
چِاس ًفش اص اعضا خاًْادٍ لشاس تْد تَ هِواًی تَ هٌضل ها تیایٌذ ّ ُوسشم سخت هطغْل تِیَ ّ تذاسک تْد. پیطٌِاد کشدم تَ 

 .سْپش هاسکت تشّم ّ تعضی الالهی سا کَ الصم تْد تگیشم، هثل الهپ، حْلَ کاغزی، کیسَ صتالَ، هْاد ضْیٌذٍ ّ اهثال آى

ص ایي سْ تَ آى سْ ضتاتاى سفتن ّ آًچَ هی خْاستن تشداضتن ّ تَ طشف صٌذّق سفتن تا تِای اص خاًَ تیشّى سفتن. داخل هغاصٍ ا

 .آًِا سا تپشداصم

دس ساُشّی تاسیکی جْاًی ایستادٍ ّ ساٍ سا تستَ تْد؛ تیص اص ضاًضدٍ سالَ تَ ًظش ًوی آهذ. هي ُن صیاد عجلَ ًذاضتن، پس تا 

 .ضکیثایی ایستادم تا پسش جْاى هتْجَ ّجْد هي تطْد

 .دس ایي هْلع دیذم کَ تا ُیجاى دستص سا دس ُْا تکاى داد ّ تا صذای تلٌذی گفت: هاهاى، هي ایٌجام

 .علْهن ضذ کَ دچاس عمة افتادگی رٌُی استه

 .ّلتی تشگطت ّ هشا دیذ کَ دسست ًضدیک اّ ایستادٍ ام ّ هی خْاُن تَ ُش صحوتی کَ ُست سد تطْم، جا خْسد

 .چطواًص گطاد ضذ ّ ّلتی گفتن: ُی سفیك، اسوت چیَ؟ تعجة توام صْستص سا فشا گشفت

 .خشیذ هی کٌنتا غشّس جْاب داد: اسن هي دًی است ّ تا هادسم 

 .گفتن: عجة! چَ اسن لطٌگی؛ ای کاش اسن هي دًی تْد؛ ّلی اسن هي استیٍْ

 پشسیذ: استیْ، هثل استیْ جاتض؟

 گفتن: آسٍ؛ چٌذ سالتَ، دًی؟

 هادسش آُستَ اص ساُشّی هجاّس تَ طشف ها ًضدیک هی ضذ. دًی اص هادسش پشسیذ: هاهاى، هي چٌذ سالوَ؟

 .ی؛ حاال پسش خْتی تاش ّ تگزاس آلا سد تطيهادسش گفت: پاًضدٍ سالتَ، دً

هي حشف اّ سا تصذیك کشدم ّ سپس چٌذ دلیمَ دیگش دستاسٍ تاتستاى، دّچشخَ ّ هذسسَ تا دًی حشف صدم. چطواًص اص ُیجاى 

 .هی سلصیذ، صیشا هشکض تْجَ کسی ّالع ضذٍ تْد. سپس ًاگِاى تشگطت ّ تَ طشف تخص اسثاب تاصیِا سفت

 .هتحیش تْد ّ اص هي تطکش کشد کَ کوی صشف ّلت کشدٍ تا پسشش حشف صدٍ تْدمهادس دًی آضکاسا 

 .تَ هي گفت کَ اکثش هشدم حتی حاضش ًیستٌذ ًگاُص کٌٌذ چَ سسذ تَ ایي کَ تا اّ حشف تضًٌذ

جاسی ضذ،  تَ اّ گفتن کَ تاعث خْضحالی هي است کَ چٌیي کاسی کشدٍ ام ّ سپس حشفی صدم کَ اصاًل ًوی داًن اص کجا تش صتاًن

 .هگش آى کَ خذاًّذ الِام کشدٍ تاضذ

خیلی ًادسًذ ّ تایذ تَ علت صیثایی ّ  آبی رزهای تَ اّ گفتن کَ: دس تاغ خذا گل ُای لشهض، صسد ّ صْستی فشاّاى است؛ اها،

است ّ اگش کسی ًایستذ ّ تا للثص تْی خْش اّ سا تَ هطام ًٌطاًذ ّ اص  آبی رز هتوایض تْدًطاى تمذیش ضًْذ. هی داًیذ، دًی

 .ژسفٌای دلص اّ سا دس کوال هحثت لوس ًٌوایذ، دس ایي صْست ایي هُْثت خذا سا اص دست دادٍ است

 لحظَ ای ساکت هاًذ ّ سپس اضکی دس چطوص ظاُش ضذ ّ گفت: ضوا کیستیذ؟

 .هي فمط گل لاصذکن؛ اها ضکی ًیست کَ دّست داسم دس تاغ خذا صًذگی کٌنتذّى آى کَ فکش کٌن گفتن: اٍّ، احتوااًل 

 .دستص سا دساص کشد ّ دست هشا فطشد ّ گفت: خذا ضوا سا دس پٌاٍ خْیص گیشد! کَ سثة ضذ اضک هي ُن دس آیذ

داضتَ تاضذ، سّی خْد سا تش  دیذیذ، ُش تفاّتی کَ تا دیگش اًساًِا آبی رز هادش گفت: آیا اهکاى داسد پیطٌِاد کٌن دفعَ آیٌذٍ کَ

 .ًگشداًیذ ّ اص اّ دّسی ًکٌیذ؟ اًذکی ّلت صشف کٌیذ، لثخٌذی تضًیذ، سالهی تکٌیذ

اهکاى داضت فشصًذ، ًٍْ، خْاُشصادٍ، یا عضْ  آبی رز چشا؟ تشای ایي کَ تَ فضل الِی، ایي هادس یا پذس هوکي تْد ضوا تاضیذ. آى

 .دیگشی اص خاًْادٍ ضوا تاضذ

 .ای کَ ّلت صشف هی کٌیذ هوکي است دًیایی تشای اّ یا خاًْادٍ اش اسصش داضتَ تاضذ ُواى لحظَ

 !نکته

 .سادٍ صًذگی کٌیذ؛ تا دست ّ دل تاصی عطك تْسصیذ، عویما تْجَ ًواییذ، تا هحثت سخي تگْییذ، تمیَ اش سا تَ خذا ّاگزاسیذ

 


