پوست تخمه
برای رظیذى بِ ایي لحظِ زحوت زیادی وؽیذُام .در لحظات تٌْاییام با دلت یه وارگرداى طرحػ را ریختِامّ .ر
رٍز صذ بار از اٍل تا آخرغ را اجرا وردُام ًِ .تا آخرغ را ًِّ .ویؽِ از ًیوِّای راُ برگؽتِام .ؼایذ بِ خاطر ّیجاى
زیاد ؼرٍعػ وِ ظیرابن هیورد .هیداًن وِ اٍ ّن از آى دٍر بِ ایي لحظِ فىر وردُ .ؼایذ جَر دیگری ایي لحظات را
تخیل وردًُ .ویداًن .عادت بِ حرف زدى از ایي چیسّا ًذارد .فمط هیداًن برای رظیذى بِ ایي لحظِ هجبَر ؼذُاین
هَاًع زیادی را از ظر راُ بردارین.
هْواىّای زیادی هیآیٌذ ٍ هیرًٍذ .در هیاى ؼلَغی بِ هي چؽوه هیزًذ .ایي وارغ چیسی را در درًٍن بِ جٌبػ
درهیآٍرد ٍ گلَین غلغل هیوٌذ .دم غرٍب ّن ًاچار هیؼَین ؼَّر خالِ پیرغ را تحول وٌین وِ برای دیذًػ آهذُ ٍ
خیال رفتي ًذارد.
خاًِ خالی هیؼَد .از پلِّا باال هیرٍین .اٍ جلَتر هیدٍد .اًرشیاغ یىبارُ آزاد ؼذُ .هیغرد ٍ هیخٌذد ٍ باالی پلِّا
هثل واراتِبازّا گارد هیگیرد .بعذ آغَؼػ را بِ اًذازُ حجن تٌن از ّن باز هیوٌذ .با اعتواد بِ ًفط زًی وِ هیداًذ
دٍظتػ دارًذ باال هیرٍم ٍ هاًذُ بِ اٍ برظن وِ زًگ در را هیزًٌذ .از راُ آهذُ برهیگردم .زى ّوعایِ اظت.
«یه ًگاُ بىي ببیي آب ؼوا ّن لطع ؼذُ هادر».
ؼیر دظتؽَیی را باز هیوٌن .دٍ لطرُ آب هیآیذ ٍ توام هیؼَدّ .وعایِ هیرٍد ٍ هي از پلِ ّا باال هیرٍمّ .واى
جاظت .با ّواى حالتی وِ با ؼٌیذى صذای پای هي از ًَ بِ خَد گرفتِ .ووی خؽه ٍ ؼك ٍرقتر از لبل.
چؽنّایػ بعتِ اظت .پله ّایػ هیلرزًذ ٍ هصُ ّایػ زیر ًَری وِ از درز پٌجرُ هیتابذ بیرًگ ؼذُ .تِ ریػاغ
چٌذ هَی زبر ولفت دارد وِ ظیاٌّذ ٍ ؼبیِ ظین .هیؼَد آًْا را با فؽار دٍ ًاخي گرفت ٍ از پَظت بیرٍى وؽیذ.
دظتن را هیگیرد ٍ با ّن بِ اتاق هیرٍین وِ از ًَر غرٍب رًگ گرفتِ ٍ گرهای آفتاب هثل زًی ظاوت پؽت پردُّا
ًؽعتِ اظتّ .وِ چیس جوعٍجَر پاویسُ اظت .فىر هیوٌن ایي بایذ ّواى لحظِ باؼذّ .واى لحظِ وِ رٍزّای زیادی
با خیالػ ظر وردُام ٍلی چرا فىر ظىَتػ را ًىردُ بَدم .در خیالن ّوَارُ آٌّگی ًاپیذا ًَاختِ هیؼذ وِ حاال لطع
ؼذُ بَد .با ّر حروتی صذای هساحن از اطرافواى بلٌذ هیؼَد .در جیر جیر هیوٌذ .فلس اًگؽترم بِ جایی هیخَرد ٍ
صذا هیوٌذ .چؽون هیافتذ بِ پَظت تخوِای وِ وٌار پایػ افتادُّ .وِ جا را تویس وردُ بَدم آى ّن با ٍظَاض زیاد.
خن هیؼَم پَظت تخوِ را برهیدارم .در آغَؼن هیگیرد .از باالی ؼاًِاغ پَظت تخوِ دیگری هیبیٌن .ایيّا دیگر
از وجا آهذُاًذ .اتاق را بارّا جارٍ وردُ بَدم .آًَلت ایي چٌذ پَظت تخوِ .یادم ًویآیذ تخوِ خَردُ باؼن .ایي اتاق
هال هاظت .خیلیّا هیتَاًٌذ تَ بیایٌذ ٍلی ایٌىِ بیایٌذ ٍ تخوِ بؽىٌٌذ ٍ پَظتػ را بریسًذ ًِ ّیچ وط ایي وار را
ًویوٌذً .ویتَاًن چؽن از آًْا بردارم .دراز هیوؽین.
«چمذر دلت براین تٌگ ؼذُ بَد؟»
دظتّاین را هثل بچِ لَظی باز هیوٌن.
«ایيلذر».

هیخٌذد ٍ ظرغ را رٍی ظیٌِام خن هیوٌذ ٍ چیسی هیگَیذً .ویؼٌَمّ .وِ حَاظن بِ پَظت تخوِای اظت وِ
ووی دٍرتر از هاظت ٍ دارد ّوِ چیس را خراب هیوٌذ .اگر ووی جابجا ؼَم ٍ دظتن را دراز وٌن هیتَاًن برغ دارم.
ّویي وار را ّن هیوٌن .دظتن را تا جایی وِ هوىي اظت هیوؽن ٍ پَظت تخوِ را آّعتِ با ًَن اًگؽتّاین
برهیدارم.

