
 

 

حرکتخطرناکبی  

 ٔحٕذ ٟٔذی ٘جفی
 

وٝ ضجیٝ وسی ثبضذ ضجیٝ چیضی ضذٜ ثٛد. ضجیٝ وب٘بپٝ، وٕذ دیٛاسی، یب جبِجبسی. ٘ٝ، ٘ٝ! ثیطتش  ثیطتش اص ایٗ

ی ٌشدش اٚ سا  ی سشٔی ثٛد وٝ دٔش افتبدٜ ثبضذ. حتب ٍِٗ دستطٛیی اص اٚ ثیطتش ضجیٝ وسی ثٛد. دٞب٘ٝ ضجیٝ پبیٝ

ی وٝ اص اٚ ثٝ یبد داضت ٕٞیٗ ٞٓ ٘جٛد، فمظ ا٘ذاخت. چٝ ثضسي ثٛد ٚ ٌشد! تٟٙب چیض ثٝ یبد ضىٓ پذسش ٔی

تٛا٘ست دس ٔٛسد ضىٓ پذسش حذس ثض٘ذ وٝ ایٗ سیختی ثٛدٜ، چشا وٝ پذس تٕبْ دٚستب٘ص سا ثٝ ایٗ لیبفٝ  ٔی

 .دیذٜ ثٛد، ثب ضىٕی ثضسي ٚ ٌشد

وشد، پیص اص ایٗ سبثمٝ ٘ذاضت ثٝ وسی فىش وٙذ وٝ ٞیچ  دِیُ ٘جٛد وٝ اٚ دس ایٗ ضشایظ ثٝ پذسش فىش ٔی ثی

اش ٘ذاضتٝ است یب ٘خٛاٞذ داضت. ضبیذ ایٗ ٘یض اص عٛاسض ٕٞبٖ ثیٕبسی ٔشٔٛصی ثبضذ وٝ ثٝ  ٞبی ٘مطی دس ٘مطٝ

وشد. اص ایٗ ٌزضتٝ، حتب ٚلتی ثضسي ٞٓ  ی ٔیآٖ دچبس ضذٜ ثٛد. ثٝ ٞش حبَ اٚ دیٍش ثضسي ضذٜ ثٛد، ٘جبیذ دِتٍٙ

 .جٛس ٘مطی داضت اش ٕٞٝ ٞبی ٘جٛد؛ ٘طذٜ ثٛد دِتٍٙی وٙذ، حتب ثشای وسی وٝ دس ٘مطٝ

دیذ حبال چٙذاٖ ٞٓ تٟٙب ٘یست.  وشد ٔی اش تٟٙب ٔب٘ذٜ ثٛد، خٛة وٝ فىش ٔی ٞب دس ص٘ذٌی ثبسٞب ضذٜ ثٛد وٝ سبَ

وطیذ  آٔذ. ٍِٗ سا اص صیش تخت ثیشٖٚ ٔی ی اٚ ثٝ اتبلص ٔی ثشای تخّیٝ سٚصی پٙج ٔشتجٝ، آٖ ٞٓ تٟٙب wc پشستبس

وشد،  سفت وٙبس پٙجشٜ ٚ ثیشٖٚ سا تٕبضب ٔی وٝ ٔضاحٓ وبسش ٘جبضذ؛ ٔی داد. ثشای ایٗ ٚ آٖ سا ثیٗ پبٞبی اٚ جب ٔی

٘یست تب پبی  داد. ٕٞیطٝ سعی وشد ثٝ اٚ ثفٟٕب٘ذ وٝ ٘یبصی ی وٛچىی خجش ٔی اٚ ٘یض پبیبٖ وبسش سا ثب سشفٝ

اش سا  تٛا٘ست ثبضذ، ثّىٝ ِزت اش ٕ٘ی پٙجشٜ ثشٚد ٚ پطت ثٝ اٚ ثبیستذ، چشا وٝ حضٛس اٚ ٔب٘ع ضبضیذٖ یب سیذٖ

 .وشد چٙذ ثشاثش ٔی

ا٘ذیطیذ )ٔعٕٛال آدْ ثٝ  wc دیذ چٙذاٖ ٞٓ ثذثخت ٘یست. ٔثال ثٝ ٕٞیٗ پشستبس وشد ٔی ثب خٛدش وٝ فىش ٔی

فص ٚجٛد داسد( وٝ ٔججٛس ثٛد ثب یه ٔطت ٍِٗ ضىٓ ٌٙذٜ سش ٚ وّٝ ثض٘ذ. دس ا٘ذیطذ وٝ دس اعشا چیضٞبیی ٔی

 وٙٙذ دستطٛیی ضبٖ تخت دس ثٛد٘ذ ٔججٛس وٝ –آٖ ثیٕبسستبٖ ثٝ آٖ ثضسٌی اٌش حذالُ دٜ ٘فش ٔثُ خٛدش ثٛد 



ٔشتجٝ،  پٙجبٜ سٚص ضجب٘ٝ یه عَٛ دس پشستبس یعٙی. ٔشتجٝ پٙجبٜ ضذ ٔی ٔشتجٝ، پٙج سٚصی ٘فش ٞش احتسبة ثب –

اش سا ثبثت دستطٛیی ایٗ  ی پٙجبٜ ٔشتجٝ دستطٛیی سفتٗ، ٚلت وشد. یعٙی سٚصا٘ٝ ثٝ ا٘ذاصٜ پٙجبٜ ٍِٗ سا خبِی ٔی

ضٛد. حتٕب پشستبساٖ دیٍشی  وٝ یه ٘فش سٚصی پٙجبٜ ٔشتجٝ دستطٛیی وٙذ. ِٚی ٍٔش ٔی ٌزاس٘ذ. ٔثُ ایٗ ٚ آٖ ٔی

ٞب ٞیچٍبٜ وسی ثٝ جبی اٚ  ذ. أب چشا دس عَٛ ایٗ سبَا٘ حشوت ی ثیٕبساٖ ِ ثی ٞٓ ٞستٙذ وٝ ٔسئَٛ تخّیٝ

سیضی ضذٜ ثٛد. حتب ٍٟ٘جب٘ی وٝ ثیست ٚ چٟبس سبعتٝ  چیض ٕٞبٖ عٛس ثٛد وٝ اص اَٚ ثش٘بٔٝ جب ٕٞٝ ٘یبٔذٜ ثٛد. ایٗ

ٞب ٔسبئُ ٟٕٔی  دیذ ایٗ وشد ٔی پبییذ ٞیچ ٌبٜ عٛض ٘طذٜ ثٛد. حتب ثشای چٙذ سٚص. حبال وٝ فىش ٔی اٚ سا ٔی

ٞب ثشای  وشد. تٕبْ ایٗ سبَ ٞبیی وٝ داضت ٘مص داضتٙذ ٚ ثبیذ ثٝ ایٗ چیضٞب ٞٓ فىش ٔی ٙذ، ٔغٕئٙب دس ٘مطٝٞست

ضذ. چغٛس ٕٔىٗ ثٛد ایٗ  وٓ دست ثٝ وبس ٔی پطت ٌٛش ا٘ذاختٗ ٚ ضب٘ٝ خبِی وشدٖ ثس ثٛد. ثبیذ دیٍش وٓ

صی ٘شٚ٘ذ؟! آیب ٕٔىٗ است ٞش ٍٟ٘جبٖ یب آٖ پشستبس ایٗ ٕٞٝ ٔذت عٛض ٘طٛ٘ذ، تغییش ضیفت ٘ذٞٙذ، ٔشخ

اش  دٞٙذ ٚ اٚ ٔثُ خیّی اص ٚلبیعی وٝ دس اعشاف ضبٖ ثشادساٖ دٚلّٛیی داس٘ذ وٝ ثب ٞٓ تغییش ضیفت ٔی وذاْ

وٝ فىش وٙذ  تش ثٛد تب ایٗ خجش است؟ ا٘ذیطیذٖ ثٝ ایٗ أىبٖ، ثسیبس ٔحتُٕ فٟٕذ، اص آٖ ثی ٌزسد ٚ اٚ ٕ٘ی ٔی

وٙٙذ. دس ٞش صٛست اٚ آدْ خٛضجختی ثٛد. چشا وٝ  فٝ، ثذٖٚ ٔشخصی وبس ٔیٚل ٞب تٕبْ ٚلت، ٞش سٚص ٚ ثی آٖ

ٔججٛس ٘جٛد وبسی سا ثىٙذ وٝ دٚست ٘ذاسد ثّىٝ تٟٙب ٔججٛس ثٛد وبسی سا ٘ىٙذ وٝ دٚست داسد. أب اص ایٗ ٚضع 

 .آٚسد٘ذ وبٔال ساضی ٚ خطٙٛد ثٛد، ٌٚش٘ٝ اٚ سا ثٝ آٖ جب ٕ٘ی

ا٘ذ تب اٚ سا ٔعبِجٝ وٙٙذ؟ یب اص ٌستشش ایٗ ثیٕبسی دس  ایٙجب ست. آٚسدٜ دا٘ست دلیمب ثشای چٝ ٞٙٛص خٛدش ٕ٘ی

ضذ، چٖٛ  ص٘ذاٖ جٌّٛیشی وٙٙذ؟ یب ضبیذ لصذضبٖ تٙجیٝ ٚ ٔجبصات اٚ است؟ أب ٔسّٕب ثٝ ٞش حبَ تٙجیٝ ٕ٘ی

ذٜ ثٛد. ضٛ٘ذ. اٚ ثٝ ٘ٛعی ثیٕبسی ٘بضٙبختٝ ٔجتال ض ٞبیی ٔثُ اٚ ٞیچ ٚلت تٙجیٝ ٕ٘ی تٙجیٝ ضذ٘ی ٘جٛد. آدْ

وٝ ٔجبدا ایٗ  ٞب اص تشس ایٗ ٞبی سشدٔذاساٖ سا ٔختُ وشدٜ ثٛد. آٖ ثیٕبسی غیش لبثُ تصٛسی وٝ تٕبْ حسبة وتبة

وشد٘ذ. چشا وٝ  ضبٖ اپیذٔی ضٛد، اٚ سا تحت ٔشالجت وبُٔ پضضىی دس لش٘غیٙٝ ٍٟ٘ذاسی ٔی ٞبی ثیٕبسی دس ص٘ذاٖ

ضذ٘ذ اص ص٘ذاٖ  داد. ص٘ذا٘یب٘ی وٝ ثٝ ایٗ ثیٕبسی ٔجتال ٔی ٔی٘تیجٝ ٘طبٖ  ٞب سا ثی ایٗ ثیٕبسی ضذیذٖ ص٘ذاٖ آٖ

٘تیجٝ  تٛا٘ست ضبٞذ اصالح سفتبس آٖ ٞب ثبضذ ٚ ٞشٌٛ٘ٝ عُٕ تٙجیٟی وبٔال ثی ثشد٘ذ، ثٙبثشایٗ وسی ٕ٘ی ِزت ٔی

 .ُ ثٛدوشد٘ذ اص ص٘ذاٖ فشاس وٙٙذ ٚ ایٗ ٔسئّٝ ثشای ٔمبٔبت ثبال لبثُ تبٔ ضبٖ ٞٓ سعی ٕ٘ی ثٛد. اِجتٝ ٞیچ وذاْ

دا٘ذ لشاس  ضبیذ اص خٛش ضب٘سی اٚ ثٛد وٝ ثٝ ایٗ ثیٕبسی دچبس ضذٜ ثٛد! أب فمظ ضبیذ، ثٝ ٞش حبَ وسی ٕ٘ی

تٛا٘ذ ثشای اٚ ثذ ثبضذ.  است سش اٚ چٝ ثالیی ثیبیذ. ثب ایٗ حبَ اٌش خٛدٔبٖ سا جبی اٚ ثٍزاسیٓ، ٞیچ ٚضعیتی ٕ٘ی

اش ٞیچ تٕبیّی ثٝ حشوت  ٞبی ی ا٘ذاْ آ٘مذس وٝ ٕٞٝ ٕٞٝ چیض ثٝ ٘حٛ خبسق اِعبدی ای ثشای اٚ خٛة است.

٘ذاس٘ذ، اٌش ثخٛاٞیٓ حشوت سا ٔعیبس ص٘ذٜ ثٛدٖ آدْ ثٝ حسبة ثیبٚسیٓ ٔسّٕب اٚ ٔشدٜ است، أب اٌش دیذٖ، ضٙیذٖ 

تش اص یه ٘بثیٙب یب ٘بضٙٛا یب  ٌی دس ٘ظش ثٍیشیٓ، لغعب اٚ ص٘ذٜ است، حتب ص٘ذٜ یب سیذٖ ٚ ضبضیذٖ سا ٔالن ص٘ذٜ

تٛاٖ ضه وشد، چشا وٝ  جس. ثٙبثشایٗ اٚ ص٘ذٜ است، أب ثٝ عشص ٔطىٛوی ص٘ذٜ است. ٌشچٝ دس ا٘سبٖ ثٛدٖ ِ اٚ ٔیی

اش سا تىبٖ ثذٞذ ٚ حشف ثض٘ذ، ٘ٝ آ٘غٛس وٝ یه ًٌٙ حشف  ٞبٚ صثبٖ تٛا٘ذ ِت حیٛا٘ی ٘بعك ٘یست، اٚ ٕ٘ی



تٛا٘ستٝ حشف ثض٘ذ. ثٍزاسیذ دس ایٗ ثبسٜ صیبد  ص٘ذ، اٍ٘بس اص سٚص اَٚ ٕ٘ی ص٘ذ، آ٘غٛس وٝ یه حیٛاٖ حشف ٕ٘ی ٕ٘ی

وٙذ. آیب اٚ سٚثٝ ثٟجٛدی است؟  ثحث ٘ىٙیٓ، آ٘چٝ إٞیت داسد حبِت اوٖٙٛ ِ اٚست وٝ اٍ٘بس وٕی داسد تغییش ٔی

 خٛسا٘ٙذ اثش داضتٝ است؟ آیب دٚاٞبیی وٝ ثٝ اٚ ٔی

تٛا٘ٓ ایٗ احتٕبَ  ثیٙٓ وٝ ٔی س اٚ ٔیٞبیی د پشسٓ حبِص سٚثٝ ثٟجٛدی است؟ ثٝ ایٗ دِیُ است وٝ ٘طب٘ٝ اٌش ٔی

ضٛد؟ ٕٞیٗ وٝ ثش خالف ٕٞیطٝ سعی ٔی وٙذ ٘مطٝ ثىطذ،  سا ٔغشح وٙٓ ٚ اص ضٕب ثپشسٓ آیب اٚ داسد خٛة ٔی

ا٘ذ، آ٘غٛس وٝ  سعی ٔی وٙذ چیضٞبیی سا وٝ فشأٛش وشدٜ دس رٞٙص ثبصسبصی وٙذ، آٟ٘ٓ ٘ٝ آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٚالعب ثٛدٜ

وٙذ، ِٚٛ  دٞٙذ وٝ اٚ عٛض ضذٜ است. ٕٞیٗ وٝ احسبس دِتٍٙی ٔی ٞب ٘طبٖ ٔی یٗی ا ثٛد؛ ٕٞٝ ثبیست ٔی ٔی

ثشد، أب ایٗ خٛدش خشق ِ عبدتی است دس اٚ. اٚ عٛض ضذٜ است. أب  وطذ ٚ ضبیذ حتب ِزت ٔی ایٙىٝ عزاثی ٕ٘ی

دس ثیٕبسی اٚ  ا٘ذ، چشا وٝ ٕٔىٗ است ایٗ تغییش ٚ تحَٛ فبص جذیذی تٛاٖ ٌفت داسٚٞب ٔٛثش ٚالع ضذٜ لغعب ٕ٘ی

وٙذ. حتب پضضىب٘ی وٝ ضجب٘ٝ سٚص سٚی  ثبضذ، ثٝ ٞشحبَ خبصیت ایٗ ثیٕبسی ایٗ است وٝ ٕٞٝ سا ضٍفت صدٜ ٔی

ٞب خٛدوطی وشد، چشا وٝ  وٙٙذ. ٕٞیٗ چٙذسٚص پیص یىی اص ٕٞیٗ پضضه ٞبی ٔشٔٛص ٚ ٘بضٙبختٝ وبس ٔی ثیٕبسی

ای ٘ٛضتٝ ثٛد وٝ ثذ ٘یست لسٕتی اص آٖ سا  ضذٜ ثٛد. ٘بٔٝ ٘تٛا٘ستٝ ثٛد ساص ایٗ ثیٕبسی سا وطف وٙذ. اٚ سشخٛسدٜ

 :اش ٘ٛضتٝ ثٛد ی لجُ اص ٔشي ایٙجب ثیبٚسْ، اٚ دس ٘بٔٝ

 خذاٚ٘ذ. است وٙتشَ غیشلبثُ اخیش ثیٕبسی ایٗ أب است، ضذ٘ی وطف ساصٞب ی ٕٞٝ وشدْ ٔی خیبَ ٕٞیطٝ …

 ایٗ وٙٓ ٔجبة سا ثبال ایٙىٝ ثشای ثیطتش ٚ ثیٕبسی ایٗ ضٙبخت ثشای اْ، وشدٜ سا خٛدْ تالش وٝ است ضبٞذ

 …٘یست ضذ٘ی ضٙبختٝ ثیٕبسی

 عبدی ثیٕبسی یه ثیٕبسی ایٗ ثفٟٕب٘ذ اش ٞبی سئیس ثٝ تب است وطیذٜ س٘جی چٝ اٚ ثبضٓ ٔغٕئٗ تٛا٘ٓ ٔی

 تجّیُ ٌبِیّٝ اص أشٚص وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٙٙذ، تجّیُ اٚ اص ثعذٞب ضبیذ. است اسص٘ذٜ اٚ ٞبی تالش ٞشحبَ ثٝ. ٘یست

 .وٙٙذ ٔی

پبیذ ٚ ثب چطٓ  اش ٍٟ٘جبٖ سا ٔی ثشٌشدیٓ ثٝ ثیٕبسٔبٖ. اٚ ٕٞچٙبٖ سٚی تخت دساص وطیذٜ است. ثب چطٓ چپ

ی  ای وٝ ضبیذ ٕٞٝ تٛا٘ذ حتب حذس ثض٘ذ پٙجشٜ ص٘ذ. أب لغعب ٕ٘ی اش سا ثب پٙجشٜ تخٕیٗ ٔی ساست، فبصّٝ

تٛا٘ذ دس  دس ٔٛلعیتی وٝ اٚ لشاس داسد، چیضی سا ٕ٘یجٛیذ ثب صٔیٗ چمذس فبصّٝ داسد،  اش سا دس آٖ ٔی أیذٞبی

ثیٙذ، ٕٔىٗ است پٙجشٜ سٚثٝ یه دسیبچٝ ثبضذ یب یه اتبق دیٍش، ٚ ضبیذ اصال  پٙجشٜ ثجیٙذ. اٚ فمظ پٙجشٜ سا ٔی

دا٘ذ وٝ فىش وشدٖ  فبیذٜ است، ضبیذ اٚ ٞٓ ٔی اتبق اٚ دس عجمٝ ی دٞٓ ثبضذ! ثٝ ٞش حبَ فىش وشدٖ ثٝ پٙجشٜ ثی

فبیذٜ است، ٌٚش٘ٝ چشا ثبیذ ثٝ چیضی فىش وٙذ وٝ فبیذٜ داضتٝ ثبضذ؟ اٚ ٔعٕٛال ایٙغٛسی است. أب ثٝ  ٙجشٜ ثیثٝ پ

ثیٙی  ضٛد ٔغٕئٗ ثبضٓ، ثشای ایٙىٝ، اٚ غیشلبثُ پیص تٛا٘ٓ دس ٔٛسد حىٕی وٝ ثٝ اٚ ٔشثٛط ٔی ٞشحبَ ٔٗ ٕ٘ی

ٓ ٚ اص آٖ ٔغٕئٗ ثبضٓ. پس ثٟتش است اٚ سا ثٝ حبَ ای ثٙٛیس ی اٚ وّٕٝ تٛا٘ٓ دسثبسٜ است. حتب ٔٗ ِ ِٔٛف ٞٓ ٕ٘ی

 .ٌشش ثبضیٓ خٛدش سٞب وٙیٓ ٚ تٟٙب ٘ظبسٜ
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