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ّواى رٍسی وِ ػاضمت تَدم هثل یه پیطگَی تذتیي فىز ایي رٍس را وزدم .رٍسی را وِ احساساتن خطه تطَد
لطٌگیّا ّوِ تزٍد ٍ تزخَردّای ریش درنًاضذًی گٌذُ تطَد ٍ تشًذ تیزٍى .آى رٍسّا اضطزاب ًاپایذاریِ ّز چیشی در
دًیا ،گزیثاًن را گزفتِ تَد ٍ ٍل ًویوزدّ .واى رٍس وِ دیذم لثخٌذ سدی ٍ تَی لثخٌذت جوغ ٍ تفزیك تَد تا خَدم
گفتن ایي ّن اس آى چیشّایی است وِ هیسًذ ٍ ػطك را خزاب هیوٌذ .اها آًمذر ػاضمت تَدم وِ فىز وزدم طثیؼی
است یا اصال هْن ًیست .خیلی راحت دروت وزدم .آدم ٍلتی ػطك تَی دلص ّست درن وزدى تزایص راحت
هیضَد.
حاال دارم فىز هیوٌن چزا آى رٍس تا ایي ٍضَح یادم هاًذُ .التذ تا توام ٍجَدم تِ تَ دل ًثستِ تَدم یا ػطك هي اس ًَع
وَرش ًثَد ٍ آًمذر حَاسن تَد وِ تفْون داری حساب وتاب هیوٌی .حاال ّوِ چیش توام ضذُ .فمط فزٍضگاُ هاًذُ
است تا ًَر تٌذ سرد ٍ سفیذش ٍ هي وِ دارم دست هیوطن رٍی خش پالتَ ٍ تَ وِ دستّایت را وزدُای تَی
جیةّایت ٍ ًگاّن هیوٌی .واش ایي یىی ّن یادم هیرفت .هثل تیطتز چیشّایی وِ یادم رفتِ است .خاطزُّای
خَتی ّن ّست وِ هاًذُاًذ اها دیگز حسی تزًویاًگیشًذ .هثل آلثَم ضخص دیگزی است وِ ًگاُ هیوٌی ٍ ًظز
خاصی ًذاری .اها ػجیة است وِ آى صحٌِ هثل ػىسی اس آلثَم لذیوی ّوسایِ ًیست .سًذُ است ٍ حس دارد.
اس در وِ رفتین تَ ،چطون افتاد تِ پیزاّي هطىی خَشدٍختی وِ رٍی پیطخَاى پْي تَد ٍ فزٍضٌذُ هیخَاست تا
وٌذً .گاّن را سزیغ اس آى تزداضتنً .خَاستن فىز وٌی وِ هایل تِ خزیذش ّستن .خیلی ّوذیگز را ًویضٌاختین.
تزسیذم خیال وٌی اس تَ اًتظار خزیذش را دارم .حتی اًگطتّاین را جلَ ًثزدم وِ ًزهی پارچِاش را لوس وٌن؛ واری
وِ ّویطِ هیوٌن .تزای پٌْاى وزدى هیلن تَد وِ رفتن سزاؽ پالتَی هجلل ٍ گزاىلیوتی وِ صذ سال سیاُ ّن
ًویتَاًستن تپَضن ٍ تیاختیار دست وطیذم رٍی خشش ٍ ًگاّت وزدم .دستپاچِ خٌذیذی ٍ ًزم گفتی ایي ًویضَد.
ّواى جا ًپزسیذم چی ًویضَد یا چزا ًویضَد یا چزا تایذ چٌیي فىزی وزدُ تاضی.
فمط هتَجِ ضذم در فاصلِای وِ رفتن سزاؽ پالتَ آى ّن تِ غلط ،تَ تا سزػت تزق تا خَدت حساب وزدیٌَّ .س ّن
ًویداًن حزوت هي تَ را تِ اضتثاُ اًذاخت یا تجزتِ ٍ پیطذاٍری خَدت .درست ّواى هَلغ اًگار یىی در فزٍضگاُ
فالش سد ٍ ػىس ها دٍ ًفز را گزفت .ػىسی وِ لزار تَد سالّا تؼذ ًگاّص وٌن.
جَاب لثخٌذت را تا لثخٌذ دادم ٍ رد ضذم .فىز وزدم ایي ّن هثل ّشاراى لحظِ دیگز سًذگی است وِ هیگذرد .اها
ػجیة است وِ ًگذضت .تؼذ اس یاسدُ سال هیتَاًن در آى لحظِ سًذگی وٌن.

