
  

 

 

 چزا دعَا هی کٌی؟ 

 تزیجیت ًٍیٌگز

رٍسی تَد رٍسگاری تَد. یک رٍس گزم تاتستاى تَد. ًارًجی ٍ دٍستص گَش سیاُ کٌار جَیثار تاسی 

 جی گفت: تیا جلَی آب سذ تساسین. هي کِ تلذ ًیستن.کزدًذ، گَش سیاُ تِ ًارًهی

 ساسم.ٍلی هي تلذم خَتن تلذم. هي تْتزیي سذّای دًیا رٍ هی -

 ساسم.ّای دًیا رٍ هیآخِ هي تْتزیي قایقساسم. تَ سذ تساس، هٌن قایق هی تاضِ -

ُ تَد. ٍ ّز دٍ دست تِ کار ضذًذ. ٍقتی قایق ًارًجی آهادُ ضذ، ٌَّس سذگَش سیاُ توَم ًطذ 

 ًارًجی گفت: تثیي چِ قایق قطٌگی ساختن، اگز دٍست داری قایقتَ تِ آب تٌذاس. 

 ایي دٍتا سٌگ رٍ تذارم سذ هٌن حاضز هیطِ. -

 آب سیادی پطت سذ جوع ضذُ تَد.  

 ًارًجی تا ًگزاًی گفت: ایي سذ اًقذر هحکن ّست کِ جلَی ایي ّوِ آب رٍ تگیزُ.

 م هحکن، هحکوي.ساسخیالت راحت. سذّایی کِ هي هی  -

 اها ًاگْاى سذ خزاب ضذ ٍ فطار آب قایق را تا خَدش تزد. ًارًجی فزیاد کطیذ: 

 اِ قایقن، قایق قطٌگن.

اًی تزگطت ًارًجی ًاراحت ٍ عصث .رفتدٍیذ تا آًزا تگیزد، اها ًتَاًست چَى آب خیلی تٌذتز اس اٍ هی 

ال ساختِ تَدم، ّوص تقصیز تَ تَدکِ اًٍَ اس ایي تْتزیي قایقی تَد کِ تا حا پیص گَش سیاُ ٍ داد سد:

 دست دادم.

 را تساسم آى  یا تْتز اس آى ًن هثلتَ. هي چطن تستِ هیهیگی رٍاٍى قایق سضت  -

 کطیذ. ّای گَش سیاُ راحزف ضٌیذ. پزیذ یکی اس گَشًارًجی تا ایي  

ی افتادًذ ٍسط جَیثار. پتاال ٍقل خَردًذ  .ّزدٍ افتادًذ رٍی سهیي .را کطیذ ن گَش اٍّ گَش سیاُ

ص یرٍٍ ّای ّن را ٍل کزدًذ. ًارًجی تلٌذ ضذ، خَدش را تکاى  داد تا آتْا اس سز ٍقت تَد کِ گَشتاسُ آى 

 تزیشد ٍ گفت:

 خَام تثیٌوت  فْویذی؟دیگِ دٍست هي ًیستی، دیگِ ّیچَقت ًوی تَ

 ذ.ٍ تِ سَی خاًِ اش  دٍی 

کزدم حاال حاال ّا تا گَش سیاُ ر سٍد تزگطتی فکز هیچقذ :هاهاى خزگَضِ تا ًارًجی را دیذ گفت

 کٌی.تاسی هی
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 کٌن ّیچ ٍقت.ًخیز ها تاّن دعَا کزدین هي دیگِ ّیچ ٍقت تا اٍ تاسی ًوی -

  چزا تاّن دعَا کزدیذ؟ -

 خة تقصیز اٍى تَد قایق هزا هسخزُ کزد. هاهاى خزگَش دستی تِ سز ًارًجی کطیذ ٍگفت: -

 تَست.سیاُ تْتزیي دٍست اها گَش 

 تْتزیي دٍستن تَد. -

هٌی ها  پیذا کزد ٍ گفت: تَ تْتزیي دٍست ٍ تا عصثاًیت تِ اتاقص رفت. عزٍسک خال خالی را  

 خَای تاّن تاسی کٌین؟کٌین. هیویّیچ ٍقت تاّن دعَا ً

 ىآت ٍ گزفت. خّن تاال اًذا تاال اًذاخت ٍ گزفت. تاسخالی ًِ ًگفت تزای ّویي ًارًجی آى را  خال

اضک تاسی کزدى. اها خال خالی ّیچ کاری ذ. تعذ تا ّن قاین تص درد گزفتًٌکزد تا دستارا یي کار قذر ا

 گطت.ضذ ًِ دًثال ًارًجی هیکزد. ًِ قاین هیًوی

تَی تاسی گزگن تِ َّا ّن ّویٌطَر تَد. کن کن ی کارّا را خَدش تکٌذ. تَد ّوًِارًجی هجثَر 

تزین تزُ، اسی کزدى حَصلوَ سز هیت دارم، اها ایٌجَری تتدٍسًارًجی خستِ ضذ گفت: خال خالی خیلی 

جلَی در دیذ گفت: تا ها  را تثیٌن خَاّز ٍ تزادرام حاضزًذ تا هي تاسی کٌٌذ یا ًِ، ًارًجی تزادر تشرگتزش

 ؟کٌیتاسی هی

 خَام تزم پیص دٍستاًن.هیحاالًِ.  -

اس هاهاى خزگَضِ  چکتزش گطت  اها پیذاضاى  ًکزد.ًارًجی توام خاًِ را دًثال خَاّز ٍ تزادر کَ

لَ َچزا تا تچِ کَچ: اهاى خزگَضِ گفته . قارچ تچیٌٌذآًْا تا تاتا خزگَضِ رفتِ تَدًذ  .سزاغ آًْا را گزفت

ک ًی ًی تاسی کٌذ. اخن کزد ٍ خَاست تا یًارًجی کِ دلص ًوی کٌی تا هي ّن تِ کارّام تزسن.ًویتاسی 

 ،ًارًجی . تِ خال خالی گفت: اصال تیا تزگزدین کٌار جَیثار ٍ راُ افتاد تِ کٌار جَیثار ،تزگزداًذ رٍیص را

ساسم، اگز گَش رٍی یک سٌگ گذاضت ٍگفت: حاال خَب ًگاُ کي تثیي هي چطَر سذ هی خال خالی را

تشرگ را یکی ّای کَچک ٍ سٌگ .جَیثار یتَاًن. ًارًجی پزیذ تَتَاًذ ایي کار را تکٌذ هي ّن  هیسیاُ هی

ّا را ّاگذضت، ًارًجی ّی سٌگ ٍ افتادًذ، آب اس ال تِ الی آى ّا سزخَردًذ یکی رٍی ّن چیذ، اها سٌگ

 هی افتادًذ  ... آخزش ًطذ کِ ًطذ. ّا ّی سز هی خَردًذ ٍرٍی ّن چیذ، سٌگ

ری ًارًجی ّن گزهص ضذُ تَد. ّن خستِ ضذُ تَد، ّن کالفِ ، سیز لة گفت: آخِ گَش سیاُ چطَ

ایي کار را اًجام هی داد ؟ ّویي هَقع یک قایق کَچک درب ٍ داغاى کِ تا ًصف تَی آب فزٍ رفتِ تَد اس 

تثیٌن کی قایق را تِ آب ًارًجی تا تعجة گفت: اِ ایي اس کجا پیذاش ضذ، خال خالی تیا  .آًجا گذضت

خَاست یک قایق سیاُ هی گَش آًجا گَش سیاُ را دیذ. .ًارًجی یَاش یَاش تا تاالی جَیثار رفتاًذاختِ؟ 

کزد، . گَش سیاُ ّی قایق را صاف هی ضذهاًذ ٍ کج هیرٍی آب ًگِ دارد، اها قایق رٍی  آب ًویدیگز را 

 رفت.ضذ ٍ تَی آب فزٍ هیقایق کج هی



  

 

 

آخزش ًطذ کِ ًطذ. گَش سیاُ ّن گزهص ضذ ٍ خستِ ٍ کالفِ تَد... سیز لة گفت: آخِ ًارًجی چِ 

 کزد.  جَری ایي کاررا

 خیلی راحتِ فقط تایذ دکل درست ٍسط قایق کار تگذاری. -

 تِ خَتی اًجام تذّن. تَاًن ایي کار راٍلی هي ًوی  -

 خَاّی کوکت کٌن.خة هی -

 خَام.هعلَهِ کِ هی -

تعذ  .ى داد کِ چطَر دکل را رٍی قایق جا تگذارد تا قایق کج ًطَد ٍ رٍی آب تواًذًارًجی تِ اٍ ًطا

 شرگ ٍ قطٌگ ساختٌذ. تا ّن دٍتا قایق ت

ًین ایي تار تا قایق ّا تاسی ایک آتگیز کَچیک درست کٌین تا تتَ .تثٌذین را حاال تایذ جلَی آب -

 را  تِ خَتی تَ اًجام دّن . کٌین. هي سعی کزدم یک سذ تساسم اها ًتَاًستن ایي کار

 خَاّی کوکت کٌن.هی -

 خَاّنهعلَهِ کِ هی -

تعذ تاّن یک  .ٌذ تا اس رٍی ّن سز ًخَرًذّا را تچیٌچطَر سٌگکِ  گَش سیاُ تِ ًارًجی ًطاى داد

 سذ تشرگ ٍ هحکن ٍسط جَیثار درست کزدًذ.

کن کن آب پطت سذ جوع ضذ ٍ تاال ٍتاالتز آهذ، ًارًجی ٍگَش سیاُ اس خَضحالی تاال ٍ پاییي پزیذًذ 

 ، قایقطاى را تِ آب اًذاختٌذ:ٍ فزیاد کطیذًذ

 هًَِ....تثیي رٍی آب هی  -

 ایذتوًَِ، آخِ  تَ کارت خیلی خَتِ...ت -

 تَ ّن کارت خیلی خَتِ... -

ٍقتی ًارًجی تِ خاًِ تزگطت ّوِ  .ى تَی آتگیز تاسی کزدًذآى ّا تا غزٍب آفتاب تا قایق ّاضا

 هطغَل غذا خَردى تَدًذ. هاهاى خزگَضِ گفت: تا حاال کجا تَدی، چزا اًقذر دیز کزدی.

کی تاریک  تِ ها خَش گذضت کِ ًفْویذین َّا کزدین، اًقذریتاسی ه ثار تا گَش سیاُ کٌار جَی -

 ضذ...

 زدیذ، قْزیذ....کزدم ضواّا تاّن دعَا کذ؛ فکز هیکزدیتا گَش سیاُ تاسی هی -

 ....هستیم دنیاخیلی ٍقتِ پیطِ. حاال ها تْتزیي دٍستاى  ًارًجی گفت : اٍى کِ هال

 

 


