پنج مسافر
سَییچ را رٍی فزش سزاًذ طزف سًص ٍ گفت وِ حبضز ًیست یه رٍس دیگز ّن هسبفزوطی وٌذ .گفت وِ اػصبة
ثزایص ًوبًذُ ٍ اگز ًبچبر ضَد ایي وبر را اداهِ دّذ وبر اصلیاش را ّن در ادارُ اس دست خَاّذ داد .ثؼذ ،اس آخزیي
هسبفزّبیص گفت وِ پٌج ًفز ثَدًذ ٍ اٍ ًویتَاًست ثِ آىّب فىز ًىٌذ .سًص داد ٍ ثیذاد وزد وِ الثذ پَل ثیطتزی اس
آىّب خَاستِ وِ پیبدُ ًطذُاًذ ٍ حك داضتِاًذ اٍ را ٍادار ثِ چٌبى وبری ثىٌٌذ ٍلی اٍ فزیبد ثلٌذتزی وطیذ ،آیب در طَل
سًذگیضبى دیذُ هبل هزدم را ثخَرد؟ یب یه ریبل اضبفی اس وسی ثگیزد؟ هطتص را ثِ سهیي وَثیذ ٍ اس سًص خَاست
جَاة ثذّذ آیب اٍ آدم طوغوبری است؟ سًص گزیِ وزد ٍ گفت ّیچ چیش ًویداًذ ٍلی آى پٌج ًفز چزا ثبیذ ثب اٍ چٌیي
وبری ثىٌٌذ.
اس تَضیح خستِ ضذ اس حزف سدى در هَرد هسبفزّب خستِ ضذ ٍلی اس فىزوزدى ًِ .اٍل اس ّوِ هزدی وِ وت ٍ ضلَار
تیزُای ثِ تي داضت سَار ضذ .در هبضیي را ًجست .ووی طَل وطیذ تب هسبفز دٍم پیذا ثطَد .اٍ ّن ثب ػجلِ سَار ضذ ٍ
یه صٌذلی خبلی هبًذ وِ سًی ثالفبصلِ آى را پز وزد .اٍ ثِ درخت تىیِ دادُ ٍ هبضیي را هیپبییذ .پسز جَاًی ثب ویف
ثشري تَی دستص در صٌذلی جلَ ًطست .اگز سًی وِ چٌذ دلیمِ ثؼذ آهذ سٍدتز هیرسیذ هیضذ آى دٍ را هبدر ٍ پسز
فزض وزد .سى ووی ایي پب ٍ آى پب وزد ٍ ػبلجت وٌبر پسز ًطست.
پطت فزهبى لزار گزفت .آیٌِ را هیشاى وزد ٍ راُ افتبد .سىَت ٍادارش وزد ضجط را رٍضي وٌذ .تزاًِای لذیوی ثب صذای
خَاًٌذُای وِ سبلّب پیص هزدُ ثَد پخص ضذَّ .ا دم وزدُ ٍ گزهبی هبضیي خفِوٌٌذُ ثَد .آسوبى پز اس اثز ثَد ٍ
هبضیي ٍسط ضلَغی خیبثبى گیز وزدُ ثَد .سزش را اس پٌجزُ ثیزٍى ثزد ٍ ثب َّایی وِ ثِ صَرتص خَرد هتَجِ ضذ وِ
گزهبی ٍحطتٌبن هبضیي ثِ خبطز ثبال ثَدى ثمیِ ضیطِّبست .ثب تؼجت ثِ هسبفزّب ًگبُ وزدّ .ز پٌج ًفز سزاپب ثِ
صذای خَاًٌذُ هزدُ گَش هیدادًذ ٍ اًگبر هتَجِ گزهب ًجَدًذ.
پطت چزاؽ لزهش ثؼذی سزاسیز ضذى ػزق را ثز صَرت تزاضیذُی ثغل دستیاش دیذ .ثب ایي حبل ّیچ یه اس آىّب
ضیطِی پٌجزُ را پبییي ًىطیذ ًِ .ثِ گزهب اػتزاض وزدًذ ًِ ثِ راُثٌذاى .وسی خَدش را ثبد ًشد .هسبفز ثغلدستی
حتی ٍلتی دًذُ ثِ ویفص خَرد آى را جبثِجب ًىزد ٍ هسبفزی وِ ػمت ًطستِ ثَد رٍسًبهِی تَی دستص را تىبى ًذاد.
چزاؽ لزهش را وِ رد وزد تٌْب خَدش اس سز آسَدگی ًفس ثلٌذی وطیذ .تَی آیٌِ ثِ هسبفزّبی ػمجی ًگبُ وزدّ .ز سِ
ثِ جلَ خیزُ ثَدًذ .دٍ هسبفز جلَیی اس آسفبلت خیبثبى چطن ثزًویداضتٌذ .اگز ًذیذُ ثَد وِ ته ته سَار هبضیي
ضذُاًذ فىز هیوزد ّز پٌج ًفز یىذیگز را هیضٌبسٌذ ٍ ثِ خبطز هبهَریت هحزهبًِای سبوت هبًذُاًذ.
فىز وزد اگز ووی ثبراى ثجبرد َّا چمذر تویش هیضَد .هطوئي ثَد وِ فىزش را ثب صذای ثلٌذ گفتِ ٍلی ٍلتی وسی
جَاة ًذاد ضه وزد وِ اصالً چٌیي حزفی سدُ است .پب رٍی گبس گذاضت .هسیز ّز رٍسُاش را خَة هیطٌبخت .اس ضزق
ثِ هیذاًی در غزة هیرفت ٍ ثزػىس .تهته چبلِّبی سز راّص را هیضٌبخت .ثَق سد ٍ اس چٌذ هبضیي سجمت
گزفت ٍ رسیذ ثِ اتَثبى .ثَی ًن خبن ثب ثبد تَی هبضیي پیچیذ ،راّی ثِ ثیزٍى ًیبفت ٍ رٍی صَرتّبی سٌگی
هسبفزّب هبًذ.
سزػت را سیبد وزد ٍلی در چْزُی آىّب ًگزاًی ًذیذ .در صَرت سى ػمجی ثِ دًجبل تزس گطت ٍ فىز وزد اس تصبدف
ّن ًویتزسٌذ .ثِ هیذاى غزثی رسیذ ٍ وٌبر جذٍلی پبرن وزد .ضجط را اس لحظِ پیص خبهَش وزدُ ثَد ٍ هٌتظز ثَد

هسبفزّب ثِ رسن هؼوَل دستطبى را ثزای دادى وزایِ اس رٍی ضبًِ ثِ طزفص دراس وٌٌذ .گفت آخز خط ٍ احتوبالً
صذایص ضؼیف ثَد وِ وسی در جَاة چیشی ًگفت .حَصلِ ًذاضتٌذ یب اّویت ًویدادًذ .جَری ًطستِ ثَدًذ وِ اًگبر
اس هذتّب پیص ثِ ایي وبر ػبدت دارًذ ،ویپ ّن ٍ خیزُ ثِ رٍثِرٍ ًِ .ضَق رسیذى ثِ همصذ در حزوبتطبى ثَد ًِ
ًطبًِّبی اهیذ در صَرتطبى .پزسیذ سبػت داریذ؟
َّا تبریه ضذ ٍ ضیطِّب ثب لىِّبی درضت ثبراى پَضیذُ ضذًذ .دلْزُ ثَد ،ضبیذ ّن تزس وِ ٍادارش وزد اس هبضیي
پیبدُ ضَد .ػبثزیي ثیاػتٌب ثِ اٍ ٍ هبضیي پز اس هسبفزش هیگذضتٌذ .در ٍالغ در آى ٍلت رٍس هبضیٌی ثب پٌج ًفز
سزًطیي چیشی غیزػبدی ثِ ًظز ًویآهذ .ضبخِّبی درختّب ثب سزٍصذا ثِ ّن هیخَردًذ ٍ خن هیضذًذ ٍ ثبراى ثِ
ّز طزف وطیذُ هیضذ .فىز وزد اگز یه یب دٍ ًفز ثَدًذ حتوبً چیشی ثِ آىّب هیگفت ٍلی آىّب پٌج ًفز ثَدًذ ،پٌج
ًفزی وِ حبال ثسیبر ضجیِ ّن ثِ ًظز هیرسیذًذ ٍ جَری آرام ٍ ثیتفبٍت ًگبُ هیوزدًذ وِ سًص ًویتَاًست ثفْوذ
ٍلتی پٌج ًفز ّوشهبى یه حبلت داضتِ ثبضٌذ ٍ یهجَر ًگبُ وٌٌذ چِ حبلی ثِ آدم دست هیدّذ.
تصوین گزفت پطت فزهبى ثٌطیٌذ ٍ تب ایي وبر را ثىٌذ هَّب ٍ ضبًِّبیص خیس ضذُ ثَد .فمط اگز یىی دٍ ولوِ
ثیيضبى رد ٍ ثذل هیضذ اٍضبع رٍثزاُ هیضذ .هیتَاًستٌذ درثبرُی ثبراى ٍ دٍیذى سزاسیوِ آدمّب یب گزاًی صحجت
وٌٌذ ٍلی آىّب اًگبر فزاهَش وزدُ ثَدًذ وِ ثبیذ ثِ جبیی ثزسٌذ ٍ پیبدُ ضًَذ ٍ ثِ یه طزفی ثزًٍذ.
تٌْب وبری وِ ثزایص هبًذُ ثَد اًجبم داد .هبضیي را رٍضي وزد ٍ حزوت وزد .سًص هیگَیذ آىّب اٍ را ثِ چٌیي وبری
ٍادار وزدُاًذ .آىّب ایي وبر را وزدًذ چَى وزایِای وِ خَاستِ سیبد ثَدًُ .ویتَاًست ثِ سًص ثفْوبًذ وِ ثَدى ٍ
ًجَدى اٍ ثزای آىّب فزلی ًویوزد .هبضیي هثل حیَاًی اّلی ثِ طزف جبیی وِ هسبفزّب سَارش ضذُ ثَدًذ راُ افتبد.
سى در هیبى گزیِ پزسیذ آیب هسئَل خط پیبدُ ضذى آى پٌج ًفز را دیذُ؟ اٍ گفت حتی اگز ّن هیدیذ ًویفْویذ وِ
ایيّب ّوبى پٌج ًفزی ّستٌذ وِ سبػتی پیص اس آًجب رفتِاًذ.

