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ضٍظي ّواًطَض وِ صساي ضز ضسى هاضيي ّا ضا هي ضٌَم ٍ ضّگصضاى ضا تواضا هي وٌن، ضّگصضي ٍ 

هي ّن سط جاين ايستازُ ام . ّوطاّص اظ گصضگاُ تاضيه ذياتاى هي گصضًس ٍ تا ّن تگَ هگَ هي وٌٌس

  .هك تِ حطف ّاي آى ّا گَش هي زّن.ٍ هاًٌس هاًىي ّاي اح

 !عطك ٍجَز زاضز -

 چطَض هي تَاًي تِ ّوچيي چيعي اعتماز زاضتِ تاضي؟ -

اگط چٌيي چيعي ًثَز، پس ايي ّوِ . للة ٍجَز زاضز ٍ احساسات ّن ّويٌطَض! چَى ٍجَز زاضز -

 واضّاي غيطهٌطمي تطاي چِ اتفاق هي افتازًس؟ 

هك تط اظ تعضي .واضّاي غيطهٌطمي تطاي ايي اتفاق هي افتس وِ تعضي ّا اح. زاليلت هسرطُ است -

 .اصالً چٌيي چيعي ضا ًِ زض ظًسگي ام زيسُ ام ٍ ًِ تاٍض هي وٌن. عطك ٍجَز ًساضز. زيگطًس

 ... هاا -

آى ّا تٌس تٌس لسم تطهي زاضًس؛ تا عجلِ زٍض هي ضًَس ٍ صسايطاى ضا . اظ ايي حطف ّا والفِ هي ضَم

تطاين . «عطك». تا صساي وطيسُ ضسى الستيه تِ آسفالت ذياتاى فىط هي وٌن. تا ذَز هي تطًس

تطاي يه هاًىي لثاس وِ ًِ هي تَاًس ضاُ تطٍز، ًِ هي  .ًثايس ّن زاضتِ تاضس. هعٌاي ذاصي ًساضز

تا صساي تَق اتَهثيلي . تَاًس صحثت وٌس ٍ ًِ هي تَاًس احساس وٌس، عطك ٍضظيسى هعٌايي ًساضز

 .ّط سِ يه هثلث تطىيل هي زٌّس ٍ زٍض شٌّن هي چطذٌس. عطك، عاضك، هعطَق: فىط هي وٌن

عطك، عاضك، هعطَق ٍ ايي تاض، صساي هَسيمي افىاضم ضا تِ ّن هي ضيعز ٍ تِ : تاظ تىطاض هي وٌن

  .ذَز هعطَف هي وٌس

ّوِ چي آضٍهِ هي چمسض »ّطهَلع وِ فطٍضٌسُ ي ايي هغاظُ ظياز اظ حس ذَضحال است، آٌّگ 

اهطٍظ ّن، اظ آى ضٍظّايي است وِ اٍ تيص اظ حس . هي گصاضز تا ّيجاًص فطٍوص وٌس« ذَضحالن

هي وِ ًوي تَاًن اٍ ضا تثيٌن اها التس تا ضلص زاضز لثاس ّا . ضاز است ٍ احساس ذَضحالي هي وٌس

تا هغاظُ زاض ّن سليمِ ام؛ هي ّن ايي آٌّگ ضا زٍست . ضا تا هي وٌس ٍ زض طثمِ ّا لطاض هي زّس

  .زاضم

توام جوالت عاضماًِ اظ . حَصلِ ام اظ آى ّوِ تىطاض سط هي ضٍز. يه زفعِ ًوي زاًن چِ ام هي ضَز

 .اظ تي واضي تِ حطف ّاي هغاظُ زاض ٍ زٍستص گَش هي زّن. فىطم زٍض هي ضًَس

 .سعيس اهطٍظ وثىت ذطٍس هي ذَاًس -

 .ّن پَلساض است ٍ ّن ذَضگل. لثَل وطز. زيطٍظ ضفتين ذَاستگاضي يه زذتطُ. آضُ -

 جسي؟ ٍ اٍ ّن گَلت ضا ذَضز؟ تا ايي سط ٍ ٍضعت چطَضي تَاًستي هرص ضا تعًي؟  -

ضايس زيگط ووتط تِ هغاظُ تيايس ٍ ضايس ّن سطاغ واض زيگطي . پس تاألذطُ تَاًست هد وسي ضا تعًس

  .احتواالً فطلي ّن تِ حال هي ًوي وٌس. ًوي زاًن. تطٍز

هغاظُ زاض زٍتاضُ سط ٍ ضٍين ضا هطتة هي وٌس ٍ . لثاسن زضهي آيس ٍ لثاسي زيگط جايگعيي هي ضَز

سعي هي وٌس زست ّاين ضا تِ حالت لثل زضتياٍضز اها زستن سط جاي لثليص تالي ًوي هاًس ٍ اظ 

تا هي ولٌجاض هي ضٍز ٍ زض ّواى . ظيط زستاى فطٍضٌسُ سط هي ذَضز ٍ تِ ايي سَ ٍ آى سَ هي پطز



 .«ّط چٌس، عطضِ ي ووه وطزى ضا ّن ًساضي. تِ جاي حطف ظزى تيا ووىن وي»: حال هي گَيس

 !حطف ضا عَض ًىي -

صساي گام ّايص ضا هي ضٌَم وِ تا ًَاذتي تط ظهيي اظ هي . اٍ تاألذطُ زست اظ سط هي تطهي زاضز

 .تك، تك، تك. زٍض هي ضًَس

 تگَين عاضمن ضسُ، تاٍض هي وٌي؟ -

آيا : هي ّن ّوعهاى فىط هي وٌن. زٍستص تطاي لحظِ اي حطفي ًوي ظًس؛ اًگاضي تاٍضش ًوي ضَز

 عطك ٍجَز زاضز؟ تِ چيعي وِ تيي هغاظُ زاض ٍ زذتطُ است هي گَيٌس عطك؟

تَ وِ هي زاًي تِ زٍ ضٍظ ًىطيسُ عطك افساًِ ! ًگَ وِ اظ ايي زذتطّاي پَلساض احساساتي است -

 !ايص فطٍوص هي وٌس

. آّا ضاستي، زاضتن هي گفتن. چِ فطلي هي وٌس؟ هْن ايي است وِ هطا لثَل وطزُ ٍ پَلساض است -

اگط تياين ٍ تثيٌن ايٌجا تِ . ذَب اظش هَاظثت وي. فطزا اظ ايٌجا هي ضٍم، زيگط هغاظُ زست تَست

 .گٌس وطيسُ ضسُ، اظ ايٌجا پطتت هي وٌن تيطٍى

  .ّط زٍ لاُ لاُ هي ذٌسًس. زٍستص پس گطزًي اي تِ هغاظُ زاض ظز. صساي چه هي آيس

  .تعجثي ًساضز. پس زاضز هي ضٍز

ّواًطَض وِ هاضيي ّا اظ جلَي چطون عثَض هي وٌٌس تِ هاًىي . زض ذياالتن هاًىي ٍاض آُ هي وطن

يىي اظ زست ّايص ّن لطع ضسُ ٍ  .چْطُ ي ظيثايي ًساضز. ظى هغاظُ ي ضٍ تِ ضٍيي ًگاُ هي وٌن

هغاظُ . ذيلي ٍلت است وِ هغاظُ ي ضٍ تِ ضٍيي هتطٍن هاًسُ. هاًٌس هطزُ ّا ضٍي ظهيي افتازُ است

 زاض آًجا ّن ضفتِ؟ ضايس اٍ ّن عاضك ضسُ تاضس؟

تاظ لاًع ًوي ضَم ٍ اظ ذَزم هي پطسن تِ چيعي وِ تيي هغاظُ زاض ٍ آى زذتطُ است هي گَيٌس 

 عطك؟ 

  .زٍتاضُ افىاضم ضا تِ سوت آٌّگ هعطَف هي وٌن

ّوِ چي »: ّواًطَض وِ تِ آٌّگ گَش هي زّن، تالش هي وٌن زض افىاضم آٌّگ ضا تىطاض وٌن

حطوتي ضا زض هغاظُ ي ضٍ تِ ضٍيي هطاّسُ هي وٌن ٍ ليچي اي اظ آًجا تِ سوت افىاضم هي « ...آضٍ

يه لحظِ فىط هي وٌن وِ ّواى هاًىي ظى تىاى ذَضزُ اها تعس تِ . آيس ٍ آى ضا لطچ لطع هي وٌس

  .غيطهٌطمي تَزى فىطم پي هي تطم ٍ حطوت ضا تِ هاضيي ّا ًسثت هي زّن

احتواالً . هي ذَاّن تي تَجِ تِ آى اتفاق ّا تِ آٌّگ گَش تسّن اها هي فْون وِ آٌّگ لطع ضسُ

يه تاض زيگط حطوتي ضا زض هغاظُ  .اٍ ٍ ّوىاضش تيطٍى ضفتِ اًس ٍ هاًٌس ّويطِ هي هتَجِ ًطسُ ام

ي ضٍ تِ ضٍ تطريص هي زّن؛ ايي زفعِ سعي هي وٌن زليك تط ًگاُ وٌن اها تا ٍجَز هَتَضي وِ 

جلَي هغاظُ پاضن وطزُ است ٍ هاضيي ّايي وِ حاال تِ ذاطط چطاغ لطهع ايستازُ اًس، ايي واض تمطيثاً 

  .غيطهوىي است

تا ايي ٍجَز، ًوي تَاًن وٌجىاٍي ام ضا ًازيسُ . ّوِ چيع ذيلي ساوت ٍ غيطعازي تِ ًظط هي ضسس

. اها اًگاض ّويي واض توام ًيطٍ ٍ تَاًن ضا اظ هي هي گيطز. ووي زستن تاال هي آيس. ظٍض هي ظًن. تگيطم

تاظ ّن ظٍض هي ظًن، زست چپن تا صسايي پاييي هي . ًوي زاًن. ضايس ّن ٍالعاً ّيچ واضي ًىطزُ ام



  !هي ًفس هي وطن. تِ سرتي ًفس هي وطن. افتس ٍ ٍاغگَى ظهيي هي ذَضم

ًوي زاًن چطا ايي هاضيي ًىثتي حطوت ًوي وٌس؛ . اظ ظيط چطخ ّاي هاضيي تِ ضٍ تِ ضٍ ًگاُ هي وٌن

اظ ظيط ّواى چطخ ّا چطون ضا تِ هغاظُ ي ضٍ تِ ضٍيي هي . ّيچ تطافيىي ايٌمسض طَل ًوي وطس

چطا ايستازُ؟ جَاتي ظيطظيطوي . اٍ زست ّايص ضا تِ پٌجطُ چسثاًسُ. زٍظم ٍ اظ آًجا تِ هاًىي زذتط

اًگاض وِ ّيپٌَتيعم ضسُ تاضن ذَزم ضا . زض هغعم پاسد هي زّس وِ هٌتظط هي است وِ تِ اٍ تپيًَسم

ون ون ذَزم ضا . اظ هياى سٌگفطش ّا جلَ هي وطن ٍ توام تسى پالستيىي ام پط اظ ذطاش هي ضَز

تعساز ظيازي هاضيي . هغاظُ اٍ ضٍ تِ ضٍين. هغاظُ پطت سط هي است. اظ جا هي وٌن ٍ هي ايستن

آضام آضام ضاُ هي افتن وِ زست چپن وِ . زلگطم هي ضَم. تيٌواى ايستازُ اًس ٍ اٍ ٌَّظ ّواًجاست

تاظ اظ جاين تلٌس هي ضَم ٍ ايي تاض سىٌسضي . افتازُ تَز، ظيط پاين گيط هي وٌس ٍ ظهيي هي ذَضم

آًمسض  .ّط لحظِ زاضم تِ اٍ ًعزيه تط هي ضَم. يه لسم، زٍ لسم. ذَضاى عطض ذياتاى ضا هي زٍم

ضيطِ ذطز هي ضَز ٍ هي  .تِ ضيطِ هي ذَضم. هي زٍم وِ زيگط ظهاى ٍ هىاى تطاين هعٌايي ًساضز

 .تلپي ضٍي وف هغاظُ اٍ هي افتن

تِ سرتي زست ضاستن وِ سط جايص تالي هاًسُ است ضا . اٍ ايٌجاست. ًگاّي تِ اططاف هي اًساظم

. تِ صَضتص تطاي هستي طَالًي ذيطُ هي ضَم. حطوت هي زّن ٍ تِ زست چپ هاًىي گيط هي زّن

اسوص چِ تَز؟ چطا ّيچگاُ اظ هغاظُ زاض . تطذالف چيعي وِ فىط هي وطزم صَضت ظيثايي زاضز

ًپطسيسُ تَزم اسن آى يىي هاًىي چيست؟ حاال چگًَِ اٍ ضا ذطاب وٌن؟ سعي هي وٌن تِ افىاضم 

 .«هٌتظطت تَزم. تاألذطُ آهسي»: اٍ ّن پاسد هي زّس. تْايي ًسّن، تِ اٍ لثرٌس هي ظًن

 .«زاضم ذَاب هي تيٌن. ًوي تَاًن حاال ضا تاٍض وٌن»: تا ضگفتي هي گَين. ٌَّظ ّن تاٍضم ًوي ضَز

 !تِ آى جا ًگاُ وي! ًگاُ وي. ًِ، ذَاب ًوي تيٌي -

 .اًگاض هي تَاًن تاٍض وٌن. تِ اططاف ًگاُ هي وٌن

اًساى ّا، هاضيي ّا ٍ ضّگصضاى ايستازُ اًس؛ ًِ هي تَاًٌس ضاُ تطًٍس، ًِ هي تَاًٌس صحثت وٌٌس ٍ ًِ 

 .هي تَاًٌس احساس وٌٌس

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاياى


