"سزطاٖ پستاٖ "
ٚارد ٔطة و ٝضذ؛ رٍ٘ص پزیذ ٜتٛد.
ٔی ضٙاختٕص؛ ٔزیض خٛدْ تٛد.
تاصذای ِزساٖ سالْ وزد.
جٛاب سالْ ض ٛدادْ ٌٚفتٓ تطی ٝٙر ٚصٙذِی.
چٙذ تار ٘فس ٘فس سد تا وٕی حاِص جا أٚذ.
تعذ ٌفت :دوتز جٛاب آسٔایطٓ ر ٚآٚردْ .تعذ جٛاتٌ ٛذاضت رٚی ٔیش.
جٛاتٟا را چه وزدْ تٛٔٛر ٔاروٟای وا٘سز پستاٖ ٔثثت ضذ ٜتٛد٘ذ؛ ٚایٗ یعٙی احتٕاَ اتتال ت ٝسزطاٖ سیٝٙ
تسیار تاالست.
اِثت ٝجٛاب ر ٚلثال یىی اس ٕٞىارٞا تزاش تٛضیح داد ٜتٛد؛ ِٚی چ ٗٔ ٖٛپشضه خا٘ٛادٌیطاٖ تٛدْ؛ أٚذٜ
تٛد اسٔٗ ٔطٛرت تٍیز.ٜ
تاصحثت وزدٖ سعی وزدْ آرأص و.ٓٙ
ٔادرش ٚدٚتاخٛاٞزٞاش در اثز سزطاٖ سی ٝٙفٛت ضذ ٜتٛد٘ذ.
تا ایٗ جٛاب آسٔایص ٔعّ ْٛتٛد و ٝخیّی خیّی تزسیذ.ٜ
وٓ وٓ آرأص ٘سثی ض ٛتذست آٚردٕٞ .ىار لثّی تٟص ٌفت ٝتٛد و ٝجفت سیٞ ٝٙا را تایذ درتیارٜ؛ حتی
آدرس ی ٝجزاح  ٓٞتٟص داد ٜتٛد؛ أا تطذت ٔخاِف تٛد .حك  ٓٞداضت چ ٖٛتاس ٜاسدٚاج وزد ٜتٛد ٚحفظ
آ٘اتٔٛی تذٖ تزاش ٔ ٟٓتٛد.
ضزٚع وزد تٌ ٝزی ٚ ٝاِتٕاس و ٝآلای دوتز تٛرا خذا ی ٝراٞی ٘ط ٓ٘ٛتذٜ؛ آلای دوتز ٕٔٗ٘ ....ٗٔ ....ی تٓ٘ٛ
عُٕ وٛٙٞ ٗٔ ،ٓٙس تیست  ٚد ٚسإِ ٝآخ ٝچطٛر....تٟص ٌفتٓ ٕٞىارْ درست ٌفتٚ ٝوار ارجح ٕٝ٘ٛٞ؛ أا تا
ضزایطی و ٝت ٛداری ٔیت٘ٛیٓ تزات ی ٝتز٘أ ٝفطزدٙٔٚ ٜظٓ خٛد ٔزالثتی تذاریٓ و ٝا٘طااهلل چٙذساِی عُٕ
جزاحی ت ٝعمة تیٛفت.ٝ
اٌزچ ٝریسىص تاالست .أا اٌز دلیك ا٘جاْ تط ٝضایذ ا٘طاهلل ٘تیج ٝتذ.ٜ
دختزن اٍ٘اری د٘یا را تٟص دادٖ.

ٌفت:دوتز خذا خیزت تذ .ٜتذاریذ ٔٗ آٔاد ٜاْ؛ ٞز تز٘أ ٝای تاض ٝلثٔ َٛی و...ٓٙ
٘أ ٝای تزای یىی اس ٕٞىاراٖ ٔتخصص س٘اٖ ٘ٛضتٓ و ٝتز٘أٔ ٝعایٚ ٝٙسٛ٘ٛی ٔىزر تٛسط ٔتخصص تزاش
ٌذاضت ٝتط.ٝ
یه ٔأای آضٙا را ٕٞ ٓٞا ًٙٞوزدیٓ وٞ ٝزسٔ ٝأ ٜعای ٝٙپستاٖ ا٘جاْ تذٚ ٜ
تز٘أٔ ٝعای ٝٙتٛسط خٛدش  ٓٞتٟص آٔٛسش داد ٜتط ٝو ٝاٌز ٔتٛجٞ ٝز ٌ ٝ٘ٛتغییزی ضذ تالفاصّٔ ٝزاجعٝ
و.ٝٙ
س ٝساَ تعذ اِٚیٗ تارداری خا٘ٓ صٛرت ٌزفت ٚصاحة ی ٝپسز ضذ.
تای ٝجعث ٝضیزیٙی آٔذ ٔزوش  ٚدٞاٖ  ٕٝٞرا ضیزیٗ وزد.
ٔزالثت ٞا ٕٞچٙاٖ فطزد ٜادأ ٝپیذا وزد ٚتا فاصّ ٝد ٚساَ ٔجذدا حأّ ٝضذ ٚصاحة فزس٘ذی دختز ضذ.
تذ ٖٚآ٘ىٞ ٝیچ عُٕ جزاحی صٛرت تٍیزٞ ٜفت ساَ س٘ذٌی عادی راتجزت ٝوزد ٜتٛد .وُ ٌز ٜٚخٛضحاَ
تٛدیٓ و ٝتٛا٘ستیٓ فمط تا ٔزالثت ٞای عّٕی ایٗ خا٘ٓ را در س٘ذٌی عادی ٍٟ٘ذاریٓ.
اٌزچٕٞ ٝىار ٔتخصص س٘اٖ تٟص ٌفت ٝتٛد وٚ ٝلتط ٝرٚی جزاحی تزداضتٗ پستاٖ ٞا فىز و ٝٙأا ٛٙٞس
اصزار داضت تا ٔزالثت ٕٞیٗ ضزایط حفظ تط.ٝ
د ٜساِی اس ٔاجزا ٌذضت ٝتٛد ؤ ٝجذدا سزاسیٕ ٝأٚذ ٔطة.
جٛاب سٌٛ٘ٛزافی آخزش ٔطىٛن تٛد و ٝتالفاصّٔ ٝأٌ ٛزافی درخٛاست وزدْ.
جٛاب ٔأٌٛزافی  ٓٞچٙذ ٘مط ٝوٛچه ٔٚطىٛن را ٘طاٖ ٔی داد.
تالفاصّٔ ٝعزفیص وزدْ ت ٝیىی اس ٕٞىاراٖ جزاح ٚتاتٛج ٝت ٝساتم ٝفأیّی وا٘سز پستاٖ ٔٚثثت تٛدٖ تٛٔٛر
ٔار وزٞا اس یه طزف ٘ٚتیجٔ ٝطىٛن ٔأٌٛزافی عُٕ جزاحی فٛری ا٘جاْ ضذٞٚزد ٚپستاٖ تزداضت ٝضذ.
تعذ اس چٙذ رٚس ٘تیج ٝپاتِٛٛصی را تزاْ آٚرد .جٛاب پاتِٛٛصی "ایٙتزاداوتاَ وارسیٔٛٙای ایٙسایت "ٛتٛد.
ایٗ یعٙی یه درٔاٖ وأُ ٚحتی تذ ٖٚضیٕی درٔا٘ی.
تزق خٛضحاِی تٛچطٕاْ جٟیذ.
ایٗ خا٘ٓ تا یه خٛد ٔزالثتی دلیك ٚیٕٞ ٝىاری خٛب تا ٌز ٜٚدرٔا٘ی  ٓٞسزطا٘ی و ٝالجزْ ٔی ٌزفت
ٚضایذ ت ٝسز٘ٛضت ٔادر ٚد ٚخٛاٞزش ؤ ٝزي تٛد دچار ٔیطذ را درٔاٖ وزد ٜتٛد  ٓٞٚساِٟایی را تذٖٚ

جزاحی  ٚتا س٘ذٌی عادی ٚد ٚحأٍّی ٕٞزا ٜتاضیز دٞی وأُ  ٚآ٘اتٔٛی دست ٘خٛرد ٜدر ایاْ جٛا٘ی سپزی
وزد ٜتٛد.
تاخٛضحاِی ساِٟایی پز اس سالٔتی ٘ ٚطاط را تزاش آرسٚوزدْ ٚدر حاِی و ٝاضه ضٛق تز چطٕا٘ص ٘مص
تست ٝتٛد ٔٚزتة تطىز ٔی وزد خذا حافظی وزد تا راٞی د٘یای ٘جات یافتٍاٖ اس سزطاٖ پستاٖ ضٛد.
پایاٖ
داستا٘ی وٛتا ٜاس حسیٗ حٕشئی

