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اميرحسن چهلتن
تب تٞي خب ٠ٛثٞد ،اكسشد ٟثٞد .ث ٠خيبثبٗ ٠ً ٙيسكت ٞٛثت دّضٞسٗ ٟيضذ .دّضٞسٟاي ً ٠ت٘بٗي ٛذاضت ٝ
ُب ٟچٜب ٙضذت ٗيُشكت ً ٠دٓص ٗيخٞاست اص حٔوٗٞص ثيش ٙٝثيبيذ .كشيجشص ث٢ب ٠ٛثٞد .خٞدش ٖ١
ٗيداٛست ً ٠دسٝؽ ُلت ٠ثٞدٛذ اٗب ديِش اي ٚثي٘بسي ثب اٗ ٝبٛذ ٟثٞد؛ اي ٠ً ٚتٞي خيبثب ٙثشٗيُطتُ ،بٝ ٟ
ثيُب ٟثشٗيُطت  ٝث ٠صٛذُيص ِٛبٗ ٟيًشد ٝ .چٜذ ثبس ضذ ٟثٞد ثب ٗشدٗيً ٠اص س ٝث ٠سٗ ٝيآٗذٛذ ،تصبدف
ًٜذ  ٝيٌجبس حتب ثب يي دٝچشخ ٠سٞاس .اؿٔت ث٢ص ثذ  ٝثيشاٗ ٟيُلتٜذ١ .ش ثبس  ٖ١آجت ٠اي ٚآهبي ٗتي ٚثٞد ً٠
صٗي ٚخٞسد ٟثٞد ٘١ ٝيط ٠ثشخبست ٠ثٞد  ٝپيص اص آٗ ٠ٌٛتٞخ ٠سش ٝ ٝظغ خٞدش ثبضذ ،يؼٜي ثب ٘١ب ٙسش ٝ
ٝظغ خبى  ٝخُٔي ثشخبست ٠ثٞد  ٝضشٝع ًشد ٟثٞد ث ٠ػزسخٞا١ي.
دستص ٗياٛذاختٜذ  ٝحذاهٔص اي ٚثٞد ً ٠ث٢ص ثِٞيٜذ ،حٞاست ًدبست ػ٘ ٞخب!ٙ
تٞي خيبثب ،ٙصٗبٗ ُٖ ٙيضذ .صٗبٗ ُٖ ٙيضذ  ٝا٘١ ٝچٜب ٠ً ٙثشُطت ٠ثٞد تب ث ٠صٛذُيص ِٛبًٜ ٟذ يٌجبسٟ
خٞدش سا سٝي ٛيٌ٘ت پبسى ٗيديذ .سٝي ٘١بٛ ٙيٌ٘تي ً٘١ ٠يطٗ ٠يٛطستٗ .يٛطست ٗ ٝيٛطست تب
دّضٞس ٟيٌ ٞ٢اص خب ٗيًٜذشٌٜٛ .ذ كشيجشص تٔلًٜ ٚذ  ٝيب  ...يب اي ٠ٌٜهٜبسي١ب آة  ٝدا ٠ٛداسٛذ؟
هٜبسي١ب آجت ٠سٝص پيص ٗشد ٟثٞدٛذً .ق هلس اكتبد ٟثٞدٛذ ٗ ٝشد ٟثٞدٛذ  ٝاٗشٝص صجح ٗذت٢ب ثبالي سش
هلس خبٓي ايستبد؛ ٜٗتظش ًسي ثٞد تب ػبهجت خجش ٗشٍ ٛبؿبكْ هٜبسي١ب سا اػالٕ ًٜذ ٝ .خب ٖٛخٞا١شي ً ٠ثشاي
ثشداضت ٚسجذ ث٢ٗ ٠تبثي آٗذ ٟثٞد ،كوػ ُلت ٠ثٞد ٗ :تأسلٖٗ .ثْ اي ٠ٌٜدٝثبس ٟضشٝع ضذ ٟاست.
آهبي ٗتيٗ ٚيخٞاست ثشاي خٔت ٘١ذسدي ثيطتش ٘١سبي ٠ثِٞيذٓٝ ،ي آخش آ٢ٛب يبدُبس كشيجشص ثٞدٛذ اٗب خبٖٛ
خٞا١شي سجذ سا تبح تبح ث ٠ديٞاس ًٞثيذ ٟثٞد  ٝسكت ٠ثٞد.
پبسى خٔٞت ثٞد كوػ صٛي آٛسٞتش سٝي ٛيٌ٘ت ٛطست ٠ثٞد  ٝثبكتٜي ٗيثبكت  ...تٞي خب٘١ ٖ١ ٠ٛيٜؽٞس ثٞد.
١ش ٝهت ٗئ١٠بي ثبكتٜي صٛص سا ديذ ٟثٞد ثيدس َٛث ٠يبدش اكتبد ٟثٞد ،تب آ ٠ٌٛػبهجت آ٢ٛب سا ثب ٘١بٙ
تٌ٠ي ٛيٖ ثبكت١٠ُٓٞٔ ٝ ٠بي پط٘ي تٞي ً٘ذ پ٢ٜبً ٙشد .يبد ص ٠ً ٙث ٠دٛجبّ ٗئ١٠بي ثبكتٜي آٗذ ٟثٞدٛ ،ي٘٠
ضت١بيي سا ث ٠خبؼشش آٝسد ً ٠صٛ ٙبُ٢ب ٙثٜٔذ ٗيضذ  ٝيي سبػت ت٘بٕ ٗثْ ؼلٔي ١ن ١ن ُشيٗ ٠يًشد.
ُشي ٠ً ٠ت٘بٕ ٗيضذٗ ،يخٞاثيذ .ثؼذ ٞٛثت دّضٞسٟي آهبي ٗتي ٚثٞد .دّضٞسٝ ٝ ٟسٞاس يؼٜي ثذتشيٚ
ٗشض١بي دٛيب! ٠٘١ي دس١ب سا اٗتحبٗ ٙيًشد .چلت پٜدش١ٟب سا ثبص ٗيًشد  ٝدٝثبسٗ ٟيثستُٞ .ش ث٠
ديٞاس١ب ٗيچسجبٛذ  ٝػبهجت خٞة ً ٠خستٗ ٠يضذ ،پبٝسچي ٚپبٝسچي ٚث ٠ثستش ٗيسكت.
سٝص١ب خشأت ٘ٛيًشد ث ٠خيبثب ٙثشٝد .اص پٔيس ٗيتشسيذ .دست خٞدش ٛجٞد .خٞسي ٗيتشسيذ ً ٠اِٛب س
دٝتب سش ثشيذ ٟتٞي خيت١بيص پ٢ٜبً ٙشد ٟاست .اي ٚثي٘بسي ث ٠صٛص  ٖ١سشايت ًشد .خبٗ ٕٞٛتي ٚپٔيس سا
ًٗ ٠يديذ ًيلص سا ٗحٌٖ صيش ثـْ ٗيكطشد ُ ٝب ٟثشٗيُطت ث ٠ساِٛ ٟبٗ ٟيًشد  ٝث ٠دٛجبّ هؽشات خٛٞي

ٗيُطت ً ٌٚ٘ٗ ٠ثٞد اص ٘١ب ٙچيضي ً ٠تٞي ًيلص ٛذاضت ث ٠سٝي صٗي ٚچٌيذ ٟثبضذ .
 ٝآٞٛهت ثشُطت ٚػبدت ضذ .ثشاي ص ٝ ٙض١ٞش١ ،ش د .ٝچ ٠تٞي خيبثب ،ٙچ ٠تٞي خب .٠ٛچ ٠پٔيس ثبضذ ،چ٠
ٛجبضذ .حتب تٞي اتبم خٞاة  ٖ١ثشٗيُطتٜذ  ٝپطت سشضب ٙسا ِٛبٗ ٟيًشدٛذ  ٝاِٛبس دسست دس ٘١يٓ ٚحظبت
ثٞد ًٗ ٠يتٞاٛستٜذ صٛذُيضب ٙسا ػبهجت ًطق ًٜٜذ .ثش ٗيُطتٜذُ،ب ٝ ٟثيِب ٟثش ٗيُطتٜذ  ٝث ٠صٛذُيضبٙ
ِٛبٗ ٟيًشدٛذ.
ثؼذ اص آ ٙثبس ديِش  ٝاي ٚثبس ثب ٝسٞاسي ثيسبثو ٠ث ٠پبًسبصي خب ٠ٛپشداخت .خٞدش سا اص ضش ثوي٠ي ًتبة١ب
 ٖ١خالظ ًشد٠٘١ .ي ًتبث٢ب سا دٝس سيخت .حتب ًتبة١بي آضپضي يب ثبؿجبٛي ساٝ .هتي ٠٘١ي ًتبة١ب سا تٞي
ًيس٠ي صثبٓ ٠سيخت  ٝسشضب ٙسا ثست ،ثً ٠تبثخب٠ٛي خبٓي تٌي ٠داد ٛ ٝلسي ث ٠ساحتي ًطيذ  .ديِش ػصش١ب
سٝصٛبٗٛ ٠خشيذٗ .ؼٔٛ ٕٞجٞد ًسبٛي ً ٠اٗشٝص تٞي سٝصٛبٗ١٠ب ٗوبٓٗ ٠يٞٛيسٜذ ،كشدا چٌبس ٟاص آة دسثيبيٜذ.
حتب سٝصٛبٗ١٠بي ًق ُٜد١٠ب سا  ٖ١ثشداضت  ٝخبيطبٛ ٙبئ ٙٞيب ًبؿز سِٛي ُزاضت  ٝدس يي ثؼذاصظ٢ش ٝهتي
ٗطـ ّٞخب ث ٠خبيي ثست١٠بي تٞي ُٜد ٠ثٞد ،يٌٞ١ ٞ٢س ًشد دس خؼج٠اي سا ً ٠د ٝديس چيٜي هذي٘يسا دس آٙ
٢ِٛذاسي ٗيًشد ،ثبص ًٜذ  ٝث ٠ديس١بي ُْ ٗشؿي ِٛب١ي ثيٜذاصد .ديس١ب يبدُبس ٗبدسش ثٞد  ٝاص تشس آ٠ٌٛ
ثطٌٜٜذ اص سبٓ٢ب پيص آ٢ٛب سا اص دست ثًٜ ٠بس ُزاضت ٠ثٞد .دس خؼج ٠سا ً ٠ثبص ًشد ٛضديي ثٞد اص ٝحطت سٌت٠
ًٜذ .دسست دس خبيي ً ٠سٝصٛبٗ ٠خ٘غ ٗيضذ  ٝث ٠پطت ديس ٗيسكت ثب تيتشي دسضت ٞٛضت ٠ضذ ٟثٞد:
ح٘بس٠ي سيب ٌْ١ثب حعٞس د٢١ب ١ضاس ...
آهبي ٗتيٝ ٚهتي سش ثٜٔذ ًشد ٘١سشش ثب چطٖ١بي ٝحطت صد ٟتٞي دسُب ٟايستبد ٟثٞد ٗ ٝيٓشصيذ .آهبي
ٗتي ٚيويً ٚشد ،ػبهجت خجش ضٗٞياص كشيجشص سسيذ ٟاست .اٗب خبٗ ٕٞٛتي ٚثب دست اضبسٟاي ًشد  ٝض١ٞشش
سا ث ٠پبي ُٜد ٠ثشد.
سٝصٛبٗ ٠سا سٞصاٛذٛذ  ٝخبًستشش سا تٞي چب ٟسيختٜذ.
آٓج ٕٞػٌس١ب سا ثب ِٛب١ي تبصٗ ٟشٝس ًشد  ٝحتب ٠٘١ي ٛبٗ١٠بيي سا ً ٠دس ٠٘١ي ػ٘ش  ٠ِٛداضت ٠ثٞد ث ٠دٝس
سيخت .ػٌسي اص ٗتي ٚدس سبّ١بي ُزضت ٠دس ٗيذا ٙضطٖ ث ٚ٘٢سضت .حتب پطت ػٌس١ب سا ِٛ ٖ١بٟ
ٗيًشدٗ .يتشسيذ ٗجبدا دس صاٝي١٠بي پ٢ٜب ٙتصبٝيش چيضي اص ِٛب١ص ٗخلي ٗبٛذ ٟثبضذٛ .بٗ١٠ب سا٠٘١ ،ي
ٛبٗ١٠ب سا دٝس سيختٝ ،هتي ً ٠دس ٛبٗ ٠اي اص خٞا١شصاد ٟاش خٞاٛذ :داسيٖ خٞدٗب ٙسا ثشاي ت٘شيٜبت ٝسصضي
سٝص چ٢بسٕ آثب…ٙ
ديِش ١يچ چيض ٘ٛيخٞاست؛  ٠ٛػٌسٛ ٠ٛ ،بٗ ٠ٛ ،٠خبؼش١ .ٟيچ چيض! ث ٠سشاؽ دكتشچ١٠بي تٔل ٖ١ ٚسكت١ .ش
س ٠تب سا ثب ٝسٞاس ِٛبً ٟشد .ض٘بس١ٟبي ٛبآضٜب سا دٝس سيخت  ٝاص تشس آ ٠ٌٛآضٜبيب ٙدٝستش دس ٗذتي ً ٠اص
ايطب ٙخجش ٛذاضت ٠است تٔل ٚسا ثً ٠سي ٝاُزاس ًشد ٟثبضٜذ ً ٠اص ٗب١يت اكٌبسضب٘ٛ ٙيتٞاٛست اؼالػي
داضت ٠ثبضذ ثب ٠٘١ي آ٢ٛب ت٘بس ُشكت  ٝاؼ٘يٜب ٙحبصْ ًشد ً ٠تٔلٚضب ٙسا ٝاُزاس ٌٛشدٟاٛذ  ٝكؼالً ٖ١
چٜي ٚتص٘ي٘ي ٛذاسٛذ .اٗب ايً ٚبكي ٛجٞد .ا ٝچؽٞس ٗيتٞاٛست ثل٘٢ذ ً ٠ثچ١٠بي پسشػ٘ٞي ٛبتٜي ٗتي٠ً ٚ
حبال ثشاي خٞدضب ٙثضسٍ ضذٟاٛذ  ٝث ٠داٛطِبٗ ٟيسٛٝذ داساي چ ٠خٞس ؼشص كٌشياٛذ  ٝدس ُزضت١٠بي دٝس يب
ٛضديي ثً ٠ذإ خشيب ٙسيبسي ُشايص داضت٠اٛذ … يب  ٟٞٛخبٓ١٠بي خٞدش؟ پس  ٠٘١سا دٝس سيخت٠٘١ .ي

دكتشچ١٠بي تٔل ٚسا ٠٘١ .چيض سا.
تٞي ًٞچ ٝ ٠خيبثب ٙاص ٗشدٕ ٗيُشيخت .تٞي صق١بي ؼٞيْ ٛبُٞ ٝ ٙضت  ٝپٜيشًٞ ،ضص ٠٘١ي ًسبٛي ً٠
سؼي ٗيًشدٛذ ثٛ ٠حٞي سش صحجت سا ثب ا ٝثبص ًٜٜذ ٘١يط ٠ثيث٘ش ٗيٗبٛذ  ٝتٞي تبًسي ًٗ ٠يٛطست چٜبٙ
خٞد سا ٗچبٓ ٝ ٠خ٘غ ٝخٞس ٗيًشد ًٗ ٠٘١ ٠ؽ٘ئٗ ٚيضذٛذ ا١ ٝيچِ ٠ٛٞخٞيطبٛٝذي ٛ ٝضديٌي ثب
ثـْدستي١بيص ٛذاسد.
ٛ ٝبُ٢ب ٙث ٠يبد آٝسد .دس اصدحبٕ حبضي٠ي خيبثبٛي هشم ضذٛ ٟبُ٢ب ٙخبؼشٟاي دٝس  ٝاص دست سكت ٠سا ث ٠يبد
اٝسد .اِٛبس ١لت ١طت سبٓ ٠ثٞدً .الس ا ّٝيب دٕٝ؛ دس ٘١ي ٚحذٝدٜٞ١ .ص پشچٖ ًٞچي  ٝس ٠سً َٛبؿزي سا
تٞي ٗطتص ث ٠يبد ٗيآٝسد ٝ .حتب ث ٠يبد ٗيآٝسد دس ضٔٞؿي پيبدٟسٝيي ً ٠سٝي خذ١ّٝبيص ُٔ ٠ث٠ُٔ ٠
پبسجب ٙايستبد ٟثٞد اِٛ ٝشا ٙكٌْ سليذ سشش ثٞد ً ُٖ ٠ضذ ٟثٞد ٠٘١ .سا اص ٗذسس ٠آٝسد ٟثٞدٛذ .ثچ١٠ب
ٞ١سا ٗيًطيذٛذ  ٝپبيب ٙحبدث ٠ػجٞس چٜذ ٗٞتٞس سٞاس  ٝچٜذ ٗبضيُٜ ٚذٟي سيب ٟثٞد .
ث ٠دٛجبّ ػٌس١بي دٝساًٞ ٙدًياش ُطت .آٓج١ٕٞب سا دٝس سيخت ٠ثٞد .ػبهجت يٌي ُيش آٝسد ،سبػت١ب ث٠
ػٌس خيش ٟضذ .چطٖ١ب ،چطٖ١ب كشهي ٌٛشد ٟثٞد ،ا ٝسا اص سٝي ِٛب١ص ٗيتٞاٛستٜذ ،ثطٜبسٜذ .ػيٜي خشيذ،
يي ػيٜي سيب .ٟحتب تٞي خب ٖ١ ٠ٛاص چطٖ ثش ٘ٛيداضت .ضت١ب ،ضت١ب  ٖ١ثب ػيٜي سيبٗ ٟيخٞاثيذ .چطٖ١ب
ٗحش ٕٝاص سٝضٜبيي دسد ٗيُشكت ٔٗ ٝت٢ت  ٝاضَ سيض تيش ٗيًطيذ .چطٖ١ب؛ چطٖ١ب ثالي خبٛص ضذ ٟثٞد.
 ٝيي سٝص دسثشاثش آيٝ ٠ٜهتي چ١َٜب سا آٗبدٟي كشً ٝشد ٙث ٠چط٘بٛص ًشد ٟثٞدٗ ،تي ٚدست١بيص سا
ُشكت.
ٗتي ... !ٚيؼٜي ًسي آ ٙسٝص ٗ ٚسا ديذ ٟاست؟ يبدٕ ١ست يٌي د ٝتب ػٌبس  ٖ١ثٞدٛذ ً١ ٠ي ػٌسٗياٛذاختٜذ.
ٗتي ٚدست١بي ٓشصا ٙص ٙسا ثٓ ٠ت١بيص ٛضديي ًشد.
ـ ٗجبدا ػٌسي چيضي اص آ ٙسٝص دس آسضي١ٞب ٗبٛذ ٟثبضذٗ ٚٗ .يتشسٖ ٗتيٗ … !ٚيتشسٖ!
ٗتي ٚدست١بي ص ٙسا ثٞسيذ .حٔو١٠بي خيس ٗ ٞسا اص سٝي پيطبٛي پس صد ٛ ٝبُ٢بٗ ٙحٌٖ ص ٙسا ثـْ ُشكت ٝ
ٝهتي آت٢بة ص ٙدس اٜٗيت آؿٞش ٗشدش ػبهجت كشٛ ٝطست ،آهبي ٗتي ٚس ٝث ٠پٜدشٟي الخٞسدي ؿشٝة
ثي١ن١ن  ٝثياضَ ُشيً ٠شد.
ثؼذ خبٗ ٕٞٛتي ٚدچبس خ ٜٙٞضذُ .ب ٝ ٟثيُب ٟكشيبد ٗيًطيذ١ ،شچ ٠دٕ دستص ثٞد ٗيضٌست ٗ ٝيُلت:
آخش ِٗش ٌٗ٘ ٚاست؟ ٗيُٞيٜذ ٓـ ٞضذ ٟاستٗ ٚٗ .يخٞا ٖ١ثجيٜ٘ص ٗ .يخٞا ٖ١ثجيٜ٘ص!
 ٝدس اٝج ػصجبٛيت  ٝخ ٜٙٞثش ٗيُطت  ٝث ٠صٛذُياش ِٛبٗ ٟيًشد ،حتب دس يٌي اص ٘١ي ٚخ١ٜٙٞبي آٛي ث٠
ؼشف پٔيسي سكتً ،يلص سا ُطٞد  ٝث ٠كشيبد ُلت  :ثجي !ٚخٞة ِٛب !ًٚ ٟتٞيص سا ثجي! ٚ
تٞي ًيق آجت ٠خض يي دست٘بّ ٗچبٓ ،٠ثشسٗ ،بتيي يب اص اي ٚهجيْ ،چيض ديِشي ٛجٞد .چشا ،آجت ٠ػٌسي  ٖ١اص

كشيجشص ثٞد.
آهبي ٗتي ٚدستص سا ٗيًطيذ  ٝث ٠آت٘بس اص اٗ ٝيخٞاست آسإ ثبضذ ٝ ٝهتي ا ٝسا ث ٠پيبدٟس١ ٝذايت
ٗيًشدٛذٓ ،حظبتي كشصت ًشد تب ثشُشدد .ثشُشدد  ٝث ٠صٛذُيص ِٛبًٜ ٟذ  ٝآِٛب ٟثبس ديِش صح ٠ٜسا ديذ .اص
س ٝث ٠س ،ٝثي آ ٠ٌٛدس آٛ ٙوطي داضت ٠ثبضذ.
ًطق صٛذُي حبدث٠ي ضٗٞيثٞد  ٝثؼذ ػبدت ًشد ١شخب ًٗ ٠يسٝد پطتص سا ث ٠ديٞاس ثچسجبٛذُٞ .ض٠اي سا
پيذا ٗيًشد  ٝپطت ث ٠ديٞاس ٗيچسجبٛذ .حتب ضت١ب ،ضت١ب  ٖ١ديِش سٝي تخت ٛخٞاثيذ .اص كعبي خبٓي صيش
تخت احسبس ٛباٜٗي ٗيًشد .حتب اتبم خٞاثص سا  ٖ١ػٞض ًشد .ث ٠اتبهي سكت ًٗ ٠ثْ اتبم هجٔي صيشش
صيشصٗئُ ٝ ٚخبٛ ٠ٛجٞد .ثب اي ٠٘١ ٚضت١ب صذاي صيش ٛدٞا١بيي سا ٗيضٜيذ ً ٠ث ٠سٝايتي ٗيثبيست اص آٙ
حطشات دسضت ٗبهجْ تبسيخ ثٞد ٟثبضذ ً ٠ث ٠ؼٞس استثٜبيي  ٝالثذ ث ٠خبؼشٗبٛذ ٙدس سسٞثبت ػ٘وي صٗيٚ
صبحت هذست تٌٖٔ ضذ ٟثٞدٛذ.
ً٘ي ثؼذ ضت تب صجح اي ٚصذا اداٗ ٠داضت .ثؼذ اص چٜذي ديِش حتب سٝص١ب  ٖ١صذاي اي ٚحطشات سا ٗيضٜيذ .
 ٠٘١خب اي ٚصذا ثٞد .ديِش خشأت ٛذاضت سادي ٞيب ٗثالً تٔٞيضي ٙٞسا سٝضًٜ ٚذ .اص  ٠٘١خب ٘١ب ٙصذاي ٗضاحٖ
ٗ ٝشٗٞص ثُٞ ٠ش ٗيسسيذ ،حتب اص ثٜٔذُ١ٞبيي ً ٠صذايص تب خبٗ ٠ٛيآٗذ ٝ .اي ٚثبٝس ثيص اص ٘١يط ٠هٞت
ُشكت ً ٠اي ٚصذا اص آ ٙحطشاتي است ً ٠دس ػ٘ن صٗي ٚخب ٠ٛداسٛذ  ٝاص ُزضت٠اي خئي خئي دٝس آٗذٟاٛذ.
ثؼذ دٝسٟي ثيخٞاثي١بي ؼٞالٛي ضشٝع ضذ .هشظ١بي خٞاة سا د ٝثشاثش  ٝحتب چٜذ ثشاثش ًشد؛ كبيذٟاي
ٛذاضت .تب اي ٠ٌٜاؿٔت ثؼذ اص چٜذي ٝ ٚچٜذ سٝص ثيخٞاثي دس ُٞض٠اي اص خب ٠ٛؿص ٗيًشد .آهبي ٗتي ٚث١ ٠ش
ٝآضاسيبتي ثٞد تٛ ٚحيق ص ٙسا ث ٠ثستش ٗيثشد .صٞستص سا ثب دست١بي صٗ ٙيپٞضبٛذ ٝ ٝهتي ص ٙديِش
حبٓيص ٛجٞد ،اص ت ٠دّ ُشيٗ ٠يًشد.
ـ اخبصٗ ٟيد١يذ ثٜطيٖٜ؟
آهبي ٗتيٛ ٚبُ٢ب ٙپسشثچ٠ي د ٟدٝاصد ٟسبٓ٠اي سا ثشاثشش يبكت ً ٠اص پطت ػيٜي پٜسي ِٛب١ص ٗيًشد  ٝثب
١ش د ٝدست خ٘يذُي ٗاليٖ چتشي آكتبثي  ٝدختشا ٠ٛسا ً ٠دست٠ي كٔضي  ٝثشاهص سا ث ٠ضب ٠ٛتٌي ٠داد ٟثٞد،
ٞٛاصش ٗيًشد .آهبي ٗتي ٚخٞدش سا خ٘غ  ٝخٞس ًشد .حٞصٔٛ ٠ذاضت  ٝتوشيجبً چيضي ِٛلت اٗب تٌبٗ ٙختصشي
ً ٠ث ٠سش  ٝيب حتب ث ٠دست  ٝپبيص داد اص خبٛت پسش ث ٠ػٜٞا ٙپبسخي ٗسبػذ تٔوي ضذ.
پسش ثب ظشاكت خبصي چتش سا ثستُٞ ،ض٠ي ٛيٌ٘ت ٛطست  ٝآِٛبُ ٟلت١ :يچ چيض ث ٠اٛذاصٟي ت٢ٜبيي ثشايٖ
سٛح آٝس ٛيست.
ٓح ٚثضسٍٜٗطب٠ٛاي داضت  .ث ٠خصٞظ تأْٗ پشٗؼٜبيي ً ٠سٝي ًٔ٘٠ي «ت٢ٜبيي» داضت ثٓ ٠حِٛ ٝ ٚب١ص
حبٓتي پشٝهبس  ٝخذي ٗيثخطيذ  .آهبي ٗتي ٚسشش سا چشخبٛذ  ٝثبس ديِش پسش سا ثشاٛذاص ًشد .پسش ٓجبس
ٗشتجي ث ٠ت ٚداضت .خٞساثي سبه ٠ثٜٔذ  ٝپط٘ي ث ٠پب داضت  ٝحبّ ًٛ ٠طست ٠ثٞد ت٢ٜب خػ ثبسيٌي اص پٞست
ثذٛص ثي ٚخٞساة  ٝضٔٞاس ًٞتبٗ ٟطٌي كبصٔٗ ٠ياٛذاخت.

پسشُلت :صجح ٛبچبس ضذٕ تشًطب.ًٖٜ ٙ
آهبي ٗتيُ ٚلت :چً ٠سبٛي سا؟
پسش ٞٛى چتش سا سٝي صٗيُ ٚزاضت .دست١ب سا ثش دست٠ي چتش سٝي ٢ٛ ٖ١بد ُ ٝلت :پذس ٛ ٝبٗبدسيإ سا.
آهبي ٗتي ٚثب تشديذ  ٝاث٢بٕ سش تٌب ٙداد.
پسش ثيحٞصٔٗ ٠يٞ٘ٛدٌٗ .ث ًٞتب١ي ًشد  ٝثٛ ٠بچبس ُلت :آ٢ٛب كوػ تب اٗطت ثٔ٢ٗ ٚٗ ٠ت دادٟاٛذ ً٠
هٜبسي١ب سا اص خب ٠ٛثيش ٙٝثجشٕ.
آهبي ٗتي ٚثبس ديِش ثب اث٢بٕ سش تٌب ٙداد .اٗب ٓحظ٠اي ديِش ٛبچبس ضذ ثِٞيذ :آٗ ... ٟيك! ٖ٘٢
پسش ثب تأًيذ خبصي ُلت :اٗب اي ٚاص ػذآت ث ٠دٝس است.
آهبي ٗتي ٚديِش ػالهٜ٘ذ ضذ ٟثٞد ،اي ٚثٞد ًُ ٠لت :اي ٚدسدٛبى است !
پسش سش پيص آٝسد  ٝچٜبُٞ ٠ً ٙيي ساصي سا ثب ؿشيج٠اي دس ٗيبٗ ٙي٢ٛبد ث ٠آساٗيُلت :اٗب ٗٗ ٚوبٗٝت
ٗيً.ٖٜ
آهبي ٗتيٓ ٚجخٜذ صد ،دستص سا تٞي ٞ١ا تٌب ٙداد ُ ٝلتٞٗ :اكوٖ!
 ٝثؼذ ثب ٞٛى اِٛطت  ٝالثذ ثٛ ٠طب٠ٛي ٞٛػي ص٘ي٘ت سبه٠ي چتشسا ٞٛاصش ًشد ُ ٝلت :ض٘ب اص سٜتبٙ
ثضسُتش ثٛ ٠ظش ٗيسسيذ.
پسش پطتص سا ث ٠پطتي ثٜٔذ ٛيٌ٘ت تٌي ٠داد ،ثٞٛ ٠ى ضبخ٠ي دسخت١ب ِٛبً ٟشد ،آ١ي ًطيذ ُ ٝلت:
ُشكتبسي ػ٘ذٟي ٗ٘١ ٖ١ ٚي ٚاست.
 ٝثؼذ ٛبُ٢ب ٙثشُطت  ٝس ٝدس سٝي آهبي ٗتي ٚثب صذاي ثٜٔذ  ٝصٛب٠ٛاي خيؾ ًطيذ :آخش ض٘ب ث ٚٗ ٠ثِٞييذ چٌبس
ثبيذ ثٌ.ٖٜ
آهبي ٗتي ٚثب خٛٞسشدي ضب١٠ٛبيص سا ثبال اٛذاخت ُ ٝلت١ :يچ! ثبيذ ث ٠حشكطبُٞ ٙش ًٜي.
اٗب پسش ثب اٛذ١ٝي ضبػشا٘١ ٠ٛچٜب ٠ٌٛث ٠دٝس دست٢ب خيش ٟضذ ٟثٞدُ ،لت :آ٢ٛب يي خلت هٜبسي ًٞچٞٓٞي
ثيچبس ٟثيطتش ٛيستٜذ.
آهبي ٗتيُ ٚلت :ث٢ش حبّ ٗطٌْ ػ٘ذٟاي ٛيستٗ .يتٞاٛي آ٢ٛب سا ثلشٝضي.
ـ ثلشٝض٘طبٙ؟ ٗسخش ٟاست .آ٢ٛب ث ٚٗ ٠ػبدت ًشدٟاٛذ.

آهبي ٗتيُ ٚلت :يب اي ٠ٌٜا٢ٛب سا ثً ٠سي ثذ١ي.
ـ كٌشش سا ٘ٛ ٖ١يتٞا ٖٛثٌ١ .ٖٜيچٌس ٛيست ً ٠ثتٞاٛذ ٗثْ ٗ ٚاص آ٢ٛب ٗشاهجت ًٜذ.
 ٝثؼذ ثبص ثب ٘١بٓ ٙح ٚضبػشاُ ٠ٛلت :آخش آ٢ٛب يي خلت هٜبسي ًٞچٞٓٞي ثيچبس ٟثيطتش ٛيستٜذ!
اي ٚثبس آضٌبسا ثـط داضتٓ .شصش پش١ٟبي ثيٜي سا ٗ٢بس ًشد  ٝچتش سا ٗيب ٙپب١بيص كطشد.
آهبي ٗتيُ ٚلتٗ :ؼزست ٗيخٞا ٖ١اي ٚثيطتش يي سئٞاّ خصٞصيست .اٗب الثذ ٗوصش اصٔي ٛبٗبدسيست.
ايٜؽٞس ٛيست؟
پسش ث ٠اٌٛبس سش تٌب ٙداد !٠ٛ ... ٠ٛ :ا ٝيي آدٕ ٗؼ٘ٓٞيست.
آهبي ٗتي ٚضب١٠ٛب سا ثبال اٛذاخت :پذستب ٙچؽٞس؟ ٜٗ ...ظٞسٕ ايٜست ً ٠ساثؽ٠تب ٙثب ا ٝچؽٞس است؟
پسش ثب خٛٞسشدي آضٌبسي ُلت :اصش خٞضٖ ٘ٛيآيذ .ا ٝيي ديٌتبتٞس است.
آهبي ٗتيُ ٚلت :حبال ٗيخٞا ٖ١يي سئٞاّ خصٞصي ديِشاصض٘ب ثٌ.ٖٜ
پسش ثب ضِلتي ث ٠آهبي ٗتي ٚخيش ٟضذ .آهبي ٗتي ٚخٞدش سا خ٘غ  ٝخٞس ًشد  ٝثؼذ ثب احتيبغ ٘١ٝبٛؽٞس ً ٠صيش
چط٘ي پسش سا ٗيپبئيذُ ،لتٗ :بدستبٙ؟ ٜٗظٞسٕ اي ٚاست ًً ٠دبست؟
پسش ثيدسُ َٛلت١ ٚٗ :يچ دٝست ٛذاسٕ ساخغ ث ٠ا ٝثب ًسي صحجت ً.ٖٜ
آهبي ٗتيُ ٚلتٗ :ؼزست ٗيخٞا .ٖ١خذاً ٗؼزست ٗيخٞا.ٖ١
پسش ثبس ديِش ٓت١بيص ٓشصيذ  ٝثٛ ٠دٞا ُلت :اخش آ٢ٛب يي خلت هٜبسي ًٞچٞٓٞي ثيچبس ٟثيطتش ٛيستٜذ.
آِٛب ٟثشُطت  ٝخيش ٟث ٠چطٖ١بي آهبي ٗتيُ ٚلت :اصش ٗتٜلشٕ .ا ٝيي ديٌتبتٞس حسبثيست .حتب ثٚٗ ٠
اخبص٘ٛ ٟيد١ذ ثؼذاصظ٢ش١ب دس خٔٞت خٞدٕ ث٘بٗ. ٖٛيداٛيذ  ...چؽٞس ثِٞيٖ؟ ٗ ٚدسست ُٞض٠ي حيبغًٜ ،بس
پٜدشٟي صيشصٗي ،ٚصيش سبي٠ي دسخت ث ،٠خبيي ً ٠ضبخ١٠بي دسخت خئي ث ٠صٗيٛ ٚضديي ضذٟاٛذ ثشاي
خٞدٕ ُٞض٠ي دٛدي دسست ًشدٟإ .دٝست داسٕ ثؼذاصظ٢ش آٛدب ثٜطيً٘ ٝ ٖٜي كٌش ًُ .ٖٜب١ي ٝهت١ب
هلس هٜبسي١بيٖ سا  ٖ١ثب خٞدٕ ٗيثشٕٗ ٚٗ .يتٞاٗ ٖٛژ١ٟبيٖ سا ثٛ ٖ١ ٠ضديي ًٛ ٝ ٖٜبُ٢بٝ ٙاسد دٛيبي
ديِشي ضٗ ٚٗ .ٕٞيتٞاً ٖٛش ٟاست١بيي سا ثجي ٠ً ٖٜاص حبضي٠ي سٝدخب٠ٛاي ً ٠اص ٗيب ٙحيبغ ٗيُزسد ،ػجٞس
ٗيًٜٜذ  ...يب  ...دست٘بّ حشيش ثضسُي ،پش اص سيت ً ٠يي خبيي ٗيب ٙصٗي ٝ ٚآس٘ب٘١ ٙي ٚؼٞسي ثشاي خٞدش
آٝيضا ٙاست  ٝآٛدبست ً ٠ثب  ٠٘١چيض ٗيتٞا ٖٛحشف ثض .ٖٛحتب ثب س١َٜب ٝ .آ٢ٛب  ٖ١خٞاة ٗشا ٗيدٜ١ذ.
ٗيك٘٢يذ س١َٜب خٞاة ٗشا ٗيدٜ١ذ.
آهبي ٗتي ٚثب ضِلتي ُلت :ثبٝس ًشدٛي ٛيست .چ ٠ر ٚ١هطِٜي داسيذ.

پسش ُلت٘١ :ي٠٘١ !ٚتب٘١ ٙي ٚسا ٗيُٞييذ  .اٗب ثيطتش ٗشا پسش ثچ٠اي ٗيثيٜيذ ًً٘ ٠ي  ٖ١خْ ٝظغ است.
آهبي ٗتيُ ٚلت :اصالً ايٜؽٞس ٛيست .دستًٖ ثٛ ٠ظش ٗ ٠ً ٚايٜؽٞس ٘ٛيسسذ.
پسش ُلت :داضتٖ ثشايتبٗ ٙيُلتٖ  ...ثؼعي ٝهت٢ب ٗ ٖ١يتٞا ٖٛاص پشدٟي تٞسي ٗژ١ٟبيٖ ٝاسد يي ثبؽ ض.ٕٞ
آٛدب ُٔ٢بي ثبؿچٗ٠ب١ ٖ١ ٙستٜذ ً١ ٠ش ًذإ يي پٜدشٟي سٝض ٚداسٛذٗ ٚٗ ،يتٞا ٖٛاص ضيط٠ي اي ٚپٜدش١ٟب
سد ض .ٕٞآٛدب آكتبثي ١ست؛ ثؼذ يي پبضٞي٠ي ثٔٞس...
اص پيچ خبدٟي ًٞتب ٟض ٚسيضي ضذٟاي ً ٠تب ٛيٌ٘ت آ٢ٛب اداٗ ٠داضت ،صٛي ثٛ ٠بُ٢ب ٙثيش ٙٝآٗذ ُ ٝلت:
اصـش! خذا ٗشُت ثذ١ذ ًدب سكت٠اي؟
ص ٙدست٢بيص سا ث ٠ؼشص ت٢ذيذآٗيضي ثً٘ ٠ش صد ٟثٞد .پسش سشش سا پيص آٝسد ُ ٝلت :اي ٚػلشيتٗ ٠بدسٕ
است .خذا خٞدش ث ٠خيش ًٜذ.
ص ٙثٛ ٠يٌ٘ت ٛضديي ضذ ُ ٝلتِٛ :ب١ص ًٜيذ تشا ث ٠خذا .ايٓ ٚجبس١ب سا اص ًدب آٝسدٟاي؟ اي ٚچتش ٗبّ
ًيست؟
پسش اص سٝي ٛيٌ٘ت ثشخبست .چتش سا ث ٠صٗي ٚاٛذاخت .چطٖ١ب سا ً ٖ١طيذ  ٝثؼذ اص ٓحظبتي چٜذ ً ٠صذاي
كطلطٝ ٠اسي اص حٜدشٟاش ثيش ٙٝداد ،پب ث ٠كشاس ُزاضت.
ص ٙدٗي ث ٠پسش ً ٠ايٜي دٝس ٗيضذ ِٛبً ٟشد .ثؼذ دستص سا سٝي سيُ ٠ٜزاضت ،چطٖ١ب سا ثست  ٝثب ٛبٓ٠اي
دسدٜٗذاُ ٠ٛلت :خذا تشا ثٌطذ؛ داسي ٗشا اص ثيٗ ٚيثشي.
آهبي ٗتي ٚثب ث٢ت ٛ ٝبثبٝسي ث ٠صِٛ ٙبٗ ٟيًشد.
ص ٙچطٖ١ب سا ُطٞد ... ٝ

