کابینِ ابدی
دشٍا آسی

ّویي اآلى دسحبلیکِ ثب دسز ساسز کَلِام سا گشفشِام ٍ ثب دسز چخ ثشگِی هجَص سشددم سا ،اص حیبط
ثبصداضشگبُ صدم ثیشٍىّ .وبًغَس کِ خٌذُ ٍ رٍق ثب ّن سَی گلَم گیش کشدُاًذ ٍ دػَا داسًذ کذام اٍل ثضًٌذ ثیشٍى،
کَلِ سا صهیي هیگزاسم ٍ ثشگِ سا ثب دلزِ یک حجسکطیذُی ٍسَاسی ٍ دلیك سب هیکٌن ٍ هیگزاسهص سَی
جیت ثغل کبدطٌن .ثؼذ کَلِ سا ثشهیداسم ٍ دسز ساسشن سا سب ضبًِ هیکٌن سَی دٍضیِ ساسشص ٍ ساُ هیافشن ثبص.
ّنصهبى ثب خبثبًذىِ سیلیّبی هحکن ٍ دطزِ ّنِ دسزِ ساسشن ثِ لخِ کًَن ،رٍلن سا سَی گلَ حجس کشدُ ٍ
خٌذُای هٌجوذ سا ٍل هیدّن ثیشٍى اص دّبى .یَسسوِصًبى ٍ ضبسبالح ٍ سبالح ثش سٍی لخِ کَى ساسشن ،دسز
چذن سا سب ضبًِ هیکٌن سَی دٍضیِ دیگش کَلِ .ثبالخشُ داسم ایي سشاضیجیِ جٌْوی سا ثب دبّبین ،آى ّن سَی ایي
ٍضؼیز ًطبطثخص هیسٍم دبییي .یکییکی صُلّبیی سا کِ اص سَی کبثیيِ حیبط ثبصداضشگبُ ثِ ایي سشاضیجی صدُ
ثَدم داسم لگذکَة هیکٌن ٍ گِگبُ کبهلي ثِدٍس اص ادة سفّبیی ّن هیاًذاصم سٍیضبى .ثبدِ سشدی هیآیذ ،ثبساى
ّنٍ .لی ثذًی کِ ایي ّوِ ٍلز سا حجس ثَدُ ٍ سشهب ٍ گشسٌگی سا ثب سحمیش چطیذُ اسز چِ سشسی اص ثبد ٍ
ثبساى داسد؟ ٍحطزصدُسشیي ٍاکٌص ایي ثذى ثِ ثبد ٍ ثبساىّبی حشب سشدسش ٍ سٌذسش هیسَاًذ دشسبة رٍق
گیشافشبدُای ثبضذ کِ ّنصهبى ثب سکبىسکبىّبی اغشاقضذُی ػضالر ثذى ّوچٌبى سَی گلَ گیش کشدُ اسز ،یب
اگش کوی ًجیجبًِسش سفشبسکٌذ سٍ ثِ ثبد ٍ ثبساى سٌْب لجخٌذ هیصًذ ٍ کوی سشػز جٌجص ػضلِّبیص سا دس
ثشاثشضبى ثیطشش هیکٌذ .آیب ثبالخشُ داسم ثِ سوز یک سفش جبدُایِ سی سبػشِ ساّی هیضَم؟ ثِ سوز دسیب؟ آى
ّن سَی ایي آرسِ ٍحطی کِ دسیب دس آى ثیلشاسسش اص ّویطِ خَدش سا سب سبحل هیسسبًذ ٍ سْذیذکٌبى ثشهیگشدد
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سَ؟ خیش! ایيّب ٌَّص خیبلدشداصیّبی یک صًذاًی صجَس ٍ ثبحَصلِ اسز .آىّن دسحبلیکِ داسد یکی اص صلّبی
سٍصاًِاش سا ثب دلز ّش چِ ثیطشش ثِ سشاضیجی دمِ ثبصداضشگبُ سمذین هیکٌذ .هي سب اثذ ایٌجب هحجَس خبّن هبًذ
ٍ ّشگض دبین سا ثیشٍى اص ایٌجب ًخبّن گزاضز ٍ .ایي هخصَصي ،صهبًیکِ ثِ لَل کبفکب سفش ثِ ًضدیکسشیي سٍسشب
حشب دس حبلی کِ ّوِی همذهبسص سا چیذُای ٍ جضئیبر هسیشر سا ّن ثب ّوِی دیچٍخنّب ٍ چبلِچَلِّب ٍ
دسزاًذاصّبیص اص سٍی ًمطِّبی هبَّاسُای حفظ کشدُای هحبل ثبضذ؛ ّشگض اسفبق ًویافشذ.
گلَین ثَی هَاد ضَیٌذُ هیدّذ .آخشیي ثبسی کِ چیضی خَسدم یبدم ًیسز .ایي دس حبلیسز کِ سغشثِسغشِ
هجوَػِ داسشبًی سا کِ دیطت ثِ سصبدف ٍ کبهلي ضبًسی دسشن سسیذ ٍ خبًذهص یبدم اسز .هٌظَسم ایي اسز
کِ هسبلِ اصلي سثغی ثِ حبفظِ ًذاسدٍ ،الؼي خیلی ٍلز اسز کِ غزا ًخَسدُام .اصلي ّن لصذ اػشصبة غزا
ًذاضشِام .آىّب ّوبىعَس کِ یبدضبى هیسٍد ثِ دشًٍذُام سسیذگی کٌٌذّ ،وبىعَس کِ سَالّبیی کِ دیشٍص اصم
دشسیذُاًذ سا یبدضبى هیسٍد ٍ اهشٍص دٍثبسُ اصم هیدشسٌذ ٍ ّوبًغَس کِ یبدضبى هیسٍد ًجبیذ ثگزاسًذ خَدکبس ثِ
دسشن ثشسذ ٍ اِلّب هیًَیسنٍ ،لی یبدضبى هیسٍد ٍ خَدکبس سا اص سَی کبثیٌن جوغ ًویکٌٌذ ٍ ّش سٍص هیآیٌذ
دسزًَضشِّبین سا هیثشًذ سب ضبیذ چیضی اص سَی آى دسشگیشضبى ضَد! یبدضبى هیسٍد کِ ثْن غزا ّن ثذٌّذ.
کبهلي سَْی .آىّب دس ثشخَسدّبی هسشمین خیلی هْشثبى ّسشٌذ .عَسی کِ حشب ثِ اسن خَدم صذام ًویصًٌذ،
ثْن هیگَیٌذ یبصاس ،ثِ صثبىِ آىّب یؼٌی ًَیسٌذُ ،ایي سا لجل اص ایٌکِ دبین سا ثگزاسم سَی کطَسضبى یبد گشفشن.
ایي سا یبد گشفشن ٍ یبدم سفز یبد ثگیشم کِ سَی صثبىِ ایيّب ثِ غزا چِ هیگَیٌذ ،یب یبد ًگشفشن کِ ثِ سشهب چِ
هیگَیٌذ ،آىّب ثب ایٌکِ ّوِ سشًسلِیشَسّبی آًالیي دمِ دسزضبى اسز ،عفشُ هیسًٍذ اص ایٌکِ حشفّبین سا کِ ثِ
اًگلیسی ٍ اص الی دٌجشُ ثبّبضبى هیصًن ثفْوٌذ .الجشِ ایي سٌْب دس هَسد دسخبسزّبین اص سَی کبًکس سخ
هیدّذٍ ،لشی ثیشٍى هیثشًذم ثشای ثبصجَیی ،هششجنّبی کبسکطشِی صًذُ هیآٍسًذ هیگزاسًذ جلَی سٍم .گفشن
کِ سفشبسِ آىّب دس ظبّش اصلي سحمیشآهیض ًیسز .اهب سفشبسّبیضبى دس غیبةِ هي ،صهبًی کِ دٍسِ ّن جوغ هیضًَذ
سب ثشای اهشٍص هثلي یک ثبصیِ سبصُ سشم دسثیبٍسًذًِ ،سٌْب سحمیشآهیض ثلکِ ضکٌجِگشاًِسز .آًْب ثب هي کبسی
هیکٌٌذ کِ ثِ صثبىِ اضبسُ ثِضبى ثفْوبًن گشسٌِام اسز ٍ ،ایي سا ّن سب صهبًی کِ کلِ دبًشَهین سا اص سش سب سِ
اجشا ًکٌن ،یؼٌی سب صهبًی کِ چٌذ ثشاثش هذر صهبًی کِ صشف غزاخَسدى هیضَد سا ثشای آىّب ادا ٍ اعَاس غزا
خَسدى دسًیبٍسم ٍ اًَاع ٍ السبم غزاّبی دسیبیی ،گَضشی ،گیبّیً ،بًی ،ثشًجی ،سَدی ٍ  ...سا ثشایضبى ثب
دسزّبی خبلیِ هثلي حبهلِ لبضك ،چٌگبل ٍ چَة غزای طادٌی ٍ حشب ثب دسز اجشا ًکٌن ًویفْوٌذ کِ گشسٌِام
اسز .ػکسالؼولضبى ثِ ایي ادا اعَاسّب سب صهبًی کِ اص گشسٌگی اص حبل هیسٍم ّویطِ اص خٌذُ سیسِ سفشي
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اسز .ثؼذ عَسی کِ ًفْون کی آهذُاًذ سَی کبًکس یک چیضّبی اص ّوبى دٌجشُ هیاًذاصًذ داخل ٍ هي ّن
هیخَسمضبى.
اص دٌجشُی کبًکس صل صدُ ثَدم ثِ سشاضیجی ،دس حبلی کِ داضشن کصٍلَسّبی کوش ٍ اًحشاف سش ٍ گشدى
ػبثشی کِ اص سشاضیجی دبییي هیسفز سا دیذ هیصدم ٍ ًگبّن سا ثِ خبکسشش سیگبسی کِ دسزِ ساسشص ثَد ٍ
داضز هیافشبد دبییي دٍخشِ ثَدم .دلیمي سَی لحظِای کِ خبکسشش داضز اص سشِ سیگبس هیافشبد سٍی آسفبلز،
هیخکَة ضذم ،سَی ّوبى حبلز ،هثلِ ثشقگشفشِّب یب حیَاىّبیی کِ هججَسضبى هیکٌٌذ دس سخزسشیي ٍضؼیزِ
ثذًیضبى ثبیسشٌذ سب سبکسیذِسهیضبى کٌٌذ ،خطک ضذم ،جفزچطنّبم لفل ضذُ ثَدًذ سٍی هَشِ هشدُای کِ
دسسز صیشِ سکَی جذاکٌٌذُی دیبدُسٍ اص خیبثبى جبى دادُ ثَد ،ثِ دطز افشبدُ ثَد ،دٍ دسز ٍ یک دبیص سٍ ثِ
آسوبى ،ثب دّبًی کِ اص سشِ ًجبثز ٍ ادة ثسشِ هبًذُ ثَد ٍ دلکّبیی کِ ثشای ایٌکِ سشس ٍ دسدِ جبى دادى سا اص
سَی چطنّبی اصحذلِثیشٍىصدُ ثِ ثیشٍى ٍ ثِ ػبثشیيِ خسشِای هثل آى یبسٍ هٌشمل ًکٌٌذ کطیذُ ضذُ ثَدًذ،
خیلی کَچَلَ ٍ هیکشٍسکَدی دشدُی هشدهکّب سا کطیذُ ثَدًذ ٍ .دبیی کِ جب هبًذُ ثَد ،هَشِ ضْیذی کِ ضبیذ
چٌذ سبػزِ دیص یکی اص سشیغسشیي هَجَدار صهیي ثِ حسبة هیآهذ .هَشِ کَچکی کِ یک دبیص سا ثِگوبًن
سٍی چست جبگزاضشِ ثَد ٍ ثؼذ ثب ّوِی سمالیی کِ کشدُ ثَدُ سَاًسشِ خَدش سا فمظ سب آًجب ثشسبًذ ،سب صیشِ
سکَی جذاکٌٌذُی خیبثبى اص دیبدُسٍ آسام ثگیشد ٍ ساحز ثویشد ،دسسِ ػجشسی سَی یک ضت سبسیک ٍ سبکز ،کِ
دلیمي سَی لحظِای کِ ثِ ثب ثیطششیي سسلغص ثًِوبیٌذگی اص دٍسشبىِ کَچَلَسشش داضشِ ػشض آضذشخبًِی
ثبصداضشگبُ سا عی هیکشدُ اسیشِ ٍضؼیشی ضذُ کِ ّشگض سَی سخیالر ٍ کبثَسّبیص ّن ثِ سشاغص ًیبهذُ ثَدُ.
ثؼذ دس حبلی کِ سؼی کشدُ ثِ هذرِ یک سثغ ٍالؼیشی کِ سشش آٍاس ضذُ ثَدُ سا ًذزیشد لٌگلٌگبى خَدش سا
سسبًذُ آًجب سب ضبیذ اص خبثی چیضی ثذشد ٍ ّوِچیض ثشگشدد سش جبش ،اهب ثشًگطشِ ٍ ثیخذاحبفظی ثب ّوِی
دلبیك لْشهبًبًِی صًذگیاش دس ًْبیزِ گنًبهی ٍ ثیایٌکِ اسفبق خبصی ثِ حسبة ثیبیذ ایٌغَس سَی سٌْبسشیي
حبلشی کِ ّشگض سصَسش سا ًویکشدُ سلف ضذُ اسز .سَرِ دیذُثبىِ ثبصداضشگبُ حَاسن سا ثشگشداًذ سشِ جبش ،سٍ
ثِ ضیطِی دٌجشُای کِ ثخصّبییش ثِخبعش لکِّبی ثیضوبسِ گلِ دطشص ثشاین حکن آیٌِ سا داسد ،دس حبلی کِ
اًشظبس داضشن سصَیشی کِ چٌذ ثبًیِ دیص سَی هغض ٍ ثذًن ثشای ّویطِ حک ضذُ ثَد سا ثجیٌن ،صَسرِ هُشدُی
جَاًکِ ضکسشِای سا دیذم کِ کِ صل صدُ ثَد ثِ ثْن ،چْشُای غوگیي ٍ ثیحس ،خبلی اص ّش ًَع ًطبًِی صًذگی
ٍ ثذٍىِ ّیچ ضکلی اص حبالر ٍ ضبخِّبی ضیغٌز ،دس حبلی کِ دلکّبیص هیلِ غیشلبثلاًکبسی ثِ دبییيآهذى
داضشٌذ ٍ هشدهکّبیص ثی ّیچ ثشلی ثِ هیلص سي دادُ ثَدًذ ،هیسفز کِ ثیبفشذ کِ جفز چطنِ دیگشی کِ اص
ایيٍس ثْص صل صدُ ثَدًذ هبًغ هیضذ سمَط کٌٌذ ٍ ثشا ّویطِ ثیبفشٌذ .اص سَی ّوبى سشکیتِ هشدُ سؼی داضز
3

ًؼشُای ثب صذای خیلی خفیف ٍ گُوی ثضًذ کِ لجل اص ایٌکِ ثِ گلَ ثشسذ حشبّ ،ضاسّب ثبس سَی ضصّب ٍ سَی سَش
هشالضی ٍ دَدس ضذُ ثَد ،ثیّوِچیض ضذُ ثَد ٍ اسفبلی کِ ّشگض سَی کبثَسّبش ثشایص ًیفشبدُ ثَد عَسی
خَسدُ ثَد سَی ثذًص کِ جشیبىِ خَى ثِ ثبالی گشدى ٍ سشش ایٌغَس لغغ ضذُ ثَد ،چْشُای سفیذ ٍ ثیسٍح
سٍی سٌی ضکسشِ ٍ غنصدُ ،کِ ًِ فمظ یک دبش کِ ّوِ چیضش سا سَی لحظِای کِ فکش هیکشد هوکي اسز ثب
ضکَُسشیي لحظِی صًذگیاش ثبضذ ،یؼٌی دس سفشي اص ایي کبثیي ،اص دسز دادُ ثَد ،جب خَسدُ ثَد ٍ ثب دسی کِ
ثِ سٍیص ثسشِ ضذُ ثَد ثشگطشِ ثَد سش جبی خَدش ،دساص کطیذُ ثَد ،چطنّبیص سا ثسشِ ثَد ٍ سٌْب ثِ ایي
اهیذ کِ ّشگض ثیذاس ًطَد سسلینِ سبیِای ضذُ ثَد کِ ٍصىِ ّوِی صهیي سا اًذاخشِ ثَد سٍشً ،صفِّبی ضت اص
جب دشیذُ ثَد ،ثبص ًباهیذ اص ایٌکِ چشا ٌَّص خفِ ًطذُ ،خَدش سا ثب ّوِی آى سمالّبیی کِ سَی خبة ًکشدُ ثَد،
ایٌغَس هُشدُ سسبًذُ دمِ دٌجشُ سب چٌذهششیِ هَشِ هشدُای کِ سٌْب دٍسشی ثَد کِ دس ایي لحظِ هیضذ ثبّبش
ّوذلی کشد.
ضتّب اص دبدگبى ثغلی ّلیکَدشش دطزسش ّلیکَدشش ثلٌذ هیضًَذ ٍ ثب ّش ثلٌذضذًی کبًکس کِ فمظ ضتّب اص
هضاحوز سشثبصّب ٍ دسزاًذاخشيّبیص دس اهبى اسز ،ضشٍع هیکٌذ لشصیذى .هي ّن .الجشِ لشص ٍ اضغشاة هي
ثِخبعش چیض دیگشیسز ًِ لشصش کبثیي .چٌذ سٍصِ لجلً ،ویداًن دلیمي چٌذ سٍصٍ ،لشی دس یکی اص اًجبسّبی
سَسَى خبًِای سٍسشبیی دس ّفز کیلَهششی ایٌجب ٍ دس هشصّبی کطَسی دیگش هخفی ضذُ ثَدم ،صذای ایي
ّلیکَدششّب ًِ هَلغ ثلٌذضذىضبى کِ صهبًی کِ ّذفضبى سا هیصدًذ سػطِ ثِ ٍجَدم هیاًذاخز .لشصش اآلًن
اهب خیلی ثیطشش اسز ،ضذسی کِ اص چٌذش ّوسبیگی ثب ضشٍع ایي اسفبق ضَم هیآیذًَ .ػی هَسهَس کِ لحظِای
ٍ یکَّیی ًیسز ،ثلکِ هذام ٍ دیَسشِ اسز ٍ سوبم ضت ثب سشهب اص دسصّبی گطبد کبًکس سَ هیآیذ ٍ خبثن سا
حشام هیکٌذ .عَسی ضذُ کِ ثب چطنّبی ثبص ٍ ایسشبدُ خبةّبی سًگی هیثیٌنّ .ویي چٌذ لحظِ دیص ثَد کِ
دیذم دلیمي سٍثشٍم سَی ّوبى سشاضیجیِ جٌْوی کِ ًِ هیداًن ثبالیص ثِ کجب خشن هیضَد ٍ ًِ دبییٌص
دیشهشدی لَصی ٍ الغش ثب صَسسی الغشسش ًسجز ثِ ثذى هشدًیاش دس حبلی کِ ایسشبدُ ثَد سب ًفسی سبصُ کٌذ ٍ دٍ
دسشص سا سٍی صاًَّبیص گزاضشِ ثَد ،دس ّوبى حبلز صیشچطوی داسد ًگبّن هیکٌذ ٍ ثب صذایی کِ اص لتّبی
ثسشِاش ثیشٍى هیآهذ چیضّبیی هیگفز کِ فمظ ٍصٍصش ثِ هي هیسسیذ .فکش کشدم کِ داسد صذاین هیکٌذ،
ٍلشی چطون سا ثبص کشدم دیذم سٍی ّوبى سشاضیجی کٌبس دیشهشد ایسشبدُام ،صیش ثغلص سا گشفشن ٍ ثٌب کشدم ثِ
ّذایشص ثِ سوز ثبال ،اهب اٍ لجَل ًکشد ٍ ثب سش ثِ دبییي اضبسُ کشد .ثشای هي فشلی ًذاضزّ .ش دٍ ٍَس اثؼبد
دیگشی اص آى ػکس صبهشی ثَدًذ کِ ثِ آیٌِی دق ٍضؼیشن سجذیل ضذُ ثَدٌَّ .ص چٌذ لذهی ًشفشِ ثَدین کِ
دیشهشد ضشٍع کشد ػك صدى ٍ ثبال آٍسدى ،گَضِی سشاضیجی ًطبًذهص ٍ یمِاش سا ثبص کشدم ،اهب ّی ثبال هیآٍسد.
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ّوضهبى ثب ثبالآٍسدىّبیص دسز کشد سَی ثغلِ دبلشَیص کِ حبال دس هَلؼیشی ًسجشي لویذُ ثِ سٌص صبف ٍ
صَفسش ًطسشِ ثَدً .ینثغشی ٍیسکیِ ًصفِخَسدُ سا دسآٍسد ٍ دسحبلی ضشٍع کشد سشکطیذًص کِ دّبًص ٌَّص
دش ثَد اص هحشَیبسی کِ هؼذُاش ّویيعَس دس هیداد .یکَْ ثب جسشی سشیغ کِ ثِ ّیچ جبیص ًویآهذ دبضذ ٍ
ثغشیثِ دسز ضشٍع کشد دٍیذى سوزِ کبًکس هي ،ثب ایٌکِ کوی گیج ضذُ ثَدم اهب ضشٍع کشدم دٍیذى دًجبلص،
ٍلشی ثِ دم کبًکس سسیذم دیَاسّبیص ضُل ٍ ضکالسی ٍ لشهض ضذُ ثَد .اصش لکِّبیی ثب حشاسار ثبال هیچکیذ ٍ
صى چبلی ثب لجبس سَرفشًگی دس حبلی کِ ثخبس اص ّوِجبیص ثلٌذهیضذ ٍ یک هاللِی گٌذُ دسشص ثَد ٍ دسز
دیگشش سا ثِ دْلَیص حلمِ کشدُ ثَد اصم دشسیذ چِ هیخبّن؟ ثب سشم ثِ سَی کبثیي اضبسُ کشدم ،سشش سا ثِ
سوشی کِ هي ثْص اضبسُ کشدُ ثَدم ثشگشداًذ .سَی ایي اضبسارِ سش هشَجِ ًینسٌِی دبییيِ دیشهشد ضذم کِ اص
دٌجشُی کبًکس آٍیضاى ثَد ٍ داضز سمال هیکشد ثشٍد داخل .صى هشَجِ سمالی ًباهیذاًِی دیشهشد ضذ ٍ ثب یک
ضشثِی هاللِ ضَسص کشد داخل ،ثؼذ دیشهشد ثب صَسر ٍ لحٌی جَاىسش ٍ ثب ّوبى صذای لجل اص سَی دٌجشُ
سشدسآٍسد ،گفز هي هشثبی سَرفشًگی ّسشن ٍ .لْمِ صد .لْمِای کِ کل کبًکس سا لشصاًذ ،ثب سػطِی کبًکس
ثذىِ هي ّن ضشٍع کشد لشصیذى .یکَْ دیذم ٍسظ کبثیيِ لخشن لَصکشدُام ٍ اص گشسٌگی دٍ دسشن سا ثِ هؼذُام
فطبس هیدّن ،صذای ّلیکَدشش ّوبًغَس هیآهذّ .وبىعَس لشصاى دخص ضذم کفِ کبثیي.
آًْب ثبسٍر سا ّن هثل هي دسز هیاًذاصًذ ،هخصَصي هَالؼی کِ گشسٌِاش اسز ثِلذسی ایيٍس ٍ آىٍس
هیدٍاًٌذش سب اص دب ثیفشذ .ثؼذ یک سکِ ًبى دشر هیکٌٌذ سوشص .ثبسٍر ّن عَسی کِ اًگبس ثخبّذ اضجبح
هَری سا اص خَد ثشاًذ کوی دٍس ٍ ثش ًبى دسز ٍ دب هیصًذ ٍ سش هیجٌجبًذ ٍ ثؼذ اص ایٌکِ هغوئي ضذ ثبصیای دس
کبس ًیسز ًبى سا هیلبدذ هیثشد گَضِای سب ثخَسد .دساص کطیذُام ٍ ثِ ثِ ًصفِسیجی صل صدُام کِ اص دشیشٍص
هبًذُ ،دلن ًویآیذ ثْص دسز ثضًن ،فکش هیکٌن سٍصی ثِ دادم خبّذ سسیذ ،حشب هؼشمذم کِ خَسدًص ثذیوٌی
هیآٍسد .ایي سا اص سٍی سفی کِ اًذاخشن سوزِ دیَاسِ سشاسشِ سفیذ کبًکس هیگَین .دیص خَدم فکش کشدُ ثَدم
اگش ثخَسد ثِ کبًکس ٍ ثؼذ ّوِی لغشُّبیص اص سٍی دیَاس کبًکس ثِ دبییي سش ثخَسًذ ٍ ّوِ ّن ثِ کف
کبًکس ثشسٌذ ،آى ٍلز خَسدى سیت ثذیوي ًخبّذ ثَدٍ ،لی ایي اسفبق ًیبفشبد .حشب اص ثیي لغشار سف سٍی دیَاس
یکی سا اًشخبة کشدم ٍ سٍش ثِػٌَاى لغشُای هسبثمِای سشِ آصادیام ضشط ثسشن ،اهب آى لغشُ ًِسٌْب ثِ کف
کبًکس ًشسیذ کِ دس یک ٍججی عی هسیشش ًفلِ ضذ .لغشُی ضؼیفی ثَد ،الجشِ همصش خَدم ثَدم ،چَى
هیسَاًسشن سش لغشُّبی لَیسش ضشط ثجٌذم ،اهب اص آًجبیی کِ سٌْب ضشکزکٌٌذُ دس هسبثمِ خَدم ثَدم ،ثِ خَدم
ایي حك سا ًذادم ٍ عشف ضؼیفسشیي لغشُ سا گشفشن .ثِ چِ اهیذی؟ ّیچیّ .یچ اهیذی ٍجَد ًذاسد .هي سب اثذ
ایٌجب خبّن هبًذ .ایي سا لغشُی ضکسزخَسدُ ٍ ًبلِی اص سشِ ػزاة ٍ ضکٌجِی ثبسٍر ٍ ًبسٍی دیشهشد
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سَرفشًگی ٍ دبی لغغضذُی هَشِ ضْیذ ٍ صذای اًفجبسّب ٍ سیشاًذاصیّب ٍ سػطِّبی هذاٍم کبًکسن ٍ
ًصفِسیجی ثِ هي هیگَیٌذ ،کِ ّویي اآلى ثذٍى ثِکبسثشدى دًذاىّب ٍ سٌْب ثب یک حشکز ّوبٌّگ ثیي هبّیچِ
ٍ اسشخبى گلَمّ ،وِاش سا لَسر دادم.
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