فصل یکُ :درسا قبل از ازدواج
ای کاش می شد با این همه سوالی که تو ذهنم معلق موندن یه کاری بکنم؛ مثالً با یک پاک کن
پاکشون کنم یا با یک خودکار خط خطیشون کنم ،یا  ...نمی خوام قصه ام رو با سواالت و پریشان
احوالی خودم شروع کنم ولی چی کار کنم که وسط هر کاری از درس خوندن گرفته تا حتی
رقصیدن ،یه سوالی داره با سلولهای مغزم بازی می کنه و منو یه دقیقه هم راحت نمی ذاره.

از وقتی که یادم می یاد اصلی ترین نقش رو توی بازی زندگیم مامانم داشته ،البته ایشون فقط توی
زندگی من نبوده که ستاره وار ایفای نقش کرده ،بلکه با هنرمندی تمام زندگی پدر و یگانه خواهرم
رو هم به فیلم های قابل تأملی تبدیل کرده .از هسته اولیه هم که دور شیم ،از اقوام پدری و مادری و
دوستان و همسایه ها و مغازه داران و مسافران تاکسی هم بوده اند کسانی که از تراوشات مغزی مادر
مهربانم بهره مند شده اند.

دلم نمی خواد حق مادر و فرزندی رو به جا نیارم ،دلم نمی خواد این اسطوره قرن ها رو خرابش
کنم ،دلم نمی خواد بی چشم و رو باشم و زحمات و شب بیداری هاش رو به یه پول سیاه بفروشم؛ اما
نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم و َروش تربیتی مامان سهیال جون رو نقد نکنم.

سهیال جون برای من مثل یک نوار کاست بوده که از بچگی پهلوم می نشست ،حرف می زد و باید و
نبایدهای زندگی رو بارها و بارها متذکر می شد .این نوار کاست مهربان با نسخه ای که بنیانش یکی
بود و تنها کمی ظاهر متفاوتی داشت ،بابا مسعود و خواهرم ُدرنا رو هم درمان می کرد .انقدر حرفه
ای روی ذهن کار می کرد که فکر مخالفت با حرفهاش هم از سرمون نمی گذشت .خالصه کالم،
ُدرسا و ُدرنا و مسعود اسممون بود ،ولی در باطن همه سهیال بودیم .توی جامعه ،همه رو از زاویه
دید سهیال جون می دیدیم ،بد و خوب رو با نگاه انتقادی اون تعیین می کردیم ،غذایی که اون تایید
کرده بود می خوردیم ،لباسی که اون می گفت می پوشیدیم و...
رسیدن به چنین شخصیت کاریزماتیک و تاثیرگذاری حتما واسه مامانم خیلی چالش برانگیز بوده،
ولی در عوض هر سختی که کشیده بوده ،االن خیلی ها مریدش هستند و رو حرفش حرف نمی زنند .

حتی دوستامون هم بچه های دوستای مامان بودن که توی دوره های دو هفته یکبارشون می دیدیم.
تفریحاتمون هم اون پیک نیک یا پاساژی بود که ایزو سهیال داشت.

البد تا اینجای داستان می گید که چه اشکالی داره ،خیرتون رو می خواسته .بد هم که بهتون نمی
گذشته ،پیشرفت هم که می کردین و علی الظاهر وجهه خوبی هم توی در و همسایه داشتین .پس چه
مرگته؟؟؟ آره راست می گید ،بابت خیلی چیزا ممنونشم ،ولی اِشکال کار سهیال جون اینه که آپ دیت
نمی شه و نسخه هاش دیگه از رده خارجند .از اون بدتر اینه که تحت نظارت سهیال جون هیچ کس
خودش نیست ،همه سهیالن .آره ،مامان من به ما ماهی گیری یاد نداده ،فقط لقمه لقمه بهمون ماهی
خورونده.

شاید باید مثال های ملموس تری براتون بگم .یک نمونه اش اینه که با شیوه های غیر مستقیم یا حتی
مستقیم ،با بهره گیری از فیلم ،دعوت از دوستان مرتبط ،ضبط برنامه های مفید و پخش آنها در مواقع
کلیدی ،تونست کاری کنه که بابا مسعود خودش رو بازخرید کنه و وارد بازار پوشاک شه .بله ،این
که یک نقشه عالی و پر سوده!! اما ....آدمش هم مهمه .پدر بنده برای کارمندی ساخته شده و قدرت
ریسک نداره و تحوالت بازار از خوردن جام زهر براش بدتره .ولی خوب ،مسعود خودش نمی دونه
که مسعود کیه؛ اون فقط سهیال رو می شناسه .این می شه که وقتی اولین سکته قلبیش رو کرد یا
موهاش بر خالف ژنتیک خانوادگیش خیلی زود یک دست سفید شد ،حتی بلد نبود بشینه و فکر کنه

که هر کسی را بهر کاری ساخته اند .جالبیش اینجاست که لباسی هم که از چین یا ترکیه می آورد ،یا
هر سرمایه گذاری دیگه هم که می کرد ،نظر خودش نبود ،نظر سهیال بود .بلد هم نبود چشماش رو
باز کنه و به خودش زحمت بده و سلیقه بازار رو بفهمه .اون وقت می نشست خودش رو دق می داد
که چرا برای لباس هایی که فقط به درد دوستای سهیال می خوره مشتری نداره.

در مورد من هم همین طور بوده؛ چنان سهیالیی بودم توی مدرسه که بارها معلم یا همکالسی ها می
گفتن ،درسا جون این نوع حرف زدن و طرز فکر به سنت نمی خوره .شستشوی مغزی من به قدری
با ظرافت انجام شده بود که حتی یه ذره هم به مغزم خطور نمی کرد که چرا بچگی نمی کنم؛ چرا
عروسک هام با ورود به کالس دوم باید به انباری منتقل بشن .چرا به راحتی خودم رو از "آلیسا آلیسا
جینگیلی آلیسا" خوندن دسته جمعی محروم می کنم .چرا نوجوونی نمی کنم و مثل بقیه از کش رفتن
رژ لب مامانم غرق لذت نمی شم .برنامه ریزی بلندمدت سهیال جون به نحوی بوده که در هر سن و
شرایطی می بایست خانم و سنگین باشیم و مثل یک نیروی بالقوه دل شهال جون یا ایران خانوم رو
ببریم تا شاید یه روزی کاکل زری هاشون ،آقا پرهام یا آقا محمدرضا به ما افتخار کلفتی شون رو
بدن.

بامزه اینجاست که خودم هم از این تفاوت لذت می بردم .از اینکه با ورود به سال دوم راهنمایی،
شش مدل غذای اصیل ایرانی بلد بودم درست کنم و از اینکه برای حضور در مهمانی ها کت و دامن
قهوه ای سنگ دوزی می پوشیدم ،به خودم هزارآفرین می دادم .البته دوستان مامان هم کم و بیش
توی فضای مشابهی به سر می بردن ،خوب اگه نبودن که دوست سهیال جون نمی شدن .اما ،غلظت و
رقت رفتارهای دوستان گرامی تا حد زیادی به مبارزات همسران و فرزندان اونها برمی گشت .در
واقع ،همه آقایون مثل بابا مسعود مسخ نشده بودند و برای تعدیل رفتارهای خانمهاشون تالش می
کردن .تعدادی از بچه ها هم مثل من و درنا ببو بازی در نمی یاوردن و پابه پای هم نسلی هاشون
جلو می رفتن .بماند که شونه های سهیال جون همیشه از اشک های مادران زخم خورده از فرزند
خیس بود و ایشون دائما در حال نسخه پیچی برای دختران سر به هوا و پسران هیز بود .فقط خدا می
دونه که پریا ،ساحل ،نگین ،محدثه ،پژمان و سعید چه قدر سهیال رو لعن و نفرین کردن به خاطر
راهکارهایی که جلوی پای ماماناشون می ذاشت.
ناگفته نماند که درسمون بد نبود ،یعنی سهیال نمی ذاشت که بد باشه؛ شایدم به خاطر همین بود که
مسوولین مدرسه فکر نمی کردن ما با این خانم بزرگ بازی هامون یه چیزی مون می شه .البته....
عالیق درسی ما هم توسط مامان رقم می خورد .به این معنی که نمرات بیست من در ادبیات ،تاریخ
و عربی خیلی مهم نبود چون که اینها از دروس مورد عالیق سهیال نبودن .در عوض ما باید جغرافی
رو تحت نظارت علیا مخدره مو به مو حفظ می کردیم و برای درس علوم هم هفته ای یک بار از
محضر عمو مرتضی به طور ویژه مستفیض می شدیم.
حاال سهیال جون پدرت خوب ،مادرت خوب ،اگه علوم خوبه و اگه زیر سایه عمو مرتضی ،بیست ما
نوزده نشده ،چرا من نباید رشته تجربی بخونم؟؟ هااان ...البد اگه هوس دکتر شدن به سرم بزنه
غرور می یاد سراغم و دیگه زیر بار زور نمی رم؛ شاید هم هشت سال اسیری توی دانشکده پزشکی
باعث شه خواستگارهای احتمالی بی خیال من بشن و سراغ سایر دخترهای اکیپ برن؛ شاید هم من
گناه دارم که هشت سال درس بخونم ولی آخرش کهنه بشورم .باشه باشه تو راست می گی!!!! می رم
رشته ریاضی؛ علوم انسانی هم که کسی نمی خونه جز بچه تنبل ها.

خدا پدر مهوش جون رو بیامرزه که معلم ریاضی ساحل رو به ما معرفی کرد و از همون سال دوم

دبیرستان مشتق و انتگرال رو باهام تمرین کرد .در عوض این محبت ،سهیال هم با هزار بدبختی،
خانم کریمی فیزیکدان رو پیدا کرد و بعد از حصول نتایج مثبت از بنده حقیر ،ایشون رو به مهوش
جون برای ساحل جون معرفی کرد.

اولین باری که دلم قیلی ویلی می رفت که سهیال رو بی خیال شم موقع پر کردن فرم انتخاب رشته
دانشگاه آزاد بود؛ داشتم می مردم که ادبیات زبان فرانسه رو انتخاب کنم .انقدر توی ذهنم یاغی شده
بودم که حتی فکر می کردم خوبه یه فرم تو خونه واسه مهندسی شیمی و امثالهم پر کنم و بعدا یکی
دیگه یواشکی با رشته های علوم انسانی پر کنم و پست کنم .هه هه ،چه خیال باطلی .چون که سهیال
جون همیشه در صحنه تا لحظه تحویل مدارک در پستخونه همراهیم کرد.

خدا نور به قبر وزارت علوم بباره که اجازه می داد داوطلبین رشته ریاضی ،حق انتخاب از گروه
ز بانهای خارجه رو هم داشته باشن .خوب اینم خودش یه کورسوی امیده .بعد از اینکه رتبه های
مرحله اول رو دادن ،سهیال جون تشخیص دادن که مهندسی در شهرستان ممنوع و بهتره که روی
رشته هایی مثل مدیریت بازرگانی ،اقتصاد و حسابداری سرمایه گذاری کنم .البته یه جورایی از اینکه
مهندس نشم و بعدها واسه شوهر جان شاخ بازی در نیارم هم خوشحال بود .این بار هم تا لحظه
ارسال مدارک همراهم بود و حسرت اضافه کردن رشته های زبان یا خبرنگاری یا باستان شناسی به
فرم انتخاب رشته رو به دلم گذاشت .می دونین آخه اینا که رشته نیست ،اینا رو می شه رفت کالس
یاد گرفت.
بعد از اعالم جواب ها ،در دانشگاه آزاد اسالم شهر مهندسی نساجی و در دانشگاه عالمه طباطبایی
مدیریت دولتی قبول شده بودم .وای خدا مرگم بده ،کدوم خنگی دانشگاه دولتی رو بی خیال می شه
میره ته دنیا نساجی بخونه .آخه مامان جونم ،عوضش موقع بریدن مهریه می تونی پز بدی دخترم
مهندسه .بی خود ،همون با کالسی عالمه طباطبایی کافیه.

خوب ،اینم از این .دختر ارشد خانواده راهی دانشگاه شد؛ واااای!!! تیپ من روز اول دانشگاه دیدنی
بود .ضایع نبود ولی شبیه بقیه هم نبود؛ حتی با وجود اینکه اغلب هم کالسی هام از شهرستان های
دور و نزدیک اومده بودن باز هم تیپ جوان پسندتری داشتن .وقتی آخر هفته اول ،با مامان رفتیم که
چند تا مانتوی تازه بگیریم و گزینه های من با گذشته کمی فرق کرده بود ،سهیال جون کمی احساس
نگرانی کرد که مبادا من دارم خالف می شم .اینجوری شد که برنامه ساعتی کالس های بنده روی در
یخچال چسبونده شد ،و مامان جون با حضور گاه و بیگاهش در دانشگاه از سالمت جسم و روان من
اطمینان کسب می کرد.

از حق نگذریم ،دوران خوبی رو توی دانشگاه داشتم .با اینکه هر روز نگران ضرب شست تازه ای
از جانب سهیال بودم ولی همین که دنیای تازه ای رو تجربه می کردم راضی بودم .حضور در
دانشکده علوم انسانی و هم صحبتی با بچه های جامعه شناسی ،زبان ها یا ادبیات باعث می شد که
دانش اجتماعیم هم باال بره و تازه به خودم بیام که چه قدر افق های زندگی من بسته بوده .تشنگی من
به دونستن و تالش برای جبران گذشتۀ محدود به شهین جون و مهین جون روز به روز بیشتر می
شد .از قرض گرفتن کتاب های رومن روالن ،دانته ،هدایت یا آل احمد بهترین حس دنیا رو داشتم و
از اینکه با نور خفیف شمع تا ساعت چهار صبح کتاب بخونم و سهیال نفهمه دلم می خواست از
خوشحالی گریه کنم.
تا اوایل ترم سوم ،معموالً توی جمع بچه های دانشگاه ساکت بودم؛ سعی می کردم حرف های بقیه رو
با دقت گوش بدم و اونها رو جایگزین افکار و ادبیات قدیمی بکنم که سهیال بهم تزریق کرده بود.

خوندن کتاب های مؤدب پور هم در شناخت واژگان عامیانه معاصر بی تاثیر نبود .به این ترتیب،
تغییرات رفتاری و گفتاریم چه توی خونه و چه توی محافل پری و زری کمابیش آشکار شده و جسته
و گریخته بحث های سیاسی ،مرور دنیای مد ،اخبار روانشناسی ،انتقاد به خاله زنک بازی و نفی
ازدواج های سنتی چاشنی صحبت های من شده بود .این تغییرات مسلما ً مطلوب سهیال نبود ،بنابراین
با جدیتی بیشتر از گذشته در جست و جوی دامادی بود که تا دیر نشده منو وارد دنیای قورمه سبزی
و پوشک مای بیبی بکنه.
توی جمع همکالسی ها ،از صحبت ها و طرز فکر رضا واقعا ً لذت می بردم و بهش عالقه مند شده
بودم .پیشرفت آهسته این عالقه به گونه ای بود که با پایان امتحانات ترم چهار و شروع تعطیالت
تابستونی از غصه دوری رضا چندین بار به گریه افتادم .وای بر من که عشق کسی رو به غیر از
کاندیداهای سهیال تو دلم راه داده بودم .ولی من تازه داشتم پوست می انداختم و ازتابع محض بودن
خسته شده بودم .به همین خاطر عشق ورزیدن به رضا یه جورایی حکم لجبازی با سهیال رو هم
داشت ،حداقل توی قلبم و توی تخیالتم.
با شروع ترم پنج ،نمی دونم چه قدر تابلو رفتار کردم یا چه قدر از توی چشمام عشق فریاد می زد،
ولی باالخره هرچی بود در جذب آقا رضا بی تاثیر نبود .آخ که چه حس بینظیری بود وقتی به بهانه
هیچ چی منو توی حیاط به حرف می گرفت و وقتی نوبت جواب دادن من می شد انگار شیر آب
جوش توی حلقم باز می شد و تا زیر ساق پام رو می سوزوند .از تمام عزیزم گفتن های دنیا شیرین
تر بود وقتی از پشت سرم می گفت درسا خانم چند دقیقه وقت دارین.

هنوز هم می میرم واسه اون روزی که گفت "درسا خانم می شه رابطه مون رو نزدیک تر کنیم".
آخه قربون اون هیکل ورزیده و آفتاب سوخته ات برم ،با وجود سهیال چه جوری می شه به تو
نزدیک تر شد .منو ببخش اگه چشمام رسوام کرده که عاشقتم ،ولی نه ،انقدر دوستت دارم که بهتره تو
رو به هیأت مسخ شدگان سهیال راه ندم .پس با قلب لعنتیم چی کار کنم ،یعنی سرخرگ و سیاهرگ
قلبم رو هم مامانم باید تنظیم کنه .نه ،این که ستم به خودمه ،پس بهتره بگم باشه بهش فکر می کنم و
تا فردا جواب می دم.

چه شبی بود شب آمادگی برای جواب دادن به رضا .از ساعت هفت شب مثال رفتم بخوابم ولی تا
ساعت هفت صبح پلک نزدم .چند دقیقه بالش رو بغل می کردم و اینگار که رضاست ،کلی بوسش
می کردم .چند دقیقه گریه می کردم و سهیال رو تجسم می کردم که داره رضا رو با پسرهای رفقاش
مقایسه می کنه و ضایعش می کنه .چند دقیقه فکر می کردم که چه طوره فرار کنم و با رضا بریم
شیراز پیش خانواده اون .اَه مامان ،چرا؟؟؟ چی می شه کمی دوست من باشی و باهام همفکری کنی.
شایدم حق با توئه و رضا لقمه ما نیست ولی بذار اینو بفهمم و خودم درک کنم .تو رو به روح
پدربزرگ ،بذار ما هم چند صباحی خودمون باشیم و دوست و دشمنمون رو خودمون تشخیص بدیم.
آره جامعه بده ،گرگه .راست می گی ،ولی راه محکم بودن رو یادمون بده نه اینکه ما رو تو صد تا
سوراخ قایم کنی که شاید گرگ یه کم دیرتر به ما برسه.
آخ رضا ،چه قدر لهجه ات شیرینه ،چه قدر خجالت توی نگاهت دوست داشتنیه ،چه قدر معلوماتت
زیاده ،چه قدر اعتماد به نفس داری .چرا؟ چرا تو بلدی با همه خوب باشی؟ چرا تو بلدی با همه
اونجوری که خوششون می یاد حرف بزنی ولی در همه حال خودت باشی؟ راستی تو با لیسانس
مدیریت دولتی می خوای چی کار کنی؟ یعنی می تونی کار پیدا کنی و واسه من خونه و ماشین
بخری؟ اَه اَه درسا ،آدم تا یه پسر بهش لبخند می زنه که نباید لباس سفید تنش کنه و خودش رو زن

اون بدونه .نه!! یعنی منظور رضا این بوده که بدون قصد ازدواج به هم نزدیک شیم؟؟؟ خوب دیگه
این هم یه مدلیه .نه ،اون وقت اگه یه روز گفت حاال که ما به هم نزدیکیم بیا ببوسمت چی! اون وقت
من به شوهر آینده ام خیانت کردم .ای بابا ،از کجا که شوهر آینده خودش صد تا از این خیانت ها
نکرده .واقعاً ،چرا اینجوریه ها؟ کال نگاه به جنس مخالف یعنی آلودگی و گناه .در نهایت ،اگه نفس
اماره ات خیلی سرکش و پرروه ،فقط به قصد ازدواج با طرف دوستی کن .حاال که خوب فکر می
کنم می بینم همه صحبت ها و حرف و حدیث ها بین دختر و پسرهای دانشکده بودارن .اگه سامان
مریم رو بگیره پسر خوبیه اگر نه شیطان رجیمه .اگه شیوا به میثم بچه شهرستان پا بده معلومه می

خاره .اگه لیال با مازیار رفتن کافی شاپ ،ردخور نداره که لیال زیرخواب مازیاره؛ خوب باشه ،به
من چه .اصال چرا سالم و علیک بدون منظور توی روابط دختر و پسر تعریف نشده .یعنی دختر و

پسرهای خارجی هم که صبح تا شب بدون مانتو و پیراهن آستین بلند کنار هم درس می خونن
اینجورین؟ خوبه خوبه ،حاال که وضع اینجا اینطوریه .یه فکری به حال رضای بیچاره کن .چی می
خوای بگی بهش .نزدیک می شی ،نمی شی؟ اگه نمی شی پس چرا عاشقش شدی؟  ...راستی اگر هم
قراره یه روزی پیوندی سر بگیره ،باالخره چه طوری باید طرف رو شناخت؟ پس بهتره به رضا
نزدیک شم ،ولی حاال سهیال رو کجای دلم بذارم؟؟؟....

وقتی ساعت نه صبح ،قبل از کالس معارف اسالمی دو ،رضا جون جلوم سبز شد از دیدن چشمهای
قرمزم تعجب کرد .بعد از این کالس نیم ساعت بیکاری داشتیم که به اضافه نیم ساعت زودتر تعطیل
کردن کالس توسط استاد مهربان ،می شد یک ساعت بیکاری .هنوز خسته نباشید استاد تو دهنمون
خشک نشده بود که رضا عالمت داد زود جمع کنم برم بیرون .خوب حاال تو این خراب شده که همه
فقط همدیگه رو می پان کجا بریم؟ کجا بریم که هنوز نزدیک شدن ما شروع نشده ،کوس رسواییش
عالم رو کر نکنه؟؟ رضا راه افتاد ،منم دنبالش .وسط یه راهروی شلوغ نشست روی زمین .پرسیدم
چرا اینجا؟ گفت جای خلوت جلب توجه می کنیم .ولی اینجا چهار تا کاغذ کتاب می گیریم دستمون،
کسی شک نمی کنه .خوب ،خانوم خانوما یه جواب بله دادن که چشم قرمز کردن و شب بیداری
نداشت .خیلی خودت رو زحمت دادی .داشتم از لحن حرف زدنش پس می افتادم .اگه بوس کردن

شوهر نداشتمه می خوام خیانت کنم ،اما نه ،من دختر سنگینی هستم .احساساتم رو هم
رضا خیانت به
ِ
باید سرکوب کنم؛ اگه یه روزی هم احساس رضا غلیان کرد ،من باید تحقیرش کنم .بوس ،یعنی چی؟
دختره پررو .با یه کم فاصله نشستم پیش رضا.

بعد از کمی این پا و اون پا ،گفتم رضا منظورت از سوال دیروزت این بود که دوست دختر و دوست
پسر باشیم ،مثال مثل مریم و سامان؟ رضا گفت :البته قضیه مریم و سامان همونجوری که می دونی
خیلی جدی شده ،درسته که آخرش معلوم نیست چی بشه اما فعال بحث فراتر از دوستی رفته .من هم
دوست دارم که با دختری روابط صمیمانه برقرار کنم که در آخر بتونه مونس زندگیم شه ،ولی بدون
شناخت همه جانبه و فراهم بودن خیلی از شرایط هیچ قولی نمی تونم بدم .آره ،در حال حاضر می
خوام که تو دوست دخترم باشی .البته از خدامه که رابطه مون طوالنی بشه و از این بابت هم اگه همه
برنامه هام درست پیش بره ،بعد از فارغ التحصیلی برنمیگردم شیراز .گفتن این حرف یه ذره زوده،
ولی گفتم که اگر قبول کردی دوست دختر خوشگلم بشی ،بدونی در صورت ادامه رابطه برای تهران
موندن برنامه هایی رو دارم.
خدایا!!! این دیگه کیه؟ چرا انقدر قشنگ حرف می زنه؟ چرا تا دو سال دیگه شم می دونه می خواد
چی کار کنه؟ چه جوری می گه دوست دختر خوشگلم .نه ،دیگه بوسیدنش واجبه .خاک بر سرت.

اون داره برنامه ریزی می کنه واسه زندگیش ،اونوقت تو اندرخم یه بوسی .گفتم راستش من بلد نیستم
مثل تو خوشگل و با صالبت حرف بزنم ولی سعی خودمو می کنم .ببین رضا ،دروغ چرا .منم
دوست دارم بیشتر کنارت باشم و حتی خیلی چیزا رو ازت یاد بگیرم .ولی مساله اینجاست که من یه
مامان دارم که از سایه که چه عرض کنم از خدا هم به من نزدیک تره .البته نزدیکی معنوی که نه،
نزدیکی فیزیکی .نمی خوام از مامانم هیوال بسازم ولی اون همه جا هست .هر وقت دلش بخواد می
یاد ببینه من دانشگاهم یا نه .لباس پوشیدن ،تلفن حرف زدن ،رفت و آمد،غذا خوردن و خالصه همه

چیز من تحت کنترلشه .شاید فکر کنی که حتما یه چیزی ازم دیده که نگرانه .واقعیت اینه که اون با
همه همینطوریه ،حتی با بابام .حاال ،من نمی دونم که چه طور دوست دختری می تونم باشم که هیچ
جا نمی تونم باهات بیام .شاید خنده ات بگیره ولی من جز بچه های دوستای مامانم تا االن با کسی
بیرون نرفتم .همه برنامه کالس هام زیر دست مامانه .حتی توی محاسباتش برای رسیدن من به
خونه ،احتمال سخت گیر اومدن تاکسی رو هم داده و نهایتا ً من می تونم نیم ساعت دیر برسم خونه .از
خیر بیرون رفتن هم که بگذریم ،نمی دونم چه طوری تلفن حرف بزنم .شاید از اول دبستان تا االن
فقط ده تا همکالسی خونه ما زنگ زدن ،همه مکالمات هم زیر نظر مامان انجام شده .نمی دونم! تو
بگو چی کار کنم؟ نمی خوام االن بهت بگم باشه باهات می مونم ولی بعدش همش حالت رو بگیرم.

با تموم شدن حرفهای من ،رضا همچنان ساکت بود .دست راستش رو کرد توی موهای مواج مشکیش
و دسته دسته موهاش رو می تابوند دور انگشتاش .توی اون وضعیت با کوچکترین حرکت رضا می
مردم و زنده می شدم .اگه همین االن بگه پس ما رو به خیر و شما رو به سالمت چه غلطی بکنم؟
پس کاش حداقل قبلش بذاره ببوسمش .اگه بگه تو دیگه عجب دختر تهرونی املی هستی چی جواب
بدم؟ از خجالت بمیرم .اصال به جهنم ،هر چی می خواد بگه .بهتر از اینه که االن این حرفها رو نمی
گفتم ولی بعدا جلوش ضایع می شدم که نه بیرون می تونم برم و نه تلفن می تونم حرف بزنم.
بعد از گذشت سه یا چهار دقیقه ،رضا تو چشمام نگاه کرد و گفت ،نمی دونی با این صداقتت چه قدر
منو بیشتر اسیر خودت کردی .با این وجود ،رو به رو شدن با مساله ای که مطرح کردی خیلی آسون
نیست .حاال من از تو می خوام که تا فردا بهم فرصت بدی تا ببینم چه راه حلی می تونم پیدا کنم.

واای ،من قربون تو برم که بدون فکر تصمیم نمی گیری .من فدای تو بشم که هر چی کلماتت قلمبه
تر می شن بیشتر به دل من می شینن.

رضا ادامه داد :می تونم بپرسم منزلتون کجاست؟ منم گفتم میرداماد .دوباره پرسید :شماره موبایلت
رو می تونم داشته باشم؟ منم گفتم و اون ذخیره کرد توی گوشیش .بعد یه میس کال انداخت روی
گوشیم و گفت :فعال بهتره تو بهم زنگ نزنی که اگر مامانت احیانا پرینت مکالماتت رو گرفت ،هیچ
نیم؛ تو کی از خونه می یای بیرون؟ منم گفتم
ردی از من پیدا نکنه .فردا اولین کالسمون ساعت نه و ِ
معموال یک ساعت زودتر .رضا هم گفت :باشه ،پس من هشت ونیم بهت زنگ می زنم .اگر خونواده
باهات بود که تماسم رو رد کن ،اگر نه جواب بده تا ببینیم چی کار کنیم .االن هم پاشو بریم پیش بقیه.
الهی دورت بگردم پسر که همه کارهات یکی از یکی با حال تره .شایدم من زیادی ندید بدیدم که
اینجوری غش و ضعف می کنم .مرسی خدا جون که همین اول کاری حالم رو نگرفت و به ریش
مامانم نخندید .حاال چه طوری این بیست و اندی ساعت رو تا فردا تحمل کنم تا آقا رضا جواب بده.

كًل ظّمُ -ظؼقب ّ ؼَب

اؾ ًْؼ آكتبة کَ ؼّی ظؼ ّ ظیْاؼ اتبم پطم نعٍ ثیعاؼ هی نن .هی ضْام ظقتبهْ اؾ ؾیؽ هالكَ
ثیؽّى ثیبؼم کَ ثبالی آؼًدن هی کهَ ثَ قیٌَ ُبی ثؽٌَُ ام .یَ غؼٍ کَ زْاقن ؼّ خوغ هی کٌن
یبظم هی اكتَ ظیهت ثعّى لجبـ ضْاثیعم .ظقت چپن ؼّ آؼّم ؼّی قیٌَ ُبم هی کهن ّ هی یبم تب
ًؿظیک گؽظًن .ظّ تب اؾ اًگهتبم ؼّ هی کهن ؼّی گؽظًجٌع ثْلگبؼی کَ ؼَب ثِن ظاظٍ؛ هللم ؼّ
ثبؾ هی کٌن ّ هی غاؼهم ؼّی اّى یکی ثبلم .ضْظم ُن ثَ پِلْی چپن ًین ضیؿ هی نن ّ ثب
ظقت ؼاقتن ههـْل ًْاؾل گؽظًجٌع هی نن .کبل هی نع ثَ خبی گؽظًجٌع ،قؽ ؼَب ؼّی ثبلم
ثْظ ،اًّْهت هی تًْكتن ظقتن ؼّ ثکٌن الی هُْبل ،لجن ؼّ آُكتَ ثَ لجبل ًؿظیک کٌن ّ ّای ...
ثیهتؽ اؾ ایي ثَ زف ؼضْت يجسگبُی اخبؾٍ ًوی ظم کَ ثب نِْت هبِی نَ ،ؾّظ اؾ تطت هی
یبم پبییي.
اهؽّؾ ظّهیي ؼّؾ اؾ یک ُلتَ كؽيتیَ کَ ثَ ضْظم ظاظم تب تکلیلن ؼّ ثب گػنتَ ام ّ تب زعی ثب
آیٌعٍ ام ؼّني کٌن .ظیؽّؾ ثؼع اؾ نطوی کَ ثَ ضبِؽات ثچگی ّ ًْخًّْین ؾظم ،ضیلی ضكتَ
نعم ّلی اؾ ایٌکَ ظاؼم هی ًْیكوهْى زف ضْثی ظاؼم .ثَ ُوَ گلتن کَ یَ ُلتَ هی ضْام ثؽم
تؼطیالت ّ تللٌن ؼّ ُن ضبهْل هی کٌنّ ،لی اگَ زْيلَ ظانتن یَ قؽی ثَ كیكجْک هی ؾًن.
ضؽقٌع اؾ ایي زف آؾاظی ،یَ نلْاؼک خیي پبؼٍ ثب یک تبپ گل ّ گهبظ کَ ؼّل ػکف هؽلیي
هًْؽّ چبپ نعٍ هی پْنن؛ ثؼع اؾ يجسًَْ یَ هِْی آثدْ ثؽهی ظاؼم ّ هی ؼم تْی ثبلکي .
یکی اؾ ؼُبّؼظُبی اؾظّاخن آنٌبیی ثب قیگبؼ ّ الکل ثْظٍ .ثب ایٌکَ ثِهْى ّاثكتَ ًهعم ّ ثَ
ًعؼت ُْـ هی کٌن ،اهب یَ ّهتبیی ُكت کَ ثب گؽكتي یَ گیالـ نبهپبیي ّ یَ ًص قیگبؼ ثبؼیک
زبل هی کٌن ثؽم تْ كبؾ آظهِبی گؽكتبؼی کَ خؿ ایي ظّ تب ُیچ کی ظیگَ قٌگ يجْؼ
ظؼظُبنْى ًیكت؛ اهؽّؾ ُن یکی اؾ اّى هْهغ ُبقت کَ هی ضْام اظای آظم ظاؿًْب ؼّ ظؼ
ثیبؼم.
یک کبؿػ  A3ثؽهی ظاؼم ّ ثب هبژیک ثٌلم هی ًْیكن« ،ظؼقب گػنتَ ات ؼّ ظقتَ ثٌعی کي:
ضْثیِبیم ؼا ظؼ يٌعّهچَ ِالیی ضبِؽات ثگػاؼ ّ ثعی ُبیم ؼا ثَ ثبظ ثكپبؼ ».ایٌکَ چَ هعؼ
ظؼ پبیبى ایي ُلتَ ثَ ایي خولَ پبیجٌع ضْاُن ثْظ هؼلْم ًیكت ّلی ّاقَ نؽّع اهؽّؾ کبكی ثَ
ًظؽ هی ؼقَ.
ًْنتَ ُبی ظیؽّؾم ؼّ هؽّؼ هی کٌن؛ ثَ آضؽل کَ هی ؼقن ًلكن ثٌع هی یبظ .ثَ یبظ اّى يجر
پؽ اَطؽاثی کَ هؽاؼ ثْظ ؼَب ًظؽل ؼّ ظؼثبؼٍ ظّقتیوْى ًِبیی کٌََ ،ؽثبى هلجن هی ؼٍ
ثبال...
ُهت ّثیكت ّ پٌح ظهیوَ ثْظ کَ ؼقیعم قؽ کْچَ اِلكی.
چؽا ظقتبم هی لؽؾٍ؟ چؽا هلجن ایٌطْؼی هی ؾًَ؟ ًکٌَ ثویؽم؟ اًگبؼ تْی قؽم ُْا هی پیچَ،
اًگبؼ اؾ تْ گْنبم هْج ظؼیب ؼظ هی نَ .ایي يعای ثی هْهغ چیَ؟ هْثبیلوَ ...ؼَباااا .قٌگیي
ثبل ظؼقب.
ؼَب اّهعٍ ثْظ هیعّى هسكٌی .هٌن یَ تبکكی گؽكتن کَ ثؽم پیهم.
ظقتبهْ ازكبـ ًوی کٌن .اًگبؼ ظّ تب گلْلَ یطی نعى ،زتی هعؼت ًعاؼى ظؼ کیق پْل ُن ثبؾ کٌي.
الِی کَ كعات نن پكؽ .تْ اّهعی هیؽظاهبظ!! یؼٌی هی ضْاقتی هٌْ ؾّظتؽ ثجیٌی؟
:آهب هي هیعّى هبظؼ پیبظٍ هی نن لطلب.
پف چؽا يعام هی لؽؾًٍ .کٌَ قکتَ کٌن ،ثوًْن ؼّ ظقت پكؽ هؽظم.
-قالم ضْنگل ضبًْم .چَ هعؼ ًبؾتؽ اؾ ُویهَ نعی.

:قالم .هي کبؼی ًکؽظم کَ ،ػیي ُویهَ .تْ چؽا تیپ پلْضْؼی ؾظی؟
ثؽای ایٌکَ کكی خؽأت ًکٌَ ثَ ظّقت ظضتؽ ضْنگلت ًؿظیک نَ ،ثبیع ضْظتن ضْل تیپثبنی تب ُیچ کی ؼّل ًهَ ثگَ آضی ظضتؽٍ زیق نع.
ظّقت ظضتؽ ضْنگلم؟!!! اؾ كؽِ ُیدبى ّ ضدبلت هی ضْام ثویؽم.
ضْثَ چیؿ ظیگَ ای ًگلتن کَ اًوعؼ هؽهؿ نعی .ضت ضْنگلی ظیگَ ضبًْهی.:نوب لطق ظاؼی .ثؽین ظاًهگبٍ؟
ٌُْؾ قؽ زؽف ظیؽّؾت ُكتی کَ گلتی ثعت ًوی یبظ ثبُبم ثبنی؟:ضت ،آؼٍ .چَ ِْؼ هگَ؟
پف ظًجبلن ثیب.توبِغ نؽیؼتی ّ هیؽظاهبظ ،ؼَب یَ تبکكی ًبؼًدی ظؼثكت گؽكت ثؽای پبؼک خوهیعیَ.
ّهتی کٌبؼ ُن ًهكتین ،ثِن گلت :تْ كکؽ هبهبًت ًجبل .اهؽّؾ هطوئٌن ًوی یبظ ظاًهگبٍ ؾاؽ
قیبُت چْة ثؿًَ .پف اؾ االى تب ّهتی ثب ُوین ًگؽاًی ثی ًگؽاًی.
:یؼٌی هی گی کالـ ًؽین؟ تْ اؾ کدب هی ظًّی هبهبًن ًوی ؼٍ ظاًهگبٍ؟
ًَ کالـ ًوی ؼین .تب االى کَ ؿیجت ًعانتین ،پف یَ خلكَ زاللَ .تْ ُن اگَ ضیلی تْ غٌُت ؼّهبهبًت توؽکؿ کٌی ،اّى ُن اًؽژی تْ ؼّ هی گیؽٍ پیعال هی نَ .پف ايال ثِم كکؽ ًکي،
اًِّن ثَ تْ كکؽ ًوی کٌَ.
آة ؼّی آتیم کَ هی گي ُویي ؼَبقت .ظقتبم ظیگَ ًوی لؽؾى .هلجن ظیگَ قیٌَ ام ؼّ اؾ خب
ًوی کٌَ .اؾ قِیال ظیگَ تؽقی ًعاؼم .اؾ ؿیجت کؽظى تْ ظاًهگبٍ ظیگَ ثبکی ًعاؼم .ػبلیَ .هعؼت
ػهن کَ هی گي ایٌَ ُْ ...ؼااا
هْهغ پیبظٍ نعى اؾل ضْاقتن ثػاؼٍ هي زكبة کٌن .ثب اضوبل هْؼتن ظاظ.
:زعاهل ثػاؼ ًًق کؽایَ ؼّ هي زكبة کٌن ،ایٌدْؼی کَ اًًبف ًیكت.
چَ خْؼی ؼّت هی نَ ّهتی یَ هؽظ ثبُبتَ ایي زؽكْ ثؿًی؟:هؽظ ثبُبهَ ظقتگبٍ ضْظپؽظاؾ کَ ًیكت.
ظیگَ ثكَ .تب ّهتی هي ثبُبتن ظقت کؽظى تْی خیجت هوٌْػَ.ضْنن ًوی یبظ .اّى ّهت ُوم هعیًْم هی نن کَ .زبال االى ؼّ ّل کي ،ثؼعا یَ ؼاُی پیعا هی
نَ کَ هعیًْم ًجبنی.
ثؼع اؾ ًین قبػت پیبظٍ ؼّی ّ يسجت ظؼثبؼٍ ظؼقِب ّ اقتبظُبّ ،قّ یَ هسَِْ قؽقجؿ
ًهكتین.
گهٌَ ات ًیكت ظؼقب خْى؟ت؟
 ًَ:هوٌْى ،يجسبًَ ضْؼظم .تْ چی؟ گهٌَ ا ِ
ًَ ؾیبظ .پف ثب اخبؾت ثؽین قؽ هِوتؽیي هَْْػی کَ ثَ ضبِؽل ایٌدبیین.ثب قؽ تبییع هی کٌن.
هي ظیهت ضیلی كکؽ کؽظم .االى ًتبیدم ؼّ ثِت هی گن .تْ ُن كؼال كوّ گْل کي .اهب ُؽتًویوی گؽكتی اؾت ضْاُم هی کٌن ُیچ ؼّؾی تْی ؾًعگیت ػبهجتم ؼّ توًیؽ هي ًٌعاؾی.
هي كوّ اّى چیؿی کَ ثَ غُي هسعّظم هی ؼقَ ؼّ هی گن ّ.لی تًوین گیؽی ّ پػیؽكتي
هكؤّلیتم ثب تْ ُكت.
ثجیي ظؼقب خْى ،اگؽ َّؼیت تْ ثب هبهبًت ایٌدْؼیَ ،تب زعی توًیؽ ضْظتَ .یؼٌی تْ ثَ ػٌْاى
یک ًوبیٌعٍ ًكل خعیع تب االى قؼی ًکؽظی هبهبًت ؼّ ثب ایعٍ ُبی اهؽّؾی آنٌب کٌی ّ قٌت
ُبی ثَ ظؼظ ًطْؼ ؼّ ثهکٌی  .تب االى ثؼیع هی ظًّن کَ هكتوین ثَ ّالعیٌت گلتَ ثبنی چَ اُعاف

ّ ضْاقتَ ُبیی ظاؼی ّ اّى ُب ؼّ ثَ چبلم ثکهی کَ آیب کبؼُبنْى ثبػث پیهؽكتَ یب پكؽكت .
ايال تب زبال اًِّب ؼّ هْؼظ اًتوبظ ظؼقت ّ قبؾًعٍ هؽاؼ ظاظی؟ تْ ظؼ ّاهغ ػؽّقکی ُكتی کَ
تْقّ هبهبًت ػؽّقک گؽظاًی هی نی .ایي تب زعی ثؽای خبهؼَ هب ضْثَ ،اهب اگؽ تْ ُن
ضْاقتَ هؼوْل ّ ههؽّػی ظاؼی نبیع الؾم ثبنَ کَ هستؽهبًَ ثب هبهبًت ّاؼظ ثسث یب زتی
هجبؼؾٍ نی .ایٌِبیی کَ هی گن آقْى ًیكت؛ ثؽًبهَ ؼیؿی ّ يجؽ ؾیبظ هی ضْاظ .نبیع اًِّب اؾ
ظقتت تب هعتی ظلطْؼ ثبني .اهب چیؿی کَ هِوَ ایٌَ کَ اًِّب اؾ ضْاة ضؽگْنی ثیعاؼ ني ّ
ثلِوي کَ ظًیب ػٌْ نعٍ ّ اگؽثچَ ؼّ ثب ثبظیگبؼظ ُن ثلؽقتي هعؼقَ ،ثچَ ای کَ ثطْاظ نؽ
ثكْؾًَّ هی قْؾًَّ .ثکي ًکي ُبی هعیوی ظیگَ تْ ظًیبی اهؽّؾ خْاة ًوی ظٍ ّ تْی ػًؽ
کبهپیْتؽ ّ ُْل هًٌْػی ثبیع ثب ثچَ ثب ؾثْى هٌطن زؽف ؾظ.
زبال ثؽین قؽ پیهٌِبظ هي ثَ تْ .ؼاقتم هي ظؼ زبل زبَؽ تْی یَ هؤقكَ آهبظگی ثؽای کٌکْؼ
ظؼـ هیعم .هی ضْام ثَ تْ ُن پیهٌِبظ ثعم کَ اًّدب ههـْل نی .ایي کبؼ چٌع تب زُكي ظاؼٍ .اّال
ایٌکَ ضبًْاظٍ ات ازتوبال هطبللت هی کٌي ّ تْ ثبیع ثؽای اّلیي ثبؼ هسکن ّایكی ّ ثَ ضْاقتَ
ههؽّػت ثؽقی .ظّهب ،تْ ظضتؽ ثبُْنی ُكتی ّ ثب نؽّع کبؼت یبظ هی گیؽی کَ ُوَ چیؿ
ؾًعگیت ؼّ ثؽای هبهبًی کَ اًوعؼ زكبقَ ؼّ ًکٌی .لطلب هٌظْؼ هي ؼّ انتجبٍ ثؽظانت ًکي .
ظؼّؿگْ ّ ضعای ًکؽظٍ ظضتؽ کثیلی ًجبل .اهب هسکن ّایكب ّ ثَ هبهبًت ثلِوْى کَ زؽین
ضًْيی تْ اؼؾل ظاؼٍ ّ اّى ثبیع ثَ تْ اػتوبظ ظانتَ ثبنَ .ظؼ ّاهغ ایهْى ثَ نؼْؼ تْ ّ
هلِْم اػتوبظ تُْیي هی کٌَ کَ ثَ هکبلوبت تللٌیت گْل هی ظٍ .یبظت ثبنَ کَ اگؽ کبؼ
آهْؾنگبٍ ؼّ ُن هجْل کؽظیً ،جبیع خؿئیبت کالـ ُب ّ زوْهت ؼّ توبم ّ کوبل ظؼ اضتیبؼ
هبهبًت ثػاؼی .ایي هكبئل تب ّهتی اقتلبظٍ ظؼقت اؾنْى هی کٌی کبهال ثَ ضْظت هؽثِْي.
هي چیؿُبی آقًْی ؼّ اؾت ًطْاقتن .پف تْ ُن ًجبیع ثَ آقًْی خْاة ثعی .یبظت ثبنَ کَ اگؽ
ُن لجبـ ؼؾم ثب ضبًْاظٍ پْنیعی ثَ ضبِؽ هي ًپْل .ثَ ضبِؽ ضْظت ّ ثَ ضبِؽ یَ آیٌعٍ ؼّني
ّ هكتول ایي کبؼ ؼّ ثکي .هعیًْی اگَ یَ ؼّؾ تْ ظلت ثگی کَ ؼَب هي ثَ ضبِؽ تْ ایي کبؼُب
ؼّ کؽظم.
ّ زُكي آضؽ پػیؽكتي تعؼیف ظؼ هؤقكَ ایٌَ کَ هب كؽيت ُبی ثیکبؼی ّ ثیي کالـ ُب ؼّ هی
تًْین ثب ُن ثبنین ّ ثؼُی ّهت ُب ثیؽّى ثؽین ّ گهتی ثؿًین .ظؼ هْؼظ تللي ُن ،اّلیي زوْهت
ؼّ کَ گؽكتی ثبیع یَ گْنی اؼؾّى ّ یَ ضّ تبلیب ثگیؽی ثعّى ایٌکَ کكی ثلِوَ .هي ًوی گن هي
ثؽات هی گیؽم کَ هثل کؽایَ تبکكی تؼبؼف ثبؾی ظؼ ًیبؼی ّلی ثبیع هجْل کٌی کَ ُؽ اؾ گبُی
ثؽات نبؼژ ثطؽم .كؼال ُویي؛ ظٌُن کق کؽظ ضبًْم ضبًْهب ...پبنْ ثؽین یَ چبیی ثگیؽین.
:هي ًجبیع زؽف ثؿًن یب خْاة ثعم؟
زؽف کَ ضیلی ثبیع ثؿًی ،ثؼع اؾ چبیی .اهب خْاة ثعّى كکؽ كبیعٍ ًعاؼٍُ .ؽ چٌع ؼّؾ کَ ظلتهی ضْاظ كکؽ کي ،ثؼع خْاة ثعٍ.
ؼّی تطت چْثی ؼّ ثَ ؼّی چبیطًَْ هی نیٌین.
:زؽكِبت اًوعؼ ههٌگ ّ تکْى ظٌُعٍ ثْظى کَ ازكبـ هی کٌن کتک ضْؼظم ّ ثعًن ظؼظ هی کٌَ.
اهیعّاؼم ثتًْی اؾنْى ثِؽٍ ثؽظاؼی ظؼقتی ثکٌی.:زبال تْ هطوئٌی ایي هْقكَ کَ هی گی هٌْ هی ضْاظ؟ ًوی ضْای ظؼثبؼٍ ل ثیهتؽ ثِن
اِالػبت ثعی.
هي تب هطوئي ًجبنن هؼوْال چیؿی ًوی گنُ .ن ثب هعیؽ ّ ُن ثب هكؤّل اقتطعام زؽف ؾظم.اًِّب ُن ظًجبل ًیؽّ ُكتي ،ثب اقتطعام تْ هٌّتی ثَ قؽ کكی ًیكت .هي كوّ هؼؽف ثْظم ّ کبؼ

اًِّب ؼّ آقْى کؽظم.
تب ظّ قبػت ظیگَ تْی پبؼک هی چؽضیعین .يسجت ُب ثیهتؽ پیؽاهْى ؼتجَ کٌکْؼ هي ،ایٌکَ
آهبظگی ثؽای تعؼیف چَ ظؼـ ُبیی ظاؼمً ،سٍْ کبؼ آهْؾنگبٍ ّ ظقتوؿظ ثْظًع.
:کالـ يجر کَ پؽیع .کالـ قبػت یک ؼّ هی ؼین؟
هي ظلن ًوی یبظ اؾت ظل ثکٌنّ .لی اگَ ظلت نْؼ هی ؾًَّ ،اقَ ؼّؾ اّل ثكَ.تْ ضْثَ ظلت ًوی یبظ ،هي کَ ُوَ ّخْظم ظاظ هی ؾًَ ؼَباااا .ضت االى چی ثبیع ثگن؟ ؼاقتی
ًجبیع اؾل تهکؽ کٌن کَ ًَ تٌِب هٌْ پف ًؿظٍ ثلکَ ثؽام کبؼ ُن پیعا کؽظٍ .چَ هعؼ پؽؼّّم کَ
ّاقَ کبؼی کَ ُؿاؼ ًلؽ ظًجبلهي هي زتی یَ تهکؽ ضهک ّ ضبلی ُن ًکؽظم.
:ظؼـ ایي قبػت یَ خْؼایی هِوَ ،پف ثِتؽٍ ثؽین ظاًهگبٍ .ؼاقتی هي ثبیع اؾت یک ػبلوَ
تهکؽ کٌن.
چؽا ضبًْهی؟ ثبثت چی؟:اّل ثَ ضبِؽ اهؽّؾ يجر کَ ضیلی ضْل گػنت .ظّم ثَ ضبِؽ ایٌکَ ثؽام ثعّى ظؼظقؽ کبؼ
پیعا کؽظی .ثؼعل ُن کَ ظاؼی کوکن هی کٌی ؾًعگی ثِتؽی ظانتَ ثبنن.
ؾل هی ؾًَ تْ چهوبم ،ظقت چپوْ هی گیؽٍ ،لجم ؼّ هی غاؼٍ ؼّل ،ثْقم هی کٌَ ّ ثؼع هی
گَ ًیبؾی ثَ تهکؽ ًیكت.
ًوی ظًّن ًوطَ خْل ضْى چٌع ظؼخَ اقت؛ ُؽ چی ُكت ضْى هي االى ظاؼٍ هی خْنَ .قؽم
كکؽ کٌن پٌح کیلْ نعٍ ثبنَ .ایي ّؾًَ ُب ؼّ کی ثَ پبم ّيل کؽظى کَ ًوی تًْن ؼاٍ ثؽم .یؼٌی
هی تًْن قؽم ؼّ ثبال ثیبؼم ّ ظّثبؼٍ تْ چهوبل ًگبٍ کٌن ً ًَ.وی تًْن .چْى زتوب گؽیَ ام هی
گیؽٍ.
هؽثْى لپبی اًبؼیت ثهن کَ ثَ ایي ؼازتی ؼًگ ػٌْ هی کٌَ.قْاؼ تبکكی ُبی تدؽیم نعین...
ّهتی ثؽای ثؽظانتي یَ نکالت ظیگَ ظقتن ؼّ ظؼاؾ هی کٌن چهون ثَ قبػت لپ تبپ هی اكتَ؛
ثبّؼم ًوی نَ ،ظّ قبػت ّ ًیوَ کَ ظاؼم هی ًْیكن .یبظ گؽظًجٌع هی اكتن کَ يجر اؾ گؽظًن ثبؾ
کؽظم .ثؽ هی گؽظم تْ اتبم ضْاة ،ظقتجٌعی کَ ِقت گؽظًجٌع ثْظ ؼّ ُن اؾ ظقت ؼاقتن ثبؾ هی
کٌن ّ خلتهْى ؼّ تْی خؼجَ ُبنْى هی غاؼم .كکؽ ًکٌن ظیگَ ثطْام اؾنْى اقتلبظٍ کٌن ،زعاهل
ثؽای یک هعت ًبهؼلْمً .وی ظًّن ثبیع اؾ ایي تًوین ضْنسبل ثبنن یب ًبؼازت.
ثؽ هی گؽظم تْی ثبلکي ،ایٌعكؼَ ثب هبژیک ًبؼًدی ؾیؽ خولَ هجلین هی ًْیكن« :آهب ؼَب ثَ
يٌعّهچَ ِالیی ضبِؽات ضْل اّهعی».
ظؼ هبژیک ؼّ کَ هی ثٌعم اؾ ظیعى ایي خولَ ًبؼًدی ظلن هی گیؽٍ؛ انکبل ًعاؼٍ ثػاؼ ثگیؽٍ؛
ثبالضؽٍ کَ چی؟ تب کی هی ضْام ؼَب ّ ضبِؽاتم ؼّ هثل یَ کْلَ پهتی ثب ضْظم ایٌْؼ اًّْؼ
ثجؽم .پبیبى ایي یک ُلتَ ُؽ تًویوی کَ ثؽای آیٌعٍ ثگیؽم ،ؼَب تْل کْچکتؽیي ًوهی ًعاؼٍ،
پف ثبیع ُؽ چَ قؽیؼتؽ ضْظنْ ضبِؽاتهْ ثكتَ ثٌعی کٌن ثػاؼم یَ خبیی کَ ؾیبظ ُن ظؼ ظقتؽـ
ًجبنَ.
كؽظای هبخؽای پبؼک ،تًوین گؽكتن ثؽای اّلیي ثبؼ نبًكن ؼّ ثب هبهبى اهتسبى کٌن.
ؾًگ ؾظم ثِم ّ گلتن :هي ّ یکی ظّ تب اؾ ثچَ ُب ظّ قبػت ثیهتؽ هی هًْین ظاًهگبٍ ّ ظؼـ
هی ضًْین.
قِیال :اگَ یَ ُوچیي ثؽًبهَ ای ظانتی چؽا ظیهت اِالع ًعاظی؟ اقن ظّقتبت چیَ؟ ایٌب کیي کَ
پٌح تؽم یبظنْى ًجْظٍ ثب تْ ظؼـ ثطًْي؟ کعّم یکی اؾ ظؼقِبت ؼّ هی ضْای ثبُبنْى ثطًْی؟

اگَ َؼیلی ثگْ هؼلن ثگیؽم ثؽات؟
:هبهبى خبى ،كکؽ کٌن کوی ظاؼی تٌع هی ؼی .االى قبػت ظّاؾظٍ ُكت .تب یک ًبُبؼ هی
ضْؼین .یک تب قَ ُن ظؼـ .هي هجل اؾ قبػت چِبؼ ضًَْ ام .اًّْهت قؤالی ثْظ خْاة هی ظم.
قِیال :زؽف ُبی خعیع هی نٌْم .هؽاهت ضْظت ثبل ّ قؽیغ ثیب ضًَْ.
ثعّى ضعازبكظی گْنی ؼّ گػانت .اؾ ؼكتبؼل ًبؼازت نعم .ضْثَ ًگلتن هی ضْام ثؽم قیٌوب.
ًبؼازتی ؼّ ثی ضیبل ،اّلیي تیؽ هِن ثْظ کَ ثَ ُعف ضْؼظ.
ثَ گلتَ ؼَب ،چْى کالـ ههطى ًعانتن اگؽ ازیبًب هبهبى ُن هی یْهع ظاًهگبٍ هی تًْكتن ثگن
کَ تْ ؼاٍ ضًَْ ام ّ قؽیغ ضْظم ؼّ ثب ظؼثكت ثؽقًْن.
پف هٌن هی تًْكتن یَ چیؿایی ؼّ هبین کٌن؛ یُّّّْْ .قِیال خْى ثچؽش تب ثچؽضین.
ثب ظیعى ؼَب کَ ظم ّؼّظی ثؽج قبیَ هٌتظؽم ثْظ ،ثؽم ظّیكت ّ ثیكت ّلت ثِن ّيل نع.
ظؼقب ایي تْیی؟ ظّؼ اؾ چهن قِیال ّ ضیؽٍ ثَ چهوبى ایي هؼجْظ آقوبًی کَ لجطٌع اؾ لجبل ظّؼ
ًوی نَ؟؟؟
ظؼقب ضبًْم ،هي تْی ثؼُی اؾ هْاؼظ يجؽم ضیلی کوَ .اؾ خولَ ایٌکَ ُویي االى ّ هجل اؾُؽ کبؼ ظیگَ ای هی ضْام ثلِون اهؽّؾ چَ خْاثی هؽاؼٍ ثِن ثعی .اهیعّاؼم ًیْهعٍ ثبنی ایٌدب
کَ ثگی ثی ضیبل کبؼ آهْؾنگبٍ ّ ثی ضیبل ؼَب.
چَ خبلت! اًّن زبل ظیؽّؾ هٌْ ظاؼٍ .هی تؽقَ پكم ثؿًن .ضْثَُ ،ؽ چَ هعؼ ُن کَ تبثلْ ثبنن
ٌُْؾ َبیغ ًکؽظم کَ ظیگَ ثعّى اّى ًلف ُن ًوی تًْن ثکهن .قؽهْ هی ًعاؾم پبییي؛ ُدْم
ضْى ثَ يْؼتن ؼّ ازكبـ هی کٌن .ظًجبل کلوَ هی گؽظمُ .یچ چی ًعاؼم کَ ثگن .ػبنوتن تٌِب
کلوَ ایَ کَ االى ثلعم.
ضْظ ؼَب هی یبظ کوکن ّ هی گَ :هی تًْن ایي گًَْ ُبی ؼًگ اًبؼ ؼّ نبُع ثگیؽم ثؽای ایٌکَ
ظؼقب اؾ اهؽّؾ ظّقت ظضتؽهَ؟
یِْ ندبع هی نن .قؽهْ هی یبؼم ثبال ،تْ چهوبی ؼَب ثَ اًعاؾٍ یک يعم ثبًیَ ًگبٍ هی کٌن ّ
ثب يعایی کَ اؾ كؽِ ُیدبى هی لؽؾٍ هی گن "ظّقتت ظاؼم".
ظقتوْ هی گیؽٍ ،هثل ظیؽّؾ آؼّم هی ثْقَ ّ هی گَ :هٌن ظّقتت ظاؼم گلن.
ظؼقب ُهؽظ .ظؼقبی ظقت پؽّؼظٍ قِیال هؽظ .یَ ظؼقبی خعیع هتْلع نع کَ ظیگَ ُیچ چیؿ ّ ُیچ
کف ثَ اًعاؾٍ ؼَب تْی ایي ظًیب ثؽال هِن ًیكت.
یک ُلتَ ثؼعّ ،هتی نبم توْم هی نَ هی گن :هبهبى ّ ثبثب هی ضْاقتن چٌع ظهیوَ ّهتتْى ؼّ
ثگیؽم.
قِیال ثعّى هؼطلی اضوبل هی ؼٍ تْ ُنّ .لی ضْظنْ کٌتؽل هی کٌَ ّ زؽكی ًوی ؾًَ.
اظاهَ هی ظم :هي ُلتَ پیم ،ثؼع اؾ کالـ تؽثیت ثعًی ،ظّ قَ قبػتی هًْعم ظاًهگبٍ ّ ثب ظّقتبم
ظؼـ ضًْعم .اهب هبهبى ضیلی ضْنم ًیْهع .هي ُؽ چی كکؽ هی کٌن انکبلی تْی ایي هُیَ
ًوی ثیٌن .ظؼ ثبًی ،هبهبى هی گلت چؽا تب االى اؾ ایي ثؽًبهَ ُب ًجْظٍ .ضْة ظلیلم ضیلی
ّاَسَ .چْى کَ تؽم ُبی آضؽ ظؼـ ُب قٌگیي تؽ هی ني ّ کبؼگؽُّی ثِتؽ خْاة هی ظٍ.
ثٌبثؽایي ،اههت هی ضْام اِالع ثعم کَ ؼّؾُبی تؽثیت ثعًی ،هي ثَ خبی قبػت یک ،زْالی
قبػت چِبؼ هی یبم ضًَْ چْى هی ضْام ثب ثچَ ُب ظؼـ ثطًْن .نبیع چٌع قبػتی اؾ ؼّؾُبی
ظیگَ ُن ثطْام ثیهتؽ ثوًْن کتبثطًَْ کَ ِجیؼتب ثِتْى ضجؽ ضْاُن ظاظ.

ثبثب هكؼْظ :هي ههکل ضبيی ًوی ثیٌن ّ اؾت هوًٌْن کَ اِالع ظاظی .زبال ثبیع ثجیٌین کَ
هبهبًت چَ ًظؽی ظاؼٍ.
قِیال :هكؼْظ خْى یَ غؼٍ خْاًت یَ چیؿی ؼّ ثكٌدی ،ثؼع خْاة ثعی ثَع ًیكت ُب .ثجیي
ظؼقب ،هي کَ ثب ايل ظؼـ ضًْعى ههکلی ًعاؼم ،كوّ اًوعؼ خبهؼَ ثع ّ ًب اهٌَ کَ هی ضْام ُوَ
خْؼٍ تْ ّ ظؼًب ؼّ هسبكظت کٌن .ایي زن هٌَ کَ ثعًّن ظضتؽام ثب کیب ًهكت ّ ثؽضبقت هی کٌي
ّ کدبُب ؼكت ّ آهع ظاؼى .ايال چؽا ًوی گی ایي ظّقتبت ثیبى ضًَْ هب ّ ظؼـ ثطًْیع؟
کتبثطًَْ ظیگَ چیَ؟ پٌح ظهیوَ ثؽّ کتبثی کَ هی ضْای ؼّ ثگیؽ ،ثیب ضًَْ ثهیي ثطْى.
ظؼقب :هبهبى ،هي ّ ظؼًب ضیلی ظضتؽُبی ضْنجطتی ُكتین کَ نوب ُوَ خْؼٍ ُْاهْى ؼّ ظاؼیع
(ایي خولَ ّ ثؼُی ظیگَ اؾ ٌُعًَّ ؾیؽ ثـل گػانتي ُب ؼّ ؼَب یبظم ظاظٍ ثْظ)ّ .لی اؾ هعین
گلتي اگَ یکی ؼّ ضیلی ظّقت ظاؼی هبُیگیؽی ثِم یبظ ثعٍ ًَ هبُی ضْؼظى .نوب ُؽ چَ هعؼ
ُن کَ ظؼ هْاظجت اؾ هب تالل کٌی ،هوکٌَ یَ ؼّؾ ضیلی قبظٍ هي اؾ ضیبثْى ؼظ نن ّ ثْقیلَ یَ
هْتْؼ گبؾی کهتَ نن.
هي االى ثیكت ّ یک قبلوَ ّ ثَ ًعؼت ؼّی زؽف نوب ّ ثبثب زؽف ؾظم .اهب اؾ ایي ثَ ثؼع
ظّقت ظاؼم نوب ُن ضْاقتَ ُبی هٌْ ثهٌْیع ّ ؼّی اًِّب كکؽ کٌیع ّ اؾ قؽ زْيلَ خْاة
ثعیع .هب تْی ظاًهگبٍ ثعّى ُیچ تهؽیلبتی ظؼقوْى ؼّ هی ضًْین ّ ثؼعل ضعازبكع .اهب ّهتی
هُیَ ثَ ضًَْ ثکهَ ،ثبیع پػیؽایی کٌین ّ هوکٌَ كوّ ثَ ظّ قبػت ضتن ًهَ .ظؼ َوي ،نبیع ُوَ
اهکبًبت هي ؼّ ًعانتَ ثبني کَ ُوکالقیِبنْى ؼّ ثَ ضًَْ ظػْت کٌي ّ ثب اّهعى ثَ ضًَْ هب
تْی هُیوَ هؽاؼ ثگیؽى ّ هؼػة ثهي کَ چؽا اًِّب ًوی تًْي کكی ؼّ ظػْت کٌي.
ًکتَ ثؼعی کَ هی ضْام ثِتْى ثگن ایٌَ کَ هي تًوین ظاؼم ثَ يْؼت پبؼٍ ّهت کبؼ کٌن .ثَ کبؼ
تْی نؽکت ُب یب ثبًک ُب كکؽ کؽظمّ ،لی تْی آگِی ُبنْى ُوَ ًْنتي کَ کبؼهٌع توبم ّهت
هی ضْاى .ثٌبثؽایي كؼال تًوین ظاؼم کَ چٌع قبػتی ظؼ ُلتَ ؼّ تْی آهْؾنگبٍ ُبی کٌکْؼ
تعؼیف کٌن.
قِیال :چَ زؽف ُبی کتبثی ّ ههٌگی .هی ثیٌی هكؼْظ خْى کبؼهْى ثَ کدب کهیعٍ کَ ایي
ككولی ثبیع ثیبظ ثِوْى یبظ ثعٍ چی کبؼ کٌین ّ چی کبؼ ًکٌین .هي هی گن ؼاَی ًیكتن خؿ ثَ
ضبِؽ کالقِبت ثوًْی ظاًهگبٍ ،ضبًْم هی ضْاى ّاقَ هي ثؽى کبؼ کٌيُ .ؽ ّهت یَ یبؼظاى هلی
زبَؽ نع تْ ؼّ ثگیؽٍ ،ثؽّ تْ ضًَْ اّى ُؽ ؿلطی ضْاقتی ثکيّ .لی تْ ضًَْ هي اًعاؾٍ
ظٌُت زؽف هی ؾًی.
ظؼقب :هبهبى خبى ،اگَ زؽف ُبی هٌْ هؽّؼ کٌی هی ثیٌی کَ کْچکتؽیي ثی ازتؽاهی ثِت
ًکؽظم .كکؽ ًوی کٌن نوب ُن الؾم ثبنَ کَ تُْیي آهیؿ ثب هي يسجت کٌی .هی تًْن یپؽقن نوب
اؾ کبؼ تعؼیف چَ کبؼ هوعـ تؽ ّ قبلن تؽی ؼّ قؽاؽ ظاؼیع؟
قِیال :هي هی گن ًَؽٍ ،تْ هی گی ثعّل! هي يالذ ًوی ظًّن تْ ثؽی قؽ کبؼ.
ظؼقب :هي ُن هی گن کَ اؾ ایي ثَ ثؼع ثعّى ظلیل هٌطوی نبیع ًتًْن ضیلی اؾ زؽف ُبی نوب ؼّ
هجْل کٌن.
قِیال :تْ ثَ گْؼ ثبثبت ضٌعیعی.

ثبثب هكؼْظ :ضبًن چؽا اؾ هي هبظؼهؽظٍ هبیَ هی غاؼی؟؟ زؽف ثعی کَ ًؿظٍ ،هی گَ اگَ ثب
چیؿی هطبللی ظلیلم ؼّ ُن ثگْ ثعًّن.
قِیال :هي ًوی تًْن ظضتؽم ؼّ ّل کٌن تْ ایي خبهؼَ کَ پؽ اؾ گؽگًَ .وی ثیٌی ُوَ ظًجبل ظضتؽ
آكتبة هِتبة ًعیعٍ اى .كکؽ کٌن ثبیع ثگن ؿلّ کؽظم کَ گػانتن ثؽٍ ظاًهگبٍ.
ظؼقب :هبهبى خبى نوب ؼاٌُوب ّ ههبّؼ ضیلی اؾ ظّقتبت ّ كبهیالتی .ایي زؽكِب اؾت ثؼیعٍ.
ُوًِْبیی کَ ظًجبل آكتبة هِتبة ًعیعٍ اى ،ایي ؼّؾُب ظضتؽ تسًیلکؽظٍ ّ ظقت ثَ خیت هی
ضْاىّ .اقَ ًدبثتهن هی ؼى اؾ هسل تسًیل ّ کبؼل تسوین هی کٌي ضیبلهْى ؼازت هیهَ.
ثبثب هكؼْظ :ضبًن خبى ،هب ثبیع ضْنسبل ثبنین کَ ظضتؽهْى ػبهل ّ كِویعٍ نعٍ .اگَ یَ کبؼی ُن
ثلع ثبنَ ،پف كؽظا اگَ هي قؽم ؼّ ؾهیي ثػاؼم ضیبلن ؼازتَ کَ ظقتم خلْ کف ّ ًبکف ظؼاؾ
ًوی نَ.
ظؼقب :ثبثب خْى ّاهؼب اؾت هوًٌْن کَ ثب ظیع ثبؾ ثَ هكبئل ًگبٍ هی کٌی.
قِیال :ضجَ ضجَ ،تْ ُن ایي ّقّ یبؼکهی ًکي .ثبثب خًْت ًًق هي ّاقَ نوبُب ؾزوت
ًکهیعٍ ،ثؽال هِن ًیكت نوب چَ ؿلطی هی کٌیع.
ثبثب هكؼْظ :قِیال خبى ضْظت هی گی یبؼکهی هوٌْع ،اًّْهت هٌْ خلْی ظضتؽت قکَ یَ پْل
هی کٌی؟
قِیال :آهب هكؼْظ ،خٌبثؼبلی ًوی ضْاظ ّاقَ هي اؾ آة گل آلْظ هبُی ثگیؽی .زبال کدب ُكت
ایي ضؽاة نعٍ ای کَ هی ضْای ثؽی ّاقَ نْى کبؼ کٌی؟
ظؼقب :هبهبى خبى نوب االى ػًجبًی ُكتی چْى زؽكِبیی کَ ظّقت ًعاؼی ؼّ هی نٌْیّ ،لی
اؾ نأى نوب ثَ ظّؼٍ کَ کلوبت ؾنت ثَ کبؼ ثجؽی.
قِیال :تْ ًوی ضْاظ ثَ هي ظؼـ اضالم ثعی .قؤالن ؼّ خْاة ثعٍ.
ظؼقب :هي ٌُْؾ اهعام ضبيی ًکؽظمّ .لی اؿلت ایي هؤقكبت زْالی اًوالة ّ هیعّى ّلیؼًؽ
ُكتٌع .اگؽ ضعا ضْاقت ّ ظػْت ثَ هًبزجَ نعم ،اّل اؾ نوب ّ ثبثب هی ضْام کَ ثؽیع ّ اؾ
يست ّ قالهت هسل کبؼ اِویٌبى کكت کٌیع.
قِیال :آهب هكؼْظ ُؽ چی هی کهن اؾ تْ هی کهن کَ ثلع ًیكتی خلْی ثچَ ثب هي هطبللت ًکٌی.
ظؼقب تْ ُن كؼال پبنْ ثؽّ قؽ ظؼـ ّ ههوت تب ؼّؾی کَ یَ ضؽی پیعا نَ ثَ تْ کبؼ ثعٍ.
ثب ایٌکَ نم قبل اؾ ایي هبخؽاُب گػنتَ ،تک تک کلوبت ّ خوالت ِْؼی تْی گْنن ؾًگ
هی ؾًي ّ ثَ هلجن چٌگ هی کهي کَ اًگبؼ ظیؽّؾ اتلبم اكتبظى .ظؼ آثدْ ؼّ ثب زؽو ثبؾ هی
کٌن ،اؾ تلطی هلپ اّل يْؼتن هچبلَ هی نَ .ظقتن ؼّ یْال هی کهن ؼّی ظلن ،آُكتَ هی گن:
ثجطهیع کْچْلْ کَ ظاؼم ثب ایي ؾُؽهبؼی اغیتت هی کٌن؛ نبیع آضؽ ایي ُلتَ اؾ ظقتن ؼازت نی،
ّلی اگَ هؽاؼ نع ثوًْی هْل هی ظم هثل هبهبى ثؿؼگت ًهن

كًل قْمُ :ظؼقب ّ ضْاقتگبؼُب
کهوکم ُبی ِبهت كؽقب ثب هبهبًن تب ًؿظیکبی اهتسبًبت اظاهَ ظانت کَ ثَ لطق زوبیتِبی ثبثب
ّ ثؼُی اؾ ظّقتبی ضبًْاظگی ،ثبالضؽٍ قِیال ؼاَی نع تب یَ هعتی کوتؽ چْة الی چؽضن
ثػاؼٍ .ثب نؽّع كؼبلیتن ثَ ػٌْاى هؼلن کٌکْؼً ،وطَ ػطق ؾًعگی ضًْيی ّ اختوبػی هي ُن
ؼهن ضْؼظ .تعؼیف ؼیبَیبت ػلْم اًكبًی ّ ؾثبى ثؽای کٌکْؼ ،کبؼ پؽهكؤّلیتی ثْظ چْى
نبگؽظا ُوَ گلتَ ُبی هي ؼّ ظؼ زکن خْاة یک تكت قؽًْنت قبؾ زلع هی کؽظى؛ ثَ ُویي
ضبِؽ ػالٍّ ثؽ ؼقیعگی ثَ ظؼـ ُبی ظاًهگبٍّ ،هت ؾیبظی ُن يؽف آهبظگی ثؽای تعؼیف
هی کؽظم .اهب ُوچٌبى ،چبلم ايلی ؾًعگین کٌتؽل اػًبثن ظؼ ثؽضْؼظ ثب هبظؼی ثْظ کَ اؾ کبؼ
کؽظى هي ؼَبیت ًعانت ّ ؼّؾم ؼّ ثب کٌبیَ نؽّع ّ نجن ؼّ ثب يسجت ُبی ًَ چٌعاى
ضْنبیٌع توْم هی کؽظ.
تْی ؾًعگی اختوبػی ُن کَ ُؽ ؼّؾ ثبیع یَ ظؼـ تبؾٍ یبظ هی گؽكتن اؾ خولَ توؽیي ثؽای
ثؽضْؼظی ًَ چٌعاى يویوی ّلی ظؼ ػیي زبل گؽم ثب هٌهی ُب ّ قبیؽ اقبتیع ،قیبقت ضٌثی
قبؾی ؾیؽآة ؾًی ُبی ُوکبؼاى ،تؽكٌعُبی پٌِبى قبؾی ؼاثطَ ثب خٌف هطبلق ّ ،ثبالضؽٍ
كؽاؼ اؾ هسعّظیت ُبی خبهؼَ ثؽای قبػتی ُن يسجتی ثب هؼهْم هِؽثبًن ،ؼَب.
اگؽچَ هثٌْی قطتی ُبی اّى ؾهبى ِْالًی ثْظّ ،لی ثَ قبػتی ظؼ کٌبؼ ؼَب ثْظى ّ لوف
ظقت ُبی پؽ اؾ هسجتم هی اؼؾیع .اّایل ؼَب ثْظ کَ كکؽ ُوَ چی ؼّ هی کؽظ ّلی کن کن ثَ
هي ُن ثؽًبهَ ؼیؿی ّ ثؽًبهَ قبؾی ؼّ یبظ ظاظ .ایٌدْؼی ثؼع اؾ ثؽؼقی ُوَ ازتوبالت ّ آهبظٍ
کؽظى خْاثِبی هبًغ کٌٌعٍ ثؽای هبهبى ّ ثبثب ،هی تًْكتین ضبؼج اؾ ظاًهگبٍ ّ هسل کبؼ چٌع
ت کبكَ ُب ،ؼقتْؼاًِب ّ ُؽ چِبؼظیْاؼی ظیگَ ای کَ
قبػتی ؼّ ظؼ ُلتَ ثب ُن ثبنین .اؿل ِ
اِؽاف هیعّى ّلیؼًؽ ّ ضیبثْى اًوالة آة ّ ًًْی تْل پیعا هی نع زعاهل یک ثبؼ ؼّ اؾ هب
پػیؽایی کؽظٍ ثْظًع .هؽاؼ ُن گػانتَ ثْظین کَ یکی ظؼ هیْى زكبة کٌین ،یؼٌی یَ ثبؼ ؼَب ،یَ
ثبؼ هي .کلی چًَْ ؾظین تب ؼَب هجْل کؽظ کَ هي ُن ظّقت ظاؼم اؾ ًظؽ هبلی ًوهی ظانتَ ثبنن
ّ ًوی ضْام كهبؼ هبلی ثبػث ضعنَ ظّقتیوْى ثهَ.
اّلیي ُعیَ ُبی هب ثَ ُوعیگَ ثَ هٌبقجت ًْؼّؾ ثْظ" .كؽّؽ كؽضؿاظ" ّ "كؽیعّى ههیؽی"
ثؽای هي" ،قِؽاة قپِؽی" ّ "ًیوب یْنیح" ثؽای ؼَبیی کَ ظؼ ظاهبى ؿؿلیبت زبكع ّ قؼعی
ثؿؼگ نعٍ ثْظ .ؿؽّة یکی اؾ آضؽیي ؼّؾُبی اقلٌع ،هجل اؾ ؼكتي ؼَب ثَ نیؽاؾ ،ؼكتَ ثْظین
پبؼک ثؽای ضعازبكظی ّ ظاظى ػیعی ُب .ؼّی ًیوکت ،ظقت ؼاقت ؼَب ؼّ چكجیعٍ ثْظم،
ثْـ ُبی ؼیؿ هی کؽظم ّ ثب لجبم هُْبی ظقتهْ هی کهیعم؛ ثب ُؽ آش ؼیؿی کَ هی گلت لپهْ
قؽیغ هی ثْقیعم ّ ثؼع ثب ًگؽاًی اِؽاف ؼّ هی پبییعم کَ هأهْؼی یب ؼُگػؼی ًعیعٍ ثبنَُ .ؽ
اؾ گبُی قؽم ؼّ هی غانتن ؼّی نًَْ ُبل ،اًّن يْؼتن ؼّ ًبؾ هی کؽظ ّ پیهًْین ؼّ هی
ثْقیع .نیؽ آة ّاژًن ثبؾ نعٍ ثْظً ،لكن تیکَ تیکَ هی یْهع ثبال ،تْی ظلن قوبّؼ ؼّني ثْظ ّ
هلجن َؽثبى کَ ًَّ ،زهیبًَ ههت هی ؾظً .ؿظیک ضعازبكظی ،ؼَب کَ ظانت اِؽاف ؼّ هی
پبییع ،کن کن ثَ قوت يْؼتن ضن نع؛ لجبل کَ ؼّی لجبم هؽاؼ گؽكت ،اًگبؼ یَ هبُی اؾ ؾیؽ
قیٌَ ُبم لیؿ ضْؼظ ّ اكتبظ تْی نؽتن؛ تب اّى هْهغ ًگؽاى ثْظم هلجن اؾ قیٌَ ًپؽٍ ثیؽّى ،ؿبكل
اؾ ایٌکَ یَ هلت ظیگَ ُن ؾیؽ ًبكن ظاؼٍ هٌوجٍ ّ هٌجكّ هی نَ؛ تٌِب كؽهبًی کَ هـؿم يبظؼ
کؽظ ایي ثْظ کَ ظقتن ؼّ ثػاؼم ؼّی يْؼت ؼَب ّ ثب ًْاؾنم ثِم ثگن ُن ضْظنْ ظّقت
ظاؼم ُن لجبنْ....

اؾ اّى نت ثَ ثؼع ،تْی ًگبٍ ُبی ػبنوبًَ هي ّ ؼَب یَ چیؿ ظیگَ ُن اَبكَ نعٍ ثْظ ،نِْت.
ؼَب تؽم نم اؾ ضْاثگبٍ ثیؽّى اّهع ّ ثب یکی اؾ ثچَ ُبی ظاًهکعٍ یک آپبؼتوبى تْی یَ
چِبؼ ّازعی هعیوی اخبؼٍ کؽظًع .اؾ ِؽكی ،تبثُْبی ایؽاًی ثِن اخبؾٍ ًوی ظاظًع کَ اؾ ؼَب
ثطْام هي ؼّ ثَ ضًَْ ال ظػْت کٌَ .اؾ ِؽف ظیگَ ُن ،ؼَب نبیع ثَ ضبِؽ ُوطًَْ ًیوَ
هػُجیمُ ،وكبیَ ُبَّ ،ؼیت ًبهٌبقت ضًَْ یب ُؿاؼاى نبیع ظیگَ اؾم ًوی ضْاقت کَ ّاؼظ
ضلْتی نن کَ نت ُب تْی اّى هی ضْاثیع ّ ثؽای هي اؾ اًّدب هلت ّ ثْـ هی كؽقتبظ.
ثب ایي اّيبف ،کٌح ؼقتْؼاًِب ّ کبكی نبپ ُب نعٍ ثْظًع هسل ثؽآّؼظٍ کؽظى ًیبؾُبی
كؽاػهوی هي ّ ؼَب کَ ثَ ًْاؾل ّ ثْقیعى ظقتِب ّ گبُی يْؼت ُبهْى هسعّظ هی نعّ .لی
اؾ اّى ثِتؽّ ،هتِبیی ثْظ کَ ؼَب هبنیي ُوطًَْ ال ؼّ هؽٌ هی کؽظ ّ کْچَ ُبی ضلْت ّ
پؽ ظؼضت هأهٌی هی نعًع ثؽای کبهدْیی لت ُبی تهٌَ هب .آضؽل ُن کلی هی ضٌعیعین ثَ ایٌکَ
هدجْؼ ثْظین ثب چهن ثبؾ لت ثگیؽین تب یَ ّهت گیؽ نِؽًّعاى کٌدکبّی ًیلتین کَ گٌبٍ ػهن ّ
ػبنوی ؼّ ُن ؼظیق هتل ّ خٌبیت هی ظًّكتٌع.
ؼّؾ تْلعم ،خلتوْى ثَ ثِبًَ اهتسبى ظاًهگبٍ ،کالـ ُبهْى ؼّ ظؼ هؤقكَ کٌكل کؽظین .ظّؼ
نعى اؾ نؼبع ظّ کیلْهتؽی هؤقكَ تؽقٌبک ثْظ ّلی ّهتی تْی آالچین اضتًبيی ثبؽ
ؼقتْؼاى تًْكتن ثَ ؼَب ثچكجن ّ ثَ چهوِبل ؾل ثؿًن ،قِیال ّ خع ّ آثبظل یبظم ؼكتّ .هتی
ؼَب هی ضْاقت گؽظًجٌع ثْلگبؼی کَ ثؽام ضؽیعٍ ثْظ ؼّ ثَ گؽظًن ثجٌعٍ ،اؾ توبـ ظقتم ثب
گؽظًن هی ضْاقتن ؿم کٌن؛ ثبؾ ُن ضْاُم ظؼًّی ثؽای ُن آؿْنی ،ثؽای ایٌکَ تْی ثـلم
ّلْ نن تب ظم ّ ثبؾظهن اؾ ػطؽ هُْبی قیٌَ ال پؽ ثهَ؛ ّلی هثل ُویهَ قؽ ثَ ؾًگبٍ پٌدَ
ایؽاًی ضْة گلْم ؼّ هی كهؽظ ّ ًِیت هی ؾظ کَ تب ؾهبًی کَ پكؽ پیهوعم
ُبی قٌگیي ظضتؽ
ِ
ًهعٍ ثبیع ضْاقتَ ُبم ؼّ قؽکْة کٌنً .وی ظًّكتن چَ خْؼی تهکؽ کٌن اؾ کبظّی ههٌگم ،اؾ
زكي قلیوَ ال ّ اؾ ظؽاكت اًتطبثم.
اًوعؼ ؼَبی ًبؾًیٌن ػبهل ثْظ کَ کبؿػ ضؽیع آّیؿ ؼّ ُن ثب اقن ضْظم ثِن ظاظ ّ گلت :اگؽچَ
ایي کبؼ ههٌگ ًیكت ّلی ایي ؼّ ظانتَ ثبل کَ اگَ هبهبًت آهبؼ گؽظًجٌع ؼّ گؽكت ثگی کَ
ضْظت اؾ زوْهت ضؽیعی.
ثؽای ؼّؾ تْلعل هي پیهٌِبظ ظاظم ثَ یبظ اّلیي هؽاؼ ثؽین پبؼک خوهیعیَ .چْى هی تؽقیعم کَ
ُعیَ ال ؼّ ثب ضْظم ضًَْ ثجؽم ،اؾ هجل یَ قبػت کلْیي کلیي ثؽال ضؽیعٍ ثْظم ّ گػانتَ
ثْظهم هـبؾٍ کَ هثال ثب ضْظ ًبهؿظم هی یبم ّ هی ثؽهمّ .هتی كؽّنٌعٍ قبػت ؼّ آّؼظ ّ گلت
«هبنبهلل ضبًوتْى يبزت قلیوَ اقت» ،ایي ظكؼَ ؼَب ثْظ کَ يْؼتم گل اًعاضت .ظؼ گْنن
گلت :ػؿیؿم هي ؼاَی ثَ ایي ُوَ ؾزوت ًیكتن.
هي ُن آّیؿم ؼّ کَ ضْظل ثِن ُعیَ ظاظٍ ثْظ اؾ ؾیؽ ؼّقؽی ًهًْم ظاظم ّ گلتن :یبظگبؼی تْ
ُؽ لسظَ ثبُبهَ ،ضت هي ُن هی ضْام کَ تْ یَ ًهًَْ ای اؾ هي ُویهَ پیهت ثبنَ .ظّ ؼّؾ
ثؼع ّهتی ُوکبؼُب تْی ظكتؽ اقبتیع ثَ قبػت ًْی ؼَب ضیؽٍ نعٍ ثْظى ّ تیکَ هی ًعاضتي،
چهوک ُبی ؼیؿی ثْظ کَ ثیي هي ّ ػهون ؼظ ّ ثعل هی نع.
ظّقتیوْى ظانت یبؾظٍ هبَُ هی نع کَ ؼَب ثؽای پؽثبؼ نعى ضلْت ظًّلؽٍ هْى پیهٌِبظ ظاظ کَ
ثطهی اؾ ثیؽّى ؼكتي ُب ؼّ اضتًبو ثعین ثَ ثسث ظؼثبؼٍ کتبثِبیی کَ هی ضًْین ّ كیلوِبیی
کَ هی ثیٌین یب ثبؾظیع اؾ یک ًوبیهگبٍ ّ هْؾٍ .اّى ؾهبى ثْظ کَ ه ِي هثال ثچَ تِؽًّی ،ثؽای
اّلیي ثبؼ هْؾٍ ایؽاى ثبقتبى ،آثگیٌَ ،خْاُؽات هلی ،اقتبظ يٌؼتی ،کبش گلكتبى ّ  ...ؼّ ظیعم.

ُویي ِْؼ ،ثب ضیلی اؾ گبلؽی ُب ّ ٌُؽهٌعاى هؼبيؽ آنٌب نعم .اؾ غؼٍ غؼٍ ؾًعگی خعیعم لػت
هی ثؽظم؛ اهب اككْـ کَ لػت ثؽظى هي ثؽای قِیال اُویتی ًعانت ّ اّاقّ تؽم ُلت اّلیي
ضْاقتگبؼ ؼّ ثَ ضًَْ هْى پػیؽا نع.
اؾ کلوَ ضْاقتگبؼ ،چِبؼقتْى ثعًن هی لؽؾٍ؛ لپ تبپن ؼّ هی ثٌعم ّ یَ قیگبؼ ؼّني هی کٌن.
کبم اّل ؼّ تْ ًعاظٍ ،قیگبؼ ؼّ ضبهْل هی کٌن .ظّثبؼٍ ظقتن ؼّ هی غاؼم ؼّ ظلن ّ هی گن:
کْچْلْ هْل هی ظم چَ ظضتؽ ثبنی چَ پكؽ ثَ زؽكبی ظلت گْل ثعم.
ضْاقتگبؼی قٌتی!! ُؽ کبؼی هی کٌن ًوی كِون چَ كلكلَ ای پهت ایي ؼقن ػدیجَ !!ًعیعٍ ّ
ًهٌبضتَ هی ؼى ظیعى یَ ظضتؽ ،اًگبؼ اّهعى ثبؾاؼ! اگَ ظضتؽٍ ثبثبی پْلعاؼ ،تسًیالت ،هیبكَ ّ
ٌُؽ ضبًَ ظاؼی ظانت ثَ پًًْع پْل ؾؼ هی ضؽًم؛ اگَ ُن ًعانت ،هی غاؼى ّاقَ ثبثب ًٌَ ال
کَ تؽنی ثٌعاؾى .ثعتؽ اؾ اًِّب ،ضبًْاظٍ ظضتؽى کَ ّاقَ ػؿیؿ ظؼظًّهْى ًؽش تؼییي هی کٌي.
ًوی كِونً ،وی كِونً ،وی كِون...
خؽ ّ ثسث ثب قِیال قؽ ایٌکَ چؽا هجل اؾ ظػْت ضْاقتگبؼ ثب هي ههْؼت ًکؽظٍ یب چؽا آهبظگی
هي ؼّ ظؼ ًظؽ ًگؽكتًَ ،تیدَ ای ًعانت .خوؼَ هْػْظ ،قِیال اؾ يجر ههـْل تـییؽ
ظکْؼاقیْى ّ چیعى هلًل تؽیي ظؽّف هیٍْ ّ نیؽیٌی ثْظ .اؾ ظّ قبػت هجل اؾ ًؿّل اخالل
ضبًْاظٍ آهب ًبظؼ ُن اكتبظ ثَ خْى هي .هُْبم ؼّ قهْاؼ کهیع تب ثؽیؿم ظّؼم؛ ثب اخجبؼ کت ّ
ظاهي قلیع-يْؼتی تٌن کؽظ؛ زتی ؼًگ قبیَ ّ ؼژ گًَْ ام ؼّ ُن اًتطبة کؽظّ .هتی ؾًگ ظؼ
ؼّ ؾظًع ،ثَ ؾّؼ قِیال ؼّ ؼاَی کؽظم کَ هي ظٍ ظهیوَ ثؼع اؾ ّؼّظ هِوًْب ثؽای قالم ّ
ػلیک ّاؼظ نن .تْ ایي هعت ثب قؽػت يبػوَ لجبقن ؼّ ثب یَ لجبـ اقپؽت ػٌْ کؽظم؛ یَ
نْهیؿ آقتیي کْتبٍ ههکی ثب نلْاؼ ثؽهْظای ههکی پْنیعم .قبیَ چهوبم ؼّ پبک کؽظم ،هُْبم
ؼّ ُن پهت قؽم ظم اقجی کؽظم.
ّهتی ّاؼظ اتبم پػیؽایی نعم ،اگؽ هِوْى ًعانتین ،قِیال ًَ ثب چبهْ ًَ ثب ضٌدؽ ثلکَ كوّ ثب
چهوِب ّ چٌگْل ُبل هی تًْكت هٌْ پبؼٍ پبؼٍ کٌَ .پعؼُب ّ هبظؼُب گؽم يسجت ُبی يع تب
یَ ؿبؾ ثْظى ّ هي اؾ ازكبـ زوبؼت ضیف ػؽم.
ًوی ظًّن چَ هعؼ گػنت کَ هبهبى آهب ًبظؼ هي ؼّ ضطبة هؽاؼ ظاظ ّ اًگبؼ هؽاؼٍ ّاقَ نؽکت
نُْؽل هٌهی اقتطعام کٌَ اؾ ظؼـ ّ ؾًعگین قؤال پؽقیع .ثؼع اؾ نٌیعى خْاة ُب ،اؾ ثبثب ّ
هبهبًن اخبؾٍ ضْاقت کَ هي ّ ًبظؼ ًین قبػتی ثب ُن تٌِب زؽف ثؿًین.
ظاضل اتبهن ،يٌعلی هیؿ تسؽیؽم ؼّ ثَ ًبظؼ تؼبؼف کؽظم ،ضْظم ُن ًهكتن ؼّی يٌعلی هیؿ
آؼایهن .قؽم پبییي ثْظ ّ لچک ّ تؽًدِبی هبلی ؼّ ثؽؼقی هی کؽظم.
تب ایٌکَ ًبظؼ قکْت ؼّ نکكت ّ گلت :نوب ُویهَ اًوعؼ کن زؽف ُكتیع؟
:کن زؽف ًیكتن .زؽف ضْثی ًعاؼم کَ ثؿًن.
ًبظؼ ثب تؼدت گلت :هٌظْؼتْى ؼّ هتْخَ ًوی نن.
:پف ضْاُم هی کٌن تب آضؽ زؽكِبی هٌْ گْل ثعیي ،ثؼع اگؽ ضْاقتیي آثؽّم ؼّ ثجؽیع.

چهوِبی ًبظؼ ظانت اؾ زعهَ هی ؾظ ثیؽّى کَ هي نؽّع کؽظم :ثجیٌیع آهب ًبظؼ ،هبظؼ هي یَ ضبًن
کبهال قٌتیَ کَ نجبًَ ؼّؾ ظؼ تالنَ هي ّ ضْاُؽم ؼّ قؽیؼتؽ ػؽّـ کٌَّ .لی ّاهؼیت ایٌَ کَ
هي االى کوتؽیي آهبظگی ثؽای اؾظّاج ؼّ ًعاؼم .زتی اگؽ ثَ ظبُؽ آنپؿی ّ ضبًَ ظاؼی ُن ثلع
ثبنن ،كؼال كبؾ كویٌیكتی هٌْ گؽكتَ ّ َؽّؼتی ًوی ثیٌن کَ ٌُؽُبم ؼّ ضؽج یک هػکؽ ثکٌن .
ّاهؼب اؾ نوب ػػؼضْاُی هی کٌن کَ اًوعؼ ؼک زؽف هی ؾًن .ضیلی ؾیبظ ُن هؼػؼت هی ضْام
کَ نوب ّ ضبًْاظٍ ثَ ؾزوت اكتبظیع ،تب ایٌدب اّهعیي ّ قجع گل ثكیبؼ ؾیجب ؼّ ثؽاهْى آّؼظیي .ثَ
ضعا هي ضیلی ثب هبهبى خٌگیعم کَ نوب ؼّ ثَ ؾزوت ًٌعاؾٍ اهب ثَ ضؽخم ًؽكت .زبال اگَ نوب ثَ
قؽ هي هٌت ثػاؼیع ّ ثَ ضبًْاظٍ تْى ثلؽهبییع کَ اؾ هي ضْنتْى ًیْهعٍ ،ضیلی ثؿؼگْاؼی هی
کٌیع ّ هي ؼّ تب آضؽ ػوؽ نؽهٌعٍ ضْظتْى هی کٌیع.
ًبظؼ آة ظٌُهْ هْؼت ظاظ ّ گلت :یؼٌی هي زتی اًوعؼ اؼؾل ًعاؼم کَ ظّ قبػت ّهت ثػاؼی
ثبُبم زؽف ثؿًی نبیع ًظؽت ػٌْ نَ؟
:نوب هطؼب ضیلی ؾیبظ اؼؾل ظاؼیع؛ اگؽ هي ایي زؽكِب ؼّ هی ؾًن ثؽای ایٌَ کَ اؼؾل نوب
ضعای ًکؽظٍ يعهَ ای ًطْؼٍّ .هتی هي هطوئٌن کَ االى زبَؽ ًیكتن زتی یَ ؼثغ تْی کْچَ
ثبؾاؼ ظًجبل زلوَ ثگؽظم یب زتی زبَؽ ًیكتن کَ تالنی ثؽای خلت تْخَ ضبًْاظٍ نوب ثکٌن ،چؽا
ثبیع كؽظ هستؽهی هثل نوب ؼّ قؽ کبؼ ثػاؼم؟
ضت ،زبال اؾ هي اًتظبؼ ظاؼی کَ اؾ ایي اتبم ؼكتین ثیؽّى چی ثگن؟:اّال اهیعّاؼم کَ خكبؼت هي ّ ضبًْاظٍ ام ؼّ ثَ ثؿؼگْاؼی ضْظتْى ثجطهیع .ثؼع ُن االى هی
تًْین ثگین کَ ؾهبى ثیهتؽی ثؽای نٌبضت الؾم ظاؼین ّ نوب ثؼعا ًظؽ ضبًْاظٍ تْى ؼّ ًكجت ثَ
هي ػٌْ کٌیع.
چی ثگن! ایٌدْؼیم ؼّ ظیگَ ًعیعٍ ثْظین! ّلی تْ ؼّ ضعا هبهبًت ؼّ ؼاَی کي ّگؽًَ چٌعًلؽ ظیگَ ؼّ هی ضْای ثب ایي نیٍْ ثبؾی ثعی؟...
ّهتی هبنیي ًبظؼ ّ ضبًْاظٍ ال ثَ اًعاؾٍ کبكی ظّؼ نع ،ؿؽل ِْكبى ُن نؽّع نع .كؽیبظُب ّ
ثع ّ ثیؽاٍ ُبی قِیال ثْظ کَ ًثبؼ هي هی نع .ثبثب هكؼْظ ّ ظؼًب کَ اؾ تؼدت نبش ظؼ آّؼظٍ
ثْظى ،هعام اؾ ػلت ظاظ ّ ثیعاظ قِیال هی پؽقیعى.
هبهبى خیؾ هی ؾظ ّ هی گلت :اؾ کلَ قسؽ هثل قگ خْى کٌعم ،ضًَْ تویؿ کؽظم ،ثكبِ پػیؽایی
نبُبًَ چیعم ،یک کلوَ ًگلتی هبظؼ ثعثطتن ظقتت ظؼظ ًکٌَ .آضؽل ُن ؼضت ػؿای هبظؼتْ
پْنیعی اّهعی خلْ ضبًْاظٍ ثَ ایي ثبکالقی!! چی ؼّ هی ضْای ثبثت کٌی؟ ثیچبؼٍ ،ثب هي
لدجبؾی هی کٌی؟ ضجؽ ًعاؼی کَ لگع ثَ ثطت ضْظت هی ؾًی .ظضتؽای هؽظم ّاقَ یَ ُوچیي
پكؽی قؽ ّ ظقت هی نکًْي ،اًّْهت ظضتؽ اثلَ هي ِْؼی هیبكَ هی گیؽٍ اًگبؼ هدلف ًْزَ
ؼكتَ....
ّهتی ثؼع اؾ ظّ ُلتَ اؾ هبظؼ آهب ًبظؼ ضجؽی ًهع ،قِیال خٌِوی ثَ پب کؽظ کَ ضعا ًًیت ُیچ
تٌبثٌعٍ ای ًکٌَ...

َیبكت ُبی ضْاقتگبؼی قِیال ،ظّ قَ ثبؼ ظیگَ ُن تکؽاؼ نعًع ّ ُؽ ظكؼَ هي ثب یَ تؽكٌعی
ظاهبظ ثعاهجبل ؼّ هی كؽقتبظم پی قؽًْنتم .قؽ ُؽ ضْاقتگبؼی ،قِیال کلی تِعیع هی کؽظ کَ
اگؽ زؽكِب ّ کبؼُبیی کَ یبظم ظاظٍ ؼّ اًدبم ًعم ،هطؼب گْؼ ضْظم ؼّ کٌعٍ ام .اؾ ؼّؾ ثؼع اؾ
ضْاقتگبؼی ُن هثل هؽؽ قؽکٌعٍ ظّؼ ضْظل هی پیچیع ّ چهن ثَ تللي هی ظّضت؛ اهب ّهتی
ضبًْاظٍ ظاهبظ پی هبخؽا ؼّ ًوی گؽكتي ،ؾًعگی ؼّ ثَ کبم ُؽ قَ تبهْى ؾُؽ هی کؽظ.
اًوعؼ نؼلَ ُبی ضهن قِیال قْؾاى ثْظ کَ ثبثب هكؼْظ هدجْؼ نع یَ نت ثیبظ تْ اتبهن ّ تٌِبیی
ثبُبم يسجت کٌَ .اّى نت ثْظ کَ كِویعم تٌِب اهیعم ُن ثَ ًْػی هْاكوَ کَ هي ُؽ چَ قؽیؼتؽ
ؿؿل ضعازبكظی ثب ضبًَ پعؼی ؼّ ثطًْن.
ؼَب ظؼ خؽیبى ُوَ ضْاقتگبؼُب ثْظّ ،لی ُیچ زؽكی ظؼایي ثبؼٍ ًوی ؾظ ًَ .اثؽاؾ ًبؼازتی،
ًَ يسجتی اؾ آیٌعٍ ههتؽک ثب ضْظل ًَ ّ ،زتی اػتؽاٌ یب تهْین ثؼع اؾ قؽکیكَ کؽظى
ضْاقتگبؼُب.
تؽم ُهت تبؾٍ کلیع ضْؼظٍ ثْظ کَ هبهبى انکبى ثب قِیال تْی یَ هِوًْی هؽاؼ هعاؼ هی غاؼٍ.
ؼّؾ ضْاقتگبؼی ،پعؼ انکبى اؾ هبهبى ّ ثبثب اخبؾٍ گؽكت کَ هب ظّ تب چٌع خلكَ ثیؽّى اؾ
ضًَْ ثب ُن زؽكبهْى ؼّ ثؿًین.
ثؽای اّلیي هؽاؼ ،انکبى ؼّ ؼاَی کؽظم کَ ضْظم ثؼع اؾ پیبظٍ ؼّی ػًؽًَّ تْی یک قلؽٍ
ضًَْ ثِم هلسن نن .ظلن ًوی ضْاقت ثیبظ ظًجبلن ّ كکؽ کٌَ هی تًَْ هص هٌْ ثب پؽاظّی
ثبکالقم ثؿًَ .ثؼع اؾ یَ ظػْای خبًبًَ ثب قِیال قؽ ًپْنیعى هبًتْی ِکؽم تْؼ تْؼی ،ظانتن
پیبظٍ اؾ ضًَْ هْى ظّؼ هی نعم ّ ثَ ُؽ چی ضْاقتگبؼٍ ثع ّ ثیؽاٍ هی گلتن کَ یَ هبنیي خلْی
پبم تؽهؿ کؽظ .ظیعى لجطٌع ؼَب تْی اّى هْهؼیت ثِتؽیي قْؼپؽایؿ ػوؽم ثْظ.
ّهتی ًهكتن تْی هبنیي ،ؼَب گلت :چَ ػؽّـ ُػٌوی!! ًَؽی پكؽ هؽظم ؼّ لت ّ پبؼ کٌی؟!!
ؼاقتی ،ایي ضْاقتگبؼ ثب کالـ ًوی تًْكت ثیبظ ظًجبلت کَ نوب پیبظٍ ؼاٍ ًیلتی تْ کْچَ ُب؟
:ؼَبا!! زْيلَ ظاؼیب! کلی كک ؾظم تب ؼاَی نَ ًین قبػت ظیؽتؽ چهون ثَ هیبكَ ًسكم
ثیلتَ.
ؼَب ثلٌع ضٌعیع ّ گلت :ضبًْهن ،هی ضْاقتن هجل اؾ ایٌکَ نبظّهبظ ؼّ ثجؽی ظم هكلص ،ظّ تب
هطلت ؼّ ثِت ثگن.
:تْ ؼّ ضعا ثگْ ثؽام یَ ُکلت آّؼظی تب ثکهوم .ؼَب! ایي ضْاقتگبؼ خعیعٍ ضیلی ضؽل هی
ؼٍ ،هی تؽقن ًتًْن ثب یَ خلكَ ثتؽکًْوم.
اتلبهب اّلیي چیؿی کَ هی ضْاقتن ثگن ُویٌَ؛ كؼال ایي پكؽٍ ؼّ آچوؿ ًکيّ .هتی ُن ؼكتیضًَْ نؽایّ زكبقت ؼّ ظؼ تؽم ُهت ثؽای ضبًْاظت تهؽیر کي ّ ثب ُؽ ؾزوتی نعٍ اؾنْى
ثطْاٍ کَ تب پبیبى ظؼ ِقت ظقت ًگَ ظاؼى؛ ثِهْى ثگْ ُویي ؼّ ُن ثَ ضبًْاظٍ ظاهبظ ثگي.
ؼّم ًوی نع کَ ثپؽقن چؽا اؾم هی ضْاظ ُوچیي کبؼی ثکٌن؛ ُوْى کْؼقْی اهیعی کَ نبیع
ثؼع اؾ كبؼؽ التسًیلی کٌبؼ ؼَبی ضْثن ثتًْن ؾًعگی ؾًبنْیین ؼّ نؽّع کٌن ثؽام کبكی ثْظ.

هكألَ ثؼعی ایٌَ کَ هي ثب اخبؾٍ ات چٌع ؼّؾی ظاؼم هی ؼم نیؽاؾ.ُ
کالقِبت چی کبؼ هی کٌی؟
:چؽا؟ اتلبهی اكتبظٍ؟
ًَ ُظؼی کْچْلْی هيً ،گؽاى ًجبل .هبهبى چٌع ُلتَ ایَ کَ ثب گلَ نکبیتبل ضكتن کؽظٍ؛ هیضْام ثؽم یَ قؽی ثِهْى ثؿًن.
ثب کلی ػالهت قؤال ؾل ؾظم تْ چهوبل.
ظقتم ؼّ گػانت ؼّ يْؼتن ّ گلت :تْ ًوی ضْاظ زؽف ثؿًیُ ،وَ چی ؼّ هی نَ اؾ اّى
چهوِبت ضًْع .ثَ ضعا ،كوّ ظاؼم هی ؼم ثَ ضبًْاظٍ قؽ ثؿًن .كکؽ ّ ضیبل اَبكَ ُن هوٌْع...
ثؼع اؾ اّى ؼّؾ ،ظؼ کوبل ًبثبّؼیّ ،هتی قِیال ظؼضْاقت هي ؼّ ثَ هبهبى انکبى گلت ،اًِّب
اقتوجبل کؽظى ّ اظاهَ هبخؽا ثَ آضؽ تیؽ هبٍ هْکْل نع.
ای ضعاا!! اًّی کَ زكؽت نُْؽ هی ضْؼٍ قبل تب قبل کكی ظؼ ضًْهْى ؼّ ًوی ؾًَ! هي کَ
اؾ اقن ضْاقتگبؼ زبلت تِْع هی گیؽم ثبیع قبلی چٌع تبنْى ؼّ ُن پػیؽایی کٌن!
یک ؼّؾ اؾ آضؽیي اهتسبًوْى گػنتَ ثْظ کَ ثب ؼَب ؼكتین ظؼثٌعً .وی ظًّن چؽا اًّؽّؾ هلجن
ظانت اؾ خب ظؼ هی یْهع؛ ضْظم ؼّ آهبظٍ کؽظٍ ثْظم کَ هثل كیلوِب خلْم ؾاًْ ثؿًَ ّ ثب یک زلوَ
ضْنگل اؾم ثطْاظ کَ ثبُبل اؾظّاج کٌن .ثَ کوتؽیي چیؿی کَ كکؽ هی کؽظم ایي ثْظ کَ اؾم
ثطْاظ انکبى ؼّ ُن ظقت ثَ قؽ کٌن تب ًِبیتب چٌع ّهت ظیگَ ضْظل ثیبظ ضْاقتگبؼین.
ثؼع اؾ ًبُبؼ ،ؼّی تطت یَ ؼقتْؼاى ثَ ثبؾّل لن ظاظٍ ثْظم کَ گلت :ظؼقب هی ضْام ثبُبت
زؽف ثؿًن.
یک لسظَ ازكبـ کؽظم کَ ثب یَ قؽكَ قبظٍ هوکٌَ هلجن اؾ ظٌُن ثیبظ ثیؽّى .يبف ًهكتن ّ ثب
چهوِبم ًهْى ظاظم کَ آهبظٍ نٌیعًن.
یبظتَ چٌع ّهت پیم ّقّ ظؼـ ّ ظاًهگبٍ ؼكتن نیؽاؾ کَ ضبًْاظم ؼّ ثجیٌن؟:آؼٍ ػؿیؿم .چَ ِْؼ هگَ؟
-ؼاقتم ظلیل ايلی هي ثؽای اّى قلؽ ایي ثْظ کَ ثب ضبًْاظم ظؼثبؼٍ تْ زؽف ثؿًن...

كًل چِبؼمُ :ظؼقب ظؼ ُنؽُف اؾظّاج
ثب ضبًْاظل! زؽف ثؿًَ! ظؼثبؼٍ هي!!!
:ای ثعخٌف! تْ کَ گلتی ثَ ضبِؽ گلَ نکبیت هبهبًت هی ضْاقتی ثؽی نیؽاؾ؟! هجْل ًیكت تْ
ظؼّؽ گلتی.

 ُظؼی خًْن ،ثجطهیع کَ ظؼّؽ گلتن .ظؼ نؽایطی کَ تْ ظانتی ًوی ضْاقتن غٌُت ؼّ ثیهتؽظؼگیؽ کٌن یب اهیعّاؼی الکی ثعم.
پف چؽا قبکتَ؟؟!!
ضعایبا!! چؽا ُیچ چی ًوی گَ؟! چؽا اًوعؼ اضن کؽظٍ؟!
اهب ُظؼی گلن ،اَّبع اًّدْؼی کَ هی ضْاقتن پیم ًؽكت.ثبؾم قکْت!!
هتأقلبًَ ،ضبًْاظم هْاكن ّيلت ثب ؿیؽ نیؽاؾی ًیكتي .هي زتی تْی تؼطیالت ػیع قؼیکؽظم اؾ ِؽین ػوْ یب ضبلَ ام ًظؽ هبهبى ّ ثبثبم ؼّ ػٌْ کٌن ّلی خْاة ًگؽكتن.
ثَ ؼاُِبی ؾیبظی ،زتی ثَ كؽاؼ یب ثی ضیبل نع ِى ًظؽ ضبًْاظم ،كکؽ کؽظم کَ تْ ؼّ اؾ ظقت
ًعم .اهب ثؿؼگتؽیي هبًغ ظؼ زبل زبَؽ ػعم اقتوالل هبلیَ .هي هطوئٌن اگَ یَ کبؼ ضْة ظانتَ
ثبنن ّ ظقتن تْی خیت ضْظم ثبنَ ًَ ،تٌِب خؽأت ؼّ ثَ ؼّ نعى ثب ضبًْاظٍ تْ ؼّ پیعا هی کٌن،
ثلکَ پعؼ ّ هبظؼ ضْظم ُن هدجْؼ هی ني کْتبٍ ثیبى .االى اًّب تْی غٌُهْى اؾ یَ ظضتؽ تِؽًّی
پؽ ه ّعػب هی تؽقي کَ هجبظا ضبًْاظٍ قبظٍ هب ؼّ ثَ ضبک قیبٍ ثٌهًَْ.
اگَ تْ ایٌِوَ ضْاقتگبؼ ًعانتی ،هی تًْكتن اؾت ثطْام یَ کن يجؽ کٌی تب ثَ هؽّؼ ؾهبى ُن
ضبًْاظم ًؽم تؽ ثهيُ ،ن ضْظم ظًجبل کبؼ ّ ظؼآهع ثِتؽ ثبنن .اهب ثب ایي اَّبع ،تًوین گیؽی یَ
غؼٍ قطتَ.
ثب ؾّؼ ًْنبثَ ،يعام اؾ تَ زلون ظؼ اّهع ّ گلتن :ضْة ،زبال هٌظْؼت اؾ ایي زؽكبیی کَ گلتی
چیَ؟
كکؽ ًکي گلتي ایي زؽكِب ثؽام آقًَْ .ثؽای گلتي ُؽ یک کلوَ ال یَ ثبؼ هی هیؽم ّ ؾًعٍ هینن.
هی ضْام ثگن کَ ضیلی ثؼیعٍ ظؼ زبل زبَؽ ضبًْاظت هي ؼّ ثَ ػٌْاى ظاهبظنْى هجْل کٌي.
هي ثؽای تْخیَ تِؽاى هًْعى ،اّل اؾ ُوَ ثبیع كْم لیكبًف هجْل نن ،ثؼعل ُن یَ کبؼ ضْة
تْی ثبًکِب یب نؽکتِب پیعا کٌن ،کَ ایي ضْظل زعاهل ظّ قَ قبل ؾهبى الؾم ظاؼٍ.
ظؼ زبلی کَ ضْاقتگبؼُبی تْ ُؽ ؼّؾ ظاؼى ثِتؽ هی ني؛ هي االى ًوی تًْن ثب زوْم ثطْؼ ّ
ًویؽ هؼلوی ،کَ ثَ ؾّؼ ضْظم ؼّ ثبُبل اظاؼٍ هی کٌن ،ثیبم ثگن ثجطهیع کَ هبظؼ پعؼم ًوی یبى
ضْاقتگبؼیّ ،لی نوب ًعیع ثگیؽیع ّ اگَ هی نَ ظؼقب ضبًْم ؼّ ثَ خبی آهب انکبى ثعیٌم ثَ
هي ،چْى هي کلجَ ای اؾ ػهن ظاؼم ّ ثكتؽی اؾ هسجت!
اؾ ِؽف ظیگَ ُن ًوی تًْن ثَ ضْظم اخبؾٍ ثعم کَ تْ ؼّ هدجْؼ کٌن ظّ قبل يجؽ کٌی کَ تبؾٍ
اّى هْهغ ثلِوین آیب ضبًْاظٍ ُبهْى ثَ ایي ّيلت تي هی ظى یب ًَ.
ضعایب ًػاؼ ثـُن ثتؽکَ .ضعایب ًػاؼ كکؽ کٌَ ظاؼم ُوكؽیم ؼّ گعایی هی کٌن .ضعایب تْ ضْظت
هی ظًّی کَ ثعّى ؼَب هی ضْام ظًیب ًجبنَ .ضعایب...
:ؼَب خًْن ،هگَ هي تب ثَ زبل یک کلوَ ظؼثبؼٍ ایٌکَ ثبیع ثیبی ضْاقتگبؼین ثبُبت زؽف
ؾظم؟؟

ُویي ثیهتؽ هٌْ هی قْؾًَّ .تْ ُیچ چی ًوی ضْای ّلی هی نَ ثگی تب ِکی هی ضْای تْیایي ثؽؾش ثالتکلیلی ظقت ّ پب ثؿًی؟؟
ً:وی ظًّنّ ،لی ایي ؼّ هی ظًّن کَ یب تْ یب...
ظؼقب ًجبیع گؽیَ کٌی ،زتی ثـُن ًکي .کبل ُیچ کعّم اؾ ضْاقتگبؼُب ؼّ ثؽال تؼؽیق ًکؽظٍ
ثْظم...
ػؿیؿکن ،هي ّ تْ ظّ قبل پیم پیوبى ظّقتی ثكتین؛ ُیچ ّهت هْل ّ هؽاؼ اؾظّاج ًػانتین.انتجبٍ ثؽظانت ًکٌی ُب ،هي اؾ ضعاهَ کَ ُوكؽم تْ ثبنیّ ،لی ُویهَ چؽش ؼّؾگبؼ اًّدْؼی
کَ هب هی ضْاین ًوی چؽضَ .ثب ایي َّؼیتی کَ تْ ظاؼی ،اهؽّؾ كؽظاقت کَ ثب ؾّؼ چوبم ُن
کَ نعٍ ثلَ ؼّ اؾت ثگیؽى.
ً:کٌَ تْ ضْظت ظلت ثب هي ًیكت ،ضْاقتگبؼُبی هي ؼّ ثًَِْ کؽظی؟؟
ضبک ثؽ قؽ هي اگَ تب االى ًتًْكتن ثِت ثبثت کٌن کَ چَ هعؼ ظّقتت ظاؼم.زؽف هي ایٌَ کَ ظؼقبی ضْنگلنّ ،اهغ ثیي ثبل .تْ هی ضْای یَ تٌَ یکی ظّ قبل ثب هبهبًت
ثدٌگی ثؽای پكؽی کَ ثیي ضبًْاظٍ یب ظّقتبی نوب یَ آقوْى خُل ثیهتؽ ًیكت؛ ظؼ ثِتؽیي زبلت
اگَ تْی ایي خٌگ پیؽّؾ نی ،ثبیع ػؽّـ ضبًْاظٍ ای نی کَ نبیع تب چٌع ّهت تسْیلت ًگیؽى؛
اؾ اّى ثعتؽ ثبیع ثب هؽظی ؾًعگی کٌی کَ تب یَ هعت آٍ ًعاؼٍ ثب ًبلَ قْظا کٌَ چَ ثؽقَ ثَ ایٌکَ
ثطْاظ ثؽات یَ ؾًعگی هؽكَ تأهیي کٌَ.
:چؽا زؽكت ؼّ ؼک ّ پْقت کٌعٍ ًوی گی؟...
گًَْ ُبم اؾ انکبم ضیف نعًع کَ اظاهَ ظاظم:
یؼٌی هی گی ثؼع اؾ ظّ قبل ػهن ّ ػبنوی ،اؾ ُوعیگَ ظل ثکٌین؟ هگَ ضْظت ُویهَ نؼبؼ
ًوی ظی کَ ثبیع ثب يجؽ ّ زْيلَ ثَ پعؼ ّ هبظؼُب ضْاقتَ ُبی ًكل خعیع ؼّ ثلِوًْین؟ هگَ
ضْظت ًجْظی کَ هی گلتی نبیع ثؼُی ّهتِب هدجْؼ نین ثؽای هٌطن ّ زویوت ثب هبهبى ثبثبُب
ثدٌگین؟ زبال چی نعٍ کَ ضْظت کن آّؼظی؟ هی ضْای ثب هي چی کبؼ کٌی؟ هي ثبیع ثَ اؾای چٌع
تب قکَ ،هلجی کَ هبل تْ نعٍ ؼّ ثلؽّنن ثَ انکبى؟
ؼَب ظؼ زبلیکَ ثب پهت ظقتم انکِبل ؼّ پبک هی کؽظ گلت :ػؿیؿم؛ تْ ثگْ چی کبؼ کٌن کَ
ًَ تْ تسویؽ نی ًَ هي؟
االى تْی ایي نؽایّ اگَ پب پیم ثػاؼم ،ضبًْاظٍ ام ؼّ اؾ ظقت هی ظم؛ پیم ضبًْاظٍ تْ ُن ثیبم
ؿؽّؼ ّ نطًیتن ؼّ اؾ ظقت هی ظم کَ كعای یَ تبؼ هْت ،ثعثطتی ایٌَ کَ تْ ؼّ ثَ ظقت ًوی
یبؼمُ .ؽ خْؼی زكبة کٌی تب ظّ قبل ظیگَ ًَ هی تًْن ضْظم ؼّ ثَ ضبًْاظم ثبثت کٌن ًَ ثَ
ضبًْاظٍ تْ...
تب چِبؼ پٌح ؼّؾ ثؼع کبؼهْى نعٍ ثْظ ايؽاؼ ّ انک اؾ ِؽف ؼَب ثؽای پبیبى ظّقتی ،اًکبؼ
ّ َدَ اؾ ِؽف هي ثؽای اظاهَ...
اؾ ضْظم ،ضبًْاظم ّ خبهؼَ نبکی ثْظم؛ چؽا یَ ظضتؽ ایؽًّی ضْة ،ضْة ثْظًم كوّ تْی
ضًَْ نُْؽ ثَ اثجبت هی ؼقَ؟ چؽا ظضتؽ ضْثی کَ ظیگَ ًطْاظ قؽثبؼ پعؼ ّ هبظؼل ثبنَ

قؽًْنت هستْهم اؾظّاخَ؟ چؽا پعؼ ّ هبظؼُب ثَ خبی ایٌکَ ػهن ّ ثب ُن قبضتي ؼّ یبظهْى
ثِعى ،ؼّنِبی کهتي گؽثَ ظم زدلَ ؼّ ُدی هی کٌي؟ هگَ ُویي هبهبى ثبثبُب پُؿ ًوی ظى کَ اؾ
ُیچ چی ثَ ُوَ چی ؼقیعى؟ ضت ثػاؼى هي ّ ؼَب ُن اؾ يلؽ نؽّع کٌین؟ چؽا ظضتؽ
تِؽًّی ثْظ ِى هي ثؽای ضبًْاظٍ ؼَب کكؽ نأًَ ّلی ّاقَ یکی ظیگَ ًهبًَ ثبکالقیَ؟ چؽا ظضتؽ
ّ پكؽ ایؽًّی تْی پبؼک ّ کبكی نبپ ثب ُن ضْثيّ ،لی ثَ هسٍ هؼبؼكَ ثَ ضبًْاظٍ ُبنْى
ؿؽم ظؼ ههکالت هی ني؟ چؽا اؾظّاج ظؼ ایؽاى ًَ ثب یک ًلؽ ثلکَ ثب یَ ضبًعاًَ؟ چؽا ثَ ؿیؽ
اؾ ُوكؽ ،کل ضبًْاظٍ ّ اهْام ُن ثبیع اؾ ػؽّـ یب ظاهبظ ؼاَی ثبنٌع؟ چؽا؟ چؽا؟ چؽا؟....
ّهتی ؼَب ثبالضؽٍ تًْكت زؽكم ؼّ ثَ کؽقی ثهًَْ ،اّل اؾ ُوَ ،ػلیؽؿن هطبللت ؼَب ،ثب
هؤقكَ تكْیَ کؽظم؛ کالقِب چٌع ؼّؾ هجل اؾ ثؽگؿاؼی کٌکْؼ ظاًهگبٍ آؾاظ توْم نعٍ ثْظى ّ
چْى ٌُْؾ کالـ تبؾٍ ای ثَ زع ًًبة ًؽقیعٍ ثْظ ،ثب اقتؼلبی هي ؼازت تؽ هْاكوت نع.
ثؽای ضبتوَ ظّقتیوْى ُن ضدبلت ؼّ گػانتن کٌبؼ ّ اؾ ؼَب ضْاقتن کَ هي ؼّ ثؽای یک ثبؼ
ُن کَ نعٍ ثَ ضًْم ظػْت کٌَ.
يجر ؼّؾ كبخؼَ ،ؼكتن ضؽیع .اّل اؾ یک ثْتیک نیک ظّ تب پیؽاُي ،ظّ تب کؽاّات ّ قَ تب
تیهؽت اؾ هبؼک ُبی هؼؽّف ضؽیعم .ثؼع ؼكتن نِؽ کتبة ّ ُؽ کتبثی اؾ ًبظؼ اثؽاُیوی
هْخْظ ثْظ ؼّ ثَ ػالٍّ یک ضْظًْیف پبؼ ِکؽ ضؽیعم .ثؼعل ُن يع هعل نکالت ّ پبقتیل ّ
ضاليَ ُؽ ُلَ ُْلَ ای کَ ؼَب ظّقت ظانت گؽكتن.
االى کَ كکؽ هی کٌن ًوی كِون چؽا اّى ُوَ کبظّی ثی ؼثّ ضؽیعم .نبیع چْى ظیگَ ّهتی
ًوًْعٍ ثْظٍُ ،وَ چیؿُبیی کَ كکؽ هی کؽظم ثَ هؽّؼ ؾهبى ثؽال هی ضؽم ؼّ یکدب ضؽیعم.
نبیع هی ضْاقتن ایٌطْؼی ُؽ خبی ؾًعگیم ؼّ کَ ًگبٍ هی کٌَ هي ؼّ ثجیًٌَ .وی ظًّنُ ،ؽ
ظلیلی ظانتَ كوّ ثَ زف ّ زبل اًّؽّؾ ثؽهی گؽظٍ ّ االى هبثل تدؿیَ ّ تسلیل ًیكت.
ّهتی تْی تبکكی ثَ قوت ضًَْ ای زؽکت هی کؽظم کَ ُیچ ّهت هیؿثبى ػهن ثبؾی هي ّ
ؼَب ًهع ّ زبال ثبیع ّظاع هب ؼّ ثَ ًظبؼٍ هی ًهكتُ ،وم ظػب هی کؽظم هبنیي تًبظف کٌَ
ّ هي ثویؽم.
هْهغ اقتوجبل ،ؼَب اؾ ظیعى اّى ُوَ ثكتَ ظقت هي تؼدت کؽظ .کوکن کؽظ تب اًِّب ؼّ ثػاؼین
یَ گْنَ قبلي ّ ظیگَ قؤالی ًپؽقیع .ازتوبال زعـ هی ؾظ کَ هبل ضْظل ُكتٌع .ظیگَ ًوی
ضْاقتن ثب زیب ثبنن ّ يجؽ کٌن اّى پب پیم ثػاؼٍ .ثب خب ثَ خب نعى ثكتَ ُب ضْظهْ چكجًْعم
ثِم ،ظقتبهْ زلوَ کؽظم ظّؼ گؽظًم ّ لجبم ؼّ گػانتن ؼّی لجِبل .قَ چِبؼ ظهیوَ كوّ ُوعیگَ
ؼّ هی هکیعین .ضیلی تالل کؽظم تب ُوْى ثَعّ ّؼّظ گؽیَ ًکٌن .ؼَب ثب آؼاهم نبلن ؼّ ثبؾ
کؽظ ّ ظػْتن کؽظ کَ ؼّی هجل ؾُْاؼ ظؼ ؼكتَ ای کَ اًّدب ثْظ ثهیٌن .ظانتن ظکوَ ُبی هبًتْم
ؼّ ثبؾ هی کؽظم کَ تبؾٍ هتْخَ ثْی ضْل ؿػا ّ هْقیوی ؾیجبی یبًی نعم .هؼلْم ثْظ ؼَب ُن
ظاؼٍ ضْظل ؼّ کٌتؽل هی کٌَ چیؿی ًگَ کَ َخْ ازكبقبتی نَ .ثَ ضبِؽ ُویي ،تب ظٍ ظهیوَ ثَ
خؿ آٌُگ یبًی ّ ًگبٍ ُبی پؽ ضْاُم هب اتلبم ظیگَ ای ًیلتبظ.
ثب ؼكتي ؼَب ثَ آنپؿضًَْ ،ثلٌع نعم تب هبًتْم ؼّ آّیؿّى کٌن .اؾم پؽقیع کَ ًبُبؼ ؼّ ثکهَ یب
ًَ .هي ُن ظیعم ؿػا ثِبًَ ضْثی ثؽای زؽف ؾظى ّ يسجت کؽظى ُكت؛ پف تأییع کؽظم .ػهون،

کلن پلْ ّ قبالظ نیؽاؾی ظؼقت کؽظٍ ثْظ .کوکم کؽظم ّ یَ قلؽٍ ظّ ًلؽٍ ؼّی ؾهیي قبلي
چیعینّ .اهؼب ًبُبؼ ضْنوؿٍ ای ثْظ؛ ظؼ زیي ضْؼظى ثؽام اؾ هؽاقن ّ قٌت ُبی نیؽاؾی زؽف
هی ؾظ ،هي ُن ثب ًگبٍ زؽف ُب ّ زؽکبتم ؼّ تْی هـؿم زکبکی هی کؽظم.
ّهتی اؾ ضْؼظى ظقت کهیعینُ ،وًْدب ؼّی ؾهیي قؽم ؼّ گػانتن ؼّی ؾاًُْبل ّ ظؼاؾ
کهیعم.
تٌِب يعایی کَ هی اّهع ،يعای ًلف ُبی هب ثْظ ...ؼَب ثب هُْبم ثبؾی هی کؽظ ّ اًِّب ؼّ ثب
ًْاؾل ثَ ُن هی ؼیطت .کن کن هكوتی اؾ نلْاؼ ّؼؾنی ؼَب اؾ انک ُبی هي ضیف نع؛
ظقتِبل ؼّ ثؽظ ؾیؽ ثبؾُّبم ّ هي ؼّ ًهًْع .چهوِبی اًّن پؽ اؾ انک ثْظى .ظّثبؼٍ لت
ُبهْى ثَ ُن گؽٍ ضْؼظ؛ زتی نْؼی انکِبهْى ُن اؾ نیؽیٌی لت ُبی ؼَب کن ًوی کؽظ.
ثبؾُّبل ؼّ ًْاؾل هی کؽظم ّ تْی ضیبلن ًوهَ هی کهیعم کَ آیب هی تًْن ثب چٌع زؽکت
ظلجؽاًَ ًظؽل ؼّ ػٌْ کٌن یب ًَ.
ًوی ظًّن چَ خْؼی كکؽم ؼّ ضًْع کَ ثی هوعهَ هي ؼّ اؾ ضْظل خعا کؽظ ّ گلت :هی ظًّن
کَ االى زبَؽی ُؽ کبؼی ثکٌی تب ثب ُن ثوًْین ّلی ًػاؼ چٌع ّهت ثؼع ثب انک پهیوًْی اؾ ُن
خعا نین .اؾ خبل ثلٌع نعً .گبٍ پؽ التوبـ هي ؼّی ؼَب ضیؽٍ هًْع ّ اّى ظؼ زبلی کَ خلْی
نلْاؼل ؼّ خب ثَ خب هی کؽظ ،ثَ قوت یکی اؾ اتبم ُب ؼكت.
هي ُن ثلٌع نعم ّ ظؽكِبی ًبُبؼ ؼّ ثَ آنپؿضًَْ ثؽگؽظًّعم .هی ضْاقتن ثپؽقن کَ چبی هی
ضْؼٍ کَ ضْظل اّهع تْی آنپؿضًَْ .یَ ظؽف کلْچَ هكوطی اؾ تْی یطچبل ظؼآّؼظ ّ ثؼعل
نؽّع کؽظ ثَ چبی ؼیطتي.
ّهتی ظّثبؼٍ ًهكتین ؼّی هجل ،ثـلن کؽظ ّ گلت :تْ كکؽ هی کٌی ًؿظیکی ثب ػهون آؼؾّی هي
ًیكت؟ ّلی االى ثبیع ُوَ چیؿ ؼّ توْم نعٍ ثعًّین ّ کبؼی ًکٌین کَ ثؼعا ثطْاُین ثب ثعثطتی
كؽاهْنم کٌین یب ثػاؼین ػػاة ّخعاى ظاؿًْوْى کٌَ.
تیؽ تؽکهن ثؽای زلع ؼاثطَ
ثبّؼم ًوی نع کَ هي كوّ چٌع ظهیوَ ثَ قکف ثَ ػٌْاى آضؽیي ِ
اهْى كکؽ کؽظٍ ثْظم ،اهب ؼَب تب تَ غُي هٌْ ضًْعٍ ّ زکوم ؼّ ُن يبظؼ کؽظٍ .اؾ ضدبلت
تب گْنبم ظاؽ نع.
ّهتی چبی ّ نیؽیٌی ضْؼظى توْم نع ،ؼَب ًگبُن کؽظ ّ گلت :ثؽای یَ نیؽاؾی ضیلی اكت
ظاؼٍ کَ ثَ هِوًْم ثگَ ثؽّّ ،لی ُوطًَْ ام ًؿظیکبی قبػت چِبؼ هی یبظ ّ هي تؽخیر هی ظم
کَ تْ ؼّ ایٌدب ًجیٌَ.
:ػهون ایي چَ زؽكیَ ،تب ُویي خب ُن لطق ظانتی کَ ؼیكک کؽظی ّ گػانتی ثیبم پیهت .پف
ثیب چیؿُبیی کَ ثؽات گؽكتن ؼّ ثِت ًهْى ثعم.
ثبؾ ضْظت ؼّ اًعاضتی ثَ ؾزوت!!! چؽا ایي کبؼ ؼّ کؽظی؟؟؟ثب ُؽ یَ ظًَّ خٌكی کَ اؾ تْی ثكتَ ُب ظؼ هی آّؼظ ،توبم يْؼتن ؼّ هی ثْقیع ّ هی گلت :تْ
چَ هعؼ ضْل قلیوَ ای؟؟! ّااای چؽا ایي ُوَ؟!!

آضؽیي ثكتَ نکالتی ؼّ کَ اؾ تْی قبک ضْؼاکی ُب ظؼآّؼظ ،اؾل ضْاقتن کَ ثؽام آژاًف
ثگیؽٍ.
ّهتی ظانت ثب تللي زؽف هی ؾظ ،ظّثبؼٍ انکبم قؽاؾیؽ نع .گْنی ؼّ گػانت ،ثـلن کؽظ ّ
ِْالًی تؽیي لت ظًیباااا...
اؾم یَ غؼٍ كبيلَ گؽكت ّ ظقت کؽظ تْی خیجم .ظؼ یَ ثكتَ کْچْلْ ؼّ ثبؾ کؽظ ّ یَ ظقتجٌع
ثْلگبؼی کَ قت گؽظًجٌعم ثْظ ؼّ ثكت ظّؼ هچن .ظیگَ گؽیَ ُبهْى ثَ ُن ُن تجعیل نعٍ ثْظ
کَ ؾًگ آپبؼتوبى ؼّ ؾظى .آژاًف...
ظقتِبهْ گػانتن ظّ ِؽف يْؼتم ّ پؽقیعم :ؼَب ُیچ ؼاُی ًعاؼٍ کَ اظاهَ ثعین؟؟؟
پیهًْیوْ ثْقیع ّ گلت :تب ظّ قَ قبل ظیگَ ًَ.
:هي يجؽ هی کٌن.
ثَ چَ هیوتی؟ گلتٌی ُب ؼّ گلتن .ضْل ثطت ثبل ّ ثَ ایي كکؽ کي کَ یَ خًّْی قبلن ّػبنوبًَ ظانتین کَ هی تًْین ثب اكتطبؼ ثؽای ثچَ ُبهْى تؼؽیق کٌین.
ظانتن نبلن ؼّ يبف هی کؽظم کَ کبؿػ ضؽیع ظقتجٌع ؼّ گػانت تْی کیلن ّ گلت :ثجطهیع،
هدجْؼم ایي کبؼ ؼّ ثکٌن کَ هبهبًت ههکْک ًهَ .ثؼعل ُن قین کبؼت تبلیبم ؼّ اؾ گْنی
ظؼآّؼظ ّ نکًْع .گْنی کَ كوّ ثؽای توبـ ثب ؼَب اؾل اقتلبظٍ هی کؽظم ؼّ ُن ثؽظانت ّ
گلت :اخبؾٍ هی ظی ایي یبظگبؼ پیم هي ثبنَ؟...
ثْـ ،لتُ ،ن ُنُ ،ن ُنُ ،ن ُن ،ضعازبكع ػؿیؿتؽیٌن .ثِت هعیًْن ثبثت توبم لطق ُبیی
کَ ثَ هي ظانتی ّ ثبثت توبم چیؿُبیی کَ یبظم ظاظی .ضعازبكع..................
.
.
.
ُؽ چی آؼؾّی ضْثَ هبل تْ
ُؽ چی کَ ضبِؽٍ ظاؼین هبل هي
اّى ؼّؾای ػبنوًَْ هبل تْ
ایي نجبی ثی هؽاؼی هبل هي
هٌن ّ زكؽت ثب تْ هب نعى
تْیی ّ ثعّى هي ؼُب نعى
آضؽ ؿؽثت ظًیبقت هگَ ًَ
ا ّّل ظّؼاُی آنٌب نعى
تْ ًگبٍ آضؽ تْ آقوْى ضًَْ ًهیي ثْظ
ظلتْ نکكتَ ثْظى ُوَ هًَ ُویي ثْظ
هی تًْكتن ثب تْ ثبنن هثل قبیَ هثل ؼّیب
اهب ثیعاؼم ّ ثی تْ هثل تْ تٌِبی تٌِب**

.
.
.
.
.
.
.
زبلن اؾ ضْظم ثَ ُن هی ضْؼٍ؛ چِل ّ پٌح ظهیوَ اقت کَ الیٌوطغ ظاؼم ؾاؼ هی ؾًن .یَ کبؿػ
ثؽهی ظاؼم ّ هی ًْیكن ؼَب؛ اًوعؼ هی ًْیكن ؼَب کَ یَ خبی ضبلی ُن ؼّی کبؿػ ظیعٍ ًوی
نَ .ثؼع کبؿػ ؼّ ؼیؿ ؼیؿ هی کٌن ّ ضْؼظٍ ُبل ؼّ هی ؼیؿم قطل آنـبل .پف چؽا ٌُْؾم
ظاؼم گؽیَ هی کٌن؟! یَ کبؿػ ظیگَ ثؽهی ظاؼم ّ ثبؾ اؾ ؼَب پُؽل هی کٌن .ایٌعكؼَ ثب ضْظکبؼ
هؽهؿ هی اكتن ثَ خْى ؼَبُب ّ ثب آضؽیي تْاًن ضطططیهْى هی کٌن.
زف ثِتؽی ظاؼم.
كؼال ظیگَ ًوی ضْام ثٌْیكن.
قْئیتی کَ ثؽای ایي یک ُلتَ اخبؼٍ کؽظم ًؿظیک یَ پبؼک ثؿؼگَ .ثب ُوْى ؼیطت ّ هیبكَ
انک آلْظ ّ ظاؿْى هی ؼم تْ چوٌِب ّ ظؼاؾ هی کهن ؼّ ثَ آقوْى .یَ ؾى ظؼ زبل ُْل ظاظى
کبلكکَ ثچَ ال اؾ کٌبؼم ؼظ هی نَ ،ضْة کَ ظهت هی کٌن هی ثیٌن کَ یَ کْچْلْی ظیگَ ؼّ
ُن ثبؼظاؼٍ .یؼٌی اًوعؼ ثچَ ظاؼ ثْظى ثبزبلَ کَ هوکٌَ آظم ثبؾم ُْـ کٌَ؟ یؼٌی هي آظم ًؽهبلی
ًیكتن کَ هبظؼ نعى ؼّ ظّقت ًعاؼم؟ نبیع ُن هی تؽقن کَ ًتًْن هبظؼ ضْثی ثهن!!
ّهتی ثؽهی گؽظم ثَ آپبؼتوبًن ،چهون هی ضْؼٍ ثَ خولَ ظیؽّؾم" :ثعی ُبی گػنتَ ؼا ثَ ثبظ
ثكپبؼ"؛ یَ ًلف ػوین هی کهن؛ ّاهؼیت ایٌَ کَ ضبِؽٍ خعایی اؾ ؼَب ؼّ نبیع تب اهؽّؾ
هیلیًِْب ثبؼ هؽّؼ کؽظٍ ام ،كکؽ کٌن ظیگَ ّهتهَ کَ ثكپؽهم ثَ ظقت ثبظ.
ضْنسبل اؾ ایي تًوین ،ثَ کْچْلْ هْل هی ظم اگَ تب هْػع اؾظّاخم ؾًعٍ ثْظم ،قؼی کٌن ظًیب
ؼّ اؾ ظؼیچَ ًگبٍ اّى ثجیٌن...
ّهتی اؾ پیم ؼَب ؼقیعم ضًَْ ،ثب ظیعى هیبكَ ثؽاكؽّضتَ ام ُیچ کف خؽأت ًکؽظ چیؿی ثگَ یب
ثپؽقَ .كکؽ هی کؽظى اؾ هؤقكَ ثؽگهتن ّ ثَ ػلت تؽک کؽظى کبؼ هْؼظ ػالهَ ام ضیلی
ًبؼازتن .تْی اتبم قؽم ؼّ کؽظم تْی ثبلهن ّ ثَ ثعثطتی ضْظم ؾاؼ ؾظم .هْثبیلن ؼّ گؽكتَ ثْظم
خلْی يْؼتن ّ تْی ضیبلن ثَ ؼَب التوبـ هی کؽظم کَ ؾًگ ثؿًَ .ضعا ؼّ ثَ ُؽ چی ًؼوت
ؼّی ؾهیي هكن هی ظاظم کَ نؽایّ ؼّ ػٌْ کٌَُ .وًْدْؼی کَ ؼَب ثَ اًؽژی اػتوبظ
ظانت ،هي ُن توبم توؽکؿم ؼّ خوغ کؽظٍ ثْظم ّ اًؽژی هی كؽقتبظم ثلکَ ُؽ اتلبهی ؿیؽ اؾ
ایٌی کَ ُكت ثیلتًَ .وی ظًّن چَ هعؼ ثب يعای ضلَ گؽیَ کؽظم کَ ضْاثن ثؽظ...
ًًلَ نت اؾ گلْ ظؼظ ثیعاؼ نعم .آؼّم ؼكتن تْی آنپؿضًَْ ّ یَ لیْاى نیؽ گؽم کؽظمّ .هتی
ثؽگهتن تْی اتبهن ،ثب ظیعى پلک ُبی ثبظ کؽظٍ ّ هْیؽگ ُبی پبؼٍ نعٍ اِؽاف چهون تْی آیٌَ،
ظلن ثَ زبل ضْظم قْضت .ثَ ضْظم كسم هی ظاظم کَ هوبّهت ًکؽظٍ ثْظم ّ خلْی هطغ ؼاثطَ
ؼّ ًگؽكتَ ثْظم.

ُهت ّ ًین يجر ؼّؾ ثؼع ثب ؾًگ تللي یکی اؾ ظّقتبی هبهبًن ثیعاؼ نعم.
ضْاثیعى ُن تْی اّى ضًَْ زؽّم ثْظ؛ كوّ تب هجل اؾ ظِؽ ،قِیال ثب ثیهتؽ اؾ ظٍ ًلؽ پبی تللي ظل
ّ هلٍْ ؼظ ّ ثعل کؽظ.
ضْظم ؼّ تب ثؼع اؾ ظِؽ تْی تطت ؾًعاًی کؽظٍ ثْظم کَ هبهبى ضبًْم ثب ؿؽؿؽ ّاؼظ نع:
السوعهلل ًَ ظیگَ ظؼـ ظاؼی ًَ ،کبؼ .کن کن ضْظتْ آهبظٍ کي ّاقَ خِیؿ ضؽیعى ّ نُْؽظاؼی.
ّاهؼب تْی ُوچیي هْاهؼی آظم چی ثبیع ثگَ؟ ثگَ َچهن؟ ثگَ هبهبى هی نَ قبکت نی؟ ثگَ هبهبى
یؼٌی هي اًوعؼ اَبكَ ام کَ هی ضْای پؽتن کٌی ثیؽّى؟ ثگَ اگَ تْ هطوئٌی کَ ثچَ ضْثی
ثؿؼگ کؽظی پف ثػاؼ تْی ضیؽ ّيالزم ضْظنن ًظؽ ثعٍ؟ چی ثبیع هی گلتن؟؟؟؟ هي ُیچی
ًگلتن ّ كوّ ًگبُم کؽظم...
ثبؾم کْتبٍ ًیْهع ّ گلت :پكؽ ثَ ایي ضْثی ظقت ؼّت گػانتَّ ،اقَ هي ًهكتی آثـْؼٍ گؽكتی؟
یَ ًگبٍ ثَ آیٌَ ثٌعاؾ ثجیي چَ هیبكَ ای ّاقَ ضْظت ظؼقت کؽظی؟ هكطؽٍ ثبؾی ظیگَ توْهَ .ظّ
قبلَ ُؽ چی قبؾ ؾظم تْ هطبللم ؼهًیعی .قَ هبٍ ُن ُكت هؽظم ؼّ ثب اهؽّؾ ّ كؽظا کؽظى
قؽ کبؼ گػانتی .ظیگَ ثكَ.....
یک ُلتَ ظؼ قکْت هي ،ؿؽ ّ لٌُعُبی قِیال ّ هؽاؼ هعاؼُبی تبؾٍ ثب هبهبى انکبى گػنت.
ثی زْيلَ ،ثی انتِب ،ثی اًگیؿٍ...
چِبؼ پٌح ثبؼ ثَ ثِبًَ ُبی هطتلق اؾ ضًَْ ؾظم ثیؽّى ّ هجل یب ثؼع اؾ قبػتِبیی کَ هی ظًّكتن
ؼَب تْی هؤقكَ نبگؽظ ضًْيی ظاؼٍ قؽ ؼاُم قجؿ نعم .ضیلی تالل هی کؽظ یَ ؼكتبؼی
ًهْى ثعٍ کَ هي اؾل ثعم ثیبظّ ،لی ثی كبیعٍ ثْظ .ثبالضؽٍ یَ ثبؼ ؼاَی نع ثب ُن ثؽین یَ خب
هٍِْ ثطْؼین ،اهب ايال اؾ هَْؼم کْتبٍ ًیْهع ّ هًؽاًَ هؼتوع ثْظ کَ آنکبؼ کؽظى ؼاثطَ
هْى ظؼ اّى نؽایّ َؽثَ خجؽاى ًبپػیؽی ثَ ؾًعگی هي هی ؾًَ.
ظیگَ ًوی تًْكتن ثیهتؽ التوبقم کٌن؛ ًوی ظًّكتن کَ ثب غلیل کؽظى ضْظم هی تًَْ ٌُْؾ ظّقتن
ظانتَ ثبنَ یب ًَ؟ ًوی ظًّكتن تسول ؾضن ؾثًِْبی قِیال ؼّ ظاؼٍ یب ًَ؟ ًوی ظًّكتن ًبؼَبیتی
ضبًْاظٍ ُب تب کدب هی تًَْ ػهووْى ؼّ تست تأثیؽ هؽاؼ ثعٍ؟ ظیگَ ُیچ چی ًوی ظًّكتن...
كوّ هی ظیعم کَ ؼّؾ ثَ ؼّؾ ظاؼم الؿؽتؽ هی نن ّ ثب ًؿظیک نعى ثَ ؼّؾ ثلَ ثؽًّن ثب انکبى،
ثیهتؽ ثب ایي نؼؽ كؽّؽ ظم ضْؼ هی نعم کَ ظؼ ًِبیت ازكبـ هی گَ:
هؽگ هي ؼّؾی كـــؽا ضـــْاُع ؼقیع/ظؼ ثِـــــبؼی ؼّني اؾ اهــْاج ًـــْؼ/ظؼ ؾهكتــــبًی
ؿجــــبؼ آلــــــْظ ّ ظّؼ/یـب ضـؿاًی ضـبلی اؾ كؽیــــــبظ ّ نْؼ/هؽگ هي ؼّؾی كــــؽا ضــْاُع
ؼقیع/ؼّؾی اؾ ایي تلـــص ّ نیؽیي ؼّؾُـب/ؼّؾ پـــْچی ُوچْ ؼّؾاى ظگــــــــؽ/قــــبیَ ای ؾ
اهؽّؾُـــب  ،ظیؽّؾُــب/ظیعگـــــبًن ُوچْ ظاالى ُــــبی تــــــبؼ/گـــًَْ ُـــبین ُوچْ هؽهؽ ُـبی
قؽظً/بگِــــبى ضـــْاثی هؽا ضـــْاُع ؼثْظ/هي تِی ضــــْاُن نع اؾ كؽیــــبظ ظؼظ/ضـبک هی
ضْاًع هؽا ُؽ ظم ثَ ضْیم/هی ؼقٌع اؾ ؼٍ کـــَ ظؼ ضــــبکن ًٌِع/آٍ  ...نـــــبیع ػــــبنوـــــبًن
ًیوَ نت/گــــل ثَ ؼّی گـــــْؼ ؿوٌــــبکن ًٌِع/ثؼع هيً ،ـــــبگَ ثَ یک قْ هی ؼًّع/پـــؽظٍ
ُــــــبی تیؽٍ ی ظًیــــــــبی هي/چهوِـــــبی ًبنٌـــــبقی هی ضـــــؿًع/ؼّی کــــــبؿػُـــب ّ

ظكتؽُـــــبی هي/ظؼ اتــــــبم کــــــــْچکن پـــــب هی ًِع/ثؼع هي ،ثــــب یـــــبظ هي ثیگــــــبًَ
ای/ظؼ ثـــؽ آئیٌَ هی هـــــبًع ثَ خــــــــبی/تــــــــبؼ هْئی ً ،وم ظقتی  ،نبًَ ای/هی ؼُن اؾ
ضْیم ّ هی هبًن ؾ ضْیمُ/ؽ چَ ثؽ خب هــــــبًعٍ ّیؽاى هی نْظ/ؼّذ هي چــــْى ثــبظثــبى
هـــــــــبیـوی/ظؼ اكوِـــــب ظّؼ ّ پٌِـــــــبى هی نْظ/هی نتــــــبثع اؾ پـی ُن ثی
نکـــــیت/ؼّؾُــــب ّ ُلتَ ُـــــــب ّ هبٍ ُـــــــب/چهن تــــْ ظؼ اًتظــــــــبؼ ًــــــبهَ ای/ضیؽٍ
هی هــــبًع ثــــَ چهن ؼاٍ ُــــــب/لیک ظیگــــؽ پیکـــــؽ قؽظ هــــــــــؽا/هی كهـــــبؼظ ضبک
ظاهٌگیؽ ضــــبک /ثی تْ  ،ظّؼ اؾ َؽثَ ُـــــبی هلت تْ /هلت هي هی پْقع آًدــــــب ؾیؽ
ضــبک /ثؼع ُـــــب ًــــــبم هؽا ثــــــبؼاى ّ ثــبظً /ــــــؽم هی نْیٌع اؾ ؼضكــــبؼ قٌگ/
گْؼ هي گوٌــــــبم هی هــــــــبًع ثَ ؼاٍ/كبؼؽ اؾ اككـــــبًَ ُـــبی ًــــبم ّ ًٌگ***
كًل پٌدنُ :ظؼقب ّ انکبى
اؾ ثف ظیؽّؾ گؽیَ کؽظٍ ثْظم ،نت ضیلی ؾّظ ضْاثن ثؽظّ .لی تِْع يجسگبُی لػت ؼُبیی اؾ
ضبِؽات ؾخؽآّؼ خعایی اؾ ؼَب ّ یَ ضْاة ًَ قبػتَ ؼّ اؾ ظهبؿن ظؼ هی یبؼٍ.
تْی ایي ًین قبػت اًوعؼ هكیؽ تطت ّ ظقتهْیی ؼّ ؼكتن ّ اّهعم کَ ظیگَ چهن ثكتَ ُن هی
تًْن ؼاُن ؼّ پیعا کٌن .ثبؼ آضؽ زْيلَ ام قؽ هی ؼٍ ،یَ پتْی هكبكؽتی ثب ضْظم هی ثؽم ّ
چوجبتوَ هی ؾًن تْی ظقتهْیی.
قؼی هی کٌن ثب ثبؾیِبی گْنین قؽم ؼّ گؽم کٌن؛ ّلی ًَ!!! کْچْلْ اهؽّؾ هًع خًْن ؼّ
کؽظٍ؛ ظّ قبػتَ کَ ُؽ ظٍ پًْؿظٍ ظهیوَ هي ؼّ تست كهبؼ هی غاؼٍ تب ظل ّ ؼّظٍ ام ثب کل
هستْیبتم ؼّ اؾ زلون ثلؽقتن ثیؽّى.
ثبؼ آضؽ قؼی هی کٌن ثبُبل اؼتجبِ ثؽهؽاؼ کٌن .تْی گْنین چٌع تب آٌُگ ثی کالم اؾ ًبيؽ
چهن آغؼ پیعا هی کٌن ّ ظکوَ پطم ؼّ كهبؼ هی ظم :ثجیي کْچْلْی هبهبى ،هي كوّ چِبؼ ؼّؾ
ظیگَ ّهت ظاؼم؛ ضْظتن ضْة هی ظًّی کَ هبهی ُؽ تًویوی ثگیؽٍ ؼّی قؽًْنت تْ ُن تأثیؽ
هی غاؼٍ؛ پف ثِتؽٍ ًی ًی ضْثی ثهی ّ ثػاؼی هبهبًی كکؽُبی ضْة ضْة ثکٌَ .زبال تْ ُن
قؼی کي هثل هي اؾ ایي هْقیوی ضْنگل زبل کٌی...
ثیكت ّ پٌح ظهیوَ اقت کَ اَّبع قلیعٍ!!! ضْظم ُن ثبّؼم ًوی نَ!!! یؼٌی ایي هـؿ ّ هلجی کَ
تبؾٍ چٌع ؼّؾٍ پب ثَ ُكتی گػانتي اًوعؼ نؼْؼ ظاؼى؟؟!!
ؼّی تطتن ّلْ هی نن ّ یَ کبقَ پؽ اؾ یص هی غاؼم کٌبؼ ظقتن .یص ُب ؼّ تیکَ تیکَ ثؽهی ظاؼم
ّ هی خْم؛ چَ ّیبؼ کن ضؽخی!!!
یک قبػت ثؼع ،ظؼ زبلی کَ ًهبًَ ُبی ثبؼظاؼی کوؽًگ نعٍ اًع ،هی نیٌن پهت هیؿ تسؽیؽ ّ
آهبظٍ هی نن ثؽای ؾیؽ ّ ؼّ کؽظى ضبِؽاتن ثب انکبى...
کٌبؼ اّهعى ثب ؼّؾُب ّ نجِبی ثعّى ؼَب یک ِؽف ،تسول ثؽًبهَ ُبی ؼًگ ّ ّاؼًگ قِیال
ّ هبهبى انکبى یک ِؽفُ .ؽ ّهت هبهبًِب يالذ هی ظًّكتي هب ثبیع ُوعیگَ ؼّ هی ظیعین،
ُؽ ّهت اًِّب هی ضْاقتي هب ثبیع ثب ُن نبم هی ضْؼظینُ ،ؽ ّهت اًِّب اؾ ُگؽ گؽكتي ظّؼاى
یبئكگیهْى کن هی نع ثبیع ؼاٍ هی اكتبظین تْ ثبؾاؼ ثؿؼگ ّ آكتبثَ لگي هی ضؽیعین...

هؽاقن ثلَ ثؽّى ّ ًبهؿظی کبهال ثب قلیوَ قِیال ّ هبهبى انکبى ،هِعضت خْى ،ثؽگؿاؼ نع.
کبؼآیی ؼّثبتِبی اّلیَ اؾ ػولکؽظ هي ظؼ ؼّؾ ثلَ ثؽّى ثیهتؽ ثْظ:
ظؼقب خْى ،ثؽای هِوًْب نؽثت ثیبؼ ...زبال ثهیي ؼّ ایي هجل پیم آهبی ظاهبظ ...زبال ثؽّ پیم
ػوَ ُبی نُْؽت ّ یَ کن ثبُبنْى زؽف ثؿى ...زبال ثیب ایٌدب پبؼچَ چبظؼی گل گلی کَ ثؽات
گؽكتي ؼّ ثٌعاؾ قؽت تب اؾت ػکف ثٌعاؾى ...زبال کبظُّبیی کَ ثؽات گؽكتي ؼّ ثبؾ کي ،ثؽّ
پعؼ نُْؽ هبظؼ نُْؽت ؼّ ثجْـ ّ اؾنْى تهکؽ کي ...ای ثبثب پف چؽا قبکتیي؟ کدبقت ایي
قی ظی کَ ثؽای اههت ظضتؽ ضبلَ ظاهبظ ِقلِکت کؽظٍ ثْظ؟؟ ایي ػؽّـ ّ ظاهبظ ُن کَ چوعؼ ثی
ثطبؼى !!ضبلَ خْى نوب ثلٌعنْى کي یَ غؼٍ ثؽهًي ثجیٌین ایي ػؽّـ ضبًْم ؿیؽ اؾ ظؼـ
ضًْعى چَ ٌُؽی ظاؼٍ...
خهي ًبهؿظیوْى ُن کَ ظؼ ّاهغ پیم پؽظاضت هلًلی ثْظ ثؽای تػکؽ ثَ ضبًْاظٍ ظاهبظ کَ اگَ
خؽأت ظاؼى ّاقَ ػؽّقی کن ثػاؼى تب ظّظهبًهْى خلْی چهوهْى ثیبظ.
ظّ ؼّؾ پیم اؾ خهي ًبهؿظی ،ؼكتین یَ هسُؽ هؼؽّف ّ ػوع کؽظین .چٌع نت هجل اؾ اّى
ضًَْ پعؼی ظاهبظ نبم هی ضْؼظین کَ ندبع نعم ّ تْی خوغ پؽقیعم :اگَ ظّؼاى ًبهؿظی ثؽای
نٌبضت ّ آهبظگی ثؽای ػؽّقیَ ،پف ایي ػوع کؽظى چیَ؟ ُوَ ظًیب اّل ًبهؿظ هی کٌي ،ثؼع اؾ
چٌع ّهت ُن ػؽّقی هی گیؽى؟ پف چؽا هي اّل ثبیع ػوع کٌن ثؼع ًبهؿظ ثهن؟
ایي ظّ تب قؤال ثَ ظبُؽ هٌطوی ُوبًب ّ ؼّ تُؽل کؽظى هبظؼ نُْؽ ّ ؼًگ ثَ ؼًگ نعى
قِیال ُوبًب .هِعضت خْى ُن ثب ّخْظ ایٌکَ ثؼع اؾ اّى نت کلی انکبى ؼّ تؼلین ظاظٍ ثْظ کَ
خلْی ظُي ؾًم ؼّ تْ خوغ ثگیؽٍ ،قؽ ػوع ظلم ِبهت ًیبّؼظ ّ هْهغ ثكتي قبػت کبظّییم
ثَ هچن گلت :ایهبهلل کَ تْخیَ نعی ّ ثلَ ؼّ گلتی ،یب ٌُْؾ قؤاالت ًبهؽثِْت اظاهَ ظاؼٍ؟...
نت ًبهؿظی ،کلي ضؽخِبی گل آؼایی ّ نبم ّ پػیؽایی ٌُْؾ ضهک ًهعٍ ،زلوَ ُبی هتؼعظی اؾ
ظّقتبى ّ اهْام ظؼ گْنَ ّ کٌبؼ ثب غؼٍ ثیي ههـْل ػیت یبثی اؾ هدلف ثْظى؛ یکی اؾ کْچیک
ثْظى ثؽٍّ ثؽای اّى تؼعاظ هِوْى هی ًبلیع؛ یکی ظیگَ زبلم اؾ اؼکكتؽ ثَ ُن هی ضْؼظ؛ چٌعیي
ًلؽ آؼایم هي ؼّ هْنکبكی هی کؽظى؛ چٌع ًلؽ ُن هكؤّل ثؽؼقی هعل لجبـ هي ّ ظاهبظ
ثْظًع...
ؿوگیي اؾ ایي ُوَ ثی هـؿی ُبی ضبلَ ؾًکی ،ضْنسبل ثْظم کَ زتی یک ًلؽ اؾ ظّقتبی
ظاًهگبٍ یب هسل کبؼم ؼّ ثؽای توبنبی ایي کبؼؾاؼ ظػْت ًکؽظم.
اؾ اًّدبیی کَ نت ػوع ،انکبى ؼكت ظًجبل گوؽک ّ تؽضیى پبؼچَ ُبی خعیع ثؽای هـبؾل،
ًبهؿظی اّلیي هْهؼیتی ثْظ کَ ازتوبال ثؽضْؼظُبی تبؾٍ ای ثیي هي ّ آهب ظاهبظ قبکت ثبیع ؼش
هی ظاظّ .هتی اؾ تؼعاظ هِوًِْب کن نع ،ثب ُن ؼكتین تْی اتبهن ّ ثؽای اّلیي ثبؼ هي ؼّ کبهل ثـل
کؽظ ّ گًَْ ام ؼّ ثْقیع.
ظؼقب خْى ،ضْظت نٌیعی کَ ٌُْؾ هدلف توْم ًهعٍ پچ پچ ُبی اکیپ هبهبًبهْى ؼاٍ اكتبظٍ؛ثؽای خلْگیؽی اؾ هًَ ُبی ضبلَ ضبًْهب اگَ اخبؾٍ ثعی تب نت ػؽّقیوْى ُؽ کكی ضًَْ
ثبثبل ثطْاثَ؟

:زتوب؛ ًوی ظًّكتن تْ ُن اؾ ایي زؽف ّ زعیث ُب ضكتَ ای!
ای ثبثب ،زبلن اؾ ایي کبؼانْى ثَ ُن هی ضْؼٍ؛ ّلم کي ،اههت خبی ایي زؽكِب ًیكت.اؾ اّى نت ثَ ثؼعُ ،ویي کَ كِویعم ثب انکبى یَ ظؼظ ههتؽک ظاؼینً ،گبُن ثِم ظّقتبًَ تؽ نع.
ظیگَ قؼی هی کؽظم ِی ؼّؾ ظّ قَ ثبؼی ثِم ؾًگ ثؿًن ،یب ثؽای هؽاؼ گػانتي ّ ثب ُن ثْظى
پیهوعم نن .اهب اّى ثیهتؽ اّهبت گؽكتبؼ هـبؾٍ پبؼچَ كؽّنیم ثْظ؛ چْى تبؾٍ ُن اؾ ثبثبل خعا
نعٍ ثْظ ّ یَ هـبؾٍ هكتول ؼاٍ اًعاضتَ ثْظ ،ضیلی تالل هی کؽظ کَ ؾّظتؽ ثَ قْظآّؼی ثؽقَ ّ
ثتًَْ تْی ُن يٌلی ُبنْى قؽل ؼّ ثبال ثگیؽٍ .ثؼُی ُلتَ ُب هی نع کَ اؼتجبِوْى اؾ زع
تللي كؽاتؽ ًوی ؼكت ّ هي ثؽای اثجبت زكي ًیتن کیکی یب ؿػایی ظؼقت هی کؽظم ّ آضؽ قبػت
هی ؼكتن هـبؾٍ پیهم.
ظؼ ضیلی اؾ ّؼاخّی ُب تطتَ ثهَ ّ ُوَ
ضْنجطتبًَ ؼكت ّ آهع کن انکبى ثَ ضًَْ هب ثبػث نع ِ
ایي ؼّ ثَ زكبة زدت ّ زیبی ظاهبظ ثػاؼى.
هي ُن یَ قؽی کتبة اؾ الِبم آؼام ًیب پیعا کؽظٍ ثْظم ّ ثَ کوک اًِّب ضْظم ؼّ هتوبػع هی کؽظم
کَ ثب ؾًعگی آنتی کٌن .یکی اؾ کتبثِبی نبُکبؼل "ثَ آى هؽظ تللي ًکي" ثْظ کَ ُؽ ثبؼی
اًگهتن هی ؼكت تب نوبؼٍ ؼَب ؼّ ثگیؽٍ ،ظقتن ؼّ اؾ ّقّ هطغ هی کؽظ.
ثب ایٌکَ انکبى كوّ قَ قبل اؾم ثؿؼگتؽ ثْظ ،اهب زؽف ؾیبظی ًعانتین ثؿًین؛ اّى ثؼع اؾ لیكبًف
هٌِعقی هؼعى کَ ثَ هْل ضْظل ثَ ؾّؼ هبهبًم گؽكتَ ثْظُ ،وَ ُ ّن ّ ؿوم ؼّ گػانتَ ثْظ
ؼّی کكت ّ کبؼل .ثب کتبة ّ ؼّؾًبهَ هیًَْ ضْثی ًعانتّ ،لی اؾ ایٌکَ هي ثب کتبة ظهطْؼ
ثْظم ّ ُوم تْی قبیتِبی ػلوی هی چؽضیعم ُن نکبیتی ًوی کؽظ .كوّ ُؽ هْهغ ُیچ چی پیعا
ًوی کؽظین کَ ؼاخغ ثِم زؽف ثؿًین ،ثب لسي توكطؽآهیؿ هی گلت :ثَ خبی ایٌکَ ثیبی ثهیٌی
ّؼ ظل هي كبکتْؼ ّ يْؼت زكبة توبنب کٌی ،پبنْ ثؽّ ثب ظّقتبت ثسث ُبی كلكلی ثکٌیي کَ
ِ
ظبُؽا زبلم ثیهتؽٍ...
چٌع ُلتَ ای ثَ ػؽّقی هًْعٍ ثْظ کَ ثبثبی انکبى یَ آپبؼتوبى ظّضْاثَ ثَ اقوم کؽظ ّ هؽاؼ
نع ؾًعگیوْى ؼّ اًّدب نؽّع کٌین .هي ُن تًوین گؽكتَ ثْظم کَ ثؽای ّقبیل ضًَْ ّ هؽاقن
ػؽّقی اؾ زبلت اًلؼبل ضبؼج نن ّ تب خبیی کَ ثبػث ظؼگیؽی ًهَ قلیوَ ضْظم ؼّ اػوبل کٌن.
ثؽ ضالف ًبهؿظی ،قؼی کؽظم تْی ػؽّقی ثِن ضْل ثگػؼٍ؛ ظیگَ ّاقَ ػکبـ اضن ًوی
کؽظم؛ ثب ُوَ ظضتؽُبی كبهیل ؼهًیعم؛ ثؽای هؽاقن ؼهى چبهْ ّ پؽت کؽظى ظقتَ گلن ُن کلی
هكطؽٍ ثبؾی ظؼآّؼظم.
قبػت یک ّ ًین ثؼع اؾ ًًلَ نت ثْظ کَ تْی ضًَْ خعیعم ،ضبًْاظٍ ُب هب ؼّ ظقت ثَ ظقت
کؽظى ّ ؼكتي کَ ضْظنْى ؼّ ّاقَ پبتطتی آهبظٍ کٌي...
ثب ثی زبلی ؼّی هجل قبلي ّلْ نعم کَ انکبى پؽقیع :تْ تب االى قکف ظانتی؟
:ثَ ًظؽت ثؽای نت اّل ؾًعگی ههتؽک قؤال ههٌگی پؽقیعی؟ ًَ ًعانتن.

پف الثع پؽظٍ ُن ظاؼی؟:ثلَ اّى ؼّ ُن ظاؼم .هی نَ قؼی کٌی یَ غؼٍ ثِتؽ زؽف ثؿًی؟!
هی ضْای کَ ثکبؼتت ؼّ ثب هي اؾ ظقت ثعی؟کف ظیگَ ای ُن اؾظّاج کٌن؟!
:چَ ِْؼ؟ هگَ خؿ تْ هؽاؼٍ ثب ِ
هی ضْاقتن ثگن اگَ زبل ًوی کٌی ،هي ايؽاؼی ًعاؼم ثب هي قکف ظانتَ ثبنی.نِؽ ًْ نعٍ تب
:هی نَ یَ غؼٍ ّاَستؽ زؽف ثؿًی!! كکؽ ًوی کٌی هکبلوبتوْى ثیهتؽ نجیَ
ِ
ػؽّـ ظاهبظُب!!
ثجیي ضبًْم ضبًْهب ،هي ثَ اًعاؾٍ کبكی پبیَ قکف ظاؼم؛ ضیلی ثَ زبلن تْكیؽی ًوی کٌَ کَ یًَلؽ ثَ ؾّؼ ّ ثب ُؿاؼ تب ًبؾ ّ اظا ثیبظ ثب هي ثطْاثَ ،تبؾٍ ثلعم ًجبنَ چَ خْؼی زبل ثعٍ ّ زبل
کٌَ.
:کبل یکی پیعا نَ ثؿًَ تْ گْنن ثگَ ظاؼم ضْاة هی ثیٌن؛ ضت نوب کَ هبنبهلل َّؼت ضْثَ،
پف چؽا ؾى گؽكتی؟؟!! ايال چؽا ایي زؽكب ؼّ اههت ظاؼی ثَ هي هی گی؟
قؤال ضْثیَ .هثل ایٌکَ یبظت ؼكتَ هبهبًبهْى اؾ یَ ضْؼخیي ؿػا هی ضْؼى؟ثَ ُوْى ظلیل کَ زُؽت ػبلی ثَ ضبِؽ هبهبًت ّ ظاؼ ّ ظقتَ ال ؼكتی ظّ هیلیْى پْل ثی
ؾثْى ؼّ ظاظی آؼایهگبٍ هثل ًبًكی ػدؽم ؼّت ًوبنی ثکهي تب انکبى خْى ضؽ نَ ّ یَ ػوؽ
ضْنجطتت کٌَ ،ثٌعٍ ُن ًبچبؼ نعم ًلؽی پٌدبٍ ُؿاؼ تْهي هسٍ ؼَبی هبهبًن ثؽیؿم تْ زلن
ضبلَ ّ ظایی تب اػالم کٌن کَ ًَ تٌِب ظیگَ ػؿة ّ ثعثطت ًیكتن ،ثلکَ ثب ظؼقب ضبًْم
قؼبظتوٌعتؽیي هؽظ ؾهیٌن.
:کبؼی ًعاؼم کَ چَ ٌُؽپیهَ هِبؼی ُكتی ّ ثب چَ هِبؼتی ایي چِؽٍ ثی اظثت ؼّ تب اههت
هطلی ًگَ ظانتی؛ زعاهل زؽهت پعؼ ّ هبظؼُب ؼّ ًگَ ظاؼ.
چَ زؽهتی؟هی ضْای ثگی ظؼّؽ هی گن؟ ًگْ کَ تْ کهتَ هؽظٍ انکبى ثْظی ّ ّاقَ ایي اؾظّاج لسظَ
نوبؼی هی کؽظی؟! تْ ؼّ ضعا ًگْ کَ هبهبًت ثی توًیؽ ثْظٍ!
هٌن یکی هثل ضْظت ،ظانتن ؾًعگین ؼّ هی کؽظم ،ػهن ّ زبلن ؼّ هی کؽظم کَ هبهبًن ػیي
ثطتک اكتبظ ؼّم ّ تب ضیبلم اؾ ایٌکَ ظقتن تب آؼًح تْی زٌبقت ؼازت ًهع ّلن ًکؽظ.
:ػالٍّ ثؽ ثعظٌُی ،هعؼت ؿیت گْیی ُن ظانتی ّ هي قبظٍ لْذ ًلِویعٍ ثْظم؟؟!
اّى ّهت کدبی ؼكتبؼ هي ثَ نوب ثبثت کؽظٍ کَ ظلن ًوی ضْاقتَ ثبُبت اؾظّاج کٌن؟ تللٌِبم؟ اـ
ام اـ ُبم؟ یب ایي ضًَْ ای کَ ثب ػالهَ ّاقَ نت ؾكبكوْى ّ یَ ػوؽ ؾًعگی تؿئیٌم کؽظم؟
هي نکی ًعاؼم کَ تْ ظضتؽ ضْة ّ ضبًْهی ُكتی؛ اهب ًدیت ثْظى تُویي ًوی کٌَ کَ آیب یَظضتؽ ثَ پطتگی ّ ازكبـ ًیبؾ ثؽای اؾظّاج ؼقیعٍ یب ًَ.

هي تْی کبؼم کَ ًْظ ّ پٌح ظؼيع ثب ضبًْهِب قؽ ّ کبؼ ظاؼم چیؿُبیی ؼّ ظؼثبؼنْى یبظ گؽكتن
کَ نبیع ضْظ ؾًِب ُن اؾنْى ثی اِالع ثبني .انتجبٍ ًکٌی ُب ،هي ظّقت ظضتؽام ؼّ اؾ
ههتؽیِبم اًتطبة ًوی کٌن ،کبؼ خعا ،ػهن ّ يلبم ُن خعا .ثَ ُؽزبل ،کبؼ قطتی ثؽام ًیكت
کَ ثلِون ًیبؾ ثَ اؾظّاج ظؼ تْ هثل نؼلَ آتیم ؾثًَْ هی کهَ یب ًَ.
:اًّْهت تْ ثب كْم تطًى اهْؼ ؾًبى ،چؽا ُکوکن ًوی کٌی تب ایي ًیبؾ ثیعاؼ نَ ّ ثتًْن یَ
ؾًعگی ػبنوبًَ ظانتَ ثبنن؟؟ ثَ كؽٌ ُن کَ زن ثب تْ ثبنَ؛ ثَ چَ اخبؾٍ ای یَ ظضتؽ ًپطتَ ؼّ
کهًْعی تْ ایي ؾًعگی تب هِوتؽیي نت ؾًعگیم ؼّ ثَ لدي ثکهًْی؟؟!
ثجیي نبیع هي اّلم ؼّ ضْة نؽّع ًکؽظم ،هؼػؼت.ايل هبخؽا ایٌَ کَِ ،جن كؽهْل ضبًْاظٍ ُبهْىُ ،ن هي ُن تْ ظیؽ یب ؾّظ ثبیع ثب یکی اؾظّاج
هی کؽظین ّ کبقَ کْؾٍ هْى ؼّ اؾ ضًَْ ًٌَ ثبثب هی ؼیطتین ثیؽّى؛ هي ُن ظیعم ثب اؾظّاج ثب
تُْ ،ن ضْظم یَ خْؼایی ؼازت هی نن ُن ایٌکَ تْ ًوی ؼی یَ ػوؽ کللتی یَ ازون ؼّ ثکٌی.
ظؼ ّاهغ ،زبال هي اؾ ن ّؽ هتلک ُبی هبهبًن ّ ؼكوبل ضالو نعم ،تْ ُن اؾ ظقت ضبًْاظت.
اگَ اههت ُن یَ غؼٍ تٌع ؼكتن ّاقَ ایٌَ کَ هی ضْام اؾ ُویي االى آة پبکی ؼّ ثؽیؿم ؼّی
ظقتت کَ اگَ پف كؽظا ظیعی اؾ انکبى نُْؽ ثؽات ظؼ ًوی یبظ ،ثب ػیٌک آكتبثی ّ چبظؼ ؼاٍ
ًیلتی تْ کْچَ ُب اظای کبؼآگبٍ ُب ؼّ ظؼ ثیبؼی ّ هچ هي ؼّ ثگیؽی.
هی ظًّن ظضتؽ ازووی ُن ًیكتی کَ آثـْؼٍ ثگیؽی ّ اؾ هبهبًت کوک ثطْای .چْى هی ظًّی کَ
اّى خْاثی ًعاؼٍ ثَ خؿایٌکَ «ثؽای نُْؽت ضبًْهی کي ،ؿػای ضْة ثپؿ ،خلْل ضْنگل
ثگؽظ ،ثؽال یَ کبکل ؾؼی ثیبؼ ،تْکل ثَ ضعا کي ،ایهبهلل نُْؽت کن کن ؼا ِهت هی نَ».
:اگَ كکؽ هی کٌی هي ظضتؽ ازووی ًیكتن ،پف ثیطْظ کؽظی اؾ خبًت هي تًوین گؽكتی .ایي چَ
خْؼ لطق کؽظًیَ کَ االى هي یَ ؼاٍ ثیهتؽ ًعاؼم ،اًّن توبنبی کثبكت کبؼیِبی نُْؽیَ کَ ًوی
ضْاظ نُْؽ ثبنَ!!! نبیع هي ظلن هی ضْاقت یَ ػوؽ کللتی کٌن ،اًّم ظیگَ ثَ تْ هؽثِْ ًجْظ.
ضیلی كؽظیي ثْظی ّ هی ضْاقتی هي ؼّ اؾ ظقت ضًْْاظٍ ًدبت ثعی ،ثبیع هْهغ ضْاقتگبؼی
ًوهَ ات ؼّ هطؽذ هی کؽظی ،ثؼع اگَ هي هی پػیؽكتن ،ثبؾی ؼّ اظاهَ هی ظاظی؛ ثَ کبؼ تْ ظؼ
زبل زبَؽ هی گي َکالنی!!
هجْل ،نبیع تب ایي خب ثب ظّؾ ّ کلک کهًْعهت تْی ایي ؾًعگی ،اهب اؾ ایي خب ثَ ثؼع هی ضْامثِت زبل ثعم .اگَ هی ضْای ثبُبم قکف ًعانتَ ثبنی هي زؽكی ًعاؼم ،اگَ هی ضْای ؿػا ًپؿی
ّ ضًَْ تویؿ ًکٌی ُن زؽكی ًعاؼم .هْقی ثَ ظیي ضْظ ػیكی ُن ثَ ظیي ضْظ ،هی نین ػیي ظّ
تب ُوطًَْ .كوّ کبؼی کَ ثبیع ثکٌین ایٌَ کَ خوؼَ ُب ًبُبؼی نبهی ثؽین ضًَْ نوب یب ضًَْ هب،
اظای ؾى ّ نُْؽُبی ضْنجطت ؼّ ظؼ ثیبؼین ،یَ کن ضْظهًْْ پیههْى لْـ کٌین ،اؾ کبؼ ّ
ؾًعگی ثٌبلین ّ اؾ ُویي کبؼُب کَ ضْنهْى هی یبظ.
ايال كکؽ کي هي كؽنتَ ًدبتتن؛ ُؽ کبؼی ظلت ضْاقتَ ّ تْی ایي ثیكت ّ قَ قبل ًتًْكتی
اًدبهم ثعی ،زبال ثب ضیبل ؼازت ثؽّ قؽاؿهْىُ .ؽ خْؼی ػهوت هی کهَ يلب کي؛ اگَ
ظّقت ظاؼی ثب ظّقتبت نت نؼؽ ثگیؽی ،ایي ضًَْ ظؼ اضتیبؼت .اگَ ظلت هی ضْاظ كبلگیؽ
ظػْت کٌی ثب ظّقتبت خبظّ خٌجل ؼاٍ ثٌعاؾی ،ثبؾم ضًَْ هبل تْ؛ ضاليَ ُؽ چی کَ اهثبل
هبهبًبهْى اؾ اًدبهم تؽقًْعًت ثؽّ قؽاؿم .كوّ یَ ًًیست ،ضّ هؽهؿ ُن ثؽای ضْظت
ظانتَ ثبل ،ثَ ضًْو ظؼثبؼٍ هْاظ ّ قکف ثب آظهِبی ػَْی ،چْى ؼاٍ ثؽگهت اؾ ایٌِب
ضیلی تبؼیکَ.

ّ:اهؼب چَ ًًیستِبی نُْؽاًَ ای!!! اگؽ ضیلی ظّقت ظاؼی كؽنتَ ًدبت ثبنی ّ هی ثیٌی کَ
ظؼظُبی ههتؽک ُكت کَ هي ّ تْ ؼّ ؾیؽ یَ قوق کهًْعٍ ،ضت چؽا ًوی یبی یَ ؾًعگی پؽ
ػهن ّ زبل ثب ُوعیگَ ثكبؾین؟
ثؽای ایٌکَ هي ٌُْؾ ثب ايل اؾظّاج ههکل ظاؼم .ثبالضؽٍ ُویي کَ اقن نُْؽ هی یبظ ؼّیآظم ،هدجْؼٍ یَ چیؿایی ؼّ ؼػبیت کٌَ ،اهب هي كؼال زتی زبَؽ ًیكتن ثِهْى كکؽ کٌن .ایي
ُوْى پطتگی ثؽای اؾظّاخَ کَ ثِت هی گن ،هي ٌُْؾ ثِم ًؽقیعم .نبیع یَ ؼّؾی ظؼ آیٌعٍ
ظّؼ یب ًؿظیک ظلن یَ ضلْت گؽم ّ ًؽم كوّ ثب یَ ؾى ؼّ ُْـ کٌَّ ،لی االى ثعم هی یبظ اؾ
ایٌکَ ُؽ نت ثیبم ضًَْ ّ ثجیٌن یکی هثل تْ ؿوجؽک ؾظٍ ّ هی ًبلَ کَ هي ثِم تْخَ ًوی کٌن؛
ايال زْيلَ تؼِع ًعاؼمُ ،ؽ کبؼی هی کٌن ًوی تًْن ضْظم ؼّ ؼاَی کٌن کَ هٌظن ثِت تللي
ثؿًن ّ ُْات ؼّ ظانتَ ثبنن ،ظکتؽ یب گؽظل ثبُبت ثیبم ،ضؽیع ضًَْ کٌنً ،گؽاًت ثهن ،ثبُبت
ثسث آیٌعٍ ّ ثؽًبهَ ؼیؿی ثکٌن؛ ًَ ظؼقب خْى ،نؽهٌعٍ ،هي ًیكتن.
اهب تْخَ کي ،ظؼ ػیي زبل ظاؼم ایي آّاًف ؼّ ُن ثِت هی ظم کَ ؾًعاًی ضْظضْاُی ُبی هي
ًجبنی.
:ضیلی هوٌْى؛ ًوی ظًّن ثب چَ ؾثًْی اؾ ایٌِوَ ضیؽضْاُی خٌبثؼبلی تهکؽ کٌن!!
اًّْهت تْ اؾ کدب اًوعؼ هطوئٌی کَ هي آثؽّت ؼّ ًوی ثؽم یب هبًًْی اؾت نکبیت ًوی کٌن؟
چی ثگن؟ ضْظتن هی ظًّی ظٌُت قؽّیف هی نَ تب ثتًْی زن ضْظتْ تْی ایي هولکت ثگیؽی؛اًّب کَ ضبًْاظتي ّاقَ ػوبیعت اؼؾنی هبئل ًیكتي ،زبال چَ خْؼی ٌُْؾ ثَ ُلتَ ًؽقیعٍ ،هی
ضْای هبَی ظاظگبٍ ؼّ هتوبػع کٌی کَ نُْؽت ثَ ظؼظ ًطْؼٍ؟
ثجیيً ،وی ضْام ثب ایي زؽكِب ثؽم تْ هَْغ تِعیع؛ كؼال یَ غؼٍ ظًعّى ؼّ خیگؽ ثػاؼ ،اگَ اؾ
ُوطًْگی ثب هي ضیؽی ًعیعی ،ثؼع یَ کبؼی ثکي .االى ثَ ُؽ خب پٌبٍ ثجؽی ظػْتت هی کٌي ثَ
قبؾل.
:اؾ هؽاؼ هؼلْم ،كکؽ ُوَ خبلُ کؽظی؛ كوّ ه ِي ثعثطتن کَ هؽثبًی اًتوبهت اؾ هبهبًت نعم؟!
هي ًوی ضْام اغیتت کٌن؛ زتی هی ضْام اؾ االى ثَ ثؼع ثِت ضْل ُن ثگػؼٍ ،اهب هعلضْنگػؼًّیم ثب اّى چیؿی کَ ضْظت ؼّ ثؽال آهبظٍ کؽظٍ ثْظی كؽم ظاؼٍ.
:اگَ یَ غؼٍ ظیگَ يعات ؼّ ثهٌْم ًوی ظًّن چَ ثؽضْؼظی ضْاُن ظانت؛ زؽكبت ثْی ؾثبلَ
هی ظى؛ كؼال ثِتؽٍ ثف کٌین ّگؽًَ یب ضْظم ؼّ هی کهن یب تْ ؼّ نبیع ُن ُؽ ظّهْى ؼّ.
اّّّ ،چَ ضجؽتَ؟ ُؽ چَ هعؼ ظلت هی ضْاظ ثهیي ثَ زؽكبم كکؽ کي.هٌن ثب اخبؾت ثب ؼكوبم هی ؼم لْاقْىً ،بقالهتی نت ػؽّقیوَ هی ضْاین ثؽین ػهن ّ زبل.
قؽ ًلؽت ثَ نُْؽ ػدیت الطلوَ ام اًعاضتن ّ ظیگَ زؽكی ًؿظم.
یَ ًگبُی اؾ ِ
ظاهي لجبقن ؼّ ظّظقتی گؽكتن ّ ؼكتن تْ اتبم ضْاة .چَ اتبم ضْاثی!! ّاقَ ضؽیعًم تِؽاى ؼّ
ؾیؽ ّ ؼّ کؽظٍ ثْظین ،آضؽل ُن ظاظٍ ثْظین ثؽاهْى ثكبؾًم .ؼّتطتی ُب ّ هالكَ ُب ؼّ ُن کَ
قِیال اؾ ژّؼًبل پیعا کؽظ ثَ ثبثب ظقتْؼ ظاظ اؾ تؽکیَ ثطؽتهْى.

اؾ ظیعى قؽّیف ضْاثن ّ گلِبی ؼؾ خلْی آیٌَ چٌعنن نع؛ ؼكتن تْی اّى یکی اتبم کَ خؿ هیؿ
اتْ ّ یَ کتبثطًَْ کْچیک چیؿ ظیگَ ای ًعانت .ظؼ ؼّ ثكتن ّ ًهكتن ؼّ ؾهیي .قؽم ؼّ ثیي
ظؼ ضًَْ تْ ُوْى زبلت هًْعم .انکبى ؼاقت هی
ظقتبم گؽكتن ّ تب نٌیعى يعای ثكتَ نعى ِ
گلت ،نًَْ ای ُن ًعانتن کَ ؼّل گؽیَ کٌن؛ ثَ ضًْْاظٍ ثگن کَ هی گَ «ثكْؾ ّ ثكبؾ» ،ثَ
ظّقتبم ثگن کَ هی گي «ضبک تْ قؽ ثی لیبهتم ،قؽیغ ِالهت ؼّ ثگیؽ» .ؼّؾی کَ ؼَب هٌْ
قپؽظ ظقت ایي هبؼ ضْل ضّ ّ ضبل ،كکؽنن ًوی کؽظ کَ ثَ پبتطتی ًؽقیعٍ قیبٍ ثطت ثهن.
ًوی ظًّن چٌع قبػت گؽیَ کؽظم ّ کی ؼّی ؾهیي ضْاثن ثؽظ...
ثب يعای ؾًگ تللي ثیعاؼ نعم؛ اّهعم ثلٌع نن کَ پبم گؽكت ثَ ژپْى لجبقن ّ ضْؼظم ؾهیي؛ تبؾٍ
كِویعم ٌُْؾ لجبـ ػؽّـ تٌوَ .تللي اًوعؼ ؾًگ ضْؼظ تب هطغ نع.
تب ظؼ اتبم ؼّ ثبؾ کؽظم ،يعای هْثبیلن ظؼ اّهع:
قالم ،ػؽّـ ضبًْم؛ ضكتَ ًجبنی!! ضیلی ضْل گػنتَ هثل ایٌکَ!!:قالم هبهبى.
ؾى نعًت هجبؼک ثبنَ؛ ٌُْؾ تْی ؼضتطْاثیي؟ اؾ يعات هؼلْهَ کَ ظیؽ ضْاثیعیي."ؾى نعًت"!! زبال اؾ ایي ثَ ثؼع ثبیع هٌتظؽ اثؽاؾ ػوبیع هبهبى ظؼثبؼٍ ؼضتطْاثن ثبنن!!!
:ثلَ ،ضْاة ثْظم.
هی ضْاقتن ثگن اگَ زبَؽی ثبثبت ثیبظ ظًجبلت ثجؽتت آؼایهگبٍ؛ ثػاؼ ثچن انکبى یَ غؼٍاقتؽازت کٌَ.
:اِ ،كوّ انکبى ثبیع اقتؽازت کٌَ؟
ضْة ظضتؽم ،پبتطتی هب ِل ضبًْهبقت ظیگَ.گْنی ظقتن ثْظ کَ یَ ظّؼی تْ ضًَْ ؾظم ّ ظیعم اؾ انکبى ضجؽی ًیكت.
ثَ ظؼّؽ گلتن :ثػاؼیع اؾ انکبى ثپؽقن ...هبهبى ،انکبى هی گَ ،ضْظل هي ؼّ هی ثؽٍ...
ّهتی قِیال گْنی ؼّ گػانت ،ؼكتن خلْی آیٌَ .اؾ ظیعى ضْظم ّزهت کؽظم؛ ضّ چهوِب ،قبیَ
ُب ،ؼژ گًَُْ ،وَ چی ظؼ اثؽ گؽیَ ظیهت هبِی نعٍ ثْظ؛ ثیهتؽ نجیَ خبظّگؽا ثْظم تب ػؽّقِب؛
ظقتن ثَ ؾیپ لجبقن ًوی ؼقیع ،زبل ًعانتن يْؼتن ؼّ پبک کٌن ،ظٍ ُؿاؼ تب قْؾى ّ قٌدبم
تْی هُْبم کَ ظؼ اثؽ اقپؽی هْ هثل چْة نعٍ ثْظى غّم غّم هی کؽظى؛ ثع ّ ثیؽاٍ گلتي ثَ
ؾهیي ّ ؾهبى ُن ظؼظی اؾم ظّا ًوی کؽظ...
ثؼع اؾ یک قبػت کلٌدبؼ ؼكتي ثب ضْظم ،لجبقن ؼّ ظؼآّؼظم ّ يْؼتن ؼّ پبک کؽظم؛ ّلی ثبؾ
کبّؼ ّ ثب آژاًف ؼكتن آؼایهگبٍ.
کؽظى هُْبم کبؼ یَ ًلؽ ًجْظ .پیؽاُي آثی پبتطتین ؼّ گػانتن تْ ِ

هبهبى انکبى آؼایهگبُی کَ ضْظل هؼوْال هی ؼكت ؼّ ثؽای پبتطتی ؼؾؼّ کؽظٍ ثْظ؛ یکی اؾ
کبؼکٌبى اّهع لجبقن ؼّ ثگیؽٍ کَ پْؾضٌعی ثِن ؾظ ّ گلت :آهبی ظاهبظ اًؽژی ثؽات ثبهی ًػانتَ
کَ؛ ؾیؽ چهوبت چؽا اًوعؼ گْظٍ؟ چَ هعؼ ُْل ثْظیي کَ زتی هُْبتن ثبؾ ًکؽظیي؟
اؾ ِؽؾ يسجتم ظلن هی ضْاقت کتکم ثؿًن ،كوّ یَ چهن ؿؽٍ ثِم ؼكتن ّ اؾل ًهًْی اتبم
آؼایهگؽم ؼّ گؽكتن.
ّهتی ؼكتن تْی اتبم ،آؼایهگؽ اؾ خبل پبنع ّ پؽقیع :تْ ػؽّـ هِعضت خًْی؟
:ثلَ.
پف چؽا اًگبؼی کتک ضْؼظی؟ هُْبتْ چؽا ثبؾ ًکؽظی؟ اًتظبؼ ًعاؼی کَ کبؼکٌبى هي تْیایي نلْؿی ثیبى ثهیٌي پبی کلَ تْ؟ ایي يْؼت ظؼة ّ ظاؿْى تْ هبقک الؾم ظاؼٍ! االى هي
ؼّی ایي يْؼت کبؼ کٌن ،هیکبپن ضؽاة هی نَ ،اًّْهت اقن ضْظم ؼّ تْی هدلكت ثی اؼؾل
هی کٌن .کبل هِعضت یَ ثبؼ ثب ضْظل تْ ؼّ هی آّؼظ ایٌدبُ ،وْى هْهغ هجْل ًوی کؽظم.
زؽكِبی آؼایهگؽ اؾ ضْظ ؼاَی هثل پتک هی کْثیع تْ قؽم؛ ثَ ثِبًَ ظقتهْیی ػػؼضْاُی
کؽظم ّ اؾ اتبم اّهعم ثیؽّى.
قؽیغ هبًتْم ّ پیؽاٌُن ؼّ تْی کوع قبلي پیعا کؽظم ّ اؾ ظؼ ؼكتن ثیؽّى.
ؾًگ ؾظم ثَ یکی اؾ ظّقتبم کَ هبهبًم تْی یکی اؾ اتبهبی ضًْهْى آؼایهگبٍ ظانت .ظلن ًوی
ضْاقت کكی اؾ ظّقتبم هي ؼّ ثب اّى زبل ًؿاؼ ثجیٌَ ،اهب ثِتؽ اؾ ایي ثْظ کَ یَ قْژٍ كؽاهْل
ًهعًی ثیلتَ ثَ ظقت ضبًْهِبی هدلف...
هبهبى ظّقتن ؼّی يْؼتن یَ هبقک گػانت تب یَ غؼٍ قؽزبل نَ؛ ثؼع یَ آؼایم هالین ّ
ظضتؽًَّ ؼّی يْؼتن اًدبم ظاظ .آضؽل ُن اؾ ّقبیل ضْظل یَ تبج ثب ًگیي ُبی آثی گػانت
ؼّی هُْبم ّ تؽکیت نت ػؽّقی ؼّ ثَ ُن ًؿظ.
هعتی اؾ ؼقیعًن ثَ ضًَْ ظّقتن هی گػنت کَ انکبى ؾًگ ؾظ :قالم ظؼقب .کدبیی؟ آؼایهگبٍ
ؼّ چؽا ظّ َظؼ کؽظی؟ آؼایهگؽت ؾًگ ؾظٍ ثَ هبهبًن گلتَ یِْ ؿیجت ؾظٍ!
:آؼایهگؽ هبهبًت ُؽ چی زؽف ؾنت ثلع ثْظ ثِن گلت .هي ُن ًتًْكتن تسول کٌن ّ االى ضعهت
یکی اؾ ظّقتبًن ُكتن کَ ظاؼى کبؼم ؼّ اًدبم هی ظى.
ظضتؽ ظ ِهت گؽم!! گلتن ػؽّـ كؽاؼی نعی!!! هْل هی ظم خجؽاى کٌن؛ ُویي کَ آثؽّ ُم ضؽیعیّ ّاقَ هدلف اهؽّؾ آهبظٍ نعی ،کلی هعیًْتن...
نؽهٌعٍ ،ظیهت ههؽّة ؾیبظ ضْؼظم ،تب ًین قبػت پیم ضْاة ثْظم .زبال آظؼـ ثعٍ ثیبم
ظًجبلت...
كًل نهنُ :ظؼقب ّ ؾًعگی ههتؽک

ضكتَ اؾ ُلِلَ ّ خیؾ ّ قْت ضبًْهِبیی کَ تْی پبتطتی ثَ هیبكَ هي ؾل ؾظٍ ثْظى تب آثبؼ
ؾًبًگی ؼّ تْی چِؽٍ ام پیعا کٌٌع ،ثؽای ضْظم یک ظقت ؼضتطْاة ثؽظم تْی اتبم ظّم ضًَْ ّ
ؼّؾ ثؼع ُن تب ّهتی اؾ ؼكتي انکبى هطوئي ًهعم اؾ اتبم ثیؽّى ًیْهعم.
انکبى ؼّی هیؿ ًبُبؼضْؼی یک ًبهَ گػانتَ ثْظُ « :ظؼقب خبى ُؽ چَ هعؼ کَ پْل ًوع اؾ ػوع ّ
پبتطتی ُعیَ گؽكتی ثؽّ ّ ثؽای ضْظت یک زكبة ثلٌع هعت ثبؾ کي .ظؼ َوي ظّیكت ُؿاؼ
تْهي ُن ؼّی هیؿ گػانتن ثؽای ضؽج ضًَْ».
ػدت!! پف هٌظْؼل اؾ «خجؽاى هی کٌن ّ هعیًْتن» ایي ثْظٍ!!
ثَ ُؿاؼ ًلؽ كکؽ کؽظم کَ ههکلن ؼّ ثبُبنْى ظؼ هیْى ثػاؼم ،اهب ُیچ کف اًّدْؼ کَ ثبیع ّ
نبیع هطلْة ثَ ًظؽ ًوی ؼقیع .ههبّؼ ّ هعظکبؼ ُن کَ ِجیؼتب خلكَ ههتؽک ثب نُْؽم تدْیؿ
هی کؽظىّ ،لی ؼاَی کؽظى انکبى اؾ ػِعٍ هي ضبؼج ثْظ.
هیبكَ ؼَب یک ظهیوَ ُن اؾ خلْی چهون کٌبؼ ًوی ؼكتً .وی ظًّكتن اگَ ؾًگ ثؿًن خْاثن ؼّ
هی ظٍ یب ًَ .اگؽ ُن خْاة ظاظ ،آیب اخبؾٍ ظاؼم اّى ؼّ ّاؼظ ثبؾی انکبى ثکٌن؟ ظؼ ُؽ يْؼت
هي یک ؾى نُْؽظاؼ ثْظم ّ ایدبظ ؼاثطَ ثب ُؽ هؽظ ظیگَ ای هبًْى ؼّ ثَ ًلغ انکبى تـییؽ هی
ظاظ .اگؽ ُن ِالم هی گؽكتنً ،وی ظًّكتن ؼَب هی تًَْ ظؼقبی هطلوَ ؼّ ثبؾ ُن ظّقت ظانتَ
ثبنَ ّ ثب ضبًْاظل ثؽای اّى ثدٌگَ یب ًَ!
ثَ ُؽ ؼاُکبؼی كکؽ هی کؽظم ثَ ثي ثكت هی ضْؼظم .یک هیلیْى قؤال ثی خْاة تْی غٌُن
هؼلن هًْعٍ ثْظى .ضهن ّ ػًجبًیت تک تک قلْلِبی ثعًن ؼّ تكطیؽ کؽظٍ ثْظً .وی ظًّكتن
ضؽضؽٍ چَ کكی ؼّ ثبیع ثدْمُ .یچ کبؼ انتجبُی تْی ؾًعگین ًکؽظٍ ثْظم کَ ػوْثتم اؾ ظقت
ظاظى ؼَب ّ گؽكتبؼ نعى ظؼ ًوهَ ُبی انکبى ثبنَ؛ ظقت ثَ قؽ کؽظى چِبؼ پٌح تب ضْاقتگبؼ
ُن کَ ضیلی گٌبٍ ثؿؼگی هسكْة ًوی نع چْى اًِّب ػبنون ًجْظى کَ آٍ ظل نکكتَ نْى
گؽیجبًگیؽم ثهَ...
چٌع ؼّؾ ظؼ قکْت هطلن گػنت زتی ثعّى قالم ّ ضعازبكظی .اّلیي پٌح نٌجَ ؾًعگی
(ًب)ههتؽک ،انکبى یک ًبهَ ظیگَ ثؽام گػانتَ ثْظ ؼّی هیؿُ « :ظؼقب خبى ،خوؼَ ثبیع ثؽین ثَ
ظّ تب ضبًْاظٍ ُب قؽ ثؿًین .هي کل ؼّؾ ضًَْ امُ .ؽ قبػتی يالذ ظًّكتی ُوبٌُگ کي».
هبهبى ّ ثبثبُب اؾ ایٌکَ كوّ یک قبػت ثؽای ظیعًهْى ثؽین کلی ًبؼازت نعًع ّ ثبالضؽٍ هؽاؼ
نع ًبُبؼ ظؼ ضعهت پعؼ ّ هبظؼ انکبى ثبنین ّ نبم هِوْ ِى قِیال.
تْی هكیؽ ،انکبى ثؽای اّلیي ثبؼ ثؼع اؾ یک ُلتَ قکْت ؼّ نکكتً :لؽت ّ اًؿخبؼی کَ اؾ
تْی چهوبت ؾثًَْ هی کهَُ ،ؽ ثیٌٌعٍ ای ؼّ هی قْؾًًَّ .وی ضْای یَ غؼٍ ثب ؾًعگی آنتی
کٌی؟
:ثب کدبی ؾًعگین ثبیع آنتی کٌن؟ چی ظاؼٍ کَ ظلن ؼّ ثِم ضْل کٌن؟
یؼٌی كوّ نُْؽٍ کَ ثَ ؾًعگی تْ ضْنی هی ظٍ؟ ُیچ کبؼ ظیگَ ای ثلع ًیكتی کَ اؾ اًدبهمازكبـ ضْنسبلی کٌی؟

:اگَ اقن ّ كبهیل ًسف تْ تْی نٌبقٌبهَ ام ًجْظ ،هی تًْكتن ضْل ثبنن؛ ّلی االى ثْظًت یَ
هًیجتًَ ،جْظًت ُؿاؼ تبّ .هتی کَ نُْؽ ظاؼی ُؽ ؿلطی ثکٌی هی گي نُْؽ ظاؼٍ ّ اًوعؼ
ضْل هی گػؼًَّّ ،هتی ُن هطلوَ ای هی نی تق قؽ ثبال تْی خبهؼَ ای کَ كوّ ظًجبل یَ
قْؼاش ثبؾ هی گؽظٍ.
ًوی نَ ثؽی کالـ ّؼؾل ،کالـ ًوبنی ،کالـ هْقیوی؟ ًوی نَ ثب ظّقتبت ثؽی تْؼ ّتلؽیر ّ گهت ّ گػاؼ؟
:ظقتتْى ظؼظ ًکٌَ ثِم كکؽ هی کٌن .ایٌِوَ ظلكْؾی ؼّ هبهبًن ُن ثؽام ًکؽظٍ!!
ُبُب؛ تْ اگَ چِل ُلتَ ظیگَ ُن تْی اّى اتبم ضْظت ؼّ ؾًعًّی کٌی ّ ُؽ هْهغ ظٌُت ثبؾنع ثَ هي ثع ّثیؽاٍ ثگی ،كوّ ضْظتی کَ اغیت هی نی .یَ ؼاُی پیعا کي کَ َّؼیت كؼلی ؼّ
هجْل کٌی ّ ثَ ضْظت ُن ضْل ثگػؼًّی.
ظؼ َوي ،یبظت ُكت کَ چِبؼ ؼّؾ ظیگَ ثلیّ ظاؼین ثؽای کیم .ظّقت ظاؼی ثؽین هبٍ ػكل یب
کٌكلم کٌن؟
:لطلب کٌكلم کي .ثَ ُوَ ُن هی گین کبؼ هـبؾٍ قٌگیي ثْظٍّ ،هت ػكل ضْؼی ًعانتین!!
ِی ظیع ّ ثبؾظیع ،چٌعیي ثبؼ ّقْقَ نعم هبخؽا ؼّ ثَ پعؼ نُْؽم یب ثبثبی ضْظم ثگنّ ،لی هی
تؽقیعم اؾ ایٌکَ ُوْى قکْت ّ آؼاهم هْهتی ُن اؾ ثیي ثؽٍ...
ُلتَ ُب پهت قؽ ُن هی گػنتٌع ّ ازكبقبت تلص هي ُؽ ؼّؾ توْیت هی نعًع .اگؽ چَ ُؽ ؼّؾ
ؿػا هی پطتن ّ ثَ قؽ ّ نکل ضًَْ هی ؼقیعمّ ،لی تؼعاظ ظكؼبتی کَ انکبى اؾ ؿػاُبی هي
ضْؼظٍ ثْظ ثَ اًگهتبى ظقت ُن ًوی ؼقیع ،اّى ُن ؾهبًی ثْظ کَ هي نبهن ؼّ هجلم ضْؼظٍ
ثْظمُ .وَ کبؼُبی نطًیم هثل نكتي لجبـ ّ اتْ کؽظى ؼّ ُن ضْظل اًدبم هی ظاظ.
چٌعیي ثبؼ قؽ يسجت ؼّ ثبؾ کؽظم ّ اؾل ضْاقتن کَ نبًكوْى ؼّ تْی ؾًبنْیی ّاهؼی
هسک ثؿًینّ ،لی خْاثم ثب نت اؾظّاخوْى كؽهی ًکؽظٍ ثْظ .تٌِب چیؿی کَ اثؽاؾ توبیل هی
کؽظ تب ظؼ يْؼت ًیبؾ هي ثبُبم ُوؽاُی کٌَ ،قکف ثْظ .ثبلطجغ هي ُن کههی ًعانتن تب قکف
ؼّ ثؽای اّلیي ثبؼ ثب هؽظی تدؽثَ کٌن کَ هبًْى اختوبػی تأییعل هی کٌَ ّلی هبًْى ػهن ظقت
ؼظ ثَ قیٌَ ال هی ؾًَ.
ظؼ ػٌّْ ،هتی پیم ضبًْاظٍ ُب ثْظین ،انکبى اؾ کٌبؼ هي تکْى ًوی ضْؼظ ،ظقتم ؼّ ظّؼ
گؽظًن هی اًعاضت ،ثؽام هیٍْ پْقت هی کٌع یب ظػْتن هی کؽظ کَ ثب ثؽاظؼل یب ضْاُؽ هي تطتَ
یب ّؼم ثبؾی کٌین ّ  ...اؾ ایي ُوَ ٌُؽهٌعیم ظٌُن ثبؾ هی هًْع ّ زتی ثِم ؿجطَ هی ضْؼظم
کَ اًوعؼ ؼازت آؾاظیم اؾ یْؽ ضبًْاظٍ ؼّ خهي گؽكتَ.
ُؽ چی ثیهتؽ كکؽ هی کؽظم کوتؽ ثَ ًتیدَ هی ؼقیعم .تْی ُیچ کتبة ّ قبیتی ُن ًوًَْ ایي
اتلبم یب ؼاٍ چبؼٍ ای ثؽای اّى پیعا ًوی نعً .وی ظًّكتن تب کی هی تًْن ثب ضبِؽات ؼَب نجِب
ثبلهن ؼّ ثـل کٌن ّػعم زُْؼ یک هؽظ هتؼِع تْی ؾًعگین ؼّ ًبظیعٍ ثگیؽم.

ثبالضؽٍ اّلیي ؼاُی کَ ثؽای کبقتي اؾ ثیِْظگی ؾًعگین ثَ غٌُن ؼقیع ،کبؼ کؽظى هدعظ ثْظ .ثَ
چٌع هعؼقَ ؿیؽ اًتلبػی توبَبی کبؼ ظاظم ّ ،ضیلی قؽیغ ثَ ضبِؽ قبثوَ تعؼیكن ،ظّ تب اؾ
هعاؼـ هي ؼّ هجْل کؽظًع .اّلیي زوْهن ؼّ کَ گؽكتن ،اتبهن ؼّ ثب تطت ،هیؿ ،تلْیؿیْى ،یک
ػبلوَ کتبة ّ ظّ قَ تب تبثلْی ههٌگ هدِؿ کؽظم .انکبى ثبؼُب اؾم ضْاقتَ ثْظ کَ اتبم ايلی
ؼّ ثؽای ضْظم ثؽظاؼمّ ،لی هي اؾ ُؽ چیؿی کَ هؽثِْ ثَ خِیؿیَ ام هی نع هتٌلؽ ثْظم .زتی
ثؼع اؾ چٌع ّهت ،یک قؽی ظؽف تبؾٍ ثؽای آنپؿضًَْ ضؽیعم تب چهون ثَ اًجٍْ ظؽّكی کَ
قِیال ثؽای کْؼی چهن اهْام تلٌجبؼ کؽظٍ ثْظ ًطْؼٍ.
قؽ ّ کلَ ؾظى ثب نبگؽظُب ّ زُْؼ ظؼ اختوبع ،ؼّزیَ ضْثی ثِن هی ظاظ؛ ثب گػنت ظّ قَ هبٍ
اؾ نؽّع کبؼم ،یکی اؾ هعاؼـ ثؽضی اؾ کالقِبی کٌکْؼل ظؼ ثؼع اؾ ظِؽُب ؼّ ُن ثَ هي
قپؽظ کَ ثبػث هی نع کوتؽ ثَ نؽایّ ػدیت ؾًعگین كکؽ کٌن ّ کوتؽ ؾخؽ ثکهن.
یک ؼّؾ ؿؽّة ّهتی اؾ هعؼقَ ؼقیعم ضًَْ ،انکبى ثَ اتلبم چٌع ظضتؽ ّ پكؽ ظیگَ تْی قبلي
ههـْل ثگْ ّ ثطٌع ثْظًع .ؼّی هیؿ ُن چِبؼ پٌح تب نیهَ ؼًگبؼًگ ّّظکب ثَ ػالٍّ کلی هؿٍ
ُبی هطتلق ثْظ .اؾ ُوْى ظم ظؼ قالم کؽظم ّ انکبى ُن هي ؼّ ُظؼقب هؼؽكی کؽظ ّ اقوی اؾ
ػٌْاى ضبًون یب ُوكؽم ًجؽظ .هي ُن ثعّى ُیچ يسجت ظیگَ ای ضْظم ؼّ تْی اتبهن زجف کؽظم.
تب اّى هْهغ اؾ ظّقتبى انکبى ثؽای ضْظم یک قؽی اكؽاظ الاثبلی ّ آنـبل تؽقین کؽظٍ ثْظم،
ّلی اًِّبیی کَ هي یک ًظؽ ثِهْى اًعاضتن ايال چٌعل آّؼ ًجْظًع .گْنن ؼّ چكجًْعم ثَ ظؼ
تب اؾ زؽكِبنْى قؽ ظؼ ثیبؼم؛ هٌتظؽ ثْظم تب ظؼ ػبلن هكتی كوّ چؽت ّ پؽت تسْیل ُن ثعى،
ّلی ظؼ کوبل تؼدت ضیلی ههٌگ ثسث هی کؽظًع ّ اؾ هػُت ّ قیبقت گؽكتَ تب ػبلن هٌِعقی ّ
پؿنکی زؽف هی ؾظًع .ظضتؽُبی گؽٍّ آؾاظاًَ هی ضٌعیعًع ّ ظؼ ضیلی اؾ هْاهغ تًْكتٌع ثب
ًظؽاتهْى پكؽُب ؼّ هدبة کٌٌع.
تْی اّى َّؼیت ،ثَ توبم قؤاالت غٌُین ،چٌع تب ظیگَ ُن اَبكَ نعًع :چَ چیؿی تْی ایي
ظضتؽُب ّخْظ ظانت کَ انکبى ثْظى ثب اًِّب ؼّ ثَ هي تؽخیر هی ظاظ؟! آیب ههؽّة ضْؼظى ّ
قیگبؼ کهیعى ظلیلی ثؽ ثع ثْظى آظم ُب ًیكت؟! آیب ؼنع كکؽی ّ اختوبػی هي تْی ظاًهگبٍ ّ ظؼ
کٌبؼ ؼَب کبكی ًجْظٍ؟ آیب آیب آیب؟؟؟
تب هْهغ ضعازبكظیهْى پهت ظؼ چوجبتوَ ؾظٍ ثْظم ّ اؾ ثسث ُبی ؼكوبی انکبى لػت هی ثؽظم.
خبلت ایٌدب ثْظ کَ ثَ ًعؼت اؾ انکبى زؽكی هی نٌیعم ّ ثیهتؽ يعای ضٌعٍ ُبل ثْظ کَ ثَ
گْل هی ؼقیعّ .هتی هطوئي نعم کَ ُوَ ؼكتٌع ،قؽیغ ضْظم ؼّ ؼقًْعم ثَ قبلي ّ ثب
ػًجبًیت گلتن :ظؼقتَ کَ هثل ظّ تب ؿؽیجَ تْی ایي ضًَْ ؾًعگی هی کٌین ّلی ُویي زكبقیت
هَْْع ؼّ ثیهتؽ هی کٌَ ّ اگؽ هی ضْاُین هِوْى ثیبؼین ثبیع اؾ هجل ثَ ُن اِالع ثعین.
زبال تْ چؽا هثل آظم ًعیعٍ ُب ؼكتی تْی اتبم هبین نعی؟ تْ کَ ضیلی اظػبی ثبقْاظیت هی نَ!ًوی تًْكتی ثیبی چِبؼ تب کلوَ ثب ایٌب زؽف ثؿًی؟
:اّال کَ هي ثؼع اؾ ظٍ قبػت کبؼ ،ضكتَ ّ ظاؿْى ؼقیعم ضًَْ .ظّهب اؾ کدب ثبیع هی كِویعم کَ
نوب اؾ زُْؼ هي ثیي ظّقتبت ضْنسبل هی نی یب ًبؼازت؟ ظؼ َوي ،هي ٌُْؾ ًوی ظًّن کَ
تْ ثیي ؼكوبت هتأُل هسكْة هی نی یب هدؽظ؟

ظّقتبم اؾ هؽاؼ ثیي هي ّ تْ ضجؽ ظاؼى .هي ُن ايال ًبؼازت ًوی نن کَ تْ ثب ؼكوبم هبِیثهی .ایٌِب ُن کَ ظیعی تب االى ثَ اًعاؾٍ هُْبی قؽم ثِن زبل ظاظى ،هٌن ضْاقتن یَ ؼّؾ ظّ
قبػت اؾ ضدبلتهْى ظؼ ثیبم کَ تْ ثب اّى ؼكتبؼت ؾّظ كؽاؼیهْى ظاظی.
:هي هؽاؼ ّ هعاؼی ثب تْ ًعاؼم ،ثِتؽ ثْظ ثِهْى هی گلتی کَ یَ ظضتؽ ؼّ ثب ًوهَ هجلی كؽیت
ظاظی .اگؽ ُن اؾ هِوًْیتْى هطلغ ثْظم ،ايال ضًَْ ًوی یْهعم کَ ػیم نوب کْكتتْى ًهَ.
تْ ًوی ضْای ظقت اؾ ؾضن ؾثًْبت ثؽظاؼی؟ اگَ یَ نُْؽی ثْظم کَ ُؽ ؼّؾ ثَ یَ ثًَِْ ایؾًعگی ؼّ هی کؽظم ػیي خٌِن ،اًّْهت ازكبـ ضْنجطتی هی کؽظی؟ االى اؾ ُلت ظّلت
آؾاظی؛ اگَ ًوی تًْی زبل کٌی ایي ظیگَ ههکل تْئَّ .لی ظیگَ ثِت اخبؾٍ ًوی ظم کَ ثب
چهوبت ًلؽت تسْیلن ثعی ّ ثب ؾثًْت ثِن ًیم ثؿًی! ثب نوب ؾًِب چَ ضْة ثبنی چَ ثع ؼكتبؼ
کٌی ،آضؽل چؽًع تسْیل هی گیؽی.
ایي ثبؼ آضؽت ثبنَ کَ ثب هي هثل ِلجکبؼُب يسجت هی کٌی .ضیبلت ؼازت ،هي ُیچ ػػاة
ّخعاًی ًعاؼم ّ ثب تلص ؾثًْی ُبی خٌبثؼبلی ُن ًظؽم ػٌْ ًوی نَ .تْ ظضتؽ ضْثی ُكتی،
هٌن ثؽات ازتؽام هبئلن؛ ثَ تٌت ُن ظقت ًؿظم کَ اگَ یَ ؼّؾی ؼاٍ زل ثِتؽی پیعا کؽظین،
خكوت ؼّ ضؽج اًّی کٌی کَ ثَ خؿ اًؿخبؼ یَ لجطٌعم تسْیلم ثعی.
ثَ كؽهْظٍ زُؽت ػبلی ،اؾ ایي ثَ ثؼع ،آهع ّ نع ؼكوبم ؼّ ُن ثَ اِالػت هی ؼقًْن؛ تْ ُن
اگَ ظّقت ظانتی ثیب ثبُبنْى آنٌب نْ ثؽات َؽؼ ًعاؼٍ .یَ ػوؽ تْ پیلَ هبهبًبهْى ؾًعگی
کؽظین ،زعاهل ثػاؼ چِبؼ يجبذ زبل کٌین...
ثب ایٌکَ يسجتِبی انکبىُ ،ؽظكؼَ هثل ضٌدؽ هی ؼكت تْی هلجن ّ کل ؼگِبی ازكبـ ّ ػبِلَ
ام ؼّ ؾضوی هی کؽظّ ،لی تَ زؽكِبل یَ پیبهی ظانت :اّى ًوی ضْاقت نُْؽ هي ثبنَ ّلی
ثب هي ثع اضالهی ًوی کؽظ ،اهب هي هی ضْاقتن ُوكؽ اّى ثبنن ثعّى ایٌکَ ؼّی ضْنی ًهْى
ثعم.
اؾ هبخؽای هِوًْی ثَ ثؼع ،قؼی هی کؽظم ثیهتؽ تْی ظیع انکبى ثبنن ّ هکبلوبتی ُؽ چٌع کْتبٍ
پیم ثکهنً .بُبؼ ثؽال آهبظٍ هی کؽظم کَ ثجؽٍ هـبؾٍ ،یب نجِب تْی قبلي کٌبؼل هی ًهكتن ّ
ّهتی اّى تلْیؿیْى توبنب هی کؽظ ،هي ُن کبؼُبی تعؼیكن ؼّ اًدبم هی ظاظم .ثؽای هالهبت ُبی
ضبًْاظگی خوؼَ ُب پیهوعم هی نعم ّ تْی خوغ تْخَ ثیهتؽی ثِم ظانتنُ .ؽ خْؼی زكبة هی
کؽظم ،ؼقیعى ثَ ؼَب توؽیجب اؾ هسبالت ثْظ ضًْيب ایٌکَ اؾ ثچَ ُبی ظاًهکعٍ نٌیعٍ ثْظم
ثؽگهتَ نیؽاؾ .انکبى ُن غاتب آظم ثعی ثَ ًظؽ ًوی ؼقیع ،پف تؽخیر هی ظاظم ثب هسجت اؾل یَ
نُْؽ ثكبؾم تب ایٌکَ ثب ُهِؽ ِالم ثؽگؽظم ضعهت قِیال ضبًْم تب یک ػَْی ظیگَ ؼّ اؾ تْی
چٌتَ ال ثکهَ ثیؽّى ّ ثَ ضْؼظ هي ثعٍ .ثب ایي ّخْظ ،ثؽای ضْل ؼكتبؼی ُبم یک هعت چِبؼ
پٌح هبَُ هؼیي کؽظم کَ اگؽ خْاة ًگؽكتن ثی ضیبل نن ّ یَ ؼاٍ تبؾٍ پیعا کٌن.
ثؽای هِوًْی ُبی ثؼعی انکبى ،پػیؽایی ّ آهبظٍ کؽظى نبم ؼّ ضْظم ثَ ػِعٍ گؽكتن .ثب ظضتؽُب
ّ پكؽُبی خبلجی ظّقت ثْظ؛ هیع ضیلی اؾ قٌت ُب ؼّ ؾظٍ ّ چبؼچْة ُبی تبؾٍ ای تؼؽیق
کؽظٍ ثْظًع .تبؾٍ هی كِویعم کَ تْی ضبًْاظٍ ُبی ثكتَ ای کَ اكؽاظی هثل قِیال اظاؼٍ نْى هی
کٌي ،چَ هعؼ ظایؽٍ آظهِبیی کَ ضْة هسكْة هی نعًع کْچیک ثْظ ّ ظؼ ػٌْ ههؽ ػظیوی
يؽف ػعم ُوبٌُگی ثب ایعٍ ُبهْى ثع تلوی هی کؽظین.
اؾ آظم ُب ؼّ ثَ ِ

ثی نیلَ پیلَ ثْظى اػُبی خوغ ثبػث نع کَ ثیٌهْى ازكبـ ؼازتی کٌن ّ کن کن ػالٍّ ثؽ
نؽکت ظؼ ثسث ُبی هطتلق ،یکی ظّ پیک ُن ثب هِوًِْب ُوؽاُی هی کؽظم یب چٌع تب پُک ثَ
قیگبؼ انکبى هی ؾظم .خوؼهْى ِْؼی ًجْظ کَ اظای ؼّنٌلکؽی ظؼ ثیبؼى؛ ّاهؼب ثب هطبلؼَ
زؽف هی ؾظى ّ ثب ظیع ثبؾ ظؼثبؼٍ ُؽ چیؿی ثسث هی کؽظى .اگؽ ُن ؼّی ظقت ّ پبنْى تتْ
یب ثَ ثیٌی نْى زلوَ آّیؿّى کؽظٍ ثْظى ،اؾ ؼّی كکؽ ثْظ ّ زن ضْظنْى هی ظًّكتٌع کَ
تبثُْب ؼّ پهت قؽ ثگػاؼى ّ ثَ خبی توؽکؿ ؼّی زبنیَ ُب ثَ هكبئل ثؿؼگتؽ ثپؽظاؾًع.
قکْت انکبى ُن اؾ گػنتَ هسعّظل ًبنی هی نع ّ اّى خوغ ثِم كؽيتی هی ظاظ تب اؾ کهق
ّ نِْظُبی تبؾٍ لػت ثجؽٍ .اهب هتأقلبًَ یب ضْنجطتبًَ ،ثَ ػٌْاى اّلیي گبم ؼّنٌلکؽیم تًوین
گؽكتَ ثْظ کَ کْؼکْؼاًَ ؾیؽ ثبؼ تؼِع ؾًبنْیی ًؽٍ ّ اؾ ث ِع ؼّؾگبؼ هِوْ ِى گؽظاة تـییؽ ّ
تسْالتم کكی ًجْظ خؿ ُظؼقبیی کَ ثَ تبؾگی ػهن ؼّ اؾ ظقت ظاظٍ ثْظ ّ زبال ؾیؽ چتؽ ثی
ػهوی ثبیع ؼّنٌلکؽی ًهطْاؼ هی کؽظ.
تـییؽ ؼكتبؼم ّ کن کؽظى اؾ خ ّْ قٌگیي ّ پؽ اؾ کیٌَ ضًَْ هْى ،تأثیؽ چٌعاًی ظؼ ثِجْظ ؼّاثّ
ضًْيی هي ّ انکبى ًعانت ثَ خؿ ازتؽام هتوبثل ّ ُوؽاُی ظؼ ضْنگػؼًّی ُبی ضبًْاظگی
یب ظّقتبًَ.
هؽاؼی کَ ثب ضْظم گػانتَ ثْظم هثل ًبهْـ کلیكب تْی هـؿم َظًگ ظًگ هی کؽظ ّ یبظآّؼ هی نع
کَ ُؽچَ قؽیؼتؽ ؼاٍ زلی پیعا کٌن ثؽای ؼُبیی اؾ ثؽؾضی کَ ثِهتم انکبى ثْظ ّ خٌِوم
قِیال .ظؼ زیي کهوکم ُبی غٌُی ثب ضْظم ،هتْخَ نعم کَ چٌع ّهتَ انکبى تب پبقی اؾ نت ثب
تللي يسجت هی کٌَ .یک نت گْنن ؼّ ثَ ظؼ اتبهم چكجًْعم ّ ال ثَ الی يسجتِبل ثب یک
هطبِت ًبهؼلْم ،چٌعیي ثبؼ کلوَ ّیؿا ،اهبهت ّ پبقپْؼت ؼّ نٌیعم!! ُوْى نت خؽهَ ای تْی
غٌُن ؾظٍ نع .چؽا هي تب اّى ؼّؾ ثَ ضؽّج اؾ ایؽاى ّ ؼُبیی اؾ هلف ِالیی قِیال یب انکبى
كکؽ ًکؽظٍ ثْظم؟...
خؽهَ اّى نت قؽآؿبؾی نع ثؽای ایٌکَ ُؽ قبػتی اؾ زُْؼم تْی ضًَْ ؼّ ثهیٌن پبی
ایٌتؽًت ّ اِالػبت ضؽّج اؾ کهْؼ ؼّ خكتدْ ّ ثؽؼقی ثکٌن .تب هعتی اًوعؼ كکؽم ظؼگیؽ
اًتطبة کهْؼ ،نـل یب ؼنتَ ظاًهگبُی نعٍ ثْظ کَ اؾ قلؽُبی ظّ ُلتَ ظؼ هیْى انکبى ثَ
تؽکیَ ؿبكل هًْعٍ ثْظم.
اهب ّهتی تًویون ثؽای اظاهَ تسًیل ظؼ قْئع هطؼی نع ّ اؾ اًّدبیی کَ ثعّى اخبؾٍ نُْؽ
اهعاهی ًوی تًْكتن ثکٌن ،یک نت اؾ انکبى ظؼثبؼٍ ػلت ؼكت ّ آهعُبل ثَ تؽکیَ پؽقیعم.
اهیعّاؼ ثْظم خْاثی ثهٌْم کَ ؼاٍ ؼّ ثؽای یکكؽٍ کؽظى تکلیلن ثبؾ ثػاؼٍ.
انکبى اّلم ِلؽٍ هی ؼكت ّ ُوَ قلؽُبل ؼّ ثَ ضؽیع پبؼچَ ُبی خعیع ثؽای هـبؾٍ ؼثّ هی
ظاظ...
:ثجیي انکبى ،ضْظتن ضْة هی ظًّی کَ چٌع ّهتَ ظاؼم ًوم اّل ُوْى كیلوی ؼّ ثبؾی هی کٌن
کَ تْ کبؼگؽظاًهی .اهب ضْظت ُویهَ ّػعٍ هی ظاظی کَ ثبالضؽٍ یَ ؼّؾی ؼاُی پیعا هی کٌی
ثؽای ضؽّج اؾ هطوًَ ای کَ ضبًْاظٍ ُب ثؽاهْى قبضتي .پف اگؽ نؽایّ تبؾٍ ای تْی تؽکیَ
ثؽات پیم اّهعٍ ّ هی تًْین اؾ ایي ؾًعگی ضالو نین ،لطلب هؼطل ًکي.

هی ظًّن کَ ظضتؽ ظُي لوی ًیكتیّ ،لی اگَ یک کلوَ اؾ ثؽًبهَ ُبی خعیعم ؼّ اؾ ظُي َکكیثهٌْم ،هي هی ظًّن ّ تْ!!
:اهیعّاؼم ّاؼظ ثبًع هبچبم ًهعٍ ثبنی! ظؼ ؿیؽ ایًٌْؼت ،چَ هَْْػیَ کَ تْ ثَ ضبِؽل
زبَؽی هي ؼّ تِعیع ثکٌی؟
ؼاقتم تْی آًکبؼا ثب یکی اؾ ًوبیٌعگی ُبی کبؼضًَْ ای کَ ُویهَ اؾنْى پبؼچَ هی ضؽیعم،نؽیک نعم؛ اگَ ثتًْن اهبهت کبؼین ؼّ ثگیؽم کَ ُوًْدب ثوًْنُ ،ویٌوعؼ کَ ظیگَ ُؽ ؼّؾ
هبهبًن ؾًگ ًؿًَ ّ اؾم توبَبی ًٍْ ًکٌَ ثؽام کبكیَ.
ُ :ضت اگَ تْ ثؽی ،هي ثبیع چی کبؼ کٌن؟
زویوتب تب االى ّهت ًکؽظم ظؼقت زكبثی ثَ ایي هَْْع كکؽ کٌن .اؾ یَ ِؽف ثب ضْظم هی گنکَ ُظؼقب ثَ ًْثَ ضْظل تب االى ثِن زبل ظاظٍ ،ضْثَ کَ ثب ضْظم ثجؽهم تب اّى ُن یَ هعت اؾ
ثکي ًکي ُبی ضبًْاظٍ ظّؼ ثبنَ؛ اؾ یک ِؽف ُن هٌتظؽ ثْظم تب ثؽًبهَ ُبم هطؼی نَ ،ثؼع
اّهعى یب ًیْهعى ؼّ ثَ ػِعٍ ضْظت ثػاؼم.
:ایؽاظی ثِت ًیكت؛ ضْظت نت ػؽّقی اػتؽاف کؽظی کَ نؼْؼ ؾًعگی ههتؽک ًعاؼی،
ّگؽًَ تب االى زعاهل ثب کبؼثؽظ ّاژٍ ههْؼت آنٌب نعٍ ثْظی .ايال تب زبال ثب ضْظت كکؽ کؽظی
ایي هْخْظی کَ نوب یک قبل ّ ًیوَ تهطیى يالذ ؾًعگیم ؼّ ثَ ػِعٍ گؽكتی ،نبیع زن
ظانتَ ثبنَ اؾ ثؽًبهَ ُبیی کَ ثِم هؽثَِْ ؾّظتؽ هطلغ ثهَ؟؟!!
نؽهٌعٍ ام ،ظیگَ ثِت اخبؾٍ ًوی ظم تٌِبیی ثجُؽی ّ ثعّؾی ،ثؼع تٌن کٌی .كوّ هی تًْن آضؽیي
لطق ایي ؾًعگی ؼّ ثِت ثکٌن.
ُویي ُلتَ توبَبی ِالم تْاكوی هی ظینّ .لی ثؼع اؾ ِالم تب ؼّؾی کَ اؾ ایؽاى ًؽكتی ثبُبت
ؾًعگی هی کٌن کَ کكی ثِت گیؽ ًعٍ.
انکبى کَ اؾ يؽازت هي ّ نٌیعى کلوَ ِالم خب ضْؼظٍ ثْظ ،چٌع ظهیوَ ای قکْت کؽظ.
ثؼع اؾ ِالم هی ضْاُی چی کبؼ کٌی؟ِ:الم اقوم ؼّنَ .یؼٌی ظیگَ ثَ تْ ؼثطی ًعاؼٍ کَ هي هی ضْام چی کبؼ کٌن.
ؼاقتم ،اًتظبؼ نٌیعى ُوچیي چیؿی ؼّ ًعانتن؛ آضَ تب االى ُوم ظؼ تالل ثْظی کَ هي ؼّؼاَی ثَ ؾًعگی ههتؽک کٌی! نبیع پبی کكی تْی ؾًعگیت ثبؾ نعٍ؟ ...آضَ ...هي ...چیؿٍ...
تْی ایي اَّبع نبیع ًتًْن هِؽیَ ات ؼّ خْؼ کٌن...
ُ:وْى هعؼ کَ تْ ثب ؾؼًگی ظّقت ظضتؽات ؼّ ضًَْ ًوی یبؼی تب آتْ ظقت هي ًعی ،هي ُن
اًوعؼ ازون ًیكتن کَ پبی یک هؽظ ؼّ تْی ایي نؽایّ ثَ ؾًعگین ثبؾ کٌن .ظؼ َوي ،هِؽیَ ؼّ
هی گیؽى ّاقَ ػوؽی کَ ثَ پبی یَ ازون تلق نعٍّ ،لی هي تیکَ ُبی هلجن تلق نعٍ کَ اّى ُن
ثی هیوتَ.

یؼٌی چی؟ هِؽیَ ات ؼّ ًوی ضْای؟ اًّدْؼی کَ هبهبًت تْی هطت نوبل ُن ثبنن پیعام هیکٌَ اؾ زلوْهن هی کهَ ثیؽّى!!
:اگؽ ضْة گْل کؽظٍ ثبنی ،گلتن ِالم تْاكوی؛ یؼٌی ُوَ چی ؼّ هي ّ تْ ثیي ضْظهْى
ههطى هی کٌین .قِیال ُن ّهتی هبًْى زوی ثِم ًعٍ کبؼی اؾ ظقتم ثؽ ًوی یبظ .ثؼعل ُن هي
زبَؽم تب ؾهبى ضؽّج ظائوی تْ اؾ کهْؼ ،ثبُبت ؾًعگی کٌن کَ تب اّى هْهغ ُن کلی اؾ ؼّی
ِالم گػنتَ.
یَ چیؿی ایي ّقّ خْؼ ظؼ ًوی یبظ؛ چؽا زبَؽی ثِن زبل ثعی ّ تب هجل اؾ ؼكتٌن تْ ایيضًَْ ثوًْی؟
:ثؽای ایٌکَ ًوی ضْام ّهتی خعاییوْى ػلٌی هی نَ ،کكی ظقتم ثِت ثؽقَ ّ ثطْاظ آنتیوْى
ثعٍ.
ثَ هي كؽيت ثعٍ ثَ پیهٌِبظت كکؽ کٌن .ثِت ضجؽ هی ظم...ثب تبثیعى اّلیي کْؼقُْبی اهیع ثَ ؼُبیی ّ ُوؿهبى ثب پبیبى کالقِبی تبثكتًْی هعاؼـ ،اؾ
کبؼم اقتؼلب ظاظم .اگؽ هؽازل ِالم ّ پػیؽل ّ ّیؿا ضْة پیم هی ؼكت ،هدجْؼ هی نعم کَ
ّقّ قبل تسًیلی کالقِبم ؼّ هؼلن ّ هعیؽ ؼّ تْی هُیوَ ثػاؼم ،اهب ایٌطْؼی هعؼقَ
ؾّظتؽ هی تًْكت ثَ كکؽ هؼلن خبیگؿیي ثبنَ .ثب ایي ّخْظ ،ثَ هسٍ ایٌکَ ضجؽ اقتؼلبی هي
ثیي ثچَ ُب پطم نع ،پعؼ ّ هبظؼُبی ؾیبظی اّهعى قؽاؿن ّ اؾم توبَبی کالـ ضًْيی
ثؽای ثچَ ُبنْى کؽظى.
ثب هجْل ازتوبل ًیوَ کبؼٍ هًْعى کالقِب اؾ ِؽف ثچَ ُب ّ ضبًْاظٍ ُبنْى ،تؼعاظ هبثل تْخِی
نبگؽظ ضًْيی گؽكتن کَ ظؼآهعل ظؼ پیهجؽظ ثؽًبهَ ُبم هؤثؽ ثْظ .ثَ ػالٍّ ،چْى قبػتِبی
ثیهتؽی تْی ضًَْ ثْظم ،هی تًْكتن ضْظم ؼّ ثؽای اهتسبى ؾثبى اًگلیكی (آیلتف) آهبظٍ کٌن.
چٌع ُلتَ ای اؾ آضؽیي هکبلوَ خعی هي ثب انکبى گػنتَ ثْظ کَ ؼَبیتم اؾ ِالم تْاكوی ؼّ
اػالم کؽظ .ثَ ایي تؽتیتُ ،ؽ کعّم خعاگبًَ ّکیل گؽكتین تب ظؼ ظاظگبٍ ثؽ ػعم تْاكن هب نِبظت
ثعى .کبؼُبی هؽثِْ ثَ ِالم ثب قؽػتی ظّؼ اؾ اًتظبؼ ّ ضیلی ؼازت پیم هی ؼكتٌع.
ُوؿهبى ثب گؽكتي ًتیدَ هْكویت آهیؿ اؾ اهتسبى ؾثبًن ،خعایی اؾ انکبى ُن ؼقوی نع ّ اقوم
اؾ يلسَ ُْیتن ضّ ضْؼظ .اهب ًوی ظًّن چؽا زبهالى ؿن ّ نبظی اؾ هـؿم ثَ هلجن هكیؽنْى ؼّ
گن کؽظٍ ثْظًع؛ هبػتب ثبیع اثؽاؾ ضْنسبلی هی کؽظم اؾ ایٌکَ ظّ پلَ ثَ ُعكی ًؿظیک نعٍ ثْظم
کَ خؿ ضْظم کكی ظؼ ِؽازی اّى ظضبلت ًعانت! اهب ثؽػکف ،ؿن ّ تؽـ ًبنٌبضتَ ای ظؼ
ّخْظم ؼیهَ کؽظٍ ثْظ کَ ًوی كِویعم آیب اؾ نکكت ؾًبنْیین ًهأت هی گیؽٍ یب زؽکت ثَ قْی
آیٌعٍ ای ًبهؼلْم!! ظؼ کل ،زكن نجیَ خْخَ ای ثْظ کَ ّهت پؽّاؾل ؼقیعٍّ ،لی تؽـ اؾ
اكتبظى ّ نکكت ِي ثبلِبل خلْی زؽکتم ؼّ هی گیؽٍ.
ثؼع اؾ گػنت یک هبٍ ّ ًین قؽظؼگوی ّ ثیوؽاؼی ،ظؼیبكت پػیؽنن ثؽای ؼنتَ MBAاؾ یکی
اؾ ظاًهگبٍ ُبی اقتکِلن ثبػث نع کَ قعُبی تؽظیع یکی یکی تْی غٌُن ثهکٌٌع ّ ثبّؼ کٌن کَ

تْی هكیؽ انتجبُی هعم ًػانتن .اؾ اّى ؼّؾ ثَ ثؼع یویي کؽظم کَ پهت ُوَ اتلبهبتی کَ هثل زلوَ
ُبی ؾًدیؽ ثَ ًلغ هي ثَ ُن هتًل هی نعى ،زتوب ًهبًَ ُبی هسکوی ؼهن ضْؼظٍ اًع.
هي ُن ثؽای ثبال ثؽظى َؽیت هْكویت ،ثؼع اؾ ظؼضْاقت ّیؿا ،یک هؼلن ضًْيی ؾثبى
قْئعی گؽكتن تب ػالٍّ ثؽ ظؼـ ضًْعى کَ هؽاؼ ثْظ ثَ ؾثبى اًگلیكی ثبنَ ،ثتًْن ّاؼظ هٌبقجبت
اختوبػی ؾًعگی تبؾٍ ام ُن ثهن.
انکبى اؾ ثؽًبهَ ُبی هي کبهال ثی اِالع ثْظ؛ ػالٍّ ثؽ اّى ،ضیلی ُن ثَ ًعؼت ضًَْ هی یْهع
ّ قؼی هی کؽظ کوتؽیي ثؽضْؼظ ؼّ ظانتَ ثبنین .نبیع اؾم ضدبلت هی کهیع ،نبیع ُن هی
ضْاقت هجل اؾ يعّؼ ثلیّ ثبؾگهتن ثَ ضًَْ پعؼی ،ثیهتؽیي آؼاهم ؼّ ظانتَ ثبنن.
یک ًیوَ نت ؾهكتًْی ،پتْ ؼّ ظّؼ ضْظم پیچیعٍ ثْظم ّ ظانتن كیلن قْئعی توبنب هی کؽظم تب
ظاًكتَ ُبی خعیعم ؼّ هسک ثؿًن کَ انکبى ّاؼظ ضًَْ نع .ثؼع اؾ قالم ّ ازْال پؽقی ،گلت:
یَ کن ّهت ظاؼی ثب ُن زؽف ثؿًین؟
:آؼٍ ،ضیؽ ثبنَ.
هي تب قَ چِبؼ ُلتَ ظیگَ ثبیع ثبؼ ّ ثٌعیلن ؼّ خوغ کٌن ّ ثؽم آًکبؼا .قؽهللی هـبؾٍ ؼّّاگػاؼ کؽظم ثَ ظّ تب اؾ ظّقتبم .هی ضْام ضًَْ ؼّ ُن اخبؼٍ ثعم .ظّقت ظاؼی تْ اخبؼٍ ال
کٌی تب هدجْؼ ًجبنی ثؽگؽظی پیم هبهبى ّ ثبثبت؟
َؽثبى هلجن یک لسظَ ؼكت ؼّی ظّؼ تٌع؛ ُوْى چیؿی کَ ًگؽاًم ثْظم اتلبم اكتبظ؛ کبؼ
انکبى ؾّظتؽ اؾ هي ظؼقت نعٍ ثْظ! اهب هي تًویون ؼّ گؽكتَ ثْظم ّ ظلن ًوی ضْاقت اؾ
ثؽًبهَ ُبم چیؿی ثَ انکبى ثگن.
چٌع ظهیوَ قکْت کؽظم ّ گلتن :هوٌْى اؾ پیهٌِبظت؛ ّلی هجل اؾ اّى هی ضْام ثعًّن کَ ثؽًبهَ
ات ظؼثبؼٍ پعؼ ّ هبظؼُب چیَ؟ ًوی ضْای ثِهْى اِالع ثعی کَ خعا نعین؟ یب ًوی ضْای هُیَ
ضبؼج ؼكتٌت ؼّ هطؽذ کٌی؟
 ُضت ...ؼاقتم ،نطًب ظلن هی ضْاظ یَ نجَ خوغ کٌن ّ ثػاؼم ثؽم...:ثَ ًظؽ هي ،نبیع ثِتؽ ثبنَ کَ یَ ثبؼ پعؼ ّ هبظؼُب ؼّ خوغ کٌین ّ هبِؼبًَ ثِهْى ثگین کَ ثب
ػوبیع ثَ ظبُؽ ضیؽضْاُبًَ نْى چَ ثالیی قؽ هب آّؼظى!
ًظؽ ثعی ًیكت؛ اهب هطوئي ثبل کَ اًِّب کن ًوی یبؼى ّ تْی هْج تبؾٍ ای ؿؽهوْى هی کٌي!:ظؼقتَ؛ ّلی تب اثع ًوی نَ ظّال ظّال نتؽقْاؼی کؽظ .هي هی گن ثبُبنْى ؼّ ظؼ ؼّ نین ّ
هُیَ ِالهوْى ؼّ ُن ثگین .هي ُن ثؼع اؾ ایٌکَ ثؽضْؼظنْى ؼّ ثؽؼقی کؽظم ،ؼازت تؽ هی
تًْن تًوین ثگیؽم کَ هی ضْام تْ ایي ضًَْ ثوًْن یب ثؽگؽظم پیههْى.
اگَ ایي کبؼ تْ ؼّ ؼاَی ًگَ هی ظاؼٍ ،هي زؽكی ًعاؼم .چْى کَ هي ًِبیتب تب یَ هبٍ ظیگَضالو هی نن؛ ًوی ضْام تْ ثیلتی تْی ظؼظقؽ...

زؽف ُبی اّى نت ّ زف ّ زبل ثالتکلیلی ضْظم تب اهؽّؾ ثبؼُب هثل یک تئبتؽ ؾًعٍ اؾ خلْی
چهون ؼظ نعٍ اًعُ ّ ،ؽ ثبؼ ثیم اؾ پیم هتسیؽ هی هًْن اؾ ًیؽُّبی کبئٌبت ّ ظقت توعیؽ کَ
چَ ِْؼ اهکبى ظاؼٍ ظهیوب قَ ؼّؾ ثؼع اؾ ظؼخب ؾظى هي ؼّی هؽؾ اقتیًبلّ ،یؿام يبظؼ ثهَ
ّ هِتبة قؽؾهیي ُبی ظّؼ ؼّی آقوْى نجِبی تبؼم ًْؼاكهبًی ثکٌَ!!!

كًل ُلتن :پبیبى ؾًعگی ههتؽک ُظؼقب
ظقت ؼاقتن ؼّ ثی اضتیبؼ ؼّی گًَْ ام هی غاؼم ّ قْؾل قیلی هسکن هبهبًن ؼّ ًَ تٌِب ؼّی
پْقت يْؼتن ثلکَ تب اػوبم هلجن زف هی کٌن .هعت ؾیبظی گػنتَ ،اهب يعای خیـم ٌُْؾ
گْنن ؼّ اغیت هی کٌَ :خًّْین ؼّ ثَ پبت ؼیطتن ،ظاؼ ّ ًعاؼ ثبثبت ؼّ ضؽخت کؽظم ،هثل یَ
نبُؿاظٍ تْی پؽ هْ ًگِت ظانتن!! خْاثم ایٌَ کَ ثیبی ثگی ػؽََ ًعانتی یَ ؾًعگی قبظٍ ظّ
ًلؽٍ ؼّ ثچؽضًْی؟؟!! هي ُویي خب ثویؽم ثؽام ضیلی ثِتؽٍ تب هدجْؼ نن ثب ّخْظ یَ ظضتؽ هطلوَ
چهن تْ چهن هؽظم ثهن .ظضتؽٍ ضْظ َقؽ ،كکؽ هی کٌی ثب ایي پٌِبى کبؼیت اَّبع ؼّ ثِتؽ
کؽظی؟؟ ًَ خًْن ،ثع انتجبُی کؽظی! اّى هْهغ کَ ؼّؾی چٌع ثبؼ ثِت ؾًگ هی ؾظم ،گلْ ظؼظ
هی گؽكتی اگَ هی گلتی ثب نُْؽت ههکل ظاؼی؟ هب ایي هُْب ؼّ تْی آقیبة قلیع ًکؽظین،
ثلعین چَ ِْؼی قْقْل كْكْل ُبیی هثل تْ ّ ایي نبظّهبظ هالثی ؼّ ثَ ؼاٍ ؼاقت ُعایت
کٌین...
ظلن ثؽای هبهبًن تٌگ نعٍ؛ االى کَ ضْظم ظؼ آقتبًَ هبظؼ نعى ُكتن اًگبؼ ثیهتؽ ظؼکم هی کٌن.
ايل توًیؽُب ثَ گؽظى خبهؼَ ّ ضبًْاظٍ اقت کَ ًكل ثَ ًكل اهثبل قِیال ؼّ پؽّؼًّعٍ ّ یبظ
ظاظٍ ثب هِؽ ّ زالل ًکؽظى نیؽنْى هی تًٌْع خلْی ضطبُبی ثچَ ُب ؼّ ثگیؽًع.
پَف یؼٌی هبهبى کبهال ثی توًیؽٍ؟ ثب اًْاع ّ اهكبم آظم ُب اؼتجبِ ظانت؛ یؼٌی زتی یک ًلؽ ُن
ًجْظ کَ هبهبًن ثؽای ثبال ثؽظى كؽٌُگ کالم ّ ؼكتبؼل اؾ اّى الگْثؽظاؼی کٌَ؟؟!!
زبال کَ هي ُوَ ایٌِب ؼّ هی ظًّن ّ چْثم ؼّ ُن ضْؼظم ،چی کبؼ ثبیع ثکٌن؟!
کْچْلْ! تْ کَ ظّ هبٍ ُن ًیكت پب تْی ظلن گػانتی ّلی ثب نٌیعى یَ آٌُگ ههٌگ آؼّم هی نی
ّ ازْال هبهبًت ؼّ ظؼک هی کٌی ،تْ ثگْ چی کبؼ کٌن؟ كکؽ هی کٌی هي ،ثب ؼگ ّ ؼیهَ
ایؽاًی ،اؾ ػِعٍ تؽثیت یَ ًی ًی ثیگٌبٍ تْی اؼّپب ثؽ هی یبم؟ ًوی ضْام نؽهٌعٍ ات ثهن؛ ظلن
ًوی ضْاظ اكکبؼ ضْظم ؼّ ثِت تسویل کٌن؛ ّلی هی تؽقن کَ تْاى ًعانتَ ثبنن پب ثَ پبی ؼنع تْ
ظؼ یک كؽٌُگ خعیع ؼاٍ ثیبم ّ ضْظم ؼّ تطجین ثعم!!
ُ
ُْات کؽظٍّ .هتی كِویعی ظضتؽت
هبهبى! هبهبى قِیالی ػؿیؿم! ثَ خْى ًی ًی کْچْلْم ظلن
اًوعؼ ػؽََ ظاؼٍ کَ اؾ چهوَ ػلوم ثَ قی ًلؽ ظاًم آهْؾ تْی کالقم ُن یک خؽػَ
پیهکم کٌَ ،هكطؽٍ ام کؽظی! ؾهبًی کَ ػهن هلجن ؼّ لؽؾًّع ،زتی ثِن خؽأت اثؽاؾل ؼّ
ًعاظی! ّهتی پكؽی کَ هْؼظ تأییعت ثْظ پهتن ؼّ ضبلی کؽظ ،ثِن قیلی ؾظی ّ هطبللتت ؼّ ثب
هِؽ ًهْى ظاظی! ؾهبًی کَ نٌیعی ظضتؽت ثب خكبؼت قعُب ؼّ پهت قؽل گػانتَ ّ ظاؼٍ هی

ؼٍ ثَ قْی اكوِبی ؼّني ،پیـبم كؽقتبظی کَ ظیگَ ظضتؽی ثَ اقن ُظؼقب ًعاؼی ّ ثؽات هِن
ًیكت کَ هي ضْنجطتن یب ثعثطت!...
کْچْلْی هي! هی ظًّی چیَ؟ ازتوبال هي ًوی تًْن هبهبى ضْثی ثهن .ظؼ ضْظم ًوی ثیٌن کَ
ثتًْن تْ ؼّ اؾ ػهن قیؽاة کٌن ظؼ زبلی کَ ضْظم تهٌَ هبظؼی ُكتن کَ هُْبم ؼّ ًْاؾل کٌَ
ّ ثِن ثگَ «ظضتؽم ُؽ خْؼ کَ ثبنی تْ ظضتؽهی ّ هي ظّقتت ظاؼم».
ًی ًی ًبؾ هي ،هوکٌَ ظّقتبی ضْثی ثؽای ُن ثهینّ ،لی ؼاقتم ؼّ ثطْای كکؽ هی کٌن يالذ
ثبنَ تْی ثِهت یَ كؽنتَ هِؽثْى ثؽات هبظؼی کٌَ؛ هبهبى ُظؼقبی تْ قؽظؼگن تؽ اؾ اًَّ کَ
هكؤّلیت ثَ ایي ثؿؼگی ؼّ ثپػیؽٍ!!!
.
.
.
.
.
ثؼع اؾ ظِؽ یکی اؾ ؼّؾُبی ظی هبٍ ،ثبظ قؽظ ّ ضهکی هی ّؾیع؛ آضؽیي انؼَ ُبی ضْؼنیع
ُن ظاهٌهْى ؼّ اؾ ؼّی ؾهیي خوغ هی کؽظى کَ هي ّ انکبى ؾًگ ضًَْ هبهبى قِیال ّ ثبثب
هكؼْظ ؼّ ثَ يعا ظؼ آّؼظینً .گؽاًی تْی چهوِبی انکبى هْج هی ؾظ؛ هي ُن تْی آنیًَْ
کْظکی ّ ًْخًّْین اؾ ُؽ ؿؽیجَ ای ًبآنٌبتؽ ثَ ًظؽ هی ؼقیعم.
ؿؽّة ؾّظٌُگبم ؾهكتًْی،
قکْت هؽهْؾ هي ّ انکبى،
هبؼ هبؼ کالؿِبی ظؼضت ضهکیعٍ پهت پٌدؽٍ اتبم پػیؽایی،
ًگبٍ قٌگیي قِیال،
تالل هػثْزبًَ ثبثب هكؼْظ ثؽای يویوی کؽظى كُب،
ّ قالم ّ ػلیک پؽ اؾ پؽقم هبظؼ ّ پعؼ انکبى کَ کوی ثؼع اؾ هب ظّ ًلؽ ّاؼظ نعًع....
.
.
.
ؼاقتم ،هي ّ ُظؼقب اؾ نوب ضْاقتین کَ یک خب خوغ نین تب هكألَ ای ؼّ ثبُبتْى هطؽذ کٌین.•الِی كعات نن هبظؼ .ثگْ پكؽم کَ ایهبهلل هي ّ قِیال خْى هؽاؼٍ تب چٌع ّهت ظیگَ هبهبى
ثؿؼگ ثهین؟
اتلبهب هَْْػی کَ هی ضْاین ظؼثبؼٍ ال زؽف ثؿًین هؽثِْ ثَ ُویي تْهؼبت ثی اًتِبی نوبّ هبهبى ُظؼقب ُكت کَ توبیل ظاؼیي ُوَ چی اًّدْؼی پیم ثؽٍ کَ نوب ظّقت ظاؼیي.
•انکبى خْى پكؽم ،نوب ظّ قبلَ کَ ظاهبظ هب ُكتی؛ هگَ اؾ هي ّ هكؼْظ چیؿی یب ظضبلتی
ظیعی کَ ظّؼ ثؽظانتی؟

قِیال خْى ،اگَ نوب ّ ػوْ هكؼْظ ؼكتبؼتْى ثب هي ضْة ثْظٍ ،ثؽای ایٌَ کَ هي ُن ظؼ ظبُؽاّى کبؼُبیی ؼّ هی کٌن کَ نوب ؼّ ؼاَی ًگَ هی ظاؼٍ .اهب ُن نوبُ ،ن ضبًْاظٍ ضْظم هی
ظًّیع کَ ایي اؾظّاج یک ًكطَ اؾ پیم ًْنتَ نعٍ اؾ خبًت ثؿؼگتؽُب ثْظٍ؛ ًكطَ ای کَ ُؽ
ؼّؾ ظقتْؼالؼول ُبی ؼًگ ّ ّاؼًگی ثِم اَبكَ هی نَ ،تبؾٍ اؾ هب ُن تْهغ ظاؼیع کَ ػیي
ػؽّقک ضیوَ نت ثبؾی ُوْى زؽکتی ؼّ ثکٌین کَ نوب ظلتْى هی ضْاظ!
•هِعضت خْى ،پكؽت گٌعٍ تؽ اؾ ظٌُم زؽف هی ؾًَ ،خؽیبى چیَ؟ نوب آهبی اهؽّؾی کَ
ضْظتْى يالذ اهْؼ ؼّ ثِتؽ تهطیى هی ظیي ،ثلؽهبییع ثجیٌن کعّم زؽف هب ثَ َؽؼ ؾًعگی
نوب ظّ ًلؽ ثْظٍ؟
:هبهبى خبى ،اگَ هی نَ یَ غؼٍ ضْظتْى ؼّ کٌتؽل کٌیع ،ثػاؼیع هب ُن زؽكبهْى ؼّ ثؿًین.
چیؿی کَ انکبى ظاؼٍ تالل هی کٌَ ثگَ ایٌَ کَ هب ظّ ًلؽ یب اؾ ؼّی زوبهت یب كوّ ثؽای كؽاؼ
اؾ كهبؼ ضبًْاظٍ ُب ثَ ایي اؾظّاج تي ظاظینّ .لی هتأقلبًَ ،ظّ ظّ تب چِبؼتب ُب ایي ثبؼ خْؼ ظؼ
ًیْهعى ّ هي ّ انکبى ؾًعگی هْكوی ًعانتین.
• ُظؼقب خبى ،ظضتؽم ،ایي ضیلی ِجیؼیَ کَ ؾّخِبی خّْى ثؼُی ّهتِب ثَ پْچی هی ؼقي.
ضْثَ کَ نوب ظاؼیع ایي زؽكِب ؼّ ثب هب هطؽذ هی کٌیع ،زبال یَ غؼٍ ظهین تؽ ثگیع کَ ههکلتْى
اؾ کدب نؽّع نعٍ تب هي ّ پعؼت ثَ کوک هبظؼُبتْى ػوالهْى ؼّ ثػاؼین ؼّ ُن ّ هثل ُویهَ
ظقتتْى ؼّ ثگیؽین.
:پعؼ خْىُ ،وًْدْؼی کَ انکبى گلت ،نوب ثؿؼگتؽُب ثْظیي کَ هب ؼّ ثؽای ُن لووَ گؽكتیع.
ثبیع اػتؽاف کٌن کَ هي ؾهبى ضْاقتگبؼی ّ اّایل ًبهؿظی ُیچ ػالهَ ای ثَ انکبى ًعانتنّ ،لی
تلویٌِبی هبهبى ّ ثكتَ نعى ُوَ ؼاُِبی كؽاؼ هدجْؼم کؽظ کَ هلجن ؼّ ؼاَی ثَ هِؽ ّؼؾیعى
ثَ پكؽ نوب ثکٌن .اهب هؽاؼ ًیكت ُوَ یک خْؼ ثبني ّ انکبى تب االى ًتًْكتَ ضْظل ؼّ
ؼاَی کٌَ کَ هي ؼّ ثَ ػٌْاى ُوكؽل ظّقت ظانتَ ثبنَ .ظؼ ّاهغ ،اًوعؼ ػول ّ ؼّذ انکبى
ظؼگیؽ كهبؼُبیی ثْظٍ کَ ضبًْاظٍ ؼّل گػانتي ،كؽيت كکؽ کؽظى ثَ هي ّ ؾًعگیوْى ؼّ پیعا
ًکؽظٍ.
•قِیال خْى ،اؾ هؽاؼ هؼلْم ،ظضتؽ ضبًْم نوبقت کَ زع ّ زعّظ ظٌُم ؼّ ًوی نٌبقَ ّ
کْچیک ّ ثؿؼگ ؼّ ثب ؾثًْم قؽ هی ثُؽٍ!!!
هبهبى ،زؽكِبیی کَ هی نٌْیع ُیچ کعّم زؽف ظؼقب یب هي ثَ تٌِبیی ًیكت .هب ظّ تب ههتؽکبهؽثًْی ضْظضْاُی ضبًْاظٍ ُب نعین .هي زؽكِبی ظؼقب ؼّ تکػیت ًوی کٌن؛ ُظؼقب ثؽای هي كوّ
یَ ضبًْم هبثل ازتؽاهَ ّ ًوی تًْن ثَ ػٌْاى ُوكؽم هجْلم کٌن.
•پكؽ خْى ،ثَ ازتؽام پعؼت تب خبیی کَ ثتًْن ضْظم ؼّ کٌتؽل هی کٌن؛ اهب ثعّى کَ تْ ضیلی
ثیدب کؽظی ؼاخغ ثَ خگؽگْنَ هي ایٌطْؼی زؽف هی ؾًی!! ُظؼقبی هي اؾ ؾیجبیی ّ ًدبثت ّ
تسًیالت چی کن ظاؼٍ کَ خٌبثؼبلی ًوی تًْی هجْلم کٌی؟!! ایي زؽكِب ؼّ ظّ قبل پیم ثَ پعؼ
ّ هبظؼت هی ؾظی ًَ ،ثَ هي ثعثطت کَ تب قکتَ ظّهن چٌع هعم ثیهتؽ كبيلَ ًعاؼم!!

•انکبى خْى ،پكؽم ،هي کَ ُویهَ ثِتؽیي ظّقتت ثْظم؛ ُضت ظّقتم ًعانتی ثَ ضْظم هی
گلتی هی ؼكتن قؽاؽ یکی ظیگَ!
هبهبى ،تْ ؼّ ضعا اظای هبهبًِبیی ؼّ ظؼ ًیبؼ کَ ّاقَ تًوین ُب ّ زؽین ضًْيی ثچَ نْىازتؽام هبئلٌع؛ ثَ ُویي ؾّظی یبظت ؼكت کَ چٌعیي ثبؼ نوبؼٍ ظضتؽُبی ثیچبؼٍ ؼّ کَ ايال ًوی
ظًّكتی ُوکالقین ُكتٌع یب ههتؽی هـبؾٍ اؾ تْی گْنین ّؼظانتی ّ ثب زیثیت ّ اػًبثهْى
ثبؾی کؽظی؟؟
•هي اؾ ُوَ ضْاُم هی کٌن یک ظهیوَ قکْت کٌٌع .پكؽم ّ ػؽّـ گلن! هطوئٌب ُیچ پعؼ ّ
هبظؼی نیٍْ تؽثیتی ثعّى ضطبیی ًعانتَ ،هب ُن هكتثٌب ًیكتین .زبال هٌظْؼ نوب ظّ تب اؾ ایٌکَ
اهؽّؾ ظاؼیع ایي زؽكِب ؼّ ثَ هب هی ؾًیع چیَ؟ ِجیؼتب هبظؼُبتْى ازكبقبتی تؽ ثؽضْؼظ هی
کٌٌع ّ نوب ًجبیع اؾنْى کیٌَ ای ثَ ظل ثگیؽیع .ثَ هب ثگیع کَ چَ ِْؼی هی تًْین کوکتْى کٌین
تب ثَ ؾًعگی ػبظی ثؽگؽظیع؟
ثبثب ،زؽكی کَ هی ضْاین ثؿًین ازتوبال ثؽاتْى ضْنبیٌع ًیكت .اهیعّاؼم خٌجَ ظانتَ ثبنیع ّػبهالًَ ثب ایي هَْْع ثؽضْؼظ کٌیع!
ؼاقتم هي ّ ُظؼقب اؾ ُن خعا نعین ّ ظیگَ هؽاؼ ًیكت ثب ُن ؾًعگی کٌین!
.
.
.
•ثبثب خبىُ ،ظؼقب خبًن ،چَ ضبکی ثَ قؽ پعؼت ؼیطتی؟؟!!
.
.
.
•انکبى خبى ،هبظؼ ،چؽا هي اهؽّؾ ثبیع ثلِون کَ ایي ظضتؽٍ لیبهت ػؿیؿ ظؼظًَّ هي ؼّ
ًعانتَ؟؟!!
.
.
.
قِیال تب چٌع ظهیوَ قکْت کؽظ؛ ثؼع ضیلی ًبگِبًی اؾ خبل ثلٌع نع؛ اّى قیلی ثَ یبظ هًْعًی ؼّ
ثَ گْنن ًْاضت ّ ثب كؽیبظ زؽكِبیی ؼّ ؾظ کَ ُؽ ّهت یبظم هی اكتَ هْ ثَ تٌن قیص هی نَ!
انکبى کَ اؾ ّاکٌم قِیال خب ضْؼظٍ ثْظ ،قیٌَ ثَ قیٌَ قِیال ایكتبظ ّ ثب يعایی ثلٌعتؽ اؾ هجل
گلت :ضبًْم ،نوب هطوئٌیع کَ ُظؼقب ظضتؽتًَْ؟ ًهٌیعیع کَ یَ خْؼایی هوًؽ ايلی هي ُكتن کَ
ُیچ ّهت ُظؼقب ؼّ ثَ ػٌْاى ُوكؽم هجْل ًکؽظم؟ ازتوبال قیلی نوب ثبیع يْؼت هي ؼّ ًْاؾل
هی کؽظ ًَ ظضتؽتْى ؼّ؟
ظؼ َويُ ،وْى هؽآى ّ هجلَ ای کَ ؼّؾی پٌح ثبؼ خلْل ضن ّ ؼاقت هی نیع ّ كوّ اؾل یَ
« َّ ثِبلْال َعی ِي ازكبًب» یبظ گؽكتیي ،گلتَ کَ كؽؾًع ُن ثَ گؽظى پعؼ ّ هبظؼ زن ظاؼٍ ّ نوب هعیًْیع
اگَ زن ثچَ ؼّ ثب ؼكتبؼ ؾنت لگعهبل کٌیع.

•ثَ ثَ ،هبؼ تْ آقتیي ضْظم پؽّؼًّعٍ ثْظم ّ ضجؽ ًعانتن! تْ ؼّ کَ ّاگػاؼت هی کٌن ثَ ُوْى
ضعای ًعانتَ ات ّ هبظؼ پعؼ هتظبُؽت .ایي ظضتؽ ضْظهَ کَ هی تًْن اظثم کٌن ّ ثَ ضبِؽ
ًعًّن کبؼی ُبل تٌجیِم کٌن!
ّاهؼب ثؽای ِؽؾ كکؽتْى هتأقلن .ثَ ُؽ چِبؼ تبی نوب هثال پعؼ ّ هبظؼُب ظّثبؼٍ اػالم هیکٌن کَ ِالم هي ّ ُظؼقب ؼقوی نعٍ ّ ُیچ کف ظیگَ ًوی تًَْ هب ؼّ هدجْؼ ثَ زوبهت هدعظ
ثکٌَ .كکؽ ُن هی کٌن ثَ ًلغ ُظؼقب ثبنَ کَ هیع ثؽگهت ثَ ضًَْ پعؼی ؼّ ثؿًَ؛ قطتی کهیعى
ّاقَ اظاؼٍ کؽظى یَ ؾًعگی تک ًلؽٍ نؽاكت ظاؼٍ ثَ ایي ثی ػعالتی!
پبنْ هبًتْت ؼّ ثپْل ُظؼقب ،ایٌدب خبی هب ًیكت ظیگَ!
•اگَ هی گی ظضتؽ هي ظیگَ ؾًت ًیكت ،پف ظیگَ ثب ضْظت کدب هی ثؽیم آهبخْى؟ ثػاؼ ثوًَْ
ثجیٌن ؼیهَ ایي ِبػْى اؾ کدب آثیبؼی نعٍ؟
ػوْ هكؼْظ ،نُْؽل ًیكتن ،ظنوٌی کَ ثبُبل ًعاؼم ثػاؼهم ایٌدب ضبًْهتْى َظهبؼ اؾؼّؾگبؼل ظؼ ثیبؼٍ!
ضعازبكع...
.
.
.
.
یَ ػوؽٍ ثب هبهبًن ّ ظاؼ ّ ظقتَ ال ؾًعگی کؽظمٌُْ ،ؾم ظؼقت ّ زكبثی ًهٌبضتوهْى!!ايال ثَ آظم اخبؾٍ زؽف ؾظى ًوی ظىّ ،هتی ُن اّى چیؿی ؼّ ًوی نٌْى کَ ظلهْى هی ضْاظ،
تجعیل هی ني ثَ ثی هٌطن تؽیي هْخْظات کؽٍ ضبک !ايال ًوی تًْن قیلی هبهبًت ؼّ ُُن
کٌن! اگَ خْاثم ؼّ ًوی ظاظم ،ثؼعا اؾ هؽظ ثْظى ضْظم پهیوْى هی نعم!
هجْل ظاؼم ،ثع خْؼی ؿؽّؼت ؼّ لَِ کؽظ؛ اهب ضْاُم هی کٌن ایٌدْؼی ثی يعا گؽیَ ًکي،
زعاهل ثب يعای ثلٌع ؾاؼ ثؿى ّ ثع ّ ثیؽاٍ ثگْ تب ظلت ضبلی نَ!
:هي كوّ ثؽای ثی پٌبُی ضْظم گؽیَ ًوی کٌن؛ یَ خْؼایی ظلن ّاقَ ضبًْاظٍ ُبهْى قْضت ،ثَ
ضًْو پعؼُبهْى؛ ثعخْؼی ُن ّکَ نعى!
هي ُن ظّقت ًعنتن اًوعؼ ثی هوعهَ آة پبکی ؼّ ثؽیؿم ؼّ ظقتهْىّ ،لی اًوعؼ هبهبى ُبکللت گلتي کَ زْيلَ ام قؽ ؼكت ّ كوّ ضْاقتن کبؼ ؼّ یکكؽٍ کٌن ّ ثؿًن ثَ چبک!
االى ُن ًگؽاى تللي ُب ّ ؼكت ّ آهعُبی ؼاٍ ّ ثیؽاُهًْن .اگَ ثلیّ گیؽ ثیبؼم ُویي اههت هی
ؼم آًکبؼا تب ُن ثیلتن ظًجبل اخبؼٍ کؽظى ضًَْ ّ ّقبیلُ ،ن چٌع ؼّؾی َکكی ظقتم ثِن ًؽقَ.
ظّقت ظاؼی ثؽای تْ ُن ُتل ثگیؽم تب ظّ قَ ؼّؾ ظّؼ ثبنی ّ ثؽای آیٌعٍ ات ثب اػًبة
ؼازت تًوین ثگیؽی؟
 ،ًَ:هوٌْى .تْ ثؽّ ثَ ؾًعگی تبؾٍ ات ثؽـ ،هي ُن ثؽًبهَ ُبیی ظاؼم کَ تْی ُویي چٌع ؼّؾ
ثبیع ثِهْى قؽ ّ قبهْى ثعم.

.
.
.
ظّثبؼٍ هي هًْعم ّ اًجُْی اؾ تٌِبیی ُب ّ قؤال ُبی ثی خْاة؛ اهب ثی زْيلَ تؽ اؾ اّى ثْظم
کَ ثَ ثؽضْؼظ ضبًْاظٍ ُب كکؽ کٌن ،زتی اًگیؿٍ ثؽًبهَ ؼیؿی ثؽای قلؽم ؼّ ُن ًعانتن.
یک نت اؾ ؼكتي انکبى گػنتَ ثْظ کَ ثَ قؽم ؾظ ههؽّة ثطْؼم ّ تْی ضلكَ ثی ضجؽی هؼلن
ثهن .ثؽای اّلیي ثبؼ ثْظ کَ هی ضْاقتن ظؼ تٌِبیی لجی تَؽ کٌن؛ اؾ ال ثَ الی نیهَ ُبی
ؼًگبؼًگ انکبى ،چهون ثَ نؽاة هؽهؿی اكتبظ کَ اضیؽا یکی اؾ ظّقتبل ثِم ُعیَ ظاظٍ ثْظ.
پیک اّل ؼّ ثَ ًیوَ ؼقًْعٍ ثْظم کَ ظیْاى زبكع ؼّ ثبؾ کؽظم:
ثؽگیؽ نؽاة ِؽة اًگیؿ ّ ثیب /پٌِبى ؾ ؼهیت قللَ ثكتیؿ ّ ثیب
ههٌْ قطي ضًن کَ ثٌهیي ّ هؽّ /ثهٌْ ؾ هي ایي ًکتَ کَ ثؽضیؿ ّ ثیب
ای لكبى الـیت ،کدب ثبیع ثیبم؟!
ًکٌَ هٌظْؼ ؾیبؼت آؼاهگبٍ نوبقت یب ظؼ ّاهغ ُوًْدبیی کَ گؽهبی ػهن هعیون ؾیؽ ضبکكتؽ
ُن ٌُْؾ ظاؿَ؟!
زبكع ،زن ثب تْئَ؛ ظیگَ چیؿی ثؽای اؾ ظقت ظاظى ًعاؼم .یب نبًف یب اهجبل !ثبیع ثَ ؼَب ؾًگ
ثؿًن! ظّ قبل ّ ًین پیم ،ؼَب ثب تًوین ثَ ظبُؽ هٌطویم تكلیون کؽظ؛ زبال ایي هٌن کَ زتی
اگؽ یک ظؼيع ؼاٍ ثؽگهت ّخْظ ظانتَ ثبنَ ثبیع ؼَب ؼّ تكلین کٌن.
.
.
.
:قالم ،هي ُظؼقب ُكتنُ ،ن ظاًهکعٍ ای هعیوت .اگؽ ثؽات هوعّؼ ًیكت کَ يسجت کٌی ،هطغ
کي ُیچ انکبلی ًعاؼٍ.
قالم ظؼقب خبى .یبظ كویؽ كوؽا کؽظی! اؾ ایي ِؽكب؟ ضْثی؟ قالهتی؟:هي ضْثن .ضیلی ظلن هی ضْاقت اؾت یَ زبل ّ ازْالی ثگیؽم ،اهب هی تؽقیعم هْهؼیت زؽف
ؾظى ًعانتَ ثبنی! تْ چَ ِْؼی؟ چَ کبؼُب هی کٌی؟
هوٌْى ،ضبًْم ضبًْهب؛ هي ُن ضْثن .یک قبل ثیهتؽٍ کَ ثؽگهتن نیؽاؾ؛ ُویي خب تْی یَنؽکتی هعیؽ ثبؾاؼیبثی نعم.
:ثَ ثَ آهبی هعیؽ!
تْ چی؟ نبؿلی یب ضًَْ ظاؼ؟:هي؟  ...آؼٍ ...هي ُن نبؿلن ...اِم ...ؼاقتم ...اِم ...تْی آهْؾل ّ پؽّؼل کبؼ هی کٌن.
-ثبؼیک هللا ثَ تْ .ضت ظیگَ چَ ضجؽا؟

:ضجؽ قالهتی .زویوتم ... ،اِم ...یَ هأهْؼیت یَ ؼّؾٍ تْی نیؽاؾ ظاؼم .هی ضْاقتن ثعًّن اگَ
یَ ؼّؾ خلْتؽ ثیبم ،اهکبًم ؼّ ظاؼی چٌع قبػتی ثب ُن ثبنین ّ نیؽاؾ ؼّ ًهًْن ثعی؟
ثلَ ضبًْم؛ زتوب! نوب تبؼیطم ؼّ ثلؽهبییع ،ظؼ ضعهتن .ؼاقتی ثب ُوكؽت هی یبی یب تٌِب؟ خبظاؼی یب هی ضْای ثؽات ؼظیق کٌن؟
:تٌِب هی یبم .ضبًَ هؼلن هی هًْن...
.
.
.
ّهتی تْی كؽّظگبٍ نیؽاؾ ،قؽم ؼّ ثبال آّؼظم ّ ثؼع اؾ ظّ قبل ّ ضْؼظٍ ای ؼَب ؼّ ظؼ زبل
لجطٌع ؾظى ظیعم ،یَ لجطٌع هسْ ؼّی يْؼتن ًهكت ّ ثعّى کْچکتؽیي اضتیبؼی انکِبم قؽاؾیؽ
نع .هعم ؾًبى ثِم ًؿظیک تؽ هی نعم ّ ُوچٌبى انک هی ؼیطتن .ؼَب کَ هي ؼّ ظؼ اّى
زبلت ظیع ،اؾ ثیي خوؼیت کوی ػوت تؽ ؼكت تب ّهتی هي ثِم هی ؼقن تْخَ کوتؽی ؼّ خلت
کٌن؛ ًَ قالهی ًَ ػلیکی ،قؽم ؼّ ؼّی قیٌَ ال گػانت ّ اخبؾٍ ظاظ ُؽ چَ هعؼ کَ ظلن هی
ضْاظ ظؼ قکْت گؽیَ کٌن ّ ؼیَ ُبم ؼّ ثَ هِوًْی ػطؽ پیؽاٌُم ثجؽم.
ثبالضؽٍ ّهتی تًْكتن تْی چهوِبل ًگبٍ کٌن ،قالم کؽظم :هؼػؼت هی ضْام؛ ًوی ضْاقتن
ایٌدْؼی ثهَّ ،اهؼب اؾ کٌتؽلن ضبؼج ثْظ.
قالم .ػیت ًعاؼٍ .ضْل اّهعی ثَ نِؽ ػ ّهبم .ثیب ثؽین ظقتهْیی ؼّ ًهًْت ثعم تب یَ آثی ثَيْؼتت ثؿًی.
تْی آیٌَ ظقتهْیی كؽّظگبٍ ،ثب تؼدت ثَ يْؼت قُؽضن ًگبٍ هی کؽظم ّ ظًجبل هٌجغ غضیؽٍ اّى
ُوَ انک هی گهتن کَ ثب ظیعى ؼَب ػٌبى اضتیبؼ اؾ کق ظاظٍ ّ ثی هِبثب قؽاؾیؽ نعٍ ثْظًع!!!
خبلت تؽ اؾ ّاکٌم هي ،ضًْكؽظی ؼَب ّ ؼكتبؼ پعؼاًَ ال ثْظ!
.
.
.
يجسبًَُ ،تل ُوب؛
خلتوْى قبکت ثْظین ،اًگبؼ زؽكی ثؽای گلتي ًعانتین ،نبیع ُن اًوعؼ زؽف ظانتین کَ ًوی
ظًّكتین کعّهم ؼّ اًتطبة ّ ظؼثبؼٍ ال يسجت کٌین! زتی ًگبُوْى ؼّ اؾ ُوعیگَ هی
ظؾظیعین؛ نبیع ُوَ زؽكِب تْی چهوِبهْى ثْظ ّ اؾ قٌگیٌی زدوهْى ًوی تًْكتین قؽهْى ؼّ
ثبال ثگیؽین!
تطت خوهیع؛
ظیعى اّى ُوَ نکٍْ ّ اثِت اؾ ظقت ؼكتَ کَ یَ ػعٍ ؼّل ضّ ضطی هی کؽظى ّ ثؽضی ثعّى
ظؿعؿَ ؼّی ثوبیبی ًبتْاًم ػکف یبظگبؼی هی اًعاضتي ،ثی نجبُت ثَ ػهن پؽ ِوطؽام هي ّ
ؼَب ًجْظ کَ زبال گؽظ قکْت ّ اككْـ ؼّل چوجؽٍ ؾظٍ ثْظ ّ تًوین ُبی ثی ضؽظاًَ
ظیگؽاى ثَ قوت آیٌعٍ ای ًبهؼلْم هی کهًْعل.

ًبُبؼ ،ؼقتْؼاى يْكی ضیبثبى ػلیق آثبظ؛
 ُضت ،یَ غؼٍ اؾ ضْظت ثگْ .تْی قبؾهبى کبؼ هی کٌی یب تْی هعاؼـ تعؼیف هی کٌی؟ اؾؾًعگیت ؼاَی ُكتی؟
:هثل هعین تعؼیف هی کٌن .ثَ ِْؼ ضاليَ ،یَ ؾًعگی ضیلی هؼوْلی ّ ػبؼی اؾ ُیدبى ظاؼم.
كوّ کبؼ ّ کوی ضًَْ ظاؼی.
ظؼّؽ چؽاٌُْ ،ؾم ثب ضْظم ظؼگیؽم کَ آیب هی تًْكتن ظؼ کٌبؼ تْ ؾًعگی ثِتؽی ظانتَ ثبنن یب ًَ!
تْ ُویهَ ظضتؽ ػبهل ّ يجْؼی ثْظی .هطوئٌن اًوعؼ ثبنؼْؼ ُكتی کَ ثب ضبِؽات یک ػهنًبكؽخبم ،ؾًعگی ؼّ ثَ کبم هؽظی ،کَ تْ ؼّ ؾى ؾًعگیم هی ظًَّ ،ؾُؽ ًکٌی.
ُ :ضت ،تالنن ؼّ هی کٌن ّلی ُویهَ ُن يع ظؼ يع هْكن ًجْظم .ثَ ُؽ زبل ،اهیعّاؼم كکؽ
ًکٌی کَ اهؽّؾ اّهعم تب اؾت گلَ کٌن یب اظای آظهِبیی ؼّ ظؼ ثیبؼم کَ تْی گػنتَ گیؽ کؽظى ّ
ًوی تًْي ضْظنْى ؼّ ًدبت ثعى.
زبال ،تْ یَ غؼٍ اؾ کبؼ ّ ؾًعگیت تؼؽیق کي .کبؼنٌبقی اؼنع ؼّ چی کبؼ کؽظی؟ خؽیبى ایي
زلوَ تْی ظقت چپت چیَ؟ ًکٌَ تْ ُن ظاهبظ نعی؟
هي ثؼع اؾ كبؼؽ التسًیلی یَ هعت ثؽای اؼنع ضًْعمّ ،لی هجْل ًهعم .هبهبى ّ ثبثبم ُن ثَُوَ آنٌبُب قپؽظى تب ثؽام کبؼ پیعا کٌي ّ هي ؼّ اؾ تِؽاى ثکهًْي ایٌدب .اهؽّؾ کَ ظؼ ضعهت
نوب ُكتن ،یک قبلَ کَ تْی ثطم ثبؾاؼیبثی یک نؽکت ضًْيی کبؼ هی کٌن .ظّ قَ هبُی
ُن ُكت کَ ظضتؽ ػوَ ام ؼّ ػوع کؽظٍ ام.
:ػدت ،پف ثبالضؽٍ هكوتت ایي ثْظ کَ تْی نیؽاؾ ههـْل ثَ کبؼ ثهی!!
تجؽیک ثَ ضبِؽ اؾظّاخت .یَ هْهغ اهؽّؾ ثؽات ظؼظقؽ ًهَ کَ ُوَ ّهتت ؼّ ثب هي هی
گػؼًّی؟
ًگؽاى ًجبل .هثل ایٌکَ یبظت ؼكتَ هي ُیچ ّهت ثی گعاؼ ثَ آة ًوی ؾًن!ثبؽ ػلیق آثبظ؛
ًبؼًدكتبى هْام؛
ضًَْ ضبًن ؾیٌت ال ُولک؛
اؼگ کؽیوطبى؛
نبم ،ؼقتْؼاى نؽؾٍ؛
ّ ثبالضؽٍ زبكظیَ؛
:ؼَب ،اهؽّؾ ثَ هي ضیلی ضْل گػنت ّ ُوَ ایي ضْنی ؼّ هعیْى تْ ُكتن.
اضتیبؼ ظاؼیّ .ظیلَ هي ثْظ کَ ضیلی ؾّظتؽ اؾ ایٌِب تْی نیؽاؾ ظؼ ضعهتت ثبننُ .ؽ چٌع یکؼّؾ ُن ؾهبى کبكی ًجْظ کَ ُوَ خب ؼّ ًهًْت ثعم ّ اّى خْؼ کَ ثبیع اؾت پػیؽایی کٌن.
:هی تًْن اؾت یَ قؤال ثپؽقن؟

زتوب.:اگؽ خلْی ضبًْاظٍ ُب ّایكبظٍ ثْظین ّ ثَ ُؽ هیوتی ثب ُن اؾظّاج هی کؽظین ،اهؽّؾ ؾّج
ضْنجطتی ثْظین؟
ؼَب ظقتن ؼّ گؽكت ّ ثؽای اّلیي ثبؼ ظؼ اّى ؼّؾ پیلَ ضًْكؽظی ّ ثی تلبّتی ؼّ کٌبؼ
گػانت ّ ثب هِؽثًْی ثَ چهوِبم ؾل ؾظ :تْ ّاقَ هي ُویهَ ُظؼی کْچْلْی هؼًْهن ثْظی ّ
ُكتیُ .ظؼی خْى ،هي کَ پیهگْ ًیكتنّ ،لی اؾ نْاُع اختوبع ّ ضبًْاظٍ ُب هی كِون کَ
ػبنوبًَ ُبیی هثل هًَ هي ّ تْ قطتی ُبی ؾیبظی ؼّ ثبیع هتسول ثهي کَ ضیلی اّهبت یکی اؾ
ِؽكیي یب ُؽ ظّ ثبالضؽٍ کن هی یبؼى ّ آتْ هی اكتَ ظقت هبهبى ثبثبُب کَ ثلَ اّى اؾظّاج اؾ
ًطلَ ثبیع ضلَ هی نعٍ.
:اگَ یَ غؼٍ يجؽ هی کؽظین ًوی نع ثؽین ضبؼج اؾ ایؽاى ّ ثب ضیبل ؼازت ؾًعگی کٌین؟
ضبًْم ضبًْهب ،هي قَ قبل پیم تْی تأهیي هْت ؼّؾاًَ ام ظچبؼ ههکل ثْظم ،چَ ثؽقَ ثَضبؼج ؼكتي كکؽ کٌن!! االى ُن اگؽ هی ثیٌی ثِن ؾى ظاظى ،ثَ ضبِؽ هْل ّ هؽاؼُبی پهت پؽظٍ
هبهبى ّ ػوَ ام ثْظٍ ّ ؼّ ظؼ ّایكی ُبی كبهیلی کَ ثبثبم ؼّ هدجْؼ هی کٌَ ضؽج ّ هطبؼج
ػؽّقی ؼّ ثعٍ؛ ّگؽًَ هي ضیلی ؾّؼ ثؿًن نبیع ثتًْن اخبؼٍ ضًَْ ّ ضْؼظ ّ ضْؼاک ؼّ تأهیي
کٌن!
:االى ضْظت ؼّ ضْنسبل هی ظًّی ّ اؾ ایي َّؼیت ؼاَی ُكتی؟
 ُظؼقب ،اگَ االى ثگن اؾ ؾًن ثعم هی یبظ یب ثعّى تْ ُیچ ّهت ظیگَ آة ضْل اؾ گلْم پبییيًؽكت ،ضیبلت ؼازت هی نَ؟!
تْ ایي زؽف ؼّ اؾ هي ًوی نٌْی!
ضْظت ؼّ گْل ًؿى؛ ظّقتی هي ّ تْ یکی اؾ ثِتؽیي ُب ثْظ ّ یکی اؾ ثِتؽیي ُب ُن ثبهی
ضْاُع هًْعّ .لی هب ًوی تًْكتین ثَ ُن ثؽقین! ظؼ نؽایّ اهؽّؾ ُن کَ ظیگَ ايال زؽكم ؼّ
ًؿى.
خبی تؼدجَ! ُظؼقبیی کَ هي هی نٌبقن ،ظضتؽی ًیكت کَ ثب ّخْظ تؼِع ثَ یک ًلؽ ظیگَ یَ
ُوچیي زؽكِبی ههکْکی ثؿًَ!!
:ضیلی ظیگَ تٌع ًؽّ .هي کَ چیؿ ضبيی ًگلتن .كوّ هی ضْاقتن ثعًّن کَ چَ اكکبؼ ّ اًعیهَ
ُبیی تْ ؼّ ثؼع اؾ ِْكبى ػهووْى ثَ قبزل آؼاهم ؼقًْعى؟
پػیؽل ّاهؼیت.ایٌکَ هي ظؼ خبهؼَ ّ ضبًْاظٍ ای ؾًعگی هی کٌن کَ اكن ظیعنْى هسعّظٍ ّ هي ُن ثؽای ثوبی
ضْظم هدجْؼم کَ ثلٌعپؽّاؾی ُبی ضْظم ؼّ ظؼ ُوْى زعّظ تؼؽیق کٌن.
هي ثؽای اؾظّاج ثب تْ ُن هی تًْكتن گبم ُبیی ؼّ ثؽظاؼم ،اهب ازتیبج ثَ ؾهبى ظانتن کَ هتأقلبًَ
هسعّظیت ُبی ضبًْاظگی تْ هؿیع ثؽ ػلت نعى ّ هي ؼّ ّاظاؼ کؽظى کَ ثبلِبی پؽّاؾم ؼّ
کْتبٍ تؽ کٌن.

ُظؼقب ،ضْاُم هی کٌن اگؽ ٌُْؾ ثب ایي هكألَ کٌبؼ ًیْهعیُ ،ؽ چَ قؽیؼتؽ یَ ؼاُی پیعا کي ّ
اؾ ؾًعگی خعیعت لػت ثجؽ.
:هوًٌْن اؾت .زؽكِبت هثل ُویهَ ههٌگي ّ آظم هدجْؼٍ كوّ اؾنْى اِبػت کٌَ.
ُضت ،ؼَب خْى ،هي کن کن ثبیع ثؽم هِوًْكؽاّ .لی هجلم هی ضْام یَ غؼٍ ایٌدب تٌِب ثبنن ّ ثب
زبكع ضلْت کٌن .اگَ اخبؾٍ ثعی ُویٌدب اؾ ُن ضعازبكظی کٌین.
.
.
.
ثب چَ ضیبلی ؼكتن ّ ثب چَ زبلی ثبیع ثؽهی گهتن!!!
ؼَب تكلین نعٍ ثْظ؛ تكلین قٌّت ،ضبًْاظٍ ،اختوبع ّ ػهوی کَ نبیع ثؼع اؾ اؾظّاج ثَ ّخْظ
ثیبظ...
اهب هي هً ّون ثْظم ،ظیگَ ًوی ضْاقتن تكلین ثهن.
زبكع ُن هِؽ تأییعل ؼّ ثَ تًویون ؾظ ّ هي ؼّ ؼاُی هكیؽی کؽظ کَ اؼاظٍ ای آٌُیي الؾم
ظانت ّ يجؽی ثی پبیبى:
هب آؾهْظٍ این ظؼ ایي نِؽ ثطت ضْیم /ثیؽّى کهیع ثبیع اؾ ایي ّؼَِ ؼضت ضْیم
.
.
.
آًچَ اؾ خِیؿیَ ام هبثل كؽّل ثْظ ؼّ كؽّضتن ّ ثویَ ؼّ ثیي ظّقتبًن توكین کؽظمُ .ؽ چی ِال
اؾ هجل ّ ثؼع اؾ اؾظّاج ُن ظانتن ،ثَ خؿ ظقتجٌع ّ گؽظًجٌعی کَ ؼَب ُعیَ ظاظٍ ثْظ ،كؽّضتن ّ
یْؼّ ضؽیعم.
چوعّى ُبم ؼّ ثكتن ّ ظّ ؼّؾ هجل اؾ پؽّاؾ ؼاُی ضًَْ پعؼی نعم.
اؾ آضؽیي ثبؼی کَ ثب انکبى ؼكتَ ثْظین اًّدب ،ثبثب هكؼْظ چٌعیي ثبؼ توبـ گؽكتَ ثْظ ّ اؾم
ضْاقتَ ثْظ کَ ثؽگؽظمّ ،لی هي ُؽ ظكؼَ یَ ثًَِْ آّؼظم ّ هْکْلم کؽظم ثَ چٌع ؼّؾ ثؼع.
.
.
.
:هبهبى کدبقت؟
تْی اتبههَ ظضتؽم .كؼال ِْل هی کهَ تب ثب هُیَ کٌبؼ ثیبظ ،یَ کن ثِم ؾهبى ثعٍ.ُضتً ،وی ضْای ثؽای ثبثب ثگی کَ چی نع کَ کبؼ تْ ّ انکبى ثَ ثي ثكت ضْؼظ؟
ظّ قَ قبػتی ثب ثبثب زؽف هی ؾظم ّ ؼاؾ ّ ًیبؾ هی کؽظم .گبُی هي انک هی ؼیطتن ّ گبُی
ثبثب.

:ثبثبیی ،ثب نؽهٌعگی ظّ تب ضجؽ ظیگَ ُن ُكت کَ ثٌب ثَ ظالیلی هدجْؼ ثْظم اًِّب ؼّ ُن هطلی
ًگَ ظاؼم.
اّل ایٌکَ ،هي ثطهی اؾ خِیؿیَ ام ؼّ كؽّضتَ ام .هی ضْام ثعًّن نوب ظّقت ظاؼیع کَ پْل
كؽّل ّقبیل ؼّ ثَ نوب ثؽگؽظًّن؟
ای ثبثب ،چَ زؽكِب هی ؾًی ظضتؽم؟ ظؼقتَ کَ هبظؼت ثبؼُب ثبثت ُؽ هؽًّم ثَ قؽ تْ ّ كکّ كبهیل هٌّت گػانتَ ،اهب هي کَ ًوی ضْام ایي پْلِب ؼّ ثَ گْؼ ثجؽم! هبل ضْظت ثبثب خْى ،اهب
ثَ ؼاٍ يسیر ضؽخهْى کي.
:ضجؽ ظّم ایٌَ کَ هي ثب اخبؾٍ تْى ،هی ضْام اؾ ایؽاى ثؽم ّ ظؼ قْئع اظاهَ تسًیل ثعم .ظّ
ؼّؾ ظیگَ پؽّاؾ ظاؼم..
ثبثب هكؼْظ:چی ثؽی قْئع؟ضت ثؽای چی؛هیٌدب پیم هب ثوْى هگَ ِْؼی هیهَ؟
ًَ ثجیي ثبثبهي تًوین ضْظهْ گؽكتن ثبیع ثؽم قْئع هي ثلیّ ُن گؽكتن ضُْم هیکٌن ثػاؼیع تب تِم
ثؽم
ضت اضَ ظضتؽم..
هیپؽم ّقّ زؽكم هیگن ًَ ثجیي ثبثب هي ثبیع ثؽم چْى ظیگَ ًویتًْن ًویکهن
ثػاؼ ثؽم نبیع ثؽگهتن نبیعم ًَ...
ثبنَ ثبثب خْى ّلی ًویطْای ثب هبظؼت ضعاكظی کٌی؟
ًَ ثبثب اگَ االى ثِم ثگن ثؽام ظؼظقؽ نؽّع هیهَ زبل ّ زْيلَ تیکَ ّ هتلک ّ انکبنًْعاؼم
ثب چهن ُبی ثـٍ کؽظٍ ؼكتن ظؼ اتبم هعؼهْ ؾظم
ظلن هیطْاـ ػیي ُوَ ظضتؽ کْچْلْ ُب ثؽم تْ ثـلم ؼّی پبُبل ثهیٌن ظقت ؼّی هُْبم ثکهَ
ّ اًّب ؼّ ًْاؾل کٌَ
ثؽام هًَ ثطًَْ ّلی ظیگَ ظیؽٍ ضیلی ظیؽٍ ظؼ ؾظم ؼكتن تْ
ضْظنْ ثَ ضْاة ؾظٍ ثْظ ؼكتن کٌبؼل گلتن هبهبى؟؟؟
هبهبًی!!! ًویطْی ظؼقب کْچْلْ ی ضْظتْ ثجٌی؟؟؟نبیع ظیگَ ًجیٌی ُب!!!
ثؽگهت ًگبُن کؽظ گلتم کَ چی؟؟؟ ثؽّ ثؽـ ثَ ؼّنٌلکؽیی ُبت؛
گلتن هبهبى یَ ثبؼ ثؽام هبظؼی کي هیهَ ثـلن کٌی؟

یَ ظكؼَ ظیعم چهبل پؽ انک نع؛ثـلن کؽظ گلت ظضتؽ کْچْلْی هي ظیگَ ثؿؼگ نعٍ
ُویٌطْؼی هیعیعم نًَْ هي ظاؼٍ ضیف هیهَ ثؽا اّلیي ثبؼ ثْظ هیعین
گلتم ظؼقب اضَ ظضتؽ چؽا ثب هبظؼت ایي کبؼاؼّ هیکٌی تْ کل ؾًعگین قؼی کؽظم تْؼّ
ثَ ثِتؽیي ًسْ هوکي ثؿؼگ کٌن
ضْاقتن تْ انتجبُبت هٌْ تْ ؾًعگیت ًکٌی ضْاقتن ثبػث اكتطبؼ ثبنی اهب زبال تْ ایٌطْؼی؟
ثبؾم ثـلن کؽظ ؾاؼ ؾاؼ گؽیَ کؽظ
پیم ضْظم گلتن قِیال چؽا اًوع ػٌْ نعٍ؟ظلن ثؽال قْضت گلتن هبهبى ضْثن گؽیَ ًکي هيکَ ًوؽظم پیهتًْن«ظلن ثؽال هكْضت اگَ ثِم هیگلتن هیطْم ثؽم ضبؼج زتوب ثِم ثؽهیطْؼظ»
ّلی خلْی ضْظهْ گؽكتن ّ زویوتْ ًگلتن ّاهؼب ظلن گؽكتَ ثْظ هًْعٍ ثْظم چیکبؼ کٌن ؟ثِم گلتن
ثؼع  3قبػت ظؼظّ ظل ثب هبهبى ّ یَ ضعاكوظی قیؽ ضْاثیعم ّ ؼكتن يجر کَ پبنیعم چوعًّبؼّ
خوغ کؽظم ؼكتن كؽّظگبٍ
تْؼاٍ ظانتن ثب ضْظم کلٌدبؼ هیؽكتن تْ ػوت تبکكی کلَ هْ تکیَ ظاظٍ ثْظم ثَ نیهَ ثَ ضیبثْى ّ
هؽظم ًگبٍ هیکؽظم ظضتؽ ثچَ ای ثب پبلتْی ؼاٍ ؼاٍ هٍِْ ای ضبکكتؽی ثب ضؿ ؼّ یوَ ال ثب یَ
کالٍ ٌُؽی ُوؽًگ پبلتْل ظقت تْ ظقت هبهبًم ظقتوْ ؼّ ظلن هیکهن یَ ؼّؾم هؽاؼٍ ایي ثچَ
کْچْلْی هي ظقت هٌْ ایٌطْؼی ثچكجَ....
ظّثبؼٍ ًگبُن ثَ کالُم اكتبظ یبظ اقتبظ کالـ ًوبنی هیبكتن قِیال ثَ ؾّؼ ثؽا پؿ ظاظى ثَ ظّقتبل
هٌْ تبثكتًْبی ظّؼاى کْظکین هیلؽقتبظ اًّدب......
یبظ ؼًگ ّ پبلت ّ تبثلْ کَ هیبكتن ُّوَ ًوبنیبیی کَ اًعاضتن تْ اًجبؼی ...
ّلی یَ ِؽزی تْ غٌُن ثْظ کَ تب اثع ثبیع تْ اؼؾّی کهیعًم ثوًْن
کبل هینع ؾًعگی خْؼ ظیگَ ای ؼًگ ؾظ؛هلن قلیعّ ثب قیبٍ ؼّ تْ پبلت هبِی کؽظ ؼّی توبم
ضْثی ُب ّ ثعی ُب تبثلْ کهیع ًَ ضْثی ثطْاُی ًَ ثعی كوّ یَ کوی اؼاهم ثب ؼًگ ضبکكتؽی
اّى گْنَ ال تبثلْ ؼّ هیگن ؼًگ قیبٍ ؾظ تب اثع ثعًّی اًّطؽكی ًجبیع ثؽی قلیعیم اؼؾًّی
اظهبی ظیگَ كوّ قیبُم قِن هي ًجبنَ اهب ؾًعگی ُویٌَ ُویهَ هكوت قیبُم تْ تبـ ایٌعاضتي
ثِت هیبكتَ هیتًْی ضْنسبل ثبنی کَ تْ قیبُی ُویهَ  6هیبؼی ثب خبیؿٍ یَ ضْؼظٍ انّّْ زن
ًعاؼی ثچهی ثبیع تب تِم ثطْؼی ظهن ًؿًی ثَ اهیع ایٌن ًجبنی یَ ؼّؾی توْهی ظاؼٍ ّ ُوَ
ثعثطتیب ؼّ ثبال هیبؼی تَ تَ تِم ضعا ؼًگ هؽهؿّ هیپبنَ ؼّ تبثلْت ثؽا ههٌگ نعًهن ثب هلوْ
ؾؼظل ثَ ؼًگ هؽهؿت زبلت هیعٍ؛
نؽهٌعٍ تبثلْ قجؿٍ ضعا تْ تبـ ایٌعضتي نع هبل اًّب ایي هوبؼتن ثبضتی...
این داستان ادامه دارد ۔۔۔
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