مو به مو
ايَة كِ اس سفز هيآيذ ثزاين ضلَار لي هيآٍرد .ثب ثلَس ثلٌذ ٍ دهپبيي ٍ كلي هبجزا .هيداًذ كِ خزيذارش ّستن .ثرزا
ّويي لصِّب را هيگذارد ثزا ٍلتي كِ ثچِّب خَاثٌذ .آىٍلت خيلي آّستِ ضزٍع هيكٌذ اس هبجزاّب كبرگزّب گفتي.
هبجزاّب ثيطتز ًبهَسي است .دسد ٍ لبچبق ّن ّست ٍلي آًْب ًوك ًذارًذ .ايَة ايٌذفعِ كِ اس سفز آهذ لصِ ّبضن را
ثزاين گفت.
«ّبضن ريشُ هيشُ استٍ .لي سًص ّيکلي دارد».
ايَة دستّبيص را اس ّن ثبس هي كٌذ.
«ثِ ايي گٌذُگي».
ثْص هيرسبًٌذ كِ سًص سزٍگَضص هيجٌجذ ٍلي ّبضن عيي خيبلص ًيست .ثِ كتاش ًويرٍد .خَدش را ثِ ًطٌيذى
هي سًذ .يب خيلي خبطز سًص را هيخَاّذ يب جزئت ًذارد ثب اٍ ثزخَرد كٌذ .هزدم فکز هيكٌٌذ دٍهي درستتز است ٍلري
ايَة هيگَيذ حذس اٍلي ثب حبل ٍ رٍح ّبضن ثيطتز جَر درهيآيذ .هسئلِ آًمذر گٌذُ هيضرَد كرِ ثزادرّرب سى ٍارد
هعزكِ هيضًَذ ٍ اس ّبضن هيخَاٌّذ سى را ثکطبًذ پطت سبختوبىّبيي كِ تبسُ اسکلتثٌذ ضبى توبم ضذُ.
«ّبضن ايي كبر را هيكٌذ؟»
«خت ّز كس جب اٍ ثَد هيكزد».
«ثعذ ّن هيايستذ ٍ توبضب هيكٌذ؟»
ايَة گفت:
«ايي جبيص را ديگز ًويداًنٍ .لي ثزادرّب دٍرُاش هيكٌٌذ .سًك خيلي لَ است .ثزا ّويي خيلي طَل هريكطرذ
كبرش را ثسبسًذ .سى ثب چٌگ ٍ دًذاى هيافتذ ثِ جبًطبى .ثعذش ّن تب هيتَاًذ فحص ٍ ثذٍثيزاُ هيگَيذ ٍ داد ٍ فزيبد
هيكٌذ».
«كسي ثِ فزيبدش ًويرسذ؟»
«ّيچ كس دخبلت ًويكٌذ .آى جب ايي يك جَر رسن است».
«خت ثعذ چي هيضَد؟»
«ّيچ چي .سًك را تکِ پبرُ هيكٌٌذ ٍ ثزادرّب ّن حسبثي آش ٍ الش هيضًَذ».
ّز دٍ سبكت هيضَين .سل هيسًن ثِ سبيِ جبًَرضکلي كِ رٍ ديَار افتبدُ .ايَة دستّبيص را سيز سز جفرت كرزدُ
است.
«ّيچ چيش ثذتز اس رسَايي ًيست».
ايَة ّويطِ ايي حزف را هي سًذ .اس ثي پَلي ًويتزسذ .اس ثيكبر  ،اس هزض ٍ ثذثختي ّن ٍلي اس رسَايي هيتزسرذ.
ثزهي گزدد ثِ طزفن .حبال پطتص ثِ چزاغ خَاة است ٍ صَرتص در تبريکي استٍ .لي ثزق چطنّبيص را هيضَد ديذ.
«هيداًي هي اگز جب ّبضن ثَدم چکبر هيكزدم؟»

ادا ايَة را درهيآٍرم.
«سزت را هيثزيذم ٍ هيگذاضتن رٍ سيٌِات».
ثبسٍيص را حلمِ هيكٌذ دٍر سيٌِام ٍ هيخٌذد.
«ًِ ثبثب ايي كبر را ًويكزدم».
سبكت هيضَد .ثزهيگزدم طزفص ٍ دست هيسًن ثِ ريطص كِ اس ٍلتي آهذُ فزصت ًکزدُ ثتزاضذ.
«چي ضذُ پطيوبى ضذ ؟»
چطنّبيص را هيثٌذد .صذايص آرام است .ثبسٍيص را كوي ثبالتز هيآٍرد.
«ايي كبر ٍحطيگز است».
خٌذُام هيگيزد.
«اٍُ اٍُ».
دست سٌگيٌص را ثلٌذ هيكٌن ٍ كوي جبثجب هيضَم .اهب ثبس حلمِ ثبسٍيص رٍ گزدًن است.
«خت ثگَ ثجيٌن تَ چکبر هيكٌي؟»
خَاة آلَد هيگَيذ:
«گفتِام كِ .كبر هيكٌن خيلي ثذتز اس سز ثزيذى .دردش خيلي ثيصتز است».
دستن را دراس هيكٌن ٍ كبسِ چزاغ خَاة را ثبال هيگيزمًَ .رش صَرت ّز دٍيوبى را رٍضي هيكٌذ.
«هثال چکبر هيكٌي؟»
«حبال ًويگَينٍ .لتص ثزسذ خَدت هيفْوي».
«هثل ايي كِ هطوئٌي ٍلتص هيرسذ».
ثب چطن ثستِ هيخٌذد ٍ حلمِ دٍر گزدًن را سفتتز هيكٌذً .فسّبيوبى ثِ ّن هيخَرد.
هيگَيذ:
«حبال ًَثت تَست سٍد ثبش تعزيف كي».
گًَِام را تٌذ هيثَسذ.
«هَ ثِ هَ».
ضزٍع هيكٌن ثِ حزف سدى ثذٍى هي ٍ هي .ايي كبر را ثب آراهص سيبد هيكٌن .هَاظجن كِ ًفسّبين كٌذ يب تٌذ ًطَد .اس
هذرسِ رفتي ثچِّب هي گَين ٍ اس خزاة ضذى لجبسطَيي ٍ آٍردى تعويزكبر ثِ خبًِ .در ّويي حربل پطرتص را ًرَاسش
هيكٌن .ايي كبرم اٍ را ثِ خلسِ هيثزد .ثعذ ًَثت هيرسذ ثِ هْوبًْبيي كِ اس ضْزستبى آهذُاًذ .آخز سزّن جبّبيي كِ
رفتِام .حتي هشاحن تلفٌي را اس للن ًوياًذاسم .سبكت هيضَم .دّبًص ثبس هبًذُ ٍ ًفسّبيص ثِ گرزدًن هريخرَرد .ثرب
فطبر كِ ثِ استخَاى پطت گزدًن ٍارد هيكٌذ هيفْوبًذ كِ ثيذار است ٍ هيخَاّذ كرِ اداهرِ دّرن .هريرسرن ثرِ
هبجزاّب اطزافيبى اس جولِ دعَاّب خبلِ ثب ضَّزش .ثب چطن ثستِ هيپزسذ:
«هشاحن چي ضذ؟»

ًويگَين ّيچ چي ،طَر ًطذً .ويخَاّن فکز كٌذ كِ دارم طفزُ هيرٍم .اس ًَ ضزٍع هيكٌن ثِ گفرتي اس تلفري اٍل
هشاحن ٍ سًگ ثعذ اش .ثِ هبجزا عومش ٍ خبًِ سبلوٌذاى كِ هي رسن هطوئي هيضَم كِ خَاثيذُ .آّسرتِ اس سيرز
حلمِ ثبسٍيص ثيزٍى هيخشم .چزاغ خَاة را سز جب اٍلص ثزهيگزداًن ٍ صبف هثل هزدُ دراس هيكطن ٍ فکز هيكٌن
كِ ايَة درٍغ هيگَيذ .سز ثزيذى دردش اس ّوِ چيش ثيطتز است .گزدًن را لوس هيكٌن .ثعذ دستّبين را اس دٍ طزف
ثذًن آٍيشاى هي كٌن .ثذًن را يك ثِ يك ضل هي كٌن .چطنّبين را هيثٌذم ٍ رٍ اًگطت ضست پبين توزكش هيكٌن
ٍ ثعذ رٍ اًگطت ثعذ  .سعي هيكٌن ثِ ّز جب ديگز غيز اس گزدًن فکز ثکٌن .خيلري سٍد هَفرك هريضرَم رٍ
اًگطتّب پبين توزكش كٌن .حبال ديگز درد را حس ًويكٌن.

