
 ضفاء ٍرکشُ دٍاء اسوِ یاهي

 ....افض تشای صهیي دسسٍی ّستي ّائی ٍاسغِ هْشتاًن خذای تشًام ػالٍُ اهاگاّی

 :هیکٌن ضشٍع هْشتاًن خذای ٍیاد ًام ات

 کلی ّشکذٍهطَى کشدم هشاجؼِ ّن صیادی دکتشّای تِ تَدم ٍجسوی سٍحی دچاسکسالتْای هي کِ تَد سال ّفذُ حذٍد

 سٍص ٍتیطتشساػات هیذادى خَاب قشظ فقظ کِ ضٌاسن سٍاى دکتشّای....تَد هیکشدهَقت ّن شاگ...ًویکشد ای افاقِ اها داسٍ

 !!!!!سٍص کی ضثِ کی ًٍویفْویذم تَدم دسخَاب ضثن ٍ

 تخطیص ٍ دسهاى تشای هیکشدم هشاجؼِ پضضک تِ کِ تَد ٍجَدم دس دسدّا اصایي تخطی داضتن صیادی جسوی دسدّای يه 

 !هیطذ اضافِ دسدّام تِ داسٍّا تاهصشف ّن

 دسددل ....دسدکوش.... دسدتذى.... سیٌَصیت.... سشگیجِ....دسد چطن...سشدسد هي جسوی دسدّای.... سٍحی ّن جسوی ّن

 !!! تذى دسدتوام تگن خالصِ...ٍ.... سیٌِ دسدقفسِ....دسدپْلَ....ضذیذ ّای

 تَد ضکون توام دسد تگن تخام سٍ قسوت یِ دسد هثال هیثشیذ هي اص سٍ اهاى تَدکِ عَسی هي تذى هختلف قسوتْای دسدّای

 کشدُ سیش صًذگی اص هٌَ تَدًص کِ سفیقی تلکِ صویوی ٍ خَب سفیقی ًِ اها تَد ضذُ سفیق تاهي ٍ تَد دسد ایي ّویطِ کِ

 هٌَ یا کي خَتن یا خذایا: هیگفتن خَدم خذای تِ ٍ اسواى تِ سٍ ٍ هیطذم خستِ اٍقات تیطتش جسوی دسدّای ایي تا...تَد

 .خَدت تثشپیص

 :داضتن ّن ضذیذی سٍحی هطکالت

 تٌْائی حس... کٌن ِیگش داضتن دٍس... تَدم تذخلق... ًذاضتن ًفس تِ اػتواد ًذاضتن دٍس اعشافیاًوَ ًذاضتن دٍس خَدهَ

 دیگِ اصتیواسین عَالًی تاصُ ِیدس... کوشًگ خیلی خیلی اها هیذیذم سٍ خذا.... داضتن هشگ سصٍیآ لحظِ ّش... داضتن ضذیذ

ٍ تی  تذ خیلی هیخًَذم اگِ یا ًویخًَذم ًواصم تَد سسیذُ جائی کاستِ هیکشدم ضناًکاس گاّی ٍحتی ًویذیذم ّن سٍ خذا

 هیخًَذمحَصلِ 

 ..تَد ضذُ خاسج اصدستن تکل ٍصیستي صًذگی سضتِ.. ضن اسٍم هیضدم ّشدسی تِ ًذاضتن اساهص اخِ

 ؟!؟!؟ُداس هؼٌایی ٍچِ ّست چی دیگِ صًذگی ذًٍستنیًو اصال



 ضذیذکِ تشسی هیتشسیذم ٍصهاى صهیي اص سٍص ٍ ضة....هیکشدم حس ٍصًذاًی تستِ خَدهَ...تاسیکی تَد ضذُ تشام دًیا ّوِ

 .تَد ْای توام ًطذًیتشس اٍى اص تْتش دس ایي دًیا تِ هشاتة ًثَدى

 ضذت تِ ٍضذُ تَدم  حساس اعشافن صذاّای توام تِ داسم َّیتی چِ ٍ ّستن کی دًٍستنی ًو تَدم کشدُ فشاهَش خَدهَ

 ٍ کاس ٍ تحصیل تَدم دادُ دست اص ًفسوَ تِ اػتواد هیکشدم گشیِ سٍ هذتی ٍ ستنی ًطه کِ عَسی... هیشیخت ّن تِ اػصاتن

 ًفس حتی تشای هَ اًگیضُ تَدم کشدُ حثس خًَِ تَ ٍخَدهَ تَدم فشاسی اصّوِ تَدم کشدُ تشک سٍ ّوِ تا ٍاهذ سفت حتی

 دیذُ اصال هیکشدم ثوشحس تی ٍ تیخَد هَجَدی خَدهَ ًویثیٌِ هٌَ کس ّیچ هیکشدم حس تَدم دادُ اصدست کطیذى

 ًویطذم

  هیشیختن ّن تِ ٍتشخَسداعشافیاًن حشف تاکَچکتشیي تَدم ضذُ تسیاسحساس

 خَضی حال خالصِ تَدم صثشضذُ کن  تَدم ضذُ عاقت تی چَى تاضن ًویخاستن دیگِ اٍاخش ایي تَدم اٍسدُ کن

 چیضی صٍس تِضذم  هی ضذیذ ضؼف دچاس تطٌگی ٍ گشسٌگی فشط اص کِ صهاًی فقظ ًذاضتن ّیچی تِ اضتْا....ًذاضتن

 ( تَدم گزاضتِ هتحشک هشدُ خَدهَ اسن) !خَدم هثل ای هشدُ تشایچِ سَد  اًٍن هیخَسدم

 ٍ صهاًِ چَى ایطاى تشم دسهاى تاس صیش کِ کطیذ عَل الثتِ ضذم اضٌاهٌْذس دسهاًگش  قایآ تا دٍستاًن اص یکی عشیق اص تا

 !تَد کشدُ تذتیي کس ّوِ تِ هٌَ دسدّاش

 ...گشفتن قشاس دسهاى تحت ًذاسم خَضی حال هي هیذیذ کِ دٍستن اصشاسّای تا

 تاّاتَى داسم خَدهاًی خیلی اهطة هي ٍ هیاد کاغز سٍ ساسختآ هؼجضُ هَاسد ایي، ػضیضاى تفشهائیذ تاٍس ٍ قاصشُ صتاًن

 ٍ هتٌفش اص ّوِ چی. تَد ضذُ تسیاسدسدًاک سٍصگاس ٍقایغ تا کِ دلی، هیگن دل حشف

 

  گزاضتن جذیذی دًیای تِ قذم هٌْذس اقای دسهاًْای تحت ٍهي

  کٌن ٍصف تشاتَى سٍ کشدى ّذیِ هي تِ ایطَى سٍکِ دًیایی ایي داسم دٍس

  هیکٌن ٍصف ٍ هیگن صادقاًِ اها تاضِ سخت تشاتَى تاٍسش ضایذ



 اص تش هْن.... ًیس خثشی دیگِ تَدى ّوشاّن ّویطِ کِ ام جسوی اصدسدّای هتَلذضذم دٍتاسُ دکتش اقای هاِّ ذچٌ تادسهاى

 .... ضذُ تاصیافت سٍحون دیگِ جسوی دسدّای

 .... داضتي ٍدٍس چیِ ػطق ؟چیِ صًذگی هیفْون داسم تاصُ حاضش دسحال هي

  هیکٌن سثکثالی احساس تاضي تشداضتِ سٍحنی سٍ اص ضخین ای الیِی گَئ ضذُ سثک سٍحن

 هیخًَن ػطق تا ًواصّاهَ داسم دسحضَس سٍ هیکشدم ٍحسص داضتن صًذگین تَ کن گاّی یا اصال کِ سٍ خذائی هیکٌن حس

 داسم دٍست دًثالص تِ کِ ضیشیٌِ تشام تاخذا صدى اًٍقذسحشف هیایستن ًواص تِ ٍقتی ًویطِ ٍصف هیگن کِ ػطقی

 ًطِ قغغ تاخذا نصدً تاحشف تخًَن ًواصهستحثی

 کشدم حشکت هاّیِ ذٍچٌ ًثَدم صهتَجْ ٍسالْا داضتنیی استؼذادّا چِ هیفْون داسم تاصُ.. کشدم پیذا خَدم تِ اػتواد

  پیذاکشدم ٍجاهؼِ دسخاًَادُ پشسًگی ًقص هیکٌن حس..... تحصیل...کاس

 ...قثالًذاضتوطَى کِ.. حسیي اهام ٍ خذا دلتٌگ اًٍن هیطن دلتٌگ خیلی

 کشدى تؼجة ّوِ کِ عَسی ضذم هْشتاى...خذائی سًگ ضذُ صًذگین سًگ هیکٌن حس.... اسٍم... اسٍهون

 ضذم خذهت ػاضق هٌن تشگشدًٍذى صًذگی تِ هٌَ ٍ داضتي هي تِ ًسثت دسهاًْاضَى تا هٌْذس اقای کِ تا کوکْایی ٍاالى

  تَهن ٍ هشص هشدم تِ خذهت..

  تشم فقظ تَدم ٍهٌتظش دمکاهال کٌاس گزاضتِ تَ سٍ صًذگی هي

 داسم سٍ هشدهن کِضذم  دًیائی تَایي کطیذى ًفس ٍ صًذگی ػاضق چَى !تاضن داضتِ عَالًی ػوشی داسم دٍس االى ٍلی

 .... کٌن ٍخذهت هفیذتاضن.... کٌن جاجات سٍ کَُ داسم دٍس کِ ضذم اًشطی پش اًٍقذس... داسم هَ خاًَادُ

 ...هٌْذس اقای خذهت صیثائی تِ خذهتی

 دٍس تِ هٌَط صیثائی ایي ٍدسک صیثاست صًذگی تفْون هي کِ ضذى ٍتاػث....تشگشدًٍذًذ صًذگی تِ هٌَ کِ تضسگَاسی

 ...... ٍتس ّست ٍاعشافیاًن هشدهن داضتي

 ... ٍصفص اص ّست قاصش قلون ٍ صتاًن کِ صحواتتَى توام تاتتهٌْذس  اقای هوًٌَن

 التَفیق..ا ٍهي...ػٌذا اجشکن


