
 هاسگيش ٍ اطدّا

سفت،  كشد. هاسگيش تِ كَُ ٍ دضت ٍ صحشا هي ّاي قذين هاسگيشي صًذگي هي سٍصي ٍ سٍصگاسي دس صهاى

فشٍخت تا اص صّش هاسّا داسٍ تساصًذ. گاّي اٍقات هاسگيش تا هاسّايي كِ  ّا سا تِ طثيثاى هي گشفت ٍ آى هاس هي

داد. هشدم ّن پس  هشدم ًوايص هيگستشد ٍ تشاي  گطت، تساط خَيص سا هي گشفت دس سٍستاّا ٍ ضْشّا هي هي

گزساًيذ. سٍصي اص سٍصّاي  ّا سٍصگاس هي دادًذ ٍ اٍ تا ايي سكِ اي تِ هاسگيش هي اص توام ضذى ًوايص سكِ

سفت، ًاگْاى  صهستاى پش تشف هاسگيش تِ سَي كَّستاى ساُ افتاد تا هاس تگيشد. دس دل كَّستاى پش تشف ساُ هي

ظين داضت، ديذ. ًخست خيلي تشسيذ ٍ گواى كشد اطدّا خَاب است اها ٍقتي اي ػ اي سا كِ جثِ اطدّاي هشدُ

كشد، تا خَد اًذيطيذ ٍ گفت ايي  طَس كِ اطدّاي هشدُ سا ًگاُ هي دقت كشد فْويذ جاى دس تذى ًذاسد. ّويي

گَين آى سا تا ّويي  تشم ٍ هي دّذ تشاي ًوايص دس تشاتش هشدم. آى سا دس هياى هشدم هي اطدّا جاى هي

گَيٌذ ػجة هاسگيش ضجاػي.  ي احتشام تِ هي خَاٌّذ ًگشيست ٍ هي ام. آى ٍقت تا ديذُ ّاي خَدم كطتِ دست

 ّشاسذ.  اي ًوي اگش ديَ ّن دس تشاتشش سثض ضَد رسُ

صًاى اطدّاي تضسگ سا  ًفس آسي هاسگيش دلص سا خَش كشد تِ كاس تضسگتشي كِ اًجام ًذادُ تَد. ًفس

آٍسدكِ: اطدّايي سا كِ دس ضكاس كشدًص خَى  كطيذ ٍ فشياد تش هي خَيص هي ّاي ضْش تِ دًثال دس كَچِ

ضتافت ٍ خثش ًذاضت كِ اطدّا دس  ام. افسَس كِ هاسگيش تِ سَي هشگ هي ام تشاي ًوايص آٍسدُ جگشّا خَسدُ

ش، دس صيش سشها ٍ تشف هٌجوذ ضذُ تَد ٍ ٍقتي خَسضيذ سَصاى تش اٍ ًَس تيفطاًَذ صًذُ خَاّذ ضذ. هشد هاسگي

اي دس ضْش افتاد. هشدم دٍس هاسگيش  كٌاس ضط كِ جاي ٍسيؼي تشاي اجتواع هشدم تَد تساطَص سا گستشاًذ، غلغلِ

ضذًذ اها هاسگيش سٍي اطدّا سا تا پالس ٍ پشدُ پَضاًذُ تَد ٍ هٌتظش تَد هشدم تيطتشي جوغ ضًَذ تا  جوغ هي



ّا تكاى  ّا ٍ پشدُ د كِ ًاگْاى هتَجِ ضذ پالسپَل تيطتشي جوغ كٌذ. ٌَّص ًوايص خَد سا ضشٍع ًكشدُ تَ

كن هتَجِ صًذُ ضذى اطدّا ضذًذ ٍ اص  جٌثذ. هشدم ًيض كن خَسًذ، خَب كِ دقت كشد هتَجِ ضذ اطدّا هي هي

جا كِ هاسگيش  اي صيادي اص هشدم كطتِ ضذًذ. اص آى ّا ػذُ ّيثت اطدّا پا تِ فشاس گزاضتٌذ دس ّويي فشاس كشدى

ّويي دليل تِ سَي اطدّا سفت تا اٍ سا  ًطيٌي كٌذ تِ تَاًست ػقة تَد اطدّا سا كطتِ است ًوي قثالً ادػا كشدُ

 اي خَسد.  خَسدُ سا ّوچَى لقوِ تكطذ اها اطدّا آى هاسگيش فشية

 


