
سّصی یکی اص شاگشداى شیْاًا اص اّ پشسیذ: استاد چگًَْ است کَ ُش اًساًی یک شغل ّ لیافَ خاطی سا صیثا ّ لشٌگ هی پٌذاسد! یکی 

لذ تلٌذ ّ اتشّی تاسیک سا دّست داسد ّ دیگشی اتشُّای پشپشت ّ چشواى دسشت سا هی پسٌذد ّ فشدی دیگش تَ تیپ ّ لیافَ کاهال 

 یل ایي ُوَ تٌْع دس تفسیش صیثایی چیست؟ ّ اص کجا تذاًین کَ ُوسش آسهاًی ها چَ شکل ّ لیافَ ای داسد!؟هتفاّتی دل هی تٌذد. دل

شیْاًا پاسخ داد: هْضْع اطال شکل ّ لیافَ ًیست. هْضْع خاطشٍ خْش ّ اثشگزاس ّ هثثتی است کَ آى شخض دس صًذگی کْدکی ّ 

جْاًی خْد داشتَ است. ُوَ ایٌِا تستگی تَ ایي داسد کَ آى شخض یا اشخاطی کَ تَ اًساى تْجَ داشتَ اًذ ّ تا اّ طویوی شذٍ اًذ 

 .لیافَ اشاى چَ شکلی تْدٍ است

دس ّالع ّلتی اًساى تَ چِشٍ ای خیشٍ هی شْد دس التالی سًگ چشن ّ شکل اتشّ ّ اًذام فشد هحثت ّ شْس ّ شْق ّ هسشتی سا 

 .جستجْ هی کٌذ کَ دس رُي خْد لثل اص آى اص طاحة چٌاى ُیثتی تجشتَ ًوْدٍ ّ یا دس خاطشٍ اش حک شذٍ است

ایي رُي هاست کَ دس التالی شکل ّ لیافَ ّ سفتاس ّ حشکات آدم  .نیست دیگری از زیباتر کسی هیچ اًساى ُا ُوَ شثیَ ُوذیگشًذ ّ

شیْاًا سپس لثخٌذی صد ّ گفت: خْب دس .ُا تَ دًثال گوشذٍ سّیاُای خْد هی گشدد ّ آى سا تَ چشن صیثا ّ تیش هژگاى تشجوَ هی کٌذ

ٌیذ کَ اص سشصهیٌی دّس ُوسشی سا تشای خْد اًتخاب کشدٍ است. دس چِشٍ آى دختش دلیك شْیذ! اطشاف خْد دلیك شْیذ! هشدی سا هی تی

 .هی تیٌیذ کَ شثاُت ُایی غیش لاتل اًکاس تا ُوشِشیاى ّ اُل خاًْادٍ ّ فاهیل آى هشد داسد

ثاى چٌیي هشخظاتی داشتَ سا تَ دس ّالع اّ ایي شثاُت ُا سا دس لیافَ آى صى دیذٍ است ّ ُوَ خاطشات خْتی کَ دس کْدکی تا طاح

 .یکثاسٍ دس چِشٍ آى صى دیذٍ است ّ تَ اّ دلثاختَ است

تشای ُویي است کَ صیثایی هْسد اشاسٍ دیگشاى تشای شوا عادی جلٍْ هی کٌذ ّ اُالی یک لثیلَ خاص، اشخاص تا شکل ّ لیافَ ثاتت ّ 

ایي خاطشات هتظل تَ شکل ّ چِشٍ ّ ادا ّ اطْاس  .نیست دیگری از زیباتر هیچکس هشخظی سا صیثا ّ جزاب هی پٌذاسًذ. دس ّالع

 .ُاست کَ تُْن تفاّت صیثایی سا دس رُي ُا ایجاد هی کٌذ

 


