
         یک وقت طالئی 

ت فتر  مااننرشتی بودند. توی دعده ای هم که مانده بودند مشغول دیدن مسابقات کُ ،رؤسای بهداری رفته بودند

 نت تحصیلی ماافی نبود  شاز دانشگاه رفتن سخن !صحبت را باز ک د س باز س ِ نشسته بودم که یکی از بچه های

م  غیر  نارایتمن که خیلی دنست داشتم ان ن بقیه ی س بازها را به مطالاه ن تالش ن استفاده از ف صرت هرا  ...

حتری نتتری  نسال از عا شان را بگذرانند!  حدند دنخیلی ها می رنند س بازی تا »: بحث را به س بازی کشاندم

 .« ..ند ما که س باز بودیم!!از آن ها می پ سیم در این مدت چه ک دید می گویدنره باد از پایان 

درسرت اسرت کره باهری هرا در » ... ی کر دمر دنست س بازم به ح ف های من گوش می داد ن تأییرد 

ن  اهنارایی هراتدر در ش ایط بدی ت ار می گی ند که نیراز بره ر س بازی ناتاا نای توانند هیچ کاری بکنند ن آن

ز صرب  ا ض کنیم اما به نظ  من غالباً کوتاهی از خود س بازهاست! مثال خود شاا، اگ  ف ،ی هم دارندیمشانره ها

ت!! چقدر از ساع 15صب  ف دای ه  رنز آزادی!  6عص  تا الاتل  3گ فتار باشی، از ساعت  عص  3تا حدند ساعت 

ام ن ت ن ناراز ن شراگر  فر ض کنریم شراا اسرت اح... سراعت!!  10ساعت یا حتی  8این را می خواهی بخوابی؟! 

ر دسراعت  35سراعت در هر  رنز!  5 سراعت داری! 5ساعت  24ساعت به طول بیانجامد ه   10صبحانه ات هم 

الی حرسال س بازی!! ن ایرن در  2حدند ساعت در طول  3360ساعت در سال!  1680ساعت در ماه!  140هفته! 

 ا بریش ازمرنتت های  االّایی ت ار می گی د ناست که ما ف ض می کنیم م خصی ها ن تاطیلی ها در انتات استثن

 «ساعت می شود!! 3360

این میراان سراعت را تنهرا اگ  شاا » ...  ن من ادامه دادم: می شنید ن بیشت  به فک  ف ن می رفت 1ساید 

 200تومان به شاا بدهند )یکی از س بازها عص ها کاری مری رند کره سراعتی  200ی کنی که ساعتی ص ف کار

                                                            
ساید چِگینی یکی از دنستان دنران س بازی ام بود که پس از پایان دنره ی پیش دانشگاهی ن از ک ج، عازم س بازی شده بود. ه  کجا هست  -1

 موفق باشد. انشاء اهلل



س  به زیر  افکنرد ن ساید  ... 2«مان کس  درآمد ناوده ای!!تو 000672ان می دهند( در پایان این دنره  تومان به

 ... به فک  ف ن رفت ن شاید با خود می اندیشید: یک نتت طالیی!! ب ای تحصیل!! ب ای کار!! ب ای پیش فت!!

                                                            
 این رتم در زمانی که من س باز بودم، تابل توجه بود! -2


