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_ هى کاسهًذ عاده یک اداسه بىدم و پظ اص عال ها کاس کشدو يه تًها هتىخه هذف خىدم يؾذه
بىدم ،بلکه يمیذايغتن هذف و کاسکشد خىد اداسه چیغت.
دعت آوسد هالی خىبی هن بشاین يذاؽت و هؾکالت هالی صیادی داؽتن.
هش سوص لبل اص علىع آفتاب بایذ اص خىاب بیذاس هیؾذم و به عشکاس هیشفتن ،البته تا خایی که همکى
بىد اص صیش کاس دس هیشفتن و بشای همیى سییظ اداسه اص دعتن ؽاکی بىد و ديبال ساهی بىد تا اص
دعتن خالؿ ؽىد.
دس ساه باصگؾت به خايه هن هؼمىال عاػت ها دس تشافیک هی هايذم؛ اها بش خالف دیگشاو بشاین
هغئله ههمی يبىد .صيذگی بشای هى سوتیى وکغالت باس بىد و ههن يبىد لحظات ػمشم دس پؾت هیض
اداسه بگزسد یا دس تشافیک.
اها ایى صيذگی سوتیى و کغالت باس بؼذ اص اتفالی به ظاهش عاده به کلی دگشگىو ؽذ و هى واسد یک
هاخشای ػدیب ؽذم ،آيمذس ػدیب که تقمین گشفتن آو سا بًىیغن هشچًذ ؽایذ کغی آو سا باوس
يکًذ.
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غشوب بىد حذود عاػت پًح بؼذ اص ظهش اص عش کاس به خايه باص هیگؾتن وعبك هؼمىل دس تشافیک
بىدم .ياگهاو یک يفش خیلی عشیغ دس هاؽیى سا باص کشد و یک کیف چشهی لشهض سيگ سا دس هاؽیى
گزاؽت و به عشػت اص آيدا دوس ؽذ ،آيمذس عشیغ که هتىخه يؾذم هشد بىد یا صو.
کیف سا يگاهی کشدم به يظش کیف گشاو لیمتی هی آهذ ،هحى تماؽای کیف بىدم که با بىق همتذ
هاؽیى های پؾت عش هتىخه ؽذم بایذ حشکت کًن و به عشف خايه به ساه افتادم.
دس عىل هغیش حذط های هختلفی ساخغ به ایى کیف هیضدم و حىاعن هؼغىف آو بىد که چًذیى
باس يضدیک بىد تقادف کًن.
به خايه سعیذم ،همغشم دس آؽپضخايه هؾغىل آؽپضی بىد و چىو آسام واسد ؽذم هتىخه وسودم
يؾذ.
کیف سا به اتاق بشدم و آو سا پًهاو کشدم که همغشم هتىخه آو يؾىد چىو حىفله عىال پیچ ؽذو
سا يذاؽتن.
اص لحاػ هالی خیلی ثشوتمًذ يبىدم اها همیؾه ایى احغاط سا داؽتن که اص یک ساه عاده ٍثشوت
صیادی به دعت خىاهن آوسد.
اص يىخىايی ایى احغاط سا داؽتن و بیؾتشیى فکشی که به رهًن هی آهذ پیذا کشدو یک کیف پش اص
پىل بىد.
دس ایى افکاس وخذاين سا هن ساضی هیکشدم که هثال اگش دس یک کیف همذاس صیادی پىل يمذ باؽذ
حتما هتؼلك به یک فشد ثشوتمًذ اعت و با يبىد ایى پىل هؾکلی بشای او پیؼ يخىاهذ آهذ یا ایًکه
هتؼلك به افشادی خالف کاس اعت و اص ایى دعت افکاس.
هیچ ولت همیچیى کیفی سا يیافته بىدم ولی اکًىو یک يفش آو سابه هى داده بىد ،البته
يمیذايغتن هحتىیات ایى کیف چه چیضی اعت اها هیخىاعتن هماو چیضی باؽذ که عال ها دس
ايتظاسػ بىدم.

www.takbook.com
4

تمام ؽب سا خىابن يبشد و به فکش باص کشدو کیف بىدم ،هیخىاعتن هشچه صودتش آو سا باص کًن اها
ايذکی تشط هن بش هى لالب ؽذه بىد ،هیتشعذم کیفی که ایًگىيه عشاعیمه دس هاؽیى هى
گزاؽته ؽذه اعت هتؼلك به افشادی خغشياک باؽذ که دیش یا صود به عشاغن بیایًذ وآو سا اص هى
بگیشيذ و بؼذػ هن خىدم سا عش به يیغت کًًذ.
آو ؽب خیلی به دساصا کؾیذ ،اها باالخشه فبح ؽذ .کمی فبحايه خىسدين سا عىل دادم تا
همغشم لبل اص هى اص خايه خاسج ؽىد.
به عشاؽ کیف سفتن اها يتىايغتن آو سا باص کًن؛ یک سهض عه سلمی داؽت و هش چه عؼی کشدم
فایذه ای يذاؽت .کیف وصو صیادی داؽت و حذط هیضدم هماو چیضی دس آو باؽذ که هیخىاهن.
دوباسه کیف سا پًهاو کشدم تا ساهی بشای باص کشديؼ بیابن و به عشکاس سفتن.
دس هحل کاس هن تمام رهًن هؾغىل کیف بىد و دعتن به کاس يمیشفت ،هیخىاعتن هش چه صودتش
باصػ کًن .اص چًذ يفش اص همکاساين پشعیذم اها هیچکذام ساهکاسی يذاؽتًذ.
به چًذ هغاصه که کاسؽاو فشوػ ایًگىيه کیف ها بىد عش صدم ،اغلب هیگفتًذ تًها ساهؼ ایى اعت
که سهض سا به خاعش بیاوسی تا ایًکه یک پغش خىاو که ؽا گشد یکی اص هغاصه ها بىد ،به دوس اص چؾن
فاحب هغاصه هشا به کًاسی کؾیذ و گفت :هیتىايذ هؾکلن سا حل کًذ اها دعت هضد صیادی
هیخىاعت و ایًکه به فاحب هغاصه چیضی يگىین.
با ایًکه پىل صیادی هیخىاعت اها با خىدم گفتن اسصؽؼ سا داسد یا آو کیف ایى ضشس سا خبشاو
هیکًذ یا حذالل با باص ؽذيؼ فکشم آصاد هیؾىد.
پزیشفتن و با او به خايه سفتین.
کیف سا آوسدم و سوی هیض خلىی او گزاؽتن و او با وعایلؼ کاسػ سا ؽشوع کشد ،یک عاػتی
گزؽت و او همچًاو هؾغىل بىد.
هیتشعیذم همغشم اص سا ه بشعذ ،گفتن :اگش يمیتىايذ بهتش اعت ولت هى سا تلف يکًذ.
گفت :هیتىايذ اها به هش حال کمی ولت گیش اعت.
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دو عاػت گزؽته بىد و هى هن تمام دوعاػت سا خلىی او ساه هیشفتن.
باالخشه هىفك ؽذ و کیف سا باص کشد .هیخىاعت داخل کیف سا يگاه کًذ اها عشیغ دعتن سا سوی
کیف گزاؽتن و يگزاؽتن داخل آو سا ببیًذ.
دعت هضد او سا دادم و او اص آيدا سفت.
با اعتشط صیادی دس کیف سا باص کشدم و فحًه ای سا که دیذم باوس يمیکشدم .کیف پش بىد اص بغته
های دالس تا يخىسده و یک پاکت ياهه هؾکی.
اص خىؽحالی سوی صهیى بًذ يمیؾذم و دس عش يمؾه های هختلفی بشای ایى پىل هیکؾیذم.
چًذ سوصی گزؽت اها هًىص به پىل ها دعت يضده بىدم هیتشعیذم فاحبؼ پیذا ؽىد و بهتش اعت
هذتی فبش کًن ولی هش سوص آو ها سا تماؽا هیکشدم.
داخل کیف به خض پىل ها یک پاکت ياهه ػدیب هن بىد ،تقمین گشفتن آو سا باص کًن.
داخل پاکت یک بشگه بىد که آو هن عیاه بىد و سوی آو به سيگ عفیذ یک ػذد عىاليی يىؽته
ؽذه بىد.
ياهه هشهىصی بىد ولی آو سا چیض ههمی يذايغتن؛ يگاهی به آو ايذاختن و آو سا دس عغل آؽغال
ايذاختن.
تمشیبا یک هاه اص آو هاخشا گزؽته بىد و هچًاو يمیتىاعتن اص آو پىل خشج کًن ،پىل خیلی
صیادی بىد و يمیذايغتن کاس دسعت دس هىسد آو چیغت.
یک سوص فبح تلفًن صيگ خىسد؛ یک ؽماسه ياؽًاط بىد ،ايذکی يگشاو ؽذم و با خىدم گفتن
حتما فاحب کیف اعت و هیخىاهذ آو سا اص هى بگیشد.
چًذباسی پؾت عش هن صيگ صد خىاب يذادم و تشخیح دادم تلفًن سا خاهىػ کًن و خىاب يذهن.
چذ دلیمه بؼذ یکی صيگ دس حیاط سا صد ،سفتن و دس سا باص کشدم ،هشدی هیايغال با کت ؽلىاس
هؾکی پؾت دس بىد ،تمشیبا چهل عاله بىد و سیؾی بلًذ داؽت و ػیًک گشدی بش فىست و یک
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ػقای لهىه ای دس دعت داؽت .دو يفش هن کا ظاهشا هحافظاو او بىديذ آيغشف خیاباو کًاس یک
لیمىصیى ایغتاده بىديذ.
خا خىسده بىدم و چیضی يگفتن ،او هن چیضی يگفت و با ػقایؼ دس سا باص کشد و داخل حیاط ؽذ.
يگاهی به اعشاف ايذاخت و اص پله ها باال سفت و هى هن به ديبالؼ سفتن.
حغابی تشعیذه بىدم ،هیذايغتن به ديبال آو کیف لؼًتی آهذه اعت .هیخىاعتن کیف سا به او
پظ بذهن و هشچه صودتش ایى هاخشا تمام ؽىد.
او داخل خايه ؽذ و سوی فًذلی يؾغت و ػقایؼ سا هن سوی هیض گزاؽت.
به داخل اتاق سفتن و کیف سا آوسدم و بذوو آيکه چیضی بگىین خلىی دعتؼ گزاؽتن.
دس کیف سا باص کشد ،يگاهی به آو ايذاخت و دوباسه دس کیف سا بغت.
پشعیذ :کداعت؟
با فذایی لشصاو پاعخ دادم :همه اػ آيداعت ،حتی یک اعکًاط هن بش يذاؽتن.
گفت :پىل سا يمیگىین ،پاکت ياهه کداعت؟
ابتذا عؼی کشدم ايکاس کًن و گفتن ياهه ای داخل کیف يبىده اعت ،اها لبىل يکشد و هدبىس ؽذم
حمیمت سا بگىین و ایًکه ياهه سا گن کشده ام.
اص عش خایؼ بلًذ ؽذ و ػقایؼ سا بشداؽت و گفت :فشدا فبح یک يفش به ديبالت هی آیذ ،بایذ
ایى هؾکل سا حل کًی.
گفتن :پىل که همه اػ ایًداعت ،آو سا ببشیذ و ایى لضیه سا همیى خا تمام کًیذ.
اها آو هشد خىابی يذاد و آيدا سا تشک کشد و حتی کیف سا هن با خىدػ يبشد.
يمیذايغتن بایذ چکاس کًن و به فشاس هن يمیتىايغتن فکش کًن چىو آيها که ایًمذس ساحت هشا پیذا
کشده بىديذ ،هش خای دیگشی هن هیشفتن باص پیذاین هیکشديذ.
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ایًکه کیف سا با خىدػ يبشده بىد بیؾتش يگشاين هیکشد و کلی عىال دس رهًن ایداد ؽذهب بىد و
صهاو به کًذی هیگزؽت.
فشدای آو سوص هماو لیمىصیى به ديبالن آهذ و لی فمظ سايًهذه دس آو بىد و کظ دیگشی با او يبىد.
کیف سا هن با خىدم بشدم تا آو سا پظ دهن و اص ؽشػ خالؿ ؽىم.
سايًذه هیچ حشفی يمیضد و تمام هغیش سا عکىت کشده بىد .يمیذايغتن لشاس اعت کدا بشوین.
اص ؽهش خاسج ؽذین و بؼذ اص چًذ عاػت واسد یک خاده فشػی دس یک بیاباو ؽذ.
يمیذايغتن دس ایى بیاباو که هیچ چیضی وخىد يذاسد؛ هشا به کدا هیبشد و حتی حذط هیضدم
هیخىاهذ هیمى خا هشا به لتل بشعايذ.
تمشیبا عاػت یک بؼذ اص ظهش بىد که یک خايه عفیذ سيگ دس دوس دعت دیذه هیؾذ.
هتؼدب ؽذه بىدم که ایى خايه آو هن دس وعظ ایى بیاباو چه هیکًذ.
ولتی به آو خايه سعیذبن سايًذه هشا پیاده کشد و خىدػ آيدا سا تشک کشد.
هیچ چیضی اعشاف خايه يبىد و پًدشه ای هن يذاؽت و فمظ یک دس لىعی ؽکل داؽت.
دس صدم و بؼذ اص چًذ لحظه یک يفشدس سا باص کشد .ايگاس هماو هشد دیشوصی بىد .فمظ هىهایؼ ایى
باسعفیذ ؽذه بىد وکت و ؽلىاس و ػقایؼ به سيگ خاکغتشی بىد.
با لحًی يه چًذاو هىدبايه گفت  :بفشهاییذ داخل.
عمف دس کىتاه بىد و بایذ بشای داخل ؽذم خن هیؾذم.
واسد که ؽذم تؼدبن بیؾتش ؽذ خايه اص بیشوو خیلی کىچک يؾاو هیذاد اها دس داخل یک عالى
بغیاس بضسگ بىد و تًها چیضی که دس آو دیذه هیؾذ یک هیض و فًذلی عفیذ سيگ دس وعظ عالى
بىد و دو دس که يمیذايغتن به کدا هًتهی هیؾىيذ که سوی آو ها به سيگ عیاه ؽماسه یک و دو
دسج ؽذه بىد و دس ايتهای عالى یک گشگ عفیذ ایغتاده و به سوبه سو خیشه ؽذه بىد ،هیچ
حشکتی يمیکشد ولی خیلی عبیؼی بىد و به يظش يمی آهذ یک هدغمه باؽذ.
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ػدیب تش اص همه ایًها ایى بىد که هیچ پًدشه ای دس کاس يبىد و هیچ چشاؽ و الهپی هن دس عالى
دیذه يمیؾذ اها همه خا سوؽى بىد.
هايًذ یک کابىط بىد باوس يمیکشدم که به چه عادگی دس همچیى هخمقه ای گشفتاس ؽذه ام .
آو هشد هشا به عمت هیض هذایت کشد و هى سوی فًذلی يؾغتن.
یک پاکت هؾکی هايًذ هماو پاکتی که دس کیف بىد اص خیبؼ دسآوسد.
کاغزی هؾکی سا اص آو بیشوو آوسد و با یک للن عفیذ سيگ خلىی هى گزاؽت و گفت :بًىیظ
با کمی اعتشط گفتن :چه چیضی بًىیغن؟
او دس پاعخ گفت  :هماو ػذد  33سلمی که دس ياهه دیذی ولی حىاعت باؽذ فمظ یک سلن آو سا
بًىیغی.
دس هماو لحظه ػذد سا به خاعش آوسدم و هتؼدب ؽذم چغىس یک ػذد  33سلمی با یک يگاه دس
خاعشم هايذه اعت و تاصه االو هتىخه آو ؽذه ام.
پشعیذم چشا یک سلن؟ چشا همه آو سا يًىیغن؟
گفت :سوصی فمظ یک سلن سا بًىیظ و بؼذ اص يىؽتى بشای اعتشاحت بشو به اتاق ؽماسه یک و عپظ
خىدػ به اتالی که سوی آو ؽماسه دو يىؽته ؽذه بىد سفت.
باص هن يفهمیذم چشا او که فاحب ایى خايه اعت به اتاق ؽماسه دو سفته اعت و ؽماسه یک سا به
هى داده اعت.
چاسه ای يذاؽتن بایذ هماو کاسی سا که گفته بىد ايدام هیذادم  ،سلن اول سا يىؽتن و کاغز سا
داخل پاکت گزاؽتن و به اتاق سفتن.
داخل اتاق فمظ یک تخت چىبی عفیذ سيگ بىد و هیچ پتى صیشايذاصی هن سوی آو يبىد.
کیف سا صیش تخت گزاؽتن و سوی تخت دساص کؾیذم.
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ایًدا هن هیچ چشاغی يبىد اها داخل اتاق هن سوؽى بىد و افال لادس به خىابیذو يبىدم.
چًذعاػت گزؽت و فهمیذم ایًدا خبشی اص خىاب هن يیغت و يمیتىاين تا ولتی ایًدا هغتن
بخىابن.
عاػتن اص کاس افتاده بىد و تلفًن هن خاهىػ ؽذه بىد ،صهاو سا هن اص دعت داده بىدم ،ػقبايی
بىدم اها کاسی اص دعتن عاخته يبىد 33 ،سوص سا بایذ آيدا هی هايذم.
هش سوص بایذ یک ػذد سوی آو کاغز هی يىؽتن و به اتالن بشهیگؾتن.
آو هشد هن بؼذ اص سوص اول که واسد اتاق ؽذ دیگش پیذایؼ يؾذ اها آو گشگ عفیذ اص خایؼ تکاو
يمیخىسد ،خیلی دلن هیخىاعت بذاين یک گشگ والؼی اعت یا یک هدغمه اها هیتشعیذم به او
يضدیک ؽىم.
صهاو به کًذی هیگزؽت و يمیذاعتًن ؽب اعت یا سوص البته به يظشم ؽب و سوص آيدا هؼًایی
يذاؽت چىو همه چیض ػدیب و هتفاوت بىد حتی احغاط تؾًگی و گشعًگی هن يذاؽتن.
بؼذ اص چًذ سوص دیگش چیضی سا خض آو ػذد به خاعش يمی آوسدم ،فمظ حغاب سوص ها سا داؽتن آو
هن به واعغه ؽماسػ اػذادی که سوی کاغز هیًىؽتن.
هش سوص ػذد سوی دس به سيگ لشهض دس هی آهذ و هى هتىخه هیؾذم ولت يىؽى ػذد بؼذی اعت.
يمیذايغتن لشاس اعت پایاو ایى هاخشا به کدا ختن ؽىد اها هیذايغتن پایاو خىؽی بشای هى
يخىاهذ داؽت.
چًذ باس عؼی کشدم همه اػذاد سا سوی کاغز بًىیغن اها آو للن سوصايه فمظ یک ػذد هیًىؽت.
باالخشه سوص آخش سعیذ و بایذ ػذد آخش سا هیًىؽتن ،يمیذايغتن با يىؽتى آو ػذد اوضاع بهتش
هیؾىد یا بذتش اها با خىدم گفتن هش چه بؾىد اص ایى وضؼیت بهتش اعت.
اص اتاق بیشوو سفتن و پؾت هیض يؾغتن آو هشد هن باالخشه بؼذ اص  33سوص اص اتالؼ بیشوو آهذ و
یک کیف لشهض هايًذ هماو کیف که دعت هى بىد دس دعت داؽت و به کًاس هیض آهذ.
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بشای يىؽتى ػذد آخش اعتشط صیادی داؽتن 33 ،سوص که هش سوصػ به ايذاصه یک عال ؽذه بىد به
خاعش ایى ػذد ایًدا صيذايی ؽذه بىدم و حاال هؼلىم يبىد با يىؽتى آخشیى ػذد چه اتفالی
خىاهذ افتاد.
ػذد آخش سا هن يىؽتن وبه ظاهش اتفاق خافی يیفتاده بىد و آو هشد هن کاغز سا داخل پاکت
گزاؽت و آو سا دس هماو کیف لشهض لشاس داد ،البته هتىخه يؾذم داخل آو کیف هن پىل بىد یا
خیش.
آو هشد باص به عمت اتالؼ سفت و گشگ هن باالخشه تکاو خىسد و هؾخـ ؽذ یک گشگ والؼی
بىده اعت و ديبال او سفت.
با خىد گفتن تمام ؽذ ،باالخشه خالؿ ؽذم و هیتىاين ایى صيذاو سا تشک کًن.
کیف سا بشداؽتن و آيدا سا تشک کشدم ،ولتی اص آو خايه خاسج ؽذم هتىخه ؽذم ػذد اص رهًن پاک
ؽذه اعت و دیگش هیچ تقىیشی اص آو يذاسم ،اها بشاین ههن يبىد.
تلفًن سوؽى ؽذ و عاػتن کاس هیکشد ،ایى کابىط سا تمام ؽذه هیذايغتن و حاال کیف لشهض هتؼلك
به هى بىد.
بؼذ اص آيکه چًذ دلیمه دس آو بیاباو ساه سفتن پؾت عشم سا يگاه کشدم و دیگش خبشی اص آو خايه هن
يبىد ،غیب ؽذه بىد ،ايگاس که هیچ صهايی آو خا يبىده اعت.
بؼذ اص یکی دوعاػت پیاده سوی به خاده سعیذم ،خىؽبختايه صیاد هؼغل يمايذم و یک هىتىس عىاس
هشا تا ؽهش بشد.
به خايه که سعیذم يمیذايغتن چه تىضیحی بشای همغشم بذهن و غیبت  33سوصه ام سا چگىيه
تىخیح کًن.
داخل سفتن و همغشم سا دیذم که دس خايه هايذه اعت و به عش کاس يشفته اعت.
خلى آهذ و پشعیذ :اص دیؾب تا حاال کدا بىدی؟ تلفًت چشا خاهىؽه؟ ایى کیف چیه دعتت؟
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تؼدب کشدم و پشعیذم :اص کی کدا بىدم؟!
دوباسه پاعخ داد :دیؾب دیگه ،اص دیؾب خبشی اصت يیغت.
بالی عخًايؼ سا يؾًیذم و گیح و هًگ به داخل اتاق سفتن و دساص کؾیذم.
چغىس همکى اعت  33سوص بشای او فمظ یک سوص گزؽته باؽذ 33 ،سوصی که دس آو خايه هش سوصػ
بشای هى یک عال به دساصا هیکؾیذ ،خاسج اص آيدا فمظ یک سوص گزؽته بىد.
بؼذ اص چًذ سوص که اوضاع به ظاهش آسام هیشعیذ و هى با داؽتى آو همه پىل يیاصی به کاس کشدو
يمیذیذم به سییغن صيگ صدم و به تالفی همه عخت گیشی هایؼ اص خدالتؼ دساهذم و گفتن دیگش
به عش کاس يمی آین.
دس آو سوص اص فشدی ياؽًاط ایمیلی به دعتن سعیذ و دس آو يىؽته بىد :هًتظش باػ.
خىابی به او يذادم اها باص هن يگشاو ؽذم و با خىد گفتن ظاهشا ایى هاخشا پایايی يذاسد و حتما باص
هشبىط به ایى کیف اعت.
ایمیل بؼذی هن سعیذ و يىؽته بىد :کف دعت ساعتت سا يگاه کى.
يگاهی به کف دعتن ايذاختن و یک يمغه عیاه سيگ و سیض دس آو دیذه هیؾذ ،عؼی کشدم آو سا
پاک کًن اها يؾذ.
خىاب ایمیل سا دادم و يىؽتن :ایى يمغه چیه؟ تى کی هغتی؟ اص هى چی هیخىای؟
دس پاعخ يىؽت :هًتظش باػ.
ػقبايی ؽذم و يىؽتن :هًتظش چی لؼًتی؟ چشا دسعت حشف يمیضيی؟ چی اص خىو هى
هیخىای؟ اگه کیف سو هیخىای بیا ببشػ...
اها دیگش خىابی يفشعتاد و تا چًذسوص خبشی اص او يبىد.
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بؼذ اص حذود یک هفته آو يمغه سیض وعیاه ؽشوع به بضسگتش ؽذو کشد و کف دعتن سا تماها عیاه
يمىد و عه ؽاخه اص آو هًؾؼب ؽذ و اص هچ دعتن ؽشوع به پیؾشوی کشد ،ايگاس که هیخىاهذ تمام
بذين سا تغخیش کًذ.
هدذدا آو فشد ياؽًاط ایمیلی بشاین فشعتاد و ایى باس هغلب عىاليی سا يگاؽته بىد.
_کیف لشهض سا آو سوص هى دس هاؽیًت گزاؽتن ،چىو آيها به ديبالن بىديذ و چاسه ای خض ایى کاس
يذاؽتن.
ػذدی که دس آو ياهه بىد يبایذ به دعت اويا هیشعیذ.
ػذد یه سهضه ،سهض یه دسواصه ،دسواصه ای به خهايی دیگش ،خهايی که ها هیچ ؽًاختی اص آو يذاسین
ويمیذايین چه خغشی بشای ديیای ها خىاهذ داؽت.
ایى فشله اص ػذد هحافظت هیکًًذ اها هشکغی يبایذ آو سا يگاه کًذ چىو که داسای یک ویشوط
اعت.
ها عؼی کشدین ػذد سا به دعت بیاوسین و آو سا يابىد کًین اها همه اتفالات دعت به دعت هن داد
و آو ها دوباسه آو سا تقاحب کشديذ.
بش ػکظ تقىست تى خىػ ؽايظ يبىدی که آو کیف به دعتت سعیذ چىو با باص کشديؼ و
هؾاهذه ػذد 33سلمی ویشوط ػذد واسد بذيت ؽذ و همايغىس که هیبیًی دس حال تغخیش وخىدت
هی باؽذ و آو لذس پیؼ سوی هیکًذ تا به هغضت بشعذ.
دس پاعخؼ يىؽتن :چشا هى؟ اگه هغضم بشعه چه اتفالی بشاین خىاهذ افتاد؟چشا...
او هن خىاب داد :ایًکه چشا تى ،يمیذاين ؽایذ ػلت هؾخقی داؽته باؽذ اها اکًىو خىابی بشای
آو يیغت.
دس هىسد ویشوط هن يمیذاين دس يهایت چه بالیی عشت هی آوسد اها یک يفش هغت که ؽایذ بتىايذ
به تى کمک کًذ اها پیذا کشديؼ کمی دؽىاس اعت ،بایذ بشوی به آدسعی که بشایت هیفشعتن؛ اها
ایًکه آيدا یاؽذ یا يه سا يمیذاين.
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يا اهیذ اص همه خا و تشط اص بالیی که ایى ویشوط بشاین تذاسک دیذه ياچاسم کشد بشوم به آو آدسط.
باص هن بایذ اص ؽهش خاسج هیؾذم وایى باس به خای بیاباو به کىهغتاو هیشفتن.
عبك گفته آو فشد ياؽًاط پیؼ سفتن و به یک دسه سعیذم ،بغیاس عىاليی و ػمیك بىد و عکىتی
تشعًاک دس آو حاکن بىد ،ايگاس که هیچ هىخىد صيذه ای دس آو دسه يبىد.
هىا به ؽذت عشد ؽذه بىد و يمیذايغتن ایى باس لشاس اعت عش اص کدا دس بیاوسم.
بشخالف تقىسم ایى کابىط پایايی يذاؽت و لشاس بىد هشا تا ايتهای خىد بکؾايذ؛ به چه ػلتی
يمیذاين اها يگاس که ایى عشيىؽت هى بىد و ؽایذ هن ايتخاب خىدم.
بؼذ اص چًذ عاػت سفتى دس آو دسه عشد و عاکت به ساه باسیکی سعیذم که اص دسه باال هیشفت ،بغیاس
عىاليی هیًمىد ،تمشیبا به ايذاصه یک عاختماو هفت عبمه.
ساه سا دس پیؼ گشفتن و به هش عختی بىد خىدم سا به باالی دسه سعايذم ،چیضی دیذه يمیؾذ به خض
یک دسخت که خؾک ؽذه بىد و یک بشکه کىچک که آب صیادی دسآو دیذه يمیؾذ ویک غاس که
کمی دوستش دیذه هیؾذ.
کًاس بشکه يؾغتن و اعشاف سا يگاه کشدم هیچ کغی دیذه يمیؾذ و خبشی اص هیچ خًبذه ای دس
ایى اعشاف يبىد و باد ؽذیذی هن وصیذو گشفته بىد.
بؼذ اص چًذ دلیمه تقمین گشفتن به داخل غاس بشم و آو خا سا هن يگاهی کًن.
غاس تشعًاکی بىد اها بش خالف آيچه دس فیلن ها دیذه بىدم هیچ خفاؽی اص آو خاسج يؾذ و بغیاس
آسام بىد.
بؼذ اص چًذ هتش پیؼ سوی فذایی دس دل تاسیکی گفت :هماو خا بماو.
فذای یک پبشصو بىد اها دس آو تاسیکی هغلك يمیتىايغتن اوسا ببیًن.
گفت :دعتت سا يؾاين بذه.
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ايگاس که او هیذايغت هى بشای چه به ایًدا آهذه ام ولی يمیذايغتن دس آو تاسیکی او چگىيه
هیتىايذ دعت هشا ببیًذ .آعتیًن سا باال صدم و دعتن سا يؾايؼ دادم.
گفت :دو ساه پیؼ سویت هغت یا اص ایى خا هیشوی و آو ویشوط به هغضت هیشعذ و وخىد تى سا
تغخیش هیکًذ و یا آيکه بایذ اص دعت ویشوط خالؿ ؽىی.
گفتن :خىب چگىيه اص دعت ویشوط خالؿ ؽىم؟
و او گفت :هیتىايی اص دعت ویشوط خالؿ ؽىی اها دیگش ايغاو يخىاهی بىد و تبذیل به یک
گشگ خىاهی ؽذ.
یاد آو گشگ عفیذ افتادم و به رهًن آهذ که ظاهش او هن یک ايغاو بىده اعت و هايًذ هى لشبايی
ویشوط ػذد ؽذه اعت.
گفتن :اگش به هغضم بشعذ چه هیؾىد؟ بمیشم بهتش اص آو اعت که تبذیل به یک گشگ بؾىم.
او خىاب داد :هغئله همیى اعت که تى يمیمیشی ،هشگی وخىد يذاسد.
آو ویشوط وخىد تى سا تغخیش هیکًذ و به چیضی بغیاس بذتش اص یک گشگ تبذیل هیکًذ ،آو ولت
آسصو هیکًی ای کاػ گشگ ؽذه بىدی.
حالن بغیاس بذ ؽذه بىد و باوس عخًاو او عخت بىد اها با تىخه به اتفالات افتاده چاسه ای
يمیذیذم و ياچاس بىدم یک ساه سا ايتخاب کًن.
هیچ چیض به يظش والؼی يمی آهذ و ؽبیه یک خىاب بغیاس بذ بىد؛ اها دس هش ؽکلؼ هى دس ایى
هخمقه گیش افتاده بىدم و بایذ تا ايتهای ایى چاه عمىط هیکشدم.
تقمیمن سا گشفتن و گفتن :تشخیح هیذهن به یک گشگ تبذیل ؽىم.
پیشصو گفت :به بشکه ای که بیشوو اص غاس دیذی بشو و اص آب آو بًىػ و به يضد هى بیا.
به بشکه سفتن و اص آب آو که بغیاس هن ؽیشیى بىد يىؽیذم.
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اکًىو ایى داعتاو سا کًاس همیى بشکه به پایاو هیشعاين و دعت يىؽته ها سا داخل هماو کیف
لشهض کًاس ایى بشکه هیگزاسم و به داخل غاس هیشوم ،اگش حشف های پیش صو دسعت بىد که یؼًی
تبذیل به یک گشگ ؽذه ام و اگش اؽتباه گفته بىد باص هیگشدم و اداهه داعتاو سا هیًىیغن.
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