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 خوامه مکی حیس که در حال دارم راداری کمن. میتوامن از نوشنت خودیروم؛ اب قطار. منزندگی کمن، می

م که دامن خوِد یک ساعت پیشابزگو کمن. خوحشامل؟ انراحمت؟ اسرتس دارم؟ هیجان؟ فقط می مبرای خود

 رو هوا بودم را دیگر ندارم. آ رام نیس مت. 

ت و زمنی یسآ فتاب پیدا ن نده بودم. اگونه که مهیشه تو ذهمن تصور کرده بودم. تو کتااب خو درست هامن

غلتد ها میخورد، الی سزبههاِی کنار جاده ُسر میخیس است، خیِس خیس. مه غلیظی البه الی درخت

ای ابِر رود و به دس تهشود، متوقف شده، ابال میو گاهی میان انبوه بیدهای مرتامک کنار مه چیده می

 پیوندد.خاکسرتی رنگ می

تواند من آ دم منیکی لغت خویب نباشد ویل فکر میکند. شاید افرسدگتواند حرف بزند، سکوت میآ دم منی

 البته دصچس بد. ِی لزج به تو میمثل یه ژهلاین حال نباشد.  ، آ جنور که من الان هس مت،اینجا افرسده

ساکت، رام، اند. آ  ونهگبیین، اینها را مه که میدامن. پارییسبه خاطر غریب بودن نیست. این را می این

 هاِی ریِز درگویش. پچها و پچهناینت اب زمزمه

زنند. مهه هایی که حال دیگر خاکسرتی میای. و ساخامتنو رفته. هر ایس تایی و جنبندهه فر لک شهر در م

و نظر مرا به خود  ،چه به زیبایئ در مه فرو رفتهچزی به طرز مبهمی زیباست. ای به طرز زیبایئ مبهم. و آ ن

معد  توان فهمید ساعت چند است. انگار کیس بهست. منیایکتاخبانه ساخامتن بزرِگ  ساعِت  ،جلب کرده

 روی آ ن را پوشانده ابشد.

ی شام هنوز آ ماده نیست، لطفن بروید و دو ساعت بعد بیایید. خوحشال گوید خانهمی آ پارمتانمس ئول 

قدر این شهر چ م.ا  دو صهل ندارم، به مست آ ن، تقرینب میتر از رود فابیش جا که نمی ساعیتشوم. از آ نمی

د را روم و رویاابن را میچندین کوچه و خ  یب هیچ ترس از گمشدین،انگار زادگامه ابشد. ناست. آ ش  

سکوت. . نشیمن. میاِی مننقره نِ ن، ل  سِ گش ته ابمش. روِد س ودلم دنبال آ ن.مب. پنداری از ابتداِی تایمی

رور و م دگذر ذهمن می اب دهان. هزاران چزی خمتلف ازست به معین حرف نزدن اما این فقط سکویت

 های نگفته.سکویت پر از حرف ، حرف زانن.شودمی
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