
 !!را بَ هادرم گفتن، چَ اتفالی افتاد؟ تو عشق ماجرای هی داًی، رّسی کَ

 ...اصأل بگذار اس اّل بزایت بگْین
یت را کَ باس هیکٌی اًگار چٌذسال بشرگتز هی ضْی... هی لبل اس ایٌکَ حزفی بشًن هُْاین را باس کزدم ّ رّی ضاًَ ام ریختن هادرم گفتَ بْد هُْا

 ... خْاستن ّلتی اس عطك تْ هی گْین بشرگ باضن
هادر اگز  بعذ اس آى دّ استکاى چای ریختن، بیي خْدهاى بواًذ اها دستن را سْساًذم ّ ًتْاًستن بگْین آخ، بلکَ دلن آرام بگیزد، هجبْر بْدم؛ چْى

 ... ر ًوی کزدهی فِویذ بشرگ ضذًن را باّ
یذ دست سْختَ أم را سیز سیٌی پٌِاى کزدم، چای را همابلص گذاضتن ّ کٌارش ًطستن، عطمت تْی دلن هثل لٌذ آب هی ضذ ّ ًوی داًستن اس کجا با

 .....ضزّع کٌن
 "باتزدیذ گفتن:"هادرجاى، اگز آدم عاضك باضذ سًذگی چمذر دلٌطیي تز بز آدم هی گذرد، ًَ؟

عیٌک هطالعَ را اس چطوص بزداضت ّ ًگاُص را بَ هُْاین دّخت، اًگار کَ حساب کار دستص آهذٍ باضذ، ًگاُص را اس هي گزفت ّ بیي گل 

 .ُای لالی، گن کزد
ذیذى ُا ّ عطك" چیش عجیبی است دختزکن، اًگار کَ جِاًی را تْی هزدهک چطوت داضتَ باضی ّ دیگز ُیچ ًبیٌی، ُیچ ًخْاُی ّ با توام ً"

عطك اها خطزات خاظ خْدش را دارد، عاضك کَ باضی بایذ اس خیلی چیشُا بگذری، گاُی اس خْضی ....ًخْاستي ُا باسُن ضاد باضی ّ دلخْش

 ... ُایت، گاُی اس خْدت، گاُی اس جْاًی ات
 : دستی بَ هُْای کْتاُص کطیذ ّ اداهَ داد

 ... عاضمی بزای بعضی ُا فمط اس دست دادى است
 ...بزای بعضی ُا ُن بذست آّردى...اها هي فکز هی کٌن سًِا بیطتز اس دست هی دٌُذ

 ... گاُی هُْایطاى را، کَ هبادا تار هْیی در غذا، هعطْق ضاى را بیاسارد
 ..گاُی ًاخي ُای دستطاى را، کَ هبادا تویش ًباضذ ّ هعطْلَ ضاى را ًاراحت کٌذ

 .. ا عْض هی کٌٌذگاُی عطزضاى را تْی آضپشخاًَ با بْی غذ
 ..." دستطاى را هی سْساًٌذ ّ آخ ًوی گْیٌذ

 .هکث کزد ّ سْختگی رّی دستص را با اًگطت پْضاًذ
 !!گاُی ًوی خزًذ، ًوی پْضٌذ، ًادیذٍ هی گیزًذ کَ هعطْلَ ضاى ًاراحت ًطْد"

 تاسٍ هاجزا اداهَ دار تز هی ضْد ّلتی سًِا حس هادری را تجزبَ هی کٌٌذ،
 ..بشرگتز با فذاکاری ُایی کَ در سباى ًوی گٌجذ عطمی صذ بزابز

 .."دختزکن عاضمی بالی جاى آدم ًیست، اها اگز سّدتز اس ّلتص بَ سزت بیایذ اس پا در هی آیی
 ...ملبخٌذی سدم، اس جاین بلٌذ ضذم ّ بَ اتالن رفتن، جای سْختگی رّی دستن ّاضح تز ضذٍ بْد، رّ بَ رّی آیٌَ ایستادم ّ بَ خْدم ًگاٍ کزد

 !!عاضمی چمذر بَ هي ًوی آهذ، هُْاین را بافتن، دلن هی خْاست دختز کْچک خاًْادٍ بواًن، بزای بشرگ ضذى سّد بْد ...خیلی سّد


