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نميدانم .  سرآار نميرومامروز. اما چشمهايم را باز نميكنم. از هميشه بيدار شده اممثل هميشه نه، زودتر .…امروز

.  آنار دستم بر ميدارمی آتابخانه ی بسته دست ميكشم و يك آتاب از تویهمانطور با چشمها.  دارمیچه احساس

 ميكنم یسع. آتاب و چشمهايم را ميبندم/ …ون لبان گر گرفته چ/ تو را دوست دارم چون نان و نمك: ميخوانم

نيه چند ثا! فقط همين! ، يك چيز به قول خودت بدرد بخوری ميخوانیشايد داري يك چيز.  افتمیياد تو م. بخوابم

ساعت يك آتاب ديگر بر ميدارم و بنا ميكنم خواندن تا . لج ميكنم.  بكنيی نميتوانیتو هم آار. بيشتر طول نميكشد

. رم بيفتد از سی شلوغی، نه ممكن است تویمانتويم را ميپوشم و روسر. يخورمبا عجله صبحانه ام را م. ٣٠/٩

نگاهم ميكند و . خودم را ميزنم به نديدن.  اتاقیمادرم ميايد تو.  آنرا عقب ميكشم آه ميشودیمقنعه ميپوشم و تا جاي

 .جمعيت را ميبينم.  آه پياده ميشومیاز تاآس. راه ميافتم.  نروميگويد. فقط ميگويم آار دارم. یميپرسد آجا ميرو

 یپسرجوان.  ميكنم آرام باشمی ايستم و سعی میآنار مرد.  خودم را ميدهندیداخل جمعيت ميشوم، نفس ميكشم بو

 آارگر ین مه روز جها١.  من هم باز ميشودیردها را آه باز ميكنند تمام رگهاپالآا. بر ميدارم. شكالت تعارف ميكند

 ی انتظامیهنوز آامال باز نشده اند آه نيروپالآاردها . دستهايم هم ميلرزد. من مرتب اطراف را نگاه ميكنم! مبارك

. من بازهم نگاه ميكنم. تجمعيت بنا ميكنند آف زدن واعتراض آردن آه حق داريم و امروز روز ماس. مانع ميشود

 آارگر ی بلند ميخواند آه روز جهانی با صدایند و از ميان آنها يك آنار خيابان ميايستی جوی لبه ی رویچند نفر

 ی خانه هایتمام پنجره ها.  دور نگاه ميكنندمردم از.  ميپيچدی شادیصدا.  ماستی طبقاتیروز اتحاد و همبستگ

 آيفم یسته من د.  برخورد ميكندی با شدت بيشتری انتظامی هنوز قطعنامه تمام نشده آه نيرو.اطراف را بازآرده اند

 را سوار ی ميكنم نگذارم مردی هم چفت شده اند و سعیدندانهايم رو.  دارمیميدانم چه احساس.  محكم گرفته امرا

 ی فرعی جمعيت را به آوچه ی انتظامینيرو.  آزاد بايد گرددیمعيت يك صدا ميغرد آه محمود صالحج. ماشين آنند

 راه یجمعيت به طرف خيابان اصل. رگيرندزنها بيشتر د. شود بازداشت ی دارند نگذارند آسیهمه سع. ميكشاند

 آيند دستهايم یماشينها آه م.  ايستمیبا آنها م. با آنها راه ميروم. دخودم را يادم ميرو. من خودم را گم ميكنم. ميافتد

از دور . كنم ميیاحساس آوفتگ. ا را محكمتر ميزنندجمعيت آمتر شده باتومه.  ايستم آنار ديواریم. عرق ميكنند

 ی خرد شدن چراغ ماشينیصدا. تنها يك قدم.  فاصله ميگيرممن تنها يك قدم از آنار ديوار.  ميپاشندیميبينم آه اسپر

 دوم و از عرض خيابان یم. آه محكم ميكوبندش به آف ماشين ی وزن پسری سنگينیرا ميشنوم و همزمان صدا

پياده  آه یاز تاآس. شتر نميتوانم راه بيايمچند متر بي.  دارمیحساسلبهايم ميلرزند و هنوز ميدانم چه ا. عبور ميكنم

ین اينكه لباسهايم را در بياورم مبدو. اعتنا نميكنم.از آنارش ميگذرم.  در ايستاده استیميشوم مادرم را ميبينم جلو  

در /  استیآوهمن در آشور:  و ميخوانم بر ميدارم را   یآتاب آوچك. را نميبندم چشمهايم . آتابخانه  یجلو  ايستم   
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