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فىز ثٝ ایٙىٝ آیب اٚ ٘یش ٕٞب٘ٙذ ٔٗ ٔزا دٚست دارد؟! دٜ ثٛدْ. در ٔیبٖ ا٘جٛٞی اس فىزٞبی پّیذ خٛد را ٌٓ وز

ِٚی ٞز دفعٝ ثب ایٙىٝ ٔی دا٘ستٓ ایٗ احسبس فمظ ٘صیت ٔٗ است أب در آٖ ٌٛضٝ ٞبی تبریه دِٓ چزاغی 

 رٚضٗ ٔی ضذ ٚ ثٝ رٚضٙبیی ثعذ اس تبریىی أیذٚار ٔی ضذْ.

خت س٘ذٌی ٚ تبٔیٗ ٔخبرج تحصیُ ٚارد دا٘طٍبٜ وبرضٙبسی ضیٕی ثٛدْ. ثعذ اس ٌذرا٘ذٖ دٚرٜ ٞبی س 3تزْ 

 آٖ  تٕبْ ٔحبسجبت ٚ آرسٚٞبی ٔٗ اس ضذٜ ثٛدْ. أب ٕٞٝ چیش اس ِحظٝ ی ٚرٚرد ٔٗ ثٝ والس تغییز وزد.

ِحظٝ ثٝ ثعذ عٛض ضذ. ثّٝ، آٖ رٚس در والس ٍ٘بٞی را دیذْ وٝ ثب ٍ٘بٞٓ ٌزٜ خٛردٜ ثٛد. ثزای ٔذتی چطٓ 

ٞٓ چیزٜ ٚ دست ٞب ثٝ ٞٓ ٌیزٜ ضذٜ ثٛد. ٚلتی وٝ ثٝ خٛد آٔذیٓ ٍ٘بٜ ٞبی ٞب ثٝ ٞٓ خیزٜ ٚ لّت ٞب ثٝ 

سیبدی را دیذیٓ وٝ رٚی ٔب لفُ ضذٜ ثٛد. اس آٖ رٚس ثٛد وٝ لّجٓ ِزسیذ، دستٓ رٚ ضذ، عمّٓ دٚر ضذ ٚ ٍ٘بٞٓ 

ا ثبختٝ در والس درس دِٓ رثبس ضذ. اٚ را ٔی خٛاستٓ،  ٞز ِحظٝ ٚ ٞز ثب٘یٝ، ثٝ اٚ فىز ٔی وزدْ. آری، ٔٗ 

ٖ سٔبٖ وٝ اٚ ثز ٔٗ ٍ٘بٜ ٔیىزد عطك را در ٚجٛد خٛد احسبس ٔی وزدْ. اٍ٘بر تٕبْ ٍ٘بٜ ٞبی د٘یب ثٝ ثٛدْ. آ

دلت ٔی وزدْ تب وبر اضتجبٞی ا٘جبْ ٘ذٞٓ. اس ایٗ ٕٞٝ خٛضجختی ٚ دِذادٌی ضبد  ، ثزای ٕٞیٗسٛی ٔٗ ثٛد

ایٙىٝ یه رٚس وٝ در حیبت دا٘طٍبٜ ثب خٛد  ثٛدْ ِٚی صذافسٛس وٝ اس دَ یبر ٞیچ ٘طب٘ٝ ای ٕ٘ی دیذْ. تب

س سزْ پزیذ، ثٝ ٔٗ ثٝ یه ثبرٜ اٚ را در پطت سز خٛد یبفتٓ. ٘بٌٟبٖ دستٓ ِزسیذ، عمُ اخّٛت وزدٜ ثٛدْ 

ضذ، آٔذ ٚ در وٙبر ٔٗ ٘طست. سیجبیی ٚ عغز ٚ ثٛی آٖ دختز را تب ثحبَ ٞیچ وجب ٘ذیذٜ ثٛدْ. چٙبٖ ٘شدیه 

چطٓ ٞبیٓ را ٔی ثٙذْ ٚ ثٝ ٚجٛد اٚ فىز ٔیىٙٓ عغز خیبِص فضبی دِٓ را پز داضت وٝ ٞزٚلت  عغز ٚ ثٛیی

د ٚ ٘بخٛدآٌبٜ دِٓ ثٝ یىجبرٜ خبِی ٔی ٛذ، اضىٟبیٓ خیس ٔی ضٙذ ٚ ثٛیص در ٔطبٔٓ سٍٙیٙی ٔی ؤی وٙ

د ٚ ٔٗ ثیطتز احسبس ضزْ ٔی وزدْ. ٕ٘ی تٛا٘ستٓ حزفٓ را ثٍٛیٓ. ٛد. خٛدش را ثٝ ٔٗ ٘شدیىتز ٔی وزض

أب احسبسٓ ثب حزوبتٓ ٕٞبًٞٙ " ! ثطىٗ ٚ ثزٚ جّٛ"دٚستٓ ٔب را اس دٚر سیز ٘ظز داضت، ثّٙذ فزیبد سد؛ 

تزس اس ایٙىٝ اٚ چٙیٗ حسی زا اس ایٗ وبر ٚأیذاضت. زٚرْ را ثطىٙٓ. تزسی در ٚجٛدْ ٔ٘جٛد، ٕ٘ی تٛا٘ستٓ غ

سجت ثٝ ٔٗ ٘ذاضتٝ ثبضذ. تزس اس ایٙىٝ اٚ ٔزا پس ثش٘ذ، ٚ تزس اس ایٙىٝ غزٚر ضىستٝ اْ ٞیچ ٚلت را ٘

 درست ٘طٛد.

ثزای ٔذتی سبوت ٘طست ٚ حزفی ٘شد، تب ایٙىٝ وسی صذایص وزد ٚ اٚ را ثب خٛد ثزد. سزْ را ثزٌزدا٘ذْ ٚ 

ٔٗ ٌزفت. خٛاستٓ چیشی ثٍٛیٓ أب داضتٓ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ ٔی وزدْ، اٍ٘بر وٝ فزضتٝ ی ٔزي آٔذ ٚ اٚ را اس 

تزسیذٜ ثٛدْ، لّجٓ داضت اس جب وٙذٜ ٔی ضذ. ثزای ِحظٝ ای ثزٌطت ٚ پطتص را ٍ٘بٜ وزد، ثزای چٙذٔیٗ 

أب وبری ثٝ جش ٍ٘بٜ وزدٖ اس دستٓ سبختٝ  در ٞٓ ٌزٜ خٛرد ٘یش دِٟبیٕبٖ ایٗ ثبر ثبر  ٘ٝ تٟٙب ٍ٘بٜ ٞب ثّىٝ

 ٘جٛد. فمظ ٍ٘بٜ ٚ ٍ٘بٜ ٚ.... . 

اس جبیٓ ثّٙذ ضذْ ٚ ثٝ  ،ٚ احسبسی پز اس ویٙٝ ٚ عصجب٘یت اس خٛدْ ٚ اس تزسٓ ،ب دِی آوٙذٜ اس غٓ ٚ ا٘ذٜٚث

سٛی دٚستٓ ثبسٌطتٓ. حسزت ٚلت ٚ فزصتی را وٝ اس دست رفتٝ ثٛد ٔی خٛردْ، أب چٝ ٔی ضٛد وزد. 



ه رٚس وٝ در ٔحٛعٝ ی رٚسٞب ثٝ ٕٞیٗ ٔٙٛاَ ٌذضت ٚ ٞز رٚس سخت تز اس رٚس لجُ سپزی ضذ، تب ایٙىٝ ی

دا٘طٍبٜ ٘طستٝ ثٛدْ دیذْ وٝ اٚ دارد ثٝ سٕت ٔٗ ٔی آیذ. اَٚ فىز وزدْ تٕٛٞی ثیص ٘یست ٚ ضبیذ فىز ٚ 

خیبَ اٚ در تصٛراتٓ اثز ٌذاضتٝ أب ٞز ِحظٝ ٔیذیذْ وٝ ثٝ ٔٗ ٘شدیىتز ٔی ضٛد. تٛٞٓ ٘جٛد، اٚ ٚالعی ثٛد ٚ 

ت آٔبدٜ وزدٜ ثٛد ٚ ٔی خٛاست آٖ را ثٝ ٔٗ ثٍٛیذ. اس داضت ثٝ سٕت ٔٗ ٔی آٔذ. اٍ٘بر حزفی را رٚی ِ

چٟزٜ اش ٔی تٛاٖ خٛا٘ذ وٝ اس تصٕیٕی وٝ ٌزفتٝ چٙذاٖ ٔغٕئٗ ٘یست ٚ در ا٘جبْ آٖ تزدیذ دارد. چٟزٜ 

اش در ٞٓ ثٛد. ثٝ ٔٗ ٘شدیىتز ضذ، رٍ٘ص پزیذ. ٔٗ ٕٞچٙبٖ ٔبت ٚ ٔجٟٛت ٔب٘ذٜ ثٛدْ. ٕ٘ی تٛا٘ستٓ ثبٚر 

ٛی ٔٗ لذْ ثزداضتٝ. ثالخزٜ ثٝ ٔٗ رسیذ، ٘فسی عٕیك وطیذ سپس ثب خٛ٘سزدی وٙٓ ثبر دیٍز اٚ ثٝ س

ٌفت: خذاٍٟ٘ذار آلبی ٔغزٚر! سپس پطتص را ثٝ ٔٗ وزد ٚ اس ٕٞبٖ راٞی وٝ آٔذٜ ثٛد ثزٌطت. دٞب٘ٓ ثبس 

 ٕ٘ی دا٘ستٓ خٛضحبَ ثبضٓ یب ٍ٘زاٖ. اسٔب٘ذٜ ثٛد، اٍ٘بر حزفی ٔی خٛاستٓ ثش٘ٓ أب سثب٘ٓ لفُ ضذٜ ثٛد. 

خٛضحبَ ثٛدْ ٚ اس عزفی ٍ٘زاٖ  عزفی اس ایٙىٝ ثزایٓ اثجبت ضذٜ ثٛد اٚ ٞٓ ثٝ ٔٗ ٚ احسبسٓ فىز ٔی وٙذ

ثٛدْ وٝ چزا اس ٔٗ خذاحبفظی وزد. آٖ رٚس ثیطتز ثجبی ایٙىٝ ٍ٘زاٖ ثبضٓ خٛضحبَ ثٛدْ. ثب خٛدْ فىز ٔی 

ارْ. ثب خٛدْ تٕزیٗ ٔی وزدْ ٚ وزدْ وٝ چٍٛ٘ٝ ٚلتی ثب اٚ رٚثزٚ ضذْ سز صحجت را ثبس وٙٓ ٚ پب پیص ثٍذ

وّٙجبر ٔی رفتٓ. ٌبٞی ٔی ٌفتٓ ثٟتز است ایٗ حزف را ثش٘ٓ ٚ ٌبٞی راٞی ثٟتز پیذا ٔی وزدْ. ٔغٕئٗ 

٘جٛدْ وٝ وبرْ درست است یب ٘ٝ، فمظ ٔی خٛاستٓ رٚس ثعذ فزا ثزسذ ٚ ثب اٚ حزف ثش٘ٓ. آری، تصٕیٓ خٛدْ را 

ٖ ضت اس ضذت استزس ٚ ٞیجبٖ تب صجح آسٓ را ثٝ اٚ ثٍٛیٓ. ٌزفتٝ ثٛدْ. ایٙذفعٝ دیٍز ٔی خٛاٞٓ احسب

ثیذار ثٛدْ ٚ خٛاثٓ ٘جزد. ضت عٛال٘ی ثٛد. ثالخزٜ آٖ ضت تٕبْ ضذ ٚ صجح ضذ. ِجبسٟبی سیجبیٓ را پٛضیذْ ٚ 

خٛد را آراستٝ وزدْ ٚ ٕٞزا ثب یه دستٝ ٌُ ثب ٞیجبٖ ثٝ دا٘طٍبٜ رفتٓ. آٖ رٚس حٛصّٝ ی والس ٘ذاضتٓ، 

ظٟز ر ثیزٖٚ دا٘طٍبٜ یه جب پیذا وزدْ ٘طستٓ ٚٔٙتظز ٔب٘ذْ تب ثعذ اس والس ثٝ پیص اٚ ثزْٚ. ثزای ٕٞیٗ د

ثٛد ٚ ٞٛا ٌزْ. جّٛی دا٘طٍبٜ ٔٙتظز ٔب٘ذْ، والس تٕبْ ضذ، ٕٞٝ ی ثچٝ ٞبی والس ثیزٖٚ آٔذ٘ذ جش اٚ، ثبس 

ٍزاٖ ثٛدْ. در ٕٞیٗ ٞٓ ٔٙتظز ٔب٘ذْ أب ٘یبٔذ. وٓ وٓ داضت احسبس ثذی ثٝ ٔٗ دست ٔیذاد. ٔضغزة ٚ ٘

جّٛی ٔٗ پبرن وزد. ٔزدی جٛاٖ اس آٖ پیبدٜ ضذ ٚ ثب لیبفٝ ای آدْ حسبثی ٚ خٛش  یحیٗ دیذْ وٝ ٔبضیٙ

ا٘ذاْ اس جّٛی ٔٗ رد ضذ. ثٝ سبعتٓ ٍ٘بٜ وزدْ، خیّی دیز ضذٜ ثٛد. خٛاستٓ ٚارد دا٘طٍبٜ ثطْٛ ٚ خٛدْ اٚ را 

آٔذ، أب......، أب اٚ ثب آٖ ٔزد جٙتّٕٗ آٔذ. دست در  پیذا وٙٓ وٝ در ٕٞیٗ ِحظٝ ثالخزٜ پیذایص ضذ. اٚ

دست، خٙذٜ وٙبٖ اس جّٛی ٔٗ رد ضذ، چطٕص ثٝ ٔٗ افتبد ثب ٌّی وٝ در دست داضتٓ ٚ ثب ِجبس ٞبی 

سیجبیی وٝ پٛضیذٜ ثٛدْ. أب ای وبش ٘ذیذٜ ثٛد! ای وبش ٔٗ ٘یش اٚ را ٘ذیذٜ ثٛدْ، ٚ ای وبش ٞیچ ٚلت 

اضىٟبیص را وٝ چٍٛ٘ٝ ت را ٍ٘بٜ وٙذ، أب ٔٗ ٔیذیذْ ٕ٘ی تٛا٘ست ثزٌزدد ٚ عم ٕٞذیٍز را ٘ذیذٜ ثٛدیٓ.

ٔیذیذْ وٝ چٍٛ٘ٝ دستص را ثٝ ثٟب٘ٝ ی پبن وزدٖ ٌزد ٚ خبن اس چطٕص ثبال ٔی ٕٞزاٜ ثب ثبد ٔی رلصٙذ. 

ا اس دیذ ثزد  ٚ اضه ٞبیص را خیّی سیزوب٘ٝ پبن  ٔی وزد، أب اضه ٞبیص ثیطتز اس آٖ ثٛد وٝ ٘تٛا٘ذ آٖ ٞب ر

آٖ ٔزد پٟٙبٖ وٙذ. ٔیذیذْ وٝ چٍٛ٘ٝ عضالتص سست ضذٜ ثٛد ٚ تٛاٖ راٜ رفتٗ ٘ذاضت. دیذْ وٝ آٖ ٔزد 



دستص را ثٝ دٚرش حّمٝ وزد تب اٚ را در آغٛش ثٍیزد ٚ ثٝ اٚ دِذاری دٞذ أب اٚ دستص را پس سد. اٍ٘بر فمظ 

ا٘ستٓ ثىٙٓ. خٛدش را ثٝ سختی تب ٔبضیٗ آغٛش ٔٗ را ٔی خٛاست. ٕٞٝ ی ایٟٙب را ٔیذیذْ أب وبری ٕ٘یتٛ

. ٔزد سعی داضت دِیُ ٌزیٝ ی اٚ را ثفٟٕذ اٚ اس ٌزیٝ ٔی وزدٕٞب٘ٙذ اثز ثٟبر رسب٘ذ أب ٕٞبٖ جب ٘طست، 

ٌفتٙص اجتٙبة ٔی وزد. خٛدْ را جّٛتز رسب٘ذْ تب حزفٟبیص را ثطْٙٛ. جّٕٝ ای ضٙیذْ وٝ ثبعث ضذ آ٘جب 

 !............، دیز آٔذی.........ٚ ٌزیٝ وٙبٖ سیزِت ٔیٍفت؛ دیز آٔذیرا تزن وٙٓ ٚ ٞیچٛلت ثزٍ٘زدْ. ا

دستٝ ٌُ را رٚی سٔیٗ ٌذاضتٓ، ٚ اس آ٘جب دٚر ضذْ. آٖ ٔٛلع پطت سزْ را ٍ٘بٜ ٘ىزدْ أب خٛة ٔی تٛا٘ستٓ 

ٚ آًٞٙ دِخٛاٞٓ را پخص  ٍ٘بٜ ٞبیص را ثٝ د٘جبِٓ حس وٙٓ. ٞٙذسفزی را در آٚردْ ٚ در ٌٛضٓ لزار دادْ

  وزدْ. آراْ آراْ اضه ٔیزیختٓ ٚ ثب آًٞٙ ٕٞخٛا٘ی ٔی وزدْ.

 ٔی ضذ اس ثٛدٖ تٛ عبِٕی تزا٘ٝ سبخت                             وٟٙٝ ٞب رٚ تبسٜ وزد اس تٛ یه ثٟب٘ٝ سبخت

 ثب تٛ ٔیطذ وٝ صذاْ ٕٞٝ جب رٚپز وٙٝ                             تب لیبٔت اسٓ ٔب لصٝ ٞب رٚ پز وٙٝ

 أب خیّی دیز دٚ٘ستٓ وٝ فمظ عزٚسىی                           وٛر ٚ وز، ثبسیچٝ ثبد، ٔثُ یه ثبدثبدوی

 تٛ رٚ خیّی دیز ضٙبختٓ ٚلتی وٝ تْٕٛ ضذْ                      دَ سپزدٖ ثٝ عزٚسه ٔٙٛ ٌٓ وزد تٛ خٛدْ

 

سدْ اس آ٘جب دٚرتز ٔی ضذْ ٚ دیٍز ٞیچ ایٗ ضعز سز٘ٛضت ٔٗ ثٛد، س٘ذٌی ٘بٔٝ ٔٗ ثٛد. در حبِی وٝ لذْ ٔی 

ٚلت ثٝ آ٘جب ثزٍ٘طتٓ. دا٘طٍبٜ ثٝ ٔٗ ثشرٌتزیٗ درس را داد، درس عبضمی! ثٝ ٔٗ آٔٛخت وٝ در عطك ٚ 

ٚ لجُ اس آ٘ىٝ خیّی دیز ضٛد ثبیذ  دِذادٌی غزٚر ٚ تىجز جبیی ٘ذارد. احسبسبت را ٘جبیذ در دَ ٍ٘ٝ داضت

درس ثشرٌتزی آٔٛخت. ٞیچ ٚلت ٘جبیذ ثٝ عزٚسه دَ ثبخت، چٖٛ  ثیبٖ وزد. أب ایٗ آًٞٙ ستبر ثٝ ٔٗ

ثبعث ٔی ضٛد وٝ خٛدْ را در خٛدْ ٌٓ وٙٓ ٚ ٚلتی ٔیذا٘ٓ وٝ اٚ عزٚسىی ثیص ٘جٛدٜ وٝ دیٍز خیّی دیز 

 ضذٜ.

أب سز٘ٛضت ٔٗ فزق ٔی وٙذ، در ایٙجب ضخص ٔغزٚر ٔٗ ثٛدْ، عزٚسه ٔٗ ثٛدْ! ٔٗ ٔب٘ٙذ عزٚسىی ثٛدْ 

ٛدش سیجبست ٚ حزفی ثزای ٌفتٗ ٘ذارد. ٔٗ عزٚسىی ثٛدْ وٝ در ثیبٖ احسبسبتص ٔطىُ وٝ فمظ ثزای خ

داضت. ٔٗ سٝ تزْ دا٘طٍبٜ را ثٝ خبعز عطك ٚ عبضمی ٔطزٚط ضذْ، اس دا٘طٍبٜ ا٘صزاف دادْ، ٚ آخز 

ثی حزوت ثٛدْ ٚ احسبسٓ را در  د أب ٔٗ عزٚسىیاحسبسٓ را در خٛدْ ریختٓ. اٚ اس ٔٗ خذاحبفظی وز

 آٔذٜ ثٛدْ. دیز لبیٓ وزدْ. ٚلتی خٛدْ را ضٙبختٓ وٝ دیٍز خیّی خٛدْ

 اوٖٙٛ اٚ ثب یبرش ٞست ٚ ٔٗ ٕٞچٙبٖ در فىز اٚ........


