
 دثستبى سَم سبل ّبی کتبة دس ٍی فذاکبسی داستبى. است ایشاًیبى ّوِ آضٌبی ًبم خَاجَی سیضػلی

 سغن ثِ ٍ داد ًجبت سا ًفش صذّب جبى 1431 سبل سشد ضت یک دس کِ فذاکبسی. ضَد هی هٌتطش  ّبست سبل

 .کٌذ هی یبد صًذگیص خبطشُ ثْتشیي ػٌَاى ثِ هبجشا ایي اص ضت، آى خَسدى کتک

 هبجشای. داضت ٍجَد فذاکبس دّقبى ًبم ثِ دسسی دثستبى سَم سبل کتبة دس داسین یبد ثِ کِ هَقؼی اص

 کَُ سیضش هتَجِ سٍد هی خَد کطبٍسصی صهیي سوت ثِ کِ صهبًی پبئیضی سشد ضت یک دس کِ دّقبًی

 قطبس. کطذ هی آتص ثِ فبًَس ًفت ثب ٍ آٍسد  هی دس تي اص سا خَد لجبس قطبس هسئَالى آگبّی ثشای اٍ. ضَد هی

 .ضَد هی جلَگیشی هشگجبس ای حبدثِ اص ٍ ایستذ هی

 الجتِ هبًذ ثبقی دسسی کتبة دس فذاکبس دّقبى هبجشای ًیض گزضتِ ّبی سبل دس دسسی کتبة تغییشات اص ثؼذ

 دّقبى خصَظ دس آى اص ثخطی کِ داسد ٍجَد دثستبى سَم سبل کتبة دس «فذاکبساى» ًبم ثِ دسسی ثبس ایي

 . است فذاکبس

 

 گزاسد هی سش ثِ کالّی پَضذ، هی ضلَاس ٍ کت ّویطِ. است سبلِ 57 اکٌَى ّن ٍ هیبًِ اّل خَاجَی سیضػلی

 .کٌذ هی استقجبل هصبحجِ اص ٍ داسد لت ثش ضیشیٌی لجخٌذ. کٌذ هی ّوشاّی سفتي ساُ دس سا اٍ ػصبیی ٍ

 ثشای. دّذ ًجبت سا ًفش صذّب جبى تب داضت ًگِ سا قطبس اٍ کِ ضجی پشسن هی ضت آى هبجشای دسثبسُ

 کطبٍسصین صهیي ثِ داضتن هي ٍ ثبسیذ  هی ثبساى ضت آى : »دّذ هی پبسخ. ثٌذد هی سا چطوبًص ای لحظِ

 سیضش کَُ تًَل، دٍ ثیي دیذم دفؼِ یک کِ کشدم حشکت آّي ساُ سیل طشف اص. ثَد گلی صهیي چَى. سفتن هی

 ثِ ثگَیٌذ ثضًن حشفی اگش تشسیذم هی. کٌن کبس چِ ثبیذ داًستن ًوی. آهذ هی صٍدی ثِ ًیض قطبسی. است کشدُ

 ّویي ثِ. دادم هی ًجبتطبى ثبیذ. سَخت هی ثَدًذ قطبس دس کِ ّبیی آدم ثشای دلن طشفی اص. ًذاسد سثطی تَ

 .«ثَد کشدُ حشکت ایستگبُ اص قطبس ٍلی. دٍیذم قطبس ایستگبُ طشف ثِ دلیل

. طَسی  چِ داًستن ًوی اهب دادم هی ًجبت سا هشدم جبى ثبیذ : »دّذ هی اداهِ ٍ کٌذ هی سکَت ای لحظِ ثشای

 خبهَش ّن فبًَسن. ضذًذ ًوی هتَجِ قطبس هأهَساى اهب کشدم فشیبد ٍ داد ثِ ضشٍع ٍ دادم حشکت سا فبًَسن

 ًفت ٍ آٍسدم دس سا کتن. سسیذ رٌّن ثِ فکشی دفؼِ یک. کٌن کبس چِ داًستن ًوی. ثَدم ضذُ جَسی یک. ضذ

 تب چٌذ ضکبسین تفٌگ ثب. ًبیستبد قطبس ّن ثبص اهب صدم آتص داضتن کِ کجشیتی ثب ٍ سیختن آى سٍی سا فبًَس

 .«ایستبد قطبس ثبالخشُ ٍ کشدم ضکلیک

 پیبدُ قطبس اص هأهَساى ٍ هشدم ٍقتی : »کٌذ هی اضبسُ قطبس دسٍى هشدم ٍ هأهَساى ثشخَسد ثِ ٍ خٌذد هی ثبس ایي

 تب. داضتن ًگِ سا قطبس دلیل ثی کشدًذ هی فکش آخش. کشدًذ هي صدى کتک ثِ ضشٍع ٍ سیختٌذ سشم ّوِ ضذًذ



 کِ  جبیی  طشف ثِ آساهی ثِ ٍ ضذین قطبس سَاس ّن ثب. گفتن ثشایص سا جشیبى هي ٍ آهذ قطبس سئیس کِ ایي

 هي ثَسیذى ٍ ػزسخَاّی ثِ ضشٍع ٍ گفتن ساست هي دیذًذ ّوِ کِ ثَد آًجب. سفتین ثَد، کشدُ سیضش کَُ

 .« کشدًذ

 «ضَی؟ هبًذگبس ضَد ثبػث  کبس ایي کشدی هی فکش ٍقت ّیچ » پشسن هی

 اًتظبس. ثَد هشدم ًجبت خبطش ثِ فقط کشدم، سا کبس ایي کِ صهبى آى : »ضَد هی جوغ چطوبًص گَضِ اضکی

 تطکش خذا اص آهذ، رٌّن ثِ فکشّب ایي سٍص آى کِ ایي خبطش ثِ سٍص ّش. خَضحبلن خیلی حبال ٍ ًذاضتن تطکش

 .«کٌن  هی

  «است؟ چگًَِ تَ ثب هشدم ثشخَسد: »کٌن هی سَال

. فْویذم ثؼذّب. است ضذُ چبح دسسی کتبة دس هبجشا ایي کِ ًذاضتن خجشّب ّب هذت تب: »دّذ هی پبسخ

 فکش گفتٌذ هی هي ثِ ثؼضی. داسد ٍجَد فذاکبس دّقبى کِ داًستٌذ ًوی ّن هشدم اص خیلی کِ ایي جبلت

 .«ثَد جبلت ثشایطبى هي دیذى دلیل ّویي ثِ. است خیبلی فذاکبس دّقبى داستبى کشدین هی


