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 تقدیم به آن ها که می فهمند حتی بیش تر!!!!! 



 
 

ٚلتی اص ٕٞٝ چیض ٔطٕیٗ ٘یستی، چی تایذ تٍی؟ تایذ چٝ سٝ تا فٙذن تٟٙا ضاٞذاٖ ٔٗ ٞستٙذ. أا ضایذ ٞٓ ٘ٝ! 

طٛسی حشف تض٘ی؟ ٔٗ ٔطٕیٗ ٘یستٓ؛ تشای ٕٞیٗ ٕ٘ی دا٘ٓ چیضٞای تا اسصضی تشای ٌفتٗ داسْ یا فمط ٚلت تّف ٔی 

٘یاد حادثٝ سا یادت خصٛصٗ ٔوٙٓ. ضایذ حشف صدٖ سادٜ تاضذ أا آسٕاٖ سا سیسٕاٖ تافتٗ اصّٗ واس سادٜ ای ٘یست. 

 ىّی ضذٜ یه چیضی سا وٝ ٔی دا٘ٓاصّٗ وذاْ سٝ تا؟ آٜ ٕٞٝ ی ص٘ذٜ ٌی اْ ٕٞیٗ ض یا ٕٞٝ ش خٛاب تٛدٜ. دیذی

ٔی ٌٛیٓ ٕ٘ی دا٘ٓ ٚ یه چیضی سا وٝ ٕ٘ی دا٘ٓ آٖ لذس دس ٔٛسدش تٛضیح ٔی دٞٓ وٝ اٍ٘اس اِٚیٗ ٘فشی وٝ تٝ آٖ 

سا تخٛا٘یذ. اصِٛٗ یه ٘فش سؼی ٔی  ٘ٛضتٝیذ ایٗ تا چشاحمیمت دست یافتٝ ٔٗ تٛدٜ اْ. اجاصٜ تذٞیذ تا تٝ ضٕا تٍٛیٓ 

وٙذ تفٟٕذ ٚ اص لضا ٕٞاٖ یه ٘فش ٕ٘ی فٟٕذ ٚ دس ػٛض ٚلتی تشای دیٍشاٖ تؼشیف ٔی وٙذ ٕٞٝ ٔی فٟٕٙذ. ایٗ ٌٛ٘ٝ 

 یص ٚ وٙایٝ ضاٖ ٚی سا رِٝ ٔی وٙذ ٚاست وٝ اٚ دایٓ دس خٛد فشٚ ٔی سٚد ٚ دیٍشاٖ ٞٓ اٚ سا سشص٘ص ٔی وٙٙذ ٚ ٘

ٝ تشای تاٖ تؼذ تشای ٚی تضسي داضت تشٌضاس ٔی وٙٙذ وٝ چٝ ا٘ساٖ تضسي ٚ اسصش ٔٙذی تٛد. ٔٗ ٞٓ آٖ چساَ ٞا 

 ٞضاس تاس ٔشٚس وشدْ ٚ ٘فٟٕیذْ. ضایذ ضٕا فٟٕیذیذ.  ٔی خٛاٞٓ تؼشیف وٙٓ

ْ ذ سٚص تٛد وٝ اص سشاضیثی وٜٛ پاییٗ ٔی آٔذیٓ. یه سٚص فٛق اِؼادٜ خٛب. اص آٖ سٚصٞایی وٝ آدییادْ ٔی آ

حاضش ٔی ضٛد تخطی اص ص٘ذٜ ٌی اش سا تا یىی اص آٖ ٞا تاخت تض٘ذ. چیضی اص لثُ اش تٝ یادْ ٕ٘ا٘ذٜ؛ التذ چٙذ ساػت 

د. ضثاٞت ٞایی تا ٔٙاطك ثٛ. ٞیچ جای ٔسیش ٞٓ ا٘ذوی آضٙا ٘پیص اش سفتٝ تٛدیٓ تاال. دس ٞش صٛست ٔٗ وٝ یادْ ٕ٘ی آیذ

 ضٕاَ سفتٗ؟ آٖ ٞٓ ٔجشدی! تٍزسیٓ! التذ ساٜ اْ تٝ ضٕاَ ٞٓ افتادٜ تٛد. جٍّٙی ضٕاَ داضت. أا ٔٗ چٝ تٝ _وٛٞستا٘ی 

سیٝ ی دٚد ٌشفتٝ اْ سا لّمّه ٔی داد.  ،ٞٛای تی ٘ظیشی داضت. ٘فس وٝ ٔی وطیذْ، ٞٛای سلیك پش اص اوسیژٖ

  .سا حس ٔی وشدْتٕاْ ٘ایژٜ ٞای سیٝ اْ ٞٛا سا وٝ ٔی تّؼیذْ، دٚست داضتٓ ضص ٞاْ سا پش اص ٞٛا وٙٓ ٚ خاِی ٘ىٙٓ. 

وٝ دٚ  تٛد اص ٔسیشی ٔی سفتیٓ تٝ پٟٙای یه ٘فش. تٝ ٘ظش ٔی سسیذ ٔسیش پش سفت ٚ آٔذی تاضذ؛ ٔا٘ٙذ وٛچٝ ای

٘فش  ذٜ ٔشا یاد صٔا٘ی ٔی ا٘ذاخت وٝ دٜ. دسخت ٞا، تٛتٝ ٞا ٚ ٌیاٜ ٞای دسٞٓ تٙیتاضٙذطشف آٖ دیٛاس سثض سٍ٘ی وطیذٜ 

 ٚ وَٛ ٞٓ تاال تشٚ٘ذ ٚ حتی یه سٚص٘ٝ ٞٓ تالی ٍ٘زاس٘ذ.  تخٛاٞٙذ ػىس یادٌاسی تٍیش٘ذ، اص سش

فمط  سیاٚش. یه ویف ص٘ا٘ٝ، وِٛٝ پطتی ٚ یه ٚیِٛٗ. ٔٗ ٚ افسٖٛٚسایُ أاٖ صیاد تٛد. اص ٕٞٝ تیص تش ٚسایُ 

ی اص ایٗ تا ٞٓ ساتطٝ داضتیٓ. ٔی دا٘ستٓ وٝ صیثا ٘ثٛد ِٚ افسٖٛ دختش ػجیثی تٛد. چٙذ ٚلتی ٔی ضذ وٝوِٛٝ پطتی داضتیٓ. 

خٛش اْ ٔی  اٚ . ٔٗ وٝ اصٚ.. ، ٚیِٛٙیستاُٞ ٔطاِؼٝ ...سا ٕٞٝ جا تتٛاٖ پیذا وشد. ٘ٝ! دختشٞای ٔؼِٕٛی ٘ثٛدوٝ ٔثاَ اش



 
 

ٞٓ وٝ ٍ٘ٛ. یىی اص  سیاٚشتٝ اٚ ٍ٘اٜ ٔی وشدْ.  ٞٓ سشآٔذ. ٞش چٙذ خیّی جزاتیت سىسی ٘ذاضت ِٚی خة تٝ چطٓ 

 ٘ثٛد أا دٚست اش داضتٓ.  تٟتشیٗ دٚست ٞاْ. صیاد اُٞ فشًٞٙ ٚ ٞٙش

اص آٖ تاال یه  حت وٙیٓ. تٝ تاالی تپٝ وٝ سسیذیٓ؛ٔذت صیادی ساٜ سفتٝ تٛدیٓ. د٘ثاَ جایی ٔی ٌطتیٓ تا وٕی استشا

دیذیٓ وٝ دس ٔسیش ٔا تٛد. اِثتٝ تشای خٛد ٔٗ ٞٓ سٛاَ تٝ  سا ٔحٛطٝ ی تسیاس تضسي وٝ دٚستا دٚسش ٘شدٜ وطی ضذٜ تٛد

ذس تی إٞیت وٝ حتی حٛصّٝ ی ٔطشح وشدٖ اش سا ٞٓ ٘ذاضتٓ. سفتیٓ پاییٗ. تٝ ٘ضدیه ٔحٛطٝ وٝ ٚجٛد آٔذ. أا آٖ ل

 سسیذیٓ ساٜ وٕی پٟٗ تش ضذ. ٔی تٛا٘ستیٓ تٙطیٙیٓ ٚ استشاحت وٙیٓ؛ ٕٞیٗ واس سا ٞٓ وشدیٓ.

چٕثاتٕٝ صد. ٍ٘اٜ اْ افتاد تٝ یه دسخت تٛت. تٛت  افسٖٛسٚی صٔیٗ سٚ تٝ سٚی  سیاٚشِة دیٛاس ٘طست.  افسٖٛ

 ٞای سسیذٜ ٚ ضیشیٗ. سفتٓ سشاؽ اش ٚ تا جایی وٝ ٔی تٛا٘ستٓ خٛسدْ. یه ٔطت ٞٓ تشای آٖ دٚ تشدْ. 

وٓ  ضاٖاص لیافٝ ی آٖ دٚ ٘فش تش ٔی آٔذ وٝ خیّی خٛش حاَ تاضٙذ. تٝ ٞٓ ٍ٘اٜ ٔی وشد٘ذ ٚ ٔی خٙذیذ٘ذ. ٞش دٚ

ضاٖ ٕ٘ی ِٚی یا سٚ ٓ ٔی ضذ٘ذ. حذس صدْ ٔی خٛاٞٙذ دس ٔٛسد یه ٔٛضٛػی تا ٞٓ حشف تض٘ٙذتش تا ٔٗ چطٓ تٛ چط

أا اساجیف ٔی ٌفتٙذ.  ؛ضذ یا خصٛصی تیٗ خٛدضاٖ تٛد. وٕی ضٛخی وشدْ تا تٍٛیٙذ ایٗ حشف دَ اضاٖ چیست

 دْ. ٓ اصشاس ٘ىشالپٛضا٘ی وٙٙذ؛ ٔٗ ٞفٟٕیذْ ٔساِٝ ی ٟٕٔی ٘یست. فمط ٔی خٛاٞٙذ اص ٞٓ دیٍش 

ٔتٛجٝ ٍ٘اٜ پشسص ٌش ٔٗ ضذ؛ تشٌطت  افسٖٛیه ِحظٝ ٍ٘اٜ اْ تٝ پطت ٘شدٜ ٞا افتاد. تٝ پطت ٘شدٜ ٞا خیشٜ ضذْ. 

ٚ سالْ وشد. خیاَ وشدْ آٖ ٞا سا ٔی ضٙاسذ ِٚی ایٗ طٛس ٘ثٛد. چٟاس ٔشد وٝ پیشاٞٗ خاوستشی تٝ تٗ داضتٙذ ٚ ضّٛاس 

اوستشی ٚ وٓ پطت. تمیٝ جٛاٖ تٛد٘ذ. ٞش سٝ وٕی دست پاچٝ ضذیٓ. تا سیاٜ تٝ پا. یىی ضاٖ ٔیاٖ ساَ تٛد، تا ٔٛٞای خ

صیاد ٞٛیت اضاٖ  ِثخٙذ خٛش ٚ تص وشدیٓ، آٖ ٞا ٞٓ تا ِثخٙذ جٛاب ٔاسا ٔی داد٘ذ. تٝ اضاٖ ٕ٘ی خٛسد پّیس تاضٙذ.

  . خالفی ٔشتىة ٘طذٜ تٛدیٓ.تٛد٘ذ ٔٗ وٝ تشسی ٘ذاضتٓ ٟٔٓ ٘ثٛد. حتی اٌش پّیس

ذ پطت پٙجشٜ تا صحثت وٙیٓ. تا دست اش تٝ جٟتی اضاسٜ وشد، اتالىی تٛد وٝ تا آٖ ِحظٝ یىی ضاٖ ٌفت تیایی

٘طستٝ  _ دسست چسثیذٜ تٝ ِثٝ ی پاییٗ پٙجشٜ _٘ذیذٜ تٛدْ اش. یه اتاله ٍ٘ٝ تا٘ی. ٔشد ٔیاٖ ساَ پطت ٔیض تحشیشی 

 تٛد. 

ف لا٘غ ضٛد. آدْ پش حشفی ٘یستٓ. ٔٛلغ حشف صدٖ وٛتاٞی ٕ٘ی وٙیٓ. آٖ لذس حشف ٔی ص٘یٓ تا طش سیاٚشٔٗ ٚ 

ٞٓ ٕٞیٗ طٛس است. خیّی ٔٙطمی داضتیٓ اص ٞٛیت أاٖ دفاع ٔی وشدیٓ. حك  سیاٚشٔٙطمی ٔی ضْٛ.  ،ٔٛلغ تحث جذی



 
 

 سیاٚشوٝ حىٓ ٞٓ سش آیٙذٜ ی ٔشا داضت. خا٘ٛادٜ ٞأاٖ ٞٓ دس جشیاٖ ساتطٝ ی ٔا تٛد٘ذ.  افسٖٛتٝ جا٘ة ٞٓ تٛدیٓ. 

 دٚی ٔا. پس جای ٍ٘شا٘ی ٘ثٛد.ٞٓ وٝ دٚست ٘ضدیه ٞش 

ٔٛتایُ ٞای أاٖ سا  سٚی ٔیض ٌزاضتٝ تٛدیٓ تا ساحت حشف تض٘یٓ. دس یه ِحظٝ ٌشْ تحث ضذیٓ ٚ حٛاس 

ٞشدٚٔاٖ پشت ضذ، ٔشدن دست دساص وشد ٚ ٔٛتایُ ٞا سا تشداضت. فٟٕیذْ ایٗ ٕٞاٖ تّٝ ای است وٝ ٔی خٛاٞٙذ ٔا سا تا 

یذٜ تٛدیٓ. ٔٗ ػصثی ضذٜ تٛدْ. تا ٕٞٝ ی تٛاٖ چا٘ٝ ٔی صدْ. ٌفت تیاییذ تٛ اتاق تا تیص آٖ تٝ داْ تی ا٘ذاص٘ذ. ٞش سٝ تشس

تش حشف تض٘یٓ. ٔٗ سؼی وشدْ خٖٛ سشد تاضٓ یا حذ الُ تٝ سٚی خٛدْ ٘یاٚسْ وٝ ٔٙظٛسضاٖ سا فٟٕیذٜ اْ. تاص ادأٝ دادْ. 

خا٘ٝ أاٖ. أا تا ِثخٙذ ػصثی وٙٙذٜ ای ٔی ٌفت  تی ٚلفٝ دِیُ ٔی آٚسدْ ِضٚٔی ٘ذاسد تیاییٓ تٛ اتاق... داسیٓ ٔی سیٓ

تاضٓ اص ایٗ ٔی تشسیذْ وٝ ایٗ ٞا تالیی سش ٔا  ی خٛدتیاییذ تٛ، یٝ چای تا ٞٓ تخٛسیٓ. تیص تش اص ایٗ وٝ ٍ٘شاٖ فشدا

٘ذْ دیذْ تیاٚس٘ذ. ٔٛتایُ ٞا سا ٌزاضت سٚ ٔیض. دسً٘ ٘ىشدْ پشیذْ ٚ تشداضتٓ ٚ فشٚ وشدْ تٛ جیة اْ. سشْ سا وٝ تشٌشدا

اٖ تذٜ واس ٘ثٛد؛ سفتٙذ تٛ.وٕی اص پطت داس٘ذ ٚاسد اتاله ٔی ضٛ٘ذ. داد صدْ: ٘شیذ تٛ! أا ٌٛش اض سیاٚشٚ  افسٖٛ

 پٙجشٜ صحثت وشدْ فایذٜ ٘ذاضت. آٖ ٞا وٝ ٌیش افتادٜ تٛد٘ذ، ٔٗ ٞٓ تایذ ٔی سفتٓ تٛ. 

داضتٙذ تا یىی اص آٖ ٞا صحثت ٔی وشد٘ذ. خٛاستٓ دست تچٝ ٞا سا تٍیشْ ٚ سٝ تایی پا تٍزاسیٓ  افسٖٛٚ  سیاٚش

تٝ فشاس. ٍ٘اٜ اْ افتاد تٝ ٔیض. دیذْ ٔٛتایُ ٞایٕاٖ سٚی ٔیض است. ٔحتٛیات جیة اْ سا تیشٖٚ آٚسدْ؛ ٔٛتایُ ٞا ٘ثٛد٘ذ. فمط 

ٛتایُ ٞا سا تشداضتٓ، ٚس ا٘ذاص وشدْ تا ٘ىٙذ ایٗ تاس ٞٓ اضتثاٜ سٝ تا فٙذن تٛد٘ذ. سفتٓ طشف ٔیض. فٙذن ٞا سا ٌزاضتٓ ٚ ٔ

 تشداسْ. 

تّٙذ ضذ. تشٌطتٓ دیذْ ٞش دٚ ِخت، دٔش سٚی دٚ تخت جذا اص  افسٖٛٚ  سیاٚشصذای ٘اِٝ ٚ اِتٕاس اص پطت سش

٘ثٛد؛  افسٖٛاٚ  سا تشٌشدا٘ذْ، افسٖٛٞٓ تستٝ ضذٜ ا٘ذ. اٍ٘اس وسی لصذ ضىٙجٝ آٖ ٞا سا داضت. تٝ سٕت اضاٖ دٚیذْ. 

٘ثٛد. اص آٖ ٔشد ٞا خثشی ٘ثٛد. دس سا تاص وشدْ سفتٓ تیشٖٚ. دسخت ٞا ٕٞٝ خطىیذٜ تٛد٘ذ. ٔیٜٛ  سیاٚشآٖ یىی ٞٓ 

ٖ خطه تٛد. تٝ سشتاالیی ٍ٘اٜ اٞاضاٖ ٌٙذیذٜ تٛد. تشٌطتٓ، پطت سشْ فمط تیاتاٖ تٛد. ٘ٝ اتالىی تٛد ٚ ٘ٝ ٘شدٜ وطی؛ تیات

٘ثٛد. ٚسایُ اضاٖ ٞٓ ٘ثٛد. ٔٛتایُ ٞا سا اص جیة اْ تیشٖٚ  سیاٚشٚ  افسٖٛوشدْ أا اثشی اص وشدْ، تٝ سش پاییٙی ٍ٘اٜ 

 آٚسدْ، دیذْ سٝ تا فٙذن ا٘ذ، یىی ضاٖ ٞٓ لشٔض سً٘ تٛد.


