
دیى ٔ ضثٓا اص خستگی چُذیٍ سال پیص تٕد. يا دس یک خإَادِ خیهی فقیش دس یک دِ دٔس افتادِ ، تٕی یک کهثّ کٕچك صَذگی يی کشدیى. سٔصْا دس يضسعّ کاس يی کش

 .خٕاتًاٌ يی تشد
 ...کهثّ يا َّ اتاقی داضت، َّ اسثاب ٔ اثاثیّ ای، َّ َٕس کافی

ٌ تی دنیم تیطتش اص اص تشداضت يحصٕل آَقذس گیشياٌ يی آيذ کّ ضکى پذس ٔ يادس ٔ سّ تا تچّ سیش تطٕد. یادو يی آیذ یک سال كّ ًَی داَى تّ چّ عهتی يحصٕنًا

 .سانٓای پیص ضذِ تٕد، تیطتش اص ًْیطّ پٕل گشفتیى
َطاًَاٌ داد. ًّْ تا چطًٓای ْیجاٌ  آینه تیشٌٔ ٔ اص تٕش یّ عکس خیهی خٕضگم اص یك یك ضة ياياٌ رٔق صدِ یك يجهّ خاک خٕسدِ ٔ کُّٓ سا اص تٕی صُذٔق کطیذ

 ...، حاال کّ کًی پٕل داسیى، ایٍ ْى خیهی خٕضگم استبخریم را آینه صدِ عکس سا َگاِ يی کشدیى. ياياٌ گفت تیاییذ ایٍ

ٔقتی َذاضتیى، ایٍ ْیجاٌ اَگیضتشیٍ اتفاقی تٕد کّ يی تٕاَست تشایًاٌ تیفتذ. پٕل کافی ْى تشای خشیذش داضتیى. پٕل سا دادیى تّ ًْسایّ تا  آینه يا پیص اص ایٍ ْیچ ٔقت

 .سٔی، تاصِ اگش تُذ ساِ يی سفت تّ ضٓش يی سٔد آٌ آیُّ سا تشایًاٌ تخشد. آفتاب َضدِ تایذ حشکت يی کشد، اص دِ يا تا ضٓش حذاقم پُج فشسخ ساِ تٕد، یعُی یک سٔص پیادِ
عذ ًّْ دس کهثّ دٔس ياياٌ سّ سٔص تعذ ٔقتی ًّْ داضتیى دس يضسعّ کاس يی کشدیى، صذای ًْسایًاٌ سا ضُیذیى کّ یك تستّ سا اص دٔس تّ يا َطاٌ يی داد. چُذ دقیقّ ت

 !حسیٍ آقا، تٕ ًْیطّ يی گفتی يٍ خٕضگهى، ٔاقعا" يٍ خٕضگهى جًع ضذیى. ٔقتی تستّ سا تاص کشد ياياٌ أنیٍ کسی تٕد کّ جیغ صد : "ٔای ی ی ی...
 !زاتى، َّ ؟سا گشفت دستص ٔ َگاْی دس آٌ کشد. ًْیُطٕسی کّ سیثیهٓایص سا يی يانیذ ٔ نثخُذ سیضی يیضد تا آٌ صذای کهفتص گفت: آسِ يُى خطُى، ايا ج آینه تاتا

 !سفتّ ْاَفش تعذی آتجی کٕچیکّ تٕد: ياياٌ، ٔاقعا چطًٓاو تّ تٕ 
 !َگاِ يی کشد: يی دَٔستى يْٕاو سٔ ایُطٕسی يی تُذو خیهی تٓى يیاد آینه آتجی تضسگّ َفش تعذی تٕد کّ تا ْیجاٌ ٔ چطًٓای ٔسقهًثیذِ تّ

ستى اص سیخت افتادِ تٕد. ٔقتی يی داَیذ دس چٓاس سانگی یك قاطش تّ صٕستى نگذ صدِ تٕد ٔ تّ قٕل يعشٔف صٕ ...تا عجهّ آیُّ سا اص دستص قاپیذو ٔ دس آٌ َگاِ کشدو

سا تطکُى، ًْیُطٕس کّ داَّ ْای اضک اص چطًاَى سشاصیش تٕد تّ تاتا گفتى:  آینه تصٕیشو سا دیذو، یكٕٓ داد صدو: يٍ صضتى ! يٍ صضتى! تذَى يی نشصیذ، دنى يی خٕاست

 یعُی يٍ ًْیطّ ًْیٍ سیختی تٕدو؟
 .آسِ عضیضو، ًْیطّ ًْیٍ سیختی تٕدی -
 تٕ ًْیطّ يٍ سٔ دٔست داضتی؟إَٔقت  -
 .آسِ پسشو، ًْیطّ دٔستت داضتى -
 چشا ؟ آخّ چشا دٔستى داسی؟ -
 !چٌٕ تٕ يال يٍ ْستی -

 ًا دٔستى داسی؟سانٓا اص آٌ قضیّ گزضتّ، حاال يٍ ْش صثح صادقاَّ تّ خٕدو َگاِ يی کُى ٔ يی تیُى ظاْشو صضت است. آٌ ٔقت اص خذا يی پشسى : یعُی ٔاقع
 .جٕاتى يی گٕیذ: تهّٔ أ دس 

 ٔ ٔقتی تّ أ يی گٕیى چشا دٔستى داسی؟
 .تّ يٍ نثخُذ يی صَذ ٔ يی گٕیذ: چٌٕ تٕ يال يٍ ْستی

  


