
 .اّلیي داعتاى هشتْط تَ استثاط اتفاقات تَ ظاُش تی ستظ صًذگی ُغت

هي تؼذ اص ؽؼ هاٍ اص ؽشّع داًؾگاٍ دس کالج سیذ تشك تحصیل کشدم ّلی تا حذّد یک عال ّ ًین تؼذ اص تشك تحصیل تْ 

 .خْاُن تشای ؽوا تگْین کَ هي چشا تشك تحصیل کشدم سفتن ّ خة حاال هی آهذم ّ هی داًؾگاٍ هی

ًؾجْی هجشد تْد کَ تصوین گشفتَ تْد هشا دس ی هي قثل اص تْلذم ؽشّع ؽذ. هادس تیْلْژیکی هي یک دا صًذگی ّ هثاسصٍ

لیغت پشّسؽگاٍ قشاس تذُذ کَ یک خاًْادٍ هشا تَ عشپشعتی قثْل کٌذ. اّ ؽذیذا اػتقاد داؽت کَ هشا یک خاًْادٍ تا 

 .تحصیالت داًؾگاُی تایذ تَ فشصًذی قثْل کٌذ ّ ُوَ چیض سا تشای ایي کاس آهادٍ کشدٍ تْد

ًذ کَ هشا تؼذ اص تْلذم اص هادسم تحْیل تگیشًذ ّ ُوَ چیض آهادٍ تْد تا ایٌکَ تؼذ اص تْلذ هي یک ّکیل ّ صًؼ قثْل کشدٍ تْد

 .ایي خاًْادٍ گفتٌذ کَ پغش ًوی خْاٌُذ ّ دّعت داسًذ کَ دختش داؽتَ تاؽٌذ

ٌذ یا ًَ ّ ایي جْسی ؽذ کَ پذس ّ هادس فؼلی هي ًصف ؽة یک تلفي دسیافت کشدًذ کَ آیا حاضشًذ هشا تَ فشصًذی قثْل کٌ

 .آًاى گفتٌذ کَ حتوا  

التحصیل ًؾذٍ ّ پذس هي ُیچ ّقت دتیشعتاى سا توام  هادس تیْلْژیکی هي تؼذا فِویذ کَ هادس هي ُیچ ّقت اص داًؾگاٍ فاسؽ

ُا قْل دادًذ کَ هشا  ًکشدٍ اعت. هادس اصلی هي حاضش ًؾذ کَ هذاسك هشتْط تَ فشصًذ خْاًذگی هشا اهضا کٌذ تا ایٌکَ آى

 .ی کَ تضسگ ؽذم حتوا تَ داًؾگاٍ تفشعتٌذّقت

ایي جْسی ؽذ کَ ُفذٍ عال تؼذػ هي ّاسد کالج ؽذم ّ تَ خاطش ایٌکَ دس آى هْقغ اطالػاتن کن تْد داًؾگاُی سا اًتخاب 

ی داًؾگاٍ  ی آى تقشیثا هؼادل داًؾگاٍ اعتٌفْسد تْد ّ پظ اًذاص ػوش پذس ّ هادسم سا تَ عشػت تشای ؽِشیَ کشدم کَ ؽِشیَ

 .کشدم خشج هی

خْاُن تا صًذگی چَ کاس کٌن ّ داًؾگاٍ  ای کَ هی ی چٌذاًی تشاین ًذاسد. ُیچ ایذٍ کَ داًؾگاٍ فایذٍ تؼذ اص ؽؼ هاٍ هتْجَ ؽذم

خْاُذ تَ هي کوک کٌذ ًذاؽتن ّ تَ جای ایي کَ پظ اًذاص ػوش پذس ّ هادسم سا خشج کٌن تشك تحصیل کشدم ّلی  چَ جْسی هی

 .ؽْد ایواى داؽتن کَ ُوَ چیض دسعت هی

 .ُای صًذگی هي تْدٍ اعت تیٌن کَ یکی اص تِتشیي تصوین کٌن هی داؽتن ّلی اآلى کَ ًگاٍ هیاّلؼ یک کوی ّحؾت 

ای ًذاؽتن ؽشّع تَ کاسُایی کشدم کَ  ُا ػالقَ ُایی سا تشّم کَ تَ آى ای کَ هي تشك تحصیل کشدم تَ جای ایي کَ کالط لحظَ

 .ّاقؼا دّعتؾاى داؽتن

ُای خالی پپغی  خْاتیذم. قْطی صًذگی دس آى دّسٍ خیلی تشای هي آعاى ًثْد. هي اتاقی ًذاؽتن ّ کف اتاق یکی اص دّعتاًن هی

کشدم کَ یک غزای هجاًی تْی  ُا ُفت هایل پیادٍ سّی هی ُا غزا تخشم. تؼضی ّقت دادم کَ تا آى سا تَ خاطش پٌج عٌت پظ هی

ام تْ ساُی افتادم کَ تثذیل تَ یک  داؽتن. هي تَ خاطش حظ کٌجکاّی ّ اتِام دسًّی ُایؾاى سا دّعت کلیغا تخْسم. غزا

 .ی گشاًثِا ؽذ تجشتَ

ُای داًؾگاٍ تا خظ تغیاس صیثا خطاطی  داد. توام پْعتش ُای خطاطی سا تْ کؾْس هی کالج سیذ آى هْقغ یکی اص تِتشیي تؼلین

 .ُای خطاطی سا تشداؽتن تْدم، کالطی ػادی هي تشك تحصیل کشدٍ  ؽذ ّ چْى اص تشًاهَ هی

ُای خطاطی ًقؾی  تشدم. اهیذی ًذاؽتن کَ کالط ُا خیلی جالة، صیثا، ٌُشی ّ تاسیخی تْد ّ هي خیلی اص آى لزت هی عثک آى

ُا هْقؼی کَ ها داؽتین اّلیي کاهپیْتش هکیٌتاػ سا  ی هي داؽتَ تاؽذ ّلی دٍ عال تؼذ اص آى کالط ای آیٌذٍ دس صًذگی حشفَ

ُا سا دس طشاحی گشافیکی هکیٌتاػ اعتفادٍ  ُای خطاطی هي دّتاسٍ تْ رُي هي تشگؾت ّ هي آى کشدین توام هِاست طشاحی هی

 .ُای کاهپیْتشی ٌُشی ّ قؾٌگ تْد کشدم. هک اّلیي کاهپیْتش تا فًْت

ًذاؽت. ُوچٌیي چْى کَ ُای ٌُشی اآلى سا  ُای خطاطی سا آى هْقغ تشًذاؽتَ تْدم، هک ُیچ ّقت فًْت اگش هي آى کالط

 .ّیٌذّص طشاحی هک سا کپی کشد، احتواال ُیچ کاهپیْتشی ایي فًْت سا ًذاؽت

کٌذ هتْجَ استثاط  ؽذ ّلی ّقتی گزؽتَ سا ًگاٍ هیکٌذ ؽایذ تأثیش اتفاقات هؾخص ًثا تیٌیذ آدم ّقتی آیٌذٍ سا ًگاٍ هی خة هی

 .ؽْد ُا هی ایي اتفاق

 .ایي یادتاى ًشّد ؽوا تایذ تَ یک چیض ایواى داؽتَ تاؽیذ، تَ ؽجاػتتاى، تَ عشًْؽتتاى، تَ صًذگی تاى یا ُش چیض دیگشی

 ......کشدٍ اعت ایي چیضی اعت کَ ُیچ ّقت هشا ًا اهیذ ًکشدٍ اعت ّ خیلی تغییشات دس صًذگی هي ایجاد
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