كبعوِ ٍ اصـش ّوسبیِ ی سٍ ثِ سٍ ّستٌذ.
كبعوِ خیلی خَضگل است! صَستص ثِ قشظ هبُ هی هبًذً .بص ٍ هلَس ٍ سشد! اٍ ثِ هبدسش سكتِ! پذسش سیبُ
سَختِ ٍ دساص ٍ ثی قَاسُ است! كبعوِ ثب پذسش صًذگی هی کٌذ .پذس ٍ هبدس كبعوِ اص ّن جذا ضذُ اًذ .كبعوِ
دسست ًوی داًذ چشا  .اهب هیذاًذ جذا ضذى پذس ٍ هبدسش یک جَسّبیی ثِ آتص ثبصی ّبی ثبثبیی هشثَط هی ضَد.
اهب خت ّشچِ كکش هی کٌذ ثبص هتَجِ ًوی ضَد چشا هبهبًی ثبیذ اص آتص ثبصی ایٌقذس ثذش ثیبیذ .الجتِ كبعوِ خَدش
ّن حذس هی صًذ کِ آتص ثبصی کبس خَثی ًجبیذ ثبضذ .چَى ّشٍقت ثبثبیی آتص ثبصی هی کٌذ ،ثؼذش اػصبة
هصبة ًذاسد .ثبثبیی ثؼذ اص آتص ثبصی خیلی تشسٌبک هی ضَد ٍ .خیلی ٍقت ّب كبعوِ سا کتک هی صًذّ .وبًغَس کِ
هبهبًی سا قجال" کتک هیضدُ .کوی کِ هیگزسدً ،صلِ ّبی ضت ،ثبثبیی هی آیذ ٍ صَست كبعوِ سا ثَس هی کٌذ.
کوی ثبالی سشش هیٌطیٌذ ٍ گشیِ هی کٌذ .كبعوِ هتَجِ هی ضَد ّب! ٍلی خَدش سا ثِ خَاة هیضًذ .اٍ دٍست
ًذاسد گشیِ ثبثبیی سا ثجیٌذ.
یک ضت کِ كبعوِ ثیذاس ضذُ ثَد کِ ثشٍد دست ضَیی .دیذ کِ ثبثبیی کٌبسش ًیست .اٍلص كکش کشد ثبثبیی ّن
سكتِ دستطَیی اهب ٍقتی سكت داخل حیبط دیذ کِ الهپ دستطَیی خبهَش است .یک لحظِ تشسیذ .ثؼذ صذای
دسٍاصُ آهذ .كبعوِ جیؾ کطیذ! اهب اٍ ثبثبیی ثَد کِ چشاؽ قَُ ثِ دست داخل هیطذ .كبعوِ ّش چِ اص ثبثبیی پشسیذ ایي
ٍقت ضت کجب ثَدُ ،ثبثبیی جَاة دسست حسبثی ای ًذاد.
***
اصـش یک چطوص چپ است! سیبُ ٍ دساص ٍ ثی قَاسُ! اصـش ثب هبدسش صًذگی هی کٌذ .هبهبًی هشتت ثْص هی
گَیذ ثبثب سكتِ کبس کٌذ ٍ ثِ صٍدی ثب جیت ّبیی پش اص پَل ثش هی گشدد .اهب اٍ اص خَدش هی پشسذ ،اگش ثبثبیی قشاس
است خیلی صٍد ثب جیت ّبیی پش اص پَل ثشگشدد ،پس چشا ٌَّص هبهبًی ثب اسوبػیل هی كشستذش کبس؟! اٍ خَة
هیذاًذ ایي حشف ّب ّوِ اش دسٍؽ است .ثقیِ كکش هیکٌٌذ اٍ ّیچی سشش ًوی ضَد .یک سٍص کِ ػوَ آهذُ ثَد
خبًِ ضبى ،اصـش اتلبقی ضٌیذ  ،...اتلبقی ّب! یک ٍقت كکش ًکٌی اصـش كبل گَش هی ایستذ! اتلبقی ضٌیذ کِ ػوَ دس
هَسد هقذاس ثذّکبسی ّبی ثبثب یب یک ّوچِ چیضی ثب هبدسش صحجت هی کشد .اٍ خَة هی داًذ ثبثبیی صًذاًیست.
ثبثبی كشّبد ّن صًذاًیست .ثبثبی كشّبد ّن ثذّکبس است.

اصـش خیلی ضجبع است .اٍ ثؼضی ضت ّب تٌْب دس خبًِ هی هبًذٍ .قتی اص هبهبًی هی پشسذ کِ کجب هیشٍد؟ ،هبهبًی هی
گَیذ هی سٍم سش کبس ٍ .ثیطتش اص ایي تَضیح ًوی دّذ .اصـش ًوی داًذ ایي چِ کبسیست کِ سبػت کبسش ًیوِ ّبی
ضت است .اٍ ًوی داًذ هبهبًی چشا ثبیذ ثشای کبس ثْتشیي لجبسص سا ثپَضذ ٍ ًین سبػت ثٌطیٌذ آسایص کٌذ!
***
كبعوِ ٍ اصـش ّوسبیِ ی سٍ ثِ سٍ ّستٌذ .كبعوِ ّطت سبل ٍ اصـش دُ سبل داسد .آى ّب ّشسٍص صجح ثب اسوبػیل هی
سًٍذ سش کبس .اسوبػیل یک جَسّبیی سئیس آى ّبست .اسوبػیل خیلی هْشثبى است .ثِ جض كبعوِ ٍ اصـش ّلت
ّطت ًلش دیگش ّن ّستٌذ کِ ثب اسوبػیل کبس هی کٌٌذ .اسوبػیل ثْطبى هی گَیذ کجب ثٌطیٌٌذ .اصـش ٍ كبعوِ ّش دٍ
دستوبل کبؿزی هی كشٍضٌذ .اسوبػیل هؼوَال" اٍل اصـش سا هی سسبًذ ثِ هحل کبسش .یک سٍص اهب اٍل جبی كبعوِ
سا تؼییي کشد .ثؼذ یک خیبثبى آى عشف تش هحل کبس اصـش سا تؼییي کشد.
ّش ٍقت ثچِ ّب هی پشسٌذ چشا هشتت جبیوبى سا ػَض هی کٌی؟ یب هثال" چشا ًوی گزاسی ّوِ یک جب ثبضین کِ
حَصلِ هبى ّن سش ًشٍد ٍ ثب ّن حشف ثضًین؟ اسوبػیل هی گَیذ << :قشثَى دالی سبدُ تَى! تَضیحص سختِ! ٍلی
هغوئي ثبضیذ ایي ثِ ًلغ ّووًَِ! کوی کِ ثضسگ ثطیذ هیلْویذ خَدتَى! ایي ثبصی ثضسگتشاس! ضوب کِ ثِ هي اعویٌبى
داسیذ؛ ًِ؟>> ٍ ثچِ ّب ّوِ هی گَیٌذ <<:هؼلَهِ کِ داسین>>.
***
اهب آى سٍص اصـش ثب خَدش گلت ثیخیبل! هي کِ جبی كبعوِ سا ثلذم .ساُ اكتبد ٍ سكت پْلَی كبعوِ! ًوی تَاًست
ًشٍد .یک جَسّبیی تِ دلص ضؼق هیشكت .اٍ تب حبال ایٌجَسی تِ دلص ضؼق ًشكتِ ثَد! اٍلص یک کیک خشیذ ٍ
خَسد اهب اكبقِ ًکشد .یؼٌی ّیچ تبثیشی ًذاضت .اٍ كْویذ ایي دل ضؼلِ یک جَسّبیی ثب ثقیِ ی دل ضؼلِ ّب كشم
داسد .اٍ كْویذ ایي دل ضؼلِ یک جَسّبیی ثبیذ ثِ كبعوِ سثظ داضتِ ثبضذ! ًوی داًست تِ دلص کِ ضؼق هی سٍد
ثبیذ چِ کبس کٌذ .اٍ ّوچٌیي ًوی داًست چشا ٍقتی پیص كبعوِ ثَد ،دل ضؼلِ اش آسام هیگشكت! اص آى سٍص ثِ ثؼذ
ّش سٍص تِ دل اصـش ضؼق هی سكتّ .ش سٍص ثؼذ اص ایي کِ اسوبػیل جبیص سا تؼییي هی کشد ،یَاضکی دًجبلص ساُ
هی اكتبد تب جبی كبعوِ سا ّن یبد ثگیشدّ .ویٌکِ اسوبػیل دٍس هی ضذ ،هیشكت پْلَی كبعوِ هی ًطست .اراى کِ هی
دادًذ ،ثش هیگطت سش جبی خَدش! چَى ثؼذ اص اراى اسوبػیل هی آهذ کِ ثچِ ّب سا ثشگشداًذ.

اصـش ّش سٍص ایي کبس سا هی کشد .الجتِ ًوی داًست چشا دسآهذش کن ضذ ثَد! قجل اص ایي سٍصی ّلت ّطت تَهي
کبست ثَد ٍ هؼوَال" آثویَُ ای  ،کیکی ،هیَُ ای چیضی ّن هشدم ثْص هی دادًذ .اهب اص آى سٍص ثِ ثؼذ ًِ تٌْب
خَساکی ثْص ًوی دادًذ ،کِ دسآهذش ّن سسیذُ ثَد صیش دٍ تَهي! اص كبعوِ پشسیذ آیب دسآهذ اٍ ّن کن ضذُ؟ ٍ
كبعوِ خیلی سشد ٍ آسام كقظ گلت <<:دٍ تَهي کن ضذُ!>> كبعوِ ّویطِ سشد ٍ آسام صحجت هی کشد .آًقذس
سشد صحجت هی کشد کِ گبّی اصـش هججَس هی ضذ صیپ کبپطٌص سا ثجٌذد! اهب اصـش ّویي صذای سشد سا دٍست
داضت .یک جَسّبیی ضجیِ صذای هبهبًی ثَد .الجتِ اصـش ّن كبعوِ سا یک جَسّبیی یبد ثبثبیی هی اًذاخت .اهب اٍ
ّیچ ٍقت ایي سا ثشٍص ًوی داد.
اصـش کوی کِ دقت کشد دیذ ًِ یکی ًِ دٍ تب گبّی حتی ضص ّلت تب خَساکی ّن ثشای كبعوِ هی آٍسًذ هشدم.
تبصُ دسآهذش ّن حذٍد دُ دٍاصدُ تَهي است!
اصـش ثب خَدش كکش کشد کِ ثضسگ ضذُ است .خَد اسوبػیل گلتِ ثَد ثضسگ کِ ثطَیذ هیلْویذ چشا ثبیذ جذا اص
ّن ثٌطیٌیذ!

