محمد اد

ّیچ کس اًٍَ تَ هذسسِ جذی ًوی گشفت  ,چَى اػتوبد ثِ ًفس ًذاضت  ,یِ گَضِ ای اص حیبط تَ فکش ثَد کِ گشهبیی سٍ سٍ
ضًَِ ّبش احسبس کشد دستْبی آقبی ًبظن ثَد کِ تَی حیبط داضت چشخ هی صد گفت هحوذ ! خیلی تَ فکشی ,کطتی ّبت
غشق ضذُ؟یب داسی هسئلِ سیبضی حل هیکٌی؟ هحوذ کِ خیلی َّل کشدُ ثَد ثب لکٌت صثبى گفت  ًِ :آقب ًِ,

ًگبُ آقبی سؼیذی ّویطِ یِ طَسی ثَد کِ اًگبس ّشچی تَ رٌّن هی گزضتَهی دًٍست

 ,ثب هْشثًَی گفت :ثشٍ یِ آثی ثِ

دست ٍ صَستت ثضى ثشٍ سش کالس

اٍى چٌذ سٍصی ثَد کِ هی خَاست کِ ثذًٍِ سهض هَفقیتآدهب چیِ؟ چشا ثؼضی ّب هی تًَي ثِ ّش چی هی خَاى ثشسي ٍلی
ثؼضی ّب ؟ . . .
رٌّص دسگیش ّویي چیضا ثَد کِ هؼلن سیبضی گفت :اٍى تِ کالس  ,حَاست کجبست ؟
هحوذ کِ ثشق اص چطوبش پشیذُ ثَد  ,سشیغ ثِ دفتشش ًگبُ کشد ٍ سٍی کبغز چیضی ًَضت یؼٌی حَاسن جوؼْبحسبى ثگَ
ثجیٌن هقسَم کذٍهِ ؟ اٍى کِ حسبثی گیج ضذُ ثَد گفت :فکش هی کٌن دس ّن ضشة هی ضَد یکذفؼِ کل کالس هثل ثوت
سبػتی تشکیذ ٍ ّوِ صدًذ صیش خٌذُ ,

پطت سشیص یِ دستی ثِ سشش صد ٍ گفت  :خَاثی یب ثیذاس ادیسَى.
ادیسَى ,ادیسَى یؼٌی چی ؟ هٌظَسش چی ثَد ؟ ّویٌطَس فکشش هطغَل ثَدکِ ثِ خًَِ سسیذ هبدسش داضت حیبطَ آة ٍ
جبسٍ هی کشد ,هیخَاست اص هبهبًص سَال کٌِ اهب فکشایی ثِ سشش صد ًکٌِ حشف صضتی ثبضِ؟ تَّویي فکشّب ثَد کِ هبدسش
گفت  ,پسشم غزاسٍ گشم کشدم سٍ اجبقِ  ,دست ٍ صَستتَ ثطَس ,غزاتَ ثکص ,ثخَس تب هي کبسام توَم ضِ .هبدسش کِ ثذجَسی
خستِ ثٌظش هیشسیذ  ,ثؼذ اص کوی کِ گزضت اٍهذ ثبال.

ساستی ًگفتی اهتحبى سیبضی چِ جَسی ثَد؟هحوذکِ تَ اتبقص ثَد ٍ داضت لجبسبضَ هشتت هی کشدگفت  :جَاثطَ ًذادى ثِ
ًظشم خَة دادم  ,چَى اًٍْبیی کِ دیطت ثِ هي گفتی ّوص اٍهذُ ثَد.
ثبثبش یک قفسِ کتبة داضت تَش غلتی صد  ,ثبال ٍ پبییي کشد اهب چیضی ًذیذ .کن کن َّ ,ا تبسیک ضذسشٍکلِ ثبثبش پیذا ضذ
ٍقتی ّن کِ هی سسیذ اٍل سشاؽ اًٍَ هی گشفت ثجیٌِ کجبست ؟ٍ چی کبس هی کٌِ؟ هذسسِ سٍ ثًَِْ هی کشد ٍ سش صحجت ثبص
هی کشد .خالصِ ضت ضذ ستبسُ ّبی صیبدی تَی آسوَى ثَد سفت ٍثِ یکی ضَى گفت ستبسُ هي ! ادیسَى سٍ هی ضٌبسی؟
کَدى ثَد یب داًطوٌذ؟ اصال آدم ثَد یب حیَاى ؟ّشچی کِ هی گفت:
ثیطتش ثِ دس ثستِ هی خَسد  ,سفت تَ سختخَاة ,تَ ّویي فکشا ثَد کِ خَاثص ثشد.

ثبثبش کِ کبسهٌذ اداسُ هبلیبت ثَد ّش سٍص کِ هی خَاست ثشُ سش کبس اًٍَ هی سسًَذ هذسسِ صجح ضذ ثبثبش ثبال سشش ثَد ٍ
هی گفت  :ثلٌذ ضَ هحوذ ! ثلٌذ ضَ هحوذ !

خالصِ ثؼذ اص صجحًَِ جبتَى خبلی ًیوشٍیی کِ ثبّن خَسدى سفت کٌبس هبضیي صذاصد ثبثب

,سیوَتَ ثضى سشدهِ هی خَام

سَاسضن ,ثبثب ثب ًبساحتی گفت هبضیي خشاثِ ثبیذ پیبدُ ثشین.هحوذ آّی کطیذ ٍ گفت  :ضبًس هبسٍ تَ ایي سشهب کی حبل داسُ
پیبدُ ثشُ هذسسِ ؟ ایٌقذس سشد ثَد کِ ٍقتی ثِ دستبش ّب هی کشد ثِ جبی گشهب ,سشهب تَلیذ هی ضذ  .گَش ٍ دهبغص ّن کِ
جبی خَدضَ داضت.
ساُ افتبد ,تَ ساُ ثب خَدش کلٌجبس هی سفت کِ یکذفؼِ ثبثبش دادصد گفت :هَاظت ثبش پسش هبضیي ! هبضیي !
اٍى کِ َّل ضذُ ثَد ًِ ساُ پیص داضت  ًِ ,ساُ پس دسجب خطکص صد  ,ضبًس آٍسد ,کن هًَذُ ثَد هبضیٌِ فیتیلِ پیچص کٌِ
,ثْش حبل ثخیش گزضت!

کوی ثِ هذسسِ هًَذُ ثَد کِ دٍست ثبثب ثب هبضیٌص اًٍبسٍ دیذ

 ,گفت ,کجب؟ پیبدُ سٍی هی کٌیذ؟ ثبثب جَاة داد :هبضیي

سٍضي ًطذ ,اٍهذین ّن َّا ثخَسینّ,ن آقب هحوذ ٍ ثشسًَین ّ ,ویٌطَس فکش هی کشد کِ سسیذى هذسسِ.
ثبثبی هذسسِ گفت :هحوذ اهشٍص خَاة هًَذی  ,ثچِ ّب تَ کالسي  ,ثذٍ سش کالس ٍگشًِ ثبیذ ثشگِ ثجشیب !
پشّبم ,تَ کالس ثجِ ّب ثْص هی گفتي پشی هثل یب داسُ هیخَسُ یب حشف اص غزا هیضًِ ٍ ,قتی ثِ کالس سسیذ ضبًس آٍسد هؼلن
ٌَّص ًیَهذُ ثَد ,ثچِ ّب ایي ضؼشٍ هی خًَذًذ

پشّبم پشی

چقذس تَ خپلی

یب داسی هی خَسی

یِ حشف اص غزا هی صًی( )2

هحوذی هجصش کالس  ,هؼلن یکَْ سش ٍ کلص پیذا ضذ ,یکذفؼِ َّلکشد ثِ جبی ثشپب ,گفت  :ثشجب! ثچِ ّب غص غص خٌذیذًذ ,
خالصِ ,آقبی ػلَی اثشٍّبش سفت تَ ّن ( هًَذُ ثَد ثخٌذُ یب ػصجبًی ثطِ)گفت :کتبثْب سٍی هیض دسس اهشٍص ًَ :سُ
ثچِ ّب هی دًٍیذ  ,قذیوب ٍقتی ًَس ٍ سٍضٌبیی آفتبة هی سفت هشدم چی کبسهی کشدى؟
خپل ,هٌظَسم ّوَى پشّبهِ ثلٌذ ضذ گفت آقب ثگن

هؼلن چی سٍ

جَاثَ دیگِ
هؼلن  :هٌکِ سَالی ًکشدم  ,حبال ثگَ ثجیٌن چی هیگی؟

خپل  :آقب اگِ هي اٍى هَقغ ّب ثَدم یخچبلَ خبلی هی کشدم
ثچِ ّب خٌذیذًذ  ,آقبی ػلَی گفت :آخِ ادیسَى ! اٍى هَقغ کِ ثشق ًجَدُ کِ یخچبل ثبضِ.
اسن ادیسَى کِ اٍهذ ثشق اص چطوبش پشیذ  ,آقبّن گفت  :ادیسَى !

صًگ هذسسِ خَسد  ,داضت هی سفت خًَِ  ,پیبدُ ثَدسشچْبسساُ کِ سسیذیِ الکتشیکی دیذ هی دًٍیذ اسوص چی ثَد؟ ثبٍسش
ًوی ضذ  ,ادیسَى .سٍی ضیطِ هغبصُ ثضسگ صدُ ثَد الکتشیکی ادیسَى  ,فشصت خَثی ثَد سفت تَیوغبصُ ثِ فشٍضٌذُ سالم کشد
یْوشد هیبًسبلی ثَد گفت  :پسشجَى چی هی خَاستی ؟

گفتص ادیسًََ هی خَاستن هی خَاستن هؼٌیطَ ثذًٍن  .ضوبّن کِ اسن هغبصتَى ادیسًَِ
گفت آّبى ,پس چیضی ًوی خَاستی اٍهذی ادیسًََ ثطٌبسی !ثطیي سٍی چْبسپبیِ سجضُ تب ثشات تؼشیف کٌن.
هی دًٍی ای کبش قضبٍت هب آدهب دس هَسد ّوذیگِ صٍد ًجبضِ.ثْص گفتن  :هٌظَستَى سٍ ًوی فْون.گفت  :ػجلِ ًکي پسشم ,
هٌظَسم ایٌِ کِ ادیسَى تَ ثچگیص پسش ضلَؽ ٍ خٌگی ثَدُ  ,دسس ًوی خًَذُ  ,اص کالس هی اًذاختٌص ثیشٍى یب هبدسضَ هی
خَاستيّ ,ویي پسش ثبصیگَش هیطِ هختشع الهپْبی خًَِ ّبی هب ,تٌْب ثب کوی پطتکبس ٍ تالش  ,االى ّوِ هب هذیَى اًٍین ثِ
خصَظ هب الکتشیکی ّب.حبال پسشم اگِ خَاستی هی تًَی اص ّش کتبثخًَِ ای کتبثطَ ثگیشی ثخًَی
خیلی خَضحبل ضذم ٍ اص هغبصُ صدم ثیشٍى سفتن خًَِ ٍقتی سسیذم دادصدم پیذاکشدم  ,پیذاکشدم ,هبدسم کِ َّل کشدُ ثَد صٍد
اٍهذ ثیشٍى گفت چی ضذُ گفتن هبهبى  ,هبهبى  ,یبفتن  ,یبفتن  ,هبهبى گفت چی سٍ  ,ادیسَى سٍ ,ادیسَى سٍ.
ثِ هبدسم گفتن هیخَام ثشم کتبثخًَِ صٍدی ثشهیگشدم خالصْشفتن کتبة سٍ گشفتن  ,اص ّوَى ضت ضشٍع ثِ خًَذى کتبة کشدم
 ,چٌذ سٍصی طَل کطیذ خًَذى کتبة  ,چیضّبی صیبدی ّن یبدگشفتن ٍ فْویذم کِ کتبة خَاًذى چقذس ثِ آدم اطالػبت هیذُ
ٍ ساص هَفقیت آدهب ثیطتش ثب پطتکبس ٍ تالضِ.

