
www.AsrarMavara.ir 
 سایت اسرار ماوراء

 .میبرد ترباال مرحلهسفری که آگاهی تو را چند 

 نویسنده: ایمان صدیقی

 

 

، دس حاِی وٝ سىٛت ػٕیمی ٕٞٝ را سا فشا ٌشفتٝ است ٚ ٟٔتاتیتػٛس وٗ دس یه ضة آساْ 

 ػزیة ٚ غشیثی ٔماتّت ظاٞش ٔیطٛد.ٔاضیٗ 

دسب آٖ تاص ضذٜ ٚ فشدی تا خٛضشٚیی ٚ لیافٝ ای وٝ ٘طاٖ ٔیذٞذ فشد پختٝ ٚ تا تزشتٝ ای 

 است اص آٖ تیشٖٚ ٔی آیذ ٚ پیطٟٙادی تٝ تٛ ٔیذٞذ:

ٗ تا ایٗ ٔاضیٗ تٝ صٔاٖ ٞا ٚ ٔىاٖ ٞای ٔختّف سفش ٔیىٙٓ.  ٞشرایی وٝ تتٛ٘ی تػٛس وٙی ٚ ٔ»

تا ٔٗ ٕٞشاٜ تطی چیضٞایی سا ٔیفٟٕی وٝ دس ص٘ذٌی  اٌٝ  ٝ تػٛسش ٞٓ ٕ٘یىٙی.حتی راٞایی و

 ٚ تٟت لَٛ ٔیذْ وٝ ٞیچ اتفالی تشات ٕ٘یافتٝ ٚ وأال ایٕٗ ٞستی. ٞیچٛلت ٘فٟٕی ػادی ضایذ 

 «طی؟آیا حاضشی تا ٔٗ ٕٞشاٜ ت

 اٌش رٛاتت ٔخثتٝ فمط وافیٝ ادأٝ ایٗ ٔماِٝ سا تخٛا٘ی.

http://www.asrarmavara.ir/


www.AsrarMavara.ir 
 سایت اسرار ماوراء

 یٗ ػزة ضذٜ ای.حاال تٛ داخُ ایٗ ٔاض

 .ٔیىٙیاحساس ٔیىٙی سٛاس آسا٘سٛس ضذی ٚ تٝ سٕت تاال ضشٚع تٝ حشوت 

تؼذ اص چٙذ حا٘یٝ دس تاص ٔی ضٛد ٚ ٔماتُ خٛدت ٘ٛسٞای آتی صیادی سا ٔی تیٙی وٝ دس آسٕاٖ 

تاٚس وٗ دس اِٚیٗ سفشت ، »حشوت ٞستٙذ. فشدی وٝ غاحة ٔاضیٗ است ٔیٍٛیذ: حاَ دس 

 «خاب وشدٜ اْ!ٔٛسد سادٜ ای سا ا٘ت

 )اص ایٗ پس تٝ اٚ سإٞٙا ٔیٍٛییٓ.(

تٝ ٘ظش  وٝ ٞش دٚ اص ٔاضیٗ پیادٜ ٔیطٛیذ ٚ ٔتٛرٝ ٔیطٛیذ وٝ تاالی تشد تّٙذی ایستادٜ ایذ

 ٞٛا یسٚ ٔیشسذ حذالُ غذ طثمٝ تاضذ أا تا تاالتش اص آٖ ٞٓ ِِٛٝ ٞای ضیطٝ ای تضسي

سشتاسش ضٟش وطیذٜ ضذٜ ا٘ذ ٚ دسٚالغ خیاتاٖ ٞایی ٞستٙذ وٝ اتٛٔثیُ ٞا تا سشػت صیادی 

 داخُ آٖ دس حشوت ٞستٙذ.

 ایٙزا ضٟشی دس آیٙذٜ است.

ایٗ سا »سإٞٙا دٚ اٍ٘طتش اص ریثص تیشٖٚ ٔی آٚسد ٚ یىی اص آٟ٘ا سا تٝ تٛ ٔیذٞذ ٚ ٔیٍٛیذ:

 «داخُ دستت وٗ تا وسی ٔا سا ٘تٛا٘ذ تثیٙذ!

 ٕیٗ واس سا خٛدش ٞٓ ا٘زاْ ٔیذٞذ. ٞ

پیادٜ سٚ ٞا چٙذ طثمٝ ٞستٙذ ٚ تٝ سمف  تا ٔٗ تیا تا دٚسی داخُ ضٟش تض٘یٓ. »سپس ٔیٍٛیذ:

 «ساختٕا٘ی وٝ سٚیص ایستادٜ ایذ ٞٓ ٚغُ ضذٜ ا٘ذ.

داخُ ضٟش آدْ ٞا تا چیضی وٝ تا تٝ حاَ دیذٜ ای خیّی فشق وشدٜ ا٘ذ. حتی تا چیضی وٝ دس فیّٓ 

 تخیّی دیذٜ ای. تٝ سختی ٔیتٛاٖ رٙسیت اوخش آٟ٘ا سا اص سٚی ظاٞشضاٖ تطخیع داد.ٞای 

 ضایذ تا خٛدت تٍٛیی خذای ٔٗ! ایٙزا وزاست؟

خٛضثختا٘ٝ آٟ٘ا ٞٓ تٛ سا ٕ٘ی تیٙٙذ چٖٛ ٕٞا٘طٛس وٝ آٟ٘ا تشای تٛ ػزیة ٞستٙذ تٛ ٞٓ تشای 

 آٟ٘ا ػزیة ٞستی.
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 «سا٘ٝ تشای اٚ٘ایی وٝ اص غزا خٛسدٖ ِزت ٔیثشٖ.ایٙزا سٚ تثیٗ. ضثیٝ سستٛ» سإٞٙا ٔیٍٛیذ:

 «ٔتٛرٝ ٘طذْ، ٍٔش تمیٝ اص غزا خٛسدٖ ِزت ٕ٘یثشٖ؟:»ٔیپشسیتٛ

ٕ٘یذٚ٘ٓ، دس ایٙزا ساِٟاست وٝ دیٍٝ وسی غزا ٕ٘یخٛسٜ ٚ وُ ا٘شطی تذٖ تٛسط یه »سإٞٙا:

ْ ٔٛاد تٕا لشظ وٛچه تٝ غٛست وأال اسٌا٘یه تأیٗ ٔیطٝ. داخُ ٞش وذْٚ اص ایٗ لشظ ٞا

 ٜػادت ٘ذاسٜ یىی اص اٚ٘ا سٚ تخٛس صوٝ تذ٘ وسیاٌٝ  ٔٛسد ٘یاص تذٖ تٝ ضىُ خاِع ٞستص ٚ

 .تذٜفؼاِیت ٞای سٍٙیٗ تذ٘ی ا٘زاْ  ٔیتٛ٘ٝٚ  ٕ٘یطٝتا دٚٞفتٝ ٌشسٙٝ 

أا ٞٙٛصْ ٞستٙذ تؼضی اص ٔشدْ وٝ غزا خٛسدٖ تشاضٖٛ ٔخُ تفشیح تٛی ضٟشتاصی ٔی ٔٛ٘ٝ، 

یا شؽ یا پیتضا ضٙیذٖ وٝ ا٘ساٖ ٞای لذیٓ چٝ غزاٞای ٔتٙٛػی ٔخُ ٔچٖٛ اص داستاٖ ٞای لذیٕی 

. حاال ٔیخٛای ٔیطٝ چٙیٗ چیضی سٚ تزشتٝ وشدٔىاٖ ٞایی دسست ضذٜ وٝ  ٔیخٛسدٖ. ٚآش 

 «تاٞٓ تشیٓ داخُ ایٗ سستٛساٖ ٚ ٕٞٝ چی سٚ تثیٙیٓ؟

 «آسٜ حتٕا.» -

ا٘ذ ٚ چیضی ضثیٝ ػیٙه  ٚ ٚلتی ٚاسد آ٘زا ٔی ضٛی ٔیثیٙی وٝ ػذٜ ای سٚی غٙذِی ٘طستٝ

ٚ دٞٙطٖٛ دس حاَ  ٞای ٚالؼیت ٔزاصی وٝ تشای ٔا تٝ تاصٌی اٚٔذٜ سٚی چطٕا٘طٖٛ ٌزاضتٗ

 .رٛیذٖ غزای خیاِی ٞست

ایٗ ضخع دسحاَ خٛسدٖ ٔشؽ وثاب ضذٜ ٚ ٘فش تؼذی دس حاَ خٛسدٖ یه استیه » سإٞٙا:

 «آتذاس ٞستص.

 «ٔیذٖ!غزا ِٚی ٔٗ فىش ٔیىشدْ ٚالؼا ایٙزا  » -

ٌیش ٕ٘یاد. تؼذ اص آِٛدٜ ضذٖ ٞٛا ٚ تغییشات صیست ایٙزا ٘ٝ خیش، اٖٚ غزاٞا دیٍٝ »سإٞٙا: 

خیّی اص حیٛٚ٘ا ٔشدٖ ٚ یٝ سشی رٛ٘ٛسای ٔٛری رذیذ تٝ ٚرٛد اٚٔذٖ وٝ فىش ٕ٘یىٙٓ ٔحیطی 

دِت تخٛاد تثیٙیطٖٛ. دیٍٝ تٝ غشفٝ ٞٓ ٘یست وٝ وسی تیاد ٔذت طٛال٘ی ٌاٚ پشٚسش تذٜ 

ٔیذٚ٘ی تٛی ایٗ لشٖ تا ا٘شطی وٝ غشف پشٚسش اٖٚ حیٖٛٚ ٔیطٝ  ی خٛسدٖ.تؼذ تىطص تشا

  سٚ ٔیطٝ ٘زات داد؟ چٙذتا ا٘ساٖ ص٘ذٌی
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ایٗ لشظ ٞا حتی یه دسغذ ٞٓ ضشس ٘ذاسٖ دسغٛستی وٝ غزا خٛسدٖ تٝ ضیٜٛ لذیٓ تاػج 

 چشتی ٚ وّستشَٚ ٚ ٞضاس ٚ یه تیٕاسی ٔیطذ. اص ٕٞٝ ٟٕٔتش ایٙىٝ ایٗ ٚالؼیت ٞای ٔزاصی

تا ایٙا  ٔشدْ خیّی پیطشفتٝ تش ضذٖ ٚ تزشتٝ ای وٝ ثت تٝ چیضی وٝ صٔاٖ ضٕا ساختٝ ضذ٘س

  خٛسدٖ خیّی تٟتش ٚ ٚالؼی تشٜ. ی ٚالؼیداسٖ اص تزشتٝ غزا

چٖٛ دس حاِت ػادی ٚلتی غزا ٔیخٛسی حٛاست ٕٔىٙٝ رای دیٍٝ تاضٝ ٚ وأُ ٔتٛرٝ غزا 

اٜ ٞا واسی ٔیىٙٗ رٞٗ فمط سٚی غزا خٛسدٖ ٘طی ٚ ِزت وأّی اصش ٘ثشی أا ایٗ دستٍ

یؼٙی ٔغضٚ تا  خٛسدٖ تٕشوض وٙٝ ٚ ٞیچ فىش ٔضاحٕی دس حیٗ غزا خٛسدٖ تٛی سشش ٘یاد

 .حذٚدی وٙتشَ ٔیىٙٝ

خة دیٍٝ فىش ٔیىٙٓ حساتی ٌیذ ضذی تٟتشٜ اص ایٗ ضٟش تشیٓ تیشٖٚ. ضایذ تؼذا خٛدت تتٛ٘ی 

 «..ٗ تٟت ٘طٖٛ ٘ذادْ.حذس تض٘ی چٝ چیضٞای دیٍٝ ای تٛی ایٗ ضٟش تٛد ٚ ٔ

 ٞش دٚ تٝ سٕت ٔاضیٗ ػزیة تٝ ساٜ ٔی افتیذ ٚ تؼذ سٛاس آٖ ٔی ضٛیذ. 

 «ایٗ دفؼٝ لشاسٜ وزا تشیٓ؟ تاص ٞٓ تٝ آیٙذٜ؟» -

 «دٚ سفش دیٍٝ ٔٛ٘ذٜ. ٘ٝ دلیما، تٝ سیاسٜ ای دیٍٝ.»سإٞٙا: 

تیاس اص دستت ٚ تٟٓ اٍ٘طتش سٚ تیشٖٚ »تؼذ اص چٙذ دلیمٝ ٔاضیٗ ٔی ایستذ ٚ سإٞٙا ٔیٍٛیذ: 

تذٜ. ایٙزا اضىاِی ٘ذاسٜ ٔا سٚ تثیٙٗ چٖٛ ػادت داسٖ تٝ ایٙىٝ اص سیاسات دیٍٝ تشٖ تٛی سیاسٜ 

 « ضٖٛ!

 «؟ٕ٘یشیٓخة ِثاس ٔخػٛظ ٕ٘یخٛایٓ؟ ٍٔٝ تٛی فضا » -

ا٘ذاصش ٞٓ تمشیثا ٞٓ  ٘ٝ رّٛ ایٙزا ضثیٝ صٔیٙٝ فمط ٞٛاش یىٓ سٍٙیٙٝ وٝ  ػادت ٔیىٙی.»سإٞٙا: 

 «ا٘ذاصٜ صٔیٙٝ

 یذ ٚ ٔٙظشٜ ای ٔیثیٙی وٝ تٛضیح داد٘ص سختٝ!ٛتؼذش پیادٜ ٔیط

 ٚ ٘فس وطیذٖ تشات وٕی سخت ضذٜ. یٝ ٞٛای دٍِیش ضثیٝ ٔشیخ! تشٞٛتیه صٔیٗ وأال 

 «پس ٔٛرٛداتص وزاٖ؟» -
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یضی ساخت ٞٓ صیش صٔیٗ ٞستٗ. خیّی صیش صٔیٗ! دسٚالغ سٚی صٔیٗ ایٙزا ٕ٘یطٝ چ»سإٞٙا:

خاوص سستٝ ٞٓ ایٙىٝ تادٞای خیّی ضذیذی ٔیاد وٝ طٛفاٖ ٞای ضذیذ ٚ ٚیشاٖ وٙٙذٜ سیاسٜ 

 «ضٕا پیطص ٘سیٓ ٔالیٓ غثح ٌاٞیٝ!

 «؟ذأا ٕٞٝ ایٟٙا سٚ اص وزا ٔیذٚ٘ی» -

 «دٚ٘ستٗ ٕٞٝ ایٟٙا ضشٚسیٝ.تشای فشدی ٔخُ ٔٗ وٝ چٙیٗ ٚسیّٝ ای داسٜ »سإٞٙا: 

 ٖٛ؟ خٛدتذ؟ ٔاَ خٛدتٛ٘ٝ؟ ایٗ ٚسیّٝ سٚ اص وزا ٌشفتیذوزا ص٘ذٌی ٔیىٙی اغال خٛد ضٕا» -

 «ص؟ٙیا خشیذی ؟صٙساختی

تٟتشٜ چیضی دسٔٛسد ایٙىٝ اص وزا ٔیاْ ٍ٘ٓ أا ایٗ ٚسیّٝ ٔاَ خٛدْ ٘یست. ٔٗ اصش »سإٞٙا: 

شات یٝ ضغّی داسْ وٝ ٞٙٛص تشای ضٕا ایٗ ضغُ تٝ ٚرٛد ٘یٛٔذٜ تٙاتشایٗ اٌش ت .استفادٜ ٔیىٙٓ

تٛضیح تذْ ٔتٛرٝ ٕ٘یطی. أا ٔخُ پّیس ٞای ضٕا تٝ ٔا ٞٓ چٙیٗ ٚسیّٝ ای ٔیذٖ. ٔاَ 

 خٛدٖٔٛ ٘یست ٚ خٛدٖٔٛ اغال ٕ٘یذٚ٘یٓ چطٛس تایذ ساختص یا حتی تؼٕیشش وشد.

 «خة دیٍٝ تشیٓ رّٛتش، اص اٚ٘زا ٔیطٝ سفت صیشِ صٔیٗ.

ٚ تا اضاسٜ  ٔیٗ لشاس ٌشفتٝٚ سٚی ص وٝ تٝ ٘ظش فٛالدی ٔیادٔیشسیذ تؼذش تٝ یه دس ٔحىٓ 

 .، اتالىی تاال ٔیادسإٞٙا دس تاص ٔیطٝ

تذ آدْ  داخّص ٔیطیذ، ضثیٝ آسا٘سٛسٜ ٚ تؼذ تا سشػت خیّی صیادی وٝ وٕی تاػج ٔیطٝ حاَ

 تطٝ تٝ سٕت پاییٗ حشوت ٔیىٙیذ.

 تٝ صتا٘ی ٘أؼّْٛ چیضٞایی ٔیٍٝ. یسپس دس تاص ٔیطٝ ٚ غذای

ّی دٚست داسْ. ضخػیتص ٞٓ خیّی رزاتٝ، یؼٙی لطًٙ تش٘أٝ ایٗ غذا سٚ خی»سإٞٙا ٔیٍٝ: 

 «٘ٛیسیص وشدٖ!

ایٙاسٚ صٔاٖ ضٕا   دیٍٝ تشا ایٙا تؼزة ٘ىٗ!» سإٞٙا ٔیٍٝ:  ٕٞشاٜ سإٞٙا رّٛ ٔیشی. تٛ تا تؼزة

 «ٖ.ادٞٓ تٛی فیّٓ ٞای ػّٕی تخیّی ٘طٖٛ ٔیذ
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ٔیثیٙی، حذٚدا تٝ ا٘ذاصٜ دس آ٘زا یه رسٓ دسخطاٖ تٝ غٛست یه غفحٝ تضسي ٔسطح فّضی 

 دٚٔتش دس یه ٔتش.

تیا وٕی رّٛتش تشیٓ، تا اٖٚ خط سثض سً٘. خط سثض یؼٙی ٔٙطمٝ ٕٔٙٛع ٚ دیٍٝ »سإٞٙا ٔیٍٝ: 

 «تیطتش اص اٖٚ ٕ٘یطٝ رّٛتش سفت.

اص اٚ٘زایی وٝ ٕٞٝ چیض تٛی ایٗ سفش ػزیثٝ حذس ٔیضدْ وٝ خط سثض یؼٙی »تٛ تا خٛدت ٔیٍی:

 «ٕٔٙٛع!

فحٝ فّضی ٘ٛضتٗ. حذس وٝ ٔیشی ٔتٛرٝ ٔیطی وٝ چیضٞای ٘أؼّٛٔی سٚی اٖٚ غ ٚلتی رّٛتش

 ٔیض٘ی وٝ صتاٖ خٛدضٖٛ ٞست وٝ تٛ تّذ ٘یستی.

داسٖ ٚ سً٘ تذ٘طٖٛ تمشیثا  ٔٛیی یتذٖ ٞای وٛچیه أا وّٝ ٞای تضسي ٚ ت ػذٜ ای وٝ

 خاوستشیٝ رّٛی ایٗ ضی خٛاتیذٖ ٚ داسٖ چیضٞایی ٔیٍٗ.

تشای ایٟٙا ٔمذس تشیٗ چیضٜ. ٚ اٚ٘ایی وٝ خٛاتیذٖ دسحاَ ا٘زاْ ٔشاسٓ  ایٗ ضیء:»سإٞٙا ٔیٍٝ

 «ٔزٞثی ضٖٛ ٞستٗ.

 «پس چشا خٛاتیذٖ؟! تا خٛاتیذٖ ٔشاسٕطٖٛ سٚ ارشا ٔیىٙٗ؟»تٛ تا تؼزة ٔیٍی:

ظاٞشش خٛاتیذ٘ٝ! دساص وطیذٖ سٚی صٔیٗ ٘طا٘ٝ ٔشد٘ٝ ٚ ٔشدٖ پایاٖ ایٗ ص٘ذٌی »سإٞٙا: 

ٙظٛسضٖٛ اص ایٗ واس ایٙٝ وٝ ٔا آٔادٜ ٔشدٖ ٞستیٓ ٚ تسّیٓ أش تشای اٚ٘است. تٙاتشایٗ ٔ

 خذاضٖٛ، یا خذایا٘طٖٛ، دلیك ٕ٘یذٚ٘ٓ.

صٚس تخٛاتٛ٘ٗ ، یٝ صٔا٘ی تا ٕٞٝ سشِرًٙ داضتٗ ٚ ٕٞٝ سٚ ٔیخٛاستٗ تٝ ٖاِثتٝ االٖ خٛب ضذ

ذْ یادٔٝ اٖٚ ٔٛلغ تچٝ تٛدْ ٚ اص سیاسٜ خٛدٖٔٛ وٝ اخثاس سٚ ٔیذی !رّٛی ایٗ غفحٝ فّضی

 «یٝ تیش خاِی وٙٓ ٚسط ایٗ غفحٝ ی فّضی!تضسي وٝ ضذْ دٚست داضتٓ 

 «پس تشا ضٕا ٞٓ اخثاس پخص ٔیىٙٗ! » -
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اسٜ ٕٞیطٝ تٛی ٕٞٝ دٚساٖ ٞا ٚ صٔاٖ ٞا ادأٝ داسٜ ایٗ سسٛ٘ذٖ اخثاس تٝ ٌٛش » سإٞٙا:

ٔشدْ.  تٝ ٘ظش ٔیشسٝ ٔشدْ تشاضٖٛ خیّی ٟٔٓ ٞستٗ وٝ خثشٞا سٚ تٝ ٌٛضطٖٛ ٔیشسٛ٘ٗ، 

 !«ایٗ لسٕت طٙض ٔارشاستأا 

رایی ضثیٝ تؼذ تا ٞٓ اص اٚ٘زا دٚس ٔیطیذ ٚ تٝ سٕت رایی وٝ تٝ ٘ظش ٔیشسٝ ٔشوض ضٟش یا 

 تاصاسچٝ ٞست ٔیشسیذ.

ٞٓ صیشِ صٔیٗ ٞستص، یؼٙی وُ ضٟش ٚ ضایذ وطٛس صیش صٔیٗ ساختٝ ضذٜ. ٚسؼتص  تاصاسچٝ

 ٔؼّْٛ ٘یست ضایذ خٛد سإٞٙا ٞٓ، ٕٞٝ راٞاضٛ ٘ذیذٜ تاضٝ.

تثیٗ، اٖٚ رٛ٘ٛسای وٛچیه تا حذٚدی ٔخُ خشچًٙ ٚ ػمشب خٛدتٛ٘ٗ ، ایٙزا »سإٞٙا ٔیٍٝ: 

ا٘ٛاػطٖٛ صیادٜ ضایذ تیطتش اص غذ ٚ پٙزاٜ ٘ٛػٝ، تٝ ٘ظش ٔٗ ٔضٜ ٕٞطٖٛ  ایٙاسٚ ٔیخٛسٖ.

 «.ٔضخشفٝ

 تٟتشٜ تشٌشدیٓ. 

 خیاِیٝ وٝ ٔٗ ٘ٛضتٓ. سخت ٍ٘یش! داستاٖایٕاٖ غذیمی :  ایٗ فمط یٝ 

یٝ چیض راِة ٞست وٝ » تؼذ اص ٔذتی وٝ تٝ ٔاضیٗ ٔیشسیذ ٚ سٛاسش ٔیطیذ. سإٞٙا ٔیٍٝ:

 «٘طٛ٘ت تذْ ِٚی ضایذ وٕی حاَ تٟٓ صٖ تاضٝ! تٛی سفش سْٛ ٔیخٛاْ

تؼذ اص چٙذ دلیمٝ اص ٔاضیٗ پیادٜ ٔیطیذ. داخُ یه ساِٗ خیّی تضسي ٞستیذ. ٚ دٚس تا دٚس 

 آدْ! ٘الع ضذٜ ساِٗ پش ضذٜ اص تذٖ ٞای 

پاٞا ٚ دست ٞاضٖٛ ٚ سیٓ ٞا ٚ ِِٛٝ ٞایی تٟطٖٛ ٚغّٝ. اوخشا آدْ ٞا تٝ دیٛاس ٚغُ ضذٖ 

 تاالتٙٝ ضٖٛ تٝ دستٍاٜ ٞا ٚغُ ضذٜ.لطغ ضذٜ ٚ فمط 

 «ایٙا چی ٞستٗ؟!» -

تٛی ایٗ وطٛس ٚ چٙذ وطٛس دیٍٝ یٝ لا٘ٛ٘ی  .ایٙزا یٝ ٘یشٌٚاٜ وٛچیىٝ، اص ایٙا صیادٜ» سإٞٙا:

تٝ ایٗ  تشای تأیٗ ا٘شطی تػٛیة ضذٜ، اٚ٘ایی وٝ ٔیٕیشٖ ٔیتٛ٘ٗ ٚغیت وٙٗ وٝ تذ٘طٖٛ

. تٝ ٞشحاَ اٜ پِٛی ٔیذٜ تاتت اراصٜ ایٗ تذٖ ٞاتطٝ، تٝ ٚساث ٞٓ دِٚت ٞشٔسیستٓ ٞا ٚغُ 
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خیّی اص ا٘شطی ٞای لذیٕی ٔخُ ٘فت ٚ ٌاص اصتیٗ سفتٗ ٚ ٘ٛسخٛسضیذ ٞٓ ضؼیف ضذٜ ٚ 

ٌشٔای ساتك سٚ ٘ذاسٜ، سٚش ٞای صیادی تشای رایٍضیٙی تِٛیذ ا٘شطی ساختٝ ضذٜ یىیص ٞٓ 

غزا تثذیُ تٝ ا٘شطی ٔیطٝ ٚ  ایٙٝ. تذٖ ا٘ساٖ ٔخُ ٔاضیٙٝ. تٛی تذ٘ت غزا ٔیشیضی ٚ تؼذ اٖٚ

ٞٓ تٝ  ی تال استفادٜاػضای تذ٘ت ٔخُ ٔٛتٛس ٔیتٛ٘ٝ حشوت وٙٝ. یٝ ٔمذاسی اص غزاتؼذش 

آالیٙذٌی اص تذٖ خاسد ٔیطٝ دلیما ضثیٝ ٔاضیٗ . حیف ایٗ تذٖ ٘یست وٝ سٛصٚ٘ذٜ غٛست 

 «تطٝ یا خان تطٝ؟! 

 «شاس تٍیشٜ ٚ اصش استفادٜ تطٝ.ِٚی ضایذ وسی دٚست ٘ذاضتٝ تاضٝ تذ٘ص ایٙطٛسی ایٙزا ل» -

ارثاسی ٘یست ، دست خٛدضٛ٘ٝ ٞشوسی خٛاست لثُ ٔشٌص یٝ فشٔی ٞست وٝ پش »سإٞٙا: 

 «ٔیىٙٝ. ٔخُ اٞذای ػضٛ.

خٛسضیذ دیٍٝ ٌشٔای ساتك سٚ ٘ذاسٜ پس چشا ٔا احساس سشٔا ٕ٘یىٙیٓ؟ ٔٗ ضٙیذْ  ذٌفتی» -

 «اٌٝ خٛسضیذ سشد تطٝ ٕٞٝ را یخثٙذاٖ ٔیطٝ.

یخثٙذاٖ ضذ ِٚی تا سٚش ٞایی تٛ٘ستٗ ٞستٝ صٔیٗ سٚ ٌشْ ٞٙٛص وأال سشد ٘طذٜ أا  »سإٞٙا:

اِثتٝ تخطی اص رٕؼیت صٔیٗ تیٗ خٛسضیذ ٞای  لذست ٞای اتٕی تٛد. ٔخثت وٙٗ. اِٚیٗ اتحاد

 «.ٖضذ پخصدیٍٝ اص ٔٙظٛٔٝ ٞای دیٍٝ 

 «وشدٖ؟ٚسیّٝ ٞایی ٔخُ ٔٛتایُ چطٛسی ضذٖ؟ چٝ تغییشی  ؟دیٍٝ یٝ سٛاَ»  -

ط ٕ٘یض٘ٝ، ٕٞیٗ وٝ تٝ ضاس دیٍٝوسی  ٘سُ ٞای لذیٕی ضٖٛ سٚخیّی تغییش وشدٖ. » سإٞٙا:

. ٔػشفطٖٛ ٞٓ خیّی وٓ ضذٜ. حتی ٘ٛسی ٘ضدیه تذٖ تاضٗ یا تٛی دستت تاضٗ ضاسط ٔیطٗ

خیّی اص ص٘ذٌی ٞا ٔٙتمُ  أا االٖ دیٍٝ وٝ تٛی ٔحیط ٞست اٌٝ تٟطٖٛ تخٛسٜ ضاسط ٔیطٗ.

 ٖٛتٛی رٞٙط ٕٞٝ چی ،ٖٕ٘یٍیش ٌٖٛٛضی دستطاوخش ٔشدْ ٔزاصی، یؼٙی  فضایضذٜ داخُ 

 . اتفاق ٔیافتٝ

دالَ ٞای ا٘شطی دسآٔذضٖٛ تیطتش اص  خشیذ ٚ فشٚش ٔیطٝ. دیٍٝ ای ا٘شطی تیطتش اص ٞشچیض

  لاچالچیاٖ ٔٛادٜ.
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تشای تِٛیذ  دس د٘یای ضٕا. ٔٙاتغ ٔحذٚدیت ٘ذاسٖتشػىس د٘یای ٚالؼی  ٔزاصیتٛی د٘یای 

ی یا فایُ غٛتاص سٚی ٔٛاد غزایی یا ٞش ٚسیّٝ ای ٔحذٚدیت ٞست أا داخُ د٘یای ٔزاصی 

تی ٟ٘ایت وپی ساخت ٚ ٕٞٝ وپی ٞا ٔخُ ٞٓ ٞستٗ. ٔیتٛ٘ی ٞشچمذس وٝ ٔیخٛای ٔتٙی ٔیطٝ 

اص ٘یاص ٞشوسی چیضی سٚ تِٛیذ وٙی ٚ فایُ ٞای ٔختّف  خّك وٙی اٚ٘ٓ اص ٞیچ! ٔیتٛ٘ی تیطتش 

 «.ٜخیّی تیطتش ضذا٘ٛاع ضٖٛ  ٖ ٔا دیٍٝ فمط فایُ ٞا غٛتی یا ٔتٙی یا تػٛیشی ٘یستٗ ٚصٔا

 «. یؼٙی چی؟!داخُ فضای ٔزاصی ٔٙتمُ ضذٜ ٘طذْص٘ذٌی ٞا  ذٔتٛرٝ ایٙىٝ ٔیٍی»  -

تا ٘ثیٙی ٔتٛرٝ ٕ٘یطی. یؼٙی فمط اٖٚ ٘سّی وٝ تٟص سسیذٖ ٔیفٟٕٗ. ٔخُ ایٙتش٘تٝ وٝ » سإٞٙا:

 «ای لشٖ ضطٕی تٛضیح تذی ٞیچٛلت ٔتٛرٝ ٕ٘یطٗ.ٟآدٔاٌٝ تخٛای تشای 

 «لشٖ ضطٓ ٔیالدی یا ضٕسی یا لٕشی؟!»  -

صتاٖ ٞا  ٍٔٝ فشلی ٞٓ ٔیىٙٝ؟ صٔاٖ ٔا تاسیخ ٞا یىی ضذٖ دیٍٝ ٔخُ صٔاٖ ضٕا ٘یست.» سإٞٙا:

 «تّذیٓ غحثت وٙیٓ. سٚ ی لذیٕیٞٓ یىی ضذٖ. ِٚی ضغُ ٔا طٛسیٝ وٝ ٕٞٝ صتاٖ ٞا

 «ق ٔٛاد. دس آیٙذٜ ٞٓ ٔٛاد ٔخذس ٞستص؟ٌفتیٗ لاچا»  -

اسٜ ٞست ِٚی تٝ غٛست ٔزاصی. سسیذٌی تٝ رشایٓ ٔٛاد ٔخذس ٞٓ سپشدٜ ضذٜ تٝ » سإٞٙا:

 «پّیس د٘یای ٔزاصی.

 «یٝ سٛاَ دیٍٝ! دسس چی؟ تاصْ تایذ دسس تخٛ٘یٓ دس آیٙذٜ؟»  -

خیّی فشق وشدٜ.  اسٜ ٕٞیطٝ تایذ دسس تخٛ٘ی! ِٚی ٔذِص» سإٞٙا خٙذٜ ای ٔیىٙٝ ٚ ٔیٍٝ:

 «وسی خستٝ ٕ٘یطٝ اصش ٚ ِزت تخطٝ.

 «ِٚی چشا سشاؽ ٔٗ اٚٔذیذ؟ چشا ایٙا سٚ تٝ ٔٗ ٌفتیذ؟»  -

تٛلغ ٘ذاضتٝ تاش وٝ تٍٓ تٛ خاغی یا تشٌضیذٜ ای! ایٗ تخطی اص ضغُ ٔٙٝ ٔخُ پایاٖ » سإٞٙا: 

 تٛدٜ ضایذْ ٘ٝ.ا٘تخاب تٛ ٞٓ دست ٔٗ ٘ثٛدٜ، ضایذ ضا٘سی  ضٕا ٚ٘أٝ یه دا٘طزٛ دس صٔاٖ 

تثشٔت ِٚی ضایذ خستٝ  ای ا٘تخاب وشدْ. ٔیتٛ٘ستٓ راٞای دیٍٝ خٛدْ ایٗ سٝ سفش وٛتاٜ سٚ

 «وٙٙذٜ ٔیطذ ٔخال سخٙشا٘ی رذیذ ایٙطتیٗ.
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 «ایٙطتیٗ؟! ٍٔٝ ٕ٘شدٜ؟»  -

چشا ٔشدٜ، ایٗ تا اٖٚ یىٓ فشق داسٜ یؼٙی خٛدضٝ ِٚی ٘ٝ دلیما خٛدش! ٕٖٞٛ داستاٖ » سإٞٙا:

  .«سٚ اٖٚ وّٝ ٌٙذٜ ٞااِثتٝ . یٝ سشی ادٔا سٚ ضثیٝ ساصی وشدٖ، ٝضثیٝ ساصی ا٘سا٘وّٛ٘یًٙ ٚ 

 خة دٚست داسی یٝ آًٞٙ تشات تزاسْ تا وٕی حاَ ٚ ٞٛات ػٛؼ تطٝ؟

 «آًٞٙ؟ اسٜ.»  -

ٚ ضخػی تا غذای تسیاس صیثا ٚ دِٙطیٙی ضشٚع تٝ  ٝٔٛسیمی صیثایی ضشٚع تٝ پخص ضذٖ ٔیىٙ

 خٛ٘ذٖ ٔیىٙٝ.

اسٕص چیٝ؟ تٝ صتاٖ فاسسی  تا حاال آًٞٙ تٝ ایٗ لطٍٙی ٘طٙیذْ، ی غذاش لطٍٙٝ!ایٗ خیّ»  -

 «ٞٓ ٔیخٛ٘ٝ!

آدْ ٘یست. یٝ تش٘أس. یه تش٘أٝ خیّی تٟتش اص یٝ ا٘ساٖ ٔی » سإٞٙا ِثخٙذی ٔیض٘ٝ ٚ ٔیٍٝ:

تٛ٘ٝ تخٛ٘ٝ ٚ ٔیطٝ ٞش پاسأتشی تٛی غذاش سٚ تٝ حذ ػاِی سسٛ٘ذ ٚ ارشا وشد دسغٛستی وٝ 

٘ساٖ ٔحذٚدیت داسٜ. اص ٕٞٝ راِثتش ایٙىٝ ایٗ تٝ ٞش صتا٘ی وٝ تخٛای دلیما تا ٕٞیٗ غذای ا

 طٛسی وٝ فىش ٔیىٙی تٝ ٕٖٞٛ صتاٖ فمط خٛ٘ذٜ ضذٜ. ویفیت تشرٕٝ ٚ  پخص ٔیطٝ.

رذیذش ٘یست، رذیذتشیٗ ٔذِص فىشت ٞٓ ٔیخٛ٘ٝ، تشاساس سٚحیٝ ای وٝ اٖٚ  ٔذَتاصٜ ایٗ 

وٝ ٔیخٛ٘ٝ! حمٛلٓ سٚ  تشات ِحظٝ داسی ٚ افىاسی وٝ تٛی سشت ٞست آٍٞٙی سٚ ٔیساصٜ ٚ

 «یىی اص اٚ٘ا ٔیخشْ.حتٕا تٍیشْ 

ٔیتٛ٘ٓ ایٗ  ٚای! ػزة چیضی. ٔٗ دیٍٝ تا آخش ػٕش ایٗ چیضا سٚ ٕ٘یتٛ٘ٓ فشأٛش وٙٓ.»  -

 «آًٞٙ سٚ داضتٝ تاضٓ؟

پخص وٙٝ  تشات ٘ٝ ٕ٘یتٛ٘ی، چٖٛ ٞیچ دستٍاٜ پخص وٙٙذٜ ای وٝ تتٛ٘ٝ ایٗ آًٞٙ سٚ »سإٞٙا:

  ٘ذاسی!

چیضای ٟٔٓ تشی ٞٓ ٞست وٝ ضایذ یٝ سٚصی دٚتاسٜ تٝ دیذ٘ت اٚٔذْ ٚ ٌفتٓ. فؼال تٝ پایاٖ 

 «سفشٖٔٛ سسیذْ ٚ االٖ تٛی خٛ٘تٖٛ ٞستیٓ.
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 تاص ٔیطٝ ٚ ٔیثیٙی تٛی اتالت ٞستی. سپس دس ٔاضیٗ

 «ِٚی ٔٗ دٚست ٘ذاضتٓ تشٌشدْ.»  -

 «ٜ ای ٘ذاسی، تٛ ٔتؼّك تٝ ایٙزایی ٚ تشای تٛ تٟتشیٗ صٔاٖ ٕٞیٗ صٔا٘ٝ.چاس» سإٞٙا:

 اص ٔاضیٗ پیادٜ ٔیطی ٚ اص آٖ ٔشد ٔشٔٛص خذاحافظی ٔیىٙی.

 ٚ ٔاضیٗ دس یه چطٓ تٟٓ صدٖ ٘اپذیذ ٔیطٝ.
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