سیلی متفاوت

اهرٍز سر چْار راُ کـتـک تـذی از یـک دختـر تچـِی ّفـت سـالـِ خـَردم! دل تِ دلن تذیي تا
تراتَى تعریف کٌن پطت چراغ قرهس تَ هاضیي داضتن تا تلفي حرف هیزدم ٍ ترای طرفن ضاخ ٍ ضًَِ
هیکطیذم کِ ًاتَدت هیکٌن! تِ زهیي ٍ زهاى هیکَتوت تا تفْوی تا کی در افتادی! زٍر ًذیذی کِ
ایٌجَری پَل هردم رٍ تاال هیکطی ٍ… خالصِ فریاد هیزدم .یِ دختر تچِ یِ دستِ گل دستص تَد
ٍ چَى قذش تِ پٌجرُی هاضیي ًویرسیذ ّی هیپریذ تاال ٍ هیگفت آقا گل! آقا ایي گل رٍ
تگیریذ… هٌن در کوال قذرت ٍ صالتت ٍ در عیي حال عصثاًیت داضتن داد هیزدم ٍ ّی ّیچی
ًویگفتن تِ ایي تچِی هساحن! اها دخترک سوج ایٌقذ تاال پاییي پریذ کِ دیگِ کاسِی صثرم لثریس
ضذ ٍ سرهَ آٍردم از پٌجرُ تیرٍى ٍ تا فریاد گفتن“ :تچِ ترٍ پی کارت! هي گـــل ًویخـــرم! چرا
ایٌقذ پر رٍیی! ضواّا کی هیخَایي یاد تگیریي هساحن دیگراى ًطیي ٍ…”دخترک ترسیذ… کوی

عقة رفت! رًگص پریذُ تَد! ٍقتی چطواضَ دیذم ًاخَدآگاُ ساکت ضذم! ًفْویذم چرا یک دفعِ
زتًَن تٌذ اٍهذ! الثتِ جَاب ایي سَالَ چٌذ ثاًیِ تعذ فْویذم! ساکت کِ ضذم ٍ دست از قذرتًوایی
کِ ترداضتن ،اٍهذ جلَ ٍ تا ترس گفت“ :آقا! هي گل ًویفرٍضن! آداهس هیفرٍضن! دٍستن کِ اًٍَر
خیاتًَِ گل هیفرٍضِ! ایي گل رٍ ترای ضوا ازش گرفتن کِ ایٌقذ ًاراحت ًثاضیي! اگِ عصثاًی تطیي
قلثتَى درد هیگیرُ ٍ هثل تاتای هي هیترًتَى تیوارستاى ،دخترتَى گٌاُ دارُ…”

دیگِ ًویضٌیذم! خذایا! چِ کردی تا هي! ایي فرضتِ چی هیگِ؟ حاال علت سکَت ًاگْاًیوَ فْویذُ
تَدم! کطیذُ ای کِ دخترک تا ًگاُ هْرتًَص تْن زدُ تَد ،تَاى تیاى رٍ ازم گرفتِ تَد! ٍ حاال تا
حرفاش داضت خَردُّای ؼرٍر تیارزضوَ زیر پاّاش لِ هیکرد! یِ صذایی در درًٍن هلتوساًِ
هیگفت“ :رحن کي کَچَلَ! آدم از ّوِی قذرتص کِ ترای زدى یک ًفر استفادُ ًویکٌِ!” اها دریػ از
تَاى ٍ ًای سخي گفتي! تا اٍهذم چیسی تگن ،فرضتِی کَچَلَ ،تیادعا ٍ سثکثال ازم دٍر ضذ! حتی
تْن آداهس ّن ًفرٍخت! ٌَّز رد سیلی پر قذرتی کِ تْن زد رٍی قلثوِ! چِ قذرتوٌذ تَد!!

