
داعتاى هي اص صهاى تْلّذم ؽشّع هی ؽْد. تٌِا فشصًذ خاًْادٍ تْدم؛ عخت فمیش تْدین ّ تِی دعت ّ ُیچ گاٍ ؿزا تَ اًذاصٍ کافی 

 .ًذاؽتین
سّصی لذسی تشًح تَ دعت آّسدین تا سفغ گشعٌگی کٌین. هادسم عِن خْدػ سا ُن تَ هي داد، یؼٌی اص تؾماب خْدػ تَ دسّى تؾماب 

لیيهي سیخت ّ گفت: ف ّّ  .گفت مادرم که بود دروغی شصًذم تشًح تخْس، هي گشعٌَ ًیغتن ّ ایي ا

صهاى گزؽت ّ لذسی تضسگ تش ؽذم. هادسم کاسُای هٌضل سا توام هی کشد ّ تؼذ تشای صیذ هاُی تَ ًِش کْچکی کَ دس کٌاس هٌضلواى تْد 

ّْ خْتی داؽتَ تاؽن  .هی سفت. هادسم دّعت داؽت هي هاُی تخْسم تا سؽذ ّ ًو
یک دفؼَ تْاًغت تَ فضل خذاًّذ دّ هاُی صیذ کٌذ. تَ عشػت تَ خاًَ تاصگؾت ّ ؿزا سا آهادٍ کشد ّ دّ هاُی سا خلْی هي گزاؽت. 

لی سا تذسیداً خْسدم ّّ  .ؽشّع تَ خْسدى هاُی کشدم ّ ا
د کَ اّ ُن هؾـْل خْسدى اعت. هادسم رّسات گْؽتی سا کَ تَ اعتخْاى ّ تیؾ هاُی چغثیذٍ تْد خذا هی کشد ّ هی خْسد؛ دلن ؽاد تْ

هاُی دّم سا خلْی اّ گزاؽتن تا هیل کٌذ. اّها آى سا فْساً تَ هي تشگشداًذ ّ گفت: تخْس فشصًذم؛ ایي هاُی سا ُن تخْس؛ هگش ًوی داًی 

 کَ هي هاُی دّعت ًذاسم؟
 .گفت تَ هي مادرم که تْد دروغی ّ ایي دّهیي

هی سفتن ّ آٍ دس تغاط ًذاؽتین کَ ّعایل دسط ّ هذسعَ تخشین. هادسم تَ تاصاس سفت ّ تا لذسی تضسگتش ؽذم ّ ًاچاس تایذ تَ هذسعَ 

 .لثاط فشّؽی تَ تْافك سعیذ کَ لذسی لثاط تگیشد ّ تَ دس هٌاصل هشاخؼَ کشدٍ تَ خاًن ُا تفشّؽذ ّ دس اصای آى هثلـی دعتوضد تگیشد
ْد ّ هي دس هٌضل هٌتظشػ تْدم. اص هٌضل خاسج ؽذم ّ دس خیاتاى ُای ؽثی اص ؽة ُای صهغتاى، تاساى هی تاسیذ. هادسم دیش کشدٍ ت

 .هداّس تَ خغتدْ پشداختن ّ دیذم اخٌاط سا سّی دعت داسد ّ تَ دس هٌاصل هشاخؼَ هی کٌذ
 .ًذا دس دادم کَ، هادس تیا تَ هٌضل تشگشدین؛ دیش ّلت اعت ّ ُْا عشد. تمیَ کاسُا سا تگزاس تشای فشدا صثح

 .فت: پغشم، خغتَ ًیغتنلثخٌذی صد ّ گ
 .گفت دروغ من به مادرم ّ ایي دفؼَ عْهی تْد کَ

تَ سّص آخش عال سعیذین ّ هذسعَ تَ اتوام هی سعیذ. اصشاس کشدم کَ هادسم تا هي تیایذ. هي ّاسد هذسعَ ؽذم ّ اّ تیشّى، صیش آفتاب 

 .عْصاى، هٌتظشم ایغتاد. هْلؼی کَ صًگ خْسد ّ اهتحاى تَ پایاى سعیذ، اص هذسعَ خاسج ؽذم
اد. دس دعتؼ لیْاًی ؽشتت دیذم کَ خشیذٍ تْد هي هْلغ خشّج تٌْؽن. اص هشا دس آؿْػ گشفت ّ تؾاست تْفیك اص عْی خذاًّذ تؼالی د

 .تظ تؾٌَ تْدم الخشػَ عش کؾیذم تا عیشاب ؽذم
هادسم هشا دس تـل گشفتَ تْد ّ ًْػ خاى، گْاسای ّخْد هی گفت. ًگاُن تَ صْستؼ افتاد دیذم عخت ػشق کشدٍ؛ فْساً لیْاى ؽشتت سا 

 .ػ. گفت: پغشم، تْ تٌْػ، هي تؾٌَ ًیغتنتَ عْیؼ گشفتن ّ گفتن، هادس تٌْ
 .ّ ایي چِاسهیي دسّؿی تْد کَ هادسم تَ هي گفت

تؼذ اص دسگزؽت پذسم، تأهیي هؼاػ تَ ػِذٍ هادسم تْد؛ تیٍْ صًی کَ تواهی هغّْلیت هٌضل تش ؽاًَ اّ لشاس گشفت. هی تایغتی تواهی 

 .شعٌَ تْدینًیاصُا سا تشآّسدٍ کٌذ. صًذگی عخت دؽْاس ؽذ ّ ها اکثشاً گ
ػوْی هي هشد خْتی تْد ّ هٌضلؼ ًضدیک هٌضل ها. ؿزای تخْس ّ ًویشی تشایواى هی فشعتاد. ّلتی هؾاُذٍ کشد کَ ّضؼیت ها سّص 

تَ سّص تذتش هی ؽْد، تَ هادسم ًصیحت کشد کَ تا هشدی اصدّاج کٌذ کَ تتْاًذ تَ ها سعیذگی ًوایذ، چْى کَ هادسم ٌُْص خْاى تْد. اّها 

 .یش تاس اصدّاج ًشفت ّ گفت: هي ًیاصی تَ هحثّت کغی ًذاسم. ّ ایي پٌدویي دسّؽ اّ تْدهادسم ص
دسط هي توام ؽذ ّ اص هذسعَ فاسؽ التّحصیل ؽذم. تش ایي تاّس تْدم کَ حاال ّلت آى اعت کَ هادسم اعتشاحت کٌذ ّ هغّْلیت هٌضل ّ 

ٍ تْد ّ دیگش ًوی تْاًغت تَ دس هٌاصل هشاخؼَ کٌذ. پظ صثح صّد عثضی تاهیي هؼاػ سا تَ هي ّاگزاس ًوایذ. عالهتؼ ُن تَ خطش افتاد

 .ُای هختلف هی خشیذ ّ فشؽی دس خیاتاى هی اًذاخت ّ هی فشّخت
ّلتی تَ اّ گفتن کَ ایي کاس سا تشک کٌذ کَ دیگش ّظیفَ هي تذاًذ کَ تاهیي هؼاػ کٌن. لثْل ًکشد ّ گفت: پغشم هالت سا اص تِش خْیؼ 

 .َ اًذاصٍ کافی دسآهذ داسمًگَ داس؛ هي ت
 .ّ ایي ؽؾویي دسّؿی تْد کَ تَ هي گفت

دسعن سا توام کشدم ّ ّکیل ؽذم. استمای ستثَ یافتن. یک ؽشکت خاسخی هشا تَ خذهت گشفت. ّضؼیتن تِتش ؽذ ّ تَ هؼاًّت سییظ 

صًذگی تذیؼی کَ عشاعش خْؽثختی  سعیذم. احغاط کشدم خْؽثختی تَ هي سّی کشدٍ اعت. دس سّیاُاین آؿاصی خذیذ سا هی دیذم ّ

 .تْد. تَ عفشُا هی سفتن
تا هادسم تواط گشفتن ّ دػْتؼ کشدم کَ تیایذ ّ تا هي صًذگی کٌذ. اّها اّ کَ ًوی خْاعت هشا دس تٌگٌا لشاس دُذ گفت: فشصًذم، هي تَ 

 .خْػ گزساًی ّ صًذگی ساحت ػادت ًذاسم
 .گفت من به مادرم که بود روغیّ ایي ُفتویي د

ادسم پیش ؽذ ّ تَ عالخْسدگی سعیذ. تَ تیواسی عشطاى دچاس ؽذ ّ الصم تْد کغی اص اّ هشالثت کٌذ ّ دس کٌاسػ تاؽذ. اّها چطْس هی ه

 .تْاًغتن ًضد اّ تشّم کَ تیي هي ّ هادس ػضیضم ؽِشی فاصلَ تْد. ُوَ چیض سا سُا کشدم ّ تَ دیذاسػ ؽتافتن
لّت حالن سا دیذ، تثّغوی تش لة آّسد. دسّى دل ّ خگشم آتؾی تْد کَ ُوَ اػضای دسّى سا هی دیذم تش تغتش تیواسی افتادٍ اعت. ّلتی س

 .عْصاًذ. عخت الؿش ّ ضؼیف ؽذٍ تْد. ایي آى هادسی ًثْد کَ هي هی ؽٌاختن
 .کٌناؽک اص چؾون سّاى ؽذ. اّها هادسم دس همام دلذاسی هي تش آهذ ّ گفت: گشیَ ًکي، پغشم. هي اصالً دسدی احغاط ًوی 

 .گفت من به مادرم که بود دروغی ّ ایي ُؾتویي

 .ّلتی ایي عخي سا تش صتاى ساًذ، دیذگاًؼ سا تش ُن ًِاد ّ دیگش ُشگض تشًگؾْد. خغوؼ اص دسد ّ سًح ایي خِاى سُایی یافت
ذاًیذ لثل اص آى کَ اص ایي داعتاى سا تشای کغاًی هی گْین کَ دس صًذگی اػ اص ًؼوت ّخْد هادس تشخْس داسًذ. ایي ًؼوت سا لذس ت

 فمذاًؼ هحضّى گشدیذ


