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 «!Schicki Micki/ » «!غاصّا والس ِ هْواًی ِ تا»

 دلیمِ( 20صهاى تاصی:  ؛ِ تاالسال ت 7تاصیىي؛  7تا  2)
 

ِ ّاای   والسی، چی تپَضِ وِ چطن فىشُِ وِ تَ ّوچیي هْوًَی تا والس دعَت ضذُ ٍ حساتی تَ تِ یِ هْوًَی اعیًَی ِ خیلی خیلی تا« تّاجتاًَ فخشال غاص» -     حساَدی تاًَّاا اص   ی غاصّاا ٍ غااص   تمیا

ٍ   داسُ وٌِ یا ًِ؟!... اگِ تاسٍى تیاد چی؟! چتش سثضُ سٍ تش« ضیٌیَى»وٌِ؟! پشّای دُهِص سٍ « سِت»ش سٍ تا چی  ؟! والُ صسدُش سٍ ش سٍ تٌذاصُ یا ضال آتیِ تضًِ تیشٍى! ضال لشهضُ ؟! یا چتاش ًاسًییاِ س

 !...  تایذ تثشُّن  سٍ ش سٍ ّن تثشُ؟! آخِ اگِ تخَاد اٍى سٍ تثشُ، خَاّشش «خًَگی وِشم ِ»

 والس ٍالعی تاضیي!...   ی تا صادُ  اضشافتیپی جَاب تذیي، تایذ یِ  سلیمگی ٍ خَش ی خَش یض ٍ حسّاسی دستاسُتشای ایي وِ تتًَیي تِ ّوچیي سَاالت س

 دٍس!!... تِ خذااِی ٍای، ای ّن ضال آتی تٌذاصُ؟! تا یِ والُ صسد!  افادُ« غاصالولَن»آخ، آخ، آخ، ساستی، ًىٌِ اٍى 
 

ِ  - آتای  تا 3ی لاپیذًی ) تا هُْشُ 4تا واست جضییات(؛  12خاوی؛  تا وشم تاًَ تا دٍ تا غاص 6خاوی؛  دًٍِ وشم تاًَ تا یِ تا غاص 46واست تاصی )تا  64 :( 1)ضىل  :ّا داسین؟ تَ ایي تاصی چی - دًٍاِ لشهاض(؛    یا

 ساٌّوای تاصی.

ّای آتی سٍ  تا اص هْشُ 2 ًفشی تاصی وٌیي، فمط 3خَایي  اپیذًی آتی سٍ دٍسِش تچیٌیي! اگِ هیّای ل تَى ٍ هْشُ ی لاپیذًی لشهض سٍ تزاسیي ٍسط هیض تاصی هْشُ :( 2)ضىل ٍاسِ تاصی آهادُ تطیي!:  -

 دًٍِ!  ًفشی تاصی وٌیي، فمط یِ 2خَایي  تزاسیي تَ تاصی ٍ اگِ هی

 تا واست سٍ خَب تُش تضًیي!   64ی  ّوِ
 

ضاَى،   ٍضا   ٍ فشهایی داسى وِ سش ی تطشیف تاًَّایی اجاصُ وٌي! فمط غاص والس سٍ تاصی هی تاًَّای تا غاص هْوًَی اعیًَی ِ ّای ّا، ًمص ًگْثاى تَ ایي تاصی، تاصیىي واس تایذ وشد؟: تَ ایي تاصی چی -

 -ٍ تاشیي ایشادّاا سٍ اص ساش    ی )ًگْثاًی( وِ تیصفشهایی ًذاسى! تاصیىٌ ی تطشیف ضَى تاضِ، اجاصُ خاوی ّوشاُ تا وِشم 2تاًَّایی ّن وِ  تاًَّا فشق داضتِ تاضِ! ضوٌاً اٍى غاص ی غاص ووال تا تمیِ ٍ توام

 تشُ! تشیي واست سٍ جو  وٌِ( تاصی سٍ هی ّای اضافی تاص وٌِ )ٍ دس ًتییِ، تیص خاوی ضَى سٍ سشِ ّوشاُ داضتي وِشم تگیشُ ٍ هُچ ای افادُ تاًَّای ٍض  ِ ایي غاص

 

ِ ضاَى   وٌِ تاِ چیاذى   داسُ ٍ آسٍم ضشٍع هی هی ّا سٍ تش ی واستِ تشُ، دست سًگی تاصیىٌی وِ لثاسص اص تمیِ سًگضِ!:  تاصی ضشٍع هی -          ّان   ّاا داسى وٌااس   ! ٍلتای واِ وااست   سٍی هیاض تااصی  سٍ(  )تا

تاَى   سًگ تگشدى! الثتِ تایذ حَاس ی خًَگی ِ ّنّا ٍ پَشّای دُم ٍ وِشمهٌماسّا ّا ٍ  ّا ٍ ضال چیٌِ( تایذ دًثال چتشّا ٍ والُ ّا سٍ هی ّا )حتی اًٍی وِ خَدش داسُ واست ی تاصیىي ضي، ّوِ چیذُ هی

 ّا ّن تگشدیي! ضَى ّست ّن تاضِ ٍ دًثال اٍى خاوی ّوشاُ تا وشم 2وِ  تاًَّایی تِ غاص

 

خاطشِ  تِ آى! ّستي( تِ حساب ًوی سًگ ّا ّن ی واست ّایی وِ تَی ّوِ تاًَّا )یعٌی اٍى لسوت غاص ی تذى ِ تمیِ

 دُ )هثالً یِ والُ(! غاصتاًَّا سٍ سًگی ًطَى هی ٍض  ِ ٍ لسوت اص سش اتی، فمط یِّویي ّن ّست وِ ّش واست جضیی
 

 ّا، دستص سٍ سٍی هیض تىَتِ! ی تاصیىي خاوی تَش ّست، تایذ لثل اص تمیِ تا وشم تیٌِ وِ دٍ تِ هحض ایي وِ یىی اص تاصیىي )ًگْثاى(ّا، یِ واست هی

ّا، فشیاد تضًِ یا یىای اص   ی تاصیىي وٌِ، تایذ لثل اص تمیِ ّای سٍی هیض( وطف هی تا اص واست سًگ )تَی دٍ تا والُ یا...( ّن تا چتش یا دٍ تا هَسد )هثالً دٍ ٍ)ًگْثاى(ّا، د  تِ هحض ایي وِ یىی اص تاصیىي

 ّای لاپیذًی سٍ تماپِ! هْشُ

ِ   ّاا سٍ سٍی هیاض های    وٌِ! تعذش، اٍى تاصیىٌی وِ داضتِ وااست  هیض سٍ هال ِ خَدش هیضذُ سٍی  ّای چیذُ ی واست اٍى تاصیىٌی وِ لثل اص ّوِ، حشوت دسست سٍ اًیام تذُ، ّوِ ی  چیاذُ، دسات

 ش وِ حاال ًَتتطِ وِ واست تچیٌِ!  چپی دُ تِ ًفشِ دست هًَذُ سٍ هی ّای تالی واست
 

 ّا تتًَي تصَیشّا سٍ صٍدتش تثیٌي! ی تاصیىي ّا سٍ دٍس اص خَدش تچیٌِ وِ تمیِ ای اص هَلعیتص تىٌِ، تایذ واست استفادُ چیٌِ ًتًَِ تملة یا سَء ّا سٍ هی تشای ایي وِ اٍى تاصیىٌی وِ داسُ واستی خیلی هْن:  یِ ًىتِ

 ّا سٍ تماپي! ى فشیاد تضًي، سٍی هیض تىَتي یا یىی اص هْشُی هیض، تا ٍلتی وِ تخَا ضَى سٍ تچسثًَي تِ لثِ تا دست دٍ ّا ّش ی تاصیىي چیٌِ، ضشسی ّن ًىٌِ، تایذ ّوِ ّا سٍ هی تشای ایي وِ اٍى تاصیىٌی وِ داسُ واست
 

 :دُ( ّای هختلفی سٍ وِ هوىٌِ تَ ایي تاصی پیص تیاد، ًطَى هی اص ساٌّوای اًگلیسی ِ تاصی، ٍضعیت 8ی  )جذٍل صفحِ «وَتیذى سٍی هیض»، «ّا لاپیذى ِ یىی اص هْشُ»، «فشیاد صدى» -

 سًگ ّستي! ّنتا آیتن،  ( فشیاد صدى: ٍلتی وِ د1ٍ

ّای  ی واست صًِ! تاصیىٌی وِ صٍدتش اص تمیِ فشیاد تضًِ، ّوِ وٌِ، اسن اٍى آیتن سٍ فشیاد هی ّای سٍی هیض وطف هی تا اص واست سًگ تَی دٍ خاوی( ّن تا وشم تا آیتن )دٍ تىِّ لثاس یا دٍ تاصیىٌی وِ دٍ

 (! 3ل راسدضَى جلَی سٍی خَدش )ضى تشُ ٍ هی ضذُ سٍی هیض سٍ هی چیذُ

 (! 8آد )ضىل  وِ اسن آیتن دسست سٍ فشیاد صدُ، ّیچی گیشش ًوی خاوی تَضَى ّست، تاصیىٌی تا وشم ّایی تاضِ وِ دٍ ضذُ سٍی هیض، یىی اص اٍى واست ّای چیذُ اگِ تَی واستاهّا: 

 (! 3ّایی سٍ ّن وِ لثالً تُشدُ، پس تذُ )ضىل  آد، تلىِ تایذ یىی اص واست گیشش ًویّا اسن آیتن اضتثاّی سٍ فشیاد تضًِ، ًِ تٌْا چیضی  اگِ یىی اص تاصیىي فشیاد صدى اضتثاّی: -
 

 دُ! گیشى(! الثتِ اگِ تاصیىي، لثالً واستی ًثشدُ تاضِ، خَب ّیچ واستی ّن پس ًوی گیشُ )لشاس هی ّا لشاس هی ی اصلی واست سى( ٍ صیشِ دستِ سُ )هی ّایی( وِ تاصیىي تایذ پس تذُ، هی واستی )واست
 

ضاي!   ضاذُ سٍی هیاض، هاال ِ اٍى های     ّاای چیاذُ   ی وااست  وٌِ ٍ ّوِ تش عول هی  سشی « ًیوا! »"والُ"صًي  فشیاد هی« علیشضا»ٍ « ًیوا»تاًَّا، والُ لشهض سشِضًَِ!  تا اص غاص دٍ (: 3)تَضیح ضىل  -

 ّایی سٍ وِ لثالً تُشدُ، پس تذُ! استضِ یىی اص و ٍ ٍاسِ ّویي اضتثاُ، هیثَس هی« ضال»صًِ  اضتثاّی فشیاد هی« جعفش»

ّااش سٍ پاس تاذُ!     ضِ واِ یىای اص وااست    ضِ! الثتِ هیثَس ّن ًوی ضَى سٍ فشیاد تضًِ، ّیچی ًصیثص ًوی ّا، فمط اسن ِ یىی ّا تاضي ٍ یىی اص تاصیىي سًگ تَی واست تا ایتن ّن اگِ ٍلتی وِ چٌذ

 افتِ! ّای سٍی هیض ّست، هی وِشهِِ ّن لاطی ِ واست 2صًي وِ یِ واست  سٍ دس حالی فشیاد هی ّایی ّن وِ اسن آیتن دسست ّویي اتفاق، ٍاسِ تاصیىي
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 (! 4ش جثشاى تطِ ٍ هیثَس ًطِ جشیوِ تذُ )ضىل  ضِ وِ فشیاد صدى اضتثاّی فاصلِ، یِ هْشُ تماپِ یا تىَتِ سٍی هیض! ایي حشوت تاعج هی تًَِ تال تاصیىٌی وِ اسن آیتن اضتثاّی سٍ فشیاد تضًِ، هی

 ! يسًگ ّست تا تاّن ّن دٍ - تا تا آیتن، دٍ ی آتی: ٍلتی وِ چٌذ ( لاپیذى یِ هْش2ُ

ضاذُ سٍی   ّاای چیاذُ   دًٍِ اص واست لاپي، یِ ّای آتی سٍ هی ّایی وِ یىی اص هْشُ وذٍم اص تاصیىي ّای آتی سٍ تماپي! ّش ، تایذ یىی اص هْشُوٌي سًگ وطف هی تا آیتن ّن تش اص دٍ ّایی وِ تیص تاصیىي

 (! 5ٍ  4ّای  راسًص جلَی سٍی خَدضَى )ضىل گیشى ٍ هی هیض سٍ هی
 

 (! 4ّای اصلی )ضىل  ی واست سى صیشِ دستِ گشدى هی هی هًَذُ، تش تالیّای  تش اص همذاس الصم، واست سٍی هیض چیذُ ضذُ تاضِ، اٍى واست اگِ تیص

 (!  5ضي )ضىل  داضتِ هی ّای اصلی تش ی واست ّای هَسد ًیاص، اص دستِ ی وافی، واست سٍی هیض ًثاضِ، واست اًذاصُ اگِ تِ

 وٌي! ضَى اضافِ هی ی ًْایی وطیذى، اٍى واست اضافی سٍ تِ ًتییِ دًٍِ واست هی تایست یِ هیّایی وِ  ّا ًثاضِ، تاصی توَهِ! تاصیىي ی واست ی وافی، واست تَ دستِ اًذاصُ اگِ تِ
 

 (! 9آد )ضىل  ى، ّیچی گیشضَى ًوی ی آتی لاپیذُ ّایی وِ هْشُ ّای سٍی هیض تاضِ، تاصیىي وِشهِِ لاطی ِ واست 2اگِ یِ واست اهّا: 
 

 جاضَى! گشدى سشِ هی ّا، تش ی واست ى تمیِضي، لثل اص چیذُ ضذ ّایی وِ لاپیذُ هی ی هْشُ ّوِ
 

لاپاِ!   های ی آتای سٍ   فاصلِ، یِ هْشُ ّای سٍی هیض ّست. اٍى تال سًگ )سثض( تَی واست دُم ِ ّن سشی پَشِ 2فْوِ وِ  هی« ًیوا»! تعذش، "ضال"صًي  فشیاد هی« علیشضا»ٍ « ًیوا»(:  4تَضیح ضىل ) -

تااصیىي  تاا   3تا واست )وِ تشای دادى تاِ   3تش اص  گیشى! چَى تیص ّای سٍی هیض سٍ هی وذٍم، یىی اص واست ّش« هًَا»ٍ « جعفش»، «ًیوا»لاپي(!  )هْشُ هیوٌي  ّن ّویي واس سٍ هی« هًَا»ٍ « جعفش»

 ّا! ی واست گشدى تِ صیشِ دستِ هی ّای اضافی سٍی هیض، تش الصهِ( سٍی هیض چیذُ ضذُ، واست

  ی آتای سٍ   ضاَى، یاِ هْاشُ    وذٍم وٌي ٍ ّش سًگ سٍ وطف هی ّای ّن ، ایي آیتن«جعفش»ٍ « علیشضا»، «ًیوا»ى!  ضَى سثضُ، ّن ضال صسد اًذاختِ دُم َّا، ّن پَشّایتاً تا اص غاص دٍ(:  5)تَضیح ضىل  -

 داسُ! هی ّا تش ی واست ش سٍ اص دستِ تا واست سٍی هیض ّست، ًفش سَم، جایضُ لاپي! چَى فمط دٍ هی

 (!  6ّایی سٍ وِ لثالً جایضُ گشفتِ، پس تذُ )ضىل  ی آتی سٍ اضتثاّی تماپِ، تایذ یىی اص واست تاصیىٌی وِ یِ هْشُی آتی:  یِ هْشُلاپیذى اضتثاّی ِ  -

ی لشهض سٍ تماپي یاا سٍی   تًَي هْشُ ّا دیگِ ًوی (! اٍى 7ّاش سٍ پس تذُ )ضىل  ّن تایذ یىی اص واست ی آتی سٍ تماپِ، تاص ّن ّستي، یِ هْشُ تا واست وِ واهالً عیي ّا، تا دیذى دٍ اگِ یىی اص تاصیىي

 هیض تىَتي!

تاضَى تایذ  دٍ ی لشهض سٍ! ّش هْشُ« جعفش»لاپِ ٍ  ّای آتی سٍ هی یىی اص هْشُ« علیشضا»دى )هٌماس ًاسًیی(!  سًگ سٍ ًطَى هی تا آیتن ّن ضذُ سٍی هیض، فمط دٍ ّای چیذُ واست(:  6تَضیح ضىل ) -

 ضَى سٍ پس تذى!ّا یىی اص واست

 ّن ّستي! تا واست دسست عیي ی لشهض: ٍلتی وِ دٍ ( لاپیذى هْش3ُ

 (! 7راسُ )ضىل  تشُ ٍ جلَی سٍی خَدش هی ّای سٍی هیض سٍ هی ی واست ی لشهض سٍ تماپِ! ایي تاصیىي، ّوِ تیٌِ، تایذ فَساً هْشُ ّن سٍ هی تِ تا واست واهالً ضثیِ تاصیىٌی وِ دٍ

   ى، تایاذ یىای اص   ی آتای سٍ لاپیاذُ   وذٍم، یاِ هْاشُ   وِ ّش« علیشضا»ٍ « ًیوا»لاپِ!  ی لشهض سٍ هی جٌُثِ ٍ هْشُ صٍدتش اص تمیِ هی« جعفش»ى.  ضذُ« سٍ»ّن  تا واست واهالً عیي دٍ (: 7تَضیح ضىل ) -

 پس تذُ!ّاش سٍ  ّن وِ اضتثاّی دستص سٍ سٍی هیض وَتیذُ، تایذ یىی اص واست« هًَا»ّاضَى سٍ پس تذى!  واست

 (! 6ّاش سٍ پس تذُ )ضىل  ی لشهض سٍ اضتثاّی لاپیذُ، تایذ یىی اص واست تاصیىٌی وِ هْشُی لشهض:  لاپیذى اضتثاّی ِ هْشُ -

 هی ضِ!« سٍ»وِشهِِ  2( وَتیذى سٍی هیض: ٍلتی وِ یِ واست 4

تاا   تا یا چٌذ صهاى فشیاد تضًِ یا یِ هْشُ تماپِ )وِ یعٌی هثالً دٍ حتی اگِ یِ تاصیىي دیگِ ّن - تشُ ی سٍی هیض سٍ هیّا ی واست تطِ، اٍّلیي تاصیىٌی وِ تىَتِ سٍی هیض، ّوِ« سٍ»وِشهِِ  2اگِ یِ واست 

 (!  9ٍ  8ّای  سًگ دیذُ( )ضىل آیتن ّن
 

 تش اص فشیاد صدى یا لاپیذى هْشُ ست! جا سٍی هیض وَتیذى، ّویطِ تْتش ٍ واسآهذ دسست ٍ تِی خیلی هْن:  یِ ًىتِ
 

وَتِ  وِشهِِ دیذُ! اٍى )علیشضا( هی 2یِ واست « علیشضا»)وِ دسست ّن ّست(! اهّا  "ضال"فشیاد هی صًِ « جعفش»دى.  سًگ )صسد( سٍ ًطَى هی تا ضال ّن ّای سٍی هیض، دٍ واست(:  8)تَضیح ضىل  -

 آد! ًوی« جعفش»وٌِ! ّیچی گیشِ  ّای سٍی هیض سٍ هال ِ خَد هی ی واست سٍی هیض ٍ ّوِ

ِ   ّاش « هًَا»ٍ « جعفش»تا والُ.  3ی  اضافِ تا هٌماس، تِ تا وِشم، دٍ تا ضال، دٍ تا تاّن ّن سًگ ّستي: دٍ دٍ - تا دى وِ دٍ تا آیتن سٍ ًطَى هی ّای سٍی هیض، چٌذ واست(:  9)تَضیح ضىل  -  -واذٍم، یا

 آد! ّیچی گیشضَى ًوی« هًَا»ٍ « جعفش»تشُ!  ّای سٍی هیض سٍ هی ی واست وَتِ سٍی هیض ٍ ّوِ ف وشدُ! اٍى هیوِشهِِ وط 2یِ واست « ًیوا»ى اهّا  ّا دسست عول وشدُ لاپي! اٍى ی آتی هی هْشُ

 (! 7ّاش سٍ پس تذُ )ضىل  خَدی سٍی هیض تىَتِ، تایذ یىی اص واست تاصیىٌی وِ تیسٍی هیض وَتیذى اضتثاّی:  -

ضذ سٍی هیض، تاصیىي ّا فمط یِ ضاًس دیگِ تشای وَتیذى سٍی هیض، فشیاد صدى یا لاپیذى هْشُ داسى! تعذش، تاصی توَهِ! تاصیىٌی  ضذ ٍ چیذُ« سٍ»وِ آخشیي واست  ایي هحض تِ: ست؟ وی تشًذُ -

 ی تاصیِ! تشیي واست سٍ جو  وشدُ تاضِ )ٍ جلَی سٍی خَدش گزاضتِ تاضِ(، تشًذُ وِ تیص

         ّاای هاذعی، یىای اص     واذٍم اص ایاي تااصیىي    گِ! اگِ ًطاِ تصاوین لیعای گشفات، ّاش      گیشى وِ وی ساست هی ّا تصوین هی ی تاصیىي ى، تمیِ یض وَتیذُى یا سٍی ه صهاى فشیاد صدُ تا تاصیىي ادعا وٌي وِ ّن اگِ چٌذ

  5ٍ  4ّاای   پیشٍی وٌیي ٍ ضاىل گفتین، « ی آتی لاپیذى یِ هْشُ»ّایی وِ تَ تخص  ىتش اص همذاس الصم تَد، اص لاًَ تش یا خیلی ون ّای هَجَد سٍی هیض تاصی، خیلی صیاد تَشُ! اگِ تعذاد واست ّای سٍی هیض سٍ هی واست

 تثیٌیي! سٍ
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