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 خیبثبىّوبى  درات،  ٍ در هسیر خبًِکٌی  ای کِ در آى کبر هی از ادارُای  ثیرٍى آهذُ تصَر کي

 یب ضٌبسی هی را اٍ کٌی هی گوبى .ضَد هی ًسدیک تَ ثِ زیتًَی ًقبة ثب یکی !زًی هی قذم ّویطگی

ای ٍ اٍ در ایي فبصلِ  دیذُ کجب قجلي را اٍ کِ کٌی هی فکر ایي ثِ. ای دیذُجبیی  پیص از ایي الاقل

ٍ  (.هثل ًَک ثیٌی ًسدیک، اهب ًبدیذًی)آیذ  دیگر ثِ چطن ًویکِ  ضذُ استثِ تَ ًسدیک  آًقذر

؛ ثب دستبى ظریف ٍ رسذ ًظر هی ثِهبى دیگری کورًگ ٍ هحَ کِ ثیطتر از ّر ز ای درست در لحظِ

کٌذ. تَ در جب خطک  استبدیَم پْي هییک ى کطذ ٍ ثِ جبی آ اش خیبثبى را از زیر پبیت هی قلوی

یک در  ی دٍراى ثچگی. زًذ، هثل خبطرُ . اٍ در جب غیجص هیاست ی ضَی، هثل هجسوِ هی

آى چیسی فَتجبل فْویذی  آًجب ثَد کِ .آهذُ ثَدیفَتجبل ثرای توبضبی  ،پذرت ّوراُ ،استبدیَم

یک لحظِ از صذا حتب  ثَد کِفَتجبل ضیپَری  ضبیذای.  ًیست کِ ّویطِ از تلَیسیَى دیذُ

ثب ضکوی ثرآهذُ ٍ غجغجی  دهیذ. چبق، َد کِ داین در ضیپَر هیفَتجبل هردی ث ضبیذافتبد.  ًوی

طِ ضکل یک هرد چبق ثَدُ است ٍ حبال صذّسار ًفر هرد چبق، ثب ثرای تَ استبدیَم ّویآٍیساى. 

دّذ کِ  ایي ثِ ٍضَح ًطبى هیٌذ. ده ّبیی آٍیساى، ًبم تَ را در ضیپَر هی ّبی ثرآهذُ ٍ غجغت ضکن

 . ثبقی ثوبًذتَاًذ ثیطتر از ایي ثرای تَ ٍرزضگبُ  ایٌجب ًوی

 ِ کطی ی طٌبة هسبثقِ توبضبگراى در یکم. ٍر شاستبدیَم اسپبًیبست ٍ سوت دیگر یک طرفِ

ّبیت را رٍی  کف دست. ای گرفتِسرگیجِ  رم کَلَسئَمثسرگ هطغَلٌذ ٍ تَ ثیي هیذاى گبٍثبزی ٍ 

 .داًی کِ احوقبًِ است ، هیاحوقبًِ است یای ًذارد. تالض دّی. اهب ّیچ فبیذُ ّبیت فطبر هی َشگ

ثیٌی. گبٍی ثِ  ّبیت هی ثیٌی ًجیٌی. اًگبر ثب گَش دّی تب آًچِ را هی ّوِ ثبز ّن فطبر هی ثب ایي



یک هبتبدٍر، ثلکِ در ّیجت ًِ  . ٍلیًظبرُ کٌیّبیص  تَاًی خَدت را در چطن دٍد، هی سوت تَ هی

. ثلکِ جٌگجَیی ًیستآیذ دیگر یک گبٍ  پس کسی کِ ثِ سوت تَ هیگالدیبتَر.  یک ّبی لجبسدر 

ضَی، ثبیذ  ًبخَاستِ گالدیبتَر هیٍقتی . آیذ ثرآهذُ ثِ سوت تَ هیرٍهی است کِ ثب ضوطیری 

ثبزیگر تیبتر. ، ثلکِ هثل یک جٌجگًَِ هثل یک  ثبیذ ثجٌگی! اهبضَی.  ثجٌگی. ٍگرًِ کطتِ هی

را توبم کٌی ٍ از سَراخی  جٌگیذىکٌذ تب ثبزی را توبم کٌذ. تَ ثبیذ ثجٌگی تب  ثبزی هیثبزیگری کِ 

آیب ثبیذ  اهب ایي سَراخ کجبست؟دی. ز زًذ ثرگردی ثِ خیبثبًی کِ در آى قذم هی کِ ثِ تَ لجخٌذ هی

ثبیذ ایي سَراخ را در صذای غرش  آیب؟ کٌَیثِ گجَجٌآى ثذى  ثرات  ایي سَراخ را ثب ضوطیر ثرًذُ

 آیب ثبیذ ایي سَراخ را در ضیپَر ثذهی؟ ّب ثطٌَی؟ ّب ٍ پلٌگ جلط

کٌی. چرا کِ از دست دادى  ًبخَدآگبُ دستت را حبیل هیکطذ.  جٌگجَ ثِ سوت تَ ضوطیر هی

اًذک تحلیل کٌی،  هقذم است. ایي چیسی ًیست کِ در آى زهبىِ سردست ثر از دست دادى 

ثب آٍری ٍ  ثبال هیثِ ًرهی دستت را  ثذاى دست پیذا کردُ است. ات قجلي ت کِ غریسُداًطی اس

. ضوطیر رٍی سپر رٍیذ تَ هی سبعذکٌی کِ در یک چطن ثر ّن زدى از  ًبثبٍری سپری را ًظبرُ هی

دارد. صذایی کِ  ای ٍ صذایی هْیت کِ ٍرزضگبُ را ثِ سکَت ٍاهی ثب پَالد. جرقِآیذ. پَالد  فرٍد هی

افتذ ٍ تَ در یک چطن ثر ّن زدى ثِ خیبثبى  . سپر از دستت فرٍهیثلعذ ٍ تَ را هی گطبیذ هیّبى د

 ثرًذ تب ثجرًذ. هیًذ. ثر ّبیی کِ تَ را هی ، ثِ قذمای ثرگطتِ خَدت
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