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 :۱داستان شماره 

خاًوی دس فاهیلواى است وِ تسیاس غیثت هی وٌذ. سٍصی دس هٌضلطاى هْواى تَدین ٍ پس اص گفتگَی هؼوَل ٍ خَسدى 

ضام، یىی اص هْواًاى )جاسی ّواى خاًن( تِ ّوشاُ ضَّشش خذاحافظی وشدًذ ٍ سفتٌذ. تِ پاییي ساُ پلِ ّا وِ سسیذًذ، 

دس آهذ. تچِ ی آى خاًن گَضی اف اف سا تشداضت ٍ گفت: ویِ؟ جاسی آى خاًن گفت: چیضی سا جا اف اف خاًِ تِ صذا 

گزاضتِ است ٍ خَاست وِ دس سا تاص وٌٌذ تا تیایذ تشداسد. تچِ گفت: صحوت ًىطیذ هي تشایتاى هی آٍسم ٍ گَضی سا 

ثخاًِ وِ ایي هَضَع سا دیذ ضشٍع وشد تِ گزاضت ٍ تا ػجلِ سفت ٍ تلَصی سا وِ جا گزاضتِ تَدًذ سا تشایطاى تشد. صاح

تذگَیی اص جاسی اش وِ حَاس پشت است ٍ آًمذس حشف هیضًذ وِ یادش هی سٍد چیضّایی وِ گفتِ ٍ اص ایي لثیل 

صحثتْا. ًاگْاى تچِ دس حالیىِ توام ساُ پلِ ّا سا ضص تا یىی وشدُ تَد، ًفس ًفس صًاى آهذ ٍ دس سا تاص وشد ٍ گفت: هی 

ضًٌَذ. ها وِ یىِ خَسدُ تَدین، فمط ًگاّص هی وشدین، اٍ تسشػت تطشف اف اف دٍیذ ٍ گَضی سا وِ خَب ضًٌَذ، هی 

دس جایص لشاس دادُ ًطذُ تَد دسست وشد. چٌذ لحظِ تؼذ، صًگ اف اف تصذا دس آهذ؛ جاسی آى خاًن پطت اف اف تَد ٍ تا 

اًِ تاى دٍس تطَین، تؼذ ضشٍع تِ غیثت هي هی وشدی؟ صى صذای ػصثاًی ٍ تلٌذ داد هیضد: الالل هیگزاضتی ها واهالً اص خ

صاحثخاًِ سًگ اص سخص پشیذ ٍ تِ پتِ پتِ افتاد ٍ تشاستی ًوی داًست چِ تگَیذ. تؼذ تا هْاست ضشٍع تِ خٌذیذى وشد وِ 

تؼذّا حَاس پشت! چشا جا گزاضتی؟ ٍ سؼی وشد تا ضَخی وشدى هسألِ سا هاست هالی وٌذ. ٍلی اٍى خاًن ساضی ًویطذ. 

ضٌیذین وِ تا هذتْا تا ّن لْش تَدًذ ٍ دػَای صیادی تیي ایطاى ساُ افتاد. هي هذتْا تٌن هی لشصیذ وِ اگش لشاس تاضذ 

 صحثتْای غیثت سا وسی وِ غیثت هی ضَد تطٌَد چِ هی ضَد! چِ تشسذ تِ ایٌىِ ّویطِ خذا هی ضٌَد ٍلی ها غافلین.

 

 :۲داستان شماره 

ایام تؼطیالت ًضدیه تَد ٍلی ها گشفتاس تَدین، چًَىِ تشادسم ػول جشاحی صاًَ داضت ٍ تایذ تِ تیواسستاى هی سفتین. ضة 

اٍل لشاس تَد تؼذ اص ػول جشاحی، هي دس وٌاس تشادسم تواًن. ووی استشاحت وشدم ٍ دس تیواسستاى وٌاس تشادس خَد هطغَل 

وشد ٍ تخت تغلی خالی تَد وِ اٍاخش ضة اص اطاق ػول، هشیض تغلی سا تا سش ٍ هطالؼِ ضذم ٍ اٍ ّن تا دسد استشاحت هی 



صذا ٍاسد اطاق وشدًذ ٍ دس جای خَد خَاتاًذًذ. اٍ ّن دسد داضت ٍلی ػول جشاحی اٍ سٍی استخَاى دستص تَد. صثح 

ص ضشتِ دیذُ است ٍ فشدا تیواسی طشف سا ٍ ساتمِ آى سا اص ّوشاّص پشسیذم. هؼلَم ضذ وِ دس حیي ٍسصش وشدى، دست

اتتذا ووی دسد هی وشدُ است ٍلی تؼذاً لسوت ساػذ دستص سیاُ ضذُ است. دوتش هتخصص استخَاى وِ سفیك هي تَد 

آهذ ٍ ساجغ تِ تشادسم تا اٍ صحثت وشدم، ٍ ساجغ تِ هشیض تغلی سؤال وشدم ٍ آّستِ تِ دوتش گفتن: ایي هشیض وٌاس 

ی تَد ٍ ًگزاضت ها استشاحت وٌین، ّوشاُ اٍ چمذس تذ تَد ٍ لثاسص وثیف ٍ دستی ها، آدم تسیاس دّاتی ٍ ضلَؽ واس

پاّایص تَ هی داد ٍ ها ّن ًذیذین وِ اٍ ًواص تخَاًذ. دوتش گفت: همذاسی اص گَضت ٍ استخَاى دستص سا تشداضتِ ام ٍ 

اسُ سٍی آى تشٍیذ، اًطاا... ػول تایذ تا سِ هاُ هشالثت وٌذ ٍ تا دٍ سال تاس سٌگیي تش ًذاسد تا استخَاى ٍ گَضت آى دٍت

خَتی تَدُ ٍ تِ سشػت سالهت خَد سا تذست تیاٍسد، اها فالًی! یه ًىتِ تشایت تگَین، ایي آدم صًذُ ٍ لَی است ٍ 

گَضت ٍ استخَاى اٍ دٍتاسُ دسست هیطَد، اها هی داًی اگش آدم ضؼیف یا هشدُ تاضذ، گَضت دیگش سٍییذُ ًوی ضَد! 

دوتش چِ هی خَاّی تگَیی؟ گفت: غیثت یؼٌی گَضت هشدُ تشادست سا تخَسی ٍ آتشٍی اٍ سا تثشی گفتن: دسست است، اها 

یؼٌی دیگش لاتل جثشاى ًیست! دوتش اص اطاق خاسج ضذ ٍ هي ٌَّص هات ٍ هثَْت تَدم! ٍ تاصُ هؼٌای غیثت سا هی فْویذم 

 سَسُ حجشات تِ رٌّن آهذ وِ خذاًٍذ هی فشهایٌذ: 21ٍ آیِ 

 "ؼضىن تؼضا أیحة أحذون أى یأول لحن أخیِ هیتا فىشّتوَُ ال یغتة ت "

  

 :۳داستان شماره 

دس هجلسی ًطستِ تَدین ٍ دٍستی هیگفت وِ: استاد تضسگَاس ها هی فشهَدًذ: ٍلتی دس هجلسی جوغ ّستیذ، سؼی وٌیذ 

ِ گفتاس خَد اضافِ ًواییذ وِ دس حَاضی افشاد ّواى جلسِ صحثت وٌیذ ٍ الثتِ حتواً روش ػلی تي اتیطالثؼلیِ السالهشا ت

تا آى روش هجلس ضوا صیٌت تگیشد تِ جای آًىِ تا گفتاس اص افشاد دیگش هجلس هؼصیت ضَد. الثتِ تؼضی ّا تا ّن ایي لشاس 

سا گزاضتِ تَدًذ وِ اگش دس هیاى آًْا وسی ضشٍع تِ سخي دس هَسد دیگشاى هی وشد، افشاد دیگش تشای ایٌىِ ّن اص گفتاس 

گیشی ضَد ٍ ّن سػایت ادب گشدد، افشاد هذام هیگفتٌذ: آلا صلَات تفشست. ٍ خالصِ ایي ػول سا آًمذس تىشاس ایطاى جلَ

 هیىشدًذ وِ فشد خَد سىَت وٌذ.

  



 :۴داستان شماره 

آٍسدُ اًذ وِ: سٍصی ضاّی اص آضپض خَد خَاست تا لزیزتشیي ٍ تْتشیي لسوت خَساوی گَسفٌذ سا تیاٍسد. آضپض ٍلت 

صشف وشد ٍ صحوت وطیذ ٍ صتاى گَسفٌذی سا آهادُ وشد ٍ پخت ٍ تا تضییٌات الصهِ خذهت پادضاُ آٍسد. پادضاُ دسب غزا 

اها سٍصی دیگش، پادضاُ آضپض سا طلثیذ، وِ ای آضپض، تذتشیي جای  سا تشداضت ٍ اص ػطش آى لزت تشد ٍ تسیاس تؼشیف وشد.

خَساوی گَسفٌذ سا تشای ها حاضش وي. آضپض اطاػت اهش ًوَد ٍ تؼذ اص هذتی ظشف غزا سا آٍسد ٍ پادضاُ هطتالاًِ دس ظشف 

ّوِ اش خَسان صتاى هی سا تاص وشد ٍ دیذ تاص ّن ّواى خَسان صتاى سا آضپض آهادُ وشدُ ٍ تسیاس تشآضفت وِ هشدن چشا 

آٍسی؟ آضپض گفت: لشتاى چَى ّویي صتاى است وِ اگش ساست ٍ دسست تگَیذ تاػث ًجات است ٍ اگش دسٍؽ تگَیذ ٍ غیثت 

 تىٌذ تاػث ّالوت هی تاضذ. 

 
 


