
 داستان معامله گر و بزرگراه

متتاد د.تتو  او بتتا زرعا از  روزی استتتتتتتتتاد صتتارمیتتا د تتتتتترگی ما گگرد درد بزرگا را بتته  تتتتتتتاگردا  

ادیبان صشیر زاما صه صو.ا  لیغ درمت  دا شتویما   به ویمه  ت ر ما رو ود در صیار ن ت درمت و

 .صیار  را رد ما  ی ود مک ادیبان عرمض با دردد باال ما گت با سرعت .ای فیق العاده باال از

دست چک خید را بگرون ما  .ره دا شویمان از امت اقوام صارمیا متعوب ما  ی ود در امت وال صارمیا

ا صردن سیگا در مگان آن ما گذارد و به از امض ده .زار دالر روی آن ما  یمستو و بعو  آورد و مبلغ

صارمیا به دا شتتتتتتویما   ما گیمو .رصستتتتتتا صه بتیا و به آ  ر   .آن ستتتتتتیی بزرگراه نردان ما صیو

 .را بردارد ازازه دارد مبلغ آ را  قو صیو بزرگراه برود و چک

 ار تتو ما صیودا شتویی  .ره با چشترا ا دعوب آور به مدومگر  گاه ما صییو در امت وال صارمیا رو به

ا وام  و.و  ستت ب به گی تته ای ما رود و  و در گیش او ما گیمو میاظب باش صستتا صار اورقا ه ای

 . روع به صشگون نگپ خید ما صیو

زمادی را به زگب ما ز یو  دا شتتتتتتویمان صه به خگال امیده امت صار راوتا خیا.و بید و به زودی مبلغ

عبیر از بزرگراه را دا تتتتتت با بیق مرتو  صوام ق تتتتومیضتتتتیع را ستتتتتاده ما گگر و ولا .ربار صه .ر 

و در   امت می تر  مگشتو و وتا مدا دو   ر از دا شویمان   میازه ادیمبگل .ا و ما درمز  تومو آ  ا

 صار خ ر اصا را دا تتیو به دیصتگه بقگه می ر   و و  ساعت ا گذ ت ولا .ییز صسا صه ق تو ا وام

عبیر از بزرگراه به  د تتتتیر نگوا صردن مالا امت در برای  تیا ستتتتته بید میفد  تتتتیدد عوه ای .ی به

 .نامگت در رفته بید و ولا از آ  ا  گز خبری  شوه بید

راه برسا و ولا با بیق  در امت مگان مدا از دا شتویمان در مک لاهه خا  دیا ستت خید را به مگا ه

ساعت از دالش و ا تهار  ۵می تر  ما  ید   چرخ با ووشتت درام از ادامه راه ۸۱ تومو مک درملا 

ی بلیو  تتون  وا تتتیو  در امت وال صارمیا با قوم  شتتستتته بید و و  ا گذ تتته بید و .ره خستتته در صیاری

 .آ سیی بزرگراه ما رود و برگه چک را بر ما دارد و باز ما گردد .ای سرمع به

مقابلشتتتان امستتتتاد دازه  دا شتتتویمان خستتتته متیزه امت صار صارمیا  شتتتو و و .یگاما صه استتتتاد تتتان در

مو مت در امت آزمین طرع  تتتتتترا را به گی ف رگو و او چک را بردا تتتتتتته  صارمیا به دا شتتتتتتویما   ما

ولا از زاما صه امران دا تتتی تاا ا ستتان صی صتتبر استتت ما  باالدرمت وو خید در بیده آزمام  گذا تتتی

 . را دیا و به امت نیل برسو دا ستی صسا از  را
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رستتگون ستتاعاا صی   تترا خیددان را بستتگار خستتته صردمو ولا مت با آرام   شتتستتته بیدم و میتهر فرا

بر بزرگراه مشرفگت دا ته با ی و در مک   تون عبیر و مرور  توم و به د گه باال رفتی دا از باالووی 

 .صردم و چک را بردا تی لاهه خا  با آرام  از بزرگراه عبیر

به د رمح  با وارن بافت و دعوادی از دوستتتان مشتتترصران ۸۸۱۸میضتتیع وقتا صه مت در ستتال  .رگت

بامو به آن طر  ما نرمومید  ه لب زیی آبا رستتتتتتگومی صه صرا ن ت بید ورفتته بیدمی اد اق افتادد ما ب

گرفت ولا دموم وارن با ویصتتتله و با آرام  به  خین مت نرموم ولا استتتتنیان صیاری نامی بستتتگار در

زیی بارمک مگشو راوت و قوم ز ان از آن عبیر صرده بید  امیوا بید  صرا دوردر رفته بید و زاما صه

اطالعاا  :دمگری را در معامله گری ماد گرفته بیدمد آری درد صتتتبر  افراچارابزرگ  صه مت درد

 (صاملا از وارن بافت در صتان گلیله برفا به چاپ رسگوه

صه  را با صرا صبر و  امت آمیخته را امروز با  را به  دل دمگری ازرا صردم البته صرا خ ر اک در

بیشتتگیگو و به ما یو مت میتهر میقعگت  ی تته ایگ  دگز .ی تتا ما دیا ستتتگو به زای خستتته صردن خید

 .میاسب با گو

صستتب وروا از آن با  بازار.ای مالا ما یو .رگت بزرگراه  تتلیغ و نر دردد استتت و اگر بنیا.ا برای

نا در بازار.ای مالا برای صستتب نیل  تترا  گوار به آن بز گو مادیم به فیا .ستتتگو  دالش .ای نا در

صتتتیردگده صتتتبر و دارل و ا تهار صشتتتگون برای دشتتتدگل  قاط  گدیو دراز مستتتگر اصتتتلا مارصت دور م

بازار از ا.رگت بگشتتتری بر خیردار استتت  آمیزش اصتتلا مت برای  تترا صتتبر  میاستتب برای ورود به

 بید

 دار ما صیو امت  مک  تگر مردت استت برای  تدار خید ستاعت ا وقت صتر  صیو ولا وقتا اقوام به

خرگیش صیچک ب ا  رگو.ود .و  او   تتید و آن میقع دمگر  تتگر بهمیضتتیع با زومت درام د بال ما 

 .با و وگیا اا در ت است صه ارزش امت صبر را دا ته

 ..… امت سری داستا  ا ادامه دارد
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