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ًگاّی پطت سزش اًذاخت. چٌذ قذهی تِ پیچ جادُ هاًذُ تَد کِ تزای چٌذهیي تار تزگطت ٍ 

هزد جَاى را هی دیذ کِ در اهتذاد جادُ خاکی پیص هی آیٌذ. اٍل فکز کزدُ تَد   ٌَّس آى دٍ

دٍ رّگذر تاضٌذ کِ احتواال هثل اٍ ٍ دٍستاًص در ٍیالیی آى حَالی ایي رٍسّای آخز پاییش را 

هی گذراًٌذ. اها تا تاریکتز ضذى َّا ٍ ًشدیکتز ضذى هزداى جَاى، کن کن احساس کزد کِ تایذ 

را در دکاى قصاتی ضیزآتاد دیذُ تَد کِ در یک کیلَهتزی ٍیال قزار داضت. رفتِ تَد  تتزسذ. آًْا

تزای سگْای ًگْثاى ٍیال هقذاری گَضت ٍ استخَاى تگیزد. الثتِ ایي تْاًِ تَد. دٍستاًص ّن 

تیزٍى هی رٍد. گطتی در  س ضز ٍ غَغای عصزاًِ آًْاهی داًستٌذ کِ اٍ ّز رٍس تزای فزار ا

سعی هی رٍد ٍ خزیذی هی کٌذ. تزای ّویي ضیزآتاد ی سًذ. گاّی ّن تِ دُ حاضیِ جٌگل ه

اٍ خَاستِ  اس را اس اٍ تگیزًذ. چزا کِ خَدضاىًوی کزدًذ ایي فزصت ّای کَتاُ تٌْا ضذى 

ّوزاّطاى ضَد. ضایذ تتَاًذ تا ًفس کطیذى در َّای خالی اس تلخکاهی  در یک سفز ضادتَدًذ 

. گزچِ اٍ در ایي ساعت ّای ذًیٌی ضکستِ رٍاًص را تَص تشچ، چٌذ هاُ گذضتِ ّای هکزر

رّا کٌذ. اًگار دٍست ص تاریکتالش هی کزد ّوِ ی خَدش را در رٍیاّای تاس ّن طالیی 

فزصتی تذّذ تاد سَسًذُ غزٍب پاییشی پَستص را تخزاضذ ٍ آتص دردّایی را ایٌجا ّن داضت 

ااهیذی آراهطاى کٌذ. تِ اطزافص ًگاّی سیز خاکستز ًفزٍساى کٌذ کِ هوکي تَد گذضت سهاى 

تِ اٍلیي هیاى تز ًشدیک ٍیال کِ رسیذ، پیچیذ کزد.دیز ضذُ تَد. آسواى رٍ تِ سیاّی هی رفت. 

یقیي  ٍ گاهْایص را تٌذتز تزداضت. تا ایي حال صذای خٌذُ دٍ هزد را پطت سزش هی ضٌیذ.

فکز کزد ضایذ دًثال کیفص تاضٌذ. د. سعی کزد تٌذتز راُ تزًٍذ. کزد کِ هزدّا دًثال سزش تَد

تٌذ کیف را اس سزضاًِ اش  هَتایل ٍ هقذاری پَل. تالفاصلًِذاضت. در آى ّیچ چیش تا ارسضی 

ٍ هَّای تٌص را  هی دٍیذتذًثالص جادُ  یتاریک رٍیهزدّا پچ پچ  صذایاها تاس ّن  رّا کزد.

ٍیالّای اطزاف رٍضي تَد. اها ًوی داًست چزا ًوی خَاّذ فزیادی تشًذ.  د. چزاغسیخ هی کز

کز کزد در حالیکِ تا دٍ دستص کیسِ استخَاى را تِ سیٌِ اش فطار هی داد، فقط تِ دٍیذى ف

حتی ًوی داًست چزا اس ٍسط فٌس ّای پارُ تَی ّواى راّی کِ تَد. فقط هی دٍیذ. دٍیذ.  ٍ

ذ. هی تَاًست یک تکِ استخَاى پزتاب ٍیالّای ًشدیک ًطاطزاف جادُ خاکی ٍارد هحَطِ 

خاًِ ای آى اطزاف کٌذ تِ دری، ضیطِ ای. ضایذ کسی کوکص هی کزد. ٍلی دیز ضذُ تَد. 



ٍارد عوق جٌگل ضذُ تَد. آًقذر کِ ضاخِ ّای خطک کف جٌگل تا ضزتِ کفطْای  ًثَد.

ًفس ّایص  ا هی دریذ.رکتاًی اش هی ضکست ٍ خار ٍ خاضاک، سز ٍ صَرت ٍ لثاس ّایص 

اس ایٌجا تِ تعذ جٌگل تِ سوت عوق ًاهعلَهی  تزیذُ تَد. دیگز ًوی تَاًست. تزیذُ تَد. تزیذُ

چیشی تَی دستص ضاخِ ای تکیِ داد. سز هی خَرد. کٌار درختی ایستاد. سزش را تِ 

 را سٌگیٌی هی کزد. یادش آهذ. کیسِ ی استخَاًْا تَد. تا آى لحظِ ًوی داًست چزا آى

تَی تغلص ًگِ داضتِ. تصَرکزد ضایذ اگز هزدّا اٍ را تِ چٌگ تیاٍرًذ حذاقل تتَاًذ تا هحکن 

آًْا اس خَدش دفاعی تکٌذ. پطت سزش ًگاُ کزد. دٍ هزد اس ّن جذا ضذُ تَدًذ اها اس دٍ طزف 

آًقذر ًشدیکص ضذُ تَدًذ کِ یک لحظِ خَدش را.... دیگز ًخَاست تِ ایٌکِ چِ خَاّذ ضذ 

. افسار خیالص را تِ ّواى درخت تست ٍ رٍی گِل ّای خیس ضیة جٌگل سُز خَرد. فکز کٌذ

ًفس سزد . کٌٌذ هی ًگاّص جٌگل ضیةتاالیی  لثِ اس هزد سهاًی تِ خَدش آهذ کِ دیذ دٍ

 هی ًطاًص تاال آى اس را اٍ کیفچیشّایی هی گفت، درحالیکِ هزدّا اس یکیعویقی را فزٍ داد. 

. خیس ٍ چسثٌذُ تَد لثاسْایص. لزسیذ هی. تَد تزسیذُ. تَدسزگزم   هَتایلی تا دیگز هزد. داد

 سهیي رٍی اس سختی تِدُ تَد. سقَط کزدر کف جٌگل هزداتی  کٌارًگاّی تِ دٍرٍتزش کزد. 

تا خَدش فکز کزد ایٌجا آخز خط است. یا تایذ تسلین آى هزدّا تطَد یا خَدش را . ضذ تلٌذ

سَهی ّن تخاطزش رسیذ. تِ هزدّا التواس کٌذ کاری تِ کارش تیٌذاسد تَی هزداب. راُ 

ًذاضتِ تاضٌذ. فکز کزد آًقذر پَل دارد کِ ّزچقذر تخَاٌّذ تِ ضاى تذّذ. حتوا دٍستاًص ّن 

حتوا قصذ هسلوا خَاّص ٍ توٌا فایذُ ای ًذارد. کوک خَاٌّذ کزد. تاس فکز کزد ًِ،  تِ اٍ

 ٍحطتٌاک جٌگل تا ایٌجا دًثالص کزدُ اًذ.سَئی داضتِ اًذ ٍگزًِ چزا تَی تاریکی 

******** 

. دٍ هزد را اس تِ هزداب تیزٍى کطیذُ تَدسًی وزاُ دٍ هزد جَاى جسذ ّ ساعتی تعذ پلیس تِ

 هَتایل ٍکیف سًاًِ را تِ پلیس تحَیل دادًذ ٍ رفتٌذ. جَاى 

  ّوارضَی سادُ                                                                             


