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جطٌَاسُ فشٌّگی ٍ ٌّشی 313
ٍیژُ هیبى پشدُ ّبی ًوبیطی کَتبُ ٍ سشٍد

ًبهحشم
ًوبیص صًبًِ ثشای اجشای خَاّشاى
دختش ٍاسد ضذُ ٍ ًگشاى ٍ هضغشة است کِ هبدس ٍاسد هی ضَد هی گَیذ
هبدس :سْیال اهشٍص خَدت ًیستی ّب  ...چتِ  ...اًگبس ضذی هشغ سش کٌذُ
سْیال :چیضی ًیست هبدس  ....یِ کوی دلطَسُ داسم
هبدس :اص یِ کوی دلطَسُ خیلی ثیطتشُ  ...هي هبدسم ٍ دختشهَ خَة هیطٌبسن
سْیال :ساستص هبهبى  ...یِ چیضی هی خَام ثگن ٍ ...لی هی تشسن ًبساحت ثطی
هبدس ً :بساحت ّن ثطن تَ ثبیذ ثگی ٍ چیضی سٍ اص ثضسگتشت پٌَْى ًکٌی
سْیال :هبهبى اگش سفتبس غلظ یکی سٍ دیذی ٍ ایي سفتبس آثبسش ثِ خبًَادُ ثشگطت ثبیذ
ثگی یب پٌْبى کٌی؟
هبدس :ثجیي سْیال ٍلتی هٌْبص سفت تَ یِ عَسی ضذی اگِ هشثَط ثِ هٌْبص ثبیذ ثگی  ...چَى
هٌن یِ حذسْبیی هی صًن
سْیال :خَة هیگنٍ ...لی ًجبیذ ًبساحت ثطی  ...لَل ثذُ

هبدس :ثگَ ًبساحت ًوی ضن ٍ ثِ تَ اعتوبد داسم عضیضم
سْیال :هبدس هٌْبص گَضَاسُ ّبی عال ی هشا ثشداضتِ ٍ ثب خَد ثشدُ است
هبدس  :آخِ چغَس؟ هغوئي ّستی ؟ًجبیذ ثِ هشدم تْوت دصدی ثضًی
سْیال  :هبدس هٌْبص ٍلتی سفت سشٍلت عالّب اص تَی آیٌِ هیض دیذم کِ یَاضکی گَضَاسُ
ّبهَ ثشداضت گزاضت تَ جیت هبًتَش
هبدس ٍ :ای خذا هشگ هٌَ ثشسًَِ  ...ساست هیگی؟ سْیال ٍالعب خَدت دیذ؟
سْیال :آسُ هبدس  ...ثب چطوْبی خَدم دیذم
هبدس :ثجیي ایي حشف ثِ کسی ًگی  ...ضَّش هٌْبص هعتبدُ ٍ چٌذ ٍلتی است کِ هٌْبص
هطکالت هبلی داسُ  ...اٍهذُ ثَد لشض ثگیشُ  ...گفتن کِ چٌذ ثبس کوک کشدم ٍلی...
ٍضع هب ّن خیلی خَة ًیست
سْیال :یعٌی ایي لذس ٍضعطَى خشاة ضذُ
هبدس :آسُ هبدس  ...آسُ ٍ ...لی دختشم هی خَاستن ایي ثبس ّن کوک کٌن ٍ ...لی هٌْبص
کوی عجلِ کشد
سْیال :یبد لصِ ای کِ اص حضشت علی (ع) ثشاین هی گفتی افتبدم
هبدس :آسُ لصِ کِ ًِ ٍالعیِ
سْیال :اٍى هشد سبسق سٍ کِ ثجبی ًگْجبًی اص است هَال صیي است هَال سا دصدیذ ٍ ثشد ٍ
فشٍخت

هبدس :ثلِ ٍلتی حضشت علی (ع) ّوبى صیي است هجذدا دس ثبصاس خشیذ گفت
سْیال :گفت آى هشد سبسق دس کست سٍصی عجلِ کشد چَى ّوبى همذاس کِ اص دصدی ٍ
سشلت ثذست آٍسد سا هي کٌبس گزاضتِ ثَدم ٍ پس اص اتوبم کبسم ثِ اٍ هی دادم
هبدس :اهب سْیال تَ ّن ثبیذ اص هبل ٍ اهَالت هشالجت کٌی
سْیالّ ٍ :ش جبیی ًگزاسم  ٍ ...خَة اصش حفبظت کٌن
هبدس :سْیال خیلی ًبساحت ضذی
سْیال :آسُ هبدس اگش کبسد ثْن ثضًی خَى اصش ثیشٍى ًوی صًِ
هبدس :خَة ضذ کِ ایي اتفبق افتبد  ...خیلی خَة ضذ
سْیال :ای ٍای هبهبى یعٌی چِ خَة ضذ ً ...وک ثِ صخن هي هی پبضی
هبدس  :تَ اص یک لغعِ عال کِ دصد ثِ سشلت ثشدُ ایٌمذس ًبساحت ّستیٍ ،لی جلَی دایی
ٍ پسش دایی ٍ دٍستص ثب ایي ٍضع ٍ لجبس ظبّش هی ضی
سْیال :ثبص ضشٍع کشدی هبهبًب ....دایی ٍ پسش دایی کِ هحشم ّستٌذ  ...دٍست دایی ّن کِ
ًگبُ ًوی کشد
هبدس :خَثِ تَ هجتْذ ًطذی  ...ضلَاس تٌگ پیشاّي کَتبُ  ...سٍسشی ّن کِ خذا سحوتص
کٌِ  ...آسایص ّن کِ  07هیلیَى للن ً ...ویگی ایٌب ًبساحت هیطي
سْیالٍ :ا هبهبى  ...خَة خًَِ خَدهًَِ  ...هی خَام ساحت ثبضن ٍ آصاد

هبدس« :ثِ ثِ » ثِ ایي فشٌّگ ٍ ادثیبت تَ  ...ثعذا هیگی دایی چشا خًَِ هب ًویبد  ...ایي ًتیجِ
آصادی خَاّی تَئِ  ...حجن ثذًتَ هی راسی ثِ ًوبیص ٍ چَة حشاج صدی ثِ هبلت  ...ثعذا
هی خَاّی الَام هزّجی هب ثیبى ٍ ثشى
سْیال :خَة ًیبى هبدس ًیبى کسی فشش لشهض اًذاختِ ثشاضَى هگِ؟!
هبدسٍ :العب کِ لَس ٍ ثی ادثی  ...یِ هبًتَ تٌت هی کشدی اًٍب  5دلیمِ یِ چبیی

هی

خَسدًَ هی سفتي  ...هی دًٍی صلِ سحن چِ لذس ثَاة داسُ  ...یِ لغعِ عال تَ سٍ ًگشاى
کشدُ ٍلی هبل ٍ اهَالت سٍ ثِ سایگبى هی راسی ثشای ًوبیص  ...هثال هذسى ٍ ضیک ّستی
اٍى جٍَى چِ گٌبّی کشدُ ثبیذ تحشیک ثطِ ٍ ثِ گٌبُ ثیبفتِ
سْیال :خَة هبدس ًگبُ ًکٌِ هگش کسی هججَسش کشدُ؟!
هبدس :خَثِ ٍاال خًَِ داس ٍ ثچِ داس صًجیل تَ ثشداس ٍ ثیبست ...گَش عبلن سٍ کش کشدُ ،
ثعذا هیگی ًگبُ ًکٌِ  ،خَة دختشم جٌس اسصٍى ٍ هفت تَ ًگبُ هی کٌٌذ کِ
ّیچ تبصُ دٍسش ّن جوع هی ضي
سْیال :هبهبى ّویي عشص تفکش اهثبل ضوبست کِ کطَسهَى عمت هًَذُ
هبدس :لخت ٍ عَسی توذًِ ٍ هذسًیتِ است ،پس حیَاًبت اص ّوِ ضیک تش ٍ هذسًتشًذ
سْیال :هبدس هي ّویٌن  ...دٍست داسم آصاد ثبضن ...آصادُ آصاد

هبدس :تَ تمصیش ًذاسی ....ثخبعش ّویي آصادی خَاّی حتی ثبثب تَ کِ ضَّش دٍم هي ثَد سا
تحول ًکشدم  ٍ ...ثِ تَ تشثیت عولی دادم  ،حبال هی خَام ثگن کِ پطیوبًن ٍلی تَ ثبٍس
ًوی کٌی
سْیال :ثلِ دیگِ هبهبى  ..اٍى هَلعی ثبیذ سعبیت هی کشدی ًکشدی  ...یبدتِ کالس اٍل
اثتذایی ثَدم ثخبعش آسایص ٍ لجبس ضوب  2تب جَاى ثب چبلَ ٍ لوِ ٍ لذاسُ هب سٍ ثشدى تَ
هبضیي اگِ پلیس ًوی سسیذ ٍ هَهٌیي کوک ًوی کشدى حبال کجب ثَدین
هبدس :دختشم اص کشدُ ام پطیوبًن  ...تَ ساُ هٌَ ًشٍ ...هي دسیبیی هسبئل سٍحی ٍ سٍاًی
داضتِ ام ٍ ثب جلت تَجِ ٍ خَدًوبیی یِ عَسی عمذُ گطبیی هی کشدم  ...تَ ًکي دسس
ثخَى ثب علن ٍ داًبیی ات جلت تَجِ کي ًِ ثب فشٍش سایگبى داضتِ ّبیت
سْیال :دیگِ دیش ضذُ  ...هي اص تَ یبد گشفتن کِ چَة حشاج ثضًن ثِ داسایی ّبین
هبدس  ًِ :دیش ًطذُ  ...اگِ کوی دلت کٌی ...هیتًَی  ...عضیضم هي یک الگَی خَة ثشای
تحمیك تَام  ...دٍستبًن ّن ّوِ پطیوبى ّستٌذ اص اًٍب ّن تحمیك کي  ،سشًَضت
هب سٍ کِ ثِ دست خَدهبى ثذثخت ضذین سٍ ثٌَیس  ...عجشت ثگیش ٍ ثِ سبیشیي ّن ثگَ
فمظ علن ٍ داًبیی ٍ سَادُ کِ ضخصیت اجتوبعی هیبسُ  ًِ ...خَد آسایی ٍ ثذ پَضطی...
کف کطتی سٍ تَ دسیب سَساخ کشدین  ...آًْن ثذست خَدهبى ٍ حبال کطتی سٍ آة
گشفتِ ٍ داسین غشق هی ضین اًٍن ثذست خَدهَى
سْیال :اگش ساست هیگی ثیب دٍ تبییوَى  ...ثب ّن تحمیك کٌین ثِ ضشعی کِ ًتیجِ تحمیك هي
یِ کتبة ثطِ ٍ پَل چبح اًٍَ تَ ثذی

هبدس :ثبضِ هي کوک هی کٌن  ...تب دیگشاى هثل هي ٍ دٍستبًن ًطي  ...کوک هی کٌن
کبش کوی ثِ دیي ٍ اسصضْبی دیٌی ثیطتش تَجِ هی کشدم ،ای کبش!

