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 :۱داستان شماره 

 

تِ طزف هٌشل هی رفتن. شة تاسَعا تَد ٍ خیاتاًْا تسیار شلَغ تَد. در  30/12خز شة، تعذ اس ّیأت حذٍد ساعت آ

خیاتاًْا کوی ایي طزف ٍ آى طزف رفتن؛ ٍلی دیذم فایذُ ای ًذارد ّوِ خیاتاًْا شلَغ است. تاالخزُ یک خیاتاى اصلی را 

 اًتخاب کزدم ٍ پیچیذم؛ اها چشوتاى رٍس تذ ًثیٌذ؛ عجة دستِ عشاداری رد هی شذ ٍ هي ّن در تزافیک هاًذم.

تِ طزف دٍستن کِ کٌار دستن تَد گفتن: اهسال چقذر شلَغ است؟ گفت: ّوِ سالْا ّویي طَر است ٍلی ای کاش ایي 

ی شْز تزافیک است ٍ ّزجا تخَاّی تزٍی تَی دستِ ّا راّی هی دادًذ کِ هاشیٌْا رد شًَذ. گفتن ّوِ سال، تَ

 تزافیک گیز هی کٌی.

گفت: خَب تاشذ؛ تاالخزُ راُ ّن تذٌّذ تذ ًیست! گفتن: تلِ ٍلی تاالخزُ تایذ یکی دٍ رٍس ّن شْز َّای اهام حسیي 

ًاگْاى رٍین را  داشتِ تاشذ ٍ ّوِ اّل عالن ٍ شْز تذاًٌذ یک فزقی تیي ایي یکی دٍ شة تا دیگز شثْا است! گفت: تلِ.

تزگزداًذم دیذم هاشیي ها تقی خَرد تِ هاشیي ساًتیایی کِ تغل ایستادُ تَد. گفتن: خذایا چی شذ! آهذم پاییي، دیذم 

 گلگیز هاشیي تغلی قز شذُ است ٍ اس طزف دیگز صذای تَق هاشیٌْای عقثی کالفِ ام کزدُ تَد.

ثَد ٍ اس طزفی ساًتیا راًٌذُ ًذاشت، گَیا رفتِ تَد ّیأت غذا رفیقن گفت: خة چِ کٌین! هاًذُ تَدم، افسز پلیس کِ ً

تگیزد یا در ّیأت شزکت کٌذ، تٌْا چارُ ایي تَد کِ رفیقن گفت: کٌاری هی ایستین تا راًٌذُ تیایذ؛ ٍلی جای ایستادى 

 شتن ٍ رفتین. ًثَد؛گفتن: تلفي خَدم را هی ًَیسن ٍ سیز تزف پاک کي هی گذارم تِ هَتایلن سًگ هی سًذ؛ خالصِ ًَ

حذٍداَ ًین ساعت تعذ اس کٌار دستِ عثَر کزدین ٍ تاسُ جای پارک پیذا شذُ تَد کِ هَتایلن سًگ خَرد ٍ اس آى طزف 

کسی گفت: آقا شوا تِ هاشیي هي سدیذ؟ گفتن: آقا صثز کٌیذ اآلى هی آین. گفت: شوا کجایی؟ گفتن: تعذاسحسیٌیِ 

ٌی ها کجا تَدین، ها کجا تَدین ها ّن حسیٌیِ تَدین،تاسُ خیالت راحت فذای ایستادُ ام.گفت: آقاجاى هگز خیال هی ک

سز حضزت عثّاس، هاشیٌن ّن تیوِ عثاس است ٍ ّن تیوِ تذًِ، تزٍ فذای سز عشادار اهام حسیي ٍ حضزت عثاس. آقا ها 

االست. گفتن: ًِ تاتا! را هی گی رًگواى عَض شذ؛ رفیقن کِ صذای اٍ را ًوی شٌیذ گفت: چیِ طزف گیز دادُ خسارت ت



طزف ها را تا گذشت خَد تخاطز اهام حسیٌعلیِ السالم شزهٌذُ کزد، ای کاش ّویشِ هی شذ ایي رٍحیِ گذشت را در 

 شْز دیذ.

 راستی چطَری هی شَد ایي کار را کزد؟!!!

 


