
گْین. غن ّ ًاراحتی تْی چؼواًغ را خْب کزد، دطت اّ را گزفتن ّ گفتن، تایذ چیشی را تَ تْ ت ُوظزم داػت غذا را آهادٍ هی

 .خواستم می طالق من .دیذم هی

 فمط تَ ًزهی پزطیذ، چزا؟
 .کزد اس جْاب دادى تَ طْالغ طز تاس سدم. ایي تاػث ػذ ػصثاًی ػْد. آى ػة، دیگز اصالً تا ُن حزف ًشدین. اّ گزیَ هی

 .طْخت اع آهذٍ اطت. هي دیگز دّطتغ ًذاػتن، فمط دلن تزایغ هی داًن دّطت داػت تذاًذ کَ چَ تز طز سًذگی هی
% اس 03تْاًذ خاًَ، هاػیي، ّ  تا یک احظاص گٌاٍ ّ ػذاب ّجذاى ػویك، تزگَ طالق را آهادٍ کزدم کَ در آى لیذ ػذٍ تْد هی

 .ام را تزدارد طِن کارخاًَ
 .ًذاخت ّ آى را ریش ریش پارٍ کزدُا ا ًگاُی تَ تزگَ

 .ای تثذیل ػذٍ تْد. ػاػك یک ًفز دیگز ػذٍ تْدم طال سًذگیغ را تا هي گذراًذٍ تْد تزاین تَ غزیثَ 03سًی کَ 
خْاطت ّ فمط یک هاٍ فزصت لثل اس طالق خْاطتَ تْد. اّ  رّس تؼذ اّ ػزایط طالق خْد را ًْػتَ تْد: ُیچ چیشی اس هي ًوی

 .تْد کَ در آى یک هاٍ ُز دّی ها تالع کٌین یک سًذگی ًزهال داػتَ تاػین درخْاطت کزدٍ
 .خْاطت کَ فکز اّ تخاطز هؼکالت ها هغؼْع ػْد دالیل اّ طادٍ تْد: ّلت اهتحاًات پظزهاى تْد ّ اّ ًوی

یاد آّرم. اس هي خْاطتَ تْد کَ در آى یک هاٍ ُز اّ اس هي خْاطتَ تْد سهاًی کَ اّ را در رّس ػزّطی ّارد اتالواى کزدم تَ 

 .رّس اّ را تغل کزدٍ ّ اس اتالواى تَ طوت در ّرّدی تثزم
 .کزدم کَ دیْاًَ ػذٍ اطت. اها درخْاطت ػجیثغ را لثْل کزدم فکز هی

ا خٌذٍ ّ اطتِشا گفت ام حزف سدم. تلٌذ تلٌذ خٌذیذ ّ گفت کَ خیلی ػجیة اطت. ّ تؼذ ت درهْرد ػزایط طالق ُوظزم تا هؼؼْلَ

 .ای ُن کَ طْار کٌذ تایذ تاالخزٍ ایي طالق را تپذیزد کَ ُز حمَ
 .اس سهاًیکَ طالق را تَ طْر ػلٌی ػٌْاى کزدٍ تْدم هي ّ ُوظزم ُیچ تواص جظوی تا ُن ًذاػتین

کاری داػتین. پظزم تَ پؼتن سد ّ گفت  ّلتی رّس اّل اّ را تغل کزدم تا اس اتاق تیزّى تیاّرم ُز دّی ها احظاص خاهی ّ تاسٍ

 .اٍّ تاتا رّ تثیي هاهاى رّ تغل کزدٍ
ی ًاراحت هتز اّ را در آغْػن داػتن. کو 03اّل اّ را اس اتاق تَ ًؼیوي آّردٍ ّ تؼذ اس آًجا تَ طوت در ّرّدی تزدم. حذّد 

تْدم. اّ را تیزّى در خاًَ گذاػتن ّ اّ رفت کَ هٌتظز اتْتْص ػْد کَ تَ طز کار تزّد. هي ُن تَ تٌِایی طْار هاػیي ػذٍ ّ 

 .تَ طوت ػزکت حزکت کزدم
ز ام. فِویذم کَ دیگ تزی داػتین. فِویذم کَ خیلی ّلت اطت خْب تَ ُوظزم ًگاٍ ًکزدٍ در رّس دّم، ُز دّی ها تزخْرد راحت

 .ام هثل لثل جْاى ًیظت. یک دلیمَ تا خْدم فکز کزدم کَ هي تزای ایي سى چَ کار کزدٍ
طال  03در رّس چِارم، ّلتی اّ را تغل کزدٍ ّ تلٌذ کزدم، احظاص کزدم حض صویویت تیٌواى تزگؼتَ اطت. ایي آى سًی تْد کَ 

 .سًذگی خْد را صزف هي کزدٍ تْد
 .ام ًگفتن یویت تیٌواى در حال رػذ اطت. چیشی اس ایي هْضْع تَ هؼؼْلَدر رّس پٌجن ّ ػؼن فِویذم کَ حض صو

تزم کزدٍ تْد! یکذفؼَ فِویذم کَ چمذر  ػذ. ایي توزیي رّساًَ لْی تز هی رفتٌذ، تغل کزدى اّ تزاین راحت ُز چَ رّسُا جلْتز هی

کذفؼَ ضزتَ تَ هي ّارد ػذ. تخاطز ُوَ ایي درد تز تلٌذع کٌن. ی تْاًظتن ایٌمذر راحت الغز ػذٍ اطت، تَ ُویي خاطز تْد کَ هی

 .ُاطت کَ ایٌطْر ػذٍ اطت ّ غصَ
تز اّ تاػث  تزای پظزم دیذى ایٌکَ پذرع هادرع را تغل کزدٍ ّ تیزّى تثزد تخغ هِوی اس سًذگیغ ػذٍ تْد. اها ّسى طثک

 .ًاراحتین ػذ
ذم تزدارم. پظزم تَ هذرطَ رفتَ تْد. هحکن تغلغ کزدى ّ تْاًظتن یک ل در رّس آخز، ّلتی اّ را در آغْػن گزفتن تَ طختی هی

 .گفتن، ّالؼاً ًفِویذٍ تْدم کَ سًذگیواى صویویت کن دارد
تزطیذم ُز تاخیزی  طزیغ طْار هاػیي ػذم ّ تَ طوت ػزکت حزکت کزدم. ّلتی رطیذم حتی در هاػیي را ُن لفل ًکزدم. هی

ام ُن تْد در را تَ رّین تاس کزد ّ تَ اّ گفتن کَ هتاطفن، دیگز  ام کَ هٌؼی فتن. هؼؼْلَُا تاال ر ًظزم را تغییز دُذ. اس پلَ

 .خْاُن طالق تگیزم ًوی
 اّ تؼجة کزدٍ تْد، گفت: تة داری؟

کٌٌذٍ ػذٍ تْد کَ هي ّ سًن تَ جشئیات  خْاُن طالق تگیزم. سًذگی سًاػْیی هي احتواالً تَ ایي دلیل خظتَ گفتن هتاطفن. هي ًوی

 .ًذگیواى تْجِی ًذاػتین ًَ تَ ایي دلیل کَ هي دیگز دّطتغ ًذاػتنس
 .ام یک طیلی هحکن تَ گْػن سد ّ تؼذ در را کْتیذ ّ سیز گزیَ سد هؼؼْلَ

 .فزّػی ایظتادم ّ یک طثذ گل تزای ُوظزم طفارع دادم ُا پاییي رفتن ّ طْار هاػیي ػذم. طز راٍ جلْی یک هغاسٍ گل اس پلَ
َ دّطت دارم رّی کارت چَ تٌْیظن. لثخٌذ سدم ّ ًْػتن، تا ّلتی هزگ ها را اس ُن جذا کٌذ ُز رّس صثح فزّػٌذٍ پزطیذ ک

 .آّرهت کٌن ّ اس اتاق تیزّم هی تغلت هی
 :نتیجه داستان

ُا ّ طزهایَ هِن ًیظت. ایٌِا فمط هحیطی تزای  جشئیات ریش سًذگی، هِوتزیي چیشُا در رّاتط ها ُظتٌذ. خاًَ، هاػیي، دارایی

 .آّرًذ آّرد، اها خْدػاى خْػثختی ًوی خْػثختی فزاُن هی
 .دُیذآیذ تزای تمْیت صویویت تیي خْد اًجام  طؼی کٌیذ دّطت ُوظزتاى تاػیذ ّ ُز کاری اس دطتتاى تزهی

 


