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 تشگزاب یب یخوش

 

سٚی  صً٘ تفشیح آخش تٛد ٚ ٌٛضٝ حیاـ ٔذسسٝ، .ٕٞٝ چیض اص یه ضٛخی ضشٚع ضذ

حیاـ ٔذسسٝ ضّٛؽ تٛد ٚ وٕی اٖٚ  .ٔٗ ٚ ساسا ٚ ضادی .٘یٕىت تتٙی آتی ٘طستٝ تٛدیٓ

تچٝ ٞایی وٝ تٛی غف خشیذ خٛساوی ٚایستادٜ تٛد٘ذ تا ٞٓ دػٛاضٖٛ ضذٜ تٛد ٚ  قشف تش،

ٝ تمشیثا و ساسا پٙج ساِی ٔیطذ ٔٗ ٚ .تٛد داد ٚ فشیادٞاضٖٛ تٛ تْٕٛ حیاـ پیچیذٜ

ضادی تاصٜ تٝ جٕغ دٚ ٘فشٜ ٔا  أا .جیه ٚ پٛن ٞٓ خثش داضتیٕٓٞیطٝ تا ٞٓ تٛدیٓ ٚ اص

تٝ ایٗ ٔذسسٝ آٔذٜ تٛد ٚ خٛدضٛ خیّی صٚد تٛی جٕغ  اِٚیٗ ساِی تٛد وٝ  .پیٛستٝ تٛد

ٔاجشاٞای ٔحٛ خٛ٘ذ ٚ  خیّی وتاب ٔی .تیٓچیض صیادی اصش ٕ٘یذٚ٘س .دٚ ٘فشٜ ٔا جا وشد

ساسا  .یىی دٚتاسی ٞٓ وتاتاسٚ دادٜ تٛد تٝ ٔٗ ٚ ساسا وٝ تخٛ٘یٓ .ضذ ٔی ػطمی تٛ وتاتا

ِٚی ٔٗ حاَ ٚ  .سٚصٜ ٚ آتىی غشق ٔیطذ دٚٞای  ٔیخٛ٘ذ ٚ اٚ٘ٓ ٔثُ ضادی تٛ سٚیای ػطك

ٌفت ٚ اوثش سٚصٞا تؼذ  چیض صیادی اص ص٘ذٌیص ٕ٘ی .سٚ ٘ذاضتٓحٛغّٝ ایٙجٛس داستا٘ا

سش ٚ تیپص ٕٞیطٝ  .ٔذسسٝ تا تشادس وٛچیىتشش وٝ ٔیٛٔذ د٘ثاِص ٔیشفتٗ خٛ٘ٝتؼكیّی 

ا تٛی الن خٛدش اٚٔذ وٝ ضاد تاضٝ ٚ اوثش ٔی ػاِی تٛد أا تش خالف اسٕص وٕتش پیص

 .وشد ٔی سیشتٛی سٚیا  تٛد ٚ

یه پاْ سٚ ٌزاضتٝ تٛدْ  .ٔٗ سش ٘یٕىت ٘طستٝ تٛدْ ، ٚسف حیاـ ٔذسسٝ،اٖٚ سٚص

ساسا وٙاس ٔٗ ٘طستٝ تٛد  .ٖ یىی سٚ وٝ آٚیضٖٚ تٛد آسْٚ آسْٚ تاب ٔیذادْسٚی ٘یٕىت ٚ اٚ

ٚ ٔثُ ٕٞیطٝ داضت پٛست ٌٛضٝ ٘اخٗ ٞاضٛ ٔیجٛیذ ٚ تا ٌشدٖ وج تٝ ٘مكٝ ٘أؼّٛٔی تٛ 

 ٚ ٞٓ، ضادی ٘طستٝ تٛد ٚ داضت تا سش اٖٚ قشف ٘یٕىت ٚ وٙاس ساسا .ٞٛا خیشٜ ضذٜ تٛد
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ٔحىٓ تٝ  ٜ تٛدوالفٝ ضذ وٝ ساسا. َٚ وٗ ٘ثٛدوشد ٚ  ٔی تٝ پاوت سا٘ذیس سٚ خاِی ،غذا

 :پطتص وٛتیذ ٚ ٌفت

 تٕٛٔص ٔیىٙی یا تٕٛٔت وٙیٓ؟-

اص ٕٖٞٛ جایی وٝ ٘طستٝ تٛد، پاوت ٔچاِٝ  ضادی ٞٓ دس جٛاتص ضىّىی دس آٚسد ٚ

سٚی ِثٝ  ،جٕغ وشد تؼذ پاٞاضٛ تٛی ضىٕص .ضذٜ سٚ تٛی سكُ آضغاَ وٙاسش پشت وشد

 .ٝ جّٛش صَ صدٚ ساوت ت ٌزاضت یٙ٘یٕىت تت

چٙذ دلیمٝ لثُ ضادی ٌفتٝ تٛد وٝ دیٍٝ تحّٕص تْٕٛ ضذٜ  .ٕٕٖٞٛ تٛی فىش تٛدیٓ

ٚ  داستاٟ٘ا ضادی صیاد اصیٗ حشفا ٔیضد چٖٛ تیطتش تٛی د٘یای .ٚ تالخشٜ یه واسی ٔیىٙٝ

 .غشق تٛد وتاتا

 چیىاس؟ ٔثالً :ٔٗ پشسیذْ

 :فتأا یىٓ وٝ ٌزضت ٌ .ال ا٘ذاخت ٚ اِٚص چیضی ٍ٘فتٝ ٞاضٛ تا٘ضٛ

 .فشاس ٔثالً ...ٕ٘یذٚ٘ٓ-

 .تاص سفتی تٛ حسسس ضادی ٞا :سٕٖٛ سفتٔٗ ٚ ساسا تٝ آغذای لٟمٟٝ 

 ؟حاال ٔیخٛای وجا فشاس وٙی :ٔٗ ٌفتٓ

سٛاس لكاس ٔیطٓ ٚ ٔیشْ  یا ٔثُ اٖٚ وتاتٝ، ٔثال پاسن، ...یٝ جایی ٔیشْ دیٍٝ ...ٕ٘یذٚ٘ٓ

 ...ٞش جا وٝ سفت

فشاس ٔاَ  .تاص جٌٛیش ضذی .اتاٚٚ تتش :تٝ جّٛ خٓ ضذْ ٚ ٔحىٓ وٛتیذْ تٛ سشش ٚ ٌفتٓ

 ...ٕٖٞٛ وتاتا ٚ فیّٕاس
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ٞش چی تاضٝ تٟتش اص  ...أا ساست ٔیٍٝ :ساسا وٝ تا اٖٚ ٔٛلغ ساوت تٛد یىٟٛ ٌفت

تؼذ دٚ دستطٛ تشد تاال ٚ تٝ سٕت ضادی  .٘ٙٝ تاتأٛ٘ٝٞای  ٚ اغَٛ ءذٌی ٚ اداتحُٕ ایٗ ص٘

دٚتایی  .تٓ تذجٛس پایٝٞش ٚلت خٛاستی فشاس وٙی ٔٗ یىی  .تضٖ لذش :ٌشفت ٚ ٌفت

ٔشاْ اِىی . ساسا تٛد دیٍٝ .ضیٓ ٚ غص غص خٙذیذ ٔیشیٓ ٚ اص ضش ایٗ ص٘ذٌی خالظ ٔی

 .ضذ اضت ٚ جٌٛیش ٔیزٔی

. ٕٖٞٛ جا تٛد وٝ ٕٕٖٞٛ ساوت ضذیٓ ٚ ٞش وی تٛی فىش ٚ خیاَ خٛدش غشق ضذ

یٗ تش اص تضدَ .ساسا سٚ خٛب ٔیطٙاختٓ .ٔٗ تٛی رٞٙٓ داضتٓ تٝ سادٌیطٖٛ فىش ٔیىشدْ

فشاس وّٕٝ تضسٌی تٛد وٝ ٌفتٙص پش اص ٞیجاٖ تٛد أا سٚ تٝ سٚ ضذٖ تاٞاش ٚالؼا  .حشفا تٛد

 ...خٛاست ٔی جشات

تایی تٝ  سٕت والس سفتیٓ ٚ سٝ . غذای صً٘ ٔا سٚ اص د٘یای خیاالت تیشٖٚ اٚسد

 .یٍٝ حشفی اصیٗ ٔاجشا تٝ ٔیٖٛ ٘یٛٔذد

*************************************************** 

 ضذ وٝ اص ٔذسسٝ سسیذٜ تٛدْ خٛ٘ٝ ٚ داضتٓ ٘اٞاس ٔی ٘یٓ ساػتی فشدای اٖٚ سٚص،

د ٚ ٔأاٖ ٌٛضی سٚ تشداضت، سالْ ٚ احٛاَ پشسی ٌشٔی وش .خٛسدْ وٝ تّفٗ صً٘ صد ٔی

تؼجة  .تٛلغ ٘ذاضتٓ وٝ ٔٙٛ غذا وٙٝ أا ٌفت وٝ ٔأاٖ ساساست .ٔطغَٛ غحثت ضذ

خٛ٘ٝ ٘شفتٝ تٛد ٚ ٔأا٘ص فىش وشدٜ تٛد وٝ پیص ٔٙٝ یا  ،ساسا .ٌشفتٓوشدْ ٚ ٌٛضی سٚ 

ٌفتٓ وٝ ٔثُ ٞش سٚص دْ دس ٔذسسٝ اص ٞٓ جذا ضذیٓ ٚ ساسا  .حذالُ خثش داسْ وجاست

لشاس ضذ وٝ اٌش خثشی اص ساسا   .حشفی ٘ضد اصیٗ وٝ تخٛاد تٝ غیش خٛ٘ٝ جای دیٍٝ ایی تشٜ

  .ضذ تٝ ٞٓ دیٍٝ اقالع تذیٓ
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ایٗ تاس ٞٓ ٔثُ  ی ٘ثٛد چٖٛ ساسا تٛ سش تٝ ٞٛایی ٍِٙٝ ٘ذاضت ٚ حتٕاًاتفاق ػجیث

 أا ٔثُ ایٗ وٝ ایٙثاس فشق .ایی جایی ػالف ضذٜ تٛد دفؼات لثُ ٚسف ساٜ تٛی ٔغاصٜ

تٝ ٔذسسٝ ٚ  .اص ساسا خثشی ٘ثٛد .ٞٙٛص ٘یٓ ساػت ٍ٘زضتٝ تٛد وٝ پذسش صً٘ صد .وشد ٔی

ٕٔىٙٝ ساسا سفتٝ تاضٝ صً٘ صد٘ذ ٚ اص ٔٗ ضٕاسٜ خٛ٘ٝ ضادی  ،ذوشد٘ ٞش جایی وٝ فىش ٔی

اٖٚ ٞٓ خٛ٘ٝ  .ضٕاسٜ سٚ دادْ ٚ خٛدْ ٞٓ تا خٛ٘ٝ ضادی تٕاس ٌشفتٓ .سٚ ٔیخٛاستٙذ

تشادسش ٌفت وٝ ضادی خیّی اص سٚصٞا خٛ٘ٝ ٕ٘یشٜ ٚ  .٘شفتٝ تٛد أا اٍ٘اس اتفاق ػجیثی ٘ثٛد

ٔیتٛ٘ستٓ حذس تض٘ٓ وٝ ٔاجشا اص چٝ  ،وٓ وٓ .یا پیص دٚستاضٝ ٚ یا ٔیشٜ پیص ٔأا٘ص

ٕٖٞٛ جا وٙاس ٔیض  .اضتٟاْ تىّی وٛس ضذ. ٌیج ضذٜ تٛدْ ؾشتاٖ لّثٓ تاال سفتٝ تٛد ٚ .لشاسٜ

تٛد٘ذ وٝ ٞی  تاتا تذتش اص ٕٞٝ ٔأاٖ ٚ .تّفٗ ٘طستٝ تٛدْ ٚ ٕ٘یذٚ٘ستٓ تایذ چیىاس تىٙٓ

 .وشد٘ذ سٛاَ پیچٓ ٔی

تْٕٛ  .ایٗ واسٚ وشدٜ تاضٙذ ٚسْ ٕ٘ی ضذ وٝ ٚالؼاًتا .رٞٙٓ سٚی وّٕٝ فشاس صْٚ وشدٜ تٛد

ٕٞٝ چیض ػادی تٛد ٚ ٞیچ حشف ٚ حشوت ٔطىٛوی  .ٞٙٓ ٔشٚس وشدْر اٖٚ سٚص سٚ تٛی

ٚ دیشٚص ػػش ٚ تّفٙی تا ٞٓ  تش٘أٝ فشاس تا خٛدْ فىش وشدْ وٝ حتٕاً .اصضٖٛ ٘ذیذٜ تٛدْ

ٔؼّْٛ ٘ثٛد تٛی  ػػشٞا تٟٙا تٛد ٚ ضادی ٞٓ وٝ اغالً چٖٛ ساسا اوثشاً .چیذٜ تٛد٘ذ

ٍ٘اٞی تٝ تاتا ا٘ذاختٓ وٝ سٚ تٝ سْٚ ٘طستٝ تٛد ٚ داضت صیش چطٕی  .ٌزسٜ ٔیخٛ٘طٖٛ چی 

ضذٜ تٛدْ ٚ صتٛ٘ٓ  ٝضٛو پشسیذ أا ٔٗ سٛاَ ٔی ٔأاٖ ٞٓ ٞی ساٜ ٔیشفت ٚ .وشد ٍ٘اٞٓ ٔی

 .ٔذٜ تٛدآتٙذ 

ٔذسسٝ پطت خف ٔذیش  .ایٗ تاس تا تذ وسی قشف تٛدْ .ٛ٘ٛ اص جا پشٚ٘ذغذای تّفٗ ٕٞ

وّی سٛاَ ٚ جٛاتٓ وشد ٚ ٔٗ  .تٝ جاٞای تاسیه وطیذٜ تٛد واس ٚالؼاً .وطیذ ا٘تظاسْ سٚ ٔی
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دس جٛاب  .ِشصیذ أا غذاْ ٔی .تفاٚت ٚ جذی تاضٓ تٕاْ ٔذت دس تالش تٛدْ وٝ تی

خثش تاضٓ ٚ پای ٔٗ ٞٓ تٝ ػٙٛاٖ یىی اص سٝ  اقالػی ٔٗ ٌفت وٝ تاٚس ٕ٘یىٙٝ ٚالؼا تی تی

سشْ دسد ٌشفتٝ تٛد ٚ خیس  .دیٍٝ ٚالؼا حآِ تذ تٛد .ی تٛی ٔاجشا ٌیشٜدٚست غٕیٕ

تٛی  .اص قشف ٔذسسٝ ٓٞٚ تاص پذس ساسا .ایی لكغ ٕ٘یطذ ٗ ِحظٝغذای صً٘ تّف .ػشق تٛدْ

  اوٝ تاتٕ٘یذٚ٘ٓ پذس ساسا تٛی تٕاس آخشش تٝ تاتا چی ٌفت  .خٕٖٛ٘ٛ ٚاٚیال ضذٜ تٛد

دِطٛسٜ ٚ ٍ٘شا٘ی  .دیٍٝ ٕ٘یتٛ٘ستٓ تحُٕ وٙٓ .لسٕٓ داد وٝ اٌش چیضی ٔیذٚ٘ٓ تٍٓ

وٝ ضٙاختٓ  سٚ ٔی ٞا تچٝاص قشفی اٚ٘مذس . ٞاداد  تا ٍ٘شا٘ی پذس ٔادس ٔی خٛدْ، تیطتش ػزاتٓ

پس  .ْ تذٞٙذخیّی تذتشی سٚ ٞٓ ا٘جاٞای  واس ذٙتٛ٘ ، ٔیتذٚ٘ٓ ٚلتی ایٙىاسٚ ا٘جاْ دادٖ

 :اٚٔذ ٌفتٓ ٔی ٚ تا غذایی وٝ اص تٝ حّمٍٓ٘إٞٛ اص تاتا دصدیذْ  ،لٛست دادْ آب دٞٙٓ سٚ

فمف ضٙیذْ وٝ ٔحىٓ ٚ لاقغ  .سٚ حس ٔیىشدْ سٍٙیٙی ٍ٘اٜ تاتا .ضایذ سفتٝ تاضٗ پاسن

 .تشیٓ :ٌفت

ٔچ دست ساستٕٛ ٌشفتٝ تٛدْ ٚ ٘اخٖٛ ٞأٛ  تْٕٛ ساٜ، .٘فٟٕیذْ چكٛسی حاؾش ضذْ

اٖٚ ٔٛلغ سٚص پاسن  .ٞاْ یخ وشدٜ تٛد٘ذ ٚحاِت تٟٛع داضتٓدست  .تٛیص فطاس ٔیذادْ

ٔٗ جّٛتش ساٜ ٔیشفتٓ،  .خّٛت تٛد ٚ ٕ٘یذٚ٘ستیٓ تایذ وجای پاسن تٝ اٖٚ تضسٌی سٚ تٍشدیٓ

 ْپطت سش ٔثُ وسی وٝ تایذ غحٙٝ جشْ سٚ تاصساصی وٙٝ ٚ تاتا تا فاغّٝ وٕی اص ٔٗ،

ضتی ٚ اٌٝ وسی سٚ دیذْ اصش سٛاَ پیطٟٙاد تاتا تٛد وٝ تشْ تٛی سشٚیس تٟذا. ٚٔذا ٔی

 .وٙٓ

ٚ سٚی یه غٙذِی فّضی وٟٙٝ  فمف خذٔتىاس دستطٛیی اٚ٘جا تٛد سفتٓ،داخُ وٝ 

جّٛ سفتٓ ٚ اصش سٛاَ وشدْ ٚ . چطٕاش ٌیج تٛد ٚ اٍ٘اسی چشت ٔیضد ٘طستٝ تٛد،
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وص ٚ لٛسی تٝ تٙص داد ٚ ٌفت وٝ اتفالا دٚ تا دختش جٖٛٚ  .ٚ دادْٔطخػات تچٝ ٞا س

ٞشدٚتا ٞٓ لذ تّٙذ  ٚ ٔٛٞای سٚضٙی داضتٝضٖٛ  یىی .ه ساػت پیص دیذٜیذٚدا سٚ ح

ٌفت وٝ ِثاساضٛ٘ٛ ػٛؼ وشد٘ذ ٚ یىٓ آسایص  .تٙطٖٛ تٛدٜ ِثاس فشْ آتی ٘فتی .تٛد٘ذ

یادْ ٕ٘ی اٚٔذ وٝ غیش ویف ٞاضٖٛ  .حٛاسٓ سفت تٝ غثح تٛی ٔذسسٝ .وشدٖ ٚ تؼذ سفتٙذ

 ٛ٘وٝ وتاب سیاؾی ساسا ٚ وتاب ادتیات ضادی  أا یادْ اٚٔذ .ساوی ٕٞشاٞطٖٛ دیذٜ تاضٓ

تا ویف ٞاضٖٛ سثه تش تطٝ ٚ  ایٙىاسٚ وشدٜ تٛد٘ذ پس ػٕذاً .ٖٝ تٛدتضازٌجا  ٝ٘ٛخ

 .سٚ تٛش جا تذٞٙذ ٞا ِثاس

تیشٖٚ سفتٓ  .ٔٗ سٚ ٞٓ تا خٛدضٖٛ تٛی ٞچُ ا٘ذاختٝ تٛد٘ذ .خذایا چمذس احٕك تٛد٘ذ

تاتا وٝ  اص ضذت   .اصیٙجا سفتٙذٚ تٝ تاتا ٌفتٓ وٝ ایٙجا تٛد٘ذ ٚ حذٚد یه ساػت پیص 

ِحظٝ ای  .ٔیذٚ٘ٓ وٝ ٔیذٚ٘ی جای تؼذی ضٖٛ؟ :ػػثا٘یت د٘ذٚ٘اضٛ تٝ ٞٓ فطاسٔیاد ٌفت

تاتا تذٖٚ  .٘ی وٝ جّٛی خٛ٘ٝ غضاِٝ ایٟٙاستٕٞٛ پاسن چٛتی، :ٔىث وشدْ ٚ تؼذ اسْٚ ٌفتٓ

ٚ  سشیغ ٚ ٔحىٓ لذْ تشٔیذاضت .ٞیچ حشف ٚ ٍ٘اٞی جّٛ جّٛساٜ افتاد ٚ ٔٙتظش ٔٗ ٘طذ

ایٗ ٔذَ ساٜ سفتٙص سٚ خٛب ٔیطٙاختٓ ٚ  .داد ٔی تٛی دستص ٞی تىٖٛ سٛییچ سٚ

تْٕٛ  .ٝتشسحساتٓ سٚ ، ٘ٛتت خٛد ٔٙٝ وٝ تْٕٛ ضذٖ ٕٞٝ اتفالات ٔیذٚ٘ستٓ تٝ ٔحؽ

تٛد٘طٖٛ تٝ ٘فؼٓ  ٝو ٓتسٕ٘یذٚ٘  .وشدْ وٝ ٕٖٞٛ جا تاضٗ ٔی آسصٚ ٔسیش تیٗ دٚ تا پاسن،

خٛاستٓ وٝ لّثٓ  ٔی فمف، ب سٚ اص تذ تطخیع تذٜٔغضْ ٕ٘یتٛ٘ست ضشایف  خٛ .تٛد یا ٘ٝ

 .تش ٌشدٜ سش جاش ٚ ٔثُ پته تٛی سیٙٝ اْ ٘ىٛتٝ

ی الصْ ٘طذ خیّ .ن خیّی وٛچیه تٛدتیٗ دٚ تا پاسن فاغّٝ صیادی ٘ثٛد ٚ خٛد پاس

تٝ تٛد٘ذ ٚ داضتٙذ سٚی یه ٘یٕىت فّضی وٙاسٞٓ ٘طس اسن،تٍشدیٓ چٖٛ ٕٖٞٛ ٚسكای پ
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لشٔض ضادی اصٖٚ فاغّٝ اسٟاضٛ٘ٛ وّٗ ػٛؼ وشدٜ تٛد٘ذ ٚ الن ِث .تّٙذ تّٙذ ٔیخٙذیذٖ

 فیشؼت ٚس ی٘اتساد ٖاجیٞ ات داضت ٚ دٛت ٜذیخشچ اساس تٕس ٝت یداض .دتٛی چطٓ ٔیض

سٚی یه تختٝ  سٚی یىی اص ٘یٕىت ٞا پسش جٛٚ٘ی ٘طستٝ تٛد ٚ یىٓ اٖٚ قشف تش، .دشىیٔ

ٚ ٔذاْ تٟطٖٛ ٍ٘اٜ ٔیىشد جٛسی وٝ احساس وشدْ داسٜ  ذیطو یٔ یضیچضاسی تضسي 

ٕٖٞٛ قٛس سشاسیٕٝ تٝ سٕتطٖٛ ٔیشفتٓ وٝ ٍ٘اٞطٖٛ ِحظٝ ای تٝ  .قشح اٟٚ٘ا سٚ ٔیىطٝ

سشسشی تٝ ٔٗ  یأا ٍ٘اٞ .تٛلغ داضتٓ وٝ تا دیذٖ ٔٗ جا تخٛس٘ذ ٚ تؼجة وٙٙذ .ٔٗ افتاد

اسا تٝ سٕت ضادی چشخیذٜ تٛد ٚ س .وشد٘ذ ٖذیذٙخ ٚا٘ذاختٙذ ٚ دٚتاسٜ ضشٚع تٝ غحثت 

دٚس ٞی ش ٔٛٞای سشضٛ ٝ اا دست دیٍاص دستٟاضٛ حائُ سشش وشدٜ تٛد ٚ تیىی 

سٚ تٝ سٚی ٘یٕىتطٖٛ  .داد ٔی تٝ حشفای ضادی ٌٛش وشد ٚ ٔی سٞا ذ ٚ٘تص ٔیچشخٛاٍ٘ط

 .ٚایستادْ ٚ تٛی چطٕاضٖٛ صَ صدْ

حٛاسص  ساسا وٝ اغالًی اص سش تؼجة تٟٓ ا٘ذاخت ٚ ٍ٘اٞ ضادی حشفطٛ لكغ وشد ٚ

ٕ٘یفٟٕیذْ وٝ ضادی  ٔؼٙی ٍ٘اٞطٛ٘ٛ .٘ثٛد تا سىٛت ضادی تٛجٟص تٝ سٕتٓ جّة ضذ

 :ٌفتٓ .چطٕاْ ٌشد ضذٜ تٛد  ٔطىّی پیص اٚٔذٜ؟  :ٌفت

 االٖ ٚلتٝ ضٛخیٝ؟ .خیّی تإ٘ىیٗ -

 وذْٚ ضٛخی؟ ضٛخی؟ :ضادی ٚ ساسا تٟت صدٜ تٝ ٞٓ ٍ٘اٜ وشد٘ذ ٚ ٌفتٙذ

 ٗ تؼذ ٔیٍیٗ وذْٚ ضٛخی؟یه ٔطت آدٔٛ ػالف ٚ ٍ٘شٖٚ وشدی -

 اٍ٘اس وٝ اغالً .سشضٛ تٝ ػالٔت تؼجة تٝ سٕت ضادی تىٖٛ داد .ساسا اخٕی وشد

 .٘فٟٕیذٜ تٛد ٔٗ وی اْ ٚ چی ٔیٍٓ

 دلیما ویا سٚ ػالف وشدیٓ اٖٚ ٚلت؟:ضادی دٚتاسٜ ٍ٘اٞٓ وشد ٚ تا حاِت ػػثی ٌفت
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 :پأٛ ٔحىٓ وٛتیذْ صٔیٗ ٚ ٌفتٓ .دیٍٝ داضتٓ ٔٙفجش ٔیطذْ

 ...ٌٙذی وٝ صدیٗ تا ٕٞیٗ جا وافیٝ ٝ تاصی ٔسخشتٛ٘ٛ تْٕٛ وٙیٗ؟ٔیط -

 .دیذْ تٛی ٍ٘اٞطٖٛ ٞیچ سدی اص آضٙایی ٕ٘ی .وشد٘ذ ساوت تٛد٘ذ ٚ جذی ٍ٘اٞٓ ٔی

تا حاال ایٗ  .ا٘ذاختٓ ٍ٘اٞی تٝ ِثاساضٖٛ .ساسا ضشٚع وشد خٛسدٖ پٛست دٚس ٘اخٛ٘اش

شدْ ٚ اٍ٘طتٟایی وٝ تٙذ اَٚ ٕٞطٖٛ تٝ دستٟای ساسا ٍ٘اٜ و .ِثاسا سٚ تٙطٖٛ ٘ذیذٜ تٛدْ

وٝ  تٝ چطٕٓ خٛسددٚ سٝ تا وتاب سٚی ٘یٕىت ٚ وٙاس ضادی  .پٛست پٛستٝ تٛد

 ."راه بی بازگشت": ٖ وٟٙٝ ٚ پٛستٝ ضذٜ تٛد ٚ اسٓ یىیطٖٛ تٛی چطٓ ٔیضدجّذٞاضٛ

 .ْذیطو یمیٕػ سف٘ ٓضات ْٚسآ ْدشىیٔ یؼس ٝو یِاح سد ٚدٚتاسٜ ٍ٘اٞطٖٛ وشدْ 

ٚ حٛاسص  تچٝ ٞا ٚ تا فاغّٝ ایی ٘سثتا صیاد ٔٙتظش ایستادٜ پطت سشدیذْ وٝ  تاتا سٚ ٔی

 .تٝ ٔاست

اٖ ٔٔا ٚ ٝسسذٔ شیذٔ .اص ظٟش وٝ فشاس وشدیٗ ٕٞٝ چی تٟٓ سیختٝ تچٝ ٞا -

 .تٛ سٚ خذا تّٙذ ضیٗ تشیٓ ٚ ایٗ تاصیٛ تٕٛٔص وٙیٗ .ذٙتاتاٞاتٖٛ ٞضاس تاس صً٘ صد٘

 فشاسسسسس؟ :دٚتاضٖٛ تا ٞٓ ٌفتٙذشٞ

 ٔا دٚ تا؟ ٔذددسسسٝ؟ اصوجا اٖٚ ٚلت؟ :ٚ ٌفت ساسا لٟمٟٝ ای صد .سشٔٛ تىٖٛ دادْ

 .أا ٌیج ضذٜ تٛدْ .دٚتاسٜ سشٔٛ تىٖٛ دادْ

٘ىٙٝ تٛ اص  ٚ٘ٓ اص ٔذسسٝ؟ا تٝ فشاسی ٞا ٔیخٛسٜ؟ ٚالؼا تا ایٗ ِثاسا لیافٝ ٔا  -

 تیٕاسستاٖ فشاس وشدی؟

تٛی ِحٗ ٚ چٟشضٖٛ ٞیچ  .اختٓت وٓ وٓ داضتٓ خٛدٔٛ ٔی .ٕ٘یفٟٕیذْ لؿیٝ چیٝ

اٖٚ سد ، تٝ تٝ اتشٚٞای ضادی ٍ٘اٜ وشدْ چكٛس ٔٙٛ ٕ٘یطٙاختٗ؟ .ضٛخی ٕ٘یذیذْ حاِتی اص
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تٛی  .تٛی چطٓ ٔیضد وٕشً٘ ضىستٍی ٚسف اتشٚی چپص وٝ ٚلتی تؼجة ٔیىشد تیطتش

 .ه چطٕٓ ٔیپشیذٚ پّ ثی ضذٜ تٛدْػػ ...ٔثُ ٕٞیطٝ آضٙا تٛدػكشش 

ٔاضیٙی اص ٔسیش وٛتاٜ ٚ پطت سش ٞٓ ٞای  ٔٛ٘ذٜ تٛدْ چی تٍٓ وٝ غذای تٛق

ذ سٍ٘ی تٛد پژٚ سفی .ٚ تٝ سٕتص ٍ٘اٜ وشدْ تشٌطتٓ .سٚ وٙاس پاسن تٝ ٌٛش سسیذٜ ساٛس

پٙجشٜ وٙاس سا٘ٙذٜ اٚٔذٜ تٛد تیشٖٚ ٚ تٝ  دختش وٛچِٛٛیی اص .ٔسٙی تٛدوٝ سا٘ٙذٜ اش ٔشد 

ٔمٙؼٝ  ساٙو ٝضٌٛ صا ٚ دٛت اساس ُثٔ تسسد صییالق یاٞٛٔ .داد سٕت ٔا دست تىٖٛ ٔی

 ٜشفشف صتسد یٛت ٚ لشٔض سٍ٘ی داضتٌُ  صؼٙمٔ سٕت ساست .دٛت ٜدص ٖٚشیت شسفیذ

 .دٛت یزغاو

ساسا  .تا دیذٖ ایٗ غحٙٝ سشیغ تّٙذ ضذ٘ذ ٚ ویف ٞاضٛ٘ٛ تشداضتٙذ ٚ ضادی،ساسا 

ٛ ٕٖٞٛ قٛس وٝ صیپ ویفطٛ ٔیثست چطٕاضٛ سیض وشدٜ تٛد ٚ سؼی داضت سا٘ٙذٜ ٔاضیٙ

 تىٛ٘ذ ٚ دوٕٝ آخشی سٚ وٝ تاص ٔٛ٘ذٜ تٛد ٔی ضادی ٞٓ داضت پطت ٔا٘تٛضٛ .تطخیع تذٜ

اص  ٔٗ اغال ٚجٛد ٘ذاضتٓ، اٍ٘اس وٝ ٚدٚتایی، تؼذ وتاتاضٛ اص سٚی ٘یٕىت تشداضت .تست ٔی

ٌیج ٚ تٟت صدٜ  سٚ اٚ٘مذٕٖٞٛ جا ٚایستادٜ تٛدْ  .وٙاسْ ٌزضتٙذ ٚ تٝ سٕت ٔاضیٗ سفتٙذ

ساسا سٚ دیذْ وٝ لثُ سٛاس ضذٖ خٓ ضذ ٚ اص ضیطٝ جّٛ دختش  .تٛدْ وٝ ٘تٛ٘ٓ واسی تىٙٓ

دختش  ٔیطذ دیذْ وٝ ٕٖٞٛ قٛس وٝ ٔاضیٗ دٚس تؼذ ٞش دٚ سٛاس ضذ٘ذ ٚ .تچٝ سٚ تٛسیذ

صتا٘ٓ خطه ضذٜ تٛد ٚ  .تچٝ تٝ سٕت ػمة تشٌطت ٚ ٔطغَٛ حشف صدٖ تا اٟٚ٘ا ضذ

آفتاب ٔیخ ضذٜ تٛد تٛی غٛستٓ ٚ  .ٖ ٘یٕىت ٘طستٕٓٛسٚی ٞ .دٚتاسٜ خیس ػشق تٛدْ

سشاسیٕٝ  تاتاچطٕٟأٛ تًٙ وشدْ ٚ سشٔٛ تا دٚتا دستاْ ٌشفتٓ وٝ دیذْ  .وشد والفٝ اْ ٔی

 :وٙاسْ ایستادٜ
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 ٘ذ؟چشا ٌزاضتی تش ایٟٙا وجا سفتٙذ؟

 . ٕ٘یذٚ٘ستٓ تایذ چی تٟص تٍٓ .سشْ سٚ تّٙذ وشدْ ٚ تٟص ٍ٘اٜ وشدْ

 ...ساستص ...ایٟٙا ...تاتا  -

 یٟٙا چی؟ا چی؟  -

 ...ٕ٘یذٚ٘ٓ ...اٟٚ٘ا ٘ثٛد٘ذ ...فه وٙٓ ...یٟٙاا -

 ٔٙٛ خشس فشؼ وشدی؟ اٖٚ ٞا ٘ثٛد٘ذ؟ چیی؟ -

 .ٌفتٗ اضتثاٜ ٌشفتیٌفتٓ  تٟطٖٛتاٚس وٗ ٞش چی   -

دست ٞاضٛ  .ِثٟاضٛ تٝ ٞٓ فطاس ٔیذادغٛستص ٔٙمثؽ ضذٜ تٛد ٚ  .تٝ تاتا ٍ٘اٜ وشدْ

 .اٚسدش پاییٗ ٔطت وشد ٚ یه ِحظٝ یىیطٛ تشد تاال ٚ تؼذ تذٖٚ ایٙىٝ واسی وٙٝ سشیغ

اٍ٘اس ٞٙٛص أیذٚاس تٛد وٝ  .ٙذ ِحظٝ پیص ٔاضیٗ ٚایستادٜ تٛدتا چ ٝو تشٌطت تٝ سٕتی

 .ٖ جا تاضٕٝٞٛ

 ؟ ٟٓف یٕ٘ ٘ثٛد٘ذ؟؟ -اٟٚ٘ا -ایٟٙا یٙی چی وٝ دسست حشف تضٖ؟ -

تٛد ٚ سشْ دسد  ٘ٓ ٔثُ چٛب تٛی دٞٙٓ سفت ٚ ٔحىٓصتٛ .چیضی ٘ذاضتٓ وٝ تٍٓ

ٛد ٚ تا حاِتی ػػثی ٔذاْ دستطٛ تٝ وٕشش صدٜ ت ٍٝت یضیچ ٍٝید ٝىٙیا ٖٚذت تاتا .ٔیىشد

تٝ دٚس ٚ تشْ ٍ٘اٞی ا٘ذاختٓ  وٝ چطٕٓ  ٛ تّٙذ وشدْ ٚسشٔ .تطٙٝ اْ تٛد .اٚٔذ ٔی ٔیشفت ٚ

جٖٛٚ سفتٝ تٛد أا  .تٝ ٘یٕىتی افتاد وٝ تا چٙذ ِحظٝ پیص جٖٛٚ ٘ماش سٚیص ٘طستٝ تٛد

ِحظٝ ای  تاتا، .ذْ ٚ تٝ سٕتص سفتٓتی اختیاس تّٙذ ض .تختٝ ضاسی اش جا ٔٛ٘ذٜ تٛد

دیذٖ ٘ماضی وٝ سٚیص وطیذٜ ضذٜ تختٝ ضاسی سٚ تشداضتٓ ٚ تا  .ایستاد ٚ تؼذ د٘ثآِ اٚٔذ

 :ٓ صدتٛد خطى
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آٚیضٖٚ   ییه پاْ سٚ ٌزاضتٝ تٛدْ سٚی ٘یٕىت ٚ اٖٚ یى .ٔٗ سش ٘یٕىت ٘طستٝ تٛدْ

اٍ٘اس داضت پٛست ٌٛضٝ ٘اخٗ  ساسا وٙاس ٔٗ ٘طستٝ تٛد ٚ دستص تٛی دٞٙص تٛد ٚ .تٛد

شف ٘یٕىت ٚ اٖٚ ق .جٛیذ ٚ تا ٌشدٖ وج تٝ ٘مكٝ ٘أؼّٛٔی تٛ ٞٛا خیشٜ ضذٜ تٛد ٞاضٛ ٔی

ٌٛضٝ ٍ٘اٞٓ افتاد  .دستص تٛد یٛتوٙاس ساسا ٞٓ، ضادی ٘طستٝ تٛد ٚ پاوت سا٘ذیس 

  :تا ٔذاد قشاحی ٚ پش سً٘ ٘ٛضتٝ ضذٜ تٛد وٝ سٕت چپ ٘ماضی
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