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 ضاظ پٟٙبٖ ٔٗ

ٙس ؾطاغت ٚ آ٘مسض يآ ي، ٔييٙس اٌط ثٍٛيٌٛ يٌفت. ٔ يعٞب ضا ثٝ وؿيٗ چيس ايٙس ٘جبيٌٛ ئ

ٙس يٌٛ يب ٘ٝ. اٌط ٚالؼٗ آٖ عٛض وٝ ٔيت زاضز يزا٘ٓ ٚالؼ ي. ٕ٘يٛا٘ٝ قٛيوٙٙس تب ز يتت ٔياش

تف وطزٜ ثبقٙس، يوٝ ضاظقبٖ ضا فبـ وطزٜ اؾت ٚ آٖ لسض اش يآٖ ٞب ضفتٝ ثبقٙس ؾطاؽ وؿ

 يت اؾت. أب ٍٔط ٔيٗ حطف ٚالؼيٍطاٖ ثسا٘ٙس وٝ ايٍ٘فتٝ اؾت تب ز يٍط ثٝ وؿيحتٕٗ ز ذُت،

ذٛاٞس  يآٚضز ٚ ٔ يٓ، اظ اػٕبق ٚخٛزت ٔساْ ثِِٟت فكبض ٔيزا٘ٓ چغٛض ثٍٛ ي، ٕ٘يعيقٛز؟! چ

 يٙيلّجت ؾٍٙ يضٚ يعيٚالؼٗ چ ييٌٛ. يطٖٚ تب ؾجه قٛيذٛاٞس ثدٟس ث يطٖٚ. ٔيس ثَٟدَثِ

 يطٖٚ. ثطايس ثيبيضا ثكىٙس ٚ ث يذٛاٞس زض ثغط يوٝ ٔ يپٟٙبٖ، آٖ لسض لٛ يوٙس. ضاظ ئ

س افتبز، يؿتيزا٘ٓ و يوٝ ٕ٘ ييثٝ زؾت قٕب يؿٓ. اٌط ضٚظي٘ٛ يٗ ٞب ضا ٔيٗ اؾت وٝ ٔٗ ايٕٞ

قْٛ. زٚؾت ٘ساضْ آٖ  ٛا٘ٝيزس چٖٛ ٔٗ زٚؾت ٘ساضْ ييٍ٘ٛ ياؾت أب ثٝ وؿت يس وٝ ٚالؼيثسا٘

س، ٔٗ يزا٘ ي. آذط ٔٓ ضا فكبض زٞٙسيٌّٛٙٝ اْ ٚ يؾ يٙٙس ضٚيٕٝ قت ثٙكيٌفت ٘ طجياعٛض وٝ 

حتب اٌط ٚالؼٗ ثتٛا٘ٓ  ؛ؿت وٝ ثٝ زازْ ثطؾسيچ وؽ ٞٓ ٘يوٙٓ. ٞ ئ ئدطزْ ٚ تٟٙب ظ٘سٌ

ط ثٛز وٝ آٖ ٚالؼٝ زضؾت زض ٕٞبٖ قت اتفبق افتبز يزا٘ٓ تمس يٕ٘بز ثع٘ٓ. يذٛزْ ضا ثطٞب٘ٓ ٚ فط

ٗ يس ٚ ثب ذٛز ٌفت وٝ ثٍصاض ثٝ ايٕبٖ ضا قٙيصسا يب ٚالؼٗ خٙي ٓيزٚؾتب٘ٓ اظ خٗ ٌفتثب وٝ 

وٙٓ، اٌط آٖ  يع زض آٖ قت اتفبق افتبز. فىطـ ضا وٝ ٔيزض ٞط حبَ ٕٞٝ چثبثت وٙٓ.  يىي

ٚ زض وٙبض زٚؾتبٖ.  يه قت فطأٛـ ٘كس٘يثٛز.  ي، چٝ قجط زازييتغٓ ضا يظ٘سٌٚالؼٝ ٘جٛز وٝ 

زٞس.  يحبَ ٔ يّيس، ذيزا٘ يآذط ٔط ذٛزْ ثٛز وٝ قطٚع وطزْ ٚ اظ خٗ ٌفتٓ. يس تمصيقب

ه ؾٛ. فطٞبز زٚز يف ضا زضاظ وطزٜ يٚ ٞط وؽ پب يذٕبض ٘كؿتٝ ا يذصٛصٗ آذط قت ٞب. ٚلت

ٕبٖ ضا يؿت ؾٟطاة. ٔب ذٛزٔبٖ ذب٘ٝ ي٘ يعٞب قٛذيچٗ يطٖٚ ٚ ٌفت: ايضا زاز ث يثطاظخب٘ ٖٛيلّ

طت ٍ٘ٛ. طت ٚ پٍِط چِيسْ ٚ ٌفتٓ: زيظز٘س. ذٙس يآٔس٘س ٚ ٔبزضْ ضا ٔ يٓ. ٔيثربعط خٗ فطٚذت

بض يٝ... اذتظ٘س. فطٞبز پبؾد زاز: ثَ يضا ٕ٘ يٗ ٞب ٕٞٝ اـ حطف اؾت. خٗ وٝ ٚالؼٗ وؿيا

ضاٜ پّٝ پطت قس  يٞٛا ثّٙس قس ٚ اظ ثبال يچكٓ ذٛزْ ٔبزضْ ضا ثّٙس وطز٘س. ضٚ يس. خّٛيزاض

 ئجُ ضاحت يفطٞبز ضٚ ؟ف ؾط ٘رٛضزٜيوٝ پب يٙيٗ. پٛظذٙس ظزْ ٚ ٌفتٓ: حبال تٛ ٔغٕئييپب

ف يپبسْ. ٌفت: يز يف ٔط پكتَپُ يٚ اثطٚٞب ئكى يچكٓ ٞب يع قس. ذكٓ ضا زض ٔبٚضايٓ ذي٘
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 يٕف. اظ ثباليوٝ ٌطفتٝ ثٛز ف ؾط ذٛضزٜ ثٛزيٓ. اٌط پبيؾط ذٛضز! ٔٗ ٚ اصغط پكت ؾطـ ثٛز

ٙٝ يوٝ ؾ يذٛضز ٚ پكت فطٞبز زضآٔس. زض حبِ يطج تىب٘يٞٛا ضاٜ ضفت ٚ ثؼس افتبز. ا يؾطٔبٖ تٛ

وطز وٝ  يف ٔيپؿطذبِٝ اْ تؼطس. يٌٛ يذبضا٘س ٌفت: ضاؾت ٔ يف ضا ٔيثطٞٙٝ ٚ پط ٔٛ ي

ه قت ٘بٌبٜ يظز.  يف ٔيآٔس ٚ صسا يذٛاؾت ثرٛاثس ٔ يوطز. تب ٔ يقت ٞب ثّٙسـ ٔ يعيچ

ٌفت وٝ ٔحىٓ  يثٛزٜ. ٔ ياب پؿط ثچٝ يف ٘كؿتٝ ثٛزٜ. ٌٛيَٙسَـ. ضٚثطٚيث يقٛز ٚ ٔ يثّٙس ٔ

ٔبزضـ  ٚ وطز وٝ چغٛض پسض يف ٔيتؼطت آزْ ٘ىٙس. يظزٜ اؾت تٛ ٌٛقف. ذسا ضٚظ ثس ٘ص

طج يا ٌصاقتٙس ٘فؽ ثىكس. يٙٝ اـ ٚ ٕ٘يؾ ي٘كؿتٙس ضٚ يٕٝ قت ٔي٘پسضـ ضا زضآٚضزٜ ا٘س. 

ضا اظ  ٖٛيلّضٍ٘ٛاضً٘  يِِٛٝ ضا وٝ ٌطفتٓ، ثس٘ٝ ضا ٌطفت ؾٕتٓ.  يٜٛ ائ ٖٛيلّ يؾط ِِٛٝ 

ٔٗ ٞٓ  يٗ اتفبق ثطايظزْ ٚ ٌفتٓ: ثطػىؽ ا يىٔٗ. پُ يذٛزـ ثطزاقت ٚ ٌصاقت خّٛ يخّٛ

ف يت تؼطيوٝ ثطا يطج، ٕٞبٖ زذتطيا يزا٘ يٙب، ٔيثطز. ثب ٔ يف ذٛاثٓ ٕ٘يافتبزٜ. چٙس قت پ

ظزْ. ٞط چٝ زضاظ  يضفتٓ ٚ ثب ذٛزْ حطف ٔ يٗ ؾط اتبق ثٝ آٖ ؾط ٔيقسٜ ثٛز. اظ ا ٓيوطزْ زػٛا

ٚ ثطْٚ ٓ ضا ػٛض وٙٓ يقسْ. ٌفتٓ ثٍصاض خب يٛا٘ٝ ٔيثطز. زاقتٓ ز يسْ ذٛاثٓ ٕ٘يوك ئ

ط ٗ پِيؾٛاض ٔبق يطٖٚ. وٕيجطز. ثّٙس قسْ ٚ ٘صفٝ قت اظ ٔدتٕغ ظزْ ثثس ذٛاثٓ يقبثبغكٟط 

ٔحٛعٝ ذطاة ثٛز٘س. اِجتٝ ٘ٛض  يسْ. چطاؽ ٞبيثكْٛ. زٚ ؾٝ قت ثٛز وٝ ضؾذٛضزْ تب آضاْ تط 

س ٚ يوك يآٔس. ٞٛضٜ ٔ ئ يچٝ ثبز يزا٘ يوطز. ٕ٘ يظ ضا ضٚقٗ ٔئح يٝ ٞب وٕيٕٞؿب

زا٘ٓ چغٛض ثٛز،  يت ٚ زض ضا اظ پكت لفُ وطزْ. ٕ٘يضفتٓ زاذُ ؾٛئزاز.  يزضذت ٞب ضا تىبٖ ٔ

ه ٘فط زؾت يخب ثٝ خب قسْ ٚ ازأٝ زازْ: اٍ٘بض  ي... وٕذٛاؾت ذٛاثٓ ثجطز ي، تب ٔيزا٘ ئ

ه ثبض تٕبْ چطاؽ ٞب ضا يزاز. چٙس ثبض ثّٙس قسْ.  يوتفٓ ٚ تىب٘ٓ ٔ يٌصاقت ضٚ يف ضا ٔيٞب

ٙت. ػبلجت يوبث يٚ حٕبْ ٚ حتب لفؿٝ ٞب ييت ضا ٌكتٓ. زاذُ زؾتكٛيضٚقٗ وطزْ ٚ وُ ؾٛئ

وطز ثٝ زٚزٞب قىُ  ئ يوٝ ؾؼ يفطٞبز زض حبِسْ. يٞٓ تٕبْ چطاؽ ٞب ضا ضٚقٗ ٌصاقتٓ ٚ ذٛاث

ترٕه ثطزاقتٓ ٚ  ئكتٍ٘ٛ.  يثٝ وؿ يقس face to face       اٌط ثبٞبـثسٞس ٌفت: 

ٗ عٛض قسٜ ثٛز. يوٙس. ٔبزضْ ٞٓ ٕٞ يت ٕ٘يٍط ضٞبيز ييثٍٛ يٌفتٓ: چطا؟ ٌفت: اٌط ثٝ وؿ

، يزا٘ يس. ٔٙٙيث يٕ٘ ضا قىؿتٓ ٚ پٛظذٙس ظ٘بٖ ٌفتٓ: خٗ ضا وٝ آٖ عٛض ٚاضح يترٕه غاپٙ

زاضز،  ي، اؾٓ ذٛثيساضيٗ ذٛاة ٚ ثيث يحبِت ،يزا٘ يوٝ آزْ، ٔس ؾطاغت يآ ئ يخٗ ٚلت

طج يس. فطٞبز ٚ ايآ يفمظ زض آٖ حبِت ؾطاؽ آزْ ٔ .ساضي٘ٝ ثٚ ذٛاة اؾت ٘ٝ وٝ ا٘ؿبٖ  يحبِت
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طج ٌفت: يزضقت قسٜ. ا يوطز٘س. ٔبت ٚ ٔجٟٛت ثب چكٓ ٞب يٞط زٚ ظَُ ظزٜ ثٛز٘س ٚ ٍ٘بٞٓ ٔ

 يه قت تٟٙب ٔيكبٖ خٗ زاقت. يض ثعضي زٚؾتٓ ذب٘ٝ سؿت. پيٗ عٛض ٘ي٘ٝ. اصّٗ ٞٓ ا

ٔدجٛض ثٛز. پسض ثعضٌف ضفتٝ ثٛز ٔؿبفطت ٚ آ٘دب ضا ؾپطزٜ ثٛز  يذٛاؾت آ٘دب ثرٛاثس. ثٝ ٘ٛػ

 ئٛٞب يضٚ يزؾتوطز٘س ٕٞطاٞف قٛ٘س.  يفت ترٓ ٌٕ٘ ئ ٔفزؾت اٚ. ثٝ ٞط وساْ اظ الٛا

ْ ٚ سيف ذٙسِٟثِ يوطزْ. وّ ئٗ ٞٓ اِٚف ٔثُ تٛ فىط ٔ س ٚ ازأٝ زاز:يضٚغٗ ظزٜ اـ وك

ذٛز ثٝ  ييقس. زض زؾتكٛ يط زٚـ حٕبْ ثبظ ٔيق .يٌصاقتٙس ثرٛاث يٕٞطاٞف قسْ. ٍٔط ٔ

ٓ ٚ ٍ٘بٜ يسيزٚ يغ ٔيؾطثؿتٙس.  يوطز٘س ٚ زٚثبضٜ ٔ يرچبَ ضا ثبظ ٔيذٛضز. زض  يذٛز ثٝ ٞٓ ٔ

 يعيذٛزت چ يس، تٛ ٞٓ ثب چكٓ ٞبيسيوؽ ٘جٛز. پٛظذٙس ظزْ ٚ ٌفتٓ: ز چيٓ، ٞيوطز ئ

س. ٘ٙساظيٕٞبًٞٙ وطزٜ ثبقس تب تٛ ضا زؾت ث يٍطيس ثب زٚؾت زياصّٗ اظ ودب ٔؼّْٛ، قب !يسي٘س

ٙچ ٚ ٌفت: يٖٛ چٟبضزٜ ايعيس. چكٓ زٚذت ثٝ تّٛيط ؾطـ ٚ زضاظ وكيطج زؾتف ضا ٌصاقت ظيا

وٙٙس. اظ ذٛزـ  يٝ ٔيفبؾس تغص يخٗ ٞب اظ غصاقٛز.  يضـ ٕ٘ٓ ثبٚييٌٛ يثطٚ ثبثب. ٞط چٝ ٔ

س، يزا٘ يٌفتٓ: اصّٗ ٔ وطز٘س. يرچبَ ضا ثبظ ٚ ثؿتٝ ٔيٗ ثٛزٜ وٝ زض يٕٞ يف. ثطايوٝ ٘ٝ، اظ ثٛ

س، يزا٘ يٙساظْ. اصّٗ ٔيذٛاؾتٓ زؾتتبٖ ث يثٛز. ٔ يقٛذ وٝ ٌفتٓ ييعٞبيتٕبْ چ يىئٗ 

 يت ثّىٝ ٚؾظ ٔحٛعٝ ٔيضْٚ ثبؽ ٚ زضؾت ٘ٝ زاذُ ؾٛئ يٗ عٛض قس أكت ٔيحبال وٝ ا

 يٝ ٔيقس٘س. فطٞبز ٌفت: تٛص ديٞبز ٞط زٚ ؾططج ٚ فيب ٘ٝ. ايؿت ٞ يعيٙٓ ٚالؼٗ چيذٛاثٓ. ثج

ٗ خب ثرٛاة. ثّٙس يٓ، قت ٞٓ ٕٞيٗ خب ثب ٞٓ ٘كؿتٝ ايطج ٌفت: ٕٞي. ايٗ وبض ضا ٘ىٙياوٙٓ 

سْ ٌفتٓ: ٘ٝ. يپٛق يزاقتٓ ٚ ٔ ئجُ پكت ؾطْ ثطٔ يٙٓ ضا اظ ضٚيوٝ قّٛاض خ يقسْ. زض حبِ

ب يس يتيٙٓ ٚالؼيس ثجييبيتبٖ ثبثت وٙٓ. ٚ ثّٙستط زاز ظزْ: خٗ ٞب، خٗ ٞب، ثيذٛاٞٓ ثٝ ٕٞٝ  ئ

زاز ٌفت:  يوٝ زؾتف ضا زض ٞٛا تىبٖ ٔ يس. فطٞبز ثّٙس قس. زض حبِييبي٘ٝ. فالٖ فال٘تبٖ اٌط ٘

 ضاٗ يتٛ حتب اآٖ ٞب ٕٞٝ خب ٞؿتٙس. لطآٖ ٞٓ آٔسٜ. قٙٛ٘س. ٘بْ خٗ زض  يت ضا ٔيؾبوت. صسا

س ٚ ٔؿرطٜ يسا وٙيٍط ضا پيز يىيزؾتٓ ضا زض ٞٛا تىبٖ زازْ ٚ ٌفتٓ: ثطٚ ثبثب،  ؟!يٞٓ لجَٛ ٘ساض

ثطزاقتٓ. آٔسْ زض ضا اض ٛيسٜ ثٝ زيچؿج يسيٙٓ ضا اظ خبوّيچ ٔبقيس. زؾت ا٘ساذتٓ ٚ ؾٛئياـ وٙ

تت يٓ اشيذٛاؾت ي، ٔييٌٛ يٌطفت. ٌفت: اصّٗ تٛ زضؾت ٔس ٚ زؾتٓ ضا يثبظ وٙٓ وٝ فطٞبز پط

ٙدب ثرٛاة ٚ أكت ثبؽ ٘طٚ. ي. ٕٕٞبٖكِيپ ٓ. ثٕبٖيٗ وبض ضا ٘ىٙيٍط ايٓ وٝ زيزٞ يٓ. لَٛ ٔيوٙ

سْ ٚ ٌفتٓ: اصّٗ اظ ِح قٕب ٞٓ يآٚضز٘س. زؾتٓ ضا پؽ وك يٍط ٚالؼٗ زاقتٙس وفطْ ضا زض ٔيز
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فتٓ يذٛاٞٓ ضاٜ ث يؾبظ تبظٜ ٞٓ ٌطفتٝ اْ، ٔ ييه چبيذٛاٞٓ أكت ضا ثبؽ ثرٛاثٓ.  يوٝ قسٜ ٔ

 ٙىبضياـ. ٌفت: ٘ىٗ ا يكب٘يپ يطج ثب وف زؾت ٔحىٓ ظز ضٚيعْ. ايٚ ٕٞٝ خب ضا آة خٛـ ثط

ٗ يظٔ يٙىبض ضا ٘ىٗ. خٗ ٞب ٞٓ ٔثُ ٔبٞب ثچٝ زاض٘س. ثچٝ ٞبقبٖ ضٚي. ثطٚ ثرٛاة أب الالُ اضا

ٍط خٛاثكبٖ يوٙٙس. ز يت ٍَِٕ٘ط ِٚيز يضا ثؿٛظا٘ٚ ثچٝ ٞبقبٖ  يعيذٛاثٙس. اٌط آة خٛـ ثط ئ

زاذُ اَ ٘ٛز  ْسيزض آپبضتٕبٖ ضا ثبظ وطزْ ٚ ٔحىٓ پكت ؾطْ ثٝ ٞٓ وٛفتٓ. پط يْ. وفطزضا ٘سا

طج ٞط زٚ پكت ؾطْ يْ وٝ فطٞبز ٚ اسيٚ ٌبظـ ضا ٌطفتٓ. پط قتبة زٚض ظزْ ٚ زٚض قسْ. زس يؾف

ه ثبض يظز٘س.  يت ظً٘ ٔيقس. خٛاة ٘سازْ. ثٝ تطتّٓ ثّٙس يزؾت تىبٖ زاز٘س. ثؼس ٞٓ ظً٘ ٔٛثب

وطزْ ػدت  يثب ذٛزْ فىط ٔ طج. ػبلجت ذؿتٝ قسْ ٚ ذبٔٛقف وطزْ.يه ثبض ايٞبز ٚ طف

طٖٚ. ا٘ساذتٓ زض يط ظزْ ثيغس ا٘ساظ٘س. اظ ٔدتٕغِ يمكبٖ ضا زؾت ٔيٞؿتٙس وٝ ضف ييوثبفت ٞب

 ياظ ضٚثطٚ ٔ يٙيته ٚ تٛن ٔبق يخبزٜ ذّٛت ثٛز. ٌبٞٚ ضا٘سْ ؾٕت ثبغكٟط.  ياصّ يخبزٜ 

خبزٜ  يزٚ ؾٛ يچطاؽ ٞب يٕؿٛوَ آٖ قت ٔبٜ وبُٔ ثٛز. ٘ٛضِ٘جٛز.  يط ٔٗ وؿيآٔس أب ٞٓ ٔؿ

تٛخٝ اْ ضا خّت وطز. ؾطػتٓ ضا وٓ وطزْ. حسؾٓ  يعيه آٖ چي زؾت ا٘ساظٞب. يافتبز ضٚ ئ

، يذبو يٝ يحبقخّٛتط اظ  يؿتبزٜ ثٛز وٕيز. اثٛ يس ٞٓ ظٖ خٛا٘يب قبيزضؾت ثٛز. زذتط 

ه تط ضفتٓ ٚ تطٔع وطزْ. ي٘عز !وطز ياظ چطاؽ ٞب. آٖ ٔٛلغ قت آ٘دب چٝ ٔ يىيط ٘ٛض يزضؾت ظ

ف يوطٖٚ. يرتٝ ثٛز ثيبٜ ضيؾ ياظ ؾٕت چپ ضٚؾط اـ ييعال يثبفتٝ قسٜ  ئٛٞب يعطٜ 

 ييسْ: ذب٘ٓ خبيٗ زازْ ٚ پطؾييكٝ ضا پبيق ضا ثب زٚ زؾت ٌطفتٝ ثٛز. يزؾتٝ زاض ضٚقٙ يظ٘ب٘ٝ 

أب اٚ ظٚز خّٛ آٔس. آضاْ ٚ وٙٙس  ي٘بظ ٔ يوٕ غٗ ٔٛالئؼِٕٛٗ اوثطقبٖ زض ا ؟سيثط يف ٔيتكط

سْ ٚ يذٛاٞٓ ثطْٚ ذب٘ٝ. ذٙس يوٙٓ. ٔ ئ يذٓ قس ٚ ٌفت: زض ثبغكٟطٞب ظ٘سٌ ئٛلط وٕ

زض خّٛ ضا ثبظ وطز ٚ ٚاضز ٓ. يس زض ذسٔتبٖ ثبقيؿت. افتربض ثسٞيىيطٔبٖ يٌفتٓ: چٝ ذٛة. ٔؿ

سٜ ي٘س يچ زذتطيحف ضا اظ ٞيزاقت. ِجرٙس ّٔ يلكٍٙ يزضقت ٚ ٔػٜ ٞب يچكٓ ٞب قس. چٝ

ت يف وٙٓ. ثٝ ذٛزْ َّٟ٘غَذٛاؾت ٕٞبٖ ِحظٝ ثپطْ ٚ ثَ يوطز وٝ زِٓ ٔ يٍ٘بٞٓ ٔ يثٛزْ. خٛض

آضاْ ز٘سٜ ضا خب ظزْ غ ٘ىٗ. يؿت. ذٛزت ضا ضبيٞٙٛظ ٔٛلؼف ٘ ؟!يوٙ يظزْ وٝ آضاْ ثبـ، چٝ ٔ

ه ِحظٝ خب ذٛضزْ أب يٌفت: وبج.  ؟سيضٚ يبثبٖ ثبغكٟطٞب ٔيسْ: وساْ ذيٚ حطوت وطزْ. پطؾ

ثبغكٟط ٔٗ ٞٓ ، سيزا٘ ئغ ذٛزْ ضا خٕغ ٚ خٛض وطزْ. ٌفتٓ: وبج! چمسض خبِت. يؾط

ٗ ثٝ ياضغطاة زاقتٓ ٚ ا يس؟ ثطػىؽ ٔٗ وٝ وٕيقٕب ؾبوٗ وساْ وٛچٝ ٞؿتٕٞب٘دبؾت. 
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. ثبظ ٞٓ خب ذٛضزْ. ره پٙحئظز. ٌفت:  يآضاْ حطف ٔ يّيت وطزٜ ثٛز اٚ ذيِحٙٓ ٞٓ ؾطا

 ره پٙحئقٕب ٞٓ ؾبوٗ س؟ ٌفت: ئب ٞؿت يٝ يٕٞؿب يؼٙي. ره پٙحئغ ٌفتٓ: يؾط

 ياـ ضا ؾبذتٝ اْ. ثؼض يس؟ ٌفتٓ: ؾبوٗ ؾبوٗ وٝ ٘ٝ، وبُٔ ٘ؿبذتٕف. فمظ ٍٟ٘جب٘يٞؿت

زاقت. ظَُ ظزٜ ثٛز  يْ ثط ٕ٘ظٍَ٘بٞف وطزْ. چكٓ اَ يط چكٕيظضْٚ آ٘دب.  ئ يحيٚلت ٞب تفط

 يؽ ػطق ٔيط ٍ٘بٞف زاقتٓ ذيظوطز ٚ ٘ٝ ضٚثطٚ.  يصٛضتٓ. ٘ٝ ثٝ ضاؾت ٍ٘بٜ ٔ يٓ ضٚئؿتم

س. ؾىٛت ٚ يضا ا٘تربة وطزٜ ا يذٛث يٓ. ٌفتٓ: خبيوٙ ئ ئب ٕٞب٘دب ظ٘سٌ يٌفت: ِٚ قسْ.

وٙٓ. اٌط پَٛ زاقتٓ  ئ يچ خب ٘ساضز. ٔٗ زض آپبضتٕبٖ ظ٘سٌيوٝ ثبغكٟطٞب زاضز ٞ يآضأك

چٟبض  ي، ٔؼٙبيزا٘ يآپبضتٕبٖ ٚخٛز ٘ساضز، ٔاظ ضفتٓ ٕٞب٘دب. ثستط  يؾبذتٕف ٚ ٔ يوبُٔ ٔ

س. يبيقبٖ ثس اظ آة زض ث يىيت يٝ ٞبيتٕبْ ٕٞؿب يزٞس. ذسا ٘ىٙس تٛ يضا ٕ٘ ياذتصبص يٛاضيز

 ئ يب ظ٘سٌقٛز. قٕب چٙس ؾبَ اؾت وٝ زض ثبغكٟطٞ يت ضُثٛزٜ ٔظَف اَيآٖ ٚلت اؾت وٝ آؾب

ؿت يٚلت ٘ يّيٞب ذؾبَ! ثبغكٟط يّيت. ٔتؼدت ٌفتٓ: ذؾبَ اؾ يّيس. ٌفت: ذيس؟ ذٙسيوٙ

ه قت ي. ٔٗ يپط ثٛز اظ افغب٘، يزا٘ ئوطز قت ثٕب٘س.  يوٝ آثبز قسٜ. لجّٗ ٞب آزْ خطأت ٕ٘

ٔتؼدت تط ٍ٘بٞف وطزْ. ٌفتٓ:  ؟سيتطؾ يس. ٌفت: اظ ٌطي ٔيسْ. ثبظ ٞٓ ذٙسيٌطي ٞٓ ز

ثب ذٛزْ زاضز!  يچٝ تطؾ ؛عْيٌطي ٌطؾٙٝ آٖ ٞٓ زض ظٔؿتبٖ تطؼ ٘ساضز؟! ٌفت: ٘ٝ ػع يؼٙي

ٔساْ  ييٖٛ خّٛيوبٔآٔس.  ئ يپلُٓ يس ٞٓ خّٛياؾت. قب يجيوطزْ وٝ چٝ زذتط ػد يفىط ٔ

غ زؾتٓ ضا يه آٖ ٔتٛخٝ قسْ وٝ ضفتٝ اْ ؾٕت ٔربِف. ؾطيثطز.  يٗ ٔيي٘ٛضـ ضا ثبال ٚ پب

 !س. ٌفت: حٛاؾت ودبؾتيثّٙس ذٙسس ٚ ضز قس. يوك ئٕتس ثٛقٖٛ يٌطفتٓ ثٝ ضاؾت. وبٔ

 يضٚ ياظ ثؿتٝ زؾتٕبَ وبغصٕبٖ قس. ِّٝ ؾىٛت حبئِيتّد. چٙس ثب٘ يِجرٙس ظزْ. ِجرٙس

ف. َٔسَييپب ئ يط چكٕيٞٙٛظ ظاْ ضا پبن وطزْ.  يكب٘يثطزاقتٓ ٚ ػطق پ يزاقجٛضز زؾتٕبِ

سْ: حبال يبط پطؾيحف ٔحٛ قسٜ ثٛز. ثب احتيوطز. ِجرٙس ّٔ يٗ ثبض ثٝ ضٚثطٚ ٍ٘بٜ ٔياِٚ يثطا

 يؾطذف. زٚثبضٜ چكٓ ا٘ساذت ضٚ يِت ٞب يزٚثبضٜ ِجرٙس ٘كؿت ضٚ ؟ٞؿت ياؾٓ قٕب چ

سٜ ثٛزْ. ياْ ز يوٝ زض تٕبْ ظ٘سٌ يا يآث يٗ چكٓ ٞبيثٛز٘س. لكًٙ تط ئٗ. ٍ٘بٜ وطزْ. آث

س ياؾت! قب يٍط چٝ ؾؤاِيٗ زيسْ وٝ ايس؟ اظ ذٛزْ پطؾيآ يذٛقتبٖ ٔ يٌفت: قٕب اظ چٝ اؾٕ

ٌفت: ٘كس.  ٓ.يآ يٗ ٞٓ ذٛقٓ ٔيٌفتٓ: آضظٚ. اظ ٘بظ٘ ٚ وٙس. ِجرٙس ظزْ يلصس زاضز ثبٞبْ ثبظ

ٍ٘بٞف ؟ ٌفتٓ: آضظٚ. آضظٚ لكًٙ تط اؾت. سيآ يكتط ذٛقت ٔياظ وسأف ث ؟ب آضظٚيٗ ي٘بظ٘
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 ٕٞبٖٔٗ ٞٓ اؾٓ فطٚ ضفت. ٌفت: پؽ  يٝ زاز ٚ زض صٙسِيزٚثبضٜ ضفت ؾٕت ضٚثطٚ. وبُٔ تى

اؾت!  يا يٍط چٝ خٛض ثبظيٗ زيوطزْ وٝ ا يثب ذٛزْ فىط ٔسْ. يثبض چٙسْ ذٙس يثطا آضظٚؾت.

زؾت زؾت  يٗ عٛض ضفتبض وٙس. وٕيٗ ثطذٛضز ايزض اِٚ يسْ ثٛزْ وٝ زذتطيتب آٖ ظٔبٖ ٘س

عْ، يس؟! ٌفت: ٘ٝ ػعيقٛ يٕ٘٘بضاحت  ،تبٖ ثپطؾٓظِاَ يس، اٌط ؾؤاِيبط ٌفتٓ: ثجركيوطزْ ٚ ثب احت

س. يف ضا ثؿت ٚ ذٙسيس. چكٓ ٞبيثّٙس ذٙس ثبظب ٔتأُٞ. يس يثپطؼ. ٌفتٓ: قٕب... قٕب ٔدطز

لجّٗ  يؼٙيؿت؟ يس قسْ ٚ ٌفتٓ: ٔٙظٛضتبٖ اظ حبال چيؾف ٚ ٌفت: حبال وٝ ٔدطزْ. ؾطخ

٘كس. ثب ٕٞبٖ ٗ يسْ اظ زؾتٓ ٘بضاحت قٛز أب چٙيس؟ تطؾياظ ٞٓ خسا قسٜ اٚ  سيٜ اثٛزٔتأُٞ 

ه ثبض ثّىٝ ي. لجّٗ ٔتأُٞ ثٛزٜ اْ. ٘ٝ ياظ چٟطٜ اـ ثٛز ٌفت: آض يخعئ ييح وٝ ٌٛيِجرٙس ّٔ

 يسْ: زضؾت ٔتٛخٝ ٕ٘يپطؾ !ؿتيٍط چٝ خٛاثيٗ زيچٙس ثبض. ثب ذٛزْ فىط وطزْ وٝ اٚ ٗ يچٙس

س. ذٙسٜ اـ ٞٓ لكًٙ ثٛز. اصّٗ يْٛ ثّٙس ذٙسؾثبض  يثطا !سيچٙس ثبض اظزٚاج وطزٜ ا يؼٙيقْٛ. 

 يٓ ٍ٘بٞف وطزْ. اظ ٘ٛن ضٚؾطيكتط اظ چٙس ثبض. ٔؿتميٌفت: ثف لكًٙ ثٛز. يوبضٞب يٕٞٝ 

چٝ بز ثبقس. يؾِِٙتبٖ ظ يّيس وٝ ذيآ يتبٖ ٌِٕٟ٘فتٓ: ثِپبقٙٝ ثّٙسـ.  يوفف ٞب يتب ضٚ ئكى

زٚثبضٜ ثٝ ضٚثطٚ  ؟!زؾتٓس يزٞ يس ٔيس ٞٓ زاضيس ٞٓ... قبيس؟! قبيٚاج وطزٜ ازعٛض چٙس ثبض اظ

ط خبزٜ زضؾت ٔؼّْٛ ٘جٛز. ٘ٛض ثبال يٖ ٔٙغمٝ ذطاة ثٛز٘س ٚ ٔؿآ يٍ٘بٜ وطزْ. اوثط چطاؽ ٞب

؟ زٚثبضٜ ٍ٘بٞف يظ٘ يؿت وٝ حسؼ ٔيعيكتط اظ آٖ چيث يّيؾٗ ٔٗ ذٌفت:  يخسظزْ. 

ثب چؿجب٘ف.  ئكى يثطاق ٔب٘تٛ يحتب ته ته زوٕٝ ٞبوطزْ. ثبظ ٞٓ اظ ٘ٛن ؾط تب ٘ٛن پب. 

٘مسض بفٝ اْ اِيل يؼٙيآٚضز.  يٍط ٚالؼٗ زاضز قٛضـ ضا زض ٔيوطزْ وٝ زذتطٜ ز يذٛزْ فىط ٔ

خّٛ. ثطػىؽ ٔٗ  يكٝ يه ثٛز ثرٛضز ثٝ قيه آٖ تطٔع وطزْ. ؾطْ ٘عزيٝ احٕك ٞبؾت. يقج

 ياٚ اصّٗ تىبٖ ٘رٛضز. ثطٌكتٓ ٚ پكت ؾطْ ضا ٍ٘بٜ وطزْ. ٌفت: حسؾت زضؾت اؾت. ٔ

زٚض  يٌفتٓ ثٍصاض ذٛزـ ثفٟٕس. ػصجب٘ أب يضا ضز وطزٜ ا بثبٖ وبجيذوٝ ٓ يت ثٍِٟٛذٛاؾتٓ ثِ

ثبٚض وٗ اظ ٔصبحجت  .ت ٘جٛزيچٓ ٌفت: ٘بضاحت ٘جبـ. لصسْ اشيپ يس آٖ عٛض ٔيز يظزْ. ٚلت

 ثط آتف ثٛز. يٓ. حطفف ثؿبٖ آثيثب ٞٓ ثبق يكتطيذٛاؾتٓ ظٔبٖ ث يثطزْ. ٔ يثبٞبت ِصت ٔ

 يه اظ ضٚيف تبظٜ پط قسٜ ثٛز. ثب ز٘سٜ يبثبٖ ضا وٙسٜ ثٛز٘س ٚ خبيٓ. ؾط ذيبثبٖ وبج قسيٚاضز ذ

ٗ يُ اعطاف ٔحُ وٙس ٚ وٛ ا٘ساذت ٚ ٌفت: لجّٗ ٞب اثٝ ذبن ٚ ذُ يضز قسْ. ٍ٘بٞ يثطآٔسٌ

أب حبال  ٚ ازأٝ زاز: سيوك ي. آٞيبضزيّئ يالٞبيٚ يبثبٖ ثٛز. ٍ٘بٞف ضفت ضٚئٙغمٝ وبّٔٗ ث
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ٗ ياظ ا يّيذ، يزا٘ ئسْ. يف ذطيٗ ثبغكٟط ضا ٞكت ؾبَ پيسْ: ٔٗ ايآثبز قسٜ. پطؾ يّيذ

س. ٌفت: يس؟ زٚثبضٜ آٜ وكيٙدب ؾبوٙيالٞب آٖ ظٔبٖ ٞٓ ثٛز. ٍٔط قٕب چٙس ٚلت اؾت وٝ ايٚ

. ضاؾتف... يوٙ يٓ ٞطٌع ثبٚض ٕ٘يمف ضا ثٍٛيٓ وطز ٚ ازأٝ زاز: اٌط ظٔبٖ زلِٟٚلت. ضٚ ثِ يّيذ

ٞبٔبٖ تب  يّيٓ. ذيٓ ثطٚيسا وٙس، ٔدجٛضيٗ عٛض ازأٝ پيقٕبٞب ا يضاؾتف... اٌط لطاض ثبقس آثبزا٘

ٔتؼدت  !وطز يصحجت ٔ يٓ. ضاخغ ثٝ چيقّٛؽ ضا زٚؾت ٘ساض يحُ ٞبٔحبال ضفتٝ ا٘س. ٔب 

ره ئ يسْ زضٖٚ وٛچٝ يچيپ !سيضا زٚؾت ٘ساض يؿت؟ چطا آثبزا٘يسْ: ٔٙظٛضت اظ ٔب چيپطؾ

كتط اؾت. يف ثيٗ ٔٙغمٝ آثبز ثكٛز أٙتيزض ا يكتطيث يپٙح ٚ ازأٝ زازْ: ٞط چٝ ثبغكٟطٞب

س. پٛظذٙس ظز. يٙدب ثرٛاثٓ. ذٙسيوطزْ قت ا يف ٔٗ وٝ خطأت ٕ٘يچٙس ؾبَ پ، يزا٘ ئ

ال يؾبوٗ وساْ ٚ ؟ؿتٓيودب ثب يط ٌفتٓ: ضاؾتىَٗ زٚ. اظ حطوتف زِرٛض قسْ. پَياٗ ئب ث يعيچ

. ثٝ تؼدت وطزْؿت. ياقبضٜ وطز ٚ ٌفت: وٙبض آٖ ثبغكٟط ثب ضً٘س؟ ثب اٍ٘كت ثٝ زض لطٔع يٞؿت

ؾؤاَ ٚ خٛاة آضاْ پبضن وطزْ ٚ ٔتؼدت ٍ٘بٞف  يٗ ٚخٛز ثيوطز. ثب ا يثبغكٟط ٔٗ اقبضٜ ٔ

قطٚع وطز ثٝ پبقٙٝ ثّٙسـ ضا زضآٚضز.  يوفف ٞب يىيس. زؾت ا٘ساذت ٚ يوطزْ. ثبظ آٜ وك

وٙس.  يتف ٔياؾت ٚ اشٜ ضفتٗ َٚضَْ وطزٜ زض اثط ضا ييوطز ٌٛ يضفتبض ٔ يخٛضف. ئبِف پب

ه آٖ چكٕٓ يٗ ضا ضٚقٗ وطزْ. يتبٖ چطاؽ ضٚقٗ وٙٓ. چطاؽ ؾمف ٔبقيس ثطايٌفتٓ: ثٍصاض

وٛتبٜ تط اظ  يّيف وٛتبٜ ثٛز. ذيآٚضزْ. وف پب يٗ ثبض ٚالؼٗ زاقتٓ قبخ زض ٔياف. يافتبز ثٝ پب

ه ِحظٝ يوطز.  يف ضا پٟٙبٖ ٔيپب يسٜ ثٛز وٝ فطْ ٚالؼيپٛق يجي. خٛضاة ػديػبز يآزْ ٞب

ٗ يزٞس. زذتط ثٝ ا يٕ٘ يع ضا ثب ٞٓ ثٝ وؿيچ ٚلت ٕٞٝ چيثٝ شٞٙٓ ذغٛض وطز وٝ ذسا ٞ

ٗ وفف ٞب يزاز ٌفت: ضاٜ ضفتٗ ثب ا يف ضا ٔبؾبغ ٔيوٝ پب ي٘بلص اِرّمٝ اؾت. زض حبِ يذٛقٍّ

زض ضا ثبظ  ت.ٓ الظْ اؾيٝ قٕبٞب ثكٛيٙىٝ قجيا يقٛز أب ثطا يٚلت ٞب ٚالؼٗ ؾرت ٔ يثؼض

زا٘ٓ چٝ ٔست  يبزٜ قس. زض ثبغكٟطْ ضا ثبظ وطز ٚ ضفت تٛ. زض ضا پكت ؾطـ ثؿت. ٕ٘يوطز ٚ پ

طٖٚ. زؾت ا٘ساذتٓ وٝ يسْ ثيٕٞبٖ عٛض اٍ٘كت ثٝ زٞبٖ آ٘دب ٔب٘سٜ ثٛزْ. ؾطْ ضا تىبٖ زازْ. پط

اظ پكت لفُ سٜ ثٛزْ وٝ يزض ثبظ ثٛز! ٘س !لفُ قسٜ ثٛز يسْ لفُ اؾت. وِيزض ضا ثبظ وٙٓ وٝ ز

بزْ ضفتٝ يرتٓ. اظ ثؽ اؾتطؼ زاقتٓ يٙٓ. ٕٞٝ خب ضا ثٝ ٞٓ ضيقٛز. زٚثبضٜ خؿتٓ ؾٕت ٔبق

ف وطزْ. يسايٌكتٗ زض صٙسٚق ػمت پ يضا ودب ٌصاقتٝ اْ. آذط ؾط پؽ اظ وّ ثبغكٟط سيثٛز وّ

ٓ يضفت. زؾت ٞب يٗ افتبز. زاذُ لفُ ٞٓ زضؾت ٕ٘يٍٞٙبْ ثطٌكتٗ چٙس ثبض اظ زؾتٓ ثٝ ظٔ
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چ يضٚقٗ قس. ٞ يزضآٚضز ٚ ثب ثسثرت يس ثطق ٔحٛعٝ ثبظ ثبظيس. ثب زضزؾط ضفتٓ تٛ. وّيطظِ ئ

ٚ حٕبْ ضا ثبظ  ييت ضا ثبظ وطزْ. تٕبْ چطاؽ ٞب ضا ضٚقٗ وطزْ. زض زؾتكٛيزض ؾٛئوؽ ٘جٛز. 

چ وؽ ٘جٛز. ٔبت ثٛزْ. يٚ پكت ته ته زضذت ٞب ضا ٌكتٓ. ٞ چطاؽ لٟٜٛ ثطزاقتٌٓصاقتٓ. 

ؿتبزٖ. چٝ قسٜ ئدؿٕٝ ثط خب ذكه ثٛزْ. ٘ٝ تٛاٖ ضفتٗ زاقتٓ ٚ ٘ٝ تٛاٖ ا ٗئجٟٛت ثٛزْ. ػ

كٍٖٛ ٌطفتٓ. يٌٛـ ذٛزْ. پكت زؾتٓ ضا ٘ ئحىٓ ظزْ تٛ ؟ساض ثٛزْيب ثيذٛاة ثٛزْ  !ثٛز

طج افتبزْ. ٚ تبظٜ يفطٞبز ٚ ا يبز حطف ٞبيٚ تبظٜ آٖ ظٔبٖ ثٛز وٝ ٔحىٓ وٝ ذٖٛ آٔس.  يخٛض

عٞب ٌفتٝ ثٛزْ ٚ چٝ فحف ٞب ٘ثبض خٗ ٞب يوٝ ذٛزْ ثّٙس ثّٙس چٝ چبزْ آٔس يآٖ ظٔبٖ ثٛز وٝ 

س اظ زؾتٓ يسْ ٚ خؿتٓ ؾٕتف. وّيسْ ٚ خٟيزض پكت ؾطْ ٔحىٓ ثٝ ٞٓ ذٛضز. پطوطزٜ ثٛزْ. 

سٜ اْ پبضٜ قس ثب يقّٛاض تبظٜ ذط يٗ ذٛضزْ. ظا٘ٛيف وٝ ذٛزْ ٞٓ ظَٔٔٗ افتبز. آٔسْ ثطزاضَيثٝ ظٔ

ثبظ ضا وٝ ٞفتٝ ٞب ثبٞبْ ثٛز. زض  يا يسٌيسْ ٘ٝ ضطة زيفٟٕٗ حبَ ٘ٝ آٖ ضا ٕٞبٖ ِحظٝ يا

ؿتبزْ. يبثبٖ وبج ايؾط ذٙٓ قسْ ٚ ٌبظـ ضا ٌطفتٓ. يآ٘ىٝ ثجٙسٔف ؾٛاض ٔبق يوطزْ ٚ ث

س. ٚ اظ آٖ قت قطٚع يِطظ يس. اصّٗ تٕبْ ثس٘ٓ ٔيِطظ يٓ ٔيغطق ػطق ثٛز. زؾت ٞب ٓيَكب٘يپ

ساض يوطزْ ث ئ يٌصاقتٓ ٚ ؾؼ يضا ضٚقٗ ٔ ٖٛيتٛا٘ؿتٓ زضؾت ثرٛاثٓ. تّٛظ يٍط ٕ٘يقس. ز

وطزْ  ئٙفدط قسٜ ثبقس. ؾؼ يثٕج ييپطا٘سْ ٌٛ يچٙبٖ اظ خب ٔ ييٗ صسايثٕب٘ٓ. وٛچه تط

 يآٚضزْ. ٕ٘ يٗ تط ٔييٕت ضا پبيضفتٓ ٚ ٞط ثبض ل يٗ ثٍٙبٜ ثٝ آٖ ثٍٙبٜ ٔيثبؽ ضا ثفطٚقٓ. اظ ا

ٕبٖ يضفت پك يس أب تب زاذُ ٔيٙسپؿ يطٖٚ ٔيآٔس اظ ث ئ يا يزا٘ٓ چغٛض ثٛز وٝ ٞط ٔكتط

ٗ يٓ ٌطفتٓ وٝ ايٓ ٌطفتٓ وٝ ؾبوت قْٛ. تصٕيطـ ٌصقتٓ. ٚ تصٕيقس. ٚ... ػبلجت اظ ذ ئ

ٍط ٘تٛا٘ؿتٓ. ٚ يطج. تب أطٚظ. تب أطٚظ صجح وٝ زيٓ. حتب ثٝ فطٞبز ٚ ايچ وؽ ٍ٘ٛيثٝ ٞضا ٔبخطا 

ٛا٘ٝ قسٜ ثٛزْ. حبال يكت زيز يذٛاث يس ثؼس اظ ثيس وٝ ... قبي٘ٛقتٓ، ثبٚض وٙ يٗ ٞب ضا ٕ٘ياٌط ا

طج زضؾت ثبقس. ٚ اٌط يفطٞبز ٚ ا يس ثىٙٓ. اٌط حطف ٞبيٓ چٝ ثبيزا٘ٓ وٝ ثب ٘ٛقتٝ ٞب يٞٓ ٕ٘

   ؟!س ثىٙٓئٗ چٝ ثب يٗ ٘ٛقتٝ ٞب ثبػث زضزؾط قٛز. آٜ ذسايٚالؼٗ ا

 alipayandehjahromi@gmail.comايٕيُ: ٘ٛقتٝ: ػّي پبيٙسٜ    

mailto:alipayandehjahromi@gmail.com

