
 (تؼذ اص سٚص آخش: ٟٔطیذ أیش ضاٞی )ٌشد ساٜ ٚٔٝ دسٜ 

ٞا تٛ ٔٝ ٘ٛن تپٝ. ٞا تًٙ ٞٓ ٚ پطت ٞٓٞا ٘شْ ٚ تا افك، دسختعشف خادٜ سثض تٛد ٚ خشْ، خظ تپٝ دٚ

ٞٛا صاف . سفتای تّٛسی وٝ ٘شْ ٘شْ تا آسٕاٖ ٔیٞٔثُ پّٝ. ٞا تٛ دسٜ سیختٝ تٛدالی تپٝتٛد ٚ ٔٝ اص التٝ

 .خٙه تٛد، خادٜ خّٛت تٛدتٛد، ٘سیٓ 

         ٞایی وٝ وٙاس خادٜ تٕطهی پسش تسٝتشای ٕٞٝ .اص لطٍٙی ٚ اص ٞٛا دَ صٖ ٘شْ ٚ ٟٔشتاٖ ضذ

-ٞای ػثٛس ٔیشداد؛ ٚ تٝ ػات، دست تىاٖ ٔی(ٔی فشٚختٙذ)ٞایی وٝ خاسٚفشٚختٙذ، یا دختشنٔی

 .خٙذیذ

غض٘ذٌی ٔٝ، ٔثُ دَ ٔٗ ٘شْ ٞا ٚ ِٚ ٘شٔی تپٝ ٞاَ اٚ ٞٓ اص لطٍٙی ساٜ ٚ سثضی دسٜحتٕا د: فىش وشد

 .ضذٜ است

اٖ داد، تش دست تىفشٚش ٚ خاسٚفشٚش تا ٞیداٖ تیصٞای تٕطهتش ضذ ٚ تشای تسٝاص ایٗ فىش خٛضحاَ

 .تش خٙذیذٚ تٝ ػاتشٞای ػثٛس ضیشیٗ

ٞٛا تاَ صد٘ذ ٚ  ٞا خا وشدٜ تٛد، دسالی تشيٞا ٚ التٝفیذ، تٝ سفیذی ٟٔی وٝ دس زیٗ تپٝی سزٙذ پشدٜ

 .وشدٔشد خادٜ سا ٍ٘اٜ ٔی. ٔشد تشٌطت ٞا تٝ عشفی د٘ثاَ وشدٖ یىی اص آٖتٝ تٟا٘ٝ صٖ. زشخیذ٘ذ

 .تیٙذ ٘ٝ ٔشاٞا سا ٔی٘ٝ پش٘ذٜ: صٖ فىش وشد

 .ٞا ٞٓ دیٍش ٘ثٛد٘ذٚ ٚلتی سش تشٌشدا٘ذ پش٘ذٜ

ٌشدآِٛد . آٔذسٚ ٔی ٔیٛ٘ی اص سٚتٝوا. ٛ ٔٝ پیسیذٜ ضذسش پیر ٔشد تٛق صد ٚ صذای تٛق تٝ دسٜ غّتیذ ٚ ت

 .آٚاص ٚداع تٛد، خذایی تٛد، تٟٙایی تٛدتٛلص ٔثُ سٛت وطتی یه خظ دساص صذا تٛد؛ . ٚ غٓ صدٜ تٛد

   ساٜ سا تٟٙا . وسی وٙاسش ٘یست ٚلتٞیر. وس وٙاسش ٘یستعفّه ٞیر: صٖ آٜ وطیذ ٚ فىش وشد

پشسیذْ ٚ تشایٓ ٔی اٌش لٟش ٘ثٛدیٓ . شسٚص زٙذ تاسضایذ ٞ؛ یا سٞشزٙذ سٚص یه تا. ٌشددسٚد ٚ تٟٙا تشٔیٔی

ٛسد ٚ آدْ خٔشؽ ٘یٕشٚ ٔیوأیٖٛ است ٚ سٚصی تیست تخٓ یاص آٖ خٛیص دٚسی وٝ سا٘ٙذٜ. ٌفتٔی

زٖٛ خٛب پَٛ . ا٘ذٞای وأیٖٛ یه ضىُ ٚ یه لٛاسٜشی ضٛفٕٞٝ» ٌٛیذ،ٔی. ٌفتتاصفایی است ٔی



تٟٙا فشلطاٖ ایٗ است وٝ تؼضی  .سٚ٘ذ ٕٞٝ زالٙذزٖٛ ساٜ ٕ٘ی ؛خٛس٘ذآٚس٘ذ، ٕٞٝ خٛب ٔیدس ٔی

ٞا ٔا تاتستاٖ. تٛد اْ ـ ٔشتضی وٝ دس اصٌُٔٗ ضٛفشٞای وأیٖٛ الغش ٞٓ دیذٜ ِٚی« .تّٙذ٘ذ تؼضی وٛتاٜ

ٚلت پَٛ ٘ذاضت، ػاضك ٞیر. الغش تٛد. وشدتاوسی تٛد ٌاٜ سٚی وأیٖٛ واس ٔیٌاٜ ضٛفش . دیذیٓاٚ سا ٔی

ٌفت ٚ ٔا وشد ٚ اص ػطك ٔشتضی تٝ خٛدش ٔیآٔذ ٚ ٔیٜٛ زیٙی ٔیٞا تٝ تاؽ ٔیص٘ص تاتستاٖ. دص٘ص تٛ

ٖٛ یه ضىّٙذ ٚ زالٙذ ی ضٛفشٞای وأیٌٝٛیٙذ ٕٞٚلتی ٔیِٚی . ٔشتضی الغش تٛد. وشدیٌٓٛش ٔی

   تؼذ دػٛأاٖ . ضٛدٞذ سٚی حشفص حشف تض٘ٓ؛ ػصثا٘ی ٔیخٛإ٘ی زٖٛ دِٓ .ٌٛیٓٔٗ زیضی ٕ٘ی

اش تمصیش فشیذٖٚ تٛد وٝ تیخٛد سش حشف سا تاص وشد ٚ ضة آخش سا خشاب ٕٞٝ. ٔثُ دیطة. ضٛدٔی

 .وشد

 احتیاط. رٚق دیذ ٚ تٛ دستص ٌشفت ٚ صٖ آٖ سا تا. ی تاص پٙدشٜ لاصذن پشپشی تٛ ٔاضیٗ آٔذاص ضیطٝ

. اص عشف ٔشد آٔذٜ تاضذ ٚ پیاْ  آضتی داضتٝ تاضذ أیذٚاس تٛد وٝ لاصذن. وشد وٝ وشن لاصذن ٘شیضد

لاصذن ٘شفت ٚ خّٛ . «تشٚ»ٚ فٛتص وشد ٚ صیشِة ٌفت، « تشٚ تٍٛ ٔٗ ٞٓ آضتی» :تٛ دِص پیغاْ داد

 .پای صٖ سٚی وف ٔاضیٗ افتاد ٚ ٚلتی صٖ دٚتاسٜ تشش داضت تٛ دستص خان ضذ

خا وٝ تٛد دس یه أتذاد تٛد؛ افك، خظ تیٗ افك ٚ ٕٞٝ زیض تا آٖ. دسیا پیذا تٛد. ٞا دیٍش ٘ثٛداستفاع تپٝ

 .ٞای آب دسیا، صذای دسیا، سپیذاسٞای وٙاس خادٜ ـ ٚ خادٜٞای تیٗ سً٘دسیا، دسیا، خظ

 .فمظ یه وّٕٝ. ضٛداٌش یه وّٕٝ تٍٛیذ تٕاْ ٔی: وشد صٖ فىش

 .وشدٚ خادٜ سا ٍ٘اٜ ٔی. وطیذزطٓ ٔشد سا ٍ٘اٜ وشد وٝ سیٍاس ٔیی اص ٌٛضٝ

ٞای سثض ای تٛد ٚ تٕاْ تاتصسً٘ ٚ صسد پشسً٘ ٚ صسد لٟٜٛٞای ٔٙظٓ صسد ٚ صسد وٓٔشتغ. یا دیٍش ٘ثٛددس

 .ٞای واجٞای سشخس ٚ ٘ٛن دسختسثضی تش٘ح، تا سثضی تٛتٝ: یٗ سثضـ اص سثضتش

 .وشدوشد ٚ فىش ٕ٘یصٖ ٍ٘اٜ ٔی



  ٞای سٍٙی ِخت ٚ سخت، ٚ ٘ٛاخت تٛد ٚ تپٝی خاوستشی یهخادٜ. تؼذ دیٍش سثضی ٚ خشٔی ٘ثٛد

سثضی ٚ خشٔی اَٚ ساٜ خٛاب : لذس عٛال٘ی تٛد وٝ صٖ فىش وشدآٖ. ٚ زمذس عٛال٘ی تٛد. ػّفیآتی ٚ تیتی

 .دسٚؽ تٛد تٛد، دٚس تٛد،

 .ِشصیذ ـ ٔثُ سشابی خشٚخیص دس ٘ٛس ٔیی ٚسٚدیص سیاٜ تٛد ٚ دٞٙٝٞای تاسیه وٝ دٞٙٝٚ ٌاٜ تُٛ٘

زىی زشا لٟش سش ٔٛضٛع تٝ آٖ وٛ. وٝ تٕاضا وٙٓ ٘ذ ٚ دس خّٛ ٞیر ٘یستصحشف ٕ٘ی: صٖ فىش وشد

اش آب، ٕٞٝ. ذس خٛب تٛد، زمذس خٛش تٛدیٓزم. ی ایٗ زٙذ سٚص خشاب ضذٕٞٝ. وشدیٓ؟ خشاب ضذ

. ػیذ ٞٓ وٝ خٙٛب سفتیٓ خٛب تٛد. حیف زٝ صٚد ٌزضت. ٚ تٛ د٘یا فمظ ٔٗ ٚ اٚ تٛدیٓ. اش آفتابٕٞٝ

ٞا اْ، زٖٛ اص اتالٕاٖ وٓ تیشٖٚ سفتیٓ؛ یه سٚص تٛ خیاتاٖٞٙٛص ٞٓ دسست ٘ذیذٜ. ٘ذیذٜ تٛدْ خٙٛب سا

ایٗ است وٝ آدْ تاد خٙٛب داؽ است ٚ ٚالؼی ٘یست ـ دسست ٔثُ . ٌطتیٓ، یه ضة ٞٓ سفتیٓ سیٕٙا

ٕیض ٞا وٛزه ٚ تی ػشٚسهٞاش ٔثُ خا٘ٝٞا ٚ خیاتاٖخا٘ٝ. وٙذی خٛاب حس ٔیآٖ سا دس یه ِحظٝ

پشسیذْ ٚ داضت زٝ تٛد؟ اٌش لٟش ٘ثٛدیٓ ٔیخا٘ٝ اسٓ خیاتاٖ اصّی وٝ وٙدص یه لٟٜٛ. ٚ ٔٙظٓ است

 ...سٚصٞای خٛتی تٛد ـ یادش تخیش ایٗ سٚصٞا ٞٓ اٌش ایٗ لٟش آخش ٘ثٛد. ٌفتتشایٓ ٔی

. آتی ی آتی ـ آتیسٚص دْٚ، آب ٔثُ ضیطٝ ٞش پٙح سٚص ٞٛای خٛب ٚ دسیای تی ٔٛج ٚ ِٚشْ ـ ٔخصٛصاً

أا فاصّٝ . تشٚد ی افك تٛد ٚ دسیا خّٛخٛاست تا خظ آتی تٙذ وٝ فاصّٝدِص ٔی لذس صاف تٛد وٝ آدْآٖ

ٚ دٚس تا  صیش پا خاِی تٛد. تشسیذیٓ. ضذ، ِٚی ٔا ٘شفتیٓضایذ ٞٓ ٔی. ضذی دسیا تٛد ـ ٕ٘یصیاد تٛد ـ ٕٞٝ

تاد غشٚب دسیا . ٓ تا آفتاب غشٚب وشدتشسیٓ ِٚی تشٌطتیٓ ٚ دس ساحُ ٔا٘ذیدٚس اب ـ ٍ٘فتیٓ وٝ ٔی

سٚص اَٚ ٚ سٝ سٚص آخش دسیا . ضٛدٔی ٞست ـ حس  آفتاب سٛختٝ ٔغثٛع ٔشعٛب است ٚ سٚی پٛست

ای تٛد، تؼذ خاوستشی، ٘ضدیه ساحُ لٟٜٛ. دسیا آتی ٘ثٛد یت، صیاد ٘ٝ ـ ِٚی ٔٛج داضت ٚ ٕٞٝٔٛج داض

طتٗ ٞٓ اص وشدیٓ، تشٌاص ٔٛج تٝ ٔٛج ضٙا ٔی. ٔٛج تٛدخظ آتی تٙذ تیٗ افك ٚ دسیا، پطت ٞش . تؼذ آتی

ـ آب دٚش ٞٓ تشدیٓ تا خٛدٔاٖ تٛ ساٞشٚ ٚ تٛ اتاق ٔیٞا سا ٔاسٝ آٔذیٓ، تؼذٔٛج تٝ ٔٛج تا ساحُ ٔی



داد ضة ٔٛٞایص تٛی آب دسیا ٔی. ا تٛدصثح ٔاسٝ تٛ ضٕذ تٛد ٚ سٚی ٔتى. ضستٕٞٝ سا اص تٕٙاٖ ٕ٘ی

 .صداش تشق ٔیٚ صٛست سٛختٝ

ٞایص سٚی پایذ ٚ ِةشد سا دیذ وٝ تاص فمظ خادٜ سا ٔیصٖ ضیطٝ سا تست ٚ دس ضیطٝ ٔ. تیشٖٚ تاد تٛد

 .ٞٓ فطشدٜ است ٚ ٔٛٞایص ٞٙٛص تاب سعٛتت دسیا سا داسد

 .دٞذحتٕا ٞٙٛص ٞٓ ٔٛٞاش تٛی دسیا ٔی :فىش وشد

خٛاست صٖ ٔی. ٚ صٖ سا ٍ٘اٜ وشد« پذسسً یٛاش» ٔاضیٙی اص وٙاسضاٖ ٌزضت ٚ خان وشد ٚ ٔشد ٌفت،

 .تخٙذد ٚ یا حشف تض٘ذ، یا ٟٔشتاٖ تاضذ، ِٚی سشد تٝ خادٜ زطٓ دٚخت

وٝ تذْ آٖوطیذْ تیداد، اخٕٓ سا دسٞٓ ٔیضذ وٝ خّٛ ٔٗ فحص ٔیٞا ٞشٚلت زیضی ٔیاَٚ: فىش وشد

دا٘ست واس وٝ ٔیتا آٖخٛاست، ٌزاضت ٚ ٔؼزست ٔیـ ٚ اٚ دستص سا سٚی صا٘ٛی ٔٗ ٔی آٔذٜ تاضذ

زٝ . ؼزست ٘خٛاستٞایی ـ ٔوٝ تصادف وشد ٚ فحص داد ـ زٝ فحصفمظ آٖ سٚص . تذی ٘ىشدٜ است

تٛ آٖ ٔاضیٗ دیٍش سٝ ٘فش تٛد٘ذ ٚ خٕؼیتی وٝ دٚس ٔا خٕغ . تشسیذْ وته تخٛسدٔی. ٚحطتٙان تٛد

تاالخشٜ واس تٝ وال٘تشی . وشدوس واسی ٕ٘یضذٜ تٛد ٔثُ ایٗ تٛد وٝ تٛ ساِٗ سیٕٙا ٞستٙذ؛ ٞیر

ی ساٜ تشٌطتٗ ضة تذی تٛد، ٕٞٝ. عّثىاس ضذٜ تٛدوطیذ ٚ آخش تٝ صّح ٚ سٚتٛسی ٚ تاصٜ وال٘تشی 

 ...اْ سا ٘ٛاصش وشدٚ اٚ یه دستی ٔاضیٗ سا٘ذ ٚ ضا٘ٝ خٛدْ سا تٝ اٚ زسثا٘ذْ ٚ ٌشیٝ وشدْ

 .خٛاٞذ ٘ضدیىص تٙطیٙٓدِٓ ٔی .ش حاال ٞٓ یه وّٕٝ تٍٛیذوا... ٘ٝ، ضة تذی ٘ثٛد، فمظ اِٚص تذ تٛد

دِص . آفتاب غشٚب وشدٜ تٛد ٚ صٖ ٘فٟٕیذ خٛسضیذ ودا ٚ وی پٟٙاٖ ضذ. آسٕاٖ ٔطشق تیشٜ تٛد

 .خٛاست آٚاص تخٛا٘ذ، آٚاصی غٍٕیٗ ٚ آضٙا، ِٚی ٞشزٝ فىش وشد زیضی یادش ٘یأذ

 .آِٛد تٛد، ٚ ٞٛا ٌشفتٝ ٚ زشن، ٚ خادٜ ٔحضٖٚ ٚ ساوتتاد خان

خٛاست تؼذ اص صٖ دِص ٔی. تٛدضة اَٚ ٔاٜ . ٘ٛس ٔاٜ پیص اص ٚلت دس آسٕاٖ تٛدتی سً٘ ٚٞالَ وٓ

 .ضٛداخٓ وشدٜ است ٚ ٕٞٝ ٔاٞٓ خشاب ٔی٘ٝ، : دیذٖ ٔاٜ تٝ صٛست ٔشد ٍ٘اٜ وٙذ ٚ فىش وشد

 .دسختی ٚ آتی ٘ثٛد ـ تٝ ػىس خٛدش دس زفت فّضی ویفص ٍ٘اٜ وشد



 .تاد تٙذتش ضذ

تٛا٘ذ لٟش اب ٕ٘یآدْ تٛ آب ٚ صیش آفت. ٔا٘ذیٓواش أشٚص ٞٓ ٔی. دیٓتٛواش تشٍ٘طتٝ : صٖ فىش وشد

ضذ ٚ خٙذیذیٓ ٚ تٕاْ ٔیزمذس دػٛای دیطة تسٍا٘ٝ تٛد ٚ ٔیٌفتیٓ خٛسدیٓ ٚ ٔیضشاب ٔی. تٕا٘ذ

. وشدیٕٓ٘ی یٓ ٚ تا دػٛای تؼذ دیٍش دػٛاسٍا٘ٝ ٘ىٙدادیٓ دیٍش دػٛای تخٛاتیذیٓ ٚ ٚػذٜ ٔیضة ٔی

ست ٘ذاسی تشای تٛ دیٍش ٔشا دٚ»ی خا٘ٓ دػٛا وشدیٓ ـ ضة آٔذ تغّٓ ٚ ٌفت، وٝ خا٘ٝٔثُ آٖ سٚصی 

ٞیر ـ »ٌفت، . پطتٓ سا وشدْ. آٚسد ـ تٛ دػٛا ٌفتٝ تٛدْادای ٔشا دس ٔی« .ٌیشیایٗ دایٓ تٟا٘ٝ ٔی

. شدیٓتاص دػٛا و. اش ٚ لَٛ دادْسشْ سا ٌزاضتٓ سٚی سیٙٝ« .٘ىٙیٓ ٔضخشف ـ تیا لَٛ تذٞیٓ دیٍش دػٛا

حاال . ٔاٖ ٌشفتٚ خٙذٜ« اضالً« »ٌفت« »اصالً»ِٚی آٖ دػٛا صٚد تٕاْ ضذ، آٔذ تٍٛیذ . سٝ سٚص تؼذش

 .ضذخٛاتیذ ٕٞاٖ دیطة تٕاْ ٔیاٌش دیطة سٚی ٘یٕىت ٕ٘ی... تٍٛیذٞٓ اٌش تخٙذد، اٌش یه وّٕٝ 

 .تاالی سش، آسٕاٖ یه پاسزٝ اتش تٛد ٚ دس فضا خان تیص اص ٞٛا تٛد

لذس خطه ٘ثٛد ـ ضایذ زٖٛ آضتی لذس عٛال٘ی ٘ثٛد، ایٗآٔذٖ اص ایٗ ساٜ آٔذیٓ؟ ایٗ: دصٖ فىش وش

. ٌفتپشسیذْ ٚ تشایٓ ٔیاٌش لٟش ٘ثٛدیٓ ٔی. ضٙاسٓٞا سا ٕ٘یضایذ ٞٓ ساٜ دیٍشی تٛد؛ ٔٗ خادٜ .تٛدیٓ

وٙذ خض ٚلتی تا ٔٗ اش ٔیٌفت ٕٞیطٝ ساٜ خستٝٞا سا آٔذٜ ٚ تشٌطتٝ؛ ٔیٌفت زٙذتاس ایٗ سأٜی

 .ضٛدحاال دیٍش تا ٔٗ ٞٓ خستٝ ٔی. است

 .ٚ دس تاسیىی ٔثُ ایٗ تٛد وٝ خادٜ ا٘تٟا ٘ذاسد. دس دٚ عشف آتادی ٘ثٛد؛ ٘ٛس ٘ثٛد. خادٜ خاِی تٛد

ٞش تپٝ، والٞه . ٞاٞا ضىُ تپٝٞا تٛد، ٚ دسختٞا تٝ سثضی دسختتپٝ. دٚ عشف خادٜ سثض تٛد ٚ خشْ

خادٜ خّٛت . ٘سیٓ خٙه تٛد. ٞٛا صاف تٛد. ٞا ٌستشدٜ تٛدشیش ٔٝ سٚی والٞهذ دسضتی تٛد ٚ حلاس

 .تٛد

  خادٜ سا . دیذوشد ٚ ٔیٍ٘اٜ ٕ٘ی. ایٗ لسٕت اص خادٜ سا ی آضٙا سا دٚست داضت، ٔخصٛصأًشد خادٜ

 .دیذدیذ؛ صٖ سا ٔیٔی



 تٝ ٕٞٝ فىش . ٞا ضاد استٔثُ تسٍٝاس ٞیر اتفالی ٘یفتادٜ، ایٓ، اٍ٘٘اٜ وٗ، اٍ٘اس دػٛا ٘ىشدٜ: وشد فىش

دٞذ ٚ تشای آٖ پسش پاتشٞٙٝ دست تىاٖ ٔیتثیٗ زغٛس . خٙذد خض تٝ ٔٗوٙذ خض تٝ ٔٗ، تٝ ٕٞٝ ٔیٔی

 .دٚا٘ذٞا سا د٘ثاَ ٔاضیٗ ٔیتثیٗ زغٛس تسٝ. سٛاسای آٖ دختش ٚ تشای آٖ ٔشد دٚزشخٝتش

 .زٙذ پش٘ذٜ تاَ صد٘ذ ٚ ٌزضتٙذ

 .ثٛد٘ذ ِٚی ٞشزٝ تٛد٘ذ تاَ تّٙذ سٍٙیٗ داضتٙذغاص ٚحطی ٘: فىش وشدٔشد 

ذای تٛق اتٛٔثیُ ٔشد ص. ٔذ ٚ تٛق صدآسٚ ٔیٝتر تشسذ وأیٖٛ سا دیذ وٝ اص سٚوٝ تٝ پیٖآٔشد لثُ اص 

 .ٔشد اص وٙاس وأیٖٛ ٌزضت. داس تٛق وأیٖٛ دفٗ ضذصیش صذای وص

. ضٙاختٕ٘ی یای سٚصٞایی فشٚ سفتٝ وٝ ٔشاوٙذ؟ التذ دس سٚوٙذ؟ تٝ وٝ فىش ٔیتٝ زٝ فىش ٔی: فىش وشد

ا٘ذ؛ وشدِٜٛسص . وطیذ٘ذد٘ذ ٚ دٚستص داضتٙذ ٚ ٘اصش سا ٔیوٙذ وٝ دٚسش تٛٞایی فىش ٔیتٝ آٖ

تٛسیذ ٚ تا زطٕٟاش دستص سا ٔی! ٔحُخشٚس تی! ٌزساٖفشیذٖٚ یىی، ٘ٙش خٛش. وٙٙذِٛسص ٔی

       ٞا ی صٖٕٞٝ. ضٛداٚ ٞٓ ضیش ٔی. ذٝ تٝ خاٖ ٔٗ تیفتوٙذ وتاصٜ ضیشش ٞٓ ٔی. خٛسدشٔی

ٞشزٝ فشیذٖٚ  ٔثُ دیطة ـ. تاِطاٖ تذٜ، حاضش٘ذ ٞشواسی تشایت تىٙٙذٚ عٛس٘ذ ـ یه خشدٜ پش ٕٞیٗ

  فشیذٖٚ دس ٔاضیٗ سا تشایص تاص وٝ فمظ تشای ایٗ. ٌفت تصذیك وشد؛ ٞش پشت ٚ پالیی، ٞش ٔضخشفی

ٕٞیٗ زیضٞا سا . عٛس٘ذٞا ٕٞیٗی صٖٕٞٝ. وٙذتؼشیف ٔیتٛسذ ٚ اص ِثاسص وٙذ ٚ دستص سا ٔیٔی

ی ایٗ زٟاسضٙثٝ ٞٓ ٕٞٝ... فشیذٖٚ تاضٓ خٛاٞٓ ٔثُضٓ؛ ٕ٘یتٛا٘ٓ ٔثُ فشیذٖٚ تأٗ ٕ٘ی. خٛاٞٙذٔی

اٌش . سْٚزشا تشْٚ؟ ٕ٘ی. سْٚٔٗ ٕ٘ی. یذٖٚ تمیٝ ٞٓ خٛاٞٙذ تٛدغیش اص فش. ٞا تىشاس خٛاٞذ ضذصحٙٝ

ضٛد دایٓ تٍٛیذ، ٔدثٛس ٕ٘ی. تش ٞٓ خٛش خٛاٞذ تٛدٚ التذ تیص. سٚدالتذ ٔی. دتٟٙا تشٚ خٛاست خٛدش

دیطة دٚ سٝ تاس ٌفت؛ ٚ ٚلتی حشف صدْ دػٛا « تضٖ ـ زمذس سٍیخٛب تٛ ٞٓ زیضی تٍٛ ـ حشفی »

 .زٝ ٌفتٓ؟ یادْ ٘یست زغٛس ضذ... ٔٗ ٌفتٓ. ٘ٝ سش آٖ ٘ثٛد... فشیذٖٚ ٌفت. ضذ

ضٙیذ . ٔشد زطٕص سا یه ِحظٝ تست. سیختٚ خاضان سا تٛ ٔاضیٗ ٔی ٙدشٜ خانی تاص پتاد اص ضیطٝ

      حتی : فىش وشد .ٚ دیذ وٝ صٖ خٓ ضذ ٚ دٚتاسٜ ساست ٘طست« تشٚ»وٝ صٖ ٘شْ ٚ آٞستٝ ٌفت، 



اش سش حٛصّٝ . ص٘ذتا خٛدش حشف ٔی. وٙذتثیٗ زغٛس احتیاط ٔی. ٝ ٔٗ تخٛسدخٛاٞذ دستص تٕ٘ی

خٙذیذ ٌفت ٚ ٔیٔیخا تٛد وٝ خٛاست فشیذٖٚ االٖ ایٗالتذ دِص ٔی. ٔذٜی ٔٗ ٞٓ سش آحٛصّٝ. آٔذٜ

ضٛد ـ ٞشخا ٞستیٓ پیذایص ٔی. یست االٖ سش سإٞاٖ سثض ضٛدتؼیذ ٞٓ ٘. وشدٚ سشش سا ٌشْ ٔی

زٖٛ اص ... ضایذ... خاییٓ؟ ضایذ دػٛتص وشدٜ تٛددا٘ست ٔا آٖاص ودا ٔی ٔؼّْٛ ٘یست اص ودا ـ اصالً

 .آیذ٘ىشد، التذ خثش داضت وٝ ٔیتؼدة  دیذ٘ص

 .دس ٞٛا تٛد ،تٛی دسیا تاص تّٙذ ضذ؛ ٚ تا دسیا تا خادٜ ٍٕٞاْ ٚ ٕٞشاٜ تٛد

 .ا٘حٙای خظ ِة صٖ سا دس آیٙٝ دیذ. ٔشد سیٍاسش سا سٚضٗ وشد

 .ٞاست ـ ٔؼصْٛ ٚ تسٍا٘ٝٞاش ػیٗ تسِٝة: فىش وشد

ضذ، خا تٛد، ٕ٘یتثٛسٕص ِٚی فشیذٖٚ آٖخٛاستٓ ٕٞاٖ ٔٛلغ ٔی. د وطیذْ ِثص ِشصیذدیطة ٚلتی دا

 .یادْ ٘یست اصالً. ٘ٝ، یادْ ٘یست... ٌفت زٝ ٌفت وٝ داد وطیذْ؟. وشدػصثا٘یٓ ٔی

 .تٛی دسیا دیٍش ٘ثٛد

حاال ٔضسػٝ، ضاِیضاس، ٘اس٘دستاٖ ـ أا دسیا . دیٍش تا آخش ساٜ دسیا ٘یست: وشدوشد ٚ فىش ٔیٔشد ٍ٘اٜ ٕ٘ی

 .دیٍش ٘یست

خظ آسفاِت خادٜ ٔثُ یه خظ اضه تٛ صٛست خاوی دضت دٚیذٜ . شٔی ٞٓ دیٍش ٘ثٛدتؼذ سثضی ٚ خ

ٞایی وٝ تٝ دضٙاْ ٞا ٔثُ دٞاٖٞای ٌشٜ وشدٜ تٛد ٚ تُٛ٘ٞای دٚ عشف ٔثُ ٔطتتٛد ـ تختٝ سًٙ

 .تاصٔا٘ذٜ

دیطة تا . خٛاتیذْٚ ٔی. ٞاشی ٔاسٝخٛاست االٖ تٛ تختٓ تٛدْ تا ٕٞٝاْ ـ دِٓ ٔیخستٝ: ٔشد فىش وشد

دس ٚالغ تٝ خٛدْ ِح . ضذ خٛاتیذسٚی آٖ ٘یٕىت سفت ٚ سخت ٕ٘ی. ضتٓصثح زطٓ سٚی ٞٓ ٍ٘زا

حتی ٘یأذ تثیٙذ ودا . ٔذحتی یه تاس ٞٓ تٝ سشاغٓ ٘یا. وشدْ ـ اٚ وٝ تا صثح ساحت تٛ تخت خٛاتیذ

ٕٞیطٝ . ٘ذاسدٚلت ٘فسص صذا ٞیر. آٔذصذای ٘فسص ٞٓ ٕ٘ی. حتی غّت ٘ضد. ساحت خٛاتیذ. اْخٛاتیذٜ

ٞای ْٛ ـ ٔثُ صذای ٘سیٓ است تیٗ سالٝتایذ ٘فسٓ سا یه ِحظٝ حثس وٙٓ تا صذای ٘فسص سا تطٙ



تش ٞٓ ضذٜ ـ ضایذ اص آب ـ ٚ سً٘ ٚ تٛی ضىش ٘شْ. پٛستص. پٛستص فمظ ٘فسص ٘شْ ٘یست،. سثض ٘شْ

ٛ د، ٔثُ ٔاٞی ـ اٍ٘اس تضٛٞا سد ٔیٚ ضٙا وشد٘ص ٘شْ است ـ ٔثُ ٔاٞی ٘شْ اص الی ٔٛج. سٛختٝ سا داسد

آفتاب  خٛاتذ تذ٘ص عالیی است ٚ ٘ٛسٚلتی تٝ پطت سٚی آب ٔی. اش استآب د٘یا آٔذٜ، اٍ٘اس دسیا خا٘ٝ

، سشضاس اص آفتاب، پشتاس اص آب، سشضاس اص آفتاب. ٚ سٚی خان ٔثُ ٌٙذٔضاس است. وٙذٞاش ٌیش ٔیتٛ ٔژٜ

زغٛس ... ٞا سا تٍٛیٓتٛا٘ستٓ ایٗاٌش ٔی... ص٘ذٌی شد، ٔٛاج، پش اصٞای عالیی ٌٙذْ تسشضاس اص خٛضٝ

 تٍٛیٓ؟

 .تیشٖٚ تاد تٛد

 .صٖ ضیطٝ سا تست

داسد ٔشا تا فشیذٖٚ ٔمایسٝ  حتٕاً. وٙذداسد ٍ٘اٞٓ ٔی: وٙذ ٚ فىش وشدٔیٔشد حس وشد وٝ صٖ ٍ٘اٞص 

خٛاٞذ فشیذٖٚ دِص ٔی. فشیذٖٚی تا صٛست تشاضیذٜ ٚ سٚغٗ ٔاِی ضذٜی ٔشا صٛست خستٝ. وٙذٔی

عٛس تا ِٚی ٕٞاٖ« .ٞٛا سشد ضذ ـ ِثاس تپٛضیٓ»زٙذتاس ٌفتٓ . ٔثُ دیطة. وشدخا تٛد ٚ ٍ٘اٞص ٔیایٗ

ی آیذ ٍ٘اٞص وٙٙذ ـ ٔثُ ٕٞٝخٛضص ٔی. عٛس تا ٚلاحت ٍ٘اٞص وشدٔایٛ ٘طست ٚ فشیذٖٚ ٞٓ ٕٞاٖ

 ...ٞا ـ ٚ ایٗ فشیذٖٚصٖ

        ٔشد . صٖ ٍ٘اٞص وشد. «اش پذسسًیٛ»فت، ٔاضیٙی اص وٙاسضاٖ ٌزضت ٚ خان وشد ٚ ٔشد ٌ

 .اػتٙا تٝ خادٜ زطٓ دٚختسا سٚی صا٘ٛی صٖ تٍزاسد، ِٚی تی خٛاست تخٙذد ٚ ٟٔشتاٖ تاضذ ٚ دستصٔی

. خٛسضیذ یه  ِحظٝ تٝ ٘ٛن وٛٞی آٚیخت، تؼذ ٔیاٖ ٘شٔی دٚ لّٝ ِغضیذ ٚ فشٚ سفت تا دیٍش ٘ثٛد

 .آسٕاٖ ٔغشب لشٔض تٛد

 .دِص خٛاست صٖ ٞٓ دیذٜ تاضذ. اب غشٚب وشد ٚ دیذ وٝ خٛسضیذ پطت وٜٛ پٟٙاٖ ضذٔشد دیذ وٝ آفت

 .تشلطًٙ تش است ٚ وٙاس دسیا غشٚب عٛال٘ی. سٚدا ٔییٞٙٛص دس آسٕاٖ است، داسد تٝ دس: فىش وشد

 .ٌشفتٝآِٛدٜ تٛد، ٚ خادٜ ساوت ٚ دَسضیذ وٝ سفت، تاد تٙذتش ضذ ٚ خانخٛ



 ٞیر . ٌٛیذٞیر ٕ٘ی. اْزمذس خستٝ. اْخستٝ... زٝ تاسیه است: فىش وشدٚ ٔشد آسٕاٖ سا ٍ٘اٜ وشد 

صد خٛاب اص زطٕٓ اٌش حشف ٔی. اتیذْخٛداضتٓ ٚ ٔٗ ٞٓ ٔیاٌش خٛاتیذٜ تٛد وٙاسی ٍ٘ٝ ٔی. ذپشسٕ٘ی

 .خض خستٍی ٘ذاضت. تٝ ایٗ سفش ٘یأذٜ تٛدیٓ واش اصالً... سفتٔی

 .آسٕاٖ فمظ اتش تٛد ٚ فضا فمظ خان

 .اْ، خستٝتٛا٘ٓ، خستٕٝ٘ی. تیٙذٞاْ ٕ٘یزطٓ. تٛا٘ٓ تشا٘ٓدیٍش ٕ٘ی: فىش وشد ٔشد

 .پایاِٖی ٚ تیخٛسضیذ سفتٝ تٛد، ٔاٜ پیذا ٘ثٛد، خادٜ تاسیه تٛد ٚ خا


