
 

 

 (حیاط هذرسِ)اًطایی در هَرد                 ()تسوِ تعالی()

 

 

حیاط هذرسِ ، یاد آٍر خاطرات کَدکی ترای تسرگتر ّا ٍ یادآٍر تٌْا دلخَضی تچِ ّای ضلَغ ٍ تٌثل ٍ یا اًذک  هقذهِ:

 !در زًگ تفریح است  زهاًی ترای َّا خَری تچِ زرًگ ّا

  

تک تک قسوت ّای ّر هذرسِ خاطرات تلخ ٍ ضیریٌی دارد تِ خػَظ حیاط آى ؛ حیاطی کِ در آى تسیاری تٌثیِ  تٌذ:

هیي خَردُ ٍ زخوی ضذُ اًذ ، تسیاری در تراتر جوعیت اًثَُ داًص آهَزاى در غف حیاط جایسُ گرفتِ ٍ ضذُ اًذ ، تسیاری ز

درا ٍ تسیاری آخریي قذم ّای خَ استرس اهتحاى زًگ تعذ را کطیذُ اًذ کتاب تِ دست تطَیق ضذُ اًذ ، تسیاری در آى

 تِ سَی آیٌذُ تر رٍی آى گساضتِ اًذ. تعذ از فارغ التحػیلی

 

اهرٍزُ ًِ تٌْا ایي حیاط هختع داًص آهَزاى است ، تلکِ هکاًی ترای اًتظار ٍالذیي ترای تِ خاًِ تردى فرزًذاى خَد ًیس       

 تَدُ ٍ ّست!ترای رد ٍ تذل کردى اسثاب تازی یا سی دی ٍ غیرُ  هخفی حیاط هذرسِ جاییگَضِ ٍ کٌار ّست ، 

 

هاًٌذ عثَر از قطة جٌَب تذلیل رطَتت ٍضَ عثَر از حیاط در ٌّگام زًگ ًواز از ٍضَخاًِ تا ًواز خاًِ ترای ًوازگساراى        

دهیذُ ٍ تسیاری از ایذُ ّای ًجات  ّست ، حیاطْایی کِ رٍزی ًفس داًطوٌذاى در آى در ترخی هذارس ٍ ٌَّزّنتَدُ 

 تخص دًیا در آى جا ضکل گرفتِ است!

 

گاّی اٍقات اّویت ایي تخص از هذرسِ از ضکل گیری ضخػیت یک فرد تَسط تطَیق ّا ٍ تٌثیِ ّای آى ّا در آًجا         

از تچِ ّای    زٍی تسیاری ر ترخی داًص آهَزاى ٍ در هقاتل آرهطخع هی ضَد ، گاّی اٍقات حیاط هذرسِ راّی ترای فرا

 کن تَاى ٍ ًا تَاى هالی ٍ جسوی هی ضَد ، گاّی اٍقات ٍسیلِ ی ضادی تَسط جطي ّا ٍ هراسواتی هاًٌذ تازارچِ هی ضَد.

 

ضایذ در کٌار عثارت حیاط هذرسِ ، کلوِ ی تفریح تیطتر تِ رّي تیایذ ٍلی ّواًطَر کِ گفتِ ضذ ، ًثایذ آى را از ًتیجِ:

ٍ تایذ تِ اّویت آى پی ترد کِ ضایذ قذم فرد هْوی تر رٍی آى تاضذ ٍ ها تی خثر  دیگر قسوت ّای هذرسِ دست کن گرفت

 آیٌذُ ی اٍرا تغییر دّین تا رٍش ّایی کِ گفتِ ضذ!از آى 

 
 

 

 
 

 


