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کَ طزّصذایی اس داخل کْچَ تاػث ػذ  کوی سّدتز اس  ٍ ظِز تْد ّ الای طام درخْاب تْدطاػت دّاسد

اط جلْی ایٌَ هکثی ّ خْاطت تثیٌَ طز ّصذا تزای چیَ،ّلت رفتي داخل حی هؼوْل تیذار ػْد!. تلٌذ ػذ

خْػغ ًیْهذ ریغ تلٌذ چؼای پف کزدٍ ّ هُْایی کَ تَ ػکل ػجیثی تَ ُن ریختَ  سیاد اس خْدعکزد 

تْد. تَ داخل حیاط رفت تذّى ایٌکَ در رّ تاسکٌَ تَ صذای دػْای داخل کْچَ گْع کزد هتْجَ ػذ اس 

ػزکت تزق اهذٍ اًذ تزق هٌشل اًِایی کَ تذُی سیادی دارًذ را لطغ کٌٌذ، صذای ُوظایَ ُا را هیؼٌیذ کَ 

تَ هاهْر ػزکت تزق التواص هیکزدى اس لطغ تزق اًّا هٌصزف تؼَ الای طام تزجیح داد ّارد هؼزکَ 

فت ّ خْاطت سیز کتزی را ًؼَ ّتَ داخل خاًَ تاسگؼت.تلْیشیْى را رارّػي کزد ّ تَ داخل اػپشخاًَ ر

اها تاخْدع فکز کزد تزای چی ایٌکارّ  ذرّػي  کٌ  

تخْرٍ یا ًخْرٍ، تا تی حْصلگی توام کثزیتْ اًذاخت .تکٌَ،چَ فزلی هیکٌَ حاال یَ چای   
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تَ داخل حال تزگؼت تا تی حالی رّی سهیي ًؼظت ّ تَ دیْار تکیَ داد چٌذ ػثکَ تلْیشیْى راػْض کزد 

ػثکَ یک اخثار هزتْط تحزاى التصادی در اطپاًیا ّ طایز کؼْرُای اتحادیَ ارّپارا را گشارع 

تَ ایي تزًاهَ ُا ػاللَ ای ًذاػت خْاطت تلْسیْى  ...د ّ ػثکَ طَ هیکزدػثکَ دّ هثل ُویؼَ خزاب تْ

ى لْسیْحال ایٌکَ تلٌذ ػَ ت ، راخاهْع کٌذ چٌذتار دکوَ کٌتزل رّ را فؼار دادّلی تلْسیْى خاهْع ًؼذ

.را خاهْع کٌذ ًذاػت  

 صذای در راػٌیذ رفت ّ در راتاس کزد هاهْر ػزکت تزق تْد.

.<<اگز تذُی را پزداخت ًکٌیذ هجثْرین تزق ػوارّ لطغ کٌینداریذ>>طالم الا ػوا تذُی سیادی   

 >>تلَ،  هؼکلی ًیظت هیتًْیذ ّظیفتًْْ اًجام تذیي<<

 الا تِتزًیظت تذُیتًْْ پزداخت کٌیذ ها دّطت ًذارین تز...<<

 >>لطفا ّلتی رفتیي درّ پؼت طزتْى تثٌذیذ<<

در اّرد کَ یَ طیگار تکؼَ اهاپاکت طیگارع الای طام تَ داخل تزگؼت،رفت طزاؽ کتغ پاکت طیگارػْ 

خالی تْد،طیگار تٌِاچیشی تْد کَ آرّهغ هیکزد ُّز رّس کَ اس خْاب تیذار هیؼذ تایذ هیکؼیذ اگز 
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ًویکؼیذ تَ ػذت کالفَ هیؼذ پاکت طیگارّهچالَ کزد ّ اًذاخت تا خْدع فکزد تَ دّطتغ سًگ تشًَ 

 ّکوی پْل اساّى 

رػْ تگیزٍ ّلی تزاع طخت تْد چْى تذُی سیادیلزض کٌَ چٌذتار خْاطت ػوا  

تِغ داػت ّلی دیگَ کظیْ جشاّى ًذاػت ّ ًوی خْاطت هشاحن پذرػن تؼَ ػوارػْ گزفت...هؼتزک 

 گزاهی اػتثار ػوا تزای اًجام هکالن...

لطغ کزدى ّلی خیلی تزاع فزلی ًذاػت چْى خیلی ّلت  رّ فِویذ تزقتلْسیْى خاهْع ػذ ّ الای طام 

ُیچی اُویت ًویذاد. تْد تَ  

طالغ تْد لیظاًض هذیزیت تاسرگاًی داػت.تْ داًؼگاٍ الای طام صذاع هیکزدى.یک طالی هیؼذ 52)طام 

درطغ توْم ػذٍ تْد ّ تْ ایي یک طال ُن خًَْ تْد ّ سیاد تیزّى ًویزفت اّى تا پذرع سًذگی هیکزد 

اهَ ًویخًْذ.پذر الای طام ُن احظاص پذر الای طام دکَ رّسًاهَ فزّػی داػت ّلی خْدع ُیچ ّلت رّسً

کَ تَ ایي ّضغ تي ًویذاد اّى تَ سًذگی هؼوْلیغ رضایت پظزع خْتی تَ ایي دًیا ًذاػت ّلی تزخالف 

 دادٍ تْد.
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الای طام تیؼتز اػصاتغ خزاب ػذ ّ تلفٌْ اًذاخت ّ دراس کؼیذ،دطتؼْگذاػت رّی چؼواع ّ تاس ُوْى 

 فکزای ُویؼگی اّهذ طزاغغ.

،چزا...چزا...<<>>چزا...  

الای طام کَ تٌِا اهیذع ُویؼَ ایي تْد کَ یَ رّسی هیویزٍ ّ راحت هیؼَ ّ ُویؼَ تَ اًّایی کَ تًْظتي 

 یَ خْدکؼی هْفك داػتَ تاػي غثطَ هیخْرد.

 الای طام دّطت داػت خْدکؼی کٌَ ّ راحت تؼَ.

الای طام دًثال یَ خْدکؼی راحت تْد، اس هزدى ًوی تزطیذ ّلی اس درد کؼیذى ّ ایٌکَ خْدکؼیغ ًاهْفك 

 تاػَ ُزاص داػت.

طاػت ُؼت ػة تْد پذر الای طام تَ خًَْ تزگؼت.کلیذ چزاؽ ُارّ فؼارداد ّلی رّػي ًؼذى  الای طام 

 رّ صذاد سد

 >> طام  طام کجایی<<

تیذار ػذ. الای طام کَ خْاتغ تزدٍ تْد  
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 >>تلَ<<

 >>چزا چزاغا رّػي ًویؼي<<

 >>لطؼغ کزدى<<

 >>چیْ لطؼغ کزدى<<

 >>تزق. گفتي تذُیتْى سیاد ػذٍ<<

 >>چزا گذاػتی پض تْ چکار هیکزدی<<

یِْدگی احظاص تالای طام کَ دیگَ تَ صذای پذرع حظاطیت داػت گْػاػْ گزفت ّ جْاب پذرػْ ًذاد 

ى هث طام تْد یا تذتز اساّى ّ سًذگی هیکزدى اها الای طام ُوَ چیش تَ جًْغ افتادٍ تْد خیلیا ّضؼؼْ

هث تمیَ فکز ًویکزد، ارسُّاع هتفاّت تْد.ُیچْلت حظزت پْل ًذاػت تا ایٌکَ  اّىتزاع ػکٌجَ تْد

 ُویؼَ تِغ 

 هحتاج تْد کتاب رّ تیؼتز اس هاػیي دّص داػت ّ داطتایفظکی رّ تیؼتز اس 
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الؼَ هیکزد اس فلظفَ تا ًجْم ّ ادتیات ّ کتاب ّ طیگار تٌِا ػالیمغ تْد... راجغ تَ خیلی چیشا هط .پذرع

ّلی ُزلذر هطالؼغ تیؼتز هیؼذ ػکغ تیؼتز هیؼذ ،ػذم لطؼیت ّ ػذم تاّر تَ اصْل تَ ظاُز لطؼی 

درع رػذ هیکزد،دیگَ تَ ُیچی تاّر ًذاػت حتی چیشایی کَ هیخًْذ ،الای طام تاکظی خیلی راجغ تَ 

ًویکزد چْى هؼتمذ تْد دیگزاى ایي چیشارّ درک ًویکٌي... افکارع صحثت  

پذرع اّهذ پؼت در اتالغ ّگفت:>>هي ًویتًْن ایٌجا توًْن اهؼة هیزم خًَْ ػوْت تثیٌن فزدا چکار 

 هیکٌن<<.

الای طام حْصلغ طزرفتَ تْد ّ طیگارم ًذاػت ػزّع کزد تَ لذم سدى تْ خًَْ تاسُن فکزای هختلفی 

ُجْم اّردى تَ ُوَ چی فکز هیکزد، تَ هزگ،سًذگی،ًظن،ُذف،جٌْى،کاتْص،طیاٍ تْدى کَ تَ هغشع 

چالَ....احظاص هیکزد دیًَّْ ػذٍ خیلیا اًّْ دیًَّْ هیذًّظتي، خیلیا هیگفتي افظزدگی داری.الای طام اس 

تگی ایٌکَ اًّْ دیًَّْ تذًّي تذع ًویْهذ ّ هؼتمذ تْد دیًَّْ تْدى تِتز اس احوك تْدًَ. خظتَ تْد خظ

سیادی رّ درّى هغشع احظاص هیکزد، احظاص هیکزد طٌگیي ػذٍ،اًّمذر دّر خْدع چزخیذ کَ 

 طزگیجَ گزفتَ تْد.تصویون گزفت اهؼة خْدػْ خالؽ کٌَ.

 تاخْدع گفت خْتی هزدى ایٌَ کَ ّلتی تویزی خْدت ًویفِوی هزدی اًگار ُیچْلت ًثْدی.
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زد تا دیذى طایَ خْدع رّی دیْار تغضی گلْیغ رفت داخل سیز سهیي دًثال طٌاب یَ کثزیت رّػي ک 

را گزفت کوی هکث کزد  تاایٌکَ هؼوْال خْدػْ تحْیل ًویگزفت ّلی در ایي لحظَ اًگار دلغ تزای 

خْدع طْخت.کثزیت خاهْع ػذ یک کثزیت دیگَ رّع کزد طٌاتی را گْػَ سیز سهیي دیذ، طٌاتْ  

تشًَ دطتاع هیلزسیذ اها تَ ُز تزتیثی تْد طٌاتْ اهادٍ تزاداػت ّ ًَ چٌذاى هاُزاًَ طؼی کزد طٌاتْ گزٍ 

 کزد در ُواى سیز سهیي طٌاب را تَ طمف آّیخت ّ 

 رّی چِار پایَ رفت پاُایغ هیلزسیذ، رػؼَ ای توام ّجْدع را گزفتَ تْد ّ تذًغ 

اطت هذ اها تصویوؼْ گزفتَ تْد ّ دیگَ ًویخْاطخْاًی ُویؼَ غوگیي پذرع یادع اخیض ػزق تْد چِزٍ 

هجثْر تَ تحول درد تاػَ ضزتاى للثغ تٌذ ػذٍ تْد تز خالف تصْرع اس ًتزطیذى اسهزگ، تزص 

گزفتَ تْد. رفتي تزای الای طام طخت ػذٍ  تْد، فزا ًاخْاطتَ ای ّجْدػْ  

.اها ًَ اًّمذ کَ چِارپایَ رّ ُل ًذٍ..  

 

.پایاى  

 


