هي شاًس داشتن کِ خیلی صٍد با کاهپیَتش آشٌا شذم .دس ششکتی کاس تایپ هیکشدم ٍ دستن تٌذ بَد .اص ّواى هَقع بِ
هضایای ًَشتي دس کاهپیَتش پی بشدم ٍ دیگش با خَدکاس ٍ هذاد ًویًَشتن .سشعتن دس ًَشتي با سشعتن دس فکش کشدى بشابش
بَد ٍ ًتیجِ ّویشِ سضایتبخش بَد .کاهپیَتش اهکاًات صیادی بشای ًَشتي فشاّن هیکشد .ایي اهکاًات دس ًَشتي
بخظَص دس ًَشتي سهاى صیاد بِ کاس هیآهذ .جابجا کشدى تکِّایی اص هتي ٍ حزف کشدى ٍ رخیشُ کشدى ٍ دسست
کشدى ًسخِّای هتعذد اص یک هتي ،کاس سا سشیعتش پیش هیبشد.
اص ّواى ابتذای کاس ادبیام ششایظ صًذگیام عَسی بَد کِ ًویتَاًستن دس ساعات هٌظن ٍ هشخظی کاس کٌن .هجبَس
بَدم ٍظایف دیگشم سا سشیعتش اًجام بذّن کِ بتَاًن دس صهاى طشفِجَیی کٌن ٍ هعوَلاًٌ دس آى صهاىِ بِ صحوت بذست
آهذُ یا خستِ بَدم ٍ یا هیل ٍ اسادُ کافی بشای کاس ًذاشتن ٍلی چاسُ دیگشی ّن ًذاشتنّ .ویي ٍقتّای اضافی هفیذ ٍ
غیشهفیذ تٌْا فشطتن بشای خَاًذى ٍ ًَشتي بَد .دس ٍاقع ّیچگاُ ًظن ٍ اًضباط ًَیسٌذُّای حشفِای سا تجشبِ ًکشدُام.
هوکي است یک سٍص طبح ٍقت داشتِ باشن ٍ سٍص دیگش ظْش ٍ یا شب .گاّی هیشَد کِ دس عَل سٍص حتی ًین ساعت
ّن ًویتَاًن کاس کٌن .اص بابت هکاى ّن ّویي دشَاسی سا داشتنّ .یچٍقت جای هشخض ٍ خاطی بشای ًَشتي
ًذاشتن .اگش ّن جای ثابتی بشای خَدم جَس هیکشدم بالفاطلِ تَسظ دیگشاى اشغال هیشذ .بشای ّویي ّیچ عادت
خاطی دس هي شکل ًگشفت.
ّویشِ دٍست داشتن بِ کتابخاًِ بشٍم یا ساعتّای هتوادی دس اتاق دًجی کاس کٌن ٍلی ایي کاس عوالًٌ هوکي ًبَد.
ٍقتی بعذ اص سالّا تَاًستن ساعات صیادی سا دس کتابخاًِ بگزساًن دیگش دیش شذُ بَد .توشکض لصم سا ًذاشتن .بعضی
ٍقتّا اتاق خلَتی گیشم هیآهذ ٍلی فایذُ ًذاشت .اًگاس با شلَغی بْتش کٌاس هیآهذم .دس شلَغی ٍ صًگ تلفي ٍ صًگ
دس ٍ سفتٍآهذ بچِّا ٍ ّوسایِّا ٍ ها بیي دُ کاس دیگش ساعت خلَتی گیش هیآٍسم ٍ هیًَیسن.
لپتاپ بشاین هثل یک دفتش یادداشت سیاس است ٍ هیتَاًن آى سا با خَد بِ جاّای هختلف ببشم ٍ بعضی ٍقتّا حکن
یک فضای بستِ ٍ خظَطی سا داسد با ایي حال هَجب شکل گشفتي عادت خاطی دس هي ًشذ.

