
پیشصى خویذٍ غوگیي سّ ُوشاُی کشدم تا ایغتگاٍ تاکغی ُای هحالتی. تْ هیذّى ؽلْغ ُفت تیش، التالی هاًکي ُای هاًتْپْػ الل، 

 .ّ هاًکي ُای صًذٍ دس حال عثْسی کَ تَ التواط صى تشای کوک گشفتي ّ تشدى تاسػ تا ایغتگاٍ تاکغی تی اعتٌا تْدى

 .ؽیک پْؽی کَ سّحؾْى کش ّ کْس تْدهاًکي ُای هشدٍ ؽشف داؽتي تَ آدهِای 

تاس پیشصى، اها تواهؼ یَ جعثَ پالعتیکی عثک تْد کَ هی گفت تْػ جْساب ّ ؽْستَ ّ گل عش. گفت هی سٍ اص تاصاس هی خشٍ، 

 ... ایٌجا هیفشّؽَ ّ اجاسٍ اتاقؼ سّ دسهیاسٍ، تَ ؽِش

 .ًپشعیذم اص تچَ ُاػ، دلن ًیْهذ

گفت هغاصٍ داسُا ُْاؽْ داسى، اها هشدم اریتؼ هی کٌي. گفت تایذ سّصی ُضاس تاس تَ جًّْای هعتاد تْضیح تذٍ کَ عاقی ًیغت، هْاد 

 .... ًویفشّؽَ. گفت هشدم دّ عاعت تغاطؼ سّ صیش ّسّ هی کٌي، تعذ ُن هیشى

 .ؽکل صى تی کظ آخ اص صذای آسّم هحضًّؼ. اس صْست تکیذٍ دسدهٌذػ. ؽکل غن تْد. ؽکل هادس.

 .دم ایغتگاٍ خلْت تاکغی، تَ ساًٌذٍ گفتن: ایي صى تاس ُوشاُؼ داسٍ، تزاس جلْ تؾیٌَ

 .تا لحي صؽتی گفت: تاس هال ّاًتَ داداػ

 .گفتن: تزاس عقة تؾیٌَ، هي دّ ًفش حغاب هی کٌن

 .... گفت: تْ هیذٍ

دعتن هؾت ؽذ کَ صْستؼ سّ تتشکًَْ، اها یاد ؽیٍْ ُای کٌتشل خؾن افتادم کَ هؾاّسم عَ هاَُ داسٍ صّس هیضًَ یادم تذٍ. هؾتن سّ 

 ... تاص کشدم، تَ ایي فکش کشدم کَ ایي ساًٌذٍ ُن دسعت اًذاصٍ هي ّ ایي پیشصى تذتختَ. تعذ تاکغی تعذی سّ تشاػ دستغت گشفتن. سفت

خْتی تاؽن، ًَ. حتا ؽک داسم کَ اصال آدم تاؽن. اها، هی تشعن اص جواعتی کَ اص کٌاس صًی کَ کوک هی خْاد، صى ًَ کَ هي آدم 

خویذٍ ای کَ کوک هی خْاد، صى خویذٍ تیکغی کَ کوک هی خْاد، سد هی ؽي. اص جواعتی کَ یاد گشفتي دسدُای ُوذیگشّ ًثیٌي ّ 

 ..... اص ایي تیشحوی اجتواعی. اص ایي جاهعَ هتٌفش اص خْد ّ اص ُوَ .معیج فالکت فقط ّ فقط خْدؽْى سّ تثیٌي . اص ایي

 .اّهذم عوت خًَْ، تا چؾوِایی کَ هی عْخت. توْم ساٍ تَ خْدم فکش کشدم

 ....... پیشهشد غوگیٌی، گْؽَ یَ هیذّى ؽلْغ، صّسػ تَ تاسػ ًوی سعَ، ّ اص ُشکغی کوک هی خْاد کغی صذاؽْ ًوی ؽٌٍْ

 


