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یا سوئدی نوع از کتاب این در شده استفاده کاغذ

ج که است مزبالکی موجودرغوبترو کاغذهای ین

با است.زدر ورار نیست سفید کاغذها این نگ

بررد تابش با محیط نور کمتررنتیجه آن وی

کمتر مطالعه حین شما چشمان و میشود منعکس

د میشوند. وزنرخسته کاغذها این چون ضمن

کمت داربسیار کاغذها سایر به نسبت دستری ند،

شما به هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
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سا این لوگوی با که محصو¬تی است. مانزجهان

برع میشوند مشترضه خاطر اطمینان ازرای یان

به که است جنگلهایی از محصو¬ت این تولید

درصو مدیرت پاسخگویرست تا میشوند یت

محیطزنیا و اقتصادی اجتماعی، نسلزهای یستی

فعلی و آیندگان باشند.

خدماترب از استفاده انتشارای پیامکی اترایگان

ب آبی ارپنگوئن قبیل از کتاب، این بخشیرای سال

یادآو عنوان به کتاب جم√ت لطفراز عددی، ًا

شمار\ر۹۷۸۶۲۲۹۹۱۲۹۳۵ به ۳۰۰۰۸۹۳۳۳۳و
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اه و همدمم استرها همرتقدیم به شین که در تمام کا

سوفیا که به قلبم لبخند هدیه میکند

ِکیسی، مایک و آناو 
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پیشگفتار
انتظا همیشه از کمتر که دارشرگاهی، نیارا وقتی هر از بیشتر شاید و ِدمنزی

خودت چیرآنی، و جدید؛ آدمهایی با میبینی، جدید جایی در یادزا جدیدی های

تارمیگی شبی در خلوری. در بِتیک، اتفاقی چنین جادهای، افتاد.رِکشند\ من ای

ب عقب به که ازرمیگرحا¬ نمادی جاده، آن در وضعیتم میبینم درزدم، ندگیام

بود.زآن کراهمرمان گم جاده در درا درردهبودم، که همانطور ندگیام.زست

وم.را به آن سو میروم یا چرنمیدانستم کجا می

م هفته گریک چیرخصی هر و کار از میخواستم مربوطزفتهبودم. آن به که ی

کا نهاینکه شوم. دور جنبههایراست، که البته نه. باشد، وحشتناک خیلی م

خودشراعصابخ آیاردکن که بودم فکر این در چیز، هر بیشاز اما داشت، ا

چیز نباید فزندگی فری باشد؟ دواراتر تا ده از کازاتر ساعت یکزورِرده در انه

قوطیکبتیشرپا ترِن اوجش wنقط که گریتی، دوارفیع بعد، و است تازفتن ده

ده ساعت کار در یک اتاق اختصاصی؟رچها

دبی خودردر برستان کرا آماده دانشگاه برای دانشگاه در کار.ردهبودم، دنیای ای

همان کزاز ت√ش هم کارمان در تردهبودم میکرم فکر حا¬ اما کنم. شایدرقی دم

که چیرکسانی همان داشتند فقط بودند، مسیر این در من تکرهاییزاهنمای اررا

ندگیشان از بقیه شنیدهبودند.زِل طوردند که درمیک

ک بدی نصیحت واقعرنهاینکه نه؛ ددهباشند، اما نبود. اینطور عینحال،رًا

میکر احساس نبود. هم دارضایتبخش میکنمرندگیامزمردم عوض پول با ا

حال چنین در نبود. خوبی wمعامل بهنظر «چوحرکه wکاف که بودم مغشوشی ارِی

دم.را پیدا کراینجایی؟» 

داستانره این برموقع تعرا بقیه کرای «اسریف مانند الفاظی از »۱آمیزراردهام،

«گ ک۲گومیشیرو استفاده بر» یک به لفظ دومین تلویردهاند. wقدیمییونزنام ِی

۱.Mystical

۱



داراشا سره جاهایی از شخصیتهایش که عادیرمیآوردرد اول نگاه در که دند

د اما میآمد، طوربهنظر قضیه دیگنهایت فقطرِر اوقات، بعضی میشد. تمام ی

کرب تجربه آنچه آیا که میکنم فکر خودم با یکلحظه، نه.رای یا بوده واقعی دهام

س پیشمیآید، وضع این کاروقتی میز کشوی میراغ نوشتwرم و کهرِمنوویروم ا،

ِکیسی
به من داد، میخوانم و یادم میافتد چهقدر همهچیز واقعی بود.۳

نک سعی خودمردمرهیچوقت دوبارّد بگیرا کافهره و کوچکیرم بخش کنم. پیدا ا

دا دوست من هراز کند باور دوبارد اگر حتی بود، واقعی شب آن هم دقیقرقدر ًاه

ب نقطه همان کافهرگربه نخواهمکردم، پیدا آنجا بودرا این یافتنش دلیل تنها و د

بههمیندلیل فقط و کنم پیدایش که داشتم نیاز شب، آن در و لحظه آن در من که

بود که آن کافه وجود داشت.

یک برشاید آنجا به کنم سعی دوبارگروز یکشب شاید یا آنجاردم از اتفاقی ه

بربیاوردرس میتوانم آنوقت بهرم. و مایکوم ِکیسی،
آنا۴ آنجا۵و هنوز اگر ،

ش آن که بگویم چهقدرباشد، بهخصوص مزِب کرندگی عوض چهطوررا اینکه د؛

آو بهوجود من در اکتشافاتی و افکار شدم، مواجه آنها با که فرسؤالهایی اترردند

ّور کنم.آنچه میتوانستم تصراز ه

یکش شاید میداند. چه دیگرکسی بگذرِب آنجا گمرا که دیگر کسی با و انم

نم.زده، گپ برآورا» درشده و سر از «کافه چ

د کتاب یک هم بگذارشاید و بنویسم تجربهام همینربار\ کافه از من سهم م

باشد.

۲.Twilight Zone-ish

۳.Casey

۴.Mike

۵.Anne

۲



یک
بینشه اتوبان سردر با ماشینری میبرعتی جلو درا که آن،ردم با اهرمقایسه

مسابقwر مثل ساعترفتن یک بعداز بود. دیگرانندگرالی جاده ¬کپشتوار، ِی
شدهبود.کام قفل کرارادیورً√ گشتم.روشن انسانی حیات از نشانهای دنبال و دم

هیچ که هیچ.

بدو دقیقه بیست گذشت حبعداز مرِن بیرکت، ماشینهایشان از کمکم ونردم

به خطاب میتوانستیم همه حا¬ ولی نداشت، خاصی فاید\ کار این البته آمدند.

نیم؛ دستکم تنوع خوبی بود.زِن خودمان غر بکسی خارج از ماشی

مینی پشتسصاحب جلویی تکرَون میکرهم هتلشرار به شش ساعت تا اگر د

اتومبیرزرسد،رن در خانمی میشود. کنسل تلفنوبارِلواسیونش با چپ سمت ِز
میرح ناکازف از و سیستمآمدرد میکرابراهوترِی گ√یه پشتسری یکرد. م،

باُرپماشین بیسبازَاز مربیشانیکنان داشتند که بود نونها¬ن سرِل تا جنونحرا ƒد

تقرپیشمیب فکیبردند. صدای میتوانستم باردنشرکرًا «این بشنوم استا آخر ِر
ب کارکه درای میشوم.» داوطلب نواری یک از کوچکی قسمت من بلنواقع، ِدِر

ضایتی بودم.رنا

سربا¡خ دقیقه، پنج و بیست بعداز چمنکاره از پلیس ماشین یک wوسطروکل ِی
میک توقف متر سیچهل هر شد. پیدا احتمارجاده بد، مرً¬ به اینکه اط√عرای دم

ار است.رچهقزدهد اوضاع ا

ک فکر خودم «امیدواربا جاردم بهخاطر دستکم افسم، تجهیِن پلیس، اتزِر

اهشان باشد.»رش همرƒدشوض

با¡خ وقتی ماندیم. نوبتمان منتظر مشتاقانه ما wمارهم به افسر گفتره سید،

تانک موایک کِر چپ جلوتر مایل پنج حدود سمی کامرّد جاده و مسدودده √ً

گ داد توضیح ازشده. براراینقزینههایمان یا ازرگرند: و دیگردیم براه –گری چهرویم

دیگرواقعرد پاکساراه جاده وقتی تا یا نداشت– وجود بمانیم؛زی منتظر شود، ی

ً¬ یک ساعت دیگر طول میکشید.که احتما

۳



پلیس درافسر گرا بهسمت بعدرحالیکه پرِیوه میرانندههای تماشاریشان فت،

وقتیرک مینیردم. دانند\ دیگر یکبار برزربار\رَون ششرواسیونش ساعت ای

د.رد، فهمیدم دیگر تحمل نخواهمکرانی کراز نگراب

«هِریز گفتم ورلب کنم خلوت خودم با کمی میخواهم چنینروقت باشم، احت

وضعی پیش میآید.»

طب که جدیدم، دوستان دوبه اینکه بهخاطر کودکانه اصلی دوستمَربورِق بودند م

حدی به ک√فگیام گفتم میآمدند، میخواهمربهحساب که دیگرسیده اریراه

کنم. مینیرامتحان بعداانند\ بزَون آخراینکه درای ساعتواسیورزربار\رینبار ِن
سزُغرشش ماشینشد، چرِر کمی ورا براهرخاند کرا باز من چمنکارای از ِیرد.

فتم.رسر گزِت جدیدی اجهرا درانندگی ردم و روسط جاده عبور ک

۴



دو
ح ازرقبلاز پرکت، مسیر گراهنمای بهنظرینت آنموقع خیلیرفتهبودم. اید\ م

ک فکر خودم با آمد. ¬رهوشمندانهای که «نقشه ندازدهبودم استرم کافی فقط م.

ا دنبال کنم.»راست ررهمین جهتهای ساده و س

بهدزا دیگر حا¬ جهتها این نمیخورآنجاکه موبایلمرد کراردند، وروشن دم

نقشهزمافرن کرار باز چیرا تنها مزدم. که میآمد،رًاتبری با¬ گوشی wصفح وی

دستپیا در «سیستم ترِم از بود. نیست» آس دل میکزرِه کتابرو ایکاش دم

اهم بود.راطلس جادهها مثل همیشه هم

درد باید میدانستم بجهرحالیکه شمال میرِت جنوب بهسمت اینروم، و اندم

میک ک√فهام خرحسابی بدون مایل پنج سپسرد. و بیست، ده، به تبدیل وجی،

بیست و پنج مایل شد.

خ اگر حتی بهروجیر«حا¬ چهطور نمیدانم چون نیست، مهم کنم پیدا هم ا

ب میخواهم، که اینرجایی ازرسم.» نشان که بلندی صدای با گفتم، خودم به ا

ابم داشت.روحیw خر

وجی ظاهر شد.رِل بیست و هشت جاده، یک خه، در مایربا¡خ

خ توی پیچیدم کروقتی فکر خودم با اینروجی، است؟ ممکن «چهطور دم

تقاطاحتما تنها پمپبنً¬ نه که دنیاست در اتوبان دازِع نهرین و فستفود، نه د،

دیگ کرهیچچیز نگاه چپم بهسمت خبری.» هیچ سمتردم. نبود. همری استم

ه خالی بود.زبههماناندا

وم.»ر«خوب، انگار مهم نیست کدام سمت ب

سپربه بهخاطر و پیچیدم، دراست ا¬ن که غجهردم حرِت دررب و میکنم کت

دوبا باید بعدی بهرتقاطع بپیچم اینطوره دوباراست. حداقل شمالری، بهسمت ه

میکرح دورکت جاده مردم. یکی داشت. دوراه آمدهبودم، که آنجایی از تررا

۵



دیگرمیک و برد آنجا به برممیگری باید کدامیکی از نبودم مطمئن وم.رداند.

نشانههایر و بود کم خیلی ماشینها شهندگزفتوآمد کمتر.رِی هم آن از ی

چندزاره یا خانه یک کشاوزچندگاهی بعدازرمین و بود وزی جنگل فقط آن

ار.زچمن

بعد ساعت کسمریک عبور آنها از که تقاطعهایی تنها شدهبودم. گم دهبودم،رًا

احساس این ب√فاصله که بودند تابلوهایی با کوچک میدادندرتقاطعهای آدم به ا

د به جادهایرکه در و ندیدهای آدمی هیچ است مایل چهل وقتی افتاده. دسر

دا «قدیم» wکلم اسمش در که شمارهستی قدیم «جاده مثل کمکم۶۵هرد، ،«

دست میدهی.زا ارامیدت 

امیدوا قبلیها از که بعدی تقاطع بهردر نبود، مستأصلرکنندهتر پیچیدم. است

ک فکر خودم با میتوانمربودم. دستکم هستم، کجا نمیدانم اگر حتی دم

کت کنم. از بدبختی این جاده هم «قدیم» بود.رست حرِی دافیایرِت جغجهرد

ن خوزساعت و بود هشت کهردیک همینطور میشد. محو افق در کمکم هم شید

فت.روز تمام میشد، ک√فگیام هم اوج میگر

ب در «باید گفتم عصبانیت نگرگرزبا میماندم. اراه وقت ساعت یک بودم دستزان

ستانی هستم.»ردهام و هنوز نمیدانم کدام گوربدهم، حا¬ دو ساعت تلف ک

به مشت با کند، وضعیتم به کمکی کار این یا باشد ماشین از تقصیر که انگار

سقف کوبیدم.

پان ده، خبزدر هم بعدی مایل بیست و بنرده، حا¬ نبود. نصفزی از کمتر ینم

دیگر برشدهبود. بنراه با نداشتم. خودمزگشتی نمیتوانستم باقیماندهام ین

شر wنقط به حتی برا تاروع دوبازسانم، میتوانستم اگر آنجاره کنم.ره پیدا ا

خودم اگر میرحتی آنجا به کرا در مسیساندم، یکرƒل آمدهبودم، آن از که ی

ین هم نبود.زپمپبن

گ کهزتنها بود این با¡خراهرینه باشم امیدوار و دهم ادامه کهرا هست جایی ه

بزبن چیزین و بزنم خوری میرای حا¬ کنم. پیدا دزدن ک√فگیام مخالجهران ِفِت
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د.رکت میکرین حزجw بنرد

خرج و کار از کافی بهانداز\ شوم. دور ک√فگی احساس همین از که سفر آمدهبودم

تاح و مخارج خوو کند.زِدّدی پیدا ادامه نمیخواستم دیگر بودم. ک√فه ندگی

شدنم» باشد.ژاحت و «شاررای استرصتی برار بود فرناس√متی این سفر ق

شدن.»ژدم «چه اصط√ح عجیبی؛ شارربا خودم فکر ک

بسو هی بسوز– هی کن، شارژ هی حزان، این آیا کن… شارژ هی دران، ِتجهرکت

مثبت است؟

خو دیگر کامرحا¬ دشید خط پشت فرً√ گرورختها و غگومیرفتهبود وب،رِش

د.را پر میکرفضا 

یکچها از «کمتر گفتم بلند صدای بنربا کمترزم مدام هم آن که مانده باقی ین

میشود.»

دررآخ خوابیدهبودم، ماشینم در که برینبار اتفاقراه این بود. دانشگاه از گشت

اص و بود قبل سالها نمیکمربوطبه فکر تکرً√ احتمالردم متأسفانه، شود. ار

اینکه مجبور به انجامش بشوم، داشت بیشتر و بیشتر میشد.

ک «با¡خرفکر اینطوردم بخوابم. باید بنره وقتی قدزی شود، تمام کافیرینم ت

م.»رفتن داراه رای رب
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سه
بن wقزعقرب خط از داشت حزمرین با¬یش که «ری عبورEف شدهبود، نوشته «

کهرمیک کسیروشناییرد نبودم مطمئن بااینکه دیدم. خواهمکرا پیدا نه،را یا د

س عقبتر مایل کچند فکر خودم با شاید پیچیدهبودم. چپ به تقاطعی دهبودمرِر

ایم کافی بود.رد و همین بردستکم اسم جاده «قدیم» ندا

کا «حتی گفتم ازربلند که ناچاری خوبیروی wنتیج منجربه است ممکن باشد، ی

شود.»

نربه که تیزوشنایی فهمیدم شدم، تیرِربدیکتر یک است. ورِربق تکوتنها ق

ار داشت.رِط ناکجاآباد قست وسرنور که میشد گفت درپ

میرهمینطو بهسمتش مثلرکه تکِرواندم، میکرد «لطفرار چیدم اینجازًا ی

ی آنجا بود.زی اینجا باشد…» و چیزًا چیباشد… لطف

چ کهربه پاراغ در و شدم خارج جاده از ورسیدم، خاکی سنگُرپکینگی نگهزیرَاز ه

د شگفتی،کمارداشتم. مستطیلشکلروبهرِل و سفید و کوچک ساختمانی ویم

که چردیدم wکاف» تابلوی چرویش با اینجایی؟» نئورا آبیاغ دیدهمیشد.رِن نگ

کینگ بودند.رِل شگفتی، دیدم که سه ماشین دیگر در پاکمارباز هم د

قطع آمدهباشند، که جایی هر «از گفتم خودم آمدهامبا من که آنجایی از ًا

آخ ساعت یک در دستکم چون کسیرِرنبوده.» «کهرانندگیام ندیدهبودم. ا

امیدوا باشد. خوبی خبر میتواند جاد\رالبته به میشود چهطور بدانند آنها م

گشت؛ یا اینکه اینجا کجاست.»راصلی ب

دستهایم کمی و شدم پیاده ماشین سراز با¬ی نرا بدنم تا دادم کش شود.رم م

و بهسمت کافهودرسپس هرِی و ماه ه√ل تنها ستارازفتم. تاران آسمان یکره

کرارشب دروشن کافهدهبودند. گشودم،رِر که وزا کوچکی اع√مرودمرنگولههای ا

دند.رک
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بهمحکمارد تعجب، وِل ازرِض موجی اشتهابرود، مشاممرایحههای ارانگیز

گ چهقدر که نشدهبودم متوجه لحظه آن تا بفهممرنواختند. نمیتوانستم سنهام.

گراین تصمیم اما چیست، از سهرایحه اینُرپفتم منبع که غذایی از ایحwرس

ش دهم.ره بود، سفازخوشم
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چهار
غذاخو حس کافه داخل قدیمیرفضای باریای صندلیهای میداد. آدم به ِرا

بزفل قرِی نشیمن با چیدهرزمراق، بهصف سفید بلند پیشخوان یک پشت نگ،

پنجزشدهبودند. جلریر مغاههای یکزِو قره، مبلهای با میز همروبهرمزردیف وی

داشتند.رق شکرار یک میز، هر نقروی پارچ یک شیشهای، کههارپاش کوچک ِی
ب شیر جای میآمد فلفلپاربهنظر و نمکدان و باشد، قهوه چیدهای یکشکل ِش

شدهبودند.

قدیمی دخل نریک میز کنازوی و بود در قردیک چوبی جالباسی یک اررش

احساس کافه میتوانستیرداشت. که بود جاهایی آن از میداد. آدم به احتی

ب گپ دوستانت با و بنشینی دوستیزساعتها هیچ خودم با من متأسفانه نی.

دهبودم.رنیاو

صحبتشپیشخدم زن بارِت میزا از یکی سر که کافهزوجی انتهای های

ک قطع لبخندرنشستهبودند، من به هزد، هستند. خالی «همwشان گفت و جارد

که میخواهی بنشین.»

ک سعی اعصابمرباتماموجود ساعردم چهار طی که خا حسابی گذشته درِت

ب لبخند جواب در و کنم مهار نزشدهبود، میز یک وزنم. کردیک انتخاب دم.رودی

کهرخودم مبلرا بهنظوکشداررِیاحتروی دادم، است.رُسر نو خیلی که آمد م

ده شدم.زاینکه همهچیز اینقدر نو بود، شگفتزدم و ارم نگاه کروبربه دو

ک فکر خودم حتمربا اینجا «صاحب امیددم بهزًا شهریادی جمعیت دارشد دری

ده.»زِط ناکجاآباد کافه که وس

«س√ پیشخدمصدای دِم» عمیقم افکار زن ارِت ملکهای وزربار\ انقیمت

د.راکنده کرا پرصتهای توسعw ساختوساز رف

ِکیسی هستم. حالتان چهطور است؟– من 
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ِکیسی. من جان هستم و بگویینگویی گم شدهام.– س√م 

ست است جان.»ربا لبخندی شیطنتآمیز پاسخ داد «بله، د

طو هستمرلحنش جان اینکه بفهمم نمیتوانستم که بود یاری میکند تأیید ا

ا.راینکه گم شدهام 

ا اینجایی جان؟ر– تو چ

داشتم من خوب، میراهمر– یکسرا به و برفتم مشکل سعیرخوری وقتی دم.

بردمرک بنراهی وسط این شدم. گم حسابی کنم، پیدا آنها از خ√صی همزای ینم

سنگی تلف میشدم.رداشت تمام میشد و خودم هم داشتم از گ

دوبا شیطنتآمیز لبخند همان شد، تمام بدبختیهایم شرح صورهروقتی تشروی

نقش بست.

گ مشکل میتوانیم که مطمئنم من خوب، درسنگیر– کنیم. حل بقیهاشرمورا ِد

هم، باید دید چهطور میشود.

ن پیشخوان از منو بدیزیک در نبودمرِک مطمئن لحظه آن در داد. من به و داشت

خستگ یا و بود نور مفبهخاطر ازرِی قسمانندگرطم میتوانستم اما طو¬نی، ِی
وقتیربخو منوم کلماترِکیسی میداد، من به دوبارا و محو جلدش ظاهرروی ه

ًا خیلی خستهام.»وی میز گذاشتم و با خودم گفتم «حتمرا رشدند. منو 

دفت بیرِکیسی جیبش از کوچکی wآورچ تصمیمرون تا است «چهطور گفت و د

برمیگی نوشیدنی یک بیاوری، طعرایت با آب لیوان یک سفام.» لیمو دادمرِم ش

د.را بیاورشم رفت تا سفارِکیسی و 

پرآن خیلی داشت انتظارماجروز که میشد آن از یکرشراتر اول داشتم. ا

دوانندگر wکاف یک بعد ناکجاآباد، در چندساعته یکرِی هم حا¬ و افتاده

منو موذیانه. لبخندی با ازرپیشخدمت برا میز وروی جلدشرداشتم اروی

خواندم.
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چکلما wکاف» به صفحهرِت با¬ی نصف آمدید خوش اینجایی» کرا پر دهبود.را

حریز با «لطفرش، شدهبود نوشته کوچک سیاه سفاوف قبلاز کارًا از کنانمانرش،

اینکهرد حضوزبار\ داشتهباشد،رمان میتواند معنایی چه اینجا در اهنماییرتان

بخواهید.»

منورد میکرحالیکه باز «امیدوارا گفتم خودم با کهردم، باشد این معنیاش م

م میآید.»ره گیزاینجا یکچیز خوشم

خو منو، سمترداخل با¬ صبحانه شدهبودند. طبقهبندی کافهها wهم مثل اکیها

سمت با¬ سا¬د و پیشغذا چپ، سمت پایین ساندویچها غذاهایرچپ، و است،

د غافلگیریزستراصلی بودند. واقعیرش وزِی که بود منوزقرمانی پشت و دم

تحتعنوار سؤال سه صفحه این در دیدم. «مواا کهرِن مادامی میتوانید، که دی

دشان فکر کنید» نوشته شدهبود:رمورشتان هستید، درمنتظر سفا

ا اینجایی؟رچ

سی؟رگ میتراز م

اضی هستی؟ر

» گفتم خودم چیزبا شبیه وزیاد بخش در که میبینی،زورِیشزرهایی نامه

گشت.رِکیسی با لیوان آبم بتبه بخوانم که را دومرنیست.» میخواستم سؤالها 

تب است؟ر– همهچیز م

دم.ره کرداندم و به اسم کافه اشارگرا به صفحw اولش برمنو 

– این یعنی چه؟

خودش نظر کس هر این! آها، دار– البتهرا ماراستشرد. بیشتر بخواهی، ا

دی؟را». خوب، انتخاب کربهاختصار به اینجا میگوییم «کافه چ

شدهبودم وسوسه براکتمژکمی دردارا و قطعربرم اما سفاوم، آماد\ نبودم.رًا ش
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چی شک دزبدون آنری نسبتبه خوبی حس که بود متفاوت مکان این بار\

نداشتم.

م.ری دارمان بیشتزِکیسی. احتیاج به – ببخشید 

د. بیشتر فکر کن. من چند دقیقw دیگر میآیم.رادی ندار– ای

ان نباش. جایت امن است.»رو بعد با لبخند ادامه داد «جان! نگ
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پنج
درِکیسی بهسمترا میزحالیکه سالن انتهای کروج تماشا بهرفت، وقتی دم.

شرآنها سهتایی کرسید، دروع نمیدانستم صحبت. به حردند چه فربار\

سه میخندیدند.رًا چیز خوبی بود، چون هنند، اما قطعزمی

کمی هم من باشد بهتر شاید نباشد. بد هم خیلی اینجا «شاید گفتم خودم با

ش دهم.»رند، سفاری که آنها میخوزاز همان چی

بردوبا کرگشتمره فکر منو. «گروی دیگزدم wندارین بنری وزم. شده تمام ینم

گی غذا اینجا مایلی دویست شعاع حولوحوش نمیآید دربهنظر بیاید. ثانی،رم

عجیبوغرد کمی اینجا است خیلیرست اتفاق تاحا¬ دستکم اما است، یب

عادیای نیفتاده.»رغی

کمیربهاینت خیالم وقتیرتیب شد. آشپاحت به برخانهزِکیسی دو با و شرفت

بریواس–توتفرکیک جلرنگی از و میگشت خیالمزِو گذشت، شد.رم هم احتتر

کیک نخوریواس–توتفرعاشق که بود سالها و اگررنگیام گفتم خودم با دهبودم.

دا کیکها این از اینجاراینجا بیشتر کمی باید که باشد این wنشان شاید ند،

بمانم.

عجیرص سؤالهای از خوفنظر منو، خوشمرِب داخلش بهنظرزاکیهای ه

باوجورمی گسیدند. تصمیم گذشتهبود، ساعتها صبحانه وقت از اینکه فتمرِد

سفا صبحانه سینی بدهم.ریک آنش با داشت هنوز میکزِکیسی صحبت د.روج

داندم.رگره به پشت برا دوباردهبودم، منو را کرآنجاکه انتخابم زا

ا اینجایی؟رچ

مشت از آدم که بود اینرستورِیرعجیب بپرانش چرا نمیدانی خودت یعنی ارسد.

در دارستورکسی که آدمهایی است؟ دررانت میخورستورند غذا خودشانران ند،

ست فهمیدهباشم.را درا آنجایند؟ مطمئن نبودم که سؤال رنمیدانند چ
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د چهریکی «کتاب به طور دیگر» است که سعی دازوشگاه آن√ین و فیرکانگونیو ف

ید آن و چه در حین خواندن کتاب، تجربهایرحله یافتن کتاب خوب و خردر م

ونیک و صوتی اینرند. شما میتوانید نسخههای چاپی، الکتزقم برا رمتفاوت 

وشگاه آن√ین کانگونیو تهیه کنید:را از فرکتاب و همینطور کتابهای دیگر ما 

www.kangonio.com
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