْ ثبضٝ ثبسضٖٛ وٙٓ. ثعؽ اس ایٗ ٔؽت ٚ 
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ثٝ  اٟٕٚ٘ٝ آ٘تی ثیٛتیىی وٝ غٛرؼی، عفٛ٘تص طجیعی ٘یست. زىبر وزؼی ثب غٛؼت؟

 ٞیسىؽْٚ اس تٛغیٝ ٞبْ عُٕ ٘ىزؼی. ؼرستٝ؟

 ثب اضتیبط پب٘سٕبٖ را ِٕس وزؼْ. 

ثشرٌص ٘ىٗ ؼوتز. اس لجّیب وٝ ثؽتز ٘یست. اٌٝ ایٙمؽر تٛ ـبس طجبثتت ـزٚ ٘زی ٚ ثٍی  -

 زىبر وٙٓ، غٛؼْ تزتیجص رٚ ٔیؽْ.

 غؽایص ٞطؽار ؼٞٙؽٜ ضؽ.

 یبسز ٔیبی یب ثیبْ؟-

 پٛـی وزؼْ ٚ ٌفتٓ:

 س. ودب ثیبْ؟خٕعٝأزٚس وٝ -

ثیٕٙت. ـمط پب٘سٕب٘ص رٚ عٛؼ وٗ ٚ اس پٕبؼی وٝ سبعت ؼٚاسؼٜ ثیٕبرستب٘ٓ. ٔی-

  ثٟص ٘شٖ.ٞٓ ؾؽعفٛ٘ی وٙٙؽٜ  ٛاؼثٟت ؼاؼْ ثٕبَ رٚش. آة ٚ ٔ

لجُ اس ثبس وزؼٖ پب٘سٕبٖ، ؼٚش ٌزـتٓ ٚ ثعؽ ٞززٝ ضبٞزظ ٌفتٝ ثٛؼ ا٘دبْ ؼاؼْ ٚ اس 

ثبسی عزـبٖ وٝ ٚسط ثبغ ثب ی اَٚ زطٕٓ ثٝ ثبٔز اـتبؼ سبغتٕبٖ ثیزٖٚ رـتٓ. ؼر ثب٘یٝ

ٔزا ٞٓ ٚاؼار ثٝ تجسٓ وزؼ. ٞیر غؽایی ثزای  وٝخیػ ٔیشؼ ٚ ٔیػٙؽیؽ  . آ٘سٙبٖٔی وزؼ

ٔٗ ٌٛضٙٛاستز اس ایٗ غؽا ٘جٛؼ. ؼر ٞٛای غجطٍبٞی ارؼیجٟطت ٔبٜ ٚ ثب ٚخٛؼیىٝ ثٝ 



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

4 
 

ضب٘ٝ ٞبیٓ أب زسیؽْ. پٛضیؽٜ ثٛؼْ وٕی ثٝ غٛؼْ ِ سٛیطزتغبطز ٔػفی ٔب٘ؽٖ سغٕٓ 

را عمت ؼاؼْ ٚ سعی وزؼْ ٔثُ ٕٞیطٝ استٛار ٚ ٔمبْٚ ثٝ ٘ظز ثیبیٓ. اِٚیٗ ٘فز ثبٔز ٔزا 

ٝ رٚیص ٌطبؼْ ٚ ؼر آؼٛش ٌزـتٕص. تب غٛاستٓ اس ؼیؽ ٚ ثٝ سٕتٓ ؼٚیؽ. ثبسٚا٘ٓ را ث

اس ضؽت  ثبعث ضؽ ٚوٛثیؽ ٔطىٓ ثٝ سغٕٓ را ی پبیص پبضٙٝعطز تٙص ٔست ضْٛ، 

ثب تٕبْ لؽرت ؼ٘ؽاٟ٘بیٓ را رٚی ٞٓ ـطزؼْ وٝ غؽایٓ ؼر . ػٛرؼثتزن  اٟ٘بیٓؼرؼ استػٛ

 ٞٓ ٘فس س٘بٖ ثٝ ٔب ٘شؼیه ضؽ ٚ ٌفت: ٔٙب٘یبٔؽ. ٘یبیؽ ٚ ؼر 

ی غجطٛ٘ٝ رٚ خٕع ٘ىزؼیٓ. تب ٖ٘ٛ ثزثزیب غطه ٘طؽٖ ثزٚ غجص ثػیز. ٞٙٛس سفزٜ-

 ثػٛر.

ؼر ضبَ ضزؾ سؼٖ اش عُٕ وزؼْ. پؽر ٚ ضیزیٗ غب٘ٓ ثبٔز را سٔیٗ ٌذاضتٓ ٚ ثٝ تٛغیٝ

. سالْ وزؼْ ٚ ٘طستٓ. ثػیٝ ٞبیٓ وص آٔؽ٘ؽ أب ثٝ رٚی غٛؼْ ٘یبٚرؼْ. پؽر وٕی ثٛؼ٘ؽ

 طیٙٓ ٚ سپس ٌفت:ٙپبٞبیص را خٕع وزؼ تب ٔٗ راضت تز ث

 . ٍ٘زا٘ت ضؽْ. ٚ ٚرسضت رٚ ثی غیبَ ضی سبثمٝ ٘ؽاضت ایٙمؽر ثػٛاثی-

 تب ضؽٜ را ثبس وزؼ ٚ ٌفت: یضیزیٗ غب٘ٓ ٞٓ سفزٜ

 رٍ٘تٓ یٝ غٛرؼٜ سرؼٜ. غٛثی؟-

 ؼستٓ را ثزای ثزثزی ؼراس وزؼْ ٚ پبسع ؼاؼْ:

 زیشیٓ ٘یست. ؼیطت ؼیز غٛاثیؽْ. -

 ضیزیٗ غب٘ٓ استىبٖ زبی را ٔمبثّٓ ٟ٘بؼ ٚ ٌفت:
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ؼاضتیٓ ثب ثبثبت ؼر ٔٛرؼ ِیال ضزؾ ٔیشؼیٓ. ـزؼا ضت لزارٜ ثیبٖ غٛاستٍبریص. ٞٙٛس -

 ؼ ایٙىٝ ٔزاسٓ رٚ تٛ وؽْٚ سبغتٕٖٛ ثزٌشار وٙیٓ ثٝ تفبٞٓ ٘زسیؽیٓ.ؼر ٔٛر

 ِمٕٝ ؼر ؼٞب٘ٓ غطىیؽ.

 غٛاستٍبری وی؟-

 ثبثب تٛؾیص ؼاؼ.

پشضه ٕٖٞٛ رٚستبییٝ وٝ ِیال لجالً اٚ٘دب وبر ٔی وزؼ.  ،ِیالی غٛؼٖٔٛ ؼیٍٝ. پسزٜ-

 ب ٞٓ آضٙب وٙٗ.اٍ٘بر زٙؽ ٚلتیٝ ثب ٞٓ ضزؾ ٔیش٘ٗ ٚ لزار ٌذاضتٗ وٝ غب٘ٛاؼٜ ٞب رٚ ث

 ثی اراؼٜ پزسیؽْ:

 یبسیٗ ودبست؟-

 پؽر اغٓ وزؼ.

 ثب اٖٚ زىبر ؼاری؟-

زبی  ٔٗ اس ؼرؼ یبسیٗ غجز ؼاضتٓ. ٞزٌش زیشی ٍ٘فتٝ ثٛؼ أب ٔٗ ثزاؼرْ را ٔی ضٙبغتٓ.

 را یه ٘فس ٘ٛضیؽْ ٚ ٌفتٓ:

دٛر ٔزاسٕب سز ؼرٕ٘یبرْ. ٞزوبری غالش ٔی ؼٚ٘یٗ ا٘دبْ ثؽیٗ وٝ ٙٔٗ اس ای-

 غجزْ وٙیٗ.آثزٚٔٙؽا٘ٝ ثزٌشار ضٝ. زیشی ٞٓ السْ ؼاضتیٗ 
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 ثزغبستٓ. 

 ودب ٔیزی؟-

 ٕٞب٘طٛر وٝ ؼٚر ٔیطؽْ خٛاة ؼاؼْ.

 ثزْ ثیزٖٚ. بیؽوبر ؼارْ. ث-

ضؽٜ ثٛؼ. ثٝ سزعت ِجبس عٛؼ وزؼْ ٚ ثزای ضبٞزظ اس اْ اس  ٓؼرؼْ ـزأٛض

 ی یبسیٗ را ٌزـتٓ. ٚ ثعؽ ضٕبرٜ ؼیزتز ٔی رْٚ ٚ ـزستبؼْ وٝ وبری پیص آٔؽٜ

 اِٛ؟ؼاؼاش؟-

 ٔطػع ثٛؼ اس سز ٘بزبری خٛاثٓ را ؼاؼٜ.

 ودبیی؟-

 اٚٔؽْ یٝ وٓ ٞٛا ثػٛرْ.-

 پس غجز ؼاضت...!

 ثٍٛ ودبیی ثیبْ ثب ٞٓ ثػٛریٓ.-

رٚی ٘یٕىتی ٞٓ ثب ٟ٘بیت سزعت ثٝ ٔطّص ضتبـتٓ.  ی ٔیّی آؼرس را ٌفت ٚ ٔٗثب ث

وٙبرش ٘طستٓ ٚ ثٝ  ی تٟزاٖ ٘طستٝ ٚ ثٝ ؼٚر ؼست سَ سؼٜ ثٛؼ.ؼر ثبالتزیٗ ٘مطٝ

 ٕٞبٖ خبیی وٝ اٚ ٍ٘بٜ ٔی وزؼ غیزٜ ضؽْ. وٕی طَٛ وطیؽ تب ثٝ ضزؾ ثیبیؽ.

 اس ودب ٔی ؼٚ٘ی؟ تز٘ح ثٟت ٌفتٝ؟-
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 ی ٘یٕىت ٌذاضتٓ.ؼٚ طزؾ ٌطٛؼْ ٚ ثز ِجٝؼستٟبیٓ را اس 

اٌٝ تب االٖ زیشی ٚاسٝ ایٙىٝ ثؽٚ٘ٓ تٛ ؼَ ثزاؼرْ زی ٔیٍذرٜ ثٝ وسی ٘یبس ٘ؽارْ. -

ٍ٘فتٓ ثٝ غبطز ایٗ ثٛؼ وٝ ٔی غٛاستٓ غٛؼت ضزؾ ثش٘ی. أب ٕٞیطٝ تز٘ح ٔطزْ تز 

 ثٛؼ ٚاست. 

 عٕیك ٘فس وطیؽ.

 لطمزق راٜ ا٘ؽاغت. تب غجزؼار ضؽ ٚ تز٘ح ٞٓ غٛؼش ـٟٕیؽ. ِٚی ٔثُ تٛ تٛؼار ٘یست-

 اس طزؾ ؼیٍٝ ؼٚست غٕیٕی ِیال ٞٓ ٞست. 

ٕ٘ی ؼا٘ستٓ ؼر زٙیٗ ٔٛلعیتی زٝ ثبیؽ ثٍٛیٓ. ثزغالؾ سٖ ٞب، ؼرؼ عطك ثزای یه 

ضبیؽ ثٟتزیٗ راٜ، ٕٞؽرؼی ؼر سىٛت ثٛؼ.  ٔزؼ، ٞزٌش ٌفتٙی ٚ تعزیؿ وزؼ٘ی ٘یست.

  ٕٞیٙىٝ وٙبرش ثٙطیٙٓ ٚ ثؽا٘ؽ وٝ ٔٗ ٞستٓ. 

 ثٝ ٘ظزت خٛاثص ٔثجتٝ؟-

 آ٘مؽر ِطٙص ؼرٔب٘ؽٜ ثٛؼ وٝ اضسبس وزؼْ لّجٓ را ؼر ؼیً آة خٛش ا٘ؽاغتٝ ا٘ؽ.

ای رسیؽٖ وٝ غب٘ٛاؼٜ ٞب رٚ ثبثب ٔی ٌفت یٝ ٔؽتٝ ثب ٞٓ ؼر تٕبسٗ. ضتٕبً ثٝ یٝ ٘تیدٝ-

 ٞٓ ؼر خزیبٖ لزار ؼاؼٖ. 

 غبْ٘ٛ وُِ ثىطیٓ. پس یعٙی ٕٞٝ زی تٕٛٔٝ. ثبیؽ یٝ ٌٛضٝ ثبیستیٓ ٚ ٚاسٝ عزٚس-
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 ززا ٌذاضتی وبر ثٝ ایٙدب ثىطٝ؟ ززا سٚؼتز پیطمؽْ ٘طؽی؟ ززا ضزؾ ؼِت رٚ ٘شؼی؟-

 ؼستب٘ص را ثؽُ وزؼ.

٘طؽ. لجُ اس ایٙىٝ ثفٟٕٓ ؼٚستص ؼارْ ٌٙؽ سؼٜ ثٛؼْ ٚ ثٟٓ اعتٕبؼ ٘ىزؼ، ِح وزؼْ ٚ -

ٌٙؽ سؼ ٚ ثٝ ٌٙؽ سؼ٘ٓ اؼأٝ ؼاؼْ ٚ ؼرست ٚلتی وٝ ٕٞٝ زی ؼاضت تؽییز ٔیىزؼ اٖٚ 

 ؼِٓ ثبٞبش غبؾ ٘طؽ.ایٙؽـعٝ ٔٗ 

لػؽ ٘ؽاضتٓ وٙدىبٚی غٛؼش را ـٟٕیؽْ أب ِیال را ٘ٝ. ٔتعؽؼ ٔٙظٛرش اس ٌٙؽ سؼٟ٘بی 

ؼیؽٜ ثٛؼْ.  ٘بأیؽتب وٖٙٛ یبسیٗ را ـمط یىجبر ایٙطٛر ؼٍٕیٗ ٚ  ؽاؼ.٘تٛؾیص  اٚ ٞٓوٙٓ 

  .ٚلتی وٝ ـٟٕیؽ ٔسبـزتی ؼر وبر ٘یست ٚ ٔبؼرْ ؼیٍز ثز ٕ٘ی ٌزؼؼ

تز٘ح ٔٙٛ ٔمػز ٔی ؼٚ٘ٝ. أب تٛ ثٝ عٙٛاٖ یٝ ٔزؼ ثٝ ٔٗ ثٍٛ، ٔی تٛ٘ی س٘ی رٚ وٝ -

تٛی ثؽتزیٗ ضزایط رٚضی، تٟٙبت ٌذاضتٝ ٚ ضبَ غزاثت ثٝ ٞیر خبش ٘جٛؼٜ، ثجػطی؟ 

ٚ تٛؾیص ثؽٜ، ؼِی وٝ ثؽخٛر ضىستٝ رٚ ـزأٛش ٔی وٙی؟ ایٙىٝ  ٝضتی اٌٝ تٛخیٝ وٙ

 رٚغ ثٍٝ رٚ ٔی ثػطی؟تٛ زطٕبت سَ ثش٘ٝ ٚ ثبرٞب ثٟت ؼ

 خٛاثٓ را سجه ٚ سٍٙیٗ وزؼْ.

اضتٕبالً ٕ٘ی ثػطٓ. أب ضب٘س ضزؾ سؼٖ رٚ ٞٓ اسش ٕ٘ی ٌیزْ. تٛ ثٟص ـزغت -

 ؼاؼی؟

 ضب٘ٝ ٞبیص را خٕع وزؼ.
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ی ضزـبیی رٚ وٝ ٔی غٛاست ثش٘ٝ ضفظ ثٛؼْ. ؼٚثبرٜ ضٙیؽٖ اٖٚ وّٕٝ ثٝ وّٕٝ-

ٔشغزـبت ـمط ؼزٚرْ رٚ ٔی ضىست. ثیطتز یبؼْ ٔیٙؽاغت وٝ زمؽر غز ٚ سبؼٜ ٚ سٚؼ 

 ٔٗ ٞززمؽرْ الضی ٚ آضؽبَ ثبضٓ، ایٟٕٙٝ ثؽی ضمٓ ٘جٛؼ.ثبٚرْ. 

 ؼستٓ را رٚی ضب٘ٝ اش ٌذاضتٓ ٚ ٌفتٓ:

  ، ؼیٍٝ ٚاسٝ زی ٍ٘زاٖ خٛاثطی؟غت اٌٝ ایٙمؽر ؼِػٛری ٚ ایٟٕٙٝ ثی اعتٕبؼ-

 ٞبی اضه تٛی زطٕص خب غٛرؼْ. ٓ وزؼ. اس ؼیؽٖ ضّمٝسزش را ززغب٘ؽ ٚ ٍ٘بٞ

 غیّی ؼرؼ٘بوٝ ٘ٝ؟ ٞٓ ؼِػٛرْ ٚ ٞٓ ثی اعتٕبؼ، أب ؼٚستص ؼارْ.-

 ، ٔٙمجؽ ضؽ.ی ضىبرآٔبؼٜ آرٚارٜ ٞبیٓ ٔثُ یه تٕسبش

 ؼرؼ٘بوتزش ٔی ؼٚ٘ی زیٝ؟ اٚ٘ٓ ٞٓ ؼِػٛرٜ ٚ ٞٓ ثی اعتٕبؼ، أب ؼٚستٓ ؼارٜ. -

ٔٗ آؼٔی ٘جٛؼْ وٝ ٘ؽا٘ٓ تطُٕ یعٙی زٝ، زٖٛ تٕبْ عٕز ٔٗ ؼر تطُٕ ٌذضتٝ ثٛؼ. أب 

ثزای ایٙىٝ ؼٓ یبسیٗ را تبة ٕ٘ی آٚرؼْ. ایٗ یىی را ٕ٘ی تٛا٘ستٓ تطُٕ وٙٓ. 

ـزٚزىیؽٖ اضىص را ٘جیٙٓ سزش را ثٝ سیٙٝ اْ زسجب٘ؽْ ٚ ؼٞب٘ٓ را ثٝ ٔٛٞبیص. ٞك 

ٚ  ثٝ غٛؼْ ـطزؼٔصؼْ، خب٘فزسبتز ثٛؼ. ٞمص اس ٞززٝ سغٓ ؼر س٘ؽٌی اْ ؼیؽٜ ثٛ

 ٌفتٓ:

 ٔی غٛای ٔٗ ثبٞبش ضزؾ ثش٘ٓ؟ یب ثب وزثالیی ضسیٗ؟ ٞٙٛس ؼیز ٘طؽٜ. -
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 سزش را اس آؼٛش ٔٗ ثیزٖٚ وطیؽ ٚ اضىٟبیص را پبن وزؼ ٚ ٌفت:

ت رٚ ثٟٓ ثؽٜ ـمط وّیؽ غٛ٘ٝ ِٚص وٗ ثذار ٞزوبری ؼٚست ؼارٜ ثىٙٝ. ٘ٝ. ٕ٘ی غٛاْ.-

 ثبغ ٚاسٓ ٔثُ لفس ضؽٜ.اٚ٘دب.  وٝ یىی ؼٚ ضت ثزْ

 ثی ضزؾ وّیؽ را اس خب وّیؽی خؽا وزؼْ ٚ ثٝ ؼستص ؼاؼْ. سیزِت تطىز وزؼ.

 ٔی غٛای ٔٙٓ ثبٞبت ثیبْ؟-

 سزش را تىبٖ ؼاؼ.

 ٔی غٛاْ تٟٙب ثبضٓ.-

 ی ضٕبیتٍزا٘ٝ رٚی پبیص سؼْ ٚ ٌفتٓ:زٙؽ ؾزثٝ

 زیشی غٛاستی غجزْ وٗ. -

 زطٕب٘ص ٞٙٛس غیس ثٛؼ٘ؽ.

 ٝ اٚٔؽی ؼاؼاش. ٔزسی و-

اضسبس ٔی وزؼْ ؼِٓ را ٔثُ پطٕه ریص ریص ٔی وٙٙؽ ٚ ثب اسیؽ ٔعؽٜ ٔی آٔیش٘ؽ. 

پیطب٘ی اْ را ثٝ پیطب٘ی اش زسجب٘ؽْ ٚ ؼستٓ را پطت ٌزؼ٘ص ٌذاضتٓ ٚ اس ٕٞبٖ 

 ی ٘شؼیه ثٝ زطٕب٘ص غیزٜ ضؽْ ٚ ٌفتٓ:ـبغّٝ

 ٝ غبطز تٛ ثٟٓ ٔی ریشْ. ْ ضك ٘ؽاری ایٙمؽر ٘بأیؽ ثبضی. ٔٗ ؼ٘یب رٚ ثتب ٔٗ س٘ؽٜ -

  ؼیٍز ٘تٛا٘ست لطزٜ ٞبی اضىص را اس زطٕٓ ٔػفی وٙؽ.
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پطتتٓ ٚ تب ٚلتی ایٗ ٘فس ٔیبؼ ٚ ٔیزٜ ٍذرٜ. ٔٗ ٞیر ؼرؼی ؼائٕی ٘یست. ایٙٓ ٔی-

 تٛ ـمط غٛؼت رٚ ٘جبس. ثبضٝ؟تٟٙبت ٕ٘یذارْ. 

تٝ تؽبری  ؼر ضبِیىٝ سعی ٔی وزؼ غٛؼؼار ثبضؽ، سزش را تىبٖ ؼاؼ. ٔیبٖ ؼٚ اثزٚی

ٔی ؼا٘ستٓ ثیطتز اس ایٗ غیّی سػت ثٛؼ أب  را ثٛسیؽْ ٚ تٟٙبیص ٌذاضتٓ. ؼرؼسزسبسْ

 ٕ٘ی تٛا٘ٓ وٕىص وٙٓ.

****  

ثٝ ٔطؽ ایٙىٝ ؼاغُ ثٗ ثست پیسیؽْ، لبٔت تز٘ح را ؼیؽْ وٝ ثب سز ـزٚ اـىٙؽٜ لؽْ 

وزؼْ. ٔیشؼ. ٍ٘بٞٓ ثی اراؼٜ ثٝ سٕت سبعت رـت. اس ودب ٔی آٔؽ؟ ٔبضیٗ را ٔتٛلؿ 

ٕ٘ی غٛاستٓ ثب اٚ رٚ ؼر رٚ ضْٛ ٚ ضزؾ ثش٘ٓ. آ٘مؽر ثزایٓ ؼزیجٝ ضؽٜ ثٛؼ وٝ ؼیٍز   

 ،اٍ٘بر تز٘دی وٝ یه عٕز ؼر ٌٛضٝ ٚ وٙبر س٘ؽٌی اْ ؼست ٚ پب ٔیشؼٕ٘ی ضٙبغتٕص. 

رـتٝ ثٛؼ ٚ ثٝ خبیص تىٝ ای اس یه سًٙ ٞشار پبرٜ ضؽٜ ٌذاضتٝ ثٛؼ٘ؽ. ٌفتٝ ثٛؼ ؼیٍز 

ی ضؽ. ٞزثبر وٝ اس ٔبٔٛریت ثزٔیٍطتٓ ؼ٘جبَ آٖ ثزق ضبؼٔب٘ٝ ٕ٘یٚ  ٍ٘زا٘ٓ ٕ٘ی ضٛؼ

ٌفتٝ یبـتٓ. ثٛؼْ ٚ ٕ٘ی ٍ٘بٜ ٚ آٖ ِجػٙؽ اس سز آسٛؼٌی ٚ آٖ آٜ ٘بضی اس آرأص غیبِص

ثٛؼ آخز رٚی آخز ٔی زیٙؽ تب ٘جیٕٙص ٚ زیؽٜ ثٛؼ. آ٘مؽر ثّٙؽ وٝ ٞززمؽر اس ایٗ ؼیٛار 

ٌفتٝ ثٛؼ اس ٔٗ ـبغّٝ ٔیٍیزؼ ٚ  یٙٓ.ثبال ٔی وطیؽْ ٕ٘ی تٛا٘ستٓ آٖ سٛیص را ثج

ٌزـتٝ ثٛؼ، آ٘مؽر وٝ ٞیر تػٕیٙی ثزای ٔسبـتص ٚخٛؼ ٘ؽاضت. ٌفتٝ ثٛؼ ؼیٍز ثزای 

٘شؼیه ضؽٖ ٔٗ تالضی ٘ػٛاٞؽ وزؼ ٚ ٕ٘ی وزؼ. اٌز غٛؼْ سزاؼص را ٕ٘ی ٌزـتٓ اس 
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. ٔٗ اْ ٘یش رؼ ٕ٘ی ضؽ. ٌفتٝ ثٛؼ اس ٔٗ ٔی ٌذرؼ ٚ ایٙجبر ٚالعبً ٌذضتٝ ثٛؼغؽ ـزسػی

ؼر اٚ ٞیر اثزی اس تز٘ح سبثك ٕ٘ی ؼیؽْ. ثٝ ٔٗ ٔثُ یه اـیٛ٘ی اس ؼست رـتٝ ٍ٘بٜ 

ٔیىزؼ. ٕٞب٘مؽر ٘بأیؽ، ٕٞب٘مؽر سزؼ، ٕٞب٘مؽر ثی اٍ٘یشٜ. اٍ٘بر اس ؼستص رـتٝ ثٛؼْ ٚ 

 ؛ؼیٍز أیؽی ثٝ ثبسٌطتٓ ٘ؽاضت. ٍ٘بٞص ثٝ ٔٗ ضجیٝ آغزیٗ ٍ٘بٞص ثٝ سجطبٖ ثٛؼ

ٕٞب٘مؽر ستٝ ٞبی ضىالت ٚ ِٛاضه را ثٝ اٚ ثز ٔیٍزؼا٘ؽ. ٚلتی وٝ پالستیه ضبٚی پٛ

تّع، ٕٞب٘مؽر غطه، ٕٞب٘مؽر ثی اضسبس ٚ ٕٞب٘مؽر غبٔٛش. سٟٓ ٔٗ اس تٛخٝ ٚ 

ٔطجتص را پس ٌزـتٝ ٚ ٔیبٖ ؼیٍزاٖ تمسیٓ وزؼٜ ثٛؼ. ٔٗ ؼیٍز ؼر ؼ٘یبیص خبیی 

ٓ. ضتی ؼر ٘ؽاضتٓ، زٖٛ ضتی اس ٔٗ ٕ٘ی ر٘دیؽ. ؼیٍز ضتی ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ٘براضتص وٙ

س٘ؽٜ س٘ؽٜ غطٓ ٚ ویٙٝ اش ٞٓ خبیی ٘ؽاضتٓ. ٔزا اس تٕبْ اضسبسبتص ضذؾ وزؼٜ ثٛؼ. 

٘ٝ ایٙىٝ لٟز ثبضؽ ٚ رٚ ثزٌزؼا٘ؽ ٚ ضزؾ ٘ش٘ؽ، وٝ ٕٞبٖ لٟزش ٞٓ ٔزا ؼـٗ وزؼٜ ثٛؼ. 

وسی وٝ اس ٔی تٛا٘ست ٘طب٘ی اس اضسبس ثبضؽ؛ اٚ ؼیٍز ضتی لٟز ٞٓ ٕ٘ی وزؼ.  

ٝ وٝ ٔزثٛط ثٝ ٔٗ ثٛؼ خؽا ٕ٘ی ضؽ ٚ ٕٞیطٝ ثزای اثتؽای عٕزش اس ٔٗ ٚ ٞزز

ٞززیشْ وٙدىبٚی ٔی وزؼ، ضبال ضتی ـزغت ٞبیی وٝ ٔٗ غٛؼغٛاستٝ ثزایص پیص 

     ٚ اس ٌٛش ایستبؼٖ ٔی ٌزیػت. ٔٗ ایٗ تز٘ح را ٜ ٔی اٍ٘بضت ٔی آٚرؼْ ٘بؼیؽ

غؽای  ؼٍٕیٙٓ ٔی وزؼ ٚ لّجٓ را ٔی ـطزؼ. ،ٕ٘ی ضٙبغتٓ. ایٗ تز٘ح ضبِٓ را ٔی ٌزـت

آٟٕ٘ٝ ر٘ح غفتٝ  ضؽ ٔسجت . ثبٚرْ ٕ٘یوبثٛسٓ ضؽٜ ثٛؼـزیبؼٞبی خبٍ٘ؽاس آٖ ضجص، 

ثبضٓ. غٛاستٓ ؼرستص وٙٓ أب ثب سز ثٝ ٔب٘عی وٝ سبغتٝ ثٛؼ ثزغٛرؼ ٞبیص ؼر ٘بِٝ

 وزؼْ. تز٘ح ؼیٍز ٞیر زیش ٔزا ٕ٘ی غٛاست...!
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اس ٚرٚؼش ثٝ غب٘ٝ وٝ ٔطٕئٗ ضؽْ ٔبضیٗ را رٚضٗ وزؼْ ٚ ٔٗ ٞٓ ثٝ ثبغ رـتٓ. 

سغٕی وٝ ضبٞزظ ثؽخٛر ؼستىبری ٚ ؼرٔب٘ص وزؼٜ ثٛؼ، ٘یص ٔیشؼ. اٍ٘بر یه عمزة 

را پبرن وزؼْ ٚ پیبؼٜ ضؽْ. ضٛاسٓ پی سٕی ؼرٖٚ پیزاٞٙٓ اسیز ضؽٜ ثٛؼ. ٔبضیٗ 

اٚ ٞٓ اٍ٘بر  رسیؽْ تز٘ح را ٘ؽیؽْ. ٘شؼیىی تػت ت ٚ تب ثٝـر ٚ ؼٍِیز رً٘ ؼزٚة سزظ

 ا٘تظبر ؼیؽٖ ٔزا ٘ؽاضت، زٖٛ طَٛ وطیؽ تب سالْ وٙؽ. خٛاثص را ؼاؼْ ٚ ٌفتٓ:

 ثیزٖٚ ثٛؼی؟-

 اضبرٜ ای ثٝ ثستٝ ٞبی ٕٞزاٞص وزؼ ٚ ٌفت:

  تبسٜ ثزٌطتٓ.ثب ٘سیٓ رـتٝ ثٛؼیٓ ٚاسٝ ٌزؼاِٛ غزیؽ وٙیٓ. -

 ؼْ ٚ ٌفتٓ:یىی اس ثستٝ ٞب را ثزؼاضتٓ ٚ ؼاغّص را ؼیؽ س

 ٕٖٔٙٛ. غٛرتطسبثص رٚ ثٟٓ ثؽٜ.-

 سزش را تىبٖ ؼاؼ ٚ ٌفت:

 ثبضٝ.-

راٜ ضزؾ سؼٖ را ثز  ایٚ ثب خٛاثٟبی وٛتبٜ ٚ ته وّٕٝ تز٘ح خؽیؽ، ثطث ٞٓ ٕ٘ی وزؼ

 را وٙبرش ٌذاضتٓ ٚ لػؽ رـتٗ وزؼْ. پبوتٔٗ ٞٓ ٔی ثست. 

 اس یبسیٗ غجز ٘ؽاری؟ ٞززی سً٘ ٔی س٘ٓ خٛاة ٕ٘یؽٜ.-
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 ی ؼرٕٞص ثٝ غبطز یبسیٗ ثٛؼ. لیبـٝپس ایٗ 

 غجز ؼارْ. غٛثٝ.-

 ٞیدب٘شؼٜ اس خب پزیؽ.

 ٔزؼْ. راست ٔیٍی؟ ودبست؟ ززا خٛاة تّفٙبی ٔٗ رٚ ٕ٘یؽٜ؟ ؼاضتٓ اس ٍ٘زا٘ی ٔی-

ی ظزیؿ ٚ خذاة ٚ ؼ٘جبِٝ ٞبی ثّٙؽثٝ سزتب پبیص ٍ٘بٞی ا٘ؽاغتٓ. ضزوت ٘زْ ٌٛضٛارٜ 

غط زطٕص ٔزؼٔه ٞبیٓ را ٔٙطزؾ وزؼ. ثزای ثیزٖٚ رـتٗ ثب ٘سیٓ ایٙمؽر ثٝ غٛؼش 

 ثٛؼ٘ؽ ٞیر ضجبٞتی ٘ؽاضت؟ "ٔزؼٖ اس ٍ٘زا٘ی"رسیؽٜ ثٛؼ؟ ززا ثٝ وسب٘ی وٝ ؼر ضبَ 

ؼیؽی زمؽر ثؽٜ ٚلتی ٍ٘زاٖ وسی ٞستی ٚ اٖٚ خٛاة تّفٙت رٚ ٕ٘یؽٜ؟ ثزٚ غؽا رٚ -

 ت وٝ ثٟت ثٍٝ ضبِص غٛثٝ.ضىز وٗ وٝ ضؽالُ یىی ٞس

 ٔتّىٓ را ثی خٛاة ٌذاضت.

ٔٗ ثبیؽ پیطص ثبضٓ. تٛ ٕ٘ی ؼٚ٘ی، یبسیٗ االٖ ثٝ ٔٗ اضتیبج ؼارٜ. ثبیؽ ثبٞبش -

 ضزؾ ثش٘ٓ.

 ی لیسی ثٝ ٞٓ زسجب٘ؽْ.اس ضزظ ؼ٘ؽاٟ٘بیٓ را ٔثُ ؼٚ ِجٝ

اٌٝ ثٟت اضتیبج ؼاضت ٚ ٔی غٛاست پیطص ثبضی ٚ ؼِص ٔی غٛاست ثبٞبت ضزؾ -

 "ٕٞٝ زیش ؼٖٚ!"خٛاة تّفٙت رٚ ٔی ؼاؼ غبِْ٘ٛ  ،ثش٘ٝ

 ؼٞبٖ ٘یٕٝ ثبسش را ثست ٚ سپس ٌفت:
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 غجز ؼاری؟-

 ی ِجٓ را خٛیؽْ.ٌٛضٝ

 ززا ـىز ٔی وٙی ثزاؼرْ رٚ اس ٔٗ ثٟتز ٔی ضٙبسی؟-

 پس ضتٕبً ایٙٓ ٔی ؼٚ٘ی وٝ االٖ زمؽر ضبِص ثؽٜ.-

ٔی رلػیؽ٘ؽ ٚ زطٓ  ایٗ ٌٛضٛارٜ ٞب زمؽر خّت تٛخٝ ٔی وزؼ٘ؽ. ثب ٞز ضزوت سزش

 ٔػبطت را ثٝ ؼ٘جبَ غٛؼ ٔی وطیؽ٘ؽ.

 ٔی غٛاؼ تٟٙب ثبضٝ تز٘ح. راضتص ثذار.-

 ٍ٘زا٘طٓ.-

 ایٙجبر آ٘مؽر اس تٝ ؼَ ٌفت وٝ ثبٚرْ ضؽ.

ی وٝ ٔی ؼٚ٘ٓ ایٗ ؼٚتب ثب ٞٓ غٛضجػت ٕ٘یطٗ، ثبسْ ؼِٓ ؼثب ٚخٛ ٍ٘زاٖ خفتطٛ٘ٓ.-

 آرْٚ ٕ٘یٍیزٜ. 

 ىی ثیطتز ضؽٜ ثٛؼ!ثعؽ اس ٔؽتٟب تعؽاؼ خٕالتص اس ی

 اس ودب ٔی ؼٚ٘ی غٛضجػت ٕ٘یطٗ؟-

 غٓ ضؽ ٚ ثستٝ ٞب را یىی ثزؼاضت ٚ ٌفت:
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ثٝ ٞیر عطمی ثٝ سزا٘دبْ ٕ٘یزسٝ. ٚ ایٗ غٛ٘ٝ زٖٛ ایٙدب ثٗ ثستٝ. تٛ ایٗ وٛزٝ -

 سزا٘دبْ ٞٓ ثزسٝ آغزش ثؽثػتی ٚ ـالوتٝ. 

 اس استؽالِص ضبظ ؼر آٚرؼْ.

 ؟ضؽی ؼغتزعٕٛاس وی تب ضبال ایٟٕٙٝ غزاـبتی -

 ثبس ٌٛضٛارٜ ٞبیص را ثٝ ٕ٘بیص ٌذاضت ٚ ٌفت:

تب ثٝ ایٗ غزاـبت ثبٚر وٙی؟ یٝ ٍ٘بٜ ثٝ آؼٔبی ایٗ غٛ٘ٝ  تب ٕ٘ٛ٘ٝ ؼیٍٝ السْ ؼاریزٙؽ -

ثٙؽاس. وی غٛضجػتٝ؟ وؽْٚ اسؼٚاخی ثٝ ٔزي ٚ خؽایی ٘ىطیؽٜ؟ تٛ ایٗ غٛ٘ٝ وی اس تٝ 

ٕٖٛ ٘طستٝ ٚ تب ٚلتی ایٙدب ؼَ ٔی غٙؽٜ؟ ٘فزیٗ ٚ طّسٓ ٔثُ والٜ رٚی سز ٕٞ

 ثبضیٓ ِٕٖٚٛ ٕ٘ی وٙٝ. 

 اْ ٌزـت.غٙؽٜ

٘بثبِػ ثیبرْ ٚاست؟ ٔیٍٗ اٌٝ  پسزثسٝٔی غٛای ثبَ سٛسه ٚ ٘بٔٛس وفتبر ٚ اؼرار -

ٞززی طّسٓ ٚ  ،ش رٚ تٛ یٝ لجزستٖٛ غبن وٙیایٙب رٚ ثب ٞٓ ثپشی ٚ ثعؽ عػبرٜ

 ثستٍی ٚ سیبٞی ثبضٝ ٔی ضٛرٜ ٚ ٔیجزٜ. 

 :آٞی وطیؽ ٚ ٌفتثب٘یٝ زطٕبٖ ؼٍٕیٙص را ثٝ غٛرتٓ ؼٚغت ٚ سپس زٙؽ 

 ی ِیال ایٙب. ٔیطٝ أطت ثیبی ٚ پیص ثبٔز ثٕٛ٘ی؟ ٔٗ ٔیػٛاْ ثزْ غٛ٘ٝ-
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زٚض ضس٘ص ضا ثٝ سٕبضب ٘طسشٓ. ٞٙٛظ آضاْ ٚ ثب احشیبط ضاٜ ٔی ضفز أب ایٙىٝ ضطایظ 

 -ٞطچٙس دٟٗ-دبٞبیص آ٘مسض ذٛة ضسٜ ثٛز وٝ ٔی سٛا٘سز وفطٟبیی ثب دبضٙٝ ٞبی 

سؼی  اظ ثچٍی ػبضك وفص دبضٙٝ ثّٙس ثٛز.أب ثّٙسسط ثذٛضس، ذٛضحبِٓ ٔیىطز، چٖٛ 

وطزْ شٞٙٓ ضا اظ ٔعذطفبسی وٝ ثٟٓ ثبفشٝ ثٛز ٔٙحطف وٙٓ، أب ٘طس. ػّیطغٓ ظبٞط 

ٔطست ٚ ثطبضص، ٞیچ ٘طب٘ی اظ سط٘حِ لجُ اظ سجحبٖ ٕ٘ی زیسْ. اٍ٘بض ٚالؼبً ثٝ 

ضٛضثرشی ذفشٝ زض ایٗ ذب٘ٝ ایٕبٖ زاضز ٚ ذٛزش ضا ثٝ زسز اٞطیٕٗ ٞبی وٕیٗ 

ثب لسْ ٞبی ضٕطزٜ ثٝ سٕز سبذشٕبٖ ذٛزٔبٖ ضفشٓ.  سذطزٜ ثٛز. 71ٝ زض ثٗ ثسز ٌطفش

اِٚیٗ ٚ زٚٔیٗ دّٝ ضا عی وطزْ وٝ ٘بٌٟبٖ ضبذه ٞبیٓ سىبٖ ذٛضز. صسای ٞك ٞك 

ضؼیفی ثٝ ٌٛضٓ ضسیس. دّٝ ٞب ضا دبییٗ ضفشٓ ٚ سبذشٕبٖ ضا زٚض ظزْ. اذٕٟبیٓ ضا زضٞٓ 

 وطیسْ.

 ٔٙب؟-

یطظٔیٗ ٘طسشٝ ثٛز ٚ ضب٘ٝ ٞبیص اظ ضسر ٌطیٝ ٔی ِطظیس. ضٚی دّٝ ٞبی ٔٙشٟی ثٝ ظ

 زٚثبضٜ صسایص ظزْ.

 ٔٙب؟ -

 سطش ضا چطذب٘س ٚ ثب زیسٖ ٔٗ ِت ثطچیس. خّٛسط ضفشٓ.

 چی ضسٜ؟ چطا ایٙدب ٘طسشی؟ ٚاسٝ چی ٌطیٝ ٔی وٙی؟-
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 ثب زسشٕبِی وٝ زض ٔطشص ٔچبِٝ وطزٜ ثٛز، اضىٟبیص ضا ظزٚز.

 ٞیچی. یٝ وٓ زِٓ ٌطفشٝ.-

ثطای یه ٔسىٗ ٚ سبػشی  ایٗ ذب٘ٝ ٚ آزٟٔبیص، ثبالذطٜ ٔطا اظ دب زض ٔی آٚض٘س! آٜ وٝ

زضاظ وطیسٖ ثی زغسغٝ ِٝ ِٝ ٔیعزْ، حبضط ثٛزْ ثٝ ذبعط یه سبػز ذٛاة ثسٖٚ سٙص 

 ...!ٞطِحظٝ زض حبَ سط ٚ وّٝ ظزٖ ثب زیٍطاٖ ثٛزْٚ ثب آضأص ٞسشی اْ ضا فسا وٙٓ، أب 

اظ  .ٔٗ ٞٓ ضٚی دّٝ ٘طسشٓفطٚ ثطزْ ٚ ثٝ ٘بچبض، ٔطشٓ ضا اظ سط ذطٓ ثیٗ ٔٛٞبیٓ 

سیٍٙبِٟبی ٔطىٛوی وٝ اظ عطف ٔٙب ی چطٓ خٕغ ٚ خٛض ضس٘ص ضا زیسْ. ٌٛضٝ

أب زائٕبً ثٝ  ،زضیبفز ٔی وطزْ آظاضْ ٔیساز ٚ ٞطچٙس اظ ٌَٛ ظزٖ ذٛزْ ذٛضٓ ٕ٘ی آٔس

ِی ثبػث ذٛزْ أیس ٔی زازْ وٝ اضشجبٜ ٔی وٙٓ. چٖٛ حشی فىط وطزٖ ثٝ چٙیٗ احشٕب

 سٟٛػٓ ٔی ضس. 

 اظ چی زِز ٌطفشٝ؟ وسی چیعی ٌفشٝ؟-

 دطز اٍ٘طز اضبضٜ اش ضا ظیط چطٕص وطیس.

 ذیّی ذسشٓ. احسبس ٔی وٙٓ وٓ آٚضزْ.  فمظ٘ٝ. وسی چیعی ٍ٘فشٝ. -

 فطبض ٚاضز ضٛز. ط ضاسز وطزْ وٝ وٕشط ثٝ ثریٝ ٞبی ثیچبضٜ ٚ ثی ظثب٘ٓوٕ

 ثچٝ ٞب اشیشز ٔی وٙٗ؟-

 زسشب٘ص ٌطفز.سطش ضا ثیٗ 
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ایٕبٖ سٛ سٗ حسبسیٝ. دسضْ ضٚ زضآٚضزٜ. ذیّی سطسمٝ ٚ ثٝ ٞیچ صطاعی ٞٓ ٔسشمیٓ -

٘یسز. اظ ایٙىٝ ایٙمسض ضجیٝ دسضضٝ ٔیشطسٓ. اظ ایٙىٝ ٕ٘ی سٛ٘ٓ وٙشطِص وٙٓ ٔیشطسٓ. اظ 

وٙٝ ٔیشطسٓ. اظ ایٙىٝ ثٝ ذٛزْ ثیبْ ٚ ثجیٙٓ ایٙٓ یٝ ذالفىبض ٗ ٔیٗ َٔایٙىٝ ایٙمسض َٔ

ٔثُ یبضبضٜ ٔیشطسٓ. ٔٗ چغٛض ثسٖٚ دسض ایٗ زٚسب ثچٝ ضٚ ثعضي وٙٓ؟ ایٕبٖ اظ یبضبض 

ذیّی ٌسشبخ ٚ ذٛزسط ضسٜ. ٞطچی ثطز أب ٚاسٝ ٔٗ سطٜ ٞٓ ذٛضز ٕ٘ی وٙٝ. حسبة ٔی

 سشٓ، ذیّی زاغٛ٘ٓ.ذیّی ٍ٘طا٘ٓ، ذیّی ذ ٞٓ سٙص ثبال ٔیطٜ ثسسط ٔیطٝ.

اش ضا ٔٗ ٞٓ فٟٕیسٜ ثٛزْ. ضٚ٘س دیطی ٚ فطسٛزٌی زض ٔٙب سٙسسط اظ سٗ ذسشٍی

ضٚظ ذٛش ثٝ چطٓ ٕ٘ی زیس ایٗ ثیِٛٛغیىص دیص ٔی ضفز ٚ عجیؼی ٞٓ ثٛز. یه 

 چطٓ ضٚی ٔٛٞبی ٘بٔطسجص ٌطزا٘سْ ٚ ٌفشٓ: زذشط ٚ ٔٗ چمسض زِٓ ثطایص ٔی سٛذز.

آزٔص ٔی وٙٓ. سٛ یٝ وٓ ثٝ ذٛزر ثذطس. چٙس ضٚظ ضش ثٝ ٔٗ، بٍ٘طاٖ ٘جبش. ثسذ-

یب ذٛاٞطر. ثطٚ ٔسبفطر. ٞط وبضی وٝ فىط ٔیىٙی حبِز ضٚ ثٟشط ،ی ثبثبرثطٚ ذٛ٘ٝ

ٔیىٙٝ ا٘دبْ ثسٜ. ٔٗ فؼالً ٔبٔٛضیز ٕ٘یطْ. حٛاسٓ ثٝ ثچٝ ٞب ٞسز. سٛ ثطٚ یٝ وٓ 

 ذٛش ثٍصضٖٚ ٚ ثٝ ٞیچی فىط ٘ىٗ. 

 اش وٕی آضاْ ضس.ٌطیٝ

شی ذٛثٝ. خطار ٕ٘یىٙٝ حطفی ثع٘ٝ یب صساش ضٚ ثبال ثجطٜ. اظ سٛ ٔیشطسٝ. ٚلشی سٛ ٞس-

زیٍٝ ٞیچی خّٛزاضش ٘یسز. حشی ثٝ حطف  ،ِٚی ٕٞیٙىٝ ذیبِص ضاحز ٔیطٝ ضفشی

 سٛ ٞٓ وٝ ٕٞص ٘یسشی. ٔٗ ثبیس چیىبض وٙٓ؟ثبثب ٞٓ ٌٛش ٕ٘یسٜ. 
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 زض ایٗ ضطایظ حطفٟبی سط٘ح زض شٞٙٓ سىطاض ٔیطس؟زلیمبً چطا ثبیس 

ىٙی وٝ ٔٗ ٌفشٓ. چٙس ضٚظ ٔیطی ٚ ثسٖٚ اسشطس ٚاسٝ ذٛزر ٕٖٛ وبضی ضٚ ٔیٞ-

ٔیچطذی ٚ ٘فس ٔیىطی. ٚلشی ٔیٍٓ ثچٝ ٞب ضٚ ثسذبض ثٝ ٔٗ یؼٙی ثسذبض ثٝ ٔٗ زیٍٝ. 

ذجط وٗ. االٖ ٕٞٝ خب ٞٛا ػبِیٝ. ثب ٞٓ  ،وٝ ٔدطزٜ ٚ اُٞ سفط ضٚ راٖٚ زذشطذبِٝ

ذطیس وٗ، ذٛش  ثطٚ ثبضٍبٜ، ،آضایطٍبٜ ثطٚی سٛح ثچیٙیٗ. ٕٞبًٞٙ ضیٗ ٚ یٝ ثط٘بٔٝ

ثبش. چٖٛ ػطٚس ایٗ ذٛ٘ٝ ای ٔدجٛض ٘یسشی ثبض ٕٞٝ چی ضٚ ثٝ زٚش ثىطی. چٖٛ 

ٔبزضی حك ٘ساضی ذٛزر ضٚ فطأٛش وٙی. ٔٗ زضسشص ٔی وٙٓ. سب ثطٌطزی ٕٞٝ چی 

 زضسز ضسٜ. ثبضٝ؟

سْ. ثٝ ضا زضیبفز وطزْ ٚ ٔؼصة ضِؼٙشی  دبِس ٞبیاش زٚثبضٜ ٕٞبٖ اظ ٍ٘بٜ ذیطٜ

 ٕٞیٗ ذبعط ثطذبسشٓ ٚ ٌفشٓ:

ٔٗ ٕٞٛ٘مسض ذٛزْ ٞسشٗ.  ِٖ ثطازض ٔٗ، یؼٙی ذٛاٞطِ ٔٗ...! ثچٝ ٞبر ٞٓ ٔثُ ثچٝظ-

فىط ٚ ذیبَ اِىی ٘ىٗ. دس ٞٓ ٞسز.  ایٕبٖ ٚ ػطفبٖوٝ ثٝ فىط ثبٔطْ، حٛاسٓ ثٝ 

 دبضٛ ثجیٙٓ. دبضٛ.

ٚ زأٙص ضا سىب٘س ٚ  ثطذبسزٔغیؼب٘ٝ ثطاثط ضس.  یٗغٓ چطٕب٘ص زض یه ثب٘یٝ، چٙس

 ظیطِت ٌفز:

وبش حٛاسز ثٝ یبضبض ٞٓ ثٛز. اٌٝ حٛاسز ثٛز ایٙدٛضی ٕ٘یطس. ایٗ ثالٞب سطٖٔٛ -

 ٕ٘ی اٚٔس. 
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ٞبی ٔٙب ضا وٓ  ٞب ٚ سطوٛفز فمظ سطظ٘ص ایٗ ٚسظ ذٛ٘ٓ خٛضیس ٚ آٔذطْ خٟیس.

ی سطْ ضا ایٗ زیٍط فطاسط اظ ظطفیشٓ ثٛز. زسشٟبیٓ ضا زض خیجٓ فطٚ ثطزْ ٚ وٕ زاضشٓ...!

 ذٓ وطزْ سب ثٟشط ٔطا ثجیٙس ٚ خسیشٓ ضا ثفٟٕس.

ٔی زٚ٘ٓ ضطایغشز ذٛة ٘یسز، ذسشٝ ای، ػصجی ٞسشی، ٍ٘طا٘ی ثجیٗ ظٖ زازاش...-

ی ایٙب ز٘جبَ ٔمصطی، أب لجُ اظ ایٙىٝ اٍ٘طز اسٟبٔز ضٚ ثٝ عطف ٔٗ ٚ ٚاسٝ ٕٞٝ

ثٛزی؟ ٔٙظٛضْ ثٍیطی یٝ وٓ فىط وٗ. سٛ چمسض ٔمصطی؟ سٛ چمسض ثطای یبضبض ٕٞسط 

چغٛض ی ٔٗ ثٛز ٔٛاظجص ثبضٓ یب سٛ؟ ظٖ ثٛزٖ ٘یسز. ٔٙظٛضْ ٕٞسط ثٛز٘ٝ. ٚظیفٝ

سٛ وٝ ٞطضت ثبٞبش سط  ،ٔٗ ٘فٟٕیسْ زاضٜ ذغب ٔیىٙٝایٟٕٙٝ اظ ضٛٞطر غبفُ ضسی؟ 

ضٚ یٝ ثبِص ٔیصاضشی چطا ٘فٟٕیسی؟ سٛ چمسض حٛاسز ثٟص ثٛز؟ سٛ چغٛض ٔشٛخٝ 

اٌٝ ٔشٛخٝ ضسی چطا خّٛش ضٚ ٍ٘طفشی یب چطا ثٝ  ٘طسی یٝ چیعی سٛ ظ٘سٌیص غّغٝ ٚ

ٔٗ ٍ٘فشی؟ سؼطیف سٛ اظ ٕٞسط ثٛزٖ چیٝ؟ وٝ ٚاسص ثچٝ ثیبضی سب ٘سّص ٔٙمغغ 

٘طٝ؟ وٝ ثٝ ذٛضز ٚ ذٛضاوص ثطسی سب ضىٕص ٌطٙٝ ٕ٘ٛ٘ٝ؟ خبیٍبٜ سٛ، سٛی ظ٘سٌی 

 یبضبض ودب ثٛز؟ چمسض ٚاسٝ ذٛزر اػشجبض ثٝ زسز آٚضزٜ ثٛزی؟ چمسض سٛ٘سشٝ ثٛزی

 ثٛزْ وٝ ثیطشط ٔٛظفٌٙبٜ ٔٗ ثیطشطٜ یب سٛ؟ ٔٗ ٔحطْ ٚ سًٙ صجٛض ضٛٞطر ثطی؟ 

 ،ٔٗ ثطازض وٛچیىٝ ثٛزْ ٚ سٛ ظ٘صثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ؟ ثبضٝ یب سٛ ٖٛظ٘سٌیشحٛاسٓ ثٝ 

 وی ثیطشط ٔمصطٜ ٔٙب؟
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 ٘ٝ دّه ٔیعز ٚ ٘ٝ حطوز ٔیىطز. حشی ضه زاضشٓ ٘فس ثىطس. ٚالؼیز ٞبی سطسٙبن

سٙس  سطیٗ ضىُ ٕٔىٗ سٛی صٛضسص وٛثیسٜ ثٛزْ. ٔی زا٘سشٓثٝ ثیطحٕب٘ٝ ظ٘سٌی اش ضا

أب اخبظٜ ٕ٘یسازْ زیٍطاٖ اظ ٔسئِٛیز ٞبی ذٛز ضب٘ٝ ذبِی وٙٙس ٚ ثبض اضشجبٞبر ، اْضفشٝ

 ثٛزْ اخبظٜ ٕ٘یسازْ اظ حس ٚ ٔطظی وٝ سؼییٗ وطزٜٔىطضضبٖ ضا ضٚی زٚش ٔٗ ثٍصاض٘س. 

   فطاسط ثطٚ٘س.

 ضشٓ...ٕ٘ی ذٛاسشٓ ٘بضاحشز وٙٓ.ٔؼصضر ٔی ذٛاْ...ٔٗ...ٔٙظٛضی ٘سا-

ثب ِحٗ  فضبی ایدبز ضسٜ ٚ اسشطسص ثىبٞٓ ٚ وٕی اظ ضػت ٚ سطزی سجسٓ وطزْ سب

 ٘ٝ سطی ٌفشٓ:زٚسشب

حطف ٔی ظ٘یٓ، زػٛا وٝ ٕ٘ی وٙیٓ. وبِجس ضىبفی وطزٖ ٌصضشٝ ٞٓ ثی ٔٛضزٜ. چٖٛ -

ضٚ دیص ٘ٝ ظٔبٖ ثٝ ػمت ثطٔیٍطزٜ ٚ ٘ٝ یبضبض ظ٘سٜ ٔیطٝ. دس ثٟشطٜ زیٍٝ ثحثص 

  ٘ىطیٓ ٚ سٕطوع ٚ ا٘طغیٕٖٛ ضٚ ثصاضیٓ ضٚی ثچٝ ٞب. ثبضٝ؟

 عٛضی وخ وطزٜ ثٛز وٝ اٍ٘بض ٕ٘ی فٟٕیس چٝ ٔی ٌٛیٓ.

 ثبضٝ. -

 سب فطزا ضت ٞٓ ثبیس ثسبط سفطیح ٚ ذٛضٍصضٚ٘ی ضٚ اٚوی وطزٜ ثبضی. ثبضٝ؟- 

 ی ضٚی ِجص ضا ذٙسٜ یب حشی ِجرٙس ثٍصاضْ.ٕ٘ی سٛا٘سشٓ اسٓ آٖ ذظ وح ٚ وِٛٝ

 ثبضٝ. ٕٖٔٙٛ.-
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سطی ثطایص سىبٖ زازْ ٚ ثٝ سٕز ٕٞیٗ ذبعط اش ضا ٘ساضشٓ. ثٝ اظ ایٗ حٛصّٝثیطشط 

ی ضیطیٗ ذب٘ٓ ٕ٘ی زا٘سشٓ ذٛاثیسٖ زض ذب٘ٝ ٝزض حبِیى سبذشٕبٖ اصّی ػمجٍطز وطزْ،

 ضا ودبی زِٓ ثبیس ثٍصاضْ.

 ،ٞطچٝ وٝ الظْ زاضشٓدبوشی ضا وٝ آٔبزٜ وطزٜ ثٛزْ ثٝ ٕٞطاٜ ثی ضغجز  ٔیُ ٚثی 

 زاذُ سبن ضیرشٓ. دب وٝ اظ اسبق ثیطٖٚ ٌصاضشٓ ثب دسض ضٚ ثٝ ضٚ ضسْ ٚ سالْ وطزْ.

 وی اٚٔسی؟ ثبظ ودب ٔیطی؟-

 ایٗ سٛاالر سىطاضی دسض ٞٓ وٝ سٕبٔی ٘ساضز.

 ی ضیطیٗ ذبْ٘ٛ. سط٘ح ٔیرٛاز ثطٜ دیص ِیال. ثبٔط سٟٙبسز.سبظٜ اٚٔسْ. ٔیطْ ذٛ٘ٝ-

 ایٙدب.ثبٔط ضٚ ٔی آٚضزی  ذت سٛ چطا ٔیطی؟-

ذسشٝ ثٛزْ، زضز زاضشٓ، ٔغعْ اظ افىبض ٌٛ٘بٌٖٛ زض حبَ ٔشالضی ضسٖ ثٛز ٚ ثبظ... ای 

 ذسا...!

 سط٘ح ذبْ٘ٛ اخبظٜ ٕ٘یسٖ خبی ذٛاة ثبٔط ػٛض ضٝ. -

حبِص ضا سغییط ٞٓ ِجرٙس دط ٚ دیٕب٘ی ضٚی ِت دسض خب ذٛش وطز. حشی اسٓ سط٘ح 

 ٔیساز.
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ٛ سب حبال زضسز ٚ حسبثی اظش لسضزا٘ی ٔثُ ضیط ٔٛاظت دسطسٝ. سزسشص زضز ٘ىٙٝ. -

 وطزی؟

 ی ثیٙی اْ ضا ٔبِیسْ.سیغٝ

ٔٗ اٌٝ وف دبی سط٘ح ضٚ ٞٓ ثجٛسٓ اظ ٘ظط ضٕب زضسز ٚ حسبثی ٔحسٛة ٕ٘یطٝ. زض -

 ٘شیدٝ...٘ٝ!

 ذٙسٜ اش ضا خٕغ وطز.

ٕ٘ی ذٛاز وف دبش ضٚ ثجٛسی. یٝ وبزٚ ٚاسص ثٍیط. یٝ چیعی وٝ ذٛضص ثیبز. -

 ، وبفیٝ. ثٝ ظحٕشبش ٞسزز ٕٞیٙىٝ ثسٚ٘ٝ حٛاس

یه ظٖ  ثطایوٙص افشبزْ. آذطیٗ وبزٚیی وٝ بز ٌٛضٛاضٜ ٞبی ثّٙس ٚ اػصبة ذُطزی

ٌطفشٝ ثٛزْ، ٌطز٘جٙسی ثٛز وٝ لجُ اظ اػساْ، اظ ٌطزٖ ثٕط ثبظ وطز٘س ٚ ثٝ ٔٗ زاز٘س. ودب 

 ٌصاضشٝ ثٛزٔص؟

 اٌٝ ضٕب ایٙدٛضی ضاضی ٔیطیٗ، چطٓ. ٔیٍیطْ. -

 سىبٖ زاز:دسض زسشص ضا زض ٞٛا 

 ثٝ ذبعط ضضبیز ٔٗ ٘ٝ ثچٝ خبٖ، ثٝ ذبعط سطىط اظ سط٘ح. ثیٗ ایٗ زٚسب ذیّی فطلٝ.-

ٚ ثی ذیبِی ٚ  ٚ زض ٚصف ذٛثی ٞبی سط٘ح وٝ لطاض ٘جٛز ضت ضا ایٙدب ثٕبٕ٘ٓٞبٖ ثٟشط 

 .ثطْٙٛٔطثیٝ  ٞبی ذٛزْ ثسی
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ٔٗ ٕ٘ی سٛ٘ٓ ضضبیز سط٘ح ضٚ خّت وٙٓ ثبثب خبٖ. اٖٚ فمظ ثب سٙسای چٙس ٞعاضٔشطی -

 ضاضی ٔیطٝ. ٔٗ اظ زاض ز٘یب ٕٖٞٛ یٝ ذٛ٘ٝ ضٚ زاضْ وٝ ٔبَ ثبٔطٜ. 

 چخ چخ ٍ٘بٞٓ وطز ٚ ٌفز:

ذٛزسٓ ٔی زٚ٘ی ٞطچی سٛ ایٗ چٙس سب خّٕٝ ٌفشی ٔعذطفٝ. ٞٓ زض ٔٛضز سط٘ح، ٞٓ زض -

ضْ ٔبَ سٛ ٚ یبسیٙٝ. چٝ ثرٛای چٝ ٘رٛای. ضاسشی یبسیٗ ٔٛضز ذٛزر. ٔٗ ٞطچی زا

 ودبسز؟ ٞٙٛظ ٘یٛٔسٜ.

 ثٙس سبن ضا ٔحىٓ سٛی زسشٓ ٌطفشٓ ٚ ٌفشٓ:

 أطت ٕ٘یبز. لطاض ضس ضزیفص وٙٝ.  .ی ٔٗ یٝ وٓ سؼٕیطار الظْ زاضٜذٛ٘ٝ-

ٞٙٛظ ثطای ٚ ثطای ایٙىٝ ٔدجٛض ٘طْٛ ثیطشط اظ ایٗ ثحث وٙٓ اظ سبذشٕبٖ ثیطٖٚ ظزْ. 

ضاٞٓ ضا ثٝ سٕز ا٘شٟبی ثبؽ وح سیسٖ ثٝ ٚصبَ سرشرٛاة ضاٜ ظیبزی زض دیص زاضشٓ. ض

وطزْ ٚ ثب وطیسٖ چٙس ٘فس ػٕیك، ثٝ اػصبثٓ ٔسّظ ضسْ ٚ ظً٘ ظزْ. وطثالیی 

حسیٗ زض ضا ثبظ وطز ٚ ثب زیسٖ ٔٗ چطٕب٘ص اظ حسلٝ ثیطٖٚ ظز. حك زاضز. ایٗ اِٚیٗ 

 ثبض ثٛز وٝ ٔطا زْ زض ذب٘ٝ اش ٔی زیس.

 یبسط ذبٖ؟ ضٕب ودب ایٙدب ودب؟ چیعی ضسٜ؟ آلب حبِطٖٛ ذٛثٝ؟-

 اش ٌصاضشٓ ٚ ٌفشٓ:زسشٓ ضا ضٚی ضب٘ٝ
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 ثس ٔٛلغ ٔعاحٓ ٘طسْ؟ ٔی سٛ٘ٓ ثیبْ زاذُ؟-

 ضشبثعزٜ وٙبض وطیس.

 اذشیبض زاضیٗ. لسٔشٖٛ ضٚ چطٓ. صفب آٚضزیٗ. ٔٙٛض وطزیٗ. ثفطٔبییٗ. -

زض ٌصاضشٓ ٚ وفطٟبیٓ ضا ثٝ سؼبضفٟبیص ِجرٙس ظزْ ٚ ٚاضز ضسْ. سبن ضا ٕٞب٘دب وٙبض 

دبضٜ وطز٘س. ثب زضآٚضزْ. ِیال ٚ ٔبزضش ٞٓ ثٝ دیطٛاظْ آٔس٘س ٚ دطز ٞٓ سؼبضف سىٝ 

 صجٛضی ٕٞٝ ضا خٛاة زازْ ٚ زض ٟ٘بیز ٌفشٓ:

 اِجشٝ اٌٝ اخبظٜ ثسیٗ! ظیبز ٕ٘ی ٔٛ٘ٓ. چٙس وّٕٝ ثب ِیال حطف زاضْ.-

ثٝ ٚضٛح دطیسٖ ضً٘ ِیال ضا ٔشٛخٝ ضسْ ٚ ٕٞچٙیٗ ٍ٘بٜ ثیٗ وطثالیی حسیٗ ٚ 

ی ٞط سٝ ٘فط یه ػالٔز سٛاَ ثعضي ذٛزٕ٘بیی ٔی وطز أب . زض چٟطٜٕٞسطش ضا

وسی چیعی ٘ذطسیس ٚ ِیال ٔطا ثٝ سٕز اسبلص ضإٞٙبیی وطز. احشٕبالً سط٘ح دیص ایٗ 

سٛخیٟی ٞیچ ، ص زض چطٕ ایٟٕٙٝ سطسیه ٞیٛال سبذشٝ ثٛز. ٌٚط٘ٝ اظ ٔٗ  ،زذشط ٞٓ

 ٘ساضز.

 یبسط ذبٖ؟ ٕ٘یرٛایٗ چیعی ثٍیٗ؟ -

ٔی ذٛاسشٓ ثٍٛیٓ، فمظ ٕ٘ی زا٘سشٓ اظ ودب ثبیس ضطٚع وٙٓ. اظ غسز ٘ظبٔی 

اْ ذبضج ضسْ ٚ اٍ٘طشبٖ ضسشٓ ضا زاذُ خیجٓ فطٚ ثطزْ ٚ صسایٓ ضا صبف ٕٞیطٍی

 وطزْ.

 أطٚظ ضٙیسْ وٝ لطاضٜ ٚاسز ذٛاسشٍبض ثیبز.-
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 ٞیچ ػىس اِؼّٕی ٘طبٖ ٘ساز. احسبس وطزْ اٌط ثٙطیٙس وٕی آضاْ ٔی ضٛز.

 چطا سطدب ایسشبزی؟-

 اظ ذسا ذٛاسشٝ ضٚی سرشص ٘طسز. أب ٔٗ ایسشبزٖ ضا سطخیح ٔیسازْ.

ٔی زٚ٘ی وٝ سٛ ایٙٓ ٘یسشیٓ. أب حشٕبً  ٚ ضاحز ٔی زٚ٘ٓ ٔب ذیّی ثب ٕٞسیٍٝ صٕیٕی-

ی ٔب ٞسشیٗ ٚ ثطای ٕٞٝ ٟٔٓ ٚ ػعیعیس. ٚاسٝ ٕٞیٗ ٚ دسض ٚ ٔبزضر ػضٛی اظ ذب٘ٛازٜ

 یٝ چیعی ضٚ ٕ٘ی سٛ٘سشٓ ثٟز ٍ٘ٓ. 

 سطش ثٝ ظیط افىٙس ٚ ٌفز:

 زض ٔٛضز آلب یبسیٗ؟-

 لبعؼب٘ٝ، عٛضی وٝ ضه ثٝ زِص ضاٜ دیسا ٘ىٙس، ٌفشٓ:

 ٘ٝ. زض ٔٛضز ذٛزر.-

 حبال ثب سؼدت ٍ٘بٞٓ ٔی وطز.

بلی ثیٗ ضٕب زٚسب افشبزٜ ثٝ ٔٗ ایٙىٝ چٝ اسفی سٛ ٚ یبسیٗ ٘ساضْ. ٔٗ وبضی ثٝ ضاثغٝ-

ٔی ضٙبسٓ ٚ ذٛة سطذٛضٓ ضٚ  وٝ اصالً ٘یسشٓ. ثطازضِٞٓ طاٖ یبسیٗ ٍ٘ٔطثٛط ٘یسز. 

ٔی زٚ٘ٓ ایٗ ٔطحّٝ ضٚ عی ٔی وٙٝ ٚ ثؼس اظ چٙس ٚلز وٝ ذیّی ٞٓ عٛال٘ی ٘رٛاٞس 

 ٔی سطسٓثٛز، ٔیطٝ ٕٖٞٛ یبسیٗ سبثك ٚ ثطٔی ٌطزٜ ثٝ ظ٘سٌی. ٔٗ فمظ ٍ٘طاٖ سٛاْ. 
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زاضی، اظزٚاج وٙی. اٌٝ ثٝ ذبعط ِدجبظی یب فطاض یب ٘دبر دیسا وطزٖ اظ احسبسی وٝ 

، أب اٌٝ ٞسفز ذالظ ضسٖ  اظ زسز ثحثص خساسزٚالؼبً ایٗ دسطٜ ضٚ ٔی ذٛای وٝ 

یبسیٗ ٚ احسبسبر ذٛزسٝ، ایٗ ضاٞص ٘یسز. ذٛزر ٚ اٖٚ دسط ثیچبضٜ ضٚ ثسثرز 

 ٚاسز ٘مص یٝ زََِٕٝ ضٚٔی سٛ٘ٝ اٖٚ دسط ٟ٘بیشبً  ،سزاٌٝ ٞٙٛظ ظذٓ یبسیٗ سبظٜ٘ىٗ. 

ٚ زٚثبضٜ ظذٕز اظ ٘ٛ  وٛچىشطیٗ حطوشی وٙسٜ ٔیطٝ ٚ ٔی افشٝ وٝ ثب ثبظی وٙٝ

 . ذٛ٘طیعی ٔیىٙٝ

ثطای ثٝ اٍ٘بض وٝ وّٕبر زض زٞب٘ٓ ٔبسیس٘س.  ثغضص ضىسزچٙبٖ ٘بٌٟب٘ی ٚ ثی ٔمسٔٝ 

احٕك  ایٗ زٚ خٛاِٖسٛر وطیس. ضز. ٔغعْ افمظ ثٝ یه سٍّٙط ٘یبظ ز ایٙغٛض ظاض ظزٖ

ٔثُ زیٛا٘ٝ ٞب یىسیٍط ضا زٚسز زاضشٙس، أب ٞط زٚ ثٝ ثٗ ثسز ضسیسٜ ثٛز٘س. سط٘ح چٝ 

 . "وٛچٝ ٚ ایٗ ذٛ٘ٝ ٞیچ ػطمی ثٝ سطا٘دبْ ٕ٘یطسٝسٛ ایٗ  "ٌفشٝ ثٛز؟

 خّٛی دبیص ظا٘ٛ ظزْ ٚ سیط آذط ضا دطسبة وطزْ.

ٛزسٓ ٕ٘ی زٚ٘ی زاضی چیىبض ٔی وٙی ٚ ایٗ ٍ٘بٜ وٗ...ایٗ اضىٟب زاضٜ ٔیٍٝ وٝ ذ-

أطت ٌطیٝ ٞبر ضٚ ثىٗ ٚ اخبظٜ ثسٜ ذیّی ذغط٘بوٝ. ثٝ ذبعط ذسا، ثٝ ذبعط ذٛزر، 

فطزا ضت ثبیس دبی حطفبیی وٝ ٔی ظ٘ی ٚ اظ ٞطچی ذطٓ ٚ غٓ زاضی سرّیٝ ثطٝ. چٖٛ 

 ٘ساضٜ.سصٕیٕبسی وٝ ٔیٍیطی ثٕٛ٘ی ٚ زیٍٝ ٌطیٝ وطزٖ فبیسٜ 

 اصٛار ٘بٔفٟٕٛٔی وٝ اظ زٞب٘ص ذبضج ضس، فمظ یه چیع ضا ضٙیسْ:ثیٗ 

 چطٓ.-
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ثب ایسشبزٖ ٔٗ، اٚ ٞٓ ثطذبسز ٚ سٙس ٚ سٙس، اضىٟبیص ضا دبن وطز. زیٍط حطفی ثطای 

ٔٗ اظ ثچٍی ثطای ایٗ زذشط ٚ ػعر ٘فس ٚ یه چیع ٔب٘سٜ ثٛز. ٌفشٗ ٘ساضشٓ. فمظ 

 ٚ یبسیٗ، ثطای ٞطچٝ وٝ زاضز، دطشىبضش احشطاْ ضسیسی لبئُ ثٛزْ. ثط ذالف سط٘ح

ثسٖٚ اػشطاض، ثسٖٚ ضىبیز، ثسٖٚ ٘بِیسٖ، ثسٖٚ چطٓ ٚ ٞٓ ضجب٘ٝ ضٚظ خٍٙیسٜ ثٛز. 

اظ ایٙىٝ ٞیچ ٚلز سحز سبثیط خبشثٝ ٞبی ٔبِی ٚ ظبٞطی ٚ ضفشبضی  چطٕی ٚ حسبزر.

 یبسیٗ لطاض ٕ٘ی ٌطفز ٚ غطٚض ٚ ضرصیز ٚ اسشب٘ساضزٞبیص ضا حفظ ٔی وطز، ِصر 

ِیال الیك سطیٗ آزْ ایٗ ذب٘ٝ ثطای ذٛضجرز ضسٖ ثٛز. ثٝ ٕٞیٗ ذبعط ٔی ثطزْ. 

 ی آذط ضا اظ سٝ زِٓ ٌفشٓ:خّٕٝ

ٞط ٚلز احسبس وطزی ضاٞی وٝ زاضی ٔیطی اضشجبٞٝ، ٟٔٓ ٘یسز ی ایٙب، ثب ٕٞٝ-

    ای، زٚض ثعٖ ٚ ثطٌطز. زض ایٗ ذٛ٘ٝ ٕٞیطٝ ثٝ ضٚر ثبظٜ.  ودبی خبزٜ

ضا اظ ظثبٖ یه ٘فط ثطٙٛز ٚ  اعٕیٙبٖایٗ  سب ٘یبظ زاضز چطٕب٘ص اظ ذٛضحبِی ثطق ظز٘س.

ضٚسطی اش ضا خّٛ وطیس ٚ ازٜ ثٛزْ. زٚ ٔٗ ثٝ ٘یبظش دبسد  آضاْ ثٍیطزثبٚض وٙس ٚ 

 ٌفز:

ایٙدب اٚٔسٖ ٚ ایٗ حطفبسٖٛ چمسض ٚاسٝ ٔٗ ٔؼٙی زاض ٚ ثب  ثسٚ٘یٗاٌٝ ٕٔٙٛ٘ٓ آلب. -

 ..اضظضٝ.

 ٍ٘بٞی ثٝ سبػشٓ ا٘ساذشٓ ٚ ٌفشٓ:
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 حطفبیی وٝ ظزیٓ ثیٗ ذٛزٖٔٛ ٔی ٔٛ٘ٝ زیٍٝ؟-

ثبال ٚ دبییٗ وطز ٚ ٔٗ ٞٓ اظ اسبق ثیطٖٚ ضفشٓ ٚ ثؼس اظ دٛضیسٖ وفص ٚ ذطٚج سطش ضا 

اظ ذب٘ٝ ٚ زٚض اظ چطٓ ثمیٝ، دبوشی ضا وٝ سٛی سبن ٌصاضشٝ ثٛزْ ثٝ زسز وطثالیی 

 حسیٗ زازْ ٚ ٌفشٓ:

 ٘صاض چیعی وٓ ٚ وسط ثبضٝ. ِیال ِیبلز ثٟشطیٟٙب ضٚ زاضٜ.-

 ٔمبٚٔز وطز.

ی ضٕب ٚ ضضب ذبٖ ضٚ اظ سطٖٔٛ وٓ ٘ىٙٝ. ٕٞٝ چی ثٝ بیٝ٘ٝ آلب. الظْ ٘ساضْ. ذسا س-

 ٚفٛض ٞسز. 

. حبال ذیبِٓ ضاحز سط ٚاضز ٔسیط ٟ٘بیی ضسْزض خٛاة سؼبضفص فمظ زسشص ضا فططزْ ٚ 

 ثٛز.

**** 

 ٌفز:ضیطیٗ ذب٘ٓ ثب ضٚی ٌطبزٜ 

ٚاسز وٛوٛ سجعی  ٚ ٔٙٓ ٌفز ٔیبیضبْ سب ٘یٓ سبػز زیٍٝ آٔبزٜ ٔیطٝ. سط٘ح -

 درشٓ.

ثٝ ایٗ  ٞطٌع ِحظٝ ای زِٓ اظ ویٙٝ ٘سجزٍ٘بٜ وطزٖ ثٝ صٛضسص ذٛززاضی وطزْ. اظ 

ٚ زاغٓ  زیسْ ی ٔبزضْ ضا ٔیزض صٛضسص، ٔغع ٔشالضی ضسٜثبض ٘طسٜ ثٛز. ٞط ظٖ ذبِی

زْ ٟ٘یت ظزْ وٝ ثجرص، سب ٘جرطی آضاْ ٕ٘ی ٌیطی، أب ٘طس. ثٝ ذٛسبظٜ ٔیطس. ثبضٞب 
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سّد ٚ ذطٗ ٚ  ثی ػبعفٝایٗ یبسط وطزٜ ثٛز. اٚ  دبضٜ دبضٜضا سٛا٘سشٓ. زِٓ ٕ٘ی  ٘شٛا٘سشٓ.

 ٔٗضٚح ٔطا ثٝ زٚ لسٕز سیبٜ ٚ سفیس سمسیٓ وطزٜ ثٛز. اٚ  .سحٛیُ خبٔؼٝ زازٜ ثٛزضا 

ثطای آضاْ وطزٖ ذطٕی وٝ ٘سجز ثٝ اٚ زاضشٓ، اظ ٕٞٝ چیع ثطیسٜ ٚ ٚاضز چٙیٗ ضغُ 

     . ْی لشّص ضا وطیسزض سٗ زٚاظزٜ سبٍِی، ثبضٞب ٘مطٝٔٗ  سٍٟٕیٙی ضسٜ ثٛزْ.

ذٛاسشٓ ٚلشی ثعضي ضسْ، ٔغعش ضا ٔثُ ٔبزضْ، درص ٚ دال ثجیٙٓ ٚ ثطای ایٙىٝ ٔی 

، اظ ٔؼصٛٔیشٓ، اظ اْاظ ذب٘ٛازٜ ، زض اِٚیٗ فطصز ٕٔىٗٛزآِٛزٜ ٘ط اٚ ثٝ ذٖٛزسشٓ 

وٝ ضا سبذشٝ ثٛز. ٔٗ  اظ ٔٗ ایٗ اػدٛثٝٚ ا فبصّٝ ٌطفشٓ. احسبسبر لطًٙ ٚ ضلیمٓ

 ذٛزش ثٛزْ اظ یبسط ٔی سطسیسْ، ٚای ثٝ حبَ زیٍطاٖ ٚ ٔسجت ثٝ ٚخٛز آٔسٖ ایٗ ٔطز

زسز ثبٔط ضا ٔی ٌطفشٓ ٕ٘ی ذٛاسز ثب اٚ سٟٙب ثٕب٘ٓ. وبش زِٓ  ، ٕٞیٗ ظٖ ثٛز.ٟٔیت

 ی ضفز.٘بض٘دىی ثٛز وٝ ٞط ِحظٝ ثیٓ ا٘فدبضش ٔٔثُ زض ایٗ ذب٘ٝ ٚ ٔی ضفشٓ. ثٛزٖ 

 ؟ودبسزثبٔط  ٌطسٙٝ ٘یسشٓ. ٕٖٔٙٛ.-

 وطیس ٚ ٌفز:آٞی 

 دیص سط٘دٝ.-

زٚ ضٚی ٞط ی وٛسبٜ ٚاضز ضسْ. ٚ دس اظ چٙس ضطثٝ سٕز اسبق سط٘ح دب سٙس وطزْثٝ 

ثطایٓ زسز ثبٔط ظٔیٗ ٘طسشٝ ثٛز٘س ٚ ٕٞعٔبٖ ثب چیسٖ دبظَ ضؼط ٞٓ ٔی ذٛا٘س٘س. 

 سط٘ح ٌفز:سىبٖ زاز ٚ 
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 سْٕٛ ٔیطٝ.سبش ٔٛ٘سٜ. االٖ ذٛش اٚٔسی. چٙس -

ضا ضُ وٕطثٙسْ  ٘طْٛ. صسطخیح زازْ ٔعاحٓ ثبظی ثٛز أبثطای ثٛی ثبٔط ِه ظزٜ زِٓ 

 ی اثشسایی دیطاٞٙٓ ضا ٌطٛزْ ٚ زضاظ وطیسْ ٚ ثی اضازٜ ٌفشٓ:ٕٝزٚ زووطزْ ٚ 

 آخ...-

ضا ضٚی ضىٕٓ . اٍ٘بض ٕٞٝ چیع ٔطست ثٛز. زسشٟبیٓ ِٕس وطزْسط غطیعٜ دب٘سٕب٘ٓ ضا اظ 

ٌصاضشٓ ٚ چطٕب٘ٓ ضا ثسشٓ ٚ ثٝ صسای سط٘ح ٚ ثبٔط ٌٛش فطا زازْ. اظ ایٙىٝ ثطای ثبٔط 

ی ثطای فىط وطزٖ اسجبة ثبظیٟبیص چیع ٞسف زاض ذطیس ٔی وطز ذٛضٓ ٔی آٔس. سٕبْ

     ثٝ ثبٔط ٞٓ  اش ضا زض ِجبس دٛضب٘سٖٚ حُ وطزٖ ٚ وطف وطزٖ زاضشٙس. سّیمٝ 

  دسطْ دیص سط٘ح زیسْ وٝ ٔی اظ ثٕط ٞٓ ذٛش سّیمٝ سط ثٛز. حشی  ٔی دسٙسیسْ.

ٔٙب فمظ  .ثب ٔٙب ظ٘سٌی ٔی وطزوٝ  سزسبِٓ سط ٚ ضبزاة سط ٚ ذٛضحبَ سط اظ ظٔب٘ی

زائٓ ثٝ ، صٍی وطز٘خسا اظ ٔیساٖ زازٖ ثٝ ثچحٛاسص ثٝ خسٕص ثٛز، أب سط٘ح 

ٚلز ٔی ٌصاضز ٚ سٛخٟی ثطایص  ضىٛفب وطزٖ اسشؼسازٞب ٚ سٛا٘بییٟبیص ٔی ا٘سیطیس.

    ایٟٕٙٝ ٚاثسشٍی ثبٔط ثٝ سط٘ح اظ  ثرطیس. ٔی ثٝ اٚ  ضا وٝ ٘یبظ زاضز سٕبْ ٚ وٕبَ

 ٔی سطسیسْ أب ٕ٘ی سٛا٘سشٓ اظ ٞٓ خسایطبٖ وٙٓ، چٖٛ ٞط زٚ ثٝ ٞٓ ٘یبظ زاضشٙس. 

بثبش ثب ٕٞسیٍٝ ثبظی ثبٔط ٚ ثثؼسش  ،ثع٘یٓذت ایٙٓ اظ ایٗ، یٝ ثبض زیٍٝ ثٝ ػٕٛ ظً٘ -

 وٙٗ. ثبضٝ؟

 ِٕس ضسٖ دٛسشٓ سٛسظ ثبٔط چطٓ ثبظ وطزْ. زسشص ضا ثٛسیسْ ٚ ٌفشٓ:ثب 

 .ضبظزٜ ثبثب ضٚ سحٛیُ ٌطفشی ثبالذطٜ چٝ ػدت،-
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ٚظ٘ص ضا سحُٕ وٙٓ. ثغّص وطزْ ٚ ٘شٛا٘سشٓ سرز ثبال وطیس ٚ ضٚی ضىٕٓ ٘طسز. اظ 

 ٌفشٓ:ثٝ سط٘ح ٚ  ص٘طب٘سٔ ْوٙبض

 اٌٝ خٛاة زاز ثع٘ص ضٚ اسذیىط.-

 ٗ زض اسبق دیچیس.یبسیضبوی زضسز زض ٕٞبٖ ِحظٝ صسای ٚ 

  چیٝ؟ زیٛٚ٘ٓ وطزی اظ ثس ظً٘ ظزی. چیٝ سط٘ح؟ چیٝ؟-

 شٚق ظزٜ خٛاة زاز.سط٘ح 

 چیىبض ٔی وٙی؟ ضفز. ذٛثی؟ضاٜ یبسی خٛ٘ٓ؟ ودبیی لطثٛ٘ز ثطْ؟ زِٓ ٞعاض -

 ظز.زاز 

ت ضسطْ یٝ طفشٝ زاضْ سّٕجٝ ٔیع٘ٓ. ذیط چیىبض ٔی وٙٓ؟ چبٜ سٛاِز ذبٖ زازاش ٌ-

 سب وٕط ضفشٓ سٛ فبضالة. ٔیرٛاسشٓ سٛ فبظ زح ثبضٓ

 زٚ ثب صسای ثّٙس لٟمٟٝ ظزیٓ.ٔٗ سٛا٘سشٓ ذٙسٜ اْ ضا وٙشطَ وٙٓ ٚ ٘ٝ سط٘ح. ٞط ٘ٝ 

رز ، ٔٗ ثٚ ٚزوب ٔیبضٖزدطس ٔیطی ٚاسز ٚیسىی زاضی ثرٙسی. سٛ ظٞطٔبض. حك -

  ثطٌطشٝ زاضْ سفىیه ٔی وٙٓ ثجیٙٓ سٛ ایٗ سبذشٕٖٛ وی چی ذٛضزٜ.

 صٛضر سط٘ح زض ٞٓ فطٚ ضفز.وُ 
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 حبِٕٛ٘ٛ ثٟٓ ظزی. وٝ ٞیچیز ضجیٝ آزٔیعاز ٘یسز.ثشطوی  اٜ یبسیٗ.-

 ثّٙسسط ضس.صسایص 

ذٛزر ٔٛاظت عجمٝ ثبالییشٖٛ ثسخٛضی ثیطٖٚ ضٚیص ظیبزٜ. ایٗ  ؟وبدیشبٖ اٚ٘دبیی-

 ثبش.

  عط ایٗ زِمه چٝ حطصی ذٛضزٜ ثٛزْ.ثٍٛ ثٝ ذبدسط آزْ ٕ٘یطس. ٔطا ایٗ 

 سب فطزا یىی ضٚ ثفطسشٓ زضسشص وٙٝ.  زسشطٛیی الثی اسشفبزٜ وٗاظ فؼالً  -

 ٔیبٖ حطفٓ دطیس.سط٘ح 

ضٚ ٞٓ ٍ٘طاٖ وطزی. ثصاض خٛاثص ضٚ ثسْ ظً٘ ٔی ظ٘ٓ ثٟطاز دطز ذغٝ. اٚ٘ب  ،یبسیٗ-

 ثٟز. 

 ؟ایٗ چٙس ٘فط وی ایٙمسض ثب ٞٓ صٕیٕی ضسٜ ثٛز٘س وٝ ٔٗ ٘فٟٕیسْ ثٟطاز؟

 ذساحبفظ. ضت زسز اظ سطْ ثطزاض. اٜ.٘عٖ. یٝ ٕ٘ی ذٛاز ظً٘ ثع٘ی سط٘ح. ظً٘ -

  ..!سٕبس ضا لغغ وطز ٚ ثٝ سٕبس ثؼسی دبسد زاز. أب ایٙجبض ثسٖٚ اسذیىط.سط٘ح 
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 ثبهط ثِ ٍ ضفتن سبون سوت ثِ لجبس طیتؼَ لصس ثِ ّن هي ضس، ذبضج وِ اتبق اظ

 :گفتن

 پ؟یت ذَش نیثرَض یچ ضبم-

 ضلَاض زاذل اظ ضا طاٌّنیپ. زاز یًو هحلن ٍ ثَز ثطزُ فطٍ هي یگَض یتَ ضا سطش

 .سمیوط طٍىیث

 ؟یذَض یه یچ ضبم. ضوبم ثب ثبهط-

 :گفت ٍ وطز یًچ

 .ثسُ غصا هي ثِ سیثب تطًح ذبلِ-

 :گفتن ٍ وطزم یًچ ّن هي

 طٍى؟یث نیثط ییزٍتب یذَا یه. زاضُ وبض اهطت تطًح ذبلِ-

 يیا یثطا تَلسش یاثتسا ّوبى اظ. ضسبًس زّبًص ثِ ضا صیپب اًگطت ٍ سیوط زضاظ

  هی هطزم. حطوتص

 .طٍىیث نیثط تطًح ذبلِ ثب-

 م:ظز غط طلتیظ ٍ ثبظوطزم ضا نیّب زووِ ٍ ضسم ػٌك
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 .یثط اظبفِ تطًدت ذبلِ ىؼطفساضا خوغ ثِ وِ زاضتن ون ضٍ تَ فمػ ذًَِ يیا تَ-

 یِثطٌّ تٌِ نیً سىیز ثب ٍ ثطگطت اتبق ثِ تطًح ًبگْبى وِ ثطزاضم ضا ثلَظم ضسم ذن

ثب  سپس ٍ سیضس ضىون زٍض ضسُ ثستِ ثبًساغ ثِ ثِ ام ٌِیس اظ ًگبّص ٍ ضس هبت هي،

 :گفت ٍ سیچطذحطوتی سطیغ 

  م.ظز یه زض سیثب. سیثجرط یٍا-

 :گفتن ٍ سمیپَض ضا ثلَظم یذًَسطز ثب. گطفت ام ذٌسُ ضسًص سیسف ٍ سطخ اظ

 ثسُ، بزی ثْت ًتًَست سبل ّوِ يیا تَ يیبسی وِ ضٍ یوبض ًساضم اًتظبض. ًىص ظحوت-

  .ثبش ضاحت. یطیثگ بزی ثؼس ثِ يیا اظ

 ت:گف ٍ ضفت ووسش سوت ثِ ثَز هي ثِ پطتص وِ ّوبًؽَض

 ِگطٌ گِیز سبػت زٍ یىی تب ًىٌن فىط. ذَضزُ یثستٌ تبظُ یٍل. ستآهبزُ ثبهط یغصا-

 .ثطِ

 توبم وبضش تب ستبزمیا ٌِیس ثِ زست ٍ ضسم ضلَاضمتؼَیط  بلیذ یث ٍ سمیپَض ضا ثلَظ

 فصیو یتَ ّن ضا وطهص تیًْب زض ٍ وطز خَض ٍ خوغ غیسط ّن اٍ. ثطٍز ٍ ضَز

 :گفت ٍ اًساذت

  .ضٍضٌِ لنیهَثب هي یزاضت یوبض اگِ-

 :نیثگَ ضس سجت وِ یهَش حس هی. وطز یه تنیاش ًبذَزآگبّن زض یعیچ
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  .ثبال بزیً ثبلىي يیا اظ یىی ضت ًصفِ َْی ؟یستیً ٌدبیا ضت وِ یزاز ذجط-

 :گفت ٍ ظز ثبهط صَضت ٍ سط ثط هحىن یثَسِ چٌس

 .ًجبش ًگطاى. بزیًو ضٍ اهطت. زازم ذجط. آضُ-

 وِ ثَز وطزُ سایپ خطات ٍ زل آًمسض. وطزم ًگبُ لجص ثط ًطستِ ضیؽٌت آهیع پَظذٌس ثِ

 هَضز زض یحت وِ ثَز ضسُ تفبٍت یث آًمسض ٍ اًساذت یه زست هطاام، زض خَاة ؼؼٌِ

ٍ حتی ثِ ًگبُ ذیطُ ام پبسد ًویساز.  وطز یًو یوٌدىبٍ یگستطزگ آى ثِ پبًسوبى

ثغل گَضن ضا  ذت اگط ایٌؽَض ضاحت ثَز، هي ّن حطفی ًساضتن. هي ّن ضاحت ثَزم...!

 ذبضاًسم ٍ گفتن:

ایٌدب ثوًَِ. چَى ذَضن ًویبز ضبّس یِ  یِ ًفطوِ ایٌؽَض. پس زیگِ صالح ًیست -

 سطی صحٌِ ّب ثبضِ. 

 "ذَضزی؟ ذَضوعُ ثَز؟ "ٍ زض زل گفتن:  تب ثٌبگَش لطهع ضس ٍ هي اظ زضٍى ذٌسیسم

ثؼس ثی پطٍا ثِ هي  حطصص ضا ضٍی هَّبیص ذبلی وطز ٍ هحىن آًْب ضا ثست ٍ 

ًعزیه ضس. ّط زٍ زستص ضا ضٍی ضبًِ ّبین گصاضت ٍ ثب فطبض ٍازاضم وطز ذن ضَم ٍ 

 گفت:ذَزش ّن ضٍی پٌدِ ایستبز ٍ سطش ضا ثِ گَضن چسجبًس ٍ 

ب ثبهط ًساضم، ّوص سؼی هیىٌن اٍى ضٍ اظ هطىالت ثیي هي وِ ّیچ ًسجت ذًَی ث-

 ثِ ذبؼطذَزهَى زٍض ًگِ زاضم. وبش تَ ّن وِ پسضضی، یِ ون ثِ فىط ثبضی ٍ 
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ٍاسِ هي ّطثبض اظ پسطت استفبزُ ًىٌی. ثبهط آلت زست هي ٍ تَ ًیست. زل سَظًٍسى 

 اشیت وطزى هي، ضٍضْبی ثْتطی ٍخَز زاضُ. تَ وِ استبزی. 

زلن ضذت ثطثست. ثبالذطُ ثؼس اظ چٌسیي هبُ تَاًستِ ثَزم ذطوص ضا حس هَشی اظ 

، ثطای ایي چطوبًی وِ هثل ضٍغي زاؽ، تحطیه وٌن. زضٍؽ چطا؟ زلن ثطای ایي تطًح

  تٌگ ضسُ ثَز..! خلع ٍ ٍلع هی وطز

هطىلی ّن هي اظ پسطم استفبزُ ًوی وٌن زذتط ػوَ. فمػ هی ذَام هَاظجص ثبضن. -

  هطىل زاضی. تَ ّوَى تطًدی؟ثب هي ثب تَ ًساضم. هي ّوَى یبسطم. تَ اًگبض 

 ًفس ػویمی وطیس ٍ تب خبیی وِ هی تَاًست اظ هي زٍض ضس ٍ گفت:

  تَ ذَاة لگس هی پطًٍِ. وٌبضش ًرَاة. ضت ثریط.ثسخَضی ثبهط -

ظذون اثطاظ  هي لجرٌس ظًبى ووطثٌسم ضا ثیطٍى وطیسم. غیطهستمین ًسجت ثِضفت ٍ 

 ًگطاًی وطزُ ثَز.

**** 

 ن:ٍ گفت ثب هطوع توبس گطفتناٍلیي ثبضی وِ ثوط ضا زیسم، 

 .وبض هي ًیست-

 وِ پطت ذػ ثَز فمػ گفت:فطزی 

 زضیبفت ضس.-
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سطزاض ػلیوطزاًی ثب هي توبس گطفت. هی زاًستن ًِ اسوص ٍ ًِ چٌس زلیمِ ثؼس ٍ 

 اهب ذَة ثلس ثَز چگًَِ ثبیس یه چٌیي هبهَضیتی ضا ّسایت وٌس.لمجص ٍالؼی ًیست. 

 ضٌیسم ذجطزاض ایستبزم. ضا صسایص خجطٍت زاضت وِ تب آًمسض 

 یبسط؟ -

 ام وٌس ذَزم تَظیح زازم.اظ ایٌىِ هَاذصُلجل 

 یبم.تطسن اظ پسص ثطً، اهب ًوی تًَن خبسَس ثبضن. هی اماهٌیتیهبهَض  ،لجبًنهي یِ ذ-

 ضسب ٍ ثسٍى تعلعل ثَز.صسایص 

شضُ ای ثْت ضه زاضتین، اخبظُ هی زازین ثطی؟ یه سبلِ زاضی فىط هی وٌی اگِ -

  ؟چِ ٍلت خب ظزًٍِاسِ ایي هبهَضیت آهَظش هیجیٌی یبسط. االى 

ی ثِ اًساظُفمػ هي  ّن ًساضتن.تطسی  خبى ذَزم ّن ًجَزم.ًعزُ ثَزم. ًگطاى خب 

 خبسَس ّبی ٍالؼی، فیلن ثبظی وطزى ضا ثلس ًجَزم. 

ثطى، اگِ هَفك  وَىاین؟ هی زًٍی اگِ اظ زستهی زًٍی چٌس ٍلتِ زًجبل سطچطوِ-

زًٍین ّسفبضَى زلیمبً . ًوی ىودب هستمط آزهبضَىًطی، ػَالجص چیِ؟ هب ًوی زًٍین 

یس ًیطٍی خسٍاسِ آهَظش هی زًٍین خَى یِ ػبلوِ آزم زض ذؽطُ. ٍلتی ودبست. فمػ 

لَ ثطی، ثعضگتطیي اگِ  ثعًی، هولىت ضٍ ثِ ذبن ٍ ذَى هیىطي.خب ًساضین وبپیتبى. 
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السام تطٍضیستی چٌس سبل اذیط ضٍ اًدبم هیسى ٍ هسئَلیت ّط خًَی وِ اظ زست ثطُ ثب 

ٍ هستْب هؽبلؼِ ٍ یِ  تَ ٍاسِ ایي وبض اًتربة ضسی، پطتص ولی زلیلاگِ هبست. 

اگِ ثبضِ شّي ثطتط اظ خسوِ. یبزت  ثبش پسط.هحىن ّست.  خوؼیزست اتفبق ًظط 

ضٍ ذَزت  تین ضٍاًطٌبس ثبّبت توبس ثگیطى.هیگن وٌتطلص ًىٌی، وٌتطلت هی وٌِ. 

    خوغ وي. 

ضا ثِ زست شٌّن ًساضتین. ثب سطزاض ثَز. ٍلت حك فت ٍخَز ًساضت. لهرباهىبى 

هبهَضیت هي، ایي ثَز وِ اخبظُ ثسّن ضٍاًطٌبسْب زازم ٍ زٍثبضُ اظ ًَ ذَزم ضا سبذتن. 

سىٌی آًْب ثوط زلن ضا ثجطز. ؼَضیىِ وبهالً ػبزی ثِ چطن ثیبیس. زض ٍاحس ضٍ ثِ ضٍیی 

ضش اضتجبغ ثطلطاض وطزم ٍ وٌدىبٍیطبى ضا زاای ثب ثطبی وبهالً حطفِگعیسم ٍ ثِ ضٍضْ

ثطاًگیرتن ٍ ؼی یه تؼمیت ٍ گطیع سرت ٍ ثطًبهِ ضیعی ضسُ، اخبظُ زازم ثفْوٌس 

ٍ ذؽطًبن چىبضُ ّستن. آًْب ثِ ظػن ذَزضبى، ضاّی ثطای ًفَش ثِ یه ًیطٍی اهٌیتی 

  ىِ هب اظ ّط لسهی وِ ثطایطاًی ضا وطف وطزُ ثَزًس ٍ زض خوؼطبى ػطٍسی ثَز. زض حبلی

هی زاضتٌس ذجط زاضتین ٍ ثطای ّط خولِ ای وِ اظ زّبى هي ذبضج هیطس یه تین 

وبضوطتِ، سٌبضیَ هی ًَضت. توبم اػعبی ذبًَازُ هسلح، اظ خبى گصضتِ ٍ لسن ذَضزُ 

چٌس گطٍُ فؼبل زض هی زاًستین ػلیِ هطزم ایطاى ثَزًس ٍ آتص ثوط اظ ّوِ تٌستط ثَز. 

ی حسبس ِزض حبل ؼطاحی ػولیبت ثوت گصاضی ّوعهبى زض چٌسیي ًمؽایطاى زاضًس ٍ 

زض وطَض  تین ضّجطضبى ٍ پط خوؼیت ٍ ضاّی ثطای ٍضٍز اهي ٍ فؼبلیت ثسٍى زغسغِ

ی یه هطز خَاى ٍ هدطز، چِ ضگطزضبى ضا هی ضٌبذتین. ثطای ًفَش ثِ ذبًِّستٌس. 

تط ظیجب ٍ خصاة؟ لجل اظ اػعام ثِ لجٌبى، آهَظضْبی الظم ضا گعیٌِ ای ثْتط اظ یه زذ
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ظیط  یرجٌساىهطا زض ضطایػ سرت خسوی ٍ ضٍحی لطاض زازًس. زض سبػتْب زیسُ ثَزم. 

ٍظى اظ زست زازم،  ؛، تحت فطبضّبی ضٍاًی ٍ ػبؼفیپٌدبُ یزض خٌْن ثبالصفط، 

ست هی وطزم ّوِ چیع آهبزُفىط اظ هغعم یه ضثبت سبذتٌس. التن هثل سٌگ ضس ٍ عػ

ثْن ضیرت. ثبیس ثب  شٌّنضا ضٌبذتن، اش ٍ ذبًَازُاهب ٍلتی زض هىبى هستمط ضسم ٍ ثوط 

ی وطزم. یه اظزٍاج ٍالؼی، ثسٍى ه ذَش ذػ ٍ ذبل اظزٍاج ای ٍحطفِیه تطٍضیست 

ّب ّویي تفبٍت هب ثب خبسَسایٌىِ ضىص ثطاًگیرتِ ضَز ٍ ایي اصالً وبض ضاحتی ًجَز. 

 ثبظی وطزى ٍ ثبظی زازى...!ثَز. تَاًبیی 

 زٍ سِظط هبًسین تب اٍ لسم اٍل ضا ثطزاضز ٍ ثطزاضت. زلجطیْبیص ضطٍع ضس ٍ ثؼس اظ هٌت

ثبض تالش ًبهَفك، چطاؽ سجع ضا اظ ؼطف هي زضیبفت وطز. حسبسیت هَظَع ذیلی ثبال 

ثَز. ثب وَچىتطیي اضتجبُ، ووتطیي ٍ ثی اضظش تطیي چیعی وِ اظ زست هی ضفت خبى 

هي زض آى ًعزیىی ثبٍض پصیط ثبضس، ایٌىِ ظهبى هي ثَز. ایٌىِ تصبزفی ثَزى حعَض 

ٍ ایٌىِ زض ػیي هطهَظ  نیٍ ثِ زاهطبى ثیفت نیافتبزى ضا حسس ثعً زلیك ثِ زامزضست ٍ 

ایٌىِ  ثتَاًین اػتوبز ایي آزهْب ضا خلت وٌین  ؛نیضا لَ ثسّ "هي"ثَزى ٍ هرفی وبضی، 

ّبی آًْب لطاض بض زض هؼطض آظهَىایٌىِ ّطثٍ ضبّس خطي پیطٍظی ٍ هَفمیتطبى ثبضین، 

ثِ سطزاض اػتمبز زاضت زلیمبً َز ٍ اظ ّطوسی سبذتِ ًجثگیطین ٍ سطثلٌس ثیطٍى ثیبیین، 

زض آى ٍاحس، یه تین ضٍاًطٌبس، یه تین اضظیبة ٍ اًس. هطا اًتربة وطزُ زلیلّویي 

یه تین ػولیبت، پطت صحٌِ ضا اظ زٍض هسیطیت هی وطزًس ٍ ثب چیپی وِ ظیط پَستن 
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 ،وبض گصاضتِ ثَزًس َّاین ضا زاضتٌس تب زض صَضت زستگیطی ٍ اًتمبل ثِ هىبى ًبهؼلَم

ٌٌس. ظبّطم آضام اهب زضیبی زضًٍن ثب ؼَفبًی ػدیت ٍ هرطة زست ثِ ام وثتَاًٌس ضزیبثی

 گطیجبى ثَز ٍ ایي ضا ثوط، ٍلتی ثطای اٍلیي ثبض زض آغَش گطفتوص، فْویس. 

 چمسض للجت تٌس هیعًِ. -

ی ایطاًیَص ثِ ػطثی ضا ثِ سلیسی ذَزضبى صحجت هی وطزم. اهب ثوط ّن ثِ ذبؼط ضگِ

 فبضسی هسلػ ثَز. 

 زت ضٍ ثغل وطزی وِ ثسًٍی چِ ذجطُ؟تب حبال ذَ-

ام ضا ضٍی سطش گصاضتن ٍ سؼی وطزم ثِ ذًَْبیی ذٌسیس ٍ ثیطتط ثِ هي چسجیس. چبًِ

، فىط ٍ ػىسْبی هرتلفی وِ اظ خٌبیتْبیطبى زیسُ ثَزم ثَزًس وِ اٍ ٍ تیوص ضیرتِ

ی هي وبهالً تحت وٌتطل ًىٌن. زستص وِ ثِ سوت گطزًن ضفت، پبّبین لطظیس. ذبًِ

زستص ضا زاضتن. ٍ ضطم ثَز ٍ اظ ایٌىِ چٌیي اتفبلی پیص چطن زیگطاى ضخ زّس، ثین 

 گطفتن ٍ گفتن:

 ثب زم ضیط ثبظی ًىي ثوط. هی ذَای ثطازضات ذًَن ضٍ ثطیعى؟-

 سطش ضا ػمت ثطز ٍ هستبًِ ثِ لجْبین ظل ظز. 

 تَ هگِ هٌَ ًوی ذَای؟-

، اػتمبزی ًساضت ٍ هي هدجَض ثَزم ثِ ذبؼط اهٌیت اٍ ثِ چیعّبیی وِ هي هؼتمس ثَزم 

ثِ ّویي ذبؼط زض خَاة سَالص، لت ثط لجص گصاضتن  وطَض، پب ضٍی اػتمبزاتن ثگصاضم.
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ت زض زلن خَضیس. ایي زیگط فطٍ ؼَالًی ثَسیسهص. تمطیجبً هیبى ثبظٍاًن اظ حبل ضفت. ً

 ثغل وطزًص، هبًغ ضسم. زست ثِ سوت پیطاٌّن ثطز وِ ثب هحىن تط چِ ثبظیگطی ثَز...!

 فطزا وِ ثیساض ضی، پطیوَى هیطی. ًىي.ًىي ثوط. -

   ًگبّص، هثل ضًگ چطوبًص، ػسلی ثَز.

زٍستت زاضم. ایٌْوِ ٍلت ثب ّن ثَزین. پس وی ٍلتص  هيچطا پطیوَى ضن؟ -

 هیطسِ؟ چطا ثب ثبثبم ایٌب حطف ًوی ظًی؟

 گفتن:اش ضا ًَاظش وطزم ٍ ثب اًگطت ضستن گًَِ زستن ضا ضٍی صَضتص وطیسم ٍ 

چَى ًویطِ. هي زاضم ثطهی گطزم ایطاى. ًوی تًَن ایٌدب ثوًَن. ثْت زست ًوی ظًن -

چَى ًوی تًَن ثبّبت اظزٍاج وٌن،. چَى ًبهطزیِ. چَى اگِ ایي اتفبق ثیفتِ فطاهَش 

اٍى چیعی  ثِ ذبؼطوطزى هي ٍاست سرت تط هیطِ. فىط ًىي ٍاسِ هي ضاحتِ. زاضم 

ت ن ایٌمسض زض حمت ثسی وٌن. ًوی تًَن آیٌسُخَى هیسم. اهب ًوی تًَ ،وِ تَ فىط تَئِ

 ضٍ ذطاة وٌن. 

 اضه زض چطوبًص حلمِ ظز.



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

11 
 

ّط چیعی ضٍ ثِ ثب تَ ثَزى  ثِ ذبؼط هيوسٍ آیٌسُ یبسط؟ ًویجیٌی ثب هي چیىبض وطزی؟-

خَى هی ذطم. فىط وطزی ٍاسِ یِ زذتط ضاحتِ وِ ایٌدَضی پیطمسم ثطِ ٍ پسص 

 تی...تَ اگِ یه ّعاضم احسبس هي ضٍ زاضفىط وطزی اظ ثطازضام ًوی تطسن؟  ؟ثعًي

 اًگطتن ضا ضٍی لجص گصاضتن ٍ گفتن:

 االى تَ ترت ثَزین. اهب هي ًوی تًَن ایٌدب ثوًَن ثوط. ایٌَ ثفْن. اگِ ًساضتن، -

ٍ اًگطتص ضا ظیط چطوبًص وطیس  ووی ًگبّن وطز ٍ سپس اظ آغَش هي ثیطٍى ضفت

 ٍ گفت:

زیگِ چِ  هطىلت ایٌِ؟ ثبضِ. هي حبظطم ثِ ذبؼط تَ ثیبم ایطاى. االى چی هیگی؟-

 ای هی ذَای ثیبضی؟ثًَِْ

چَى ذَة هی زاًست  ،تب ّویي زیطٍظ ًبظ هی وطز وِ ثوبًنسیبُِ سِ چطن...!  ای هبضِ

َاستٌس هي اظ ایي اضتیبق توبم ّسفطبى ٍضٍز ثِ وطَض ثَز اهب ًوی ذ ایٌْبوِ ًوی هبًن. 

ثَز ٍ آًْب ّن ًجبیس اظ ٍ وطبًسًص ثِ ایطاى ثَ ثجطم ٍ هي ّن توبم ّسفن اظزٍاج ثب ثوط 

 ضسًس.  اضتیبق ذجطزاض هیایي 

ضجطًگص ضا پطت گَضص ظزم ٍ ته ته اخعای هَّبی  یه لسم ثِ سوتص ثطزاضتن.

ی ظیجب ٍ هؼصَم وسی ثبٍض هی وطز پطت ایي چْطُصَضتص ضا اظ ًظط گصضاًسم. چِ 

 ًطستِ ثبضس؟چٌیي ضیؽبًی 

  هؽوئٌی ثوط؟ فىطات ضٍ وطزی؟ -
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 زٍثبضُ اظ گطزًن آٍیرت.

ّطخب ثگی هیبم. فمػ ایي فبصلِ  هي اظ ٍلتی ثب تَ آضٌب ضسم، زیگِ فىطم وبض ًویىٌِ. -

 فطزا ثب ثبثبم حطف هیعًی؟ثطزاضتِ ضِ. 

یه ضَّط ًمص  ،ام هیجطزمثب یه تطٍضیست اظزٍاج هیىطزم، اٍ ضا هیبى ذبًَازُثبیس 

ػك هیعزم  تٌفطضجْب اظ ضست آًمسض  اٍ ػطك هی ٍضظیسم.ثِ  آل ضا ثبظی هی وطزم ٍُایس

اٍاذط حتی تین ضٍاًطٌبس ّن ون آٍضزُ  ایي ای ثطاین ًوبًسُ ثَز.وِ زیگط زل ٍ ضٍزُ

 ٍ هي ٍ یبسط ثب ّن تٌْب هبًسُ ثَزین.  ثَز

ًِ . هؽوئٌن اظ تَ ذَضص اٍهسُهي اهطت شٌّطَى ضٍ آهبزُ هی وٌن. ثبثبم ذیلی -

 هیبی زیگِ؟فطزا ًویگِ. 

لجرٌس گطهن ضا ثِ ضٍیص پبضیسم ٍ سطش ضا ثِ سیٌِ ام چسجبًسم ٍ هَّبیص ضا ثَسیسم 

 ضا اظ ظیط پبیص ثىطن. اػسام ّوبى لحظِ لسن ذَضزم وِ ذَزم صٌسلیٍ 
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چٜبٙ تب صجح آٗبج ٗطت ٝ ِٓس١بی ثبٗط هطاض ُطكتٖ ٠ً ٛتٞاٛستٖ یي حن ثب تطٛح ثٞز.  

ٓحظ٠ چطٖ ثط١ٖ ثِصاضٕ. چوسض ؼی ایٚ چٜس ٗبٟ ٠ً پیص ٗٚ ٛ٘ی ذٞاثیس، ػبزت٢بیص 

تـییط ًطزٟ ثٞزٛس. هجالً ضٝی ضٌٖ٘ زضاظ ٗی ًطیس ٝ تب ذٞز صجح زض ١٘بٙ پٞظیطٚ 

. ضبٛس آٝضزٕ ٠ً زض ؼطف ٗوبثْ ثبهی ٗی ٗبٛس. اٗب حبال یي ثبٛی٠ ١ٖ آضإ ٛ٘ی ُطكت

چٜس ثبض تص٘یٖ ُطكتٖ ثبٓطٖ ضا ثری٠ ١بیٖ ذٞاثیسٟ ثٞز ُٝط٠ٛ هؽؼبً ٠٘١ ضا پبضٟ ٗی ًطز. 

ص، ثطای صسای ٛلسص، تٜ ثطزاضٕ ٝ ضٝی ظٗیٚ زضاظ ثٌطٖ، اٗب ٛتٞاٛستٖ. زٖٓ ثطای ثٞی

ٞضتٖ اٝ ثب ٗطت ث٠ صثطای زست٢بی ًٞچٌص ٝ ثطای ظطثبٙ تٜس هٔجص تَٜ ضسٟ ثٞز. 

ٗی ًٞثیس ٝ ٗٚ ٗطتص ضا ٗی ثٞسیسٕ. ثب ٛبذٜص ث٠ ثبظٝیٖ چَٜ ٗی اٛساذت ٝ 

ٗٚ اظ اِٛطتبٛص ضا ٗی ثٞسیسٕ. ثب پب ث٠ ث٠ ضٌٖ٘ ِٓس ٗی ظز ٝ پب١بیص ضا ٗی ثٞسیسٕ. 

بی پسطٕ ٗحطٕٝ ثٞزٕ. ث٠ ذبؼط ذٞزش اظ اٝ ُصضت٠ ثٞزٕ ٝ ٛ٘ی تٞاٛستٖ ایٚ كطصت٢

 ، ثسخٞض اشیتٖ ٗیٌطز.١ٖ ب ٛرٞاثیسٙٗحسٝز ٝ اٛسى ضا اظ زست ثس١ٖ. اٗ

ثبالذطٟ ٝهتی صسای پچ پچ ١بی ظؼیق ضا اظ ثیطٝٙ ضٜیسٕ ٝ ٗتٞخ٠ ضسٕ ٠ً تطٛح 

 ی ؿطم ذٞاة ثبٗط ُلتٖ:ٟثطُطت٠، ثب اػصبثی ذطاة ٝ تٜی ًٞكت٠ ٛطستٖ ٝ ضٝ ث٠ چ٢ط

تطٛدت ضٝ ؼال ثِیطٕ ثبظٕ ٠ً٘.  ثبثب ضاست ٗی٠ِ. ا٠ُ سط تب پبی ذب٠ٓث٠ ذسا ٠ً -

 چؽٞضی ثب تٞی ٝضٝخي سط ٗی٠ٌٜ آذ٠؟

ثطذبستٖ ٝ آثی ث٠ صٞضتٖ ظزٕ ٝ ١ٞٗبیٖ ضا ٗطتت ًطزٕ. ٗی ذٞاستٖ ث٠ اتبهٖ ثطٕٝ ٝ 

ایٚ ثبٛساغ ٓؼٜتی ضا اظ زٝض ضٌٖ٘ ثبظ ًٜٖ ٝ یي ٛلس تب ضت ثرٞاثٖ. اٗب ضٜیسٙ صسای 
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٠ ٛعزیي ضسٕ. اظ ایٚ ًبض ٠ً ترصص تطٛح آضإ ث٠ آضپعذبٛپسض، پب١بیٖ ضا ًٜس ًطز. 

 زض ایٚ ذب٠ٛ ، آٙ ١ٖ ایٚ ٝهت صجح، ثطایٖ ػدیت ثٞز. ثٞز، ٛلطت زاضتٖ، اٗب حعٞض پسض

 زض ایستبزٕ.پطت 

ی ایٚ پسط ثی كٌط ٗٚ ضسٟ. تطٛح ٠ً ُٜبٟ ٌٛطزٟ. تٞ اٝج خٞٝٛی ٝ ضبزاثی اسیط ثچ٠-

ٙ ض٘ب ثبض٠؟ ضكت ًبض ی٠ ضٝظ ٝ زٝ ضٝظ ٠ً ٛیست ظٙ زازاش. تب ًی هطاضٟ ثبٗط ٝثبّ ُطز

ُٞش ٗب، تبظٟ ایٚ ًٖ ٛجٞز، اظش ثچ٠ زاضٕ ضس.  ثیدی٠ ظٙ ذؽطٛبى ضٝ ثطزاضت ٝ آٝضز 

 ١ط ضٝظٕ ٠ً تٚ ٝ ثسٙ ٗب ضٝ ٗی ٓطظ٠ٛٝ. تٌٔیق ٗٚ ثب ایٚ آزٕ چی٠؟ 

 !آخ ثبثب...آخ...

ی ٗبخطا ضٝ ٛ٘ی ثیٜیٚ؟ ا٠ُ ثبٗط ٛجٞز ؼطف زی٠ِایٜدٞضی ٗیِیٚ؟ چطا ػ٘ٞ خٞٙ چطا -

ٗطزٕ. اظ صستب ضٝاٛپعضي ٝ ضٝاٛطٜبس ثیطتط ث٢ٖ ً٘ي ًطز. ١یچ ٝهت كٌط  ٗٚ ٗی

ٛ٘ی ًطزٕ یبسط اخبظٟ ثسٟ پسطش پیص ٗٚ ث٠ٛٞ٘. چٞٙ اصالً هجٖٞٓ ٛساضٟ. ٗٚ ٗؽ٘ئٜٖ 

ث٠ ذبؼط ضطایػ ضٝحیٖ ١٘چیٚ چیعی ضٝ پصیطكت، ُٝط٠ٛ تطخیح ٗیسٟ ثبٗط ضٝ ثسپبضٟ 

 ٓؽق ٗی٠ٌٜ.ث٠ ی٠ پطستبض تب ث٠ ٗٚ. زض ٝاهغ زاضٟ ث٢ٖ 

 ث٠ زیٞاض تٌی٠ ظزٕ. ضب٠ٛ ١بیٖ سِٜیٚ ثٞزٛس.

تطٛح ضاست ٗی٠ِ ضظب ذبٙ. ایٚ ؼلْ ٗؼصٕٞ چ٠ ظح٘تی ٝاس٠ ٗب زاضٟ؟ ث٠ خع ای٠ٌٜ -

  ثؼس اظ ٗست٢ب ذٜسٟ ٝ ٛطبغ آٝضزٟ تٞ ایٚ ذ٠ٛٞ، ًبض زی٠ِ ای ٌٛطزٟ.

 ثب ػصجبٛیت خٞاة زاز.پسض 
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تب اثس ث٠ كٌط ٛ٘ی اكت٠ ٠ً ث٠ ظٛسُیص سط ٝ یٜدٞضی ا ٛ٘یط٠ ظٙ زازاش. ٛ٘یط٠.-

 ٠اظ ظیط ثبض ١طچی ٗسئٞٓیتًالً ١ستی. ضاحت٠ تطٛح ١ست. ض٘ب سبٗٞٙ ثسٟ. ذیبٓص 

ای٠ٌٜ ١طثبض ثچ٠ ضٝ ثٜساظٟ تٞ ثـْ ٝ ٠ٛ ثبض٠. هجّٞ. پسض  ؟زاض ضسٟض٠ٛٞ ذبٓی ًطزٟ. ثچ٠ 

  ظٛسُی. ٠ً ٛطسیٌی ٝ ثطٟ. ایٚ 

 صسای تطٛح پط اظ ِٛطاٛی ثٞز.

ثبٗط ضٝ  ٝ ٓح ٗی٠ٌٜ ذسا ایٚ حطكب ث٠ ُٞضص ثطس٠ث٠ ضٜٟٞ. یٞاش ػ٘ٞ خٞٙ. ٗی -

 ٗیجطٟ. ٗٚ ثسٝٙ ایٚ ثچ٠ ٛ٘ی تٖٞٛ ظٛسُی ًٜٖ. 

 پسض ثٜٔستط ضس. صسای 

تب اثس ٗدطز ث٘ٞٛی؟ ایٚ ثچ٠ ث٢ت ٝاثست٠ ٗیط٠.  ٗی ذٞایتب ًی ثبثب خٞٙ؟ تب ًی؟ -

هطاضٟ تب اثس پبسٞظش ثطی ضٝظ زی٠ِ ٛ٘ی تٞٛیٖ اظت خساش ًٜیٖ. زٝ ١٘یٚ االٖٛ ضسٟ. 

ٝ یبسط ١ٖ ثب ذیبّ ضاحت ٝ ذٞش ذٞش ٝاس٠ ذٞزش سط ٠ًٜ؟ ١٘چیٚ چیعی ٠ٌٜ٘ٗ 

 اصالً؟

 ذٞش ثٞزٕ؟ٗٚ  إ ُطكت.ذٜسٟ 

ذٞش ذٞش چی٠ ػ٘ٞ خٞٙ؟ ًی ٗی ز٠ٛٝ ١طثبض ٠ً ٗیطٟ ٗبٗٞضیت ٝ ثطٗیِطزٟ چ٠ -

ایٚ ؟ یبسط ًدب ا١ْ ذٞضِصضٝٛی٠؟ یب سط ًبضٟ ٝ یب زاضٟ اٗٞضات ثال١بیی سطش ٗیبز

 ذ٠ٛٞ ضٝ ٗسیطیت ٗی٠ٌٜ. ایٜوسضش زی٠ِ ثی اٛصبكی٠ ث٠ ذسا. 
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    ثبٗط ذٞزش ثی اٛصبكی٠. ٝاس٠ ایٜدٞضی ظٛسُی ًطزٙ ١ٖ ثی اٛصبكی٠ ثبثب. ٝاس٠ -

       ١٠طًی ٠ً تٞ ایٚ ذ٠ٛٞ چط٘ص ث٠ اٝٛٗٚ ثی اٛصبكی٠. ٝاس٠ ثی اٛصبكی٠. ٝاس٠ 

٠ً اظ ٠٘١ آضٕٝ تط ٝ سط ث٠ ظیطتط ثٞز اٝٛدٞضی كدیغ ٗطز. تٌٔیق ثی اٛصبكی٠. یبضبض 

ی٠ ز٠ٛٝ زذتط ث٢ٖ  ٛبسبظُبضس٠ تب پسط ایٚ سا ث٠ خبی ٠؟ ًبش ذایٚ یٌی چی ٗیط

 ضسٕ اظ زستطٞٙ. ذست٠  ؼل٠ ثطزٙ ٝ ٠ٛ احسبس.ثٞیی اظ ػب٠ٛ ایٜب ٗیساز. 

 تطٛح ٗؼتطض ضس.ٗبزض 

ی٠ ثبػث اكتربض ی٠ ًطٞضٟ. یِیطٟ. یبسط ه٢طش ٗٛبضٌطی ٌٛٚ ضظب ذبٙ. ذسا -

ی٠  ایٜٖ ث٢تط ٗیط٠.ضسٟ. اظ یبسیٚ ١ٖ ثعضٍ ضسٟ. ػبهْ  ٗیبز آذ٠؟ زٓتچؽٞض ه٢طٗب٠ٛ. 

    ایٚ ضاٟ ٝ ضس٘ص ٛیست.زٖٝٛ ِٛطاٛی. ٝٓی ًٖ تبة ثیبض. ٗی 

ثبظ ث٠ ٗؼطكت تطٛح ٝ ٗبزضش...! آ١ی ًطیسٕ ٝ ثطاثط ٛبضظبیتی ١٘یطِی پسض اظ ٗٚ، زض 

ضا اظ زیٞاض ًٜسٕ. ثیطتط اظ ایٚ  ٛ٘ی ذٞاستٖ ثطٜٕٞ. زض چ٢بضچٞة زض ایستبزٕ. ذٞزٕ 

ٖ ٠ٛ. اِٛطتٖ ضا ضٝی ٓجٖ ُصاضتٖ ٝ ز، ٗطا زیس. اٗب پسض ٝ ضیطیٚ ذبٛتطٛح ٠ً ضٝ ث٠ زض ثٞ

، كوػ ِٛب١ٖ ٝ ضَٛ پطیسٟ ثب زست اضبضٟ زازٕ ٠ً زاضٕ ٗی ضٕٝ. ثب چط٘بٙ ُطز ضسٟ

ثٔٞظٕ ضا زضآٝضزٕ  ١یچٌس ذب٠ٛ ٛجٞز. زٕ ضكتٖ.ًطز. اظ سبذت٘بٙ ذبضج ضسٕ ٝ ث٠ اتبم ذٞ

ًق زستبٖٛ ضا  كطبض ٗی آٝضز، ثبظ ًطزٕ.٠ً ثیص اظ پیص ث٠ ضٌٖ ٝ ظذٖ٘ ٝ ثبٛساغی ضا 

ثبیس پبٛس٘بٙ ضا ثطٗی زاضتٖ ٝ  ضٝی ٗیع تٞآت ُصاضتٖ ٝ سطٕ ضا ض١ب ًطزٕ تب كطٝ ثیلتس.

إ ازا٠ٗ پیسا س ٝ تب پبض٠ٜپ٘بز ٗی ظزٕ. اٗب ٛب ٛساضتٖ. ذستِی اظ كطم سطٕ ضطٝع ٗیط

١بی پسض ػبزت زاضتٖ. ٛبضاحتی اظ حطك٢ب ٝ ١ب ٝ تجؼیطث٠ ایٚ هعبٝتٗی ًطز. 

تصٞضاتص زض ٗٞضز ذٞزٕ ث٠ ٢ٛبیت ضسیسٟ ثٞز ٝ ثیطتط اظ ایٚ خبیی ثطای ٛبضاحت ضسٙ 
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ٝخٞز ٛساضت اٗب ثبٗط ٠ٛ...! ایٜؽٞض حطف ظزٙ زض ٗٞضز اٝ، ث٠ هٔجٖ ذٜدط ٗیعز. چوسض زض 

إ خبی ذبٓی ٗبزض ضا حس ٗیٌطزٕ. چوسض خبی ٛجٞزٛص، زضز ٗیٌطز. ط ثبٛی٠ اظ ظٛسُی١

چوسض ایٚ ُٞزاّ زضٖٝٛ، پط ٛ٘یطس، چوسض ایٚ ؿٖ تسٌیٚ ٛ٘ی یبكت ٝ چوسض ایٚ ظذٖ، 

١ب زض ثطاثط ٝ ٛیبظی ٛجٞز ٠ً ؿطیج٠ ذٞة ٛ٘ی ضس. اُط ٛ٘طزٟ ثٞز ای٠٘٢ٜ ت٢ٜب ٛ٘یطسٕ

ؼس اظ ٗطٍ ٗبزضٕ، ت٢ٜب ُٞضی ٠ً حطك٢بیٖ ضا ٗی ضٜیس اظ پسضٕ اظ ٗٚ زكبع ًٜٜس. ٗٚ ث

 ٠ً چوسض زٖٓ ثطایص تَٜ ثٞز...! ...زست زازٟ ثٞزٕ ٝ آخ

 اخبظٟ ١ست؟-

 سطٕ ضا ثبال ُطكتٖ ٝ ث٠ تطٛح ٠ً تب ُطزٙ ٝاضز اتبم ضسٟ ثٞز ِٛبٟ ًطزٕ.

 ٗیبی زاذْ ٝ ثؼس اخبظٟ ٗیِیطی؟-

 خٔٞتط آٗس ٝ زض ضا ١ٖ پطت سطش ثست. 

ضبیس ٝاس٠ ػٞض ًطزٙ پبٛس٘بٛت ً٘ي الظٕ زاضت٠ ثبضی. یبسیٚ ١ٖ ٠ً ُلتٖ -

 ٛیست.

 ٠١...زٓص ثطایٖ سٞذت٠ ثٞز...!

 ً٘ي ٛ٘ی ذٞإ. ٜٗ٘ٞٙ. -

 ثی تٞخ٠ ث٠ تٔری ٗٚ، ً٘طٕ ضا ثبظضسی ًطز.
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 . ذیٔی زضز زاضٟ؟ً٘طت٠كٌط ًطزٕ ضٌ٘ت ظذ٘ی ضسٟ. ٝٓی -

ضٝی ترت ٛطستٖ. ١٘یط٠ اٛتوبٕ  زٛساٙ هطٝچ٠ ای ًطزٕ ٝ ثطای ای٠ٌٜ اظ اٝ زٝض ضٕٞ

تٞخ٠ ًٖ پسض ث٠ ذٞزٕ ٝ یبسیٚ ٝ تٞخ٠ ثیص اظ حسش ث٠ تطٛح ضا اظ ایٚ زذتط ُطكت٠ 

  ثٞزٕ ٝ ثبظ ١ٖ زٖٓ ٗیرٞاست ١٘یٚ ًبض ضا اٛدبٕ ز١ٖ.

 تطٛح ثطٝ ثیطٝٙ. ٛ٘ی ثیٜی ٓجبس تٜٖ ٛیست؟ -

 اٝ ١ٖ ًٜبضٕ ٛطست. 

 چطذی. ث٠ پطتت ٗسٔػ ٛیستی. ذت سرت٠ ذٞزت پبٛس٘بٛت ضٝ ػٞض ًٜی. ثبیس ث-

 اٝف...اٝف...اٝف...

تٞ ٛ٘ی ذٞاز ِٛطاٙ ٗٚ ثبضی. تب ی٠ چیعی ث٢ت ِٛلتٖ ٠ً زٝثبضٟ ٛیٖ سبػت خیؾ -

 ثعٛی اظ ایٜدب ثطٝ.

 زستص ضا ث٠ س٘ت ً٘طٕ زضاظ ًطز اٗب ٓ٘سٖ ٌٛطز.

 اظ حطكبی ػ٘ٞ ٛبضاحتی؟ ٛٞٙ ُطكت٠ ثٞز ٝ اٝٗس پیص ٗب. ی٢ٞ سط زضززٓص ثبظ ضس.-

ًی ثٞز ٠ً ١٘یط٠ ٜٗٞ ٝاس٠ ُٞش ثؼسضٖ  حطكبش ٠٘١ اظ ِٛطاٛی٠. ث٠ زّ ِٛیط.

 ای تطی.ایستبزٙ زػٞا ٗیٌطز؟ تٞ ٠ً اظ ٗٚ حطك٠

اظ ذسا صجط ذٞاستٖ. ٝاهؼبً زٝست ٛساضتٖ زٓص ضا ثطٌٜٖ. ثطای ای٠ٌٜ ز١بٖٛ ثبظ ٛطٞز، 

 آضٛد٢بیٖ ضا ث٠ ظاٛٞ تٌی٠ زازٕ ٝ سطٕ ضا ثیٚ زستبٖٛ ُطكتٖ. 
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ث٠ ذسا، ث٠ خٞٙ ٗبٗبٖٛ، ٗٚ ػبضن ثبٗطٕ. ٜٗتص ضٝ زاضٕ. ٝاسٖ ٗثْ آة حیبت٠. زٝ -

ػ٘ٞ ِٛطاٙ ٝاثست٠ ض٠. ذت ٝاثست٠ ض٠. ٗٚ  .اظ زٓتِٜیص ٗی٘یطٕٛیست  سبػت پیطٖ

ضت ث٢ت  حتی ا٠ُ ػبضن ١ٖ ثطٖ زی٠ِ اظزٝاج ٛ٘ی ًٜٖ. ث٠ تٕ٘ٞ حطكبیی ٠ً اٝٙ

٠ً تٞ ضٝ ٗی٠ِ  ایٜدٞضیػ٘ٞ ظزٕ اػتوبز زاضٕ. ٛ٘ی ذٞإ ی٠ ثبض زی٠ِ اٗتحبٛص ًٜٖ. 

اظزٝاج زضست ٝ ٗی ذٞاز اظزٝاج ًٜی. ی٠ زٓص طزاضی. ٝازاض ٠ًٜ زست اظ ایٚ ضـْ ث

 . ایٜب ٝسبیْ پبٛس٘بٛت٠؟٠ذیٔی ِٛطاٛ ث٠ ذساحسبثی ٝ ٝاهؼی ٠ً حبٓت ضٝ ذٞة ٠ًٜ. 

 ١ٞٗبیٖ ضا چَٜ ظزٕ. 

. ٗیٌطزٕ ٍ زست٘ٞ ظزٕ استلبزٟهتی ضست ٠ً ٝثٔسٕ. ایٚ ١٘ٞٙ پ٘بزٟذت كٌط ًٜٖ -

  اضٕ. ًبش ٗی ضكتیٖ زاذْ حٕ٘ٞ. ذٞث٠ زستٌص ١ٖ زاضی. ثصاض اّٝ ایٚ چسج٠ ثطز

 تطسٖ ایٜدب ًثیق ًبضی ض٠ یب زضزت ثیبز. ٗی

 ضا ثیطتط ضٝی ١ٖ كططزٕ. زٛسا٢ٛبیٖچطٖ ث٠ خبی ظذٖ ضٝی زستص ِٛبٟ ًطزٕ ٝ ظیط 

 ذٞث٠ ایٜدب ٗٞ ٛساضٟ. ُٝط٠ٛ اشیت ٗی ضسی. آضٕٝ ثٌٜٖ یب ی٢ٞ؟ -

 ٜٗتظط خٞاة ٗٚ ٛطس ٝ ث٠ آضاٗی چسج٢ب ضا ًٜس.

یب ذسا...ایٚ چی٠ یبسط؟ خبی چی٠؟ ثب چی ایٜدٞضی ضسی؟ ٗٚ زٖٓ ٛ٘یبز زست ثعٖٛ. -

 ذیٔی ٛبخٞضٟ. 

 زستص هبپیسٕ ٝ ُلتٖ:زیِط تبة ٛیبٝضزٕ. ثب ذطٞٛت پ٘بز ضا اظ 
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 ٝهتی زٓت ٛ٘یبز زست ثعٛی، ثیرٞز ثبظش ًطزی.-

زستٌص پٞضیسٕ ٝ ٗوبثْ آی٠ٜ ایستبزٕ تب ث٢تط ثجیٜٖ ٝ ذٞزٕ . ١ٜٞظ ٗج٢ٞت ظذٖ٘ ثٞز

زستٌص پٞضیس ٝ ثبٛس استطیْ ضا ثبظ ًطز ٝ ثب اٝ ١ٖ ٗبٓیسٕ. زیسٕ ٠ً ا ضٝی ظذٖ پ٘بز ض

 احتیبغ ضٝی ثری٠ ١ب ُصاضت ٝ ُلت:

 تب چسجص ثعٖٛ. ایٜٞ ثِیط-

چط٘بٛص سطخ ثٞزٛس ٝ ٠ُٛٞ ١بیص ثی ضَٛ. اِٛطتٖ ضا ضٝی ثبٛس ُصاضتٖ ٝ ث٠ اٝ ٠ً 

 ث٠ زهت چسج٢ب ضا ٗی چسجبٛس ُلتٖ:

 تٞ ٠ً ٜٗٞ اظ ظٛسُیت ًبت ًطزٟ ثٞزی!چطا ایٜدبیی؟چی ضسٟ؟ -

 اش ضا ثبال ًطیس ٝ ُلت:آة ثیٜی

 ٗٚ ٛرٞاستٖ. ذٞزت هیچی ضٝ زستٖ زازی.-

 ظثبٙ زضاظ...!

     یب ٗی زٝظی؟ زٓت سٞذت٠؟، پبضٟ ًطزیچیعی ضٝ ٠ً ٝاس٠ چی زاضی ذت االٙ -

 تطسی ثبٗط ضٝ اظت ثِیطٕ؟ یٗ

 خٞاة سٞآٖ ضا ٛساز.

 ضٝ ١ٖ زٝض ضٌ٘ت ثجٜسٕ؟ ٗحٌٖ چسجٞٛسٕ. الظ٠ٗ اٝٙ ثبٛساغی٠ ِٛبٟ ثٜساظ. -
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ی تالضص ِٛبٟ ًطزٕ. تب تٞاٛست٠ ثٞز، چست ظزٟ ثٞز. احت٘بالً ثطای ثبظ ًطزٙ ث٠ ٛتید٠

 زاضتٖ.اتبم ػْ٘ ٝ خطاحی ٛیبظ  ث٠ ایٚ پبٛس٘بٙ

 ٠ٛ. ذٞث٠. ٜٗ٘ٞٙ. -

پیص ِٛبٟ سطُطزاٛص، ثٔٞظٕ ضا پٞضیسٕ ٝ ػوت ضاكت اٗب چطٖ اظ ٗٚ ثطٛساضت. ً٘ی 

 ُلتٖ:

 زیطت ی٠ ثبٛی٠ ٜٗٞ زیسی، صستب ضَٛ ػٞض ًطزی. االٙ ث٠ چی ایٜدٞضی ظّ ظزی؟-

 صبزهب٠ٛ خٞاة زاز.

ت ضٝ پبٛس٘بٙ ًطزٕ ٛسجت ث٠ اٝٙ زكؼ٠ ٠ً ض٠ٛٞی ضٝی تٜت. ث٠ ای٠٘٢ٜ ٝص٠ٔ ٝ پی٠ٜ-

 آش ٝ الش ضسی.چوسض 

 پٞظذٜس ظزٕ.

 ٠ً ثبثب ُلت.  ٠بیی١ی ١٘ٞٙ ثی ذیبٓی ٝ ذٞش ُصضٝٛیٛتید٠-

  ؼجیؼی ٛجٞز. ٓج٢بیص سلیسی 

ػ٘ٞ ِٛطاٛت٠. ٗی زٖٝٛ ثؼس اظ ٗطزٙ یبضبض ذیٔی ث٢ت ُیط چدٞضی ثِٖ ٠ً ثبٝض ًٜی -

ٗیسٟ. اٗب زٓیٔص تطس٠. ػ٘ٞ ذیٔی ٗیتطس٠. ٝٓی ٛ٘ی ز٠ٛٝ چؽٞضی ثبیس ایٚ ضٝ ث٢ت 
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ایٚ زیٞاضی ٠ً ثیٚ ض٘ب ٝٓی . ایذست١٠ٖ تٞ  ٗیسٖٝٛ، .س یبسط٠ذستثل٠ٛٞ٘٢. ػ٘ٞ 

   زٝتبست ٛ٘یصاضٟ احسبس ١٘سی٠ِ ضٝ زضست ٗتٞخ٠ ثطیٚ.

 سطٕ زضز ٗیٌطز. زٖٓ ٗی ذٞاست ت٢ٜب ثبضٖ. ثطای ٗست ؼٞالٛی. زٝثبضٟ ٛطستٖ ٝ ُلتٖ:

ٗٚ تٞ ثچِیٖ ذیٔی ضیؽٞٙ ثٞزٕ. تٞ یبزت ٛیست. اظ زیٞاض ضاست ثبال ٗی ضكتٖ. -

ٗبٗبٙ ١٘یط٠ ِٛطاٖٛ ثٞز. ٗی تطسیس ثالیی سطٕ ثیبز. ٝاس٠ ١٘یٚ ی٠ زهیو٠ ١ٖ ت٢ٜبٕ 

ظذ٘بٕ ٗی ثٞسیسٕ، ٗیٌطز، تٞ ثـٔص ٗی ُطكت،  ثٜٔسٕ ٕٛ٘یصاضت. ظٗیٚ ٠ً ٗی ذٞضز

 ،ز. اٗب اظ ٝهتی ٗبٗبٙ ضكت٠یعسطٕ ٗزٕ زازٝ تب اظ ضست استطس اٝٙ ٝسػ ضٝ ٗی ثست ٝ 

 . ٝاسٖ ٗٞٛسٟ زازٟكوػ  ٠٘١ چی ضكت٠،

إ ثٞی ٗالیٖ ػؽطش زض ثیٜی ١ط حطًتثب . ثٞز تط. ایٜجبض ٛعزیٌضا حس ًطزٕٛطستٜص 

زٖٓ ٛ٘ی ذٞاست ُصاضت.  إضا ضٝی زست٢بی ُطٟ ذٞضزٟزستص ًطز.  خب ذٞش ٗی

ٛساضتٖ، اٗب ثبیس كٌطی اٝ ٝ تٞخ٠ ِٛب١ص ًٜٖ. حعٞضش آظاضٕ ٗیساز. ٛیبظی ث٠ تطحٖ 

ذٞاستٖ ًسی ٛ٘ی  ثٜبٜٗس. "ٝثبّ ُطزٙ"ٛ٘ی زازٕ اٝ ضا  ّ ثبٗط ٗیٌطزٕ. اخبظٟث٠ حب

صطكبً ث٠ ذبؼط ای٠ٌٜ  ی ثی ٗبزضٕ ضاٗثْ پسض ٛجٞزٕ ٠ً ثچ٠پبسٞظ پسط ٗٚ ضٞز. ٗٚ 

آجت٠ اخبظٟ ٛ٘یسازٕ تطٛح ٝ  ث٠ اٗبٙ ذسا ض١ب ًٜٖ. ،ٝ ً٘تط ث٠ ٗحجت ٛیبظ زاضز پسط است

ٜس. ث٠ ث٠ ذبؼط اظ زست ٛسازٙ ثبٗط، ثطای ٗٚ ٛوص آز٢ٗبی زٓسٞظ ٝ ِٛطاٙ ضا ثبظی ً

سطٕ ضا چطذبٛسٕ ٝ ١طچ٠ ید زض زستٖ ضا اظ ظیط زستص ثیطٝٙ ًطیسٕ، ١٘یٚ ذبؼط 

 ٝخٞزٕ ثٞز زاذْ چط٘بٖٛ ضیرتٖ ٝ ُلتٖ:
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ثبض پبضٞ ثطٝ. ٗٚ ه٢طت ضٝ تطخیح ٗیسٕ. ذٞضٖ ٛ٘یبز ث٠ ١ط ث٠ٛٞ٢ زٝض ٝ ثط ٗٚ ثپٌٔی. -

ثبظیت ٛیستٖ، ١ٖ ١ٖ  ،یبسیٚ ٛیستٖآذطتٖ ثبض٠ ثسٝٙ اخبظٟ ٗیبی زاذْ اتبهٖ. ٗٚ 

 ٛیستٖ. ١ٖ هست

ٙ ٝ ؿٖ..! ؿٖ تٞی صٞضتص ٛجٞز، ػعٞی اظ صٞضتص ثٞز. چطٖ ٝ اثطٝ، زٗبؽ، ز١ب

ث٠ س٘ت زض ٝ ثٜٔس ضس. چٜس هسٕ ١ٖ ای ُلت  "ثبض٠"ظیط ٓت ٝ سطش ضا تٌبٙ زاز 

اظ  ضا ًٞچي اٗب ٢ٗطثبٛص زست٢بی تطزیس ایٓحظ٠ثسٝٙ  ثطُطت ٝٛطكت. اٗب  ،ثطزاضت

 ...!زٝض ضب٠ٛ ١بیٖ اٛساذت ٝ ٗحٌٖ ثـٖٔ ًطزًٜبض، 
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١٘بٛغٞس ی اّٝ عٞسی ض٠ًٞ ضذٕ ٠ً حسبة صٗبٙ ٝ ٌٗبٙ اص دستٖ سكت ٝ چٜذ ثبٛی٠

إ چسجبٛذٟ ثٞد ٝ ٠ٛ حشف سا ث٠ ٗلصْ ضب٠ٛ اش. پیطبٛی٠ً ٛطست٠ ثٞدٕ، ثبهی ٗبٛذٕ

اٗب ٓشصش ٗحسٞس ثذٛص سا حس ٗیٌشدٕ ٝ احت٘بالً  ٗی صد ٝ ٠ٛ تٌبٙ ٗی خٞسد.

دست٢بیٖ سا ٗحٌ٘تش دس ١ٖ  سسیذ، ضشثبٙ هٔجص ثٞد. صذای ضؼیلی ٠ً ث٠ ُٞضٖ ٗی

هلْ ًشدٕ ٝ آسٝاسٟ ١بیٖ سا سٝی ١ٖ كطشدٕ. ً٘ی ث٠ خٞدٕ صٗبٙ دادٕ تب ث٠ اػصبة ٝ 

  ٝ ُلتٖ:ثب ت٘بٕ ٝخٞد ٛلسٖ سا س١ب ًشدٕ ٝ ساست ٛطستٖ  سكتبسٕ ٗسٔظ ضٕٞ ٝ سپس

 چٌبس ٗیٌٜی تشٛح؟-

دستٖ سا سٝی ٗی تشسیذ ٝ ً٘تش ثیٖ آسیت دیذٙ داضت. ایٜغٞس ً٘تش ِٛبس اس١بیٖ ٌٛشد. 

هالثص سا اص ١ٖ ُطٞدٕ ٝ ٗدجٞسش ًشدٕ دٝس ضٞد ٝ ثب ٗالی٘ت دستص ُزاضتٖ ٝ 

هٔجٖ ثشایص سٞصٙ اش اریتٖ ٗی ًشد. صٞست ُشكت٠ خٞدٕ ًح ٛطستٖ تب ث٢تش ثجیٜ٘ص.

ثذٝٙ ١بی ٝحطتٜبًی ٠ً اص ٗٚ داضت، حتی ت٘بٕ دٓخٞسیٝخٞد ثب ضذ.  سٞصٙ ٗی

دست اص ه٢شش ًطیذٟ ثٞد، اص ٗٚ دكبع ًشدٟ ثٞد، صخ٢٘بیٖ سا  ،داسٕای٠ٌٜ ٗٚ هذٗی ثش

حشكی ثشای دٓدٞیی ١یچ ثست٠ ثٞد، آؿٞضص سا ثی ٜٗت ث٠ ٗٚ دادٟ ثٞد ٝ ٗٚ ثبص ١ٖ 

ثب  دٛیبیصچوذس  ٛ٘ی یبكتٖ. تشٛح ثشای آدٗی ٗثْ ٗٚ، صیبدی ٢ٗشثبٙ ٝ احسبسبتی ثٞد.

ٝسٝد ث٠ ایٚ دٛیبی ای ثشای ٝ چ٠ تالش ثی٢ٞدٟ اص ٗٚ دٝس ثٞدٗٚ كشم داضت. چوذس 

دٖٓ ١شثبس ضٌست ٗی خٞسد. چوذس دسد داضت ٠ً ٗٚ ٗی ًشد ٝ ٝ خبٓی سشد ٝ ثی سٝح 
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ٓخت  ضست ٝ اضبسٟ چٜذ تبس اص ١ٞٗبی بٙطتثب اِٛ. اص اٝ، ثشای خٞدٕٗی سٞخت. ثیطتش 

 :ًشدٕ صٗض٠ٗایٜجبس صیشٓت ث٠ ثبصی ُشكتٖ ٝ ،  ٠ً صٞستص سا هبة ًشدٟ ثٞد یٝ ثشاه

 چٌبس ٗیٌٜی؟-

تبصٟ اِٛبس  .حٞاسٖ سا پشت ٗیٌشدی ٠ُٛٞ ١بیص سشش پبییٚ ثٞد. اٗب هشٗضی كضایٜذٟ

ی سی٠ٜ اش سا ٗطت ًشد ٝ دٟ..! س٘ت چپ هلس٠چٌبس ًشثب چ٠ ًسی  ثٞد ك٢٘یذٟ

 ُلت:

 ٗؼزست ٗی خٞإ.-

 ً٘ی ػوت ٛطست ٝ ادا٠ٗ داد:

 ایٜدٞسی خٞاة ثذٟ ٝ ثبٝس ًٜی.ث٠ ١ش سٝضی اٗتحبٙ ًشدٕ ٛطذ. ُلتٖ ضبیذ -

 ثذی ٛذاضتٖ...اٗب...احسبس خطٖ٘ كشًٝص ًشدٟ ثٞد. 

 چی ٛطذ؟ دٛجبّ چی ١ستی ٠ً ٛ٘یط٠؟-

سا س١ب ًشدٕ ٝ ٗچ ١ٞٗبیص  اٗب هصذ ٛذاضتٖ ثی خیبٓص ضٕٞ. ،ثٞددس تِٜٜب هشاس ُشكت٠ 

 دستص سا ُشكتٖ.

 تشٛح؟ تٞ دٛجبّ چی ٗی ُشدی؟ چی ٗی خٞای اص ٗٚ؟-

آ١ست٠ ُشدٛص سا حشًت داد ٝ ث٠ چط٘بٖٛ ِٛبٟ ًشد. سشٕ سا ً٘ی خٖ ًشدٕ 

 اش ُزاضتٖ.صیش چب٠ٛ دیِشٕ سا دست . اٗب ثبص ١ٖ علشٟ سكت."ثِٞ"یؼٜی
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 ثـٖٔ ًشدی ٠ً چی سٝ ثبٝس ًٜٖ؟ -

  ی چط٘ص سا ، ٗسبكت ًشٟٝ ُشس٠ٜ ی ثبصیِٞشث١٠بیص ٗثْ دٝ ثچ٠ ُش يٗشدٗ

تالش ًشد چب٠ٛ اش سا آصاد ًٜذ، اخبصٟ ٛذادٕ ٝ ثب ِٛبٟ، ١شچ٠  ُطتٜذ.ی دٝیذٛذ ٝ ثشٗیٗ

حس پش اص ٛ٘ی ٓشصیذ، اٗب ٗثْ س٘لٞٛی ٗشدُبٙ، ص ٝاداسش ًشدٕ حشف ثضٛذ. صذای

 ضٞسثختی ثٞد. 

١شثبس صٗیٚ خٞسدی اٝٗذٕ عشكت ٠ً ثٜٔذت ًٜٖ، ٗی خٞاستٖ ثـٔت ًٜٖ، ثجٞس٘ت،  -

صخ٘بت سٝ ثجٜذٕ، اٗب ٛزاضتی، اخبصٟ ٛذادی. یبسیٚ اخبصٟ داد ٝ ثب ١٘ذی٠ِ ؿص٠ خٞسدیٖ، 

ُٞش ثطٖ ٝاس٠ ٗٚ  ٗی خٞاستٖ تٞ اخبصٟ ٛذادی ٝ ت٢ٜبیی ٠٘١ چی سٝ تحْ٘ ًشدی. 

ٗٚ ١شچی  ٛخٞاستی. ،، ٛزاضتیدسداتحشكبت، پب ثذٕ ث٠ ضیغٜتبت، ٗش١ٖ ثزاسٕ سٝ 

ُلتی دٝست داضتٚ ٠ً صٝسًی ٛ٘یط٠. اٗب ی٠ چیضی سٝ پسٖ صدی ٝ  تٞ تالش ًشدٕ

 ..!ٛ٘ی دٝٛی پسش ػ٘ٞ.

 سا تٞی چطٖ٘ كشٝ ًشدٛذ. ضؼیق اٗب ػبصیطبٙ ٠ ُشث٠ ١ب ایستبدٛذ ٝ پٜد٠ ١بیثچ

 دٝست ٛذاضتٚ ١ٖ صٝسًی ٛ٘یط٠. -

اش ثشداضتٖ. هٔجٖ ث٠ خبی ٗٚ سٌٞت ًشد. دستٖ سا اص صیش چب٠ٛساٟ ُٔٞیٖ ثست٠ ضذ. 

سا  ؿٜ٘بى صذاهت سا هغغ ًشدٕ. ٛ٘ی تٞاٛستٖ ایٚ ثشای اٝٓیٚ ثبس، ٗٚ ت٘بس چط٘ی

ٜٗتظش ٗبٛذ ٠ً چیضی، حشكی، ٠ً٘ٔ ای اص د١بٖٛ  ١ٖ ٜٗتظش ٗبٛذ. خیٔی١ضٖ ًٜٖ. 
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اٗب  .ٗٚ اٗیذش سا اص اٝ ٛذصدٕٗؼدضٟ ضٞد ٝ  ،ضبیذ یٌجبس ثشخالف ثبٝسش ٠ً ثطٜٞد،

ایٜجبس ٝاهؼبً ثشخبست ٝ . ٗچص سا اص دستٖ ثیشٝٙ ًطیذ ٝ ثبص ١ٖ ٛباٗیذ ضذٛطٜیذ ٝ 

 سكت.

 **** 

آكتبة ُیش ٗبضیٚ سا پبییٚ دادٕ ٝ ١ٞٗبیٖ سا ٗشتت ًشدٕ. ٗستویٖ اص كشٝدُبٟ ث٠ ٗشاسٖ 

ٝ  خستِیاٗب ػشٝسی آٗذٟ ثٞدٕ. حتی دس ٗوش دٝش ُشكت٠ ٝ ٓجبس پٞضیذٟ ثٞدٕ. 

 اص ساٜٛذٟ پشسیذٕ:ٗشتت ث٠ ٛظش ثشسٖ. ٛ٘ی ُزاضت  ، كطبس١بی ٗختٔق سٝحی ٝ خس٘ی

 ای، چیضی تٞ ٗبضیٚ ٛذاسی؟ثشسی، ض٠ٛٞ-

 اش سا ث٠ دستٖ داد ٝ ُلت:ی خیجیًٜبس ًٞچ٠ پبسى ًشد ٝ ضب٠ٛ

 ١٘یٜٞ داسٕ.-

تب ٗٚ دس حبّ ضب٠ٛ صدٙ ١ٞٗبیٖ ثٞدٕ، ٗبضیٚ ػشٝس ثٞم ثٞم ًٜبٙ اص ًٜبس ٗب سد ضذ. 

آكتبة ُیش سا ثبال صدٕ ٝ اص دٝس ضب١ذ پیبدٟ ضذٙ تشٛح ٝ ٛبٗضدش ضذٕ. یٌی دٝثبس ثیطتش 

٠ٔ ثشٝٙ ١ٖ ٛتٞاٛست٠ ثٞدٕ حبضش ضٕٞ. اٗب حس خٞثی ٛذیذٟ ثٞدٗص. حتی دس ٗشاسٖ ث

ثب ٠٘١ ٗی ُلت ٝ    ، ًشد ضٞة ٗیآدٖٓ سا ِٛب١ص چیضی ثٞد ٠ً ث٠ ایٚ ٗشد ٛذاضتٖ. دس 

ث٠ . ٗی ُشیختاص دیذٙ ٗٚ ٗؼزة ٗیطذ ٝ اص ُلتِٞی ٗستویٖ ثب ٗٚ اٗب  ٗی خٜذیذ

ث٠ خض خٞثی چیضی  ٜذ١شچ٠ ُطتپذس ٝ یبضبس ُلت٠ ثٞدٕ ثیطتش تحوین ًٜٜذ ٝ آ٢ٛب ١ٖ 

 پیذا ٌٛشدٟ ثٞدٛذ.
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شٛح صیش ضْٜ ٗخلی ضذٟ صٞست تٖ. صیش ٛظش ُشكتػشٝس ٝ داٗبد سا دهت ثیطتشی ثب 

اش تدسٖ ًٜٖ ٝ ١٘یٚ ً٘ی ث٠ دٖٓ س چ٢شٟتٞاٛستٖ ٢ٛبیت ضبدی سا د ثٞد اٗب ٗی

ٛ٘ی تٞاٛستٖ ٌٜٗش ١شُض تشٛح ثشایٖ ٢ٖٗ ثٞد.  ٝ سؼبدت خٞضجختیثخطیذ.  آساٗص ٗی

 .ایٚ ضٕٞ

 ًبپیتبٙ؟ -

 ١ٖ ٝ ٗتلٌش ساٜٛذٟ ٗتؼدت ضذٕ.ی دسسشٕ سا ثشُشداٛذٕ ٝ اص دیذٙ چ٢شٟ

 چی٠؟-

 ض٘ب چوذس داٗبد سٝ ٗیطٜبسیٚ؟اٗب  ثش ثی ادثی ٛزاسیٚ.حْ٘  خسبست٠.-

ثب خیٔی ١ب دس استجبط ًطیذٛذ ٝ  ١ب ٠٘١ خب سشى ٗیساٜٛذٟثٜذ دٖٓ پبسٟ ضذ. اص ٓحٜص 

 ُب١ی ث٢تش ٝ ثیطتش اص ٗب اص ٠٘١ چیض خجش داضتٜذ.ثٞدٛذ ٝ 

 چغٞس ٠ِٗ؟-

 ، ساٟ ٛلس سا ثش ٗٚ ثست. تشس اص چیضی ٠ً ٗی خٞاست ثِٞیذ ِٗٚ ٝ ِٗٚ ًشد.

 آخ٠ ٗٚ ٗیطٜبس٘ص. ػضٞ سبصٗبٙ خبسٞسی٠. یؼٜی خبسٞس٠. چٜذ ثبس اٝٛدب دیذٗص.-

ثٞدٕ ٜٗتظش  چط٘بٖٛ سا تب خبیی ٠ً ٗیطذ تَٜ ًشدٕ. ٗسخشٟ تش اص ایٚ اٌٗبٙ ٛذاضت.

 خبسٞس؟؟ثِٞیذ دصد ٝ خالكٌبس است. اٗب 
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 چی؟-

 ذٝٙ تشدیذ خٞاة داد.ثسٝ ث٠ ٗٚ ًشد ٝ ایٜجبس 

 ٗغ٘ئٜٖ آهب. ضي ٛذاسٕ. خبسٞس٠.  -

ی ٗٚ؟ ثب خبسٞس؟ تٞی خب٠ًُٛشّات دیِش ثش سشٕ ًٞثیذٛذ.  ث٠ ١٘شاٟاِٛبس دٛیب سا 

 ثب هبعؼیت ُلتٖ:١٘یٚ خبعش  ث٠ٗحبّ ثٞد.  دختشػ٘ٞی ٗٚ؟

 ثب دختش ػ٘ٞی ٗٚ چیٌبس داسٟ؟ سبصٗبٙ خبسٞسیٟ ُشكتی. بثب یٌی دی٠ِ اضتجحت٘بً -

ثب دٝسثیٚ ٗٞثبیْ یي ٓحظ٠ ٠ً صٞست ٗیالد ث٠ س٘ت ٗب هشاس ُشكت، ٛیبٗذ ٝ ًٞتبٟ 

 تصٞیشش سا ثجت ًشد ٝ ُلت:

 ایٜٞ ثذیٚ ثچ٠ ١ب ت٠ ٝ تٞش سٝ دس ثیبسٙ. اضتجبٟ ٛ٘ی ًٜٖ. ٝاس٠ ای٠ٌٜ ٗغ٘ئٚ ضیٚ -

ػٌس سا ٗی ًشدٕ اضتجبٟ ٗیٌٜذ ٝ ث٠ خبعش ایٚ اضتجب١ص حبٓص سا ٗی ُشكتٖ. ثبثت 

ٝاحذ ضٜبسبیی كشستبدٕ ٝ چٜذ دهیو٠ ثؼذ خٞاة سا دسیبكت  یٌی اص دٝستبٖٛ دس ثشای

  "....سجحبٙ ٗیشحسیٜی...خبسٞس اسضذ سبصٗبِٙ"ًشدٕ...

استلبدٟ  ١ٖ ا ثخٞاٖٛ. اص اسٖ ٝاهؼیصی پیبٕ سادا٠ٗٛتٞاٛستٖ اص دستٖ اكتبد. ُٞضی 

إ سا چَٜ صدٕ. عٞسی٠ٌ ١ٞٗبی ضب٠ٛ خٞسدٟیؼٜی...ٝای خذای ٗٚ...! ٝ ایٚ ٌٛشدٟ ثٞد 

 چٜذیٚ تبسش اص سیط٠ ًٜذٟ ضذ. 

 ًبپیتبٙ؟ حبٓتٞٙ خٞث٠؟-
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چشا تحوین ٌٛشدٟ ثٞدٕ؟ چشا صٝدتش پشس ٝ خٞ ٌٛشدٟ ثٞدٕ؟ چشا ٠٘١ چیض سا ث٠ ٗٚ 

خذا خذا ٗی ًشدٕ  یبضبس ٝ پذس سپشدٟ ثٞدٕ؟ ٗٚ چغٞس ای٠٘٢ٜ اص تشٛح ؿبكْ ٗبٛذٟ ثٞدٕ؟

اص آٙ تشسٜبى تش ػٔت ٠ً كطبس سا تبة ثیبٝسد. ٠ٛ كوظ ث٠ خبعش تشٛح،  هٔجٖ ای٠٘٢ٜ

ی ٗب خبسٞس ٠حبضیثبیذ ث٠ ثبؽ هطَٜ ٝ ثیچشا  حضٞس یي خبسٞس دس خب٠ٛ ثٞد.

  خجش ثٞدٕ؟ثیإ دٛجبّ چ٠ ٗی ُطتٜذ؟ ٗٚ چشا دس حشیٖ اٗٚ ٗٚ ٝ خبٛٞادٟ ثلشستٜذ؟

 ًبپیتبٙ؟ -

، ثب ت٘بٕ دٝستبٖٛ ػ٘بست ثذٝٙ ای٠ٌٜ خٞاة ساٜٛذٟ سا ثذ١ٖ پیبدٟ ضذٕ ٝ هجْ اص ٝسٝد ث٠

  اظ٢بس ثی اعالػیثیطتشی دست پیذا ًٜٖ. اٗب ٠٘١ ت٘بس ُشكتٖ ث٠ٌٔ ث٠ اعالػبت 

س سبصٗبٙ . حتی آ٢ٛبیی ٠ً دخجشی ٗی صدٛذخٞدضبٙ سا ث٠ ثیضبیذ ١ٖ یب  ٗی ًشدٛذ

  .!..دستی داضتٜذخبسٞسی 

ٝاسد سبخت٘بٙ ضذٕ ٝ دٝس ایستبدٕ. ث٠ تشٛح ٠ً دس ٗیبٙ ثبصٝاٙ آٙ ٗشد ٗی سهصیذ ِٛبٟ 

. یي اصدٝاج دیِش، ضجی٠ اصدٝاج ٗٚ سخ ٗیذاد ٝ ایٜجبس ضذ ًشدٕ ٝ دٖٓ ثیطتش ٗچب٠ٓ

ثبسی ٠ً احسبس ضؼق ٝ ُیح ٗیشكت. آخشیٚ سشٕ . هشثبٛی ایٚ ثبصی تشٛح ثٞد

دستٖ سا سٝی ُشدٖٛ ُزاضتٖ تب اص تشًیذٙ س٢ُبیٖ خُٔٞیشی  ؟سشُید٠ داضتٖ ًی ثٞد

، ٝ ١ٞیتی دسٝؿیٚ تش آدٕ دسٝؿیًٜٖٚ. اص تصٞس ث٠ حد٠ٔ سكتٚ دختشػ٘ٞیٖ ثب یي 

. دیذ ٛ٘یدسست ١یچ تصٞیشی سا چط٘بٖٛ كطبسٕ ث٠ صٞست تصبػذی ثبال سكت٠ ثٞد ٝ 

سجحبٙ ث٠ س٘ت اتبم ٗی سٝد  ی تبسٕ ٜٗتظش ٗبٛذٕ ٝ تب دیذُٕٞض٠ ،ػٌٜجٞتٗثْ 
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چٜذ هذٕ خٞدٕ سا ث٠ اٝ سسبٛذٕ ٝ . ثب ث٠ ٝضٞح تشسیذتؼویجص ًشدٕ ٝ ُیشش اٛذاختٖ. 

ستٖ آٛوذس ُٔٞیص تٞاٛٗی  ٗی تٞاٛستٖ خبٛص سا ثِیشٕ. ساحتی . ث٠ چسجیذُٕٔٞیص سا 

سبیص اص آت٘بس ًٜذ. ث٠ صٗیٚ ٝ صٗبٙ سا ثلطبسٕ تب اٝ ١ٖ ٗثْ ٗٚ ثشای ٛلس ًطیذٙ 

، ٝ تالضی ثذٝٙ ١یچ حشفٝ ٗی ضٜبس٘ص  ٠ًك٢٘یذ ی ُشدٖٛ دٛذا٢ٛب ٝ س٢ُبی ثشآٗذٟ

صذای . ٝ ُٞضی سا ث٠ دستٖ دادای سا ُشكت ٗٞثبیٔص سا اص خیجص ثیشٝٙ آٝسد ٝ ض٘بسٟ

 ثٜٔذ ضذ. ٕ آٟ اص ٢ٛبدضٜیذٕ ٠ً سشداس ػٔی٘شداٛی سا 

صٛذُی ٗٚ اص دٝاصدٟ سبِٓی سخت ضذٟ ثٞد. ث٠ خض ٛبٗالی٘بت ٝ دسُیشی چیضی ث٠ 

خبعش ٛذاضتٖ. چ٠ چیض١ب ٠ً ٛذیذٟ ثٞدٕ، چ٠ ًبس١ب ٠ً ٌٛشدٟ ثٞدٕ، ث٠ چ٠ چیض١ب ٠ً 

ٗٚ ثؼذ اص  ستٞٙ كوشات. ٛٔشصیذٟ ثٞدایٜچٜیٚ  ستٞٙ كوشاتٖٝاداس ٛطذٟ ثٞدٕ، اٗب ١شُض 

اص ٝصٙ خٞدٕ تبة آٝسدٟ  ش كطبس ٝص٠ٛ ١بیی ثیطتش. ٗٚ صیٗشٍ ٗبدسٕ ١شُض ٛٔشصیذٟ ثٞد

سا  ت٘شیٜبت آٗٞصضیت٘بٕ ٛطذٛی  یِسبػت٢بُشسِٜی ٝ تطِٜی خِٜیذٟ ثٞدٕ،  ثٞدٕ، ثب

سٞختٚ آد٢ٗب، ت٠ٌ ت٠ٌ ضذٛطبٙ آٝسدٟ ثٞدٕ.  ٠ٕ ثیطتش ث٠ ضٌٜد٠ ضجب١ت داضت دٝاً

ثش اثش اٛلدبس، ضٌٖ ١بی پبسٟ ضذٟ، خ٘د٠٘ ١بی تشًیذٟ ٝ سش١بی ثشیذٟ ضذٟ سا دیذٟ 

ث٠ ٝ خٖ ث٠ اثشٝ ٛیبٝسدٟ ثٞدٕ. ٗٚ ١شُض دس ضٔیي ث٠ ًسبٛی ٠ً هصذ تدبٝص ثٞدٕ 

تشدیذ ٌٛشدٟ ثٞدٕ. ١ش ٓحظ٠ آٗبدٟ ثٞدٕ خبٖٛ سا ث٠ خبعش  ٗشص١بی ایشاٙ سا داضتٜذ

 ًطٞسٕ كذا ًٜٖ اٗب حبال...

 ٗثْ یي پتي ٗـضٕ سا ٛطب٠ٛ ُشكت. سجحبٙصذای 

ای ١ستی. احسبسی خشاثص ٌٛٚ. ٗی دٖٝٛ سخت٠، اٗب تٞ ی٠ آدٕ حشك٠ ًبپیتبٙ،-

 ثشخٞسد ٌٛٚ.
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صیش  ١بٓتش١بی چٜذ دٟ ًیٔٞیی ٗوبٝٗت ٗیٌشدٕ ٗٚ ث٠ دیٞاس تٌی٠ دادٕ ٠ً صٗیٚ ٛخٞسٕ. 

شادسٕ، ثشادس ٗٚ، ثشادس ٜٗی ٠ً ٠٘١ ٛذاضتٜذ. ث١ٖ سا  خٞدٕ حتی تبة ٝصٙپب١بیٖ ٝ حبال 

چیضٕ سا ث٠ پبی اٜٗیت ٗشدٕ ُزاضت٠ ثٞدٕ، خبئٚ ثٞد. اسٔح٠ هبچبم ٗیٌشد ٝ ث٠ دست 

ی . چٜذ ثبس اص اسٔح٠تٚ خٞدٕ سا سپش ٗیٌشدًٕسبٛی ٗی سسبٛذ ٠ً ٗٚ دس ٗوبثٔطبٙ 

 یبضبس ث٠ عشف ٗٚ ضٔیي ضذٟ ثٞد ٝ ٗٚ خجش ٛذاضتٖ؟

ذ سبّ ٗب اص ثیٚ ٗیشٟ. ثشادست ی٠ ضیغبٙ ا٠ُ حشف ثضٛی، ا٠ُ ٓٞ ثذی، صح٘ت چٜ-

خشاثص ش اٝٛوذس سِٜی٠ٜ ٠ً تٞ ١یچٌبسی ٛ٘ی تٞٛی ٝاسص ثٌٜی. ٝاهؼی٠. پشٝٛذٟ

 ی تشٛح پیذا ض٠. ث٠ خٞدت ٗسٔظ ضٞ.ٌٛٚ. ٓغلبً. اال٠ٛ ٠ً سش ٝ ٠ًٔ

اسٖ تشٛح، خٞٙ دس سُٖ خطٌبٛذ. چٜذیٚ سبّ ث٠ ػوت ثشُطتٖ. ث٠ سٝص١بیی ٠ً پطت 

 ُشكتٖ. ! ثبیذ ١شچ٠ صٝدتش تص٘یٖ٘ سا ٗیتب آسیت ٛجیٜذ ٝ حبال... هبیٖ ٗی ضذٗٚ 

 ی سشداس سٝ ثِیش. ثبیذ ثب١بش حشف ثضٖٛ.ض٘بسٟ-

 ث٠ سشػت اعبػت ًشد. ُٔٞیٖ سا صبف ًشدٕ.

 سشداس؟-

 چی ضذٟ یبسش؟ -

٠ً  پشسیذٕ ٗیحبال ٗی ك٢٘یذٕ چشا ٗشا ثشای ٗبٗٞسیت ٓجٜبٙ اٛتخبة ًشدٛذ. ١٘یط٠ 

اص یي خبسٞس ٝاهؼی ثشای ایٚ ٗبٗٞسیت استلبدٟ ٛ٘ی ًٜٜذ ٝ حبال ػٔتص پیص چشا 
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٠ ثٝ سپس  دس ٓجٜبٙسبّ ی ت٘شیٚ ٝ یي یي سبّ ث٠ ث٢ب٠ٛچطٖ٘ ایستبدٟ ثٞد. ٗشا 

اص خب٠ٛ دٝس ٠ِٛ داضتٜذ تب ثذٝٙ ٗضاحٖ ٝ سشخش ث٠ ثشادسٕ ثشسٜذ. اصدٝاج ثب ث٘ش،  یث٢ب٠ٛ

  ثب یي تیش دٝ ٛطبٙ صدٛذ ٝ ػدت سٝدستی خٞسدٟ ثٞدٕ ٗٚ...!

 ٝ ُلتٖ: سا ثشای ١ش ثشخٞسدی آٗبدٟ ًشدٕخٞدٕ 

ئٖٔ، ا٠ُ ایٚ ػشٝسی سٝ ث٢ٖ ٛضٛیٚ ٝ دست اص سش ثب ت٘بٕ احتشاٗی ٠ً ثشاتٞٙ هب-

ث٠ ضشاكتٖ ٢ٖٗ ٛیست چی ث٠ سشٕ ٗیبد اٗب دختشػٕ٘ٞ ثشٛذاسیٚ، ٠٘١ چی سٝ ٓٞ ٗیذٕ. 

 هسٖ ٠ً ایٌٜبس سٝ ٗیٌٜٖ.

 ؿشیذ.

 یبسش!-

 چیض ث٠ خض ٛبٗٞسٖ.ٗٚ دیِش چیضی ثشای اص دست دادٙ ٛذاضتٖ. ١یچ  ث٠ سیٖ آخش صدٕ.

 ض٘ب ٝ دست ی١شًبسی خٞاستیٚ ًشدٕ ٝ ٠ٛ ِٛلتٖ. اٗب اخبصٟ ٛ٘یذٕ دختشػٕ٘ٞ ثبصیچ٠-

هصذ  ٝ ثب ی٠ ػوذ ثبعْ حیثیتص سٝ ٠ٌٓ داس ًٜیٚ. یبضبس خبئ٠ٜ، هجّٞ.خبسٞس ض٘ب ثط٠ 

اٗب تشٛح ُٜب١ی ٛذاسٟ. ی٠ ساٟ دی٠ِ ٝاس٠ سسیذٙ ث٠ یبضبس پیذا ٛذاسٕ اصش دكبع ًٜٖ. 

ی اخبصٟ ٛذٕ احسبسبتٖ دس ًبسٕ خْٔ ایدبد ٠ًٜ، ٝظیل٠خٞسدٕ ٠ً هسٖ دسست٠ ٗٚ ًٜیذ، 

داسٟ.  اٗب ایٜذكؼ٠ ضشطخشضٖ پبش ٗی ٖٗٞٛ. ٗٚ دكبع اص ایٚ ًطٞس ٝ آدٗبض٠ ٝ تب آ

ایٚ حشف ب االٙ سضتیٚ پٜج٠ ٗیط٠. ُٝش٠ٛ ١شچی تیبضبس ٗبّ ض٘ب، تشٛح ٗبّ ٗٚ. 

 آخش٠ٗ...!
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 سشداس كشیبد صد.

ث٠  ٜی؟سشپیچی ٗی ً ًیاص دستٞسات  ت٢ذیذ ٗیٌٜی؟ ٝس ًی ؟دی٠ٛٝٞ ضذی پسش-

 كٌش ًشدی؟ص ػٞاهج

 ٝ دسیؾ ٗیٌٜذ. اش ثذ١ذست ٠ً خذاٝٛذ ٗی تٞاٛذ ث٠ ثٜذُٟب١ی ٗشٍ، ثضسُتشیٚ ٛؼ٘تی

خبسٞستٞٙ سٝ اص ض٘ب ٜٗٞ خٞة ٗیطٜبسیٚ سشداس. ًبسی سٝ ٠ً ُلتٖ اٛدبٕ ٗیذٕ. -

 ی ٗٚ ثیشٝٙ ثٌطیٚ. ١٘یٚ االٙ. خ٠ٛٞ

اص اتبم ثیشٝٙ سكتٖ  دستٖ ث٠ خٞٙ سجحبٙ آٓٞدٟ ٛطٞدثشای ای٠ٌٜ ت٘بس سا هغغ ًشدٕ ٝ 

إ تیش ی سی٠ًٜٜبسٟ پٜدشٟ ایستبدٕ. هلس٠دس حبٓی٠ٌ ث٠ صٛذٟ ثٞدٖٛ خٞدٕ ضي داضتٖ،  ٝ

. ث٠ یبضبس ِٛشیستٖ ٠ً ػشكبٙ سا دس آؿٞش یي هذٕ كبص٠ٔ داضتٖسٌت٠  تبیذ. ًط ٗی

ی اػذاٗص تب چٜذ ٝهت دیِش ضب١ذ صح٠ُٜشكت٠ ثٞد ٝ ٗیٟٞ دس د١بٛص ٗی ُزاضت. 

١بیٖ سا اص ثب چِٜي سٝدٟٗیطذٕ ٝ ًبسی اص دستٖ ثشٛ٘ی آٗذ. حس ًشدٕ ًسی 

 پذس ِٛبٟ ًشدٕ. چغٞس ثب ایٚ داؽ ًٜبس ٗی آٗذ؟ ث٠ث٠  .ذی ثغٜی ثیشٝٙ ٗی ًطٗحٞع٠

چوذس احت٘بّ  .ٗبدس تشٛح ِٛبٟ ًشدٕث٠  ٙ ثٞد.ذس ثشای ثیٟٞ ضذٙ خٞاٜٗب ِٛبٟ ًشدٕ. چو

سشخٞضب٠ٛ ثب ث٠ تشٛح ِٛبٟ ًشدٕ ٠ً  آخش دس ت سا تحْ٘ ًٜذ؟ ٝجداضت هٔجص ایٚ ٗصی

تٚ ٛی٠٘ خبٛص سا دس آؿٞش ی دیِش، ثبیذ خٜذیذ. تب چٜذ دهیو٠ یبسیٚ ٗیِلت ٝ ٗی

١شٓحظ٠ ثیطتش ٛخبػٖ ث٠ ضشط ای٠ٌٜ هجْ اص اٝ خٞدٕ ٛ٘ی ٗشدٕ. آجت٠ ، ٗیِشكتٖ

تب . اٗب ٛطستٖ ٗی خٞسدٕ، ٗید. ثبیذ هجْ اص ای٠ٌٜ صٗیٚ دا اش سا اص دست ٗیًبسایی
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 ث٠ ٗٚ اكتبد ٝ خٜذیذ ٝ ثشایٖ دست تٌبٙ داد. تشٛح یي صٜذٓی خبٓی یبكتٖ، چطٖ

. اُش ٝ ٠٘١ سا ٛبثٞد ًٜذ اٛذیطیذٕث٠ ث٘جی ٠ً هشاس ثٞد ٜٗلدش ضٞد  إ ث٢ٖ خٞسد...ٗؼذٟ

اص سشپب ٗبٛذٕ،  ٘ی ثشدٛذ..!ٛ ٠٘١ صیش ایٚ آٝاس ٗی ٗبٛذٛذ ٝ خبٙ ث٠ دس  ،ٗی ٛطستٖٗٚ 

  ث٠ تشٛح ٓجخٜذ صدٕ. اص ثیشٝٙ، اٗب سوٞط ًشدٕ دسٝٙ
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تالش وطزْ ترٛاتٓ زاذُ اتالٓ ٔا٘سْ. حتی تطای غصا ٞٓ تیطٖٚ ٘طفتٓ. ٞطچٝ  ػػطتا  

أا شٞٗ زضٌیطْ تیساض تٛز ٚ تٝ ٔٗ ٔداَ اظ تی ذٛاتی ٔی سٛذت، چطٕا٘ٓ ٘طس. 

ی یاسیٗ ضا تسىیٗ ذٛزْ ضسْ ٚ ضٕاضٜآضأص ٌطفتٗ ٕ٘ی زاز. تاالذطٜ تی ذیاَ 

 ٌطفتٓ. اٚ اظ ٔٗ تی حٛغّٝ تط تٛز.

 خٛ٘ٓ زازاش؟-

 وف زستٓ ضا ظیط سطْ ٌصاضتٓ ٚ ٌفتٓ:

 چغٛضی؟-

 تا تسذّمی خٛب زاز.

 زست اظ سطْ تط ٕ٘ی زاضٜ وٝ. ایٗ زذتطٜ  اٌٝ ایٗ تط٘ح ٚ ضفماش تصاضٖ تٟتط ٔیطٓ.-

 ٚ ٌفتٓ:ٔطٚض وطزْ وٝ زٚضْ حّمٝ ضسٜ تٛز، تطای تاض ٞعاضْ زستاٖ ِطظاٖ ٚ وٛچىی ضا 

 تسٜ یىی ضٚ زاضی وٝ ایٙمسض ٍ٘طا٘تٝ ٚ حٛاسص تٟت ٞست؟-

 وٕی آضاْ ضس.

 لطتٛ٘ص تطْ تایس تٝ خای آزٔیعاز، ضیاف آفطیسٜ ٔی ضس. زائٓ سطش تٛ...-

 حطفص ضا لغغ وطزْ. 
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 ودایی االٖ؟-

 آٞی وطیس ٚ ٌفت:

ٕ٘یسٖ تٟٙا تاضٓ. اٌٝ ٔی زٚ٘ستٓ ایٙمسض تا ٘سیٓ ٚ تٟطاز لطاضٜ تطیٓ تیطٖٚ. اخاظٜ -

 ػعیع ٔیطٓ ظٚزتط افسطزٜ ٔی ضسْ. 

ی سٍٙیٗ زاضز. تٝ ٕٞیٗ ٞایص، یه زَ غٍٕیٗ ٚ یه سیٙٝٔی زا٘ستٓ پطت ِٛزٌی

 ذاعط تا خسیت پطسیسْ:

 تیاْ؟تٛ٘ٓ تیاْ پیطت. یاسیٗ؟ تط٘ح ٕ٘ی تٛ٘ٝ زٚستص ضٚ تٟٙا تصاضٜ. أا ٔٗ ٔی  -

 ایٙثاض زیٍط تظاٞط ٕ٘ی وطز.

 ٍٔٝ زیطٚظ تٟٓ ٍ٘فتی ٔیٍصضٜ؟-

 ٌفتٓ.-

 زضٚؽ ٌفتی؟-

 ٞٙٛظ تچٝ تٛز.اظ ٘ظط ٔٗ زِٓ تطایص ضفت. یاسیٗ 

 ٔٗ تا حاال وی تٝ تٛ زضٚؽ ٌفتٓ؟-

 ٘س أا تٕاْ ٘ٝ.ٛتؼضی غػٝ ٞا وٕطً٘ ٔی ضچٖٛ زضٚؽ ٔی ٌفتٓ. أا 

ی تٍصضٜ، پس ٔی تٛ٘ٓ تحُٕ وٙٓ. زض ٚالغ چاضٜٚلتی تٛ ٔیٍی ٔیٍصضٜ ٚ لطاضٜ -

 ای ٘ساضْ. زیٍٝ
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 وٕی تٝ غسایٓ ذطٛ٘ت ترطیسْ ٚ ٌفتٓ:

تٍصضٖٚ ٚ زٚتاضٜ  ٞطخٛض زٚست زاضی ذٛضٓ ٕ٘یاز ایٙدٛض تثیٕٙت یاسیٗ. أطة ضٚ-

تا لسضت تطٌطز ذٛ٘ٝ. ترٛای ٚاسٝ ایٗ چیعا ٚا تسی ٚای تٝ حاَ ٔطىالت تعضٌتط. 

 حاال تیاْ یا ٘ٝ؟ط. ٔدٙٛ٘ٓ اظ زضز ػطك ٕ٘طزٜ، چٝ ضسیسٜ تٝ تٛ. ذٛزت ضٚ خٕغ وٗ پس

 ذٙسیس.

٘سیٓ ٚ تٟطاز زضوٓ ٔیىٙٗ. ٚاسٝ ٘ٝ لطتٛ٘ت. تٛ ٔیای یٝ زست وتىٕٓ ٔیع٘ی. حسالُ -

  ٔطسی. پیٍیطیاتٕٞٝ 

 ٔٗ حاَ ذٙسیسٖ ٘ساضتٓ.

 ؟تاضٝفطزا ٔٙتظطتٓ.  -

 آٜ غّیظ تطی وطیس ٚ ٌفت:

 اٚوی ذاٖ زازاش. اٚوی.-

تٗ ذستٝ ٚ پط تٙطٓ ضا اظ ترت وٙسْ ٚ ِثاسٟایٓ ضا ػٛؼ وطزْ. زِٓ ٔاِص ٔی ضفت. 

تٛی پیاظزاؽ زاذُ ساذتٕاٖ پیچیسٜ تٛز. تٝ آضپعذا٘ٝ ضفتٓ ٚ ٔٙا ضا زض حاَ آضپعی 

 ی تعضٌی اظ ٌٛضت سطخ ضسٜ ٌطفتٓ ٚ ٌفتٓ:زیسْ. تطای ذٛزْ ِمٕٝ

 ی سفطت چی ضس؟تط٘أٝ-
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 وٕی سطسٍٙیٗ تٛز.

تا ضیطیٗ ذاْ٘ٛ ٔطغَٛ آٔازٜ وطزٖ ٔطاسٓ أطة تٛزیٓ. فطغت ٘طس. اظ اظ غثح -

 غصای ظٟط ٞست. ٌطْ وٙٓ ٚاست؟

 سطْ ضا تىاٖ زازْ.

 ٘ٝ. یٝ ِمٕٝ زیٍٝ اظ ٕٞیٗ ٔی ذٛضْ. ذٛضٕعٜ ضسٜ. ساػت چٙس لطاضٜ تیاٖ؟-

 تٝ تؼس. 9ٌفتٗ تؼس اظ ضاْ ٔیاٖ. احتٕاالً -

تاؽ ضفتٓ. ٞٙٛظ چٙس ساػتی فطغت تٛز وٝ  ِمٕٝ تٝ زست اظ آضپعذا٘ٝ ذاضج ضسْ ٚ تٝ

تٝ وٓ ٚ وسطی ٞا ضسیسٌی وٙٓ. زِٓ ٔی ذٛاست ثأط ضا تثیٙٓ أا پاٞایٓ ٔطا تٝ آٖ 

سٕت ٕ٘ی تطز٘س. تطخیح زازْ وٕی وٙاض استرط تایستٓ ٚ ٘فس تٍیطْ. أا غسای ٞك 

 صتٙستط پیثأط ٚ ٘دٛای تط٘ح ٔسیطْ ضا تغییط زاز. پسطْ ٌطیٝ ٔی وطز...! ی ذفٝٞك 

ٚ الی زضذتٟا زیسٔطاٖ. تط٘ح ٔطغَٛ پان وطزٖ ظا٘ٛی ثأط تٛز ٚ زض ٕٞاٖ حاَ  ضفتٓ

 ٔی ٌفت:ٞٓ 

ٞیچ اضىاِی ٘ساضٜ ٚلتی ظٔیٗ ٔی ذٛضی یا یٝ خاییت زضز ٔیٍیطٜ ٌطیٝ وٙی. ٌطیٝ -

 ذیّی ذٛتٝ لطتٛ٘ت تطْ. پسط ٚ زذتط ٞٓ ٘ساضٜ. ٞطٚلت زضزت اٚٔس ٌطیٝ وٗ، تاضٝ

 ذاِٝ ٔیاز اضىات ضٚ پان ٔی وٙٝ. اغالً ٞٓ ذداِت ٘ساضٜ. ؟پٙثٝ
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ٔی زا٘ستٓ ثأط تٝ غٛضت شاتی ٔغطٚض است ٚ اظ ٌطیٝ وطزٖ ذٛززاضی ٔی وٙس. تاضٞا اظ 

ٕٞٝ ضٙیسٜ تٛز وٝ ٔطز ٘ثایس ٌطیٝ وٙس ٚ حاال تط٘ح چیعی ٔتفاٚت ضا تٝ اٚ آٔٛظش 

 ٔیساز. 

ایٕاٖ ٚ ػطفاٖ ٞٓ ٌطیٝ ٔیىٙٗ. ٌطیٝ ٔٙٓ ٌطیٝ ٔیىٙٓ. ٔٙا خٖٛ ٞٓ ٌطیٝ ٔی وٙٝ. -

 وطزٖ چیع تسی ٘یست ذاِٝ خٖٛ.

اش ٍ٘اٜ وطزْ ٚ تطای خّٛ ٘طفتٗ، تٝ زضذتی تٝ ٔطتٟای وٛچه ثأط ٚ ِثٟای تطچیسٜ

ٚاض ٔٗ تٝ  ٛز زاضت، ٕٞیٗ احساس زیٛا٘ٝػطمی ٚخاٌط  زض ٕٞاٖ ٘عزیىی چسثیسْ.

 ثأط تٛز. 

 ِٚی تاتاْ ٌطیٝ ٕ٘یىٙٝ.-

 تٕاْ تٙٓ ٌٛش ضس تطای پاسد تط٘ح. خٛاتص ذیّی چیعٞا ضا تطایٓ ٔطرع ٔیىطز.

ٚ ی ٌفتٝ؟ تاتات ٞٓ ٚلتی ٔثُ ضٕا وٛچِٛٛ تٛز ٌطیٝ ٔی وطز. اٌٝ االٖ ایٙمسض لٛیٝ و-

 ٚاسٝ ایٙٝ وٝ تٝ ٚلتص ٌطیٝ وطزٜ. ٞیچی ضىستص ٕ٘یسٜ 

تٓ تٝ ثأط ٔی زاز. ػٛاعف ِثرٙس ضٚی ِثٓ ٘طست. تط٘ح آٖ چیعی ضا وٝ ٔٗ ٔی ذٛاس

ٚ  زازٖ احساسات ضاضا، زٚضی اظ تاٚضٞای غّظ ضا، تطٍٚ٘طا تٛزٖ ٚ ٘طاٖ  ا٘سا٘ی

اٌط لطاض تٛز ا٘تراب وٙٓ، ٘طاٖ زازٖ ٔٗ زض چطٕٓ پسطْ. ٚ لٛی ٕٞچٙیٗ لٟطٔاٖ 

ضفتاض تطخیح ٔیسازْ ثأط ٔثُ تط٘ح ٟٔطتاٖ ٚ ذٍٛ٘طْ تاضس تا ٔثُ ٔٗ سطز ٚ ٔٙدٕس. 
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ضایس تٛلغ ظیازی تٛز أا ی ٔدَٟٛ ذٛزْ ضاحت ٔی وطز. تط٘ح تا ثأط، ذیآِ ضا اظ آیٙسٜ

 تط٘ح ثأط ضا تٟٙا ٕ٘ی ٌصاضت.

اش ضا ٘طا٘ٓ زاز ٚ ثأط تالفاغّٝ ظا٘ٛی ظذٓ ضسٜ، آ٘مسض وٝ ٔطا  تثیٙٙس. ْ٘عزیه ضس

 ٌفت:

 تاتا، افتازْ...-

 ضٚی پا ٘طستٓ تا تٟتط ظذٕص ضا تثیٙٓ. 

تیطتط ذطاضیسٌی تٛز، أا ٔی زا٘ستٓ سٛظش تسی زاضز. تٝ ضٚش تط٘ح ٚاضز ػُٕ ضسْ. 

 ی ٔٗ ذٛب ضسٜ.تٛسٕٝ٘ی ذٛاستٓ تثٛسٕص ٚ تٝ زضٚؽ ٚازاضش وٙٓ وٝ تٍٛیس تا 

 ٔی زٚ٘ٓ زضز زاضٜ تاتا خٛ٘ٓ. أا یٝ وٓ وٝ تٍصضٜ ذٛب ٔیطٝ. -

 تا زلت تیطتطی ظا٘ٛیص ضا تطضسی وطز.

 تٛ ٞٓ تچٝ تٛزی، ٚلتی زضزت ٔی اٚٔس ٌطیٝ ٔی وطزی؟-

 سٍٙیٙی ٍ٘اٜ تط٘ح ضا احساس وطزْ.

ٟٔطتٖٛ ظذٕٓ ٛش ضا٘س ٘ثٛزْ وٝ یٝ ذاِٝ تط٘ح ٌطیٝ ٔی وطزْ. أا ٔٗ ٔثُ تٛ ذ-

. ذٛش تٝ حاِت وٝ ٕٞچیٗ ٚ ایٟٕٙٝ زٚستٓ زاضتٝ تاضٝ ضٚ تٕیع وٙٝ ٚ ٔٛاظثٓ تاضٝ

 ای زاضی. ذاِٝ

 سطزضٌٓ ٍ٘اٞٓ وطز.
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 ٔأاٖ ٞٓ ٘ساضتی؟ ٔثُ ایٕاٖ ٚ ػطفاٖ؟-

 سطْ ضا چپ ٚ ضاست وطزْ.

  ٘ساضتٓ.-

 ذاِٝ تط٘ح اٖٚ ٔٛلغ ودا تٛز؟-

 وطز.لثُ اظ ایٙىٝ ٔٗ خٛاب تسٞٓ ضٚ تٝ تط٘ح 

 ی ٔٗ زٚست ٘ساضتی؟ تاتاْ ضٚ تٝ ا٘ساظٜ-

 ایٙثاض ٔٗ سٍٙیٙی ٍ٘اٞٓ ضا ضٚی تط٘ح ا٘ساذتٓ. زست ثأط ضا ٌطفت ٚ تٛسیس ٚ ٌفت:

 اٖٚ ٔٛلغ ٔٗ ذیّی وٛچِٛٛ تٛزْ. ٔثُ االِٖ ضٕا. تّس ٘ثٛزْ وٝ.-

 ثأط تیٗ ٞطزٚی ٔا ایستاز ٚ ٌفت:

ٝ تاش. اٌٝ ظٔیٗ ذٛضز ٘اظش وٗ. ذة االٖ وٝ تعضٌی. تاتاْ ضٚ ٔثُ ٔٗ زٚست زاضت-

 تاضٝ؟

**** 

ای ٞٓ ٘یٕٝ ٞای ضة تٛز وٝ تٝ ذا٘ٝ تاظٌطتٓ. ٌطفتاض ثٕط ضسٜ تٛزْ ٚ تٝ ٞیچ ٘تیدٝ

والفٝ تٛزْ. اْ تٝ ضست احتیاط ٔی وطز٘س. چٖٛ ٔیسا٘ستٙس ٔٗ چىاضٜٓ. یٕ٘ی ضسیس
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ضسٖ،  استطس ضٙاساییتٟٓ ضیرتٝ تٛزْ. ظ٘سٌی زض آٖ ذا٘ٝ اظ ضىٙدٝ تستط تٛز. 

ٕٞىالْ ٚ ٕٞسفطٜ ضسٖ تا ٔطتی خا٘ی ٚ آزٔىص ٚ ضثٟای عٛال٘ی وٙاض ثٕط وٝ 

اٍ٘اض تطای ضسیسٖ تٝ غثح ساِٟا عَٛ ٔی وطیس. ٞطتاض وٝ لاضك تٝ زٞاٖ ٔیثطزْ 

اضٟس ذٛزْ ضا ٔی ذٛا٘سْ. ٕٔىٗ تٛز ٔسٕٛٔٓ وٙٙس. ٞطتاض وٝ ثٕط وٙاضْ تىاٖ ٔیرٛضز 

ای تٛی سطْ ذاِی وٙس. آٚضزْ. ٕٔىٗ تٛز ٌِّٛٝ ػضالتٓ ضا تٝ حاِت آٔازٜ تاش زض ٔی

 اْ ٚ تا اتس ضاٞی تطای ٘داتٓ ٘رٛاٞس تٛز.احساس ٔی وطزْ زض ظ٘ساٖ ٌٛاتٕاال ٌیط افتازٜ

تا ٚخٛزیىٝ زض ضا تٝ آٞستٝ تطیٗ ضىُ ٕٔىٗ تاظ وطزْ، غسای ضؼیف ٚ ذٛاتاِٛزش ضا 

 ضٙیسْ.

 یاسط؟-

 تٝ ترت تسْ ِؼٙت فطستازْ. حاال تایس چسثیس٘ص ضا تا ذٛز غثح تحُٕ ٔیىطزْ. 

 تیساضت وطزْ؟-

چطاؽ ذٛاب ضا ضٚضٗ وطز ٚ ٘طست. تسٖٚ ایٙىٝ ٍ٘اٞص وٙٓ پیطاٞٙٓ ضا اظ تٗ تیطٖٚ 

 وطیسْ ٚ ضّٛاض ضاحتی پٛضیسْ.

 ذیّی ٔٙتظطت ٔٛ٘سْ. اظ تس زیط وطزی ذٛاتٓ تطز.-

تٛخٟٓ ضا خّة وطز. تطای ایٙىٝ اظ ضخ  تی زض ٚ پیىطشذٛاب ساتٗ تٙفص ٚ ِثاس 

 زازٖ ٞطٌٛ٘ٝ اتفالی پیطٍیطی وٙٓ ٌفتٓ:

  واضْ عَٛ وطیس. ذیّی ذستٓ.-
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ضا تا خایی وٝ ٔیطس عَٛ زازْ  تٕاْ ٔطاحُزست ٚ غٛضت ضستٓ ٚ ٔسٛان ظزْ ٚ 

تّىٝ ترٛاتس. أا ٚلتی تطٌطتٓ زیسْ تٝ تاج ترت تىیٝ زازٜ ٚ وأالً ٞٛضیاض است. 

تالفاغّٝ ٌطز٘ٓ ضا ای ٘ثٛز. وٙاضش زضاظ وطیسْ ٚ آغٛضٓ ضا تٝ ضٚیص ٌطٛزْ. ٜچاض

 تٛسیس ٚ سطش ضا ضٚی سیٙٝ اْ ٌصاضت ٚ ٌفت:

زِٓ ذیّی تطات تًٙ ضسٜ یاسط. ذیّی وٓ ٔیثیٕٙت. یا ٘یستی، یا ٚلتی ٔیای اٚ٘مسض -

 ی؟ وی تاٞات حطف تع٘ٓ؟ وی لطاضٜ تٝ ٔٗ تطسای وٝ فمظ ٔی ذٛاتی. پس ٔٗ ذستٝ

اظ  اش ٔطا تٝ فىط فطٚ تطز. اٌط تٝ زٚست زاضتٙٓ ضه ٔی وطز واضْ ساذتٝ تٛز.ٌالیٝ

 ای تٝ ٔٛٞایص ظزْ ٚ ٌفتٓ:فٟٕیسْ چٝ ٔی ذٛاٞس. تٛسٝفطْ ٘ٛاظضص 

 حك تا تٛئٝ. ٔؼصضت ٔیرٛاْ. -

 سطش ضا تّٙس وطز.

ٔی تٛ٘ٝ  تؼضی ٚلتا احساس ٔیىٙٓ ٔثُ اٖٚ اٚائُ ٚاست خصاب ٘یستٓ. یٝ ٔطز چمسض -

ضن تٍٛ ٕٞیطٝ ٔٗ پیطمسْ ٔیطٓ. چطا یاسط؟  ؟اظ ظ٘ص خسا تاضٝ ٚ ٞیچی اظش ٘رٛاز

 ٔٙٛ ٕ٘ی ذٛای؟ پای وسی ٚسغٝ؟تٟٓ. 

زست تطزْ  ٔٗ تطای ایٙىاض ٔٙاسة ٘یستٓ. حاال تیا ٚ زضستص وٗ. ِؼٙتی. ٞعاض تاض ٌفتٓ

 ٚ اٚ ضا زٚتاضٜ تٝ فضای تیٗ تاظٚا٘ٓ تطٌطزا٘سْ ٚ ٌفتٓ:
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تٛ وٝ اظ ضطایظ واضی ٔٗ ذثط زاضی ذاْ٘ٛ غطغطْٚ. اٚ٘مسض ٞالوٓ وٝ تْٕٛ حساْ -

یازْ ضفتٝ. حتی ٌطسٙٝ ٞٓ ٕ٘یطٓ. تٟٙا چیعی وٝ ٚاسٓ ٔٛ٘سٜ ایٙٝ وٝ تٛ ضٚ تغُ وٙٓ ٚ 

 ظٖ زیٍٝ ضٚ اظ ودا آٚضزی آذٝ؟ایٗ تٛی ذٛضت ضٚ تطْٙٛ ٚ تسترتیاْ یازْ تطٜ. 

وٝ تٝ ٔٗ ٕ٘ی آٔس ٞٓ، ٔی تٛا٘ست ذغط٘ان  ایتٛخٝ ٘اٌٟا٘ی ٚ حطفٟای ػاضما٘ٝ

سىٛتص وٝ عٛال٘ی ضس، تیطتط تاضس. تایس خا٘ة احتیاط ضا ضػایت ٔی وطزْ. 

 تٛسیسٔص ٚ ٌفتٓ:

 لٟط ٘ىٗ. تٍٛ چیىاض وٙٓ وٝ خثطاٖ ضٝ؟-

حسی وٝ ٔثُ  یه چیعٞایی ٕ٘ی تٛا٘ست فیّٓ تاضس. ٔثُ ایٗ حسطت تٛی غسایص.

 اظ سط اٍ٘طتا٘ص تٝ تٙٓ ٔٙتمُ ٔیطس. 

فمظ ٔٗ تاضٓ ٚ تٛ. ٔستمُ ظ٘سٌی وٙیٓ. تیا اظ ایٗ ذٛ٘ٝ تطیٓ یاسط. یٝ خایی وٝ -

ذٛزٖٔٛ زٚتا. ٔا حتی ٔاٜ ػسّٓ ٘طفتیٓ. ٞیچ ٚلت ٘تٛ٘ستیٓ تا ٞٓ تٟٙا تاضیٓ. ٔٗ یٝ 

 ذٛ٘ٝ ٔیرٛاْ ٚاسٝ ذٛزْ. تا وی لطاضٜ ایٙدا تٕٛ٘یٓ؟

تٝ ٔغعْ سپطزْ وٝ حطفٟایص ضا تٝ سطػت آ٘اِیع وٙس. عثیؼتاً ٘ثایس ٕٞچیٗ چیعی ضا 

ضٙٛز تیٓ ٕاْ ٞسف آٟ٘ا ٘عزیه ٍ٘ٝ زاضتٗ ٔٗ تٝ ذٛزضاٖ تٛز. زضذٛاست ٔی وطز. ت

وی ٚ ودا ایٗ  ای تطایٓ وطیسٜ تٛز٘س؟چٝ ٘مطٝچیعی اظ ایٗ ٔٛضٛع تٝ ٔٗ ٍ٘فتٝ تٛز. 

حتی ٕ٘ی زا٘ستٓ آچٕع ضسْ. ٘مطٝ ضا وطیسٜ تٛز٘س وٝ اظ چطٓ تچٝ ٞا زٚض ٔا٘سٜ تٛز؟ 

 تاالذطٜ زَ تٝ زضیا ظزْ ٚ ٌفتٓ: ػىس اِؼُٕ زضست وساْ است. ٔٛافمت یا ٔراِفت؟
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ٕ٘یطٝ. حطفطٓ ٘عٖ. ٔٗ یٝ ٔاٜ یٝ ٔاٜ ٔیطْ ٔأٛضیت. تٛ ضٚ ته ٚ تٟٙا ودا ِٚت -

 وٙٓ؟ اٚ٘ٓ تٛ وطٛضی وٝ ٞیچ خاش ضٚ ٕ٘ی ضٙاسی. 

 ٔٗ فاغّٝ ٌطفت ٚ ٌفت: اظ

 ٘ثاضٓ چی؟تٟٙا ذة اٌٝ زیٍٝ -

. ثٕط، ثٕط ٕٞیطٍی ٘ثٛز. ًِٙ ٔیعززض تاٞٛش تٛزٖ ثٕط ضىی ٘ساضتٓ. أا یه چیعی 

ٔستی تٛز وٝ حس ٔی وطزْ ػٛؼ ضسٜ أا أطة ػدیة تٛز. ٍ٘اٞص، غسایص، 

ضا ز٘ثاَ  ْٔٛٞٛ زض زِٓ ٘طست ٚ تا زلت حطوات زستص ٞایص. تطسیحطفٟا ٚ ذٛاستٝ

وطٛی پاترتی ضا تیطٖٚ وطیس ٚ واغصی  ضا زضآٚضز. تطس تعضي ٚ تعضٌتط ضس ٚ  وطزْ.

  پٛضا٘س.ٕٞٝ خا ضا 

 چی؟ ٜ یٝ ٔاٜ تطی ٚ ٔٗ ضٚ تٟٙا تصاضییٝ ٔا ٘تٛ٘یزیٍٝ  اٌٝ-

ظتا٘ی وٝ تّس تٛزْ اظ شٞٙٓ ٞط ٕیسْ. . ٔؼٙی ذغٛط ضا ٕ٘ی فٟتا ضسٜ ضا تاظ وطزْواغص 

 ظتاٖ ٔازضی...!حتی  .پطیس

 ایٗ چیٝ؟-

 تٝ غٛضتٓ ظَ ظزٜ تٛز.وٙىاضٍطا٘ٝ 

 ٕ٘ی تیٙی؟ -
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تطاتطش وٝ ٕ٘ی ذٛاستٓ تپصیطٔص. زض یه چیعی ٔثثت تٛز. چیعی خٛاب زیسْ. ٔی 

 ٔماٚٔت ٔی وطزْ ٚ ٕ٘ی زیسٔص.

زِٓ ٔیرٛاست ٚاسٝ ٌفتٙص یٝ ضطایظ ذاظ ٚ ضٔا٘تیه یاسط. ذیّی  ْٔٗ حأّٝ-

 چٖٛ ٞیچ ٚلت ٘یستی.  ٕ٘یطٝ،ٚاسٝ آزٔی ٔثُ تٛ وٙٓ. أا ایداز 

ٞا ٚ ی تعضي زض تسٖ ٔی ساظز. ضطیاٖ، یه حفطٜٞطخا اغاتت وٙستٝ . ستٌِّٛٝ ،ٌِّٛٝ

اش تاػث ٞا ضا سٛضاخ ٔیىٙس ٚ ا٘طغی آظاز ضسٜٚ ٔاٞیچٝ اغّی ضا لغغ  یضي ٞا

تیٗ  ستا ضتسیا فطقست أا ٌِّٛٝ ای. ٌِّٛٝ،وٙی وٝ آتص ٌطفتٝ ٔیطٛز احساس

 وطٙس،ٞط زٚ ٔیٛز تا ٌِّٛٝ ای وٝ تٝ ضیٝ ٔی ذٛضز. ای وٝ تٝ لّة ضّیه ٔی ضٌِّٛٝ

 زٚٔی تطای ٔطزٖ تٝ اِتٕاس ٚازاضتٚ تسٖٚ ظخط واضت ضا ٔیساظز، أا اِٚی سطیغ 

 ٚسظ ٔیساٖ ٔی ایستازْ ٚتایس ، زاضتٓ اْضیٝٚ زض لّة  وٝ ٞاییٌِّٛٝتا ٔٗ ٚ ىٙس. ٔی

    ٔی ضلػیسْ.ٔی ذٙسیسْ ٚ 

**** 

 ِیال حطف ظزی؟تا -

 ٜ زاز تٝ ٕٞطاٜ ذطٌٛضص تسٚز.ثأط ضا ضٞا وطز ٚ اخاظزست 

تٝ ػٙٛاٖ ٔٙٓ  أٙیت ٚ آضأص ضٚ تٝ ػطك تطخیح ٔیسٜ.ٔیٍٝ ِٚی  ذیّی. اْٚٞٛ.-

 وسی وٝ ٌٙس ظزٖ تٝ ػاضمیص، ذیّی ذٛب زضوص ٔیىٙٓ ٚ تٟص حك ٔیسْ. 

 ٌصاضتٓ. ٓضا پطتزستٟایٓ 
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 پس تػٕیٕص ضٚ ٌطفتٝ.-

 یص خصاب تط اظ ٔٗ تٛز.طاسٕاٖ ٚ زض ٚ زیٛاض ٚ زضذتٟا، تآوطزٖ تٝ ٍ٘اٜ 

ٔؼّٛٔٝ یاسیٗ سط تٝ ٞٛا ٚ تی ذیاَ ٘یست. آزْ حساتیٝ. ٔثُ فىط وٙٓ ٌطفتٝ. پسطٜ -

تٍٓ یاسیٗ ضٚ ، یٝ ٕٞچیٗ وسی ضٚ ا٘تراب ٔیىٙٝ. ذسا ػالّی ٔثُ ِیالوٝ یٝ زذتط

 حٕالتاش.چىاض وٙٝ تا ایٗ 

 ای تاال ا٘ساذتٓ ٚ ٌفتٓ:ضا٘ٝ

 یعایی ضٚ تایس تدطتٝ وطز. حتی اٌٝ ذٛزتچا تٝ ٘ظط ٔٗ ِیال اضتثاٜ ٔی وٙٝ. یٝ أ-

  اضتثاٞٝ.واضت وٝ  ٞٓ تٟت تٍٗتسٚ٘ی ٚ ػآِ ٚ آزْ 

ی ٌٛضٓ ضا الِٝ ٍ٘اٞٓ وطز. آٖ ٞٓ تٝ ذاعط حیطتی وٝ ٌطیثا٘ص ضا ٌطفتٝ تٛز.تاالذطٜ 

 ٚ تٝ چطٕاٖ ٌطزش ِثرٙس ظزْ. ذاضا٘سْ

تچٝ زاض ضسٖ. ٔثُ یا  ػطكچیعا اضتثاٞطٛ٘ٓ لطٍٙٝ. ٔثُ تؼضی  ضاست ٔیٍٓ ذة.-

ایس ض ٚ اٌٝ ٔی ذٛاستٓ تٝ زضست ٚ غّظ واضْ فىط وٙٓ االٖ ثأط ضٚ ٘ساضتٓ ...ٔٗٔثالً 

زٚ٘ٓ تٝ چطٓ ٕٞٝ ذٛزذٛاٞیٝ. أا ی ٔ زاضٜ.ٕ٘ی فٟٕیسْ پسض ضسٖ چٝ ِصتی  ٞیچ ٚلت

ضستٝ تٛزْ.  ذٛزْثأط ٘ثٛز، ٔٗ ذیّی ٚلت پیص زست اظ ذٛزذٛاٞی تی ٘ظیطیٝ. اٌٝ 

ایٗ . وِٙٝیال ٞٓ تٝ ٔؼدعٜ تاٚض واش  ی ظ٘سٌیٕٝ.ٔؼدعٜ ،شٝوطزْ أا ٘تیدزیٍٛٚ٘ی 

ٕٞص حیفٝ  .ثاضٝفطزا ٕ٘ٔىٙٝ ٞست ٚ أطٚظ  ضٝ.ٚ تی اضظ ٚ ٔسرطٜ ذیّی وٛتاٜ ز٘یا
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اظ ٕٞٝ چی ذٛزت ضٚ  تٝ ذاعط تطسات ٚ ز٘ثاَ ضٚیاٞات ٘طیٚ  زِت ضٚ ذفٝ وٙی

ػمّت ٔیٍٝ اظ ٔٗ ی، ٘اأیسی، ٕٞیٗ تٛ...اظ ٔٗ ٔی تطسی، ٘اضاحتٔثالً . ٔحطْٚ وٙی

پیطٟٙازْ ضٚ ضز وٙی ٚ حیفٝ وٝ ِٚی ٔٗ تٟت ٔیٍٓ  ی ٚ سط ضاٞٓ سثع ٘طی،تٕٛ٘ ضزٚ

ضٚ تا پسطػٕٛی تساذاللت ٚ ذاظ ضا٘س زاضتٗ یٝ ضٚظ فٛق اِؼازٜ فطزا تا ٔٗ ٘یای ٚ 

  اظ زست تسی.

 ضا ضٚی ِثص وطیس.ظتا٘ص 

 ودا لطاضٜ تطیٓ؟-

ایٗ زذتط ٔی تٛا٘ست تط تسْ ٕ٘ی آٔس ِپص ضا تٍیطْ ٚ تا خا زاضت تپیچا٘ٓ. ٍٔط ٌاٞی 

 اش غّثٝ وٙس؟حس فضِٛی

  ٕ٘ٛ٘ی.ذٛاب ذیّی ظٚز. . غثح ذثطت ٔیىٙٓغثح ظٚز -

 ٚ تسٖٚ ایٙىٝ تٝ سٕتص تچطذٓ ٌفتٓ: ْٕٞا٘دا ٔا٘س ٚ ٔٗ ٚاضز ٔسیطْ ضساٚ 

 ٔیاز.. تٟت ٙساظذٛضٍالت ضٚ ٞٓ ت اٖٚ ٌٛضٛاضٜ-
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هجْ اظ سٞاض دیسا ضس. ی سطٛح ١ٖ سط ٝ ٠ًٔ ًبضٕ ضا اٛدبٕ زازٕ ٝ ث٠ ذب٠ٛ ثطُطشٖ،سب ٗٚ 

ثی آضایطص ث٠ غٞضر سبزٟ ٝ  ٝ سذس ٗط٘ئٚ ضسٕزاضجٞضز  زض اظ ثسش٠ ثٞزٙضسٛص 

ِٛبٟ ًطزٕ ٝ خٔٞی دٞظذٜس ظزٖٛ ضا ُطكشٖ. ٠ٛ اثطی اظ ذط چطٖ ذٞش ٛوطص ثٞز ٝ ٠ٛ 

اش. ث٠ ٛظط ٗیطسیس ١طچ٠ زٕ ١ٞٗبی ض١ب ضسٟ ٝ اسٞ ًطیسٟ ٠ٛ ١بی ضهػبٛص ُٝٞضٞاضٟ

سٞاض ضس  زسشص ثٞزٟ دٞضیسٟ ٝ ١ٞٗبیص ضا ١ٖ ث٠ ٗحٌ٘شطیٚ ضٌْ ٌٗ٘ٚ ثسش٠ ثٞز.

ی ِٛبٟ ُصضایص ث٠ سبذش٘بٙ ضٝ ث٠ ضٝیی ٝ ظیط ٓت سالٕ ًطز. خٞاثص ضا زازٕ ٝ ٗشٞخ٠

 ١ٜٞظ ٜٗشظط ثٞز؟سؼدت ًطزٕ. ضسٕ. 

 سبػز ٠ٛ ٝ ٛی٠٘.ُلشی غجح ظٝز. االٙ -

 ُلشٖ. اذالم سطضصسٞخ٠ ث٠ ثی 

 ًٖ طّٞ ًطیس.ٕ. ی٠ سزی ثبیس ًسی ضٝ ٗی-

 ًدب ٗیطیٖ؟-

ر ٗیِطكز ٠ً ػالٟٝ ثط خٞاة ٗثجز، اظ ٗطاسٖ زیطت ٛطأ اشحٞغِٔیضبیس ثی 

ً٘ی ضیط٠ ضا دبییٚ زازٕ سب ١ٞا ث٠ ٗـعش  ی ٗحطٗیز ١ٖ ذٞاٛسٟ ضسٟ ثٞز.غیـ٠

 ثطسس.

 رٞضیٖ.غجح٠ٛٞ ث-

 غسایٖ ضا غبف ًطزٕ. سٌٞر ًطز، اٗب حطًبر اِٛطشبٛص ث٠ ضسر ػػجی ٝ ًالك٠ ثٞز.
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 ٗی سٞٛسشی ی٠ ٠ً٘ٔ ثِی ٠ٛ ٝ ذالظ.  ٗٚ ٛبضاحشی؟چش٠؟ ایٜوسض اظ ثیطٝٙ اٝٗسٙ ثب -

اٗب ٓجص ضا ُعیس ٝ ثبظ ١ٖ چیعی ِٛلز. اِٛبض ٗی ذٞاسز اظ زضُیطی خُٔٞیطی ًٜس. 

 ٗؼصة ثٞزٛص ٗؼصثٖ ٗیٌطز.

 ث٠ ذبطط یبسیٚ ٝ ٓیال ٛبضاحشی؟-

 دبییٚ سط ًطیس.ی س٘ز ذٞزش ضا ضیط٠

 اٖٝٛ ١سز.-

چیعی ٝازاضش ًٜٖ. اُط ٛ٘ی ذٞاسز ثیبیس اخجبضی اظ سطػشٖ ًبسشٖ. هػس ٛساضشٖ ث٠ 

 ٛجٞز.

 ٗی ذٞای ثطُطزیٖ ذ٠ٛٞ؟-

 ُطٟ ضٝسطی اش ضا ضْ ًطز ٝ ُلز:

 ٠ٛ. ٛ٘ی ذٞإ ثطُطزٕ ذ٠ٛٞ. كوط ٗی ذٞإ ثسٖٝٛ ًدب ٗیطیٖ؟-

 ُلشٖ ذت. غجح٠ٛٞ ثرٞضیٖ.-

 سطش ضا ث٠ س٘ز ٗٚ چطذبٛس.

 اظ ًی سب حبال ٗٚ ٝ سٞ ثب ١ٖ غجح٠ٛٞ ٗی ذٞضیٖ؟-

 ب٠ٛ ای ثبال اٛساذشٖ ٝ ُلشٖ:ض
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 اضزیج٢طز. 22اظ اٗطٝظ، -

 اش ضا ضٝی زسز ٗٚ، ٠ً زٛسٟ ضا ٗطز ًطزٟ ثٞزٕ، ُصاضز ٝ ُلز:ید ظزٟ زسز

 ٗیط٠ زضسز خٞاثٖ ضٝ ثسی؟ -

ضبیس ث٢شط  ٓحٜص ٝ سطٗبی ذطِ٘یٜی ٠ً اظ دٞسشص سبطغ ٗیطس، اغالً زٝسشب٠ٛ ٛجٞز.

 ثٞز ٗٚ ١ٖ سٌٞر ٗی ًطزٕ.

ر ثی سلبٝر ثطٖ، ث٠ ٗطزٟ ٝ ظٛسٟ ضسٞٛی، ًبضی ٗیٌٜی ٠ً طظ خٜٞٙ ٗیٗٗٚ ضٝ ث٠ -

١ط ضت ضكشبضار ضٝ ٗطٝض ٗی ًٜٖ سب ٜٖٗ ضثبر ثٞزٙ ضٝ یبز ثِیطٕ، دیططكشٖ ٗی ًٜٖ اٗب 

ٝهشی ٗیجیٜٖ ظذ٘ی ١سشی، ٝهشی كٌط ٗی ًٜٖ ٠ٌٜ٘ٗ زٓز ضٌسش٠  ٗثْ اح٘وبثبظ 

ی٠ خٞضی ی، ٗیِی زٝض ٝ ثطٕ ٛجبش، اظ اسبهز ثیطٖٝٛ ٗی ًٜ ٗیبٕ ططكز ٝ سٞ ثبظ ،ثبض٠

چٜس سبػز ٝٓی چیٚ ٗیٜساظی ضٝ ثیٜیز ٠ً احسبس ٗی ًٜٖ زاضٕ حبٓز ضٝ ث٢ٖ ٗیعٖٛ، 

زػٞسٖ اِٛبض زذشط ػ٘ٞی ٗحجٞثشٖ. ٠ً  غحجز ٗی ًٜیثب١بٕ  طٞضیثؼسش ٗیبی ٝ 

 ِی ُٞضٞاضٟ هطَٜ ١بر ضٝ ١ٖ ثٜساظ.ٗیسبظٟ ، ٛلطٟزٝ ٗی ًٜی ث٠ ی٠ ضٝظ ذبظِ

 ِٛبٟ ًطزٕ ٝ ُلشٖ:ث٠ ُٞض٢بیص 

  .ٜٛساذشی ٝٓی -

 چط٢٘بیص ضا كطاخ سط ًطز.
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ضٝحٖ ضٝ اظ ایٚ ثیطشط سطى سطى ثب ًب١ص ٝ اكعایص زٗب، ٗی ذٞای ی خسیسٟ؟ ثطٛب٠ٗ-

 ؟ ١سكز اظ ایٚ ضكشبضار چی٠ یبسط؟ًٜی

 اذٖ ًطزٕ.

بٙ، احشطاٖٗ ذٞة چیعی٠. زٟ سبّ اظر ثعضُشطٗب. یبسط چی٠؟ یب ثِٞ دسط ػ٘ٞ، یب یبسط ذ-

 یب آهب یبسط...

اش ٓجرٜس ی ثؾ ًطزٟدٞكی ًطز ٝ ػوت ٛطسز. ث٠ هیبك٠اّٝ چط٢٘بیص ُطز ضس ٝ ثؼس 

ظزٕ. اٗطٝظ ٛجبیس زٓرٞض ٗیطس. اٗطٝظ س٢ٖ سطٛح ثٞز. ثطای ذٞزِ ذٞزش. ث٠ ١٘یٚ ذبطط 

 ُلشٖ:

ٗثْ آزٗبی ػبزی ذٞش ضٝ اٝٛدٞضی زٗبؿز ضٝ ًح ٝ ٠ًٓٞ ٌٛٚ. هطاضٟ ی٠ ضٝظ -

 ٛیز ثسی ٛساضٕ. ٛشطس.ثِصضٝٛیٖ. 

 ث٠ ذیبثبٙ ظّ ظز ٝ ٛدٞا ًطز.

سٞ ٛیز ثس ٛساضش٠ ایٜدٞضی حطف ظزِٙ سٞ، یؼٜی ی٠ چیع سطسٜبًی دطز ٗبخطاسز. -

 ثبضی؟ ٗیط٠ ١٘چیٚ چیعی؟

ی ػٔی چخ ثعٖٛ. اٗب سطخیح زازٕ ذٞزٕ ضا ث٠ ًٞچ٠ یؼٜی طٞضی ُلز ٠ً ثطٜٕٞ ضٜیسٕ.

اٗطٝظ ًطیسٙ ضا ١ٖ كطاٗٞش ًٜس اٗب  ٗی سٞاٛسشٖ طٞضی خٞاثص ضا ثس١ٖ ٠ً ٛلس

 س٢ٖ سطٛح ثٞز.

**** 
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ضت ػدیجی ثٞز. ث٠ ١طًس ِٛبٟ ٗیٌطزٕ، زاضز ٗی ذٜسیس. اظ زٝض ٠٘١ چیع زض -

١طًس ث٠ ایٚ هطِٜشطیٚ حبٓز ٌٜٗ٘ص هطاض ُطكش٠ ثٞز. آضاٗص، ػطن، ذٞضجرشی. 

ٗد٘ٞػ٠ ٗی ِٛطیسز، حسطر زاضشٚ ایٚ ذب٠ٛ ٝ ذبٛٞازٟ ٝ ایٚ آز٢ٗب ٗثْ ذبض زض 

ی زضٝؿیٚ ذجط زاضز، ٗٚ ثٞزٕ. س٢ٜب ًسی ٠ً اظ ایٚ دٞسش٠ٝخٞزش ٗی ذٔیس. زض ٝاهغ 

س٢ٜب ًسی ٠ً ٛ٘ی سٞاٛسز اظ س٠ زّ ثرٜسز ٗٚ ثٞزٕ. س٢ٜب ًسی ٠ً ١طٓحظ٠ آضظٝی 

ظٗبٙ زهیوص  اش آؿبظ ضٞز.ٞز ػ٘ٔیبر ػٔی٠ ث٘ط ٝ ذبٛٞازٟهطاض ثٗطٍ ٗیٌطز ٗٚ ثٞزٕ. 

اٗب ١ط ٓحظ٠ اٛشظبضش ضا زاضشٖ. سحویوبسٖ زض ٗٞضز یبضبض ٝ ضا ث٠ ٗٚ ِٛلش٠ ثٞزٛس. 

١ط هسٕ ٠ً ثطٗیساضشٖ ثیطشط ٗی سطسیسٕ. ثبٛسش ١ٖ ث٠ خب١بی ذٞثی ٛطسیسٟ ثٞز. 

١ط یطٝٛص ثٌطس. یبضبض چٜبٙ زض ٗطزاة كطٝ ضكش٠ ثٞز ٠ً ١یچٌس ٛ٘ی سٞاٛسز ث

ث٠ كطاضی  ُب١یٓحظ٠ زٖٓ ٗی ذٞاسز ذلشص ًٜٖ ٝ ثِٞیٖ ٠ً اظ ٠٘١ چیع ذجط زاضٕ. 

١ٞٗبی ذٞزٕ ضا ٗیٌٜسٕ سب زضز ث٠ سیٔی ٗیعزٕ ٝ ث٠ غٞضسٖ زازٛص كٌط ٗیٌطزٕ ٝ ثبظ 

زض حبّ ثطضسی آذطیٚ ضاٟ ٗٚ یبزآٝضی ًٜس ٠ً چ٠ ١سشٖ ٝ ٠ً ١سشٖ ٝ ًدب ١سشٖ. 

اػشطاف هّٞ طف ٗیعزٕ ٝ اظ ططین ثبیس ثب ٗوبٗبر حٌٗ٘ٚ ثٞزٕ. چبضٟ ای ٛساضشٖ. 

اُط هجْ اظ زسشِیط ضسٙ ذٞزش ضا ٗؼطكی . ثطازضٕ ضا ٛدبر ٗیسازُٕطكشٚ ٝ ١ٌ٘بضی، 

ثبیٌٞر ضسٟ ثٞزٕ، ٗٞضز ث٠ ذبطط ٗوبٝٗز زض ثطاثط زسشٞضار، ٗیٌطز، اػسإ ٛ٘ی ضس. 

ذیبٖٓ حساهْ ؿؿت هطاض ُطكش٠ ثٞزٕ، حشی سطزاض ػٔی٘طزاٛی ١ٖ خٞاثٖ ضا ٛ٘یساز، اٗب 

ٙ اظ ایٚ ذب٠ٛ كطغز ثیطشطی زض اذشیبضٕ هطاض ثب هطغ ضسٙ زسز سجحب٠ً ضاحز ثٞز 

سٞاٛسش٠ ثٞزٕ اظ كطٗبٛسٟ ٝ ٌٗبكبر ث٠ سرشی  ثؼس اظ ضٝظ١ب دیِیطی ٝ .ُطكش٠ اسز
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 ثب ضٜبذشی ٠ً اظ ضٝحیبسص زاضشٖ ذٞة ٗی زاٛسشٖ اٗبػ٘ٔیبر ٝهز ٗالهبر ثِیطٕ، 

ٝ زض  اسززض١بی دیص ضٝیٖ هلْ، آ١ٜیٚ ٝ ٗشؼسز ٝ ظٗبٙ ث٠ ضسر ٗحسٝز ٝ حیبسی 

ضبٙ ضا ی ٗطاسٖ ٗسرطٟإ ضا اظ زسشٖ ضثٞزٟ ثٞز. حٞغ٠ٔچٜیٚ ضطایطی سطٛح ١ٖ ُٞضی

ٛساضشٖ، كبسح٠ ذٞاٛسٙ ١ب ٝ غٔٞار كطسشبزٙ ١بی ضیطیٚ ذبٖٛ ٝ ثوی٠، ٜٗؤجٖ ٗی ًطز. 

چوسض ٠٘١ ٛوص ثبظی ًطزٙ ضا ذٞة ثٔس ثٞزٛس، ٠٘١ حشی سطٛدی ٠ً كٌط ٗیٌطزٕ سبزٟ 

بٕ زؿسؿ٠ ١بیی ٠ً زاضشٖ ضكشبضش سٞخ٢ٖ ضا خٔت ًطزٟ ثٞز. ثب س٘ٝ ٗؼػٕٞ اسز...! 

ِٛب٢١بی ٗسإٝ ٝ ث٠ ، ٙ ُٞضی ٝ سذس ُطیرشٚ اظ دیص چطٖ٘سالضص ثطای هبدیس

ذیبّ ذٞزش ٗرلیب٠ٛ ث٠ سبػز، ُیط ًطزٙ ؿصا زض ُٔٞیص، ضكشٜص ث٠ آضذعذب٠ٛ ث٠ ١ط 

طاٖٛ ٗیٌطز. ی آٌی، سٜس ٝ ًٜس ضسٙ ٛلس٢بیص ٝ حشی حطًز ػػجی دب١بیص ِٛث٢ب٠ٛ

حبؾط ثٞزٕ هسٖ ثرٞضٕ یي چیعی ضا حشی ٗی سٞاٛسشٖ ٓطظش زسشبٛص ضا ثجیٜٖ. ٗٚ 

د٢ٜبٙ ٗیٌٜس ٝ ثعُشطیٚ ثبظیِط اٗطت اٝسز. ٝهشی ظطك٢ب ضا خ٘غ ًطزٛس ٝ ث٠ آضذعذب٠ٛ 

زض  دسضشث٠ ٜٗبسجز سبِٓطز ثی سبثو٠ دبظّ ضا ًٜبض ١ٖ چیسٕ. ٗی٢٘بٛی هطؼبر ضكشٜس، 

ٛطسش٠ زض ١ط ٝ سطس ، ذبٗٞش ًطزٙ س٘بٕ ٗٞثبی٢ٔب، اٛشظبض ثبؽی ًٞضسطیٚ ٛوط٠

ٝ  ضا سطخبیص ُصاضزدبظّ ی آذطیٚ س٠ٌ ی سیعٕٝ ضب٠ٗ ضٖ ٛظبٗی حطًشص...ٝ سن...

 ،سب آٗسٕ اظ خب ثطذیعٕ ٝ ث٠ سطاؿص ثطٕٝاظ ضٝحٖ اظ ضسر ٝحطز ٗطز.  ثرص ٝسیؼی

ظَٛ زض ث٠ غسا زضآٗس ٝ اسلبهبر ثؼسش ٗثْ ًبثٞس ثط سطٕ ١ٞاض ضس. سطٛح س٘بٕ 

اٗیس ٛبچیعٕ ضا  ٝ ث٠ ضٝی ٗٚ ثسزضا٢١بیی ضا ٠ً ث٠ ٛدبر احش٘بٓی یبضبض ذشٖ ٗیطس، 

ی ٢ٗطٟ ١بی ً٘طٕ ضا ٗی ضٜیسٕ ٝ ثطای هس ذٖ ٛباٗیس ًطز. غسای ضٌسشٚ زا٠ٛ ث٠ زا٠ٛ

یبضبض اظ زسشٖ ضكز. ًبض اظ زسشٖ ذبضج ضس. ٌٛطزٙ ث٠ ١طچیعی ٗشٞسْ ٗی ضسٕ. 
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٠ً ٗی سٞاٛسشٖ سطٛح ضا ث٠  ٝٛسی ذسا هسٖخبٖٛ، ذٖٞٛ، اظ زسشٖ ضكز ٝ ث٠ ذسا ثطازضٕ،

 ذبطط ایٚ ح٘بهشص ذل٠ ًٜٖ...!

**** 

چٜبٙ ٗج٢ٞر ضسٟ ثٞز ٠ً اذٖ ٝ سرٖ ضا كطاٗٞش ًطز. یي ِٛبٟ ث٠ كؿبی ثبظ ٝ ظیجبی 

ٗٚ. ضاحشص ُصاضشٖ ٝ ذٞزٕ ضا ثب ٜٗٞ ٗطـّٞ ًطزٕ  ضسشٞضاٙ ٗی اٛساذز ٝ یي ِٛبٟ ث٠

 ٝ ٝهشی زیسٕ ًٞسبٟ ٛ٘ی آیس ُلشٖ:

 ٛ٘ی ذٞای اٛشربة ًٜی؟-

 ٜٗٞ ضا ثطزاضز ٝ ُلز:

 ٚ خبیی سٞ س٢طاٙ ١سز ٝ ٗطشطیص ثبضی.كٌط ٛ٘ی ًطزٕ ثسٝٛی ١٘چی-

ی اِٛٔیسی ٝ كطاٛسٞی ضا ثل٢ٖ٘ ٝ اظ ای٠ٌٜ ُطاسٚ ٗطؽ ٝ سؼی ًطزٕ كطم ثیٚ غجحب٠ٛ

 ثبزٗدبٙ ضا ث٠ ػٜٞاٙ غجحب٠ٛ سطٝ ٗی ًٜٜس، چٜسضٖ ٛطٞز. 

ٗطشطیص ٛیسشٖ ، اٗب ١ٖ ٗی زٖٝٛ ١سز ٝ ١ٖ ٗی زٖٝٛ دبسٞم سٞ ٝ یبسیٚ ایٜدبسز-

 ی ٗٚ ٛیسز. چٞٙ ٌٗبٙ ٗٞضز ػاله٠

 ی ثیٚ زٝ اثطٝیص ضا ًٖ ًطز.كبغ٠ٔ

 ٗسیٖ ایٜدب؟دس ٝاس٠ چی اٝ-
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 ذسا ضا ضٌط یي ٛی٘طٝ ٝ چبی سبزٟ ١ٖ ایٚ ٝسط دیسا ٗی ضس.

ذت چٞٙ سٞ ایٜدٞض خب١ب ضٝ زٝسز زاضی. ًٓٞس ثبض٠، ازای اضٝدب ضٝ زض ثیبضٟ، ٠٘١ -

ی ٓجطٞٙ ٝ ی٠ كٜدبٙ ه٢ٟٞ، غسز ضٝضٜلٌطی ثطزاضٙ ٝ ثب چِٜبّ ثب ی٠ سیِبض ُٞض٠

  ُطاسٚ ٗطؽ ٝ ثبزٗدٞٙ ثرٞضٙ.

 ثبالذطٟ ذٜسیس.ذٜسیس. 

 . ١یچ ٝهز زضسز ٛ٘یط٠.٠احسبسز ث٠ ثبزٗدٞٙ، ٗثْ احسبسز ث٠ ٜٗ-

 ٝ ُلشٖ: ًق زسشٖ ضا ضٝی ُطزٖٛ ُصاضشٖ

 ٠ٛ. سٞ  ی٠ احش٘بّ ؾؼیق ٝخٞز زاضٟ، ٝٓی ٝاس٠ثبزٗدٞٙ ٝاس٠ -

ُبضسٚ ٠ً آٗس ٗٚ ٛی٘طٝ ث٠ ١٘طاٟ چبی سلبضش اش ٗحٞ ٛطس ٝ ثیطشط ١ٖ ضس. ذٜسٟ

آ٢ٖٛ زض حبٓی٠ٌ ذجط زاضز حشی ثب زیسٛص ظثبٖٛ ! طؽ ٝ ثبزٗدبٙ...ازٕ ٝ اٝ ُطاسٚ ٗز

ٗٚ ١ٖ ٛشٞاٛسشٖ ٓجرٜسٕ ضا اظ چط٘ص د٢ٜبٙ ًٜٖ. زٓص ث٠ ایٚ  خٞش ٗی ظٛس.

 اٛشوب٢ٗبی ًٞچي ذٞش ثٞز. ٜٗٞ ضا ًٜبض ُصاضشٖ ٝ ُلشٖ:

 ث٠ یبسیٚ ذجط زازی؟-

 ؿٖ ث٠ غٞضسص ثبظُطز.

 ضسٕ ثِٖ. ٗدجٞضآذط ضت دیبٕ زازٟ ثٞز ٠ً چ٠ ذجط؟ -

 ی سبییس ً٘ی دبییٚ ثطزٕ.سطٕ ضا ث٠ ٛطب٠ٛ
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ًبض ذٞثی ًطزی. ١ط زٝ ططف سػ٘ی٘طٞٙ ضٝ ُطكشٚ ٝ ثبیس دبی ػٞاهجطٖ ث٘ٞٛٚ. -

 ث٢شطٟ اظ ایٚ ث٠ ثؼس ٗب زذبٓز ٌٜٛیٖ.

 ث٠ ٛظط ٗیطسیس ثـؽ ًطزٟ، ثطای ای٠ٌٜ ذٞزش ضا ذالظ ًٜس ثحث ضا ػٞؼ ًطز.

 االٙ ثیساض ثط٠ ٝ ثجی٠ٜ ٗٚ ٛیسشٖ ؿػ٠ ٗی ذٞضٟ.ًبش دٜج٠ ضٝ ١ٖ آٝضزٟ ثٞزیٖ. -

 ز١بٖٛ ثطای ُلشٚ حطكی ثبظ ضس، اٗب ٜٗػطف ضسٕ ٝ ث٠ خبی آٙ ُلشٖ:

 ث٠ ٜٗب سذطزٕ ٗٞاظجص ثبض٠. سٞ ِٛطاٙ ٛجبش.-

 ً٘ی زسشبٛص ضا زض ١ٖ دیچ ٝ سبة زاز ٝ ُلز:

 ضاسشص ٗیرٞاسشٖ زض ٗٞضز ی٠ ٗٞؾٞػی ثب١بر حطف ثعٖٛ... -

 زاضشٖ، ِٛب١ٖ ضا اظ ظذ٢٘بی ضٝی زسشص ُطكشٖ ٝ ُلشٖ:اظ ٗٞؾٞػص ذجط 

 ثصاض ثؼس اظ غجح٠ٛٞ. كؼالً ُطاسٜز ضٝ ثرٞض. -

**** 

ثؼس اظ ٗطذع ضسٛص ك٢٘یسٕ ذٞزًطی ًطزٟ...!ًسی ث٠ ٗٚ ِٛلش٠ ثٞز، ضبیس ١ٖ ُلش٠ 

ثٞزٛس ٝ ٗٚ ٗشٞخ٠ ٛطسٟ ثٞزٕ، یب ضبیس دیسایٖ ٌٛطزٟ ثٞزٛس ٠ً ثِٞیٜس، ٛ٘ی زاٖٛ. اٗب 

ػػجبٛی ضسٕ ٠ً زٖٓ ٗیرٞاسز ثطٕٝ ٝ ًبض ٛبس٘بٗص ضا ض٠ًٞ ٝ ضٜیسٕ آٛوسض ٝهشی 

 س٘بٕ ًٜٖ. 
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زًشط ٗیِلز، ٛعزٟ ٠ً خٔت سٞخ٠ ٠ًٜ، ظزٟ ٠ً ث٘یطٟ. ٗٚ ٛ٘ی زٖٝٛ چطٞض سٞٛسش٠ -

چطٞض سٞٛسش٠ ١٘چیٚ ًبضی ثب ذٞزش ث٠ٌٜ؟ اظ سطسٖ ایٜطٞض ػ٘ین ضُص ضٝ ثجطٟ. 

ی٠ زهیو٠ ١ٖ س٢ٜبش ثصاضٕ. ا٠ُ ثبظ  ٛ٘ی سٖٞٛخطار ٛساضٕ دبٕ ضٝ اظ ذ٠ٛٞ ثیطٝٙ ثصاضٕ. 

 سٌطاض ٠ًٜ چی؟

زض حبٓی٠ٌ ثب ذطٖ٘ ٗجبضظٟ ٗیٌطزٕ، ًٜبض اسشرط ایسشبزٕ ٝ ث٠ سبضیٌی ثی اٛش٢بی ثبؽ ظّ 

 ظزٕ.

ضت ػطٝسیص ٝٓص ًطز ٝ ضكز ایٜدٞضی ٛطس، حطكٖ ٛ٘یع٠ٛ اٝٙ ٗطسی٠ٌ حشی ٝهشی -

٢٘یٖ چی ضسٟ، سٞ ١ٖ ٠ً اغالً ٛیسشی. سٞ ثِٞ چی ضسٟ زازاش؟ چطٞض ٠٘١ چی ٠ً ثل

ث٠ ١ٖ ضثط دیسا ًطز؟ ای٠٘٢ٜ اسلبم ضٝ چدٞضی سحْ٘ ًٜیٖ ٗب؟ یبضبض چی ٗیط٠؟ ث٘ط 

چی ٗیط٠؟ ثبٗط چی ٗیط٠؟ سطٛح چی ٗیط٠؟ ذبٛٞازٗٞٙ دًٞیس. ثبیس چیٌبض ًٜیٖ؟ ٠٘١ 

ثِیٖ؟ ا٠ُ یبضبض ضٝ اػسإ ًٜٚ؟ ا٠ُ سطٛح ث٠ ثبٗط چی ١َٜ ًطزیٖ. ٠٘١ هبطی ًطزیٖ. 

 ایٜجبض ٝاهؼبً ث٘یطٟ؟ چ٠ ثالیی ث٠ سطٗٞٙ اٝٗسٟ؟

ذٞزٕ ثٞز زسز  إٗطٍ ٝ ظٛسُی ث٠ سطٛح ُلش٠ ثٞزٕ اُط ، دبی ١٘یٚ اسشرطیي ضت

 ٗطٍ ضا اٛشربة ٗی ًطزٕ. ٗٚ ث٠ ذٞزًطی كٌط ًطزٟ ثٞزٕ ٝ اٝ اٛدبٗص زازٟ ثٞز.

غٞضر ثطبش ٝ ١٘یط٠ ذٜساٛص دیص چطٖ٘ ٛوص ثسز. ثبٝضٕ ٛ٘یطس. سب ثب چطٖ 

ضا١ٖ ضا ث٠ س٘ز سبذش٘بٙ آ٢ٛب ًح ًطزٕ. غسای یبسیٚ  ذٞزٕ ٛ٘ی زیسٕ ثبٝضٕ ٛ٘یطس.

 ضا اظ دطز سطٕ ضٜیسٕ.

 زازاش...سٞ ضٝ ذسا ی٠ چیعی ثِٞ. زاضٕ زی٠ٛٝٞ ٗیطٖ.-
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ض٢ٜبی س ذبٓی ٗبٛسٟ ثٞز، ٗی سٞذز ٝ إ اظ ثایسشبزٕ ٝ ٗطش٢بیٖ ضا ُطٟ ًطزٕ. ٗؼسٟ

ٝٛس كؼبّ ضا . احسبس ٗی ًطزٕ یي زٗبسٞظاٙ زضٝٙ چطٖ٘ ث٠ ًٞیط ٓٞر سٞض ظزٟ ثٞز

ثطُطشٖ ضٝی زٝضٖ حْ٘ ٗیٌٜٖ. ١٘بٛوسض سِٜیٚ، ١٘بٛوسض ذططٛبى، ١٘بٛوسض ًطٜسٟ. 

ٝ زسش٢بیٖ ضا ضٝی ضب٠ٛ ١بی یبسیٚ ُصاضشٖ ٝ ِٛب١ٖ ضا ث٠ چط٘بٛص ٗید ًطزٕ ٝ 

 ١بی سٞاٖٛ ضا زض غسایٖ ضیرشٖ ٝ ُلشٖ:خطػ٠ آذطیٚ

زی٠ِ ثچ٠ ٛیسشی. ٗطز ٜٖٗ ٛ٘ی زٖٝٛ چی ٗیط٠. ٛ٘ی ذٞإ زٓساضی آٌی ثسٕ. سٞ -

. ثبیس ذٞزر ضٝ ثطای ١ط اسلبهی آٗبزٟ ًٜی. ٗی ك٢٘ی چی ٗیِٖ؟ ٝاس٠ ای٠ٌٜ ضسی

٠ ٛیسشٖ. ثیطشط اظ ایٚ اظ ١ٖ ٛذبضیٖ ثبیس هٞی ث٘ٞٛیٖ. ٗٚ االٙ ١سشٖ ٝ ی٠ زهیو٠ زیِ

سشٞٙ ذ٠ٛٞ سٞیی.  ٗطز ذ٠ٛٞ، زض حبّ حبؾطٍ ١ٖ ٠ً ٝؾؼطٞٙ ٗؼ٠ٗٞٔ. ضثبثب ٝ آهب ثع

 ٗٞاظت ثبش.دس ثطٌٜی ٠٘١ ٗیطٌٜٚ. 

 آة ز١بٛص ضا هٞضر زاز. سطسیسٟ ثٞز.

 یؼٜی هطاضٟ چی ثط٠؟-

 ضب٠ٛ ١بیص ضا كططزٕ.

 ٛ٘ی زٖٝٛ. ٛ٘ی زٖٝٛ. زاضٕ سالضٖ ضٝ ٗیٌٜٖ ٠ً چیعی ٛط٠. اٗب ثبیس ذیبٖٓ اظ ذ٠ٛٞ-

. ثبیس ثسٖٝٛ ٗٞاظت ذ٠ٛٞ ٝ آزٗبش ١سشی سب ثب كٌط ثبظسط ی٠ ذبًی سٞ سطٕ ثبض٠ضاحز 

 ثطیعٕ. ١سشی؟
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 اٗب ُلز: ضسٝ ذیس طٞكبٛی  ِٛب١ص

 ١سشٖ.-

ضیطیٚ ذبٕٛٞ ثب چط٘بٙ ضكشٖ ٝ زض ظزٕ.  ١ٞٗبیص ًطیسٕ ٝ ث٠ سبذش٘بٙ ػ٘ٞ زسشی ث٠

ُطٞز. ظیطٓت سالٕ ًطزٕ ٝ اش ضا ٗی ُطكز زض ضا ثطایٖ هطٗع ٝ زض حبٓی٠ٌ آة ثیٜی

 دطسیسٕ:

 سطٛح ًدبسز؟-

 ثب غسایی ٓطظاٙ ُلز:

 ذٞاث٠. سبظٟ ث٢ص سط ظزٕ.-

 اظ ًٜبضش ػجٞض ًطزٕ.

یبسط خبٙ، سٞ ٗیسٝٛی چی ضسٟ؟ ایٚ چ٠ ثالیی ثٞز ٠ً سطٗٞٙ اٝٗس؟ سطٛح چطا -

 یبضبض چی ٗیط٠؟ ١٘چیٚ ًبضی ًطز؟

 ٗوبثْ اسبم سطٛح ایسشبزٕ ٝ ُلشٖ:

 سطٛح حطف ثعٖٛ. س٢ٜبیی. ٠ٌٜ٘ٗ؟ٗی ذٞإ ثب -

 یي هسٕ ػوت ٛطسز ٝ ُلز:

 ثؼیس ٗی زٖٝٛ ثیساض ض٠. ث٠ ظٝض زاضٝ ٗی ذٞاث٠.-

 زسشٖ ضا ضٝی زسشِیطٟ ُصاضشٖ.
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 ٗٚ ثیساضش ٗی ًٜٖ. -

 اش ثیطشط ضس.ِٛطاٛی

سٜس ثب١بش حطف ٛعٙ. حبٓص اغالً ذٞة ٛیسز. ٗثْ ضٝح ضسٟ. ظّ ٗیع٠ٛ  خٞٙ ثبٗط-

ٕ زاضٟ اظ ثچ١٠یچی ٛ٘ی ذٞضٟ. دٞسز ٝ اسشرٞٙ ضسٟ. ث٠ ی٠ ٛوط٠ ٝ غساش زض ٛ٘یبز. 

 ٗیطٟ. ٖزسش

چطٞض ث٠ ٠٘١ چیع ُٜس ظزٟ، اٗب  "اشثچ٠" ثطایص سؼطیق ًٜٖ ٠ً زٖٓ ٗی ذٞاسز

 حٞغ٠ٔ حطف ظزٙ ٛساضشٖ.

 ٖ. اٗب س٢ٜب. ثب١بش حطف ٗیعٛ-

ٛٞض آثی ضَٛ زض ضا ُطٞزٕ ٝ زاذْ ضسٕ. ٗٚ ١ٖ . سسٔیٖ ضس ٛساضز ثطٝز اٗبزٝسز 

اش ضا ضٝی . زسز دبٛس٘بٙ ضسٟضكشٖچطاؽ ذٞاة ضٝی دیطبٛی اش اكشبزٟ ثٞز. ٛعزیٌص 

ًٜبض سطش ُصاضش٠ ٝ ١ٞٗبیص ٛی٘ی اظ غٞضسص ضا دٞضبٛسٟ ثٞز ٝ آضإ ٝ ثیػسا  ،ثبٓص

زضَٛ ًطزٕ. ثبٛساغ هطٞض ٝ چٜس الی٠ چطٖ٘ ضا  ٛلس ٗی ًطیس. ثطای ذٞاٛسٙ اس٘ص

ی ثب زیسٙ چ٢طٟٗی آظضز. ٓطظش ٓج٢بیص ثبػث ضس ضٝی ظاٛٞ ثٜطیٜٖ ٝ ث٢شط ثجیٜ٘ص. 

١بی ٜس ضٝی د٠ٔای سای ٗحٞ اظ ٌٗب٠٘ٓچیعی زض ش١ٜٖ خطه٠ ظز. ذبططٟاش ضَٛ دطیسٟ

...ُلش٠ ثٞزٕ سبذش٘بٙ دسضثعضٍ...! غسای ذٞزٕ زض سطٕ اًٞ ضس. س٢سیسش ًطزٟ ثٞزٕ

ًبضی ٗیٌٜٖ ٠ً ذٞزش ضا ثٌطس ٝ ذیٔی چیع١بی زیِط ٠ً ث٠ ذبطط ٛ٘ی آٝضزٕ. 
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چط٢٘بیٖ ضا ضٝی ١ٖ ُصاضشٖ. ِٛبٟ ٝحطز ظزٟ اش ضا ث٠ یبز آٝضزٕ. چط٢٘بیٖ ضا ثبظ 

ضسٕ. ٗٚ  ثٜسی ٗیعش ًطزٕ. اظ سطس ٗٚ ذٞزًطی ًطزٟ ثٞز؟ ثطای ایسشبزٙ ث٠ ٓج٠

احسبس ٗی ًطزٕ ظیط ذٞاسشٖ اظ آٛدب ثِطیعٕ اٗب ة ًٜس؟ ثبػث ضسٟ ثٞزٕ ٗطٍ ضا اٛشرب

ًبش یي سَ ٛلس ثٌطٖ. حطًز ًٜٖ یب حشی سٞاٛسشٖ ٛ٘ی . حجس ضسٟ إآٝاض 

 ..!.ٗی كطسشبزٛسضزیبة ثطای دیسا ًطزٖٛ 

**** 

 ی اغٔی ثطسیٖ؟ذت؟ ًی هطاضٟ ث٠ ٗطح٠ٔ-

 زض حبٓی٠ٌ سٌی٠ ظزٟ ثٞزٕ ٝ ثب ٓصر چبی ٗی ٛٞضیسٕ ث٠ چط٘بٙ ٜٗشظطش ِٛبٟ ًطزٕ.

 ًسٕٝ ٗطح٠ٔ؟-

 اش ُصاضز.چب٠ٛ زسشص ضا ظیط

 هجْ اظ شثح ١٘ٞٙ ٗطح٠ٔ ٠ً ٛطٞٙ ثسٟ سٞ ذٞزسی ٝ ایٜب ١٘ص حٌٖ آثی ضٝ زاضٟ ٠ً-

 ث٠ هطثٞٛی ٗیسٙ. 

هطؼبً ثب یي ٝػسٟ غجحب٠ٛ ٛ٘ی سٞاٛسشٖ ش١ٜیشص ضا ٛسجز ث٠ ذٞزٕ سـییط ز١ٖ. چٜیٚ 

 هػسی ١ٖ ٛساضشٖ.

 ٝاس٠ چی ذٞزًطی ًطزی؟-

 ُطبز ضسٙ ٗطز٢ٌٗبیص ضا ث٠ ٝؾٞح زیسٕ.
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 چی؟-

 ٝاهؼبً اظ سطس ٗٚ ذٞزًطی ًطزی؟-

 ًیلص ضا اظ غٜسٓی ًٜبضی ثطزاضز ٝ ُلز:

 ٗیط٠ ثطیٖ ذ٠ٛٞ؟ ثبٗط س٢ٜبسز.-

 اسشٌبٙ ذبٓی ضا ضٝی ٗیع ُصاضشٖ ٝ ُلشٖ:

ی ١ٞٗبی سط ذٞزر ٝ خطیبٙ چی٠ ٠ً ثیطشط اظ ٗٚ ٝاس٠ دسطٕ ِٛطاٛی؟ ٠ِٗ ث٠ اٛساظٟ-

 ٗٚ، اظٕ ٛلطر ٛساضی؟

 ٝ ُلز: ٔری ظزسٓجرٜس 

ٗٚ ػبزر ٛساضٕ اٛشوبٕ ٝآسیٚ ضٝ اظ ثچ٠ ١بضٞٙ ثِیطٕ دسط ػ٘ٞ. احسبسٖ ث٠ ثبٗط -

 ١یچ ضثطی ث٠ سٞ ٛساضٟ. 

 ًشٖ ضا دٞضیسٕ ٝ ُلشٖ: ی هطِٜی ظز. ذٞضٖ آٗس.طؼ٠ٜ

 آكطیٚ ث٠ سٞ. غجط ًٚ حسبة ًٜٖ ٝ ثطیٖ. -

ٟ ثٞزٕ. ذٞزٕ ١ٖ اظ ًٖ ًطزٙ سٜص ایٚ ضاثط٠ ٛباٗیس ضسغجط ٌٛطز ٝ اظ ًبك٠ ذبضج ضس. 

 ث٠ ٗحؽ ای٠ٌٜ ً٘طثٜسش ضا ثسز ُلز:
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 ٓطلبً ثطیٖ ذ٠ٛٞ. ًٔی ًبض زاضٕ. ٜٖٗ٘ٞٛ ثبثز غجح٠ٛٞ.-

 اسشبضر ظزٕ ٝ ُلشٖ:

 ای ثب ٗٚ غحجز ًٜی. چی ضس؟ٗی ذٞاسشی زض ٗٞضز ی٠ ٗسب٠ٓ-

 ِٛب١ی ث٠ سبػشص اٛساذز ٝ ثی حٞغ٠ٔ ُلز:

 زاضٟ غجح ١ب ثصاضٗص ٢ٗس ًٞزى؟آضٟ. زض ٗٞضز ثبٗط. ذٞاسشٖ ثجیٜٖ اظ ٛظط سٞ ایطاز -

١ٖ  ،آذ٠ سػ٘یٖ ُطكشٖ ًبض ًٜٖ. ایٜطٞضی ١ٖ س٢ٜب ٛ٘ی ٠ٛٞٗ، ١ٖ ًٔی چیع یبز ٗیِیطٟ

ثب ثچ٠ ١ب ث٢ص ذٞش ٗی ُصضٟ. ظ٢ط ١ٖ ذٞزٕ ٗیطٕ زٛجبٓص ٝ ثب ١ٖ ثطٗی ُطزیٖ 

 ذ٠ٛٞ.

 ٝ ُلشٖ: ضا ثبال ثطزٕاثط١ٝبیٖ 

 ١٘ٞٙ ًبضی ٠ً زٝ ٗب٠١ زٛجبٓص ٗی زٝیٚ ٝ ٛشٞٛسشیٚ ٝاسص ٗدٞظ ثِیطیٚ؟-

 ػ٘یوی ًطیس ٝ ُلز:ٛلس 

ایٜٖ حش٘بً ٠ٛٞ٘١. زی٠ِ ١یچی ٛ٘ی دطسٖ. آضٟ زی٠ِ ٛ٘ی دطسٖ اظ ًدب ٗی زٝٛی! ًالً -

ص ایطاز ُطكشٚ ٝ االٖٛ ٌبٛزٟ ثبض ث٠ ٗثعٛیٖ،  ٝضظضی ثبضِبٟ ثب ٛسیٖ زٝٛی هطاضٟ ٗی

جیٔیص ضٝ ٜٗشظطٟ س ٠ًسبثٔٞئ٠ ضٝ اٗؿب ٛ٘ی ٠ًٜ.  خٞاظ١ٙٞٗط ثبض ث٠ ی٠ ث٠ٛٞ٢ ططف 

 ػٞؾی٠.ٝاهؼبً  .ًٜیٖٗی٠ِ ثبیس اظش ضٌبیز ث٢طاز  چطة ًٜیٖ.

 ٠ زاضشٖ.ِٛ زضٖٝٛ ضا زضٓجرٜسٕ 
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 كٌط ٗی ًٜی ًبض ضاحشی٠؟؟ زاضی ٗی زٝٛیٚچی اظ ثبضِبٟ ٛسیٖ  زٝسشزٝ اٝٙ آذ٠ سٞ -

ِیطیٖ. ٗطثی ٗیٝٓی ثبالذطٟ ثبیس اظ ی٠ خبیی ضطٝع ًٜیٖ زی٠ِ. ٖٝٛ ضاحز ٛیسز. ٗی ز-

١ٖ ثِیطٕ ٝ ٗسضى ٗطثیِطی یُٞب ضٝ ٗیرٞإ ١ٖ ٛسیٖ. سب ظ٢ط ٗٚ ٗیطٕ. ػػطا غجح 

 ذیٔی زٝسز زاضٕ.یُٞب ٕ. ذٞزٖٗ آٗٞظش ثس

یق ًطزٟ ثٞز، ای ٠ً یبسیٚ ٗبخطا ضا ثطایٖ سؼطاظ ١٘بٙ ٓحظ٠زّ سحسیٜص ًطزٕ. زض 

ػٔیطؿٖ ثطٝر ٝ اٌٗبٛبسی ٠ً زاضز ٝ ٗی سٞاٛسز ٗثْ ذیٔی اظ  سحسیٜص ًطزٕ.

 ایٚ ض٢ط ثِطزز ٝ ثچطذس ٝ ضٝظُبضش ضا ث٠ ػالكی ٝ سطذٞضی ثِصضاٛس، دٞٓساض خٞا٢ٛبی

زٝسز  ضاسطٛح . ایٚ خِٜیس ٗی ٠ ذبططشدیسا ًطزٟ ثٞز ٝ ث اش ضاٗٞضز ػاله٠ًبض 

 زاضشٖ.

١یچ ٗسئٞٓیشی ٛسجز ث٠ ثبٗط ٗیِٖ. سٞ  ثبض ١عاضٕثطای كٌط ثبٗط ١ٖ ٛجبش. ذٞث٠. ث٠ -

 ذٞزر ضٝ ثچست. ٛسُی ٛساضی. ظ

 ضا ضٝی ٛی٘طخ ٗٚ ثبثز ًطز ٝ ُلز:ِٛب١ص 

ا٠ُ ٗی ُٖ ٢ٗس ًٞزى، ث٠ ذبطط ایٚ  ی؟ثبٝض ٛ٘ی ًٜٗٚ ثبٗط ضٝ زٝسز زاضٕ. چطا -

١بی ٛیبظ زاضٟ ثب ثچ٠ٖ. ث٠ ذبطط ای٠ٜ ٠ً س٢ٜبسز. ٛیسز ٠ً ٗی ذٞإ اظ سط ثبظش ًٜ

زضیبكز ٠ًٜ. ایٚ سٚ ذٞزش ضٝ ٜٗبست ١بی آٗٞظش ١٘سٚ ٝ سبّ ذٞزش ثبض٠. 
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، ١ٖ ضٝاٛطٜبس ًٞزى زاضٟ ٝ ًٞزًی ٠ً ٗیِٖ ١ٖ ٗطثیبش سحػیالر ٗطسجط زاض٢ٗٙس

 ذٞزسٖ ثیب ثجیٜص.  ١ٖ اظ ٓحبظ ث٢ساضشی سبییسش ٗی ًٜٖ.

 ضا سٌبٙ زازٕ ٝ ُلشٖ:سطٕ 

. ٝاس٠ ساضٕثبٗطی ١یچ ضٌی ٛ ثطایی كٞم آؼبزٟ ٗی زٖٝٛ. زض ای٠ٌٜ سٞ ی٠ ذب٠ٓ-

ی٠ ًبزٝی ًٞچٞٓٞ ٝاسز ُطكشٖ. زاذْ طط ای٠ٌٜ اظر سطٌط ًٜٖ، ١٘یٜٖ ث٠ ذب

 زاضجٞضزٟ. 

زسشص ضا ١ٖ زضاظ ٌٛطز. ثیٚ ٗٚ ٝ زاضجٞضز چٜسیٚ ثبض ضكز ٝ ثطُطز. حشی ِٛب١ص 

سطسیس ثبظ ١ٖ ٗی  .ٝحطز زاضزسػٞض چیعی ٠ً هطاض ثٞز ثجیٜس اظ  ك٢٘یسٕ. ٗی

ضا  ای ایسشبزٕ ٝ ذٞزٕ زاضجٞضز ضا ثبظ ًطزٕ ٝ دبًزث٠ ١٘یٚ ذبطط ُٞض٠ٛباٗیسش ًٜٖ. 

 ٝ ُلشٖ: ًطیسٕ ٝ ضٝی دبیص ُصاضشٖثیطٝٙ 

 ثبظش ًٚ.-

 خٞاة زاز.ظیطٓت 

 ی ذٞثی ٛساضٕ.ٗٚ اظ ثبظ ًطزٙ دبًش٢بیی ٠ً ایٜدٞضی ث٠ زسشٖ ٗیطس٠، ذبططٟ-

ضجی اكشبزٕ ٠ً سجحبٙ دبًز حبٝی اسٜبز ٝ ُٞا١ی كٞر دسضش ضا ث٠ زسشص زازٟ یبز 

 ی سجحبٙ ث٠ اٝ آسیتاٖٛ ث٠ اٛساظٟیؼٜی ثبٝض زاضز ٗی سٞثب اٝ ٗوبیس٠ ٗیٌطز؟ ثٞز. ٗطا 

١یچٌسإ اظ ًبض١بیی ٠ً طی ایٚ سب٢ٓب ث٠ ذبطط حلبظز اظ اٝ اٛدبٕ زازٟ یؼٜی ثعٖٛ؟ 

 ٗطا ثب سجحبٙ ٗوبیس٠ ٗی ًطز؟ یؼٜی زض ایٚ حس؟ ثٞزٕ، ٛ٘ی زیس؟
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ی . دطٝا٠ُٛطٞزٝ دبًز ضا  ٜسضي سطزیسش ؿٔج٠ ً ٗٚ ثبع ضس ث٠ٝ اذٖ سٌٞر 

 كؼبٓیشص ضا ٠ً زیس، اظ ضسر شٝم خیؾ ًطیس ٝ ُلز:

الظٕ ٛیسز ثب اٝٙ زی٠ِ ٝای ثبٝضٕ ٛ٘یط٠. ٗدٞظٗٞٙ ضٝ ُطكشی؟ یؼٜی زی٠ِ س٠ٗٞ٘؟ -

 ثیطؼٞض سط ٝ ٠ًٔ ثعٛیٖ؟

 ذیطٟ ِٛب١ص ٗیٌطزٕ.١٘چٜبٙ 

..آضٟ ث٠ ذسا االٙ سٞ زسش٠٘. آٞ، ٛسیٖ...ی٠ ذجط سٞح، دسط ػٕ٘ٞ دطٝا٠ٛ ضٝ ُطكش٠. آضٟ.-

االٙ ػٌسص ضٝ ٝاسز ٝاسس اح ١٘یٚ ضٞذیٖ چی٠؟ ٠ٛ ثبثب. ...ضس. ضاحز ضسیٖسٕ٘ٞ 

 ًٚ. ٗی ًٜٖ. ثبض٠، ثبض٠. هطغ 

 ذیطٟ ِٛب١ص ٗی ًطزٕ.١٘چٜبٙ 

زاضشیٖ ٛباٗیس ًٖ ًٖ زی٠ِ . ٙچوسض ٗب ضٝ اشیز ًطزاٖٝٛ ثبٝضش ٛ٘یط٠. ٛ٘ی زٝٛی -

 ضسیٖ. ٗی

 ذیطٟ ِٛب١ص ٗی ًطزٕ.١٘چٜبٙ 

اسشرسإ ٗطثی ضٝ س٘یع ًٜیٖ. ٝسبیْ ثرطیٖ. سبٓٚ ثطیٖ ٝای چوسض ًبض زاضیٖ. ثبیس -

 اس٠ ًالس ثجز ٛبٕ ًٜٖ. ثبیس ثطٕ ًٜٝیٖ. ٜٖٗ 

 طٟ ٗشٞخ٠ ِٛب١ٖ ضس. ذیطٟ ِٛب١ص ٗی ًطزٕ سب ثبالذ١٘چٜبٙ 
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 ٗٚ چطٞضی اظر سطٌط ًٜٖ؟ -

 یطٟ ِٛب١ص ًطزٕ.١٘چٜبٙ ذثِٞیٖ ث٠ خبی سطٌط، ػصضذٞا١ی ًٚ. اٗب ذٞاسشٖ 

زٝٛسشٖ ٗی سٞٛی زضسشص ٗی كٌط ٛ٘ی ًطزٕ سٞ ثسٝٛی یب اغالً ٝاسز ٢ٖٗ ثبض٠. -

ظٝزسط ث٢ز ٗیِلشٖ ٝ ایٜوسض  ٗی زٝٛسشٖ. ا٠ُ ًٜیٛ٘ی ًٌٖ٘  ًطزٕ ٗیكٌط ًٜی اٗب 

 ٕ.ػصاة ٛ٘ی ًطیس

 إ ثطزاضشٖ.ًطیسٕ ٝ سطی سٌبٙ زازٕ ٝ زسز اظ ِٛبٟ ذیطٟآ١ی 

ذسا ٗٞٛسٕ ث٠  زٝٛی ایٚ ًبضر چوسض ٝاسٖ اضظش زاضز.ذیٔی ذٞثی دسطػ٘ٞ. ٛ٘ی -

 چدٞضی خجطاٙ ًٜٖ.

 ظ كططزٕ.ظزٕ ٝ دبیٖ ضا ضٝی دساّ ُبدٞظذٜس 

طلٔی ١ٖ ًٔی زٝٛسُی ًطز ٝ اػػبثص ذٞضز ضس. ٗیطیٖ ثبیس ث٠ یبسیٜٖ ذجط ثسٕ. اٝٙ -

 ذ٠ٛٞ؟

 ای ظزٕ ٝ ُلشٖ:سطك٠سي 

س٢ٜب ٗٚ زٝض ٝ ثطیبی سٞ،  ثیًٜٖٚ  سلبضش ثسیٖ. كٌط الظ٠ً٠ٗ ضٝ ٠ٛ. ٗیطیٖ ٝسبیٔی -

  .ٓٞاظٗص سط زض ٗیبضٟ ٝ ایٝضظش حطك٠ثبضِبٟ ٝ ٠ً اظ ١سشٖ ًسی 

 ًٞكز ٝ ُلز:ضا ث٠ ١ٖ زسش٢بیص 
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زاضٕ ثـٔز ًٜٖ. ٕ، یبزٕ ٛ٘یبز. زٝسز ٠ً ایٜوسض ذٞضحبٖٓ ثٞزضٝ آذطیٚ ثبضی ث٠ ذسا -

 اخبظٟ ٗیسی؟

 ُلشٖ:ثب حطظ ذیطٟ ِٛب١ص ًطزٕ ٝ زٝثبضٟ 

 ..!..اخبظٟ ٛ٘یسٕ.٠ٛ.-
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سسیذین، ًلس ساحتی ًطیذم. ثبٍسم ًویطذ ایي سٍص توبم  71ٍهتی ثبالخشُ ثِ ثي ثست 

ی توبم هبهَسیت ّبین دچبس كشسَدگی ضذُ ثَدم. اصشاس تشًح ثِ ضذُ ثبضذ. ثِ اًذاصُ

ام ًشدُ ثَد. دس ًْبیت ٍهتی دًجبل تشدهیل صَستی ٍ ثٌلص ثَدى ّوِ چیض دیَاًِ

صَستی هی گطت، ػصجبًی ضذم ٍ اص تشس هي ًَتبُ آهذ. كوػ هی خَاستن ثِ اتبهن 

سبػت ثب ّیچٌس حشف ًضًن. داخل ثي ثست ًِ  42ثشٍم ٍ دس سا هلل ًٌن ٍ ثِ هذت 

 ای خستگی...!پیچیذم، ثِ صَست ضبدهبًص ًگبُ ًشدم. دسیؾ اص رسُ

شدى سبلي، ثِ یبسیي ثگَ چٌذ تب هشد ثیبسُ. هجل اص سسیذى ٍسبیل ثبیذ ٍاسِ تویض ً-

 حسبثی تویض ضذُ ثبضِ. هشثی سٍ چٌبس هیٌٌی؟

 چطوبًص هثل سًگیي ًوبى، هی دسخطیذ.

سٍ تَ ٍاسن اًدبم دادی. دستت دسد  اًبسٍ سختشیي اًٍب سٍ سدیق هی ًٌین. هْوتشیي -

.ًٌٌِ 

ثِ ّویي خبؼش تشخیح دادم سٌَت  گی هیٌشدم.احسبس دسهبًذ اص ثس تطٌش ًشدُ ثَد،

ًٌن. اهب تِ دلن خَضحبلی هطٌگی خشیبى داضت. ثِ ًظش هی سسیذ تَاًستِ ثَدم آًؽَس 

 ًِ هی پسٌذیذ، اص اٍ هذسداًی ًٌن. حبال ًوتش احسبس دیي هی ًشدم. 

 كشدا هیبی ثشین سبلي سٍ ثجیٌین؟ ضبیذ ٍاسِ چیذهبى ًظشی داضتِ ثبضی.-
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ی سٍ دادى ثَد. هبضیي سا خبهَش ًشدم ٍ هجل اص پیبدُ ضذى ّن ًتیدِ ٍ الجتِ ایي

 گلتن:

 هي ؼشاح دًَساسیَى ًیستن. ثیٌبس ّن ًیستن. -

ثشخالف اًتظبسم لجخٌذ اص صَستص ًشكت ٍ كوػ سش تٌبى داد ٍ ّوشاُ هي پیبدُ ضذ ٍ 

 گلت:

گشدالَ یِ رسُ تب تَ دس سٍ ثبص ًٌی ٍ هبضیي سٍ ثیبسی داخل ؼَل هیٌطِ. دلن ٍاسِ -

 ضذُ. ثبصم ثبثت ّوِ چی هوٌَى. ضت هیبم پبًسوبًت سٍ ػَض هی ًٌن. 

ای حَاسن سا پشت ًشد. ثِ ؼَس ٌَّص خَاثص سا ًذادُ ثَدم ًِ تٌبى خَسدى سبیِ

ؿشیضی توبم ػعالتن هٌوجط ضذ ٍ گبهی ثِ سوت تشًح ثشداضتن، اهب ثِ هحط دیذى 

 ًشدم ٍ ثب هالیوت گلتن:آسام گشكتن ٍ سٍ ثِ تشًح ی سجحبى چْشُ

 تَ ثشٍ داخل. هٌن هیبم.-

 ای ثش لت داضت هوبثل ّش دٍیوبى ایستبد ٍ گلت:سجحبى دس حبلیٌِ ًیطخٌذ آصاس دٌّذُ

 حن ثب پسش ػوَتِ. تَ ثشٍ داخل. ایطًَن تطشیق هیبسى.-

چوذس دلن هی خَاست یٌجبس، دى ٍ پَص ایي پسش سا پبییي هی آٍسدم ٍ یي ًلس ساحت 

ی هي ایستبدُ ی سخت ٍ دسّن تشًح ًِ ّوچٌبى ضبًِ ثِ ضبًًِطیذم. ثِ چْشُهی 

 گلتن:ًگبُ ًشدم ٍ ثَد 
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 هٌتظش چی ّستی؟ ثشٍ دیگِ. -

 كبصلِ گشكت ٍ گلت:هي ًوی اص 

 اگِ هَظَع ثحث هٌن، تشخیح هیذم ایٌدب ثوًَن.-

 سجحبى هستوین دس چطوبى هي صل صد ٍ گلت:

 ثب یبسش صحجت ًٌن. تللٌی ًوی ضذ. هَظَع ثحث تَ ًیستی. هی خَام-

سٍ دسٍ سٍی سجحبى  یایي ثبس تشًح ثذٍى هٌث  ٍ اػتشاض سكت ٍ هي ثب آساهص ثیطتش

 هشاس گشكتن ٍ گلتن:

 ثگَ. یِ دلیل هٌؽوی ٍاسِ ایٌٌِ ٌَّص ایي دٍس ٍ ثش هیپلٌی ثیبس.-

 ثذٍى ایٌٌِ حتی پلٌص ثلشصد گلت:

ثست هلي پذسیتِ ًِ ثبیذ اصت اخبصُ  هي ّشخب دلن ثخَاد هی پلٌن. ًل ایي ثي-

 ثگیشم؟

ّن هذ هي ّش ثبس ًِ هی دیذهص ثِ ایي كٌش هی ًشدم ًِ چوذس ثِ هي ضجبّت داسد. 

هبّیچِ ثِ پَست ٍ گَضت آدهْب ًلَر ًٌذ.  اٍ ّن هی داًست چؽَس ثب ًگبّصثَد. 

َد اش سا ثِ ساحتی هی ضذ دیذ ٍ هبؼؼیت ٍ استوبهت دس ّش حشًتص هطْسصیذُّبی ٍ
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ام ثشای صدى خَدی استلبدُ ًٌشدُ ثَدم، اهب خیلی هي ّشگض اص تَاًبیی ّبی ثذًیثَد. 

 دلن هی خَاست ثب ایي ثطش دست ٍ پٌدِ ًشم ًٌن. حیق ًِ ثخیِ ّبین اخبصُ ًویذاد. 

ی هي صًذگی هی ًٌي هوٌَػِ. چٌذ ثبس ای ًِ خبًَادُحعَس تَ، داخل ّش هحَؼِ-

 ثگن ًِ ثلْوی؟

اٍ ّن ٍهتی ثب خطوص هی خٌگیذ، سٍ  اش هی دیذم.سا اص صیش پَست چبًِّبیص آسٍاسُ

 ًلسص سا پش صذا ثیشٍى داد ٍ گلت: اش ظشثبى هی گشكت. سٍی ضویوِ

َ ایي خًَِ ًیَهذم دػَا ًٌن. اٍهذم ّطذاس ثذم. چِ خَضت ثیبد چِ ًیبد، یِ ًلش ت-

 ّست ًِ ٍاسِ هي هْوِ. ثِ ّویي خبؼش ایٌدبم.

، چطن دس صَستص دٍاًذم. خػ ػوین ثیي دٍ اثشٍیص هی گلت ًِ هطٌَىًبًٍذُ ٍ 

 است. خذی هعیِ

 هی ضٌَم.-

 صذایص سا ًوی پبییي آٍسد ٍ گلت:

 هبضیٌت اهٌِ؟-

ؼپص هلجن ؿیشػبدی ضذ. ّش دٍ ًلش هَثبیلْبیوبى سا سٍی ًبپَت هبضیي گزاضتین ٍ ثب 

 م. اٍ ّن ثالكبصلِ ضشٍع ًشد.ٍ ثِ دّبًص صل صد دادمّن سَاس ضذین. ضیطِ ّب سا ثبال 
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ی كؼبلیتص سٍ دٍثبسُ ضشٍع ًشدُ. گضاسش هَثن داسین ًِ ثشادس ی الحشیشخبًَادُ-

ثوش ٍاسد ایشاى ضذُ. هوٌٌِ گشٍُ تطٌیل دادُ ثبضِ یب تٌْبیی دست ثِ ًَچیٌتش 

پسشت ػولیبت اًتحبسی ثضًِ. ثب تَخِ ثِ ایٌٌِ اص تَ ًیٌِ داسى، خؽش ثذخَسی خَدت ٍ 

ی سٍ ثِ سٍیی حتی هي كٌش هی ًٌن تَ ّویي خًَِ ي خبًَادُ سٍ تْذیذ هی ًٌِ.ایٍ 

دس هللطن ػَض ضذُ ًِ هجالً هي ثَدم خجشیِ. یٌی دٍثبس چشاؿص سٍ سٍضي دیذم. 

 حبلیٌِ هی دًٍن ایٌدب ثِ ًسی كشٍختِ ًطذُ. تَ ثِ چیضی ضي ًٌشدی؟

 خجش داضت؟یؼٌی اص چیضی ًگبُ اهشٍص تشًح ثِ خبًِ سا، یبدم آهذ. 

ی ضوبست. چشا ضي ًٌشدم. چَى هي ثب هسبئل دسٍى هشصی ًبس ًذاسم. ٍظیلًِِ. -

 ٌَّص دستگیشش ًٌشدیي؟

 دستص سا تَی هَّبیص كشٍ ثشد.

ّیچ اثشی اص خَدش خب ًویزاسُ. حتی گبّی ضي  ِ.ًوی تًَین پیذاش ًٌین. هثل سٍح-

ثِ ایي خًَِ ثضًین ٍ ثجیٌین چِ هی ًٌین ٍاهؼبً ٍاسد ایشاى ضذُ یب ًِ. ًظشت چیِ یِ سش 

 خجشُ؟ 

 هلجن دسد هی ًشد.

 ثذٍى حٌن دادگبُ؟-
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 ایٌدب ًِ خبلیِ. -

  اگِ ًسی اًٍدب ًویي ًشدُ ثبضِ چی؟ اگِ خبلی ًجبضِ چی؟-

 اش سا ًطبًن داد ٍ گلت:ًتص سا ًٌبس صد ٍ اسلحِ

 ثشین؟ ضبیذ چیض ثِ دس ثخَسی گیش آٍسدین. هي خذاً ًگشاًن. -

ی صیش ی خب سبصی ضذُاص هحلظِشدم. ًبس خؽشًبًی ثَد. اهب دس ًْبیت ًوی كٌش ً

 ثیشٍى آٍسدم ٍ گلتن:ّن ی خَدم سا صٌذلی، اسلحِ

 ی تَ تجحش ًذاسم.اكتخبس ثبال ًطیذى اص دس ثب خَدت. هي ثِ اًذاصُ-

 ثِ هتلٌن اػتٌبیی ًٌشد ٍ گلت:

 هي هیشم. دػب ًي هلل ًجبضِ. ٍگشًِ خَدتن ثبیذ ثیبی. ثبضِ. -

**** 

 ثِ ضذت هَاظت ثَدم. نهٌپیطگیشی ثب هي ثَد ٍ هؽوئٌن هبل هي ًیست. هحبلِ. -

 سشداس ػلیوشداًی لجخٌذ ثی سٍحی صد ٍ گلت:

ّب ّش ثبًیِ تحت ًظش داسًص. اٍى دختش ثِ خض تَ ثب ّیچ هشدی استجبغ كیضیٌی ثچِ-

 ًذاسُ. گبف خَدتِ پسش خبى. 

 توبم ثذًن هی لشصیذ. دًذاًْبین سٍ ّن ًوی ایستبدًذ. ثذٍى ایٌٌِ اخبصُ ثگیشم ًطستن. 
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 چؽَس ّوچیي چیضی هوٌٌِ آخِ؟ -

 ضشم اخبصُ ًویذاد ٍاظح حشف ثضًن.

 چؽَسی ثگن ًِ هحبلِ؟ د. ثبٍسم ًویطِ اٍى ثچِ هبل هي ثبضِ.هي حَاسن خوغ ثَ-

دس صذایص  اًؼؽبفای سشداس هیضش سا تشى ًشد ٍ سٍ ثِ سٍی هي ًطست ٍ ثذٍى رسُ

 گلت:

چیضی ثِ اسن هحبل ٍخَد ًذاسُ. ّیچٌذٍم اص سٍضْبی پیطگیشی ّن صذ دس صذ -

 ذ خَدت...ػول ًوی ًٌي. ضبیذ پَضطی ًِ استلبدُ ًشدی هطٌل داضتِ. ضبی

 ًبش صهیي دّبى داضت ٍ هشا هَست هیذاد.

هؼیت ًٌبس ثیبی ًِ اٍى ثچِ هبل خَدتِ. صًت شحبل، ّشچی ًِ ضذُ ثبیذ ثب ایي ٍاثِ ّ-

 اص ایي لحبؾ پبًِ. 

پیطبًی ام سا ثب دستبًن پَضبًذم ٍ ًِ. ًوی خَاستن ثب ٍاهؼیت ًٌبس ثیبین. ًوی تَاًستن. 

 ًبلیذم.

ُ اٍى ثچِ دًیب ثیبد ٍ هٌن ثطن ثبثبش؟ هشاسُ اص یِ سهشا ؟ثشیضمچِ خبًی تَ سشم االى -

صًی ثطن ًِ تب چٌذ ٍهت دیگِ سشش  یتشٍسیست ثچِ داضتِ ثبضن؟ هشاسُ پذس ثچِ

 ایِ آخِ؟ی داس؟ ایي چِ ضَخی هسخشُهیشُ ثبالی چَثِ
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 ایٌجبس خَاثن سا ثب تحٌن ٍ تطش داد. 

تَئِ. ثیخَدی خَدت سٍ گَل ًضى،  هبلست. ثچِ ّن ضَخی ًیست یبسش. صًت حبهلِ-

هشاس ًیست هی تًَی ٍهتی دًیب اٍهذ تست ثگیشی ٍ هؽوئي ضی. اهب دس ّش حبل حبظش 

 دسست هیگن؟ایي هسئلِ هطٌلی ٍاسِ هبهَسیتت ایدبد ًٌِ. 

 آسام سشم سا ثبال آٍسدم ٍ صهضهِ ًشدم.

ًِ ػَاهت ایي  هي ًِ ثِ ضوب گلتن ٍاسِ ایٌدَس هبهَسیتب سبختِ ًطذم. هتَخْیي-

هبهَسیت ٍاسِ هي چوذس سٌگیٌِ؟ هي اص هشدى اثبیی ًذاسم، اهب ٍخَد ایي ثچِ اص هشٍ 

  ثذتشُ. ًِ هی تًَن ثگن سوؽص ًي، ًِ هی تًَن ًبسی ًٌن ًِ سوػ ضِ.

 سشداس ایستبد. ساست، هحٌن ٍ هبؼغ.

 ایي اتلبم ٍاسِ ّش هشدی هوٌٌِ ثیلتِ. -

 ًتَاًستن تي صذاین سا ًٌتشل ًٌن.

 آسُ. هوٌٌِ. ٍلی ثب صًی ًِ دٍستص داسى ًِ یِ تشٍسیست.-

 اخوْبیص سا دس ّن ًطیذ ٍ گلت:

ت سٍ دٍست ًذاسی؟ خت دٍست ًذاضتِ ثبش. االى تَ ثِ كٌش ایٌی ًِ هبدس ثچِ-

 ای ًِ ًذاسی. داسی؟ اهٌیت ًطَس هْوِ یب احسبسبت تَ؟ ی دیگِگضیٌِ
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ثشخبستن  !ل پیص چِ ًسی آهذُ ثَدمچطوْبین سا هحٌن سٍی ّن كطشدم. ثشای دسدد

 گلتن:ٍ 

 حن ثب ضوبست. هؼزست هیخَام.-

 ًشدم ٍ ثِ سوت دس سكتن. صذایص سا ضٌیذم ًِ گلت:ادای احتشام 

ًگشاى ًجبش. هؽوئٌبً اًٍن دٍست ًذاسُ اص تَ ثچِ داضتِ ثبضِ. خَدش یِ خَسی سش -

 ثِ ًیستص هیٌٌِ. 

ایي چٌذ سٍص ضؼشی ًِ پذس ٍ اص سبصهبى خبسج ضذم.  سشی تٌبى دادمآّی ًطیذم ٍ 

 ّویطِ هیخَاًذ هشتت دس سشم تٌشاس هیطذ.

 "!خٌي آى هوبس ثبصی ًِ ثجبخت ّشچِ ثَدش..."

**** 

ام ثلٌذ كـبى اص صخن هبدس هشدُدس هلل ثَد ٍ هي ّن هدجَس ضذم اص دیَاس ثبال ثٌطن. 

چیضی ًگلتن. ًوی خَاستن ایي  ضذ. حتی خیس ضذى پبًسوبًن سا ّن احسبس ًشدم اهب

هشد اص دسدم چیضی ثذاًذ. دٍش ثِ دٍش ّن ٍ ثب احتیبغ هسیش حیبغ سا ؼی ًشدین ٍ ثِ 

سبختوبى اصلی سسیذین. ایي یٌی دس هلل ًجَد...! ثب ًگبُ ثِ یٌذیگش اضبسُ دادین ٍ 

ّیچ چشاؿی سٍضي ًجَد ٍ سٌَت دس كعبی ٍّن آٍس  ّب سا دس هطت كطشدین.اسلحِ
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هَج هیضد. ثِ هحط ٍسٍد ساّوبى سا اص ّن خذا ًشدین ٍ ّش دٍ هسیشّبی  خبًِ

خبلی ثَد. چشاؽ سا سٍضي ًشدین ٍ ثِ خستدَ د ًٌٌبش هشاس دادین. ای سا هَسخذاگبًِ

 اداهِ دادین. ثِ ًظش هی سسیذ هذتْبست ًِ ًسی ٍاسد ایي خبًِ ًطذُ. پشسیذم:

 هؽوئٌی چشاؽ ایٌدب سٍ سٍضي دیذی؟-

 اًذس سلیْی ثِ هي اًذاخت ٍ چیضی ًگلت.ًگبُ ػبهل 

 ٌَّص تَ ایي هحلِ دًجبل چی هی گشدی تَ؟ -

 ًبثیٌت ّب سا یٌی یٌی ثبص ًشد ٍ خَاثی ًذاد.

 چشا ّش چٌذ ٍهت یٌجبس خَدت سٍ ثِ تشًح یبدآٍسی هیٌٌی؟ -

 خن ضذ ٍ ثب دستوبل اص سٍی صهیي چیضی ثشداضت ٍ گلت:

 س ًٌطیذم.تب خبیی ًِ یبدهِ هي ّیچ ٍهت سیگب-

 ثِ تِ سیگبس تَی دستص ًگبُ ًشدم ٍ گلتن:

 هوٌٌِ هبل ًبسگشایی ثبضِ ًِ ٍسبیلت سٍ اص ایٌدب ثشدى.-

 دستوبل سا تَی خیجص گزاضت ٍ گلت:

 ًبسگش ًدب ثَدُ؟ ثچِ ّبی خَدهَى ثَدى.-

 دهبی ثذًن پبییي آهذُ ثَد.
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 .م هی ًٌيخبلیِ ٍ ضجْب ایٌدب اتشاضبیذ چٌذتب هؼتبد كْویذى ایي خًَِ  -

 ای اص ًگشاًی صَستص سا پَضبًذُ ثَد.سبیِ

هلل دس ػَض ضذُ. ثِ خض یِ دًٍِ تِ سیگبس ّیچی تَ خًَِ ًیست. هؼتبد ایٌدَسیِ؟ -

االى ّوِ خب آثبسضَى دیذُ هیطذ. هعیِ خذیِ یبسش. تب  ،اگِ هؼتبد اٍهذُ ثَد ایٌدب

ًِ  یدستگیشضَى ًٌشدین خَى ّوتَى دس خؽشُ. ثِ خصَظ تَ ٍ پسشت ٍ تشًد

 ّویطِ ثب ضوب دٍ ًلشُ. 

 لجن سا گبص گشكتن ٍ گلتن:صخون ثذخَسی تیش هی ًطیذ. 

 خَة آهبس ّوِ چی سٍ داسی.-

 ثب ػصجبًیت گلت:

هیگن خًَتَى دس خؽشُ. هی كْوی؟ ثلِ. آهبس داسم. چَى تشًح سٍ دٍست داسم. -

ّشچوذسم هؽش سٍ گشدًت سٍ ثِ سخن ثٌطی كبیذُ ًذاسُ. هي تشًح سٍ دٍست داسم ٍ 

اگِ تَ ٍ اٍى ثشادست ایٌوذس ثیي هب هشاس ًوی گشكتیي، هی تًَستن ّوِ چی سٍ دسست 

 ِ خبؼش تشسص اص ضوبست. ًٌن. پٌدبُ دسصذ ػلت دٍسی تشًح اص هي، ث

 ثب توسخش ًگبّص ًشدم.
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اًتظبس داضتن حذاهل تَ دسًن ًٌی. تَ هی دًٍی هدجَس ثَدى یؼٌی چی. تَ هی دًٍی -

دل ثبختي ثِ آدم اضتجبّی یؼٌی چی. تشًح ثِ صًذگی سگی هي ًَس داد، اهیذ داد، 

حبال  تَ هی دًٍی ػطن چیِ؟ تبهی كْوی؟ هطٌگی داد. ًوی تًَن كشاهَضص ًٌن. 

ی یِ صى ضذی؟ تب حبال ثِ خبؼش اخن یِ دختش ثی خَاة ضذی؟ ثِ خبؼش گشكتبس خٌذُ

هْشش، هیذ ًبس ٍ صًذگیت سٍ صدی؟ تَ اصالً هی دًٍی آساهص یؼٌی چی؟ تَ هی دًٍی 

؟ یب اًٍوذس هدجَست ًشدى ثِ خطي ثَدى ًِ صًًَِ ثب آدم چیٌبس هیٌٌِلؽبكت ٍ ظشاكت 

ًٍوذس ثب هشٍ دست ٍ پٌدِ ًشم ًشدی ًِ صًذگی یبدت ّوِ چی اص رٌّت پبى ضذُ؟ ا

 ؟ سكتِ

 اص سٌَت هي خشی تش ضذ.

دلن هیخَاد ثٌطوت یبسش. اٍى هَهغ ًِ ػوذ سٍ ثْن صدی دلن هیخَاست ثٌطوت. -

ی ػوذ خبسی ضِ گِ هْلت هیذادی صیـِهي اٍى ػوذ سٍ ثب توَم ٍخَدم هیخَاستن. 

ّبش حشف هیضدم تب ثبٍسم ًٌِ. حجسص . اًٍوذس ثباخبصُ ًویذادم كسخص ًٌِدیگِ 

م ثشُ. تب ٍهتی ثبٍس ًوی ًشد ًِ احسبسن ٍاهؼیِ دست اص ِهیٌشدم. ًویزاضتن اص خًَ

ّن هٌَ ًبثَد ًشدی، ّن تشًح سٍ. اٍى  سشش ثش ًویذاضتن. گٌذ صدی ثِ ّوِ چی. تَ

ثِ  حتی حبظش ثَدم. هٌن اًٍَ ثیطتش اص ّشچیضی تَ ایي دًیب هی خَاستن. ػبضون ثَد

..تَ هبًغ خبؼش تشًح دست اص ایي ًبس ثٌطن، اهب تَ ًزاضتی...ًزاضتی ٍاسص تَظیح ثذم.

 ضذی...تَ خشاثوَى ًشدی...
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تَی خیجن كشٍ دستْبین سا دّبًص اص ضذت ًبساحتی ثِ یي خػ ثبسیي تجذیل ضذُ ثَد. 

 ٍ گلتن: ًشدم

 خَة  تشًح سٍثشخالف تصَست تَ هي یب یبسیي هبًغ تَ ًیستین. ًٌی. اضتجبُ هی -

صذتب دًٍی اگِ ًسی سٍ ثخَاد ًوی كشم دٍست داضتٌص سٍ ثلذ ًیستی. . ًوی ضٌبسی

هثل هٌن حشیلص ًیستي. هگِ اٍى هَهغ ًِ تَ سٍ ثِ اتبهص ساُ هیذاد اص هي ٍ یبسیي 

 تشسیذ؟ هگِ پٌح سبل ثبّبت ًوًَذ؟ كٌش هی ًٌی تَ اٍى پٌح سبل اص هي ٍ یبسیي 

ّیچی هبًؼص ًویطِ. صذثبسم دلص ثطٌٌِ ثبص ، ضن ثبضِػبتشسیذ؟ تشًح اگِ ًوی

ثشهیگشدُ. حتی اگِ ثْت اػتوبد ًذاضتِ ثبضِ ثبص اصت سٍ ثش ًوی گشدًٍِ. تشًح ًسی سٍ 

ًِ دٍست داضتِ ثبضِ، تشى ًوی ًٌِ. هْش هیٌٌِ اهب تشى ًوی ًٌِ. ّشچوذسم اص دست 

ّشچوذسم ثگِ اصت هتٌلشم ٍ ثشًدِ، ثبص ؼبهت ًبساحتیص سٍ ًذاسُ.  ػبضوطًِسی ًِ 

ًویخَام ثجیٌوت، ثبص ثِ دیذًت هیبد. ّشچوذسم ثْت ثی هحلی ًٌِ ٍ سٍش سٍ 

ًلی اص ثبسّبی سٍی دٍضت سٍ ثشهیذاسُ ٍ ٍ ثی ّیچ هٌتی ٍ  ثشگشدًٍِ، ثبص ًگشاًت هیطِ

ّشچوذس اضٌص سٍ دس آٍسدُ ثبضی، ثبص ثْت لجخٌذ هیضًِ. ّشچوذس اصت  ًوٌت هی ًٌِ،

ّشچوذس اصت دٍس ضذُ ثبضِ ثبص ثب ًَچٌتشیي ثًَِْ  ص ثْت پٌبُ هیبسُ.ثتشسِ، ثب

داؿًَی ثـلت خستِ ٍ ٍاسص هْن ًیست ًِ ثبّبش چٌبس ًشدی، ٍهتی ثجیٌِ ثشهیگشدُ. 

 هی ًٌِ ٍ تٌْبت ًویزاسُ...
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دّبى ّش  هي ٍ سجحبى دس ّن گشُ خَسد ٍ پش سَال ًبگْبى سٌَت ًشدم...ًگبٍُ 

 هي دس هَسد چِ ًسی حشف هیضدم؟ دٍیوبى ًیوِ ثبص هبًذ. 
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ٞا اص پیص چطٓ ا٘ساٖ وٙاس صدٜ ٔی ضٛد ٚ تاقٗ ٞش ٔی ٌٛیٙذ پس اص ٔشي، تٕاْ پشدٜ

سٚحٓ اص لیذ خسٓ آصاد ضذٜ تٛد س اٍ٘ا چیضی ٕ٘ایاٖ ٔی ٌشدد ٚ اٍ٘اس وٝ ٔٗ ٔشدٜ تٛدْ.

وٛدٖ ٘ثٛدْ. ٚ ٔی تٛا٘ستٓ ٕٞٝ چیض سا آ٘كٛس وٝ ٞست ٚ تذٖٚ پس ٚ پیص تثیٙٓ. ٔٗ 

تٝ اقشافٓ ٔی ٍ٘شیستٓ، تیض، عٕیك،  ،، ٔثُ یه ضىاسچیٕٞیطٝ ٔثُ عماب

، ص٘ذٜ ٔا٘ذٖایٗ رات ضغّٓ تٛد. تشای اص چطٕٓ دٚس ٕ٘ی ٔا٘ذ. چٖٛ چیضی . خٍٙدٛیا٘ٝ

تایذ ٕٞٝ چیض سا دسست  ٚ ٔشدْ تشای حفظ أٙیت وطٛس ٚ دضٕٗ تٝ داْ ا٘ذاختٗ تشای 

چمذس احساس خفت ٚ اٌش فشسٍٟٙا اص ٔٗ فاغّٝ داضت. ٚ حتی  ،ذْدی ٚ دلیك ٔی

تش٘ح سشضىستٍی ٚ ضىست ٔی وشدْ وٝ اص احساس دختشعٕٛیٓ تیخثش ٔا٘ذٜ تٛدْ. 

چیضی فشاتش اص ٔشا دٚست داضت. ٘ٝ اص خٙس دٚست داضتٗ یاسیٗ ٚ یا حتی سثحاٖ، 

ایٟٙا دس دَ ایٗ دختش تٛد ٚ ضایذ خٛدش ٞٓ ٕ٘ی دا٘ست. تش٘ح تٝ خاقش تی اعتٕادی ٚ 

اش ٌزضتٝ تٛد، چشا ٚ چكٛس اص ٔٗ ٕ٘ی ٌزضت؟ ٍٔش ضىستٗ دِص اص عطك پٙح ساِٝ

خاقش یه پسش عٕٛ چمذس ٔی تٛا٘ذ عضیض تاضذ وٝ ایٙمذس تشایص ٔایٝ تٍزاسی؟ تش٘ح 

دیذٜ تٛد أا ٞیچ ٚلت سشخ ٚ سفیذ ٕ٘ی ضذ. چشا تا دیذٖ ٘یٓ  تاسٞا یاسیٗ سا تشٞٙٝ

ی ٔٗ آٟٕ٘ٝ سً٘ تاختٝ تٛد؟ ٍٔش ٔٗ ٞٓ ٔثُ یاسیٗ تا اٚ تضسي ٘طذٜ ی تشٞٙٝتٙٝ

 تٛدْ؟ ٌفتٝ تٛد حس ٔماتُ عطك، تشس است. تش٘ح اص ٔٗ ٔی تشسیذ أا دٚس ٕ٘ی ضذ.

 ،ٕٝ تشیذْ ٚ ٕٞٝ سا اص خٛدْ سا٘ذْتعذ اص ٔشي ٔادسْ، تعذ اص دٚاصدٜ ساٍِی وٝ ٔٗ اص ٞ

ضایذ تش٘ح تٛد.  تٝ ٘طذتٝ ٔٗ خستٛخٝ ٚ تٟٙا وسی وٝ اص ٔٗ دست ٘ىطیذ ٚ اص ٔحثت 
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شد، ضایذ ٌاٞی فاغّٝ ٔی ٌشفت، أا ٞیچىس دس آٖ خا٘ٝ، ٌاٞی عمة ٘طیٙی ٔی و

تٝ ضثاٞت ٞای  ٔثُ تش٘ح تٝ ٔٗ ٍ٘اٜ ٕ٘ی وشد. حتی خٙس ٍ٘اٞص ٞٓ ٔتفاٚت تٛد.

تشخٛسد اَٚ  ٕٞاٖ عٙٛاٖ یه ٔشد دستٝ  ظاٞشی ٚ سفتاسی سثحاٖ تا خٛدْ ا٘ذیطیذْ.

 یعٙی ٕٔىٗ تٛد...؟ٔتٛخٝ ضذٜ تٛدْ وٝ ضثیٝ ٔٗ است. 

فی ی خطه ضذٜ دس دستٓ سا صیش وتٓ ٔخاسّحٝچطٓ اص سثحاٖ ٌشفتٓ ٚ تاالخشٜ 

 وٝ تٝ ضذت تٝ فىش فشٚ سفتٝ تٛد، ٌفتٓ: اٚ وشدْ ٚ سٚ تٝ

ای سسیذیٗ تٟٓ خثش تذیٗ. خٕع ٔی وٙٓ. ضٕا ٞٓ اٌٝ تٝ ٘تیدٝتیطتش ٔٗ حٛاسٓ سٚ -

تیٗ ی اِحشیشی ٚ ضٍشدٞاضٖٛ سٚ خٛب ٔی ضٙاسٓ. تٝ وٕه ٘یاص داضٔٗ خا٘ٛادٜ

 وافیٝ تٕاس تٍیشیٗ. 

ٚ تی تٛخٝ تٝ دسدی وٝ ٞشِحظٝ ضذیذتش اٚ تٕا٘ٓ خٛاب ٚ سپس تذٖٚ ایٙىٝ ٔٙتظش 

دٚتاسٜ اص دس تاال وطیذْ ٚ تٝ وٛچٝ تشٌطتٓ. دِٓ ٕ٘ی خٛاست تٝ خا٘ٝ تشْٚ. ٔی ضذ 

دست اص ٚ چٝ خٛاستٝ تذٖٚ ضه تش٘ح دس ا٘تظاسْ تٛد ٚ تا ٕ٘ی فٟٕیذ سثحاٖ چٝ ٌفتٝ 

، حتی سشْ تش ٕ٘ی داضت. رٞٙٓ تٝ ضذت آضفتٝ تٛد. حاال ٞش حشوت ٚ سفتاسش

 دست ٚ پایٓ سا تٝ ص٘دیشفشیادٞای اص سش استیػاِص تشایٓ ٔعٙا پیذا وشدٜ تٛد ٚ 

حاال ٔی فٟٕیذْ چشا ٞیچ ٚلت تشای ٘دات خٛدش، تذٌٛیی ٔشا پیص ىطیذ. یٔ

ٔی دا٘ستٓ چكٛس تعذ اص ایٙىٝ فشیاد ٔیضد اص ٔٗ ٔتٙفش است، تشای حاال  ٞیچىس ٘ىشد.

چكٛس ٕٞچیٗ چیضی أىاٖ داضت؟ أا  اْ صٚدتش اص ٞشوسی پیطمذْ ٔیطذ.دِدٛیی

اسٜ تشٌشدد؟ ٍٔش یه آدْ چمذس ٔی تٛا٘ذ سا٘ذٜ ضٛد ٚ دٚتِٚی ضایذ اضتثاٜ ٔی وشدْ. 
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اْ؟ چٝ چیضی تش٘ح سا ٔثُ آٞٙشتا تٝ سٕت ٔٗ ٔی وطا٘ذ؟ اخالق خٛضٓ؟ سٚی ٌطادٜ

 دس ٔٗ د٘ثاَ چٝ تٛد؟تش٘ح اْ؟ خٛیی٘شْاْ؟ ٟٔشتا٘ی

اٍ٘اس تٝ پاٞایٓ ٚص٘ٝ تستٝ تٛد٘ذ. تٝ  دس حیاـ سا تاص وشدْ ٚ ٔاضیٗ سا تٝ پاسویًٙ تشدْ.

تالفاغّٝ خت ٘طستٝ تٛد ٘فسٓ سا تشیذ. داضتٓ ٚ دیذٖ تش٘دی وٝ سٚی ت صٚس لذْ تشٔی

 تٝ سٕتٓ دٚیذ ٚ سشتا پایٓ سا واٚیذ.

 خٛتی؟ ودا غیثتٖٛ صد؟ اٚٔذْ دْ دس ٘ثٛدیٗ. چی ضذٜ؟ -

تٝ غٛستص ٍ٘اٜ وشدْ. تٝ چطٕٟای ٍ٘شاٖ ٚ ِثٟایی وٝ اص ضذت اؾكشاب پٛستطاٖ سا 

 وٙذٜ تٛد. 

 دعٛا وشدیٗ؟ چیضیت ٘طذ؟ صخٕت سٚ تثیٙٓ.-

٘ثٛد. ٍ٘شاٖ ٔٗ تٛد. اص تالٞایی وٝ ٕٔىٗ تٛد ٔٗ سش اٚ آٚسدٜ تاضٓ  ٍ٘شاٖ سثحاٖ

     ٕ٘ی تشسیذ. اص دٞاٖ تاص وشدٖ صخٓ ٔٗ ٔی تشسیذ.

یاسش؟ چشا ایٙدٛسی ٍ٘اْ ٔیىٙی؟ چی ٌفت تٟت؟ تٝ خذا ٔٗ ٞیچ استثاقی تاٞاش -

 ٘ذاسْ. ٞشچی ٌفتٝ دسٚغٝ. تٝ خٖٛ ٔأا٘ٓ. 

 ست. ٍٔش ٔی ضٛد اؾذاد دس وٙاس ٞٓ خٕع ضٛ٘ذ؟ی ٔماتُ عطك، تشس اٌفتٝ تٛد ٘مكٝ

 ٕٔىٗ تٛد؟تا ٞٓ؟  عطك ٚ تشس؟
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 یاسش؟-

ٔٗ یاسش ٘ثٛدْ. حذالُ االٖ ٘ثٛدْ. آٖ یاسشی وٝ ٕٞٝ ٔی ضٙاختٙذ ٘ثٛدْ. أا تایذ 

تٝ خٛدْ صٔاٖ تایذ  خٛدْ سا حفظ ٔی وشدْ. ٔٗ اص ایٗ تذتشش سا دٚاْ آٚسدٜ تٛدْ.

تٝ ٕٞیٗ  .ی حُ ٔی وشدْ. االٖ ٚلتص ٘ثٛدٟتشت دس ضشایفذادْ ٚ ایٗ ٔساِٝ سا ٔی

صخٕٓ  خاقش سعی وشدْ آساْ تٝ ٘ظش تیایٓ ٚ تیطتش اص آٖ سعی وشدْ دستٓ تٝ قشف

 ٘شٚد.

چیضی ٘طذٜ. دعٛا ٞٓ ٘ىشدیٓ. یٝ ٔساِٝ واسی تٛد ٚ تْٕٛ ضذ. تشٚ خٛ٘ٝ، ٔٙٓ -

 پا٘سٕا٘ٓ سٚ عٛؼ ٔی وٙٓ ٚ ٔیاْ ثأش سٚ ٔی تیٙٓ. 

پطت سشْ آٔذ. غذای لذٟٔایص سا ٔی ضٙیذْ. دِٓ ٔی خٛاست فشیاد تىطٓ ٚ تٍٛیٓ 

تا اتاق خٛاب دس خا٘ٝ ٘ثٛد ٚ ایٗ تیطتش ٔشا ٔی تشسا٘ذ. ٞیچىس . أا ٘تٛا٘ستٓ. "تشٚ"

 ا٘سٕاٖ سا تشداضت ٚ ٌفت:ٕٞشاٞیٓ وشد. ٚسایُ پ

واش اص ایٗ تٝ تعذ تیای تٛ اتاق ٔٗ. ایٗ سفت ٚ آٔذٞای ٔٗ تٝ ایٙدا، تاعث ٔیطٝ -

 تمیٝ ٔطىٛن ضٗ ٚ تفٟٕٗ وٝ صخٕی ضذی. 

 وتٓ سا اص تٗ دس آٚسدْ ٚ ٌفتٓ:

. ٘یست تیای ٚ تمیٝ سٚ تٝ ضه تٙذاصییٝ عٕشٜ خٛدْ ایٗ واس سٚ ا٘داْ ٔیذْ. ٘یاصی -

 تشٚ، ٔٙٓ ٔیاْ. 
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! ٔٗ وٙٓ. چطٕص تٝ سٚی اسّحٝ خیشٜ ٔا٘ذ تٛد. ِعٙتی... سىٛتص تاعث ضذ ٍ٘اٞص

، ٞٛش ٚ حٛاسٓ سا ودا اْ سا ٚاسد خا٘ٝ ٕ٘ی وشدْاسّحٝ تٝ خاقش حؿٛس تچٝ ٞا ٞشٌض

 خا ٌزاضتٝ تٛدْ؟

ٔیالد  تٛ أشٚص چٙذ تاس وتت سٚ دسآٚسدی ٚ پٛضیذی. اسّحٝ ٘ذاضتی. چی ضذٜ یاسش؟-

 وداست؟ 

 پٛصخٙذی صدْ ٚ ٌفتٓ:

 ش وشدْ ٚ تٛ تاغچٝ چاِص وشدْ. وطتٕص، تعذضٓ لكعٝ لكعٝ-

 اخٓ وشد. 

 ٔسخشٜ ٔی وٙی؟-

 پیشاٞٙٓ سا ٞٓ دس آٚسدْ.

 ٘ٝ. خذی ٔیٍٓ. حاال یا وٕىٓ وٗ یا تشٚ ٚ تزاس تٝ واسْ تشسٓ. -

تا٘ذ سا اص سٚی صخٓ  ، قٛسیىٝ دستص تا پٛستٓ تشخٛسد ٘ىٙذ،سشی تىاٖ داد ٚ تٝ آسأی

 تشداضت ٚ ٌفت:

 واسی؟وته خٛ٘شیضی وشدٜ. ایٙدٛسی دس ٔٛسد واس حشف صدیٗ؟ تا اسّحٝ ٚ -
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**** 

لثُ اص ایٙىٝ خاٖ اص تذ٘ص تشٚد تٝ صٚس داسٚ ای وٝ ٔٛفك ضذْ پذس سا دلیماً ِحظٝ-

ٚ ٔٙا سا اص خٛدص٘ی ٚ  تٍیشْ ٚ دِذاسی تذٞٓٚ تچٝ ٞای یاضاس سا دس آغٛضٓ  تخٛاتا٘ٓ

دسست یاسیٗ خثش داد وٝ تش٘ح فشاس وشدٜ.  وٙذٖ سش ٚ غٛستص ٔٙػشف وٙٓ،

دٜ أی وشدْ ٔغض ٘ذاسْ. ٞیچ واسْ اص سٚی ضعٛس ٚ اسٔٙظٛسش سا ٘فٟٕیذْ. احساس 

، ٚلتی وٝ تٝ ٞضاس لثُ چٙذ ساعت لیماًدی ادسان ٚ تحّیّٓ اص واس افتادٜ تٛد. لٜٛ. ٘ثٛد

ی ٔاللات تا یاضاس سا تٍیشْ ٚ تٝ سِّٛص سفتٓ، ٔٛفك ضذٜ تٛدْ اخاصٜٚ اِتٕاس ٔىافات 

تاسیىی سَّٛ دس اش سٚ تٝ سٚ ضذْ. اَٚ تاٚسْ ٕ٘یطذ. ی حّك آٚیض ضذٜتا خٙاصٜ

اش ٞیچ ضثاٞتی تٝ اش سا تطخیع دٞٓ. غٛست وثٛد ٚ ٚسْ وشدٜٛا٘ستٓ چٟشٜ٘ت

تشادسْ ٘ذاضت. أا فشیادٞای ٍٟ٘ثاٖ ٚ ٞدْٛ پضضىاٖ ٚ سئیس ص٘ذاٖ، ٔشا تٝ خٛدْ 

ٚلتی پاییٗ آٚسد٘ص ٚ خٛب دیذٔص تٝ ٚؾٛح ِشصیذْ. یاضاس تٛد. خٛدش تٛد. آٚسد. 

 ِیای تیاتٓ ٚ. دستٓ سا دس ٞٛا چشخا٘ذْ تّىٝ دستٍیشٜاَٚ تّٛ تّٛ خٛسدْتٛد. تشادسْ 

صا٘ٛا٘ٓ ٔحىٓ تٝ صٔیٗ  افتادْ. تاالخشٜ افتادْ.ادْ ٚ تعادِٓ سا اص دست د ٚ . ٘یافتٓفتٓا٘ی

ٚ ٞشچٝ دس ٔعذٜ داضتٓ تاال  دستا٘ٓ سٚی سیٕاٖ سشد لشاس ٌشفتٚ وف  تشخٛسد وشد

ی وٕه ٞای اِٚیٝ سا ٌزسا٘ذٜ ٞیچىس حٛاسص تٝ ٔٗ ٘ثٛد. حتی خٛدْ. دٚسٜآٚسدْ. 

سعی وشدْ خٛدْ ی ٔغضی ٚ فّدی وأُ ا٘ذأٟا ضثاٞت داضت. تٛدْ. عالئٕٓ تٝ سىتٝ

سا اص صیش دست ٚ پا ٘دات دٞٓ، أا ٕ٘ی ضذ. تاالخشٜ وسی آٔذ ٚ صیش تاصٚیٓ سا ٌشفت ٚ 

ٚاداسْ وشد تشخیضْ. اص دلایك تعذش چیض صیادی تٝ خاقش ٘ذاسْ. سشْ صد٘ذ، لشظ 

خٛسا٘ذ٘ذ، سفتٙذ، آٔذ٘ذ ٚ ٌفتٙذ خٛدش سا داس صدٜ ٚ ٔٗ خٙذیذْ. اٍ٘اس تا تچٝ قشف 
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آسأثخص تضسیك  ،سمٛـ وشدٜضذت  تٝفت ٘ثایذ اص خا تّٙذ ضْٛ. فطاسْ دوتش ٌتٛد٘ذ. 

چكٛس  ؟چٝ ٔی دا٘ستٙذاص سمٛـ آٟ٘ا خٙذیذْ. تاص وشدٜ ا٘ذ ٚ ٕٔىٗ است دٚتاسٜ تیفتٓ. 

ی ٔی تٛا٘ستٓ آ٘دا دساص تىطٓ ٚ چطٕا٘ٓ سا تثٙذْ ٚ استشاحت وٙٓ، دس حاِیىٝ خٙاصٜ

یی داسٚتشادسْ سٚی دستٓ ٔا٘ذٜ تٛد ٚ اٞاِی خا٘ٝ...ٚای اص اٞاِی خا٘ٝ...! تٝ دوتش ٌفتٓ 

تذٞذ وٝ تتٛا٘ٓ سشپا تایستٓ. ٔخاِفت وشد، اص عٛاسؾص ٌفت ٚ ٔٗ تش سشش فشیاد صدْ 

خٛب وٝ آٖ ِعٙتی سا تٝ تذ٘ٓ تشسا٘ذ. دوتش تا افسٛس سشی تىاٖ داد ٚ داسٚیی سا وٝ 

ٔی دا٘ستٓ چیست ٚ تا تذٖ چٝ ٔیىٙذ، تٝ داخُ سٌٓ تضسیك وشد. وٓ وٓ ؾشتاٖ لّثٓ 

. أا تٍٙی ٘فس آصاسْ ٔیذاد. ٕ٘ی دا٘ستٓ چكٛس، ٙذ ضْٛاٚج ٌشفت ٚ تٛا٘ستٓ سٚی پا ت

خٛ خا٘ٝ سا وٙتشَ ٔی وشدْ ٚ دس ٔی سفتٓ ٚ لثُ اص ایٙىٝ خثش سا تطٙٛ٘ذ، خٛدْ أا تایذ 

 چٙیٗ ضشایكی فٟٕیذْ وٝ تش٘ح ٞٓ فشاس وشدٜ....!

اَٚ فىش وشدْ تشٔی ٌشدد. تش٘دی وٝ ٔٗ ٔی ضٙاختٓ خشات تیشٖٚ ٔا٘ذٖ اص خا٘ٝ ٚ 

ٓ تٕاْ ضذ ٚ ٘یأذ، تاصٜ دٚس ضذٖ اص ٔادسش سا ٘ذاضت. أا ٚلتی ٔشاسٓ خاوسپاسی ٞ

ٔػیثتی تضسٌتش اص ٔشي یاضاس تش سشْ ٘اصَ ضذٜ. پّیس ٔشتة تٝ خا٘ٝ سفت ٚ فٟٕیذْ 

آٔذ ٔی وشد ٚ ٞشتاس یىی سا تشای تاصخٛیی تا خٛد ٔی تشد. لّة تیٕاس ضیشیٗ خا٘ٓ دائٓ 

ای ٔتحشن تٛد، ٔٙا ٚ تچٝ ٞایص آساْ ٔی ٌشفت، ثأش ٔادسش سا ٔی خٛاست، پذس ٔشدٜ

ٕی ٌشفتٙذ، فطاس پذس تضسي ٚ ٔادستضسي تٝ ٞیچ قشیمی پاییٗ ٕ٘ی آٔذ ٚ یاسیٗ ٞٓ ٘

، ٔیاٖ ایٟٕٙٝ تال، خستٝ ٚ خشاب ٚ دٚس خٛدش ٔی چشخیذ ٚ اضه ٔی سیخت ٚ ٔٗ 
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تٟٙا ٔا٘ذٜ تٛدْ ٚ ٞیچىس سا تشای پٙاٜ تشدٖ ٘ذاضتٓ. اص تػٛس اتفافاتی وٝ ٕٔىٗ تٛد 

دْ. یاسیٗ تٝ ٞشخا وٝ ٔی ضٙاخت سش صد، ٔٗ اص تشای تش٘ح تیفتذ دیٛا٘ٝ ضذٜ تٛ

٘یشٚٞای اقالعاتی وٕه ٌشفتٓ ٚ دس ٟ٘ایت تٝ سثحاٖ صً٘ صدْ. اٚ تٟتش اص ٔٗ اص 

ٔشاٚدات تش٘ح ٚ دٚستا٘ص تاخثش تٛد ٚ لَٛ داد تٝ ٔحؽ ایٙىٝ پیذایص وٙذ تٝ ٔٗ خثش 

اص  ضذیذ عالٜٚ تش خطٓ ٚ عػثا٘یت أا ایٗ پشٚسٝ ٞفت ٔاٜ قَٛ وطیذ ٚ ٔٗدٞذ. 

تٝ ساحتی اص چًٙ ٔا ٔی ٌشیخت ٚ ٞیچ سدی اٚ ٞٛش ٚ چاتىی تش٘ح حیشت صدٜ ضذْ. 

 اص خٛدش تٝ خا ٕ٘ی ٌزاضت.

**** 

 تْٕٛ ضذ. -

اص عٛآِ خٛدْ تیشٖٚ آٔذْ ٚ تٝ پا٘سٕاٖ ٍ٘اٜ وشدْ. ایٙذفعٝ تثحش تیطتشی تٝ خشج دادٜ 

 تٛد. 

 ٔشسی.-

 تا٘ذٞای آِٛدٜ سا داخُ پالستیىی سیخت ٚ ٌفت:

 ٕ٘ی خٛای تٍی تا ٔیالد چی ٌفتیٗ ٚ چی ضذ؟-

 آٚسدْ ٚ پٛضیذْ.اص وطٛ، تیطشتی تیشٖٚ 

 ی داسی وٝ اص یٝ اسٓ دسٚغی استفادٜ وٙی؟ سچٝ اغشا-
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 اص ٍ٘اٜ وشدٖ تٝ ٔٗ قفشٜ ٔی سفت.

ٔٗ وسی سٚ تٝ اسٓ سثحاٖ ٕ٘ی ضٙاسٓ. ٞیچ حسی تٝ آدٔی وٝ لثالً ٞٓ ٌفتٓ. -

 اسٕص سثحا٘ٝ ٘ذاسْ. ِٚی تٛ ٞش چی دٚست داسی غذاش تضٖ. چی ٔی خٛاست؟

آ٘مذس ٘ضدیىص ضذْ وٝ ٔدثٛس ضذ ٍ٘اٞٓ وٙذ. د٘ثاَ چیضی تشای سد وشدٖ فشؾیاتٓ 

 غٛستص تیؿی ٔالیٓ تٛد دلت ٘ىشدٜ تٛدْ. اشچٟشٜٚلت تٝ خضییات ٞیچ  ٔی ٌطتٓ.

ٔٛسب تٛد ٚ تیشٜ ٚ پٛست ٌٙذٔی ٚ غافی داضت. تیطتش تٝ ٌشدی ٔی صد. چطٕا٘ص ٚ 

اش یاسیٗ سا ٔی دیذْ. تٝ ٞٓ تشخستٝ تٛد٘ذ. دس تٝ چٟشٜتٝ ضىُ صیثایی ِثٟایص 

  ٙذ. ضثاٞت داضت

 ٕ٘ی تٛ٘ٓ دس ٔٛسدش غحثت وٙٓ. ٚ  تٛد ٌفتٓ وٝ دس ٔٛسد ٔسائُ واسی-

ودا سفتیٗ؟ ٔاضیٙت تٛد أا پس ایٗ اسّحٝ چیٝ؟ صخٕت چشا خٛ٘شیضی وشدٜ؟ -

 خٛدتٖٛ ٘ثٛدیٗ. 

حآِ خٛش ٘ثٛد. ٔٗ دس ص٘ذٌی ٞشٌض تٝ اِىُ ِة ٘ضدٜ تٛدْ. أا احتٕاالً ٔستی چیضی 

داضتٓ. ایٙىٝ ٘فٟٕی چٝ ٔی ٌٛیی ٚ ٘ذا٘ی چٝ ٔی وٙی.  ضثیٝ ٕٞیٗ حاِتی تٛد وٝ ٔٗ

 اص تشس ایٙىٝ ٔثادا سٛتی دٞٓ ٌفتٓ:

 ٕٖٔٙٛ تاتت پا٘سٕاٖ. االٖ ٔی خٛاْ یٝ وٓ تٟٙا تاضٓ. ٚالعاً خستٓ. -
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 ٞشچٝ دس دستص تٛد سٚی ٔیض ٌزاضت ٚ ویفص سا تشداضت ٚ ٌفت:

 ٔیای تٝ ثأش سش تض٘ی؟-

 سٚی تخت ٘طستٓ ٚ ٌفتٓ:

 وٙٓ تیاْ. اٌٝ تا یىی دٚ ساعت دیٍٝ ٘یٛٔذْ تخٛاتیٗ. ٔٙتظش ٕ٘ٛ٘یٗ. سعی ٔی-

ی وشدٜ ٞایٓ خاساص تٛی سٚدٜ. اٍ٘اس چٙذ واوتٛس دس حاَ سضذ ص وشدْاص پطت ٍ٘اٞ

 لثُ اص ایٙىٝ دستص تٝ دس تشسذ ٌفتٓ:تٛد٘ذ. 

 تش٘ح...-

 ٔستی یعٙی ٕٞیٗ...یعٙی ٘ذا٘ی چٝ ٔی ٌٛیی ٚ چٝ ٔی وٙی! چشخیذ.

 تٛ عاضك چی سثحاٖ ضذی؟-

 اخٓ وشد.

 اغالً عاضمص تٛدی؟-

 سیاٜ، غٛستص سا پٛضا٘ذ.ٔثُ اتش  وٛس اتشٚٞایصٌشٜ 

 ٔٙظٛست چیٝ؟-

 سا ایٟٕٙٝ تی پشٚا ٚ تی حٛاس وٙذ. !٘ٝ، اِىُ ٞٓ ٕ٘ی تٛا٘ست یه آدْ سا، یه یاسش



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

11 
 

ش؟ یا ٔثالً اص ٔثالً اص لذ تّٙذش خٛضت اٚٔذ؟ یا دٚس تاصٚٞاش؟ یا عؿالت الیٝ الیٝ-

ایٙىٝ خذیت داضت؟ حشفص دٚتا ٕ٘یطذ؟ تیض تٛد؟ یا ضایذ اص فشْ ٍ٘اٜ وشد٘ص؟ حشف 

 صد٘ص؟لاقعیتص؟ ٞا؟ 

 آساْ ِة صد.ٔٗ تٝ اٚ ٞٓ سشایت وشد. آضفتٍی 

 ٔتٛخٝ ٕ٘یطٓ.-

تٛخٝ ٕ٘ی ضذ. ٔٗ ٞٓ ٔتٛخٝ ٕ٘ی ضذْ. اٚ ٔداضت. حك ٔی ٌفت. ساست وشدْ. تاٚس 

ٓ یىسشٜ ضایذ ٔی تٛا٘ست، أا ٔٗ ٕ٘ی تٛا٘ستٓ تا ایٗ فىش ٚ خیاَ سش وٙٓ. تایذ تىّیف

 دستی پس ٌشد٘ٓ وطیذْ ٚ ٌفتٓ: ٔی ضذ.

اخاصٜ دادی تیاد تٝ اتاق خٛاتت؟ چكٛس ایٙمذس تٟص  تٝ چی سثحاٖ دَ تاختی وٝ-

  اعتٕاد وشدی؟ عاضك چی ضذی؟

ٚ  دٚا٘ذٞٛضٕٙذش سا دٚس غٛستٓ ٔی وٙدىاٚ ٚ ٔتعدة ٚ سىٛتص قٛال٘ی ضذ. ٍ٘اٜ 

تیٗ ٔٗ ٚ یاسشی وٝ ٔی ضٙاخت لشاتتی پیذا وٙذ. ٚ  اٍ٘اس ٔی خٛاستتاص ٔی ٌشدا٘ذ. 

ٚ تا ضٕشدٜ  ی ِثص ٘طستٝ تٛد.تاص وشد، ٘یطخٙذی ٌٛضٝ دٞاٖدس ٟ٘ایت ٚلتی 

 قٕا٘یٙٝ ٌفت:

 چٖٛ ضثیٝ تٛ ٘ثٛد عاضمص ضذْ.-
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 ذٜ تٛد.دستٓ سا خٛا٘ اْ ٌشفت.خٙذٜ

دِٓ سٚ پٙاٞٓ تٛد، ٟٔشتٖٛ تٛد، ٔحثت ٔی وشد، تٝ حشفاْ ٌٛش ٔیذاد، ٞٛأٛ داضت، -

لٟش وٝ ٔی وشدْ تٝ آب ٚ آتیص ٔیضد تا آضتی ، ٔٙٛ اص خٛدش ٕ٘ی سٚ٘ذ، ٕ٘ی ضىست

 وٙٓ ٘ٝ ٔثُ تٛ وٝ عیٗ خیاِتٓ ٘یست. 

 اْ سا خاسا٘ذْ ٚ ٌفتٓ:تیٙیوٙاس  اْ ٌشفتٝ تٛد؟چشا خٙذٜٔٗ 

عّت واساش سٚ دَ وٙذی؟ اٚ٘ىٝ ٞضاس تاس  شخة تا ایٟٕٙٝ خػّت ٔثثت چشا اص-

اٌٝ ایٟٕٙٝ  .ضذ حتی اص واسش تٝ خاقش تٛ تٍزسٜ، اٚ٘ىٝ حاؾش تٛؾیح دادٚاست 

 ٘ثخطیذیص؟ عاضمص تٛدی چشا

 تشق عدیثی داضت.چطٕا٘ص 

یىیٝ  اٚ٘ٓ ٔٗ عاضمص ضذْ چٖٛ ضثیٝ تٛ ٘ثٛد، ٚلتی فٟٕیذْ ٕٞص دسٚغ تٛدٜ ٚ-

 ٔثُ تٛ، دیٍٝ عاضمص ٘ثٛدْ. 

 ٘تٛا٘ستٓ ٘خٙذْ.دیٍش 

 ، ٔٙٓ؟فاسغ ضذٖیعٙی ٔالوت ٚاسٝ عاضك ضذٖ ٚ -

 ٓ وشد.سا خسشش 

 دلیماً.-

 .تٛد ٌشفتٝ لشاس ا٘ذأٓ یٝیسا دسظشیفص  خثٝلذْ تٝ خّٛ تشداضتٓ. حاال یه 
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 ؟ی ٞستٓآدْ تذ یعٙی ٔٗ ایٙمذس-

 سا تىاٖ داد.سشش 

 خیّی.-

 اٌٝ ایٙمذس تذْ پس چشا ٔثُ سثحاٖ، اص ٔٙٓ دست ٘ىطیذی؟ -

، یا ضایذ الخٛسدی، ٚ خایص سا سً٘ ٌشفت. آتی آسٕا٘ی چطٕا٘ص خأٛش ضذتشق 

دستص سا سٍ٘ی خاظ اص خٙس ٔحثت. آساْ سً٘ تٛد، ٕ٘ی دا٘ٓ. أا ای...صٔشد یا فیشٚصٜ

چطٕا٘ص سً٘  ٝ خٛسدْ، أا ٚاوٙطی ٘طاٖ ٘ذادْ.یىسٚی غٛستٓ ٌزاضت.  ٚ تاال آٚسد

 سا دس والٔص سیخت ٚ ٌفت:

 ..!ْ تذی ٞستی، أا آدْ تذ خٛدٔٛ٘ی.تٛ آد-
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اٍ٘بض ز٘یب ثطایٓ ػٛض قس. ٚ قٕبیُ اِٚیٗ ثبضی وٝ صسای لّت ثبٔط ضا قٙیسْ قىُ 

ٚ ٚ ذٛضقیس زض ؾطظٔیٗ ٕٞیكٝ تبضیه  زض زِٓ جٛقیسظالَ ی آة ٌطْ چكٕٝیه 

ی ی ؾیبٜ ضا ٘كب٘ٓ زاز ٚ ٌفت ایٗ ثچٝزوتط یه ٘مطٝؾط ثطآٚضز. زِٓ،  ذبٔٛـ

٘ساقت أب لّجف ٔیعز. یؼٙی ظ٘سٜ ثٛز، یؼٙی ٘فؽ قٕبؾت. ٞیچ قجبٞتی ثٝ آزٔیعاز 

ٕ٘ی تٛا٘ؿتٓ چكٓ اظ ٔب٘یتٛض ی پط ٘ٛض زض ٚجٛزْ ٔی زضذكیس. یه ؾتبضٜاٍ٘بض ٔیىكیس. 

ثطزاضْ. ثی اذتیبض زؾت ثٕط ضا وٝ ثٙس قّٛاضْ قسٜ ثٛز ٌطفتٓ ٚ فكطزْ. اٍ٘بض زض ٚجٛزْ 

ی ؾیبٜ ٚ آٖ لّت تپٙسٜ ثٛز. ثطای ٔٙی وٝ ا٘مالثی ضخ زازٜ ٚ ضٞجط ایٗ ا٘مالة آٖ ٘مطٝ

كیسٜ ثٛزْ، صسای لّت ثبٔط قطٚع یه ظ٘سٌی جسیس ثٛز. ثطای ٔٙی زؾت اظ ظ٘سٌی و

فطا ٌطفتٝ ثٛز، ایٗ حیبت وٛچه ٚ لكًٙ،  ٚ وكتبض وٝ زٚض تب زٚضْ ضا ٔطي ٚ ٘یؿتی

 :اْ وطزٜ ثٛز. آٞؿتٝ پطؾیسْقٍفت ظزٜ

 ؾبِٕٝ؟-

 زوتط ثب ِجرٙس جٛاة زاز:

 ٔیع٘ٝ.  لٛی لّجف ٔثُ یٝ قیط-

ی ٔٗ ثطای ظ٘سٌی قس. ٟٔٓ ٘جٛز وٝ ٍ٘یعٜٚ اظ ٕٞبٖ ِحظٝ، آٖ قیط لٛی، تٕبْ ا

ٔبزضـ ویؿت ٚ ػبلجتف چٝ ٔی قٛز. زیٍط ثطایٓ إٞیتی ٘ساقت وٝ چٝ ٔؿئِٛیت 

وٝ ٔثُ قیط لٛی ٚ ضا ثعضٌی ثط زٚقٓ ٘كؿتٝ، ٔٗ فمط ٚ فمط صبحت ایٗ لّجی 
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ٔی ذٛاؾتٓ ٚ ثطای ایٙىٝ ٕٞیٙطٛض لٛی ٚ ؾبِٓ ثٝ زؾتٓ ثطؾس ٔججٛض ثٛزْ  ،ٔحىٓ ثٛز

یه  ٚی جٛاٞط بزضـ ضا ٞٓ زاقتٝ ثبقٓ. ثٕط ثطایٓ تجسیُ ثٝ یه صٙسٚلچٝٞٛای ٔ

قس. اظ اٞسافٓ زؾت ٘ىكیسْ، اظ وبضْ ٘سظزیسْ، أب اجبظٜ ٕ٘ی زازْ آة زض طال ٔؼسٖ 

       زِف تىبٖ ثرٛضز. ثٝ جبی فطظ٘سی وٝ ٞٙٛظ ثٝ ز٘یب ٘یبٔسٜ ثٛز، اٚ ضا زض آغٛـ 

یىطزْ. ٞیچ ٚلت زِٓ ثطای ٔی ٌطفتٓ، اٚضا ٔی ثٛییسْ، اٚ ضا ٔی ثٛؾیسْ، ثٝ اٚ ٔحجت ٔ

ٞیچىؽ ّ٘طظیسٜ ثٛز. ٞیچ ٚلت ایٙطٛض ٔكتبق وؿی ٘جٛزْ. ٞیچ ٚلت زِٓ ثطای وؿی 

یه جٍٙجٛ ثٛزْ ٚ ٕٞیكٝ ٔٗ  تًٙ ٕ٘یكس. أب حبال تبة ٚ تٛا٘ٓ ٌطفتٝ قسٜ ثٛز.

ٔٗ ٕٞیكٝ زض ٔٛضز ٔطي ثٛز ٚ اْ. ز٘یبی الً ٔطزٜجطٛضی ظ٘سٌی ٔی وطزْ وٝ اٍ٘بض ل

زض ٔبٔٛضیت ٞب زٚاْ ٕ٘ی آٚضزْ. زِٓ  أب حبال فىط ٔی وطزْ ظ٘سٌی ػبزی یؼٙی ٕٞیٗ.

ثٝ قىٕف ثب زض آغٛـ ٌطفتٗ ثٕط، پؿطْ ضا احؿبؼ وٙٓ. ٔیرٛاؾت ثٝ ذب٘ٝ ثطٌطزْ ٚ 

 ٔی ذٙسیس.غف غف ٔی ظزْ ٚ ثٕط ثٛؾٝ 

اٌٝ ٔی زٚ٘ؿتٓ ایٙمسض ثچٝ زٚؾت زاضی ٚ ایٙمسض ٟٔطثٖٛ ٔیكی، ظٚزتط زؾت ثٝ وبض -

 ٔی قسیٓ. 

وؿی ٕ٘ی تٛا٘ؿت ثٝ اظ ایٙىٝ ٕٞیكٝ ذٛزْ ٞٓ ذجط ٘ساقتٓ ٘مطٝ ظؼفٓ ثچٝ اؾت. 

ثبِیسْ ٚ حبال یه جٙیٗ، تٕبْ تصٛضاتٓ ضا ثٝ فٙب زازٜ ثٛز.  ثٝ ذٛزْ ٔی ٔٗ ظطثٝ ثع٘س

فٟٕیسْ پسض قسٖ چمسض ٔی تٛا٘س یه ٔطز ضا ی تبظٜ ٔسْ ػكك یؼٙی چٝ. تبظٜ ٔی فٟٕی

، تب ظٔب٘ی وٝ فطظ٘سـ ضا زض ٟب، ثطذالف ظ٘ٞبٔطزضا ٞٓ ٔی زا٘ؿتٓ، ایٗ تغییط زٞس. 

     ٚ ٕٞیكٝ ثب ذٛزْ فىط سٙس احؿبؼ ٚالؼی پسض ثٛزٖ ضا زضن ٕ٘ی وٙ٘آغٛـ ٍ٘یط

 ثطایف چٝ ٞب وٝ ٘رٛاٞٓ وطز. ثیبیس وٝ ثٝ ز٘یب  ،االٖ ایٟٕٙٝ ػبقمٓٔی وطزْ ٚلتی 
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زض ی ثبضزاضی ٚ ٚیبض ٔیكس. ثٝ ثٟب٘ٝاـ ثٕط ٞٓ ػٛض قسٜ ثٛز. وٕتط زضٌیط ذب٘ٛازٜ

زض جّؿبتی وٝ زض غیبة ٔٗ ثطٌعاض ٔی وطز٘س، حعٛض ٕ٘ی یبفت ٚ ٔی ٔب٘س ٚ  فاتبل

ٕٞطاٜ ٔٗ ثٝ ػٕبضت ٔی آٔس. تٕبؾٟب ٚ اضتجبطبتف وٕتط قسٜ ثٛز٘س. ثیكتط اظ ٕٞیكٝ 

ٚ  ّت ثچٝاٍ٘بض صسای لف ایفب ٔی وطز. مب ٘ٞٞب ٚ ٘مكٝ وكیسٖچیٙی وٕتط زض زؾیؿٝ 

 ٘ؿجت ثٝ اٚ  ٚ ٕٞیٗ ثبػث ٔیكس اظ ٘فطتی وٝ ، اٚ ضا ٞٓ تىبٖ زازٜ ثٛزحؽ ٔبزضی

ٚ ؾالٔت فطظ٘سْ ثٝ اٚ ثؿتٍی زاقت ٚ اجبظٜ ٕ٘یسازْ وؿی ٌی زاقتٓ وبؾتٝ قٛز. ظ٘س

 زیس٘ف ثكٛز.ثبػث آؾیت 

**** 

وٛتبٜ ثیبیس. ٘تٛا٘ؿتٓ ؾطْ ضا جبی زؾتف ضٚی صٛضتٓ ٔی ؾٛذت ٚ اٍ٘بض لصس ٘ساقت 

ی ّٔتٟجٓ ضا ٘جبت زازْ. ػمت ثىكٓ أب ثب زؾت ذٛزْ، اٍ٘كتب٘ف ضا ٌطفتٓ ٚ ٌٛ٘ٝ

ثٝ ٘ظط ٔی آٔس اْ ٍ٘طفت. اظ ٔٗ ٚ حبَ ثٟٓ ضیرتٝ چكٓآٞی وكیس ٚ چیعی ٍ٘فت. أب 

ی ذٛزْ ثبیس ثرٛاثٓ. ذٛاة ثبػث ٔی قس ضی اؾتبضت قْٛ ٚ ثٝ تٙظیٕبت اِٚیٝ

تٛا٘ؿتٓ ٔغعْ ضا ٞٓ ٔثُ ز٘ساٖ ٔصٙٛػی ثیطٖٚ ثیبٚضْ ٚ ثبظٌطزْ. زِٓ ٔی ذٛاؾت ٔی 

اْ ی ثطٙیاٍ٘بض جٍّٙی زض ٔحٛطٝزاذُ آة ٕ٘ه ثٍصاضْ تب تٕیع ٚ ظسػفٛ٘ی قٛز. 

تط٘ج ٞٓ آضاْ ٚ ٔغْٕٛ ثٝ ٘ظط ٔی ضؾیس. زٞبٖ ثبظ وطز تب چیعی ثٍٛیس آتف ٌطفتٝ ثٛز. 

 أب صسای یبؾیٗ ٔب٘غ قس.

 ثیت؟ٞیچىؽ ذٛ٘ٝ ٘یؿت؟ وجبییٗ اُٞ -
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 زؾتٟبیف.ٍ٘بٜ وطزٖ ثٝ َ ٕ٘ی وٙس ٚ ٔٗ اظ زتط٘ج اظ صٛضت ٔٗ 

 وبپیتبٖ؟ ٔبقیٙت وٝ تٛ پبضویًٙ ثٛز. ذٛزت وجبیی؟-

وف زؾتب٘ٓ ضا ضٚی صٛضتٓ وكیسْ ٚ ذٛزْ ضا جٕغ ٚ جٛض وطزْ ٚ زض ضا ٌكٛزْ ٚ 

 ٌفتٓ:

 چٝ ذجطتٝ ٞٛاض ٔیىكی؟ ایٙجبْ.-

 ثبال زاز.ثب چٙس لسْ ثّٙس ثٝ ٔٗ ضؾیس ٚ ثب زیسٖ تط٘ج اثطٚٞبیف ضا 

 ثٝ حك چیعای ٘سیسٜ. تٛ ٚؾط اتبق وبپیتبٖ چیىبض زاضی؟ ٘تطؾیسی اٚف ثكی؟-

ی قیطیٙی تٛی زؾتف اقبضٜ زازْ ٚ ثٝ جؼجٝذٛاؾتٓ ایٗ ثحث وف پیسا وٙس. ٕ٘ی 

 ٌفتٓ:

 ایٗ چیٝ؟-

 ثب ثی ذیبِی جٛاة زاز.

 ساضیٓ. ٘جبیس زٕٖٞٙٛ ضٚ قیطیٗ وٙیٓ؟٘ػطٚؾی ٍٔٝ -

ٚ زؾت زض ٌطزٖ ٘یٓ ٍ٘بٞی ثٝ تط٘ج ا٘ساذتٓ. اٚ ٞٓ ٘فؽ ػٕیمی وكیس ٚ جّٛ ضفت 

 یبؾیٗ ا٘ساذت ٚ صٛضتف ضا ثٛؾیس ٚ ٌفت:
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زضٌیطی ٚ جًٙ اػصبة ضٚ  لطثٛ٘ت ثطْ. قط زضؾت ٘ىٗ. ثٝ ذسا ٞیچىؽ تحُٕ-

 ٘ساضٜ.

 یبؾیٗ ذٛزـ ضا اظ زؾت تط٘ج ٘جبت زاز ٚ ٌفت:

ز٘جبَ قط ٘یؿتٓ. فمط ٔی ذٛاْ تجطیه ثٍٓ. ثیكؼٛض وٝ ٘یؿتٓ ػیٗ ٌبٚ ؾطٔٛ ثٙساظْ -

ٚاؾف ٌطز٘جٙس ٞٓ ٌطفتٓ. چی ٔیٍٗ ثٟف، چكٓ تبظٜ  ٝ ٞیچی.پبییٗ ٚ ٞیچی ث

 ضٚقٙی؟ زَ ضٚقٙی؟ پبٌكب؟

ی ثٝ ظبٞط آضاْ ٚ ذٛ٘ؿطزـ، ذكٓ ٚ ؾطذٛضزٌی قسیسی زیسٜ ٔیكس. ٔٗ پكت چٟطٜ

ثطازضْ ضا ذٛة ٔی قٙبذتٓ. تب وبْ ِیال ضا ظٞط ٕ٘ی وطز ٚ اقىف ضا زض ٕ٘ی آٚضز، 

زؾت اظ ؾطـ ثطٕ٘ی زاقت. ثب ٚجٛزیىٝ ذٛزْ اظ ٕٞٝ ػبِٓ ذطاة تط ثٛزْ جّٛ ضفتٓ ٚ 

 تٓ ٚ ٌفتٓ:ی قیطیٙی ضا اظ زؾتف ٌطفجؼجٝ

اٖٚ زذتط االٖ  ؾت.ٚ ثٝ ٘فغ ٕٞٝ ثبقی ٚ ٔثُ ٌبٚ ضفتبض وٙی ثٟتطٜ تٛ ٕٖٞٛ ثیكؼٛض-

 شٞٙف ضٚ ثٟٓ ٘طیع. ثیرٛزی زیٍٝ قٛٞط زاضٜ. 

 ٚ ثب تٕؿرط ٌفت: اثطٚٞبیف ضا ثبال زاز

 قٛٞط زاضٜ؟-
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ٕ٘ی تٛا٘ؿتٓ ثٍٛیٓ حبِف ضا ٔی فٟٕٓ. أب صٛضت اصالح ٘كسٜ ٚ چكٕبٖ ؾطذف 

چمسض زِٓ ٔی ذٛاؾت  اظ اٚ ثستط ثٛزْ.ٔٗ  ضا٘سٜ.٘كبٖ ٔیساز وٝ اٚلبت ذٛثی ضا ٍ٘ص

 غبضی زض زَ یه وٜٛ پیسا وٙٓ ٚ ثٝ آ٘جب پٙبٜ ثجطْ. چمسض زِٓ ٔیرٛاؾت...

آضٜ. قٛٞط زاضٜ ٚ ایٙىٝ تٛ ثرٛای زائٓ ذٛزت ضٚ ثٟف یبزآٚضی وٙی وبض زضؾتی -

 ٘یؿت.

آٞی وكیس ٚ ٘كؿت. تط٘ج ٞٓ ثالفبصّٝ حٕبیتٍطا٘ٝ وٙبضـ لطاض ٌطفت ٚ زؾتف ضا ثب 

 زؾتب٘ف پٛقف زاز. 

 لطاض ثٛز ٚلتی ثطٔیٍطزی ذٛ٘ٝ ثب ٚالؼیت وٙبض اٚٔسٜ ثبقی. ایٗ چٝ حبَ ٚ ضٚظیٝ؟-

 ٍ٘بٞف ثٝ ٔٗ پط اظ اؾتٟعا ثٛز.

ایٙجب وٝ فىط وطزی ثٝ حطفٝ ذبٖ زازاـ؟ تٛ ثٍی ذٛة قٛ ٚ ٔٙٓ ثٍٓ چكٓ؟ -

. وٝ ثب چٟبضتب زوٕٝ وٙتطِف وٙیوٝ  ٞٛاپیٕبی جٍٙی ٘یؿتٓٔیسٖٚ جًٙ ٘یؿت. ٔٙٓ 

تب حبال پبی زِت ٚؾط ثٛزٜ وٝ ثسٚ٘ی چی ثٝ ضٚظت ٔیبضٜ؟ ٘جٛزٜ زیٍٝ. ٕٞیكٝ ذكه، 

. ِٚی ثٝ ایٗ ضاحتی وٝ تٛ ثؿبظْٕٞیكٝ ٔٙطمی، ٕٞیكٝ جسی. ٔی زٚ٘ٓ ثبیس ذٛزْ ضٚ 

ػتبة ٚ ٔتبؾفب٘ٝ تٛ ایٗ یٝ ٔٛضز  بٖ. زضزـ ذیّی ظیبزٜ.فىط ٔی وٙی ٘یؿت وبپیت

 ٞبت ثٝ وبض ٕ٘یبز.تٛصیٝذطبة ٚ 
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ٍ٘بٜ تط٘ج ٞٓ ثٝ ٔٗ ٕٞطاٜ ثب ؾطظ٘ف ثٛز. اٍ٘بض ثب یه آزْ ثطفی ید ظزٜ ططف ثٛز٘س. 

ػمطثٝ ٞبی ی ذسا ٕٞیكٝٔی زا٘ؿت ایٙىٝ  چٝ وؿی ؟آٟ٘ب اظ زَ ٔٗ چٝ ٔی زا٘ؿتٙس

 زٜ ثبقس یؼٙی چٝ؟وط ٌیطؾبػت زِت ضٚی ؾٝ ٚ ٘یٓ ٘صفٝ قت 

 تط٘ج تٙسی ٔطا، ثب ِحٙی زِجٛیب٘ٝ ٚ ِطیف ججطاٖ وطز.

ثبٔط ؾٝ تبیی؟ تب صجح ثب ٞٓ حطف  ٚ ٔی ذٛای أكت ثیبی پیف ٔب؟ ٔٗ ٚ تٛ-

 ٔیع٘یٓ. ایٙجٛضی ثطیعی تٛ ذٛزت زِت ٔی پٛؾٝ.

 یبؾیٗ زؾت ضٚی ظا٘ٛا٘ف ٌصاقت ٚ ثطذبؾت.

 لطاضٜ ثطٌعاض قٝ  وی وٛفتی ػمس ٚ ػطٚؾیایٗ فمط  ْ.حبِٓ ذٛثٝ.٘ٝ ثبثب. ٍٔٝ ثچٝ-

 ظٚزتط ثطٜ اظ ایٗ ذٛ٘ٝ ٚ ٘جیٕٙف؟ ایٗ ِیال ذبْ٘ٛ وٝ

 ٞط زٚ ثٝ تط٘ج ذیطٜ قسیٓ. وٕی زؾتپبچٝ قس أب ٌفت:

 فىط وٙٓ ػیس غسیط. یٝ ٔبٜ زیٍٝ.-

 ٚ ٌفت: پٛفی وطزیبؾیٗ 

یٝ جٛضی ؾط ٔی وٙٓ. ٕٞیٙىٝ ؾط ضاٞٓ ؾجع ٘كٝ وبفیٝ. ایٙٛ یٝ ٔبٜ ضٚ ایٗ ذٛثٝ. -

ذٛزت ثٟف ثسٜ. ثصاض وبْ ػطٚؼ ذبْ٘ٛ ٔثُ لٙس  ثٟف ثٍٛ تط٘ج. ایٗ قیطیٙی ضٚ ٞٓ
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ِیبلتف ضٚ چٖٛ  ٚ حؿبثیف ضٚ ٚاؾف ذطیسْ.زضؾت زٚ٘ٝ یٝ ٌطز٘جٙسـ. ایٙٓ  ثبقٝ.

 زاضٜ.

 ٚ ثؼس ثٝ اتبق ضفت ٚ زض ضا ٔحىٓ ثؿت. تط٘ج ٘جٛا ٌٛ٘ٝ پطؾیس:

حبال چیىبض وٙیٓ؟ یبؾیٗ ٞط ِحظٝ ٕٔىٙٝ ٔٙفجط ثكٝ. ِیال ٚالؼبً اظ ایٗ پؿطٜ ذٛقف -

 اٚٔسٜ ٚ ثٟف اػتٕبز زاضٜ. ٘ىٙٝ یبؾیٗ ٌٙس ثع٘ٝ ثٝ ظ٘سٌیف؟

 ی ؾٍٙیٙٓ ٌصاقتٓ ٚ ٌفتٓ:ی ؾیٙٝزؾتٓ ضا ضٚی لفؿٝ

ٚ ٕ٘ی ذٛاْ ثٝ ٞیچ  ٔٗ ظطفیتٓ ٚاؾٝ أطٚظ تىٕیّٝ تط٘ج. ٚالؼبً ٘یبظ ثٝ اؾتطاحت زاضْ-

 . قت ثریط.چیع ٚ ٞیىؽ فىط وٙٓ

**** 

 پیساـ وطزیٓ. لكٕٝ. -

 ز٘ساٖ ٞبیٓ ضا ضٚی ٞٓ ؾبییسْ.

 چكٓ اظـ ثط٘ساضیٗ تب ثطؾٓ.-

اٚ٘جٛضی ثیكتط ذٛف ٔیىٙٝ. ثصاض ثچٝ ٞب ؾبیٝ ثٝ ؾبیٝ ز٘جبِكٗ، ِٚی ثٝ ٘ظطْ تٛ ٘یب. -

 اَٚ ٔٗ ثبٞبـ حطف ثع٘ٓ. اٌٝ ٘تیجٝ ٍ٘طفتٓ ثٟت ذجط ٔیسْ.
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وٝ حمف ضا  آ٘چٝٞطچٝ ظٚزتط زؾتٓ ثٝ زؾتف ثطؾس ٚ  ٓزَ تٛی زِٓ ٘جٛز. ٔی ذٛاؾت

كس ثٝ ثٝ ؾط ٔٗ ٚ ٕٞٝ آٚضزٜ ثٛز وٝ ٔی ثٛز ثط ؾطـ ثیبٚضْ. زض ایٗ ٞفت ٔبٜ ثالیی

 ذبططـ تیطثبضا٘ف وطز.

. ثٟف ثٍٛ ثطٌطزٜ. ثب ظثٖٛ ذٛـ، ثب تٟسیس، ثب ظٚض، ثب ٞطچی وٝ ثّسی. فمط ثبقٝ-

 ثٝ ِحظٝ ٞٓ ٔٙٛ زض جطیبٖ ثصاض.ِحظٝ  زؾتت ثٟف ٘رٛضٜ.

ثب ٞیچىساْ اظ حطفٟبیٓ ٔربِفت ٕ٘ی زا٘ٓ، أب ػصاة ٚجساٖ ثٛز یب تطؾی وٝ زاقت، اظ 

غٓ یبقبض زض وبضی وطزٜ ثٛز وٝ ی تّفٗ ٘كؿتٓ. تط٘ج ٌٛـ ثٝ ظً٘ پبی وطز. ٕ٘

ثٝ طَٛ ا٘جبٔیس ٚ ٚلتی ظً٘ ظز، ٔثُ ٌطي ظذٕی ٔمبثّف ٞیچ ٔی ٕ٘ٛز. ا٘تظبضْ 

 ضٚی ٌٛقی پطیسْ.

 چی قس؟-

تٛ ویف ٌیطـ ا٘ساذتٓ ٚ ثبٞبـ حطف ظزْ. حبِف اصالً ذٛة ٘یؿت ٚ ثٝ ٞیچ ٚجٝ -

بقٝ. ٕ٘ی ذٛاز ثبٞبت ظیط یٝ ؾمف ثـ ٞٓ تٛیی. زیٍٝ ػٕسٜٕ٘ی ذٛاز ثطٌطزٜ. ػّت 

 ثب تط٘ج چىبض وطزی؟تٛ 

 ثٍٛیٓ ثٝ تٛ چٝ، أب ثٝ جبیف پطؾیسْ:ذٛاؾتٓ 

 ؟االٖ وجبؾت-
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 ٞب ز٘جبِكٗ. فىط وٙٓ ثط٘بٔٝ زاضٜ ثطٌطزٜ تٟطاٖ. ثچٝ -

 ػٕیمی وكیسْ ٚ ٌفتٓ:٘فؽ 

 اظ ایٗ ثٝ ثؼسـ ثب ٔٗ. ذٛزْ زضؾتف ٔی وٙٓ. -

 یٝ وٓ...ٍ٘طا٘كٓ. وبـ ذٛثی ٘ساضٜ. ٔٗ  فمط ظیبز اٚظبع ضٚحی-

 حطل ٔیبٖ حطفف پطیسْ.ثب 

 ؟ اظ وی تب حبال؟ٚ زِت ثطاـ ٔی ؾٛظٜ یؼٙی ازػب زاضی وٝ ثیكتط اظ ٔٗ ٍ٘طا٘كی-

 وطز.ؾىٛت 

اقتٓ ٚ ٕ٘ی تٛ٘ؿتٓ ثٝ ٞعاض ٚ یٝ جٛض ٌطفتبضی ززٔت ٌطْ. ٔٗ  تب ایٙجب وٕه وطزی-

ی ثٝ ا٘ساظٜزٚض ٚ ثطـ ٘جبـ. ٞیچىؽ ایٗ ثٝ ثؼس ذٛزْ ٞؿتٓ. زیٍٝ تط٘ج ثطؾٓ. اظ 

 تٛ حبِف ضٚ ثس ٕ٘ی وٙٝ.

ی ٚویُ ظزْ ٚ ثٝ ٔحط ایٙىٝ ذٛاؾتٓ الساْ وٙٓ پسض اِٚتیٕبتْٛ زاز ضا تب ذب٘ٝضزـ 

غیطتٓ اجبظٜ ٕ٘یساز زذتطػٕٛیٓ آٚاضٜ ٚ ؾطٌطزاٖ أب وٝ وبضی ثٝ وبضـ ٘ساقتٝ ثبقٓ. 

ٌكت. تطؾف اظ ٔٗ ٔی ضیرت ٚ ثطٔیٞبی غطیجٝ ثبقس. ثبیس ذب٘ٝوٛچٝ ٚ ذیبثبٖ ٚ 

ظ٘سٌی ثٝ ایٗ ذب٘ٝ، ثٝ اٚ قٛض ثطٌكتٗ ثطای اٚ ػٕبضت ٔب فطلی ثب ٌٛض ٘ساقت.  ثسٖٚ

زیسٔف ٕٞیٗ ثی تٛجٝ ثٝ ٞكساض پسض ؾط ضاٞف ؾجع قسْ. ٚلتی ٘یبظ زاقتٓ. ثطای 

اـ ثٛز، ٘ٝ بی ٌُ ا٘ساذتٟٝاثطی اظ ِپٝ ٘ یىٝ ذٛضزْ. چمسض الغط ٚ پػٔطزٜ قسٜ ثٛز.

تط٘ج ضا ٔٗ ؾبذتٝ ثٛزْ یب ؾجحبٖ؟ اـ. ایٗ ٚ ٘ٝ ا٘طغی تٕبْ ٘كس٘ی ِجرٙس ٕٞیكٍی
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ضا تٙس وطز ٚ اظ لسٟٔبیف  زض ٔبقیٗ ضا وٝ ثؿتٓ چطذیس ٚ ٔطا زیس ٚ اٍ٘بض زٚثبضٜ ٔطز.

 تٓ ثتطؾبٕ٘ف أب تبذٛاؾٔٗ فبصّٝ ٌطفت. پكت ؾطـ ضفتٓ ٚ اؾٕف ضا ذٛا٘سْ. ٕ٘ی 

ثٝ ٔست ٔغعْ ظٔیٗ ذٛضز. پطت قس ٚ ٔحىٓ ثب ؾط ثٝ  ا، زیسْ وٝ ثٝ ٞٛثٝ ذٛزْ آٔسْ

ثطٌكت ثٝ چٙس ؾبَ پیف، ٔبزضْ ضا ضٚی ثطای تحّیُ ٚلبیغ وٓ آٚضز. اثتسا چٙس ثب٘یٝ 

زیسْ ٚ ٔغعی وٝ اظ زٔبؽ ٚ ٌٛقف ثیطٖٚ ظزٜ ثٛز، ثؼس ثب فطیبزٞبی جٕؼیت ثٝ  ظٔیٗ

تط٘ج وٛچه ٚ ثی پٙبٜ ٔٗ، زض ذٖٛ ذٛزـ غّطیسٜ ثٛز.  ،ط٘جظٔبٖ حبَ ثطٌكتٓ. ت

ططفف ثسْٚ ٘تٛا٘ؿتٓ.  ؾؼی وطزْ ثٝاحؿبؼ فّج ثٝ ا٘سأٟبیٓ ثبظٌكت. ٞطچٝ زٚثبضٜ 

ضٚی ظٔیٗ ٘طیرتٝ ثٛز، أب ؾطـ ی ٔحىٕی وٝ ذٛضزْ ثٝ ذٛزْ آٔسْ. ٔغعی ثب تٙٝأب 

ٔٗ ٘تٛا٘ؿتٓ آٔجٛال٘ؽ ذجط ٔی وطز٘س. أب زاقتٙس ٔطزْ  ثٝ قست ذٛ٘طیعی زاقت.

ثٝ ؾٕت زض آغٛـ وكیسْ ٚ قطایط ایٕٙی حفظ ثب ٔٙتظط ثٕب٘ٓ، پیىط ٘یٕٝ جب٘ف ضا 

ضا قىط ٔی زٚیسْ. ذسا ثٝ شٞٙٓ ٘طؾیس ؾٛاض ٔبقیٗ قْٛ. فمط حتی ثیٕبضؾتبٖ زٚیسْ. 

ظ٘بٖ ٕٞٝ ضا ذجط وطزْ. ذٖٛ زازْ ٚ ثؼس فطیبز وٝ ثیٕبضؾتب٘ی زض ٕٞبٖ ٘عزیىی ثٛز. 

ؾت ٚ تصٛیط چٟبض زضٚی ظٔیٗ ٘كؿتٓ ٚ ثٝ ذسا اِتٕبؼ وطزْ وٝ تط٘ج ضا ٘جطز. ٞٙٛظ 

اِٚیٗ ثبضی وٝ لبقك زض زؾت  ،اِٚیٗ لسْ ٞبیف، پیف چكٕٓ ثٛز ضفتٙف پب ضاٜ

یٌٛب  ٞبیف،ٖٞبی تٕبْ ٘كس٘ی ٚ ٌٛـ ایؿتبزفعِٛی ٞبیف،، ٌطیٝٞبیفٌطفت، ذٙسٜ

ٞبی ٟٔطثب٘ی ٞبیف، تٛجٝٞبیف، صجحب٘ٝ آٔبزٜ وطزٖ، وٙبض اؾترط ٞبیفوبض وطزٖ

س ثطای اِٚیٗ ثبض ثؼس اظ اـ ثٝ ٔٗ، ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ پیف چكٕٓ ثٛز ٚ ثبػث قتٕبْ ٘كس٘ی

اجبظٜ زازْ ای وع وطزْ ٚ ظا٘ٛا٘ٓ ضا زض آغٛـ وكیسْ ٚ ٌٛقٝٔطي ٔبزضْ ٌطیٝ وٙٓ. 
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، ٘جٛز٘فتصٛض ٚ  ٘ساقتٓ تط٘ج زٚاْ ثیبٚضزأیسی . ثتطوسی ؾبِٟب تحُٕ ثغعی ثٝ ا٘ساظٜ

ٕ٘ی تٛا٘ؿتٓ. وؿی ثیب. أب  ذٛزْ ٟ٘یت ٔیعزْ ٔطز ٌٙسٜ، ثٝ ذٛزتثٝ ٔطا وكتٝ ثٛز. 

اِٚیٗ لّپ ضا وٝ ذٛضزْ ٌّٛیٓ ٌطفت ٚ ثٝ ؾطفٝ افتبزْ. یه ِیٛاٖ آة ثٝ زؾتٓ زاز. 

اٚ ضا وطزٜ ثٛزْ. ٔٗ جبؾٟبیٓ ثٝ ذٖٛ زذتطػٕٛی ٔظّٛٔٓ آغكتٝ ثٛز. ٔٗ ٚ ِزؾتٟب 

 تف ضا ٞیچ آثی ذبٔٛـ ٕ٘ی وطز.ٚ ایٗ آ ثٛزْ، ٔٗ ثبػث ٔطٌف قسٜ ثٛزْوكتٝ 
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ثب ٚصٚ ٚص صذایی دس ٌٛضٓ ٞطیبس ضذْ، یه آٖ فشأٛش وشدْ دس اتبلٓ ٚ تختٓ ٞستٓ 

٘یٓ خیض ضذْ ٚ تب زطٕٓ ثٝ ػىس ثٝ سشػت ٚ آدس٘بِیٗ خٛ٘ٓ ثٝ ضذت اٚج ٌشفت. 

اْ سا ٔبِیذْ ٚ ثٝ ایٗ سٚش سؼی وشدْ دسد ی ثیٙیثبٔش افتبد ٘فس ساحتی وطیذْ. تیغٝ

سا سد ٘ىشدٜ ثٛد.  21ٍ٘بٞی ثٝ سبػت ا٘ذاختٓ. ٞٙٛص ٚحطتٙبن سشْ سا وبٞص دٞٓ. 

احتٕبالً پذس ٚ ثسٝ ٞب ثشٌطتٝ ثٛد٘ذ. تٙٓ وشخت ثٛد. أب ثٝ ضذت تطٙٝ ثٛدْ. ثشخبستٓ 

سىٛت وشد٘ذ.  د٘ذ ٚ ٔشا وٝ دیذ٘ذسفتٓ. پذس ٚ ٔٙب آٞستٝ حشف ٔی ص ٚ اص اتبق ثیشٖٚ

 پذس پشسیذ.

 خٛاة ثٛدی؟ -

 ٔٛٞبی آضفتٝ اْ سا دستی وطیذْ ٚ ٌفتٓ:

 ودب ثٛدیٗ؟ضٕب آسٜ. -

 ٔٙب خٛاة داد.

 آلب ثضسي ثٛدیٓ. یبسیٗ ثشٌطتٝ؟ی خٛ٘ٝ-

 سشْ سا تىبٖ دادْ ٚ ٌفتٓ:

 اْٚٞٛ. تٛ اتبلطٝ.-

 پذس پشسیذ:
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 تٛ خٛثی؟خستٝ ثٝ ٘ظش ٔیبی!-

 ْ.دٚثبسٜ ثب تىبٖ سش تبییذ وشد

 خیّی. -

صجش  ثٝ آضپضخب٘ٝ سفتٓ ٚ دٚ ِیٛاٖ پطت ٞٓ آة خٛسدْ. ایٗ ػغص اص ودب ٔی آٔذ؟

ثٝ اتبق وٝ  ی حشف صدٖ ٘ذاضتٓ.وشدْ تب ٕٞٝ ثٝ ٞٓ ضت ثخیش ٌفتٙذ ٚ سفتٙذ. حٛصّٝ

أطت  ٔتحیشٍ٘بٞص وشدْ. اٍ٘بس ثشٌطتٓ دیذْ یبسیٗ سٚی تخت ٔٗ دساص وطیذٜ.

 ثذخّمی ٌفتٓ: ثب آسأص ثش ٔٗ حشاْ ضذٜ ثٛد.

 ایٙدب زىبس ٔی وٙی؟-

 ثشای ٔٗ خب ثبص وشد ٚ ٌفت:

 ٕ٘ی تٛ٘ٓ تٛ اتبق خٛدْ ثخٛاثٓ. -

 دساص وطیذْ ٚ ٌفتٓ:

 ٘ىٙٝ ا٘تظبس داسی ٚاست الالیی ثخٛ٘ٓ؟-

 دس ٟ٘بیت ٔظّٛٔیت خٛاة داد:

 دٚ٘ٓ تٛپٓ تىٛ٘ص ٕ٘یذٜ حبِٓ ثٟتش ٔیطٝ.٘ٝ. ٕٞیٙىٝ وٙبس وسی ثبضٓ وٝ ٔی -

 وٝ لغؼبً دس تبسیىی اتبق ثٝ زطٓ اٚ ٘یبٔذ. پٛصخٙذی صدْ
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خٛاة یٝ ٔٗ ٚالؼبً ثٝ زٖٛ . ٚ پش حشفی ٘ىٙی أیذٚاسْ ٔثُ ثسٍیبت خفته ٘پشٚ٘ی -

 ٘یبص داسْ.عٛال٘ی 

 !ْ داضتوٝ ٌفت فمظ زٙذ ثب٘یٝ دٚا "ایثبضٝ"

 یٝ سٛاَ ثپشسٓ. وبپیتبٖ،-

 ًٔٙ ثٛدْ.

 ٞب؟-

 تٛ ٚالؼبً ثٕش سٚ دٚست داضتی؟ -

 زمذس اص ایٗ سٛاَ ٔتٙفش ثٛدْ. ٚای...! 

 زشت ٍ٘ٛ یبسیٗ. خٖٛ ػضیضت ثٍیش ثخٛاة.-

 خت خٛاثٓ سٚ ثذٜ. ٕٞیطٝ ٚاسٓ خبی سٛاِٝ. تٛ ٚالؼبً دٚستص داضتی؟-

 پطتٓ سا ثٝ یبسیٗ وشدْ ٚ ٌفتٓ:

خٛاة ٕ٘یذْ زٖٛ ثٝ تٛ سثغی ٘ذاسٜ. اٌٝ ٔی خٛای اص اصدٚاج ٔٗ یٝ تشاطدی ٔثُ -

 ی خٛدت ثسبصی، تٛصیٝ ٔیىٙٓ خٛدت سٚ خستٝ ٘ىٙی. ساثغٝ
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ای ثٝ وٕشْ، دلیمبً ٕٞب٘دب وٝ صخٓ ثٛد صد ٚ ٔٗ ثشای ایٙىٝ فشیبد ٘ض٘ٓ ثب ٔطت ضشثٝ

ثب یه حشوت اص تخت پبییٗ ا٘ذاختٕص  سپس پتٛ سا ٔطت وشدْ ٚ صثب٘ٓ سا ٌبص ٌشفتٓ ٚ

 ٚ ٌفتٓ:

 ٌٕطٛ ثشٚ تٛ اتبلت. ِیبلت ٘ذاسی پیص ٔٗ ثخٛاثی. -

 دِٓ عبلت ٘یبٚسد.زٙذ دلیمٝ تحُٕ وشدْ أب  أب ٘شفت ٚ ٕٞب٘دب سٚی صٔیٗ دساص وطیذ.

 ثبِص سا ثشایص پشت وشدْ ٚ ٌفتٓ:

 تٛ وٕذٜ. ٘فس ثىطی اص اتبق ٔیٙذاصٔت ثیشٖٚ.  ٞٓ پتٛ-

دیٍشاٖ ػزاثٓ وٙدىبٚی  ثشخبست ٚ ثشای خٛدش پتٛ آٚسد ٚ دیٍش صذایص دس٘یبٔذ.

 ٔٗ ٍٔٛ ثٛد٘ذ، حتی ثشای ثشادسْ.دسدٞبی ص٘ذٌی زٖٛ  ٔیذاد

**** 

اِٚیٗ ثبسی وٝ ثبٔش سا دیذْ دس آغٛش ثٕش ثٛد ٚ ضیش ٔیخٛسد. اص دیذ٘ص اضه دس 

 زطٕٓ خٕغ ضذ أب پسص صدْ. پشستبس ثب خٙذٜ ثب ثٕش ٌفت:

 ٔبضبال خیّی آسٚاسٜ ٞبی لٛی ٚ ٔحىٕی داسٜ. خذا ثٝ دادت ثشسٝ.-

سد٘ص تب ضص اتبق آٖ عشفتش ٞٓ ٔیشفت. ساست ٔی ٌفت. صذای ّٔر ٚ ّٔٛذ ضیش خٛ

خّٛ سفتٓ تب صٛستص سا ثٟتش ثجیٙٓ. ثٕش ٘ب ٘ذاضت. سٍ٘ص ثٝ صسدی ٔیضد ٚ خستٍی اص 

 سش ٚ صٛستص ٔی ثبسیذ. آساْ ٚ ثی حبَ ٌفت:

 ٘ٛصاد ثٝ ایٗ خٛضٍّی دیذٜ ثٛدی تب حبال؟-
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دِٓ ٔی خٛاست ثغّص وٙٓ. ثبالخشٜ ٔی تٛا٘ستٓ خٛد ٚالؼیص سا ثغُ وٙٓ، ثجٛسٓ ٚ 

ی ثٝ سیٙٝثب دستبٖ وٛزىص ثجٛیٓ. أب دِٓ ٘یبٔذ ٔضاحٓ ضیش خٛسد٘ص ضْٛ. عٛسی 

ػطك ثب ثٕش زًٙ صدٜ ثٛد ٚ دٞب٘ص سا ٔی خٙجب٘ذ، اٍ٘بس وٝ سبِٟب غزا ٘خٛسدٜ ثٛد. 

خٓ ضذْ ٚ اش سا فتح وشد. تذسا٘ٝ ٌٛضٝ ثٝ ٌٛضٝٚس ضذ ٚ ٔمتٕبْ تٛا٘ص ثٝ لّجٓ حّٕٝ

ثٛسیذٔص. ثٛیی وٝ اصتٙص سبعغ ٔیطذ ثشایٓ حىٓ ثٛی خذا سا داضت. اٍ٘بس ٔستمیٓ اص 

اخٕی وٝ ثیٗ دٚ اثشٚیص ثٛد آ٘مذس ثٝ ٔٗ ضجبٞت  آ٘دب ثٝ دأبٖ ٔٗ پشتبة ضذٜ ثٛد.

 داضت وٝ تٕبْ افىبس وثیف اص رٞٙٓ صدٚدٜ ضذ. 

 ٘ٝ؟ خیّی خٛضٍّٝ؟ ٍٔٝ-

اص تٝ دَ سشش سا ثٛسیذْ. ٘یتص ٟٔٓ  ٚ ٍ٘بٜ ٔٙتظش ثٕش ثٝ ٔٗ ثٛد. ایٙجبس ثذٖٚ اخجبس

٘جٛد. ٔبٟٞب ػزاة حُٕ ثسٝ ٚ سپس صایٕبٖ سا تحُٕ وشدٜ ثٛد تب ایٗ ثسٝ ضیشِ ضیشیٗ 

اْ ثٛد ٚ ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ٘سجت ثٝ اٚ ثی تفبٚت ثبضٓ. ٚ ثی ٘ظیش سا ثٝ ٔٗ ثذٞذ. ٔبدس ثسٝ

ٙذ سٚص حك داضتٓ ثی خیبَ ضغّٓ ٚ ٔبٔٛسیتٓ ثطْٛ ٚ اص حضٛس صٖ ٚ حذالُ ثٝ ٔذت ز

ای اص ٚخٛدْ حك داضتٓ حتی اص یه تشٚسیست ثٝ خبعش ثخطیذٖ تىٝاْ ِزت ثجشْ. ثسٝ

ٞشزٙذ وٝ ٚلتی ٔی دیذْ آٖ حس زٙذش ٚ ٘فشتٓ ثٝ ثٕش سً٘ ثٝ ٔٗ، تطىش وٙٓ. 

سیذ صٙذِی سا اص صیش ثبختٝ ٔی تشسیذْ، أب ثٝ خٛدْ ضه ٘ذاضتٓ. ٚلتص وٝ ٔی س

 پبیص ٔی وطیذْ.

**** 
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ػدیت ٚ غشیت دست ٚ  دْ صجح ثیذاس ضذْ. خٛاة وٝ زٝ ػشض وٙٓ، دس وبثٛس ٞبی

ضبٞشخ  پب صدٜ ثٛدْ ٚ ضبیذ اٌش ٕ٘ی خٛاثیذْ ثیطتش خستٍی اص تٙٓ ثیشٖٚ ٔی سفت.

ٚ  ی ػدیجی داضتٓدِٟشٜ ٔذ.آلذغٗ وشدٜ ثٛد، أب اٌش ٕ٘ی دٚیذْ حبِٓ سشخبیص ٕ٘ی 

خبعش، آساْ ٚ عٛسیىٝ یبسیٗ ثیذاس ٘طٛد ِجبسٟبی  ٗثٝ ٕٞی ضشثبٖ لّجٓ غیشػبدی ثٛد.

اْ سا پٛضیذْ ٚ اص سبختٕبٖ ثیشٖٚ سفتٓ. ثب حشوبت آٞستٝ خٛدْ سا ٌشْ وشدْ ٚ ٚسصضی

ثٝ عشف دس خشٚخی سفتٓ. أب ثب دیذٖ ِیال وٝ صیش دسخت ٌیبس ٚ سٚی صٔیٗ ٘طستٝ 

ٔشا وٝ دیذ سشیغ اص خب ثشخبست ٚ سالْ داد. خٛاثص سا ثب  ثٛد، لذٟٔبیٓ سا وٙذ وشدْ.

 سش دادْ ٚ ٌفتٓ:

 زی ضذٜ؟ ایٗ ٚلت صجح ایٙدب زىبس ٔی وٙی؟-

 اش سا ثٝ ثبصی ٌشفت ٚ ٌفت:پش سٚسشی

-...ٗٔ 

 اص ایٙىٝ آدٟٔب اص ٔٗ ٔی تشسیذ٘ذ خستٝ ضذٜ ثٛدْ.

 زی ضذٜ ِیال؟ ٞشزی ٔی خٛای ثٍی ثب خیبَ ساحت ثٍٛ.-

  وشد. دس زطٕب٘ص ضشٔٙذٌی ٔی دیذْ.ٍ٘بٞٓ 

 ٔٗ ثشای ضٕب خیّی احتشاْ لبئّٓ.-

 سشْ سا وٕی خٓ وشدْ.

 ثؼذش؟ ٔشسی.-
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ضٕب سٚ پیذا ٔیطٝ فمظ ٔی خٛاستٓ ٔغٕئٗ ضٓ اص ٔٗ دِخٛس ٘یستیٗ. تٟٙب ٚلتی وٝ -

 شد ٕٞیٗ ٔٛلغ صجحٝ. ٚاسٝ ٕٞیٗ ایٙدب ٔٙتظشتٖٛ ٘طستٓ.و

ٞٓ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ ٚ حتی ضبیذ ثیطتش ثٝ دسد  دَ یبسیٗ ثذخٛسی ضىستٝ ثٛد. دَ ٔٗ

 آٔذٜ ثٛد. أب ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ِیال سا ٔمصش ثذا٘ٓ.

 زشا ثبیذ اصت دِخٛس ثبضٓ؟ ٞش آدٔی حك ا٘تخبة داسٜ. تٛ ٞٓ ا٘تخبثت سٚ وشدی.-

 آة دٞب٘ص سا لٛست داد.

 ساستص ٟٔذی سٚ خیّی ٚلتٝ ٔی ضٙبسٓ. ثٝ پبوی ٚ ٘دبثت ٚ صذالتص ایٕبٖ داضتٓ.-

آدٔیٝ وٝ ٔیطٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔشد ص٘ذٌی سٚش حسبة وشد. ٔیطٝ ثٟص تىیٝ وشد. ٕ٘یٍٓ 

 ػبضمطٓ، ِٚی وٙبسش آسٚٔٓ. استشس ٘ذاسْ وٝ االٖ ودبست ٚ ثب ویٝ؟

 ِجٓ ثی اخبصٜ اص ٔٗ وٕی ا٘حٙب پیذا وشد.

 دسستٝ؟ !دلیمبً خصّتبیی وٝ تٛ یبسیٗ پیذا ٕ٘یطٝ-

 سشش سا پبییٗ ا٘ذاخت ٚ ٌفت:

٘یستیٗ وٝ ثذٚ٘یٗ ایٗ فبوتٛسٞب زمذس ٚاسٝ ص٘ذٌی ٔطتشن حیبتیٝ. حتی ضٕب صٖ  -

 ثیطتش اص ػطك. 

 ثٝ اٍ٘طتش ٘طبٖ داخُ اٍ٘طتص ٍ٘بٜ وشدْ ٚ ٌفتٓ:
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ی ثٝ خبط یبسیٗ ٘بساحتٓ. أب ٕٞٛ٘غٛس وٝ ثٟت ٌفتٓ، خٛضجختی تٛ ٞٓ ثٝ ا٘ذاصٜ-

ٍ٘بٜ ٘ىشدْ. ٔثُ  یبسیٗ ٚاسٓ ٟٕٔٝ. ٔٗ ٞیر ٚلت ثٝ تٛ زطٓ دختش ثبغجٖٛ ایٗ خٛ٘ٝ

ٞستی. ثٝ تصٕیٕت احتشاْ ٔیزاسْ ٚ ثٝ لِٛٓ ٚفبداسْ. تب آخشش حٕبیت  ٚ خٛاٞشْ ثٛدی

 ٔٙٛ داسی.

 زطٕب٘ص زشاغب٘ی ضذ أب ثشای ٌفتٗ حشف سٚی صثب٘ص ثٝ ٔٗ ٚ ٔٗ افتبد.

 تٛ پبسویٍٙٝ.ٔبضیٙطٖٛ آخٝ یبسیٗ خبٖ دیطت ثشٌطتٗ خٛ٘ٝ؟ -

 ِجخٙذ صدْ.

 داسی؟ تٛ دیٍٝ زىبس ثٝ یبسیٗ-

 ٞبیص سً٘ ٌشفت ٚ زیضی ٍ٘فت.ٌٛ٘ٝ 

یبسیٗ خٛثٝ. ٍ٘شا٘ص ٘جبش. فمظ ثٟتشٜ صیبد سش ساٞص سجض ٘طی. ٞشزٝ وٕتش -

 ٕٞذیٍٝ سٚ ثجیٙیٗ ٚاسٝ خفتتٖٛ ثٟتشٜ. 

 صٔضٔٝ وشد.

 زطٓ. ثب اخبصٜ تٖٛ. -

اٚ سفت ٚ ٔٗ ٞٓ اص خب٘ٝ ثیشٖٚ صدْ ٚ ثب ٟ٘بیت سشػتی وٝ ٔی تٛا٘ستٓ دٚیذْ. تٝ 

سیٍبسی وٝ سجحبٖ پیذا وشدٜ ثٛد، ثبٔش، تش٘ح، یبسیٗ، پذس، ٔٙب ٚ ثسٝ ٞبیص، ٕٞٝ 

رٞٙٓ سا دسٌیش وشدٜ ثٛد٘ذ. ٔی دٚیذْ وٝ ٘دبت پیذا وٙٓ أب ٕ٘ی تٛا٘ستٓ. ػمُ حىٓ 

خشٚج اص خب٘ٝ سا ثشای ٕٞٝ ٕٔٙٛع دستٍیش ضٛد، تب ٚلتی وٝ پسش اِحشیشی ٔی وشد 
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وٙٓ. ثبیذ ٕٞٝ سا خٕغ ٔی وشدْ ٚ ثذٖٚ ایٙىٝ ثتشسبٕ٘طبٖ ثشایطبٖ تٛضیح ٔیذادْ. 

     21ته ته ٘مبط ثٗ ثست اص آٖ، فؼالً أٗ تشیٗ ٔىبٖ ٕٞبٖ ػٕبست ثٛد. خبسج 

      ٓ. أب یثٛدٚ ثبٔش ٔی تٛا٘ست فبخؼٝ ثٝ ثبس ثیبٚسد. اِجتٝ احتٕبالً ٞذف اصّی ٔٗ 

ٍ٘شاٖ  إ٘ی تٛا٘ستٓ خب٘ت احتیبط سا اص دست ثذٞٓ. الصْ ٘جٛد پذسثضسي ٚ ٔبدسثضسي س

ثؼذ اص یه سبػت ٚ ٘یٓ أب ثبیذ ثمیٝ سا آٌبٜ ٔی وشدْ. وٙٓ. آٟ٘ب ثیشٖٚ ٕ٘ی سفتٙذ. 

ٚ دٚش ٌشفتٓ ٚ سپس ٔٛثبیّٓ سا زه  دٚیذٖ ٚ ٚسصش دس پبسن ثٝ خب٘ٝ ثشٌطتٓ

 وشدْ. 

ودبیی؟ ٞضاس ثبس تٕبس ٌشفتٓ. خجشٞبی خذیذ داسیٓ. اٚضبع لشٔضٜ. اص دادستبٖ سالْ. -

ٞب تب زٙذ سبػت دیٍٝ ٔستمش ٔیطٗ. تب اٖٚ حىٓ ٔحبفظت اص خٛ٘ٝ سٚ ٌشفتٓ. ثسٝ

 ٔٛلغ ٘زاس وسی اص خٛ٘ٝ ثیشٖٚ ثشٜ ٚ خٛدتٓ ٔسّح ثبش.

ٔٗ  سا ثّؼیذ. اْاضغشاة ثیص اص پیص ثب دٞبٖ ٌطبد ٚ د٘ذاٟ٘بی تیضش ٔشا ٚ خٛ٘سشدی

ٞشٌض ٍ٘شاٖ خبٖ خٛدْ ٘جٛدْ. ٞش ِحظٝ ٔی تٛا٘ستٓ ٔشي سا ثپزیشْ. أب اٌش خبس ثٝ 

 اْ ٔی سفت....!پبی اػضبی خب٘ٛادٜ

ثٝ یبسیٗ ٌفتٓ ضیشیٗ خب٘ٓ ٚ تش٘ح سا خجش وٙذ، ثٝ وشثالیی حسیٗ ٞٓ ٌفتٓ وٝ ثٝ 

ٚلتی . ٔیضدْ فىش وشدْحشفٟبیی وٝ ثبیذ  سبختٕبٖ ٔب ثیبیٙذ ٚ خٛدْ ثشای ثبس ٞضاسْ ثٝ

 ضیشیٗ خب٘ٓ ٚ وشثالیی حسیٗ ٚ ص٘ص آٔذ٘ذ پشسیذْ:

 تش٘ح ٚ ِیال ودبٖ؟-
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 ضیشیٗ خب٘ٓ تٛضیح داد:

 ثب ثبٔش سفتٗ ٚاسٝ ثجت ٘بٔص تٛ ٟٔذ وٛدن.-

 فشیبد صدْ. پبٞبیٓ ضُ ضذ.

  زی؟ وی سفتٗ؟-

 اص تٙذی ٔٗ ٕٞٝ ٔتؼدت ضذ٘ذ.

 زغٛس ٍٔٝ؟ٕٞیٗ زٙذ دلیمٝ پیص. -

سا ٕٞب٘دب  صآضٛة دِٓ ثٝ اٚج لّٝ سسیذ ٚ پشزٕسمٛط وشد.  دسٚ٘ٓاٍ٘بس وٛٞی دس 

اْ سا ثشداضتٓ ٚ ثب ػدّٝ ثٝ اتبق سفتٓ ٚ اسّحٝدیٍش ٘فٟٕیذْ زٝ ٔی ٌٛیٙذ. ٘صت وشد. 

ٕٞب٘غٛس وٝ خٛدْ سا ِؼٙت ٔی وشدْ وٝ زشا صٚدتش ٞطذاس ٘ذادْ ثٝ عشف وٛزٝ دٚیذْ. 

أب ٕٞیٗ وٝ ثٝ دس سسیذْ صذای ضّیه زٙذ ٌِّٛٝ  ،ضذعَٛ ایٗ ثبؽ ِؼٙتی تٕبْ ٕ٘ی 

سا سٚی لّجٓ ٌزاضتٓ ٚ سشْ سا ثٝ دس زسجب٘ذْ. خشات ٕ٘ی وشدْ . دستٓ صا٘ٛا٘ٓ سا تب وشد

! ٚاسد وٛزٝ ضْٛ. صذای فشیبدٞب ٞش ِحظٝ ثّٙذتش ٔیطذ. ثبٔش ٞٓ ثب آٟ٘ب ثٛد، ثبٔش...

 اِتٕبس وشدْ:

اص پسص ثٝ حك ٞشوی پیطت آثشٚ داسٜ ٘ىٗ. ٔٗ ْ أتحبٖ ٘ىٗ. خذایب ٔٙٛ ثب ثسٝ-

 ثشٕ٘یبْ.

ثٝ ػٕشْ ایٙسٙیٗ دستٟبیٓ ّ٘شصیذٜ ثٛد٘ذ. ثٝ ٞش ٔىبفبتی وٝ ثٛد دس سا ٌطٛدْ ٚ ٚاسد 

ای دٚس اص خب٘ٝ خٕؼیت صیبدی حّمٝ صدٜ ثٛد. اص ٕٞیٗ ٔسبفت ٞٓ دس فبصّٝوٛزٝ ضذْ. 
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پبٞبیٓ ثشای خّٛ سفتٗ فشٔب٘جشداسی تٛا٘ستٓ خٖٛ خبسی ضذٜ سا ثجیٙٓ. ٌّٛیٓ ٌشفت. ٔی

فتٓ ثبٔش سا دس آغٛش سجحبٖ دیذْ. وٕی وٝ پیص س وٕشْ ساست ٕ٘یطذ. ٕ٘ی وشد٘ذ.

دس تٙٓ تبصٜ خب٘ی ثٝ ٘ظش ٕ٘ی سسیذ آسیت دیذٜ ثبضذ. ٚحطت صدٜ، ٌشیٝ ٔی وشد أب 

 ثب سشػت ثیطتشی خّٛ سفتٓ ٚ خٕؼیت سا ثب خطٛ٘ت وٙبس صدْ. زٟبس ٘فش سٚیدٔیذٜ ضذ. 

. ثٝ سجحبٖ ٍ٘شیستٓ. ٕش ثٛدوٝ یىی اص آٟ٘ب ثشادس ث صٔیٗ ثٛد٘ذ. تش٘ح، ِیال ٚ دٚ ٔشد

 ٔبت ضذٜ ثٛد ثٝ تش٘ح. صذایی اص ثغُ ٌٛضٓ ٌفت:

 ٔی خٛاستٗ ثسٝ سٚ اصش ثٍیشٖ، ایٙمذس ٔمبٚٔت وشد وٝ ٘بٔشدا صدٖ تٛ سشش. -

 صذای یبسیٗ سا ضٙیذْ.

 ٘ح...یب اثٛاِفضُ. خبن ثٝ سشٖٔٛ ضذ. تش٘ح...تش-

ِیال سٚی دست زپص تىیٝ دادٜ ثٛد ٚ ٌشیٝ وٙبٖ تش٘ح سا صذا ٔی صد. دٚثبسٜ ثٝ 

أب حتی صذایص سا  ثٝ حشف آٔذ.سٚحص ثبالخشٜ  . اٍ٘بس ٔشدٜ ثٛد ٚسجحبٖ خیشٜ ضذْ

 ٕ٘ی ضٙبختٓ.

تش٘ح ثب زًٙ ٚ د٘ذٖٚ دیش سسیذْ، وبسی ثب ایٗ دٚ ٘فش ٘ذاضتٗ. ثبٔش سٚ ٔی خٛاستٗ. -

 صد٘ص...!دیش سسیذْ...ٌشفتٝ ثٛدش. 

 ایان فصل چهارمپ
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 ترنج:

 وٝ ضذ سٚصٌاس سیاٚش تثاٜ                             چٛ آٌاٞی آٔذ تٝ واٚٚس ضاٜ

 سش صاٖ تٗ ضاٞٛاس تشیذ٘ذ                             تی ٌٙاٞص تٝ خٙدش تٝ صاساتش 

 تٝ تیطٝ دسٖٚ، تشي ٌّٙاس صسد                           ٕٞٝ ضٟش تٛساٖ پش اص داغ ٚ دسد

 ٘ٝ خٛاستاس س تٛد ٚ٘ٝ فشیادس                               ٌشفتٙذ ضیٖٛ تٝ ٞش وٛٞساس

 سش ٘أذاسش ٍٖ٘ٛ ضذ ص ٌاٜ                        ضاٜ سٚچٖٛ ایٗ ٌفتٝ تطٙیذ واٚ

 تخت تّٙذ تٝ خان ا٘ذس آٔذ ص                              تىٙذسا تش ٚ خأٝ تذسیذ ٚ سخ 

 تذاٖ سٛي تستٝ تٝ صاسی ٔیاٖ                                      تشفتٙذ تا ٔٛیٝ ایشا٘یاٖ

 صتاٖ اص سیاٚش پش اص یاد وشد                          ٕٞٝ دیذٜ پشخٖٛ ٚ سخساسٜ صسد

 ٕٞٝ خان تش سش تٝ خای والٜ                             ٕٞٝ خأٝ وشدٜ وثٛد ٚ سیاٜ

٘ٓ تٝ ایٙدا وٝ سسیذ عٕٛ سىٛت وشد. تغط ٌّٛیص سا ٌشفتٝ تٛد، ٌّٛی ٔشا ٞٓ! 

 چطٕٓ سا ٌشفتٓ ٚ پشسیذْ:

 ٕیشٖ عٕٛ؟ٔیٚ غٍٕیٗ ٛسی ٔظّْٛ ی آدٟٔای پان ٚ تیٍٙاٜ ایٙدچشا ٕٞٝ-

 ٚ سٚی تخت ٌزاضت. عٕٛ ضاٞٙأٝ سا تست
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تعذ اص یٝ ٔذت  ،اٌٝ آدٔا تٝ ٔشي ؼثیعی تٕیشٖچٖٛ اسؽٛسٜ تطٗ.  تا اتذ ٚاسٝ ایٙىٝ-

ضٛ٘ی ٚایشاٖ تّٛا ضذ. سیاٚتعذ اص ٔشي سیاٚش،  أا ٔٛ٘ٝ.ٕی ٞیچ اثشی اص یادضٖٛ ٘

وٝ وشدٖ. اٚ٘مذس ْخٛاٞیص لیاتٝ خٛ٘ٚ تٛساٖ تٟٓ سیخت. ٕٞٝ ایشاٖ  !ضذ، تاسیخی

ٞٙٛص تعذ اص ایٟٕٙٝ ساَ اثشاتص دس ٚخٜٛ ٔختّف ص٘ذٌی ٚ فشًٞٙ ایشا٘یٟا دیذٜ ٔیطٝ. 

ساِٟا سیاٚٚضٖٛ یا ٕٖٞٛ سٛي آثاس تاستا٘ی، سٚی سفاِٟا، حتی تععی ٔساخذ. تا سٚی 

ضخصیتی وٝ فمػ تٛی ضاٞٙأٝ ص٘ذٜ تٛد. أا ٚاسٝ اٚ٘ٓ تشٌضاس ٔیطذ.  خا سیاٚش ٕٞٝ

ٕ٘ادی اص ٔشي خٛإ٘شدی دس تشاتش حیّٝ ٞا ٚ  ٔشي سیاٚش فمػ یٝ داستاٖ ٘ثٛد.

تا سشٔاخٛسدٌی ٔیٕشد  فىش وٗ اٌٝ ٔثالًتٛد. حاال ٘اخٛإ٘شدی ٞا ٚ دسیسٝ ٞا 

 فشدٚسی تٝ ٞذفی وٝ داضت سسیذ. ایٙدٛسی اسؽٛسٜ ٔیطذ؟

 ٚسػ ٔٗ تیطتش اص ٕٞٝ تٝ ٕٞسش سیاٚش فىش ٔی وشدْ.ایٗ 

 ف فشٍ٘یس چی ضذ؟تىّیپس -

ٞیچی افشاسیاب یعٙی پذس خٛد فشٍ٘یس، دستٛس داد ِثاساش سٚ پاسٜ وٙٙذ ٚ ٔٛٞاش -

ٚ اٚ٘مذس تٝ ضىٕص تاصیا٘ٝ تض٘ٙذ وٝ خٙیٙص تٕیشٜ. أا پیشاٖ خٛدش سٚ  سٚ تثش٘ذ

ٔیشسٛ٘ٝ ٚ ٘داتص ٔیذٜ ٚ ویخسشٚ ٔتِٛذ ٔیطٝ. فشٍ٘یس ٕ٘اد یه صٖ خسٛس ٚ ٔماْٚ 

 ٚ لٛیٝ. 

 اضىٟایٓ سا پان وشدْ ٚ ٌفتٓ:

 ِٚی خیّی تذتختی وطیذٜ.-

 عٕٛ سشْ سا تٛسیذ.
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أا خٛدش سٚ ٘ثاختٝ. وٓ آٚسدٜ أا ٘ٙطستٝ. اٍِٛی دختشای ٔا تایذ ٕٞچیٗ وسا٘ی -

تاضٗ. أا اصضٖٛ حشف ٕ٘ی ص٘ٗ. تعشیف ٕ٘ی وٙٗ. تٛی وتاتٟای ٔذاسس اٚ٘مذسی وٝ 

اختٝ تطٝ، ٕ٘یطٝ. خأعٝ افتادٜ دست یٝ عذٜ افشاؼی ٚ تایذ تٝ ایٗ آثاس فاخش پشد

 تفشیؽی. ایٙٓ آخش ٚ عالثتطٝ.

 دٔاغٓ سا تاال وطیذْ.

 واش سستٓ، سیاٚش سٚ تٟٙا ٕ٘یزاضت.-

 عٕٛ خٙذیذ.

 اٌٝ لشاس تاضٝ ایٙمذس غصٝ تخٛسی دیٍٝ ٚاست ضاٞٙأٝ ٕ٘ی خٕٛ٘ا.-

 غٍٕیٗ ٍ٘اٞص وشدْ.

ٞا سٚ ی صحٕٙٝٞٝ ٔی خٛ٘یٗ اٍ٘اس اٚ٘داْ ٚضٕا آخٝ یٝ خٛسایی خیّی ٚالعیٝ. ٚلتی -

 تیٙٓ.  ٔی

 ٌیالسی تشداضت ٚ تٝ سٕت دٞا٘ٓ آٚسد.عٕٛ 

ضاٞٙأٝ یعٙی ٘ثشد ضاٞٙأٝ تایذ دسس ٌشفت. تیا ایٙٛ تخٛس تاتا خٖٛ. اص تٝ خای غصٝ -

 یٝ اصّٝ.یٗ تش٘ذٜ ٔیطٝ. ا ٝ وٝٚ ٕٞیطٝ خٛتی خٛتی ٚ تذی

 سا خٛیذْ ٚ ٔشدد ٌفتٓ:ٌیالس 
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 عٕٛ...-

 ٔحثت ٍ٘اٞٓ وشد.تا 

 ؟عٕٛخاٖ -

 ٌفتٙص دَ دَ وشدْ.تشای 

  دیذْ.  تعذ اص تصادفٓ ٕٞص یٝ خٛاتی ٔیٔٗ -

 تش تٝ صٛستٓ خیشٜ ضذ.دلیك 

 چٝ خٛاتی؟-

 ٔثُ اسٓ خٛد اص تش تٛدٔص.تٝ خاؼش آٚسدٖ خضییاتص ٞیچ ٔطىّی ٘ذاضتٓ.تشای 

اص لطٍٙی ایٗ وٛچٝ ٚ عطمی وٝ تٟص داضتٓ تا ِیال ٚاسد تٗ تست ٔی ضذیٓ. ٔٗ -

ٔٙٛ اٍ٘اس ات تچٍیٕٖٛ سٚ یادآٚسی ٔی وشد. یٟٛ یىی صذاْ ٔیضد. خاؼشٔی ٌفتٓ. ِیال 

ٌفت ٘ضدیىص ٘شٚ ِٚی ٔٗ ٌٛش ٘ذادْ ٚ ِیال ختٕص. أی ضٙاخت، أا ٔٗ ٕ٘ی ضٙ

 ضذ ٚ صذای ا٘فداس ٔی ضٙیذْ.  یٟٛ صیش پاْ خاِی ٔی

 خة؟-

 ٌفتٗ ایٗ لسٕتص ضشْ داضتٓ.تشای  دادْ.دٞا٘ٓ سا لٛست آب 

 تختٓ.اتالٓ تٛدْ. سٚی تٛ اٍ٘اس اص خٛاب ٔی پشیذْ. تعذش -

 ای تٝ پطتٓ صد.ظشتٝسشفٝ افتادْ. عٕٛ تٝ 
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وشد. ٟٔشتٖٛ تٛد. ٔی دیذْ اصْ سٛاَ  ٔٛسد واتٛسی وٝ ٕٞص ٔییاسش وٙاسْ تٛد. دس -

 داد.  یحشفاْ ٌٛش ٔتٝ 

 ی اتفالات فاوتٛس ٌشفتٓ.تمیٝاص 

 ی ثأش سٚ ٔی ضٙیذْ ٚ سشیع اص اتاق تیشٖٚ ٔی سفتٓ.صذای ٌشیٝتعذش -

 تا دلت تیطتشی پشسیذ:عٕٛ 

 خة؟-

ٜ پس ٚ پیص. ، تذٖٚ یٝ رستٝ ٔٛاص ٚلتی تٝ ٞٛش اٚٔذْ ایٗ خٛاب تىشاس ٔیطذ. ٔٛ -

خٛاب ٔٗ تٛ وشدْ ٕٖٞٛ خٛاتٝ. فمػ  سسٚص صثح وٝ تا ِیال تیشٖٚ سفتیٓ، احسااٖٚ 

ٔشد صذاْ صد، ِیال ٌفت ٘شٚ اٖٚ ٖ سٚص ٞٛا ٌشْ ٚ آفتاتی تٛد. ٚیٝ سٚص تشفی تٛد، أا ا

خّٛ، ثأش ٌشیٝ ٔی وشد. صیش پاْ خاِی ضذ. صذای ا٘فداس تٛ سشْ سٚ ضٙیذْ. ا٘تظاس 

  داضتٓ، تیذاس ضٓ ٚ خٛدْ سٚ تٛ اتالٓ تثیٙٓ. 

 عٕٛ ٞشِحظٝ پشسطٍشتش ٔیطذ.ٍ٘اٜ 

اص چطٕاش ثٛد، ٘یاسش تٛد، ٟٔشتٖٛ  یسیٙٝ سشْ سٚ تٛ ٔاضیٗ تٛدْ. أا تٛ اتاق ٘ثٛدْ.-

 ، تٟٓ ٌفت:اْ سٚ تاص وشدْدیذ چطٕٕٞیٙىٝ چىیذ.  خٖٛ ٔی

 داسْ.صٚد خٛب ضٛ. واست -
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 سا تستٓ.چطٕا٘ٓ 

 تاص اصش تشسیذْ.-

 خٙذیذ.عٕٛ 

 ی؟ ٞٙٛص ٘فٟٕیذی تٟذیذاش اِىیٝ ٚ ٞیچ واسی ٕ٘ی وٙٝ؟ٔی تشستٛ ٞٙٛصْ اص یاسش -

تٛ یٝ ظشتٝ تٝ سشت خٛسد، یاسش صذ تاس ٔشد ٚ ص٘ذٜ ضذ. چشا فىش ٔی وٙی ٕٔىٙٝ تٟت 

 آسیة تض٘ٝ؟

اص  .دش چسثا٘ذٜ تٛد ٚ سٞا ٕ٘ی وشدچؽٛس ٔشا تٝ خٛس ٔاضیٗ افتادْ. وٝ آغٛضص دیاد 

 تصٛس ایٙىٝ عٕٛ افىاسْ سا تخٛا٘ذ خداِت وطیذْ.

چشا خٛتٓ، ِیال خٛتٝ، ثأش خٛتٝ. پس ست وٝ ٕٞٝ چی تْٕٛ ضذٜ. ٔٗ االٖ یٝ ٞفتٝ-

 ٕ٘یاد خٛ٘ٝ؟ وداست؟ 

 عٕٛ خٙذاٖ ضذ. چطٕا٘ص ٔثُ یاسش ٔی خٙذیذ٘ذ.ٍ٘اٜ 

سش خٖٛ وسایی وٝ دیٍٝ ٍشدٜ. ی اِحشیشی ٞا سٚ خطه ٘ىٙٝ تشٕ٘یایٙذفعٝ تا سیطٝ-

  دٚست داسٜ سیسه ٕ٘ی وٙٝ.

 یاسش ٚلتی سفت ٞٙٛص صخٕی تٛد...!چٖٛ  ،ٍ٘شاٖ ٘ثاضٕٓ٘ی تٛا٘ٓ تٍٛیٓ ٘تٛا٘ستٓ 

**** 
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 یاسر:

ٔٗ  ،ٖ تٛد٘ذضشایؽی وٝ ٕٞٝ یا ٌشیٝ ٔی وشد٘ذ ٚ داد ٔی صد٘ذ ٚ یا ٔثٟٛت ٚ حیشادس 

 تٝ یاسیٗ ٌفتٓ:ای ٘ذاضتٓ خض ایٙىٝ ضشایػ سا اسصیاتی وٙٓ. چاسٜ

 ثأش سٚ تثش خٛ٘ٝ.-

 ای تٝ تاصٚیص صدْ.ٚلتی دیذْ ٞیچ حشوتی ٕ٘یىٙذ تا ٔطت ظشتٝٚ 

 ٚ آسٚٔص وٗ. تٍیش ٚ تثش خٛ٘ٝثأش سٚ ٔیٍٓ سٚ ٍ٘اٜ ٔی وٙی؟ ودا تا تٛاْ. -

سٚی  سفت.تٝ خٛدش آٔذ ٚ ثأش سا اص سثحاٖ ٌشفت ٚ دٚاٖ دٚاٖ تٝ سٕت خا٘ٝ یاسیٗ 

 صا٘ٛ ٘طستٓ ٚ تٝ ِیال ٌفتٓ:

 تٛ خٛتی؟ -

 حاِیىٝ صاس ٔی صد ٌفت:دس 

 ٔٗ ٞیچیٓ ٘یست. تش٘ح سٚ صدٖ.-

ٔشدٜ تٛد ٚ دیٍشی  تالفاصّٝثٕش دس حاَ تشسسی دٚ ٔشد سٚی صٔیٗ تٛد. تشادس سثحاٖ 

احتیاغ تش٘ح سا تشسسی وشدْ. اتشٚیص ضىافتٝ تٛد، أا ٘فس تا  ٞای خفیفی ٔیىشد.٘اِٝ

 تاصٜ اص ساٜ سسیذٜ ٕٞٝ سا ٔتفشق وشد٘ذ ٚ سثحاٖ ٌفت:٘یشٚٞای  وطیذ. ٔی

 حشوتطٖٛ تشٚسیستی ٘ثٛد. -
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 اسٜ وشد.خسذ تشادس ثٕش اضتٝ 

ص فه ٚ ا یىی ٞٓ ش ٘تٛ٘ستٝ تیٓ خٕع وٙٝ. ایٗشس ٚ خٛاٞتعذ اص ٔشي پذس ٚ تشاد-

ٕٞیٗ  خٛاستٗ ثأش سٚ تذصدٖ ٚ سشیع اص ایشاٖ خاسج ضٗ. ٚاسٝی خٛدضٛ٘ٝ. ٔ ُفأی

 تیشا٘ذاصی ٘ىشدٖ. 

 تٝ ِیال وشدْ ٚ ٌفتٓ:سٚ 

  تشٚ خٛ٘ٝ.پاضٛ -

 ٘طست.

 خا ٕ٘یشْ.٘ٝ. ٔیخٛاْ تا تا تش٘ح تاضٓ. ٞیچ -

د ٚ اص خا دیٍش تحث ٘ىشحساب واس دستص آٔذ ٚ ٍ٘اٞص وشدْ ٚ اٚ ٞٓ  عصثا٘یتتا 

شد٘ص ٌزاضتٓ ٚ تٝ دستٓ سا صیش صا٘ٛاٖ تش٘ح تشدْ ٚ دست دیٍشْ سا صیش ٌیه  تشخاست.

 سثحاٖ ٌفتٓ:

 ٔاضیٙت وداست؟-

 سا چًٙ صد.ٔٛٞایص 

 آٔثٛال٘س تٛ ساٞٝ.-

 تاال تشدْ.سا صذایٓ 

 ٔاضیٙت وداست؟ٕ٘ی تٛ٘ٓ صثش وٙٓ تا آٔثٛال٘س تشسٝ. -
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پطت فشٔاٖ ٘طست ٚ ٟٔٙٓ دس حاِیىٝ تش٘ح سا افتاد ٚ ٔٗ ٞٓ پطت سشش سفتٓ. اٚ ساٜ 

دست صخٕص سا  اْ چسثا٘ذْ. تادس آغٛش داضتٓ عمة ٘طستٓ ٚ سشش سا تٝ سیٙٝ

اش ضٛن تی ٞٛضیعّت ٘ی ٘ذاضت. اشأا خای ٍ٘ استخٛتشسسی وشدْ. تخیٝ ٔی 

 ٘اضی اص تشس ٚ ظشتٝ تٛد.

 ٔیىطٝ؟دیىص تطٓ. ٘فس ٔٗ خشات ٘ىشدْ ٘ض-

 غیظ ٌفتٓ:تا 

تٛ ٔشصا خٖٛ ٔا تتٖٛ. ٝ ایٗ خثشسسا٘ی ٚ ٔحافظتض٘ٗ تٌٙذ  تٛ سا٘ٙذٌیت سٚ تىٗ.-

، ضٕا تعذ اص ضیص ٚ یه ِحظٝ چطٓ سٚ ٞٓ ٕ٘یزاسیٓ ٔیذیٓ ٚ تیىٝ تیىٝ ٔیطیٓ

  یفشستیٗ.ساعت ٘یشٚی حفاظتی ٔ

 حشظ خٛاب داد.تا 

ا ٕ٘ی تٛ٘ٗ واستٖٛ سٚ دسست ا٘داْ تذیٗ أثاَ ایٙ ٚ خاسج اص ٔشص ٔشصضٕا اٌٝ تٛ -

 س تطٗ.ایٙمذس ساحت ٚاسد وطٛ

یه سٚص ؼٛسی ِت ٚ پاسش تذٖٚ ضه اص خداِت ایٗ آدْ دس ٔی آٔذْ. تاالخشٜ ٔٗ 

 ی دِٓ تخٛاتذ.ٚ ایٗ داغ وطٙذٜ ّثُ صتا٘ی سا تا اتذ فشأٛش وٙذٔیىشدْ وٝ ت

سٕت أٙیت تشٖٚ ٔشصی. اٖٚ پس یٝ دسخٛاست تذٜ ٚ فیّذت سٚ عٛض وٗ ٚ تیا ل-

 ٔٛلع حاِت سٚ ٔیپشسٓ. 
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خٛدش ٞٓ ٔی دا٘ست چٝ ٔضخشفی ٌفتٝ ٚ ٔٗ ٞٓ داد سىٛت وٙذ. چٖٛ تشخیح 

وطیذٜ تٛد ٚ لطٍٙص سا خػ چطٓ غٛضٓ دادْ. آحٛاسٓ سا تٝ خسٓ ٘حیف ٚ ٘ضاس تٛی 

 ٚ تذتش وثاتٓ وشد. چطٕص تٟٓ سیختٝ تٛدخػ أا اسٜ ٞایص سا دس ٌٛش داضت. ٌٛضٛ

صیش تش اٚ سا تٝ خٛدْ چسثا٘ذْ ٚ سا سٚی سیاٞی پخص ضذٜ وطیذْ ٚ تیطدستٓ 

 ٌفتٓ: ،خٛدْ تطْٙٛ تٟٙاؼٛسیىٝ  ،ٌٛضص

خاؼش ٔٗ یٝ لؽشٜ اضه ٞٓ  ٔیذْ دیٍٝ تٝدٚتاسٜ ٍ٘اْ وٗ. لَٛ فمػ تیذاس ضٛ. فمػ -

اخاصٜ ٕ٘یذْ ٞیچ تیطشفی تٟت دیٍٝ اص دٔاغتٓ خٖٛ ٘یاد.  حتی ٔیذْ٘شیضی. لَٛ 

ذ دیطة تٟتٖٛ ٞطذاس ش ٔٙٝ. تایتٝ سشت اٚٔذٜ تمصی٘ضدیه ضٝ ٚ اریتت وٙٝ. ٞشچی 

 ایٙمذس ٌیح تٛدْ...أا ٔیذادْ. 

 سشصٔیٙی دس دسٚ٘ٓ ٌشیٝ ٔی وشد.اٍ٘اس  دس ٌّٛیٓ ضىست.صذا 

ٞشچی تذ چمذس خٛب اصْ ا٘تماْ ٌشفتی. ٔٗ چشا تا ٔٗ ایٙىاسا سٚ ٔیىٙی دختش عٕٛ؟ -

ی ٚ ىٛتدسٞٓ ت دٛسیٔٙٛ ایٙ تٛ٘ستیؽٛسی چوشدْ تٛ تٟتش ضذی ٚ تیطتش آصاسْ دادی. 

 وشدی. سٚ ٌشفتی. ٘اتٛدْ ا٘تمأت خٛضحاَ تاش. أا ؟ ی٘اتٛدْ وٙ

تشایٓ  ضیچ ش ٞیچدیٍ. یا ٘ٝ یا حتی وُ د٘یا تثیٙٙذٟٔٓ ٘ثٛد سثحاٖ تثیٙذ یا ٘ٝ، شایٓ ت

تٝ ٕٞیٗ خاؼش دٞا٘ٓ سا تٝ ٚ تٝ ٞٛش تیایذ.  چطٓ تاص وٙذفمػ ٔی خٛاستٓ ٟٔٓ ٘ثٛد. 

اش ٌزاضتٓ ٚ ٚ سپس دستٓ سا سٚی ٌٛ٘ٝ تشٚی خٛ٘اِٛدش چسثا٘ذْ ٚ تٛسیذٔصتٝ ا

 ٚ تٝ ٔحط دیذٖ ٔٗ ٌفت: تا چطٕٟایص سا ٌطٛدٚ صذایص صدْ آ٘مذس ٍ٘اٞص وشدْ 

 ثأش؟-
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 حآِ تذ تٛد وٝ تٛا٘ستٓ تخٙذْ.٘مذس آِثخٙذ تض٘ٓ.  ٓ٘تٛا٘ست

 یاسیٙٝ.ثأش حاِص خٛتٝ. پیص -

٘ذاضتٓ خٛش اس دستٓ تش صٛستص ٔا٘ع ضذْ. تٝ دٚس ٚ تشش ٍ٘اٜ وٙذ أا تا فطخٛاست 

 سثحاٖ سا تثیٙذ.

 ِیال؟-

 !وٝ تاص ٔخص سٚ تٝ فٙا دادٜ تٛییوسی اٚ٘ٓ حاِص خٛتٝ. تٟٙا -

 پشسیذ.سثحاٖ 

 !تش٘ح خٛتی؟ تٛ وٝ ٔا سٚ وطتی-

سا سٚی اتشٚیص ٌزاضت ٚ دستص تالضی تشای دیذ صدٖ اؼشافص ٘طاٖ ٘ذاد.  سایٙثا

 ٌفت:

 تاص ٔغضْ ٔتالضی ضذٜ؟-

ٞای چشا ٔاٞیچٝ ؟چشا ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ِثخٙذ تض٘ٓ؟ چشا ِثخٙذ صدٖ اص خاؼشْ سفتٝ تٛدٔٗ 

 اؼشاف ِثٓ فّح ضذٜ تٛد٘ذ؟

  اتتذای تِٛذت ٔتالضی تٛد. اٚ٘ىٝ اص-
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 سشیع ِثٟایص خٕع ضذ ٚ ٌفت:تٝ خای ٔٗ ِثخٙذ صد. أا اٚ 

یىیطٖٛ تا ٍِذ صد تٛ ضىٓ ِیال. تا ثأش ٘فش تٛدٖ. دیذْ ٔی خٛاستٗ ثأش سٚ تثشٖ. دٚ -

 چىاس داضتٗ؟

ی ٞٓ ساییذْ ٚ تصٛس اتفالاتی وٝ افتادٜ تٛد ٔٛ تٝ تٙٓ ساست ضذ. د٘ذاٟ٘ایٓ سا سٚاص 

 سا وٙاس صدْ ٚ ٌفتٓ:ٔٛٞایص 

 داسْ.صٚد خٛب ضٛ. واست یضا فىش ٘ىٗ. فمػ تٛ تٝ ایٗ چ-

 حاَ ٘یطخٙذی صد ٚ ٌفت:تی 

ضایذ تتشسٓ، أا دیٍٝ ٞشچمذس تٟذیذْ وٙی فشاس ٕ٘ی وٙٓ. ٔٗ تذٖٚ آدٔای تٗ تست -

 ٕ٘ی تٛ٘ٓ ص٘ذٌی وٙٓ. 71

ایٙىاس سا ٔی وشدْ. حذالُ االٖ وٝ تٝ ٞٛش تٛد ٘ثایذ ایٙىاس سا ٔی وشدْ. أا ٘ثایذ 

ٕٞیٗ خاؼش ٔٗ ٞٓ آدْ تٛدْ. تٝ ٌاٞی دَ ٔٗ ٞٓ تٝ حشف عمّٓ ٌٛش ٕ٘یذاد. چٖٛ 

٘ثشدی وٝ ٔٗ اش سا تٛسیذْ. دس دٚتاسٜ ٚ ٔحىٕتش تٝ خٛدْ چسثا٘ذٔص ٚ پیطا٘ی

 ضشٚعص وشدٜ تٛدْ، تش٘ح تش٘ذٜ ضذٜ تٛد. 
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 ترنج:

آّستِ دستن سا سٍی صخن ًطستِ سٍی اثشٍین وطیذم. ثخیِ ّب سا وطیذُ ثَدًذ ٍ دسد 

زٌذاًی احسبس ًوی وشدم. ثشای ایٌىِ اثشش ووشًگ تش ّن ضَد پوبدی دادُ ثَدًذ ٍ 

ًجَد وِ آصاسم ثذّذ. اهب ووی ثبالتش اص آى، فمط ووی دائن استفبدُ هی وشدم. زیضی 

ثذخَس ّن هی سَخت.  ،ثبالتش، وِ ًِ صخن ثَد ٍ ًِ اثشی اص آسیت دس آى هطبّذُ هیطذ

دُ سٍص ثَد وِ هذاٍم هی سَخت. اًگبس ّش ثبًیِ آًدب سا ثب آة خَش، هی سَخت. 

ِ لشهضی ٍ التْبثی. اهب آثیبسی هی وشدًذ. ثِ ظبّش سبلن ثَد، ًِ سَختگی، ًِ تبٍلی، ً

، ثبص ّن صهی سَخت. وشم هشطَة وٌٌذُ هی صدم، ثبص ّن هی سَخت. هی خبساًذه

داغی ثش پیطبًی هي ًطبًذُ ٍ  ،ام وشدُ ثَد. اًگبس یبسش ثب لجْبیصهی سَخت. والفِ

سفتِ ثَد. صهضهِ ّبیی وِ دس خَاة ٍ ثیذاسی ضٌیذُ ثَدم، هشا ثِ هشص دیَاًگی سسبًذُ 

ضد، ًوی یبسش ایٌطَس غوگیي ثب وسی حشفوی داًستن خَاة ثَدم یب ثیذاس. زَى ً ًذ؛ثَد

ایٌطَس ثِ ضىستص اػتشاف ًوی وشد. ثْتش ثَد ّشگض ایٌطَس ثِ وسی لَل ًوی داد، 

ثبٍس وٌن ّوِ زیض خَاة ثَدُ. هي ثب ٍالؼی ثَدى ایي هبخشا ًوی تَاًستن وٌبس ثیبین. 

دیذُ ثَدم یِ دًیب، یه الیبًَس، یه زَى یبسش ٍالؼی ثب زیضی وِ هي دس خَاة 

 اش ٌَّص هی سَخت. ٍای ثِ حبل خبی حشفْبیص. خبی ثَسِوْىطبى فشق داضت. 

ثِ ثبهش وِ سٍی صهیي ًطستِ ثَد ٍ ثب لطبسش ثبصی هی وشد ًگبُ وشدم. تؼذاد دفؼبتی 

ص، وِ ثِ خبطشش اص خذا تطىش وشدُ ثَدم ثِ یبد ًذاضتن. اگش سفتِ ثَد، اگش هی ثشدًسا 
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ثَییذى ٍ ثغل وشدى ٍ ایي سٍصّب اص هي ّن صًذُ ًوی هبًذم، هي ّن هی سفتن. 

ثَسیذًص سیش ًوی ضذم. اًگبس تبصُ هی فْویذم وِ زشا یبسش ایٌمذس پسشش سا هی ثَیذ. 

هي ضبیذ ثسِ ًذاضتن، ضبیذ هبدس ًجَدم، اهب ٍلتی هی خَاستٌذ ثبهش سا اص دستن ثشثبیٌذ، 

یه لحظِ ٍ یه ثبًیِ ّن ثِ صًذگی خَدم ًیبًذیطیذم. . خبًن سا ٍسط گزاضتِ ثَدم

 هبدسّب ّن ّویي ّستٌذ. ًیستٌذ؟فمط هی خَاستن ثبهش سا ًدبت دّن. 

 خبلِ خَى، هی دًٍی سبػت زٌذُ؟ االى ٍلت خَاثِ ّب.-

 اًگبس هٌتظش ّویي خولِ ثَد. زَى خویبصُ وطیذ ٍ ثشخبست ٍ ثِ سوت هي آهذ ٍ گفت:

 ثغل...هسَان ًوی صًن. -

ػبدت وشدُ ثَد ثِ خَاثیذى دس آغَش هي ٍ هي ّن ثذٍى ضٌیذى صذای ًفسْبیص 

ٍاداسش وشدم ثِ هسَان صدى ٍ ثؼذ ّن ٍ ثشدثبسی ثب هْشثبًی  ثشد. خَاثن ًوی

اختیبس هَثبیلن سا زه وشدم. هیالد ثؼذ اص ایٌىِ هب سا ثِ ثیوبسستبى ثی خَاثبًذهص ٍ 

اٍ ًطٌیذم. یبسش ّن یه سٍص ثؼذ سفت ٍ لجل اص  سسبًذ غیت ضذ ٍ دیگش ّیر خجشی اص

سفتٌص تبویذ وشد توبم فؼبلیتْبین سا تب ثبصگطتي اٍ ثِ حبلت تؼلیك دسآٍسم ٍ ثِ ّیر 

ثِ ػبدت ّویطِ ثِ ثبلىي سفتن ٍ َّای تبصُ سا ًفس ٍخِ ثبهش سا اص خبًِ ثیشٍى ًجشم. 

د سا زطیذُ ثَدم، هٌملت ّبی هیالام ثبص ّن هی سَخت. هي ثبسّب ثَسِوطیذم. پیطبًی

هی ضذم، سًگ ثِ سًگ هی ضذم، ًفسن ثٌذ هی سفت، اهب خبیص ًوی سَخت. لجْبی 

 یبسش اسیذ داضت؟



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

3 
 

ال صدُ ٍ پبّبیص سا دس آة استخش فشٍ بلیال سا دیذم وِ ووی پبزِ ّبی ضلَاسش سا ث

ثِ وبّص ایي حشاست لؼٌتی هي ّن خٌه ضبیذ آة فىشش سا پسٌذیذم. ثشدُ ثَد. 

 ه هی وشد. وو

 هشا وِ دیذ گفت:

 تَ ّن ثی خَاة ضذی؟-

 هي هذتْب ثَد وِ ثی خَاة ثَدم.

تبصُ هَفك ضذم ثبهش سٍ ثخَاثًَن. خَدهن اصالً دلن ًوی خَاد ثشم تَ تخت. فىش ٍ -

 خیبل ًویزاسُ ثخَاثن. تَ زشا ایٌدبیی؟

 پبّبیص سا ووی دس آة تىبى داد ٍ گفت:

 فىش ٍ خیبل ًویزاسُ ثخَاثن.-

داهٌن سا ثبال صدم ٍ پبّبین سا  یّن دهپبیی ّبین سا وٌبس استخش خفت وشدم ٍ وو هي

 داخل آة گزاضتن ٍ گفتن:

 اٍل تَ هیگی یب هي ثگن؟-

 دستبًص سا ثغل وشد ٍ گفت:

 هي هیگن. زَى دلن ضىستِ. سیبُ ضذُ. هثل ایي ضت.-
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 هتؼبدل هی وشد.ة، گشدش خًَن سا آهي ّن هثل اٍ پبّبین سا تىبى دادم. خشیبى 

 اص زی؟ اص وی؟-

 اًگبس ثغط داضت.

 اص هْذی. اص اٍى سٍص وِ ایي اتفبلب افتبد ثبّبم سشسٌگیي ضذُ. لی ٍسٍم ًویطِ ثگن. -

 هتؼدت ًگبّص وشدم.

 زشا؟ گٌبُ تَ زیِ؟-

 ثشای گفتٌص سىَت وشد. دسد داضت اًگبس.

 ای صًذگی هی وٌی؟ زشا ًگفتی یبسشهیگِ زشا اص سٍص اٍل ًگفتی تَ ّوسیي خبًَادُ-

 ست؟ هي اص ایي آدهب هتٌفشم. اصالً ًوی خَام دٍس ٍ ثشم ثبضي ٍ اص ایي حشفب.ُزىبس

 تؼدجن ثیطتش ضذ.

 اص آدهبیی هثل یبسش هتٌفشُ؟ زشا؟ -

 تش ضذ.ّبیص فشٍ افتبدُضبًِ

وتىطَى هیضًي. فتي ثِ خَى هشدم ٍ اص اًٍبست وِ تَ اػتشاظبت هی فىش هیىٌِ یبسش-

ی یبسش ّیر سثطی ثِ ایي زیضا ًذاسُ ٍ ّویطِ سستِ ٍ دستِ ّشزی تَظیح هیذم اصالً

خًَص وف دستطِ وِ ایي هشدم آسیت ًجیٌي، تَ وتص ًویشُ. هیگِ ّوطَى سش ٍ تِ 

 یِ وشثبسي. 
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دل هي ّن سیبُ ضذ. هثل ّویي ضت. ثؼعی اص آدهْب زمذس ثی سحن ٍ ثی اًصبف 

ْب، ّش ضت ثب ػضسائیل ضبم    وبًّثَدًذ. زطَس هی تَاًستٌذ اص اهثبل یبسش وِ ثِ خبطش 

 هی خَسدًذ، ًفشت داضتِ ثبضٌذ؟

ػدت آدم ثی هٌطمیِ. اصالً ضغل پسش صبحجىبس ثبثبت ثِ اٍى زِ سثطی داسُ؟ ثِ اٍى -

ضغل یبسش سىشتِ ٍ هؼلَهِ ثِ ّشوی وِ تبصُ اص ساُ سسیذُ  ست؟ُزِ وِ یبسش زىبس

هب خَدهَى هبُ ثِ هبُ ًوی ثیٌیوص. ضوب وِ اصدٍاج وٌیي ٍ  گین. ثؼذضنیزیضی ًو

  ثشیي وِ دیگِ دٍسبل یِ ثبسم ثِ صٍس هی ثیٌیٌص.

 آّص سَص داضت. هثل ثبدّبی دی هبُ.

حشف حسبس هی وٌن ثیطتش اص ایي یىی دٍثبس سؼی وشدم ٍاسص تَظیح ثذم. اهب ا-

اگِ ایٌمذس احومِ وِ ثب ى یبسش ٍ ّوىبساش ٍ اسصش وبسضَى سٍ پبییي هیبسُ. ضأ صدى،

ٍخَد ایي تحصیالت ٍ ایي سطح اص سَاد ًوی تًَِ هسبئلی ثِ ایي سبدگی سٍ دسن 

 وٌِ، وبسی اص دست هي سبختِ ًیست. 

 .نگَین اهب ًتَاًستًخَاستن 

 هیضاى تحصیالت ًذاسُ.ضؼَس ّیر سثطی ثِ سَاد ٍ -

 سىَت وشد ٍ هي دٍثبسُ ثِ حشف آهذم.
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خَاد ثب یِ خبًَادُ اهٌیتی ٍصلت وٌِ؟ خت ًىٌِ. خبًَادُ خت االى زی هیطِ؟ ًوی -

 تَ زِ سثطی ثِ هب داسُ آخِ؟ پذس تَ فمط ایٌدب وبس هی وٌِ.

 سشش سا تىبى داد.

ًِ. حشفی اص خذایی ًضدُ. فمط اًگبس دٍ ثِ ضه ضذُ. هٌن ثْص فطبس ًویبسم. گفتن -

شدم زَى فىش هی وشدم وِ. دلن سیبُ ضذُ. خَسدُ تَ رٍلن. هي ایي آدم سٍ اًتخبة و

تَ ّش ضشایطی هیطِ سٍش حسبة وشد. ثِ هغضهن خطَس ًوی وشد ثِ خبطش ّوسیي 

زیضی ثْن ثشیضُ ٍ ضه وٌِ ٍ سشسٌگیي ثطِ. دس ٍالغ اًٍی وِ داسُ ثِ خذایی فىش 

 ثی هٌطمی ًوی تًَن صًذگی وٌن.هتؼصت ٍ هی وٌِ هٌن. ثب ّوسیي آدم هتحدش ٍ 

 ٌَّص ضشٍع ًطذُ ثِ ثي ثست سسیذُ ثَد. زمذس دلن گشفت. ایي یىی اصدٍاج ّن،

صٍد تصوین ًگیش. ثزاس اًٍن یِ خَسدُ ثب خَدش تٌْب ثبضِ. تؼذاد آدهبیی وِ هثل -

هْذی فىش هی وٌي ون ًیست ٍ اهثبل یبسش ثِ ایي لعبٍتْب ٍ ثی اًصبفی ّب ػبدت 

سیي داسى. هْذی اگِ تَ سٍ هیخَاد ثبیذ ّوِ زیت سٍ ثب ّن ثخَاد. اگشم ثِ خبطش ّو

 ای هی خَاد لیذت سٍ ثضًِ، ّوَى ثْتش وِ صٍدتش ثشُ. زیض هسخشُ

 :اداهِ دادماش اًذاختن ٍ اٍ سا ثِ خَدم زسجبًذم ٍ دستن سا دٍس ضبًِ

سٍصی وِ  ثِ دسن. ّشزی هیطِ ثزاس ثطِ. ایٌْوِ ثال اص سشهَى گزضت، ایٌن هیگزسُ.-

َى، حبل خَدهَى سٍ خَة وٌین هب دختشّب یبد ثگیشین اص تٌْبییوَى لزت ثجشین ٍ خَده

  ٍ هٌتظش ایي هشدای گٌَذُ دهبؽ ًطین، دًیب گلستبى هیطِ.



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

7 
 

 ی هي گزاضتِ ثَد گفت:ّوبًطَس وِ سشش سا سٍی ضبًِ

 هي ٍ تَ ّن ًِ اص ػطك خیشی دیذین ٍ ًِ اص ضَّش.-

 آسام خَاة دادم.

ضیٌین  هی تؼدت ًذاسُ وِ. ایي خبصیت ایي خًَِ ٍ ایي ثي ثستِ. ثِ خٌْن. تب اثذ-

ٍ وِ ّیسىس ًوی تًَِ تحولطَى ضین ثِ دٍتب پیشصى غشغش ٍسدل ّن ٍ تجذیل هی

 ٍ آخشش هیٌذاصًوَى تَ خًَِ سبلوٌذاى. وٌِ

 خٌذیذ.

ثب ایي ضبًسی ّن وِ هي ٍ تَ داسین تب صذ ٍ ثیست سبلگی ّن ػوش هی وٌین ٍ ثبیذ -

 پَضه ثجٌذین ثِ خَدهَى. 

 هي ّن خٌذیذم.

 ّوِ زین ثَ پیف گشفتِ.هي وِ ثب ایي گٌذایی وِ صدم ّویي االًن پَضه الصهن. -

 دستص سا دٍس ووشم اًذاخت.

 سثطی ثِ ثْشاد ًذاسُ احیبًبً؟ حبال تَ تؼشیف وي. زی ضذُ وِ خَاة اص زطوت گشفتِ؟-

 خٌذُ فشاهَضن ضذ. 
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 ثْشاد زیِ ایي ٍسط؟-

 سشش سا خب ثِ خب وشد.ووی 

 آخِ یِ فشوبًسْبیی اصش دسیبفت هی وٌن. خَدت حس ًىشدی؟-

 پشت ضذ.اص زیضی وِ هی خَاستن ثگَین حَاسن 

 ؟زشا خذی گشفتیتَ . ًَد ٍ ًِ تبش ضَخیِ ،اص صذتب حشفص ِ.هثل یبسیٌاًٍن ًِ ثبثب. -

ی حشفبی خذیص سٍ تَ لبلت ضَخی هیضًِ دیگِ. هي ِخت اگِ هثل یبسیٌِ یؼٌی ّو-

ثب ّن ثگَ ٍ تبصُ اًگبس خَاّشضن ثب یبسیي هر ضذُ. خَة  وِ ایٌدَسی احسبس وشدم.

 ثخٌذ داسى.

 فطشدُ ضذ.دلن 

هی دًٍن زیضی ثیٌطَى تَ یبسیي سٍ ًوی ضٌبسی؟ ثب ّوِ صٍد گشم هیگیشُ. ثؼیذ -

 ثبضِ.

 بلت ثوبًذ.هیذاد دس ّوبى حسا ًوی دیذم. تشخیح صَستص 

اص لحبظ فشٌّگی ٍ پَضطی، ّن اص هیبى. ّن اگشم ثبضِ ٍاسِ خفتطَى خَثِ. ثْن -

 ّن وٌبس هیبى.ثب  ًظشم خیلی ثِ ّن ضجیْي.لحبظ سفتبسی. ثِ 

 ، گفتن:ایٌىِ ثحث سا ػَض وٌنثشای 

 دسد هي ًِ ثْشادُ، ًِ ًسین ٍ یبسیي.-
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 :وطیذ ٍ پشسیذآّی 

 پس زیِ؟ تؼشیف وي ثجیٌن. -

 دیذم؟اٍى خَاثِ یبدتِ ّوص هی -

 ش.آسُ. ّوص تؼجیش ضذ اال اٍى لسوت هثجت ّیدذُ-

 گلَین سا گشفتن.

 اًٍن یِ خَسایی تؼجیش ضذ.-

 پشسیذ:سشش سا ثشداضت ٍ حیشتضدُ 

 زی؟-

 لیال تٌْب وسی ثَد وِ هی تَاًستن ٍالؼیت سا ثشایص تؼشیف وٌن.

تَ خَاة دیذم وِ ثغلن وشد. دستص سٍ گزاضت صیش گشدًن ٍ سشم سٍ زسجًَذ ثِ -

 ش ٍ پیطًَین سٍ ثَسیذ. ایي اتفبلن افتبد. حبال ًِ تَ تخت، اهب تَ هبضیي.سیٌِ

هی ضًَذ ٍ هحتَیبتص ثیشٍى ّبی زطوبًص پبسُ احسبس هی وشدم االى گَضِ

 هیشیضًذ.

 یبسش تَ سٍ ثَسیذ؟-
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ثَسیذ. حتی ٍلتی داضتن ثِ َّش هی اٍهذم یِ زیضایی ضٌیذم وِ هطوئي ًیستن -

ًویزاسم وسی ثْت دس ًویبسم، اریتت ًوی وٌن،  گفت دیگِ اضىت سٍٍالؼیت ثبضِ. هی 

بصم هی وشد ٍ صذام م ثَد ٍ ًثؼذضن دستص دائن سٍی گًًَِضدیه ضِ ٍ اص ایي زیضا، 

اهب ایي حشفب هبل یبسش ًیست. هیضد تب ثیذاس ضذم. ایٌب سٍ ضه داسم. ضبیذ تَّن ثبضِ. 

ایٌىِ ثیطتش اص ػصجبًیت، ثَسِ سٍ هطوئٌن. ایٌىِ هٌَ ثِ خَدش زسجًَذُ ثَد هطوئٌن. 

 ًگشاى ثَد سٍ هطوئٌن. 

 دّبى لیال ّوسٌبى ثبص ثَد.

ٍ ثغل ٍ ًگشاًی هبل یبسشُ؟ هی دًٍی داسی دس اٍى حشفب هبل یبسش ًیست ٍلی ثَس -

هَسد وی حشف هی صًی؟ وسی وِ سبلْب ثب ًفشتی وِ اص ّن داضتیي تَ ایي خًَِ 

 صًذگی وشدیي ٍ هثل سگ ٍ گشثِ ثِ ّن هی پشیذیي.

 ثِ لیال ًگبُ وشدم. دسست ثِ زطوبًص.

ىستِ ٍ حذالل تَ وِ هی دًٍی هي ّیر ٍلت اص یبسش هتٌفش ًجَدم. دلخَس ٍ دلط-

ّشاسبى ٍ فشاسی زشا، اهب ًفشت ًِ. ّش ٍلت ثِ خَدم هی لجَلًَذم وِ ایٌذفؼِ دیگِ 

ای ّستن هي آدم ویٌِاصش هتٌفش ضذم ثبص یِ اتفبلی هی افتبد ّوِ زی یبدم هی سفت. 

لیال، ثِ خبطش ویٌِ اص ػوَ ٍ هبدسهن ثشیذم. زطَس ّیر ٍلت اص یبسش ویٌِ ثِ دل 

 ًگشفتن؟

 ّن ًضدیه وشد. اثشٍّبیص سا ثِ

 هٌظَست زیِ؟-
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دٍثبسُ دستن سا سٍی گلَین گزاضتن. زیضی سا وِ ًوی تَاًستن ثِ خَدم اػتشاف وٌن، 

 زطَس ثِ لیال هی گفتن؟

ٍلتی هی خَاست ثشُ، ّویي دُ سٍص پیص وِ سشم ٌَّص پبًسوبى ثَد، اٍهذ ثِ اتبلن. -

ٍ ّوَى هَلؼْب ّن  تیآخِ یبسش هؼوَالً ًصفِ ضجْب یب صجح خیلی صٍد هیشُ هبهَس

 ثشهیگشدُ.

 لیال ثی صجشاًِ گفت:

 خت؟-

 ام احسبس هی وشدم.ای سا دس حٌدشُتَدُ

ّویطِ هیبد ثب ثبهش خذاحبفظی هی وٌِ ٍ هیشُ. یِ خَسی ّن خذاحبفظی هی وٌِ وِ -

 آخشُ وِ هی ثیٌص. ساًگبس ثب

 خت تشًح، خت؟-

 اص ایٌىِ ثشُ... ّیر ٍلت تَخِ زٌذاًی ثِ هي ًوی وشد اهب ایٌذفؼِ لجل-

 ًفسن گشفت. لیال تمشیجبً داد صد:

 ثَست وشد؟-

 ٍحطتضدُ ًگبّی ثِ اطشاف اًذاختن ٍ گفتن:
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 ّوِ سٍ ثیذاس وشدی. ّیص. زِ خجشتِ؟-

 لیال صذایص سا پبییي آٍسد.

 . دسست حشف ثضى ثجیٌن زی ضذُ.خت خَى ثِ لجن وشدی -

 تَدُ اخبصُ ًوی داد وِ آة دّبًن سا لَست ثذّن.

 ی خَاست ثشُ ثیشٍى، اهب پطیوَى ضذ ٍ ثشگطت ٍ دستص سٍ گزاضت سٍی لپن.ه-

 یه لذم فبصلِ داضت. ٍ وح ضذى دّبًص لیال تب سىتِ

 دیگِ ّیر ٍلت وبسی ًىي وِ اص خَدم هتٌفش ثطن.  ثْن گفت-

 زی زی؟ یِ ثبس دیگِ ثگَ.-

 احسبس هی وشدم.گشهبی دستص سا ٌَّص سٍی پَستن 

 خبطش تَ اص خَدم هتٌفش ثبضن خستِ ضذم.گفت اص ایٌىِ ثِ -

 لیال دستص سا خلَی زطون تىبى داد.

ای وِ ثِ هخت خَسدُ؟ ػبلن ٍ آدم       اٍى ظشثِ َنخَثی تشًح؟ ًىٌِ ٌَّص تَ ض-

ًذاسُ. یؼٌی زَى پسشش سٍ ًذادی ثجشى ایٌمذس ی خَثی ثب تَ هی دًٍي یبسش ساثطِ

 هْشثَى ضذُ؟

 خگشم صدًذ. ایي حشف لیال خگشم سا هثل صلیخب وشد.اًگبس خٌدش ثِ 
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 یؼٌی احسبس دیي هیىٌِ؟-

 ای هی تًَِ ثبضِ؟ثِ ًظش خَدت زیض دیگِ-

دٍست داضتي وِ صٍسوی "حشفْب ٍ وبسّبیص سا طی زٌذیي سبل گزضتِ ثِ خبطش آٍسدم

 ٍ خَاة دادم. "ًویطِ دختش ػوَ

 بتی ضذم.ًِ. حك ثب تَئِ. ًوی تًَِ ثبضِ. هي صیبدی احسبس-

 لیال سشش سا خبساًذ.

ٍلی آخِ ایي حشفب ٍ ایي حشوبت ّن ٍاسِ یِ تطىش، صیبدیِ. زَى دس ًْبیت اگِ هیالد -

ایٌَ هی دًٍِ.  صٍس صدی ٍ یبسشمًشسیذُ ثَد ثبهش سٍ ثشدُ ثَدى. تَ فمط یِ ون صیبدی 

یبل، اٍظبع ثِ تیپ یبسش ًوی خَسُ. حبال ایٌب سٍ ثی خهبذ ٍ ثغل ٍ ایي حشفب یِ خَسیِ. 

دلت ثْن سیختِ ًِ؟ ایٌىِ هي ّیر ٍلت اص یبسش هتٌفش ًجَدم ٍ ّیر ٍلت اصش ویٌِ ثِ 

پیص دسآهذ یِ حشفیِ وِ هی خَای  یی وِ ثلغَس هی وٌی،دل ًگشفتن ٍ ایي ضؼشّب

 دسستِ؟ ثگی ٍلی ًوی تًَی؟

 لیال پشسیذ: سا گبص گشفتن.لجن 

 تَ ٍلتی یبسش دٍس ٍ ثشتِ یِ خَس هیطی؟-

 ًگبُ وشدم ٍ گفتن: ی دسّوصسْشُثْ
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  خَسی هیطن.آسُ. یِ -

 ًىشدم.تَخِ  ّیي ثلٌذی وطیذ.لیال 

دسستِ وِ ّوص دسٍؽ یِ هشد ثَدم. حبال  سبل ثبهي زطن ٍ گَش ثستِ ًیستن. پٌح -

ی دًٍن تشسِ، یبسش یِ خَسی هیطن، ًوش سٍ داسم. ثب ثَد ٍلی خت ثِ ّشحبل تدشثِ

 ...خطوِ، سًدطِ، صخوِ

 تىویل وشد.لیال 

 ّب؟ یب ػطمِ؟-

 سا ثیي دستبًن پٌْبى وشدم ٍ گفتن:صَستن 

 ، دٍستایٌْوِ ًبساحتت وشدُ سٍ وِ ًوی دًٍن. ثِ خذا ًوی دًٍن. هگِ هیطِ وسی-

 داضتِ ثبضی؟ 

 هسْبین ًگبُ وشدم.ثِ 

ثب ػَاسض ًبضی اص تصبدفن . ٌَّص ُ هیطِاص ًَ تبصش ّش سٍص ایٌب سٍ هیجیٌن ٍ دسد-

وبثَس اٍى ّفت هبُ دس ثِ ٌَّص دسگیشم ٍ اٍى سٍص لؼٌتی دٍثبسُ ٍاسن تىشاس هیطِ. 

یِ ثَس ٍ زْبستب حشف خَة . ثب لیال ستهي اص دست یبسش تیىِ پبسُتي دسی ثبّبهِ. 

خَسی وِ اص خَدم ، ٍلتی وٌبسهِ یِ خَسی هیطن. یِ یٌوصث ًویطِ. اهب ٍلتی هی

هثالً تَ ػبضك یبسیي ثَدی، اهب  حشصن هیگیشُ وِ زشا ّوِ زی سٍ فشاهَش هیىٌن؟

 ؟زشا ایٌدَسی ًیستنهٌطمت پیص سفتی. هي وبساش سا فشاهَش ًىشدی. ثب 
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 ام سا ثَسیذ ٍ گفت:گًَِ ای اص غن ٍ حسشت ٍ ضبدی ثَد.آهیضُص لجخٌذی

 ػبضك ًجَدم...!یب اًٍمذسی وِ تَ ّستی،  تص ایٌِ وِ هي اًٍمذسی وِ الصهِضبیذ ػل-
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 یاسر:

ٞٛا ٞٙٛظ تٝ ٌطي ٚ ٔیص ٞٓ ٘طسیسٜ تٛز وٝ ٚاضز ذا٘ٝ ضسْ. یه ٔاٜ زٚضی اظ ایٗ 

ی یىساَ ٌصضتٝ تٛز. سرت، خاٍ٘ساظ، ـطسایٙسٜ. ذستٍی زض تطاتط حاِی تاغ، تٝ ا٘ساظٜ

ی اِحطیطی ضـتیٓ ٚ تٛز. تطای پاوساظی ذا٘ٛازٜی ٔسرطٜ وٝ ٔٗ زاضتٓ یه ٚاغٜ

تّفات  ـمظٚ  ٘تٛا٘ستیٓ واضی اظ پیص تثطیٓتطی ضسیٓ وٝ زضٌیط ٔسائُ پیچیسٜ

 81ذٛزٔاٖ، تٝ ٔا ضثیرٖٛ ظز٘س. اظ  زضست زض ٔطظ سٍٙیٙی ضٚی زستٕاٖ ٌصاضت.

ٖ تط ضاٞای تىٝ تىٝ ضسٜ٘فطی وٝ ضـتٝ تٛزیٓ، چٟاض ٘فط تاظٌطتٙس ٚ سٍٙیٙی خٙاظٜ

ٔٗ خّٕٝ  ٕٞٝ، ٕٞٝ ٔطزٜ تٛز٘س، زٚضٓ ٘طستٝ تٛز ٚ اخاظٜ ٕ٘ی زاز لس ضاست وٙٓ.

اٍ٘اض زٚتاضٜ تطازضْ ضا اظ زست زازٜ تٛزْ. أا ایٙثاض ٘ٝ یه تطازض  صٕیٕی تطیٗ زٚستٓ.

اٚ ٞٓ یه پسط تٝ  ، تطازضی وٝ یه تٙٝ اظ ٞطتاز ٔیّیٖٛ ٘فط زـاع ٔی وطز.ضا ذالـىاض

ی ٔطتطن ٚ ظیثای ٔا تٛز. تا اٚ صحثت ٞای ٚ ٕٞیٗ ٘مغٝ سٗ ٚ ساَ ثأط زاضت

ضثٟایی وٝ تٝ ظحٕت  پسضا٘ٝ ضا یاز ٌطـتٓ ٚ تا ٞٓ ععٓ ؼطٚض پسضا٘ٝ ضا چطیسٜ تٛزیٓ.

چطٕإ٘اٖ ضا تاظ ٍ٘ٝ ٔیساضتیٓ ٚ تا ذٛاب ٔی خٍٙیسیٓ، تطای ٞٓ اظ ضیطیٗ واضی ٞای 

سٝ ٚ حاال زیٍط ٚخٛز ٘ساضت. ـطظ٘سإ٘اٖ ٔی ٌفتیٓ تا ظٔاٖ تٍصضز ٚ صثح ـطا تطسس 

ی زضست تثیٙٓ. تچٝ ٕ٘ی ٌصاضتای ضٚی چطٕا٘ٓ وطیسٜ ضسٜ تٛز ٚ ضٚظ تٛز وٝ پطزٜ

یت عمس وطزٜ تٛز، آٖ ٛضیىی تاظٜ ٔاٜ زیٍط تٝ ز٘یا ٔی آٔس، زیٍطی زضست لثُ اظ ٔأ

یىی زض تساضن عطٚسی زذتطش تٛز ٚ آٖ یىی ٔی ذٛاست خطٗ ـاضغ اِتحصیّی 
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ضٚیٕاٖ ضیرتٙس، سٛذتٙس ٚ ی آضظٚٞا، ٕٞطاٜ تا آتطی وٝ تط سط ٚ ٕٞٝ پسطش ضا تٍیطز

-زض ایٗ ذاٚضٔیا٘ٝٞیچ، خع ایٙىٝ . ٌٙاٞطاٖ چٝ تٛز؟ ٚ تٝ آسٕاٖ ضـتٙس ٚ ذاوستط ضس٘س

ٙی ٌطٚٞىی آزٔىص ی ِعٙتی ظ٘سٌی ٔی وطز٘س...! خایی وٝ تٝ ٞط عطـص ٍ٘اٜ ٔی و

وطتٗ ٚ ٚحطیا٘ٝ ٚ اظ چٝ عطیمی تطای ایٙغٛض  طاچ ٚ خا٘ی ٔی تیٙی وٝ ٔعّْٛ ٘یست

ضیرتٗ ذٖٛ آزٟٔای تیٍٙاٜ تعّیٓ زیسٜ ا٘س وٝ حتی اظ ٔطي ظٖ ٚ وٛزن ٚ ؼیط ٘ظأی 

حتی ٘ٛخٛاٟ٘ای پا٘عزٜ ضا٘عزٜ ساِٝ ٞٓ تا ِصت ٚ اـتراض آزْ ٔی وطٙس  ٞٓ اتایی ٘ساض٘س.

ٖ ضا اظ چٙیٗ زیٗ ٚ تّىٝ تٝ تٟطت ٚ حٛضی ٚ ضطاب تطسٙس ٚ آخ اظ ایٗ تفىطی وٝ ا٘سا

 ذسایی ٔتٙفط ٔیىٙس. 

ی تی وّٕٝٔطتی ٚ ؼٓ، تطای حاَ ٔٗ تٟٙا  ،ذطٓ، ٘فطتذستٍی، ا٘عخاض، اـسطزٌی

تا پاٞای اٍ٘اض  ی زضز ٚ ض٘ح لسْ تط ٔیساضتٓ.ٔٗ زضا٘تٟای خازٜ تٛز٘س.ٚ ذٙسٜ زاض  ٔعٙی

اش ضا زا٘ٝ طـتٓ. اٍ٘اض ٚخٛزْ تسثیحی پاضٜ ضسٜ تٛز وٝ ٞطتطٞٙٝ ضٚی ذاض ضاٜ ٔی

ای ا٘ساذتٝ تٛز٘س. حتی ِثاسٟایٓ ضا عٛض ٘ىطزٜ تٛزْ. پٛتیٗ ٞای سٍٙیٙٓ، ِثاس ٌٛضٝ

تٙٓ تٕاْ وطزٜ تٛز. تٛی ذٖٛ ضا اظ  ٝضریٓ ٚ تدٟیعات ٘ظأی، ٞعاض ویّٛ تٝ ٚظ٘ٓ اضاـ

تاِىٗ تط٘ح ضسا٘سْ. ـمظ  ٔی ٌطـتٓ. ذٛزْ ضا تا پای ٔی ضٙیسْ ٚ خّٛی عك ظز٘ٓ ضا

ی ست تسىیٙٓ زٞس. پطزٜ تىاٖ ٔی ذٛضز. احتٕاالً تٝ ذاعط ٌطٔا، پٙدطٜتٛا٘ثأط ٔی

زٚتاضٜ ظً٘ ظزْ، تاِىٙص ضا تاظ ٌصاضتٝ تٛز. تٝ ٔٛتایُ تط٘ح ظً٘ ظزْ. خٛاب ٘ساز. 

٘اأیس ضسْ. زِٓ ٔی ذٛاست اظ زیٛاض تاال تىطٓ. أا  سٝ تاضٜ ظً٘ ظزْ ٚ خٛاب ٘ساز.

      ٘تٛا٘ستٓ. ؼطٚض ٚ ؼیطتٓ اخاظٜ ٘ساز. اٌط ٚاضز اتاق ٔیطسْ چٝ ـطلی تا آٖ سثحاٖ 

اظ ایٗ  تی ٘أٛس زاضتٓ؟ زضست وٝ پسطْ آ٘دا تٛز، زضست وٝ ـمظ اٚ ٔی تٛا٘ست
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 ای ٘ثٛز.چاضٜ تیسٜ؟ ٘ٝ!٘داتٓ زٞس، أا چٝ ٔی زا٘ستٓ تط٘ح زض چٝ ٚضعی ذٛا حاَ تس

تاظ وطزْ تایس صثط ٔی وطزْ. تٝ سٕت استرط تاظ ٌطتٓ، ٔحاـظ ذطاتٟا ضا اظ زٚض وٕطْ 

     ثطز، تسٖٚ ضه ٔی ٔطزْ. زِٓ ٔی ٚاضز آب ضسْ. اٌط آ٘دا ذٛاتٓٚ پٛتیٗ ٚ تا ِثاس 

 ذٛاست ضٚی آب ضٙاٚض ضْٛ أا ـمظ تٝ زیٛاض استرط تىیٝ زازْ ٚ چطٕا٘ٓ ضا تستٓ یٔ

   تا ٚخٛز ایٙىٝ ذطزاز ٔاٜ تٛز ٔی ِطظیسْ. ی ضٞا ضسٖ زازْ. ٚ تٝ اضىٟایٓ اخاظٜ

ٞایٓ ضٚی ٞٓ ٕ٘ی ایستاز٘س. اظ یه عطؾ زاغ تٛزْ ٚ اظ عطؾ زیٍط زاضتٓ ید ز٘ساٖ

اْ اْ ضا تسخٛض تاذتٝ تٛزْ. ایٙثاض تسخٛض تاذتٝ تٛزْ. تٟٛع زاضتٓ، ٔعسٜٔی ظزْ. ضٚحیٝ

ٚ ٔٗ چمسض زِٓ ٔی ذٛاست تطای اتس زض ایٗ آب  َ زٚضاٖ تٛززض حازضز ٔی وطز، سطْ 

ظیط آب  تٝ آ٘مسض وٝ آٞستٝ آٞستٝ سطْ تٝ ٕٞیٗ ذاعط عضالتٓ ضا ضُ وطزْ،ترٛاتٓ ٚ 

ی تط٘ح اْ تاال تٛز، زلایمی زٚاْ ٔی آٚضزْ. أا صسای ٚحطت ظزٜضـت. ظطـیت ضیٝ

٘ساضت ٔطا یطٖٚ تیایٓ. عازت ّٟٔت ضٞایی ضا اظ زستٓ ضتٛز ٚ ٚازاضْ وطز اظ ظیط آب ت

 چٝ وسی عازت زاضت؟ زست ضٚی صٛضتٓ وطیسْ ٚ ٌفتٓ: ذطاب تثیٙس.

 زاز ٘عٖ.-

 ِٚٛٔص ضا پاییٗ وطیس.

 چیىاض ٔی وٙی؟ ٔی ذٛای ذفٝ ضی؟ تیا تیطٖٚ.-

ی استرط ٘طستٓ. تٝ ظحٕت ذٛزْ ضا تیطٖٚ وطیسْ ٚ ِثٝٔی ذٛاستٓ ذفٝ ضْٛ. أا 

 ضا وٙاض ظز ٚ ٌفت:اْ ٔٛٞای ضیرتٝ زض پیطا٘ی
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 االٖ ٔتٛخٝ تٕاست ضسْ. حاِت ذٛتٝ؟ ذیّی زاؼٛ٘ی اٍ٘اض.-

 اعتطاؾ وطزْ. تطای اِٚیٗ تاض زض عٕطْ.

 آضٜ. ذیّی زاؼٛ٘ٓ. ذیّی. ٔی ذٛاستٓ ثأط ضٚ تثیٙٓ أا خٛاب ٘سازی.-

ا تا صثح صس زـعٝ تیساض اض ٘طٝ ٌٛضیٓ ضٚ سایّٙت ٔی وٙٓ أٚاسٝ ایٙىٝ ثأط تیس-

 . ٔی زٚ٘ستٓ تیای ٔی ذٛای ثأط ضٚ تثیٙی. تثیٙٓ ظً٘ ظزی یا ٘ٝوٝ ٔیطٓ 

اْ ذیسٓ تیص اظ پیص سٍٙیٗ ضسٜ تٛز٘س. زیسْ وٝ ذٓ ضس ٚ ذطاتٟا ٚ وِٛٝ ِثاسٟای

 ضا تطزاضت ٚ ٌفت:

 تا ایٗ پٛتیٟٙا زیٍٝ ٕ٘یطٝ ضاٜ ضـت.یٝ ِحظٝ صثط وٗ ٚاست زٔپایی تیاضْ. -

تا عدّٝ تٝ ساذتٕاٖ ضـت ٚ ظطؾ چٙس زلیمٝ تا حِٛٝ ٚ زٔپایی تطٌطت. ذٛاست 

اظ پا تیطٚ٘طاٖ تٝ ٕٞطاٜ خٛضاتٟایٓ اخاظٜ ٘سازْ. ذٛزْ أا تٙسٞای پٛتیٙٓ ضا تاظ وٙس 

 وطیسْ ٚ زٔپایی ٞا ضا پٛضیسْ ٚ حِٛٝ ضا ضٚی سطْ ا٘ساذتٓ ٚ ٌفتٓ:

 ٝ. تا ایٗ ِثاسٟا ذٛ٘ٝ ٚ اتالت تٝ ٌٙس وطیسٜ ٔیط-

 اظ سط تا پایٓ آب ٔی چىیس. تی تٛخٝ تٝ ٕٞٝ چیع زستص ضا ظیط تاظٚیٓ ا٘ساذت ٚ ٌفت:

 پاضٛ. ایٙدٛضی سطٔا ٔی ذٛضی. تا صثح ذیّی ٔٛ٘سٜ. -

تٝ زست ظیط تاظٚیٓ اعتطاض ٘ىطزْ، أا ٚظ٘ٓ ضا ضٚی ا٘ساْ ٘حیؿ اٚ ٘ٙساذتٓ ٚ تطذاستٓ. 

ٟٕیس وٝ تٝ وٕىص ٘یاظی ٘ساضْ ٚ ـمظ ـتاالذطٜ ایٗ حاَ تس ضا ٞٓ اظ سط ٔی ٌصضا٘سْ. 
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ای ضا پیص پایٓ ٌصاضت ٚ ٔطا تا ضٚـطضی ٞای ٔطزا٘ٝ ،اْ آٔس. زْ زضضا٘ٝ تٝ ضا٘ٝ

ی ؼطق زض ذٛاب ثأط وٕی آضأٓ وطز. أا ٘عزیىص ذٛزش تٝ اتاق تطز. زیسٖ چٟطٜ

 ٘طـتٓ ٚ تٝ تط٘ح ٌفتٓ:

 اخاظٜ ٔیسی ِثاسأٛ عٛض وٙٓ؟-

 آضاْ خٛاب زاز:

ایٙدٛضی ترٛاتی ذستٍی تٛ تٙت ضیط ٚاٖ ضٚ تاظ وطزْ. االٖ پطٜ. تطٚ یٝ زٚش تٍیط. -

 ٔی ٔٛ٘ٝ.

٘ای زٚش ٌطـتٗ ٘ساضتٓ. حتی لصس ذٛاتیسٖ ٞٓ ٘ساضتٓ. ـمظ ٔی ذٛاستٓ ایٗ 

 ِثاسٟای ِعٙتی ضا اظ تٗ تیطٖٚ تیاٚضْ.

 ٔطسی. أا ـمظ ٔی ذٛاْ ِثاس عٛض وٙٓ.-

 تیطٖٚ ٔی ضـت ٌفت: اصطاضی ٘ىطز ٚ زض حاِیىٝ اظ زض

 چیعی تطات تیاضْ؟ ؟ٌطسٙٝ ٘یستی-

٘ٝ تٝ  ضسیس. ٘ٝ تٝ عٙٛاٖ زذتطعٕٛیی وٝ ٕٞیطٝ تٝ زازْ ٔی تاالذطٜ ٍ٘اٞص وطزْ.

عٙٛاٖ زذتط عٕٛیی وٝ ٕٞیطٝ اظ اتالٓ تیطٚ٘ص وطزٜ تٛزْ ٚ اٚ ٕٞیطٝ زض تستطیٗ 

ٖ تط٘ح ٍ٘اٞص تٝ عٙٛاساعات ٚ تستطیٗ احٛاَ، اتالص ضا زض اذتیاضْ ٔی ٌصاضت؛ 
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زذتطی وٝ ـٟٕیسٜ تٛزْ، ٞیٛالیی ٔثُ ٔٗ ضا زٚست زاضز. حتی تا ایٗ  تٝ عٙٛاٖ وطزْ.

 تٛی ذٖٛ ضٚی تٙٓ.

 ْ.٘ٝ ٌطسٙٝ ٘یستٓ. ـمظ تا ایٗ ِثاسا والـٝ-

ٍٞٙأی وٝ اظ زض تیطٖٚ ضـت ٚ ٔٗ تالـاصّٝ ِثاس تٕیع پٛضیسْ ٚ وٕی آضأص ٌطـتٓ. 

اْ ضزٜ تٛز. ٚلتی زیس ٞٙٛظ ِثاسٟا ضا زض زست ٌطـتٝتطٌطت تطایٓ ٘سىاـٝ ٚ ضیطیٙی آٚ

 ٌفت:

 تسٜ ٔٗ تٙساظْ زاذُ ٔاضیٗ.-

 ٔٗ ٚ ٔٗ وطزْ.

 ٕٔىٙٝ ذٛ٘ی تاضٝ.-

 ضایس چٙسضص ضس، ضایس حاِص تٟٓ ذٛضز، أا تٝ ضٚی ذٛزش ٘یاٚضز.

 اضىاَ ٘ساضٜ. خساٌا٘ٝ ٔی ضٛضٔطٖٛ.-

 ِثاسٟا ضا ٌطـت ٚ تاظ ٞٓ ضـت.ٚ تسٖٚ ایٙىٝ عالئٕی اظ زَ تٟٓ ذٛضزٌی ٘طاٖ زٞس 

زست ٚ صٛضتٓ ضا ضستٓ ٚ تاالذطٜ ثأط ضا تٛسیسْ. آ٘مسض آضاْ وٝ تیساض ٘طٛز ٚ تعس 

ٍ٘اٞی تٝ سیٙی ا٘ساذتٓ. احتٕاالً تٟٙا چیعی وٝ تٛا٘ستٝ تٛز آٔازٜ وٙس ٕٞیٗ ٘سىاـٝ 

ٝ زاذُ أا تطای ایٙىٝ زِص ٘طىٙس ٘ٛضیسْ. ایٙثاض و ،چیعی ترٛضْ تٛز. زِٓ ٕ٘ی وطیس

 آٔس، ٚسایُ پا٘سٕاٖ ٕٞطاٞص تٛز ٚ تسٖٚ ایٙىٝ تٝ ٔٗ ّٟٔت حطؾ ظزٖ تسٞس پطسیس:

 ودات ظذٕیٝ؟-
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ی تٟتطیٗ زٚستٓ زض ـاصّٝی ی سیٙٝلفسٝ زٚتاضٜ آٖ صحٙٝ پیص چطٕٓ ظ٘سٜ ضس.

چٙس سا٘تی ٔتطی ٔٗ ٔٛضز ٞسؾ لطاض ٌطـتٝ ٚ ذٛ٘ص تٝ سط ٚ صٛضت ٔٗ پاضیسٜ تٛز. 

ٔٗ  .وٕیٗ تٍیطززیسْ ضا تاض وطز. ٔٗ تٝ اٚ ٌفتٝ تٛزْ زض آٖ ٔىاٖ  زٚتاضٜ ،اشیازآٚضی

 ی ٔطٌص ضسٜ تٛزْ.ـطضتٝ

 ذٖٛ ضـیمٕٝ. ظذٕی ٘یستٓ. ذٖٛ ٔٗ ٘یست.-

٘ٛضیسْ ٚ تٝ سٛذتٗ ظتا٘ٓ  ٜتطای ایٙىٝ ٔثازا پیص چطٕص تطىٙٓ ٘سىاـٝ ضا یىسط

ست. یعی ؼیطعازیإٞیتی ٘سازْ. تط٘ح وٙاضْ ٘طست. ٔتٛخٝ ضسٜ تٛز وٝ ایٙثاض، یه چ

 چٙس تاض زستص ضا تٝ سٕتٓ آٚضز ٚ تعس پطیٕاٖ ضس ٚ ٌفت:

 ٔی ذٛای ثأط ضٚ تؽُ وٙی؟-

 ساعسْ ضا ضٚی ضاٟ٘ایٓ ٌصاضتٓ ٚ تٝ سطْ اخاظٜ زازْ سمٛط وٙس.

 ٘ٝ. ٕ٘یرٛاْ تسذٛاب ضٓ. ٞطتاض تٛ ضٚ تی ذٛاب ٔی وٙٓ واـیٝ.-

 اْ ٌصاضت.تاالذطٜ زستص ضا ضٚی ضا٘ٝ

تا چی تٟتط ٔیطی؟ ٔی ذٛای زضاظ تىطی؟ ٔی ذٛای ٔٗ تطْ تا یست. حاِت ذٛب ٘-

 تٟٙا تاضی؟ یا ایٙدا تٕٛ٘ٓ ِٚی حطؾ ٘ع٘ٓ؟

 تٝ ظٚض ٌفتٓ:
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 ٔٗ ذٛتٓ. -

 ٞٙٛظْ ذغط تٟسیسٖٔٛ ٔی وٙٝ؟ آذٝ ٞیچ ٚلت ایٙدٛضی ٘سیسٔت. -

 سطْ ضا تىاٖ زازْ:

 زیٍٝ خای ٍ٘طا٘ی ٘یست. .٘ٝ-

 تٝ ذاعط زٚستت ایٙمسض ٘اضاحتی؟-

 واش ایٙمسض سٛاَ ٕ٘ی پطسیس. ٔی تطسیسْ اظ ایٙىٝ تاظ اضىٟایٓ ضٚاٖ ضٛ٘س.

 ضٚظای سرتی ضٚ ٌصضٚ٘سْ. ذیّی سرت.-

 اْ ضا ـططز.ضا٘ٝ

ضایس اٌٝ یٝ وٓ ای. اِٚیٗ تاضت وٝ ٘یست. ضایس ذیّی ذستٝأا تٛ وٝ عازت زاضی. -

 ترٛاتی حاِت تٟتط ضٝ.

تٝ ایٟٕٙٝ ٔطي زض اعطاـٓ عازت ٞیچ ٚلت ٞٓ ای. ٔٗ چٝ حطؾ تیٟٛزٜ عازت؟

 ٕ٘ی زا٘ست. اخاظٜ ٘سازٜ تٛزْ تفٟٕٙس. یٕ٘یىطزْ. أا وس

 آضٜ. ضایس اٌٝ ترٛاتٓ تٟتط ضٓ.-

 تا زستاٖ وٛچىص، زست تعضي ٔطا ٌطـت ٚ ٌفت:

ٕٞیٗ خا ترٛاب. ثأط ضٚ ٔیصاضْ زاذُ ترت ذٛزش وٝ اشیتت ٘ىٙٝ. ٔٙٓ ٔیطْ وٝ -

 ضاحت تاضی. چیعی الظْ ٘ساضی؟
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  أا ایٙثاض اٌط تؽّٓ ٔی وطز، ٘ٝ ٕ٘ی ٌفتٓ.اظ ِٕس ضسٖ ذٛضٓ ٕ٘ی آٔس. 

-.ٖٕٛٙٔ .ٝ٘ 

**** 

 ترنج:

ضٚی ٔثُ زضاظ وطیسْ ٚ ٞعاض تاض اظ ایٗ ضا٘ٝ تٝ آٖ ضا٘ٝ چطذیسْ. حطؾ یه ضٚظ ٚ یه 

ٔاٜ ٚ یه ساَ ٘ثٛز. ٔٗ ٘عزیه تٝ تیست ٚ چٟاض ساَ تٛز وٝ یاسط ضا ٔی ضٙاذتٓ. ٞط 

ص، حتی حاِت اتطٚٞایص، حتی عطظ پّه ظز٘ص...ٕٞٝ ضا اظ تط تٛزْ. حطوتص، ٞط حطـ

ضایس ٞطٌع تٝ زضٚ٘ص ضاٜ ٘یاـتٓ وٝ اِثتٝ ایٗ ـمظ ٔرتص ٔٗ ٘ثٛز، أا تیطٚ٘ص ضا ٔثُ 

وتاب ٔی ذٛا٘سْ. اٍ٘اض تیٕاض تٛز. خسٕص وٝ ٘ٝ. چٖٛ ٞطٌع اخاظٜ ٕ٘یساز اظ ظذٕٟایص 

ٝ ٚیطٚسی وٝ اخاظٜ ٕ٘یساز ذٛزش تاضس، تاذثط ضٛیٓ، ضٚحص آِٛزٜ ضسٜ تٛز. آِٛزٜ ت

اش ضا یاسط تاضس ٚ یا ضایس تطعىس...ٚیطٚسی وٝ زاضت ذٛز ٚالعی ٚ زضٖٚ آسیة زیسٜ

عالت ٘یاٚضزْ. ٔٗ ٔی زا٘ستٓ ٚلتی زضز زاضی ٚ تٟٙایی یعٙی چٝ! ٔٗ ٘طاٖ ٔیساز. 

تاظ وطزْ وٝ وطیسٜ تٛزْ. ٔٗ ذثط زاضتٓ. تطذاستٓ ٚ زٚتاضٜ تٝ اتاق تطٌطتٓ. آضاْ زض ضا 

ٔثازا ذٛاتیسٜ تاضس. أا ٕٞا٘غٛض وٝ تطوص وطزٜ تٛزْ ٘طستٝ تٛز، تا سط ـطٚ اـىٙسٜ ٚ 

ٍ٘اٞی ٔات. حتی تٕایُ چٙسا٘ی ٞٓ تٝ ثأط ٘طاٖ ٕ٘یساز. وٙاضش ٘طستٓ ٚ تٝ ضیص 

٘أطتثص ٍ٘اٜ وطزْ. چٙس تاض یاسط ضا ایٙمسض تٟٓ ضیرتٝ زیسٜ تٛزْ؟ چىاض ٔی تٛا٘ستٓ 

 تٓ ضا تٝ ظٖ ٚ ٔطز اظ عطیك ٘ٛاظش ا٘تماَ ٔیسازْ. تا یاسط چٝ ٔی وطزْ؟تىٙٓ؟ ٔٗ ٔحث
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 ذیّی تا ٞٓ صٕیٕی تٛزیٗ؟-

 سطش ضا تىاٖ زاز.

 ؟وطتٙصٕط ی ثچی ضس؟ ذا٘ٛازٜ-

 ظز٘ص. ٔی زٚ٘ی چیٝ؟ 81٘ٝ. زاعص تٛز. تٛ وٜٛ وٕیٗ ٌطـتٝ تٛزٖ. تا اِی آض -

 ٕٞیٙىٝ حطؾ ٔیعز، ٘عٕت تٛز.

 ٘ٝ. ٕ٘ی زٚ٘ٓ.-

تٝ  ای وٝ ایداز ٔی وٙٝٝ وٝ ٔثُ ٘اض٘ده عُٕ ٔی وٙٝ. حفطٜتفًٙ تٟاخٕییٝ -

وٙٝ. حتی تاـتٟایی وٝ تٟطٖٛ تطذٛضز  ی یٝ زٚ٘ٝ پطتماِٝ. استرٖٛ ضٚ پٛزض ٔیا٘ساظٜ

وٙٝ ضٚ ٞٓ اظ تیٗ ٔیثطٜ.  ـاصّص تا ٔٗ چٙس سا٘تی ٔتط تٛز. ٞطچی ذٖٛ تٛ  ٕ٘ی

ٕٓ ٔتالضی ضس. ٘ٝ ـمظ اٖٚ، تس٘ص زاضت تٝ ٔٗ پاضیس. تٛ یه ِحظٝ پیص چط

 سیعزٜ ٘فط زیٍٝ ٞٓ ٔطزٖ. تٝ ٕٞیٗ زضز٘اوی.

 حطـٟای ٟٔسی تٝ ذاعطْ آٔس. اظ اـطازی ٔثُ یاسط ٔتٙفط تٛز...!

سٗ ثأط زاضت. أا  ٔٗ تا ٔطي چٙس سا٘تی ٔتط ـاصّٝ زاضتٓ. ٚحیس ٞٓ یٝ پسط ٞٓ-

 زِٓ ذٛضٝ وٝ حسالُ اٖٚ ٔازض زاضٜ.

 ٓ وطز.سطش ضا تاال آٚضز ٚ ٍ٘اٞ

 ست، ـىط ٕٞٝ خاش ضٚ وطزْ؟یازتٝ تٟت ٌفتٓ ٚلتی ـٟٕیسْ ثٕط حأّٝ-
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 سطْ ضا تاال ٚ پاییٗ وطزْ. ازأٝ زاز:

حطؾ ٔفت ظزْ. ٞیچ پّٙی ٚخٛز ٘ساضٜ. اٌٝ ٔٗ تٕیطْ ثأط ٔی ٔٛ٘ٝ ٚ ذطٌٛضص. تٟٙا -

 چیعی وٝ ٔٙٛ اظ ٔطي ٔی تطسٛ٘ٝ ٕٞیٙٝ. ثأط چی ٔیطٝ؟

طیسٜ، وساْ حطؾ ٚ زِساضی ٔی تٛا٘س وٕه وٙٙسٜ تاضس؟ تطای وسی وٝ تا ایٗ حس ت

ست وٝ یاسط ضا تٝ ایٗ حاَ ٚ ضٚظ ا٘ساذتٝ، چٝ وسی اصالً ٚلتی ضطایظ ایٙمسض تحطا٘ی

ذٛزْ ضا ٔطزْ ٚ ٔٗ ٚلتی زیسْ تٝ ضىٓ ِیال ٍِس ظز٘س،  ؟ٔی تٛا٘س اٚضاع ضا ٔطتة وٙس

٘فط اظ زٚستا٘ص ضا زیسٜ یاسط ٔتالضی ضسٖ زستٝ خٕعی چٟاضزٜ حاال ـطأٛش وطزْ، 

ی اظ ٞٓ تٛز. تٝ لَٛ ذٛزش چٙس سا٘تی ٔتط تا ٔطي ـاصّٝ زاضتٝ. ٔٗ تا ایٗ ضٚحیٝ

ٔی ٌفتٓ ثأط ضا تٟٙا ٕ٘ی ٌصاضْ، ـایسٜ  ىٙٓ؟ ٞطچمسض ٌٞٓسیرتٝ چٝ ٔی تٛا٘ستٓ ت

وٝ ٘ساضت. تاٚض ٕ٘یىطز. یاسط آزْ تاٚض وطزٖ ٘ثٛز. أا آزْ تٛز. تاالذطٜ ایٗ ضا تاٚض وطزْ 

اٚ ٞٓ ٔثُ ٕٞٝ آزْ است، تا احساساتی ٔثُ تٕاْ آزٟٔا. زستٓ ضا ضٚی صٛضتص 

ٕ٘ی ذٛاستٓ ٌصاضتٓ. زلیماً ٕٞا٘دایی وٝ اٚ لثُ اظ ضـتٗ، پٛست ٔطا ِٕس وطزٜ تٛز. 

ٖ ذٛزش ٕٞٝ چیع ضا حطؾ تع٘ٓ، آزٔی ٔثُ یاسط تا حطؾ ظزٖ آضاْ ٕ٘ی ضس، چٛ

 تطز تا تتٛا٘ٓ ٘فس تىطٓ، ٌفتٓ:اش سا٘ست. تٝ یاز ضٚظی وٝ ٔطا تٝ ذا٘ٝٔی

ثأط ٚ ٔأاٖ ضٚ ٔیثطْ تیطٖٚ، ایٗ اتاق  ٚ ایٗ ذٛ٘ٝ تا ٞط ٚلت ترٛای زض اذتیاض  ،ٔٗ-

تٛئٝ. ٞطچی ٔی ذٛای ٌطیٝ وٗ، ٞطچی ٔیرٛای تعٖ، تطىٗ، ذطاب وٗ، ٞطواضی وٝ 

ٞطواضی وٝ ـىط ٔی وٙی ضاٜ ٘فست ضٚ تاظ ٔی وٙٝ، ٚ  ـىط ٔی وٙی ذاِیت ٔی وٙٝ
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ا٘داْ تسٜ. أا آضْٚ ضٛ. چٖٛ ٔا عازت ٘ساضیٓ ستٖٛ ایٗ ذٛ٘ٝ ضٚ، تطن ذٛضزٜ تثیٙیٓ. 

لثِٛٝ  ٔی زٚ٘ٓ ذٛزذٛاٞیٝ. أا تٛ تٝ ذاعط ٔا ٘ٝ ٔی تٛ٘ی تٕیطی، ٘ٝ ٔی تٛ٘ی تطىٙی.

 ضطیه؟

أا ضٞایص ٘ىطز ٚ ٚلتی ذٓ زستٓ ضا اظ صٛضتص تطزاضت. ِثرٙس ظزْ. یاسط تٛز زیٍط. 

 پایٓ ٌصاضت ِثرٙسْ آب ضـت. صسای ضعیفص ضا ضٙیسْ.ضس ٚ سطش ضا ضٚی 

 ای تتٛ٘ٓ ترٛاتٓ. ٔی زٚ٘ٓ ذٛزذٛاٞیٝ. أا ـىط ٕ٘ی وٙٓ عٛض زیٍٝ-

اش لّثٓ یه خٛضی ضس. ٕٞاٖ خٛضی وٝ ٕ٘ی زا٘ستٓ چیست ٚ تا تٝ حاَ تدطتٝ

٘ىطزٜ تٛزْ. لّثٓ اظ تچٍی تطای یاسط ٕٞیٙدٛضی ٔی ضس ٚ ٔٗ اسٕص ضا تطس      

 تٓ. أا ایٗ یاسطی وٝ ایٙغٛض سط ضٚی پای ٔٗ ٌصاضتٝ تٛز وٝ تطس ٘ساضت.ٔی ٌصاض

ٔٗ تٝ ایٙا ضٚ تٝ تٛ ٔیٍٓ وٝ زٞٙت لطصٝ. چٖٛ اٌٝ ذثطزاض تطٗ ٔٙٛ وّٝ پا ٔی وٙٗ. -

ی اٚ٘ایی وٝ ٔطزٖ آزْ ٔصٞثی ٚ ٔعتمسی ٘یستٓ. ٔٗ ٕ٘ی خٍٙٓ وٝ تعسش تطْ ا٘ساظٜ

وطتٓ خای ٔٗ ٚسظ خٟٙٓ تاضٝ. اعتماز  تٟطت، حتی ضایس تٝ ذاعط ایٟٕٙٝ آزٔی وٝ

تٝ ذسا ٞٓ  یی وٝ اٚ٘دٛضی ٘اخٛإ٘طزا٘ٝ وطتٝ ضسٖ،ٔٗ ـمظ حفاظت اظ ایطا٘ٝ. أا اٚ٘ا

 ـىط ٔی وطزٖ. واش االٖ ٕٞٛ٘دایی تاضٗ وٝ آضظٚش ضٚ زاضتٗ. پیص ذسا.  

تطس ٘ساضت. أا زَ ٔٗ تیطتط اظ ٕٞیطٝ یه خٛضی ضسٜ  آظضزٜ ٚ ذستٝ، ایٗ یاسط

 زستٓ ضا تیٗ ٔٛٞایص تطزْ ٚ ٌفتٓ:آ٘مسض وٝ خطات وطزْ ٚ تٛز. 

 ذة ضایس تٛ آضضی. آضش ضٚ ٔی ضٙاسی؟-
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. ٔٗ ٚ عٕٛ ٞط زٚ تا اضعاض حٕاسی آضاْ ٔی ٌطـتیٓ. یاسط ٞٓ پسط ٕٞاٖ ضا ٘سازخٛاتٓ 

 تطایص ذٛا٘سْ.ٔٗ ٞٓ  ٔطز تٛز، پس

 زضزآٚض، سرت اضغطاتی زض ایطا٘یاٖ ِطىط-

 یىسیٍط؛ ٌطز پچ پچ تٝ سٝ سٝ ٚ زٚزٚ

 تطتاْ؛ وٛزواٖ

 ضٚظٖ، تط تٙطستٝ زذتطاٖ

 زض وٙاض ،ؼٍٕیٗ ٔازضاٖ

 ذفتٝ پچ پچ آٔس اٚج زض وٕه وٓ

 تطآضفتٝ، تحطی چٖٛ ذّك،

 آٔس؛ خٛش تٝ

 ضس؛ ذطٚضاٖ

 اـتاز؛ ٔٛج تٝ

 صسؾ چٖٛ ٔطزی ٚ تٍطـت تّطش

 ز:زا تیطٖٚ سیٙٝ اظ

 "، آضش ٔٙٓ"

  -زضٕٗ تا ٔطز آٖ وطز آؼاظ چٙیٗ-

 آظازٜ، ٔطزی سپاٞی آضش، ٔٙٓ

 ،تطوص تیط تٟٙا تٝ
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 ضا تّرتاٖ آظٖٔٛ

 آٔازٜ ایٙه

 ٘سة، ٔدٛییسْ

 واض؛ ٚ ض٘ح ـطظ٘س

 ، ضة اظ ضٟاب چٖٛ ٌطیعاٖ

 زیساض ی آٔازٜ صثح چٛ

 پٛضٙسش؛ ضظْ ا٘سض وٝ خأٝ آٖ تاز ٔثاضن

 ٘ٛضٙسش ـتح ا٘سض وٝ تازٜ آٖ تاز ٌٛاضا

 خأٝ ٚ تازٜ ضا ضٕا

 !تاز ٔثاضن ٚ ٌٛاضا

 ٌیطْ ٔی زست ٔیاٖ زض ضا زِٓ

 ، چًٙ زض اـطاضٔص ٔی ٚ

 ضا؛ ذٖٛ اظ پط ٚ ویٗ اظ پط خاْ ایٗ زَ،

 آًٞٙ ذطٓ تیتاب ایٗ زَ،

 تعْ؛ زض ـتحتاٖ ٘اْ تٝ ٘ٛضٓ تا وٝ

  !ضظْ زض لّثتاٖ خاْ تٝ وٛتٓ تا وٝ

 است سًٙ اظ ویٙٝ خاْ وٝ

 است خًٙ ضا سًٙ ٚ سثٛ ٔا، ضظْ ٚ ٔا تعْ تٝ

 پیىاض، ایٗ زض

 واض، ایٗ زض

 ٔطتٓ؛ زض است ذّمی زَ

 پطتٓ ٞٓ ذأٛش ٔطزٔی أیس
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 زست، زض وٟىطاٖ وٕاٖ

 وٕاٍ٘یطْ وٕا٘ساضی

 تیطْ؛ تیعضٚ ضٟاب

 ٔأٚایٓ؛ وٜٛ سطتّٙس ستیػ

 خایٓ ضس تاظٜ آـتاب چطٓ تٝ

 پط؛ آتص است تیط ٔطا

 ـطٔا٘ثط است تاز ٔطا

 ٘یست پّٟٛا٘ی ظٚض أطٚظ ضا چاضٜ ِٚیىٗ

 ٘یست خٛا٘ی ٘یطٚی ٚ زپٛال تٗ تا ضٞایی

 ٔیساٖ، ایٗ زض

 ساظ، سأاٖ سٛظ ٞستی پیىاٖ ایٗ تط

 ...پطٚاظ اظ ٘ٙطیٙس ـطٚ تا تثایس خاٖ اظ پطی
 

 !تٛز.... تطزٜ ذٛاتص اٍ٘اضوطزْ... سىٛت
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 یاسر:

ٞشٌض ٘تٛا٘ستٓ ثب ایٗ ساٞشٚٞبی تًٙ ٚ تبسیه ٚ ثب ایٗ سمف وٛتبٜ، وٙبس ثیبیٓ. اٍ٘بس 

اْ فطبس ٔی آٚسد. ٕٞیطٝ ٕٞیٙطٛس ثٛد. ٚاسد لجش ٔی ضذْ. دیٛاسٞبیص ثٝ سش ٚ سیٙٝ

 اص ٕٞیطٝ ثیطتش. طتأ

ٔی خٛای ثبٞبت ثیبْ وبپیتبٖ؟ چیضی ٚاسٝ خٛسدٖ ٔی خٛای وٝ یٝ وٓ لٙذ خٛ٘ت -

 ثبال ثشٜ؟

 ِجخٙذ صدْ.

 داسٖ غص ٔی وٙٗ؟ وٝ ْ ضجیٝ وسبییٝلیبفٝ-

 ای وٝ ستجش وشدٜ ثٛدْ ٍ٘بٜ وشد.سیٙٝپیشاٞٗ ٔطىی وٝ ٞٙٛص ثش تٗ داضتٓ ٚ ثٝ 

 ساحت ٘یست. ٔی دٚ٘ی وٝ ٘ٝ. أب خت-

 ِجخٙذْ سا عٕك دادْ.

 ٔٗ آٔبدٌیص سٚ داسْ. وّیذ سٚ ٔیذی؟-

ساٞشٚی ِعٙتی ٚ تشسٙبن ضذْ. ثٝ آٖ ٔشدد ثٛد، أب ثبالخشٜ وّیذ سا داد. دٚثبسٜ ٚاسد 

خٛا٘ذْ تب ثبالخشٜ ثٝ عذد ٔٛسد ٘ظش سسیذْ. ی ٘ٛضتٝ ضذٜ سٚی سِّٟٛب سا صحٕت ضٕبسٜ

تبسیىی  ثٝ خٛدْ ثشای استمبٔتی وٝ داضتٓ تجشیه ٌفتٓ ٚ دس سا ٌطٛدْ. چطٕب٘ٓ ثٝ
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ی تخت، چٕجبتٕٝ صدٜ ثٛد. ٔشا وٝ دیذ عبدت وشدٜ ثٛد. ٔی تٛا٘ستٓ ثجیٕٙص وٝ ٌٛضٝ

حتی خبٖ تىبٖ خٛسدٖ ٞٓ ٘ذاضت. دس سا پطت سشْ ثستٓ ٚ دستب٘ٓ سا سٚی وٕشْ 

لالة وشدْ ٚ پبٞبیٓ سا ثٝ عشؼ ضب٘ٝ ٌطٛدْ. ٔی تٛا٘ستٓ ٚسْ سٚی غٛست ٚ ِجٟبیص 

. پّىٟبیٓ سا سٚی ٞٓ فطشدْ، ثّىٝ تػٛیش ثبٔش اص پیص سا ثجیٙٓ. حسبثی وته خٛسدٜ ثٛد

 چطٕٓ ثشٚد.

 اص سٚص اَٚ ٔی دٚ٘ستی. ٘ٝ؟-

ِجخٙذ صد ٚ ٖ وٙٓ. احسبسبتٓ آ٘مذس ٔتٙبلؽ ثٛد وٝ ٕ٘ی تٛا٘ستٓ اص ٞٓ تفىیىطب

 ٘بٌٟبٖ دستص سا سٚی ِجص ٌزاضت. صخٕص دسد داضت.

 ٚاسٝ ایٗ ِحظٝ، ثب٘یٝ ضٕبسی ٔی وشدی. ٘ٝ؟-

 دیٍش ثب٘یٝ ضٕبسی ٕ٘ی وشدْ.ثعذ اص تِٛذ ثبٔش ٘ٝ. 

فىش ٔی وشدْ دٚستٓ داسی. فىش ٔی وشدْ تٛ٘ستٓ حتی یٝ رسٜ، تٛ دِت خب ثبص وٙٓ. -

ست. أب ثعذ ثٝ خػٛظ ثعذ اص تِٛذ ثبٔش. فىش ٔی وشدْ ایٗ اخالق سشدت ٔختع ٕٞٝ

اسی أب ثشٚص اص تِٛذ ثبٔش عٛؼ ضذی. ٞٓ ثب اٖٚ، ٞٓ ثب ٔٗ. فىش وشدْ دٚستٓ د

 ٕ٘یذی. 

تٛی دِٓ ٌالدیبتٛسٞب ثٝ خبٖ ٞٓ افتبدٜ ثٛد٘ذ ؾشثٝ ٞبی ضٕطیش ٚ سبطٛسضبٖ ثٝ سي 

 ٚ پی ٔٗ ٔی خٛسد ٚ خشد ٚ خبوطیشْ ٔی وشد.

 ت ثٛدْ.دِت ٘سٛخت؟ دِت حتی یٝ رسٜ ٞٓ ٘سٛخت؟ ٔٗ ٔبدس ثچٝ-
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 خٙذیذْ. غػٝ٘تٛا٘ستٓ ٘خٙذْ. اص ضذت 

 ت ثی ٔبدس ٔیطٝ؟سبعت دیٍٝ، ثچٝٚاست ٟٔٓ ٘یست تب یىی دٚ -

 ثبص ٞٓ خٙذیذْ. یعٙی خٛدش ٕ٘ی فٟٕیذ حشفٟبیص چٝ طٙض ثی ٕ٘ىی ٞستٙذ؟

  ٞبی تٛ ثیطتش اص طٙبثی وٝ لشاسٜ ثیفتٝ دٚس ٌشد٘ٓ دسد داسٜ. حذالُ ٘خٙذ ایٗ خٙذٜ-

ش دَ ص٘ی سٚ وٝ عبضك ضٛٞش ٚ ثچٝثی ا٘ػبف. ایٙدٛسی ٘خٙذ. دِٓ سٚ سیص ٘ىٗ. 

ایٙدٛسی خٖٛ ٘ىٗ. ایٙدٛسی ثٝ وسی وٝ یٝ لذٔی ٔشٌٝ ثیشحٕب٘ٝ ٘خٙذ. ضذٜ ثٛد، 

 حذالُ ثبٔش سٚ ٔیبٚسدی ثجیٙٓ. ضٕبٞب چطٛس آدٔبیی ٞستیٗ؟

 ثبالخشٜ ثٝ حشف آٔذْ.وٝ صٚس داضت چمذس صٚس داضت ایٗ حشفص. آ٘مذس 

؟ ٔٙظٛست اص ٔبٞب ویٝ؟ یىی ٔثُ ٔٗ؟ ثزاس ثٍٓ وی ٞستٓ. یٝ آدٔی وی ٞستیٓ ٔبٞب-

حتی ش سٚ ٚ خب٘ٛادٜ، سٚحص سٚ، خسٕص سٚ، رٞٙص سٚ، وٝ ٕٞٝ چیضش سٚ فشٚخت

ثبٔش سٚ ٘یبٚسدْ  ٔیٍی چشا ش سٚ، فمط ٚاسٝ ایٙىٝ اص وطٛسش ٔحبفظت وٙٝ.ثچٝ

تٛ ٍٔٝ ثٝ ثبٔش إٞیت ٔیذادی؟ ٔٗ ثٝ خبطش ٕٖٞٛ ثچٝ یٝ خٛسی وٝ ٘ذٚ٘ی ثجیٙی؟ 

 اص ایٗ ساٜ ثشٌشدی. ٘ٝ ثٝ خبطش خٛدْ. ثٝتب ٞضاستب ٔسیش ٚاست ثبص وشدْ  ،ٔی دٚ٘ٓ وٝ

خبطش ثبٔش. ٞضاس تب ساٜ پیص پبت ٌزاضتٓ وٝ اٌٝ ٚاسد ٞشوذٚٔص ٔیطذی االٖ ایٙدب 

أب تٛ ٘ذیذی. ٘خٛاستی وٝ ٔی تٛ٘ستٓ ٘دبتت ثذْ. ٘جٛدی. یب حذالُ اعذاْ ٕ٘ی ضذی. 

ثٝ ٘ظشت اٖٚ ٚلت اص خٖٛ خٛدْ ٌزضتٓ. آدٔی ٞستٓ وٝ ٔٗ وی ٞستٓ؟ ٔٗ  .ثجیٙی
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بی ثیٍٙبٜ داخّص ثفشستٝ سٚ ٟٔیالد سٚ ثب تْٕٛ آدٔاص خٖٛ وسی وٝ ثش٘بٔٝ چیذٜ ثشج 

ٝ حتی أٌب وی ٞستیٓ؟ ٔب فمط داسیٓ اص ٔشدٕٖٔٛ ٔحبفظت ٔی وٙیٓ.  ٞٛا، ٕ٘یٍزسْ؟

ثٝ اسٓ دیٗ ٚ اسالْ ٚ ضٕبٞب وی ٞستیٗ؟ ٞٓ اعتمبد ٘ذاضتٝ ثبضیٓ...!  ٚ پیغٕجش ثٝ خذا

ی وّٝ ٌٙذٜ خبٞبیی سٚ ٞذف ٌزاسی ٔی وٙیذ وٝ ٘ٝ یٝ آدْ ٘ظبٔی داخّطٝ ٘ٝ یٝخذا 

تب حبال چٙذ ثبس ٔىبٟ٘بی عٕٛٔیتٖٛ سٚ ثٕت  ٔب سیبسی. ٕٞٝ ٔشدْ عبدی ٞستٗ.

ثشای ٞش ٔٗ چمذس ٔتٙفشْ اص خذاتٖٛ ٚ اص دیٙتٖٛ. ضٕبٞب وی ٞستیٗ؟ ٌزاسی وشدیٓ؟ 

لطشٜ ضیشی وٝ داخُ دٞٗ ثبٔش سیختی ثبیذ ٞضاسسبَ ٚلت ثزاسْ تب ط٘تیه وثیف تٛ اص 

 ٚ وٝ ٔی تٛ٘ٝضتٝ ثبضٓ؟ چطٛس وسی سدٚستت دا تبصٜ اٌٝ ثطٝ..! ٚخٛدش پبن ضٝ.

ٌیشْ ٌیشْ وٝ دٚستت داضتٝ ثبضٓ، اغالً ایٙمذس ساحت آدْ ثىطٝ، دٚست داضتٝ ثبضٓ. 

ٟٕٔٝ یب ٚ ثی ٔبدسی ثبٔش احسبس ٔٗ ی. ٝ ایٗ فىش وشدٜ ثبضٓ وٝ ٔبدس ثچٕٞضاس ثبس ث

سْ ٞٓ اص ثشادثٝ خبطش وطٛسْ ی خذا، ٔٗ ثٙذٜ وبسی وٝ ضٕب ٔی خٛاستیٗ ثىٙیٗ؟

 ٌزضتٓ، چشا فىش وشدی اص تٛ ٕ٘یٍزسْ؟

 ی خٛ٘ی ِجبسص سیختٙذ.اضىٟبیص دا٘ٝ دا٘ٝ سٚی یمٝ

ٔٗ خٛاستٓ ثشٌشدْ. ٔٗ ٚالعبً عبضمتٖٛ ثٛدْ. عبضك خفتتٖٛ. أب ثب خٖٛ ثبٔش تٟذیذْ -

 وشدٖ. ثبثب ٚ داداش خٛدْ تٟذیذْ وشدٖ.

 تیش حشفٟبیص ٔستمیٓ لّجٓ سا ٘طب٘ٝ ٔی ٌشفت. پٛصخٙذ صدْ.

وبفی ثٛد فمط ٚالعبً خستٝ ٘طذی؟  وشدی؟خستٝ ٘طذی اص ایٙىٝ ایٙمذس ٔٙٛ خش فشؼ -

ایٙمذس چشا ثب ٔٗ حشف ثض٘ی. اٌٝ ٚالعبً دِت ٔی خٛاست ثشٌشدی ثٝ ٔٗ ٔی ٌفتی. 
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اٌٝ  ٔٗ اٚ٘مذسی وٝ تٛ ٚ ثشادس ٚ پذست فىش ٔی وٙیٗ احٕك ٘یستٓ.؟ ثٕش ٔیٍیخفًٙ 

ثٝ ٔٗ ٌفتٝ ثٛدی اخبصٜ ٕ٘یذادْ دست ٞیچىس ثٝ تٛ ٚ پسشْ ثشسٝ. خٛدتٓ ایٙٛ خٛة 

ِت سیبٜ ثٛد وٝ ٘ٝ ٔٗ، ٘ٝ پسشت ٘تٛ٘ستیٓ وٕىت وٙیٓ. ٔی دٚ٘ی. أب ایٙمذس د

 ٘خٛاستی وٝ وٕىت وٙیٓ.

 ای ٘ذاسد.فٟٕیذٜ ثٛد وٝ عدض ٚ الثٝ ٚ دسٚغ فبیذٜ اضىٟبیص سا پبن وشد.

 ودبٖ؟ ثشادس ٚ پذسْ-

 فبتحب٘ٝ ِجخٙذ صدْ.

تٛ حیبط ٕٞذیٍٝ سٚ ٔاللبت ٔی وٙیٗ. ٞش ٞطت ٘فشتٖٛ ثب ٞٓ ٔیشیٗ ثٝ دسن. ٔٙٓ -

 ٛ٘ٓ ٚ خٖٛ داد٘تٖٛ سٚ ٍ٘بٜ ٔی وٙٓ.ٔی ٔ

 اش، پشیذٜ تش ضذ.سً٘ پشیذٜ

 ٚالعبً ثبٔش سٚ ٘یبٚسدی ثجیٙٓ؟ -

 سشْ سا تىبٖ دادْ.

پسشْ سٚ ٕٞچیٗ خبیی ٕ٘یبسْ. تب ٕٞیٗ أشٚص ٞٓ وٝ اخبصٜ دادْ ثغّص  ٔعّٛٔٝ وٝ ٘ٝ.-

 ثٛد. دیٍٝ تْٕٛ ضذ. ٔبٔٛسیتٓوٙی ٚ وٙبسش ثبضی ثٝ خبطش 
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سشش سا پبییٗ ا٘ذاخت ٚ دیٍش چیضی ٍ٘فت. ٚحطت اص ٔشدٖ ثٝ تٕبْ ا٘ذأٟبیص ِشصٜ 

اص دس ثیشٖٚ سفتٓ ٚ ثٝ دیٛاس ا٘ذاختٝ ثٛد. ثٝ حبَ ٚ سٚصی وٝ داضت ٘یطخٙذی صدْ ٚ 

، ثٝ ثٝ خبطش ثبٔش ٕ٘ذاس تىیٝ صدْ. لسٓ خٛسدٜ ثٛدْ خٛدْ صیش پبی ثٕش سا خبِی وٙٓ. أب

ثٝ تٕبضب . فمط ایٙىبس سا ٘ىشدْس آیٙذٜ ثشایص ٔیذادْ، خبطش تٛؾیحبتی وٝ ثبیذ د

ثعذ ٔستمیٓ پیص ضبٞشخ ثٝ پبیبٖ ٔبٔٛسیت سٍٙیٗ ٚ صخشآٚسْ ٍ٘شیستٓ ٚ  ایستبدْ ٚ

 سفتٓ تب خٖٛ دٔبغ ٚ استفشاغ ثی أب٘ٓ سا ثٙذ ثیبٚسد.

**** 

 ثٝ غٛست ٘طستٝ ٚ سٚی صٔیٗثب غذایی ثّٙذ اص خٛاة پشیذْ. ثعذ اص یىٕبٜ خٛاثیذٖ 

دستٓ سا ثٝ سٕت وٕشْ ثشدْ ٚ ٞشاسبٖ سفت، ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ٔٛلعیتٓ سا ثٝ خبطش ثیبٚسْ. 

د٘جبَ اسّحٝ ٌطتٓ، أب چیضی ٘جٛد. آساْ سشْ سا ثّٙذ وشدْ. تش٘ح، تىیٝ دادٜ ثٝ تبج 

لشاس  اٚ ٚ دست اٚ ثیٗ ٔٛٞبی ٔٗ شدٜ ثٛد ٚ ٞٙٛص ٞٓ سش ٔٗ سٚی پبیتخت، خٛاثص ث

دسدْ ٚحطتٙبن ضذٜ سشیع ثشخبستٓ ٚ اتفبلبت ضت ٌزضتٝ سا ٔشٚس وشدْ. سش داضت. 

 ثٛد. اص حشوت ٘بٌٟب٘ی ٔٗ، تش٘ح ٞٓ اص خٛاة پشیذ. 

 چی ضذٜ؟-

ایٗ چٝ حٕبلتی چىبس وشدٜ ثٛدْ؟ ٔٗ چطٛس تش٘ح سا دس چٙیٗ ٔٛلعیتی لشاس دادٜ ثٛدْ؟ 

 حتی ٕ٘ی دا٘ستٓ چٝ ثبیذ ثٍٛیٓ.ثٛد؟ 

 وُ دیطت سٚ ٘خٛاثیذی؟-

 دیذْ وٝ ٘بٔحسٛس وٕشش سا ٔبِیذ.
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 خٛاثیذْ. تٛ خٛاثیذی؟-

اش ثٝ ٌٛضٓ ثبصٌطت. اٍ٘بس ثشای یه وٛدن الالیی خٛا٘ذٜ ثٛد. خٛا٘یغذای ضعش 

 چٖٛ ثٝ ٕٞبٖ سشعت ٚ ساحتی ثٝ خٛاة سفتٝ ثٛدْ.

 آسٜ. ٕٔٙٛ٘ٓ. -

 ثٝ ثبٔش ٍ٘بٜ وشدْ. ٞٙٛص خٛاة ثٛد.

 ٚاست غجحٛ٘ٝ ثیبسْ؟-

 سش دسد أب٘ٓ سا ثشیذٜ ثٛد.

 ٔسىٗ داسی؟-

 ِجخٙذ ٟٔشثب٘ص سا ثٝ سٚیٓ پبضیذ ٚ ٌفت:

ٚ  اسْ. أب ثب ٔعذٜ خبِی ٕ٘یطٝ. لَٛ ٔیذْ اٌٝ دٚش ثٍیشی ٚ یٝ غجحٛ٘ٝ دثص ثض٘ید-

اٖٚ ٔٛلع اٌٝ ثبصْ خٛاستی ثٟت خیّی ثٟتش ٔیطی.  یٝ وٕٓ ثب پسشت ٚلت ثٍزسٚ٘ی

 ٔسىٗ ٔیذْ. لجِٛٝ؟

یبد حشوبت اٍ٘طتب٘ص دس ثیٗ ٔٛٞبیٓ افتبدْ. چمذس لطًٙ ثّذ ثٛد آسأص ثذٞذ ٚ ٔٗ 

 خجش ٘ذاضتٓ.

 ثب سة دسست ٔی وٙی؟ أّتِٝ. لجٛ-
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ٔٗ اخبصٜ  ثشای ِٕس وشدِٖحتی خٙذیذ ٚ ثبص ٞٓ دستص سا سٚی غٛستٓ ٌزاضت. دیٍش 

 ٕ٘ی ٌشفت.

 ثّٝ وٝ دسست ٔی وٙٓ ثذاخالق. ٌشاتٗ ٔشغ ٚ ثبدٔدٖٛ ٞٓ ثّذْ. ٔی خٛای؟-

ی ٔطعٛف ضذ وٝ ثبالخشٜ تٛا٘ست ٔشا ثخٙذا٘ذ ٚ خٛدش ٞٓ اص ایٗ ٔٛفمیت طٛس

ٚ  ثشای آساْ ٌشفتٗوٝ چشا سجحبٖ  دسن وٙٓوٓ ٔی تٛا٘ستٓ وٓچطٕب٘ص ثشق صد. 

، اص دس ٚ دیٛاس ایٗ خب٘ٝ ثبال وٝ پطت سش ٔی ٌزاضت ییٚ س٘ح ٞب ٞبٌشیختٗ اص ٔػیجت

 ٔی وطیذ ٚ ثٝ تش٘ح پٙبٜ ٔی آٚسد.

**** 

 ترنج:

 خت االٖ ودبست؟-

 پیطجٙذ سا دٚس ٌشدٖ ثبٔش ثستٓ ٚ ثب پبییٗ تشیٗ غذای ٕٔىٗ ٌفتٓ:

 دٚثبسٜ خٛاثیذ. اغالً ٕ٘ی تٛ٘ست سٚ پب ٚایسٝ. -

 اص ثبصٚی ٔٗ ٌشفت ٚ ٌفت: ٘یطٍٛ٘ی

أب حبال ٞش ٚلت پیذاش  اتبق تٛ ضذٜ پبتٛلص. لجالً دٜ سبَ یٝ ثبسْ ایٙدب ٕ٘ی اٚٔذ. -

 ٕ٘ی وٙیٓ سٚ تخت تٛئٝ.

 ثبص ٞٓ یه خٛسی ضذْ.
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  لجالً ثبٔش ٘جٛد. االٖ ثبٔش پیص ٔٗ ص٘ذٌی ٔی وٙٝ. خت چٖٛ -

 ٓ ثٝ ثبٔش ٔشثٛطٝ؟سش سٚ پب ٌزاضت ٚ ضعش خٛ٘ذٖ ٚ ٘بص ٚ ٘ٛاصش ٚ ایٙب ٞ-

 ٌٛ٘ٝ ٞبیٓ ٌش ٌشفت.

 یٝ وبسی ٘ىٗ دیٍٝ ٞیچی ٚاست تعشیف ٘ىٕٙب.-

خذی ٔیٍٓ. اٌٝ ٕ٘ی ضٙبختٕت ٕٞیٗ االٖ ٔی ثشدٔت دوتش یٝ ٘ٛاس اص ٔغضت ثٍیشٖ. -

 فشوب٘سٟبیی دسیبفت ٔی وٙٓ.یٝ  حشفبت عدیت ٚ غشیت ضذٖ.

 وشدْ ثٝ سٚی خٛدْ ٘یبٚسْ وٝ چمذس پشیطب٘ٓ.سعی 

ٓ ٕٛ٘ٞطخذا سٚ ضىش فشوب٘س دسیبفت ٔی وٙی. تٛ ٞٓ وٝ ٔبضبال سادیٛ ضذی. دائٓ -

 اضتجبٞٝ.

 سا ٘ضدیه تش آٚسد.سشش 

..یبسیٗ سٚ ٕ٘یٍٓ ٞب، یبسش.ثبثب، خٛدت یٝ وٓ ثٝ حشفبیی وٝ صدی فىش وٗ. -

فٟٕی یبسش...سشش سٚ ٌزاضتٝ سٚ پبی تٛ...! طشف سٚ ثبِص ٞٓ ثٝ صٚس سش ٔیزاسٜ. ٔی 

 چی ٔیٍٓ؟

 ِمٕٝ سا داخُ دٞبٖ ثبٔش ٌزاضتٓ ٚ ٌفتٓ:
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چطٕص ثٟٓ ٘یفتٝ. آدْ تٛ  فىش وٙٓ خٛدضٓ ٞٙٛص تٛ ضٛوٝ. ٕٞص سعی ٔی وشد-

خستٍی ٚ دسٔٛ٘ذٌی یٝ وبسایی ٔی وٙٝ وٝ خٛدضٓ ثبٚسش ٕ٘یطٝ. ٔطٕئٗ ثبش 

 ٕٖٞٛ آضٝ ٚ ٕٖٞٛ وبسٝ. ْحبِص وٝ ثشٌشدٜ سشخبش ثبص

 ٚ ٌفت: ثٝ ٌٛضٓ چسجب٘ذدٞب٘ص سا ثیطتش ِیال ثشای ایٙىٝ ٔبدسْ غذایص سا ٘طٙٛد 

وشدٜ ٚ ٞشچمذسْ ا٘ىبسش وٙیٗ ِٚی دَ ٔٗ ٔیٍٝ یٝ چیضایی ثیٗ ضٕب دٚ ٘فش تغییش -

 ثبالخشٜ اص یٝ خبیی ٔیض٘ٝ ثیشٖٚ. ثجیٗ وی ثٟت ٌفتٓ.

تشخیح دادْ ثحث سا وص ٘ذٞٓ. ایٗ تغییش ؾشثبٖ لّت اریتٓ ٔی وشد ٚ ثیطتش اص آٖ 

ٔی تٛا٘ستٓ  ثٝ خبطش خیّی اص خٛثی ٞبیص! ضبیذ تٕبْ خبطشات ثذی وٝ اص یبسش داضتٓ

ٕ٘ی وشد. چٖٛ صخٕی دسن  ، أب فشأٛش ٕ٘ی وشدْ. ایٗ سا ِیال ٕ٘ی فٟٕیذ.صثجخطٕ

 ٘چطیذٜ ثٛد. ، اٚ حتیوٝ ٔٗ خٛسدٜ ثٛدْ سا

 غذای صً٘ دس ٞیچىذاْ سا اص خبیٕبٖ تىبٖ ٘ذاد چٖٛ ٔبدس ٌفت: 

 ٔٗ ثبص ٔی وٙٓ.-

 أب ٕٞیٗ وٝ غذای یبسیٗ سا ضٙیذیٓ ٞش دٚ دستپبچٝ ضذیٓ.

 وبپیتبٖ ایٙدبست صٖ عٕٛ؟ پٛتیٗ ٞبش ِت استخش ثٛد.-

ِیال ثشخبست وٝ ثشٚد. طی ایٗ چٙذ ٚلت ٌزضتٝ ٔثُ خٗ ٚ ثسٓ اهلل اص ٞٓ فشاس     

 د٘ذ ٚ ثب یىذیٍش سٚ دس سٚ ٕ٘ی ضذ٘ذ. أب یبسیٗ داخُ آٔذ ٚ ٔب سا وٙبس ٞٓ دیذ.ٔی وش

 ثشخالف ا٘تظبسْ وبٔالً ساحت ٚ ثی خیبَ تش اص ٕٞیطٝ ٌفت:
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 سالْ خب٘ٛٔب.-

 ثبٔش سا ثٛسیذ.

 چطٛسی خیٍش عٕٛ؟-

 ٚ ثعذ سٚ ثٝ ٔٗ وشد.

 ثبص داداضٓ سٚ ودب لبیٓ وشدی؟-

 ٚ ٌفتٓ: ٘یٓ ٍ٘بٞی ثٝ ِیالی ٔعزة ا٘ذاختٓ

 خٛاثٝ. سش ٚ غذا ٘ىٗ.-

  پٛتیٟٙبش ٚاسٝ چی ِت استخش ثٛد؟-

 ٔٗ چٝ ٔی دٚ٘ٓ. حتٕبً خستٝ ثٛدٜ  ٕٞٛ٘دب دسآٚسدٜ دیٍٝ.-

 پس چشا خیسٗ؟-

 ٚلتی ثیذاس ضذ اص خٛدش ثپشس.-

 ِیال ٔٛٞبیص سا ثٝ صیش سٚسشی اش سش داد ٚ ٌفت:

 دیٍٝ. تش٘ح خٖٛ اٌٝ وبسی ٘ذاسی ٔٗ ثشْ-
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٘یست وٝ عضا ثٍیشد اص ثی تفبٚتی ٍ٘بٜ یبسیٗ ٔٗ ٞٓ دس عزاة ثٛدْ. ٔی دا٘ستٓ آدٔی 

ثبٚس ٘ذاضتٓ. ثٝ ِیال ٔثُ  ،وٝ حتی سشد ٞٓ ٘جٛدسا ٚ صا٘ٛی غٓ ثغُ وٙذ أب ایٗ ٍ٘بٜ 

 پٛتیٟٙب سا دس ٞٛا تىبٖ داد ٚ ٌفت:  دختش ثبغجبٖ ٔی ٍ٘شیست. ٘ٝ ثیطتش ٚ ٘ٝ وٕتش.

 ٔب ٞٓ دَ داسیٓ. ٌبٞی یٝ سش ٞٓ ثٝ ٔب ثض٘ٝ.ضذ ثٍٛ ایٙب سٚ ثب خٛدْ ٔیجشْ. ثیذاس -

 ٚثبسٜ ثبٔش سا ثٛسیذ ٚ ِپ ٔشا وطیذ ٚ سفت. د ،ثعذ ثی تٛخٝ ثٝ ِیالٚ 

ٙٓ غذای ٚ ٔبدس ٍ٘بٞی ثیٗ ٞٓ سد ٚ ثذَ وشدیٓ ٚ تب ٔٗ خٛاستٓ خٛ سا عٛؼ ؤٗ 

 ِیال ٌفتٓ:یبسش سا ضٙیذْ وٝ اسٕٓ سا ٔی خٛا٘ذ. ثٝ 

 تٛ غزای ثبٔش سٚ ٔیذی؟-

یبسش سا دس حبَ خٕع ٚ سشیع ثٝ اتبق سفتٓ ٚ  ٓ ثب آٖ حبَ ثشٚدخٛاستٓ اخبصٜ ثذٕٞ٘ی 

  دس داخُ سبوص دیذْ. سّحٝٚسبیُ ٚ ٔخفی وشدٖ خطبثٟب ٚ ا وشدٖ

 چشا ثیذاس ضذی؟-

 خطه ضذٖ؟ثبیذ ثشْ. ِجبسٟبْ -

 ثٙذ سفت.صثب٘ٓ 

 ثشی؟چٙذ سبعتٝ سسیذی. ودب ٕٞص تٛ -

 پٟٙبٖ ٔی وٙذ.ثٛد وٝ خستٝ است ٚ سا ٔبِیذ. ٔعّْٛ چطٕب٘ص 
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ٚاسد ضذٖ ثٟص خطش٘بوٝ. تػٕیٓ ٌشفتٗ . أب وٝ ٘تٛ٘ٗ فشاس وٙٗ وٜٛ ٔحبغشٜ ضذٜ-

 ٘یبص داسٖ.ْ. ثٟٓ خّجبٖ خٍٙٙذٜٔٙٓ بسٚ٘ص وٙٗ. ث ثٕت

 ٚ پب صدْ.دست 

اٌٝ خّجب٘ی چشا صٔیٙی ٞٓ ٔی خٍٙی؟ ثعذضٓ  ؟ایتٛ ایٗ وطٛس فمط تٛ خّجبٖ خٍٙٙذٜ-

 ؟ٞبتٖٛٚ ٔشٚت ٘ذاسٖ ایٗ فشٔب٘ذٜصٚس سشپبیی. سحٓ  خٛدت وٗ. ثٝ ٍ٘بٜ ثٝیٝ 

 ٛسی ضذ. ثشای چطٕبٖ سشخص یه خخیبَ سبوص ضذ ٚ ثٝ سشاغ ٔٗ آٔذ. دِٓ ثی 

 . یٔٗ وٙىبش ٘ىٙٚ ضغُ تٛ وبس صیبد  ثٟتشٜ حتٕبً ٘یبص داسٖ وٝ صً٘ صدٖ.-

 ٕٞیٗ خبطش دِخٛس ٘طذْ.ٔالیٓ ثٛد. ثٝ ِحٙص 

خبش ا٘ذاصٜ پشتمبِٝ  ٝوص اٖٚ ٌِّٛٝ ٞب، یٝ دٚ٘ٝ اخشاثٝ. اٌٝ ت ٚحیٝسای. ٞٙٛص خستٝ-

 ؟چی ثٟت ثض٘ٗ

 سٚح ٘ذاضت.ِجخٙذش 

 ٞب ثٟٓ ٕ٘یشسٗ.ٌِّٛٝٔٗ تٛ ٞٛاْ. اٖٚ -

 خٛاة دادْ.تٙذ 

 ٔیشسٝ. ٕ٘یشسٝ؟ وٝ ثٟت ٘بس٘ده ٘ذاسٖ؟ خت ٘بس٘ده داسٖ.-
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 ی ایٙجبسش ٚالعی ثٛد.خٙذٜ

ٍٔٝ لشاس ٘جٛد ثعذضٓ ْ ٔبٔٛسیت دختشعٕٛ؟ اص چی ٔی تشسی؟ شٍٔٝ ثبس إِٚٝ وٝ ٔی-

 ٍشا٘ٓ ٘طی؟دیٍٝ ٘

 ٘ذاضت. ٔفیذی عّٕىشدٌبٞی ٕ٘یضد. دیٍش  ،یضدٌبٞی ٔلّجٓ 

ٔیخٛای  چطٛساالٖ ٔی دٚ٘ٓ. ٔٗ وٝ ٕ٘ی دٚ٘ی. خٛدت حبِت خیّی ثذ ثٛد.  دیطت-

 ثبص ثشٌشدی ثٝ اٖٚ خٟٙٓ؟

 وٝ ٔدجٛس ضذْ ثٝ دیٛاس ثچسجٓ.٘ضدیه ضذ آ٘مذس 

 ثٛدخٛة ضذْ. چی  االٖ أشٚصٜ.ٚاسٓ ضعش خٛ٘ذی، خٛاثیذْ، اٖٚ دیطت ثٛد. دیطت -

 بٍ٘یش؟ٕ؟آسش واٖٚ ضعشٜ

 ثغؽ سش تىبٖ دادْ.ثب 

 ٍ٘فتی آخشش چی ٔیطٝ؟ یب ضبیذ ٌفتی ٚ ٔٗ خٛاثٓ ثشد.-

 ِشصش ِجٟبیٓ ٔتٙفش ثٛدْ.اص 

 ٍ٘فتٓ. ٕ٘یٍٓ.-

ذ ثبص ٞٓ داضتٙذ ٔشا ثبصی ٙایٗ یبسش ٘جٛد؟ ٘ىٔٗ ٘ضدیه ضذٜ ثٛد. ٘ىٙذ ایٙمذس ثٝ چشا 

 ٘ذ؟داد ٔی

 حبِٓ ثٟتش ٞٓ ثطٝ.ضبیذ  چی ضذ؟ ثخٖٛ ٚاسٓ.أب ٔٗ ٔی خٛاْ ثطْٙٛ. آخشش -
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 ٔٗ ٞٓ ٔثُ آسش دس ٔطت ثٛد.رٞٙٓ فطبس آٚسدْ. دَ ثٝ 

 !دسٚد، ای ٚاپسیٗ غجح، ای سحش ثذسٚد-

 وٝ ثب آسش تٛ سا ایٗ آخشیٗ دیذاس خٛاٞذ ثٛد

 !ثٝ غجح ساستیٗ سٌٛٙذ

 !ثٝ پٟٙبٖ آفتبة ٟٔشثبس پبن ْثیٗ سٌٛٙذ

 وٝ آسش خبٖ خٛد دس تیش خٛاٞذ وشد،

 پس آٍ٘ٝ، ثی دسٍ٘ی خٛاٞذش افىٙذ

 ٞب ٘یض، دا٘ذ ایٗ سا، آسٕبٖ صٔیٗ ٔی

 وٝ تٗ ثی عیت ٚ خبٖ پبن است

 ٘ٝ ٘یشٍ٘ی ثٝ وبس ٔٗ، ٘ٝ افسٛ٘ی؛

 .٘ٝ تشسی دس سشْ، ٘ٝ دس دِٓ ثبن است
 

ٕ٘ی خٛاستٓ یبسش، آسش ثبضذ. ٔٗ ثذی داضتٓ. احسبس  ٘ذادْ. ٘تٛا٘ستٓ.ادأٝ 

ٔی دا٘ستٓ ٘ٝ  .وٕبٍ٘یش ثبضذ. ٕ٘ی خٛاستٓ خب٘ص سا دس تیشش ثٍزاسد. خٛاستٕٓ٘ی

ِجخٙذ عدیت ایٗ  ٚ ٘ٝ دس دِص ثبوی ٞست ِٚی ٕ٘ی خٛاستٓ ثشٚد...! ششتشسی دس س

 ، پذسْ سا دسآٚسدٜ ثٛد.ٞٓ یبسش

 ٍٔٝ ٘ٝ؟ ؛ثشٔیٍشدی-

 سا ثشداضت ٚ ٌفت:سبوص 
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  دْ.ثشٔیٍش-

 وشدْ ٔحىٓ ثبضٓ.سعی 

 ٞبت ٞٓ.ِجبسٟبت ٞٙٛص خطه ٘طذٖ. پٛتیٗ -

ٔیشْ خٛ٘ٝ ٔمش ِجبس عٛؼ ٔیىٙٓ. فعالً  داخُاٚ٘ب اص خٛ٘ٝ ٕ٘یشْ وٝ.عیجی ٘ذاسٜ. ثب -

 پٛضٓ ٚ ٔیشْ.ٔی  یٝ دست ِجبس دسست ٚ حسبثی 

 وی ثشٔیٍشدی؟-

پیطشفتٝ تشیٗ سالحٟب ثٝ ٚٞی وٝ اٚٔذٖ ٌشٞشٚلت ٔطٕئٗ ضیٓ ٔٙطمٝ پبوٝ. ایٗ -

 سبصیطٖٛ وٙیٓ. داخُ ایشاٖ ثشسٗ پبنلجُ اص ایٙىٝ ثٝ ٔدٟضٖ. ثبیذ 

ٔٙػشفص تٛا٘ستٓ اص سفتٗ ٕ٘ی وٝ ٔٗ وشدْ دیٍش چیضی ثشای ٌفتٗ ٘ذاضتٓ. سىٛت 

؟ ٔٛثبیّص سا ٞٓ داخُ خیجص ٌزاضت ٚ ٍ٘بٞی ثٝ دٚس ٚ ثشش ٔی تٛا٘ستٓ وٙٓ.

 ا٘ذاخت وٝ چیضی خب ٍ٘زاضتٝ ثبضذ ٚ ٌفت:

 أیذٚاس ضذْ.أّتی وٝ ثب سة دسست وشدی حشف ٘ذاضت. ثٟت -

شفت ٚلتی ٔیثٛد، ٘فشت ثٛد، عطك ثٛد، ٕ٘ی دا٘ٓ. أب ٘تٛا٘ستٓ ٌشیٝ ٘ىٙٓ. تشس دیٍش 

 اطٕیٙبٖ دٚثبسٜ پشسیذْ:ثشای  تىٝ ای اص ٔٗ سا ٞٓ ثب خٛدش ٔی ثشد.

 ثشٔیٍشدی یبسش؟ ٍٔٝ ٘ٝ؟-

 ٘ضدیىٓ ضذ ٚ ٌفت:دٚثبسٜ 
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 ؛دِٓ اص ٔشي ثیضاس است -

 توٝ ٔشي اٞشٔٗ خٛ، آدٔی خٛاس اس

 ؛سٚاِٖ ص٘ذٌی تبس است ،ِٚی، آٖ دْ وٝ ص ا٘ذٚٞبٖ

 ؛بِٜ پیىبس استِٚی، آٖ دْ وٝ ٘یىی ٚ ثذی سا ٌ

 تفشٚ سفتٗ ثٝ وبْ ٔشي ضیشیٗ اس

 !تی آصادٌی ایٗ اس ٕٞبٖ ثبیستٝ

 ٘بِیذْ.

 ثّذی؟اص ودب ضعشٚ  ٗتٛ ای-

سا سٚی غٛستٓ ٌزاضت. ثبص ایٗ وبس سا تىشاس وشد. ثبص ثی تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ چٝ ثش دستص 

 سشْ ٔی آٚسد ایٙىبس سا تىشاس وشد.

 ّذْ. اٌٝ حبج سؾب فشٞی عٕٛی تٛئٝ، ثبثبی ٔٙٝ. ٔعّٛٔٝ وٝ ث-

 دس ٕ٘ی آٔذ.٘فسٓ  اْ ٌزاضتٓ.ی سیٙٝسا سٚی لفسٝدستٓ 

پس ٘ٝ، سبَ دیٍٝ. ٘ٝ، فشدا. أسبَ آخش ساٜ ٔٗ ٔطخػٝ. أشٚص ثجیٗ دختش عٕٛ، -

 .یثبض لٛیثٟتشٜ 
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ثشای ثبس ٞضاسْ پسٓ ٟ٘بیتص بِص دٚیذْ ٚ اص ٌشد٘ص آٚیضاٖ ضذْ. د٘ج ،ثشٚدخٛاست 

٘ضد.  أب ٚالع ثٝ ٕٞبٖ یبسش ثذاخاللی وٝ پسٓ ٔیضد ٘یبص داضتٓ تب دٚاْ ثیبٚسْ.دس ٔیضد. 

 ٕٞب٘طٛس وٝ دس آغٛش ٔٗ ثٛد، چشخیذ ٚ صیش ٌٛضٓ صٔضٔٝ وشد.فمط 

 وبس داسْ.. ثبٞبت تب ثشٌشدْ ٔٙتظشْ ثبش-

 ثعذ دستٓ سا اص دٚس ٌشد٘ص ثبص وشد ٚ ثب تجسٕی ٔحٛ ٌفت:ٚ 

 ٕ٘یبد.ایٙمذسْ ٘چست ثٝ ٔٗ. ٔٗ یبسیٗ ٘یستٓ. خٛضٓ -

 سفت...!ٚ 
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 ترنج:

 پبستبیٓ ضا ٔعٜ وطزْ ٚ ٌفتٓ:

 اٚخ...زِٓ ٚاسٝ آِفطزٚ ِه ظزٜ ثٛز.-

 ثٟطاز ذٙسیس.

 ت ٔی ذطیسیٓ ٚ ٔی آٚضزیٓ زْ ذٛ٘ٝ ضىٕٛ.ذت ٔی ٌفتی ٚاس-

 زض حبِیىٝ زٞب٘ٓ پط ثٛز ٌفتٓ:

ست. زِٓ ٔی ذٛاست ثیبْ ثیطٖٚ، ثیبْ وبفی ضبح، ثطْ ثٝ زیٍِٝصت آظازی یٝ چیع -

 ی ظحٕتبش افتبز ٌطزٖ ضٕب.سبِٗ سط ٚ سبٖٔٛ ثسْ. ٕٞٝ

 ٘سیٓ لطی ثٝ زست ٚ ٌطز٘ص زاز ٚ ٌفت:

اٚف، چٝ تعبضفی ٔی وٙی. ذسا ضٚ ضىط ثٝ ذیط ٌصضت. چٝ زٚضاٖ ٔعذطفی ثٛز. اظ ِیال -

 چٝ ذجط؟ حبِص ثٟتط ٘طسٜ؟

 سیطیسْ.وٕی ثٝ ِیال ا٘

ٚاال ثٝ ذبطط ایٙىٝ ثب یبسیٗ ضٚ زض ضٚ ٘طٝ ذیّی ططف ٔٗ ٕ٘یبز. ِٚی تب اٚ٘دبیی وٝ -

 ذجط زاضْ ٟٔسی عصضذٛاٞی وطزٜ، ِٚی ِیال ٞٙٛظ ٔطززٜ.
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 ی اثطٚیص ضا ثبال زاز.ثٟطاز ٌٛضٝ

 ثٝ ذبطط یبسط؟ ایٙمسض ٚاسص ععیعٜ یعٙی؟-

 صسایٓ ضا وٕی صبف وطزْ.

٘ٝ فمط ثٝ ذبطط اٖٚ. ضفتبضش تٙس ثٛزٜ ٚ ِیال ض٘دیسٜ. ٔیٍٝ آزٔی وٝ یب صفطٜ یب صس -

ثٝ زضزْ ٕ٘ی ذٛضٜ. وسی وٝ ثٝ ذبطط چیعی وٝ ثٝ ٔٗ ضثطی ٘ساضٜ ٚ حس ٚسط ٘ساضٜ، 

ایٙدٛضی ٔحىٛٔٓ ٔیىٙٝ لبثُ اعتٕبز ٘یست ٚ اظ ایٗ حطفب. ِیال ثط ذالف ٔٗ اصالً ثٝ 

 ٔیطٜ. احسبسبتص إٞیت ٕ٘یسٜ ٚ ثط اسبس ٔٙطمص پیص 

 ثٟطاز ٔحتبطب٘ٝ پطسیس:

 یعٙی ٔی ذٛاز ثٟٓ ثع٘ٝ؟-

 وٛفتٓ ضس. اظ فىط وطزٖ ثٝ ِیال، پبستب

ىٙٝ ٔٗ ططف ی سٛاَ ٚ خٛاثص ٘ىٙٓ. چٖٛ فىط ٔیىٙٓ ذیّٕ٘ی زٚ٘ٓ. سعی ٔی-

 یبسیٙٓ ٚ ٕٔىٙٝ اظ ایٗ اتفبلب ذٛضحبَ ثطٓ. 

 وٕی ٔىث وطزْ.

یبسیٗ، ِیال ضٚ ٞطخٛضی وٝ ثٛز زٚستص ذٛضحبَ ٘یستٓ ِٚی ایٗ یٝ ٚالعیتٝ وٝ اِجتٝ -

زاضت. ثٝ تفبٚت عمبیسضٖٛ احتطاْ ٔیصاضت. ٞیچ ٚلت ثٝ اذتالف طجمبتیطٖٛ إٞیت 

٘ساز. أب اٚ٘ٓ ٘تٛ٘ست زضٚغ ٚ پٟٙب٘ىبضیص ضٚ ثجرطٝ. زض حبِیىٝ ثبظْ ِیال اصالً ٔمصط 

 ٘جٛز.
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 ضٚ ثٝ ثٟطاز وطزْ.

 ی ٔطزا ٕٞیٙطٛضٖ؟ ٕٞٝ-

 ز ٚ ٌفت:ثٟطاز ِجرٙس وٕطٍ٘ی ظ

فمط زض ٔٛضز ظ٘ی وٝ ذیّی زٚستص زاضٖ ایٙطٛضٖ. ٔثالً ٔطىُ ٟٔسی زض ٚالع ثب -

ای ثطٝ. ایٗ ذیّی فطق یبسطٜ. اظ یبسط ذٛضص ٕ٘یبز. ٕ٘ی ذٛاز ٚاضز ٕٞچیٗ ذب٘ٛازٜ

زاضٜ ثب یبسیٙی وٝ زِص ضىستٝ. ثٝ ٘ظطْ ایٗ زٚتب اصالً لبثُ ٔمبیسٝ ٘یستٗ. ٔطزی وٝ 

. اظ ٘ظط ٔٗ ٟٔسی اٚ٘مسضی وٝ ٕٞٝ چیص ضٚ ثب ٞٓ لجَٛ ٔی وٙٝظ٘ی ضٚ ٚالعبً ثرٛاز 

ِٚی تٛ چیعی ثٟص ٍ٘ٛ. چٖٛ فىط ٔی وٙٝ زاضی اظ یبسیٗ  الظٔٝ ِیال ضٚ زٚست ٘ساضٜ.

 ططفساضی ٔی وٙی. ثصاض ذٛزش ثٝ ایٗ ٘تیدٝ ثطسٝ.

 ثب حطظ ٌفت: ٘سیٓ

٘ٝ ٔیبضٜ. ٔٙٓ اظ آذٝ ضغُ یبسط چٝ ضثطی ثٝ ِیال زاضٜ؟ ثٝ ٘ظطْ ایٗ پسطٜ زاضٜ ثٟٛ-

یبسط ذٛضٓ ٕ٘یبز. لجالً فىط ٔی وطزْ ذیّی خصاثٝ ِٚی االٖ ٚ ثب چیعایی وٝ اظش ذجط 

زاضْ ٚ ٔی زٚ٘ٓ، ٚلتی ٔی ثیٕٙص ٔٛضٔٛضْ ٔیطٝ ٚ ٔٛٞبْ سید ٔی ایستٝ. أب زِیُ 

ٔیطٝ ثب تٛ ٞٓ لطع ضاثطٝ وٙٓ؟ اظ یٝ ططف زِٓ ٚاسٝ ِیال ٔی سٛظٜ، اٖٚ ضٚظ وٝ حطف 

ذیّی ثس ثٛز، اظ یٝ ططفٓ ٔیٍٓ حمطٝ. یبسیٗ ثٝ ایٗ ذٛثی ٚ ٟٔطثٛ٘ی. ٔیعز حبِص 

 لسضش ضٚ ٘سٚ٘ست.
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 ٚ ضٚ ثٝ ٔٗ ٌفت: ثٟطاز حطف ذٛاٞطش ضا لطع وطز

اضٜ لبثُ زٞٓ اٚ٘مسض وٝ یٝ ظٖ احتیبج . یبسیٗ ٘بحك ٕ٘یٍِٝیال ٞٓ  أب ثٝ ٘ظط ٔٗ-

 اوثط ٔمصط ،ذجط زاضْ اظ ایٙدبیی وٝ ٔٗ ٍ٘بٜ ٔی وٙٓ ٚ اٚ٘مسض وٝ ٔٗ  یست ٚاعتٕبز ٘

 ایٗ اتفبلبت عٕٛتٝ.

 چطٕب٘ٓ ٌطز ضس٘س.

زضوطٖٛ  ،پسطاش تٛ سٗ حسبسی ٔبزضضٖٛ ضٚ اظ زست زاز٘س. عٕٛت اٚ٘مسض وٝ ثبیس-

حتی الظْ ثٛزٜ اظ یٝ ضٚا٘طٙبس وٕه ثٍیطٜ. ثجیٗ اٖٚ اظ یبضبض، اٖٚ اظ  ٘ىطز، ثٝ ٘ظطْ

تٛ ٞٓ ثبثبت ضٚ اظ زست زازی، أب . ٔطىُ زاضٖیبسط، اٖٚ اظ یبسیٗ. ٞطوسْٚ یٝ خٛضی 

ٔبزضت ثٛزٜ، عٕٛت ٞٓ ثیطتط اظ ثبثبت ثٟت ضسیسٜ، ِٚی ایٗ سٝ تب ٞٓ ثی پسض ضسٖ ٚ 

ی ذٛثی زاضتٝ اٚضبعص ثٟتطٜ. ِٚی تٛ ضاثطٝ ٞٓ ثی ٔبزض. تبظٜ یبسیٗ چٖٛ ثب ٔبٔبٖ

 ثٝ ٘ظطْ عٕٛت ذیّی وٓ ٌصاضتٝ ٚاسطٖٛ.یبضبض ٚ یبسط ضٚ...

 ایٟٙب زلیمبً حطفٟبی یبسط ثٛز٘س. أب ایٗ حّٕٝ ثٝ عٕٛ، ثطایٓ ٌطاٖ ثٛز.

یٝ چیعی ٔیٍیب، اٖٚ ٔٛلع ضٚا٘طٙبس وٛزن ودب ثٛزٜ آذٝ؟ ثعسضٓ یبضبض ضبیس، أب -

 ٝ وٝ ایٙدٛضی عدیت ٚ غطیت ثٝ ٘ظط ٔیطسٝ.یبسط ثٝ ذبطط ضغّط

 ثٟطاز ٞٙٛظ ضٚی ِجص ثٛز.ِجرٙس 

ٔیالز ٞٓ ایٙمسض تطسٙبن ثٛز؟ ایٙمسض عدیت ثٛز؟ یٝ سطی ذصّتٟب ضٚ ٕ٘یطٝ تغییط -

ٕ٘یطٝ ثب ٘مص ثبظی وطزٖ ٞٓ ست. زاز تط٘ح. یٝ سطی چیعا تٛ ٚخٛز آزْ ٟ٘بزیٙٝ
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تغییطش زاز. ٔیالز ٞٓ ایٙمسض سطز ٚ ذطٗ ثٛز؟ یب فىط ٔی وٙی یبسط تٟٙب ٘یطٚی 

لجَٛ وٗ وٝ ٘یستٗ.  ٚحطتٙبنزیٍٝ ثٝ ایٗ ضست أٙیتیٝ وٝ ٔٗ تٛ ظ٘سٌیٓ زیسْ. 

اٟٕٚ٘ٝ ثطٚت وٝ ثب ٚخٛز سطزضٌٕٝ عٕٛت ٚاسٝ پسطاش ذیّی وٓ ٌصاضتٝ. یىی اٚ٘مسض 

ٔثُ یبسط، ٔیطٜ تٛ وبض ذالف، اٖٚ یىی اٚ٘مسض ذطٓ زاضٜ وٝ ٚاضز ٕٞچیٗ  ثطازضیٚ 

یبسیٙٝ  ٖٛثٟتطیٙطضغّی ٔیطٝ ٚ یٝ عٕط ثب اذاللص اططافیب٘ص ضٚ اظ ذٛزش ٔی ضٚ٘ٝ. 

ی ثی تٛخٟی عٕٛتٝ تط٘ح. ٞطخب ثبظِ سطذٛش ٚ  ثی ٔسئِٛیت. ایٙب ٘تیدٝیٝ زذتطزیٍٝ، 

 ی پسض ٚ ٔبزضٞب ٌطت. ایٗ یٝ لب٘ٛ٘ٝ.ثچٝ ٞب ذطاة ٔیىٙٗ ثبیس ز٘جبَ ضز پب

 ظطف پبستب ضا وٙبض ظزْ.

یبسط ثٝ خع ٔٗ ٚ ٔبزضْ، وسی ضٚ ٘طٚ٘سٜ. اٚ٘ٓ زالیُ ذٛزش ضٚ زاضتٝ وٝ ٕ٘ی تٛ٘ٓ -

 ش ٔثُ وٛٞٝ. ٞیچ ٚلت وٓ ٘صاضتٝ.أب ٚاسٝ ثمیٝ اعضب ذب٘ٛازٜثٍٓ. 

 ی اثطٚیص ضا ثبال زاز ٚ ٌفت:٘سیٓ ٌٛضٝ

 ططفساضی ٔی وٙی. ٘ىٙٝ ذجطیٝ ٚ ٔب ٕ٘ی زٚ٘یٓ.چمسضْ وٝ تبظٌیب اظش -

اٍ٘بض وٝ  ٌفت اذٓ وطزٜ. سثٝ ثٟطاز ٍ٘بٜ وطزْ. ِجرٙسش وٕی خٕع ضسٜ ثٛز أب ٕ٘یط

 حطف ذٛاٞطش ضا تبییس ٔیىطز. ثب تعدت پطسیسْ:

 یٗ ثیٗ ٔٗ ٚ یبسط ٕٔىٙٝ ذجطی ثطٝ؟ٚالعبً فىط ٔی وٙ-
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ای ثبال ا٘ساذت ٚ ضب٘ٝ ىیٝ زاز.ثٟطاز وٕی ذٛزش ضا عمت وطیس ٚ ثٝ پطتی صٙسِی ت

 ٌفت:

ش ثٝ ذبطط ثبٔط ٕٔىٗ ٘یست؟ یبسط ثٝ ضاحتی ٔی تٛ٘ٝ اسٓ تٛ ضٚ ثٝ عٙٛاٖ ٔبزض ثچٝ-

چٖٛ تب ٚلتی پسضثعضي ٚ ت وٙٝ ٚ ذیبِص اظ ثبثت پسطش ضاحت ضٝ. ٚاضز ضٙبسٙبٔٝ

 عٕٛی ثچٝ ٞستٗ، لیٛٔیت ثچٝ ضٚ ثٝ وسی ٕ٘یسٖ، ٍٔط زض ضطایط ذیّی ذبظ.

 ذٛزت ٌفتی یبسط، تٛ ضٚ ٚاسٝ ثبٔط ذیّی لجَٛ زاضٜ.

 ٕ٘ی زا٘ٓ ٔطی ثٛز یب ٘بی. أب چیعی زض ٚسط ٌّٛیٓ ثٝ ضست ٔٙجسط ضس.

االٖ اٌٝ تٛ اظزٚاج وٙی، ٞیچ ٔطزی ثبٔط ضٚ لجَٛ ٕ٘ی وٙٝ. ٔیطٝ ٌفت حساوثط -

ٔطزٞب، چٖٛ والً ایٗ ثچٝ ٞیچ ضثطی ثٝ تٛ ٘ساضٜ. أب ٚلتی پسط ذٛزت ثبضٝ، 

حتٕبِص ثیطتطٜ، ٍٔٝ ٘ٝ؟ زیٍٝ وسی ٕ٘ی تٛ٘ٝ اٚ٘ٛ اظ تٛ خسا أسئِٛیتص ثب تٛ ثبضٝ، 

حس ٕ٘ی وٙی تبظٌی ٞب  وٙٝ. اظزٚاختٖٛ ذیّی اظ ٍ٘طا٘ی ٞبی یبسط ضٚ وٓ ٔی وٙٝ!

 ٚاسٝ ثبٔط اثطاظ ٍ٘طا٘ی ٔیىٙٝ؟ضسٜ؟ یب ثیطتط اظ لجُ ثبٞبت ٟٔطثٖٛ 

اٜ ٔی زا٘ستٙس ٔسرطٜ ثٛز. تٕبْ ایٗ حطفٟب ٔسرطٜ ثٛز. ایٙىٝ یبسط ضا ایٙمسض ذٛزذٛ

حتی ثٝ ِیال  ثٝ ٞیچىسیبسط ضا  اذیط ٔسرطٜ ثٛز ٚ ایٙىٝ ٔٗ ٞیچىساْ اظ حطفٟبی

 ثٛز.  تطٔسرطٜ ،ٍ٘فتٝ ثٛزْ ٚ ثٟطاز ظیطپٛستی ثٝ ٕٞٝ اضبضٜ ٔی وطزٞٓ 

 تٛ یبسط ضٚ ذٛة ٕ٘یطٙبسی ثٟطاز. ایٗ حیٛٚ٘ی وٝ تٛ ٔیٍی، یبسط ٘یست. -

 وٕی ثٝ خّٛ ذٓ ضس.
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ی ٘ح خٖٛ. ٘بضاحتت وطزْ؟ فمط احسبس وطزْ یٝ ٔستٝ ضاثطٝٔٗ ٔٙظٛضی ٘ساضتٓ تط-

ٍ٘طاٖ ضسْ. چٖٛ آزٔی وٝ ٔٗ ٔی ضٙبسٓ، آزْ ٚاسٝ ٕٞیٗ تٛ ٚ یبسط تغییط وطزٜ، 

عبضك ضسٖ ٚ زَ ٚ لّٜٛ زازٖ ٘یست. أب تٛ ذیّی حسبس ٚ ٟٔطثٛ٘ی. ٔٗ فمط 

 ایٗ تجبٜ ثطٝ. ٍ٘طا٘تٓ. ٔیتطسٓ ثٝ ذبطط ٌیط افتبزٖ ثیٗ ایٗ آزٟٔب ظ٘سٌیت ثیطتط اظ

 ٘سیٓ ٞٓ سط تىبٖ زاز.

اٖٚ اظ ٔیالز، ایٙٓ اظ یبسط. ایٙب  ٔٙٓ ثب ثٟطاز ٔٛافمٓ. ثٝ ذبطط ایٙب، چیب وٝ ٘ىطیسی.-

  ذٛة ثّسٖ اظ احسبسبت آزٟٔب سٛءاستفبزٜ وٙٗ. ٔٛاظت ثبش.

 اظ سط ٘بچبضی!ذٙسیسْ. 

٘ٓ؟ ضطِٛن یبسط ٔٙٛ اظ زست ٔیالز ٘دبت زاز وٝ ذٛزش ثرته ثطٝ ثیفتٝ ثٝ خٛ-

ٔتٛخٟٓ وٝ اظ یبسط ذٛضتٖٛ ٕ٘یبز ٚ ٍ٘طاٖ ٔٙیٗ. أب  ضٕب؟ِٕٞٛع ظیبز ٔی ثیٙیٗ 

عس یٝ ثُ ذیبِتٖٛ ضاحت ثبضٝ. یبسط یٝ زضصسْ ثٝ ایٗ چیعایی وٝ ٔیٍیٗ ضجبٞت ٘ساضٜ.

سیبٜ زاضٜ وٝ اصالً ٘مطٝ ٕ٘یىطٝ. ٔستمیٓ ٔیع٘ٝ ٘بثٛز ٔی وٙٝ. تعبضف ٞٓ ٘ساضٜ. 

 ذیبِتٖٛ ضاحت.

 اْ ضست ٌطفت. ایٙجبض ٚالعی.ذٙسٜ

 یٝ زضصس فىط وٙیٗ یبسط اظ ٔٗ ذٛاستٍبضی وٙٝ.-

 ٘سیٓ پطسیس:ٞط زٚ ٕٞعٔبٖ ٘فس عٕیمی وطیس٘س ٚ 
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 ذت حبال یٝ زضصس فىط وٗ ذٛاستٍبضی وٙٝ. چی خٛاة ٔیسی؟-

 ثٟطاز چطٓ غطٜ ای ثٝ ٘سیٓ ضفت ٚ ٌفت:

فمط حطفٓ ایٙٝ وٝ ثٝ  تٛ زذتط عبلّی ٞستی ٚ پسطعٕٛت ضٚ ٞٓ ثٟتط ٔیطٙبسی. ٔٗ-

اظ ٘ظط ٔٙی وٝ ذٛزت ضٚ ثسثرت ٘ىٙی.  ، یٝ ٚلتذبطط احسبسبتی وٝ ثٝ ثبٔط زاضی

 یبسط ذطط٘بوٝ. ٔٛاظجص ثبش.یىی زٚثبض ثیطتط ٘سیسٔص، 

ٚ ثعس ثطذبست ٚ ثٝ سٕت صٙسٚق ضفت ٚ ثالفبصّٝ ٘سیٓ زٞب٘ص ضا ٘عزیه ٌٛضٓ آٚضز 

 ٚ ٌفت:

. ِٚی ٞباثی؟ اِجتٝ یٝ لسٕتبییص ذیّی خصاثٝفىطش ضٚ ثىٗ. ٔی تٛ٘ی ثب یبسط ثرٛ-

یبسط حتی ثٝ عٙٛاٖ ضٛٞط ٞٓ یٝ خٛضیٝ. ٔی تٛ٘ی ثطی تٛ ثغّص؟ حبال ٔیالز زضٚغی 

 ی ذطاثی وٝ ثب ٞٓ زاضیٗ.ثٛز ٚ تٛ٘ستی، ِٚی یبسط چی؟ تبظٜ ثب اٖٚ سبثمٝ

 ا٘سیطیسْ. ٔٗ سٝ ثبض آغٛش یبسط ضا تدطثٝ وطزٜ ثٛزْ. آغٛضی وٝ ذٛزش ثٝ ٔٗ ٞسیٝ

 ثب ذطاثتطیٗ حبَ ٕٔىٗ، ٛزْ آٚیعا٘ص ٔی ضسْ. یىجبض، ٚلتیزازٜ ثٛز ٘ٝ آٟ٘بیی وٝ ذ

 ٞٓ  اخبظٜ ٘ساز زٚض ضْٛ، یىجبضاٚ ٞٓ اش چسجب٘سْ ٚ ی ذٛزش سطْ ضا ثٝ سیٙٝزض ذب٘ٝ

ٔطا ٔحىٓ زض آغٛش ٌطفتٝ ثٛز ٚ ، س ٚ زض ٔبضیٗثبٔط ضا ثجط٘ سٕٞبٖ ضٚظ وٝ ٔی ذٛاستٙ

ٚ  اظ ٚالعیت، ٚالعی تط ثٛز ٞب زض ذٛاثی وٝثّىٝ ثبض جبضظیط ٌٛضٓ ظٔعٔٝ ٔی وطز ٚ ٘ٝ یى

زض تٕبْ اِجتٝ ٚ ٚ خبٖ ٔی ٌطفتٓ. ٔیبٖ ثبظٚا٘ص فطٚ ٔی ضفتٓ  ،ای عدیتذّسٝٔٗ زض 

ایٗ ٔٛاضز ثٝ خع وطٚض وطٚض حس أٙیت ٚ آضأص چیعی زضیبفت ٘ىطزٜ ثٛزْ. حتی زض 

 ذٛاة.
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 چطا زاضی فىط ٔی وٙی تط٘ح؟ ٔی تٛ٘ی؟-

 ٔستبصُ ثٝ ٘سیٓ ٍ٘بٜ وطزْ ٚ ذدٛال٘ٝ ٌفتٓ:

 اظزٚاج ضٚ ٘ٝ. ِٚی اظ ذسأٝ ثغّٓ وٙٝ. -

****  

ذب٘ٝ ضا ٌطٛزْ ٚ صسای فطیبزٞبی یبسط ضا ضٙیسْ، پبٞبیٓ سست ضس. ثطٌطتٝ ٚلتی زض 

ٟٓ ثی سط ٛالً ٘یٕٝ ٞبی ضت ثبظ ٔی ٌطت، آ٘ثٛز. ثی اذتیبض ثٝ سبعتٓ ٍ٘بٜ وطزْ. ٔعٕ

ثٝ ٚ صسا. یبسط عبزت ثٝ فطیبز ظزٖ ٘ساضت. ذیّی وٓ پیص ٔی آٔس ایٙطٛض صسایص ضا 

ٌطتٝ، اظ ططف زیٍط ذدبِت ثّٙس وٙس. اظ یه ططف شٚق ظزٜ ثٛزْ وٝ ثطضٚی وسی 

ی چٖٛ تٕبْ طَٛ ٔسیط ضا ثٝ ثبظٚاٖ لطٛض ٚ سیٙٝ ،ٔی وطیسْ ثٝ صٛضتص ٍ٘بٜ وٙٓ

پٟٙص فىط وطزٜ ثٛزْ ٚ اظ ططف زیٍط ٔی تطسیسْ ٘عزیه ضْٛ. ایٟٕٙٝ عصجب٘یت ثطای 

 چٝ ثٛز؟

صسا ضفتٓ. یبسیٗ ثٛز وٝ ایٙطٛض ٞسف ذطٓ ثطازضش  طبءٚ ثٝ ز٘جبَ ٔٙآضاْ زض ضا ثستٓ 

پبضویًٙ ایستبزٜ ثٛز٘س وٝ صسایطبٖ ثٝ ٌٛش وسی ٘طسس.  اذُلطاض ٌطفتٝ ثٛز. ز

یبسیٗ سطش ضا پبییٗ ا٘ساذتٝ ثٛز ٚ چیعی ٕ٘ی ٌفت، ٔعٕٛالً عبزت ٘ساضت ثٝ عتبة ٚ 

ذطبة ٞبی ثطازضش پبسد ثسٞس، أب یبسط ٞٓ عبزت ٘ساضت ایٙطٛض سطش زاز ثع٘س. 
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أب ٕ٘ی ذٛاستٓ ثیطتط ٌٛش ثبیستٓ، ثٛز. ذٛاستٓ  ٘ٛضچطٕص ی ثبٔطثٝ ا٘ساظٜ یبسیٗ

 اظ ایٗ ثبعث ذطٓ یبسط ضْٛ.

 صساتٖٛ تب سط وٛچٝ ٔیبز. چی ضسٜ؟ چتٛ٘ٝ؟-

ٞط زٚ ثٝ سٕت ٔٗ چطذیس٘س. ٞطچٝ یبسیٗ ضً٘ پطیسٜ ثٝ ٘ظط ٔی آٔس، یبسط سطخ ضسٜ 

 ثٛز.

 تب االٖ ودب ثٛزی؟ -

ثٝ اضبضٜ زاز وٝ ثطْٚ ٚ ذٛزْ ضا اظ ّٟٔىٝ ٘دبت ثسٞٓ. أب یبسط  چطٓ ٚ اثطٚیبسیٗ ثب 

 ٔٗ ظَ ظزٜ ثٛز.

 ثٛزی؟اِٛ...ثب تٛاْ. ودب -

  ٓ. چطٛض ٍٔٝ؟ی، ثعسش ضفتیٓ وبفی ضبح یٝ چیعی ثرٛضٔٗ...چیعٜ...اَٚ ضفتیٓ سبِٗ-

 ٔی زٚ٘ی سبعت چٙسٜ؟ -

 ایٗ اِٚیٗ ثبضش ثٛز...ٞطٌع.ثٝ ضفت ٚ آٔسٞبی ٔٗ ٌیط ٕ٘یساز. ٞطٌع یبسط 

 آضٜ یٝ وٓ زیط ضس. أب چٝ ضثطی ثٝ زعٛای ضٕب زاضٜ؟-

 وطیس ٚ ٌفت: یبسط زستی ثٝ سط ٚ صٛضت ٚ ٔٛٞبیص

ٚخٛز لب٘ٛ٘ی ٞیچ . ضسٖ وٝ والً تٛ ایٗ ذٛ٘ٝ ٕٞٝ سط ذٛز ایٙٝٔطىُ ضثطی ٘ساضٜ. -

 ست ثیٗ ٔٗ ٚ ثطازضْ. اٌٝ اخبظٜ ثسی!یٝ ٔسبِٝ٘ساضٜ. اال٘ٓ 
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ضٜ زاز ز. یبسیٗ ثبظ ٞٓ اضبٔطا اظ سط ثبظ وط ٞٓ ٔتّىص ضا پطا٘س ٚ ٞٓ ٚ ثٝ ایٗ ضىُ

 ٔب٘سٖ ٘ساضت.زض آٖ ظٔبٖ، ضفتٓ. آٖ ٔىبٖ،  أبٕ٘ی ذٛاست تٟٙبیص ثٍصاضْ . زِٓ ثطْٚ

**** 

 یاسر:

. ٕٞیٗ وبض ضا ٔی وطزْی ذٛزْ ضفتٓ. ٕٞیطٝ اظ ٔبٔٛضیت وٝ ثطٌطتٓ ٔستمیٓ ثٝ ذب٘ٝ

ی ٔی ضفتٓ ٚ ٚظیفٝ تط٘حی ثبٔط، ثٝ اتبق خع ایٗ چٙس ٚلت اذیط وٝ ٞطثبض ثٝ ثٟب٘ٝثٝ 

ٔتٙفط ثٛزْ. ایٗ ٚ چمسض اظ ایٗ ضفتبض ذٛزْ آضاْ وطز٘ٓ ضا ضٚی زٚش اٚ ٔی ٌصاضتٓ 

ٚ ٘یبظ عّیطغٓ وطص  ،زِیُیبسط ضا ٕ٘ی ذٛاستٓ ٚ اعصبثٓ ضا ذطز ٔیىطز. ثٝ ٕٞیٗ 

، ثٝ ٔٙعَ ذٛزْ ضفتٓ ٚ خبِت ثٛز وٝ آ٘دب وطزْضسیسی وٝ ٘سجت ثٝ ثبغ احسبس ٔی 

احسبس غطیجی زاضتٓ. اٍ٘بض ایٙدب ٞطٌع ثٝ ٔٗ ٔتعّك ٘جٛزٜ. خبیی وٝ ٕٞیطٝ ثطایٓ 

ی ذبِی ثطای ٘فس وطیسٖ ثٛز، حبال ثٝ ٔٗ تعّك ی آضأص ٚ یه سیبضٜٔٙظٛٔٝ

ضا عٛض اْ ٔی وطز. ِجبسٟبیٓ اٍ٘بض ظحّی ظیجب أب ثسٖٚ اوسیژٖ ثٛز ٚ ذفٝ٘ساضت. 

وطزْ، زٚش ٌطفتٓ ٚ اخبظٜ زازْ ذستٍی ثط ٔٗ ٔستِٛی ضٛز ٚ ٞدسٜ سبعت تٕبْ 

زٚثبضٜ ذٛاثیسْ ٚ ثبالذطٜ ٚلتی ذٛضزْ ٚ ذٛاثیسْ. ثیساض ضسْ، غصا سفبضش زازْ ٚ 

زٚش ٌطفتٓ ٚ ایٙجبض ثٝ ذٛزْ ضسیسْ ٚ  ثبظ ٞٓذستٍی ٚ ثیرٛاثی اظ خب٘ٓ ثیطٖٚ ضفت، 

ای وٝ ٔٗ ضسیسْ، تط٘ح سٛاض أب زضست ِحظٝٔطتت ٚ آضاستٝ ثٝ سٕت ذب٘ٝ ثبغ ضفتٓ. 

ی ذٙساٖ ٞط سٝ ثط ٔبضیٗ ثٟطاز ضس ٚ ٚلتی اظ ٔمبثُ ٔٗ ٌصضتٙس تٛا٘ستٓ چٟطٜ
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ٚ پٛوطبٖ ضا ثب ایٗ ذب٘ٛازٜ، ٞط ضٚظ ثیطتط ٔیطس. خیه یتص صٕیٕ٘فطضبٖ ضا ثجیٙٓ. 

ی ٔٙفی ٚ ذبضج اظ ٘ىتٝ آضاْ ٚ ثی حبضیٝ ثٛز٘س.تحصیّىطزٜ، افطازی . زضآٚضزٜ ثٛزْ

سعی وطزْ زِیّی ثطای چعا٘س٘طبٖ پیسا وٙٓ، ذصٛصبً ثطای آٖ ظٖ عطفی ٘ساضتٙس. ذیّی 

ٕٞبٖ ثٛز٘س وٝ ٌفتٓ. ٘طس. زلیمبً اش ضا ثٝ زَ زاضتٓ. أب ٚویُ وٝ ثسخٛض ویٙٝ

ثٝ  سبعت چٟبض ثعس اظ ظٟط، ایٗ ثٛز وٝ ثٟطاز،خبِت آضاْ ٚ ثی حبضیٝ.  تحصیّىطزٜ،

ٞط ٔطزی، وبض ٚ ضغّص طای ثز٘جبَ زذتطعٕٛی ٔٗ آٔسٜ ثٛز. خبی ضفتٗ ثٝ زفتطش، 

 ت ٍٔط ایٙىٝ...زض اِٚٛیت اس

 ظٚز ثطٌطتی.ذٛش اٚٔسی وبپیتبٖ. ایٙجبض -

سطخبیص ٘جٛز. ٔی ذٛاستٓ ثٝ لِٛٓ عُٕ وٙٓ. ٔی ذٛاستٓ یه ٔبٜ اظ ٕٞٝ چیع ذّمٓ 

رٛاستٓ تٕبْ زِرٛضیٟب ضا اظ زِص ا ثٝ ثبٔط ٚ تط٘ح اذتصبظ زٞٓ. ٔیزٚض ثبضٓ ٚ ٚلتٓ ض

 زض وبضْ ٚلفٝ ٔی ا٘ساذتٓ.٘جبیس  یٕبٖ ضسْ.پطأب ٝ لَٛ زازٜ ثٛزْ. وثعزایٓ. ٕٞب٘طٛض 

 ثٝ سطتبپبی یبسیٗ ا٘ساذتٓ ٚ ٌفتٓ:ٍ٘بٞی 

 ودب ٔیطی؟-

 ٍٔٝ؟ٕٞیطٝ. چطٛض ٔغبظٜ. ٔثُ -

 ی چطٓ ِیال ضا زیسْ وٝ اٚ ٞٓ ِجبس پٛضیسٜ ٚ ٔطتت، ععْ ذطٚج وطزٜ ثٛز.ٌٛضٝاظ 

 پیص ٔٙبست؟ثبٔط  .ٞیچی. ٕٞیٙطٛضی-

 ٞٓ ٔتٛخٝ ِیال ضس.یبسیٗ 
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 اْٚٞٛ.-

ٔٗ ٔثُ ٕٞیطٝ ٚ یبسیٗ ثی تفبٚت تط اظ ٕٞیطٝ خٛاثص  ثٝ ٞطزٚی ٔب سالْ وطز.ِیال 

 ٌفت:ضا زازیٓ. ِیال 

 ٔیطْ ٔسضسٝ.خّسٝ زاضیٓ. زاضْ ب ٔیبسط ذبٖ، -

 پبسد زازْ.ٔحتطٔب٘ٝ 

 ثٝ سالٔت. .٘یبظی ثٝ تٛضیح ٘یست-

 ٍ٘بٞی ثٝ یبسیٗ ا٘ساذت ٚ ٌفت:٘یٓ 

 ی ضٕب.ٕٔٙٛ٘ٓ. ثب اخبظٜ-

 ثطٚز وٝ ٘بٌٟبٖ یبسیٗ ٌفت:ذٛاست 

وبض ٚ ٘بٔعز ثبظیتٖٛ اخبظٜ . اٌٝ ٚ ثٟٓ ضیرتٝ ذبن زاضٜضاستی، اتبق ٔٗ ذیّی ٌطز ٚ -

 زاز یٝ وٓ ٔطتجص وٙیٗ، ٕٖٔٙٛ ٔیطٓ. 

تب ضٙیسْ. أب وٝ ٌفت ضا ضا زیسْ ٚ چطٓ سطیعی  پطیسٖ ضً٘ ِت ِیالٚضٛح ثٝ 

 ضفت...!فطاض وطز ٚ ٗ ضا ازة وٙٓ، سٛاض ٔبضیٙص ضس ٚ ثرٛاٞٓ یبسی
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كشاس ًشدٛص سا ث٠ كبّ ٛیي ُشكتٖ. خٞدش ١ٖ ٗی داٛست اُش ث٘بٛذ چ٠ ثش سشش 

ثشای اٝٓیٚ ثبس دستٖ سا سٝی ثشادسٕ  ٠ً اُش ٗی ٗبٛذ خٞا١ذ آٗذ ٝ ٗٚ ١ٖ ٗی داٛستٖ

ثی ؿیشت ضذٟ ثٞد ٝ ٗٚ ٛ٘ی داٛستٖ؟ . یبسیٚ ًی ایٜوذس ثی ضؼٞس ٝ ٗیٌشدٕثٜٔذ 

د١بٖٛ اص ای٠٘٢ٜ ثی ادثی ثبص ٗبٛذٟ ثٞد. دستٖ سا سٝی ُشدٖٛ ُزاضتٖ ٝ ث٠ ساحتی 

تٞاٛستٖ ثشخستِی سٍ ٝ ضشثبٛص سا احسبس ًٜٖ. تشخیح دادٕ ثب ایٚ اػػبة ث٢ٖ 

سیخت٠ ، س٘ت ثبٗش ٛشٕٝ ٝ ث٠ ١٘یٚ دٓیْ ثبص سٞاس ثش ٗبضیٚ ضذٕ ٝ اص ػ٘بست كبغ٠ٔ 

كتٖ. چٜذ ثبس ث٠ ٗـبصٟ سش صدٕ، ٛشكت٠ ثٞد ٝ دس ٢ٛبیت آٛوذس ثیخٞدی دس ض٢ش چشخیذٕ ُش

تب ضت كشا سسیذ. ٗذت صیبدی دس پبسًیَٜ ثبؽ تٞهق ٌٛشدٟ ثٞدٕ ٠ً آٗذ. ث٠ ٗبضیٚ 

خٞدٕ تٌی٠ دادٕ ٝ ٜٗتظش ضذٕ پیبدٟ ضٞد. تشسیذٟ ثٞد، چٞٙ ث٠ ٗحض ای٠ٌٜ پیبدٟ ضذ 

 ُلت:

 ت ٗیخٞإ. ١شچی ثِی حن داسی. ٗؼزس-

، یبسیٚ ثخطی اص سٝح ٗٚ ثٞدحشك٢بیی ٠ً سٝی صثبٖٛ ٗی آٗذ سا هٞست ٗیذادٕ. 

 اٗب ایٚ خطبیص سا ٛ٘ی ثخطیذٕ. سٛدبٛذٛص سا ثٔذ ٛجٞدٕ،

 اص ٗٚ ٗؼزست ٗی خٞای؟-

 ١ٞٗبیص سا ٗحٌٖ چَٜ صد.

 ث٠ خذا حبٖٓ خٞة ٛیست داداش. ی٠ ًٖ دسًٖ ًٚ.-
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 اص ٗبضیٚ خذا ضذٕ ٝ اٝ ػوت سكت.

ت دٓیْ ٗیط٠ آدٗب سٝ تحویش ًٜی؟ دٓیْ ٗیط٠ ای٠ٌٜ حبٓت خٞة ٛیسث٠ دسى. -

ثیچبسُی ٝ كوشضٞٙ سٝ تٞ سشضٞٙ ثٌٞثی؟ تٞ ث٠ چ٠ حوی ٓیال سٝ پیص چطٖ ٗٚ خٞاس 

ای ٝ اٝٙ كوط ًٔلت٠؟ ٗب ث٠ آهبی خ٠ٛٞ تٞ ٠ً ًشدی؟ ٗیخٞای چی سٝ ثبثت ًٜی؟

١یچٌس ٝاس٠  ًشثالیی حسیٚ ٝ صسی خبٕٛٞ ١ٖ ث٠ چطٖ خذٗتٌبس ِٛبٟ ٛ٘ی ًٜیٖ.

ٝ چشت ٝ  ـٔط٠ٛٞ. ٗی ك٢٘ی. تٞ ثشٛح ٝ آخیًْشدٙ ث٠ ٗٚ ٝ تٞ آكشیذٟ ٛطذٟ. ضخذٗت 

ساستص ٠. ًبس ػبس ٛیست. طٞٛاٝٛب خ٠ٛٞ ٝ ثبؽ سٝ ت٘یض ٗی ًٜٚ. ضـٔ ،پشت ٗی كشٝضی

ٙ ٛ٘یل٢٘ی احتشإ ًبس اٝٙ آدٗبی ثب ضشف، ضشف داسٟ ث٠ تٞی ثی ضشف. چٞسٝ ثخٞای 

تشیٜٖ تٞ ١٘یٚ ً٘یؼٜی احتشإ ٝ ادة ً٘تشیٚ خػٔت ی٠ اٛسب٠ٛ.  !ث٠ ضـْ یؼٜی چی

 ٛذاسی؟

 سشش سا پبییٚ اٛذاخت.

صٛت ٗیطذ چی؟ تب توی ث٠ تٞهی ٗیخٞسد كوش ٛبساحتی سكت٠ ثب یٌی دی٠ِ اصدٝاج ًشدٟ؟ -

 ٝ ٛذاسیص سٝ تٞ سشش ٗیضدی؟ تٞ ایٜوذس ٛبٗشد ثٞدی ٝ ٗٚ ٛ٘ی دٝٛستٖ؟

 غذایٖ اٝج ُشكت٠ ثٞد. اٗب اٝ خٞاة ٛ٘یذاد.

ًٞچیٌص ًٜی. حن ٛذاسی تحویشش  صٝست ُشكت٠؟ اص دسدش ث٘یش. ٝٓی حن ٛذاسی-

ای سٝ. پٞٓذاس ثٞدٙ، دٓیْ ثش ثشتش ثٞدٙ ٛیست. ایٜٞ ًٜی. ٠ٛ اٝٙ سٝ، ٠ٛ ١یچ آدٕ دی٠ِ

١ٜٞص ٛل٢٘یذی؟ ثبٝسٕ ٛ٘یط٠ یبسیٚ. كٌش ٗیٌشدٕ دس ایٚ حذ ضؼٞس داسی. ایٜوذس ثیطؼٞس 

تٞی ٛل٢ٖ  ثٞدی یؼٜی؟ ٗب تب حبال ثب ًذٕٝ ًبسُش ٝ ًبسٜٗذٗٞٙ ایٜطٞسی حشف صدیٖ ٠ً
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ثب ایٚ دختش حشف صدی؟ چطٞسی خٞدٕ سٝ ًٜتشّ ًٜٖ ٝ تٞ اٝٙ د١ٚ ٗلتت ٌٛٞثٖ ٝ 

دٛذٝٛبت سٝ یٌی یٌی سٝی صٗیٚ ٛشیضٕ؟ ١ب؟ ث٠ چ٠ حوی دّ اٝٙ دختش سٝ ضٌستی؟ 

چٞٙ ث٢ت ُلت٠ ٠ٛ؟ ٜٖٗ ثٞدٕ ٗیِلتٖ ٠ٛ. ًی صٙ تٞی الضی ٝ ث٠ دسد ٛخٞس ٗیط٠؟ تٞ 

؟ ای٠ٌٜ ضٔٞاس پبت ٗیٌٜی ٝ ث٢ت ث٠ٔ ث٠ِ سبة ٠ًٜاغالً ٗشدی ٠ً ًسی ثت٠ٛٞ سٝت ح

 دٓیْ ثش ٗشد ثٞدٛت ٗیط٠؟ ٠ٛ خٜبة، ٗٚ خبی تٞ ثبضٖ سٝسشی ٗی پٞضٖ. 

 چی ضذٟ؟ چت٠ٛٞ؟ غذاتٞٙ تب سش ًٞچ٠ ٗیبد.-

 ثیشٝٙ ثٞد؟ تشٕ ًشد. یؼٜی تب ایٚ ٝهت ضتغذای تشٛح ػػجی 

**** 

 ترنج:

دسست ًشدٟ ثٞدٕ ثشداضتٖ ٝ ث٠ ثبؽ ای سا ٠ً ثشای خٞدٕ ی خٞض٘ضٟٗبٍ ضیش ه٢ٟٞ

سكتٖ. ثی خٞاثی ث٠ سشٕ صدٟ ثٞد ٝ ٗی داٛستٖ ثب ایٚ ضیش ه٢ٟٞ تب خٞد غجح ثیذاس 

اش. دٝثبسٟ داٜٖٗ سا ً٘ی ثبال صدٕ ٝ خٞا١ٖ ٗبٛذ. اٗب تشٛح ثٞد ٝ ١ٞس٢بی ٛی٠٘ ضجی

ٞد، ١یچ اكتبدٟ ث ٖپب١بیٖ سا دس آة استخش كشٝ ثشدٕ. حشاستی ٠ً ایٚ چ٢ْ سٝصٟ ث٠ خبٛ

ای پش ١یضٕ ٗی سٞخت ٝ هػذ خبٗٞضی خٞسٟ خٜي ٛ٘یطذ. اِٛبس دسٖٝٛ ضٞٗی٠ٜ

ی یبسیٚ ١ٖ اص پیص چطٖ٘ ٛ٘ی سكت. چ٠ ًشدٟ ثٞد ٠ً ی سَٛ پشیذٟٛذاضت. هیبك٠

چ٠ ًشدٟ ثٞد ٠ً حتی خٞاة تٔلٚ ٝ پیبٕ ١بیٖ  ؟یبسش آٛطٞس ثی سح٘ب٠ٛ سشش داد ٗیضد
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ٛجٞد اٗب ایٜطٞس ثی دٓیْ ػػجبٛی ٛ٘یطذ.  ث٠ سشاؽ سا ١ٖ ٛ٘ی داد؟ یبسش آدٕ ٛشٕ خٞیی 

ٓیال ١ٖ سكتٖ. ٗبدسش ُلت حبٓص خٞش ٛجٞدٟ ٝ صٝد خٞاثیذٟ. یؼٜی استجبطی ٝخٞد 

 داضت؟

 ی٠ چٜذتب ض٘غ ١ٖ سٝضٚ ٗیٌشدی. سٝٗبٛتیي تش ٗیطذ.-

ثب ٝخٞدی ٠ً احت٘بّ ٗیذادٕ ثب اٝ سٝ دس سٝ ضٕٞ ٝ حتی ٢ٗ٘تشیٚ دٓیْ آٗذٖٛ ث٠ ثبؽ 

ٝٓی ثبص ١ٖ ضشثبٙ هٔجٖ اٝج ُشكت. ِٛب١ص ًشدٕ، ٗثْ ١٘یط٠ ٠ً اص  ٚ ثٞد،١ٖ ١٘ی

 سٝی ً٘ش هلْ ثٞد ٝ ث٠ ٛبًدب آثبد ٗی ِٛشیست. یصثبٌٓٚ ٗی دیذٗص، دست٢ب

١یچ ٝهت ٛل٢٘یذٕ ٛػل٠ ضت ١ب، ًٜبس استخش ث٠ چی ایٜدٞسی صّ ٗی صٛی ٝ ث٠ چی -

 ایٜدٞسی ػ٘ین كٌش ٗی ًٜی؟

 ٖ.ٓجخٜذش سا تٞاٛستٖ تطخیع ثذ١

 پس ١٘یط٠ اص اٝٙ ثبٌٜٓت ٜٗٞ چي ٗی ًٜی. ٠ٛ؟-

اٗطت ٠ً ایٜطٞس ثی خٞاة ثٞدٕ ٝ آٙ اػتشاف ١ٜٞٓبى سا ٛسیٖ ًشدٟ ثٞدٕ، هػذ ٛذاضتٖ 

 دسٝؽ ثِٞیٖ ٝ ثپیچبٖٛ.

آسٟ، خیٔی ٝهتب. ٗٚ ٗی دیذٗت، تٞ ٛ٘ی دیذی، اِٛبس ایٜدب حضٞس ٛذاضتی. اِٛبس -

 خس٘ت٠ ٠ً ًٜبس ایٚ استخش ٗی ایست٠. كوط حضٞس ٛذاسی. اِٛبس سٝحت پشٝاص ٗی٠ٌٜ ٝ 

 ًٜبسٕ ٛطست. دست٢بیص سا دٝس صاٛٞاٛص حٔو٠ ًشد ٝ ُلت:

 اص ثس ضؼش خٞٛذی، ضبػش ضذی. -
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 دسٝؽ ٗیِٖ ٠ِٗ؟-

 ث٠ داخْ ٗبٍ سشى ًطیذ ٝ ُلت:

 چی ٗی خٞسی؟-

 ی؟ضیش ه٢ٟٞ. ٗی خٞا-

 سشش سا تٌبٙ داد.

 ٠ٛ. ًبش چبی ثٞد. -

 ٟ ثٞد. اثشی اص خطٖ ٝ اخٖ دس غٞستص ٛ٘ی دیذٕ.اِٛبس ػػجبٛیتص كشًٝص ًشد

ٗتبسلب٠ٛ االٙ ایٜوذس داسٟ ث٢ٖ خٞش ٗیِزسٟ ٠ً ٛ٘ی تٖٞٛ ثشٕ ٝ ٝاست چبی دسست -

.ًٖٜ 

 ِٛب١ی ث٠ پب١بیٖ اٛذاخت ٝ ُلت:

 ٜٖٗ ١٘چیٚ چیضی ٛخٞاستٖ. -

 ٗبٍ سا ث٠ س٘تص ُشكتٖ ٝ ُلتٖ:

 ی٠ رسٟ اٗتحبٙ ٛ٘ی ًٜی؟-
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ٗبٍ سا اص دستٖ ُشكت ٝ تب ث٠ خٞدٕ ثیبیٖ ٠٘١ سا سش چط٘بٛص سا ً٘ی تَٜ ًشد ٝ 

ی ٗٚ، ثب ضیطٜت اش سا تحٞیٖٔ داد ٝ دس خٞاة چط٘بٙ ُطبدٟ ضذًٟطیذ ٝ خبٓی ضذٟ

 ُلت:

 خٞاثی ػبدت داسٕ. ثؼذضٖ ٗٚ ث٠ ثی تٞ اص ٓیٞاٙ د١ٜی ضذٟ ثذت ٗیبد. ٗی دٖٝٛ.-

١٘یط٠ سیبٟ ثٞد ٝ تٔخ، ضجب١تی ث٠ ایٚ یبسش ٛذاضت ٝ ١٘یٚ ثبػث  71یبسش ثٚ ثست 

 ثپشسٖ: ضذ خشات ًٜٖ ٝ

 چشا اٝٛدٞسی سش یبسیٚ داد ٗیضدی؟ -

 ای ثبال اٛذاخت ٝ ُلت:ضب٠ٛ

 ث٠ تٞ چ٠؟-

 آخ٠ ثب ٜٖٗ حشف ٛ٘ی ص٠ٛ.-

 دٝثبسٟ ضب٠ٛ ثبال اٛذاخت.

 ث٠ ٗٚ چ٠؟ -

 ث٠ ت٠ ٗبٍ خبٓی ِٛبٟ ًشدٕ ٝ ُلتٖ:

 ی یبسیٚ سٝ ٛذاسٕ؟ٗی دٝٛی ٗٚ تحْ٘ ؿػ٠-

 هجْ اص ای٠ٌٜ حشكی ثضٛذ تٜذ ُلتٖ:

 ١یچ سثطی ث٠ اٝٙ ١لت ٗب١ی ٠ً ثی خجش ُزاضت٘ص ٛذاسٟ.ٝ ایٚ -
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 دٝثبسٟ ٓجخٜذ صد. تبصُی٢ب ثیص اص حذ ٓج٢بیص سا خست٠ ٗی ًشد.

دّ ی٠ ٛلش سٝ ضٌست٠. ی٠ ٛلش سٝ تحویش ًشدٟ ٝ ثبثت چیضی ٠ً ٗوػش ٛیست ث٢ص -

 ٝ ثبیذ ادة ٗی ضذ. ٜٖٗ ادثص ًشدٕ. ٟسشًٞكت صد

 هجص، خٞدٕ سا آٗبدٟ ًشدٕ.ثشای حشكی ٠ً ٗی خٞاستٖ ثضٖٛ ٝ ػٞا

پس ًی هشاسٟ داداش ثضسُتشٟ سٝ ادة ٠ًٜ ٠ً ی٠ ػ٘ش دّ ی٠ ٛلش سٝ ضٌست٠ ٝ -

  تحویشش ًشدٟ ٝ ثبثت چیضی ٠ً ٗوػش ٛجٞدٟ ث٢ص سشًٞكت صدٟ؟

 سٌٞت ًشد.

 یبسیٚ صیبد ١ٖ توػیش ٛذاسٟ. اص تٞ یبد ُشكت٠.-

 ثذٝٙ ای٠ٌٜ تـییشی دس غٞستص حبغْ ضٞد ُلت:

تٞ كشم داسٟ. تٞ اص ٓحبظ ٗبٓی ٝ ٗٞهؼیتی ١ٖ سطح ٗٚ ثٞدی ٝ  ٗٞضٞع ٗٚ ٝ-

ٗیتٞٛستی اص خٞدت دكبع ًٜی. اٗب یبسیٚ دّ ی٠ آدٕ سٝ ث٠ خبطش كوش ٝ ضـْ پذس ٝ 

 ٗبدسش ضٌست. ایٚ دٝتب یٌی ٛیست دختش ػ٘ٞ.

 :إ اكتبد. ١شاسبٙ پشسیذٕدٝصاسی

 ث٠ ٓیال حشكی صدٟ؟-

 ایٜجبس چ٢بسصاٛٞ ٛطست.
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  . ثبالخشٟ یب ٓیال یب یبسیٚ ٗبخشا سٝ تؼشیق ٗی ًٜٚ.اسٕ حشف ثضٖٛٗٚ حٞغ٠ٔ ٛذ-

 ی حشف صدٙ داضتٖ.اٗب ٗٚ حٞغ٠ٔ

 ًی اٝٗذی؟ تٞ ٠ً ١٘یط٠ ٛػل٠ ضت ٗی سسیذی. -

 ی خٞدٕ. اٝٛدب استشاحت ًشدٕ.ٛػل٠ ضت سسیذٕ. اٗب سكتٖ خ٠ٛٞ-

 ٗتؼدت پشسیذٕ :

 چشا؟-

 ِٛب١ص سا ث٠ ٗٚ دٝخت.

 چی چشا؟ دٖٓ خٞاست.-

 ثجت ٗیٌٜٖ.دس ُیٜس  سا ! ٗٚ اُش ثل٢ٖ٘ دس سش تٞ چ٠ ٗی ُزسد، اسٖ٘اٝف...یبسش...

 چٞٙ ُلتی ٜٗتظشٕ ثبش، ثشُشدٕ ثب١بت ًبس داسٕ. -

 دس حیٚ ای٠ٌٜ ٓجخٜذ داضت، ً٘ی ١ٖ اخٖ ًشد.

 چوذسٕ ٠ً ٜٗتظشٕ ٗٞٛذی. سبٓٚ ٝ ًبكی ضبح، ٛسیٖ خبٕٛٞ ٝ آهب ث٢شاد ٝ...-

 اٗشٝص ٗیبی؟ٗٚ ػٖٔ ؿیت داضتٖ ٠ً تٞ -

 خت پس ِٛٞ ٜٗتظشٕ ثٞدی!-

 ثٞدٕ. چٞٙ ١٘یط٠ ٛػل٠ ضت ٗی اٝٗذی.-
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 ٠ِٗ ٗٚ ًبسٜٗذ آٗٞصش ٝ پشٝسضٖ ٠ً سكت ٝ آٗذٕ تبیٖ ٗطخع داضت٠ ثبض٠؟-

 ؟یؼٜی اٛتظبس داضتی ًْ ایٚ ٗذت سٝ ثست ثطیٜٖ تٞ خ٠ٛٞ تب تٞ ثشُشدی-

 ٜٗظٞسش ١٘ی٠ٜ. ٝهتی یٌی ٗثْ ٗٚ ث٠ یٌی ٗثْ تٞ ٗی٠ِ ٜٗتظشٕ ثبش، دهیوبً-

 آٟ خذا...ٗٚ ثب چ٠ ًسی ثحث ٗی ًشدٕ...!

 ٕ ًشدی. حبال ثِٞ چٌبسٕ داضتی!خیٔی خت. دی٠ٛٝٞ-

 ث٠ ٛظش ٗیشسیذ اص ایٚ ثحث ٓزت ٗیجشد.

 دی٠ِ ُلتٜص كبیذٟ ٛذاسٟ. ا٠ُ ٝاست ٢ٖٗ ثٞد ٜٗتظش ٗی ٗٞٛذی.-

 دٖٓ ٗی خٞاست ١ٞٗبیٖ سا ثٌٜٖ. 

 خیؾ ثٌطٖ؟ٗی خٞای دٝثبسٟ ی٠ ًبسی ًٜی ٠ً -

 ایٜذكؼ٠ خٜذیذ.

تٞ . كؼالً ٠ِٗ ِٛلت٠ ثٞدٕ چبم ثطٞ، چ٠ٔ ثطٞ ثؼذاً ٗیبٕ ٗی خٞسٗت. ٜٗظٞسٕ ١٘یٚ ثٞد-

 تؼشیق ًٚ ثجیٜٖ اص سبٓٚ چ٠ خجش؟

 خذا ١یچ ًس سا اسیش یي دیٞا٠ٛ ٌٜٛذ. چٜذ ٛلس ػ٘ین پطت سش ١ٖ ًطیذٕ.

 خجشی ٛیست. ١ٜٞص ٗشثیبٗٞٙ ًبْٗ ٛطذٟ.-
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 ش ُزضت؟ًبكی ضبح چطٞس؟ خٞ-

 حشغٖ دسآٗذٟ ثٞد. ثشای ای٠ٌٜ حشظ اٝ سا ١ٖ دسآٝسٕ ُلتٖ:

 ثذ ٛجٞد. خیٔی حشف صدیٖ. ثیطتش ١ٖ دس ٗٞسد تٞ.-

 ثذٝٙ ای٠ٌٜ تؼدت ًٜذ پشسیذ:

 خت، چیب ُلتیٚ؟-

ای ٠ً ثشایص ایدبد ضذٟ خدبٓت سا ًٜبس ُزاضتٖ ٝ كوط ثشای ای٠ٌٜ اػػبثٖ اص دؿذؿ٠

 ثٞد آصاد ضٞد، ُلتٖ:

ثب ٞ ث٠ خبطش ای٠ٌٜ اسٖ ثبٗش سٝ ٝاسد ضٜبسٜب٠ٗ ٗٚ ًٜی ٝ خیبٓت ساحت ض٠، ِٛشاٛٚ ت-

 ٗٚ اصدٝاج ًٜی!

آٛوذس ٠ً ٗدجٞس ضذ دستص سا خٔٞی د١بٛص ثِیشد.  پوی صد صیش خٜذٟ. ثٜٔذ ٝ طٞالٛی...!

 ..!چطٞس ث٠ اصدٝاج ثب ٗٚ ٗی خٜذیذ.ثجیٚ حشغٖ ثیطتش ضذ. 

ٟ. ٢ٗذی خٞضص ٛ٘یبد ثب تبصٟ ٓیال ١ٖ ث٠ خبطش تٞ ثب ٛبٗضدش ث٠ ٗطٌْ خٞسد-

ای ٠ً یٌی ٗثْ تٞ سٝ داسٟ، ٝغٔت ٠ًٜ. چیٌبس ًشدی ٠ً ١یچٌی دٝستت خبٛٞادٟ

 ٛذاسٟ؟

اش ًٖ ٝ ً٘تش ٝ ثبالخشٟ هطغ ضذ. ایٜجبس ِٛب١ص ٠ٛ ضیطٜت داضت ٝ ٠ٛ طٜض ثٞد خٜذٟ

 ٝ ٠ٛ پٞصخٜذ ٗیضد. 
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ی٠ سبّ ٗیط٠ ٠ً تٞ ثِٞ. چیٌبس ًشدٕ ٠ً دٝستٖ ٛذاسٙ؟ ٗثالً دٝتب آدٗی ٠ً ث٠ صٝس -

ٗیطٜبسیطٞٙ ِٛشاٛٚ ی٠ ٝهت ثب ٗٚ اصدٝاج ًٜی. یب ٛبٗضد یٌی ٠ً ١یچ غٜ٘ی ثب ٗٚ 

ٛذاسٟ، اص تشس ٗٚ، ٗیخٞاد كشاس ٠ًٜ. ٗٚ ثب ایٜب، ثب ٗشدٕ خٞدٗٞٙ چیٌبس ًشدٕ ٠ً 

 تب حبال آسیجی ث٢طٞٙ صدٕ؟ دٝستٖ ٛذاسٙ؟

 اش ٓدٖ دسآٗذٟ ثٞد ٠ً ُلتٖ:دٖٓ سٞخت. اٗب آٛوذس اص خٜذٟ

٠ً  . ث٠ ١شحبّ دیِشاٙ سٝ ٛ٘ی دًٖٝٛی چ٠ كٌشی ٗی ٠ًٜ چوذسٕ ٠ً ٝاست ٠٘٢ٗ-

 . ٝٓی دس ٗٞسد خٞدٕ ٗی تٖٞٛ ی٠ طٞٗبس ثٜٞیسٖ. چشا ثب١بت ٗطٌْ داسٙ

 چشخیذ ٝ ًبْٗ سٝ ث٠ ٗٚ ٛطست ٝ خیٔی خذی پشسیذ:

 تٞ اص ٗٚ ثذت ٗیبد؟ یؼٜی دٝستٖ ٛذاسی؟ -

 دٖٓ سیخت.

 ٜٗظٞسٕ ٗثْ یبسی٠ٜ. اٝٛدٞس ٠ً یبسیٚ سٝ دٝست داسی.-

بٕ ثال١بیی ٠ً سشٕ آٗذٟ ثٞد ٝ ت٘بٕ ثال١بیی سا ٠ً سشٕ آٝسدٟ ثٞد چط٘بٖٛ سا ثستٖ ٝ ت٘

ی دیِش ٝ ی تشاصٝ ُزاضتٖ ٝ ثال١بیی سا ٠ً اص سشٕ سد ًشدٟ ثٞد، دس ًل٠دس یي ًل٠

 سپس چطٖ دس چط٢٘بی ٗطتبم ٝ ٜٗتظشش دٝختٖ.
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٠ٌٜٗ ١٘یط٠ ُلتٖ. خٞاة سٞآت سٝ ٗیذٝٛی. ٗٚ ١یچ ٝهت دست اص دٝست داضتٚ -

 ضتٖ، حتی ٝهتی اصت ٗتٜلش ثٞدٕ. اٗب...تٞ ثشٛذا

 ٛضدیٌتش ضذ.

 اٗب چی؟-

 دٝثبسٟ ٗچٖ ث٠ سٞصش اكتبد ٝ سشٕ دسد ُشكت ٝ پب١بیٖ ًشخت ضذ.

ٝاسٖ ػدیج٠ ٠ً دّ ضٌستٚ سٝ طجو٠ ثٜذی ٗی ًٜی. ا٠ُ تٞ ث٠ خبطش ٓیال، تٞ ُٞش -

یبسیٚ ٛضدی، ٗٚ ٗیضٖٛ. ٠ٛ ٝاس٠ ای٠ٌٜ ٓیال دٝست٠٘، ٝاس٠ ای٠ٌٜ ٗیتشسٖ دّ ضٌستٚ 

ٝاس٠ یبسیٚ ١ٖ ػبدی ثط٠. ٗیتشسٖ اٖٝٛ یبدش ثشٟ ٠ً ١ش دٓی، كشهی ٛذاسٟ ٗبّ ًی 

 بٝاٙ داسٟ. ت ،ثبض٠ ٝ چی ثبض٠، ١ش دٓی ٠ً ثط٠ٌٜ

 دستٖ سا خٔٞ ثشدٕ ٝ سٝی هٔجص ُزاضتٖ.

ایٜدب ٗیطی٠ٜ. ا٠ُ ثطٌٜیص ١ٖ اٝٙ آدٕ سٝ ضٌستی ١ٖ ی آدٗبست. خذا ایٜدب خ٠ٛٞ-

 سٝ.  شٝ ١ٖ خذا

 ٗچٖ سا ٛطبٛص دادٕ.

ثجیٚ داسٟ خٞة ٗیط٠. دی٠ِ خبش خیٔی ٗؼٕٔٞ ٛیست. ضبیذ چٜذ سبّ دی٠ِ اغالً -

 یبدٕ ٠ٛٞ٘ٛ ٠ً ی٠ سٝص خٞدًطی ًشدٕ.

 دستٖ سا سٝی سشٕ ُزاضتٖ.
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ایٜٖ خٞة ضذٟ. ٛ٘ی دٖٝٛ استخٞٛب سٝ ثب چی ث٢ٖ چسجٞٛذٙ اٗب اِٛبس خٞش خٞسدٟ. -

دی٠ِ ً٘تش دسد داسٕ.ً٘تش حٞاس پشتی داسٕ. ً٘تش غذای اٛلدبس ٗیطٜٕٞ. تبصٟ دی٠ِ 

 خٞاث٢بی ػدیت ٝ ؿشیجٖ ٛ٘ی ثیٜٖ.

 ث٠ پب١بیٖ اضبسٟ ًشدٕ.

 بٕٝ تش ضذٙ، تٜذتش ساٟ ٗیشٙ. ً٘تش ًشخت ٗیطٚ.ایٜب ١ٖ دی٠ِ ً٘تش ٗیٔشصٙ، ٗو-

اخٖ ١بیص ١شًسی سا ٗی تٞاٛست ثتشسبٛذ، اٗب ٗٚ سا ٠ٛ. ایٜجبس دست اٝ سا ُشكتٖ ٝ 

 سٝی هٔجٖ ُزاضتٖ.

ٝٓی ایٚ كشم داسٟ. دست دًتشا ث٢ص ٛ٘یشس٠. اغالً صخ٘ص ٗؼٕٔٞ ٛیست ٠ً ثتٞٛٚ -

ٟ ث٠ ١ٖ چسجٞٛذش، ٠ٛ ٗیط٠ ٠ٛ ٗیط٠ چسجص صد، ٠ٛ ٗیط٠ ثب پیچ ٝ ٢ٗشخٞثص ًٜٚ. 

دٖٓ ضٌست، اّٝ خٞدٕ ضٌستٖ ٝ ثؼذٕ خذا. ایٜدب ُچص ُشكت. ٝاس٠ ١٘یٜٖ ٝهتی 

ی ٗٚ ثٞد. خشاثص ًشدی. ثؼذ ٗیِی چٞٙ اص ٓحبظ ٗبٓی ٝ ٗٞهؼیتی ١ٖ سطحت خ٠ٛٞ

یؼٜی  ػ٘ٞ؟ یؼٜی چٞٙ پّٞ داسٕ، دّ ٛذاسٕ؟ شثٞدٕ اضٌبّ ٛذاسٟ؟ ٠ِٗ ٠٘١ چی پ٠ٓٞ پس

١ستٖ، حن داسی دٓ٘ٞ ثطٌٜی ٝ ١یچ ًس ١ٖ اصت ٛپشس٠ چشا؟  چٞٙ ١ٖ ٗٞهؼیتت

یؼٜی خذا ث٢ت ُلت٠ ایٚ چٞٙ پّٞ داسٟ دٓص سٝ ثطٌٚ، ًبسیت ٛذاسٕ؟ ٗدٞص ًتجی 

 ایٜدٞسی٠؟ُشكتی اصش؟ 

 ضذٟ ثٞد. ٝ سشد اش ًبٗالً خذیإ ثشداضت. چ٢شٟدستص سا اص سٝی سی٠ٜ
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 دٓت اص ٗٚ پشٟ!چوذس -

 ٓجخٜذ صدٕ.

ٛ٘یط٠. چٞٙ ضٌست٠. ٝاس٠ ١٘یٜٖ ٝهتی اٗشٝص ٛسیٖ ٝ ث٢شاد دس ٗٞسد پش ٛیست. پش ١ٖ -

ٗی دٖٝٛ تٞ ١یچ ٝهت ١٘چیٚ چٞٙ ی تٞ خٜذیذٕ. اصدٝاج حشف صدٙ، ٜٖٗ ث٠ اٛذاصٟ

چیضی سٝ اص ٗٚ ٛ٘ی خٞای. تٞ ١ٖ ٗی دٝٛی ٠ً ٗٚ ثبٗش سٝ دٝست داسٕ، خیٔی ١ٖ 

ی ت٠ٛٞ ثبػث ض٠ دٝست داسٕ. ٝٓی ١شدٝٗٞٙ ١ٖ ایٚ سٝ خٞة ٗی دٝٛیٖ ٠ً ١یچی ٛ٘

ٝ ١٘یٚ ثبػث ٗیط٠ تب اثذ ثب خطٖ ٝ ؿٖ  ثبس دٖٓ سٝ ضٌستی كشاٗٞش ًٜٖ چوذس ٝ چٜذ

  حسشت ث٠ ١ٖ ِٛبٟ ًٜیٖ.یب ضبیذٕ ٝ 

 دس حبٓی٠ٌ ٜٗتظش كٞساٙ خطٖ ٝ ٗتٔي ١بیص ثٞدٕ، پب١بیٖ سا دس آة تٌبٙ دادٕ.

 ای ٠ً خشاة ضذٟ ثیشٝٙ ٌٛشدی؟ پس چطٞس ٜٗٞ اص خ٠ٛٞ-

 سشٕ پبییٚ ثٞد.

 چطٞس ٗٚ ١ٜٞص اٝٛدبٕ؟ ثیٚ اٝٙ تی٠ٌ ١بی ضٌست٠؟-

 اٗب خٞاثص سا هبطغ دادٕ. اص ت٠ دّ.  سشٕ سا ثٜٔذ ٌٛشدٕ.

تٞ سٝ ١ٖ خشاش ثذٙ ٝ خٞٛت سٝ ث٠ دسد ثیبسٙ. هٔت ٜٗتظشٕ اٝٙ تی٠ٌ ١بی تیض چٞٙ -

 ٝاس٠ ١٘یٚ ٗحٌٖ اٝٛدب ٢ِٛت داضتٖ.

 سٌٞت ثیٜ٘بٙ طٞالٛی ضذ ٝ ثبالخشٟ اٝ ضٌستص.
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تٞ خبی سبٖٓ تٞ تٕ٘ٞ ایٚ سب٢ٓب ا٠ُ ثِٖ ٗٞكن ضذی چی؟ ا٠ُ ثِٖ اٝٙ تی٠ٌ ١ب، -

تٜٖ ٛزاضتٚ چی؟ ا٠ُ ثِٖ ثیطتش ٝ ث٢تش اص اٝٙ چیضی ٠ً كٌشش سٝ ٗی ًشدی اصٕ 

دیٞاس ٝ سوق دس ٝ چی؟ حبٓت خٞة ٗیط٠؟ ث٢تش ٗیط٠؟ ٝ تالكی ًشدی اٛتوبٕ ُشكتی 

  ت دسست ٗیط٠؟خ٠ٛٞ

حشك٢بیص هطَٜ ثٞد، ٗثْ سٝیبیی ٠ً دس ٗبضیٚ دیذٟ ثٞدٕ، ٛ٘ی تٞاٛست حویوت 

 ٌشدٕ. ٛ٘ی خٞاستٖ ایٚ خٞاة ت٘بٕ ضٞد.ٛثٜٔذ  سا بطش سشٕداضت٠ ثبضذ. ث٠ ١٘یٚ خ

٠ٛ. ث٢تش ٛ٘یطٖ. چٞٙ ٗی دٖٝٛ یب داسی ٗسخشٟ ٗی ًٜی، یب ثبص ٗیخٞای ی٠ چیضی -

 ثِی ٝ حبٖٓ سٝ ثِیشی.

 دستص سا سٝی غٞستٖ ُزاضت ٝ سشٕ سا ث٠ طشف خٞدش چشخبٛذ. 

ت سٝ ثِیشٕ. كؼالً ا٠ُ ِٛبٕ ًٜی ٗتٞخ٠ ٗیطی ٠ً ٠ٛ ٗسخشٟ ٗیٌٜٖ ٝ ٠ٛ ٗی خٞإ حبٓ-

 ٠ً تٞ حبٖٓ سٝ ُشكتی.

 ِٛب١ص ًشدٕ. ساست ٗی ُلت. دس غٞستص خجشی اص آٙ یبسش سیبٟ ٛجٞد. 

تبٝاٙ  ی٠ آدٕ دّ ٚضٌستی ٗی خٞإ ثِٖ، حن ثب تٞئ٠. ١یچی تٞ ایٚ دٛیب، ث٠ اٛذاصٟ-

ٛذاسٟ. ٝاس٠ ١٘یٜٖ یبسیٚ سٝ ادة ًشدٕ ٠ً دی٠ِ دّ ٛط٠ٌٜ. چٞٙ ٗٚ اص ػبهجتص خجش 

 داسٕ. 
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 چشا ثـض ًشدٟ ثٞدٕ؟ چشا دٖٓ ٗی خٞاست ١بی ١بی ُشی٠ ًٜٖ؟

كوط اٝٛی ٠ً  ًبس ١یچ دًتش ٝ پشستبسی ٛیست چٞٙ ٝاس٠ ١٘یٚ ُلتٖ ٜٗتظشٕ ثبش.-

 ت سٝ تؼ٘یش ًٜٖ.ضٌست٠ ٗی ت٠ٛٞ تشٗیٖ ٠ًٜ، اٝٗذٕ ٠ً خ٠ٛٞ

 ست ثپشسٖ، چٞٙ اص خٞاثص ٗی تشسیذٕ. ٛ٘ی خٞادٖٓ 

 ث٠ خبطش ثبٗش؟ چٞٙ ث٢ٖ احسبس دیٚ ٗی ًٜی؟-

 سا ثب اكسٞس تٌبٙ داد.سشش 

تٞ خٞاستی ٠ً ثب تٞ ثبض٠، ٗٚ ١یچ ٝهت دس ٗٞسد ثبٗش چیضی اص تٞ ٛخٞاستٖ. خٞدت -

٠ٛ ثب تٞ ٝ ٠ٛ  ،ث٠ خبطش ثبٗشٗٚ . ٖ، یبسیٚ ی٠ ٓحظ٠ ١ٖ ٝٓص ٛ٘ی ٠ًٜٜٖٗ ٛجبضٛجبضی، 

ا٠ُ ٝاس٠ ثبٗش پشستبس ثخٞإ، پشستبس ٗیِیشٕ، صٙ ای اصدٝاج ٛ٘ی ًٜٖ. ثب ١یچ صٙ دی٠ِ

ث٠ خبطش ثبٗش ٠ٛ ث٠ تٞ ٝ ٠ٛ ث٠ ١یچ ًس دی٠ِ احسبس دیٚ چی٠ آخ٠؟ ایٜٖ ثذٝٙ 

١ضاساٙ ثبس ثبثتص اصت ٜٖٗ٘ٞٛ، اٗب دیٚ ٝ اصدٝاج ٝ ایٚ چیضا سٝ  ٜٖٗ٘ٞٛ، ،دسست٠ٛ٘یٌٜٖ. 

 ی٠ خٞسی حشف ٛضٙ ٠ً اِٛبس ٜٗٞ ٛ٘ی ضٜبسی. ثشیض دٝس...! 

آسإ دستٖ سا ث٠ س٘ت غٞستص ثشدٕ ٝ ت٠ سیطص سا ٓ٘س ًشدٕ. ٗی خٞاستٖ ٗط٘ئٚ 

 ضٕٞ خٞدش است. 

٠ٌٜٛ سشٗب خٞسدی. تت داسی؟ حبٓت  تٞ ایٚ ٗبٗٞسیت آخش چیضی ث٠ سشت خٞسدٟ؟-

 خٞث٠؟
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ِٛب١ٖ ثب ١٘بٙ ٓجخٜذ ی یي هشٙ ث٠ اٛذاصٟ ٓجخٜذ ثذٝٙ ت٘سخش یبسش، چوذس خزاة ثٞد.

ثشخبست ٝ سكت ٝ ٗٚ حیشاٙ ٝ  چیضی ثِٞیذ٠ ثذٝٙ ایًٌٜشد ٝ ِٛب١ص ًشدٕ ٝ ثؼذ 

اكتبدٕ ٠ً یي سٝص دس دكتش  سؼذییبد  سا دس دٛیبی طٞكبٛی خٞدٕ س١ب ًشد. ث٠ث٢ت صدٟ 

 :ضؼشش ٛٞضت٠ ثٞد

 ٗب تشى سش ثِلتیٖ، تب دسدسش ٛجبضذ"

 اص خیبّ خبٛبٙ، دس خبٙ ٝ سش ٛجبضذؿیش 

 سٝی ١ش سپیذی، خبٓی سیبٟ دیذٕدس 

 "اص سیب١ی سِٛی دُش ٛجبضذ...ثبالتش 
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 یاسر:

 آیسای ٘بظ٘یٗ ذٛة ذٛزْ! 

سبعت چٟبض یب چٟبض ٚ ٘یٓ است. ٞٛا زاضز ضیطی ضً٘ ٔی ضٛز. ذٛاثٓ ٌطفتٝ است أب 

ثٝ عّت ٌطفتبضیٟبی فٛق اِعبزٜ ای وٝ زاضْ ٕ٘ی تٛا٘ٓ ثرٛاثٓ. ثبیس وبضوٙٓ. وبضی وٝ 

طای ا٘دبْ ث ثطای ضسبِت ذٛزْ ٞٓ ٘یست. فب٘ٝ ثطای ذٛضجرتی ٔٗ ٚ تٛ ٘یست.ٔتبس

ست. ثطای تٕبْ وطزٖ احٕس تٛست. ثطای آٖ است ٚظیفٝ ٞٓ ٘یست. ثطای ٞیچ چیع ٘ی

أب... ثٍصاض ثبضس. ایٟٙب ٞٓ  .چیعی اظ احٕس ثطای تٛ ثبلی ٍ٘صاضز _ثٝ لَٛ ذٛزت_زیٍط 

 ... ٔبَ ٔٗ ٚ تٛ ثبٞٓ ٔبَ آیسا ٚ احٕس ثب ٞٓ .تٕبْ ٔی ضٛز. ثبالذطٜ فطزا ٔبَ ٔبست

ثٕب٘ٓ. سطت ضا ضٚی سیٙٝ اْ  ثبالذطٜ ذٛاٞس آٔس. آٖ ضجٟبیی وٝ تبصجح زض وٙبض تٛ ثیساض

مسض ثٝ چمسض تٛ ضا زٚست زاضْ. چ .ثٍصاضْ ٚ ثٝ تٛ ثٍٛیٓ وٝ زضوٙبضت چمسض ذٛضجرتٓ

مسض حطف زاضْ وٝ ثب تٛ ثٍٛیٓ. افسٛس ٕٞٝ حطفٟبی ٘فس تٛ زض وٙبضْ احتیبج زاضْ. چ

چٝ عدت "یب  "أطٚظ ذستٝ ٞستی"ٔب ایٗ ضسٜ است وٝ تٛ ثٝ ٔٗ ثٍٛیی 

ٚ یب تٛ ثٍٛیی:  "زیٍط وی ٔی تٛا٘ٓ ثجیٕٙت؟"ٚ ٔٗ ثٝ تٛ ثٍٛیٓ وٝ:  "أطٚظضبزی؟

زیٛا٘ٝ ظ٘دیطی حبال "ٔٗ ثٍٛیٓ:  "ٔی ذٛاٞٓ ثطْٚ. ٔٗ وٝ ثبضٓ ثٝ وبضت ٕ٘ی ضسی."

ٕٞیٗ ٚ تٕبْ آٖ حطفٟب ٚ ضعطٞب ٚ سطٚزٞبیی وٝ زض _ٚ ٕٞیٗ  "چٙس زلیمٝ زیٍطثطیٗ.

زیساضٞبی ٔضحىی ضسٜ وٝ ٔطا ثٝ ضٚح ٔٗ ظثب٘ٝ ٔی وطس تجسیُ ثٝ ٕٞیٗ حطفٟب ٚ 

سطا٘دبْ اظ ٚ ٚحطت ٔی ا٘ساظز. ٚحطت اظایٙىٝ ضفتٝ ضفتٝ تٛ اظ ایٗ زیساضٞب ٚ حطفٟب 



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

2 
 

عطمی وٝ ٔحیظ ذٛزش ضا پیسا ٕ٘یىٙس تب پط ٚ ثبِی ثع٘س ٌطفتبض ٘فطت ٚ وسبِت ٚ ا٘سٜٚ 

 .ثطٛی

یسْ وبضْ ضا ایٗ ٔٛلع ضت یب ثٟتط ثٍٛیٓ سحط اظ تصٛض ایٗ چٙیٗ فبخعٝ ای ثٝ ذٛز ِطظ

 . ٌصاضتٓ وٝ ایٗ چٙس سغط ضا ثطایت ثٙٛیسٓ

آیسای ٔٗ: ایٗ پط٘سٜ، زض ایٗ لفس تًٙ ٕ٘ی ذٛا٘س. اٌط ٔی ثیٙی ذفٝ ٚ الَ ٚ  

 ذبٔٛش است، ثٝ ایٗ خٟت است...

ثٍصاض فضب ٚ ٔحیظ ذٛزش ضا پیسا وٙس تب ثجیٙی وٝ چٝ ٌٛ٘ٝ زض تبضیه تطیٗ ضجٟب 

ا٘س. ثٝ ٔٗ ثٙٛیس تب ٞطزْ ٚ ٞطِحظٝ ثتٛا٘ٓ آ٘طا ثطْٙٛ. آفتبثی تطیٗ ضٚظٞب ضا ذٛاٞس ذٛ

ثٝ ٔٗ ثٙٛیس تب یمیٗ زاضتٝ ثبضٓ وٝ تٛ ٞٓ ٔثُ ٔٗ زض ا٘تظبض آٖ ضجٟبی سفیسی. ثٝ 

ٔٗ ثٙٛیس وٝ ٔی زا٘ی ایٗ سىٛت ٚ اثتصاَ ظاییسٜ ظ٘سٌی زضایٗ ظ٘سا٘ی است وٝ ٔبَ 

ٙٛیس وٝ تٛ ٞٓ زضا٘تظبض ٘یست. ثٝ ٔٗ ث ٘یست، وٝ ذب٘ٝ ی ٔب ٘یست، وٝ ضبیستٝ ٔب ٔب

 .سحطی ٞستی وٝ پط٘سٜ ی عطك ٔب زض آٖ آٚاظ ذٛاٞس ذٛا٘س

 29ضٟطیٛض   92-احٕس تٛ 

 

 اخبظٜ ٔیسی ثیبْ زاذُ؟-

 ٌصاضتٓ. ثٝ سبعت ٍ٘بٜ وطزْ. ٘عزیه صجح ثٛز. وتبة ضا ثستٓ ٚ ضٚی پبترتی
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تٛ ٞٓ اذاللٟبی تط٘ح ضٚ زاضی ٞب. ٚاست ٟٔٓ ٘یست سبعت چٙسٜ. سطت ضٚ ٔیٙساظی -

 پبییٗ ٚ ٔیبی زاذُ.

 پچ پچ وٙبٖ ٌفت:

 زیسْ چطاغ اتبلت ضٚضٙٝ. ثیبْ؟-

 وٕی ذٛزْ ضا ثبال وطیسْ ٚ ثٝ تبج ترت تىیٝ زازْ.

زض ضٚ ثجٙس تب ٕٞٝ ضٚ ثیساض فمظ ؟ بظٜ ٔی ٌیطی زیٍٝٚسظ اتبلی یبسیٗ. ٚاسٝ چی اخ-

 ٘ىطزی.

 تٛ چطا ثیساضی؟ -

حطفٟبی تط٘ح  زستٟبیٓ ضا ضٚی سیٙٝ حّمٝ وطزْ. ضبیس اثط ضیط لٟٜٛ ثٛز ٚ یب ضبیس ٞٓ

 .تت ثبضشضٕب ٚ یب ضبیس فمظ ٍ٘بٜ

 ٕ٘ی زٚ٘ٓ. ذٛاة اظ سطْ پطیسٜ. زاضتٓ وتبة ٔی ذٛ٘سْ. ثیب ثطیٗ.-

 وٙبضْ ٘طست.

 تٛ؟ اٚ٘ٓ ّٔٛ ٔی ذٛ٘ی؟ضب-

 ی ٌٛضٓ ضا ذبضا٘سْ.الِٝ
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 ثٝ خع ایٙدٛض وتبثٟب، چیعی ٔیطٝ پیسا وطز؟ی ثبثب، وتبثرٛ٘ٝاظثٝ ٘ظطت -

 تط ٍ٘بٞٓ وطز. زلیك

 ثب ٔٗ لٟطی؟-

 ی ٔسبئُ ٔطثٛط ثٝ یبسیٗ ٚ ِیال ضا ٘ساضتٓ.٘فس عٕیمی وطیسْ. االٖ حٛصّٝ

لٟط ٘یستٓ. حمت ضٚ وف زستت ٌصاضتٓ. زیٍٝ آضٚٔٓ. تٛ چطا ثیساضی؟ عصاة ٚخساٖ -

 ٘صاضت ثرٛاثی؟

 ثٝ ضست ثٟٓ ضیرتٝ ٚ پطیطبٖ ثٛز.

ای وٝ فىط ٔی وٙی اْٚٞٛ. اٌٝ زٚ تب ٞٓ ٔیعزی تٛ ٌٛضٓ، ٔٙٓ آضْٚ ٔیطسْ. ثٝ ا٘ساظٜ-

 حمٓ ضٚ وف زستٓ ٘صاضتی.

 ِجرٙسی ظزْ ٚ ٌفتٓ:

فطزا وٝ ٔدجٛض ضی ٌطزٖ وح وٙی ٚ اظش ٔعصضت ثرٛای، اٚ٘ٓ خٛضیىٝ ٚالعبً اظ زِص -

 ی ٞعاضتب سیّی عصاة ٔی وطی.خجطاٖ ٔیطٝ. ثٝ ا٘ساظٜ ،زض ثیبز، ٞطچی ٔٗ وٓ ٌصاضتٓ

 آة زٞب٘ص ضا لٛضت زاز.

ثبضٝ زستص ضٚ ٞٓ ٔی ثٛسٓ. أب ِیال، ٔثُ تط٘ح ٘یست عصض ذٛاٞی ٔی وٙٓ. الظْ -

وٝ ظٚز ٔی ثرطٝ ٚ فطأٛش ٔی وٙٝ. ِیال اٌٝ ثرطیسٖ ثّس ثٛز، االٖ تٛ ایٗ حبَ ٚ 

 ضٚظ ٘جٛزیٓ. 
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ٔطا اسٓ تط٘ح زٚثبضٜ ضٚا٘ٓ ضا ثٟٓ ضیرت. اٍ٘بض ٚالعبً زض ظ٘سا٘ی پط اظ تىٝ ٞبی تیع ضیطٝ 

 س؟تط٘ح ظٚز ٔی ثرط ىطز٘سچطا ٕٞٝ فىط ٔی اْ ٔی وطز.ظذٕیٚ ٔطتت  ٌیط ا٘ساذتٝ ثٛز

ٔٗ ٔی زٚ٘ٓ ب زیٍٝ ثٝ ٔٗ ضثغی ٘ساضٜ یبسیٗ. یٝ ٌٙسی ظزی ثبیس زضستص وٙی. ایٙ-

شات تٛ، ایٙمسض وثیف ٘یست ٚ حطفبت اظ حطصٝ، أب ایٙٛ اظ ٔٗ زاضتٝ ثبش، آذطش اٚ٘ی 

وٝ ٚالعبً زِص ٔی ضىٙٝ ٚ زاغٖٛ ٔیطٝ ٚ ضٚظی ٞعاض ثبض ثٝ ذٛزش ِعٙت ٔی فطستٝ، 

 ذٛزتی. 

 ثٝ صٛضتٓ ٍ٘بٜ وطز.

  تٛ ٚالعبً ٞیچ ٚلت عبضك ٘طسی؟زازاش -

 ...!٘فطت اٍ٘یع ٚای اظ ایٗ سٛاَ

خٛاثت آضٚٔٓ ٔیىٙٝ. ضْ ثسٚ٘ٓ. ٚالعبً أطت ٘یبظ زا. أب ثپطسٓ ٔی زٚ٘ٓ ذٛضت ٕ٘یبز-

عطك یعٙی چی ٚ چی ثٝ سط یٝ آزْ ٔیبضٜ، آضٚٔٓ ٔیىٙٝ.  ٔی زٚ٘یتٛ ٞٓ ثفٟٕٓ ایٙىٝ 

 ٍٔٝ ٔیطٝ یٝ ٔطز تٛ سٗ تٛ ٞیچ ٚلت زِص ٚاسٝ یٝ ظٖ ّ٘طظیسٜ ثبضٝ؟

 ساز.اش اخبظٜ ٘ٔب٘سٜذٛزْ ثطإ٘ص أب ٍ٘بٜ ٔظّْٛ ٚ زض وبش ٔی تٛا٘ستٓ اظ ..ذسا...!آٜ.

 ٕٞیٗ ذبعط ذٛزْ ضا ٚازاض ثٝ پبسد زازٖ وطزْ.ثٝ 
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ٚلتی ٚاسٝ اِٚیٗ ثبض ثبٔط ضٚ تٛ ثغّص زیسْ، اِٚص ٘ٝ. أب  اَٚ اظثٕط ضٚ زٚست زاضتٓ. -

اضٜ ثٟص ضیط ٔیسٜ، زِٓ ِطظیس. عّیطغٓ ٕٞٝ چی، ثعس اظ تِٛس ثبٔط، زیٍٝ زٚلتی زیسْ 

 زِٓ ٕ٘ی ذٛاست اظ زستص ثسْ. ظٚضٔٓ ظزْ، أب ٘طس. ضاحت ضسی؟

 غٕی وٝ زض چطٕص ثٛز، ٚسعت ٌطفت.

وبش ایٗ حدٓ اظ ٔمبٚٔت  پس چغٛضی ٚاسٝ اعسأص ضفتی؟ چغٛض تحُٕ وطزی؟-

 ضٚ ثٝ ٔٙٓ یبز ٔیسازی وٝ ثب ٞط ثبزی ٘طىٙٓ. 

 ظزْ.پٛظذٙس 

ذٓ ثطی یعٙی حتی تٛ ضغُ ٔٗ، وسی ثٝ احسبسبت یٝ ٔبٔٛض تٛخٝ ٕ٘ی وٙٝ. -

فمظ یٝ ٘ظط ٔمبٔبت ثبال زستی، ثٕط اظ ضىستی ٚ ثٝ ٟٔطٜ سٛذتٝ ثٝ حسبة ٔیبی. 

ی ٔٗ. ٔٗ حتی خطات ٘ىطزْ اظ احسبسٓ ثٝ ثٕط ثب صٕیٕی تطٚضیست ثٛز، ٘ٝ ٔبزض ثچٝ

  .ٚاسٝ ٕٞیٗ وبضی ضٚ وٝ ثبیس ا٘دبْ ٔیسازْ، ا٘دبْ زازْ تطیٗ زٚستٓ ٞٓ صحجت وٙٓ.

 ِجب٘ص ٔی ِطظیس.اٍ٘بض 

 . زازاش ضسی ٚاضز ایٗ ٚضعٝ ٕ٘یوبش -

 اْ ٌطفت.ذٙسٜایٙجبض 

٘جٛز ایٙدٛضی ثطٝ، أب یبضبض ٕٞٝ چیع ضٚ تغییط ایٙٓ اظ زستٝ ٌّٟبی یبضبض ثٛز. لطاض -

ٞٙٛظ حسطت ایٙىٝ زٚ وّٕٝ ثب یبضبض حطف ثع٘ٓ ٚ اظش ثپطسٓ وٝ چطا ایٙىبض ضٚ ثب زاز. 
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 . چٖٛ ٚالعبً ٔی ذٛاست ذٛزوطی وٙٝاٍ٘بض ازٜ ٚ وطٛضش وطز، ضٚ زِٕٝ. ٔٗ ٚ ذب٘ٛ

  ثٝ فدیع تطیٗ ضىّص.ٓ اٚ٘ ٔی زٚ٘ست آذط ایٗ وبض، ٔطٌٝ.

ٚاسٓ احتٕبالً ٔیٕطزْ. ٞٙٛظْ ٚ یٟٛ چطٕٓ ثٝ خسسش ٔی افتبز،  ثٛزْٔٗ اٌٝ خبی تٛ -

 ؟ٚ ذٓ ثٝ اثطٚ ٘یبٚضزی سٛاِٝ چغٛض تٛ اٖٚ ثطٞٝ اٟٕٚ٘ٝ ثال ضٚ تحُٕ وطزی

ضٚحٓ ز٘یب  سٕتی اظلچغٛض اْ ٚ ٞطثبض چٝ ٔی زا٘ست ٔٗ تب وٖٙٛ چٙس ثبض ٔطزٜیبسیٗ 

 ضا تطن وطزٜ ثٛز؟ ٌفتٙص چٝ فبیسٜ ای زاضت؟

ذسا ثبض أب٘تی ضٚ وٝ آسٕبٖ ٘تٛ٘ستٝ ضاظ آفطیٙص ا٘سب٘ٝ. ٚلتی ٌصضت زیٍٝ. ایٗ -

وبفیٝ تٛ تحُٕ وٙٝ ضٚ زٚش آزْ ٌصاضتٝ، یعٙی ٔی زٚ٘ستٝ تحّٕص چمسض ظیبزٜ. فمظ 

 سضت ٚالعیت ضٚ ثفٟٕی.ضطایغص لطاض ثٍیطی تب ل

 تیطٜ ٚ تبضتط ضس.ٍ٘بٞص 

 تب حبال ٘تٛ٘ستٓ ثٝ تٛ ثٍٓ.أب ٞط ضٚظ اظ ذٛزْ ٔی پطسٓ. یٝ سٛاَ ضٚ ..زازاش.-

 ضا ثطای چیعی وٝ ٔی زا٘ستٓ چیست، آٔبزٜ وطزْ.ذٛزْ 

 ذت؟-

 ضا زظزیس.چطٕب٘ص 
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ذطش چی آست ٚ بضٜچطا ثب ٚخٛزیىٝ ٔی زٚ٘ستی چىچطا اظ ثٕط ثچٝ زاض ضسی؟ -

ٞط ضٚظ چٝ ظخطی ٔی وطی. ٚ ٔیجیٙٓ زٚ٘ٓ ٔی  ثبٔط ثٝ ٚخٛز ثیبز؟ ٔیطٝ اخبظٜ زازی

 چطا ایٗ ظخط ضٚ ثٝ خٖٛ ذطیسی؟ ایٙٓ یٝ زستٛض اظ ٔمبٔبت ثٛز؟

ضبیس ٔی ذٛاست ٔطا یب  لصس خب٘ٓ ضا وطزٜ ثٛز. ٔطتایبسیٗ  ٘فسٓ سٍٙیٗ ضسٜ ثٛز.

 وٝ زض ثستطیٗ ضطایظ ضٚحی ٞٓ ٘ىطزٜ ثٛزْ.ثٝ وفط ثیب٘ساظز. وبضی 

ضبیسْ ٔی ذٛاست یٝ زِیُ یب ٘ٝ. زستٛض ٘جٛز. ضبیس ذسا ٔی ذٛاست حبِٓ ضٚ ثٍیطٜ، -

ٔٗ ٚاسٝ ثٝ ٚخٛز ٘یٛٔس٘ص ٚاسٝ ظ٘سٜ ٔٛ٘سٖ ثٟٓ ثسٜ. ٕ٘ی زٚ٘ٓ وسٚٔطٝ. چٖٛ 

ثبٔط ٚاسٝ ، ی ٔٗ ذبضج ثٛز ٚ االٖٞطوبضی ثّس ثٛزْ ا٘دبْ زازْ. اٍ٘بض ایٗ لضیٝ اظ اضازٜ

 . ٔٗ ٞٓ زضزٜ ٚ ٞٓ زضٖٔٛ

 ذطٜ ِجرٙس ظز.ثبال

زضٔٛ٘ٝ. ٚلتی غص  ی آزٔبی ایٗ ذِٛ٘ٝٚی ٚاسٝ ٔٗ ٚ ٕٞٝٚاسٝ تٛ ضبیس زضز ثبضٝ -

غص ٔیرٙسٜ، ٞطچی ثسثرتی زاضیٓ یبزٖٔٛ ٔیطٜ. ٔٙٓ ٕ٘ی زٚ٘ٓ ایٗ تٙجیٝ ثٛزٜ یب 

تطٛیك، ِٚی زْ ذسا ٌطْ وٝ ایٗ ثچٝ ضٚ ثٟٕٖٛ زاز. حتی اٌٝ ذٛاستٝ حبَ تٛ ضٚ 

 ثٍیطٜ، ثٝ ثمیٝ حبَ زازٜ.

یبز ثبٔط، ِت ٔطا ٞٓ ثٝ ِجرٙس ثبظ وطز. ثبٔط ثب آٟٕ٘ٝ ٔعصٛٔیتص، ٕ٘ی تٛا٘ست تٙجیٝ 

 ثبضس. 

**** 
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 ترنج:

ثٝ عٕطْ ٘سیسٜ ثٛزْ، وسی ثٝ ایٗ ٚسعت ٚ ضست اضه ثطیعز. حتی ذٛزْ ٞٓ زض 

اْ ضا ٞٓ ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ثستطیٗ ضطایظ ٕٔىٗ ایٙغٛض ٌطیٝ ٘ىطزٜ ثٛزْ. زٞبٖ ثبظ ٔب٘سٜ

       ضا ذیّی لجَٛ زاضتٓ، ٔی زا٘ستٓ زضٚغ ٕ٘ی ٌٛیس، أب یبسیٗ ضا ٞٓ ِیال ثجٙسْ. 

ثٛز، یبسیٗ ٕ٘ی تٛا٘ست  ٔحبَ ٔی ضٙبذتٓ، ایٗ حطف اظ زٞبٖ یبسیٗ ٔحبَ ثٛز.

  ایٙمسض ثیطحٓ ثبضس.

ٔی زٚ٘ٓ، الظْ ٘یست وسی ثٍٝ، زضستٝ تٛ ٕٞیطٝ ٔثُ یٝ ذٛاٞط ثبٞبْ ضفتبض وطزی، -

ضیطیٗ ذبْ٘ٛ ٔثُ ٔبزضْ ٚ ثمیٝ ٔثُ یٝ عضٛ اظ ذب٘ٛازٜ، أب  یب ضضبذبٖ ٔثُ پسضْ، یب

ٔٗ ٞیچ ٚلت خبیٍبٜ ذٛزْ ضٚ فطأٛش ٘ىطزْ. ٔی زٚ٘ٓ ٔب ذسٔتىبضیٓ، ٔی زٚ٘ٓ 

ذٛضطٖٛ ٕ٘یبز، أب ٕٞیطٝ سعی وطزْ وٕه ٚظبیفٕٖٛ چیٝ، زضستٝ ٔبٔبٖ ٚ ثبثب 

ی ٌُ ثٛز. فمظ ، زیسْ ٔثُ زستٝثٝ ذسا ٚلتی ضفتٓ اتبق یبسیٗ زستطٖٛ ثبضٓ،

ٞیچ ٚلت ایٙدٛضی ٘طىستٝ ثٛزْ پیص چطٓ یبسط ذبٖ. اٚ٘ٓ ذٛاست ٔٙٛ تحمیط وٙٝ. 

 تط٘ح، ٞیچ ٚلت...!

 ی یبسط ضا ٔی فٟٕیسْ. حبال زِیُ فطیبزٞبی ثی سبثمٝ

بال ٞٓ ایٙدٛضی، ایٗ پسطعٕٛی تٛ چطا زست اظ سط یٝ عٕط ثب وبضاش عصاثٓ زاز، ح-

 ٔٗ ثطٕ٘یساضٜ؟
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زستی ثٝ ٔٛٞبیص  سطش ضا زض آغٛش ٌطفتٓ. ٔطرص ثٛز تٕبْ ضت ضا ٌطیٝ وطزٜ.

 وطیسْ ٚ ٌفتٓ:

ضٚ ثٍیطٖ، اٖٚ اظ یبضبض،  ظٟ٘بی ایٗ ذٛ٘ٝٞطوسٔٛضٖٛ لسٓ ذٛضزٖ یٝ خٛضی حبَ -

 اٖٚ اظ یبسط، ایٙٓ اظ یبسیٗ.

 ٚ زض زَ اظ پسضْ ٞٓ یبز وطزْ.

ی ٔب ٞستیٗ. ٔٗ تٛ ٘ت ٞٓ ذسٔتىبض ٘یستٗ، ضٕب ذٛ٘ٛازٜتٛ وّفت ٘یستی، ثبثب ٚ ٔبٔب-

ی ضٕب ٚ وٙبض تٛ ثعضي ضسْ. یعٙی ٕ٘ی زٚ٘ی یبسیٗ ایٗ حطفب ضٚ اظ حطصص ظزٜ؟ ذٛ٘ٝ

 ٌٚط٘ٝ اصالً ٕٞچیٗ آزٔیٝ؟

 ثٝ ٞك ٞك افتبزٜ ثٛز.

تٛخیٝ ٘ىٗ تط٘ح. حسالُ تٛیی وٝ ٕٞیطٝ زِت اظ یبسط ضىستٝ تٛخیٝ ٘ىٗ. تب ٕٞیٗ -

زیسْ ٚخسا٘ٓ زضز ٔیٍطفت وٝ  ٔیوٝ ٕٞچٙبٖ ٚاسص پط ٔیعز، ٟٔسی ضٚ  جٓلّزیطٚظ، 

ٔطتت اٚ٘ٛ ثب یبسیٗ ست ثٝ اٖٚ خٛاة ٔثجت زازْ. چطا ٚلتی ٞٙٛظ زِٓ پیص یىی زیٍٝ

ش ٔیىطزْ. ثب ضفتبضای ثی ضیّٝ پیّٝ ٚ ضاحتص، ثب ٟٔطثٛ٘یص، ثب ضٛخ عجعیص، ٔمبیسٝ

ُ ثطٌی وٝ اظ زضذت ثیفتٝ، اظ أب زیطٚظ اظ چطٕٓ افتبز. ٔثذبوی ثٛز٘ص. فطٚتٙی ٚ ثب 

 ی ٌٙس وبضیبش، زٚست زاضتٓ. أب زیٍٝ ٘ساضْ.چطٕٓ افتبز. ٔٗ یبسیٗ ضٚ ثب ٕٞٝ

ی ٔٗ ٚ یبسط ی ٔٗ ضسیسٜ ثٛز. یب ضبیس ٞٓ ثستط، ضاثغٝپٛظذٙس ظزْ. ِیال ٞٓ ثٝ ٔطحّٝ

ه ی یبسیٗ ٚ ِیال ثٝ یىسیٍط، ٕٞٝ چیع ضا ٔثُ ٔىعت ضٚثیپیچیسٌی ٘ساضت. أب عاللٝ
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زِٓ ٔی ذٛاست ثطایص تعطیف وٙٓ وٝ یبسط چٝ ثط سط یبسیٗ آٚضزٜ  پیچیسٜ وطزٜ ثٛز.

 ٚ وٕی آضاْ ثٍیطز، أب زِٓ ٘یبٔس غطٚض یبسیٗ ضا ثطىٙٓ. 

ثبضٝ ععیعْ، ثبضٝ خٛ٘ٓ، زیٍٝ زٚستص ٘ساضتٝ ثبش، اصالً چٝ ثٟتط. اظ ایٗ ثٝ ثعس -

االٖ ٔثُ سً پطیٕٛ٘ٝ. تط ٔیطٝ. اٚ٘ٓ یٝ غّغی وطزٜ وٝ ٔغٕئٙٓ ظ٘سٌیت ضاحت

 ایٙمسض ذٛزت ضٚ اشیت ٘ىٗ.

ٔی زا٘ستٓ ٕ٘ی ضٛز، ایٟٕٙٝ ظخط وطیسٖ اظ ٓ. ٘عٔفت ٔی حطفٞٓ ٔی زا٘ستٓ ذٛزْ 

  سی وٝ زٚست ٘ساضز، تب ایٗ حس ضست زٚست زاضتٗ ثٛز، آزٔی اظ سرٗ زضضت و

 ض٘دس.  ٕ٘ی

 اظت عصضذٛاٞی ٔیىٙٝ.  ٚ ٔیبزٔیسْ لَٛ یبسیٗ ذیّی زَ ٘بظوٝ. -

 اش ضا ثبال وطیس.ثیٙی

 زیٍٝ چٝ اضظضی زاضٜ؟ ٔثالً یبسط اٌٝ ثیبز اظت عصضذٛاٞی وٙٝ ٔی ثرطیص؟ -

اْ ٌطفت. ِیال ودبی وبض ثٛز؟ ٔٗ ثب ٕٞبٖ ٍ٘بٜ ٚ حطفٟبی زیطجص ثرطیسٜ ذٙسٜ

 ذجط ٘ساضتٓ. أب ٌفتٓ: ٞٓ تط ٚ ذٛزْ ثٛزٔص. ٚ یب ضبیس ذیّی ٚلت پیص

ی ایٗ سبِٟب ٕٞٝ ضٚ ٔی ثرطٓ. چیع یبسط اٌٝ فمظ یٝ ثبض اظ ٔٗ عصضذٛاٞی وٙٝ ٕٞٝ-

یبسط ٚ یبسیٗ ضٚ ثب  اصالً اعتمبزی ثٝ عصضذٛاٞی ٘ساضٜ.اٖٚ  ضٚ ٔی ثرطٓ. أب ٕ٘ی وٙٝ.

 ٞٓ ٔمبیسٝ ٘ىٗ.
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ای وٝ ثٝ زض ذٛضز سجت ضس، ِیال ثٝ سطعت اضىٟبیص ضا پبن وٙس ٚ ضبِص ضا ضطثٝ

 خّٛ ثىطس.

 ثّٝ؟-

چمسض  ضفتٝ ثٛز.آزض ثبظ ضس ٚ زیسٖ یبسیٗ ٞطزٚیٕبٖ ضا ثٟت ظزٜ وطز. چمسض ذطاة ٚ 

 ْ ضا ضطحٝ ضطحٝ وطز.اش خٍطسط فطٚ افتبزٜ زِٓ ثطایص ضفت.

 ٖٛ، حسیٗ ثبثب ٌفت اٚٔسی ایٙدب.ی ذٛزتضفتٓ زْ ذٛ٘ٝ-

 ِیال اظ خب ثطذبست ٚ ٌفت:

ٞطحبَ ثٝ وبض زاضتٓ. ذبْ٘ٛ ٔعصضت ٔیرٛاْ وٝ لجّص اظ ضٕب اخبظٜ ٍ٘طفتٓ. ثب تط٘ح -

وفطبتٖٛ ٚاوس  اٚ٘ٓ صبحت وبضْ ٔحسٛة ٔیطٝ. حبال چیعی ضسٜ؟ اتبلتٖٛ وثیفٝ؟

 ٘رٛضزٜ؟ ِجبسبتٖٛ اتٛ ٘طسٜ؟

ٌٛضٟبی یبسیٗ سطخ ضس. احسبس وطزْ ثٟتط است تٟٙبیطبٖ ثٍصاضْ. أب یبسیٗ اخبظٜ 

 ٌفت:٘ساز ٚ 

 ثٕٖٛ تط٘ح.-

 یه لسْ وٛچه خّٛ ضفت. یبسیٗ  زِٓ ثطای خفتطبٖ وجبة ثٛز.

ٔی زٚ٘ٓ اظ زستٓ زِرٛضی. ٔی زٚ٘ٓ عصضذٛاٞی ٞٓ چیعی ضٚ حُ ٕ٘ی وٙٝ. چٖٛ -

 یٝ عٕط عصضذٛاٞی وطزْ ٚ فبیسٜ ٘ساضت.
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 اضىٟبی ِیال، عّیطغٓ تالضی وٝ ٔی وطز، اظ چطٕص خبضی ضس.

آتیص ٌطفتٝ ٚ ٔی زٚئٝ ذٛزتٓ ٔی زٚ٘ی تب فیٟب ذبِسٚ٘ٓ سٛذتٝ. ٔثُ آزٔی ضسْ وٝ -

ٚ ثبعث ٔیطٝ ٞطچی سط ضاٞطٝ ثسٛظٜ. تٛ اظ آزٔی وٝ آتیص ٌطفتٝ ٚ زاضٜ ٔی ٔیطٜ، 

 ؟چٝ ٔی زٚ٘ی

زِٓ ٔی ذٛاست زستٓ ضا زٚض ٌطزٖ یبسیٗ ثٙساظْ ٚ ثجٛسٕص. ٔٗ تحُٕ ایٟٕٙٝ غٕص 

 ضا ٘ساضتٓ.

ی ظزْ ٔٗ آتیص ٌطفتٓ، زِٓ ذٛاست تٛ ضٚ ٞٓ ثسٛظٚ٘ٓ. ِٚی ضاٞص اٖٚ ٘جٛز. حطف-

وی . سً ٔٓحسیٗ ثبثب ٚ ظضی ذب٘ٛ ذبن پبیٔٗ  وٝ ذٛزْ ٞٓ ثٟص اعتمبز ٘ساضتٓ.

ْ ٔٙٛ تط ٚ ٓ وٝ ثرٛاْ ثٝ اٚ٘ب یب ثٝ تٛ تٛٞیٗ وٙٓ؟ ظضی ذبْ٘ٛ ٔثُ ٔبزض ٘ساضتٝثبض

حس حتی ثعضی ٚلتب ذطه وطز. حسیٗ ثبثب، ثیطتط اظ ثبثبی ذٛزْ ٞٛأٛ زاضت. ٔٗ 

یٝ ٘فط  چطٓ خّٛی زْٚ٘ٓ. ٔی ضی ذٛزْ زٚست زاضٕبٞب ضٚ ثیطتط اظ ذب٘ٛازٜٔی وطزْ 

یٝ ٘فط زیٍٝ ذٛزْ ضٚ ذطز چطٓ خّٛی  ٓ اٚٔسْ ایٙدب وٝاال٘ ، غّظ وطزْ.ذطزت وطزْ

 وٙٓ. 

 ٚ ٕٞبٖ ِحظٝ پیص پبی ِیال ظا٘ٛ ظز ٚ پط ضبِص ضا ٌطفت ٚ ثٛسیس ٚ ٌفت:

ٔثُ  وٝ ضٛٞط زاضی، ...حبال......حبالٔعصضت ٔیرٛاْ. اٌٝ یٝ ظٔب٘ی عطمٓ ثٛزی، حبال-

ای اٌٝ فىط وٙی ٔیرٛاستٓ، ذیّی زیٛٚ٘ٝذٛاٞطٔی. ٔٗ تٛ ضٚ ٚاسٝ اثس، ٚاسٝ ظ٘سٌی 
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حتی یٝ ثبض ٞٓ ثٝ چطٓ ذسٔتىبض ٍ٘بٞت وطزْ. ٔٗ فمظ آتیص ٌطفتٝ ثٛزْ ِیال، فمظ 

 چٝ ٔی زٚ٘ی آتیص ٌطفتٗ چٝ حبِیٝ؟تٛ  آتیص ٌطفتٝ ثٛزْ.

ثب ِیال ذٛاستٓ فطاض وٙٓ. ٘ساضتٓ. ٔی تحُٕ ِطظیس.  ٔیظا٘ٛا٘ٓ ثغض ٔٗ ٞٓ تطویس. 

وٝ ِجٟبیص ضا ثٝ ضبِص ضا یبسیٙی اش ذٓ ضس ٚ ظیط ثبظٚی تٕبْ اعتمبزات ٔصٞجی

ضیرت،  ٕٞب٘غٛض وٝ ضط ضط اضه ٔیطذیعز ٚ ٌطفت ٚ ٚازاضش وطز ث ،چسجب٘سٜ ثٛز

 ٌفت:

ذیّی ٚلتٝ ٔی زٚ٘ٓ چٝ  .یبسیٗ ذبٖ ٔٗ ذیّی ٚلتٝ ٔعٙی آتیص ٌطفتٗ ضٚ ٔی زٚ٘ٓ-

ضٕب ٕٞص چٙس ٚلتٝ آتیص ٌطفتیٗ، ِٚی ٔٗ ٞطثبض یٝ زذتط خسیس ضٚ تٛ  حبِیٝ!

ٔی زٚ٘یٗ  زیٍٝ ٙیٗ چمسض سرتٝ؟ حبالیث یٔزیسْ آتیص ٔی ٌطفتٓ.  ظ٘سٌیتٖٛ ٔی

ٔٙٛ زضن  ٚلتی وسی ضٚ وٝ زٚست زاضی ثب یىی زیٍٝ ثجیٙی چغٛضی ٔی سٛظی؟ حبال

ٔی وٙیٗ؟ ٔٙٓ سبِٟب سٛذتٓ أب ٘سٚیسْ وٝ ثمیٝ ضٚ ٞٓ ثسٛظٚ٘ٓ. اٚ٘مسض سٛذتٓ تب 

 ذٛزْ ذبوستط ضسْ.  

 ثٝ یبسیٗ اعتطاف وطز.ٔستمیٕبً ثبالذطٜ ِیال ٞٓ، عطمص ضا ٚ 

حتی اٌٝ ثجرطٝ ٞٓ فطأٛش آزْ چغٛض ٔی تٛ٘ٝ وسی ضٚ وٝ آتیطص ظزٜ ثجرطٝ؟ -

٘تظبض ثرطص اآزٔی وٝ آتیطص ظزیٗ . اظ اٖٚ ظذٓ، تب اثس عفٛ٘یٕٝ٘ی وٙٝ. خبی 

ْ، اظتٖٛ عصض ثرٛاٚ  ْثیب ْٔٙی وٝ ضٕب ضٚ آتیص ظز٘ساضتٝ ثبضیٗ، ٚ فىط ٘ىٙیٗ اٌٝ 

 ٚ ضٕب ٞیچ ٚلت ٕ٘ی تٛ٘یٓ ٕٞسیٍٝ ضٚ ثجرطیٓ.. ٔٗ ثجرطیسٔٗ ضٚ ٔی تٛ٘یس 
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زاضتٙس اظ احٕك زٚ عمت ثٙطیٙٓ ٚ زذبِت ٘ىٙٓ. ایٗ عبلت ٘یبٚضزْ. ٘تٛا٘ستٓ زیٍط 

ٞیچ عطمی زض ایٗ ثٗ ثست ِعٙتی ٔطز٘س ٚ ثبظ زیٛاٍ٘ی ٔی وطز٘س. ضبیس  عطك ٞٓ ٔی

اٌط یه سبعت حتی ضا زاضت.  أتحب٘ص یٗ عطك اضظشاثٝ ثبض ٕ٘ی ٘طست، أب 

 ٕٞیٗ ذبعط فطیبز ظزْ. ثٝ  اش ٔی وطز٘س.تدطثٝ

 وٙیس. ثسٝ زیٍٝ. ثس -
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 ٤ش د٠ ٤ٛضٚبٜ ث٣ ٚٝ ٞٓشیستٟذ.

ثس َٟیذ دی٣ٓ. ی٣ ٞٓب٢ ث٣ حبٔ ٠ س٠ص خ١دت١ٜ ثٟذاصیٝ. ثس٣ ٖدجبصی...ثس٣ -

ٟٚطى...ثس٣ َی٣ٟ...! نُش ٚی َٟیٝ پیذا َشدٜ َسی ٣َ ایًٟذس د٠ستت١ٜ داضت٣ ثبض٣ 

ٓی پیص ٥ٚذی ٣َ ذٜ ساحت٣؟ ٤ٛیٝ ت١ ٖیال، ٣ٓٚ ٞٛیَشدیٝ ؾبضى ضساحت٣؟ نُش 

٤ستی ث٣ یبسیٝ نُش ٚی َٟی، ت١ یبسیٝ، تب حبال، ت١ َٕ ؾٛشت ایًٟذس داق١ٜ ٠ 

انتعبح ث١دی؟ ت١ ثب ٥ٚذی ٚی خ١ای خبی خبٖی یبسیٝ س٠ پش َٟی؟ ت١ ثب دختشای 

بٔ اٚتحبٜ َشدیٝ. سٞٓبسّٞ ٚی خ١ای خبی خبٖی ٖیال س٠ پش َٟی؟ ٞٛیط٣. ای٣ٛ٥ٟ س

. چشا ٞٛی ن٥ٛیٝ ٣َ ٞٛیط٣؟ َی اص ٠ ٚب ٞٛیط٣ آيب خ١ٜ، ٞٛیط٣. ْٟذ صدیٝ ث٣ خ١دت١ٜ

ی ؾجشت ٞطذ٘؟ ٟٚی ٣َ ت١ ی خ١دش خجش داس٢؟ ٚٝ ٠است١ٜ آی٣ٟی دی٣ٓی٣ ديی٣ً

ٖجبس ؾش٠سی ٚی سيصیذ٘ ٠ ٚی چشخیذ٘ ٠ اص ٖیٗی ؾبضى تش ث١د٘، ت١ ی٣ چطٙ ث٥ٙ 

 صدٜ ؾطًٙ س٠ اص دست داد٘. 

 ا٘ ١َثیذ٘.ث٣ سی٣ٟ

١ٟ٤ص داقص ایٟدبست. ثب ٠خ١دی٣ُ دس٠ـ ث١د ١ٟ٤ص داقص ایٟدبست. چ١ٜ دس٠قطٙ -

يطّٟ ث١د. چ١ٜ دس٠قطٙ ضیشیٝ ث١د، چ١ٜ دس٠قطٙ د٠ست داضتٙ. حبظش٘ ٣ٛ٤ چیض٘ 

نُش ٚی َٟیذ چشا ٤یچ س٠ ثذ٘ ٠ ی٣ ثبس دی٣ٓ ا٠ٜ حس تٟذ ٠ دی٣ٞ٠١ ٠اس س٠ تدشث٣ َٟٙ. 

ٞٛیٓٙ سجحبٜ. چ١ٜ ٚی تشسٙ، چ١ٜ ٚی ت١ٞٙ اص ٚیالد ٚتٟهش  ٠يت ث٣ خبی ٚیالد،

ثبضٙ، اٚب اص سجحبٜ ٣ٞ. ا٣ٛ٥ٞ٠ ثال سش٘ آ٠سد ٠ ١ٟ٤ص٘ ٚیتشسٙ خ١ٗش خ١د٘ س٠ ثجبص٘. 
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ث٣ آد٘  ا٣ْ دس٠قٙ ثبض٣ ثبص٘چ١ٜ ؾطى، حتی ٚی تشسٙ ایٟذنؿ٣ اسیش سجحبٜ ثطٙ. 

یٟص، ٠ايؿیص س٠ داسیٝ، ا٠ٜ ٠يت ضٛب د٠تب احٛى، داسی صٞذ٢ ١ٚٞذٜ ٚیذ٢. اٞٓیض٢

ٚی ْزسیٝ؟ نُش َشدیٝ تُشاس ٚیط٣؟  اسش س٠ داسیٝ ٠ ایٟد١سی ساحت اصشدی٣ٞ٠١ ٠

ٚثٕ ٖجبس٣ ثشیٝ ت١ ثبصاس ثٓشدیٝ ٠ پیذاش َٟیٝ ٠ ثخشیٟص؟ نُش َشدیٝ نُش َشدیٝ 

خ١د خذا ٤ٙ آنشیٟص دٞیب ثش ٚذاس ؾًٕ ٠ ٟٚط٣ً؟ ٣ٞ داداش ٚٝ، ٣ٞ خ١ا٤ش ٚٝ، َٕ ایٝ 

. ؾطى یؿٟی نٟب ضذٜ، ا٠ٞد١سی ٣َ ضٛس تجشیضی ضذ. ش ؾطى ضش٠ؼ َشدثطش س٠ اص س

٠اسطۀ ثیبٜ حبٔ ؾطى است، ١ٚسیًی چ٣ تب حذ٠دی  آٜ"ٞطٟیذیٝ ١ٚالٞب چی ٚی٣ٓ؟

 دسست٣ "ست.ی ؾًٕ ٠ ؾطى ٠اس٣ٞ٠ٚشتج٣"ٚی٣ٓ ٞطٟیذیٝ  ."است ٣ٞ ؾًٕ ٠ ٟٚطى

 ٠ ٟٚطًی َذ٠٘ ؾبضًی ٚی ت٣ٞ١ ؾبيٕاٚب اص ٤ٛیٝ صٚیٝ ضش٠ؼ ضذ. ،ؾطى ا٠ٜ خذایی٣

نُش َشدیٝ ٚی ت١ٞیٝ اظذاد س٠ ثب ٤ٙ خٛؽ َٟیٝ ٠ خ١ضجخت ضیٝ؟ ٞٛیطیٝ. ث٣ ثبض٣؟ 

       ؾطى دٖت١ٜ ثذ٠ٜ ٠اهلل ٣َ ٞٛیطیٝ. خذا يسٙ ثذ٠ٜ ؾطى خ١ضجخت ٞٛیطیٝ. 

 ، صٞذْی ٚطتشٌ یب حتی د٠ستی، خ٣ٟٛ٥. ت١ ا٣ْ دٖتثذ٠ٜ ؾطى ٛیش٢.ٚی پ١س٣، ٚی

٠ اص سش نشاس َشدٜ ٠ سشْشٚی ثب دختشا يشاس اس٣ ض٤١شت ٞتپ٣، ت١ ا٣ْ ث٣ ص٠س ٤شٖحػ٣ ٠

ی٣ خب َٙ ٚیبسیٝ ٠ سش ث٣ ٣ٛ٤ چی ثشخالل ثب٠سات١ٜ ٚیط٣ ٠ ٚثٕ ٚٝ آخشش ثزاسی، 

ش س٠ پیذا ٞٛی ٣َٟ. دی٣ٓ ٤یچ ٠يت خ٣ٞ١ثط٣ آد٘ آ٠اس٢  دٔ ی٣ا٣ْ . ثیبث١ٜ ٚیزاسیٝ

 آخشش تجذیٕ ٚیطیٝ ث٣ ت١ٛ٘ آد٥ٚبیی ٣َ ت١ ایٝ ثٝ ثست اصد٠اج َشدٜ ٠ ث٣ ثٝ ثست

ثس َٟیذ دی٣ٓ. ثبصی َشدٜ ثب خ١دت١ٜ ٠ آدٚبی دی٣ٓ س٠ ت١ٛ٘ َٟیذ. خست٣  سسیذٜ.

سسیٝ حشنبی  ٠ يتی ث٥ٙ ٚی ضٞیٝٚی٠ صاس ٚی ٞبٖیٝ ضذ٘ اص ثس خذا خذا، پیص ٚٝ 

ضُٟیٝ. خست٣ ضذ٘.  ٝ ٠ دٔ ٤ٛذی٣ٓ س٠ ٚیذیٚی٠ ٟٚطى اٖطیشی ٠ٔ يٗٛج٣ سٗٛج٣ 

 ٠ ش٘. دس ایٝ اتبو س٠ ٤ٙ يهٕ ٚی َٟٙاالٜ ٚٝ ٚیدی٣ٓ اص دست خهتت١ٜ َالن٣ ضذ٘. 
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صالح ثذ٠ٞٙ ایٝ داخٕ ٚی ١ٚٞیذ ٠ ٚثٕ د٠تب آد٘ ؾبيٕ ٠ ثبٖف حشنبت١ٜ  ٚٝ تب ٤ش ٠يت

پس اص سیط٣ ثُٟیذ ٠  ،س٠ ٚیضٞیذ. ا٣ْ ث٣ ٞتید٣ سسیذیٝ ٣َ ٠ايؿبً ٤ٛذی٣ٓ س٠ ٞٛی خ١ایذ

، دسست ٠ ت١ٜ اخبص٢ دادثٟذاصیذ د٠س، اْش ٤ٙ قش٠س احًٛب٣ٞ ٠ ٖدجبصی ٤بی ثچٓب٣ٞ

پبی حشنبیی ٣َ ت١ ایٝ ٤ستیٝ حسبثی اص ٤ٙ ؾزس ثخ١ا٤یذ ٠ ث٥ٙ ي١ٔ ثذیٝ ٠ تب صٞذ٢ 

ی ؾط٣ً، َبش ضؿ١سش س٠ داضت٣ اتبو ث٥ٙ صدیٝ ث١ٛٞیذ. ْزضت ٠ ثخطص الص٣ٚ

 َبش يذس ثذ٠ٞیٝ. َبش ایًٟذس خش ٞجبضیٝ. ثبضیٝ.

**** 

 یاسر:

  خجش٢؟چ٣ -

 خبٞٙ ثب ٞٓشاٞی ْهت:ضیشیٝ 

ٞٛی د٠ٞٙ. ا٠ٔ ٖیال ا٠ٚذ، ثؿذ یبسیٝ ا٠ٚذ، ثؿذ ی١٥ صذای تشٞح ثٟٗذ ضذ. ث٣ ٞػشت -

 دخبٖت َٟیٙ؟

 سا ٣َ ٚطك١ٔ َبست١ٜ دیذٜ ث١د، صیش ثكٕ صد٘ ٠ ْهتٙ:ثبٚش 

 ٚب سثطی ٞذاس٢.. ث٣ ٣َ دؾ١اض١ٜ ضذ٢ ٣ٞ. س٣ تب د٠ستٝ-

 سا دیذ٘.حسیٝ َشثالیی پسش٘ ث٣ ثبـ سنتٙ ٠ ٤ٛشا٢ 
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 یبسش خبٜ ٖیال پیص تشٞح خب٣ٚ١ٞ؟ ٞبٚضدش ا٠ٚذ٢.-

 دس دس٠ٞٙ ی اتبو تشٞح اٞذاختٙ. احسبسی ٞذ٘ ٠ ٞٓب٤ی ث٣ پٟدش٢ٞٓشاٞی سش ثشْشداثب 

 ثبیذ ایٝ ٞبٚضد ؾضیض سا دست ث٣ سش َٟٙ.دس ضشایط ١َٟٞی ٚی ْهت، 

 يب ٥ٚذی صحجت َٟٙ. َدبست؟آٚٝ ٚی خ١ا٘ ثب ایٝ اٚٛٙ...آس٢ پیص تشٞد٣. اٚب -

 َشثالیی حسیٝ سّٞ تؿدت ث٣ خ١د ْشنت، اٚب ْهت:چطٛبٜ 

 ضذ٢؟داخٕ ثبـ ٞطست٣. چیضی س٠ تخت -

 ای ثبال اٞذاختٙ ٠ ْهتٙ:ضب٣ٞ

ٖیال ٤ٙ حشنی ٞضٜ تب ٚٝ ب٤بش سشْش٘ ض٣. ث٣ ضٛب ثی صحٛت خش١ْش ثبٚش س٠ ثیبس ث-

 ثٓٙ. 

ث٣ سٛت ستٙ يشاس است چ٣ ث١ٓیٙ ْٞهت ٠ سنت ٠ ٚٝ ٤ٙ دس حبٖی٣ُ ٞٛی داچطٛی 

٣َ دیذ ثشخبست، اخٙ غشیم ٠ ٞهشت آٚیخت٣ ث٣ تشس ت٣ چطٛبٞص سا تخت سنتٙ. ٚشا 

 دیذ٘ ٠ ث٣ س٠ی خ١د٘ ٞیب٠سد٘.

 . ثهشٚبییٝ.خ١ش ا٠ٚذی-

 ٠ ْهت:ٞطست 

 ٚی خ١استٙ ٖیال س٠ ثجیٟٙ.-

 صد٘ ٠ ْهتٙ:ٖجخٟذی 
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 ٠ٖی اص ضبٞس ثذت ثب ٚٝ س٠ ث٣ س٠ ضذی.-

 سٞٓص پشیذ.َٛی 

َشثالیی حسیٝ خجش اٞٓبس ثب ٤ٙ سنتٝ ثیش٠ٜ.  یُی د٠ سبؾتی ٤ستٖیال ٠ تشٞح -

 ٣َ ث٥ت ث٣ٓ. ٞذاضت٣

 سا س٠ی صا١ٞاٞص ْزاضت ٠ ْهت:دستص 

 ٙ.پس ٚٝ ثب اخبص٢ ٚشخص ٚی ض-

 ...ؾبدت داضتٙ. اٚبٚٝ ث١د ٣َ چًذس ٚؿزة است. ٚطخص 

ٟبی دساصی داس٘ ٣َ ثب٤بش ح١ًٗٚت١ٜ س٠ ٞبخ٣ٞ چٟذ ديی٣ً ثطیٟیذ آيبی دَتش. ٚٝ -

 نطبس ثذ٘ ٠ ٣ٞ خ١ٜ آضبٚٙ ٣َ خ١ٞت١ٜ س٠ ثُٛٙ.

 صد ٠ ْهت:پ١صخٟذی 

 ٝٛیٜ دساص احتیبخی ٞیست. ٤ٝ ٠ دٞذ٠٠اس٣ خه٣ َشدٜ ٠ ُٚیذٜ خ١ٜ ٚشد٘، ث٣ ٞبخ-

  خ١سی ٤ٙ خ١ة اص پسص ثش ا٠ٚذیٝ.

 ٚشا ٠اسد ٚسبئٗی ٚی َشد ٣َ ٤شْض يبطیطبٜ ٞطذ٢ ث١د٘ ٤ٙ ا٤ٛیتی ٞذاضت.ای٣ُٟ 

حبال تب دسست٣ ٤بی ایٝ ُٚٛٗت ٟٚٙ.  تٛب٘ ثذثختیيج١ٔ، حى ثب ضٛبست. ٚسجت -

اٚب  ،ث٣ ض١خی ٤ٙ استهبد٢ ُٞشد٠٘ اص ص٠س ثبص٠٘ حتی  اٞٓطتٛٙ ث٣ ی٣ ١ٛ٤طٝ ٞخ١سد٢
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اٚب ایٟب چ٣ سثطی ث٣ ط٣ ٠ سش١َة ٚی٣ُٟ ٤ٙ ٟٚٙ، ضٛب نُش َٝ ا٠ٞی ٣َ ٚی ص٣ٞ ٠ ٚیُُ

 ٠اس٣ چی ٖیال س٠ اریت َشدی؟ ٖیال داس٢؟

 ی ٖجص سا خ١یذ ٠ ْهت:١ْض٣

تٍ ٞخ١سد؟ ٚٝ حى ٞذاضتٙ خیبث١ٜ ٤َٛیٝ چٟذ ٠يت پیص ٖیال ث٣ خبطش ضٛب ٠سط -

حى . ٚٝ ٖیال ثبیذ ث٣ ٚٝ ٚی ْهت َٟٙ؟ ای داس٘ ٠صٗت ٚیثذ٠ٞٙ ثب چط١س خب١ٞاد٢

 داضتٙ ثذ٠ٞٙ.

 ؾٛیًی َطیذ٘ ٠ ْهتٙ:ٞهس 

دصدی ا٠الً ٣َ ا٠ٜ ی٣ اتهبو ث١د ٠ ٠اس٣ ٤شَسی ت١ ایٝ ض٥ش ٣ُٟٛٚ پیص ثیبد. َٙ -

ای داسی ٠صٗت ثؿذ ٤ٙ ضٛب ثب خب١ٞاد٢ َٙ َتٍ َبسی ٚیط٣؟ َٙ دؾ١ا ٚیط٣؟ ،ٚیط٣

٠ ٖیال ٤ٙ ی٣  ٤شض٣ض١ٍَٛ دست  ٤ٙ ٢ست ٠ ٚبدسی٣ ثبقج١ٜ سبد٢ ٢ٚی َٟی ٣َ پذس

ٜ دس ١ٚسد ضكٕ ٚٝ ثب َسی صحجت ٤ٙ ٞذاسبص٢ اخ. ٜٞسجتی ٤ٙ ثب ٚٝ ٞذاس٣. ٤یچ ٚؿٗٛ

٤ٙ نًط دٞجبٔ اصد٠اج ا٣ْ ٠ايؿبً د٠ستص داسی، اریتص ُٞٝ. ا٣ْ پس . ضٛبحتی  َٟٝ

  الیى َسی٣ ٣َ ا١ٞ٠ ٤شخ١سی ٣َ ٤ست ثخ١اد.ی، ٖیال حیه٣. ٖیال تَشدٜ ٠ ادا٣ٚ ٞسٗ

 سا پبییٝ اٞذاخت ٠ ْهت:سشش 

ضشایطی ٣َ ض٣َ١ ضذ٢ ث١د ث٣ خبی ای٣ُٟ َٟبسش ثبضٙ ٠ ٚی د٠ٞٙ تٟذ سنتٙ. ت١ی -

آد٘ سیبسی ٞیستٙ، ٤ٛیط٣ نًط آس٠ٚص َٟٙ، ؾصجی ضذ٘ ٠ داد ٠ ١٤اس سا٢ اٞذاختٙ. ٚٝ 

، اٚب تب ث٣ ایٝ سٝ سسیذ٘ ٠ َبس َشد٘ تب ثت١ٞٙ ث٣ ٚشد٘ َط١س٘ خذٚت َٟٙ دسس خ١ٞذ٘

 . ٤ٛیٝ، ٣ٛ٤ س٠ ث٣ ی٣ چطٙ ٚیجیٟٙخیشی ٞذیذ٘. ٠اس٣ اص اٚثبٔ ضٛب 
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 اش ْزاضتٙ ٠ ْهتٙ:سا س٠ی ضب٣ٞدستٙ 

ُٟٙ. ٤یچ دنبؾی اص ٤یچی ٞٛی٥ٙ ٞیست چ٣ حسی ث٣ ٚٝ داسی. ٚٝ ٠اس٣ ٚٝ اصالً ٚ-

 ضٛبث٣ ٤شحبٔ ٤شَسی ی٣ اؾتًبدی داس٢ ٠ ث٣ خبطش ا٠ٜ اؾتًبدش صٞذْی ٚی٣ُٟ. 

ای داس٘ ایُٟبس ٚؿتًذ٘ ٣َ ث٣ ضُٕ دی٣ٓ ٠ٟٚٙ  پضضٍ ضذی ٣َ ث٣ ٚشد٘ ٍَٛ َٟی

٠ خذاض١ٜ پ٣ٖ١ ٠  ْیشٜ صیشٚیضی ٚی ٣َ ٤بیی پضضٍ ٤ستٝ ٣َٓٚٙ  س٠ اٞدب٘ ٚیذ٘.

٣َ خ١سدٜ يبئٕ  ٠ ٤یچ اسصضی ٠اس٣ يسٛی پطیضی ٞٛی اسص٢ ١ٜخ١ٜ ٚشیط ثشاض

٣ خبی ساست دس ٚیبسٜ، پبی ساست س٠ ث٣ َٗی٣ چپ س٠ ث ؟ َٙ ٚی ض١ٟیٙ اصض١ٜ؟ٞیستٝ

ای٣ٛ٥ٟ خبی چپ ؾٕٛ ٚی َٟٝ، ٤شچی پٟس ٠ يیچی٣ ت١ ضُٙ ٚشیط خب ٚیزاسٜ. خت 

ٚب آد٥ٚبی ثیشحٛی ١ٔ، جثبض٣ ي٣ٞ؟ اٚب ایٝ دٖیٕ ٞٛیط٣ ٣َ ٣ٛ٤ ثذ ثبضٝ. ٣ٓٚ  دَتش ثذ.

. ٚثٕ ٚب داسٜثذی ی تٛب٘ َط١س٤ب آد٥ٚبثب٠س َٝ اٚب  ٤ستیٙ، آد٥ٚبی خ١ثی ٞیستیٙ،

ْٟب٢ ث٣ يسٛط١ٜ پبثٟذٜ، ثؿعیب ٤ٙ ٣ٞ. ثؿعیب . ٣َ پضض٥ُبیی ٚثٕ ضٛب داس١ٛ٤ٜٞط١س 

   ٚٝ س٠ ث٣ پبی ثًی٣ ١ٟٞیس، ١ٛ٤ٞط١س ٣َ ٚب ْٟب٢ ثًی٣ س٠ ث٣ پبی ضٛب ٞٛی ١ٞیسیٙ.

****  

 ْهتٙ: ث٣ ٚبدس ٣َ ثب ٞٓشاٞی ٞطست٣ ٠ ث٣ دس اتبو ٚٝ صٔ صد٢ ث١د-

 ثبٚش ١َ؟-

 ١ٟ٤ص ٞٛی ت١اٞست چطٙ اص دس ثٓیشد.
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 یبسش ا٠ٚذ ثب خ١دش ثشدش.-

 دٖٙ سیخت.

 َدب؟-

 نُش َٟٙ ت١ ثبقٝ. دس س٠ چشا يهٕ َشدی؟-

 َٗیذ سا دس خیت ض١ٗاس٘ چپبٞذ٘ ٠ ْهتٙ:

ی ا٣ْ خ١دض١ٜ س٠ ٤ٙ َطتٝ دس س٠ ٠اسط١ٜ ثبص ُٞٝ. ٚی خ١ای ضٛب ٤ٙ ثش٠ خ٣ٞ١-

 ی ٤ٙ تب آد٘ ثطٝ.ت١ سش ٠ ٣َٗ د٠ تب خٕ ٠ چٕ ایًٟذس ث١ُثٝایٝ آيب ثضسِ. ثزاس 

ٙ ث٣ ثبـ سنتٙ تب ثبٚش سا ثیبثٙ. صذای خٟذ٢ ٤بی ثٟٗذ یبسش سا اص ٚیبٜ ٠ ثؿذ خ١د٘ ٤

دسختبٜ ٚی ضٟیذ٘. ٠يتی ٞضدیٍ ضذ٘ دیذ٘ دستبٞص سا س٠ی صا١ٞاٞص ْزاضت٣ ٠ ي٣٥ً٥ 

سا ٤ٙ ث٣ خٟذ٢ ٠اداسد. س٠ی تخت  ٚیضٞذ. ثبٚش ت٥ٟب َسی ث١د ٣َ ٚی ت١اٞست حتی ن١الد

 ٣َ ٞطستٙ ٚشا دیذٞذ. یبسش سشی تُبٜ داد ٠ دس حبٖی٣ُ ٤ٛچٟبٜ ٚی خٟذیذ ْهت:

 ست.ایٝ ثچ٣ ن١و اٖؿبد٢-

ی ن١و اٖؿبد٢، دس حبٔ ثبصی ثب خش١ْضص ث١د ٠ ت١خ٥ی ث٣ ٚب ٞذاضت ٠ ٖجخٟذ صد٘. ثچ٣

٣َ س١ُت ٚشا ٢. یبسش ٞٛی داٞستٙ چ٣ َشد٢ ٠ چ٣ ْهت٣ ٣َ ایٟط١س دٔ پذسش سا ثشد

 اش سا س٤ب َشد ٠ َٟبس٘ ٞطست ٠ ْهت:دیذ، خٟذ٢

ؾدت ْشد ٠ خبَی ث٣ پب َشد٢ ث١دی! صذای داد ٠ نشیبدت ٚٝ س٠ ٤ٙ تشس١ٞذ ٠ای ث٣ -

 ا٠ٜ د٠تب ثیچبس٢.حبٔ 
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 ٞٛی داٞستٙ چشا دٖٙ یٍ ٚذت ط١الٞی ْشی٣ ٚی خ١ا٤ذ.

 خ١ضجخت ثطٝ. ٞهش اٚیذ٠اس٘ خ١اة ثذ٢. حذايٕ ایٝ د٠-

 اخٙ َشد.

 ست. چط١س يشاس٢ ثب یبسیٝ خ١ضجخت ثط٣؟ش٢ ٚحش٘ یُی دی٣ٓدخت-

 دٖٙ ٚی خ١است دست ثبٚش سا ثٓیش٘ ٠ تب خبیی ٣َ ٚیطذ اص یبسش نبص٣ٗ ٚی ْشنتٙ.

٠ ی٣ اٞٓطتش سد ٠ ثذٔ َشدٜ. ت١ٛ٘ َشدٞص خیٗی َبس  ی٣ صیك٣ خ١ٞذ٥ٜٞبیتص -

خ١ضص ٞٛیبد. ی ٚب ٣َ اص خب١ٞاد٢سختی ٞیست. ٖیال دٖص پیص یبسی٣ٟ. ا٠ٜ پسش٢ ٤ٙ 

 ث٣ ٤ٙ ٚحش٘ ٞیستٝ.  اص ٖحبظ دٖی ایٝ د٠تب ٤ٛیٝ االٞطٙ دی٣ٓ

 اش اٞذاخت ٠ ْهت:یبسش چیٝ ٤ٛیطٓی سا س٠ی ثیٟی

ٚٝ ث٣ ٖیال ٤طذاس داد٢ ث١د٘، ث٣ خبطش نشاس اص یبسیٝ، ث٣ یُی دی٣ٓ خ١اة ٚثجت ٞذ٢. -

 ٣ٓٚ ٞٛی ْهتی اص ایٝ پسش٢ خ١ضص ا٠ٚذ٢ ٠ ث٣ ٞػش ٚیبد د٠ستص داس٢؟

 ٠ ْهتٙ:سا خٛؽ َشد٘ ٠ دس ٤ٙ پیچبٞذ٘ ٤١ٚبیٙ 

٤بش اؾتشال َشد، حتی ث٣ ٚٝ چ٣ ٚی د٠ٞٙ. خ١ة ث١دٜ ثب ٤ٙ. ٠ٖی اٚش٠ص ٠سط ْشی٣-

 خ١د یبسیٝ ٤ٙ اؾتشال َشد، ٣َ یبسیٝ س٠ د٠ست داس٢.

 خٟذیذ.
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 پس ؾدت تئبتشی س٠ اص دست داد٘ اٚش٠ص.-

 قٛٓیٝ ٞٓب٤ص َشد٘.

 نًط ٠اس٣ ای٣ُٟ ثخطیذ٢ ثط٣.، یبسیٝ صا١ٞ صد ٠ دس ٠ايؽ ث٣ پبش انتبد، ؿبًتئبتش ث١د ٠اي-

 اش ثبال سنتٟذ.اثش٤٠بی یبسش تب پس ٣َٗ

 ٓی؟خذی ٚییبسیٝ صا١ٞ صد؟ -

 سش٘ سا تُبٜ داد٘ ٠ ْهتٙ:

٠ چًذس ٚحجتص ت١ی دٖٙ ثیطتش ضذ. چًذس خ١ثٝ آدٚبیی ٣َ ؾزسخ١ا٤ی س٠ ا١٤٠٘. -

 َسش ضبٜ ٞٛی د٠ٞٝ ٠ قش٠س اُٖی ٞذاسٜ.

 تجسٛص سا حهع َشد.

 پی خی٣. يطّٟ ٚی ص٣ٞ ث٣ ٤ذل.طؿ٣ٟ ٤بت ٚثٕ آس -

 ٚٝ ٤یچ دٖیٗی ثشای ٖجخٟذ ٞذاضتٙ.

 اٚب ی٣ ٚذت٣ خجشی اص ١ٚضٍ ٤بی ت١ ٞیست ٣َ ثشخٍ ١ٟٚ ٤ذل ثٓیش٢. -

 َٛی ص١ستص سا ٞضدیٍ آ٠سد.

 دٖت تّٟ ضذ٢؟-

 دس چطٛبٞص خیش٢ ضذ٘. 
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 دٖٙ ٠اس٣ خیٗی چیضا تّٟ ضذ٢.-

 ضذ. ضیطبٜ ٠ايؿی.ضیطبٜ 

 ؟ٚثالً-

 دس د٤بٞٙ داضتٙ ث٣ ٤ٛشا٢ ثكعٙ ي١ست داد٘.٤شچ٣ 

ض١ٜ ثشٚیبد، ث٥ت١ٜ یبد ٞذادٜ ت١ ا٠ٜ د٘ ٠ دستٓب٢ تشسٟبٌ ضٛب، ٣َ ٣ٛ٤ َبسی اص-

 چط١س ٚیط٣ صٚبٜ س٠ ث٣ ؾًت ثشْشد٠ٞذ ٠ ُٚبٜ س٠ تكییش داد؟

 ٞٓب٤ص ثیطتش ضذ.ضیطٟت 

 چًذس ٚی خ١ای ثشْشدی ؾًت؟ َدب ٚی خ١ای ثشی؟ادٜ. دچشا. یبد -

 تٛب٘ س٠ص٤بیی ٣َ پطت سش ْزاضت٣ ث١د٘.ث٣  اٞذیطیذ٘.

، ت١ ایٝ ثٝ ٚبٚبٞٙ ایٟدب ٚثالًساستص س٠ ثخ١ای خیٗی. حتی يجٕ اص ای٣ُٟ دٞیب ثیب٘. -

٤یچ  ٟٙٚٛشد. ٤ٙ ٞٛیٚبٚبٜ ت١ ٠يت ا٠ٜ ؾبضى ثبثب٘ ٞٛیطذ. ثست صٞذْی ٞٛی َشد ٠ 

 ٠يت ٚیالد س٠ ٞٛی دیذ٘. ٣ٛ٤ چی ی٣ خ١س دی٣ٓ ٚیطذ.

 َطیذ ٠ ْهت: ی ١ْضصال٣ٖدستی ث٣ 

 ی٣ َٙ ت١يؿت س٠ ثیبس پبییٝ.٣ٓٚ ٚٝ حعشت سٗیٛبٞٙ؟. دی٣ٓ ایًٟذسش س٠ ٞٛی ت١ٞٙ-
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 ٘.شدنُش َ ٤ٙثبص 

 خت ضیص سبٔ پیص، ا٠ٜ ١ٚيؽ ٣َ اص ٚیالد ضٛبس٢ ْشنتٙ. -

 ٠ حشنٙ سا يطؽ َشد. پ١صخٟذ صد

  ضٛبس٢ داد ٠ ت١ ٤ٙ ْشنتی؟ا٠ٜ َالسی ث١دی ٠ ٞٛی د٠ٞستٙ. چ٣ دختش چیپ ٠ ثی -

 سا ثبال ٠ پبییٝ َشد٘.سش٘ 

 ٞٛی ْشنتی؟ ضٛبس٢ خت حبال ْیش٘ ثجشٚت ا٠ٜ ١ٚيؽ دی٣ٓ -

 ثب يبطؿیت خ١اة داد٘.

 ٣ٞ. ٞٛی ْشنتٙ.-

 پ١صخٟذ ٞبثب٠سش سا ٤ٛچٟبٜ ثش ٖت داضت.

 ایٟٙ خیٗی صیبد٢. اص دست ٚٝ َبسی سبخت٣ ٞیست. دس ایٝ حذ ث١ٛ٥ٜ آ١ٚصش ٞذادٜ.-

ات چسجبٞذی ٠ اخبص٢ دادی ٣َ س ٚشا ثجش ث٣ صٚبٞی ٣َ سش٘ سا ث٣ سی٣ٟخ١استٙ ث١ٓیٙ پ

 آسا٘ ثبضٙ. اٚب صثبٞٙ سا ْبص ْشنتٙ ٠ ْهتٙ:

 پس چی ثٗذی؟-

 ٖجخٟذ ایٟجبسش ْش٘ ث١د. 



71بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

13 
 

خ١س دی٣ٓ، ثب ی٣ چطٙ ی٣ ٚی ت١ٞٙ صٚبٜ س٠ ثشْشد٠ٞٙ ؾًت تب د٠ثبس٢ ثب ٤ٙ آضٟب ثطیٙ. -

 ایٟد١سی...ٚثالً ب٢ دی٣ٓ، اٞٓبس ثبس ا٣ٖ٠ ٣َ ٤ٛذی٣ٓ س٠ ٚیجیٟیٙ. ٠ دیذْ

 دستص سا دساص َشد ٠ ادا٣ٚ داد:

سبٖٙ ٚیط٣. ی٣ ثبس اصد٠اج َشد٘ ٠ ی٣ پسش داس٘. دس  43ٚب٢ دی٣ٓ  چٟذسال٘. ٚٝ یبسش٘. -

 ث٣ ضٛب ٚثجت٣.حسٙ  ١ٚسد ضكٗٙ ٞٛی ت١ٞٙ صیبد ت١ظیح ثذ٘. اٚب خیٗی ٠يتب خ٣ٞ١ ٞیستٙ.

 ٚی ت١ٞیٙ ثیطتش ثب ٤ٙ آضٟب ثطیٙ؟

٢ تبص٢ حسص ث٣ ٚٝ ٚثجت ضذا٘ ْشنت. ث٣ دستص ٞٓب٢ َشد٘. دس ا٠ج ثكط، خٟذ٢

٤ٛیٝ ث٣  حس ٠ حبٔ ٚٝ ؾ١ض ض١د. تبض١خی ٚی َشد داضت نًط ٤ٙ یب ضبیذ  ث١د...!

 دست دس دستص ْزاضتٙ ٠ ْهتٙ: خبطش

٠سط ٚشاسٙ نشاس َشد ٠ سنت. ی٣  داٚبد ضیذ٘ ٠ٖیٟٚٙ تشٞدٙ. ی٣ ثبس ٖجبس ؾش٠س پ١-

ی خ٣ٞ١٘. ی٣ ٠ ثیطتش ٠يتب خ٣ٞ١ ١ٟ٤٘ص ضش٠ؼ ث٣ َبس ُٞشد ٠ٖیی داس٘ ثبضٓب٢ ٠سصض

 .٣آخش ی٣ ثٝ ثست٣َ  يطّٟ

 ْهت:ٖجخٟذصٞبٜ دستٙ سا نطشد ٠ 

 خ١ضجختٙ...تشٞح خب١ٞ٘. -
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 یاسر: 

یٝ ضت ٟٔتبة، ٔبٜ ٔیبد تٛ خٛاة، ٔٙٛ ٔیجشٜ، وٛچٝ ثٝ وٛچٝ، ثبؽ اٍ٘ٛسی، ثبؽ -

 آِٛچٝ...

ِجخٙذ سٚی ِجٟبیٓ ٘طست. سبِٟب پیص غذایص سا ٍٞٙبٔی وٝ ثب خٛدش آٚاص ٔیخٛا٘ذ 

 آضٙبیی...اص ضشٚع ٌزضتٗ بٜ ضٙیذٜ ثٛدْ ٚ ثٝ ٘ظشْ صیجب ٘جٛد...أب حبال...ثؼذ اص دٚ سٝ ٔ

دسٜ ثٝ دسٜ، غحشا ثٝ غحشا، اٚ٘دب وٝ ضجب، پطت ثیطٝ ٞب، یٝ پشی ٔیبد، تشسٖٛ ٚ -

 ِشصٖٚ، پبضٛ ٔیزاسٜ تٛ آة چطٕٝ، ضٛ٘ٝ ٔی وٙٝ ٔٛی پشیطٖٛ...

ٔٛٞبیص ثجیٙٓ. أب اٚ وٕی خّٛتش سفتٓ، تب ٞٓ ثٟتش ثطْٙٛ ٚ ٞٓ حشوت ضب٘ٝ سا دس ثیٗ 

 ٞٓ سىٛت وشد ٚ ثالفبغّٝ سشش سا ثشٌشدا٘ذ ٚ ٌفت:

 ثبالخشٜ اٚٔذی؟-

 حیف...وبش اص خبیٓ تىبٖ ٘خٛسدٜ ثٛدْ.

 اٚٔذْ.-

خٛاست ثّٙذ ضٛد، أب ٔٗ ثٝ لذٟٔبیٓ سشػت ثخطیذْ ٚ وٙبسش سٚی صا٘ٛا٘ٓ ٘طستٓ ٚ 

 ٍ٘بٞص سٚی غٛستٓ ثٛد.سٍٙیٙی  ثٝ پبٞبیی وٝ دس آة فشٚ ثشدٜ ثٛد خیشٜ ضذْ.
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یٝ خٛسی ثی سش ٚ غذا "یبسش."سٚ تؼشیف وٗ، یٝ وّٕٝ ٔی ٌٓ  "سٚح"اٌٝ ثٟٓ ثٍٗ -

 ٔیبی ٚ ٔیشی وٝ سٚح ٞٓ وف ٔی وٙٝ.

 دست خّٛ ثشدْ ٚ ضب٘ٝ سا لبپیذْ ٚ ٌفتٓ:

آخٝ داضتٓ ثٝ یٝ پشی وٝ اٚٔذٜ ثٛد ثٝ ثبؽ اٍ٘ٛسی ٚ آِٛچٝ ٚ تشسٖٛ ٚ ِشٚصٖ پبٞبش -

 ٝ ٔیضد، ٍ٘بٜ ٔی وشدْ.سٚ ٌزاضتٝ ثٛد تٛ آة چطٕٝ ٚ ٔٛٞبی پشیطٛ٘ص سٚ ضٛ٘

 اش ٍ٘بٜ وشدْ.ی ٟٔتبثیچٟشٜثٝ  خٙذیذ.

 وی ایٗ ػبدت ٘ػفٝ ضت تٛ ثبؽ پشسٝ صد٘ت سٚ تشن ٔی وٙی پشی خبْ٘ٛ؟-

 ٍ٘بٜ اص ٍ٘بٞٓ ٕ٘ی ٌشفت.

آخٝ پیبْ دادٜ ثٛدی وٝ ٔیبی. ٔٙتظش ثٛدْ ثیبی. آٚاص ٔی خٛ٘ذْ وٝ خٛاة اص سشْ -

 ی خٛدت؟ثپشٜ. ٘شفتی خٛ٘ٝ

 ضب٘ٝ سا ثیٗ ٔٛٞبیص فشٚ ثشدْ ٚ ٌفتٓ:

سفتٝ ثٛدْ وٝ االٖ ایٙدب ٘جٛدْ. ٌفتٓ ٔیبْ، وٝ ثیبی دس سٚ ٚاسٓ ثبص وٙی، ٘ٝ ایٙىٝ  اٌٝ-

 تٛ ایٗ ثبؽ  ثی دس ٚ پیىش ثطیٙی.

 ثبص ٞٓ خٙذیذ.

 ٞبیی وٝ یبسیٗ ٘ػت وشدٜ ضه داسی؟ تٛ ٞٙٛصْ ثٝ ٘شدٜ-
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ثشای ایٙىٝ ثٝ چطٕب٘ص ٍ٘بٜ ٘ىٙٓ ٚ دچبس خجظ ٘طْٛ، حٛاسٓ سا ٔؼغٛف ٔٛٞبیص 

 تٓ:وشدْ ٚ ٌف

چٟبستب ٘شدٜ، ٕ٘ی تٛ٘ٝ خّٛی آدْ ٘بخّف سٚ ثٍیشٜ. ثبیذ ٔشالت ثبضیٓ. ٍٔٝ تٛ ایٗ -

 خٛ٘ٝ ٔب چٙذ تب پشی ثب ٔٛی پشیطٖٛ داسیٓ؟

 ِجص سا ٌبص ٌشفت، سشخی ٌٛ٘ٝ ٞبیص اص ٘ظشْ غبفُ ٕ٘ب٘ذ.

ثؼذ اص اٖٚ سٚص وٝ ثٟٕٖٛ حّٕٝ وشدٖ، دیٍٝ ٘ٝ صً٘ صدٜ، ٘ٝ خجشی اصش داسْ. تٛ -

 ٌفتی؟چیضی ثٟص 

 دٚست داسی صً٘ ثض٘ٝ؟-

 ضب٘ٝ سا اص دستٓ ٌشفت. ٔی خٛاست ٚاداسْ وٙذ وٝ ٍ٘بٞص وٙٓ.

 ٘ٝ. أب ٔی دٚ٘ٓ وبس تٛئٝ. چی ٌفتی ثٟص؟-

 دستب٘ٓ سا دس ٞٓ لالة وشدْ ٚ ٌفتٓ:

 حشفبی ٔشدٚ٘ٝ. ٟٕٔٝ؟-

 ای تشدیذ خٛاة داد:ثذٖٚ رسٜ

 ٟٓ ٘یست. ٘ٝ. خیّی ٚلتٝ وٝ ٔیالد ٚ وبساش ٚ حشفبش، ٚاسٝ ٔٗ ٔ-
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أب پطیٕبٖ ضذْ، چٖٛ حتی لّجٓ ٞٓ  "سجحبٖ چغٛس؟"دَ دَ وشدْ. خٛاستٓ ثپشسٓ

 یه ٔغض خذاٌب٘ٝ ثشای خٛدش داضت، ٔغضی وٝ اخبصٜ ٕ٘ی داد ثی ٌذاس ثٝ آة ثض٘ذ.

 پس دیٍٝ ٘پشس چی ضذ ٚ چی ٌفتیٓ.-

فٟٕیذْ، ثٝ ٕٞیٗ اص خطىی ِحٙٓ خٛدْ ٞٓ خب خٛسدْ، خب خٛسدٖ اٚ سا ٞٓ دیذْ ٚ 

 خبعش وٕی ٘شْ تش پشسیذْ:

 لشاس ٘یست ٔٗ أطت پسشْ سٚ ثجیٙٓ پشی خبْ٘ٛ؟-

 ی ضّٛاسش سا پبییٗ وطیذ ٚ ٌفت:پبٞبیص سا اص آة ثیشٖٚ آٚسد ٚ پبچٝ

ٍ٘بْ ٔیىٙٝ، حشفبی  ثذخٛساص ثس تٛ اتبق ٔٗ اص خٛاة ثیذاس ضذی، ٔبٔب٘ٓ ضه وشدٜ. -

 ٝ ٕٞیٗ حس سٚ داسٖ، ِٚی ثٝ سْٚ ٕ٘یبسٖ. ثٛداس ٔیض٘ٝ. اِجتٝ فىش وٙٓ ٕٞ

خٛدْ ٞٓ ٔتٛخٝ ضذٜ ثٛدْ، أب ثشایٓ ٟٔٓ ٘جٛد. ثؼذ اص تٕبْ ٔػیجت ٞبیی وٝ وطیذٜ 

 ثٛدْ، ا٘ذوی آسأص سا حك خٛدْ ٔی دا٘ستٓ.

 ٍ٘شاٖ ٘جبش. ٕٞٝ ٔٗ سٚ ٔیطٙبسٗ. وسی فىش ثیخٛدی ٕ٘ی وٙٝ.-

ٚ ٔٗ ٞٓ صدْ. اٚ ٘فس ػٕیمی  اٚ ثشخبست ٚ ٔٗ ٞٓ ثشخبستٓ. اٚ دس چطٕب٘ٓ صَ صد

 وطیذ ٚ ٔٗ ٘فسٓ سا حجس وشدْ.

 ٕ٘ی ضذی.ٞٓ سد اتفبلبً چٖٛ ٔی ضٙبسٙت، ضه وشدٖ. تٛ لجالً اص وٙبس سبختٕٖٛ ٔب -
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خستٝ ثٛدْ، أب ثذْ ٕ٘ی آٔذ سش ثٝ سشش ثٍزاسْ. وٕی سشْ سا ثٝ غٛستص ٘ضدیه 

 وشدْ ٚ ٌفتٓ:

 ست اص لجالً چیٝ؟ٔب ٕٞص چٙذ ٔبٞٝ ٕٞذیٍٝ سٚ ٔیطٙبسیٓ. ٔٙظٛ-

 ٔطتص سا ثٝ ثبصٚیٓ وٛثیذ.

 اٜ یبسش، داسْ خذی حشف ٔی ص٘ٓ.-

 ٌٛ٘ٝ ٞبیص وٕی ٌٛضت ٌشفتٝ ٚ اص ثی سٍ٘ی ٚ ثی حبِی دٚ سبَ اخیش ثیشٖٚ آٔذٜ ثٛد.

ٔٙٓ داسْ خذی حشف ٔیض٘ٓ. لجالً ثبٔشی ٚخٛد ٘ذاضت. االٖ پسش ٔٗ تٛ اٖٚ اتبلٝ، -

ٔبٔٛسیت عٛال٘ی ثشٔیٍشدْ، اِٚیٗ وسی وٝ دِٓ  پیص تٛ. عجیؼیٝ وٝ ٚلتی ثؼذ اص یٝ

 ٔی خٛاد ثجیٙٓ اٚ٘ٝ.

 ثبص سً٘ اص ٌٛ٘ٝ ٞبیص سفت. 

 یؼٙی...فمظ...-

ثب ٍ٘بٞی خستدٌٛش، ٔٙتظش ثیشٖٚ آٔذٖ حشفی وٝ ٔی دا٘ستٓ چیست ٔب٘ذْ. أب اٍ٘بس 

لّت اٚ ٞٓ ٔٙغمی ضذٜ ثٛد ٚ تشخیح داد سىٛت وٙذ. ٕ٘ی دا٘ٓ چشا حشغی ضذْ، ثٝ 

 خبعش لبعؼب٘ٝ ٌفتٓ: ٕٞیٗ
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ٔٗ ثشای ایٙىٝ تٛ اتبق تٛ یب ٞش اتبق دیٍٝ ای داخُ ایٗ خٛ٘ٝ، ثٕٛ٘ٓ ٚ ثخٛاثٓ ٚ -

ثیذاس ثطٓ، ٘ٝ ثٝ وسی خٛاة پس ٔیذْ ٚ ٘ٝ حشف وسی ٚاسٓ ٟٕٔٝ. أب اٌٝ تٛ اریت 

ٔیطی، دیٍٝ ٕ٘یبْ. ضجبیی وٝ لشاسٜ ثشٌشدْ ایٙدب، خجشت ٔیىٙٓ وٝ ثبٔش سٚ ثذی ثٝ 

 ٔٙب وٝ تٛ ٞٓ ثیخٛدی ثذ خٛاة ٘طی.یبسیٗ یب 

چٙذ ثب٘یٝ ثٝ چطٕب٘ی وٝ ٔی دا٘ستٓ ٞیچ اثشی اص ا٘ؼغبف ٘ذاس٘ذ ٍ٘بٜ وشد ٚ ثؼذ آستیٙٓ 

 سا وطیذ ٚ ٌفت:

ٚلتی تٛ ایٙدٛسی ٔیٍی حتٕبً ٕٞیٙٝ. اٌشْ وسی چیضی ثٍٝ، تٛ خٛاثطٖٛ سٚ ٔیذی ٚ -

وٝ حك داضت ٔٗ سٚ ثش٘دٛ٘ٝ  ٕ٘یزاسی ٘بساحتٓ وٙٗ. آخٝ لجالً ایٙدٛسی ثٛد. تٟٙب وسی

 ای ٕ٘یذادی. ٞٙٛصْ ٕٞٛ٘غٛسٜ. ٍٔٝ ٘ٝ؟خٛدت ثٛدی، ثٝ ثمیٝ ٕٞچیٗ اخبصٜ

ی وٝ تبصٜ ضشٚع وشدٜ ثٛدْ ثٝ حشفٟبیص، آة ضذ ثش آتص حشغٓ. چمذس ایٗ تش٘د

ٔتؼدجٓ ٔیىشد، ػدت دٌشدیسی خبِت ٚ لبثُ تٛخٟی دس تٕبْ اثؼبد  ضٙبختٙص،

وٝ ثذٖٚ  ی ِٛس ٚ ٘بصپشٚسدٜ ودب ٚ ایٗ دختشیٚخٛدش سخ دادٜ ثٛد، آٖ دختشثچٝ

اش ثش دَ ٔشدی ٔثُ ٔٗ ٔشٞٓ ٔی ٌزاضت ودب. سختیٟبیی وٝ ضىستٗ غشٚس ص٘ب٘ٝ

پختٝ ضذٜ  ؛ٛد٘ذ. اٚ دس ٔیبٖ آتص ٘سٛختٝ ثٛدوطیذٜ ثٛد چمذس لطًٙ ثبِغص وشدٜ ث

 آ٘مذس وٝ، چطِٓ ٔغضِ لّت ٚ ٔغضِ سشْ سا وٛس وشد ٚ ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ػٛالجص ٌفتٓ:! ثٛد

ٙبسٓ، لجالً یٝ دختش ػٕٛ داضتٓ وٝ آسٜ. ٕٞیٙی وٝ تٛ ٔٗ دٚ سٝ ٔبٞٝ تٛ سٚ ٔی ض-

 ٔیٍی ثٛد، اریتص ٔی وشدْ أب اخبصٜ ٕ٘یذادْ وسی اریتص وٙٝ. 

 اش سا ٘ٛاصش وٙٓ. ی ثشخستٝدستٓ سا ثبال ثشدْ. دِٓ ٔی خٛاست ٌٛ٘ٝ
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أب تٛ سٚ...ٔٗ ٞٓ اخبصٜ ٘ذاسْ اریت وٙٓ پشی خبْ٘ٛ. اٌٝ اریتت وشدْ ثٝ یبسش ثٍٛ، -

 ّذٜ چغٛسی حبَ وسی وٝ تٛ سٚ اریت ٔی وٙٝ، ثٍیشٜ.اٖٚ ث

ثٝ ثبؽ سیبٜ، ثٝ آة سیبٜ، ثٝ دسختبٖ  چطٕب٘ص خٛسضیذ ضذ ٚ ثٝ سیبٞی ٞب، ٘ٛس پبضیذ.

سیبٜ ٚ ثٝ یبسش سیبٜ. ٚلتی دیذ دستٓ دس ٞٛا ثالتىّیف ٔب٘ذٜ، خٛدش خّٛ آٔذ ٚ 

 اش سا ثٝ وف دستٓ چسجب٘ذ ٚ ٌفت:پیطب٘ی

 . حتی ٚسظ تبثستٖٛ.ٔثُ یخچبِٝ، ٔٗ ٚ ثبٔش، ثذٖٚ تٛ، خٛش اٚٔذی. اتبق ٔب-

**** 

 ترنج:

وِٛٝ اْ سا سٚی دٚضٓ ا٘ذاختٓ ٚ آساْ دس سا ثبص وشدْ. ٞش دٚ خٛاة ثٛد٘ذ. آ٘مذس ػٕیك ٚ 

اص ضىٓ پذسش ثٝ ساحت وٝ اٌش غذسبَ ٞٓ آ٘دب ٔی ٔب٘ذْ، ثیذاس ٕ٘ی ضذ٘ذ. ثبٔش 

ػٙٛاٖ ثبِص استفبدٜ وشدٜ ٚ پب سٚی پب ا٘ذاختٝ ثٛد. یبسش ٞٓ ثشای دس أبٖ ٔب٘ذٖ اص ٘ٛس 

ثب ثّٛص ٔٗ چطٕب٘ص سا پٛضب٘ذٜ ثٛد. دیطت فشأٛش وشدْ پشدٜ سا ثىطٓ. آ٘مذس حٛاسٓ 

 سا اص خٛدْ ٚ د٘یبی اعشافٓ پشت وشدٜ ثٛد وٝ حتی خٛاثیذٖ سا ٞٓ اص یبد ثشدٜ ثٛدْ. دِٓ

٘یبٔذ اص ایٗ غحٙٝ ثٍزسْ. ثبیذ تب اثذ ثجت ٔیطذ. ٔٛثبیّٓ سا دسآٚسدْ ٚ اص صیجبتشیٗ ٚ 

 خبظ تشیٗ پذس ٚ پسشی وٝ دس ػٕشْ دیذٜ ثٛدْ ػىس ٌشفتٓ. 

 تش٘ح؟-
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 سشیغ ثشٌطتٓ ٚ اٍ٘طتٓ سا سٚی ِجٓ ٌزاضتٓ ٚ ٌفتٓ:

 ٞیص...!-

 اثشٚٞبی ٔبدس ثبال سفتٙذ، أب غذایص سا پبییٗ آٚسد.

 شٌطتٝ؟یبسش ث-

ثب سش تبییذ وشدْ ٚ اضبسٜ دادْ ٘ضدیه ثیبیذ. آٔذ ٚ ثب دیذٖ فشْ خٛاثیذٖ آٟ٘ب، اٚ ٞٓ 

 خٙذیذ. آٞستٝ دس سا ثستٓ ٚ ٌفتٓ:

ٔٗ ثشْ دیٍٝ. دیشْ ضذٜ. یبسش ثیذاس ضٝ ٚاسص أّت دسست ٔیىٙی؟ ثبٔش سٚ ٞٓ وٝ -

ٛثت حْٕٛ ثبٔشٜ. أشٚص ٟٔذ ٕ٘ی ثشْ. پٛسٜ ٔیذی ثٟص ِغفبً؟ ثٝ یبسش ٞٓ ثٍٛ أشٚص ٘

 اٌٝ دٚست داسٜ خٛدش حٕٛٔص ثذٜ. اٌشْ ٘ٝ وٝ غجش وٙٝ تب خٛدْ ثشٌشدْ.

 حبال اص اتبق فبغّٝ ٌشفتٝ ثٛدیٓ ٚ ٔی تٛا٘ستیٓ ساحت تش حشف ثض٘یٓ.

 غجحٛ٘ٝ خٛسدی یب اص ثس فىش ایٗ دٚتبیی وٝ خٛدت سٚ فشأٛش وشدی؟-

 ی ٔبدس سا ٘طٙیذٜ ٌشفتٓ.وٙبیٝ دس ایٙىٝ خٛدْ سا فشأٛش وشدٜ ثٛدْ ضىی ٘ذاضتٓ. أب

 ی ثبضٍبٜ یٝ چیضی ٔی خٛسْ. ٍ٘شاٖ ٘جبش. خٛسدْ. ٌطٙٝ ٞٓ ثطٓ اص ثٛفٝ-

 ٔبدس آٞی وطیذ ٚ ٌفت:

یبسش ٕ٘ی تٛ٘ٝ تب غجح ٚاسٝ دیذٖ یؼٙی ثبص دیطت ٘خٛاثیذی؟ ، خٝچطٕبت سش -

 پسشش غجش وٙٝ؟
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اش سا ب ٌٛ٘ٝٔٙظٛس ٔبدس سا اص ته ته وّٕبتی وٝ ثٝ وبس ٔی ثشد ٔی فٟٕیذْ. أ

 ثٛسیذْ ٚ ٌفتٓ:

 ضٕب ٞٓ اٌٝ ثؼذ اص ثیست سٚص ثیبی خٛ٘ٝ اِٚیٗ وسی وٝ ٔی دٚیی سشاغص ویٝ؟-

 ای سفت ٚ ٌفت:چطٓ غشٜ

ثشٚ دختش، ثشٚ، ٔٗ ایٗ ٔٛٞب سٚ تٛ آسیبة سفیذ ٘ىشدْ. خفتتٖٛ صیش دست خٛدْ ثضسي -

 ضذیٗ. ایٙمذس ٔٙٛ ٘پیچٛ٘یٗ.

 ثب اضغشاة ٌفتٓ:

ی اٚ٘دٛسی وٝ ضٕب فىش ٔی وٙیٗ ٘یست. دٚ وّٕٝ اص ایٗ چیضایی وٝ ٚاال ثٝ خذا ٞیچ-

ثٝ ٔٗ ٔیٍی، یٟٛ اص دٞٙت ثپشٜ ٚ ثٝ سٚی یبسش ثیبسی ثذخٛسی خٛاثت سٚ ٔیذٜ ٞب. فىش 

٘ىٗ چٖٛ ٘سجت ثٝ لجُ آسْٚ تش ضذٜ، اٖٚ صثٖٛ تٙذ ٚ تیضش سٚ ٞٓ ٌزاضتٝ وٙبس. اسادٜ 

ٚلت حشفی ٘ض٘ی لشثٛ٘ت ثشْ. تبصٜ چٙذ وٙٝ دٚثبسٜ حبَ ٕٞٝ سٚ ٔی ٌیشٜ. ثبضٝ؟ یٝ 

 ٚلتٝ یٝ وٓ ٔالیٓ ضذٜ ٚ ثٝ پش ٚ پبٖٔٛ ٕ٘ی پیچٝ. خشاثص ٘ىٙی.

 ٔظّْٛ ٚ ٍ٘شاٖ ضذ٘ذ. ،چطٕب٘ص

خت حذالُ خٛدت ثٍٛ. یٝ چیضی ٞست ٍٔٝ ٘ٝ؟ یبسش ػٛؼ ضذٜ. تٛ ػٛؼ ضذی. -

ٔب ٔٗ ٔی دٚ٘ٓ ػبدت ٘ذاسی چیضایی وٝ ثیٗ تٛ ٚ یبسش اتفبق ٔی افتٝ تؼشیف وٙی. ا
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ٔبدستٓ. ٍ٘شا٘ٓ. ٔٗ وٝ ٕ٘ی خٛاْ سشص٘طت وٙٓ یب ثٍٓ چیىبس وٗ ٚ چیىبس ٘ىٗ. فمظ 

 ثٝ ػٙٛاٖ ٔبدست ٍ٘شا٘تٓ.

دیشْ ضذٜ ثٛد. أب دِٓ ٕ٘ی آٔذ دس ایٗ حبَ ثٍزاسٔص ٚ ثشْٚ. دست دٚس ٌشد٘ص 

 ا٘ذاختٓ ٚ ٌفتٓ:

ٔیىٙی  ٍ٘شا٘ی ٚاسٝ چی ٔبدس ٔٗ؟ یبسش سٚ ٕ٘ی ضٙبسی؟ ٔٗ سٚ ٕ٘ی ضٙبسی؟ فىش-

یبسش ٕٔىٙٝ ثٝ ٔٗ ػاللٝ ٔٙذ ثطٝ یب ٔٗ حبضشْ دٚثبسٜ ثب یىی ٔثُ ٔیالد ثبضٓ؟ آخٝ 

 ی ثیٗ ٔٗ ٚ یبسش سٚ ثبٔش ضىُ دادٜ. وّص ٕٞیٙٝ.ایٗ فىشای اِىی چیٝ؟ ساثغٝ

 ٔبدس خٛدش سا اص آغٛش ٔٗ ثیشٖٚ وطیذ ٚ دس حبِیىٝ سشص٘طٍشا٘ٝ ٍ٘بٞٓ ٔیىشد ٌفت:

ص سٚ، ص٘ذٌیص سٚ ٚ حتی سالٔتیص سٚ پبی ػطك ثٝ فٙب دختش خٖٛ، ٔبدسِ تٛ، خٛٚ٘ی-

دادٜ. ٔٗ ٘ٝ تٟٙب ٔی دٚ٘ٓ ػطك چٝ سٍ٘یٝ، ثّىٝ حتی ثٛش سٚ ٞٓ اص غذ فشسخی 

تطخیع ٔیذْ. ثشٚ ایٗ داستبٟ٘ب سٚ ٚاسٝ یىی دیٍٝ تؼشیف وٗ. ثشٚ ٔبدس خٖٛ، ثشٚ سش 

 وبست ٚ ٔٛاظت خٛدت ثبش. ٔٗ حٛاسٓ ثٝ أب٘تی ٞبت ٞست...!

**** 

 ٞشچمذس ٕٞٝ چیض ثشای ٔٗ ضٛخی ٚ تفشیح ثٛد، ثشای یبسش ٚالؼیت داضت. اٚایُ فىش

وٙذ. أب ایٙچٙیٗ  اْثٍزاسد ٚ ٔسخشٜ، سش ثٝ سشْ ٔی وشدْ ثبص ٔی خٛاٞذ اریتٓ وٙذ

٘جٛد. عٛسی سفتبس ٔی وشد اٍ٘بس ٚالؼبً تبصٜ ٔشا ضٙبختٝ. ٌیح ضذٜ ثٛدْ، ٞشثبس حشفی اص 

ضٙیذٜ ٚ ثؼذ ثب  ٚ خذیذی وٝ اٍ٘بس چیض ػدیتٍ٘بٞٓ ٔی وشد ٌزضتٝ ٔیضدْ، عٛسی 

احسبس ٔی وشدْ ثشایص آٖ ٔٛلغ ٘غٛس وٝ ٕٞباضتیبق اص ٔٗ ٔی خٛاست ٕٞٝ چیض سا 
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ی خشاثی وٝ داضتٓ اخبصٜ ٕ٘یذاد یبسش تؼشیف وٙٓ. ٔٗ ٔحتبط ثٛدْ ٚ ثذثیٗ. پس صٔیٙٝ

ی سا ثبٚس وٙٓ. أب ٞشچٝ ٔٗ ٔمبٚٔت وشدْ اٚ ٔػشتش ضذ. وٓ وٓ ٔٗ ٞٓ اص ایٗ ثبص

خٛضٓ آٔذ. اص ثچٍی ٞبیٓ ضشٚع وشدْ، اص احسبسی وٝ ثٝ تٕبْ اػضبی خب٘ٝ ثبؽ 

دفؼبتی وٝ دِٓ  تٕبْ اص ٕٞٝ ٌفتٓ، ٔبدسْ، پذسْ، ػٕٛ، یبضبس، یبسیٗ، ٚ خٛدش. داضتٓ،

سا ضىست ٚ ٔشا تشسب٘ذ، ػبضك ضذ٘ٓ، ضىستٙٓ، فشاسْ، تػبدفٓ، ثشٌطتٙٓ، ٕٞٝ سا 

ثشایص تؼشیف وشدْ. لشاسٔبٖ ٞشضت وٙبس استخش ثٛد. یب ٚلتٟبیی وٝ ثبٔش سا ثیشٖٚ 

ٗ اص حشف صدٖ خستٝ ٔی ضذْ ٚ ٘ٝ اٚ اص ضٙیذٖ. اٍ٘بس ٔبٔٛسیت خذیذش ٔیجشدیٓ. ٘ٝ ٔ

ثٛد وٝ ٔٗ ٞشچمذس حشف ثض٘ٓ، اضه ثشیضْ، ٔتٟٕص وٙٓ، داد ثض٘ٓ ٚ یب حتی ایٗ 

ٞشچیضی ثٝ دستٓ ٔی سسیذ ثٝ سٕتص پشتبة وٙٓ، اٚ ثذٖٚ ٞیچ ػىس اِؼّٕی فمظ 

یه ٔبٜ اَٚ ثٝ ٕٞیٗ ضیٜٛ ٚ ثب ٕٞذسدی ٍ٘بٞٓ وٙذ ٚ سش تىبٖ دٞذ.  ٌٛش دٞذ

ٕ٘ی دا٘ستٓ چٝ دس  .صخٓ ثض٘ذلػذ ٘ذاسد دیٍش دْ وٝ ٌزضت. یٛاش یٛاش ثبٚس وش

سشش ٔی ٌزسد، ٕ٘ی دا٘ستٓ ثٝ د٘جبَ چیست ٚ چشا ایٙىبس سا ٔی وٙذ، أب ٞشچٝ ػمذٜ 

دس دِٓ داضتٓ ثیشٖٚ سیختٓ ٚ ٚلتی ایٗ اتفبق افتبد، ثٝ ضىُ ػدیجی آساْ ضذْ. ثب حشف 

 داضتٓ، تشسٟبیٓ وٕتش ضذ، صخٕٟبی ٙٓصدٖ ٚ سٚ ثٝ سٚ ضذٖ ثب ٞیٛالیی وٝ دس رٞ

ثٝ ٔچٓ ٍ٘بٜ ٔیىشدْ اضىٓ وٝ ٞشثبس  ذ. دیٍشاْ، خطه ضذ٘ذ ٚ افتبد٘وٟٙٝ ٚ ػفٛ٘ی

سشاصیش ٕ٘یطذ. ٔٗ دس تٕبْ ایٗ سبِٟب ثشای ایٙىٝ حبِٓ خٛة ضٛد ٚ وٕتش دسد ثىطٓ ثٝ 

ٔتٛسُ ضذٜ ثٛدْ. أب یبسش ساست ٔی ٌفت. فمظ اٞی ٚ ٞش آدٔی س ٚ ثٝ ٞشٞش دسی 

ٔشٞٓ ثٍزاسد. فمظ دست خٛدش ثٝ خٛدش تٛا٘ست خشاحتٟبیی سا وٝ ایدبد وشدٜ ثٛد 
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ا٘تٟبی داالٖ لّت آسیت دیذٜ اْ سسیذ ٚ ٘ٛاصضص وشد. ثذٖٚ ایٙىٝ حشفی ثض٘ذ، فمظ ثب 

ضٙیذٖ ٚ غجٛسی وشدٖ، ِجبس غٛاغی پٛضیذ ٚ ثٝ ػٕیك تشیٗ ٚ تیشٜ تشیٗ صٚایبی 

ٔشا ٞشِحظٝ ٚخٛدْ فشٚ سفت ٚ ٘یّٛفشٞبی ٔشٌجبسی سا وٝ دٚس سٚحٓ پیچیذٜ ثٛد٘ذ ٚ 

 .ثیشٖٚ وطیذ "یبسش"طیذ٘ذ، یىی یىی خذا وشد ٚ ٔشا اص ٔشداثی ثٝ ٘بْ پبییٗ ٔی و

ت ثىش ٚ چطٓ ٘ٛاصی لشاس داضتٝ ٚ ؼٔی تٛا٘ستٓ ثجیٙٓ ایٗ ٔشداة دس دَ چٝ عجیحبال 

سا ٌشفت ٚ دستٓ  ا ثجیٙٓ.ٓ سٔٗ آ٘مذس دسٌیش دست ٚ پب صدٖ ثٛدْ، وٝ ٘تٛا٘ستٓ اعشاف

 ٚ اخبصٜ داد ثذْٚ ٚ دٚس ضْٛ. خالظ وشد ثٙذٞبیی وٝ دٚس پبیٓ ٌشٜ خٛسدٜ ثٛد٘ذٔشا اص 

وٝ تبصٜ  ٚ ثٙفص غٛستیصسضىی ٚ ٔشداة دس ثشاثش ایٟٕٙٝ سً٘ آثی ٚ سجض ٚ سیبٞی 

تب ، دٚستش ٚ ٔحٛتش ٚ ثی سً٘ تش ٔیطذ. ٚ ِحظٝ ثٝ ِحظٝ ، ٞیچ ثٛدٔی تٛا٘ستٓ ثجیٙٓ 

 ٘ذیذٔص. خبیی وٝ دیٍش

ثؼذ اص یىٕبٜ وٝ ٔبٔٛسیتص سا دس ٔٛسد ٔٗ ثٝ اتٕبْ سسب٘ذ، ثٝ ٔبٔٛسیت دیٍشی سفت ٚ   

ثذٖٚ اٚ چمذس خبِی ٚ تشسٙبن است. ٚ  71آٖ ٔٛلغ ثٛد وٝ فٟٕیذْ، خب٘ٝ ثبؽ ثٗ ثست 

آصاسْ دادٜ، اَٚ یه دٚس ٔشدْ  یی ثیطتش اص ٍ٘شا٘دِتٍٙ ٔتٛخٝ ضذْٚ ٚلتی ثبص دیذٔص 

ٚ سپس آسصٚ وشدْ وبش ٔی تٛا٘ستٓ دٚثبسٜ فشاس وٙٓ ٚ ثشای ٕٞیطٝ خٛدْ سا اص ایٗ 

 ثٗ ثست ِؼٙتی ػبضك وُٗ ٚ ػبضك وُص ٘دبت دٞٓ. 

 ثپب غشق ٘طی.حٛاست ودبست؟ ...خبْ٘ٛ اٚٞٛی-

 اٍ٘بس اص یه ثّٙذی ثٝ پبییٗ پشت ضذْ یب اص خٛاة اغحبة وٟف پشیذْ. 

 ٞب؟-
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 سیٓ غٙذِی سا پیص وطیذ ٚ وٙبس ٔیضْ ٌزاضت ٚ ٌفت:٘

 ودبیی؟ اص غجح داسی ثب خٛدت وطتی ٔیٍیشی! یبسش اٚٔذٜ؟-

. ٔٗ دس ایٗ ٔٛسد ٘ذثٛد ٚ ثٟشاد ٘سیٓ ٚالؼبً چٝ خجش است ٙذی وٝ ٔی دا٘ستب٘تٟٙب وس

 حتی ثب ِیال ٞٓ ٕ٘ی تٛا٘ستٓ حشف ثض٘ٓ.

 اْٚٞٛ. اص ودب فٟٕیذی؟-

 اش صد.دستص سا صیش چب٘ٝ

ِجخٙذ طٕبت اص ثیخٛاثی ثبص ٕ٘یطٝ، ِٚی ِپبت ایٙدٛسی ٌُ ا٘ذاختٝ ٚ یٝ ٘ػفٝ ٚلتی چ-

حبَ چٖٛ ٝ یٝ دِیُ ثیطتش ٕ٘ی تٛ٘ٝ داضتٝ ثبضٝ. ت ٚ ِٛچتی ِثی دِیُ ٞٓ دائٓ ٌٛضٝ

 ؟ٚاست تْٕٛ ػبضمب ٕٞیٙٝ. ثبص دِجشی وشدٜ

 غذایٓ سا غبف وشدْ.

ٝ. تٛ اٖٚ ایٙدٛسی وٝ تٛ تٛغیف وشدی ، ٞشوی یٝ ثبس ػبضك ضذٜ ثبضٝ ساصٔٛ ٔیفٟٕ-

 خٛ٘ٝ ٞٓ وٝ ٔبضبهلل...ٕٞٝ یٝ پب ٔدٙٛ٘ٗ. 

 خت اٌٝ تٛ خٛ٘ٝ ٞٓ ایٙمذس تبثّٛیی وٝ ثبیذ ػشؼ وٙٓ ثّٝ. ٕٞٝ ٔی دٚ٘ٗ.-

 شدی وٝ داضت ثبضٍبٜ سا تشن ٔی وشد دست تىبٖ دادْ ٚ ٌفتٓ:فثشای آخشیٗ 
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 ٔبٔبٖ وٝ ثذٖٚ ضه ٔی دٚ٘ٝ. خیّی ٞٓ ثٝ پش ٚ پبْ ٔیپیچٝ. أب ٔٗ ٕٞص ا٘ىبس-

 ٔیىٙٓ.

 سا ثبال داد.اثشٚٞبیص 

 چشا؟ ٕٔىٙٝ ٔخبِفت وٙٝ؟ -

 دْ.ی چطٓ ٍ٘بٞص وشٌٛضٝاص 

تٛ دَ خٛدْ  حسٝیٝ  ؟ت وٙٝ؟ چی ٞست وٝ ثخٛاد ثبٞبش ٔخبِفت وٙٝثب چی ٔخبِف-

ی ٘ػیحت ضٙفتٗ ٕٞیٙٓ حٛغّٝوٝ ثٝ ٔخبِفت ٚ ٔٛافمت وسی ٌٛش ٕ٘یذٜ. ٚاسٝ 

 ٘ذاسْ.

 یؼٙی ٔیٍی اص عشف یبسش ٞیچی ٘یست؟-

ای وٝ ثٝ ٔٛٞبیٓ صدٜ ثٛد، ثٝ ضب٘ٝاش دس ٞٛا ا٘ذیطیذْ. ثٝ دست خطه ضذٜثٝ 

 !ٌفتٗ ٞبیص... "پشی خب٘ٓ"حشفٟبیص، ثٝ 

دٌٚبٍ٘ی ضذْ. ٌٍٙٝ. دچبس صْ ػدیجٝ. ٞٙٛصْ یبسش ػٛؼ ضذٜ، ٟٔشثٖٛ ضذٜ، أب ٞٙٛ-

. ت لّجٓ دائٓ غیشػبدی ٚ تٙذ ٔیض٘ٝٞسٚلتی ثی لشاس ٔیطٓ.  ٘یستٚلتی ضذْ. دیٛٚ٘ٝ 

ْ چیضایی وٝ تدشثٝ وشدْ ٔبٜ ٔٗ اص تٕٛیٝ چىبس وٙٓ ٚ چدٛسی سفتبس وٙٓ. دٚ٘ٓ ٕ٘ی 

ٔثُ ٔیالد ٘یست حشف صدْ. أب ٕ٘ی دٚ٘ٓ اٖٚ چی تدشثٝ وشدٜ ٚ تٛ دِص چیٝ. یبسش 

وٝ ٓ وٙٝ ٚ ثجٛسٝ ٚ ٔحجت وٙٝ. ٘ٝ ی اتبلٓ ثبال ثىطٝ ٚ دْ ثٝ دلیمٝ ثغّوٝ اص پٙدشٜ
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وسبیی وٝ دٚست داسٜ ثٝ لطٍٙتشیٗ ضىُ ثٝ  خیّی خٛة ثّذٜ.ثّذ ٘جبضٝ ٞب. اتفبلبً 

 خبس ٘ض٘ٝ ِٚی ثب سفتبسش، ثب حٕبیتبش...ٕٔىٗ اثشاص ػاللٝ ٔی وٙٝ. ضبیذ 

 خشاش ثشداضت.ٌّٛیٓ 

اص آدٟٔبی ثیٍٙبٜ ٚاسٝ سسیذٖ ثٝ ٔمػذش استفبدٜ  یبسش ثٝ حشیٓ ٚ حشٔت ٔؼتمذٜ.-

ست ثٝ حٛاسص ثٝ ٕٞٝ ٕٞ٘ی وٙٝ حتی اٌٝ ثٝ لیٕت اص دست دادٖ ٕٞٝ چیص ثبضٝ، 

ٔثُ یبسیٗ داسٜ اٖٚ ٌٚش٘ٝ ای ٞستٓ. آدْ ثی خٙجٝٔٗ دٚ٘ٓ، ٔی دٚ٘ٓ ٔی خض خٛدش. 

وٝ سٚ وبسی  یٝ پسش ػٕٛ ثب دختش ػٕٛ، ٔثُ یٝ ثشادس ثب خٛاٞش،ٔثُ وٙٝ.  ثبٞبْ سفتبس ٔی

ٔغٕئٙٓ آدٔی وٝ ٞش ِحظٝ داسٜ خجشاٖ ٔی وٙٝ. ٌٚش٘ٝ  ،ایٗ چٙذ سبَ ٘ىشدٜ ثٛد

احتٕبَ ٔشي خٛدش سٚ ٔیذٜ ٔحبِٝ ثٝ اصدٚاج ثب ٔٗ فىش وٙٝ یب ثخٛاد ٔٗ سٚ ثٝ 

ٔثُ ٔیالد ٘بٔشد ٘یست. ٚلتی چٙذیٗ ثبس ثٟٓ ٌفتٝ ٔیالد ثٝ خٛدش ٚاثستٝ وٙٝ. یبسش 

ٝ تٗ ث خبعش ضغّص ثٝ دسد ص٘ذٌی ٔطتشن ثب ٔٗ ٕ٘ی خٛسٜ خٛدش چغٛس حبضشٜ

 ٕٞچیٗ چیضی ثذٜ؟

 ٘طست ٚ ثب چطٕب٘ی ٍ٘شاٖ ثٝ ٔٗ صَ صد ٚ ٌفت:غبف 

ٔی دٚ٘ی ایٙبیی وٝ ٔیٍی چمذس ٚحطتٙبوٝ؟ ٔی دٚ٘ی اٌٝ حك ثب تٛ ثبضٝ، چٝ ثالیی -

 سشت ٔیبد؟ ٔی تٛ٘ی یٝ ثبس دیٍٝ ایٗ دسد سٚ تحُٕ وٙی؟

 فت.فمظ پّه ثض٘ٓ، أب اٍ٘بس ثیٗ دٚ اثش خشلٝ صد٘ذ ٚ ثبساٖ ٌشخٛاستٓ 
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ثفشٔب، ست ثٟٓ ٔی خٙذیٗ. ٘فشیٗ ضذٜ ثٗ ثست ِؼٙتی خٛ٘ٝ ٚ اٖٚ ٚلتی ٔی ٌٓ اٖٚ-

 حبَ ٚ سٚصْ سٚ اص ٚلتی وٝ ٔٙٛ ضٙبختی ثجیٗ ٚ خٛدت لضبٚت وٗ. تحٛیُ ثٍیش. 
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 یاسر:

ربار توبه هبود.  وردهآبا کمر درد ناشی از بد خوابیدن برخاستم. ثامر رسماً پدرم را در 

فتم اال گربرا  می کردم کنارش بخوابم و باز همینکه می دیدمش تاب نمی آوردم. سرم

 ام گرفت و گفتم: و در اوج کالفگی خنده

 . سوخته رو ببین چه لمی داده پدر-

 نتقالشاودش خبا احتیاط سرش را از روی شکمم برداشتم و و قبل از اینکه به تخت 

ش، ایوستههم پبدهم چند ماچ آبدار روی لپهای تپلش نشاندم و در دل برای ابروهای 

ردم و کشانه  م رام موهایی تیشرتم را روی شلوارم کشیدم و با انگشتانضعف کردم. لبه

به  ه کنم.تفاداز اتاق بیرون رفتم. عادت نداشتم از سرویس بهداشتی اتاق ترنج اس

 هرحال یک دختر جوان بود و...!

تم و انه رفشپزخآبوی پیاز سرخ شده در خانه پیچیده بود. به  ورتم را شستم.دست و ص

 ا محبتبم. ت، سالم دادبه شیرین خانم که داشت تخم مرغها را داخل کاسه می شکس

 جوابم را داد و گفت:

 شین االن صبحونت آماده میشه.بخوش اومدی پسرم. -

زیاد با ماندن در آنجا آنهم بدون حضور ترنج راحت نبودم. اما داشت این صبحانه را 

 برای من میکرد و چاره ای نداشتم. پشت میز نشستم و گفتم:
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 ترنج رفته؟-

 و گفت:سریع تخم مرغها را بهم زد 

ر اسه ثامره، همین ده دقیقه پیش رفت. سفارش کرد واسه تو املت درست کنم و وآ-

 گذاشتم آب گوجه کامل جمع شه. همونطور که دوست داری.پوره. 

ا با راملت  د منترنج می دانست من املت دوست دارم. اما تنها کسی که هنوز یادش بو

ین م، شیرای که آبش کامل جمع شده می پسندی رنده شدهپیاز سرخ شده و گوجه

 خانم بود. 

ی یه چیز منونم. اما واسه ثامر زحمت نکشین. با خودم میبرمش اون طرف. اونجام-

 میخوره. 

 همانطور که چشمش به اجاق بود گفت:

ی کنی اشه. فقط ترنج گفت امروز نوبت حموم ثامره. خودت می بریش یا صبر مب-

 ترنج برگرده؟

سم اروی  که در صدایش احساس می کردم خوشم نمی آمد. اینهمه تاکیدشاز چیزی 

 ترنج اذیتم می کرد. انگار حق با ترنج و حرفهای دیشبش بود.

 ا مشکلیباساش همه اینجاست. صبر می کنم ترنج برگرده. البته اگه از نظر شمل-

 نداشته باشه.
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ن پیش د نااو هم تلخی لحن مرا احساس کرد. در سکوت ظرف املت را به همراه سب

 گفت:دستم گذاشت و 

 نوش جونت پسرم.-

 م.نار زدکرا  کامم زهر شده بود. این جواب ندادنش هم تاییدی بر افکارم شد. ظرف

 یزیینین؟ چن و ترنج و ثامر مشکلی می بمی توی رابطه سوالم رو جواب بدین لطفاً.-

 هست که رو مختونه؟

 سرش را پایین انداخت. 

. یه نداریم ن از گوشه و کنایه خوشم نمیاد. اگه چیزی هست واضح بگید. تعارف کهم-

نیم. می تو عدشمعمره داریم همدیگه رو تحمل میکنیم و با هم میسازیم، از این به ب

 بفرمایید. من می شنوم.

 گفت: با افسوس نگاهی به ظرف پس زده شده انداخت و

 اشتیم.دنه ما که همیشه دوستت تو ما رو تحمل میکنی. وگر جمع نبند. یه عمره-

 به خاطر قلبش و به خاطر ترنج مجبور بودم مراعاتش را بکنم. 

 بریم سر اصل مطلب؟-

 نفس بلند اما منقطعی کشید و گفت:
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 به ترنج عالقه داری؟-

 بدون اینکه چشم از صورتش بگیرم جواب دادم.

 . دخترعمومه. عجیبه؟دارم-

 لبخند زد.

 قبالً ازش متنفر بودی.-

 دندانهایم را روی هم ساییدم.

 دم. من هیچ وقت از ترنج متنفر نبو-

 اما دوستش هم نداشتی.-

 ابرویم را باال دادم.

 ؟ اونم با این اطمینان؟شما از کجا می دونین-

هیچ وقت نزدیکش نشدی، بهش محبت نکردی، یه عمر به خاطر گناه من مجازاتش -

کردی. به جفتمون به چشم دوتا موجود اضافی نگاه می کردی. من درکت میکردم، اما 

ترنج نمی فهمید چرا و غصه می خورد. درسته شاکی نمی شد. ولی من مادرشم.     

و روانش بهم می ریزه. سعی کردم بهش  می فهمیدم هر بار با تو رو به رو میشه، روح

یاد بدم ازت فاصله بگیره. خودشم همین رو می خواست. اما نتونست. ترنج از بچگیش 

تو رو دوست داشت. یه جور دیگه، متفاوت از یاسین و یاشار، مثل یه تکیه گاه، مثل یه 
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ضح تو دوستش نداشتی و واتوی زندگیش کم بود، مثل یه پناهگاه. اما  که کوهی

م بود و هیچ وقت نتونستم نجاتش این کابوس بچهنشون می دادی که نمی خوایش. 

 بدم.

 پوزخند زدم. 

ل تون عامن شیرین خانوم. چون خودتون رو از کابوس نجات بدیشما نمی تونید بچه-

 ی دیگه بودین.کابوسهای یه بچه

م. مگر ده بودندا قراررنگ از لبش رفت. بعد از دوازده سالگی، هرگز این زن را مخاطب 

 برای سالم و احوالپرسی، آنهم از سر اجبار.

کنم، وقتی هنوز کوچیک بود،  شاذیتاز ترنج متنفر بودم، اگه میخواستم من اگه -

بهش می گفتم پدرش کی بوده و مادرش چه کرده. درسته خشمی که از شما داشتم، 

فتم. می تونستم به همه سر اون خالی کردم اما هیچ وقت پدر و مادرش رو ازش نگر

اطر شما، به خاطر ترنج. چون نه به خبگم چی شده و همه رو ازتون بگیرم. اما نکردم. 

سایه،  منتها تو همیشه همون پناهگاهی بودم که دنبالش میگشت. من واسه اون

من چی ولی ترنج تو این خونه فقط من و محبت من رو نداشت. یواشکی، مخفیانه. 

ای فکرکردین؟ به آدم جز خودتون و دخترتون، به چیز دیگه داشتم؟ هیچ وقت به

ای خونهمهمه؟ من مهم نیستم؟ واستون ای اهمیت دادین؟ فقط کابوسهای ترنج دیگه

 که خراب کردین مهم نیست؟
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ما فتم. امی گ اش مبدل به سرخی شد. خیلی حرف در دلم مانده بود که بایدبی رنگی

. به ه بودمبخشیدهرگز مرا نمی بخشید. همانطور که من ناگر قاتل مادر ترنج میشدم، 

 همین خاطر نفس عمیقی کشیدم و صدایم را کم پایین آوردم.

یگرده و من برم ه هرحال...باز کردن دفترهای قدیمی، دردی رو دوا نمی کنه. نه مادرب-

 قمی در حظلم نه سالهایی که من بیخودی به ترنج سخت گرفتم. نه من یادم میره چه

ه هایی بزخم شده و نه ترنج فراموش می کنه چه پسرعموی ظالمی داشته. ما سه نفر

 وش نمککنه. واسه همین بهتره دیگه رزدیم که زمان هم مداواش نمی همدیگه 

ه راب شدخف شما ای که سالها قبل به لطالبته من و ترنج داریم روی رابطهنپاشیم. 

اریم. دتیاج من و هم اون به آرامش احکار میکنیم و دوباره می سازیمش. چون هم 

کرد  هم سعی سعی کردم تغییر کنم و ترنج. من ستهثامر به هر دوی ما وابستچون 

ون رو درونم یر شدهشهر آوااز مدتها داریم با هم کنار میایم. داریم بعد فراموش کنه. 

چیزی  لطفاًس پ ت.ی من و شما نیسرابطهواسه  اما این وسط جایی از نو می سازیم.

 با اجازتون.خرابترش نکنین. با این حرفهای خاله زنکی  رو که خرابه

 کند و ورانفمی خواستم بروم، دست پسرم را بگیرم و قبل از اینکه دوباره خشمم 

 متوقفم کرد.فاجعه به بار بیاورد، بروم. اما صدایش 

همین شابه مو ازش پرسیدم. اونم صبح همین حرفا رو به ترنج زدم. همین سوال ر-

اما و همه چیز رو به ثامر ربط داد.  رو انکار کردعشق اونم انکار کرد. داد. رو  جواب

ای که ی نصفه و نیمهفرق داره. اون میترسه همین رابطه دلیل ترنج واسه انکار

شاید  ساختین خراب شه. میترسه همینقدرشم رو هم از دست بده. تو رو نمی دونم.



17بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

7 

 

قبالً ترنج هم همین شاید  ثامر باشه.نقطه عطفتون از نظر تو گی. شاید راست ب

یه مدته که همه چی اما شاید ترجیح میداد فکر کنه که اینجوریه...احساس رو داشت. ا 

 شکل احساس ترنج فرق کرده. عوض شده. 

 مانم. کرد ب ادارمنیرویی ونمی خواست بشنوم. اما دلم  دستم را به چهارچوب در گرفتم.

ردین. و دلش ریشه کقبالً فقط ثامر بود، اما االن جفتتون ت درگیرت شده.ترنج -

فتاده ای اهورط چشمام زل بزنه و بگه نه، من باز سر حرفم هستم. تو یه هرچقدرم به

ه تو تم دیگت گفمه اینا رو بهکه نمی دونه چجوری باید خودش رو نجات بده. اگه بفه

ش که به کردمنصورتم نگاه نمی کنه. اما منم مثل دخترم به جز تو هیچکس رو پیدا 

ز مشکل اه گره تونکه ب . چون تو این خونه به جز تو کسی نیستو اعتماد کنم پناه ببرم

ه رم مهمتواسه رو به خاطر اینکه ترنج از همکنه. من مادرم. هرچقدرم من  کسی باز

ه دتم بچچون تو خو .می دونم ته دلت بهم حق میدیچون مهم نیست.  ،سرزنش کنی

 بیاد؟ ی منداری! بهم بگو ایندفعه قراره چه بالیی سر دختر مهربون و احساسات

فته و رستم طوری انگشتانم را روی چهارچوب فلزی فشار داده بودم، که خون از د

 اعصابش بی حس شده بودند.

نه دست تی تو اوج دلخوری. االن چطور می توحترنج هیچ وقت از تو دست نکشید، -

 بکشه؟
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ن به مه چشمشاهاز اینکه اما خواستم نیش بزنم نمی ش کنم. نمی خواستم اذیتواقعاً 

. به ودمبشده  هخست من بود و از من توقع داشتند مثل شاه کلید تمام قفلها را باز کنم

 همین خاطر در چشمان ترش زل زدم و گفتم:

ز سر و ا تو بچگیکه ن واسه اون موقع میذاشتی ای کاش نصف این حواس جمع رو-

 ب زد ودش آسیکه هم به خو اونقدر کورکورانهد، اونم شده بوعاشق خامی و بی عقلی 

قدر رف اونطیه از . ن سن دخترتون، حواستون بهش نبودتریتو حساسهم به ما. شما 

در ف اونقه طربهش اعتماد کردین که به خودش اجازه داد پسر بیاره تو خونه، از ی

مو رو عرگ ما علت واقعی ی بهش توضیح بدین اموالش درمورد بهش باور نداشتین که

ود بفتاده اانه موقع که موریاون  وری دچار سوءتفاهم نشه.جکه اون یف کنینواسش تعر

ین چه و فهمید چشمتون باز شدهاالن تازه ون زندگیتون، شم مادرانه نداشتین؟ جبه 

ب خوا در شبا قرصمیکنه؟ یه کم دیر نیست به نظرتون؟ اینقخطرهایی تهدیدش 

ما بشه ش هم منفجرچه خبره. بمب بغل گوشتون ن ن که اصالً متوجه نیستیمیخوری

ونی ااما  ،بیماری های جسمی و روحیتون رو درک می کنمشرایط  شین. خبردار نمی

  به کسی آسیب نمی زنم.من  که باید ازش بترسین من نیستم.

**** 

 فتم:و گ همانطور که ثامر را در آغوش داشتم، بوسه های یاسین را جواب دادم

 بابا کجاست؟-

 داخل کتابخونه. -
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 کردم. حساساسری تکان دادم و به اتاق خودم رفتم و حضور یاسین را هم پشت سرم 

 پتو را روی پاهای ثامر کشیدم و گفتم:

 تموم شد؟-

 بود. صدایش گرفته

رنج، اگه ادن به تی بابا، بدون اطالع دار درستی نبود. بدون اجازهکآره. ولی به نظرم -

 بفهمن...

 زیر بازویش را گرفتم و گفتم:

برو . ن ندارمر مورد ثامر من تصمیم می گیرم. نیازی به اجازه گرفتن و اطالع دادد-

 بیارش.

 اد.آهی کشید و به اتاق رفت و چند دقیقه برگشت و پاکتی را به دستم د

یکشه. ادر واسه ثامر زحمت ممی صدتا اندازهنج می گفتیم. به کاش حداقل به تر-

ن ما مباشه انتو شاید مهم واسه ی داغون میشه. حقش بود بدونه. بفهمه بدجوروقتی 

 طاقت دلخوری و قهرش رو ندارم. 

یریت را مد در حالیکه سعی می کردم عصبیت خودمرا بررسی کردم و  پاکت محتویات

 گفتم:کنم، 
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 بزن بریم.نگران نباش. -

ری را قطو کتابدوش به دوش یکدیگر وارد کتابخانه شدیم، پدر به محض دیدن من، 

بر شود. صایم گعینکش را برداشت و با لبخند بازوانش را برکه در دست داشت بست و 

 کردم هرچقدر می خواهد مرا در بغل بگیرد و سپس گفتم:

 صبحونه خوردی؟بابا؟  خوبی-

 دستانش را روی میز پیش رویش قالب کرد و گفت:

ل شده، ادر شاغمره. البته دیگه مثل قبل بهم نمی چسبه. از وقتی ترنج تبدیل به یه آ-

 های زیر درخت گیالس خبری نیست. از صبحونه

حرف  به ند،احتم کبیشتر از این نار به همین خاطر قبل از اینکهپدر هم کنایه میزد. 

 آمدم.

 ام بدونی. بابا یه چیزی هست که می خو-

 فتم:گ وادم دسردی پاکت را به پدر چشمان یاسین، مضطرب شده بود. اما من با خون

ارم رو کد مسیر ن قرار بود خلبان جنگنده باشم. اما اتفاقاتی که تو این خونه افتام-

مر، ثشار و ت یاد و یه کم خطرناک و غیر قابل پیش بینیش کرد.  بعد از فوتغییر دا

م علوم همده و اجازه بدن برگردم سر پست اصلیم. هنوز موافقت نشدرخواست دادم که 

ی واسه اتفاق اگه نیست بشه یا نه، واسه همین سرپرستی ثامر رو دادم به یاسین. یعنی

 مسئولیت ثامر با یاسینه.من بیفته 
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ی رگهبفاد می ر بدون اینکه به من نگاه کند، با اخم فزاینده، مشغول مطالعهپد

 به یاسین نگران لبخند زدم و ادامه دادم. محضری بود.

 بدونه. اسین بی تقصیره، من نخواستم تا وقتی که همه چی تموم شه، کسی چیزیی-

 اشتم. ندو رو جنگیدن چون تصمیمم رو گرفته بودم و حال توضیح دادن و بحث کردن 

 پدر کاغذ را به پاکت برگرداند و گفت:

 چرا اینکار رو کردی؟-

می کنشیند. برا احساس کردم. نشستم و به یاسین هم اشاره دادم  تشعصبانیو بهت 

 روی حرفهایی که می خواستم بزنم فکر کردم.

قیه از برگ و زندگی هرکسی دست خداست. اما مال من دیگه زیادی شانسیه. اگه م-

نداره،  ر مادرم. ثامی خودشون خبر ندارن، من از یک ثانیه بعد بی خبری دیگهیه دقیقه

ته لم راحخیا واسه همین باید یه فکری می کردم که به نفع همه باشه، اینجوری هم

گذره و دش نمیی خوکه ثامر آواره نمیشه، هم خیالم راحته ترنج به خاطر ثامر از زندگ

ه یه، با ن پسربه هرحال یاسی یاسین ظلم شد امااین وسط به  هم خودم آرامش دارم.

شش و دوپذیرش بیشتری تو جامعه داره تا ترنج، می دونم بار سنگینی ر ،بچه

 گذاشتم...می دونم واسه قبول همچین مسئولیتی هنوز جوونه...

 دستم را روی زانوی یاسین گذاشتم.
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سرم پره به اشم نمیذادونم بهترین عموی دنیا واسه ثامره. می دونم اگه نب اما می-

 احتیرتصمیم سخت بگذره، همونطور که نذاشت به بچه های یاشار سخت بگذره. 

 نبود، اما الزم بود.

 یاسین زمزمه کرد.

ن و چشم ماداش بسه لطفاً. اینجوری حرف می زنی تن و بدن من می لرزه. ثامر رد-

 جا داره، اما حرف از بی وفایی نزن.

 زانویش را فشردم.

ن نه. ایز امروز میککه همه چی دست خداست. اما آدم عاقل، فکر فرداش رو اگفتم -

 چیزیه که خودت یادمون دادی بابا. درسته؟

خت سایش پیشانی پدر سرخ شده بود. درک می کردم پذیرفتن چنین چیزی چقدر بر

 است.

 ترنج می دونه؟-

یشه ز هما، بیشتر حرفهای امروز مادرش می کرد.حتی اسمش هم، حالم را دگرگون 

 جگرم را سوزانده بود.

نمی دونه. اگه می دونست نمیذاشت. اما خودت گفتی بابا، خودت گفتی حق ندارم با -

راحت بشه و به از ثامر ش بازی کنم، منم دیدم حق داری. باید یه جوری خیالش آینده

میشه. خیال همه راحت میشه. مگه خودش فکر کنه. اینجوری دیگه خیالش راحت 
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نگران نبودین، ثامر وبال گردن ترنج بشه، خب دیگه نمیشه. وبال گردن عموشه. اونم 

یه مرد عاقل و بالغه که با اختیار خودش و بدون هیچ اجباری این زحمت رو قبول 

 کرده. 

 یاسین با بغض گفت:

 بسه.  مون بدی؟قخوای دمی بسه تو رو خدا. داداش...-

ورتم صه دور گردنش انداختم و بدست هم دیگر توان حرف زدن نداشتم. خودم 

از  ریختم.اقع گودر اش را بوسیدم و از کتابخانه بیرون رفتم. نزدیکش کردم و شقیقه

رس از تامر، نزدیک بود اشکم سرازیر شود. ثو بی کسی به تنهایی  فکر کردن

از م ثارد. می آمنگرفته بود. نفسم در  را گلویمسرنوشت ثامرِ بدون یاسر، مثل بختک 

 ههای پرو نگا از او تممی توانسکاش آخ ترنج...! یک طرف، ترنج از طرف دیگر

قتی وقهرش،  ولبهای لرزان از تصور چشمان سرزنشگر و برای ابد فرار کنم. حرفش، 

ا به هین زودی ابه معجزه میشد کاش ای ام، دیوانه شده بودم. که می فهمید چه کرده

  شت...!زودتر به خانه باز می گ معجزه می شد وکاش  ای خانه باز نمی گشت،
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 ترنج:

 افتاد گفتم: 17وقتی باالخره چشمم به تابلوی بن بست 

 اوف، چه روز نحسی بود. -

 نسیم کش و قوسی به تنش داد و گفت:

 ی شد فردا رو تعطیل رسمی اعالم کنیم.مواقعاً. کاش -

 پیچید و گفت:بهراد داخل بن بست 

 و استراحت کنین.رمگه منشی ندارین؟ فردا -

 ام را بازگرداند. هوای بن بست، انرژی از دست رفته

 ه وقت.یمیشه. خودمون باید باشیم. تازه من فردا کالس دارم. نسیم دیر نری ن-

 نسیم چشم غره رفت و بهراد پرسید:

 ؟این کالسا؟ چقدر مونده مدرکت رو بگیری کی تموم میشه-

 م راافزایش ترشح هورمونهای مختلف، شوق و شعف و ضربان قلب و گردش خون

 همزمان با هم باال برد.
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اعته س 500ستیم فعالً. طول داره. من چون دلم می خواست اندش باشم کالس ه-

 شرکت کردم. تقریباً یه سالی طول میکشه.

 بهراد رو به خواهرش کرد.

 ه. نمی کن ه باشگاه بودن خوش هیکلتمدیر ی صرفاً تو هم یه تکونی به خودت بده.-

 نسیم دست روی شکمش گذاشت و رو به من گفت:

 ببین چی میگه؟ من چاقم؟-

ا باز رم. در برو چندان حواسم پی آن دو نبود. میخواستم زودتر پیاده شوم و به خانه

 کردم و پایین پریدم و گفتم:

 ا. سالمهرزش کنی. مرسی بچه ق با بهراده. به نظر منم باید وچاق نیستی ولی ح-

 برسونین. فعالً.

 بهراد با تک بوقی که زد متوقفم کرد.

 تعارفمون نمی کنی بیایم داخل؟-

 خجالت زده شدم. اینقدر عجله داشتم، فراموش کرده بودم.

 ید. قدمتون رو چشم. شما که تعارف الزم ندارین. وای ببخش-

 فت:نده گخکردند و بعد بهراد با خواهر و برادر نگاهی بین خودشان رد و بدل 

 شوخی کردم. دوتا نفس بکش که اینقدر ذوق زدگیت تابلو نباشه. خوش بگذره رفیق.-
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 ی پنجره گذاشتم و گفتم:دستم را لبه

 ود مخفی. هرچند اون ترنج هم خوب بلد بفیقر من دیگه ترنج هیفده ساله نیستم-

 اشید.ن نبما خر نمیشم. نگراکاری کنه اما این یکی استاده. ممکنه عاشق شم ا

ست دایشان ر برتبسم معنی دار،از لب هر دو نفر پاک شد. اما من با لبخندی عمیق ت

ردم. کا لمس غم ری داتکان دادم و  قبل از ورود به باغ، چند بار نفس کشیدم و گونه

 هنوز به کنار استخر نرسیده بودم که صدای یاسین را شنیدم.

 چقدر دیر اومدی امروز.خسته نباشی خوشگله. -

م به م و سرداختنگاهم را چرخاندم. خبری از یاسر و ثامر نبود. دست زیر بازویش ان

 اش تکیه دادم.شانه

رزشی واماکن  یلی روز داغونی بود یاسی. تا خواستم بیام خونه، از ستاد نظارت برخ-

، اره شدهها پی یکی از دوچرخهاومدن واسه بازرسی، اونا که رفتن، فهمیدیم تسمه

ارم دکنه.  رستشددیگه مجبور شدیم صبر کنیم تا باشگاه خالی شه و تعمیرکار بیاد و 

 از خستگی و گرسنگی می میرم. از صبح فقط چندتا بیسکوییت خوردم.

 ای بر موهایم نشاند.بوسه

 ی بزنیم تو رگ که شارژ شی؟ بریم با هم یه پیت-
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ی آقا یم خونهحاال که یاسر اومده بر دم.کر باب کوبیدهنه، پیتزا نمی خوام. هوس ک-

ن بیان. ه بیروخون بزرگ اینا، دور هم جمع شیم. بنده های خدا دیگه زیاد نمی تونن از

 میری بخری؟ دلشون میگیره.

ا ی، و یشفتگآایستاد و من هم ایستادم. مدتی بود که عجیب نگاهم میکرد. خجالت، 

 لپم را کشید ودم.بود که تا به حال ندیده ب شاید ترس، نمی دانم، اما چیزی ته چشمش

 و گفت:

رم بهش بزه. من و جون بخواه مهربون. اتفاقاً زن عمو هم رفته اونجا واسشون غذا بپت-

 خبر بدم. تو هم برو لباسات رو عوض کن.

 سریع گفتم:

یخ سون کنم. چند ی حسین بابا رو هم حساب کنی ها. می خوام دعوتشخونواده-

 ی هم بگیر.ی اضافگوجه

 فت:مسیر کوتاه رفته را برگشت و با محبتی بی پایان مات صورتم شد و گ

 می دونستی که خیلی عشقی؟-

 دست روی قلبش گذاشت.

 می دونی که جات بدجوری اینجاست؟-
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رود.  ه مییک چیزی بود. می دانستم یک چیزی هست و یاسین هربار از گفتنش طفر

نگران  کرد، و اینطور عجیب و غریب نگاهم میوقتی دست از بذله گویی برمی داشت 

 میشدم.

 من قراره بمیرم یاسین؟-

 اخم کرد و گفت:

 زهرمار. -

 ه یه جوری شدی. زیادی ابراز عالقه میکنی.آخه چند وقت-

 پشت به من کرد و گفت:

 ا دوغ؟لیاقت نداری. نوشابه بگیرم ی-

 ی درونم وقعی ننهادم و گفتم:به شَک بزرگ شونده

 هر دو. -

 و با صدای بلندتری پرسیدم:

 پنبه کجاست؟ دارم میمیرم براش.-

 ی شما. می خواست با باباش بره حموم.خونه-
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**** 

مر معترض مد. ثاآمی  پله ها را سریع باال رفتم و وارد خانه شدم. صدایشان از اتقاق من

 مگین وبر خشبای به در زدم و وارد شدم. مثل دو عدد بود و داشت غر میزد. ضربه

زک تا قو که مکشای بانی سورمهد. ثامر با حولهی حمله به هم خیره شده بودنآماده

اسر یود. و کالهش را هم روی سرش کشیده ب ش می رسید روی تخت من ایستادهپای

 هر دو شان به من افتادحرصی و عصبی بود. تا چشمخسته و هم به طور واضحی 

 سر رویو یا ام دوان خودش را در آغوش من انداختای کشیدند. ثامر دونفس آسوده 

ایم هر ریه درا  تخت نشست. سرم را در گردن نمدار و خوشبوی ثامر فرو بردم و زندگی

 کشیدم و با لذت گفتم:

 ه شدی.قربونت برم گردالو. چه خوشمز-

 گفت:با بغض دستهایش را دور گردنم حلقه کرد و 

 بابا اذیتم میکنه. دوستش ندارم.-

 مان یاسر گرد شد و گفت:چش

 ه. جب رویی داره. از صبح پدرم رو در آورده تازه دو قرت و نیمشم باقیع-

م و شک کرداند. موهایش را خمشخص بود اوقات خوبی را با هم طی نکردهکامالً 

 کاله را برداشتم و گفتم:

 ه خاله بگو چی می خوای.اشکال نداره. حاال ب-
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 اون لباسا رو نمی خوام.-

 ر باز هم اعتراض کرد.یاس

 یدم میگه نمی خوام. خوشش میاد لج کنه!هرچی نشونش م-

 ثامر را بغل کردم و گفتم:

 به نظرت به کی رفته؟ -

د و ساختن نمی . شبیه هم بودند و با یکدیگرنداینبار چشمان خشمگینش متوجه من شد

 م:فتگ من نمی توانستم به این صحنه نخندم. کمد لباسهای ثامر را گشودم و

 کدوم رو دوست داری؟-

نش ترا  خودش هرچه دوست داشت انتخاب کرد و من زیر نگاه بداخالق یاسر همه

 کردم و موهایش را هم شانه زدم و گفتم:

 . باشه؟ودی میامی خانوم بزرگ، منم زاب بخره. با بابا برین خونهعمو یاسین رفته کب-

 دستانش را بغل کرد و گفت:

 نچ. بابا بره. من با تو میام. -

 یاسر برخاست و گفت:
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ه شد زبونش شیش برابر رشد خودشه. نصفش زیر زمینه. امشب میای جایی کر-

 همیشه حرف میزنیم؟ کارت دارم.

**** 

م و تا ته بود. خساشارپم را ردوی دوشم انداختم و کمی ایستادم تا خواب از سرم بپرد

کالمات م از مانسترت زده بودم. خسته بودم اما نمی توثامر خوابش ببرد، چندین بار چ

وز ما هن باغ نیمه شبی با یاسر بگذرم. عمیق نفس کشیدم. هوا داشت خنک میشد اما

ه فتاد کااسر سبز بود. خواستم به سراغ تخت زیر درخت گیالس بروم اما چشمم به ی

ن دم بدوه شکیکش روی تاب نشسته و مثل همیشه به ناکجاآباد خیره مانده بود. نزد

 اینکه نگاهم کند گفت:

 فکر کردم یادت رفته. -

 مردد به تاب نگاه کردم.

 بیا بشین. تکونت نمیدم.-

 از تاب خوشم نمی آمد اما چون گفت تابم نمی دهد، نشستم و گفتم:

م افظهحهنم درگیره، اختالل ذم حواس پرتیم بیشتر میشه. وقتی وقتی خیلی خسته-

 شید.شدیدتر میشه. ببخ

 سرش را برگرداند.

 ای؟ خسته-
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 ید.م خورد خوابم پرتم. اما االن سرحالم. باد که به کلهروز خوبی نداش-

 ذهنت چرا درگیره؟-

 به تمام تحوالت اخیر فکر کردم و یکی را برگزیدم.

چقدر  رگیر یاسین و لیالم. چقدر حس و حالشون قشنگ شده. امشب حواست بود؟د-

سفید  رخ وسیاسین هوای لیال رو داشت. لبخندهای زیر پوستیشون رو دیدی؟متوجه 

الشون حوتا دشدن های لیال شدی؟ باور کن صدای قلبش رو می شنیدم. از وقتی این 

 ثل قبل دلگیر نیست. خوبه، انگار حال این باغم بهتر شده. دیگه م

 لبخند زد.

رف بزنن حبا هم  ره. انگار اون حبس آمیتا باچانیِ تو، جواب داده. اینکه مجبور شدنآ-

 د.وقع بومبه  و هرچی تو دلشون بود بگن، آروم و عاقلشون کرده. کارت حساب شده و

رام و قعاً آا واهرگز از هیچ کدامشان نپرسیدم آن روز چه بینشان گذشت و چه شد. ام

ادر دند. مک کرعاقل شده بودند و زندگیشان را از هرچیز و هرکسی به جز یکدیگر پا

 می شد بوی عشق را از هردویشان استشمام کرد.  راست می گفت،

 ه. یشقدم شره. اما نگرانم. کاش قبل از اینکه دوباره یکیشون گند بزنه، عمو پآ-

 کمرش را کشید و گفت:
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 همیدن. نگران نباش. فدر همدیگه رو دیگه گند نمی زنن، چون ق-

س ود. احساای که نبودی یه چیزیش بست. تموم این دو هفتهاما یاسین یه چیزیش ه-

ش میشم تا پاپیچ نقدرمی کنم بیشتر مربوط به منه تا لیال. زیر بار نمیره. ولی فردا ای

 بگه. من یاسین رو از خودمم بهتر میشناسم.

 زدم. ی لیال افتادم و لبخندای رنگ گرفتهسکوت کرد. دوباره یاد گونه ه

 نیم؟ین خونه بدون لیال و یاسین خیلی سرد میشه. وقتی برن چجوری تحمل کا-

 با تعجب پرسید:

 مگه قراره برن؟-

 اشارپ را محکم تر به خودم پیچیدم.

برن.  واج کنن اید برن. اگه نرن نحسی اینجا دامنشون رو میگیره. باید زودتر ازدوب-

 ه ازشکاگه شروع زندگی مشترکشون رو یه جا دیگه جشن بگیرن، چیزایی شاید 

 میترسم به سرشون نیاد.

 خندید. بلند...!

 ی تو خرافاتی نیست. ندازهابه خدا که خانوم بزرگ هم به -

 خرافات نبود...به خدا نبود...! اما نای بحث کردن نداشتم.
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شاخ  اگه واست تعریف کنم ه تو نبودی یه کارایی کردم کهتو این دو هفته ک-

 درمیاری.

 منم همینطور.-

 تم.کج نشس اش متعجبم کند، غم صدایش مبهوتم کرد.بیشتر از اینکه جمله

 چیکار کردی؟-

 نفس حبس شده اش را، رها کرد و گفت:

 بینم چیکار کردی؟اول تو تعریف کن. بگو ب-

گرانی نخاطر  مین. به هتمام این دو هفته را ذوق داشتم که بیاید و برایش تعریف کنم

 پس ذهنم را کنار زدم و گفتم:

 ج کردم. هرچی پول تو حسابم داشتم خر-

 اخمهایش در هم رفت.

 یعنی چی؟-

 ذوقم بیشتر شد.
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کی ریدم، یه جز مامان هیچکس نمی دونه. می خوام اول به تو بگم. سه تا خونه خب-

و هم قدار ره میاسه لیال. واسه مامان، یکی واسه حسین بابا و زری خانوم، یکی هم و

شه. سی نباول کپکنار گذاشتم تا یه فکری واسه منا کنم که مستقل بشه و وابسته به 

دارم  ی کهاالن تنها چیز ند رو بخشیدم به یه آسایشگاه سالمندان.هرچی هم مو

 باشگاهه. 

 .شودمگابروهایش هرلحظه باالتر می رفتند. با خنده دستانم را از دو طرف 

کنم . احساس میکه دختر عموی پول دوستت مفلسِ مفلسه. اما راحت شدم خالصه-

شد.  راحت ی کسایی که دوست دارمدیگه هیچ باری رو دوشم نیست. خیالم از همه

خودش  یچی ازلی هحسین بابا...طف مثالً من نیازی به اون پول نداشتم اما بقیه چرا.

ترسه می ه. چونر دارخاطر اینه که غرو نداره. اگه هنوز تو این سن و سال کار میکنه به

رو  ه؟ خداد براگه باغبون جدید بیاریم، مجبور شه خونه رو خالی کنه. خب کجا بای

رش سخوش میاد کسی که اینهمه سال واسمون زحمت کشیده نگران سقف باالی 

 باشه؟ 

 او هم کج نشست.

 ی ماست، نه تو.ای؟ این کارا وظیفهتو دیوونه-

 فش را ادامه بدهد.اجازه ندادم حر

لیال هم دیگه یه سرپناه داره. خیلی مهمه دختری که می خواد ازدواج کنه خیالش از -

یه چیزایی راحت باشه. من هر دوشون رو دوست دارم. اما دلم نمی خواد لیال نگرانی 
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مالی داشته باشه. منا هم همینطور. به عنوان یه مادر مجرد باید دستش تو جیب 

االن که خودم کار  هاش.نجوری هم خودش حس خوبی داره هم بچهخودش باشه. ای

 می کنم می فهمم مستقل بودن چه کیفی داره.

 چشمانش تنگ و تنگ تر می شدند.

 شه؟امانت چی؟ اونم نگرانی مالی داره؟ می خوای یه مادر مجردِ مستقل بم-

 دلم برای مادرم می سوخت. خیلی می سوخت.

ر؟ مریض ت به جز یه قلب مریض و یه روح چی نصیبش شد مامانم از زندگی با بابام-

ه اسم ه چی ب؟ همخدا عمو رو نگه داره، اگه اون نبود مادرم کجا رو واسه رفتن داشت

گترین ید بزر. شامن بود. منم که تا هیجده سالگی اجازه نداشتم به اموالم دست بزنم

ین نه، همت بموی بد داشای که اینهمه ازش خاطرهعاملی که باعث شد مادرم تو خونه

یه شب  شایدا امخونه رو خریدیم. فعالً به اصرار من نگرانی از بی سرپناهی بود. 

ب گه هرشااید بشینیم و با هم حرف بزنیم و به این نتیجه برسیم که باید بریم. ش

 . شایدر بشهی سوختن بابا و دویدنش تو این باغ پیش چشمش نیاد حالش بهتخاطره

ندگی دن، زای که بهش خیانت کردن، بی مهری کردن و ترکش کرخونه اگه دیگه تو

صله اعث فاه، بنکنه، به زندگی برگرده. شاید فاصله گرفتن از این خونه و این کوچ

 هاش بشه.  گرفتن از غصه
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 پوزخندی زد و گفت:

 ن، تو وجب...پس برنامه ریختی که این خونه رو تخلیه کنی. لیال و یاسین برع-

نیم و مر بموا و ثاهاش برن. من و باببرین، حسین بابا و زنش برن، منا و بچهمامانت 

 این دوتا پیرمرد و پیرزن. آره؟ اینه رسمش پری خانوم؟ 

 دلم گرفت. دست روی ساعدش گذاشتم و گفتم:

ین . اما اه. اینا همش تو سر خودمه. نه تصمیمی گرفتم و نه به کسی چیزی گفتمن-

هم  . دنیابگم هم آشنا شدیم عادت کردم هرچی تو سرمه به تو چند وقته که تازه با

اید نیم. شوع کخراب بشه، من تنهاتون نمیذارم. اما حس میکنم وقتشه همه از نو شر

ش فکر م بهوقتشه دسته جمعی کوچ کنیم و از این بن بست بریم. نمی دونم. تو ه

 ی هممون رو عوض کنه. کن. شاید تغییر مکان روحیه

 زد و زمزمه کرد. پوزخندی

من رو بگو که فکر می کردم چطوری قراره بهت بگم، سرپرستی ثامر رو دادم به -

یاسین. می خواستم یه ساعت واست توضیح بدم که هیچکس نمی تونه و حق نداره 

ی ثامر رو از تو بگیره و این کار فقط و فقط به خاطر حق و حقوق ثامر بوده. دو هفته

کردم چجوری بگم که دلت نشکنه و از اینکه بدون هماهنگی با تموم با خودم فکر می 

تو این کار رو کردم ناراحت نشی. امروز که دیر اومدی و من به وضوح دیدم ثامر چقدر 

از خودم بدم  ،ت رو می گرفت و چقدر بی تابی می کردخلقش تنگ شد و چقدر بهونه

رم داده، بشکنم، از خودم اومد. از اینکه ممکن بود دل کسی که اینجوری دل به پس
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بیزار شدم. اما من هیچ وقت به جدا کردن ثامر از تو فکر نکردم، اونی که داره ساز 

رفتن و بی وفایی میزنه تویی. فکر می کردم جایگاه من و پسرم توی زندگی تو خاصه، 

 اما انگار تنها کسایی که بهشون اهمیت نمیدی، من و ثامریم.  

 داختم.صله انیم فابودم و نای حرکت نداشتم. به زور بین لبها ی اولش ماندهروی جمله

 سرپرستی ثامر رو دادی به یاسین؟-

ارم از در نکنه ره. دادم به یاسین. که فکر نکنی به خاطر پسرم، کنارتم. که کسی فکآ-

ن مه اگه کشی، تو سواستفاده میکنم. که اگه بالیی سر من اومد، تو گرفتار ثامر ن

چی به هی وره دوست دا تی ثامر با کسی باشه که تو رو از دنیا بیشترنبودم، سرپرس

ه کندازه ون اکنه و هرچی بخوای نه نمیگه. من هر تصمیمی گرفتم به هممجبورت نمی

 جاست؟کامر ثبه ثامر فکر کردم، به تو هم فکر کردم. توی تصمیمات تو جای من و 

 بودم.عصبانی نبود، ناراحت بود. من ناراحت نبودم، گیج 

 رم. تنهاش نمیذارم.من بدون ثامر جایی نمی-

 دستش را از زیر دستم کشید.

 ه؟آها، پس این وسط، مشکل منم. آر-

 مستاصل، تاکید کردم.
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 ست دارمن هیچ تصمیمی نگرفتم. فقط از آرزوهام حرف زدم. از اتفاقاتی که دوم-

 بیفته. 

و  ذاشتگروی زانوانش چند ثانیه نگاهم کرد و سپس آهی کشید و کف دستانش را 

 گفت:

 موفق باشی.  باشه دخترعمو. متوجه شدم.-

گفت  ی نفسم را مسدود کرد. دوباره به منریخت و جاده فرو کوهیناگهان 

 ...!"دخترعمو"

 یاسر:

 فت:گبه سرعت در مسیرم قرار گرفت و می خواستم از باغ بیرون بروم اما 

 هز اینکااینکه پوال رو خرج کردم؟ ناراحت شدی؟ آخه از چی؟ از کجا میری؟ -

ی تفاقاخب هنوز که  خواستم به هرکی که یه جوری گرفتاری داره کمک کنم؟می

م. ن ریختسابشوی مامانم به اسمش شده و پول آسایشگاه رو به حفقط خونه نیفتاده.

 م. یرش بدو تغیاشتباهه؟ بگ . کجای کارمسندها و پول منا هنوز تو گاوصندوقهبقیه 

حظه آن ل و قلبم بود و درترنج همیشه استاد ایجاد هزاران حس متناقض در من 

ل کار ه پوحیرت، تحسین، خشم و غم را همزمان احساس می کردم. گذشتن از آن هم

ندگی غه زهرکسی نبود. دل بزرگی می خواست. می توانست تا آخر عمرش بدون دغد

 بود. کند اما همه را به کسانی که دوست داشت، بخشیده 
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 وزنم را روی یک پایم انداختم و گفتم:

ه نطور کهمو هت حق میدم.باما نه به خاطر پول. از حرفات جا خوردم. شدم، غافلگیر -

ودت و ورد ختو هم همین کار رو در ممن به تنهایی در مورد پسرم تصمیم گرفتم، 

 ست. فع همهن م بهکاری رو انجام دادیم که فکر می کردیدو،کردی. در واقع هر  اموالت

 بازویم را گرفت:

 واسه چی غافلگیر شدی؟ واسه چی جا خوردی؟ -

ه کرسید  ر میحالم خوش نبود. تصویری که پیش چشمم ساخته بود آنقدر واقعی به نظ

لبم وی قرخالی را  سنگینی ساختمان هایوحشت کردم. از همین حاال می توانستم 

 احساس کنم.

 نیم. زخواب. بعداً حرف می نداشتی؟ خب برو ب ای و روز خوبیمگه نگفتی خسته-

 نگاهش مصر بود، اما اصرار نکرد.

 باشه. شب بخیر.-

 رفت اما برگشت و گفت: چند قدم ایستادم تا برود.

فقط یه چیزی، من ساز بی وفایی نزدم، جایگاه تو و ثامر هم خاصه، سرپرستیش رو -

دادی به یاسین، دلم گرفت اما خوب کردی. قبالً می گفتی نمی تونی بهش اعتماد 
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کنی، خدا رو شکر که نظرت عوض شد و فهمیدی که یاسین هرچقدرم سر به هوا باشه 

هیچکس به جز تو حق نداره در مورد ثامر  حداقل بیشتر از من.بازم قابل اعتماده. 

 تصمیم بگیره، پدرشی و بهترین رو واسش می خوای. اما من رو بی وفایی متهم نکن.

ای ندارم. چون چارهام جایی واسه تو و ثامر نیست، علتش اینه که ه اگه توی تصمیم

م داره کار اسواقعیات رو ببینم و کور نباشم. چون یاد گرفتم هرجا دیدم احسیاد گرفتم 

با لگد بکوبم تو سرش تا خفه شه. اگه یه روز از این خونه بریم، تنها دلیلش  دستم میده

من بیشتر از همه به دور از شدن از اینجا نیاز دارم. خوب بخوابی پسر مامانم نیست. 

 عمو.

 اینبار من اجازه ندادم دور شود و پرسیدم:

باید نز گرفتار یه آدمی شدی که ذیتت میکنه؟ نکنه بااچرا؟ چی تو این خونه -

دی که ؟ مرمیشدی؟ مثالً یه آدمی شبیه اون قبلی که رو هیچیش نمیشه حساب کرد

 ردی کهمده؟ بچه داره و از ترس مرگ داره در به در دنبال یه سرپرست واسش میگر

 وندتر ی تلخش، از زهرمار هم تبه فرداش هیچ امیدی نیست؟ مردی که گذشته

سر  وهایی ممردی که فوبیاش رو داشتی؟ مردی که به اندازه ؟کشنده ترش کرده

 ا وجودی؟ بآره ترنج؟ تو گرفتار همچین مردی شد خودش و خودت ازش متنفر بودی؟

 ی خوایمی و ارش شدی بدی که از بودن با آدمایی مثل این مرد داشتی، گرفتتجربه

 ازش فرار کنی؟ 

نه خجالت کشید. برعکس جلوتر آمد و  برخالف تصورم، نه جا خورد و نه عصبی شد و

 جسورانه در چشمانم خیره شد و گفت:
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رفتار گ آره، ه جاهایی رو درست زدی تو خال و یه جاهایی رو کامل خطا رفتی. مثالًی-

چ رشم هیرفتاگآدمی که من اما  ی که بچه داره، تا اینجاش درسته.شدم، گرفتار مرد

نش اسه وطوش رو بود، نداره. آدم معتقدیه، سرشباهتی به مردی که قبالً تو زندگیم 

 ا مردیبرقش فمیده، ولی نه به قیمت نابود کردن هموطن بی گناهش. این بزرگترین 

و سپر رودش خمثل میالده. درسته که ظاهر خشنی داره اما قلبش از طالست. همیشه 

یدم میترس ه ازشش. من گرفتار آدمی کبال میکنه چه واسه ایران و چه واسه خانواده

نا هم آش هه بااون آدم تو گذشته جا مونده، من گرفتار کسی هستم که چند مانشدم. 

وبی و خاز  شدیم و تو همین مدت کوتاه تبدیل شده به بهترین دوستم. اگه بخوام

 قع طولن مومهربونی و صبوری و نجابت و چشم پاکیش واست حرف بزنم تا فردا همی

ر تونه دکه ب چی یه مرد میشه؟ مگه چند تا زن هستگرفتار  ،میکشه. خب مگه یه زن

 برابر این همه خصلت مثبت، خوددار باشه و گرفتار نشه؟

 مد. لو آیک قدم عقب نشستم. انتظار این صراحت را نداشتم. اما او باز هم ج

نیست. می دونم. منم  یشوخ می خوای بگی این دیگه بازی نیست، می دونم االن-

خودت گفتی دوتا یاسر تو وجودت هست، یکیش نمی کنم. شوخی بازی نمی کنم. 

افتخار آشنایی با سیاهه رو داشتم. چند وقت پیش بیشتر سیاهه و یکیش سفید. تا 

از  .گرانم دوباره برگردههرلحظه ناز اون می ترسم، فوبیاش رو دارم و هنوزم که هنوزه 

هیچ وقت بابت این  گرفتار اون سفیده بودم وبچگی از سیاهه فرار می کردم ولی 
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یه  ،یهو گم شد. غیب شد. تا به خودم اومدم دیدم نیست احساس خجالت نکشیدم. اما

گشتم، خیلی سعی کردم پیداش  خیلی دنبالش، رفته بود، ههیچ وقت نبود طوریکه انگار

منم داشتم فراموشش نبود. نشد. اما سفیدم چه کرده.  و بفهمم یاسر سیاه با یاسر کنم

ه که برگشته و دوباره اما...چند ماهی اومدم متم با نبودن و نداشتنش کنار داشمیکردم. 

خجالت نمیکشم. چون دوست داشتنیه، هرکی من یاد هندوستان کرده ولی بازم  ملفی

ناسه، گرفتارش میشه. چون دوست داشتن و دوست نداشتن دست آدما نیست. بش

 نمیشه به زور دوست داشت، نمیشه به زور دوست نداشت. 

 ام گفتم:موهایم را چنگ زدم و از بین دندانهای کلید شده

 چی داری میگی ترنج؟-

 اش را باال برد و گفت:انگشت اشاره

اما...اما...یاسر سفید یه ایراد بزرگ داره. اونقدر به فکر دیگرانه که همه چی رو به -

فکر میکنه چون خودش حرام کرده. چون شغلش خطرناکه، در قلبش رو محکم بسته. 

سربازه، آرامش واسش حرومه. خودش رو از تموم خوشیها و لذتهای دنیا محروم کرده. 

در حالیکه نمی دونه تا خدا نخواد زدیک نمیشه. از ترس اینکه بمیره، به هیچکس ن

ممکنه یه آدم با یه عطسه، مویرگهای مغزش  نمی دونه برگ هم از درخت نمی افته.

پاره شه و بمیره، ممکنه تصادف کنه، خودکشی کنه، سرطان بگیره، سکته کنه و یا تو 

تموم فقط برای اون نیست و واسه  ته بشه. یادش رفته که احتمال مرگجنگ کش

آدمها یکسانه و هیچکس نمی تونه با اطمینان بگه که طلوع آفتاب فردا رو میبینه. 
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درسته که عشق کوره واسه همین من هرچقدرم گرفتارش باشم، به روی خودم نمیارم. 

اگه ببینم کارم با قلب بیشعورم داره به جاهای باریک میکشه  و راه عقل رو میبنده، اما

کنم و میرم. حتی خودم رو هم بالک میکنم که نتونم با خودمم بار و بندیلم رو جمع می

ی نصف و نیمه نمی خوام. رابطه یه من دیگه رابطهچون حرف بزنم. در مورد چیزی 

واسه همین نگران نباش. تو هیچ شل کن و سفت کن نمیخوام. طرف نمی خوام. 

یا مقید بدونی. مسئولیتی در برابر من و احساسم نداری. الزم نیست خودت رو مقصر 

 چونعادت ندارم به کسی آویزون بشم. نمیخوام.  و اجبار من عشق از سر ترحم

  همیشه واسه خودم ارزش قائل بودم. هنوزم هستم. من بلدم از آدمایی که به دردم

اونقدر تو این دو سال بال سرم اومده که  حتی اگه خیلی دردم بیاد. ،نمی خورن بگذرم

نمی خوام مثل مامانم تا آخر عمر اسیر یه پوستم مثل کرگدن شده و تحملم باال رفته. 

انتخاب و احساس اشتباه بشم، نمی خوام مثل ترنج هیفده ساله چشم ببندم روی تموم 

هیچ وقت درسته که مهربونم و اختالفات و فاصله ها و فقط به حرف دلم گوش بدم. 

اگه الزم من  اما بحث عشق فرق داره.دم یاسر، حتی سیاهش، تنها بمونه، اجازه ندا

واسه همین کل  ، یاسر سفید که جای خود دارد..!رو هم میزنمقید زندگیم باشه 

می کنیم و از فردا به زندگی عادی برمیگردیم. هر نوع   مکالمات امشب رو فراموش

واسه من فرقی نداره ری خانوم باشم چه دختر عمو، چه پزندگی که تو ترجیح میدی. 

 از پس همش برمیام.چون 
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آن صدای  چنان آچمز شده بودم که حتی نمی توانستم اندامهایم را تکان بدهم.

د ن استامود. ر مغز من هم پیچیده بانفجاری که ترنج همیشه از دستش می نالید، د

ت را دوسم. ما یکجا نشنیده بودتشخیص دروغ و راست بودم و هرگز اینهمه حقیقت ر

ضح تر ن واداشت، اما نمی خواست. واضح گفته بود که به دردش نمی خورم و از آ

ا می کند. کار ر ه اینای شک نداشتم کگفته بود که قیدم را میزند و برای اولین بار ذره

است خود و میده بوبرعکس، به یک زندگی بهتر امیدوار شاینبار بحث ناامید شدن نبود، 

بود  ماالن گرفتار وچه.کامتحانش کند، به دور از من، به دور از این خانه، به دور از این 

ره ن یک ذه همیی دیگر نه و برخالف همیشه، ایندفعه ترسیدم. من بو شاید یک هفته

ه. ا او نام ،مراضی بودعادت کرده و آرامش موقتی و کمرنگ که از وجود او میگرفتم 

ا کسی ر اشم وبخودخواه خواست. حق با او بود، من نمیخواستم مرا نصفه و نیمه نمی

مسر و هر و سبند خودم و سرنوشت مبهمم کنم، هرچند که منهم مثل هر مردی به یپا

ر از وحم دوان ر. منهم از اینکه جسمم یکجا باشد اما روحم و نگهبسکون نیاز داشتم

، نداشتم حقن مبودم. خسته بودم اما از عاقبتش می ترسیدم.  من بخوابند خسته شده

مثل د تم بروگذاشرام و بی دغدغه را از ترنج بگیرم. پس شاید باید میحق یک زندگی آ

ریش را بردبا ورا  را، تحملشدوباره یاسر را به خودم یادآوری کردم. قدرتش  !همیشه...

 و گفتم:

وب خمت رو گرفتی؟ دیدی تو رو چقدر فتم تصمیدیدی گفتم بی وفایی؟ دیدی گ-

 میشناسم؟
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 شت وام گذابا مهربانی خاص خودش، با محبت ترنجی اش، دستش را روی گونه

 گفت:

 و؟سر عمپای دارم؟ مگه راهی واسم گذاشتی ی دیگهمگه چاره-

؟ عاطفه وحساس ااش بازی کنم. من بی سر و سامان را چه به من حق نداشتم با آینده

 ا قیچیوازش راما من حق نداشتم پر پر؟ "ثامر چی میشه"نه بیاورم که خواستم بها

 ستش راشت شکنم. به همین خاطر زبان بستم و به لبخند غمگینش خیره ماندم. انگ

 روی پوستم حرکت داد و گفت:

لده باش نه سفید بودی نه سیاه. کاش یه آدم خاکستری بودی که به جاش هم ک-

. دگذشتهز خواو هم خودش رو، هم خودخواه باشه و هم  دیگران رو دوست داشته باشه

ا که ز ماخودت رو.  ،دیگران رو می سوزنی و وقتی سفیدی ،اینجوری وقتی سیاهی

گفتی  ی کهگذشت، اما نکن پسرعمو، با خودت اینکار رو نکن. مگه خودت تو نبود

 ریم؟ بیش پزندگی خیلی بی ارزشتر و کوتاهتر از اونه که بخوایم فقط با منطق 

اک دست روی دستش گذاشتم و با دست دیگر اشکی که از چشمش چکیده بود پ

 کردم. لبش را گاز گرفت و گفت: 

 بخیر. . شبثامر تنهاست و منم فردا باید زود بیدار شممن برم. -
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م تحمل توانستننبار ، اما نتوانستم رفتنش را ببینم. ایسری تکان دادم یعنی بروآهسته 

 تسفبازویش را  از دماغم پاک شود، برای ابد اینکه برود و بوی عطرشقبل از کنم و 

زم ر دو مغی هچسبیدم، تمام هیکلش را در آغوش گرفتم، موهایش را بوسیدم و کرکره

 را پایین کشیدم و گفتم:

 نرو...!-

ش را دستانم هاو  اول مثل مجسمه ایستاد و حتی نفس هم نکشید. اما بعد از چند ثانیه

وقف شد مان متو ز حلقه زد و محکمتر و مطمئن تر از من، بغلم کرد...! زمین دور کمرم

 دارد. وش وای پدر از پشت درختان هم نتوانست مرا به جنب و جو حتی دیدن سایه
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ّب، فْویذم کِ آفتبة ؼلَع کشدُ. ّش دٍ دستن سا پطت خیک پشًذُ اص صذای خیک

خیضم ٍ ثب ٍسصش ایٌْوِ اًشطی شگشدًن گزاضتن ٍ کوشم سا کطیذم. ثب خَدم فکش کشدم ث

ثِ ًشدُ گشفتن ٍ ثِ پبّبین فطبس  ضذُ دس تٌن سا خبسج کٌن. حتی دستهٌفیِ خوغ 

 اًگبس ثِ صهیي هیخ ضذُ ثَدم. ، اهب ًب ًذاضتن. حبلن خَش ًجَد.آٍسدم

 ت سٍ ایٌدب ًطستی؟کل ض-

سشم سا ثبال گشفتن. پذس ثب دٍ لیَاى دس دستص سٍی اٍلیي پلِ ایستبدُ ثَد. هَّبین سا 

 هطت کشدم ٍ اًذیطیذم.

 چدَسی ایي گٌذی سٍ کِ صدم خوغ کٌن؟حبال اٍف...-

صذای پبییي آهذًص ساضٌیذم. کٌبسم ًطست ٍ یکی اص لیَاًْب سا ثِ دستن داد. گشهبی 

 تمل ضذ.چبی داؽ ثِ دستبًن هٌ

 ضوب ّن ًخَاثیذیي اًگبس..!-

سکَت کشد. گلَین ّن هثل تٌن خطک ثَد، چبی ّن ًتَاًست ًدبتن ثذّذ. پطتن سا ثِ 

 گفتن:لجل اص ایٌکِ لت ثِ اػتشاض ٍ ًصیحت ثبص کٌذ، ًشدُ تکیِ دادم ٍ 

ثبثت دیطت هؼزست هیخَام. خَدم هی دًٍن پبهَ اص گلیون دساصتش کشدم، ٍلی اسادی -

 ًجَد. 
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 ثب ؼوبًیٌِ چبیص سا ًَضیذ ٍ سپس گفت:

ی خَاثی صدُ ثَد ثِ سشم. خَاستن یِ کن کتبة ثخًَن کِ صذای تشًح سٍ هٌن ث-

 ضٌیذم. کیف کشدم ٍاسص. دسستِ لَستت داد.

 لجخٌذ صدم، ًِ، پَصخٌذ ثَد.

اص ثس تَ گَضص ضبٌّبهِ خًَذیي، یِ پب فشدٍسی ضذُ ٍاسِ خَدش. ّشچی ثگی، یِ -

ش افتبدُ ٍ خَاة هیذُ کِ آدم احسبس هیکٌِ صیش دست ٍ پبی سخص گیسگجبسی خَسی 

 داسُ لِ هیطِ. 

 پذس خٌذیذ.

ثْص ًویبد، اهب تَ ایي خًَِ تٌْب کسی کِ دسست ٍ حسبثی حك تَ سٍ کف دستت -

 هیزاسُ تشًدِ. ّیچی ًویگِ، صجَسی هیکٌِ، حشف ًویضًِ، اهب یَْ فتیلِ پیچت هیکٌِ. 

 هي ثبص ّن پَصخٌذ صدم.

 کٌی.ٍاسص کیف هی ست دیگِ. ّشکبسی ّن ثکٌِضوب دختش-

 پذس ثب ًگبّی پش اص حشف، پشسیذ:

 فمػ دختش هٌِ؟-

 خبست، صل صدم.ی چبی ثشهیلیَاى سا تَی دستن چشخبًذم ٍ ثِ ثخبسی کِ اص ثبلیوبًذُ
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سبلن ثَد، اهب ّیچ ٍلت سٍص تَلذ یبسیي سٍ فشاهَش ًوی کٌن. دسستِ ّفت، ّطت -

خَة یبدهِ کِ هبهبى چمذس دػب کشد، یبسیي دختش ثبضِ تب ضوب ثِ آسصٍت ثشسی.  ٍلتی 

اص ثیوبسستبى ثشگطتیي، اٍل اص ّوِ ثِ ضوب ًگبُ کشدم ٍ فْویذم کِ ایي یکی ّن 

پسشُ. لجبت هی خٌذیذ، ٍلی ًباهیذیِ تِ چطوبت، هحسَس ثَد. هی خٌذیذی اهب 

هیخَاستی. چَى پسش دٍست ًذاضتی. ٍاسِ ّویي ٍلتی خَضحبل ًجَدی. چَى دختش 

تشًح ثِ دًیب اٍهذ ٍحطت کشدم. تشسیذم ضوب سٍ اص دست ثذین ٍ صهبى ّن ًطَى داد کِ 

تشسن ثیخَدی ًجَدُ. حتی یکجبس ّن اًٍدَسی کِ ػبضمبًِ ثِ تشًح ًگبُ هی کشدی، ثِ 

هیخَاست یِ  هب سِ ًفش ًگبُ ًکشدی. ٍاسِ ّویي ّیچ ٍلت دٍستص ًذاضتن. دلن

ی دٍساى ثچگین ثَد. اتفبلی ثیفتِ ٍ ثویشُ. حعَسش تَ ایي خًَِ، ثضسگتشیي ضکٌدِ

 ثؼذ ّن کِ هبهبى سفت ٍ...

لجْبین سا هحکن سٍی ّن فطبس دادم. خیلی چیضّب ثَد کِ سٍی دلن سٌگیٌی هیکشد ٍ 

 پذس ًوی داًست ٍ اخبصُ ًویذادم ّشگض ثفْوذ.

تَی صًذگین، ثِ ٍلت اج کي دیًٍَِ ضذم. ّیچ سٍصی کِ ثْن گفتی ثبّبش اصدٍ-

 ی اٍى سٍص حشظ ًخَسدم. ٌَّصم یبدم هیبد، ػصجی هیطن. اًذاصُ

 پذس آسام ثَد.

 اهب اًگبس ًظشت ػَض ضذُ.-
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 ثِ ثبلکي خبلی اتبلص ًگبُ کشدم.

ّویطِ ثْتشیٌْب هبل تشًح ٍ هبدسش ثَد. تٌْب اتبلی کِ ٍیَی هستمین ثِ استخش ٍ ثبؽ -

 تبق اٍى ثَد. چمذس دلن هی خَاست اٍى اتبق ٍاسِ هي ثبضِ. اهب ًطذ.داضت، ا

 پذس لیَاى سا کٌبس گزاضت ٍ گفت:

 ثضسگ ضذی ٍلی ٌَّص ثْص حسَدی هیکٌی!-

 دست سٍی صاًَین گزاضتن کِ ثشخیضم ٍ دس ّوبى حبل گفتن:

ثیِ، ًِ پذس خبى! اص اٍى هشحلِ خیلی ٍلتِ کِ سد ضذم. ایٌبیی ّن کِ گفتن اص ثی خَا-

 ضوب خذی ًگیش. 

 دست سٍی پبین گزاضت ٍ اخبصُ ًذاد ثلٌذ ضَم ٍ گفت:

 ثطیي. لْش ًکي.  -

 ًبی هخبلفت ّن ًذاضتن، آُ کطیذم ٍ سشخبین هبًذم.

ثیي پسشام تٌْب کسی کِ ایٌمذس ًسجت ثِ هي خطن ٍ کیٌِ داسُ، تَیی. تٌْب کسی کِ -

ی. تَ ایي خًَِ، تٌْب کسی کِ ثِ احسبس هیکٌِ تشًح سٍ ثیطتش اص ضوب دٍست داسم، تَی

یِ دختش یتین کِ یِ هبدس هشیط داسُ، سخت گشفتِ ٍ هیگیشُ، تَیی. هي دٍست داضتن 

دختش خَدهِ، ایٌن اًکبس ًوی کٌن. اهب  ػضیضتش اصدختش داضتِ ثبضن، اًکبس ًوی کٌن. تشًح 

ب ّبش فشق ثزاسُ؟ هوکٌِ کیفیت دٍست داضتي فشق کٌِ اههگِ هیطِ یِ پذس، ثیي ثچِ

ػطك هیذُ، سٍح هیذُ ٍ ثِ هحجتص سٍ ثشٍص هیذُ،  ثب ٍفبتشُ،کویت یکسبًِ. دختش 
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ّوَى اًذاصُ ّن ؼلت هیکٌِ. اهب پسش کوتش احسبسبتص سٍ ًطَى هیذُ، کوتش ػطك 

اص هحجتی کِ تَ دلص ّست چیضی  ًطِ اگِضأفکش هیکٌِ کسش هیذُ، ٍفبش کوتشُ، 

ٍ هؼوَالً  ىی ثْتشی ثب دختشاضَى داسٍاسِ ّویٌِ کِ پذسّب ساثؽِ ثیشٍى دسص پیذا کٌِ،

خذا ثْت ایي سؼبدت سٍ داد کِ دختشداس ثطی ٍ ثجیٌی سٍصی . اگِ ثب پسشاضَى دسگیشى

کِ هیجیٌی  ثب ثبهش هتفبٍتِ، اٍى هَلغ حشف هي سٍ هیفْوی. اص لحبؾ سٍحیبت چمذس

  سی.ثْتش دٍستص دا ، ًذاسیدٍستص ثیطتش 

 خَاستن ثشخیضم، ثبص ّن هبًغ ضذ.

هي ّیچ ٍلت ثِ هبدست ثِ خبؼش ثچِ سخت ًگشفتن. اگِ صًذُ ثَد ضْبدت هی داد -

ٍ اریتص  ص سخت ًگشفتنای ثْکِ هي تَی هذت صًذگی صًبضَییوَى دس ّیچ صهیٌِ

ثِ دادُ ٍ  ّویطِ . ثؼذ اص تَ، هي دیگِ ثچِ ًویخَاستن. اصشاس خَدش ثَد. هيًکشدم

 ی خذا ضبکش ثَدم ٍ ّستن. ًذادُ

 ایٌجبس اٍ ثشخبست. سشم سا ثبال گشفتن ٍ گفتن:

 ثِ خبؼش اتفبق دیطت کلی حشف ثبسم کٌی.  فکش هی کشدم لشاسُ-

 ام گزاضت ٍ گفت:سٍی ضبًِدست 
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ثَدی، دیطت کِ چطوت ثِ هي افتبد، چطن تَ اگِ ًگشاى حشف ضٌیذى اٍل ایٌکِ -

ٍ دٍم ایٌکِ هي ثْت اػتوبد داسم، هیذًٍن کبسی  ٍم ًوی ثستی، ؼَسیکِ اًگبس ًیستنس

 ًوی کٌی کِ سشافکٌذُ ثطن.

**** 

 ترنج:

ثبس دٍش گشفتِ ثَدم کِ ثَی تي یبسش اص ٍ تَْع ضذیذ، اص تخت خذا ضذم. دٍ  دلپیچِثب 

سا ثشداضتن ام ثجت ضذُ ثَد. صیشاًذاصم ی ثَیبییدس حبفظًِوی سفت. اًگبس سشم ثشٍد. اهب 

ٍ ًگبّی ثِ تخت ثبهش اًذاختن ٍ ثِ ساحتی خیبل ٍ آساهص خَاثص غجؽِ خَسدم. اگش 

ایي حبل ثذ سا تسکیي ًوی دادم ثبیذ توبم سٍص سا دس تخت هی هبًذم ٍ ظشثبى کش 

ّویي خبؼش لجبسن سا ثب گشهکي ػَض کشدم ٍ ثِ ی للجن سا تحول هی کشدم. کٌٌذُ

د سا گطَدم، چطون ثِ یبسش افتب سبختوبى ّویٌکِ دس. اهب اص اتبق ثیشٍى سفتنپبٍسچیي 

ِ ثشگطتن ثِ داخل خبًّب ًطستِ ٍ سشش سا ثیي دستبًص گشفتِ ثَد. سشیغ کِ سٍی پلِ

چْبس سبػت سِ  ٌَّص ٍ ثِ سٍ ضذى ثب اٍ سا ًذاضتن.سی ٍ ثِ دس ثستِ تکیِ دادم. آهبدگ

هي ثشای ّعوص حذالل ثِ سِ چْبس ثیطتش اص آى اتفبق ػدیت ٍ غشیت ًگزضتِ ثَد ٍ 

ّوِ سا اص ًَ ٍی للجن گزاضتن ٍ س سا ثستن ٍ دستن ساچطوبًن سبل صهبى ًیبص داضتن. 

 " ًشٍ!"َّبین سا ثَسیذ ٍ گفتدس آغَش کطیذ، ههشا ّضاسم. صذ  سهشٍس کشدم، ثشای ثب

**** 
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ّن خوغ ضذًذ. اهب  خَسد، سشم ثِ دٍساى افتبد ٍ سلَلْبین دساش صَستن هحکن ثِ سیٌِ

ثِ هحط ایٌکِ لَای تطخیصن سی استبست ضذ ٍ فْویذم کدب ّستن، ًتَاًستن 

ثغلص کشدم. ًوی تَاًستن،  اهبخبی توبم سبلْبیی کِ هی خَاستن ثِ همبٍهت کٌن ٍ 

ّب سا اص یک ًفس ّن اص آى ثبًیِی ثِ اًذاصٍُ حتی  ، هؽوئي تش اص اٍتش اص اٍهحکن 

چٌذ لحظِ، دستبًص ضل ضذ، فکش کشدم پطیوبى ضذُ، اهب تب حشکت ثشای  دست ًذادم.

اش سا ثِ غعشٍف م پیچیذ ٍ ثیٌیثِ دٍساش سا ّوچَى صًدیش لَی ػعالتکشدم، 

 ثبالیی گَضن چسجبًذ ٍ ًدَا کشد:

 گفتن ًشٍ. -

..اًگبس ثؼذ اص سبلْب فشاس اص ؼَفبى ٍ سػذ ٍ ثشق ٍ ثبسًذگی، ثِ غبسی اهي سسیذُ ًشفتن.

ثب آتطی کِ دسٍى سشپٌبُ سٍضي ثَد گشم کٌن.  ام ساثَدم ٍ هی تَاًستن تي سشهبصدُ

ثَد اهب ّویطِ  هحکنستجش ٍ اٍ ّن رٌّن ثِ سوت هیالد کطیذُ ضذ. آغَش ًبخَدآگبُ 

ضبیذ چَى ثِ خَدش اؼویٌبى ، لشصش ًبهحسَسی اص اػوبق ٍخَدش سبؼغ هیطذ

سا هطت کشدم. پیشاٌّص هؽوئي ثَد.  ضبیذ چَى اص خَدش، یبسش ًوی لشصیذاهب . ًذاضت

ی ثیي اًگطتبًن صیبد ثی اختیبس فبصلِ چِ؟ یذي لحظِ ثِ ثوش هی اًذیطّن دس ایاٍ اگش 

ثْبی ایي سفتبسّبی هخفیبًِ سا ًوی خَاستن. یکجبس دیگش خَة ثَد اهب خبین ضذ. 

 ،یبسشکِ دسست  .وی آٍسدمًثبس دٍم سا تبة ٍ  سٌگیٌی ثشای چٌیي سٍاثؽی دادُ ثَدم

ٍ هشدّب ًوی داًٌذ حتی ّویي ثغل کشدًْبی سبدُ، چِ ثش  ؛ثَد کِ جَد، اهب هشدهیالد ً
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ٍاثستگی دٍثبسُ هي کٌذ. اش هیٍ چؽَس ٍاثستِ احسبس یک صى هی آٍسد سش سٍح ٍ

سش سبدُ فشدا ّوِ چیض سا فشاهَش هی کشد ٍ ًْبیتبً ثب یک ػزسخَاّی ًوی خَاستن. اٍ 

ّویي خبؼش، ػلیشغن . ثِ ٍ اسیش هیطذماهب هي تب هذتْب دسگیش  ،ٍ تْص سا ّن هی آٍسد

چطوبًص ًِ سدی اص ام ػمت ًطستن ٍ اٍ ّن ثِ تصویون احتشام گزاضت. دس هیل ثبؼٌی

 ٍ لبؼغّویطگی ثِ هي ًگبُ هیکشد. یبسش . ٍ ًِ ضشهٌذگی پطیوبًی ثَد ٍ ًِ سشدسگوی

اص چطوص گشفتن ٍ . چطن ؼبق ضذؼبلتن  .ٍ هْشثبى اهب ایٌجبس ثب لجخٌذی ٍاظحخذی، 

 گفتن:

 هي ثشم ثخَاثن. -

 سا پطتص گزاضت ٍ خن ضذ تب دس ساستبی هي لشاس ثگیشد.دستبًص 

 ٌَّصم هی تشسی؟-

 سا حول ثش خَاة هثجت کشد.سکَتن  ّن هی تشسیذم.تشسیذم. ثذخَس هی 

 خَسدم کِ دیگِ ثْت آسیت ًضًن.لسن آسیت ًوی صًن تشًح.  هي ثْت-

 گفتن:دم ٍ دّبًن سا لَست داآة 

 ّویي االى لسوت سٍ ضکستی. ٍلی -

 ت خویذُ، ثبلی هبًذ.ّوبى حبلدس 

 چشا؟ یؼٌی حتی هحجت کشدًن ّن ًبساحتت هیکٌِ؟-
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 ّبی هچ دست ساستن کطیذم ٍ گفتن:چپن سا سٍی ثخیِ دستاًگطتبى  هخفیبًِ،

یشی ساحت هتَ ایي چیضا، ضبیذ ثشای هشدّب ػبدی ثبضِ، اهب ٍاسِ دختشا ًیست. -

هیخَاثی اهب هي تب اثذ ثِ ایي فکش هیکٌن کِ هٌظَست چیِ ٍ تَ سشت چی هیگزسُ؟ 

  . ػزاثِؼذش هحجتْبی ایٌدَسی ضبیذ دس لحظِ لطٌگ ثبضِ، اهب ث

 ثِ صَستن ٍصیذ.هثل ثبد خٌَة گشهص ًفس 

هي هشدی ًیستن کِ سٍاثػ هتؼذد سٍ تدشثِ کشدُ ثبضِ ٍ ایٌدَس چیضا ٍاسص ػبدی اهب -

یِ رسُ هٌَ ثطٌبسی هی دًٍی کِ ثب ًبهشدی کسی سٍ ػزاة ًویذم. لصذ ثبضِ. اگِ 

ّیچ ٍلت اص ػَاؼف تَ، هي هیکٌن.  ضکٌدِثبضن هشد ٍ هشدًٍِ  کشدى داضتِ ضکٌدِ

کثیف ٍاسِ اریت کشدًت استفبدُ ًکشدم. هي تَ، ٍ احسبسبتی ثَدى اص ٍالؼیت صى ثَدى 

 ، دسست ثش خالف اٍى هشدی کِ تَ سشتِ...!ثبصی ًوی کٌن پشی خبًَم

اگش ثوبًن، ثِ چیضیْبی ثیطتشی تشسیذم  کشد.تشم هی سا خَاًذُ ثَد ٍ ّویي هؼزةرٌّن 

 گفتن:ّویي خبؼش لجخٌذی ثِ سٍیص صدم ٍ پی ثجشد. ثِ 

 ثخَاثین.ثشین ًویطن. فشدا کالس داسم. ثیذاس -

 تبی کوشش سا ثبص کشد ٍ هثل سشٍ، ساست ایستبد ٍ گفت:ثبالخشُ 

 ثخیش. ثشٍ. ضت  ثبضِ،خَای فشاس کٌی. هی  ،ثخَاثی ًوی خَای-
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 ...!"تشسَ" دس حبلیکِ ضٌیذم صیشلت گفت ،ثِ سوت خبًِ سفتنسا تکبى دادم ٍ سشم 

**** 

 ثِ خَدم دادم ٍ دس دل گفتن:تکبًی اًذ. کشدم پبّبین خَاة سفتِاحسبس 

 کِ چی؟ تب کی هیخَای ایٌدب ثوًَی؟ تب کی هی خَای لبین ضی؟ ثبالخشُخت حبال -

ای هیبد ثْت ثگِ تشسَ؟ ثچِخَضت طیي. کِ ثب ّن سٍ ثِ سٍ هیثیٌیص. ثبالخشُ  هی ِک

 هگِ؟

تَاًستن خَدم سا ثِ ّب ًطستِ ثَد. هی سٍی پلِتش دس سا ثبص کشدم. ٌَّص  هصونایٌجبس 

پبّبین یبسی ًکشدًذ ٍ ًذیذى ثضًن ٍ هثل ّویطِ کٌبس استخش ثسبؼن سا پْي کٌن. اهب 

دٍس ثَدم اهب هتَخْن ضذ ٍ آًمذس ًگبّن کشد تب ثِ اٍ هشا ثِ سوتص کطبًذًذ. ٌَّص 

    فمیت آهیض ثَد. ی تالضن ثشای گطبدُ سٍیی تب چِ حذ هَداًن ًتیدًِوی سسیذم. 

صیش فطبس ی لجن سا حبلت ثذّن یب ًِ؟ داًن اصالً تَاًستن خؽَغ دسّن سفتًِوی 

  ًگبّص داضتن خشد هیطذم.

 چشا ایٌدب ًطستی؟-

 اش صد ٍ گفت:سا صیش چبًِدستص 

. هی خَاثن ساحتٍ حکن صبدس هیکشد کِ هي هیشم لبؼؼبًِ  یِ ثٌذُ خذاییدیطت -

ثپشس  حتی یک دلیمِ!یؼٌی ًتًَستن کِ ثخَاثن.  ؟ًخَاثیذم ِثجیٌ کدبست کِحبال 

 ساحت ضذ؟ صخیبلثجیي 
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ثب ػزسخَاّی حتی  ًذاضت خَدش سا ثِ فشاهَضی ثضًذ یب. لصذ ض افتبدضگِثِ گِبًن دست

ظوي یبدآٍسی ضت ثَد ٍ صدُ چطوبًن صل دس ثب صشاحت  ّن آٍسد.سش ٍ تْص سا 

   ام هی کشد.، هَاخزُثبثت لعبٍت ًبػبدالًِگزضتِ، 

 ضبیذ ثب ٍسصش حبلن ثْتش ضِ. هٌن ًخَاثیذم. گفتن -

 ٍ گفت:ی پبییٌی گزاضت پبیص سا سٍی پلِیک 

 آفتبثی ضی.  ًذاضتن ثِ ایي صٍدیاًتظبس کشدی. ثبصم خَثِ کِ دٍثبسُ فشاس ً-

ثْتش ثگَین، ثذخلمی ٍ ثْبًِ گیشی ثبهش، اش ضجیِ ثبهش ثَد. یب ام گشفت. ثذخلمیخٌذُ

 دلیمبً ثِ پذسش سفتِ ثَد.

کِ ّشچی فشاس کٌن، هبخشا دس ًْبیت ثِ ایي ًتیدِ سسیذم اتفبلبً ثْص فکش کشدم. ٍلی -

  سخت تش هیطِ.

 ٍ ّوبًؽَس ثذاخالق گفت: ثشخبست

یِ هي تَ صًذگیت کبس دسست سٍ اًدبم دادی.  ًوشدین ٍ دیذم یِ ثبسثبالخشُ آفشیي. -

 کالست سٍ ثفشست ٍاسن. چشت هیضًن ٍ ثؼذ هیبم دًجبلت. لَکیطي 

 تؼدت پشسیذم:ثب 

 چشا؟-
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 اخن خَاة داد.ثب 

 تِ ثبضِ، کسی ّن ًتًَِ دیذ ثضًِ.هیخَام ثجشهت خبیی کِ ساُ دس سٍ ًذاض-

 تش اص لجل پشسیذم:هتؼدت 

 چشا؟-

 ی اخن، لجخٌذ ضیؽٌت آهیضی سٍی لجص ًطست ٍ گفت:هیبى آى تَدُدس 

ثِ خبی  ًظش هيثِ ٍ دس سٍ ًذاسین. تَی دًیبی هي، خَاة خوپبسُ، هَضکِ. ثضى -

 الصهت هیطِ. کالس ثشٍ یِ کن استشاحت کي. اًشطیت 

 

 



17بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

1 

 

 به نظرت برنامش چیه؟-

اج م احتیدن هبعد از دو ساعت بی وقفه حرف زدن، تازه یادم آمده بود به نفس کشی

 دم.لو شودارم. روسری را از سرم بر داشتم و پاهایم را کشیدم و روی صندلی 

ام رو انج یچ نظری ندارم. چون هروقت به هرچی فکر کردم ، یاسر دقیقاً برعکسشه-

 داد. 

 نسیم به شدت درهم رفته بود.

 خب تو میخوای چیکار کنی؟ -

 انگشتانم را روی شکمم قفل کردم.

یفت رو یچی. تموم زورم رو میزنم که عادی باشم. اما وقتی نمی تونی دست حره-

 میشه. بخونی، بازی کردن سخت 

 خت و صدایش را پایین آورد.انگاهی به اطراف اند

بعد میگی نمی دونی عکس اری. رسماً اعالم کردی. دتو بهش گفتی دوستش -

 العملش چیه؟

 بدون شک سرم منفجر میشد.
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رادی کس العملش رو همون دیشب نشون داد. فکر کردم یه کار هیجانی و غیراع-

گه وای راره بقونم چون بهش گفتم دوستت دارم ا بوده اما نبود. اما اینکه فکر می کنی

 اهه همم سیهترنج منم عاشقتم، خواب دیدی. یاسر دنیای تضاده. هم شبه هم روز، 

 سفید، هم شماله هم جنوب. 

 مروزش چی بوده؟ اخب پس منظورش از حرفای -

 خواستم جواب دهم مانعم شد.

ض کرد. وشش رو عویال افتاد یاسر رثامر و لو قی که واسه تو ببین ترنج...بعد از اتفا-

یاسر رو  گفته که قسم خورده دیگه اذیتت نکنه.بهت دیشب هم رک و پوست کنده 

ز ی که ا؟ کسمقایسه کن با اون دراکوالیی که ازش فرار میکردی. چقدر بهم شبیهن

ثل ترسش خودکشی کردی حاال بغلت میکنه. کسی که به قول خودت یه عمر م

و ه که تیس برحتما الزم نیست فرنچ که، حاال تو رو می بوسه. سوسک بهت نگاه کرد

 باورت بشه...هرچند شاید امروز به اون مرحله هم رسیدین.

مام تتادم. تش افآی فرانسوی را با یاسر تجسم کردم و انگار با سر در یک لحظه بوسه

 تنم گر گرفت.

م. شاسترس اسهال یم. همینجوریش حالم خرابه. می ترسم از شدت چرت نگو نس-

  دلم بدجوری پیچ میزنه.

 دستش را روی رانم گذاشت و گفت:
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 مینجورینگ و روتم پریده. کاش میرفتی کالس. یوگا واست خوب بود. دوساعته هر-

 نشستی رو صندلی.

 وردند.آار می ام فشبه دل و رودهی شلوارم را هم باز کردم. تمام لباسهایم دکمه

 عرق نعناع داشتیم. م خوب نیست. کاشترسیدم باال بیارم. حال-

تیجه الن میرم میخرم واست. کاش بهراد دادگاه نداشت. سه تایی بهتر به نا-

 ای نمی خوای؟ میرسیدیم. چیز دیگه

نبسته  انم راچشم نچی گفتم و صندلی را چرخاندم و سرم را روی میز گذاشتم. اما هنوز

 پیش دزدید. یاسر بود.بودم که نوتیفیکیشن گوشی آرامشم را بیش از 

 فرستی. کجایی؟ کالس تموم شد؟بقرار بود لوکیشن -

 نزدیک بود گریه کنم. فقط نوشتم.

 باشگاهم.-

 اش سریع رسید.پیام بعدی

 تا نیم ساعت دیگه اونجام. -

 گوشی را کنار گذاشتم و به نسیم که لباس پوشیده بود گفتم:
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 نرو. داره میاد. -

که حالی ی میز زد و یک دستش را به کمرش و دربهجلو آمد. یک دستش را به ل

 متفکرانه براندازم میکرد، گفت:

یایی بیه مومشه اینطور. اون خوابیده و دوش گرفته و مرتب و ادکلن زده میاد، تو ک-

 اد؟وشش میخیزی ی آوبرابر نیست. گفته بودی از گوشواره ،زن فرعونی. نه...این جنگ

 دای بلند داد زد:و قبل از اینکه جواب دهم با ص

ز ه یه روت؟ طال، بدل، هرچی...واسی آویزی بلند همراهش هسخانوما کسی گوشواره-

 الزمش داریم. 

**** 

ها و وشوارهو گ اینبار وقتی صدای موبایلم را شنیدم حال بهتری داشتم. آرایش ملیح

ودش خعطر ز ود. اام، اعتماد به نفسم را بیشتر کرده بتالش نسیم برای تعویض روحیه

 روی گردن و لباسم استفاده کرد و گفت:

ریض و می افهاال شد. اگه قراره عادی به نظر بیای این راهشه. نه اون ریخت و قیح-

 وندازه به ا که فکر کنه به خاطر اونه. همه چیغلیظی  داغون رو داری، نه آرایش

 ردیف. 

 دستی به گوشواره ها کشیدم و گفتم:
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 ولی اینا تابلوئه.-

 ب رفت و با دقت نگاهم کرد.کمی عق

و ببینم چه داره. برها میندازی. ربطی به یاسر ننجور گوشوارهنه. نیست. تو همیشه از ای-

ه حال ی ی بهبدم، وامیکنی. فقط مواظب خودت باش. منکه دخترم دلم میخواد قورتت 

 مرد با تجربه که روش هم بهت باز شده. 

ی داحافظخدم و نسیم زدم و صورتش را بوسی ای به بازویدوباره نفسم تنگ شد. ضربه

 کردم. تا دم در همراهم آمد و گفت:

 نگار تون زنگ نمی زنم. ولی خودت به محض اینکه تونستی باهام تماس بگیر. ام-

 دلم دارن رخت میشورن. 

 دستم را روی صورتش گذاشتم و گفتم:

 ن.مرسی. بابت همه چی. واسم دعا ک-

 :موهایم را مرتب کرد و گفت

 با این گفتی دوستش داری و هم گفتیهم حرفای خوبی بهش زدی. نگران نباش. -

ده و بادامه  همینجوریتوپ تو زمین اونه. که فعالً  شرایط نمی خوای باهاش باشی.

 برو به سالمت...!نترس. 
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ارک شگاه پل بانفس عمیقی کشیدم و بسم اللهی گفتم و وارد خیابان شدم. درست مقاب

 ش راانچشم کرده بود. جلوتر که رفتم دیدم سرش را به پشتی صندلی تکیه داده و

ه کبخندی لبا  بسته. دو ضربه به شیشه زدم. بالفاصله قفل در را زد و سوار شدم و

ورتم صدر  قصد نداشتم تحت هیچ شرایطی از لبم پاکش کنم سالم کردم. نگاهش را

 چرخاند و گفت:

 ری کالس؟علیک سالم. مگه قرار نبود ب-

 خواستم جوابی سرهم کنم، اما پشیمان شدم و صادقانه گفتم:

 تم برمتونسنوقتی نمی خوابم هم سرم درد میگیره و هم حالت تهوع میاد سراغم. -

 کالس.

 ماشین را روشن کرد و گفت:

 می خوابیدی. اومدی باشگاه که چی بشه؟اید ب-

یر یچ تغیهود. حاال که نگاهم نمیکرد بهتر میتوانستم ببینمش. او هم مثل همیشه ب

  خاصی در لباسها و صورتش نمی دیدم.

 برد، بدتر میشدم. تو خوابیدی؟ خوابم نمی-

 کمی شیشه را پایین کشید و گفت:

و کرد نی نامرد اونم انداخت رو شکمم.  بیشعور ثامر رو تازه خوابم برده بود که یاسین  -

وقتا یه جوری بعضی  سرحال و قبراق افتاد به جونم و نذاشت چشم رو هم بذارم.
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 بدون سر بتونیم بریم یه جا که  به نظرم میاره که یادم میره سه سالشه.ر حرصم رو د

 بخوابیم.خر 

 خندیدم و گفتم:

باشه.  ش اخالقی ثامر خواندازه ای رو ندیدم که از خواب بیدار شه و بهتا حاال بچه-

  این یه موردش به تو نرفته.

 تبسمی کرد و گفت:

اهار میاد. نخوشم نشدن نه.  عادت دارم. ولی به از خواب بیدار نخوابیدنبه آره. من -

  چی بخوریم؟

 به ساعتم نگاه کردم و گفتم:

 ه. زود نیست؟هنوز یازده نشد-

 اش را باال زد و گفت:عینک آفتابی

 ت میکنیم. قبوله؟که دارم یه چیزی درس موادیپس بریم خونه. با -

 ی او باشد، اما باز هم دلم در هم پیچید.حدس میزدم مقصد، خانه

 ی تو سرته؟نمی خوای بگی جریان چیه؟ چ-
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 اینبار تبسمش ردی از تمسخر داشت.

ن و تو می واسشون عادیه، اما بین میکردی به اینکه همه چدیشب مردها رو متهم -

 اونی که داره سعی میکنه همه چی رو عادی جلوه بده، تویی. 

 آب دهانم را قورت دادم. 

عادت  ن یاسین نیستم که روزی هزار بار بغلت کنم و ببوسمت و از بچگی بهمم-

 کرده باشی. درسته؟ 

 م و گفتم:ی سمت خودم را پایین کشیدمن هم شیشه

 دآوری کنی؟چرا اصرار داری دیشب رو یا-

 ام زد و گفت:ای به گوشوارهبا انگشت ضربه

نیست   قراره همون دلیلی که تو اصرار داری فراموشش کنی. االنم هیچی نگو. فعالًب-

 رفت و بند حرف بزنیم. اول باید اون زبون درازت رو غالف کنیم، وقتی که صدات

 نوبت من میشه که برجکت رو بزنم. نتونستی بلبل زبونی کنی، 

 دم بحثدای خشم را. ترجیح صدایش هم طنز را احساس میکردم هم ته ماندهدر 

این آدم  ر برابردار نکنم و دل به دلش بدهم تا ببینم میخواهد مرا به کجا بکشاند. انگ

و هم ردم و اکهمین خاطر سکوت به جانب احتیاط را رها کنم. تا ابد نمی توانستم 

، غذایی ه موادبعد از کمی خرید از یک فروشگااش را روشن کرد و آهنگ مورد عالقه

 مستقیم به خانه رفت.
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 خوش اومدی.-

 را با صندلی که کنار در بود عوض کردم و گفتم:کفشهایم 

 ممنونم.-

 گر گذاشتم.دندان روی جفهمیدن نیتش بی تاب بودم. اما برای 

 اش. اینه که راحت برو تو اتاق و لباسات رو عوض کن. منظورم باگه میخوای -

ه نظر براحت  ی اینکهی مبل انداختم و براو روسریم را روی دستهاتاق نرفتم. مانتو به 

 برسم پالستیک های خرید را بررسی کردم و گفتم:

 نیم؟پیتزا درست کقراره -

 چسبیده به من.ایستاد. تقریباً کنارم 

 بیا. فعالًدرست میکنم. تو من کنیم نه، درست -

به اندازه قلب که در روز عاشورا می کوبیدند، هایی  طبلحتی را گرفت و کشید. دستم 

با خود به اتاق خوابش مرا  .دندرومپ نمی کراینقدر بلند گرومپ گی من، صاحب مرده

بسیار مجهزتر از ام را کنترل کنم. اینجا کنجکاوینتوانستم  تالش کردمهرچه  برد.

و انواع  تجهیزات نظامی ، کلیالمه کتابکامپیوتر، یک ع در باغ بود. تلویزیون، اتاقش

را آزاد کردم و به سراغ . دستم ت جنگی هم از سقف آویزان بودیک جماکت اسلحه. 
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را برداشتم، عمو، زن عمو به همراه اولی  تم.دو قاب عکسی که روی میزش بود رف

دومی هم عکسی از خودش با و  یاشار و یاسرو   یاسین بودنوزادی در بغلش که حتماً

 دلم می خواست این عکس را برای خودم برچقدر  لباس خلبانی و در کابین هواپیما.

و دستم را روی  ها رفتمزبانم را گاز گرفتم و به سمت کالکشن اسلحهاما می داشتم. 

 کشیدم و گفتم: ی هفت تیریبدنه

 ؟نواقعی ااین-

 خندید.

  اشه دست نزنی.حواست باشه به مفقط ! اوناست که واسه ثامر میخری.نه از -

تم به دس  هفت تیر را برداشت وپیش آمد و  و دستم را پس کشیدم. خودشترسیدم 

 و گفت:داد 

  کردم. خالیه.بگیر. شوخی -

 ن.بعد شروع کرد به توضیح دادو 

از یکی  (.Rossiیکی روسیه)تیر قدرتمندیه. این هفت (. Rugerه )اسم این روگر-

 ( وBeretta)هم کلتن، برتا. اینا دنیا هایت تیرهف و خوش دست ترین معروف ترین

 (. Sig Sauerسیگ ساور)

 ودم. ی چیزها را از خاطر برده ببرایم جالب و مهیج بود که بقیهآنقدر 

 از همشون استفاده میکنی؟ وقتی میری ماموریت اینا رو میبری؟-
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 را تکان داد.سرش 

دارم  لت اسمیتکیه البته نیستن. رو چون دوست دارم اینجا گذاشتم. جنگی اینا نه. -

 دیدیش.قبالً کنم که جهت محافظت شخصیه. فکر 

 نبود.چیزی کمرش نگاه کردم. به 

 هیچ وقت مسلح نیستی.ط یکی دوبار. تو فقه. اما آر-

 ها را سر جایشان گذاشت و گفت:کلت

 که با اسلحه برم تو خیابون؟  مگه اینجا تگزاسه-

 ماکت جت ایستادم و سرم را باال گرفتم.زیر 

 . درمیاره ازش قایم کردی چشمت رو بدونه همچین چیزی روثامر  چقدر با نمکه. اگه-

 گفت:میز کامپیوترش تکیه داد و به 

 میکنه. چیکه. خرابش کوچند سال دیگه میدمش بهش. فعال -

ثار آخرترین از فا نمیشد شاهنامه می خواند. کلکسیونیرفتم. باورم  کتابخانه راغسبه 

ر لد قطوجا روی رای کتابخانه به چشم میخورد. دستم هدر قفسهادبیات ایران و جهان 

 و گفتم: کشیدم" شوهر آهو خانم"کتاب 

 نا رو خوندی؟یواقعاً ا-
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 داد. تم جواب میانتظارم با حوصله به سواالبرخالف 

 می میشم، کاری به جز کتاب خوندن از دستم برنمیاد.وقتی زخ-

ل داند! وخمی  هیا شاهنام دیدم محال بود باور کنم یاسر رمان به چشم خودم نمیاگر 

از  و مرا ه شودمی ترسیدم باز کالفکندن از این بخش از اتاقش خیلی سخت بود. اما 

 همین خاطر به سمتش چرخیدم و گفتم:اتاقش بیرون کند. به 

 فضولی من گل کرده. دوبارهببخشید. -

 نزدیک من آمد. اش را از میز گرفت وتکیهربان بود. مهنگاهش 

چقدر به میدونم ه تسلیمم. دیگ. من پری خانوم ترک عادت موجب مرض است-

لی فضو وادچقدر دلت میخهرهمین آوردمت اینجا که واسه  ،وسایل من عالقه مندی

 ه. شنم میشگداره . شاهنامه رو بیار تا من غذا درست میکنم واسم بخون فعالًاما  .کنی

ا و ر گواربود، همانقد مرداد ماهآب خنک در ظهر داغ  لیوان مثل یکپیشنهادش 

 عکسی نراه آهم لیو. شیدما بیرون کخدا خواسته دست بردم و شاهنامه ردلچسب. از 

       و دانخن تصویریهر دویمان.  ، درست جلوی پایو روی زمین افتادآمد بیرون 

 از ثمر...! بی نهایت زیبا
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ی ًٞسبٟ، اٝ ث٠ ػٌس ذیطٟ ثطف زض زٖٓ ذبٓی ًطزٛس. ثطای چٜس ثبٛی٠ ًبٗیٞٙاِٛبض یي 

ٗبٛس ٝ ٗٚ ث٠ اٝ. ضٝی ظاٛٞاٛص ٛطسز ٝ ػٌس ضا ثطزاضز ٝ سطش ضا ثبال ُطكز ٝ ث٠ 

 ٗٚ ِٛبٟ ًطز.

 ا٠ُ هطاضٟ ث٠ ذبؼط ایٚ ػٌس زػٞا ًٜیٖ ثِٞ ٠ً سٌٔیق ذٞزٕ ضٝ ثسٖٝٛ. -

زػٞا ٛساضشٖ. اصالً حوی ثطای زػٞا ٛساضشٖ. ٗٚ ث٠ زٝسز زاضشٚ اٝ اػشطاف ًطزٟ ثٞزٕ، 

اٝ ٠ً چیعی ِٛلش٠ ثٞز. اٝ ٠ً ثطای ٗٚ خبیِب١ی سؼطیق ٌٛطزٟ ثٞز. ٛ٘ی سٞاٛسشٖ 

ا ٠ِٛ زاضش٠. حن اػشطاض ٛساضشٖ اٗب اػشطاض ًٜٖ ٠ً چطا ػٌس سٌی ١٘سط سبثوص ض

 زٖٓ ید ظزٟ ثٞز.

 زػٞا ٝاس٠ چی؟ ٠ِٗ هطاض ٛیسز ٝاسٖ دیشعا ثذعی؟-

 ػٌس ضا ضٝی یٌی اظ ًشبث٢بی زاذْ هلس٠ ُصاضز ٝ ُلز:

 زهیوبً ٗیرٞإ ١٘یٌٜبض ضٝ ثٌٜٖ. ثعٙ ثطیٖ.-

ب ضا إ ثطك٢ٗٚ ثب زسشبٙ سطٗب ظزٟ ،سب اٝ ٓجبس ػٞض ًطز ٝ  زسز ٝ صٞضسص ضا ضسز

دبضٝ ًطزٕ سب حساهْ زض چط٘بٖٛ ٛ٘بیبٙ ٛطٞٛس. هطاض ٛجٞز ؿطٝضٕ ضا ث٠ یي سطٝضیسز 

ثجبظٕ. ث٠ ١٘یٚ ذبؼط ضٝی صٜسٓی ثٜٔسی ٠ً دطز ًبٛشط ُصاضش٠ ثٞز ٛطسشٖ ٝ ضب١ٜب٠ٗ 

 ضا ُطٞزٕ ٝ ٝهشی ث٠ آضذعذب٠ٛ آٗس ُلشٖ:

 زاسشبٙ ظاّ ٝ ضٝزاث٠ ضٝ ثرٖٞٛ ٝاسز؟-
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 زاذْ ٗبیٌطٝ هطاض زاز ٝ ُلز:یي ثسش٠ ُٞضز كطیع ضسٟ ضا 

 ظاّ ٝ سی٘طؽ ضٝ سطخیح ٗیسٕ. -

چٜسیٚ ٝضم ث٠ ػوت ثطُطشٖ ٝ زض حبٓی٠ٌ ث٠ آخیٔی ٠ً ًٜبض زسشٖ ُصاضش٠ ثٞز ٛبذٜي 

ضسیس زض ٗیبٙ اضؼبض ٗحٞ ضسٟ اسز. ٛ٘ی زاٖٛ  ثطایص ذٞاٛسٕ. ث٠ ٛظط ٗی ،ٗیعزٕ

ٝ اثطٝیص، ذجط اظ زهز ظطیق ثیٚ ز ٞغس٘طًعش ثط درشٚ دیشعا ثٞز یب ضب١ٜب٠ٗ، اٗب ذؽ

١بی كطزٝسی كطاٝاٙ ٗی زاز. اٗب ٗٚ ثطػٌس اٝ ٝ ثطذالف ١٘یط٠، زض ح٘بس٠ سبظی 

 ؿطم ٛطسٕ. ٗی ذٞاٛسٕ ٠ً ذٞاٛسٟ ثبضٖ. اظ سط اخجبض، ٠ٛ اظ سط ػطن. 

سط ٝ كطظسط اظ چیعی ثٞز ٠ً اٛشظبض زاضشٖ. ١ٜٞظ ث٠ دبیبٙ زاسشبٙ ٛطسیسٟ ثٞزٕ ٠ً ًبضش 

ثب ٗالی٘ز عا١ب ضا زاذْ كط ُصاضز. سذس ؼطف ٗوبثْ ًبٛشط ٛطسز، ضا س٘بٕ ًطز ٝ دیش

 ًشبة ضا اظ زسشٖ ُطكز ٝ ُلز:

ضب١ٜب٠ٗ هساسز زاضٟ دطی ذبٕٛٞ. ٛجبیس ٗٞهغ ذٞٛسٛص ایٜوسض سذن ثعٛی. ضٝح كطزٝسی -

 ثسثرز ضٝ ذٞاة ظزٟ ًطزی.

حن ثب اٝ ثٞز. ػ٘ٞ ١٘یط٠ ٗیِلز ًسی ٠ً ٛ٘ی سٞاٛس ضٝاٙ ثرٞاٛس، ٛجبیس س٘ز 

ثطٝز. ٗٚ ضٝاٙ ٗیرٞاٛسٕ اٗب ٠ٛ زض ضطایؽی ٠ً ضٝاٖٛ ایٜچٜیٚ ذطاة ثٞز.  ضب١ٜب٠ٗ 

 إ ُصاضشٖ ٝ ُلشٖ:زسشٖ ضا ظیط چب٠ٛ

 ١ٖ ذٞاثٖ ٗیبز، ١ٖ ثب ایٚ ثٞیی ٠ً ضاٟ اٛساذشی ١ٞش اظسطٕ دطیسٟ.-
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اش ُصاضز ٝ ثب چط٘بٙ ثطام ٝ ضیؽبٛص اٝ ١ٖ ث٠ سؤیس اظ ٗٚ زسشص ضا ظیط چب٠ٛ

 ًٌٜبضٖ ًطز ٝ ُلز:

١ٖ ذٞاثز ٗیبز، ١ٖ ُطٜش٠، ١ٖ حطصز ُطكش٠، ١ٖ ش١ٜز ٗطـّٞ ضسٟ، ١ٖ حسٞزی -

 ٗیٌٜی ٝ ١ٖ ضٝر ظیبزٟ.  

اش چطٖ ث٠ یو٠ای ٛساضز. ُلشٚ كبیسٟزضٝؽ ثب ٝخٞز ای٠٘٢ٜ سالش ٗشٞخ٠ ضسٟ ثٞز. 

 زٝذشٖ ٝ چیعی ِٛلشٖ. زسشص ضا دیص آٝضز ٝ ثب ٛٞى اِٛطشٖ ثبظی ًطز ٝ ُلز:

ث٘ط ١طچی ٠ً ثٞزٟ، ٗبزض دسط٠ٗ. ٗٚ هصس ی ٠ٜٗ. اٝٙ ػٌس ٗشؼٔن ث٠ ٗبزض ثچ٠-

٠ ثبٗط زضٝؽ ثِٖ. ثعضٍ ٠ً ثط٠، اٝٛوسضی ٠ً ػؤص ثطس٠ ٝ ثش٠ٛٞ سحْ٘ ٠ًٜ، ٛساضٕ ث

٠٘١ چی ضٝ ٝاسص سؼطیق ٗیٌٜٖ. ثبٗط حن زاضٟ ثس٠ٛٝ ٗبزضش ًی٠ ٝ چ٠ ضٌٔی ثٞزٟ. 

ثؼس اظ ٗطُص ١طچی ٠ً زٕ زسشٖ ثٞز ٛبثٞز ًطزٕ اٗب ی٠ ًٖ ٠ً ُصضز ٝ ث٠ ذٞزٕ 

حطٕٝ ًٜٖ. ُٝط٠ٛ ایٜوسض حبٖٓ ذطاة ٛیسز اٝٗسٕ، زیسٕ اخبظٟ ٛساضٕ ثبٗط ضٝ اظ ٝاهؼیز ٗ

٠ً ػٌس ظٛی ضٝ ٠ً ثب زسشبی ذٞزٕ ث٠ هبٛٞٙ سحٞیْ زازٕ، ٠ِٛ زاضٕ ٝ ِٛبٟ ًٜٖ ٝ آٟ 

 ثٌطٖ ٝ اضي ثطیعٕ.

 زض آٙ ٝاحس، ١عاض خٞض دطسص ث٠ ٗـعٕ ١دٕٞ آٝضز. اٗب كوػ یٌی ضا اٛشربة ًطزٕ.

سٞٛسشی ث٘ٞٛی ٝ اػسإ اٗب زٝسشص زاضشی. ذٞزر ُلشی ٠ً زٝسشص زاضشی. چؽٞض -

 ظٛی ضٝ ٠ً زٝسز زاضشی س٘بضب ًٜی؟
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 زسشص ضا دس ًطیس ٝ ثب آضاٗص خٞاة زاز.

ث٘ط، ١٘سط ٝ ٗبزض ذٞثی ثٞز. ٢ٗطش ث٠ زٖٓ ٛطسش٠ ثٞز، ٛ٘ی ذٞاسشٖ اظ زسشٖ ثطٟ، -

اٗب ثطای آزٗی ٠ً اظ ثطازضش ١ٖ ٗیِصضٟ، ُصضشٚ اظ ظٛی ٠ً زضٜ٘ی ضٝ زض حن ایطاٙ 

 بض سرشی ٛجٞز. ، ًٝ ١یچ خٞضٟ ١ٖ ًٞسبٟ ٛ٘ی اٝٗس سٕ٘ٞ ًطزٟ ثٞز

چؽٞض ١٘چیٚ چیعی ٌٗ٘ٚ اسز. ٠ً حطك٢بیص ضا ٗی ك٢٘یسٕ، اٗب زضى ٛ٘ی ًطزٕ 

 چٞٙ ازا٠ٗ زاز: ؛اِٛبض ٗشٞخ٠ ضس

ٕ كٌط ًٜٖ ٝ ثؼس ث٠ ضـٖٔ. ٗٚ ثسشٜی ٛ٘ی كطٝضٖ ٠ً اّٝ ث٠ ذٞزٕ ٝ ذبٛٞازٟثجیٚ...-

ٞ اٝٓٞیز ٗٚ ًبضٕ ٝ ٗسئٞٓیز ١ب٠ٗ. كطاسط ٝ ثبالسط ٝ ثب اضظش سط اظ ١طچیعی. ثبیس س

ضطایػ ٗٚ ثبضی سب ثل٢٘ی حلبظز ًطزٙ اظ ٗطزٗی ٠ً ١ٖ اظ ذٞزی ٗیرٞضٙ ٝ ١ٖ اظ 

ثیِب٠ٛ، ١ٖ اظ زاذْ س٢سیس ٗیطٚ ٝ ١ٖ اظ ذبضج، چوسض ًبض سرشی٠. ثبیس اظ ثیطٝٙ ث٠ 

ایطاٙ ِٛبٟ ًٜی سب ثجیٜی چوسض دیط ٝ ذسش٠ ٝ ٗطیط ٝ س٢ٜبسز ٝ چوسض ث٠ ٗٚ ٝ اٗثبّ 

زاؿٞٙ ٛط٠. هجالً ُلشٖ، ثبظٕ ٗیِٖ، الظٕ ثبض٠ ١عاض ثبض  ٗٚ ٛیبظ زاضٟ ٠ً ثیطشط اظ ایٚ

زی٠ِ ١ٖ سٌطاض ٗیٌٜٖ. ٗٚ ی٠ خٞٙ ثیطشط ٛساضٕ ٠ً اٖٝٛ هسٖ ذٞضزٕ كسای ًطٞضٕ 

ًٜٖ. ٠ٛ ٝاس٠ ای٠ٌٜ ضـ٠٘ٔ، ٝاس٠ ای٠ٌٜ اػشوبز٠ٗ ٝ ایٚ اصْ سٞی ظٛسُی ٗٚ ١یچ ٝهز 

 ٝ سحز ١یچ ضطایؽی سـییط ٌٛطزٟ ٝ ٛ٘ی ٠ًٜ. 

اضز ثب ٗٚ اس٘بٕ حدز ٗی ًٜس. یؼٜی اُط ٗطا ٗی ذٞا١ی، آُب١ب٠ٛ ثرٞاٟ. احسبس ًطزٕ ز

یؼٜی اُط الظٕ ضٞز سٞ ضا ١ٖ كسا ذٞا١ٖ ًطز. زٖٓ ثیطشط اظ دیص ُطكز. ث٠ ٜٗظٞض 

 ًٜشطّ ذٞزٕ ٝ كعبی ثیٜ٘بٙ، یي زا٠ٛ ثبزإ سٞی ز١بٖٛ اٛساذشٖ ٝ ُلشٖ:
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خب ٝاس٠ ١یچ ػطن  یؼٜی ٗی ذٞای ثِی ی٠ ػطن ذیٔی ثعضٍ سٞی زٓز زاضی ٠ً-

 ای ٛ٘یصاضٟ. زضسش٠؟زی٠ِ

 ٓجرٜس ضیؽٜز آٗیعی، ٓجص ضا ث٠ ثبظی ُطكز.

سب سؼطیلز اظ ػطن چی ثبض٠. ا٠ُ ٜٗظٞضر ای٠ٜ ٠ً اظ ثبٌٓٚ ثبال ثٌطٖ ٝ زٝض اظ چطٖ -

 ثوی٠...

ٛب٢ُبٙ ٗثْ ًسی ٠ً زضسز ٝسػ ٓصر ثطزٙ اظ ؿصایی ذٞض٘عٟ، سیؾ ٗب١ی زض ُٔٞیص 

 ی سیب١ی ثط ِٛب١ص اكشبز. اش سطخ ضس ٝ سبی٠ٓجص ضكز ٝ دیطبٛیُیط ًطزٟ، ذٜسٟ اظ 

ر ضٝ ثدٕٞ. ذساًٝیٔی ١طًبضی اٝف...١ٜٞظٕ ٝهشی یبزٕ ٗیبز، زٖٓ ٗیرٞاز ذطذطٟ-

 ًطزی ی٠ ؼطف، ایٚ یٌی ی٠ ؼطف. 

 ُطزٖٛ ضا ًح ًطزٕ ٝ ث٠ سجي ذٞزش ُلشٖ:

 ذٞزٕ ضٝ ثسٖٝٛ. ا٠ُ هطاضٟ ١٘چٜبٙ ث٠ ذبؼط ایٚ هعی٠ زػٞا ًٜیٖ ثِٞ ٠ً سٌٔیق-

 ٛلس ػ٘یوی ًطیس ٝ یي زسشص ضا دطز ُطزٛص ُصاضز ٝ ُلز:

االٙ ٠ٛ، ٝٓی ث٠ ٝهشص اٝٛدٞضی ٠ً زٖٓ ٗیرٞاز حسبة ایٚ زكشط ضٝ ٗیجٜسٕ. چٞٙ -

 ذیٔی ضٝ ٗر٠٘. 
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اٗطٝظ ضا ث٠ ایٚ سٔری ث٠ یبز ثیبٝضٕ. ث٠ ١٘یٚ  ٛ٘ی ذٞاسشٖزٖٓ ُطكش٠ ٝ ید ظزٟ ثٞز اٗب 

 یط چب٠ٛ ظزٕ ٝ ٗثْ ذٞزش ثب ضیؽٜز ُلشٖ:ذبؼط زٝثبضٟ زسز ظ

 ،سؼطیق ٗٚ اظ ػطنذت دس حبال ٠ً هطاض ٛیسز زػٞا ًٜیٖ ذسٗششٞٙ ػبضظٖ ٠ً -

 ثبال ًطیسٙ اظ زیٞاض ذ٠ٛٞ ٛیسز. ی٠ ظٗبٛی ثٞز، االٙ ٛیسز. سؼجیط ٗٚ اظ ػطن، آضاٗط٠.

. ٗٚ ٛ٘ی ذٞإ ًسی ث٠ ذبؼط ٗٚ یو٠ دبضٟ ٠ًٜ، ١٘ی٠ٌٜ ثب ظثٞٙ ٠، زِّ ُط٠ٗحبّ ذٞث

 س٢سیس ٝ اضػبة ثب١بٕ حطف ٛع٠ٛ، ثس٠٘. 

 بال ضكشٜس. اثط١ٝبیص ث

 ضٜیسٙ "زٝسشز زاضٕ"ػطن اظ ِٛبٟ ی٠ زذشط ١یلسٟ سب٠ٓ، ٛیٖ سبػز ی٠ ثبض ضبیس -

. حشی ضبیس زذشط ثیسز ٝ س٠ سب٠ٓ ٝ ثیسز ٝ ١طز سب٠ٓ ٝ سی ٝ دٜح سب٠ٓ ١ٖ ثبض٠

ای ٠ً اظش ١٘چیٚ سصٞضی اظ ػطن زاضش٠ ثبض٠. اٗب ػطن ٝاس٠ سطٛح، ثب سٕ٘ٞ دیطی٠ٜ

ٛظط ٗٚ ١٘ی٠ٌٜ ًٜبض ٗطزٕ احسبس اٜٗیز ًٜٖ یؼٜی سطاؽ زاضی، كوػ ٝ كوػ اٜٗیش٠. اظ 

٠٘١ چی زاضٕ. یؼٜی ٗطزٕ ١ٞاٗٞ زاضٟ، ِٛب١ص ١طظ ٛ٘یطٟ، ٗٚ ضٝ سٞ اٝٓٞیز هطاض ٗیسٟ، 

زضٝؽ ٝ كطیجی زض ًبض ٛیسز، زٛجبّ ی٠ ضاٟ ٝاس٠ ظیطآثی ضكشٚ ٛ٘یِطزٟ، ایٜب یؼٜی اٜٗیز. 

ٟ زّ ٗی٠ٌٜ ٝ ٗیطٟ. خس٘ص ظٙ ا٠ُ اٜٗیز ٛساضش٠ ثبض٠، ١طچوسضٕ ػبضن ثبض٠ ثبالذط

١ٖ ث٠ٛٞ٘، ضٝحص ٗیطٟ. ٗثْ ٗبٗبٖٛ ٠ً هجْ اظ ٗطٍ ثبثب اظش زّ ًٜس، ٗثْ ٜٗب ٠ً 

هجْ اظ ای٠ٌٜ ثل٠٘٢ یبضبض چٌبضسز اظش زّ ًٜسٟ ثٞز ٝ ٗثْ ٗٚ ٠ً ٗؼصٝضار ٗیالز 

ضٝ ك٢٘یسٕ ٝ ثبظٕ اظش زّ ًٜسٕ. ٗٚ ثبثز ای٠ٌٜ ثل٢ٖ٘ زض اٝٓٞیز ٛجٞزٙ ٝاس٠ ی٠ ظٙ 

زازٕ ًبدیشبٙ. اظ سٌطاضش ٗیشطسٖ. ٗٚ اظ زٕٝ  سبٝاٙ ثسیط زٛیبش ثب اٝٙ ٗطز، یؼٜی آذ
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ثٞزٙ ٗیشطسٖ. ٗٚ ضبیس ثشٖٞٛ ثسٝٙ ػطن اكالؼٞٛی ظٛسُی ًٜٖ، اٗب ثب سطس، ثب ٛباٜٗی، 

 ثب زض حبضی٠ ثٞزٙ، ٠ٛ...ٛ٘ی سٖٞٛ...! ٗیشطسٖ...!

ثبظیِٞضی چٜس صٞضسص خسی ضسٟ ثٞز، ٠ٛ اظ اذٖ چٜس ٓحظ٠ دیص ذجطی ثٞز ٝ ٠ٛ 

 ٓحظ٠ دیطشطش! 

 ایٚ حطكب ضٝ زاضی اظ س٠ زٓز ٗیِی؟-

اٝ دیط٢ٜبزی ٛسازٟ ثٞز، اٗب ٗٚ ٜٗظٞضش ضا ك٢٘یسٟ ثٞزٕ. ٗٚ خٞاثی ٛسازٟ ثٞزٕ، اٗب اٝ 

 سشٞٙ كوطارٜٗظٞضٕ ضا ك٢٘یسٟ ثٞز. ُٔٞی ٗٚ ١ٖ ُطكز. اٗب ٠ٛ ثب سیؾ ٗب١ی، ثب 

هٔجٖ ضا ثـْ ًطزٟ ثٞز. حس اظ زسز  ٢َٜٛ..! ؿٖ ثب س٘بٕ هسضسی ٠ً اظ اٝ سطاؽ زاضشٖ

زازٙ یبسط ٗثْ س٘بٕ سب٢ٓبیی ٠ً ٛساضش٘ص خبٖٛ ضا ٗی سٞظاٛس. ٝٓی ٛجبیس اٗطٝظ ث٠ ایٚ 

سٔری س٘بٕ ٗیطس، اخبظٟ ٛ٘یسازٕ. ث٠ ١٘یٚ ذبؼط ٗوبثْ ثطك٢بیی ٠ً آة ضسٛس ٝ 

 ٗیرٞاسشٜس اظ چط٘بٖٛ سطاظیط ضٞٛس، سس سبذشٖ ٝ ُلشٖ:

ٟ ٛطسٟ؟ ٗٚ ١ٜٞظ سٞ اسبهز ًٔی خبی ِٛطش٠ زاضٕ ٠ً ثبیس ث٠ ٛظطر دیشعاٗٞٙ آٗبز-

 ثِطزٕ.

**** 

 یاسر:



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

8 
 

دبًسبظی اػعإ ضسٕ. زضسز ٝ  ثٞز ٠ً ث٠ اٝٓیٚ ٗبٗٞضیز ضٜبسبییسوطیجبً دٜح سبّ دیص 

اٛس ٗٚ ث٠ خع ذٔجبٛی ًبض١بی زض ٗطظ اكـبٛسشبٙ. ١ٜٞظ ٛ٘ی زاٛسشٖ چطا سص٘یٖ ُطكش٠

زٕ زض ثطاثط ١ط س٢سیسی ٠ً ث٠ س٘ز ایطاٙ ٗی آٗس زیِط ١ٖ اٛدبٕ ز١ٖ، اٗب ٗصٖ٘ ثٞ

 ی كطٗبٛسٟ ضا ضٜیسٕ. ١بی ضت ثٞز ٠ً صسای ِٛطاٙ ٝ ذل٠ثبیسشٖ ٝ خب ٛعٖٛ. ٛی٠٘

طظٗبٛی ٠ً ١یچ ًسإ زٟ ثٞز ٠ً ثبیس ذٜثی ٗیطس. ثب ١٘زیسٟ ثبٙ سحطًبسی ضا ٗطب١سٟ ًط

ًطزٟ ثٞز ٝ آ٢ٛب  ی ٗٚ ُیطضا ٛ٘ی ضٜبذشٖ، ثطذبسشیٖ ٝ آٗبزٟ ضسیٖ. ذطبة اسٔح٠

ظٝزسط اظ ٗٚ ث٠ ث٠ س٘ز ذطٝخی دٜب١ِبٟ ضكشٜس، ثبالذطٟ ذطبة خب اكشبز اٗب ١ٜٞظ یي 

هسٕ ثطٛساضش٠ ثٞزٕ ٠ً ٛٞض ضسیسی ث٠ چطٖ٘ ذٞضز ٝ ٗٞج اٛلدبض، چٜسیٚ ٗشط ٗطا ث٠ 

ػوت دطسبة ًطز ٝ ظیط ثبضاٙ ذٞٙ ٝ س٠ٌ ١بی ثسٙ سطثبظاٙ هطاض ُطكشٖ. سبظٟ آٙ ٗٞهغ 

ی اٛشحبضی ٝ اٛلدبض ضا ك٢٘یسٕ ٝ اظ آٙ ٢ٗ٘شط، ا١٘یز ثبٛی٠ ٝ زهیو٠ ی خٔیو٠ثٞز ٠ً ٗؼٜ

إ ١یچ ٛٞع ؿصایی ضا زض ذٞزش ٠ِٛ ضا زضى ًطزٕ. سب ٗسس٢ب ٛ٘ی سٞاٛسشٖ ثرٞاثٖ. ٗؼسٟ

  ای ٠ً ١ط اٛسبٛی زض ػ٘طش ٛ٘ی زاضز. اٝٓیٚ ٗبٗٞضیشٖ ثب ٝحطشٜبى سطیٚ صح٠ٜ

١بی ط اظ ٠٘١ ٗطٌْ ضٜٞایی زاضشٖ ٝ سب ١لش٠ٗی سٞاٛسز ثجیٜس ٗٞاخ٠ ضسٟ ثٞز ٝ ثسس

إ ًطزٟ ثٞز. ٗبٟ ١ب ظٗبٙ ثطز سب ث٠ ذٞزٕ ثطُطزٕ. ٗشٞآی ُٞضٖ سٞر ٗی ًطیس ٝ زیٞا٠ٛ

ٝخٞز ٛساضز. اثطی اظ آٙ یبسطی ٠ً ٗی ضٜبذشٖ  "ذٞزی"١طچٜس ٠ً ٝهشی ثطُطشٖ 

رز ضسٕ، ٛجٞز. احسبس ٗیٌطزٕ ثب آٙ اٛلدبض ثرص ٢ٗ٘ی اظ ذٞزٕ ٛیع ٗطزٟ اسز. س

 اٗب ث٠ ؼطظ ػدیجی سحٖ٘ٔ ثبال ضكز ٝ زیِط زیسٙ ١یچ  ،ذطي ضسٕ، سیبٟ ضسٕ

ای ٛشٞاٛسز دب١بیٖ ضا ثٔطظاٛس. ثبض١ب زض ٗؼطض اٛلدبض ٝ سٞح ٝ سلَٜ ٝ ٛبضٛدي صح٠ٜ

هطاض ُطكشٖ ٝ ذٖ ث٠ اثطٝ ٛیبٝضزٕ. اٗب ذٞزٕ ذٞة ٗیساٛسشٖ ٠ً ثؼس اظ ١ط ثبض ًطشٚ 

هس٘ز زیِطی اظ ٗٚ ٗی ٗطز. ١طثبض ث٠ ذٞزٕ ٝ ًسی ٝ یب زیسٙ ًطش٠ ضسٙ ًسی 
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ٝ ثیٚ ای٠٘٢ٜ آزٕ  ٛلطیٚ ضسٟی ثرشٖ ٓؼٜز ٗی كطسشبزٕ ٠ً چطا ثبیس زض ایٚ ذبٝضٗیب٠ٛ

 اكطاؼی ٝ ضٝاٛی ٠ً اظ ظٝض ُلشٚ ٝ ًطشٚ آز٢ٗب ٓصر ٗیجطٛس، ث٠ زٛیب ثیبیٖ. 

 ًدبیی ًبدیشبٙ؟-

ثطای ٜٗحطف ًطزٙ ش١ٚ ذٞزش ی دیشعا ضا زض ز١بٖٛ ُصاضشٖ ٝ ث٠ سطٛح ٠ً آذطیٚ س٠ٌ

 ٝ ٗٚ، ثی ٝهل٠ حطف ظزٟ ثٞز ِٛبٟ ًطزٕ ٝ ُلشٖ:

 ٠ِٗ ُطس٠ٜ ٛجٞزی؟ چطا ١یچی ٛرٞضزی؟-

 ث٠ ظطف اضبضٟ زاز ٝ ُلز:

 ش ضٝ ثب ذٞزٕ ٗیجطٕ. كٞم آؼبزٟ ثٞز.ای٠٘٢ٜ ذٞضزٕ. سطًیسٕ. ٝٓی ثوی٠-

ٝ اػصبثٖ ضا  زسشٖ ضا ضٝی ُٞضٖ ُصاضشٖ. ثسٝٙ ضٜیسٙ صسای اٛلدبض، سٞر ٗی ًطیس

 ذطز ٗی ًطز.

 ذیٔی سطخ ضسٟ.چط٘بر ثطٝ ی٠ ًٖ ثرٞاة. -

ی چط٘ص ضا ٗی زیسٕ. ٗی ذٞاسز ٢ٗبضش ًٜس، اهیبٛٞس ؼٞكبٛی ٝ ٗٞاجِ دطز ًبس٠

 اٗب ٛ٘ی سٞاٛسز. 

 سٞ چی؟-

 ٜٖٗ ایٜب ضٝ خ٘غ ٗیٌٜٖ ٝ ١٘یٜدب ضٝ ٗجْ زضاظ ٗیٌطٖ. -
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 اظ خب، سٌبٙ ٛرٞضز.

 اظ حطكبی ٗٚ زٓرٞض ضسی. آضٟ؟-

 ٛلی سٌبٙ زازٕ.سطٕ ضا ث٠ ػالٗز 

-.٠ٛ 

 دس چطا ایٜوسض ضكشی سٞ ذٞزر؟ ی٢ٞ حبّ ٝ ١ٞار ػٞض ضس.-

ثبض١ب ث٠ سطٛح ُلش٠ ثٞزٕ ٗطزاٛی اٝ ثبثز س٘بٕ سطس٢ب ٝ سطزیس١بیص حن ٗی زازٕ. ث٠ 

 اش ٗی ًطزٕ. ٗثْ ٗٚ ٝ ٗیالز ث٠ زضز ظٛسُی ٛ٘ی ذٞضٛس ٝ حبال ذٞزٕ زاضشٖ ١ٞایی

١بی ٗرلی زاضشی ٝ ذیٔی ثعضٍ ضسی. ذیٔی ثیطشط اظ زٝ س٠ سبّ، یب ضبیسٕ الی٠-

ٛ٘ی ضٜبذش٘ز. اٗب ١طچی ١سز ذیٔی ذٞث٠. حشی ا٠ُ ثبػث ٛبضاحشی ٜٖٗ  ٗٚ ذٞة

 ثط٠ ذٞث٠. 

 ٓجص ٓطظیس.

 ٛ٘ی ذٞاسشٖ ٛبضاحشز ًٜٖ. -

 ی ؿصا ضا ًٜبض ظزٕ ٝ ُلشٖ:ذٞضز١ٟٖ ظطف ٛی٠٘ ٗٚ 

 ٛبضاحز ٛیسشٖ. كوػ ی٠ سٞاّ زاضٕ. ث٠ ٛظطر ٗٚ دسض ثسی ١سشٖ؟-

 ٝ حشی ً٘ی كٌط ًطزٙ، خٞاة زاز: ٌٗثای ثسٝٙ شضٟ

 یٌی اظ ث٢شطیٚ دسض١بیی ١سشی ٠ً زیسٕ.-
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 ی ٓجٖ ضا ذبضاٛسٕ. ًبضٕ اضشجبٟ ثٞز. ٛجبیس ازا٠ٗ ٗیسازٕ.ُٞض٠

 ثطازض چی؟ ث٠ ٛظطر ثطازض ثسی ١سشٖ؟-

 ث٠ ١یچ ػٜٞاٙ. یبسیٚ ػبضوش٠. یبضبض ١ٖ ثٞز.-

 چطا ایٚ ظثبٙ ذٞزسطٕ آضإ ٝ هطاض ٛ٘ی ُطكز؟ 

 دسط چی؟ دسط ثسی ٝاس٠ ثبثبٕ ١سشٖ؟-

 ایٜجبض ً٘ی كٌط ًطز.

ای ثب ١ٖ ی ذیٔی زٝسشب٠ٛع١ب ٗطٌْ زاضش٠ ثبض٠، ضبیس ضاثؽ٠ٌٜ٘ٗ٠ ػ٘ٞ ثب ذیٔی چی-

ث٠ ز١ٚ سٞئ٠. ا٠ُ دسط  صٞ اٗیسضی. سٌی٠ ُب١طی. ١٘یط٠ چط٘ٛساضش٠ ثبضیٚ، اٗب س

 ایٜوسض ث٢ز اػش٘بز ٝ اػشوبز ٛساضز.  یثسی ثٞز

 یي هٔخ آة ذٞضزٕ.

 ؟سطثبظ چی؟ ث٠ ٛظطر چؽٞض سطثبظی ٝاس٠ ایطاٙ ١سشٖ-

 ٓجرٜس ُطٗی ظز.

 ٗسئّٞ، اظ ذٞزُصضش٠، كساًبض. ًبش هسضر ضٝ ٗی زٝٛسشٚ.-
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ٓؼٜشی ث٠ ضیؽبٛی ٠ً ٗوبثٖٔ ایسشبزٟ ثٞز ٝ دٞظذٜس ٗیعز كطسشبزٕ. اٗب ث٠ خبی ای٠ٌٜ ُٖ 

 ضٞز، ثعضٍ سط ٝ هٞی سط ضس.

ٗی س٠ٛٞ ، ذٞثی٠ٝ ١ٖ سطثبظ ذت ث٠ ٛظطر ًسی ٠ً ١ٖ دسط، ١ٖ دسض ٝ ١ٖ ثطازض -

 سی ثبض٠؟١٘سط ث

 ١ٖ زیِط اذشیبض ١یچ چیع ذٞزٕ ضا ٛساضشٖ.ٗٚ  ز١بٛص ثبظ ٗبٛس. اِٛبض ٛلس ٛ٘ی ًطیس.

ٝر ًٚ؛ چٞٙ ضـٖٔ ث٠ ػٜٞاٙ ًسی ٠ً اظ ثیطٝٙ ضٝاثػ ٗٚ ضٝ ثب ذبٛٞازٕ ٗیجیٜی هعب-

، اظ ًسبیی ٠ً زٝسز زاضٕ ؿبكٖٔ؟ اٝٛوسضی ٠ً الظ٠ٗ حٞاسٖ ث٢طٞٙ ٠ٝاسٖ اٝٓٞیش

ٗٚ اٝٛدبیی ٠ً الظٕ  ٛیسز؟ ثبٗط ٛلط زٕٝ ظٛسُی٠٘؟ یب یبسیٚ؟ یب دسض؟ یب حشی ذٞز سٞ؟

ثٞزٟ، اٝٛدبیی ٠ً حن ثٞزٟ، اٝٛدبیی ٠ً ثی ُٜبٟ ثٞزی، سٞ ضٝ ث٠ ذٞزٕ ٝ ضـٖٔ سطخیح 

 ٛسازٕ؟

 اظ ضٝی صٜسٓی ثطذبسز. ًبٗال سساكؼی ٝ ؿیط اضازی.

 ٜٗظٞضر چی٠؟-

 زیِط ضیؽبٙ ضا ٛ٘ی زیسٕ. اِٛبض ذٞزش ضا زض ًبٓجسٕ خبسبظی ًطزٟ ثٞز.

 ٚ ضٝ ثس ثطزاضز ًطزی. ٜٗظٞضٕ ای٠ٜ ٠ً سٞ ٜٗظٞض ٗ-

 ثب زسز ػٌس یي هٔت ضا ضٝی ٗیع ًطیسٕ.

زیي بیبٙ ٛعٛس، آضٜٗبزض، ثطازض، كطظ دسض، ثجیٚ، ایٚ هٔت ٠ٜٗ، ١ط هس٘شص ٗبّ ی٠ ٛلطٟ.-

 خ٠ٔ٘ ذٞزٕ.ٗٚ  ٝ ١طًی ٠ً زٝسشص زاضٕ
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 ثبالسط یي زایطٟ ًطیسٕ.

٠ً  خب١بیی ث٢ٖ زسشٞض ٗیسٟی٠ ایٚ ٗـع٠ٗ. ًٜشطّ ٠٘١ چی زسشط٠، حشی هٔت. -

ٗٚ ٛ٘ی سٖٞٛ ث٠ ذبؼط ای٠ٌٜ سطثبظٕ، اظ چٞٙ ی٠ سطثبظٕ. اٗب صسای هٔجٖ ضٝ ذل٠ ًٜٖ 

ٛساضش٠ ثبضٖ، ػطن ی ٝظبیلٖ چطٖ ثذٞضٖ. ٛ٘ی سٖٞٛ زٝسز ٛساضش٠ ثبضٖ، حس ثوی٠

ٛساضش٠ ثبضٖ. ٗی سٖٞٛ ضٝضٞٙ سطدٞش ثصاضٕ اٗب ٛ٘ی سٖٞٛ ٛساضش٠ ثبضٖ. ٝاس٠ ١٘یٚ سٞ 

١ط ضـٔی ٠ً هطاض ٗیِیطٕ سؼی ٗیٌٜٖ ث٠ ث٢شطیٚ ضٌْ اٛدبٗص ثسٕ، حساهْ ثؼس اظ 

سٞٓس ثبٗط ٝ ثال١بیی ٠ً سطٗٞٙ اٝٗس سب خبیی ٠ً سٞٛسشٖ ٝظبیق ضٝ زضسز اٛدبٕ زازٕ.  

ٕ چیعی ثبالسط اظ حلظ سطظٗیٜٖ ٛیسز، ٝهشی دسطٕ، چیعی ٢ٗ٘شط اظ ٝهشی سطثبظ

سالٗشی دسضٕ ٛیسز، ٝهشی ثطازضٕ چیعی ٢ٗ٘شط اظ ذٞضحبٓی ثطازضٕ ٛیسز ٝ ٝهشی 

ی ایٜب ضٝ ی دسطٕ ٛیسز. زضسش٠ ٠ً سطثبظ ثٞزٙ ٠٘١دسضٕ ١یچی ٢ٗ٘شط اظ حبّ ٝ آیٜسٟ

 ٘ی چی ٗیِٖ؟سحز سبثیط هطاض ٗیسٟ اٗب اٌٛبضضٞٙ ٛ٘ی ٠ًٜ. ٗی ك٢

 ...!"٠ٛ"سطش ضا چخ ٝ ضاسز ًطز. یؼٜی 

 ٓجرٜسی ظزٕ ٝ ٗٚ ٛیع ثٜٔس ضسٕ.

ٗی ذٞإ ثِٖ اٝٓٞیز زاضشٚ ی٠ چیعی، زٓیْ ثط زٝسز ٛساضشٚ ٝ یب زٕٝ ثٞزٙ خبیِبٟ -

ثوی٠ ٛیسز. ٗٚ ٛ٘ی سٖٞٛ اظ ضـٖٔ زسز ثٌطٖ چٞٙ ثبثبٕ ِٛطا٠٘ٛ. ٝهشی ٗی٠ِ ضـٔز 

ر ضٝ ػٞض ًٚ. ٗٚ ثٞسیي ٛساضٕ ٠ً ا٠ُ ذٞضٖ ٠ضٝ ػٞض ًٚ ٗثْ ای٠ٜ ٠ً ث٠ِ ثچ

 ٛیٞٗس ٝٓص ًٜٖ ٝ ثطٕ سٞدط ٗبضًز ثعٖٛ. چٞٙ ضـْ ٗٚ...
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 ٗیبٙ حطكٖ دطیس.

 اػشوبزس٠.-

 ٛعزیٌص ضسٕ.

زهیوبً. آزٕ ٠ٛ اػشوبزش ضٝ ٗی س٠ٛٞ ًٜبض ثصاضٟ ٝ ٠ٛ ًسبٛی ضٝ ٠ً زٝسز زاضٟ. ٗٚ سب -

، كوػ زض ٗسیط اػشوبزاسٖ ثٞزٕ. اٗب ٗشٞخ٠ هجْ اظ سٞٓس ثبٗط ٝ اسلبهبسی ٠ً سٞ ذ٠ٛٞ اكشبز

ی اػشوبزار هطاض ٗیِیطٟ، دس ٗسیطٕ ضسٕ ضا١ٖ اضشجب٠١ ٝ ذبٛٞازٟ ١ٖ زض ١٘یٚ حیؽ٠

 ضٝ سـییط زازٕ.

 زض ِٛب١ص ػدع ٗٞج ٗیعز.

 ٛ٘ی ك٢ٖ٘ چی ٗیِی یبسط. -

 اش ضا ٓ٘س ًطزٕ.یي سبی ُٞضٞاضٟ

ٌٜٛی ث٠ ذبؼط اٝٙ ًٜبضسٖ.  ث٢ز ُلشٖ سطدطسشی ثبٗط ضٝ زازٕ ث٠ یبسیٚ ٠ً كٌط-

سب زیطت ٠ً ثبٗط ٢ٗ٘شطیٚ ػبْٗ سـییط احسبس ٗٚ ث٠ سٞ ثٞز، اٗب ١٘ص ٛیسز. زضسش٠ 

ای٠ٌٜ هسٗی ثطزاضٕ كٌط ٛ٘ی ًطزٕ چٞٙ ٛ٘ی ذٞاسشٖ زضُیط ی٠ ظٛسُی ٗج٢ٖ ثب ٗٚ  ث٠

ثطی؛ اٗب زیطت ٠ً ُلشی زٝسشٖ زاضی ٝ ثبثشص ذدبٓز ٛ٘یٌطی، ٝهشی ُلشی ٗیرٞای 

سیبٟ، ٝهشی ُلشی  ثطی ٝ اظ ٗب كبص٠ٔ ثِیطی، ٝهشی ُلشی ًبش ٗٚ ٠ٛ سلیس ثٞزٕ ٝ ٠ٛ

یبسطی ضٝ زٝسز زاضی ٠ً ث٠ خبش ١ٖ ذٞزذٞاٟ ثبض٠ ٝ ١ٖ اظ ذٞزُصضش٠، ٛظطٕ 

ػٞض ضس. سب صجح كٌط ًطزٕ. ث٠ ٠٘١ چی. اظ ٝهشی ٠ً ث٠ زٛیب اٝٗسی سب االٙ. ٗٚ 
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ظٛسُی ثب ٗٚ  چٞٙ ذٞزُصضشِی ًطزٕ، حبال ٗیرٞإ ذٞزذٞاٟ ثبضٖ.ٝاس٠ سٞ اظ ثبض١ب 

ی ٠ً اظش ذٞزش ضٝ زاضٟ. اٝٙ یبسط سیب١ ضاحز ٛیسز، ٗطٌالر ٝ سرشی٢بی

یبزُبض ایٚ ظٛسُی ٝ ایٚ ضـ٠ٔ. هطاض ٛیسز زی٠ِ ١یچ ٝهز ٛجیٜیص.  ٗیشطسی ٝ ٗشٜلطی

ی هس ٝ ٠ٌٜ٘ٗ ذیٔی ظٝز ثیٟٞ ثطی ٝ س٢ٜب ث٘ٞٛی. ٠ٌٜ٘ٗ ثعضٍ ًطزٙ زٝ س٠ سب ثچ٠

٠ٌٜ٘ٗ ث٠ ذبؼط ط ػ٘طر ٛشٞٛی ی٠ ٛلس ضاحز ثٌطی. ٛیٖ هس ثیلش٠ ضٝ زٝضز ٝ سب آذ

ی ای٢ٜب ثسٝٙ اؿطام ثجیٜی، ظذ٘ی ثطی یب حشی ث٘یطی. ٠٘١ ای٠ٌٜ ١٘سط ٜٗی آسیت

 ١سز اٗب...

 ثبالذطٟ ؼٞكبٙ اظ چط٘بٛص ػجٞض ًطز ٝ اهیبٛٞس سطضیع ضس.

اٗب زٕٝ ٛیسشی. حبضی٠ ٛیسشی. سٞ ثطای ٗٚ ٝ ثبٗط آضاٗطی، حبّ ذٞثی، حس ظٛسُی ٝ -

١سز. خبی  ضٞضی. زضسش٠ ٠ً ػطن اكالؼٞٛی ٝ خٜٞٙ آٗیع زض ًبض ٛیسز، اٗب اٜٗیز

ٗٚ ا٠ٜٗ. ٗٚ ظیطآثی ٛ٘یطٕ، ١طظ ٛ٘یطٕ، زضٝؽ ٛ٘یِٖ ٝ سب ٝهشی ٠ً دبی اٜٗیز  دیصسٞ 

 ٕ ث٠ چیعی ا١٘یز ٛ٘یسٕ. ٗٔی زض ًبض ٛجبض٠، ث٠ خع ذبٛٞازٟ

 زسشص ضا ضٝی ُٔٞیص ُصاضز. ١ٞٗبیص ضا دطز ُٞضص ظزٕ.

ثبٗط ذٞث٠، ث٘ٞٙ.  زیطت ُلشٖ ٛطٝ، االٖٛ ٗیِٖ ٛطٝ. ث٘ٞٙ. ا٠ُ حبّ سٞ ١ٖ ثب ٗٚ ٝ-

ا٠ُ ٗی سٞٛی ث٠ ٗٚ اػش٘بز ًٜی، ا٠ُ ٗی سٞٛی سرشی٢بی ظٛسُی ثب ٗٚ ضٝ ثذصیطی، ا٠ُ 

ٗی سٞٛی زٓی ضٝ ٠ً ثبض١ب ضٌسشٖ ث٠ ٗٚ ثسی، ث٘ٞٙ. ١یچ اخجبضی زض ًبض ٛیسز. 

ای ١ٖ ٛیسز. هطَٜ كٌط ًٚ. سٞ كطصش٢بی ذیٔی ث٢شطی ٝاس٠ اظزٝاج ذٞا١ی ػد٠ٔ
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ٗطز ٛطٗبّ ظٛسُی ًٜی، ثب آزٗی ٠ً ١یچ ٝهز اظزٝاج ٌٛطزٟ، ثچ٠ زاضز. ٗی سٞٛی ثب ی٠ 

ثب ١طثبض ثیطٝٙ ضكشٜص، ِٛطاٙ ثطُطشٜص . ًسی ٠ً ضٟ، ایٜوسض ٗطـّٞ ٝ ٗطٗٞظ ٛیسزٛسا

ضی. ٗطزی ٠ً ذیٔی ثیطشط اظ ٗٚ زٝسشز زاضش٠ ثبض٠ ٝ ث٠ خبی اسشطس، ػطوی ضٝ جبٛ

ی سط ٝ آضٝٗی. ذٞاسش٠ً٠ زٛجبٓطی ث٢ز ثسٟ. سٞ الین ی٠ ظٛسُی ثسٝٙ حبضی٠ ٝ ثی زضز

سز. اصالً ٗدجٞض ٛیسشی هجٞٓص ًٜی. كوػ ُلشٖ ٠ً ثؼساً ذٞزٕ ٗٚ ًبٗالً ذٞزذٞا١ب٠ٛ

 ضٝ ثبثز سٌٞسٖ سطظٛص ٌٜٖٛ. ١٘یٚ. 

اش ً٘ی ِٛطاٖٛ ًطز. آ١سش٠ اِٛطشص ضا ظیط چط٘ص ًطیس ٝ ث٠ سرشی ضَٛ دطیسٟ

ضا ضٝی ز١بٛص ُصاضشٖ  ٛلسص ضا ثیطٝٙ زاز. ١٘ی٠ٌٜ ثیٚ ٓج٢بیص كبص٠ٔ اكشبز، اِٛطشٖ

 ٝ ُلشٖ:

 االٙ ١ط خٞاثی ثسی ٜٗؽوی ٛیسز.  ٠ٛ...١یچی ِٛٞ...!-

ٓج٢بیص ضا ث٢ٖ چسجبٛس. زسشص ضا ُطكشٖ ٝ ثب ذٞزٕ ث٠ اسبم ثطزٕ. ضٝ سرشی ٝ دشٞ ضا ًٜبض 

 ظزٕ ٝ ُلشٖ:

 ١ب س٘یعٙ. ضاحز ثرٞاة.ٗالك٠-

زض حبٓی٠ٌ حشی یي ، ٝ دب١بیص ضا ظیط دشٞ كطٝ ثطز ١یچ اػشطاظی زضاظ ًطیس ثسٝٙ

ثبٓص اظبكی ضا ثطای ذٞزٕ ثطزاضشٖ.  ضسٕ ٝ. ذٖ زاضز ثطٛ٘ی ٓحظ٠ ١ٖ چطٖ اظ ٗٚ 

 ٌطز.ٙ دٔي ظزٙ ِٛب١ٖ ٗیٝ ١٘چٜبٙ ثسٝ شص ضا ظیط ٓذص ُصاضزذٞاثیس ٝ زس ث٠ د٢ٔٞ

ذٞاثیس. آٛوسض ٗظٕٔٞ ٝ ظیجب ث٠ ٛظط ای ٠ً ث٠ زٛیب آٗس، ١٘یٜؽٞضی ٗیاظ ١٘بٙ ٓحظ٠

ثجٞس٘ص. اٗب ذٞزٕ ضا ٠ِٛ زاضشٖ. ٓ٘سص ًٜٖ ٝ طسیس ٠ً یي ٓحظ٠ زٖٓ ذٞاسز ٗی
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ٛجبیس اظ ذػ هطٗع١بیی ػجٞض ٗیٌطزٕ ٠ً ثبض١ب سطٛح ضا ث٠  زیطت ١ٖ اضشجبٟ ًطزٟ ثٞزٕ.

 ذبؼطضبٙ سطظٛص ًطزٟ ثٞزٕ. ٗٚ ٠ٛ ٗیالز ثٞزٕ ٝ ٠ٛ حشی یبسیٚ.

 چطا ایٜدٞضی ِٛبٕ ٗیٌٜی؟ خٚ زیسی؟-

 ثسٝٙ ای٠ٌٜ ٓجرٜس ثعٛس، خٞاة زاز.

 ا٠ُ خٚ زیسٟ ثٞزٕ، حبّ ٝ ضٝظٕ ث٢شط ثٞز.-

 ثب ثسخٜسی ُلشٖ: اظ ً٘س دشٞیی ثطزاضشٖ ٝذٜي ضسٟ ثٞز. زٖٓ اٗب ٗٚ ذٜسیسٕ. 

  ؟ ٗطزٟ ٝ حطكص..!ٗٞض٠ٌ دطی ذبٕٛٞ ،سازٟ ثٞزٕ ٠ً خٞاة ذ٘ذبض١ٟٛطساض ث٢ز  ٠ِٗ-
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 :ترنج

 ٕ٘ی دٚ٘ٓ...ثب خٛدْ دسٌیشْ. خشاثٓ. ٕٞٝ چیٓ ثب ٞٓ دس تضبدٜ. -

 پبٞبیٓ سا وطیذْ ٚ سؼی وشدْ حٛاسٓ سا ثیطتش ٔؼطٛف حشفٟبی ِیال وٙٓ.

تب ثبضٝ تدشثٝ وشدْ. أب ٕ٘یطٝ  ای سٚ وٝ ثش اسبس دٚ دٚٔٗ تدشثٝ وشدْ. ساثطٝ-

تش٘ح. فىش ٔی وشدْ ٔیطٝ، أب ٕ٘یطٝ. فمط ٔٙطك وبسسبص ٘یست. ضبیذ ٚاسٝ وسی وٝ 

طؼٓ ػطك سٚ ٘چطیذٜ، اصدٚاج صشفبً ٔٙطمی خٛاة ثذٜ. أب ٚاسٝ ٔٗ ٚ تٛ ٕ٘یطٝ. اٌٝ 

ٞشثبس وٝ صذاش سٚ ٔی ضٙٛی، ضشثبٖ لّجت ثبال ٚ پبییٗ ٘طٝ، اٌٝ ٞشثبس وٝ ٍ٘بش 

ش خٖٛ اٌٝ ٚاسٝ یٝ اخٕص ٕ٘یشی ٚ ٚاسٝ یٝ خٙذٜٙی، دِت ٚاسص ضؼف ٘شٜ، ٔیى

ٕٞیطٝ وٕجٛد یٝ چیضی، ٔثُ خٛسٜ، ٔغضت سٚ ٔی خٛسٜ. ٕٞص ٔمبیسٝ ٔیىٙی ثب ٘ذی، 

اٖٚ احسبسی وٝ لجالً داضتی ٚ حبال ٘ذاسی. ص٘ذٌی ثذٖٚ ػطك ٕ٘یطٝ. حذالُ ٚاسٝ 

 وسی وٝ لجالً ػبضك ثٛدٜ، ٕ٘یطٝ. 

 ٔثبَ ص٘ی ثذ ٚیبس، تٟٛع یه ِحظٝ ٞٓ سٞبیٓ ٕ٘ی وشد. 

تٛ اتبق حجسٕٖٛ وشدی، خیّی حشف صدیٓ. ٚاسٝ اِٚیٗ ثبس تٛی چطٕبی  اٖٚ سٚص وٝ-

ٞٓ ٍ٘بٜ وشدیٓ ٚ ساست ٚ حسیٙی ٞشچی وٝ ثٛد ٚ حس ٔیىشدیٓ، ثٝ ٞٓ ٌفتیٓ. دػٛا 

وشدیٓ، حتی ثذٚ ثیشاٜ ٌفتیٓ. ِٚی آخشش اص ٕٞذیٍٝ ػزسخٛاٞی وشدیٓ. ٘ٝ ٔٗ اضىبی 

ُ وشد. ٘ٝ ٔٗ تٛ٘ستٓ ضىستٗ اٖٚ سٚ طبلت آٚسدْ، ٘ٝ اٖٚ ِشصیذٖ ثذٖ ٔٗ سٚ تحٕ
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غشٚسش سٚ ثجیٙٓ ٘ٝ اٖٚ تٛ٘ست خشد ضذٖ ٔٗ سٚ ٍ٘بٜ وٙٝ ٚ دْ ٘ض٘ٝ. ٔٗ یبسیٗ سٚ 

دٚست داسْ تش٘ح. ٕ٘ی دٚ٘ٓ آخشش چی ٔیطٝ، یٝ ٌٛضٝ دِٓ ٞٙٛص سیبٞٝ ٚ ٔیٍٝ خش 

٘طٛ. ٔیٍٝ اػتٕبد ٘ىٗ. أب ایٙمذس صذاش ضؼیفٝ وٝ ثٝ ٞیچ خب ٕ٘یشسٝ. دٚستص داسْ. 

اش سٚ ٔی ضْٙٛ لّجٓ اص ضذت ٞیدبٖ دیٛٚ٘ٝ ٔیطٝ، ٚلتی ٍ٘بش ٔیىٙٓ، ٚلتی صذ

ی لذ ٚ ثبالش ٔیشْ. دست ش ٔیشٜ، لشثٖٛ صذلٝی ثچٝػیٗ یٝ ٔبدس وٝ لشثٖٛ صذلٝ

خٛدْ ٘یست. ٔی دٚ٘ٓ ٕٔىٙٝ آخشش خٛة ٘طٝ، أب دست خٛدْ ٘یست. ٔٗ ٞیچ ٚلت 

ٔحشْ ثٛدیٓ، أب ٚلتی دِٓ ٘خٛاست حتی دست ٟٔذی سٚ ِٕس وٙٓ، ثب ٚخٛدیىٝ ثٟٓ 

اٚ٘دٛسی خّٛی پبْ صا٘ٛ صد، ٔیخٛاستٓ ثغّص وٙٓ ٚ تب آخش د٘یب ثجٛسٕص. حسٓ ٘ٝ 

 ٞٛس ثٛد ٚ ٘ٝ ضٟٛت، فمط ػطك ثٛد. ٔی فٟٕی چی ٔیٍٓ؟

 سشْ سا تىبٖ دادْ ٚ ٌفتٓ:

 اٌٝ یٝ ٘فش تٛ ایٗ د٘یب ثبضٝ وٝ ثفٟٕٝ چی ٔیٍی، ٔٙٓ.-

 پّىٟبیص ِشصیذ٘ذ.

خٛاستٍبسی. ٔیٍٝ دیٍٝ ٕ٘ی تٛ٘ٝ صجش وٙٝ. اٖٚ ثب دِخٛسی ٞب ٚ  یبسیٗ ٔی خٛاد ثیبد-

ضه ٞبش وٙبس اٚٔذٜ. ٞشچی ویٙٝ داضتٝ ثخطیذٜ ٚ وٙبس ٌزاضتٝ. ٔیٍٝ ثسٝ ٞشچی ثٝ 

سشٖٔٛ اٚٔذ، ثسٝ ِدجبصی ٚ ثچٝ ثبصی، ٚلتطٝ یٝ ٘فس ساحت ثىطیٓ. ٔٙٓ دِٓ ٔیخٛاد 

ٜ وٙٓ چی؟ اٌٝ یبسیٗ ثؼذ اص یٝ تش٘ح. دِٓ ٔیخٛاد یٝ ٘فس ساحت ثىطٓ. أب اٌٝ اضتجب

ٔذت فیّص یبد ٞٙذٚستبٖ وٙٝ ٚ ثشٌشدٜ ثٝ وبسای لجّیص چی؟ اٌٝ ٔثُ یبضبس ثطٝ ٚ 
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ثٟٓ خیب٘ت وٙٝ چی؟ چمذس ٔیطٝ سٚی حشفبی یبسیٗ حسبة وشد؟ اصالً ٔشدٞبی 

 ی فشٞی چمذس لبثُ اػتٕبد٘ذ؟ خب٘ٛادٜ

دستٓ سا سٚی ٍ٘بٜ ٚ ِجخٙذش ٚ سپس  آخشیٗچطٕب٘ص. ثٝ یبسش ا٘ذیطیذْ. ثٝ ثٝ 

 اْ ٌزاضتٓ ٚ ٌفتٓ:سیٙٝ

ٝ ثٟت تضٕیٗ ثذٜ وٝ آیٙذٜ چی ٔیطٝ. یبضبس ٚ یبسش ٚ یبسیٗ ٞش ٞیچىس ٕ٘ی تٛ٘-

سٝ پسشای یٝ پذسٖ. أب ٞیچ ضجبٞتی ثٝ ٞٓ ٘ذاسٖ. فىش وٗ یىی ثب ٚخٛد تٕبْ 

أىب٘بت ٔبِی دضٕٗ وطٛس خٛدضٝ ٚ اٖٚ یىی ثذٖٚ وٛچىتشیٗ ٘یبص ٔبِی ٕٞیطٝ تٛ 

تٛ٘ی یبسیٗ سٚ اص  وٜٛ ٚ وٕش د٘جبَ ثٝ خبن ٚ خٖٛ وطیذٖ دضٕٙبی ایٗ وطٛسٜ. ٕ٘ی

سٚی ثشاداسش یب حتی پذسش لضبٚت وٙی. ٔٗ ػبضك یبسیٙٓ، أب ٕ٘ی تٛ٘ٓ لَٛ ثذْ 

 ٞیچ ٚلت اریتت ٕ٘ی وٙٝ. چٖٛ فٟٕیذْ ٞیچ آدٔی سٚ ٕ٘یطٝ پیص ثیٙی وشد. 

 "چٝ وسی فىش ٔی وشد یبسش اص ٔٗ خٛاستٍبسی وٙذ؟ ٔثالً"

ٔفت ٞٓ ٕ٘ی اسصٜ. أب  ثب لسٕت اَٚ حشفبت ٔٛافمٓ. ص٘ذٌی ٔتبّٞی ثذٖٚ ػطك،-

ػطك وٛس، آخشش سیبٞٝ. ِٚی تٛ وٛس ٘یستی. تٛ ػبلّی. تٛ ثب یبسیٗ ثضسي ضذی. 

خٛدت خیّی ثٟتش اص ٔٗ ٔی دٚ٘ی وٝ ٔی تٛ٘ی سٚ لِٛص حسبة وٙی یب ٘ٝ. ٕٞیطٝ 

ثٟت ٌفتٓ، یبسیٗ اٚ٘مذسی وٝ فىش ٔی وٙی ثذ ٚ وثیف ٘یست. ٘بٔشد وٝ اصالً ٘یست. 

ی آدٟٔب الیك یٝ ذ. ٕٕٖٞٛ ثچٝ ثٛدیٓ ٚ ثضسي ضذیٓ. ٕٞٝثچٝ ثٛد أب ثضسي ض

٘یستٙذ. أب یبسیٗ ٞست. ایٙٛ ثٝ خبطش ایٙىٝ دٚستص داسْ ٕ٘یٍٓ، ٔیٍٓ  فشصت دٚثبسٜ
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ثٟص فشصت ثذٜ چٖٛ ٔی ضٙبسٕص. لّت یبسیٗ ٔثُ یٝ آیٙٝ صبف ٚ ضفبفٝ. اٖٚ سٚ 

ٖ، ثی سیب، حبٔی ٚ فذاوبس. ٘ٝ ثب یبضبس ٔمبیسٝ وٗ ٚ ٘ٝ ثب یبسش. یبسیٗ، یبسیٙٝ. ٟٔشثٛ

راتص دسست ٚ تٕیضٜ. اٌٝ دٚستص داسی، ٚلت سٚ اص دست ٘ذٜ. یٝ سٚص یٝ ٘فش ثٟٓ 

ٌفت ص٘ذٌی خیّی وٛتبٞتش ٚ ثی اسصش تش اص اٚ٘ٝ وٝ ثخٛایٓ پب سٚی دِٕٖٛ ثزاسیٓ ٚ اص 

ٞبٖٔٛ ثٍزسیٓ. ٔٙٓ أشٚص ثٝ تٛ ٔیٍٓ، اٌٝ یبسیٗ سٚ دٚست داسی، اصش ٍ٘زس. خٛاستٝ

ٕ٘ی دٚ٘ٓ فشدا چی ٔیطٝ، اصالً ضبیذ ٔٗ ٙه ثذثیٙی سٚ ثشداس ٚ ثٟص اػتٕبد وٗ. ػی

 سٚ دسیبة وٝ ثؼذاً حسشت ٘خٛسی.فشدایی دس وبس ٘جبش. أشٚص 

 ِجخٙذ ثٝ صٛستص ثبصٌطت ٚ ٘فس ساحتی وطیذ.

 ساست ٔیٍی؟-

 اش سا ثٛسیذْ ٚ ٌفتٓ:ٌٛ٘ٝ

 ٔجبسوٝ صٖ داداش.-

 **** 

ٞشوس خبی ٔٗ ثٛد، یه ثب٘یٝ ٞٓ ٕ٘ی تٛا٘ست ثخٛاثذ. أب ٔٗ ثٝ طشص ػدیجی 

اص سبػتٟب ثبصیٍٛضی، ثیٟٛش ای وٝ ثؼذ خٛاثیذْ. ساحت ٞٓ خٛاثیذْ. دسست ٔثُ ثچٝ

ٔی ضٛد. ٚلتی چطٕب٘ٓ سا ٌطٛدْ، ٕ٘ی دا٘ستٓ ودب ٞستٓ ٚ چٝ ٚلتی اص سٚص است. 

تٕبْ ٚلبیغ سا ثٝ خبطش آٚسدْ ٚ ٘بٌٟبٖ احسبس وشدْ لّجٓ وٓ وٓ چطٕب٘ٓ سا ٔبِیذْ ٚ 

دس دیً داغی ٔی خٛضذ. پتٛ سا وٙبس صدْ ٚ ثشخبستٓ. دستی ثٝ ٔٛٞبیٓ وطیذْ ٚ اص 

شٖٚ سفتٓ. سىٛت خب٘ٝ ٍ٘شا٘ٓ وشد. سفتٝ ثٛد؟ خٛدْ سا ثٝ پزیشایی سسب٘ذْ ٚ اتبق ثی
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ٕٞیٙىٝ دیذٔص، آساْ ٌشفتٓ. سٚی ٔجُ ته ٘فشٜ ٘طستٝ ثٛد ٚ ثب سبصدٞٙی طالیی 

 ثبصی ٔیىشد. صسٍ٘

 ایٙدبیی؟-

 سشش سا ثبال ٘یبٚسد ٚ ٍ٘بٞٓ ٘ىشد.

 خٛة خٛاثیذی؟-

 چطٕٓ ثٝ پتٛی تب ضذٜ افتبد. ٘خٛاثیذٜ ثٛد.

 آسٜ. اصالً ٘فٟٕیذْ ضجٝ یب سٚص. أب اٍ٘بس تٛ ٘خٛاثیذی.-

 سشش سا تىبٖ داد.

 ٘ٝ. خٛاثٓ ٘جشد. -

 ٘طستٓ ٚ ٔٗ ٞٓ ٔثُ اٚ ثٝ سبص تٛی دستص خیشٜ ضذْ. 

 ایٗ ٕٞٛ٘ٝ سبصیٝ وٝ یبضبس ثٟت ٞذیٝ داد؟-

 اْٚٞٛ.-

س ایٗ سبص سبِٟب ثٛد وٝ ٘ذیذٜ ثٛدْ سبص ثض٘ذ. ضبیذ ثیص اص پب٘ضدٜ سبَ. حتی ٚلتی یبضب

 سا ثٝ ٔٙبسجت اصدٚاخص ثٝ اٚ ٞذیٝ داد، ػّیشغٓ اصشاس ٕٞٝ حبضش ٘طذ ثشایٕبٖ ثٙٛاصد. 
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 فىش ٔی وشدْ سبص صدٖ سٚ وٙبس ٌزاضتی.-

 ثبص ٞٓ سشش سا تىبٖ داد.

آخشیٗ ثبسی وٝ سبص صدْ ضجی ثٛد وٝ یبضبس سٚ دفٗ وشدیٓ. ٕٞٝ وٝ خٛاثیذٖ، اٚٔذْ -

اسٝ ایٙىٝ ثتٛ٘ٓ سشپب ثٕٛ٘ٓ سبص صدْ، ٚاسٝ ایٙىٝ ص٘ذٜ ایٙدب ٚ تب خٛد صجح سبص صدْ. ٚ

 ثٕٛ٘ٓ ٚ ٕ٘یشْ سبص صدْ، ٚاسٝ ایٙىٝ آتیص لّجٓ خبٔٛش ثطٝ سبص صدْ. 

 ی یبسش تب ودب ثٛد؟ٚ پیچیذٜ اثؼبد ٘بضٙبختٝ

 ای ٞٓ داضت؟فبیذٜ-

 لّت ٔشا ٞٓ آتص صد.ای وٝ ٌفت  "ٞٝ"

سشد وٝ ٞیچ ٚلت  داغیٝٔشي ثشادس، سشپب ٔٛ٘ذْ، ٕ٘شدْ، أب لّجٓ ٞٙٛص ٔی سٛصٜ. -

 ٕ٘یطٝ. 

 ِجٓ سا ٔحىٓ ٌبص ٌشفتٓ ٚ ٌفتٓ:

 تمصیش ٔٗ ثٛد.-

 سبص سا ثبالتش ثشد ٚ پیص چطٕص ٌشفت ٚ ٌفت:

دِٓ خیّی ٚاسص تًٙ ضذٜ. خیّی صیبد. وٕتش ضجیٝ وٝ خٛاثص سٚ ٘جیٙٓ. ٕٞٝ فىش -

ب سشص٘ص ٚ خطٓ سٚ ٔیىٙٗ ٔی تٛ٘ستٓ ٘دبتص ثذْ ٚ ٘ذادْ. دسستٝ ثٝ سْٚ ٕ٘یبسٖ، أ

تٛ چطٕبی ٕٞٝ ٔی ثیٙٓ. ثٝ خصٛظ ثبثب ٚ خبْ٘ٛ ثضسي. خٛدش ٞٓ ضبویٝ. ٞشثبس ثٝ 
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خٛاثٓ ٔیبد، اخٕبش تٛ ٕٞٝ. ثبٞبْ لٟشٜ. ٔی خٛاْ ٚاسص تٛضیح ثذْ أب صذاْ دس 

ٜ ثىطٓ. اٚ٘مذس ساٜ ٘فسٓ سٚ ٔیجٙذٕ٘یبد. اٍ٘بس یىی ٌّْٛ سٚ فطبس ٔیذٜ ٚ ٕ٘یزاسٜ ٘فس 

 ٔیطٓ. خٛدش ٚلتی وٝ آٚیضٖٚ دیذٔص. وجٛد ٚ ٔتٛسْ...! وٝ ضجیٝ خٛدش

ی ٔجّص ٘طستٓ. ٕ٘ی دا٘ستٓ چىبس ٔی تٛا٘ٓ دِٓ تبة ٘یبٚسد. ثشخبستٓ ٚ سٚی دستٝ

ثىٙٓ، أب ٔی خٛاستٓ ٘ضدیىص ثبضٓ. ثٝ خجشاٖ سٚصٞبیی وٝ ثبیذ وٙبسش ثٛدْ ٚ ٘جٛدْ. 

 اش سا ضٙیذْ.صٔضٔٝ

 دِٓ ثشاش خیّی تًٙ ضذٜ.-

اش ٔی تشسیذْ. أب ٔٗ آدٔی ٘جٛدْ وٝ پب پس ثىطٓ. ٚاوٙطٟبی احتٕبِی ٞٙٛص ٞٓ اص

ٕٞیٗ خبطش دستٓ سا سٚی ٔٛٞبیص  ٞشٌض دس ٔٛسد ایٗ ٔشد پب پس ٘ىطیذٜ ثٛدْ. ثٝ

 ٌزاضتٓ ٚ ٘ٛاصضص وشدْ ٚ ٌفتٓ:

تٛ ٞشوبسی ٔی تٛ٘ستی وشدی. ٔی دٚ٘ٓ ثٝ ٞیچىس ٍ٘فتی وٝ ٔٙٛ سشص٘ص ٘ىٙٗ، -

 ٝ ٔمصش ایٗ ٔبخشا، ٔٙٓ ٘ٝ تٛ. أب ٞشدٖٚٔٛ ٔی دٚ٘یٓ و

اش ثشٔیخبست. دستٓ سا اص سٚی سشش آٞص داؽ ثٛد. اٍ٘بس اص ػٕك لّت آتص ٌشفتٝ

 ثشداضت ٚ ٌفت:

ٚ ػبلجتص  یبضبس ٔی دٚ٘ست آخش ساٞص چیٝ ٔمصش خٛدش ثٛد. ٔمصش ٘ٝ ٔٙٓ ٘ٝ تٛ.-

أب ٔطىُ ایٙدبست وٝ حتی  ٕٞچیٗ ٔشٌی سٚ ا٘تخبة وشد.آٌبٞب٘ٝ  .ثٝ ودب ٔیىطٝ
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ٔتٛخٝ ٔیطذْ، ثبیذ ثیطتش حٛاسٓ ایٗ ٚالؼیت ٞٓ ٕ٘ی تٛ٘ٝ اص دسد ٔٗ وٓ وٙٝ. ٔٗ ثبیذ 

ی ایٙىٝ اصش ثپشسٓ چشا ٚاسد ایٗ ثٟص ثٛد...وٓ ٌزاضتٓ ٚاسص...وبش فمط ثٝ ا٘ذاصٜ

 ٔسیش ضذٜ، ص٘ذٜ ٔی ٔٛ٘ذ. 

چمذس ایٗ آدْ ػدیت ثٛد...چمذس ٕ٘ی ضٙبختٕص...چمذس غیش لبثُ پیص ثیٙی ثٛد. اٍ٘بس 

طٛسی دس ٔٛسد یبضبس حشف ٔیضد ٘ٝ اٍ٘بس چٙذ سبػت پیص اص ٔٗ خٛاستٍبسی وشدٜ ثٛد. 

ٚ دست ٘ٛاصضٍش ٔشا سد ٔیىشد وٝ اٍ٘بس ٕٞبٖ یبسش ٚ تش٘ح ٕٞیطٍی ٞستیٓ. ثب چٙیٗ 

آدٔی چطٛس ٔی تٛا٘ستٓ ص٘ذٌی وٙٓ؟ آیب ثب وسی ثٝ غیش اص یبسش ٔی تٛا٘ستٓ ص٘ذٌی 

 وٙٓ؟

 ٌشسٙٝ ٘یستی؟ ٘بٞبس وٝ ٘خٛسدی.-

 ی تئبتش ػٛض ضذ! ثبص ٞٓ صحٙٝ

 ٘ٝ. اصالً.-

یذْ وٝ سبص سا سٚی ٔیض ٌزاضت ٚ ثشخبست. چشاؽ سا سٚضٗ وشد ٚ ٍ٘بٞص وشدْ ٚ د

 ٌفت:

 دیٍٝ اص ثس ٘خٛاثیذْ داسْ دچبس تٛٞٓ ٔیطٓ. ضیش لٟٜٛ ٔی خٛسی؟ -

 سشخبیص ٘طستٓ ٚ ٌفتٓ:

 ٔیطٝ ثٝ سبصت دست ثض٘ٓ.-

 ثّٙذ خٙذیذ.
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 اص وی تب حبال اخبصٜ ٔیٍیشی؟-

 ٘فٟٕیذْ چطٛس ثش صثب٘ٓ خبسی ضذ.لصذ داضتٓ حشفٓ سا دس دِٓ ٔخفی وٙٓ أب خٛدْ 

آخٝ ٔثُ ٞٛای ثٟبسی غیش لبثُ پیص ثیٙی ٞستی. االٖ آفتبثی ٚ ٌشٔب ٔیذی ِٚی -

 ٕٔىٙٝ یٝ دلیمٝ ثؼذ ثب سػذ ٚ ثشق خطىٓ وٙی.

 ثبص ٞٓ خٙذیذ ٚ اص ٕٞبٖ فبصّٝ ٌفت:

 ؟دختش ٞبی تٛ تٕٛٔی ٘ذاسٜایٗ خٕپبسٜ-

**** 

ٞب سا سیشاة وشدْ. خبن ثّٙذ ضٛد، ثبغچٝضًّٙ سا ثشداضتٓ ٚ فمط ثٝ خبطش ایٙىٝ ثٛی 

 صذای اػتشاض حسیٗ ثبثب سا ضٙیذْ.

 . سیطٝ ٞبضٖٛ ٔیٍٙذٜ. ثبثب خٖٛ تبصٜ آثطٖٛ دادْ-

 ٔسیش آة سا اص سیطٝ ثٝ سٕت سبلٝ ٚ ثشي ٞب ػٛض وشدْ. ایٙجبس ٔبدس صذایٓ صد. 

 تش٘ح، ثیب ضبْ آلب ثضسي ایٙب سٚ ثجش ٚ ثذٜ ثٟطٖٛ.-

 شِت ٌفتٓ:ثب حشظ ضیش آة سا ثستٓ ٚ صی

 اٌٝ ٌزاضتٗ ٔٗ یٝ وٓ تٛ حبَ خٛدْ ثبضٓ.-
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ٔبدسثضسي سسب٘ذْ. ٞشچٝ تؼبسف وشد٘ذ ثٕب٘ٓ، ٕ٘ب٘ذْ.  ٝلبثّٕٝ سا اص ٔبدس ٌشفتٓ ٚ ث

حٛصّٝ ٘ذاضتٓ. ثٝ ثبؽ ثشٌطتٓ. ثب صذای ٔبضیٙی وٝ ٚاسد ٔیطذ، دِٓ سیخت. أب یبسیٗ 

 ثٛد. ثب صٛستی ثطبش سشش سا اص ضیطٝ ثیشٖٚ آٚسد ٚ ٌفت:

 چطٛسی ٘بسٍ٘ی؟-

 ثشایص دست تىبٖ دادْ ٚ ٌفتٓ:

 سالْ. ثشیٓ ثیشٖٚ ضبْ ثخٛسیٓ؟ دِٓ ٌشفتٝ.-

 ٕٞب٘طٛس وٝ سشش ثیشٖٚ ثٛد پبسخ داد:

 ثذٚ حبضش ضٛ. ٘شی یٝ سبػت چسبٖ فسبٖ وٙی ٞب. ٔٗ ٔٙتظشْ. -

 ٕٞیٙىٝ سٛاس ٔبضیٗ ضذْ ضشٚع ثٝ غش صدٖ وشد.

 طٕت دس ثیبد وٝ ایٙمذس حسٛدی.ٔیٕشدی سفیمت سٚ ٞٓ ثب خٛدت ٔیبٚسدی؟ چ-

ثبیذ دغذغٝ ٞبی خٛدْ سا وٙبس ٔی ٌزاضتٓ. ٔٗ اص وبپیتبٖ یبد ٌشفتٝ ثٛدْ وٝ ٔٛظفٓ 

 تٕبْ ٘مطٟبیی سا وٝ ص٘ذٌی ثش ػٟذٜ اْ ٌزاضتٝ، دسست ایفب وٙٓ.

 تٖٛ سٚ سسٕی وٙی.  أشٚص ثبٞبش حشف صدْ. ٔی ٌفت تصٕیٓ ٌشفتی ساثطٝ-

ٌشثٝ خستٓ ضذْ. تٛ اٖٚ خٛ٘ٝ ثٝ ٞیچی اػتجبس ٘یست. ثبص یٝ آسٜ. اص ایٗ ثبصی ٔٛش ٚ -

اتفبلی ٔی افتٝ ٚ ٌٙذ ٔیض٘ٝ ثٝ ٕٞٝ چی. أب ٕ٘ی دٚ٘ٓ ِیال چطٝ. خٛدش ٌفت دٚستٓ 

 دِٝ.ٚٔٗ اص ٟٔذی خذا ضذ. ِٚی ٞٙٛصْ د داسٜ. ثٝ خبطش
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 ٕ٘ی دٚ٘ی چطٝ؟ ٚالؼبً؟-

 صٛستص خذی ضذ.

پیبص ٕٞٝ چی سٚ ٚاسص تؼشیف وشدْ.  دس ٔٛسد ٕٞٝ چی ثبٞبش حشف صدْ. سیش تب-

ٕٞٛ٘دب تٛثٝ وشدْ. لَٛ دادْ وٝ خبسی وٝ ثٝ پبش ٔیشٜ سٚ دس ثیبسْ ٚ تٛ چطٓ خٛدْ 

ٔمذسبت. تٛ ثٍٛ  فشٚ وٙٓ. ٚاسص لسٓ خٛسدْ. ثٝ خٖٛ ثبثبْ، ثٝ سٚح یبضبس، ثٝ تْٕٛ

 ثبیذ چیىبس ٔی وشدْ وٝ ٘ىشدْ؟ ثبیذ چیىبس وٙٓ؟

 یبسش یه ِحظٝ ٞٓ اص رٞٙٓ ثیشٖٚ ٕ٘یشفت. ودب ثٛد؟

 فی ٘یست. ػُٕ ٟٕٔٝ.حشف وب-

 وٕی ػصجی ضذ.

ٚاسٝ ثبثت وشدٖ ٞشچیضی صٔبٖ الصٔٝ. ثبیذ ایٗ فشصت سٚ ثٟٓ ثذٜ تب ثٝ حشفبْ ػُٕ -

 وٙٓ یب ٘ٝ؟ 

 اش ٌزاضتٓ ٚ ٌفتٓ:دستٓ سا سٚی دست ثضسي ٚ ٔشدا٘ٝ

 تب تٙٛس داغٝ ٖ٘ٛ سٚ ثچسجٖٛ.  فىش وٙٓ تصٕیٓ ٌشفتٝ ایٗ فشصت سٚ ثٟت ثذٜ.-

**** 

 ی خٛش طؼٓ ٚ ثٛ سا دس آسأص ٚ سىٛت ٘ٛضیذیٓ ٚ ٌفتٓ:ضیشلٟٜٛ
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 چٝ ٞٙشٞبیی داضتی ٚ ٔب ثی خجش ثٛدیٓ.-

 ٞٙٛص ٞٓ فىشی ٚ دسٞٓ ثٛد. أب تجسٕی وشد ٚ ٌفت:

تٟٙب ص٘ذٌی وشدٖ خیّی چیضا سٚ ثٝ آدْ یبد ٔیذٜ. ٚاداست ٔیىٙٝ ثٝ ٔستمُ ثٛدٖ، ثٝ -

 ٕٞٝ، ثٝ خٛدوفب ضذٖ.ثی ٘یبص ضذٖ اص 

 لصذ ٘ذاضت ثٝ حشفٟبیی وٝ صدٜ ثٛد، ثبصٌشدد.

ٔٛافمٓ. اٖٚ ٞفت ٔبٞی وٝ اص خٛ٘ٝ دٚس ثٛدْ، سخت ثٛد أب ثبػث ضذ تغییش وٙٓ. -

دیذْ، خیّی چیضٞب ٞٓ یبد ٌشفتٓ. ِٚی اصالً دِٓ ٕ٘یخٛاد دٚثبسٜ اٖٚ خیّی چیضٞب 

 ضشایط سٚ تدشثٝ وٙٓ. اص تٟٙبیی ٔی تشسٓ. 

س ثب دلت ثیطتشی ٍ٘بٞٓ وشد. اٍ٘بس ٔی خٛاست چیضی ثٍٛیذ، أب پطیٕبٖ ضذ. ایٙجب

 وٕشش سا وطیذ ٚ ٌفت:

 اٌٝ ٔٛافمی ثشٌشدیٓ خٛ٘ٝ. داسٜ ضت ٔیطٝ.-

یبسش  ثٝ خٛدْ ضه وشدْ. ضبیذ خٛاة دیذٜ ثٛدْ، ضبیذ ٞیچىذاْ اص آٖ حشفٟب ثش صثبٖ

 تب ٚالؼیت.ثیطتش ثٝ خٛاة ضجبٞت داضت اِجتٝ ذٜ ثٛد. خبسی ٘ط

 ٚاسٓ سبص ٕ٘یض٘ی؟-

دٜ سبَ اص ػٕشْ سا دس یه اٌش ضذٜ ثٛدْ. صٛستص چیضی ٕ٘ی خٛا٘ذْ. سشدسٌٓ اص 

دستٓ ٔی ٌزاضتٙذ ٚ خٛا٘ذٖ رٞٗ یبسش سا دس دست دیٍش، ثذٖٚ ضه لیذ ػٕشْ سا 

 ٔیضدْ. 
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 ٔیىٙٝ.ثٝ یبسیٗ چیضی ٍ٘ی. وچّٓ چٖٛ ٟٕٔٛ٘ی لجِٛٝ. ِٚی -

 ثٛدْ...!ٟٕٔبٖ 

 ٕ٘یٍٓ.-

 !سا ثشداضت ٚ سٚی ِجٟبیص ٌزاضت، چطٕب٘ص سا ثست ٚ ٘ٛاخت...سبص 

 وبیٗ غٓ خبٍ٘ذاص...ثشٚد ص ثشْ...ی ٘بص...ثب دَ ٔٗ ثسبص...ثبص ای اِٟٝ"

 "..دَ ٔٗ ٘یبسٛد...اص ٌٙبٜ تٛ ثٛد...ثیب تب ص سش ٌٟٙت ٌزسْ...ٌش.

 ٌزضتٓ...! اص سش ٌٙبٞب٘صٚ ٕٞبٖ ِحظٝ ٕٞب٘دب ٘ٛاخت ٚ ٔٗ اٚ 
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مادر  رفتم. یرونثامر را درون تختش گذاشتم و با دقت رویش را پوشاندم و از اتاق ب

 داشت تلویزیون نگاه میکرد.

 خوابید؟-

 بخورد نگاه کردم و گفتم: به قرصهایی که آماده کرده بود

خوری باهات حرف بزنم. اونا رو برو دیرتر بخوری؟ میخوام مامان، میشه قرصات -

 خوابالود میشی.

 مادر کنترل را برداشت و صدای تلویزیون را کم کرد.

 معلومه که میشه. -

جا شروع د از کبای دستانم می لرزید. انگشتانم را در هم گره زدم. دقیقاً نمی دانستم

 بود.  لم شدهمت حاد. انگار متوجه وخای خاموش تلویزیون را زکنم. مادر اینبار دکمه

 و. اون چیزی رو که مثل لقمه تو گلوت گیر کرده، بنداز بیرون.بگ-

به  ار اما هیچکدام از دیشب هزار بار حرفهایی را که می خواستم بزنم مرور کرده بودم.

 ی خیالب، پس بود خاطر نداشتم. مادر از دردم با خبر بود، چیزی نمی گفت اما با خبر

 گفتم: چینی شدم و قدمهم

 دوست دارم.  شما حق داشتی. من یاسر رو-
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 ید.ی رسزیرچشمی نگاهش کردم. مات و متعجب نبود. اما خوشحال هم به نظر نم

 سکوتش که طوالنی شد پرسیدم:

 نمی خوای چیزی بگی؟-

 دستش را روی پیشانیش گذاشت و نالید:

 آخ ترنج...-

 ند.انگشتانم از شدت فشار سفید شده بود

 ی دونی.ی دونم این احساس رو تایید نمی کنی. می دونم یاسر رو مناسب من نمم-

ستش ن دومی دونم چقدر با هم مشکل دارید و ممکنه هیچوقت هم حل نشه. اما م

ش ون تندو زب ی بداخالقی هادارم. با تموم عیب و ایرادهاش دوستش دارم. با همه

م می دوننکه  ش دارم. حتی همین االن همدوستش دارم. با وجود شغلی که داره دوست

مان. م ماکجاست و داره چکار میکنه دلم واسش تنگ شده. من یاسر رو دوست دار

 اونقدر که با همه چیش بسازم دوستش دارم. میگی چکار کنم؟

 تم.مادر همچنان پیشانیش را می مالید. تا ساکت بود فرصت حرف زدن داش

کلی با هم حرف زدیم. بهم پیشنهاد ازدواج داد. گفت باعث آرامش و  چند روز پیش-

حال خوبشم. یاسر رو که میشناسی. تعارف نداره. وقتی گفت میخواد با من باشه باورش 

کردم. خودم رو گول نمیزنم. میدونم عشقی در کار نیست. میدونم بی قرار و دیوونم 

و دلخوری حاال به سکون و صلح نیست. اما کنار هم خوبیم. بعد از سالها جنگ 
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رسیدیم. قول نداد که یه زندگی رمانتیک و رویایی واسم بسازه، اما گفت اونم باعث 

حال خوب و آرامش من میشه. من می دونم، تو هم می دونی که میشه رو قول یاسر 

 حساب کرد. 

 مادر قصد حرف زدن نداشت.

م بزنم. می خواستم بگدادم. می خواستم اول با تو حرف هنوز بهش جواب ن-

ما ردم. اکحمل نگرانیهات رو درک میکنم چون اون روی بد یاسر رو یه عمر دیدم و ت

نی اه میکو نگروقتی اجازه داد وارد روحش بشم، تازه فهمیدم چقدر زخمیه. هر طرف 

یم ا کشیدمکه  داره خون میچکه. بالهایی که سرش اومده، قابل مقایسه با عذابهایی

م که فکر بدی ه ه اونایه. اما باز خیلیاش بی خبریم. نمیگم آدم فوق العادهنیست. تازه 

یچی هران می کردیم نیست. یاسر کسیه که میشه چشم بسته بهش اعتماد کرد و نگ

 ول دادقاسر ینبود. منم از زندگی فقط همین رو میخوام. اعتماد، امنیت، آرامش. 

 همشون رو واسم فراهم کنه.  

 بود که آنفوالنزا گرفته. صدایش شبیه کسی

 کرده ترنج. یه بچه داره. یاسر یه بار ازدواج-

 سریع پاسخ دادم.

 ای که از خودش بیشتر دوستش دارم. آره. بچه-
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 مادر دستش را از روی پیشانیش برداشت و خم نشست. 

ا این بی تونه نم چندین سال با یه نفر رابطه داشتم. اگه یاسر با تموم تعصباتش مم-

نه ی من عاشقاهه رابطتاز مسئله کنار بیاد، من چرا نتونم با یه ازدواج نافرجام کنار بیام؟

 ی یاسر، کاری. بود و رابطه

 مادر آهی کشید و گفت:

ریان و تصمیمت رو گرفتی. االنم از من نظر نمی خوای، فقط داری منو در جت-

 تصمیمت میذاری. پس دیگه حرفی نمی مونه.

 خواندم.مستاصل اسمش را 

 مامان...-

 تند نگاهم کرد.

رم ونه دختدن نمیگم یاسر بده. خیلی هم خوبه. اما دامادی نیست که من واسه یه م-

، ن داغی. االآرزو می کنم. زندگی با یاسر سختهکه با چنگ و دندون بزرگش کردم، 

بس نبود،  ش تموم مدت پیشته،نمیفهمی داری چه مسئولیتی رو قبول میکنی. بچه

  میخوای با این سن و سال وارد سرنوشت نامعلمومش بشی؟ حاال

 مامان...-

صبر کن...منم یاسر رو دوست دارم. منم هم روی بدش رو دیدم و هم روی خوبش -

رو. منم با تموم خوبیها و بدیهاش دوستش دارم. به همون اندازه که اون از من متنفره، 
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هش بدم. از کدوم آرامش و امنیت ی تنم رو بمن دوستش دارم؛ اما نمی تونم پاره

حرف میزنی در حالیکه همین االن نمی دونی کجاست؟ میخوای یه عمر با استرس 

 زندگی کنی؟ میتونی؟

 سعی کردم تن صدایم را پایین نگه دارم.

 نش هم نباشم بازم با استرس زندگی میکنم. چون دوستش دارم.زمن -

 مادر با حرص پوزخند زد.

یگه دی بچه وه بر ثامر، یکی دو تاترس رو وقتی میفهمی که عالنه عزیزم. معنی اس-

ت ن واسمی بی پدر رو بزرگ کردن یعنی چی؟ هم تو دامنت باشه. می دونی بچه

واسه  ا نهدرس عبرت نشدم؟ قبول دارم که یاسر یه مرد جذاب واسه دختراست. ام

 تویی که یه بار همچین آدمی رو تجربه کردی و عاقبتش رو دیدی. 

 . لبم را گزیدم. درد اینجا بود که اکثر حرفهای مادر را قبول داشتم

ازدواج شوخی نیست مامانم. لباس سفید و قشنگ پوشیدن و مرکز توجه بودن یه -

ی جنسی و قربونت بروم و فدات شم نهایتش شش ماهه. شبه. عشق و عاشقی و جاذبه

ی از زندگی با آدمی مثل بعدش تو می مونی و کلی بار و فشار و مسئولیت که ناش

یاسره. زندگیهای نرمال و عادی پر از تنش و مشکلن وای به حال اون زندگی که 
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مردش نصف سال خونه نباشه. من این زندگی رو واسه تو نمیخوام. اما سد راهت هم 

 نمیشم. هرچی که الزم بود به عنوان یه مادر بهت بگم، گفتم. دیگه خود دانی.

 انداخت و به اتاق خودش رفت. و قرصهایش را باال 

**** 

 یاسر:

م رگردانبخانه  ای که می خواستم ترنج را بهای که درست در لحظهماموریت سه روزه

ن ترنج ر چشمارا د یاس و ناامیدیپیش آمده بود، نیمی از جانم را به یغما برده بود. 

قصد  منکه  رچنده و حرفهای نیمه تمام را تمام کنم. دیده بودم، انتظار داشت بمانم

 خواهد که می ، اما می دانستمتحت فشارش بگذارماصرار کنم و نداشتم بیش از این 

 نم.کبرای تصمیم گیری کمکش و بمانم اش پیشش در اوج اضطراب و سردرگمی

فتم رید می و با بودای نچاره اما هم از لحاظ روحی و فکری شرایط رفتن نداشتمخودم 

یک ه بو ی کردم مغرق در خواب نگاه  خانه باغبه  پر از خشمو ه کالف و خستهو حاال 

ای م برلدهیچ تعارفی دون رش خالی کنم. بم را ستا حرص نیاز داشتمکیسه بوکس 

حت نج رارم از تخیال تااما ترجیح دادم نزدیکشان نشوم.  ترنج و ثامر تنگ شده بود.

ام با تم من هم یک مرد بودم. چون نباید از حدی بیشتر، نزدیکش میشدمنمیشد 

 خصایص و تمایالت مردانه و نباید خطا میکردم.

استخر ایستادم و به تاریکی مطلق باغ زل زدم، اما برخالف همیشه مثل همیشه کنار 

ی اتاق ترنج کشیده شد. به ساعتم مدت زیادی تاب نیاوردم و چشمانم به سمت پنجره
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برای اینکه پاهایم مسیر اشتباهی را نپیمایند، بی خیال  د.صبح بو نگاه کردم. چهار

ان سیاه و باغ دردندشت شدم و به اتاق خودم پناه بردم. بوی آرامش تلفیقی آب و آسم

خاک و عرق در دماغم می پیچید. نمی توانستم اینطور بخوابم. به ناچار دوش گرفتم و 

 ام را به تخت رساندم. و درهم شکسته بعد تن خسته

 اجازه هست؟-

 شستم.ن یعبه زحمت بین پلکهایم فاصله انداختم و از دیدن منا متعجب شدم. سر

 چی شده؟-

 پچ پچ کنان گفت:

 شی.شاید چیزی الزم داشته باشنیدم اومدی، گفتم -

 ام برهنه بود، معذبم میکرد.حضورش در اتاق در حالیکه نیم تنه

 میخوام بخوابم. خستم.-

 از لحن تندم جا خورد و عقب نشینی کرد.

 باشه. ببخشید. شب بخیر.-

پرید. ترنج حق داشت. من هم دلم میخواست تسلی نسبی که از آب گرم گرفته بودم، 

 از این خانه بروم. 
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**** 

 رسیدم.ی تخودم هم م ،سری بعد که چشم باز کردم هفت صبح بود. از ترشی اخالقم

ه ببود.  کرده بدجوری اعصابم را تحریکشکستها و تلفات متوالی این چند وقت اخیر 

ر حال ج را دترن تم. حدس میزدمجای بلوز، گرمکنم را پوشیدم و از ساختمان بیرون رف

بک و سدمهای قبا پلنگی که به شکار می رود مثل یوگا پیدا کنم و همینطور هم شد. 

 انش راچشم ونرم نزدیکش شدم. دستانش را از دو طرف گشوده و گردنش را کج کرده 

روی زانو  ی آرام و حرکات منظمش کمی از التهابم کاست.بسته بود. دیدن چهره

ت ی خواسم نما به سمت مخالف خم کرد. دلنشستم تا بهتر ببینمش. اینبار گردنش ر

 و جیغ ریدرنگش پ ،فرصت تماشایش را از دست بدهم. اما به محض اینکه چشم گشود

یفتم. م که نکرد به زور تعادلم را حفظ م بیایم از گردنم آویخت.و تا من به خود زد

بفهمم  ادم تاان دگردنم را با تمام قدرت به پایین کشیده بود. چند لحظه به خودم زم

 چه شده و بعد پرسیدم:

 االن ترسیدی یا خوشحال شدی؟-

جسم کوچک و را روی کمرم قفل کردم که بغلش نکنم. دستانم جواب نداد. 

ی چند ثانیه به خودم قرض را فقط به اندازهزمان اش حالم را بهتر کرده بود. هیجانزده

دانم خداوند زن را از چه نمی الیمش اعصابم را تسکین دهد. دادم تا بوی خنک و م

ساخته، نمی دانم جنسش از چیست که اینطور با صدا و حرکات و رفتارش میتواند یک 

دانم در نمی  نفسهایش را به شماره بیاندازد.ا رام کند و مرد خشمگین و خشن ر

را خستگی و نفرت  این حجم از دستان کوچکش بامی تواند اش چه ریخته که خمیره



17بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

9 

 

ست که حتی بوی خون چه بوییکنار بزند و به جایش رخوت و خوابالودگی بکارد. این 

 را هم می شوید و به جای تمام خاطرات بد می نشیند و از هرچه درد، رهایت میکند.

 بیا.ثل جن میای و زهره ترکم میکنی. فقط مهم نیست که م-

 اندمم ال میمین حبه من بود تا روزی که خدا دستور به برپایی قیامت میداد در هاگر 

 همه نگایک عال وسط باغ و در تیررسحیف...! اما  و اجازه میدادم برایم حرف بزند.

کردم  ادارشویکی می دید و داستان میشد. دستانش را از همدیگر گشودم و بودیم. 

 رانه.اه جسوین نگاها و نه به نه به این سرخی گونهعقب برود. نه به آن رنگ پریده و 

 ی؟ی دستای من رو از دور خودت باز کنوای حلقهتا کی میخ-

 ف تردلم میخواست طوری لپش را بکشم که صدای فریادش تا هفت خانه آن طر

 برود.

ز سر و ا وقتی که یاد بگیری من یاسین نیستم که هروقت و هرجا دلت خواست ات-

 ن شی.کولم آویزو

 لب برچید اما کم نیاورد.

 اد بگیرم تا االن یاد گرفته بودم.اگه قرار بود ی-

 ی گوشم را خاراندم و گفتم:الله
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ون باشی ا از کنم مگر اینکه تصمیم گرفتهبی دستات رو پس منم مجبورم هربار حلقه-

 ی معروف رو دستت کنی.حلقه

 چشمانش برق زد. دستانش را پشتش گذاشت و گفت:

 کردم دیگه در موردش حرف نمیزنی. می فکر -

 وانستمر نتنیازی به شنیدن جوابش نداشتم. طرز نگاهش گویای همه چیز بود. دیگ

 و گفتم:جای لپ، موهایش را کشیدم به  مقاومت کنم.

حرم ما وقتی تمروز با بابا حرف میزنم. دیگه تو اتاق خودم خوابم نمیبره. تو هم ا-

 دم بدمز خواش وام یه کاری کنم که بعدخنشدیم زیاد تو دست و پای من نباش. نمی 

 بیاد.

رواز پدند و ر آوردخندید و من دیدم که تمام انرژی های منفی خفته در وجودم، بال او 

 کردند.

**** 

 ترنج:

ز ای خانم که زر و از جا پریدکسی که خبر را شنید لیال بود و چنان جیغی زد اولین 

 آشپزخانه گفت:

 یا ابوالفضل، چی شد؟-
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 لیال را گرفتم و نشاندم و بلند گفتم:دست 

 نباشین.نگران چیزی نیست زری خانوم. -

 سرتاپایم را می کاوید.با چشمان گرد شده لیال 

 ایسه بگو که شوخی میکنی.وقبل از اینکه قلبم -

 هم دست کمی از او نداشت.من قلب 

 خودمم هنوز باورم نشده.-

 آورد. صدایش را پایینلیال 

 ل شدی ترنج؟ کی بود میگفت با میالدها و یاسرها نمیشه زندگی کرد.خ-

 اسمش هم منقلبم میکرد. شنیدن حتی

 من نبودم.نمی دونم. احتماالً -

 از بازویم گرفت.نیشگونی 

 ؟همه چی عوض شد که من نفهمیدموز نیست. کی این قضیه مال امروز و دیر-

 فکر کردم.کمی 
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 دم یاسرفکرشم نمیکرگیدم. چون با خودم میجنکنم خیلی وقته. اما نمی دونم. فکر -

 واسه. ودش بودخبا آدمایی مثل من اونم مخالف ازدواج در این مورد حرف بزنه. آخه 

 ت فکرسوخگه جای این نیشگونی که گرفتی نمیاکردم. االنم همین سرکوبش می

 میکردم همچنان دارم خواب میبینم. 

 سر جایش بند نمیشد.لیال 

 ی؟امشب میان خواستگار یعنی دیگه کار تمومه؟-

 شدت هیجان در مرز پس افتادن بودم.از 

مو حرف گفت با عو به خودم سپرد. یاسر رتصمیم آخر ا مامان خیلی راضی نیست. ام-

 اینکه دوبار بره عقد کنیم.  قبل ازمیزنه. احتماالً 

 د.روی میز، یک لیوان آب ریخت و همه را یک نفس سر کشی از پارچلیال 

ه فتاده کاه چی یهویی اتفاق میکنم اینقدر همم شانس آوردم. احساس من دیوونه نش-

 هی؟. متوجنی هاداری با یاسر ازدواج میکخودتم نمی دونی داری چیکار میکنی. ترنج 

 ..!یاسر.

 در که دیگران متعجب و وحشت زده بودند، من نبودم؟اینقچرا 

 نه؟ه ن اندازه عجیبه. مگبه همیم واج میکنی. اونتو هم داری با یاسین ازد-

 ود.کم آورده بی اتاقش را باز کرد. هوا را کنار زد و پنجرهده پر
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 ن شد.ی محاالت ممکعرض چند ماه، همهدر انگار راست میگی. -

 زدم.لبخند 

 ب نمیکنم.ن تعجهرچی بشه مست. دیگه از خواص بن بست هیفده-

 نشست.دوباره 

اه چی این رخر جفتمون نگرانم. آجوریه. واسه  دلم یهته  اما من دلم آشوبه. میترسم.-

 میشه؟ نکنه به بن بست برسیم؟

 و گفتم: را فشردمدستش 

هم  باش، سفرچون همسفر عشق شدی، مرد "نترس...مگه نشنیدی شاعر میگه: -

 "...!منتظر حادثه هم فکر خطر باش.
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عیت چیست؟ چطٛض ٔی تٛاٖ تٛٞٓ ضا اظ حمیمت تطریع زاز؟ ٍٔط ٔطظ ثیٗ ذیبَ ٚ ٚال

تٟٙب عبّٔی وٝ یه ا٘سبٖ سبِٓ ضا اظ یه زیٛا٘ٝ ٔتٕبیع ٔیىٙس ٕٞیٗ ٘یست؟ یه ذط 

ثبضیه، یه ٔطظ ظطیؿ وٝ اٌط اظ آٖ ضز ضٛی ضٚح ٚ خسٕت ضا ثٝ زاضٚ ٔی ثٙس٘س تب ثٝ 

زضتِ سجع ٚ پط ، ، آ٘ططؾاْظعٓ ذٛزضبٖ ٘دبتت زٞٙس. ٔٗ زضست ضٚی آٖ ذط ایستبزٜ

ثطٞٛتِ ثی آة ٚ عّؿِ ٚالعیت. ضٕب خبی ٔٗ ثٛزیس وساْ ضا  ،ططٚاتِ ضٚیبست ٚ ایٙططؾ

 ا٘تربة ٔی وطزیس؟

ٔٗ ثسخٛضی زچبض ٌٛظپیچ ـّسفی ضسْ. اغالً ٕ٘ی ـٟٕٓ چٝ ذجطٜ. تٛ ٚ وبپیتبٖ -

 ـبٔیُ ٞٓ ٕ٘ی تٛ٘ستیٗ ثبضیٗ چٝ ضسیسٜ ثٝ ظٖ ٚ ضٛٞط...!

اظ زٞبٖ ٕٞٝ ٔی ضٙیسْ ٔطا اظ ضٟط ضٚیب ثیطٖٚ ٔی وطیس. ثٝ  ایٗ حطـٟب وٝ ٔساْ

 یبسیٗ وٝ ٔطؽَٛ اٍِ٘ٛه ظزٖ ثٝ ٕٞٝ چیع ثٛز ٌفتٓ:

 یبسی؟ ذٛثٓ؟-

 اٚ اظ ثطازضش ضسٕی تط ِجبس پٛضیسٜ ثٛز. ٍ٘بٞی ثٝ سطتبپبیٓ ا٘ساذت ٚ ٌفت:

ِیٗ اظ سطضٓ ظیبزی. ثعسضٓ ایٗ چٝ سٛاَ ٔسرطیٝ؟ اظ غجح تب ضت ثب ٕٞیٓ. ٍٔٝ اٚ-

 ثبضٜ ٕٞسیٍٝ ضٚ ٔی ثیٙیٗ؟

زا٘ست اؾططاة ذٛاستٍبضی چیست. ثٝ ذػٛظ اٌط عطٚس تط٘ح ثبضس ٚ  اٚ چٝ ٔی

 زأبز، یبسط.
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 وبپیتبٖ ضٚ اٌٝ ِٚص ٔیىطزیٓ ثب ِجبس ٚضظضی ٔی اٚٔس. ضیّىس ثبثب...ضیّىس...!-

 ِیال ٞٓ ثٝ خٕعٕبٖ پیٛست ٚ ضتبة ظزٜ ٌفت:

ٙدب ٔیتیًٙ یاٚٔسیٗ اثعس ضٕب ٘طستٗ ٔٙتظط تٛ اٚ٘دب ٕٞٝ غٓ ثىٓ ودبیی تط٘ح؟ -

 اضتیٗ؟ٌص

 یبسیٗ ضك ٚ ضق ایستبز ٚ ٌفت:

وی ثطٝ ضیطیٙی ْ استطس زاضٜ. ایطبال لسٕت ذٛزتٖٛ ثطٝ ٚ تدطثٝ وٙیٗ. آخ ٝثچ-

 عطٚسی ضٕب ضٚ ثرٛضیٓ ِیال ذبْ٘ٛ؟

 ای ضـت ٚ ٌفت:ِیال چطٓ ؼطٜ

 ٔٗ چبیی ضٚ ٔیبضْ. تٛ ثطٚ ثطیٗ. ظضتٝ ٔثُ ثچٝ ٔحػال اٚٔسی ایٙدب لبیٓ ضسی.-

ٔٛٞبیٓ ضا پطت ٌٛضٓ ظزْ ٚ ٘فس عٕیمی وطیسْ. زض ثطاثط یبسط، ٔٗ ظیبزی ثٝ ذٛزْ 

ضسیسٜ ثٛزْ. اِجتٝ یبسیٗ حك زاضت. ذٙسٜ زاض ثٛز اٌط ٔثُ وسب٘ی وٝ تبظٜ ثب ٞٓ آضٙب 

 ا٘س، ضـتبض ٔی وطزیٓ.ضسٜ

 زِ ثطٚ زیٍٝ. ٍ٘طاٖ پصیطایی ٞٓ ٘جبش. ٔٗ ثٝ ِیال وٕه ٔیىٙٓ.-

 ی چطٓ ٍ٘بٞص وطزْ ٚ ٌفتٓ:اظ ٌٛضٝ

 عدت ـطغت طّجی ٞستی تٛ..!-
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ثطذالؾ آضپعذب٘ٝ، خٛ سبِٗ سٍٙیٗ ثٛز. اذٕٟبی ٔبزض زض ٞٓ ٚ عٕٛ ـىطی ثٛز. یبسط 

ایٗ ٔدّس ؼٕعزٜ ثٝ ذٛاستٍبضی وٝ ٞٓ وٙبض پٙدطٜ ثب ٔٛثبیّص غحجت ٔیىطز. چمسض 

 ضجبٞت زاضت!! 

 عٕٛ ثٝ ٔحؽ زیسٖ ٔٗ ِجرٙس ظز ٚ ٌفت:

 ودب ضـتی ثبثب؟ ثیب ثطیٗ.-

لطع وطز. ٔٗ وٙبض ٔبزضْ ٘طستٓ ٚ اٚ وٙبض  تٛخٝ یبسط ٞٓ ثٝ ٔٗ خّت ضس ٚ تٕبسص ضا

ثبالذطٜ زاز تب  سىٛت عدیت آظاضْ ٔیایٗ ثٝ خبی ٔٗ ٞٓ ذٛ٘سطز ٚ آضاْ ثٛز. پسضش. 

 عٕٛ ثٝ حطؾ آٔس.

ٚالعیتص ٔٗ ٕ٘ی زٚ٘ٓ اظ وسْٚ ططؾ ثبیس حطؾ ثع٘ٓ. ططؾ زذتط یب ططؾ پسط. -

 ٞبی ٔٗ ٞستیٗ.ٞطزٚی ضٕب ثچٝچٖٛ 

 ضس. پٛظذٙس ظٚزٌصض یبسط ضا زیسْ. حتی أطت ٞٓ ثی ذیبَ ٕ٘ی

یبسط ثٝ ٔٗ ٌفت حطـبتٖٛ ضٚ ظزیٗ ٚ تػٕیٕتٖٛ ضٚ ٌطـتیٗ ٚ ثیطتط ثٝ ٘ظط ٔیبز ایٗ -

زٚضٕٞی ـطٔبِیتٝ ثبضٝ. ٘ٝ لطاضٜ ٕٞسیٍٝ ضٚ ثطٙبسیٓ ٚ ٘ٝ چیعی ٔرفی اظ ٞٓ زاضیٓ. 

 أب...

ی ٔبزض ثیطتط ی ثػ وطزٜثٙس زِٓ پبضٜ ضس. ٞیچ ذٛ٘ی زض ثس٘ٓ ٌطزش ٘ساضت. لیبـٝ

 وطز. ٔی ٔؿططثٓ
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ٔتعدت ٚ ٍ٘طا٘ٓ. تب خبیی وٝ یبزٔٝ  ،أب ٕ٘ی تٛ٘ٓ ٍ٘ٓ وٝ چمسض اظ ایٗ تػٕیٓ یٟٛیی-

ٔیرٛاْ اظ أب ی ذٛثی ثب ٞٓ ٘ساضتیٗ. یبسط ٔیٍٝ حُ ضسٜ. ضٕب زٚ ٘فط ٞیچ ٚلت ضاثطٝ

ظثٖٛ تٛ ٞٓ ثطْٙٛ. ٚالعبً اٟٕٚ٘ٝ وسٚضت اظ ثیٗ ضـتٝ؟ یب یٝ چیعی ایٗ ٚسط ٞست وٝ 

 ثٝ ٔب ٕ٘ی ٌیٗ؟

 وطزْ. ٌطْ ٚ ٔطٕئٗ ثٝ ٔٗ ذیطٜ ضسٜ ثٛز.  ثٝ یبسط ٍ٘بٜ

 ثٍٛ عٕٛ خٖٛ. ایٙدب ؼطیجٝ ٘ساضیٓ. ذدبِت ٘ىص ٚ حطـت ضٚ ثعٖ.-

ٔعٙبی ذٛثی ٕ٘یساز. ثٝ ٕٞیٗ ذبطط  تطزیسْسطذی غٛضتٓ ضا احسبس ٔی وطزْ. أب 

، ثب زستٓ ضا ضٚی پبی ٔبزضْ ٌصاضتٓ ٚ ثب زٍِطٔی ٚ آضأطی وٝ اظ ٍ٘بٜ یبسط ٌطـتٝ ثٛزْ

 ٌفتٓ: غسایی ظیط ٚ ٘طْ

ی ٛیی ٘یست عٕٛ. ذیّی ٚلتٝ وٝ زاضیٓ سعی ٔیىٙیٓ ثب حطؾ ظزٖ ضیطٝیٟ-

ٔطىالتٕٖٛ ضٚ پیسا وٙیٓ ٚ تٛ ٕٖٞٛ حیٗ ـٟٕیسیٓ وٝ ٔب اغالً ٔطىّی ثب ٞٓ ٘ساضیٓ. 

ای وٝ ٘بذٛاستٝ ثیٗ ٔب اـتبزٜ ثٛز ـمط زضٌیط یٝ عبِٕٝ سٛتفبٞٓ ٚ ثسثیٙی ثٛزیٓ. ـبغّٝ

تی ایٗ ـبغّٝ ثٝ ِطؿ ثبٔط ثطزاضتٝ ضس ٔتٛخٝ اخبظٜ ٕ٘یساز ٕٞسیٍٝ ضٚ زضن وٙیٓ. ٚل

 اضتجبٕٖٞٛ ضسیٓ. ٔٗ ٚ یبسط ٚ ثبٔط ٚلتی وٙبض ٕٞیٓ ضاثطٕٖٛ لطًٙ ٚ سبِٕٝ. 

 عٕٛ آٜ وطیس ٚ ٌفت:

 اٍ٘بض اظ لجُ ثب ٞٓ ٕٞبًٞٙ وطزیٗ. چٖٛ یبسط ٞٓ زلیمبً ٕٞیٙب ضٚ ٌفت.-

 ایٙجبض یبسط ثٝ حطؾ آٔس.
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 ًٞٙ ٘ىطزیٓ ایٗ ٔسئّٝ ثٛز.اتفبلبً زض ٔٛضز تٟٙب چیعی وٝ ٕٞب-

 . أب ٕٞچٙبٖ سىٛت وطزٜ ثٛز."یه چیعی ثٍٛ"وٕی پبی ٔبزض ضا ـطبض زازْ یعٙی

 ٝ زاز:ٔثی تٛخٝ ثٝ یبسط ازاٛ عٕ

ٕٞٝ ٔی زٚ٘یٗ وٝ ٔٗ چمسض آضظٚ زاضتٓ ایٗ اتفبق ثیفتٝ. أب االٖ ضطایط ذیّی عٛؼ -

 ی ضیطیٗ ذبْ٘ٛ ٞٓ ٔعّٛٔٝ ثٝ ایٗ ٚغّت ضؾبیت ٘ساض٘س.ضسٜ. ثٝ ذػٛظ وٝ اظ لیبـٝ

 حظٝ ثٝ ِحظٝ تّد تط ٔیطس. غسای اعتطاؼ پسضثعضي ٘ٛض أیسی ثٝ زِٓ تبثب٘س.زٞب٘ٓ ِ

 ٘بضاؾی چطا؟ اَٚ وبضی ٘ٝ ٘یبضیٗ. ضٍٖٛ ٘ساضٜ.-

 ٌفت:ٔبزضثعضي ٞٓ زض تبییس 

ٚلتی  ضیطیٗ خبٖ وی ثٟتط اظ تط٘ح ٚاسٝ یبسط؟ وی ثٟتط اظ یبسط ٚاسٝ تط٘ح؟-

 ِجرٙس ثعٖ ٚ ثٍٛ ٔجبضوٝ. تٛ ٞٓ ذٛزضٖٛ ضاؾی ٞستٗ

 ثٝ ٔبزض زٚذتٓ. ثبالذطٜ ثٝ حطؾ آٔس. ٍ٘بٜ ّٔتٕسٓ ضا

 تط٘ح تٟٙب زاضایی ٔٗ تٛ ایٗ ز٘یبست. -

 یبسط اذٓ وطزٜ ثٛز.

چٝ ثبٚض وٙٝ یب ٘ٝ ٔثُ پسط ذٛزٔٝ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ضٙبذتی وٝ اظ خفتطٖٛ زاضْ  ٞٓیبسط -

 ایٗ اظزٚاج ضٚ ٔٙبست ٕ٘ی ثیٙٓ.
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ثٟت ظزٜ زستٓ ضا اظ ضٚی پبیص ثطزاضتٓ. ِیال ٚ یبسیٗ ٞٓ زض چٟبضچٛة آضپعذب٘ٝ 

ذطىطبٖ ظزٜ ثٛز. زض آٖ ٚاحس ٞعاض خٛض ـىط اظ سطْ ٌصضت. اٌط ٔبزض ضؾبیت ٕ٘یساز 

ٕ٘یتٛا٘ستٓ زِص ضا ثطىٙٓ. اٌط ٕ٘ی ذٛاستٓ زَ ٔبزض ضا ثطىٙٓ ثبیس اظ یبسط ٔیٍصضتٓ. 

ٔحؽ  "ایٙجبض ثب اِتٕبس ثٝ عٕٛ ٍ٘بٜ وطزْ وٝ یعٙیضٟط ضٚیب ٞط ِحظٝ زٚضتط ٔیطس. 

 . عٕٛ حبِٓ ضا ـٟٕیس."ضؾبی ذسا یه وبضی ثىٗ

ضیطیٗ ذبْ٘ٛ ٔٗ ٍ٘طا٘ی ضٕب ضٚ زضن ٔیىٙٓ. الظْ ٘یست تىطاض وٙٓ تط٘ح زذتط ٔٙٓ -

ٞست. ٔیسٚ٘ٓ ثٝ چٝ چیعایی ـىط ٔیىٙیٗ چٖٛ ٔٙٓ ثٝ ٕٞٛ٘ب ـىط ٔیىٙٓ. أب ثب ٚخٛز 

تٓ چٖٛ اظ ٘ظط ٔٗ یبسط تٕبْ ـبوتٛضٞبیی وٝ یٝ ٔطز ثبیس زاضتٝ ثبضٝ ایٙب پب پیص ٌصاض

تب ثتٛ٘ٝ یٝ ظٖ ضٚ ذٛضجرت وٙٝ، زاضٜ. ٚاسٝ ایٙىٝ پسطٔٝ ٕ٘یٍٓ، ضٕب ثٟتط اظ ٕٞٝ ذجط 

زاضی وٝ ٕٞیطٝ ثیطتطیٗ تٙص ثیٗ ٔٗ ٚ یبسط ثٛزٜ، أب ثب ایٗ ٚخٛز ٕٞٝ خٛضٜ 

 ضٚ آضْٚ وٙٝ؟ لجِٛص زاضْ. یعٙی تؿٕیٗ ٔٗ ٞٓ ٕ٘ی تٛ٘ٝ زِت

ای ٞٓ اظ سرتی غٛضت ٔبزض وبستٝ ٘طس. احسبس وطزْ ٔٙتظط است یبسط حتی شضٜ

 حطؾ ثع٘س، تؿٕیٗ اٚ ضا ٔیرٛاست. ِطظش غسایص زَ ٔطا ٞٓ ٔی ِطظا٘س.

ضٕب اٚ٘مسض حك ثٝ ٌطزٖ ٔٗ ٚ تط٘ح زاضیٗ وٝ اٌٝ خٕٖٛ٘ٛ ضٚ ٞٓ ثرٛایٗ، زضیػ  -

بضٓ وٝ ثٝ ضٕب ٘ٝ ثٍٓ، ثٝ ایٗ ٍ٘بٜ ٍ٘طاٖ ٕ٘ی وٙیٓ. حتی اٌٝ اٚ٘مسض خسبضت زاضتٝ ث

ی یبسط ی زذتطْ ٔیجیٙٓ ٚ تٛی چٟطٜتط٘ح ٕ٘ی تٛ٘ٓ. ٍ٘بٞی وٝ ٔستٟبست تٛی چٟطٜ

حبِیص  "ٚ ٕ٘یطٝ ٘ٝ"ای اظ تبضید ٞیچ ثطٞٝزض ٘ٝ. ٔٗ ضً٘ ٚ ثٛی عطك ضٚ ٔیطٙبسٓ. 

عطك ٚ  ،ضاؾی ٘یستٓ چٖٛ ٔیتطسٓ زذتطْ اٚ٘مسضی وٝ حمطٝٔٗ ٘یست. ٘جٛزٜ ٚ 
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ثب حسطت ظ٘سٌی وٙٝ.  . چٖٛ ٕ٘ی ذٛاْسس ضاٞص ٕ٘یطٓٔحجت زضیبـت ٘ىٙٝ. أب 

 ٕ٘یرٛاْ ٔٗ ضٚ ٔب٘ع ذٛضجرتیص ثسٚ٘ٝ. تٛ زِٓ طٛـب٘ٝ...

 ثؽؿص تطویس. ثؽؽ ٔٗ ٞٓ...

ثٝ عٙٛاٖ ٔبزضش ذٛة ٞٓ طٛـب٘ی ثطٝ. ٔٗ  ٓتٛ زِٓ طٛـب٘ٝ أب ٕ٘یرٛاْ زَ تط٘د-

چیعٞبیی وٝ لجالً تدطثٝ ٔی زٚ٘ٓ خٛاة ٔثجت زازٖ ثٝ یبسط یعٙی چطٓ پٛضیسٖ اظ 

اٌٝ ایٙمسض عبضمٝ وٝ حبؾطٜ ٕٞٝ ضٚ ثٝ أب ٝ. زض آیٙسٜ تدطثٝ وٙثبظْ وطزٜ ٚ ٕٔىٙٝ 

خٖٛ ثرطٜ، ٘ظط ٚ احسبس ٔٗ اضظضی ٘ساضٜ. ٚاسٝ ٕٞیٗ ٞطچی ذٛزش ثرٛاز ٕٞٛ٘ٝ. 

 ٔٗ ثٝ ضؾبیت تط٘ح ضاؾیٓ.

ثٝ ٞك ٞك اـتبزْ. زست ٔبزض ضا ٌطـتٓ ٚ ثٝ ِجٟبیٓ چسجب٘سْ أب ٔب٘ع ضس ٚ سطْ ضا 

 ثٛسیس ٚ ٌفت:

 ذٛضجرت ثطی ٔبٔب٘ٓ. -

ٛؼ وطزٖ ـؿب، ٘بضیب٘ٝ وُ وطیس ٚ ِیال چبی ٚ ضطیٙی پرص وطز. یبسیٗ ثطای ع

 ای زض آٚضز ٚ ٌفت:عٕٛ اظ خیجص حّمٝ

است اٍ٘طتط ضثبثٝ ضٚ تٛ زستص ثجیٙٓ. پسض خبٖ، ٛاظ ٚلتی تط٘ح ثٝ ز٘یب اٚٔس زِٓ ٔیر-

 ٔبزض خبٖ اخبظٜ ٔیسیٗ؟
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ثسٞٙس. عٕٛ ٞط زٚ ٘فط آ٘مسض ثؽؽ زض ٌّٛ زاضتٙس وٝ ـمط تٛا٘ستٙس سطضبٖ ضا تىبٖ 

حّمٝ ضا ثٝ یبسط زاز ٚ اٚ ٞٓ ثطذبست ٚ ٘عزیه ٔٗ آٔس. زٚثبضٜ غٛضت ٔبزض ضا ثٛسیسْ ٚ 

ٌطـت ٚ لجُ اظ ایٙىٝ حّمٝ ضا ثط  سٛظا٘ص زستٓ ضا تٛی زستیبسط اظ خب ثّٙس ضسْ. 

 اٍ٘طتٓ ثٙطب٘س ضٚ ثٝ ٔبزضْ وطز ٚ ٌفت:

ضٕب اٌٝ ذٛزْ ضٚ ٔیطٙبسٓ أب٘ت زاض ثسی ٘یستٓ ضیطیٗ ذبْ٘ٛ. ٔٗ تب اٚ٘دبیی وٝ -

 .ظٕ٘ٓی ٘ ٓٞیچٛلت ظیط لِٛثبیس ثسٚ٘یس ٔٗ ٞٓ ایٙمسض وٝ ٔیٍیٗ ٔٗ ضٚ ٔی ضٙبسیٗ 

ضٕب ٞٓ ٔسجت حبَ ذٛثص ثبضٓ. ثٝ  ،٘فس ٔیىطٓ ضٚظی وٝتب وٝ ثٝ تط٘ح لَٛ زازْ 

ثٝ ٔٗ اعتٕبز وٙیٗ ٚ اظ تٝ زَ ضؾبیت ثسیٗ وٝ تط٘ح ٞٓ ِطفبً ٕٞیٗ ضٚ ٔیٍٓ. پس 

 تب ٚلتی چطٕبش ایٙدٛضی اضىیٝ حبَ ٞیچىس ذٛة ٘یست. چٖٛ ذٛضحبَ تط ثبضٝ.

ٚ  ای وٝ یبسط ثب ٔبزضْ غحجت وطز ثطایٓ اضظضٕٙس ٚ ذٛضبیٙسآ٘مسض ایٗ چٙس وّٕٝ

ثٝ یبسط ثٛز وٝ اٌط ضطْ اظ حؿٛض ثمیٝ ٘ساضتٓ ثب تٕبْ تٛاٖ ثؽّص ٔیىطزْ.  لطًٙ

ٌصاضت ٚ ثبیس یبسط ضا ثطٙبسی تب ثسا٘ی ایٙىبضش چمسض  ذبطط ٔٗ، ضٚی ویٙٝ ٞبیص پب

اش ضا ٔبزض ٞٓ ٕٞیٗ حس ضا زاضت چٖٛ ثطای ایٙىٝ غسای ٌطیٝاٍ٘بض  ت.ثب ٔعٙبس

وٙتطَ وٙس ِجص ضا ٌبظ ٌطـت ٚ ثطذبست ٚ ٞط زٚی ٔب ضا زض آؼٛش وطیس ٚ ثٛسیس ٚ 

 ی ٔب ٌصاضت.سپس زستص ضا ضٚی زستبٖ لفُ ضسٜ

 **** 
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 یاسر:

ه پطٚا٘ٝ. ضىٙٙسٜ تط اظ ثبَ یحتی  ست وٝ ٞط ا٘سب٘ی زاضز.تطیٗ حسیضىٙٙسٜاعتٕبز 

طزاضتٝ ٞطٌع تطن ث ثب اعتٕبزِ ی چیٙی ثٙس ذٛضزٜ آة ٘ٛضیس أباظ یه وبسٝ زثطٛضبیس 

ای اظ ضٚحت ضا ٔی ذطاضس ، وٝ اٌط ظ٘سٌی وٙی آ٘مسض ٞطثبض ٌٛضٕٝ٘ی تٛاٖ ظ٘سٌی وطز

ٌط ثبٚضْ ضا ٚ ٔٗ آزْ اظ ا٘سٜٚ خبٖ زازٖ ٘جٛزْ. ا زٞیزض ٟ٘بیت اظ ضست ا٘سٜٚ خبٖ  تب

 ٓثطای ذٛزْ ٚ اٚ ثبلی ٕ٘ی ٌصاضت ضاٜ ثطٌطتیٞیچ  ،٘سجت ثٝ وسی اظ زست ٔی زازْ

ٞبی ذٛزْ وٓ یبز ٌطـتٓ ثٟتط است اعتٕبز ٘ىٙٓ تب ایٙىٝ ثٝ ز٘جبَ تطٔیٓ ضىستٝوٓ  ٚ

 ثبضٓ.

تطِ ضا زذٞطٌع ثطای ٔٗ اظ یه حس ٔعاحٓ ٚ اعػبة ذطزوٗ ـطاتط ٘طـتٝ ثٛز. اٚ تط٘ح  

 ز، ثب یهثٛی لطٍٙٓ یه ذطاثٝ سبذتٝ وٝ ثٝ ٕٞطاٜ ٔبزضش، اظ ظ٘سٌ زیسْ ٔی عٕٛیی

ثٝ یه ٘فط زض آٖ ذب٘ٝ زا٘ستٓ اٌط ثرٛاٞٓ  ٔی. ٕٞیطٝ تفبٚت...! ثٝ تط٘ح اعتٕبز زاضتٓ

ـمط ٚ ـمط آٖ آزْ ، ٚ ثب وسی ضاظی ضا زض ٔیبٖ ثٍصاضْ ٙٓاعتٕبز و 71ِ ثٗ ثست ثبغِ

زض اذتیبض زاضت ٚ ی ضٚح ٔطا تط٘ح ٕٞیطٝ آسیت پصیطتطیٗ ٘مطٝٚالع زض تط٘ح است. 

ذیّی وبضٞب وطز، . ٞٛایص ضا زاضتٝ ثبضٓٚ زٚضازٚض  ٕٞیٗ ثبعث ٔیطس وٝ ٘بذٛزآٌبٜ

ضجی وٝ ـٟٕیسْ سجحبٖ ضا ثٝ تب ٚ ٘طس ٚ ٘طس  عصاثٓ زاز، أب اعتٕبزْ سّت ٘طسذیّی 

ثیطتط اظ ایٙىٝ ؼیطتٓ  ..! ٞطٌع آٖ ضت ضا ـطأٛش ٘ىطزْ چٖٛٔی زازٜاتبق ذٛاثص ضاٜ 

ـطزی وٝ ٔیطٙبذتٓ، اظ ٔعتٕستطیٗ . ٖ اعتٕبزْ ؼٍٕیٗ ثٛزْثٝ خٛش ثیبیس، اظ تطن ثطز
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ٚ ثبظ ثبیس ثیُ ٚ وًّٙ ضا ثط ٔی زاضتٓ ٚ  ظزٜ ثٛزلسٕت ٕٔىٗ، ثٝ ٔٗ ؾطثٝ  ثستطیٗ

 تٕبْ پّٟبی پطت سطْ ضا ذطاة ٔیىطزْ تب ٞطٌع ثٝ سٕتص ثبظٍ٘طزْ.

 وٙی. وبش یٝ ثبض ثٟٓ ثٍی ثٝ ودب ایٙدٛضی ظَ ٔیع٘ی وٝ ٞیچ خٛضٜ اظش زَ ٕ٘ی-

 ذٛضزْ. آٔس٘ص ضا ٘فٟٕیسٜ ثٛزْ.خب 

 خٗ ثیبی ٚ ثطی.اٍ٘بض تٛ ٞٓ یبز ٌطـتی ٔثُ -

 ٚسعت تٕبْ غٛضتص.ثٝ  ذٙسیس.

 ٕ٘ی وطزی. ودب ثٛزی؟اغالً ایٗ ز٘یب سیط تٛ ِٚی اتفبلبً ثب وّی سط ٚ غسا اٚٔسْ. -

ٔبزضْ زض زستص ٔی زضذطیس. اٍ٘طتط  ثؽُ وٙس. ٞٛا ثبعث ضسٜ ثٛز ذٛزش ضا زضذٙىی 

 ٘فس وطیسْ ٚ ٌفتٓ:ثّٙس 

وٙبض ایٗ استرط ایستبزٖ ٚ ظَ ظزٖ ثٝ تبضیىی ثبغ، ٚاسٝ ٔٗ یٝ خٛضایی ٔطالجٝ -

ٝ ـىطی ثٝ ٔیسْ اـىبضْ ٔٗ ضٚ تب ٔطظ خٖٙٛ ثىطٛ٘ٝ ٚ ثعس یاخبظٜ ٔحسٛة ٔیطٝ. 

 زض ٞفتبز زضغس ٔٛالع تٛ ٔیبی ٚ ٕٞٝ چی ٘ػفٝ ٔی ٔٛ٘ٝ.حبِطٖٛ ٔیىٙٓ. اِجتٝ 

 اظ ِجص ضـت.ذٙسٜ 

وطزْ ایٙدب ٔٙتظط ثطْ؟ ـىط ٔیىطزْ أطت ثبیس یٝ ضت ذبظ ثبضٝ. ـىط  اٌٝ ٘بضاحتی-

 ٔٙی. 

 وطزْ. خسی خسی زِرٛض ضسٜ ثٛز.ٍ٘بٞص 
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 ٔٙتظطت ٘جٛزْ، أب ٕ٘ی ذٛاْ ثطی.-

 ٚ ٌفت: زضٞٓ ضـتاذٕٟبیص 

 ثٝ ذسا ٔٗ ثٝ ایٙمسضش ضاؾی ٘یستٕب. اشیتت ٕ٘ی وٙٝ؟ ضٔب٘تیه ثٛزٖ ٕٞٝ ایٗ-

 اش ا٘ساذتٓ ٚ اٚ ضا ثٝ ذٛزْ ٘عزیه وطزْ ٚ ٌفتٓ:ظزْ ٚ زستٓ ضا زٚض ضبِ٘ٝجرٙس 

 ـىط وٙی.٘یست ثعؿی ٚلتٟب تٛ ٞٓ یٝ وٓ ثیب ایٙدب ٚ ؼط ٘عٖ. ثس -

ثٝ ذبطط ایٙىٝ عبضك ثبظٌطتٓ...! ثبظٌطتٓ ٚ ض٘ح اظ ا٘سٜٚ ٔطزٖ ضا ثٝ خبٖ ذطیسْ. ٘ٝ أب 

ثٛزْ، ٘ٝ ثٝ ذبطط ایٙىٝ ثطای ثبٔط ٔبزضی ٔیىطز، ٘ٝ ثطای ایٙىٝ ذٛزْ ثٝ یه ظ٘سٌی 

تٟٙب وسی ثٛز وٝ ثٝ ٔٗ ـمط ثٝ یه زِیُ ثبظٌطتٓ. تط٘ح ! ٘ٝ... ٚالعی ٘یبظ زاضتٓ.

 ثبضٞب یىسیٍط ضا آظضزٜ ثٛزیٓثٝ خبٖ ذطیسٜ ثٛز.  ض٘ح اظ ا٘سٜٚ ٔطزٖ ضا أب اعتٕبز ٘ساضت

  پصیطـتٗ ض٘ح اظ ا٘سٜٚ ٔطزٖ ثٛز...!ٔب ضا وٙبض ٞٓ ٍ٘ٝ زاضتٝ ثٛز، تٟٙب چیعی وٝ ثبظ  ٚ

 ٚالعبً ٔیرٛای اظ ایٗ ذٛ٘ٝ ثطیٓ؟-

 اْ تىیٝ زاز ٚ آٜ وطیس.ضا ثٝ ضب٘ٝسطش 

تب اظ اٚ٘بیی  اظ چیعایی وٝ زٚست زاضْ زَ ثىٙٓ لجالً ٞٓ ثٟت ٌفتٓ، ٔٗ ذٛة ثّسْ-

وٝ عبضمطٛ٘ٓ ٔحبـظت وٙٓ. حتی اٌٝ اسٕص ضٚ ذطاـبت ٞٓ ثصاضی ٔٗ حسٓ ثٝ 

ٚ ٌطیٖٛ اظ ٕٞٝ ططؾ ٍ٘بْ  ایٙدب ذٛة ٘یست. احسبس ٔیىٙٓ یٝ عبِٕٝ ضٚح سطٌطزٖٚ
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ٚخٛز ایٟٕٙٝ . ثب یبضبض، ثٕط ٚ حتی ضیحب٘ٝ،  ی تٛ ضىٕصٚ ثچٝ ٔبزضت پسضْ،ٔی وٙٗ. 

ضٚحی وٝ چطٕطٖٛ ثٝ ایٙدبست ٚ ٞٙٛظ اظ ثٙس تعّك ایٗ ذٛ٘ٝ ٚ آزٔبش ضٞب ٘طسٖ، 

 ثطیٓ. ثبیس ای ٘ساضیٓ. چبضٜضیٓ.  ذٛضجرت ٕ٘ی

 ٚخٛز ٔطیؿیص...أب ٔبٔب٘ت تٟٙب ٔیطٝ. ثب -

 ضا ثطزاضت ٚ وٕی زٚض ٌطـت تب ثتٛا٘س غٛضتٓ ضا ثجیٙس.سطش 

بیٓ ت ضٚ ذیّی زٚست ٘ساضی، ٔی تٛ٘یٓ ثفطٚضیٕص ٚ ثیـىطش ضٚ وطزْ. اٌٝ تٛ ذٛ٘ٝ-

زٚستص زاضی وٝ ای وٝ ٚاسٝ ٔبٔبٖ ٌطـتٓ یٝ آپبضتٕبٖ ثرطیٓ. اٌطْ ٘عزیه ذٛ٘ٝ

 ـطٚضیٓ ٚ ٔی ثطیٕص ٘عزیه ذٛزٖٔٛ. ی ٔبٔبٖ ضٚ ٔیثطعىس عُٕ ٔیىٙیٓ. ذٛ٘ٝ

 چیٝ؟٘ظطت 

زازْ ثطْٚ. حسالُ  طّسٓ ثٛزٖ ایٗ ذب٘ٝ ضا اِمب وطزٜ ثٛز، وٝ ٔٗ ٞٓ تطخیح ٔیآ٘مسض 

 ثٝ ذبطط آضأص اٚ.

ٔٗ ثٝ ٞیچ خب ٚ ٔىب٘ی ٚاثستٍی ٘ساضْ. ٞطوبضی ذٛزت زٚست زاضی ا٘دبْ ثسٜ. أب -

سط ـطغت ٚ ی ٔٗ وٙیٓ ٚ ـعالً ٔیطیٓ ذٛ٘ٝ ٔیایٗ چیعایی وٝ ٔیٍی ظٔب٘جطٜ. اظزٚاج 

 لجِٛٝ؟ٔیىٙی.  اخطای ضٚ وٝ وطیسی ٞبیایٗ ٘مطٝ

وٙبضْ ایستبز ٚ زٚثبضٜ ذیبِی وٝ پیسا وطزٜ ثٛز زض تٕبْ ا٘سأٟبیص ٔٙعىس ضس. آسٛزٌی 

 ٌفت:ثٝ ثبظٚیٓ چسجب٘س ٚ سطش ضا 
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ـىط ٔیىٙٓ زاضْ ذٛاة ٕٞص . اظ ثس ثٝ ِیال ٌفتٓ ٘یطٍٛ٘ٓ ثٍیطٜ تْٕٛ تٙٓ وجٛزٜ-

 ٚ ٞٓ ٍ٘طا٘ٓ. ذٛضحبِٓ ٚ ٞٓ تطسیسْٞٓ  ٔیجیٙٓ.

 ضا ثٛسیسْ ٚ ٌفتٓ:ٔٛٞبیص 

 ٝ خبی ِیال ذٛزْ ثٟت ثبثت ٔیىٙٓ وٝ ذٛاة ٘یستی.ثتب پٙدطٙجٝ غجط وٗ. ثعس -

ایٗ تبظٜ اَٚ ض٘ح اظ ص ضا حس وطزْ. زٖٚ ضسٖ پٛست ثبظٚیزٖٚ ٘بٔحسٛس ٚ ِطظش 

 ا٘سٜٚ ٔطزٖ ثٛز...!
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 ترنج:

دم. گاه کرسیم ننی در آینه خیره شدم و بعد به چشمان اشکی لیال و به تصویر غریبه

 خودم هم بغض کرده بودم. نسیم اشکهایش را به سرعت زدود و گفت:

 رم. گند میزنی به آرایشت.گریه نکنی قربونت ب-

را متفاوت  مه چیزتم همقابل آینه چرخیدم تا لباسم را بهتر ببینم. تا جایی که می توانس

 ت:د و گفب کراز روز عروسیم با میالد انتخاب کرده بودم. لیال کمر لباس را مرت

 کَر شدی. درسته همه چی هول هولکی شد اما عالی شده.چقدر شِ-

 زیرلب گفتم:

اسم دارم و ی بددن این لباس داره. هرچی خاطرهشینمی دونم یاسر چه اصراری به پو-

 زنده شد. من فقط یه عقد ساده خواسته بودم.

 نسیم تورم را روی سرم محکم کرد و گفت:

عزیز  ده که می خواد هیچی رو دل تو و مامانت نمونه؟ ناسالمتی تک دختر وب-

وس تن، عریه رفلای. واسه چی باید بدون جشن و لباس و آتی چند تا خانوادهدردونه

 شی؟

 لیال در ادامه گفت:
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ونا رو یخواد اتفاقاً من فکر میکنم اصرارش به خاطر همون خاطرات بدیه که داری. ما-

 . و بچشیروزی از ذهنت پاک کنه تا مثل تموم دخترا بتونی شیرینی و شادی همچین ر

ند در بتوا ی تمام خواب و خوراک نداشت تاحرفهایشان را قبول داشتم. یک هفته

س و ال لبادنب بهترین تدارکات را ببیند. من را هم وادار کرده بود کمترین زمان،

 ، چنانواهمخآرایشگر و تجهیزات عروس باشم. هربار که میگفتم نیاز نیست و نمی 

 اخم میکرد که دنبال یک سوراخ برای قایم شدن میگشتم.

 فتن.یلم گره فبروع کرد نسیم موبایلش را بیرون آورد و بعد از هزارتا عکس سلفی، ش

یکس روس خانوم یه کم از احساس خودتون صحبت کنید. از اینکه دارین زن سع-

 پک دارترین مرد دنیا میشین چه حالی دارین؟

 خندیدم و گفتم:

 عالً که نگرانم اونم مثل اولی قالم بذاره. به نظرتون دیر نکرده؟ف-

 نسیم گفت:

شم سراغ از دادا پشتکاری که من با میبره به باغ.اقد رو عنگران نباش. بهراد که داره -

و ذاره رنمی وامشب تو رو واسه یکی عقد میکنه  ،دارم اگه مستر سیکس پک هم نیاد

 زمین بمونی.

 لیال هم گفت:



17بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

3 

 

 مین ده دقیقه پیش با یاسین حرف زدیم. همه چی ردیفه. نگران نباش.ه-

ار ود. مدست خودم هم نبروی صندلی پهن شدم. قلبم در سینه جای نمی گرفت و 

 فت:اد و گدستم گزیده از ریسمان سفید و سیاه هم می ترسد. لیال یک لیوان آب به د

یزایی چه چین ببخور و آروم باش و یاسر رو با هیچ مردی تو این دنیا مقایسه نکن. ب-

ی کنه ر نمرو پشت سر گذاشتین. اگه بخوای بنویسیش سه جلد رمانه و هیچکس باو

مه هباشم  ی تول داستان تا چند ساعت دیگه زن و شوهر میشن. من جاترنج و یاسر او

 چی رو به فال نیک میگیرم و میخندم و از این لحظات لذت میبرم.

 نسیم سمت دیگرم نشست.

ز تویی م یه روسم. اما فکرشم نمیکردی تو این یاسر خان رو نمی شنامن که به اندازه-

 ن هموندی، زی ما مخفی شده بوتو خونه که بعد از مدتها فرار از ترس پسر عموت

دین، با رده بوه آوآدم بشی. با چیزایی که تعریف کرده بودی، با بالهایی که سر همدیگ

تفاق به ا. این بینموجود آدمی مثل میالد، یه درصدم احتمال نمیدادم شما رو کنار هم ب

ونست ه تک یه عشق خیلی بزرگ نیاز داشت که هردوتون پیداش کردین. پس به کسی

 به جای ترس، عشق تو دلت بذاره اعتماد کن.

اعتماد؟ یاسر قابل اعتمادترین و غیرقابل اعتمادترین آدمی بود که می شناختم. بهترین 

و بدترین، خشن ترین و مهربان ترین، بداخالق ترین و خوش اخالق ترین، 
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ن و دلسوزترین، ترسناکترین و زیباترین، بی احساس ترین و عاطفی ترین، بی رحم تری

سیاه ترین و سفیدترین؛ اگر قرار بود بگویند روز و شب را کنار هم تجسم کن بدون 

ای تردید به یاسر فکر میکردم. از تصور زندگی کردن با کسی که جمع اضداد لحظه

 است مو بر تنم راست میشد. مستاصل و خراب نالیدم:

 رار کنم.یکنم پشیمون شدم و دلم میخواد فدخترا، من فکر م-

 نسیم پوفی کرد و گفت:

 یاد حاالنیال این چی میگه؟ حالش خوش نیست انگار. تا االن نگران بود داماد ل-

 خودش میخواد فرار کنه.

ر از لی بهتو خیادر نگاه لیال دلسوزی و همدردی و درک و نگرانی بیشتری موج میزد. 

 نسیم می دانست در دل من چه می گذرد.

اکه. بدش وحشتن ،ش خیلی خوبهحدی رو حق داره. یاسر خوب هیچیش نیست. تا یه-

 خوب میشه.  همین که بیاد حال ترنجم اما 

 و دقیقاً در همان لحظه خبر دادند که یاسر رسیده...!

**** 

 یاسر:

از صبح با همه درگیر بودم. همیشه، همه مرا به عنوان غیرقابل پیش بینی ترین آدمی 

اختند. اما اینبار خودم را هم غافلگیر کرده بودم. باورم که تا کنون متولد شده، می شن
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نمیشد این منم که اینطور با وسواس و سختگیرانه در تدارک جشن عروسی خودم 

 از زندگی بیزار شدم و بعد از یاشارهستم و از آن جالبتر، شاکی هم نیستم. منی که 

ها با میوه فروش بحث میکردم ودن میوهمنتظر مرگ نشسته بودم، حاال سر لکه دار نب

و به گل فروش به خاطر تازه نبودن گلهایش غر میزدم. به یاسین اعتماد نداشتم، همه 

چیز را ساده میگرفت و سمبل میکرد، خدا را شکر که بهراد بود و به دادم رسید و خانه 

حد توان را تا جایی که میشد از حالت مجردی خارج و قابل سکونت کرد. هرکس در 

ای از کار را گرفت و توانستم به بیشتر اهدافی که در نظر داشتم برسم و حاال که گوشه

داشتم در خانه را به روی ترنج می گشودم، خیالم جمع و دلم آرام بود. باغی که رزرو 

فاصله داشت. با کمک یاسین و شیرین خانم از  17کرده بودم کیلومترها با بن بستِ 

استفاده  سبحانیی کامالً متفاوتی نسبت به شب عروسی ترنج و تزیینات و پذیرا

و انگار موفق او را به یاد آن شب نحس بیاندازد امشب  کردیم. نمی خواستم هیچ چیزِ

. حکایت حالش را  می فهمیدمی اولی که دیدمش حس کردم ترسیده. بودم. لحظه

ردم و باغ دستش را رها نک همان بی اعتمادی در اوج اعتماد بود. به همین خاطر تا خود

عقد که خوانده شد از ته دل های یاسین خنداندمش. یتا توانستم با تعریف شیرین کار

. ابتدا کنارم نشست. احساس کردم به خاطر شغل من معذب اش را بوسیدمپیشانی

اقوام نزدیک و قابل اعتماد،  از ضمن دعوتفکر همه جا را کرده بودم. است، اما من 

ر خانه جا گذاشته خودم را هم د. موبایل فته بودمی فیلم برداری را هم از همه گراجازه

تشویقش  به همین خاطر کردم که قابل ردیابی نباشم.می استفاده  ایمانوشی و از گ
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ی انگار فقط منتظر تایید من بود تا مثل تیر از چلهکردم که تا جان دارد برقصد و 

سنگ تمام  هم های فامیل و دوستانش و یاسینالحق که بچهکمان رها شود و 

فقط دور ترنج حلقه زدند و هرچه استرس و گذاشتند. همه میدانستند من نمی رقصم و 

م با آسودگی خاطر می توانستم همن نتیجه در بود از وجودش پاک کردند. دلشوره 

می توانستم دور  چنینهمه چیز را زیر نظر بگیرم و مطمئن شوم کمبودی نیست و هم

های از ته دل و پر انرژی ترنج را تماشا کنم. حواسم به منا هم بود. در بایستم و خنده

ی اما من چهره ،رداین مدت خیلی تالش کرد خودش را حفظ کند و خم به ابرو نیاو

می دانستم حرف زدن هم بی فایده است. شاید  ناامیدی و غم را خوب می شناختم و 

هم خوشحال بودند. عیلرغم  حتی دردش را بیشتر هم می کرد. پدر و شیرین خانم

ها و نشاط جوانان حاضر هایشان خوشحال بودند. خندههای اولیه و دل نگرانیمخالفت

اش مثل کدو به همه سرایت کرده بود. ثامر هم با کت و شلوار و پاپیون با مزه ،در جمع

برای عکاسی  به هر طرف قل می خورد. به او بیشتر از همه خوش می گذشت.تنبل 

اش داشته باشد. هرچند هم کم نگذاشتم. میخواستم یک آلبوم تمام و کمال از عروسی

هنگام شام د و من فقط لبخند میزدم. وقت یکبار برمیگشت و با تعجب نگاهم میکر

 کفشش را درآورد و نالید:

 وای خدا...پام داغون شد.-

ست نه از آن تصادف لعنتی. چه لذتی داشت که می دیدم درد پاهایش از شادی

ا ، بطراوت همانمیکردم باالخره ترنجی که از بچگی می شناختم برگشته. با احساس 

تند او را از جنب و ها هم نتوانسحتی تاول .بی انتهاهیجان با همان  ق،همان شور و شو
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آی "د کهجوش بازدارند و حاال که وارد خانه شده بودیم دوباره صدایش درآمده بو

 و بعد بالفاصله گفت: ...!"پام

 ر کرده. خیلی خوشگل شده. وای خونه چقدر تغیی-

سمت قبه  وهمچنان در مغزم می پیچید  بلند موسیقی و هیاهوی تمام نشدنی صدای

 ام فشار می آورد. به آشپزخانه رفتم و گفتم:های مختلف جمجمه

 پسندیدی؟ -

 خیلی. همش کار بهراده؟-

 و گفتم:مسکنی خوردم 

 و قیچی رو دادم دست اون. به نظر منم خوب شده.  آره. ریش-

انه خکنار  شه وبیرون که رفتم دیدم دامن لباسش را باال گرفته و مشغول بازرسی گو

 ود. یری نبزه گشده. خندیدم و سری تکان دادم. میزان کنجکاوی این دختر قابل اندا

 ردی؟ککجاست؟ تفنگها رو چکار  دی که. اون جت خوشگلهاتاقت رو هم تغییر دا-

ق به ه متعللی کبه دنبال صدایش وارد اتاق شدم. خودم هم تعجب کردم. اتاق از شمای

 ج تازهک زوییک مرد مجرد نظامی بود خارج شده و به اتاقی مشابه تمام اتاقهای 

 ازدواج کرده، مبدل شده بود.
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 از عالیقت بگذری.  راضی نبودم به خاطر من-

 سرم بستم. حواسش پرت شد.در را پشت 

 خوشت نیومد؟-

 بی اراده دستش را به سمت تورش برد و گفت:

 قشنگه اما اونی نیست که تو دوست داری.-

 م شدم.ستینهای سر آکتم را در آوردم و روی تخت نشستم و مشغول باز کردن دکمه

زمان  خونهین افتم که من به چیز خاصی دلبستگی ندارم. تو و ثامر بیشتر از من تو گ-

 میگذرونین. باید مناسب شما دو نفر تغییر می کرد.

 بالتکلیف وسط اتاق ایستاده بود.

 م می آوردیم. عادت کرده با من بخوابه.هکاش ثامر رو -

 ی اول پیراهنم را گشودم و گفتم:فقط دکمه

یگه ساعت د ون از بس ورجه وورجه کرده االن بیهوشه و فکر نکنم تا بیست و چهارا-

 چرا نمیشینی؟دار شه. بی

 لبخندم را کنترل کردم و گفتم:مردد و با فاصله نشست.  

 ت بود؟خب تعریف کن. همه چی باب میل-



17بن بست   
----------------------------------------------------------------------  

 

9 

 

 چشمانش برق زدند.

 در محشرو هیچ عروسی و جشنی اینقدر بهم خوش نگذشته بود. فکر نمیکردم اینقت-

 میکردمفکر ن برقصم. در کلتو اینقدر روشن فکر باشی و بذاری باورم نمیشد باشه. 

 مجلسی که تو برپا کنی چیز دلچسبی بشه.

 پوزخندی زدم و گفتم:

 . واسه همین اصرار میکردی جشن نگیریم؟مرسی از لطفت-

 روی سنجاقهای متصل به تورش را یکی یکی بیرون آورد و نگاهش شیطان شد.

 گفت:پاتختی گذاشت و 

 تا عروسی. میشهبیشتر شبیه مجلس عزا  چون مطمئن بودمآره. -

رم عنی داکوت مسزبان کوتاه شدنی نبود. قصیر من بود که مراعاتش را میکردم. این ت

 را که دید ادامه داد:

    بشین،  ما عالی بود. فراتر از عالی. هرچی مامان میگفت یه کم سنگین باش وا-

و هم تدم. بنمی تونستم. احساس نمی کردم عروسی خودمه. حیفم می اومد از دستش 

 مثل... ،نگاه میکردیفقط ه بودی یه گوشه و که همش ایستاد

 ردم.همزمان با آزاد شدن تور، با دستپاچگی حرفش را خورد. من تکمیلش ک
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 مثل اون شب؟-

 و آهسته گفت: سرش را پایین انداخترا هم روی پاتختی گذاشت و تور 

ی ون شب هم مثل همین امشب، عین عقاب همه رو زیرنظر گرفته بودی. وقتا-

ه تهست،  ه چیحواست به هم میدیدم اونطوری استوار و محکم کنار پنجره ایستادی و

تخار با اف ورفتم سرم رو باال میگدلم قرص میشد. هربار مامان با نگرانی حرف میزد، 

دی ینکه بوکار خاصی نمیکردی اما همدرسته ، کاپیتان هست. نگران نباشمیگفتم 

ود. انی نبنگر یعنی امنیت داشتیم. یعنی قرار بود همه چی خوب پیش بره، یعنی جای

م رو دواجیعنی هیچکس نمی تونست اذیتم کنه. یعنی هیچکس نمی تونست مراسم از

ن بار، سه اولیوا. بهم بریزه. امید نداشتم بیای، اما وقتی اومدی یه نفس راحت کشیدم

است وردم کبهم لبخند زدی. برای اولین بار احساس  ،وقتی برات دست تکون دادم

  مهمم. نمی دونی چه حال خوبی بود.

 و پشت دستش را نوازش کردم.جلو بردم را دستم 

که شنیدم  ورصدات رویاهام رو سرم آوار شد. کاخ  اما یهو همه چی خراب شد.-

کاپیتان آروم باش ترنج، :دلم گفتمتو من و مامانم. آمبوالنس خبر کردی. واسه 

ده بودم صدای تو و یاسین رو شنیدم. متازه به هوش اووقتی تو بیمارستان  !هست...

ایرادی داشتم و تو  و حرف میزنن که حتماً یه عیبمیگفت همه پشت سرم یاسین 

کاپیتان  نترس ترنج، :ریختم و گفتمبدجور بهش توپیدی و ازم دفاع کردی. اشک 

خانوم بزرگ گفت باید برم دکتر و گواهی سالمت بگیرم، دستم رو گرفتی و  هست...!
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هرکاری دوست داری بکن تا آروم شی. دی و آوردیم اینجا. گفتی از خونه بیرون کشی

احساس میکردم اون روزا ردم چون خیالم راحت بود که کاپیتان هست...! نککاری  هیچ

ر چشمم به یه هرباغرق بشم. اما ممکنه ظه م گیر افتادم و هرلحتو یه اقیانوس متالط

ه اون جزیره اجازه رسیدن بامید ی کوچیک و امن می افتاد که دور بود اما بود. جزیره

 کم بیارم و تن به مرگ بدم.نمیداد 

 ی شدم.مخفه  داشتم ختمش.ای انداو به گوشه دکمه های پیراهنم را باز کردمتمام 

ه بود. ر از کوسافتادم تو آبی که پم من رو از خودت روندی. دوباره اما تا بهت رسید-

دن با شه پاره تونستم درد پارکارم تمومه. نمی جزیره رو نمی دیدم. فهمیدم دیگه 

 ،نمردم اما بکشم.رو خودم سعی کردم همین واسه دندونهای یه کوسه رو تحمل کنم. 

زیر رفتم  ببندم. دنمیخواستم بهش امیجزیره اومده دنبالم. دیگه کردم. دیدم فرار پس 

ما اد شدم. ناامیش به سمتش شنا نکردم. ازتو هر لحظه کنارم بود. دیگه جزیره ماشین. 

  .بشیم شناآن کشید و گفت: بیا دوباره با هم من رو از آب بیرواون اومد و 

ودم خز را اوانست متی ترنج نمی به اندازهام کرده بود. هیچکس ی لرزانش، بیچارهچانه

 متنفر کند.

داشتم.  همون شب رو حسهربار نگاهت میکردم  امشبا با تموم اتفاقایی که افتاد، ام-

واقعی که  همون حال خوب رو، با این تفاوت که اینبار داماد خودت بودی. یه آدم

فیلم بازی  واسم هرچی که هست خودشه.، سفید و سیاه، همیشه خودشه. خوب و بد
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تو باعث شدی دوباره با افتخار سرم رو تو امشب قالم نمیذاره. آبروم رو نمیبره. نمیکنه. 

 بگیرم و بگم نگران نباشین، کاپیتان هست.  فامیل باال

ظه یک لحت. قرار از جانم رفاش بلند نشود، دای گریهتا صرا که گاز گرفت لبش 

جایش  ما بها "نبودم مرا ببخش اتجزیرهبه خاطر تمام لحظاتی که  "خواستم بگویم

 گفتم:

 ه از منکاال چرا اینقدر دور نشستی؟ تا دیروز باید مرتب بهت هشدار میدادم ح-

 آویزون نشی، تازه یادت افتاده که رعایت کنی؟

 زد و گفت: و قشنگی د شرمگینلبخن ،هایش اشکمیان در 

 میخوام برم اتاق ثامر رو ببینم.-

 با خونسردی گفتم:

ابت بهت ث بودم دادهول . قکار واجب تری دارمفعالً  .وقت واسه بازرسی خونه زیاده-

 . درسته؟بینی نمی کنم که خواب

 برخاست و گفت:

 شورم. اشک و آرایش قاطی شده.بپس برم صورتم رو -

 دستش را محکم کشیدم تا در آغوشم بیفتد.

 جوری قبولت دارم.اشکال نداره. همین -
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 از بغل اباییر هایش را احساس میکردم. دیگام چسباند، لرزش شانهرا به سینهسرش 

تم. ا نداشراش گریهطاقت  .تانش را دور شکمم حلقه کردم. او هم دسکردنش نداشت

ادارش و و اش گذاشتمرا زیر چانه د نداشتم. دستمکه می کشی را طاقت این رنجی

 کردم نگاهم کند و آرام گفتم:

 به جزیره خوش اومدی.-

 زانش را سکون بخشیدم.ای محکم، لبهای لربا بوسهو 
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 ترنج:

هرچه تقال کردم خوابم نبرد. به آرامی خودم را از زیر دست سنگین یاسر بیرون کشیدم 

و به حمام رفتم و از شر موهای خشک شده و آرایش راحت شدم و برگشتم. ساعدش 

نفس می کشید. خدا را شکر کردم که بیدار نشده.  را روی چشمانش گذاشته بود و آرام

اشعه های ضعیف خورشید به درون اتاق دمیده بود و می توانستم ببینمش. سردم بود. 

اش نگاه پاهایم را زیر پتو فرو بردم و به تاج تخت تکیه دادم و به عضالت درهم تنیده

ام چه حسی یا شدهکردم. نسیم پرسیده بود از اینکه زن سیکس پک دارترین مرد دن

دارم؟ به خودم پاسخ دادم: هیچ! حتی اگر شکمش دو روز زودتر از خودش وارد خانه 

ام به بی نهایت میشد برایم مهم نبود. دوستش داشتم و طی همین چند ساعت عالقه

رسیده بود. من زن مردی که سیکس پک داشت نشده بودم، من با کوهی ازدواج کردم 

دند، وقتی همه نشسته بودند، وقتی همه خسته بودند، ایستاد و که وقتی همه شکسته بو

با وجودی که خودش در متن ماجرا بود و بیشتر از همه زجر می کشید، یک تنه تمام 

تحمل کرد و خم نشد و دم نزد. من هرگز  17فشارها را به جای تمام آدمهای بن بست 

هم شناخت. آنقدر درونش الیه نتوانسته بودم یاسر را بشناسم و مطمئنم که هرگز نخوا

الیه و هزارتو و پر پیچ و خم است که عمرم کفاف نمیدهد همه را بگردم و ببینم. اما 

همینقدر که میدانم و بلدم، اینهمه دوست داشتن را توجیه می کند. زندگی با یاسر 

راحت نخواهد بود اما می ارزد. لیاقت می خواهد بودن با مردی که بدنش پر است از 
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ای زخم هایی که به  خاطر دفاع از وطن متحمل شده و صدایش در نیامده. مگر چند ج

نفر را می شناسیم که جسورانه از جانشان یعنی با ارزشترین داراییشان بگذرند و در 

برابر مشتی دیوانه که جنون آدمکشی دارند، بایستند تا مرزهای کشورشان پاک بماند؟ 

ل جبران میشود؟ اصالً قابل معامله است؟ چطور قیمت جان چقدر است؟ با چقدر پو

غلبه کنی،  -آنهم فجیع ترین شکلش  -انسانی باید باشی تا بتوانی بر ترس از مرگ، 

تا دست بیگانه به کشورت نرسد؟ چقدر باید دلت بزرگ باشد که برای امنیت مردمی 

ه دیگران را هم بجنگی که بسیاری از آنها تو را به چشم مزدور و جانی می بینند و گنا

ات دریغ نمی کنند؟ نویسند و از هیچ بد و بیراهی به خودت و خانوادهبه پای تو می

یاسر و همرزمانش را مقایسه میکنم با نیروهای امنیتی کشورهای دیگر و میبینم هرگز 

اند. یاسری که ی ذهنی دیده نشدهاند، درست و بدون پیش زمینهآنهایی که الیق بوده

اش حتی هنگام شوخی با برادرش استفاده نمیکند، همیشه آماج خشِم دنیاز قدرت ب

مردمی درد کشیده و زخم خورده است که همه را به یک چوب می رانند. بی عدالتی ها 

و بی انصافی ها را می شنود و می بیند و باز هم خم نمی شود و نمی شکند و کم  

به قضاوت های تند و کورکورانه و  نمی آورد و مردمِ تحت فشار ایران را که اکثریت

اند، بدون مدافع رها نمی کند. چون های از سر دلخوری و عصبانیت عادت کردهحمله

 یاسری که من میشناسم با عقایدش معامله کرده نه با مردم و افکار عمومی. 

زندگی با یاسر راحت نیست، رویایی نیست، رمانتیک نیست، از آنها نیست که در رمانها 

خوانیم و دلمان برایش قنج می رود اما لیاقت میخواهد بودن با مردی که  می

، با خونش امضا -نه آسیب زدن به آنها را  -ی حفظ امنیت مردم کشور و تعهدنامه
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کرده و علیرغم تمام انتقادهایی که به سیستم دارد و بی توجه به نامردی هایی که در 

را به بهترین شکل ممکن انجام  حقش می شود، سعی می کند حداقل کار خودش

 دهد. 

 ا زل زدن، از امامزاده هم نمی تونی حاجت بگیری چه رسیده به من!ب-

 یکه خوردم.

 بیدارت کردم؟-

 ساعدش را برداشت و با انگشت شست و اشاره چشمانش را مالید و گفت:

وسونده پتا کفن گه قرار بود با اینهمه تحرک و سر و صدا خوابم ببره که تا االن صدا-

 بودم. 

 ام را جا به جا کردم و گفتم:پاهای خواب رفته

 ر و صدا کجا بوده؟ حتی دنبال حوله هم نگشتم. پیرهن تو رو پوشیدم.س-

 باالخره چشمانش را باز کرد و به لباس تنم نگریست.

 ینجا که میدون جنگ نیست که هوشیار میخوابی. خونته.ابعدشم -

 ای کشید و گفت:خمیازه
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اینجا  قل بیاابیم، حدااون مکان نیست، اما آدم همون آدمه. تو که نذاشتی بخو مکان-

 ببینم چته؟

 فتم:گاش نگاه کردم و خودم را میان بازوانش جا دادم و به آغوش بخشنده

 خوابم نمیبره.-

 ام زد و گفت:ای به شقیقهبا انگشت ضربه

نی که . از اینیار دخترعمو الکی می کنی. اینقدر به مخ کوچولوت فشار از بس فکرای-

 هستی خل تر میشی.

 از شدت حرص نیشگونی از بازویش گرفتم و گفتم:

کردنم نه من نگو دخترعمو. بدم میاد. بعدشم مگه همین چند شب پیش، از فکر ب-

 شاکی نبودی؟

 خندید و گفت:

 و کلته.تنظورم فکرای درست و حسابی و به درد بخور بود. نه اینایی که االن م-

 چی فکر میکنم؟ تو از کجا می دونی من به-

وشش خی دستانش را محکمتر کرد. آدمی که فکر می کردم از لمسش شدن حلقه

 نمی آید، یک لحظه هم مرا از خودش دور نکرده بود.
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خوب  نم چقدرمی دونم. اما مطمئنم چرت و پرته. حاال یکیش رو بگو تا بهت ثابت کن-

 می شناسمت.

 حظه به فکرم رسید، بر زبان جاری ساختم.چیزی را که همان ل

دلم میخواد  ین تخت.ثالً دلم نمیخواد از خونه بری بیرون، یا حتی از این اتاق یا از ام-

 اگه صبح میری بیرون، تا عصر برگردی. مثل مردای دیگه.

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 چی نشده دبه درآوردی که! مگه در موردش حرف نزدیم؟هنوز هی-

یک  عنوان ن بهز نظر او به عنوان یک مرد هنوز هیچی نشده بود، اما برای مشاید ا

بود  موییزن خیلی چیزها عوض شده بود. یاسر حتی تا همین چند ساعت پیش پسرع

خاص  فرم که دوستش داشتم، اما با همین یک شب به نفسهایش، به دستهایش و به

ه دلبست یچ چیزقول خودش به ه شده بودم و او آدمی بود که به محبت کردنش وابسته

 نمیشد. 

 ردم. پرسیدی به چی فکر میکنی، منم گفتم. دبه در نیاو-

 :اش را روی موهایم گذاشت و گفتاش چسباند و  چانهسرم را به سینه
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ین یه م. تو انم که گفتم افکارت چرت و پرته. حاال سر جدت بذار چند ساعت بخوابیم-

 هفته پدرم در اومد.

تِ ر نهایدود. بیطی می توانست عصبیم کند. این خصلت جدایی ناپذیر یاسر در هر شرا

 اش گرفتم و گفتم:خشم، گاز محکمی از سینه

 و بداخالقترین و بی احساس ترین یاسر دنیایی. تو بدترین-

پس سد و درد، خواب از سرش پراند. چون نفس عمیقی کشید که بر خودش مسلط شو

 فت:لباسم آورد و در حالیکه بازشان میکرد گدستش را به سمت دکمه های 

 بدت تو دنیایی که از بخت ترین و خوشبوترین و رو مخ ترین ترنجتو هم خوشمزه-

 ی آدمخورها اسیر شدی.جزیره

**** 

آخرین تکه از وسایلم را هم داخل ساک گذاشتم و برای آخرین بار به بالکن قشنگ 

ی و استخر کهنسالش زیر باران پاییزی جلوه اتاقم رفتم. خانه باغ و درختهای تنومند

بی نظیری پیدا کرده بود. می توانستم به راحتی ساعتها و حتی روزها در همین نقطه 

بایستم و با عشق به تمام گوشه و کنارش نگاه کنم و خسته نشوم. اینجا یادآور بدترین 

. به روزهایی که و بهترین روزهای زندگی من بود. هم دوستش داشتم و هم متنفر بودم

هایم، بغض کردم. دیگر در همین خانه اشک ریخته بودم لبخند زدم و برای تمام خنده

قرار نبود به اینجا بازگردم. نه من و نه هیچ یک از اعضای چهار ساختمان. عمو بعد از 

ی حسین بابا و یاسین و لیال برای ترک خانه، رفتن ما و شنیدن تصمیم مادر و خانواده



17بست بن   
----------------------------------------------------------------------  

 

7 

 

ی اول برای ا فروخته و به جایش یک ساختمان پنج واحده خریده بود. طبقهباغ ر

ی سوم برای ها، طبقهی دوم برای خودش و منا و بچهپدربزرگ و مادر بزرگ، طبقه

ی آخر هم برای من و یاسر و ثامر. ی چهارم برای یاسین و لیال و طبقهمادر، طبقه

ی سرایداری مستقر     در نیم طبقه حسین بابا و زری خانم هم به خواست خودشان

می شدند، تا هم از ما و لیال دور نشوند و هم همچنان کمک حالمان باشند. در ابتدا  

که عمو موضوع را مطرح کرد، مطمئن بودم یاسر نمی پذیرد، اما تنها با چند دقیقه فکر 

 کردن گفت:

امر ثرنج و تفکرم پیش  خوبیه، واسه منم بهتره. اینجوری وقتی خونه نیستم پیشنهاد-

 نمی مونه و خیالم از امنیتشون راحته.

ی مه براهصمیم مقاومت کردند اما وقتی دیدند ت تا توانستند زرگپدر بزرگ و مادرب

نات م امکاد و هست تسلیم شدند و حاال در آپارتمان جدید که هم نوساز بورفتن جدی

ان ها اختمسل از همه در تری می کشیدند. من و مادر قببیشتری داشت، نفس آسوده

ر ایی، دز تنهای لخت و غمگین و بالکنی که امستقر شدیم و حاال من بودم و خانه

 خودش پیچیده بود.

 شتم.اینجایی؟ کل خونه رو دنبالت گ-

 دستم را زیر بازوی لیال حلقه کردم و گفتم:
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چه ه آلو، نهای تازه هستال.  داریم میریم. دیگه نه خبری از گیالستموم شد لی -

هو نه کا ون وخوردن زیر درخت، نه آب تنی توی استخر، نه تاب سواری شبهای تابست

که  ی جدیدهای درگوشی و همسایهسکنجبین خوردن های روی تخت و نه صحبت

 یه پسر خوشتیپ داره و از درخت توت باال کشیدن و...

 صدا در گلویم شکست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ورت میشه؟         تموم شد. با 17بن بست -

 دستم گذاشت و گفت:سرش را به سرم تکیه داد و دستش را روی روی 

ا که یشه فرده. منم هر طرف که سرم رو می چرخونم یه خاطره یادم میاد. باورم نمن-

 چشم باز کنم دیگه تو این خونه نیستم.

 بغضم را قورت دادم.

ز مردن واسش ا مو هم خیلی ناراحته. نمی خواد بروز بده، اما دل کندن از این خونهع-

 سخت تره.

تی، ه ترسیدن. در عین ناراحاینجا نحسه و طلسم شده، هماز بس که تو گفتی -

جیح ونه ترین خخوشحالن که میرن. رضا خان هم موندن کنار همدیگه رو به بودن تو ا

 م.داد و چه کار خوبی کرد. حداقل مشکل دلتنگی واسه همدیگه رو نداری

 اشکی که سر خورد را پاک کردم و گفتم:
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نگار ارعکسه. ه هویت میدن. اما در مورد اینجا بونهمیشه آدمهای یه خونه به اون خ-

ینجا دیم. اهویتمون بود. احساس میکنم داریم هویتمون رو از دست می 17بن بست 

ن ماریم. میذ روح داره. چشم داره، جون داره، احساس گناه میکنم که داریم تنهاش

 مقصرم که داره تنها می مونه.

 لیال دستم را نوازش کرد.

ت و یه . چهارتا درخونجا که دل خوشه. ماها کنار هم دلمون خوشها ؟کجا خوشه-

و ودت رخی بن بست نمی تونه این دلخوشی رو ازمون بگیره. استخر و یه کوچه

ا ه اونجه. بسرزنش نکن. مطمئن باش خیلی زود ساختمان جدید، تبدیل میشه به خون

 شیم. هم روح میدیم. اونجا هم قشنگ میشه. به اونجا هم وابسته می

 زیرلب گفتم:

 نمیشه.  دیگه هیچ جا به قشنگی اینجا-

 بعد از مکثی کوتاه گفت:

 ماشینش رو دیدم. با یاسر خان اومدی؟ آخه-

 دوباره و دوباره اشکهایم را پاک کردم.

 یلش رو جمع کنه.ی وسااوهوم. اونم رفته باقی مونده-
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 محتاطانه بپرسید:

 خوبین با هم؟ خوشبختین؟-

 غضم را محو کرد.یاد یاسر، ب

 خیلی. -

 اینبار سکوتش از رضایت بود.

ول اروقت کسی بهت گفت آدم فقط یه بار عاشق میشه یا هیچ عشقی مثل عشق ه-

 ره. ندا نیست، داستان زندگی من رو واسش تعریف کن تا بدونه عشق اول و آخر

 هنوز کمی نگرانی در صدایش بود.

 ترسی؟ یگه ازش نمیدیعنی دیگه اذیتت نمیکنه؟ -

 ی توی دستش را لمس کردم و گفتم:با انگشتم، حلقه

ی اقهوه رس از یاسر چیزی نیست که تموم بشه. هنوزم وقتی با اخم نگام میکنهت-

ته که لم راحمون رو فراموش کردم. اما خیاست اگه بگم گذشتهمیشم، خیلی مسخره

، یت بشهاذ ه خودشهرچقدرم عصبانی بشه دیگه بهم آسیب نمیزنه. انگار ترجیح مید

ت ون اذیاارم اما اشک من درنیاد. واسه همین رعایتش رو میکنم. چون منم تحمل ند

 شه. 

 بی اختیار لبخند روی لبم نشست.
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اون  یه سقف ندگی من و یاسر خیلی متفاوته با زندگی تو و یاسین. بذار برین زیرز-

ه، یگیررو سخت نمموقع میفهمی چی میگم. با یاسین همیشه خوش میگذره، هیچی 

، رو هیچی حساس نیست، راحت هرچی تو دلشه میگه. الزم نیست حرفاش رو

م وز دارن هنمحرکاتش رو و حتی نگاهش رو ترجمه کنی. چون همونه که میبینی. اما 

هر روز با  میشم. ی جدید رو به روی یاسرشناسی می گذرونم. هر روز با یه صفحهدوره

ا یه ضی وقت. بعکنه. هر روز با یه حکایت عجیب درگیرم یه اخالق تازه غافلگیرم می

، همه یکنهمجوری کالفه میشم که میگم خدایا عجب غلطی کردم؛ اما همینکه بغلم 

اهاش گی بچی یادم میره و خدا رو شکر می کنم که مال منه. در کل هیچوقت زند

 تجربه رو لفی واحد هزار جور حس مختیکنواخت نمیشه. باعث میشه که تو یه لحظه

 کنی.

 او هم خندید.

 جیبه. یاسره دیگه. اینجوری نباشه ع-

ودمان خرام ی دنج و آاحساس کردم دلم برایش تنگ شده. میخواستم زودتر به کلبه

 برگردیم.

 ی؟راستی دیگه از میالد خبری ندار-

 قلبم ضربان گرفت. با احتیاط اطراف را پاییدم.
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 نه. چطور مگه؟-

 مرموزی غیب شد.هیچی. آخه به طرز -

 صدایم را کمی پایین آوردم.

دیگه  و بعدش کر کنم کار یاسره. آخرین بار با هم دیدیمش. من رو فرستاد تو خونهف-

 هیچ خبری از میالد نشد. 

 وت نمیاره؟ اصالً در موردش باهات حرف نمیزنه؟چیزی به ر-

 کمی فاصله گرفتم و سرم را تکان دادم.

ظورش نترسم و بهش بگم. فکر کنم من کسی مزاحمم شدنه. فقط یه بار گفت اگه -

 میالد بود.

 لیال هم تن صدایش را کم کرد.

وضوع ا این مبازم خدا رو شکر که داره منطقی رفتار میکنه. هیچ وقت فکر نمیکردم ب-

 کنار بیاد.

 آهی کشیدم و گفتم:

د بیفته به میال نار نیومده. فقط به روم نمیاره. اما مطمئنم اگه یه بار دیگه چشمشک-

 محاله بذاره زنده بمونه. 

 لیال لبش را گاز گرفت و گفت:
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 حتی به ای ننه. من جای میالد باشم کالً از کهکشان راه شیری خارج میشم کهو-

 احتمال یک درصد هم رو به روی یاسر در نیام. داره میادش.

ر دست اک دسسریع گردنم را چرخاندم و با دیدن یاسر که ثامر را در آغوش و یک 

ر و هم دادم. داشت و به سمت ساختمان ما می آمد ذوق زده شدم و دستم را تکان دا

 جواب سرش را تکان داد و بلند گفت:

 بیا بریم. من عجله دارم. هاگه کارت تموم شد-

ت لیال د. صورته بوهای سری داشتند. چون تازه از ماموریت برگشحتماً باز از آن جلسه

ی انهشنه به و شا آخرین بار به هرچه که دلبستگی داشتم نگاه کردمرا بوسیدم و برای 

 تمام شد...! 17یاسر قرار گرفتم. بن بست 

**** 

 یاسر:

پاسی از شب گذشته بود که به خانه بازگشتم تا استراحت کوتاهی کنم و عازم شوم. 

د. ای نبوترنج قطعاً معترض میشد چون تازه از ماموریت برگشته بودم. اما چاره

گروهکی شبه نظامی وارد خاک ایران شده و در کوههای مرزی سنگر گرفته بودند و 

باید قبل از اینکه داخل کشور می شدند و خسارتهای جانی  ایجاد میکردند جلویشان را 

می گرفتیم. استراتژی فرمانده بمباران هوایی بود و قرار شد من خلبان بمب افکن 
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آرام خوابیده بود. کنار تختش نشستم و دستان کوچکش باشم. اول به اتاق ثامر رفتم. 

را بوسیدم. تا قبل از به دنیا آمدن ثامر، دنیا برای من سیاه و سفید بود. رنگ نداشت. اما 

از وقتی چشمانش را گشود و انگشتم را توی دست کوچکش گرفت، دسته دسته پروانه 

گاهی رو به خشکی می رفت اما در قلبم به پرواز درآمد و دلم گلستان شد. گلستانی که 

گفتنش نور  "بابا"هایش باران بود و نمیمرد. چون باغبانی مثل ثامر داشت که خنده

خورشید. هربار با این فرض از خانه می رفتم که دیگر نمی بینمش. تا جا داشت 

نگاهش می کردم و می بوییدمش. اما اینبار فرصت محدود بود، چون در کنار این 

ی کافی به او رسیدگی ی قشنگ و حساسی نیز داشتم که اگر به اندازهانهگلستان، گلخ

ای به صورت ثامر زدم و به نمی کردم، می پژمرد. به همین خاطر برای بار سوم بوسه

اتاق خودمان رفتم. در کمال تعجب ترنج هم خوابیده بود. همیشه منتظر می ماند تا 

اش کرده بود. کنار ی به ثامر خیلی خستهبرگردم. اما این اواخر اسباب کشی و رسیدگ

های لباسم را باز می کردم که ناگهان از خواب پرید و پنجره ایستادم و داشتم دکمه

سرجایش نشست. به سمتش چرخیدم و قبل از او خودم را به پارچ آب رساندم و برایش 

 آب ریختم و به دستش دادم. بی حال پرسید:

 تازه اومدی؟-

 فتم:کنارش نشستم و گ

 اوهوم. خواب بد دیدی؟-
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رد رها ک تخت لیوان را از دستم گرفت و تا آخرین قطره نوشید و سپس خودش را روی

 و گفت:

 وابی بود، ولی اذیتم کرد.آره، نمی دونم چه خ-

 فتم:گردم و کرد  پیراهنم را در آوردم و کنارش دراز کشیدم و دستم را از زیر گردنش

 م بیا بغلم که داغونم.کخوابیدی. یه به خاطر اینه که بدون من -

 سرش راروی بازویم گذاشت و گفت:

ه ی .دیدم تها یه خواب عجیب میهت بگم، اما بعد از تصادفم مدهیچوقت روم نشد ب-

ن و تو له کردال حم، روزی که به من و لیدهربار با تموم جزییاتش تکرار میشخوابی که 

باه مم اشتمیفه کردم خوابم تعبیر شده، اما االنداخل ماشین بغلم کرده بودی، فکر 

 کردم. تعبیر خوابم همین امشب و همین لحظه بود.

 ی آرامی به گردنش زدم و گفتم:ضربه

ی اً از کعنی اون روزایی که فحشم میدادی، شبش تو خواب می اومدی بغلم؟ دقیقی-

 در مورد من افکار مثبت هیجده داشتی؟ 

 هلویم کوبید و گفت:در جواب او هم مشتی به پ
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اشو برد، پ ه کم جنبه داشته باش. خیلی منتظرت بودم، خودمم نمی دونم کی خوابمی-

 بریم واست شام آماده کنم.

 در حریم خودم نگهش داشتم و موهایش را بوسیدم.

 م. انرژی الزم دارم. چند ساعت دیگه باید برم.گشنه نیست-

 م:خواست سرش را بلند کند اجازه ندادم و گفت

 همینجا داد بزن. نرو. -

 اش باعث شد لبخند بزنم.جیغ جیغ خفه

ه ر نیست کای تو این کشوتازه نیومدی؟ به جز تو هیچ مامور دیگه چه خبره؟ مگه-

 نمیذارن دو روز استراحت کنی؟

 فتم:بعد گ زند واش را نوازش کردم و اجازه دادم هرچه فریاد دارد باستخوان ترقوه

 ت رو با اخم و دلخوریخودم نیست. میخوای این چند ساعمی دونی که دست -

 بگذرونیم؟

سکوت کرد. محکمتر به خودم فشردمش. در همین مدت کوتاه آرام جانم شده بود. به 

ی اجباری را تجربه کرده بود تازه می فهمیدم عنوان مردی که یک ازدواج و رابطه

مرد است یعنی چه! تازه   زندگی مشترک یعنی چه! اینکه میگویند زن باعث آرامش 

می فهمیدم آسودگی خیال چیست. تازه اشتیاق همرزمانم را برای بازگشت به خانه 

ام. برای درک میکردم. من هم به درد دلتنگی دچار شده بودم. دلتنگی برای گلخانه
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فضای امن و آرامی که ترنج برای من و ثامر ساخته بود. تازه می فهمیدم چرا پدر 

رنج و حضورش در خانه معتاد بود. تازه می فهمیدم خندیدن سخت نیست، اینهمه به ت

ی شاد بودن غیر ممکن نیست و عشق واقعاً وجود دارد. از محبت کردن به خانواده

کوچکم سیر نمی شدم. چون ده برابرش را دریافت می کردم و بیشتر از آنها سیراب 

که اخم می کرد و شاکی میشد ی جادویم را دوست داشتم و هربار می شدم. وِروِره

بیشتر و بیشتر مسحورش می شدم. مدیریتش حیرانم کرده بود. بدون حضور من، هم 

به امورات خانه و ثامر می رسید و هم باشگاهش را به بهترین شکل می چرخاند. 

خسته میشد اما اعتراضی نداشت. مشکلش فقط دوری از من بود و علیرغم قولی که 

انست به خاطر شرایط شغلم ابراز نگرانی میکرد و من در جواب فقط داده بود تا می تو

در آغوش می گرفتمش و خوب حس می کردم که هربار بغلش میکنم بیشتر و بیشتر 

در من ذوب می شود. عشقش را بی منت و سخاوتمندانه نثار من و ثامر می کرد و 

گذاشتیم. جان  خدایم خودش شاهد است که نه من و نه پسر کوچکم برایش کم نمی

 ثامر به ترنج بند بود و جان من به هر دویشان. 

 چرا هیچی نمیگی؟-

 ام گذاشت و گفت:دستش را روی سینه

 من که دارم از غصه می میرم حداقل تو استراحت کن. چی بگم؟-
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رگز ه، ثمر یگفتممی ثمر قوی نبود و یا باید بهتر صدایش بغض داشت. ترنج به اندازه

ی ه راحتبم را ی ترنج دوست نداشت و به همین خاطر رفتن های مداوممرا به اندازه

خودم  استرس ر ازپدوام می آورد. من با خودخواهی ترنج را به زندگی پر رمز و راز و 

ر دستان پر م را داخمیزوابسته کرده بودم و او ایثارگرانه کنارم مانده بود و تن خسته و 

 مهرش پناه میداد. 

ش مگه ز قبل مواظبم. بعدهستم پری خانوم. ده برابر بیشتر ا من مواظب خودم-

 ی؟خودت نگفتی مرگ و زندگی دست خداست؟ به حرفهای خودتم اعتقاد ندار

 نفسش را روی گردنم احساس کردم. همچنان بغض داشت.

بخوام  یشه ازشربار میری جون تو رو به خدا می سپرم. اونقدر زیاد که دیگه روم نمه-

خت هم ین تودم هم باشه. واسه همین هربار که میری من میمیرم و امواظب جون خ

ین انشاط  وراغ قبرم میشه. نگرانی واسه اینکه برگردی یه چیزه، روشن نگه داشتن چ

ی مهتاب ومپ خونه، وقتی که نیستی یه چیز دیگه. انگار وقتی میری هرچی نور و ال

خند ری پوزی دونم االن داخاموش میشه. مآفتاب هم اریم با خودت میبری. حتی د

 میزنی ولی هیچکدوم از حرفام نه دروغه نه اغراق.

. یر دهدتغی همسر یک سرباز بودن اصالً راحت نیست. حتی مجبور شده بود پوشش را

 رشم راتصو می دانست دائم تحت نظریم و با محدودیت های فراوانی که قبالً حتی

ا چنین به زنی ید بیرفته بود. من چرا باهم نداشت، رو به رو شده بود. اما همه را پذ

 ی قابل ستایشی پوزخند بزنم و احساساتش را تمسخر کنم؟روحیه
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هر  ر میکنینم می دونم که باورت نمیشه ولی دلتنگی، پدر من رو هم درآورده. فکم-

بهت فکر  شب که اسلحه به دست و چسبیده به یه دیوار سرد، چشمام رو میبندم،

خوری؟ بم رو خواد اینجا باشم و اینجوری بغلت کنم و تو هم مخنمیکنم؟ دلم نمی 

م هرو  فکر میکنی دور بودن از زن و بچه،اینکه گاهی حتی نمی تونی صداشون

وش ن رو دگیموبشنوی، واسه من راحته؟ فکر میکنی از اینکه تموم مسئولیت های زند

 یشه؟توئه عذاب نمی کشم؟ فکر میکنی دلم برای تو و موشکهات تنگ نم

 سرش را بلند کرد و در چشمانم زل زد.

 تنگ میشه؟-

، مشب نهما ااشاید هروقت دیگر بود، سر به سرش میگذاشتم و حرف را می پیچاندم. 

 تم:امشب نه او حال شوخی داشت نه من. دستم را روی صورتش گذاشتم و گف

نی ه. میدویشه، اونقدر که گاهی به سرم میزنه همه چی رو ول کنم و برگردم خونم-

 واسه آدمی مثل من، فکر کردن به فرار یعنی چی؟ 

 اش آنقدر می لرزید که در تاریکی هم می توانستم ببینمش.چانه

 عتقادات دوست داری!یعنی من رو بیشتر از ا-

 فتم:گاش زدم و ای به شقیقهبهخندیدم. دلم برایش قنج رفت. با انگشت ضر



P*E*G*A*H 

 ---------------------------------------------------------------------- 

20 

 

 ین. باالخره یه بار از این مغز آکبندت درست استفاده کردی.آفر-

 م. سرشبود آسودگی خاطری را که به چشمانش دوید تا کنون در هیچ شرایطی ندیده

 ام گذاشت و گفت:را روی سینه

لی یخی دونم الکی میگی و هیچوقت به خاطر من از اعتقادات نمیگذری، ولی م-

 چسبید. 

الس شد، کوارد  که ، استادیت. یاد اولین روز دانشگاه افتادماینبار بغض گلوی مرا گرف

ا بود. که دنی، بلمی شناختم. مرد مسنی که نه تنها یکی از قهارترین خلبان های کشور

 وراست  امتیقهرگز آن روز را فراموش نمی کنم. با موهایی جوگندمی، قدی رشید و 

 فت:رد و گفل کقمان ایستاد و بعد از آشنایی اولیه دستهایش را پشتش استوار مقابل

ش اگه از الن تا آخر عمر همراهتونه وست. درسی که از ادرس امروز فقط سه کلمه-

 خوب منحرف بشین بدجوری خراب می کنین. بنابراین هروقت که احساس کردین

  رون.س برین بیی ذهنتون شده می تونید از کالمفهومش رو فهمیدین و ملکه

سپس  وست.با دقت به تک تکمان نگاه کرد. می خواست مطمئن شود حواس همه به ا

 با صدای رسا و بلندتری ادامه داد.

. این سه کلمه مهمترین درسیه که یه سرباز باید یاد بگیره و "خدا، وطن، خانواده"-

ی خاکی تعلق کرهتقریباً در تمام دنیا اجزای یکسان داره. مهم نیست به کجای این 

داری، مهم اینه که بدونی این سه تا بدون هم بی معنی هستن. اگه خدا نداشته باشی، 

ت هم نمی خوری. چون به راحتی به مردم کشوری که بهت به درد وطن و خانواده
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ای که تو رو یه قهرمان فرض میکنن، خیانت میکنی و به جای اعتماد کردن و خانواده

 میکنی. محافظت، نابودشون 

 مکث کوتاهش یک دنیا حرف داشت.

. م نیستیهمیگم بی ارزشی، اما آدم خاصی نت فکر کنی، اگه فقط به خدا و خانواده-

با  دونه وبقدم یه نفری مثل بقیه. چون قهرمان واقعی اونیه که وطنش رو به خودش م

ک، ، خاطنید وتمام خوبیها و بدیهاش بپرسته و هرگز تنهاش نذاره. باید یاد بگیر

ر درزمین ین ساکشور، میهن و زادگاه ما، هیچ ربطی به حکومت و فرمانرواش نداره. 

دووم  میشهمدت حیاتش، حکومتها و پادشاهیهای مختلف رو دیده و دووم آورده، ه

ک یکسان با خا اریخآورده، هرکس هم بیاد و بره، ایران موندنیه. شاید بارها در طول ت

ت داره، ا اولویی مهزده و سبز شده. کشور ما بر ما و خانوادشده باشه، اما بازم ریشه 

 وشرف  ،وطن هرکسیچون  ی ماست.ی زندگی ما و خانوادهچون خواستگاه و مایه

ر حکومتی هی، با رایطاگر تا اینجا مشکلی ندارید و  می تونید در هر ش اعتبار اون آدمه

خون  و بهو تحت فرمان هرکسی، فقط برای امنیت کشور بجنگید و هرگز دستتون ر

 ان آغشته نکنید بمونید، وگرنه همین االن برید. مردم بیگناه ایر

 هیچکس از جایش تکان نخورد. استاد سرش را تکان داد.

ی آرامش بدون خانواده، پابند موندن به اون دوتای دیگه خیلی سخته. خانواده گهواره-

ماست. مکانیه که از ما سرباز و آدم بهتری میسازه. البته خیلی دل میخواد موندن با 
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ل من و شما، اما اگه همچین زنی پیدا کردین، هرگز ترکش نکنید. شما فعالً و به امثا

این زودی ها نمی فهمید، اما من می دونم موندن کنار ما به چه فداکاری عظیمی نیاز 

داره. بنابراین هروقت در حال پاسداری از خاک و مردمتون نبودین، باید با تمام وجود 

ون کسی که بلد نیست از افراد مهم و خالص زندگیش تشکر در اختیار خانواده باشید. چ

ی خوبی برای خدا میشه و نه به وفاداریش به وطن کنه و به اونها وفادار باشه، نه بنده

میشه امید بست..! اگه با حرفهای من مشکل دارید و فکر میکنید تحمل این شرایط 

 سخته، همین االن برید و دیگه هیچ وقت این طرفا نیاید.

 باز هم هیچکس از جایش تکان نخورد. استاد پوزخندی زد و گفت:

 ومیشید  ا وجودیکه بر اساس تجربه می دونم بعضی از شما از مسیر اصلی منحرفب-

 اما حاال که نید،کدر سالهای ابتدایی فعالیت، اولین و مهترین درستون رو فراموش می 

 ید. ار کنیک سرباز رو تکراینجا نشستید با صدای بلند مهمترین ارکان زندگی 

 همه با هم گفتیم:

 خدا، وطن، خانواده.-

 دستش را پشت گوشش گذاشت.

 نشنیدم.-

 بلندتر گفتیم:

 خدا، وطن، خانواده،-
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 ست. باید یه جوری بگین که خودتون هم باورتون بشه.کافی نی-

 فریاد زدیم.

 خدا، وطن، خانواده.-

 بلندتر. خیلی بلندتر.-

 ه.خدا، وطن، خانواد-

نین که زمین ریاد بزه. نشد. هنوز زمین زیر پای من نلرزیده. باید یه جوری با اعتقاد فن-

 بلرزه.

ا رکمان  زهِ شلوارم را در مشت مچاله کردم و چشمانم را بستم و همانند آرشی که

م ر صدایا  دمیکشد تا مرزهای کشورش را به بی نهایت گسترش دهد، روحم و جانم ر

حساس اپایم  ا زیرفریاد زدم که هنوز هم بعد از سالها، لرزش زمین ردمیدم و آنچنان 

 می کنم.

 خدا، وطن، خانواده...!-

 ایانپ                                                                       


