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بچِ وِ بَدم هبدرم هزا بِ آضپشخبًِ هیفزستبد تب دستوبل یب ًوىذاًی را وِ یبدش رفتِ بَد سز سفزُ ببزد ،پیذا وٌن .اٍ
ّیچٍلت ًطبًی درستی ًویداد .هي ٍسط آضپشخبًِ هیایستبدم ٍ بزای ایي وِ ًطبى دّن دًببل ّوبى چیش هیگزدم بِ
دٍرٍبزم ًگبُ هیوزدم .احتوبال ًگبّن خیلی ببالتز اس ٍسبیل آضپشخبًِ بَد .طبیعی است ٍلتی آدم ّذفی رٍی سهیي
ًذارد ًگبُ ّویي جَر ببال ٍ ببالتز هیرٍد.
در ّویي هَلع هبدرم گلَلِای بِ طزفن ضلیه هیوزد .اٍ تفٌگ ًذاضت .فمط یه ولوِ بِ طزفن پزتبة هیوزد.
«آٍارا».
آٍارا هثل ببرٍت بَد ٍ صذایی وِ ولوِ تَی آى بَد وبر یه فطٌگ را هیوزد .تي آدم را سَراخ هیوزد .للبن اس وبر
ًویایستبد .هیتَاًستن حزوت وٌن ٍلی هطوئٌن یه جبی بذًن اس وبر هیافتبد .چَى دیگز بب ّوبى ضىل ٍ لیبفِای وِ
رفتِ بَدم بزًویگطتن .گیج ٍ گَل ٍ هفلَن سز سفزُ هیًطستن.
حبال پسزم ٍسط آضپشخبًِ ایستبدًُ .طبًی وفگیز را تىزار هیوٌن .آضپشخبًِ هب وَچه است ٍ ّز چیش جبی هطخصی
دارد ٍلی تب ایي لحظِ چیشی پیذا ًىزدُ است .تفٌگن را بزداضتِام ٍ خیلی دلن هیخَاّذ پسز دُسبلِای را وِ لبدر بِ
پیذا وزدى یه وفگیز ًیست ًمص سهیي وٌن .حبال هیفْون هبدرم چِ هیل ضذیذی بزای ضلیه وزدى داضت .هطوئٌن
صذای سَت گلَلِ را یه لحظِ بعذ خَاّن ضٌیذ .ولوِ اس دّبى هي تب تي ًزم اٍ فبصلِ ووی دارد .پسزم دستّبیص را
اس ّن ببس هیوٌذ .ضبًِ ببال هیاًذاسد ٍ هیگَیذ وَ؟ پیذا ًویوٌن.
در چْزُاش ّیچ تالضی بزای جستٍجَ ًیست .بِ جبیص چیش دیگزی است .درهبًذگی .دارد بیچبرُ هیضَد .اهزٍس اٍ
سِ ببر بیچبرُ ضذُ است .دفتز توزیٌص را صبح ٍلت رفتي بِ هذرسِ گن وزد ٍ بیچبرُ ضذ .جَاة تمسین حسببص را
پیذا ًىزد ٍ بیچبرُ ضذ .سى ّوسبیِ بِ جبی پس دادى تَپ ،تىِ تىِاش وزد ٍ اٍ بیچبرُ ضذ ٍ .حبال ببس دارد بیچبرُ
هیضَد .تحول دیذًص را ًذارم .دًذاىّبین را رٍی ّن فطبر هیدّن ٍ ضوزدُ ٍ آرام هیگَین.
«پسزم ببس ّن بگزد».
پطتص را بِ هي هیوٌذ ٍ وطَّب را ببس ٍ بستِ هیوٌذ .تفٌگن را بِ طزفص ًطبًِ هیرٍم ٍ آهبدُ ضلیه وزدى هیضَم.
اگز بزگزدد ٍ ببس ّن پیذا ًىزدُ ببضذ بِ اٍ خَاّن گفت آٍارا.
ّویطِ آرسٍ داضتن یه بچِ سبز ٍ سرًگ داضتِ ببضن .یه بچِ چببه هثل فسملی تَی لصِّبٍ .لی بچِ هي وٌذ است.
ّویطِ آخزیي لحظِ یبدش هیافتذ وِ ببیذ دستطَیی بزٍد .یه لٌگِ جَرابص را هیپَضذ ٍ تب پَضیذى آى دیگزی خذا
هیداًذ چٌذ تب وبر دیگز هیضَد وزدً .ینلزى یب بیطتز السم است تب صَرتص را بطَیذ ٍ سز سفزُ بٌطیٌذ.
بب خَدم فىز هیوٌن ًىٌذ پسزم بِ دستِ آٍاراّب تعلك داردً .فسن ببال ًویآیذ .دردی هثل بزق اس توبم تٌن عبَر هیوٌذ.
اٍ ببیذ ّویطِ هٌتظز فزٍ ریختي چٌیي ولوِّبیی بز سز ٍ رٍیص ببضذ .گلَلِّبی هسلسل اس طزف آدمّب ،ببجِّبی
تلفي ،اتَبَسّبً ،بًَاییّب بِ طزفص ضلیه هیضَد ٍ پسزم ًویداًذ اس وذام جْت ببیذ بزٍدّ .ز ببر یه جبی بذًص اس
وبر هیافتذ .حبال دیگز لذ ٍ لَارُ خَدش را ًذارد .لٌگ لٌگبى هیرٍد ٍ ....
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پسزم رٍ بِ هي هیوٌذ ٍ وفگیز را ببالی سزش تىبى هیدّذ.
«پیذا وزدم هبهبى».
تفٌگن را وٌبر دستن هیگذارم ٍ ًفسی اس سز آسَدگی هیوطن.
.

