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 5 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئلَ هْږ عشٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ ښت ُوکاسۍ تَ سابْلي.  پَ دغَ پتًَـتاعْ پَ دسافغاى جشهي آًالیي 
  ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ سالیږلْ هخکې پَ ځیش ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیضې بڼې پاصّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت 

 

    3122\2\32                                                                            خْاًٌذگاى ّ ػاللوٌذاى هحتشم !

ایي بخؼ سا الصم دیذ تا با پیؼ کؼ کشدى  ،ّ لصَ ًْیغیًْیغی ایي پْستال بخاطش سؽذ اعتؼذاد ُای داعتاى  

اص جاًب دیکش بَ ػاللِوٌذاى کَ تؾٌَ  ،ی سًّذگاى ایي ساٍ گشدداعتؼذادُا لشیحَ ّداعتاًِای کْتاٍ ،  بتْاًذ عبب سؽذ 

 لصَ ُا ّداعتاًِا ُغتٌذ ًیضهطالبی سا اسائَ کشدٍ باؽذ.

 لشاسداسد.ّداعتاى ًْیغاى کؾْس لصَ پشداصاى عت کَ ایي دسیچَ دسخذهت ُوچٌاى ًا گفتَ پیذا

 شفت هاسا دس صهیٌَ عبب ؽْد. بَ اهیذ ُوکاسیِای ؽوا . اد عالن ّعاصًذۀ ؽوا هیتْاًذ پیؾدسیي ساعتا ُش پیؾٌِ 

 آًالیي   جشهيافغاى                                                                                                                

  

 تاریخچۀ داضتاى ّداضتاى کْتاٍ

بمۀ بْسژّا دس ّ بشعش کاسآهذى طآًچَ کَ دس غشب ثبت اعت داعتاى دس هؼٌی اهشّصی اػ بؼذ اص ؽکغت فیْدالیغن 

ایجاد ؽذ دس حالیکَ دس ؽشق ٌُش داعتاى عشایی ّ سّایت " داًیل دفئْ"ًْؽتۀ  "سّبٌغْى کشّصی"با داعتاى  2121

 بیؾتش دیذٍ هیؾْد.ثش ُّن بَ ؽؼشبَ ؽکل ؽفاُی هشّج بْدٍ کَ ًوًَْ آى دس داعتاًِای ُضاسّیک ؽب داعتاى ُن بَ ً

بصْست جذی دس خلك داعتاى کْتاٍ کغیکَ  یياّل هشّصی آى دس لشى ًْصدٍ ؽکل گشفت. اها داعتاى کْتاٍ بَ هؼٌی ا

کشدى داعتاًِای کْتاٍ ًظشیات ّتئْسی ُای ًیض دس . کَ دسکٌاس خلك پْ ًْیغٌذۀ اهشیکایی اعت کْؽیذ ادگاسآليآگاُاًَ 

 صهیٌَ اسائَ ًوْد کَ بَ اعاط آى تْاًغت داعتاى کْتاٍ سا بَ ػٌْاى یک ًْع ادبی دس جِاى هطشح عاصد.

 

 در هختصر تایذ اّل داضتاى را تػٌاضین :

( ایجاد  Fictionکَ داعتاى پشداص با خاللیت خیال ) اتسّایبشًثشی هغتٌذ  ( اثشی اعت  Novel) ّلاداعتاى یا ً

ّل دسحمیت ا( هیگْیٌذ. سهاى ًّ Short Storyاگش طْالًی باؽذ آًشا سهاى ّ اگش کْتاٍ  باؽذ آًشا داعتاى )  .ٌوایذهی

 ّل اصطالح اًگلیغی.اکی اعت سهاى اصطالح جِاًی اعت ًّی

 

 (  چیطت:  Storyداضتاى یا  )

یا بَ ػباسۀ دیگش گفت کَ ساّیت داعتاى بش آى اعتْاس باؽذ ،حْادثّتٌظین تشتیب  عادۀ هیتْاى تؼشیف  سابَداعتاى 

داعتاى بیاى اعت  بش اعاط تغلغل ّتْالی حْادث کَ دس داعتاى سخ هیذُذ ّ سّایت هیؾْد. داعتاى بایذ دس خْاًٌذٍ 

تاى بپشداصد ّ حْادث داعتاى سا تا آخش دًبال ًوایذ. ِای کٌجکاّاًۀ سا ایجاد کٌذ تا خْاًٌذٍ کٌجکاّاًَ  بَ تؼمیب داعؾپشع

یا   چَ اتفاق سخ داد؟باص بؼذ اص آى حادثَ خْاًٌذٍ، خْاًٌذۀ سا تا اخیش داعتاى بکؾاًذ. هثل:  رُيیؼٌی با ایجاد عؤالت دس

 بَ ایي تشتیب داعتاى کؾؼ ّجاربَ اػ سا دس خْاًٌذٍ بجا هیگزاسد. باص چَ ؽذ؟

 

 هیٌْیغذ: هحمك هؾِْس ادبیات )آی ، ام ، فْسعتش(  I.M:Fursterدسیي صهیٌَ 

داعتاى ] دسهؼٌی یکی اص ػٌاصش داعتاى [ سا بَ ػٌْاى ًمل سؽتۀ اص حْادث کَ بشحغب تْالی صهاًی تشتیب یافتَ » 

ْلی : ت ًیض ًمل حْادث اعت.]اها[ باتکیَ بش هْجب ؽذى سّابظ ػلت ّ هؼل( پال  Plotباؽٌذ،تؼشیف کشدین طشح )

] ػلت ّ هؼلْل[ فشط اًذٍّعلطاى ُهشد ّ پظ اص چٌذی هلکَ اص » ایي داعتاى اعت . اها« علطاى ُهشد ّعپظ هلکَ ُهشد»

» ت یا طشح اعت. دسیٌجا ًیض تْالی صهاًی حفع ؽذٍ،لیکي حظ عببیت بشآى عایَ افکٌذٍ  اعت. یا ایٌکَ پال« دسگزؽت

ایي طشح اعت بَ ػالٍّ یک « اص غن هشگ علطاى بْدٍ اعت  کَ هؼلْم ؽذ هلکَ ُهشد ّکغی اصػلت اهش آگاٍ ًبْد تابؼذ

  2« ساصّایي ؽکلی اعت کَ هیتْاى ]آًشا[ بَ اکوال بغظ داد.

                فْسعتش اضافَ هیکٌذ:                                                                                                          

                                                                           « ؟چشا» ت باؽذ هی پشعین :  ّاگش طشح یا پال «بؼذ]آى[ ؟»اگشداعتاى باؽذ هیگْیین » 

 3« ّایي تفاّت اصلی ّ اعاعی بیي ایي دّ ّجَ اص سهاى اعت

اص داعتاى ُا ّفلن ُا یی کَ هؾتول بشتْالی حْادث اعت لزت هیبشًذ باهْاصات فْق بایذ گفت کَ حتی کْدکاى ُن فمظ 

ت ُای پیچیذٍ داسًذ، ػاجض اًذ.                                                                          ّدسک داعتاًِا ّفلن ُا یی کَ پالّاص تؼمیب 

 کَ : دسخلص حشف فْسعتش سّؽي هیکٌذ

ؾی اص سهاى  اعت کَ حْادث بشهبٌای سّابظ ػلت ّ هؼلْل آؽٌا بَ پیؼ هی سًّذ.ّ خْاًٌذٍ بذّى داعتاى آى بخ»    

هذام اص ػلت ّ  اص سهاى اعت کَ خْاًٌذٍ سا یت یا ]طشح[ آى لغوتتاى سا هی پزیشد ، دس حالیکَ پالهٌطك داع ،هماّهت

 «.هؼلْل ُای ّالؼی هٌحشف هی ًوایذ

 : کتاب جٌبَ ُای سهاى ....................  3:  کتاب جٌبَ ُای سهاى، اص آی ام فْسعتش   2
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 آغاز میکنیمدر پورتال (  !!کلمه۲۱درداستان ترسناک جهان : فقط  نیتر  کوتاه از)  را اول داستان
 

 : اس ام اس تک منبع       ختم  تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!!؟ نیانسان زم نیآخر

 

  هادر کالى تا تجرتَ تا ًْاضَ زیرکع         : هٌاتع غرتیداضتاى دّم  

 َ خاًَ آهذخاًن ًطثتا هطي هحلَ ، از کلیطا ت یکػٌثَ تْد ّ طثق هعوْل ُر ُفتَ 

 گفت : دخترک، ًْاضَ اظ اّرا دیذ ّغْخی کٌاى 

 ى چی هْعظَ کرد ؟!اتیاهرّز ، پذر رّحاًی ترا در کلیطا درکالىها

                                                              گفت : ٍى داداتک اخاًن پیر هذتی فکر کرد ّ ضرظ ر

 یاد تیارم !!!ًن تَ ْاُن ًویت اعسیسم ، اصال یک کلوَ اظ ر

 گفت :ٍ پْزخٌذ ی زد  اضَ اظًْ

 کلیطا ؟!! يچی ُر ُفتَ هیری تری،  یًَویا اىکَ چیسی یادت غوا

 گفت : ٍداد را تَ ًْاضَضثذ خالی ّتثطوی تر لثاًع ًقع تطت .خن غذ  کالىهادر

 ن تیاری ؟!یآب حْض پر کٌی ّ ترا از  را ی ایيّعسیسم هوکٌَ تر

 اضت ؟ غیر هوکي  ایي ضثذا تتا تعجة پرضیذ :  اضًَْ

 !!! چَ قطوی اّ تیارمتا ایي ُوَ غکاف ّ درز داخل ضثذ 

کٌاى ّ در  غردخترک غر اًجام تذٍ عسیسم ا ترایندر حالی کَ تثطن تر لثاًع تْد اصرار کرد : لطفا ایي کار ر هادر کالى

، کَ غایذ درآى رهسی ّیا حکوتی تاغذّتاخْد فکر کرد ترداغت ّ رفت  اضثذ ر توطخر هیکرد ار کالًعحالی کَ هادر



  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره
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 تا لحي پیرّزهٌذاًَ ای گفت : پص آهذ ّاها چٌذ لحظَ تعذ ، 

 !هْجْد ًیطتضثذ  در، تثیي حتی یَ قطرٍ آب ُن ًذاردًطتن کَ اهکاى ا هي هیذ

 اظ گرفت ّ تا دقت زیادی ّارضیع کرد گفت :اضَ از دضت ًْ اضثذ رکالى هادر 

 ًیطت درآى هْجْدراضت هیگی اصال آتی تْ ، تلی

 …!تٌذاز تَ آى  ًیگاٍ  ک، ی ایي هِن اضت غذٍ غطتَ ّپاک  ضثذکَ  اها تٌظر هیرضَ 

تی جاى ایي ضثذ پاک ًػذٍ تلکَ چتل  دخترک کَ تصادفا ً جطذ هْظ را درحْض دیذٍ تْد تَ هادر کالى گفت ًخییر تی

 یسًَ .غذٍ تخاطر ایٌکَ هْظ هردٍ درتوام حْض چکر ه

 

  هٌطقۀ کْچکارتثاطات هردم در               : ازهٌاتع غرتیضْم داضتاى

رّتراٍ کي                                                              ات ریهطافرت کارُا نّیتر ذیُفتَ تا یک یترا گَیه ضکرترظتَ  آهر

                           رّتراٍ کي                            ات ری, کارُایکارتخاطر م ضفر ّتر طنیتا رئ ذی: هي تاگَیتَ غُْرظ ه سًَیزًگ ه قثْل کردٍضکرتر

                                  . تیا پیع هيرّتراٍ کي  ات ریکارُا تیهاهْر رٍیُفتَ ه کیغکر: زًن گَیظ, ها هعػْقَتَ  سًَیزًگ ه ظغُْر

 کاردارم : هي توام ُفتَگَیه سًَیزًگ ه ک اظتَ غاگرد کْچ اضت تچۀ پْادار یخصْص هعلن  هعػْقَ ُن کَ

                          ترای درش دادى ًسدت تیاین                                                                                             ًناتْیًوهتاضفاًَ 

 ترینُر رّز کَ  ای, تتاًَ درش دادى تیایذ یُفتَ کاهل ًو کی: هعلون گَیع هکالًتَ پذر  سٍیه ًگز ک ُنتچَ ک

                    ضاتیری کٌین .                                                                                                                 رّىیت

را لغْ کي هي تا ها هطافرت  گَیه سًَیزًگ هخْد دّتارٍ  یُواى آهر غرکت ُطت تَ هٌػ تصا دفا ًکَ  کالىپذر 

                 هی هاًن اّ تٌِاضت .                                                                                                   ام  اضًَْ

                                                                   خاًَ هی آین.هي  ذکٌطل غ غکر تی: هاهْرگَیتَ غُْرظ ّ ه سًَیزًگ هدّتارٍ  یهٌػ

تاظ  تار دیگرپرّگرام هٌتظرلغْ غذ  هتاضفاًَ  : زًن هطافرتعگَیتَ هعػْقَ اظ ه سًَیزًگ ه ُن دّتارٍغُْر

                                                                                                           هیطازین اًػاهللا .                         

  حتوا ًتَ درش دادى هی آین          پص  کارمیت تَُف يی: کارم عقة افتاد ّ اگَیتَ غاگردظ ه سًَیهعػْقَ زًگ ه

ّ  دداتغییر را اظ  پرّگراهعترّ هطافرت, هعلون تاتَ کالى  تاظ  تی غن: گَیّ ه کالًعتَ پذر سًَیزًگ ه تچَ کک

                                                                                                                             یَ درش دادى.ایه

   وطافرت...ت نیحاضر غْ کَ تر تغییرکرد پرّگراهن ْیذگیه خْد  یتَ هٌػ سًَیُن دّتارٍ زًگ ه آهر غرکت

     

 از هطعْد فاراًی                                   فاجؼۀ بْت                         افغاًی: داعتاى چِاسم

 
آصف تاصٍ اص خاسج بْطي بشگؾتَ بْد ُوَ بذیذاسػ هی آهذًذ ّاّسا گْیی کَ اص جِاى افغاًْی بشگؾتَ باؽذ لذس ّ 

 ػضت هی کشدًذ ّبَ عخٌاى ػادی اّبَ حیشت گْػ هیذادًذ. 

یکی اص خاًْادۀ  ُای دّعت ؽاى خبش داد  . دسُواى سّصیکشّصآصف کَ اص خْاب بشخاعت، عخت خغتَ ّ کغل بْد

چْى احغاط کغالت هیکشد  آصفاهشّص چاؽت ّؽب  هِواى ها ُغتیذ. اص خاسج  طش بخیش آهذى آصف جاىکَ بخا

بْعیلۀ پذسػ اص خاًْادٍ هؼزست خْاعت کَ بَ ًاى چاؽت ًوی تْاًذ ّلی بَ ًاى ؽب حتوا ً خذهت هیشعذ. آًِا لبْل  

 ل ؽذ. کشدًذ ّاص دیگشاى  خْاُؼ ًوْدًذ تا دیگشاى  تؾشیف بیاّسًذ خْاُؼ لبْ
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ُوَ اػضای خاًْادٍ ؽشّع بَ لباط پْؽیذى ّآهادگی کشدًذ.اها آصف بَ اطاق خْابؼ سفت ّ دّباسٍ بشای سفغ خغتگی 

 ُوَ سفتَ بْدًذ جض پغشک خذهتگاس کغی دیگش دس خاًَ ًبْد.اًیکَ اص خْاب بیذاس ؽذ ؽام بْد خْابیذ . صه

بپْؽذ ُشچَ جغتجْکشد ًیافت هجبْس ؽذ اص پغشک هذد  سا لیوتی اػ ؼ سا پْؽیذ ّلتی هیخْاعت بْت ُایآصف لباع

بخْاُذ. اّسا صذا کشد ّپشعیذ کَ بْتِایؼ سا ًذیذٍ اعت؟ اّ کَ با خْی ایي جْاى تاصٍ بشگؾتَ اص دًیای فشًگ 

 ٌُْصآؽٌا ًبْد دس جْاب گفت باداس جاى هَ خبش ًذاسم ؽایذ بشادستاى آًشا پْؽیذٍ باؽذ. آصف با ػصباًیت جْاب داد:

 هي لباط یا بْت هشا ًوی پْؽذ. ۀبشادسم ُشگض بذّى اجاص 

آصف هؾکْک ؽذ بخاطشیکَ بْتِایؼ گشاى لیوت بْد ّ چشم بشاق داؽت. گواى کشد ؽایذ پغشک آًشا دصدیذٍ باؽذ.  

آصف ٌُْصبا پغشک خذهتگاسؽاى آؽٌایی کاهل ًذاؽت . خْد سا کٌتشّل کشدٍ ًتْاًغت ّ پغشک سا فحؼ ًّاعضا گْیاى 

 غت ّصؽت اًجام هیذُیذ. چؾن ؽوا عیش ًوی ؽْد. صّد آهادٍ ؽْ ؽوا گشعٌَ ُا ُویؼ چٌیي کاس ُای پ  گفت 

آصف فکش کشد کَ دس غیاب خاًْادٍ پغشک خذهتگاس هیذاى سا ؽغالی دیذٍ ّ اّ ُن کَ خْاب بْدٍ بْتِای لیوتی اػ سا 

اّ بخاًَ ؽاى بشّد تا آًِا سا دصد با پؾتاسٍ  گشفتاس  بشداؽتَ ّبشای پذسػ بشدٍ اعت . اصیٌشّ بایذ اّ سا هجال ًذُذ ّ با

کٌذ اصیٌشّ  پغشک سا هجبْس عاخت تا اّ سا بخاًَ اػ ببشد . پغشک بغیاس تشعیذٍ بْد ّ با تشط ّ لشص ُوشا ٍ آصف 

تا بذس خاًۀ ؽاى سعیذ. پغشک هیخْاعت داخل خاًَ خْد ؽْد کَ آصف اّسا اجاصٍ ًذاد ّ خْد  دسّاصٍ سا تکتک ًوْد 

پذسػ سا با بْت ُایؼ بلفؼل بگیشد . با تأعف کَ هادس پغشک دسّاصٍ سا باص کشد اص اّضاع دسک ًوْد کَ پغشػ ؽایذ 

کذام کاس خالف سااًجام دادٍ اعت اّ ًیض دعتْ پاچَ ؽذ با هِشباًی عالم کشد ّپشعیذخیشیت اعت ؟ آصف بذّى عالم 

 گفت ؽُْشتاى کجاعت ؟

 . :  دس خاًَ اعتجْاب دادصى  

 ؽذآصف اهش کشد تا ؽُْشػ سا بیشّى بفشعتذ صى لبْل کشد ّسفت حذّد بیغت دلیمَ گزؽت ایي صهاى بغیاس طْالًی  

هگش اص آهذى پذس پغشک خبشی ًؾذ. پغشک لشصاى با سًگ پشیذٍ کَ اجاصۀ داخل ؽذى بخاًَ اػ سا ًذاؽت دس کٌاس 

ف لذم  هیضد ّچیضُای صیشلب صهضهَ هیکشد. بالخشٍ آصف ایغتادٍ بْد ّ آصف اص غضب بغیاس ًاسام ایٌطشف ّآًطش

غشآهذ ّدسّاصٍ سا با لگذ باص کشد ّبذّى اجاصٍ داخل خاًَ پغشک ؽذ. اّ گواى بحْصلَ اػ  طْیلدسپایاى ایي تأخیش

کشدٍ بْد کَ پذس ّهادسػ بشای پٌِاى کشدى بْتِای دصدیذٍ ؽذٍ اّ عشاعیوَ ُغتٌذ ّ بشای پٌِاى کشدى بْتِا تالػ 

ّاص هٌطمغ دّس  ذ. ّلتی دسّاصٍ باص ؽذ ّچؾواى آصف بش چِشٍ پذس پغشک افتاد با خجالتی بذّى هؼزست فشاس کشدداسً

اعتمبال ؽذ. ُوَ بَ  ُا اص آًجا ساعا بَ خاًۀ کغی کَ هِواًؼ کشدٍ بْد خْدسا سعاًذ. دسآًجا با فضا ؽاد پـش اصخٌذٍؽذ.

 احتشم  آصف اص جا بشخاعتٌذ ّاّ سا گشم اعتمبال ًوْدًذ. 

ّلتی اّضاع دّباسٍ بؼذ اص تؼاسفات ػادی ؽذ. چؾواى آصف بَ پاُای بشادسػ هیخکْب هاًذ صیشا بْت ُایؼ سا دس 

دسجاى اص ایٌکَ بْتِای ؽذ ّ خْد سا کٌاس آصف سعاًذٍ گفت:  بشاآصف بَ پاُایؼ پای بشادسػ دیذ بشادس هتْجَ دلت 

صیبایت سا پْؽیذین ػصباًی ُغتی ؟ آصف گفت ًَ هگش چشا بوي ًگفتی . بشادسػ جْاب داد دساى لحظَ کَ هي تصوین 

گشفتن بْتِای تشا بپْؽن تْ خْاب بْدی. ًخْاعتن کَ تشا هضاحوت  ّ بیذاسًوایین اصیٌشّ پْؽیذم ّآهذم.آیا کاس بذ اًجام 

 دادٍ ام.

هتْجَ دیگشاى ؽذ کَ ُوَ اّسا با تؼجب تواؽا هیکشدًذ. فضای هجلظ بشُن  ّلتی بْدخیاالتؼ سآصف ٌُْصغشق د

 خْسدٍ بْد

اعت .  آهذٍ ى بخاًۀ ها ػاس داؽت کَ ُن اکٌْى جبشا ذکشد کَ اًّوی خْاعت بیایذ ّاص آهصاحب خاًَ ؽایذ فکش هی

اگش حضْس هجلظ ًوی بْد بْتِاسا بش فشق  اّ چٌیي ػصباًی اعت ،بشادسػ فکش هیکشد بخاطش یک باس پْؽیذى بْت

ّلی  ،بشادسػ هیکْبیذ. ُوچٌاى خْاُش ّ پذسّهادسػ حذط ّگواًِای ػجیبی بخاطش چِشٍ ػبْط آصف دسعش داؽتٌذ

دس  صیشا اّ عخت دس ػزاب بْد.. ػادی جلٍْ بذُذببخؾذ ّخْد سا ػول صؽتؼ ًوی تْاًغت خْدسا اصبا ًذاهت آصف 

خضیذٍ خضیذٍ با حال  ذاؽت ّ اص هٌضل دّم کَ آى هظلْم دّ پا ً حک ؽذٍ بْدذى پذس پغشک چؾواى آصف صحٌۀ آهبشابش

 .تا اهش اّ بجا ؽْدتا دم دسّاصٍ خْد سا کؾاًذٍ بْد صًؼ  کوک دعتاى بی سهمؼ ُّوکاسیپشیؾاى بَ 

 خالصَ هِواًی آًؾبَ دس فضای بغیاس بذ بالخشٍ پایاى یافت . 

 

 

 صًجیش دساص طبؼیت                              داعتاى پٌجن اص هٌابغ چیٌی

 

 

  . پشًذٍبا آى صدسا   یکْچک  بذاًذ چشا، گٌجؾک  کَ  آى یّ ب  گزاؽت  کْچکؼ غْلكدس   بذاًذ چشا، عٌگ  کَ  آى یب  پغشک

 …خْاُذ هشد اها  کَ  داًغت یه  ؽذ. پشًذٍ  يیخًْ  ّ تٌؼ  ؽکغت  ؼیُا افتاد، بال

 .اصاسدیسا ً  یضیچ  چیُشگض ُ گشیگفت: تا د  پغشک  سا بَ  یکشد ّ ساص  هشّت  اص هشدًؼ  ؼیپ اها



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ عشٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ دغَ پتَپَ دسښت تاعْ ُوکاسۍ تَ سابْلي.  پَ افغاى جشهي آًالیي 

 ئ ُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ سالیږلْ هخکې پَ ځیش ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیضې بڼې پاصّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادښت

  چؾن  بْد. پظ  امیپ  ؽکاس ًبْد. پشًذٍ  خْد سا تواؽا کٌذ. اها پشًذٍ  بْد تا ؽکاس تاصٍ  گشفتَ  ؼیُا  سا دس دعت  پشًذٍ  پغشک

  کیّ   اعت  دسخت  اػ حلمَ  کی  کَ ،  اعت  دساصی شیصًجیک  یصًذگ  کَ  یداًغت یه  ّ گفت: کاػ  دّخت  پغشک  دس چؾن

 .ّ عتاسٍ ّ  خضًذٍ ّؽبپشٍ ذیخْسؽ  یا ّ حلمَ  هاٍ  یا . حلمَضٍیشعٌگ  حلمَ  کیّ   اًغاى  اػ حلمَ  کیپشًذٍ.   اػ حلمَ

  يیدس ا  کَ  غتیًباؽذ ّ چ  حلمَ  يیدس ا  کَ  غتیّ ک ش؛یاص صًج  یاَ چپاس  اعت. ّ ُش حلمَ گشید  یا حلمَ  دس دل  ُش حلمَ ّ

 !ًگٌجذ؟ شیصًج

  یخْاُذ کشد. ّا  تب  هاٍ ،یشیبگ  ذٍیداسا ً  یا ضٍیشاگش عٌگ  ی. ّاغتیخْاُذ گش ذیخْسؽ ،یسا بؾکٌ  یا اگش ؽاخَ  یّا

 .خْاُذ هشد  یاًغاً ،یاصاسیسا ب  یا اگش پشًذٍ

 .ؽکغتَ ییسا  طبؼیت صیبای شیصًج یک حلمۀ اص. ّ تْ اهشّصیا سا گغغتَ شیصًج ،یبؾکٌ  سا کَ  ُش حلمَ شایص

 .داد  ّ جاى  سا گفت  يیا  پشًذٍ

 ؽذ .   بضسگ تا ػاسفّدلت کشد تا بؼذ ُا    غتیلذس گش  آى  پغشک ّ

 

 پیش هشد هِشباى ّ گْصٍ یی دسصی اػ          ٌُذیاص هٌابغ  :نؽؾداعتاى 

 
سا  کشد ّباًگی یهبغتَ  خْد یچْب باًگیبَ سا  ُش سّص دّ کْصٍ بضسگ آب  یآهذٍ اعت کَ هشد یٌُذ یدس افغاًَ ا

 .بشد یخاًَ اػ آب ه یگزاؽت ّ بشا یؽاًَ اػ ه یسّ

 یهکٌَِ ًصف آب کْصٍ  وْدیپ یخاًَ اػ سا ه شیداؽت. ُشباس کَ هشد هغ یکْچک دسصاص کْصٍ ُا کٌَِ تش بْد ّ یکی

 .ختیس

سا کَ بَ خاطش اًجام آى خلك ؽذٍ بَ  یا فَیکشد. کْصٍ عالن ّ ًْ هغشّس بْد کَ ّظ یکاس سا ه يیدّ عال توام ُو هشد

اػ سا اًجام دُذ. ُش چٌذ  فَیًصف ّظ تْاًذ یؽشهٌذٍ بْد کَ فمظ ه دسص ؽذٍدُذ. اها کْصٍ کٌَِ ّ  یطْسکاهل اًجام ه

 .حاصل عال ُا کاس اعت دسص داًغت آى  یه

: گفت گشفت با اّ حشف بضًذ  نیؽذ تا اص چاٍ آب بکؾذ تصو یهشد آهادٍ ه یسّص ّلت کیآًمذس ؽشهٌذٍ بْد کَ  شیپ کْصٍ

کاس فمظ اص ًصف حجن هي  یکَ اص هي اعتفادٍ کشدٍ ا یتوام هذت ای هشد با حْصلغ ًّیکْکاس خْاُن ی" اص تْ هؼزست ه

 " .یفشّ ًؾاًذٍ ا آب اًذ سا کَ دس خاًَ ات هٌتظش یکغاً یفمظ ًصف تؾٌگگشفتَ یی، 

با دلت  بطشف خاًَ هی سّین لطفا ً یّلت هي تشا بیؾتش اص کْصۀ جْاى دّعت داسم دّعت دیشیي هي،ّ گفت:  ذیخٌذ هشد

 .کي تْجَ ساٍشیبَ هغ

 .اًذ ذٍییسّ ییبایص یاُایگل ُا ّ گدس آى عوت  کَ اّ لشاس هیگیشدبشگؾت کْصٍ هتْجَ ؽذ دس عوت  هْلغ

گشفتن  نیّ تصو یداس دسصداًغتن کَ تْ  یه ؾَیاعت؟ هي ُو باتشیدس عوت تْ چمذس ص ؼتیکَ طب یٌیب یگفت: " ه هشد

 یّ ُش سّص بَ آًِا آب ه ؾَیّ گل پخؼ کشدم ّ تْ ُن ُو جاتیعبض تخنطشف جادٍ  يیهْضْع اعتفادٍ کٌن. ا يیاص ا

 یذاؽتویً دسص ّؽکغتگی. اگش تْ گؾٌیض ًّؼٌا چیذٍ ام  نیبشدٍ ام ّ بَ بچَ ُابَ خاًَ ام گل هي اصیي بضسگی تْ. یداد

 اًجام دادٍ یی. آفشیي بشتْ.سا  تکاس لذس صیبایی  سا داؽتَ باؽن . پظ تْ بِتش  يیان تْاًغت یچطْس ه
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