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 زیؼ٨٣یؾ ٣گاه ج٣٨ام ر٠ان: 

 آروقا ؿی٨٣ٖیـ٤غه: 

 ٠سیغ ؿٌٞا٣یجغوی٢: 

 ة٧حؼن ر٠ان ٦ا٣اقؼ: 

 behtarinromanha.irوةـایث : 

 mybestnovelsکا٣ال جٞگؼام : 

 behtarinromanhairای٤ـحاگؼام : 

٠ؼاز٥ْ ٗؼ٠ایغ. ق١ا  جٞگؼامة٧حؼی٢ ر٠ان ٦ا در  کا٣الو یا  وةـایثةؼای اًالّات ةیكحؼ ة٥ 

 ٠یح٨ا٣یغ ر٠ان ٦ای ظ٨د را ة٥ م٨رت رایگان ٤٠حكؼ ک٤یغ .
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*** 

 ةؼای دیغن ّکؾ و ج٨ویضات قعنیث ٦ا ة٥ پیر زیؼ ٠ؼاز٥ْ ک٤یغ:

@aroosha_seif_roman 
*** 

 ٠:٥ٛغ٠

غه از ظ٨دت ةپؼؿی چی قغ ک٥ ٢٠ ة٥ ای٤سا رؿیغم؟ امال چی قغ ک٥ ای٤س٨ری قغ؟... ق

 ج٨ ای٢ ٠غت ةار٦ا از ظ٨دم پؼؿیغم 

اج٘اق ٦ا اٗحاد؟ چؼا ٢٠؟ چؼا ٠ا؟ ٥١٦ چی ةؼ ٠یگؼده ة٥ اون قب. قتی ک٥ اگؼ   چؼا ای٢

 ٣ت٨د ٦یچی ای٤س٨ری ک٥ االن ٦ـث 

 ١٣یكغ. قتی ک٥ اگؼ ٣ت٨د ٥١٦ چی ٚك٤گ جؼ ة٨د. قتی ک٥ اگؼ ٣ت٨د...

 

 _دالرام_                                                          

دور ظ٨دم پیچیغم و زل زدم ة٥ دو٥٣ ٦ای ةؼٗی ک٥ اروم اروم ژاکث ٠كکی ر٣گٟ رو ةیكحؼ 

 روی قیك٥ ٠ی٤كـث. ةا ٝتع٤غ دؿحٟ 

 رو گػاقحٟ روی قیك٥ پ٤سؼه. صٙ ةا آرا٥٠، ٢٠ دظحؼ ةؼف و ؿؼ٠ام. 

٢٠ دالرا٠ٟ. دالرام ةیـث و چ٧ار ؿا٥ٝ ای ک٥ ٚؼاره چ٤غ روز دیگ٥ ةیـث و پ٤ر ؿا٥ٝ ةك٥، 

 وی ج٨ اوج ؿؼ٠ا و ةؼف. ز٣غگی ر

ک٦٨ـحان کا٠ال ًتیْی٥ ک٥ ١٦ؼاه ةا ةؼف و ؿؼ٠ا ةاق٥. ةؼف و ؿؼ٠ایی ک٥ ٦یچ وٚث ةاّخ 

 ؿؼد قغن ٚٞب ٠ا  ؿ٥ جا ٣كغ...
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ظیٞی ؿال پیف پغر و ٠ادرم ج٨ی یک ةا٣غ کال٦تؼداری ظیٞی ةؽرگ کار ٠یکؼدن. وٚحی 

 ٦ٟ رو ٠یتی٢٤ از ٦ٟ ظ٨قك٨ن ٠یاد و کٟ 

ز ٠یک٥٤ ا٠ا ؿاز٠ان ٚا٣٨٣ی داقح٥ ک٥ ٦یچکؾ از کٟ ّكٙ را٦ف رو ج٨ ٚٞب دوجاق٨ن ةا

 اّىاق٨ن ازازه ازدواج ٣غاقح٢. ٠ادر و 

پغرم ا٣ٛغر ٦ٟ رو دوؿث داقح٢ ک٥ ٠ع٘یا٥٣ از ؿاز٠ان ٗؼار ٠یک٢٤ و ظ٥٣٨ ظ٨دق٨ن رو 

 زایی دور از ادم ٦ای ق٧ؼ ٠یـازن. 

او٠غم. دو  چ٤غ ؿال ةْغش ةی٢ ای٢ صسٟ از ؿؼ٠ای ٨٦ا، ٢٠ ج٨ آ٨ٔش ظ٨٣٨ادم ة٥ د٣یا

 ؿال ةْغش ج٨ اوج گؼ٠ای جاةـح٨ن ارا٠ف 

و یک ؿال ةْغش درؿث یک روز ةْغ از ج٨ٝغ ارا٠ف، ارام ة٨د ک٥ چكٟ ٦اش رو رو ة٥ د٣یا 

 ةاز کؼد و قادی ز٣غگی٨١ن رو 

چ٤غی٢ ةؼاةؼ کؼد. قادی ک٥ ا٣گار از ةعث ةغ اةغی ٣ت٨د. دوازده ؿال ةْغ درؿث ج٨ قتی 

 ٨ن رو ةارو٣ی اٗؼادی دور ظ١٣٨

٠ضامؼه کؼدن. پغرم ةا چ٧ؼه ٣گؼا٣ی ک٥ ٦یچ وٚث از یاد ١٣یتؼم ٠ا ؿ٥ جارو گػاقث ج٨ی 

 ک١غ و در رو ةـث. مغای ةاز قغن 

در ٠ـاوی قغ ةا کٞی داد و ٗؼیاد و زیٓ و در ٧٣ایث قٞیک دو گ٥ٝ٨ٞ ة٥ ٠ادر و پغرم. ٠ا 

 چیؽ زیادی ٣غیغیٟ، ٗٛي مغا ة٨د. 

ز ج٨ ظ٨اب ٠یك٨٤ی١ف. از راه ٠ع٘ی ک٥ ک١غ ة٥ ةیؼون مغا٦ایی ک٥ ٦ؼ ؿ٥ جا٨٠ن ٨٤٦

 داقث از کٞت٥ ٗؼار کؼدیٟ. ج٨ اون صسٟ از 

جاریکی و ةارون ظ٨د٨٠ن رو ة٥ اوٝی٢ کٞت٥ ای ک٥ پیغا کؼدیٟ رؿ٣٨غیٟ. کٞت٥ ای ک٥ 

 ک١اکان ةْغ از گػقث ده ؿال ٨٤٦ز ٨ْٞ٠م 
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آرام ٠ذٜ ١٦یك٥ ٝتع٤غ  ٣یـث ٠ال کی ة٨ده. ةا ٣كـح٢ دؿحی رو ق٣٨ٟ از ٗکؼ درو٠غم،

 ٧٠ؼة٣٨ف رو روی ٝتف داقث.

 دال؟ ١٣یع٨ای ةع٨اةی؟_

 چؼا ّؽیؽم...ی٥ ٝض٥ُ رٗحٟ ج٨ ٗکؼ ؿاّث از دؿحٟ در رٗث_

از زام ة٤ٞغ قغم و ةْغ از ٠ـ٨اك زدن و ةؼداقح٢ اب ة٥ ؿ١ث اجاق ؿ٥ ٣٘ؼ٨٠ن رٗحٟ و 

 روی جعحٟ دراز کكیغم. ١٦یك٥ ٗىای 

 ٠یغه. قب ةعیؼ آرو٠ی ة٧ٟ گ٘حیٟ و چكٟ ٦ا٨٠ن رو ةـحیٟ...چ٨ةی ای٢ کٞت٥ ة٧ٟ ارا٠ف 

ةا مغای وصكح٤اکی ک٥ او٠غ ٦ؼ ؿ٥ جا٨٠ن وصكث زده از ظ٨اب پؼیغیٟ و ٣كـحیٟ رو 

 جعث ٦ا٨٠ن. آرام ق٨ک٥ ٝب زد:

 چی ة٨د؟_

 ١٣یغو٣ٟ _

ةا جؼس از زا٨٠ن ة٤ٞغ قغیٟ و ٨ٗری از ج٨ی کك٨ ٦ای ک٤ار جعث اؿٞض٥ ٦ا٨٠ن رو 

 ةؼداقحیٟ.

 پكث ؿؼ ٢٠ ةیای٢_

دظحؼ٦ا رو ٗؼؿحادم پكث ؿؼم و رٗحٟ ؿ١ث پ٤سؼه. دود ٥١٦ زا رو گؼٗح٥ ة٨د و چیؽی 

 دیغه ١٣یكغ. ١٦ی٢ ز٨ر جالش ٠یکؼدم جا 

ةیؼون رو ةتی٤ٟ ک٥ ی٨٧ یک دؿث ظ٣٨ی ٠ضکٟ ک٨ةیغه قغ روی قیك٥. ؿ٥ جایی ی٥ زیٓ 

 ة٤ٞغ کكیغیٟ و رٗحیٟ ّٛب. آرا٠ف 

 حف ٗك٨رد.جؼؿیغه ةازوم رو ج٨ دؿ

 وای ظغا...ای٢ دیگ٥ کی ة٨د؟  _
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 ةایغ ةؼیٟ ةتی٤یٟ _

 ظ٨اؿحٟ ة٥ ؿ١ث در ةؼم ک٥ ارام ٠چ دؿحٟ رو کكیغ.

 ٨٠اَب ةاش_

 چیؽی ٣یـث ّؽیؽم ٣حؼس_

پكث ٦ٟ رٗحیٟ ؿ١ث در. ج٨ یک صؼکث ٣اگ٧ا٣ی در رو ةاز کؼدم ک٥ صسٟ زیادی از دود 

 وارد ری٥ ٦ا٨٠ن قغ و ة٥ ؿؼ٥ٗ 

 ٨١٦ن ؿؼ٥ٗ چؼاغ ٨ٚه ام رو روق٢ کؼدم. ا٣غاظحح٨١ن. ةا

 ک١ک_

٨ٗری ةؼگكحٟ ؿ١ث مغا. ی٥ ٠ؼد ةا ؿؼ و م٨رت ظ٣٨ی اٗحاده ة٨د رو ز٠ی٢. درزا دوییغم 

 ؿ١حف. ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٠یؽد و ؿؼ٥ٗ 

٠یکؼد. جا رؿیغم ة٧ف و ز٨ٞش زا٨٣ زدم ةازوم رو چـتیغ و ةا ةی ز٣٨ی و ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٝب 

 زد:

 ٨ط ؿ٨ظح٥، ة٥ جاریکی یک قب، ٦سغه، ٦٘غه، ده ةاالی دقحی از قٛایٙ، چ٨ب ةٞ_

جا ظ٨اؿحٟ ؿ٨اٝی ازش ةپؼؿٟ ؿؼش ةی ز٨ن اٗحاد رو پام. ةا جؼس ٣تىف رو چک کؼدم. 

 ظیٞی ظیٞی وْیٖ ٠یؽد ز٨ری ک٥ ة٥ 

 زور صؾ ٠یكغ.

 ةایغ ةتؼی١ف ج٨ ظ٥٣٨_

زظٟ  ةا ةغةعحی کك٣٨غی١ف جا ظ٥٣٨. از ووْیث ةیؼون ٨ْٞ٠م ة٨د ٦ٞک٨پحؼش ؿ٨ٛط کؼده.

 ٦اش رو ج١یؽ و ةا٣غ پیچی کؼدیٟ ا٠ا 
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 ک١اکان ٣تىف وْیٖ ٠یؽد. ی٥ پح٨ کكیغم روش و روی ٠تٜ ٣كـحٟ.

 ٨ُ٤٠رش از اون صؼف ٦ا چی ة٨د؟ _

 آرا٠ف در صاٝی ک٥ ظیؼه قغه ة٨د ة٥ رو ة٥ رو گ٘ث:

 ٨١٦ن چ٨ب ة٨ٞط و ای٤ا؟ _

 اره  _

 آرام ةا چكٟ ٦ای ریؽ قغه ةؼگكث ؿ١حٟ:

 قتی٥ ی٥ ر٠ؽ ة٨د_

 اظ٥ چ٥ ر٠ؽی؟_

 آرا٠ف ٠ذٜ ١٦یك٥ ةا ةی ظیاٝی ق٣٨ف رو ا٣غاظث ةاال

 قایغ ٗٛي ج٨ اون قؼایي زده ة٨ده ج٨ صؾ و صال قاّؼی_

 ارا٠ف_

 ظب راؿث ٠یگٟ_

 ٥٣ ٢٠ ١ٌ٠ئ٢..._

ةا مغای قکـح٥ قغن در ةا ق٨ك و جؼس از زا٨٠ن ة٤ٞغ قغیٟ ا٠ا ٚتٜ از ای٢ ک٥ ةح٣٨یٟ 

 ك٨ن ةغیٟ و اؿٞض٥ ٦ا رو ّکؾ ا١ْٝٞی ٣

ةؼداریٟ زـٟ َؼی٘ی ةا ؿؼّث وارد گؼد٣ٟ قغ و کٟ کٟ ةغ٣ٟ قؼوع کؼد ة٥ قٜ قغن. ةا 

 ٨١٦ن گیسی و دیغ جار جیؼ ةی٨٧قی رو از 

گؼد٣ٟ کكیغم. مغا٦ا ج٨ ؿؼم اک٨ ٠یكغ و درؿث ٚتٜ از اٗحاد٣ٟ کـی از پكث گؼٗححٟ. 

 ٣گا٦ٟ رو ة٥ اون پـؼ زظ١ی دوظحٟ ک٥ دوجا 
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 اون ٠ؼد ٦ای ؿیاه پ٨ش رٗح٢ ؿ١حف. یکیك٨ن دؿحف رو گػاقث رو ٣ته پـؼه. از

 ٠ُؼده_

 ٤ْٝحی_

و ةْغ ٥١٦ وؿایٜ ٦ای ٠یؽ رو ةا داد پؼت کؼد پایی٢. ٣گا٦ٟ رو ة٥ ارا٠ف و ارام دوظحٟ. 

 ارام ةی٨٧ش قغه ة٨د ا٠ا ارا٠ف جالش 

٧ٟ دوظحیٟ، ةا ةی ٠یکؼد ةا ٨١٦ن ةی صاٝی دؿث و پا ةؽ٥٣. چكٟ ٦ای ةی صا٨١ٝن رو ة

 ز٣٨ی دؿحٟ رو ة٥ ٤ْ٠ای اروم ةاش ةاال و 

پایی٢ کؼدم ک٥ اروم قغ و ٗٛي ةا ةٕه زل زد ة٧ٟ. کٟ کٟ چكٟ ٦ام رو ٦ٟ اٗحاد و ج٨ 

 ّاٟٝ ةی ظتؼی ٗؼو رٗحٟ...چكٟ ٦ام رو ة٥ 

زور ةاز کؼدم. ةا اوٝی٢ چیؽی ک٥ ٨٠از٥ قغم ٠ؼدی ة٨د ک٥ روی م٤غٝی ٣كـح٥ ة٨د و دود 

 ؿیگار ز٨ٞی م٨رجف رو ٔٞیٍ 

 گؼٗح٥ ة٨د. جالش کؼدم ظ٨دم رو جک٨ن ةغم ا٠ا دؿث و پا٦ام ة٥ م٤غٝی ةـح٥ قغه ة٨دن. 

 پؾ ةاالظؼه ةیغار قغی_

دود ؿیگار٦ا رو زد ک٤ار و او٠غ ؿ١حٟ ک٥ جازه ج٣٨ـحٟ چ٧ؼش رو ةتی٤ٟ. در صاٝی ک٥ ةا اون 

 پ٨جی٢ ٦ای چؼ٠یف دور م٤غٝیٟ راه 

 ؼف زدن.٠یؼٗث قؼوع کؼد ة٥ ص

 ر٠ؽ کساؿث؟_

 در صاٝی ک٥ ةا ٣گا٦ٟ د٣تاٝف ٠یکؼدم گ٘حٟ:

 کغوم ر٠ؽ؟ _
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ی٨٧ ظیؽ ةؼداقث ؿ١حٟ و دؿحف رو ة٥ دؿح٥ م٤غٝیٟ جکی٥ داد. ٗام٥ٞ م٨رت ٦ا٨٠ن 

 ا٣ٛغر کٟ ة٨د ک٥ ٣٘ؾ ٦ای گؼم ّنتا٣یف 

 رو روی پ٨ؿحٟ صؾ ٠یکؼدم.

 ٨١٦ن ر٠ؽی ک٥ اون ٠ؼجیک٥ ة٧ث گ٘ث_

 ٨٠ْٚی ک٥ ٠ا پیغاش کؼدیٟ ةی٨٧ش ة٨د، چیؽی ٣گ٘ث _

١٦ی٢ ز٨ری ةا زغیث ظیؼه قغه ة٨د ة٧ٟ ک٥ ی٨٧ ٠ضکٟ ک٨ةیغ رو دؿح٥ ٦ای م٤غٝی و 

 ٦ٟ ز٠ان ز٨ری ةا داد ک١ٞاجف رو ادا کؼد 

 ک٥ ةاّخ قغ از جؼس ةپؼم.

 ٗکؼ کؼدی ٢٠ ظؼم؟_

 ؿؼجٛا٥٣ ز٨اةف دادم:ةا ّنتا٣یحی ک٥ ج٨ وز٨دم ق٥ْٞ ور قغه ة٨د 

 ظؼ ک٥ ٥٣ وٝی ٗکؼ ک٤ٟ ١٧٘٣ی ک٥ ٨٧٘٠م ١٣یغو٣ٟ رو ٣ی١٧٘١ی _

ةا ؿ٨ظح٢ ی٥ ًؼف م٨رجٟ ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ق٨ک٥ ةؼگكحٟ ؿ١حف. ةازم مغاش رو 

 ا٣غاظح٥ ة٨د رو ؿؼش و داد ٠یؽد

 ظ٘ك٨ ظ٘ك٨_

 چ٣٨ٟ از ةٕه ٠یٞؼزیغ وٝی ٠ذٜ ظ٨دش قؼوع کؼدم ة٥ داد کكیغن. 

 ، ج٨ ی٥ ٠ؼیىی... ی٥ روا٣یظ٨دت ظ٘ك٨_

 پ٨زظ٤غ جؼؿ٤اکی رو روی ٝتف ٣ك٣٨غ

 پؾ ةا ی٥ روا٣یِ ٠ؼیه در ٣ی٘ث_

 ةْغ ٦ٟ از اجاق رٗث ةیؼون....
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 _آرا٠ف_                                                              

 

قؼوع کؼدم  ةا ةیغار قغ٣ٟ اوٝی٢ چیؽی ک٥ ٠ح٨ز٥ قغم ةـح٥ ة٨دن دؿث و پام ة٨د. ٨ٗری

 ة٥ جک٨ن دادن ظ٨دم و داد کكیغن.  از 

 ةچگی یک زا داةث ة٨دن ّػاةٟ ٠یغاد

 ٦ی کـی ای٢ زا ٣یـث؟...آ٦ای...٨ّوی ٦ا ظ٨دج٨ن رو ٣ك٨ن ةغیغ_

ةا ةاز قغن در و وارد قغن ی٥ گ٤غه ةک اوٝف واْٚا جؼؿیغم ا٠ا دوةاره قیؼ قغم و داد 

 ٦ای ة٤ٞغم رو ة٥ رظف کكیغم.

 .٠گ٥ اؿیؼ گؼٗحی٢...ای ةاةاةازم ک٤یغ.._

 او٠غ ؿ١حٟ و ة٧ٟ ٣ؽدیک قغ. از ة٨ی د٤٦ف کٟ ٣٨٠غه ة٨د ةاال ةیارم.

ظب ّؽیؽم چ٤غ جا ا٣حعاب داری. ٠یح٣٨ی ةگی ر٠ؽ چی٥ و ٠ا ٦ٟ ةازت ک٤یٟ یا ٠یح٣٨ی _

 یکٟ ٧٠ؼة٨ن جؼ ةاقی ...او٣س٨ری اصح١اال 

 ٠ی ج٣٨یٟ ةغون گ٘ح٢ ر٠ؽ ٦ٟ ةا ٦ٟ ک٤ار ةیایٟ

ی گكاد قغه ة٧ف ظیؼه قغم. ای٢ چی پیف ظ٨دش ٗکؼ کؼده؟ ةا ج٨١م صؼمی ةا چك١ا

 ک٥ ج٨ وز٨دم ة٨د ج٨ م٨رجف جٖ کؼدم و 

 ة٤ٞغ جؼ داد زدم:

 ظ٥٘ ق٨ ٤٠ضؼف...١٦ی٢ م٤غٝی رو ج٨ ؿؼت ظ٨رد ٠ی ک٤ٟ_

 ةا ّنتا٣یث او٠غ ؿ١حٟ و دؿحك٨ اورد ةاال ةؽ٣حٟ ک٥ ی٨٧ ی٥ مغا از ةیؼون او٠غ.
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

زک وٝف ک٢ ةؽ٣یف قؼ ٠یك٥. ای٢ ةا ای٢ اظالق گ٤غش ة٥ ا٣غازه کاٗی ٚؼاره کحک _

 ةع٨ره

 ةا ؿؼجٛی ی٥ اةؼوم رو ةی٢ صؼف ٦ام ا٣غاظحٟ ةاال

 اره اٗؼی٢ ة٥ صؼف رٗیٛث گ٨ش ک٢ و امال ٣ؽدیک ٢٠ ٣یا _

 ا٣گكحف رو ج٧غیغ وار گؼٗث ؿ١حٟ

 ٢٠ صال ج٨رو ٠یگیؼم_

 ةا صؼص ٝب ٦ام رو ز١ِ کؼدم 

 ی متؼا٥٣ ٤٠حُؼم ة_

٣گا٦ف رو ةا ظكٟ ازم گؼٗث و رٗث ةیؼون. ةا یاد آوری ک١اکان ةـح٥ ة٨دن دؿث و پام 

 دوةاره قؼوع کؼدم ة٥ داد کكیغن و 

 جک٨ن دادن ظ٨دم

 ٦ی کسا ٠یؼی ؿیتی٨ٞی زقث؟ ةازم ک٢...اه..._ 

 

 _آرام_                                                              

 

 ةا د٢٦ ةـح٥ ١٦ی٢ ز٨ر در صال دؿث و پا زدن ة٨دم ک٥ ةاالظؼه در ةاز قغ .

ةتی٢ ٢٠ ٥٣ وٚث ٠ٛغ٥٠ چی٤ی دارم ٥٣ اّناةف رو. پؾ ظ٨دت ةا زة٨ن ظ٨ش ةگ٨ ر٠ؽ _

 چی٥
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

یکٟ ؿؼ و مغا دراوردم و ةا چكٟ و اةؼو ة٥ د٤٦ٟ اقاره زدم. پـؼه ٠حْسب ی٥ اةؼوش رو 

 ا٣غاظث ةاال

 ٠یاری؟ای٢ صؼکات چی٥ در _

 دوةاره ةا چكٟ ة٥ د٤٦ٟ اقاره کؼدم ک٥ ای٤تار ةا ّنتا٣یث اظ١اش رو کكیغ ج٨ ٦ٟ.

 چی زر زر ٠یک٤ی؟ ٣ک٥٤ الٝی؟_

 ةا صؼص ظ٨دم رو جک٨ن دادم و دو ٠ؼجت٥ ة٥ د٤٦ٟ اقاره کؼدم ک٥ جازه ٠ح٨ز٥ ٨ُ٤٠رم قغ

 ا٦ا د٤٦ث ةـحـث_

ؿحٟ ک٤غه قغ. از درد ةا او٠غ ؿ١حٟ و ةی ٠ٛغ٥٠ چـب رو ک٤غ ک٥ اصـاس کؼدم کٜ پ٨

 م٨رجی ز١ِ قغه ظ٤غه ک٨جا٦ی کؼدم.

 ظب صاال ک٥ ٠یح٣٨ی صؼف ةؽ٣ی ر٠ؽ رو ةگ٨_

 ؿؼم رو اوردم ةاال و ٠ذٜ ١٦یك٥ ریٞکؾ ٝتع٤غ زدم

 کغوم ر٠ؽ؟_

ظ٨دت رو ٣ؽن ة٥ اون راه  اون پـؼه ٚتٜ از ٠ؼد٣ف ١ٌ٠ئ٢٤ ة٥ ق١ا٦ا ی٥ ر٠ؽ داده. ٠ا _

 د٣تال اون ر٠ؽیٟ

 و ا٣غاظحٟ ةاالق٥٣٨ ٦ام ر

 پؾ ة٥ د٣تال اون ر٠ؽ ة٨دن ادا٥٠ ةغی٢ چ٨ن ٠حاؿ٘ا٥٣ ٢٠ چیؽی از اون ر٠ؽ ١٣یغو٣ٟ _

 ةا صؼص ٗکف رو روی ٦ٟ ٗكار داد

 ٣ع٤غ_

 ة٥ زور ٝب ٦ام رو ز١ِ کؼدم
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 ٢٠ ١٣یع٤غم ک٥ _ 

دؿحٟ ک٥ ةـح٥ قغه ة٨د ة٥ دؿح٥ م٤غٝی و ةا ّنتا٣یث وزن دؿحاش رو ا٣غاظث روی ٠چ 

 ج٨ اون ٗام٥ٞ کٟ قؼوع کؼد ة٥ داد زدن

 چؼا ٠یع٤غی؟_

 در صاٝی ک٥ داقحٟ از ظ٤غه ٤٠٘سؼ ٠یكغم ٣گا٦ٟ رو ج٨ چكٟ ٦ای ّنتا٣یف دوظحٟ 

 اظ٥ وٚحی ّنتا٣ی ٠یكی..._

 زدم زیؼ ظ٤غه و دوةاره صؼٟٗ رو ادا٥٠ دادم

 ظیٞی زػاب ٠یكی_

ا٣گار ظ٤غیغ٣ٟ آجیكی قغ ة٥ ز٣٨ف چ٨ن مغای داد زد٣ف ا٣گار داقث کٜ اجاق رو 

 ٠یٞؼزو٣غ

 ٨٤٠ ٠ـعؼه ٠یک٤ی؟ _

 ظ٤غم رو ک١اکان ةؼای صؼص داد٣ف صٍ٘ کؼدم

 جْؼیٖ کؼدم_

 ةت٤غ د٤٦ح٨ _ 

١٦ؼاه ةا دادش م٤غٝیٟ رو ة٥ ؿ١ث راؿث پؼت کؼد ک٥ اون ؿ١ث م٨رجٟ ة٥ ١٦ؼاه گ٣٨ٟ 

 رد کؼد. آخ ٠ضکٟ ةا ز٠ی٢ ةؼظ٨

ک٨چیکی از ةی٢ ٝب ٦ام ظارج قغ ا٠ا ةا ای٤ک٥ دردم ةیكحؼ از ای٢ صؼف ٦ا ة٨د واؿ٥ صؼص 

 داد٣ف دوةاره قؼوع کؼدم ة٥ 

 ظ٤غیغن. اون ک١اکان داد ٠یؽد و ٤٠ٟ ٗٛي ةا ظ٤غه ز٨اةف رو ٠یغادم
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 ٣ع٤غ...داری ٠یؼی رو اّناةٟ_

 ارم ٠یؼم رو اّناةث او٨٣ٚث؟٢٠ ک٥ ای٢ پایی٢ ةا دؿث و پای ةـح٥ ام...چس٨ری د_

 صاٝیث ٠یک٤ٟ ٠ـعؼه کؼدن ٢٠ چ٥ ٨ّاٚتی داره_

از م٤غٝیٟ گؼٗث و دوةاره ة٥ صاٝث اول ةؼگؼدو٣غجٟ، ز٨ٞم ٣كـث و قؼوع کؼد ة٥ ةاز 

 کؼدن دؿث و پام. جا او٠غم ة٥ ظاًؼ ٣ت٨د 

ش رو ٤ًاب ٦ا ی٥ ٣٘ؾ راصث ةکكٟ از ةازوم گؼٗححٟ و ٠ضکٟ پؼجٟ کؼد رو ز٠ی٢. ک١ؼة٤غ

 ک٥ ةاز کؼد واؿ٥ ی٥ ٝض٥ُ از ٗکؼی ک٥ 

ج٨ ذ٤٦ٟ قکٜ گؼٗث ة٥ ظ٨دم ٝؼزیغم و ر٣گٟ پؼیغ. ٢٠ ای٤سا ج٧٤ام، چؼا ای٢ کار رو ةا٦ام 

 ٣ک٥٤؟ امال چؼا ٣ح٥٣٨؟ ا٠ا ةا ٗؼود 

او٠غن اوٝی٢ وؼة٥ ک١ؼة٤غش روی ةغ٣ٟ ةی٢ اون درد قغیغ از ج٥ ٚٞتٟ ظ٨ش صال قغم. 

 چك١ف ة٥ ةا  ظ٨ش صال از ای٢ ک٥ صغاٜٚ

ارزش جؼی٢ چیؽی ک٥ ی٥ دظحؼ داره ٣ت٨ده، ةا ةی رص١ی ج١ام ک١ؼة٤غش رو روی ج٢ و ةغن 

 َؼیٟ٘ ٗؼود ٠یاورد و ٢٠ ةی و٥٘ٚ 

 ةؼای ؿؼک٨ب کؼدن دردم و صؼص دادن اون ٠یع٤غیغم.

 اون ر٠ؽ ٤ْٝحی چی٥؟ اون ٠ؼجیک٥ چی ة٧ث گ٘ث؟_

 ةا درد ظ٤غیغم و ظیؼه قغم ة٥ ٣گاه ّنتیف

 چؼا ١٣یؼی از ظ٨دش ةپؼؿی؟_

 ٠یکك١ث...٢٠ ج٨رو ٠یکكٟ_

اون زد و ٢٠ ظ٤غیغم. ة٥ ا٣غازه ج١ام ٗؼیاد ٦ای از دردم ظ٤غیغم. ا٣ٛغر زد و ٢٠ ظ٤غیغم 

 ک٥ ظ٨دش از ظـحگی کكیغ ک٤ار.از درد 
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داقحٟ ٠ی١ؼدم ا٠ا ظٟ ة٥ اةؼو ٣یاوردم. ةا ٨١٦ن ّنتا٣یث و ظـحگی ة٥ ؿ١ث در رٗث. 

 ا٠ا مغای ٠کا٥١ٝ وْی٘ی چیؽی ١٣یغیغم 

 ة٥ گ٨قٟ ٠یؼؿیغ

 آرویؼ دی٨و٥٣ قغی؟ چیکار کؼدی ج٨؟_

 ةگ٨ ی٥ دکحؼی ک٨ٗحی چیؽی واؿ٥ ای٢ ة٘ؼ..._

 و ةا اٗحادن پٞکام روی ٦ٟ چیؽی از ادا٥٠ صؼف ٦اق٨ن ٠ح٨ز٥ ٣كغم...

                                

 _آرا٠ف_                                                              

 

 ٦ی ١٣یع٨ای٢ ٨٤٠ ةاز ک٤ی٢؟ ؿیتی٨ٞی زقث...ؿیتی..._

 در ةا وؼب ةاز قغ و ؿیت٨ٞی زقث وارد اجاق قغ و از ٨١٦ن ز٨ٞ در مغاش رو ةؼد ةاال

 ٦ا؟ چح٥ ٦ی زر زر ٠یک٤ی؟_

 ظـح٥ قغم ةاةا ٠گ٥ ١٣ی١٧٘ی؟ ةازم ک٤ی٢ ظب_

 ن یکی ظ٨ا٦ؼت ؿیاه و کت٨د ةک٢٤ةتی٢ یکٟ دیگ٥ زر زر ک٤ی ٠یغم ج٨ام ٠ذٜ او_

 ةا وصكث ظیؼه قغم ة٧ف 

 کغوم ظ٨ا٦ؼم؟ ٦ا؟ ةا ج٨ام_

 ٨١٦ن ٨٠ ٣ار٣سی٥ ک٥ اجاق ةٛٞی٥_

 واؿ٥ چ٤غ دا٣ی٥ ق٨ک٥ ظیؼه قغم ة٧ف ا٠ا اگؼ ةگٟ ةْغش دی٨و٥٣ قغم دروغ ٣گ٘حٟ



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 15

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

ؼم پـ٘حؼت ٦ای ٨ّوی، صؼو٠ؽاده ٦ا ٠یکك١ح٨ن...جک جکح٨ن رو ٠یکكٟ...اقٕاال ةا ظ٨ا٦_

 چیکار کؼدی٢؟

 ٠ذٜ دی٨و٥٣ ٦ا داد ٠یؽدم و ظ٨دم رو جک٨ن ٠یغادم

 زک ای٢ روا٣ی رو ةازش ک٢. االن کٜ ١ّارت رو ٠یکك٥٣٨ ای٤سا_

 اکی_

٠ؼده یا ٨١٦ن زک رٗث پكث ؿؼم و ةازم کؼد ک٥ درزا ص٥ٞ١ کؼدم ؿ١حف و جا ة٥ 

 ظ٨دش ةیاد ی٥ ٠كث ظ٨اة٣٨غم ج٨ م٨رجف ک٥ 

 رٗٛیف از پكث گؼٗححٟ

 ٟ ک٢...وٟٝ ک٢ کذاٗث ةی ٥١٦ چیؽوٝ_

 صیٖ...صیٖ ک٥ ازازه ٣غارم ةؽ١٣ث وگؼ٥٣ کاری ٠یکؼدم ک٥ اون د٤٦ث ةـح٥ ةك٥_

 ٦یچ ٌٔٞی ١٣یح٣٨ی ةک٤ی...ؿگ کی ةاقی ةع٨ای ة٥ ٢٠ دؿث ةؽ٣ی_

 ٢٠ ج٨رو..._

 وٝف ک٢ ةیا ةؼیٟ_

ةیام از اجاق رٗح٢ ةیؼون. صس٨م ةؼدم ؿ١ث ةْغم ٠ضکٟ پؼجٟ کؼد رو ز٠ی٢ و جا ة٥ ظ٨دم 

 در و ةا ٠كث و ٝگغ اٗحادم ة٥ ز٣٨ف

 زؼّث داری در رو ةاز ک٢ جا صاٝیث ک٤ٟ...ةا ج٨ام، ای٢ در ٤ْٝحی رو ةاز ک٢...ةازش ک٢_

ا٣ٛغر زیٓ زدم و ة٥ در ک٨ةیغم ک٥ ةا ظـحگی جکی٥ ة٥ دی٨ار و٨ٝ قغم رو ز٠ی٢. ١٣یغو٣ٟ 

 و ی٥ ظغ٠حکار چٛغر گػقث ک٥ در ةاز قغ 

 ةا َؼف ٔػا او٠غ داظٜ
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 ةگیؼ ٔػات رو ةع٨ر_

 ١٣یع٨رم_

 گ٘حٟ ةع٨ر_

ی٨٧ ةا ّنتا٣یث زدم زیؼ َؼف ک٥ کٜ ؿ٨پ داغ ریعث روش. از ٦ٞف ٨١٦ن ز٨ر زیٓ 

 ز٣ان از اجاق رٗث ةیؼون. ظ٨اؿحٟ 

ة٥ در ٣یٟ ال ظ٨رد. ةا ق٨ك رٗحٟ ًؼٗف. ظتؼی دوةاره ؿؼم رو روی زا٨٣م ةؽارم ک٥ چك١ٟ 

 از ٣گ٧تان ٦ا ٦ٟ ٣ت٨د. ةا اصحیاط از 

 ٨ٗری رٗحٟ ؿ١ث اجاق ةٛٞیٟ اجاق او٠غم ةیؼون و

 ارام؟_

 مغای ةی صاٝف ک٥ ة٤ٞغ قغ ا٣گار ة٥ ٚٞتٟ چ٤گ ا٣غاظح٢

 ٨٦وم؟_

 ظ٨ةی ٚؼة٣٨ث ةكٟ؟_

 درد دارم_

 از او٣سا ٠یار٠ث ةیؼون ١ٌ٠ئ٢ ةاش_

 چیکار ٠یک٤ی؟ چس٨ری ٗؼار کؼدی؟ ج٨ ةیؼون_

 ظغ٠حکار در رو ةاز گػاقث_

ارام یکٟ از دؿث َؼی٘ف رو ک٥ صاال رد ٣تـحا ک٨چیکی از کت٨دی روش ظ٨د١٣ایی ٠یکؼد 

 از زیؼ در اورد ةیؼون. ةا اظٟ و 

 ةٕه ٝتٟ رو گاز گؼٗحٟ و دؿحٟ رو اروم گػاقحٟ رو دؿحف.
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 ةؼو ارا٠ف...١٠ک٥٤ کـی ةتی٤حث_

 ةؼ ٠یگؼدم ةاق٥ ا٠ا_

ةْغ ٦ٟ اروم از در ٗام٥ٞ گؼٗحٟ. ةا اصحیاط از راه پ٥ٞ ٦ا پایی٢ او٠غم و ظ٨اؿحٟ ة٥ را٦ٟ 

 ادا٥٠ ةغم ک٥ ةا دیغن ی٥ ظغ٠حکار درزا 

وارد را٦ؼوی ةٜٛ دؿحٟ قغم و ظ٨دم رو ج٨ اوٝی٢ اجاق ا٣غاظحٟ. چـتیغه ة٨دم ة٥ در جا 

 ةتی٤ٟ ظغ٠حکاره ج٨ را٦ؼوا یا ٥٣ ا٠ا ةا ق٤یغن 

. مغایی ک٥ درؿث از پكث ؿؼم او٠غ ةا ق٨ك و چكٟ ٦ای گكاد قغه ظیؼه ٣٨٠غم ة٥ در

 ةا جؼس ةؼگكحٟ ّٛب. ای٢ اروم اروم 

 چؼا ٗٛي ی٥ ص٥ٝ٨ دور ک١ؼق٥؟

 دؿحث ة٧ٟ ةع٨ره ز٨ٞ چكٟ ٦ات ظ٨ردش ٠یک٤ٟ_

 ةا ق٨ك ة٥ صاٝث جـٞیٟ دؿث ٦اش رو گؼٗث ةاال

آم...واْٚیحف ای٥٤ ک٥ ٢٠ کال ٚنغ ةغی ج٨ ذ٤٦ٟ ٣ت٨د...کـی ک٥ او٠غه ج٨ اجاق ی٥ پـؼ _

 ٣ی٥١ ةؼ٥٤٦ ج٨یی...٥٣ ٢٠

 ٠گ٥ از ١ّغ او٠غم؟ ظب ٠ست٨ر قغم_

 امال ج٨ کی ٦ـحی؟ _

 ٨ٗری رٗحٟ ؿ١حف

 ةتی٢ ٢٠ ٨ٗرا ةایغ از ای٤سا ةؼم. ظ٨ا٦ؼ ٦ام ٣یاز ة٥ ک١ک دارن_

 و او٨٣ٚث ٢٠ چیکار ک٤ٟ؟_

 ا ک١کٟ ک٢ یا ة٥ ٦یچکؾ صؼٗی ٣ؽن جا ةح٣٨ٟ ظ٨دم راه صٞی پیغا ک٤ٟی_
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

پـؼه ١٦ی٢ ز٨ری ة٧ٟ ٣گاه ٠یکؼد، ٥٣ از ای٢ یارو ظ٨قگ٥ٞ ظیؼی ة٥ ٠ا ١٣یؼؿ٥. ةؼگكحٟ 

 ةؼم ک٥ ةا صؼٗف ایـحادم

 واؿحا...واؿحا_

 ةا کالٗگی ةؼگكحٟ ؿ١حف

 چی٥؟ _

 ک١کث ٠یک٤ٟ_

 پؾ ٨٤١٠ن ٠یكٟ ةس٤تی_

 یح٣٨ٟ زایی ةتؼ٠ث ةا ص٥ٝ٨ ک٥ ١٣_ 

 ظب پؾ ٝتاؿث رو ٨ّض ک٢ _ 

 ظیٞی ٨٤١٠ن ک٥ گ٘حی وگؼ٥٣ ٢٠ امال ١٣یغو٣ـحٟ چیؽی ة٥ ٣ام ٝتاس وز٨د داره_

 ةا ّنتا٣یث اظٟ ٦ام رو کكیغم ج٨ ٦ٟ

 ای ةاةا اگ٥ ١٣یع٨ای ک١ک ک٤ی ةؼم ظ٨دم ی٥ ٌٔٞی ةک٤ٟ_

 دظحؼ ج٨ چٛغر ةغاظالٚی. ظب روت رو ةک٢ او٨٣ر ٝتاس ةپ٨قٟ_

صؼص ةؼگكحٟ پكث ة٧ف. ةاالظؼه اٚا ةْغ از چ٤غ دٚی٥ٛ ٝتاس ٦اش رو پ٨قیغ.از ةازوم  ةا

 گؼٗححٟ و ظیٞی ریٞکؾ قؼوع کؼد ة٥ 

 راه رٗح٢.

 یکٟ ی٨اش جؼ ةؼو اگ٥ یکی ؿؼ را٨١٦ن ؿتؽ ةك٥ چی؟_

 ٣حؼس چیؽی ١٣یك٥_

 کٞی راه رٗحیٟ جا رؿیغیٟ ة٥ ی٥ در



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 19

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 ای٤سا کساؿث؟_

 وٝی چیؽی ٣گ٘ث و ة٥ زاش در زد. دوةاره ةا ّنتا٣یث ةؼگكحٟ ؿ١حف

 ةا ج٨ام ای٤سا کساؿث؟ام٢ وٟٝ ک٢ ةتی٤ٟ_

 قؼوع کؼدم ة٥ جک٨ن دادن ظ٨دم جا ةازوم رو از دؿحف آزاد ک٤ٟ

 ةیع٨د وول ٣ع٨ر_

ی٥ ٠ؼد روی م٤غٝی ٣كـح٥ ة٨د ک٥ ةا دیغن ٢٠ ظ٨دش و . در رو ةاز کؼد و ةؼدجٟ ج٨ اجاق

 رد ٦اش ٠حْسب قغن. پـؼه ةادیگا

ظیٞی ریٞکؾ پؼجٟ کؼد ةٕٜ یکی از ةادیگارد ٦ا. ٠ؼدی ک٥ پكث ٠یؽ ٣كـح٥ ة٨د ٣گاه 

 ٠حْستف رو از ٢٠ گؼٗث و ة٥ اون پـؼه 

 دوظث

 قؼوی٢؟ای٤سا چعتؼه؟_

 داقث ٗؼار ٠یکؼد_

 چس٨ری؟_

 ١٣یغو٣ٟ_

ةیان ی٥ کكیغه ظ٨اة٣٨غم ج٨ گ٨ش ةا صؼص ظیؽ ةؼداقحٟ ؿ١حف و جا ةٛی٥ ة٥ ظ٨دق٨ن 

 پـؼه ک٥ درزا ةادیگارد ٦ا گؼٗح٤ٟ

کذاٗث ج٨ گ٘حی ک١کٟ ٠یک٤ی، گ٘حی ٗؼاریٟ ٠یغی...وٟٝ ک٤ی٢ ةتی٤ٟ...٠یکك١ث ای٨٤ _

 ١ٌ٠ئ٢ ةاش...وٟٝ ک٤ی٢
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

قؼوی٢ ظیؽ ةؼداقث ؿ١حٟ و ٠ضکٟ ٠چ دؿحٟ رو ج٨ دؿحف گؼٗث و ٗكار داد ک٥ آخ 

 ج٨ز٥ ة٧ٟ وْی٘ی از ٝب ٦ام ظارج قغ. ةی 

 دردم ةا صؼص ٝب زد

 ةار دیگ٥ ١٦چی٢ ٌٔٞی ک٤ی دؿحح٨ ظ٨رد ٠یک٤ٟ...١٧ٗیغی؟_

از دادش و ٗكار روی دؿحٟ ةیكحؼ ٗکٟ رو روی ٦ٟ ٗكار دادم و ای٤تار ٢٠ ة٨دم ک٥ ةا 

 صؼص ٝب ةاز ٠یکؼدم

 ةؼو ة٥ ز٤٧ٟ_

٥ ة٨دجٟ ةا ٗکی ٜٚ٘ قغه دؿحٟ رو پؼت کؼد ک٥ چ٤غ ٚغم ١٦ؼاه ةا ةادیگاردی ک٥ گؼٗح

 ّٛب رٗحٟ. ٣گا٦ف رو ازم گؼٗث و دوظث ة٥ ٨١٦ن ٠ؼده

 ٢٠ ٠یؼم آٝ٘ؼد_

 ةؼو پـؼ آٗؼی٢. از ای٢ ة٥ ةْغ ص٨اؿث ة٥ ای٢ دظحؼه چ٨١ش ةاق٥_

 اکی_

 ةا ةیؼون رٗح٢ قؼوی٢ اون ٠ؼجیک٥ ک٥ ١٧ٗیغه ة٨دم اؿ١ف آٝ٘ؼده او٠غ ؿ١حٟ

دوؿث ٣غاری٢ ای٤سا  ةتی٢ دظحؼ ظ٨ب ٢٠ کا٠ال ٠یغو٣ٟ ک٥ ج٨ و ظ٨ا٦ؼ ٦ات امال_

 ٦ٟ امال ؿعث ٣یـث  ة٣٨١ی٢. کٞیغ رٗح٤ح٨ن

 ٗٛي کاٗی٥ ةگیغ اون ر٠ؽ چی٥.

 .م٨رجٟ رو ةؼدم ٣ؽدیک م٨رجف

 ٠ا ٦یچی ١٣یغو٣یٟ_
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

ک٥ ای٤سا ة٧ح٨ن ظ٨ش گػقح٥ و ٚنغ رٗح٢ ٣غاریغ...ةاق٥ ٠كکٞی ٣یـث  پؾ ٠ذٜ ای٢_

 ةتؼیغش.

ةادیگارد ٦اش ة٥ ؿ١ث در ةؼد٣ٟ. جا اظؼی٢ در صاٝی ک٥ ةا ٣٘ؼت ة٥ آٝ٘ؼد ٣گاه ٠یکؼدم 

 ٝض٥ُ ٣گاه ٨ٞ١٠ از ٣٘ؼجٟ رو ج٨ چكٟ ٦اش 

دوظحٟ. وٚحی رؿیغیٟ ة٥ را٦ؼوا ةاال ج٨ یک صؼکث ٣اگ٧ا٣ی زدم ةی٢ پای یارو و دویغم 

 ؿ١ث اجاق دظحؼ٦ا و داد زدم:

 ٦ؼ چی ک٥ قغ ر٠ؽو ٣گیغ اگ٥ ة٢١٧٘ ر٠ؽ..._

 حٟ و ٠ست٨ر قغ دوةاره وٟٝ ک٥٤دؿث ٠ؼده رو د٤٦ٟ ٣كـث ک٥ گازش گؼٗ

 اگ٥ ة٢١٧٘ ر٠ؽ چی٥ ٦ؼ ؿ٥ جا٨٠ن رو ٠یکُك٢...چیؽی ٣گیغ_

. آظؼی٢ مغایی ک٥  زد ج٨ گ٨قٟ ک٥ پؼت قغم رو ز٠ی٢  ٠ؼده ظیؽ ةؼداقث ؿ١حٟ و ٠ضکٟ

 ق٤یغم آرا٠ف گ٘ح٢ دظحؼ٦ا ة٨د و ةْغ ٦ٟ 

 جاریکی ٠ٌٞٙ...ِ 

   _آرام_                                                                

 

رو ز٠ی٢ دراز کكیغه ة٨دم و ٣گا٦ٟ رو ة٥ پ٤سؼه دوظح٥ ة٨دم ک٥ در ةاز قغ. ةا دیغن آرویؼ 

 ٠ذٜ ١٦یك٥ ٝتع٤غ زدم و ؿؼ زام جکی٥ 

 ة٥ دی٨ار ٣كـحٟ.

 ة٥ ة٥ اٚا...چی قغه از ای٤سا ؿؼ در اوردی؟ _

 ٠ذٜ ای٤ک٥ کحک آد٠ث ٣کؼده_
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 ک٥ ادم ١٣یك٢او١٠ٟ ّؽیؽم ٗؼقح٥ ٦ا  _

 ةا صؼص ٗکف رو روی ٦ٟ ٗك٨رد.

 ة٥ ٢٠ ٣گ٨ ّؽیؽم _ 

 ةاق٥ ّؽیؽم دیگ٥ ة٧ث ١٣یگٟ ّؽیؽم  _

 ٠ذٜ ةچ٥ ٦ای ةغاظالٚی ک٥ صؼمك٨ن گؼٗح٥ ةا ٔؼش اؿ١ٟ رو مغا کؼد

 ارام _

 ریؽ ظ٤غیغم ک٥ ةا صؼص او٠غ ؿ١حٟ و ةاالی ؿؼم ایـحاد.

 چؼا اون ر٠ؽ ٤ْٝحی رو ١٣یگی؟ _

 چ٨ن ١٣یغو٣ٟ _

 ی٥ دؿث ج٨ ٦٨٠اش کكیغ و ز٨ٞم ٣كـث. 

گ٨ش ک٢. ادم ٦ایی ک٥ اون ةیؼون ایـحادن ا٠اده ان جا ةا قک٤س٥ از زیؼ زة٣٨ح٨ن صؼف  _

 ةکك٢. ١ٌ٠ئ٢ ةاش قک٤سك٨ن ٦ٟ ٠ذٜ 

 کحکی ٣یـث ک٥ ٢٠ ة٧ث زدم و ج٣٨ـحی او٣ٛغر راصث ةع٤غی 

 م٨رجٟ رو ةا زغیث اوردم یک وزتی م٨رجف

٥ ای٤سا، چ٥ زیؼ قک٤س٥. وَ در و٢١ صحی اگؼ ٠یغو٣ـحٟ ٦ٟ ٢٠ چیؽی ١٣یغو٣ٟ چ_ 

 ١٣یگ٘حٟ چ٨ن ٗٛي کا٥ٗ اون ر٠ؽ ٤ْٝحی از 

 د٨١٤٦ن ةیاد ةیؼون جا یکی ی٥ جیؼ ج٨ ؿؼ٨٠ن ظاٝی ک٢٤ 

١٦ی٨ٌ٤ری ةی صؼف ة٧ٟ ظیؼه قغه ة٨د یک ٝض٥ُ ٣گا٦ف ُؿؼ ظ٨رد رو ٝب ٦ام و دوةاره 

 ةؼگكث ؿ١ث چكٟ ٦ام 
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 کـی ٚؼار ٣یـث ة٥ ق١ا٦ا آؿیتی ةؽ٥٣. ای٨٤ ١ٌ٠ئ٢ ةاش _

 ١٦ی٤س٨ر ة٥ ٦ٟ ظیؼه قغه ة٨دیٟ ک٥ ی٨٧ از زاش ة٤ٞغ قغ. 

در ٦ؼ م٨رت یادت ةاق٥ کٞیغ رٗح٤ث از ای٤سا ٗٛي چ٤غ جا ز١ٞـث ک٥ یک ر٠ؽ رو  _

 ٠یـازه 

ةْغ ٦ٟ  اول یک ٣گاه ة٥ ٠چف کؼد و ظ٨اؿث از اجاق  ةؼه ةیؼون ک٥ ٠چ دؿحف رو گؼٗحٟ.

 ی٥ ٣گاه ة٥ ٢٠. 

 ٠یك٥ ظ٨ا٦ؼا٨٠ ةتی٤ٟ؟_

 ا٠ؼ دیگ٥؟_

 ٌٝ٘ا...ا٠كب ج٨ٝغ دالرا٥٠. ٗٛي ٠یع٨ام ةتی١٤ف، ١٦ی٢  _

 صاال ک٥ کارت گیؼ کؼده ٨ُٞ٠م قغی؟_

 ظب ١٣یع٨ای ازازه ةغی ٣غه چؼا جیک٥ ٠ی٤غازی_

 ظ٨اؿحٟ دوةاره ةكی٤ٟ ک٥ ای٢ د٥ْٗ اون ٠چ دؿحٟ رو گؼٗث

 قؼط داره _

 چ٥ قؼًی ؟_

ظ٤غه ٦ات ٨١ْ٠ال رو ٠عٟ ٠یؼه چ٨ن صؼمٟ رو در ٠یاره وٝی ةا ای٢ صال ةع٤غ ةؽار _

 صغاٜٚ یک ٣٘ؼ ج٨ ای٢ ١ّارت ٤ْٝحی 

 ةع٤غه. 

چ٥ ا٠ؼوز ٨ُٞ٠م قغه ة٨د. ١٦ی٤س٨ر دوةاره ة٥ پ٤سؼه  ةْغ ٦ٟ ةی صؼف از اجاق رٗث ةیؼون.

 ظیؼه قغم ک٥ در ةاز قغ و ی٥ 
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 . ظغ٠حکار وارد اجاق قغ

 ةیا ةتؼ٠ث اجاق ظ٨ا٦ؼت _

ةا دیغن  از زام ة٤ٞغ قغم. ةا ٦ٟ دیگ٥ از اجاق ظارج قغیٟ و وارد اجاق دیگ٥ ای قغیٟ.

 ارا٠ف و دالرام اقک ٦ام قؼوع کؼد ة٥ 

 ریعح٢. ةا ةٕه و مغای ٝؼزون ٝب زدم:

 ج٨ٝغت ٠تارك _

د ٣٘ـٟ ةاال دوجایی ظ٨دق٨ن رو پؼت کؼدن ج٨ ةٟٛٞ. دؿحك٨ن رو کت٨دیٟ ة٨د و از در 

 ١٣ی٠٨غ وٝی ا٣ٛغر دٟٝ ةؼاق٨ن ج٤گ قغه ة٨د 

ک٥ ٠ضکٟ جؼ ة٥ ظ٨دم ٗك٨رد٠ك٨ن. دالرام ةا ةٕه ظ٨دش رو ازم زغا کؼد ا٠ا ةا دیغن ج٢ 

 و م٨رت کت٨دم اظٟ ٦اش رٗث ج٨ ٦ٟ

 چی قغه؟ ای٢ چ٥ ووْی٥؟_

 ٦یچی ةاةا _

 ارا٠ف ةا اظٟ ی٥ ٣گاه از ةاال جا پایی٢ ة٧ٟ ا٣غاظث.

 ٥ ای٢ ٠یگی ٦یچی؟ کٜ ج٤ث زای کت٨دی٥ ٦یچی؟ ة_

 ةا کالٗگی ٣ػاقحٟ صؼٗف رو ادا٥٠ ةغه.

 ای٤ا رو ول ک٤یغ. ٠ذال ا٠كب ج٨ٝغ دالرا٥٠ ٦ا _

 ٣كـحیٟ رو ز٠ی٢

 ق١ِ ٣غاریٟ وٝی ٦ؼ ارزویی ک٥ ةک٤ی ا٠كب ةؼاورده ٠یك٥. _
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ةاز کؼد و ةا ٧٠ؼة٣٨ی دوجا٨٠ن رو ة٨ؿیغ. دالرام چكٟ ٦اش رو ةـث و از چ٤غ دا٣ی٥ دوةاره 

 ی٨٧ آرا٠ف ةا ٦یسان ج٨ زاش پؼیغ 

 ک٥ ةاّخ قغ ةا چكٟ ٦ای گكاد قغه ظیؼه ةكیٟ ة٧ف.

دیؼوز ی٥ ظغ٠حکار دیگ٥ رو ةؼام ٗؼؿحادن جا ةؼام ٔػا ةیاره. ٤٠ٟ ٠عف رو کار گؼٗحٟ جا _

 رازب ای٤سا ة٧ٟ ةگ٥. ٠ذٜ ای٤ک٥ ای٢ 

ره ک٥ اٝتح٥ او٨٣ ظ٨د٠ٟ دیغم. اٝ٘ؼد. ا٠ا زا٣كی٢ ٦اش ؿ٥ جا ؿاز٠ان ی٥ رئیؾ امٞی دا

 ةؼادرن. آروان ، آرویؼ و قؼوی٢. 

ظن٨ما آروان رو ٥١٦ ٠ذٜ ؿگ ازش ٠یحؼؿ٢. ادم کكح٢ ةؼاش ٠ذٜ ؿ٨ؿک کكح٥٤. 

 اٝتح٥ ی٥ صـاؿیث وصكح٤اکی رو اؿ١ف 

یف ةا ی٥ داره ةؼای ١٦ی٢ ٥١٦ آری مغاش ٠یک٢٤. قایغ ةاورج٨ن ٣ك٥ وٝی چ٤غ ؿال پ

 دظحؼه ة٥ ظاًؼ ی٥ ٠ازؼایی ازدواج ٠یک٥٤ 

 دظحؼه ام ی٥ روز اروان رو ة٥ اؿٟ مغا ٠یک٥٤. اروان ٦ٟ درزا دظحؼَ رو ٠یکك٥.

 ةا ق٨ك دؿحٟ رو روی د٤٦ٟ گػاقحٟ.

ا٠ا ارویؼ ٨١ْ٠ال قعنا ادم ١٣یکك٥. اون ٣عت٥ قی١ی٥ و ج٨ کار ٨٠اد قی١یایی و دارویی _

 ٥. ٠گؼ ةؼای ةی٨٧ش کؼدن و کكح٤

ای٤ک٥ ٠ست٨ر ةك٥ ةا اؿٞض٥ کـی رو ةکك٥. قؼوی٢ ٦ٟ ک٥ ٢٠ یکی ظ٨اة٣٨غم ج٨ گ٨قف 

 کال ج٨ کار ٦ک٥. ی٤ْی ٠ؼجیک٥ ج٨ ای٢ کار 

 ظغاؿث.

ظب االن ی٥ ؿ٨ال ٤٠ٌٛی پیف ٠یاد. اگؼ او٣ی ک٥ ج٨ زدی ج٨ گ٨قف قؼوی٥٤ او٣ی ٦ٟ _

 ک٥ از ارام ةازز٨یی ٠یکؼد ارویؼه پؾ..
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 ةی٢ ٠ا چؼظ٣٨غ ةا جؼس ٣گا٦ف رو

 اروان ٠ـئ٨ل ةازز٨یی ٥٤٠؟_

چ٤غ دٚی٥ٛ ؿک٨ت ؿ٤گی٤ی اجاق رو گؼٗث. آرا٠ف اظٟ ٦اش رو کكیغ ج٨ ٦ٟ و اروم ٝب 

 زد:

 اگؼ ةالیی ؿؼت ةیاره ز٣غه ز٣غه ظاکف ٠یک٤ٟ. _

 ؿاّغش رو گؼٗحٟ.

اگؼ ای٢ ٠ازؼای کكح٢ ٣ا٠ؽدش ٗٛي ی٥ قای٥ْ ةاق٥ چی؟ اظ٥ ٠گ٥ ٠یك٥ ی٥ ظغ٠حکار _

 غر اًالّات داقح٥ ةاق٥؟ا٣ٛ

ظٜ قغی ارام؟ کغوم قای٥ْ؟ ١٦ف واْٚیح٥. ةْغقٟ ز٥٣ ٠ادرش ٦ٟ ای٤سا کار ٠یکؼده. _

 ٥١٦ چیؽ رو ٠یغو٣ـح٢

 ای٤تار دالرام ٦ٟ دو ة٥ قک ة٥ صؼف او٠غ.

 وٝی..._

 ةا ةاز قغن ی٨٧یی در و صؼف ٣گ٧تان صؼٗف ٣ن٥٘ ٣٨٠غ.

 وٚث ج٥٠٨١ _

 اش ة٤ٞغ قغ. آرا٠ف ٠ذٜ ١٦یك٥ ةا ؿؼجٛی از ز

 چی چی٨ وٚث ج٥٠٨١. ٠گ٥ ٠الٚات ز٣غا٣ی٥ ک٥ وٚث ٠یؽاریغ؟ _

 ٣گ٧تا٥٣ ک٥ ا٣گاری ةا کار٦ای آرا٠ف اق٤ا ة٨د ةی ص٨م٥ٞ چكٟ ٔؼه ای رٗث. 

 ظ٨دج٨ن ٠یای٢ یا ة٥ زور ةتؼی١ح٨ن؟ _

 ٨٦و پیاده ق٨ ةا ٦ٟ ةؼیٟ ؿگ کی ةاقی ةع٨ای ٠ا رو ة٥ زور ةتؼی؟؟_
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 اروم ةازوش رو گؼٗحٟ.

 ارا٠ف ول ک٢ ٝستازی ةی ٗایغس  _

 وٝی.._

 دالرام دؿث دوجا٨٠ن رو گؼٗث.

 ةؼیغ ةچ٥ ٦ا ای٤س٨ری ة٧حؼه_

ؿ٥ جایی ةا ٣اراصحی ٦ٟ رو ةٜٛ کؼدیٟ ا٠ا ةا صؼٗی ک٥ دالرام دم گ٨ق٨١ن زد واؿ٥ چ٤غ 

 دا٣ی٥ ق٨ک٥ ظكک قغیٟ ؿؼزا٨٠ن.

وٝی اگؼ ٨٠ٗٙ ة٥ ٗؼار  ا٠كب ٠یع٨ام جالش ک٤ٟ ٗؼار ک٤ٟ و زای ق١ا رو ة٥ پٞیؾ ةگٟ_

 ٣كٟ ٠ست٨رم اّحناب ک٤ٟ او٣ا ةؼاق٨ن 

 از ٦ؼچیؽی ز٣غه ة٨دن ٠ا ٧٠ٟ جؼه.

ةا ق٨ك ازش ٗام٥ٞ گؼٗحٟ. ٣٨١٦س٨ر ةا ق٨ك ة٧ف ظیؼه قغه ة٨دم ک٥ دؿحٟ ة٥ وؿی٥ٞ 

 یکی از ةادیگارد ٦ا کكیغه قغ.اوٝف ٗٛي 

٤یغم وٝی  مغای زیٓ ةی صؼکث ٣گا٦ف کؼدم. مغا٦ای اًؼاٟٗ رو ١٣یك٤یغم. ی٤ْی ٠یك

 و داد ٦ای ارا٠ف ج٨ گ٨قٟ اک٨ ٠یكغ. ج٨ 

ؿک٨ت ظیؼه ة٥ دالرام دؿث ةادیگاردرو پؾ ٠یؽدم ا٠ا ی٨٧ ا٣گار از اون ظٞـ٥ اک٨ و 

 اؿ٨٠٨ٞق٢ در او٠غم و ةا زیٓ قؼوع کؼدم 

 ة٥ دؿث و پا زدن ا٠ا دالرام ج٨ ؿک٨ت ةا چكٟ ٦ای پؼ از اقک ٣گا٨١٦ن ٠یکؼد. 

 ٟٝ ک٤یغ وٟٝ ک٤یغ...و_

ةادیگارده ةی ج٨ز٥ ة٥ زیٓ زدن ٦ام ا٣غاظححٟ ج٨ اجاٟٚ و جا ة٥ ظ٨دم ةیام در رو ٜٚ٘ کؼد و 

 ٢٠ رو ةا یک د٣یا جؼس و اؿحؼس ج٧٤ا 
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 گػاقث...

                                                                   

 _دالرام_                                                               

 

ةْغ از رٗح٢ دظحؼا ةا ةٕه ٣٘ـٟ رو ٗؼؿحادم ةیؼون. ج٨ ٠ی ج٣٨ی دالرام. ٗٛي کاٗی٥ ی٥ 

 ٣ٛك٥ ج٨پ ةکكی و گیؼ آروان ٣ی٘حی. ج٨ 

ای٢ یک ٦٘ح٥ چ٤غ ةاری ةؼای ةازز٨یی او٠غه ة٨د ؿؼأٟ و ة٥ ا٣غازه کاٗی وؼب دؿحف رو 

 چكیغه ة٨دم وٝی جا ٚتٜ از صؼف ٦ای 

ف ازش وصكحی ٣غاقحٟ ا٠ا االن جازه دارم ٠ی١٧ٟ٘ گیؼ چ٥ ٚاجٜ روا٣ی اٗحادم. ةا جک٨ن آرا٠

 دادن ؿؼم ٗکؼ آروان رو از ذ٤٦ٟ 

 ظارج کؼدم و ةؼگكحٟ ؿؼاغ ٣ٛكٟ... 

 

 ؿ٥ ٣ی٥١ قب                                                            

 

ص٥ٝ٨ ک٨چیک و زرد ر٣گ ج٨ی دؿحك٨یی رو ةؼداقحٟ و ٝی٨ان رو ج٨ش پیچیغم. ج٨ یک 

 صؼکث ٣اگ٧ا٣ی زد٠ف ٝت٥ روق٨یی ک٥ 

ةی ؿؼ و مغا قکـث. ی٥ جیک٥ قیك٥ رو ةؼداقحٟ و از دؿحك٨یی او٠غم ةیؼون. ةؼای 

 دٝگؼ٠ی دادن ة٥ ظ٨دم ی٥ ٣٘ؾ ١ّیٙ کكیغم 

یکٟ ةْغ از ٠چٟ کكیغم. درد و ؿ٨زش و درزا ٚـ١ث جیؽ قیك٥ رو از کٖ دؿحٟ جا 

 قغیغش چ٧ؼم رو ج٨ ٦ٟ ز١ِ کؼده ة٨د وٝی 
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٠یغو٣ـحٟ ک٥ از دورةی٢ دارن ٢٠ رو ٠یتی٢٤ و اال٣اؿث ک٥ ٣گ٧تان ةیاد ج٨. ةؼای ١٦ی٢ 

 جیک٥ قیك٥ رو ةا اون یکی دؿحٟ ٣گ٥ داقحٟ 

ن در رو ةاز و پكث ة٥ در ٤٠حُؼ ٣كـحٟ. ٨١٦ن ز٨ر ک٥ صغص ٠یؽدم چ٤غ دا٣ی٥ ةْغ ٣گ٧تا

 کؼد.

 چ٥ ٌٔٞی کؼدی ج٨؟ _

دؿحف ک٥ رو ق٣٨ٟ ٣كـث درزا قیكؼو ٗؼو کؼدم ج٨ قک١ف ک٥ ةا داد ة٤ٞغی اٗحاد رو 

 ز٠ی٢. از جؼس ز٨ری ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٠یؽدم ک٥ 

ا٣گار ١٦ی٢ یکٟ پیف ی٥ ٠ـیؼ ٨ًال٣ی رو دوییغم. ١٦ی٢ ک٥ ة٤ٞغ قغم جا ة٥ ؿ١ث در 

 ا زیٓ ةغوام دؿحف دور ٠چ پام پیچیغه قغ و ة

 وْی٘ی اٗحادم ز٠ی٢.

 دظحؼه ***_

 ظ٘ك٨ کذاٗث_

ةا صؼص قیك٥ رو زدم ج٨ دؿحف ک٥ داد ة٤ٞغ جؼی کكیغ و دؿحف از دور ٠چ پام قٜ 

 قغ. ای٤تار ةا ؿؼّث ةیكحؼی از اجاق دوییغم 

ةیؼون. داقحٟ پ٥ٞ ٦ا رو ج٤غ ج٤غ ًی ٠یکؼدم ک٥ از ٦ٜ پام گیؼ کؼد و ٠ضکٟ پؼت قغم رو 

 آروم وٝی از ج٥ دٝی  ؿؼا٠یک ٦ا. آخ

گ٘حٟ و ٠كحٟ رو از درد ک٨ةیغم رو ز٠ی٢. از قا٣ـٟ کـی ًت٥ٛ پایی٢ ٣ت٨د و ١٦ی٢ ةاّخ 

 قغ دوةاره ةی ج٨ز٥ ة٥ دردم و ةغ٣ی ک٥ 

از زور وْٖ ٠یٞؼزیغ ة٥ دوییغ٣ٟ ادا٥٠ ةغم. از ١ّارت ک٥ ظارج قغم جازه رؿیغم ة٥ یک 

 ةاغ ظیٞی ةؽرگ. ٤ْٝحی زیؼ ٝب 
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و ک٨ر٠ال ک٨ر٠ال ة٥ ٠ـیؼم ادا٥٠ دادم وٝی ٨٤٦ز ظیٞی از ١ّارت ٗام٥ٞ ز٠ؽ٥٠ کؼدم 

 ٣گؼٗح٥ ة٨دم ک٥ ةا ق٤یغن پارس چ٤غی٢ 

ؿگ ةؽرگ ة٤غ دٟٝ پاره قغ. در ادؼ جؼقش آدر٣اٝی٢ ز٨ن ج٨ی پا٦ام ةیكحؼ قغ و ؿؼّث 

 دوییغ٣ٟ رو ةاالجؼ ةؼد ز٨ری ک٥ ظیٞی 

و گیؼ اٗحادن اقک ج٨ چك١ام ز١ِ زود رؿیغم ٣ؽدیک ٦ای در ظؼوزی. از جؼس ؿگ ٦ا 

 قغه ة٨د. ؿؼم رو ةؼگؼدو٣غم ّٛب ک٥ 

ةا دیغن ٗام٥ٞ کٟ ؿگ ٦ا ی٥ زیٓ ک٨چیک کكیغم. ٗامٟٞ ةا در ظیٞی کٟ ة٨د وٝی ٥٣ 

 او٣ٛغر کٟ ک٥ ؿگ ٦ا ٣ح٢٣٨ ةگیؼ٣ٟ. ةؼای 

آظؼی٢ ةار ٣گا٦ٟ رو ة٥ پكث ؿؼم دوظحٟ و آ٠اده ة٨دم جا د٣غون ٦ای جیؽق٨ن ج٨ پ٨ؿحٟ 

 ؼو ةؼه ک٥ ی٨٧ اظؼی٢ ٝض٥ُ ةازوم ج٨ؿي ٗ

کـی کكیغه قغ و ک٨ةیغه قغم ج٨ دی٨ار و قعنی ٠ذٜ ص٘اظ ز٨ٞم ٚؼار گؼٗث. ةا 

 وصكث ؿؼم رو اوردم ةاال ک٥ ةا آروان رو ة٥ 

رو قغم. ٗام٨١ٞن ا٣ٛغر کٟ ة٨د ک٥ ٣٘ؾ ٦ای گؼم و پؼ ؿؼّح٨١ن ة٥ م٨رت ٦ٟ دیگ٥ 

 ةؼظ٨رد ٠یکؼد. ةا صؾ چؼظیغن ؿگ ٦ا 

 دور و ور٨٠ن ٣اظغاگاه دؿحٟ رو گػاقحٟ رو ؿی٤ف و پیؼ٤٦ف رو ج٨ ٠كحٟ ٗك٨ردم.

 جک٨ن ٣ع٨ر، ٨٤٠ ک٥ ة٨ ک٢٤ ٠یؼن. _

٦ؼ چٛغر ؿگ ٦ا ةیكحؼ دورش ٠یچؼظیغن اون ٦ٟ ةیكحؼ ة٥ ٢٠ ٣ؽدیک ٠یكغ. دؿث 

 ٦اش رو روی دی٨ار گػاقح٥ ة٨د و ١٦ی٢ 

دم ةاال جا چیؽی ةگٟ ک٥ ٠ح٨ز٥ ٣گاه ٗام٨١ٞن رو کٟ جؼ از صغ ٣ؼ٠ال ٠یکؼد. ؿؼم رو اور

 ظیؼش قغم. ٣اظغاگاه صؼٟٗ رو ظ٨ردم 
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و ظیؼه قغم ة٥ چكٟ ٦ای ٨٧ٚه ای ر٣گف. صؼٗی ١٣یؽدیٟ. صحی ٣٘ؾ ٦ا٨٠ن ٦ٟ ج٨ 

 ٚ٘ـ٥ ؿی٨١٤ن اروم گؼٗح٥ ة٨د. ٗٛي زل زده 

ؿگ ٦ا ک٥ دور و دور جؼ ٠یكغن ٣گا٦ی ة٥ ة٨دیٟ ة٧ٟ دیگ٥. ةا ق٤یغن مغای ٚغم ٦ای 

 دور و ور ا٣غاظحٟ. جا او٠غم ٣٘ؾ راصحی 

ةکكٟ از ةازوم کكیغجٟ ؿ١ث ظ٨دش و دوةاره ک٨ةیغجٟ ج٨ دی٨ار. ج٨ یک ٝض٥ُ ٣٘ـٟ از 

 درد و مغای داد ة٤ٞغش رٗث.

 ٗؼار از دؿث ٢٠؟ ٦ا؟ ة٥ چ٥ زؼّحی؟ _

 ةٕه کؼده ؿؼم رو اوردم ةاال

 ظغا ةؽارم ةؼم...ج٨رو_

٣گاه ٚؼ٠ؽ از ظك١ف رو ؿؼگؼدون ةی٢ چكٟ ٦ای اقکیٟ چؼظ٣٨غ. ةؼ ظالف جن٨رم ةا ةی 

 رص١ی پ٨زظ٤غی زد.

٥٦ ک٨ر ظ٣٨غی. ٗکؼ کؼدی ٠یؽارم ة٥ ظاًؼ ق١ا ؿ٥ جا ز٨ز٥ ٣ٛك٥ چ٤غی٢ ؿاٟٝ ظؼاب  _

 ةك٥؟ 

 ج١ام ٗكار ٦ای روم ١٦ؼاه ةا گؼی٥ و زیٓ ٨ٗران کؼد.

 ك٥، ر٠ؽ. دؿث از ؿؼ٠ا ةؼداری٢ةـ٥ دیگ٥...٦ی ٣ٛك٥، ر٠ؽ، ٣ٛ_

 ٨٤٦ز کٞی کار داریٟ ظا٨٣م ک٨چ٨ٝ٨_

 ةا صؼص ٣گا٦ٟ ر و ةی٢ چكٟ ٦اش چؼظ٣٨غم. 

ای٢ د٥ْٗ ک٥ گیؼم ا٣غاظحی وٝی ١ٌ٠ئ٢ ةاش او٣ٛغر قا٣ـٟ رو ا٠حضان ٠یک٤ٟ جا از ای٤سا _

 ٗؼار ک٤ٟ 

 ز٠ی٢.ة٥ دا٣ی٥ ٣ؼؿیغ ک٥ دی٨و٥٣ قغ. از ةازوم گؼٗث و ای٤تار پؼجٟ کؼد رو 



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 32

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 آد٠ث ٠یک٤ٟ _

جا ة٥ ظ٨دم ةیام دؿحف دور ٦٨٠ام چ٤گ قغ و ةا ةی رص١ی قؼوع کؼد ة٥ کكیغ٣ٟ رو 

 ز٠ی٢. ةا درد و زیٓ دؿث و پا ٠یؽدم جا وٟٝ 

ک٥٤. ة٥ پ٥ٞ ٦ای ورودی ١ّارت ک٥ رؿیغیٟ ٦٨٠ام رو ول کؼد. ج١ام ؿؼم ٠یـ٨ظح٨ درد 

 ٠یکؼد. جا ظ٨اؿحٟ از زیؼ دؿحف در ةؼم 

و گػاقححٟ رو ک٨ٝف. کاری زؽ زیٓ زدن و گؼی٥ کؼدن و دؿث و پا زدن از  ة٤ٞغم کؼد

 دؿحٟ ةؼ ١٣ی٠٨غ. مغای ٚغم ٦ای پؼ 

 ؿؼّث کـایی ک٥ ١٣یغیغ٠ك٨ن ةی٢ گؼی٥ ٦ام ج٨ ؿا٢ٝ پیچیغ و ٣ؽدیک ٠ا ٠ح٨ٖٚ قغ.

 پیغاش کؼدی؟  _

 آره _

 ای٤تار مغای قعل دیگ٥ ای ة٤ٞغ قغ 

 ٣گ٧تان رو زظ١ی کؼده _

 صؼص رون پام رو ج٨ دؿحف ٗكار داد آروان ةا

 ز٣غؿث؟_

 آره_

 یس٨ری د٤٦ك٨ ةت٤غیغ _

دوةاره ة٥ را٦ف ادا٥٠ داد و ای٤تار ج٣٨ـحٟ ٚیا٥ٗ ظ٤ذی اون دو ٣٘ؼ دیگ٥ ام رو ٦ٟ ةتی٤ٟ. 

 ا٣گار ج٨ ای٢ ١ّارت ٚٞب ج٨ ؿی٥٤ ١٦ك٨ن 
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

د ةغ١٣ٟ از ای٢ ؿ٤گ قغه ة٨د. ةؼدجٟ ج٨ اجاق و ا٣غاظححٟ رو ز٠ی٢. آخ ٣گ٘حٟ وٝی ٤٠کؼ در

 ٥١٦ ز٠ی٢ ظ٨ردن ١٣یكغم. ٠ذٜ دی٨و٥٣ 

٦ا از ای٢ ور اجاق ة٥ او٨٣رش راه ٠یؼٗث و ةا کالٗگی دؿث ٠یکكیغ ج٨ ٦٨٠اش. ةا درد ة٥ 

 ک١ک دی٨ار پكث ؿؼم از زام ة٤ٞغ 

 صؼف ٦ای زیؼ ٝتف جازه داقث ة٥ گ٨قٟ ٠یؼؿیغ. قغم.

 ٗؼار از دؿث ٢٠ _

 ای٤تار مغاش رو ة٤ٞغ جؼ کؼد.

 ٗؼار از دؿث ٢٠ _

جا ةع٨ام ٤ْ٠ای رٗحار ٦اش رو جسؽی٥ جضٞیٜ ک٤ٟ ١٦ؼاه ةا داد ة٤ٞغش درؿث ٠ذٜ ی٥ ةتؼ 

 وصكی ظیؽ ةؼداقث ؿ١حٟ

 ٗؼار از دؿث ٢٠ _

ةا جؼس ٣اظغاگاه دوةاره دؿث ٦ام رو روی ؿی٤ف گػاقحٟ جا دورش ک٤ٟ و ٣اظغاگاه از ٦ٜ 

 ةا زیٓ چیؽی رو ة٥ زة٨ن اوردم ک٥ 

 ةؼام داقث. صکٟ ٠ؼگ رو

 آروان_

ةا ١٧ٗیغن چیؽی ک٥ از د٤٦ٟ درو٠غه چكٟ ٦ام گكاد قغ و دؿحٟ رو روی د٤٦ٟ گػاقحٟ. 

 ق٨ک٥ ة٧ٟ ٣گاه ٠یکؼد و ٦ؼ ٝض٥ُ م٨رجف 

ٚؼ٠ؽ جؼ و رگ ٦اش ةؼزـح٥ جؼ ٠یكغ. گ٤غ زدی دالرام. ةا ٝؼز دؿحٟ رو از روی د٤٦ٟ 

 ةؼداقحٟ.

_..٢٠...٢٠  
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

ی٥ داد ة٤ٞغ کكیغ و ٠كحف رو ک٨ةیغ ج٨ ای٥٤ ةٜٛ دؿحٟ. از  جا ظ٨اؿحٟ صؼٟٗ رو ادا٥٠ ةغم

 جؼس زیٓ ک٨چیکی کكیغم و ةا ق٨ك ظیؼه 

 قغم ة٥ چكٟ ٦ای ٚؼ٠ؽش. دیگ٥ دادی در کار ٣ت٨د و ٗٛي داقث ّؼةغه ٠یکكیغ.

 اؿٟ ٢٠ آروان ٣یـث_ 

آی٥٤ رو گؼٗث ج٨ دؿحف و درصاٝی ک٥ پؼجف ٠یکؼد ؿ١ث دی٨ار رو ة٥ رو دوةاره صؼٗف 

 و ةا ّؼةغه ادا٥٠ داد.ر

 اؿٟ ٢٠ آروان ٣یـث  _

ةا پؼت قغن ای٥٤ ج٨ دی٨ار درزا ةؼگكث ؿ١حٟ. از دیغن چ٧ؼه جؼؿ٤اکف ٚاٝب ج٧ی کؼدم. 

 ١٦ی٢ ک٥ قؼوع کؼد ة٥ ؿ١حٟ او٠غن و 

 داد کكیغن ٢٠ ٦ٟ ز٧ث ٠عاٝ٘ف پا ة٥ ٗؼار گػاقحٟ. 

 صٙ ٣غاری ای٢ اؿ٨١ ة٥ زة٨ن ةیاری...صٙ ٣غاری_

٦٨ام پیچیغه قغ و کكیغجٟ ؿ١حف ظ٨دش. ١٦ی٢ ک٥ رو ة٥ روش ٚؼار دؿحف دور ٠

 گؼٗحٟ ةا ؿؼّث ٔیؼ ٚاةٜ ةاوری دوجا ؿیٞی 

٠ضکٟ ظ٨اة٣٨غ ج٨ گ٨قٟ، ز٨ری ک٥ پؼت قغم رو ز٠ی٢. ج١ام ٠ٕؽم از درد ؿ٨ت ٠یکكیغ. 

 دؿحف ک٥ دور گؼد٣ٟ ٜٚ٘ قغ ةا وصكث 

 ٠یؽدم.و گؼی٥ ٠چ دؿحف رو چـتیغم. از ظ٘گی جیک٥ جیک٥ صؼف 

 ت...ج٨رو ظغا...١٣ی...١٣یح٣٨ٟ...٣٘ؾ.._

 ٠ی١یؼی...ج٨ام ٠ی١یؼی_

از ةی اکـیژ٣ی ٗٛي ٠یح٣٨ـحٟ دؿث و پا ةؽ٣ٟ. از ج٥ ٣٨٠غه ز٣٨ٟ اؿح٘اده کؼدم و ةا زا٨٣ 

 ٝگغی ة٥ ةی٢ پاش زدم ک٥ ةا داد دؿحف 
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 دور گؼد٣ٟ قٜ قغ.

 کذااٗث_

صحی یک ٝض٥ُ ام ٠کخ ٣کؼدم و از ٣٘ؾ ٦ای ة٤ٞغ ٠یکكیغم و ةا گؼی٥ ؿؼ٥ٗ ٠یکؼدم. 

 اجاق دوییغم ةیؼون. ةا گؼی٥ ؿؼگؼدون ٗٛي 

 داد ٠یؽدم.

 ج٨رو ظغا ک١کٟ ک٤ی٢_

 چعتؼ قغه؟_

 ةا دیغن پـؼی ک٥ ١٦ی٢ چ٤غ دٚی٥ٛ پیف ٦ٟ پایی٢ پ٥ٞ ٦ا ة٨د ةی ٠کؾ دوییغم ؿ١حف. 

 دالراام_

 از دادی ک٥ آروان زد زیٓ ک٨چیکی کكیغم و پكث پـؼه پ٤اه گؼٗحٟ.

 ج٨رو ظغا ک١کٟ ک٢...٠یع٨اد ٨٤٠ ةکك٥ _

اروان ٠ذٜ دی٨و٥٣ ٦ا از اجاق او٠غ ةیؼون و ةا دیغن ٢٠ ٠ذٜ ةتؼی ک٥ ١ًُْف رو پیغا کؼده 

 صس٨م اورد ؿ١حٟ ک٥ ٨١٦ن ٨٠ِٚ  یکی 

 دیگ٥ از اون پـؼا از پكث گؼٗححف.

 وٟٝ ک٢...وٟٝ ک٢ آرویؼ...اون ٤ْٝحی ةایغ ة١یؼه_

کؽ کؼدم گ٨ق٥ دی٨ار. پـؼی ک٥ پكحف پ٤اه گؼٗح٥ ة٨دم دوییغ ةا گؼی٥ ّٛب ّٛب رٗحٟ و 

 ؿ١حٟ و ة٤ٞغم کؼد.

 ةیا ةتؼ٠ث اجاٚث، ةس٤ب_



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 36

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

ةا دؿث و پای ٝؼزون پكث ؿؼش دوییغم. ٢٠ ک٥ وارد اجاق قغم در رو از پكث ٜٚ٘ کؼد. 

 مغای داد ٦ایی ک٥ ٠یکكیغ ة٤غ ة٤غ 

قغم و ة٤ٞغ ة٤ٞغ گؼی٥ ٠یکؼدم. وز٨دم رو ٠یٞؼزو٣غ. ٠ذٜ ی٥ ةچ٥ ةی پ٤اه ج٨ ظ٨دم ز١ِ 

 ٥١٦ زام درد ٠یکؼد وٝی ای٤سا چاره ای زؽ 

 گؼی٥ کؼدن ٣غاقحٟ...

 

 _آروان_                                                                               

 

وار ج٨ آرویؼ رو ةا داد ٦ٜ دادم و ازق٨ن ة٥ ٠ٛنغ اجاٟٚ دور قغم. دؿث ظ٨دم ٣ت٨د و دی٨ا٥٣ 

 اجاق راه ٠یؼٗحٟ و ةا داد ٥١٦ چیؽ 

رو پؼت ٠یکؼدم. صؼص و ّنتا٣یث ج١ام وز٨دم رو گؼٗح٥ ة٨د. ةا ٣٘ؾ ٣٘ؾ رٗحٟ ز٨ٞی 

 ای٥٤ و درصاٝی ک٥ ة٥ ظ٨دم ظیؼه قغه 

 ة٨دم دادم زدم:

 ٢٠ آروان ٣یـحٟ_

 چ٣٨ٟ قؼوع کؼد ة٥ ٝؼزیغن و ةا ةٕه ٝب زدم:

 یـثاؿ١ٟ آروان ٣یـث...اؿٟ ٢٠ آروان ٣_

ةؼگكحٟ ؿ١ث دی٨ار و جیک٥ ة٧ف ٣كـحٟ رو ز٠ی٢. اؿٟ ٤ْٝحیٟ ةا مغای او٣ا ٦ؽار ةار ج٨ 

 ؿؼم ٠یپیچغ. گ٨قٟ رو چـتیغم و ةا داد 

 پؾ ؿؼم رو ة٥ دی٨ار پكث ؿؼم ٠یؽدم.
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

ة٥ ٢٠ ٣گ٨ آروان. آروان ٠ؼد. ق١ا٦ا کكحی٤ف...آروان ٦ٟ ق١ا ٦ا رو کكث. آروان ظ٨ب _

 ق١ا٦ا جتغیٞف . ة٨د. ٧٠ؼة٨ن ة٨د

 ٦ا...٢٠ آروان ٣یـحٟ.آروان ٠ؼده...آروان ٠ؼده ق١ا کذاٗث .کؼدی٢ ة٥ ٦ی٨ال

دؿث ٦ام آروم اروم از گ٨قٟ او٠غ پایی٢ و درصاٝی ک٥ ة٥ دی٨ار رو ة٥ روم زل زده ة٨دم 

 مغام ٦ٟ جضٞیٜ رٗث.

 آروان ٠ؼده...آروان ٠ؼده_

٤ٟ ٠ذٜ کـی ک٥ ؿاّث ٦ا ورزش ٣٘ـٟ رو ٗؼؿحادم ةیؼون و چكٟ ٦ام رو ةـحٟ. ٚ٘ـ٥ ؿی

 کؼده ة٨د ج٤غ ج٤غ ةاال و پایی٢ ٠یكغ. ةا 

ک١ک دی٨ار از زام ة٤ٞغ قغم و دوةاره رو ة٥ روی آی٥٤ ایـحادم. رد ظ٣٨ی دؿث َؼی٘ی 

 روی ة٨ٞز ٠ؼدو٥٣ ؿ٘یغم اٗحاده ة٨د. دظحؼه 

از اص١ٙ ٨ْٞ٠م ٣یـث چ٥ ةالیی ؿؼ ظ٨دش اورده. اگ٥ کكح٥ ة٨د٠ف چی؟ اگ٥ ة٥ ٨٠ِٚ 

 دؿحٟ ٗؼار ١٣یکؼد چی؟ ٣٘ـٟ رو ٗؼؿحادم 

ةیؼون و دؿحٟ رو ةا صؼص الی ٦٨٠ای پؼیك٨ن قغم کكیغم،.زْت٥ ٦ای ک١ک ٦ای اوٝی٥ 

 رو از ج٨ی ک١غ ةؼداقحٟ. ظ٨ن ٦ای 

دور زظٟ ٠كحٟ ظكک قغه ة٨دن. ةی ج٨ز٥ ة٧ف از اجاق او٠غم ةیؼون و وارد ًت٥ٛ ةاال 

 قغم. قؼوی٢ و آرویؼ ةا ٦ٜ ة٥ ؿ١حٟ 

 او٠غن.

 کسا ٠یؼی؟_

 کاریف ٣غارم_

 قؼوی٢ دؿحف رو روی دؿحگیؼه زْت٥ گػاقث
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 ةؽار ٢٠ ٠یؼم_

 ةا صؼص زْت٥ رو کكیغم ّٛب

 گ٘حٟ کاریف ٣غارم_

دو ة٥ قک ظیؼه قغن ة٧ٟ. ةا چكٟ ٔؼه ٣گا٦ٟ رو ازق٨ن گؼٗحٟ وٝی ةا صؼف آرویؼ ؿؼ 

 .زام ایـحادم

 داداش_

 زا٣ٟ_

 ؿ١حٟ او٠غ و ٠ضکٟ ةٟٛٞ کؼد 

 ٠یغو٣ی دیگ٥؟  .ا ١٦یك٥ پیكحی٠ٟ_

ٝتع٤غ ظـح٥ ای رو روی ٝتٟ ٣ك٣٨غم و ؿؼم رو جک٨ن دادم. دوةاره ةؼگكحٟ و ای٢ ةار ٜٚ٘ 

 در اجاٚف رو ةاز کؼدم...

 

  _دالرام_                                                         

 

 . ةا ةاز قغن در و دیغن ٚا٠ث آروان وصكث زده ٣كـحٟ ج٨ زام

 کاریث ٣غارم_

ةی صؼف او٠غ ؿ١حٟ و رو ة٥ روم ٣كـث. ظ٨اؿث دؿحٟ رو ةگیؼه ک٥ ةی ج٨ز٥ ة٥ ؿ٨زش 

 دؿحٟ ٠كحف کؼدم و ةا جؼس کكیغ٠ف 

 ّٛب
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 ٝر ٣ک٢...زدی دؿحث رو دا٨ٔن کؼدی _

 ةی صؼف ةا اظٟ و جؼس ة٥ چكٟ ٦ای ٚؼ٠ؽش ظیؼه ٣٨٠غم. ای٤تار ةا جاکیغ ةیكحؼی گ٘ث:

 گ٘حٟ کاریث ٣غارم  _

٣اظغاگاه دؿحٟ رو قٜ کؼدم ک٥ کكیغجف ؿ١ث ظ٨دش و ٠كحٟ رو ةاز کؼد. ةا دیغن 

 ووْیث دؿحٟ اظٟ ٦اش رٗث ج٨ ٦ٟ 

دی٨و٥٣ ای. ی٥ دی٨و٥٣ ة٥ ج١ام ٤ْ٠ا... ٣گاه ک٢ چی ة٥ روز دؿحف آورده. یکٟ زا ة٥ زا زده _

 ة٨دی ١٠ک٢ ة٨د رگث رو ةؽ٣ی 

 ٨ ٦ٟ ز١ِ قغ و آخ ة٤ٞغی گ٘حٟ.ةحادی٢ رو ک٥ ریعث رو دؿحٟ م٨رجٟ از ؿ٨زقف ج

 وٚحی ی٥ ةار ای٤س٨ری درد ةکكی یاد ٠یگیؼی ١٦چی٢ ةالیی ؿؼ ظ٨دت ٣یاری_

ةا٣غ رو ةؼداقث و آروم قؼوع کؼد ة٥ ةا٣غ پیچی کؼدن روی زظ١ٟ. درؿث ٠ذٜ ی٥ پؼؿحار 

 صؼ٥ٗ ای آروم و َؼیٖ ای٢ کار رو 

ی روش ظكک قغه ة٨دن وٝی ا٣سام ٠یغاد. ةی٢ کار ٣گا٦ٟ ة٥ دؿحف اٗحاد ک٥ ظ٨ن ٦ا

 ٨ْٞ٠م ة٨د زظ١ف ٣ـتحا ١ّی٥ٛ. درؿح٥ آدم 

ظ٨ةی ٣یـث و صٛك٥ ک٥ ةؼام ٧٠ٟ ٣تاق٥ وٝی ٨٤٠ ةا ای٢ ووْیث دؿحٟ ول ٣کؼد. ظ٨اؿث 

 از زاش ة٤ٞغ ةك٥ ک٥ ٠چ دؿحف رو 

گؼٗحٟ. ؿؼم پایی٢ و ٣گا٦ٟ ة٥ دؿحف ة٨د ا٠ا ٣گاه ٠حْستف رو صؾ ٠یکؼدم. اًؼاف رو ةا 

 ٣٨ّ٘ی کؼدم و ةا ا٣تؼ  اؿپؼی وغ

٠عن٨ص قؼوع ة٥ دراوردن چ٤غ جا قیك٥ ریؽ ةاٚی ٣٨٠غه کؼدم. ةحادی٢ رو ک٥ ةؼداقحٟ 

 ؿؼم رو اوردم ةاال. 

 ١٠ک٥٤ ةـ٨زه _
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چیؽی ٣گ٘ث. ٗٛي زل زده ة٨د ج٨ چكٟ ٦ام. دوةاره ؿؼم رو ا٣غاظحٟ پایی٢ و آروم ةحادی٢ 

 رو ریعحٟ رو دؿحف. صحی اظ١اش ٦ٟ ج٨ 

و ز٨ری اروم ٣كـح٥ ة٨د ک٥ صحی ظ٨دم ٦ٟ ةاورم ١٣یكغ االن رو زظ١ف ٦ٟ ٣ؼٗث 

 ةحادی٢ زدم. ٗٛي زل زده ة٨د ة٧ٟ. دور دؿحف 

رو ةا٣غ پیچی کؼدم و ظ٨اؿحٟ دؿحٟ رو ةکكٟ ک٥ دؿحف دور ٠چ ؿا١ٟٝ پیچیغه قغ و 

 کكیغجٟ ؿ١ث ظ٨دش. م٨رجٟ ج٨ ٣یٟ وزتی٥ 

اون ةا آرا٠ف ٣گا٦ف رو روی جک  م٨رجف ة٨د و ةؼ ظالف چ٧ؼه جؼؿیغه و ٠حْسب ٢٠

 جک ازؽای م٨رجٟ ٠یچؼظ٣٨غ. در 

 ٨١٦ن ٦ی٢ ز٠ؽ٥٠ آرو٠ف ؿک٨ت رو قکـث.

ة٥ ٢٠ ٠ضتث ٣ک٢ ٤ْٝحی...٢٠ ّادت ة٥ ج٨ز٥ و ٠ضتث ٣غارم. ّادت ة٥ کـی ک٥ زظٟ _

 ٦ام رو در٠ان ک٥٤ ٣غارم

 ای٤تار مغاش رو اروم جؼ کؼد

 ّادت ة٥ کـی ک٥ آرو٠ٟ ک٥٤ ٣غارم_

ز ای٢ ک٥ ةح٣٨ٟ ّکؾ ا١ْٝٞی ٣ك٨ن ةغم ٝب ٦ام گؼم و چكٟ ٦ام ٣اظغاگاه ةـح٥ و ٚتٜ ا

 قغ. ةا ٌّف ٠یت٨ؿیغ و ٢٠ از ق٨ك صحی 

ج٨ان ١٦ؼا٦ی ٦ٟ ٣غاقحٟ. ٝب ٦اش رو ک٥ از رو ٝب ٦ام ةؼداقث چكٟ ٦ام ٦ٟ ٣اظغاگاه 

 ةاز قغ و ج٨ چكٟ ٦اش ٜٚ٘ ٣٨٠غ. چ٤غ 

صؼف ةْغ از ةؼداقح٢ زْت٥ از اجاق رٗث  دا٣ی٥ ای ک٥ گػقث ٣گا٦ف رو ازم گؼٗث و ةی

 ةیؼون. ق٨ک٥ دؿحٟ رو روی ٚٞتٟ ک٥ 

٠ذٜ گ٤سكک ظ٨دش رو ة٥ ٚ٘ـ٥ ؿی٤ٟ ٠یک٨ةیغ گػاقحٟ و چكٟ ٦ام رو ةؼای اروم جؼ 

 قغن ٣٘ؾ ٦ام ةـحٟ...
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 دو روز ةْغ                                                      

 

 _آرام_                                                          

 

٣ح٣٨ـحٟ ةؽارم دالرام ج٧٤ایی اّحناب ک٥٤. قتی ک٥ ٠ح٨ز٥ قغم ٣ح٣٨ـح٥ ٗؼار ک٥٤ ٢٠ ٦ٟ 

 اّحناةٟ رو قؼوع کؼدم. چاره ای 

ةؼیٟ ةیؼون. ةا مغای در زیؼ چك١ی ٣گا٦ٟ رو ٣یـث. ةایغ ةا ١٦کاری ٦ٟ از ای٢ ز٤٧ٟ 

 ةؼگؼدو٣غم. ظغ٠حکار ؿی٤ی ٔػا رو 

گػاقث و ةْغ ٦ٟ رٗث. ؿاّث ٦ا گػقث. از جاریک قغن ٨٦ا ٨ْٞ٠م ة٨د قب قغه و 

 او٠غن دوةاره ظغ٠حکار ٦ٟ ٣ك٨ن د٤٦غه وٚث قام ة٨د.

 جا ٔػاج٨ن رو ١٣یع٨ری٢؟  ۳ی٤ْی چی؟ چؼا ق١ا _

٣٨٠غم ة٥ دی٨ار رو ة٥ روم. ی٤ْی ة٧حؼه ةگٟ ز٣٨ی ةؼای صؼف زدن چیؽی ٣گ٘حٟ. ٗٛي ظیؼه 

 ٣غاقحٟ. دو روز ٔػا ٣ع٨ردن و کٟ 

ظ٣٨ی ک٥ داقحٟ وْیٖ و گیسٟ کؼده ة٨د. ظغ٠حکار در رو ة٧ٟ ک٨ةیغ و رٗث. ٨٤٦ز چ٤غ 

 دٚی٥ٛ ای ٣گػقح٥ ة٨د ک٥ دوةاره در ةاز 

قغم. ٝتع٤غ ک١ؼ٣گ و ةی  قغ. ةاز ٦ٟ از گ٨ق٥ چكٟ ٣گا٦ی ا٣غاظحٟ ک٥ ٠ح٨ز٥ آرویؼ

 ز٣٨ی رو روی ٝب ٦ای ظكک قغم ٣ك٣٨غم.

 ة٥ ة٥ آٚا آرویؼ...از ای٢ ورا_

 ای٢ ٠ـعؼه ةازیا چی٥؟ ی٤ْی چی دو روزه ٔػا ٣ع٨ردی؟ ر٣گ و روت قغه ٠ذٜ گچ_
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 ٢٠ ظ٨ةٟ_

 اره دارم ٠یتی٤ٟ، کا٠ال واوض٥...پاق٨، پاق٨ ةایغ ی٥ چیؽی ةع٨ری_

 ٠یاورد رو ةا اظٟ پؾ زدم.دؿحف رو ک٥ داقث ؿ١ث ةازوم 

 جا وٚحی ک٥ ٣ؽاریغ ةؼیٟ ٦یچی ١٣یع٨رم_

 داد ة٤ٞغش ٠ذٜ ١٦یك٥ ق٥٣٨ ٦ام رو پؼو٣غ.

 ٔٞي ٠یک٤ی_

 ةا اظٟ روم رو ازش ةؼگؼدو٣غم

 ٢٠ چیؽی ١٣یع٨رم_

ظ٨اؿث ةاز ةح٨پ٥ ة٧ٟ ک٥ ج٤٘ٞف ز٣گ ظ٨رد. قؼوع کؼد ة٥ مضتث کؼدن و ةْغ از چ٤غ 

 ٌِ کؼد.دا٣ی٥ ةا کالٗگی ج٢٘ٞ رو ٚ

 دوةاره ةؼ ٠یگؼدم. وای ة٥ صاٝث اگؼ َؼف ٔػات ظاٝی ٣تاق٥_

ةْغ ٦ٟ از اجاق رٗث ةیؼون. ا٣ٛغر ةی صال ة٨دم ک٥ ٗٛي جؼزیش دادم ٨١٦ن زا رو ز٠ی٢ 

 چكٟ ٦ام رو ةت٤غم و ةع٨اةٟ...

  

 _آرا٠ف_                                                           

 

٢ گك٤ٟ ٣یـث...٢٠ گك٤ٟ ٣یـث...امال گؼؿ٤گی چی٥؟ ٠ْغه چی٥؟ ٢٠ گك٤ٟ ٣یـث...٠

 ٔػا چی٥؟ ای ظغاا ٔػا ٣٨١٦ی٥ ک٥ گ٨ق٥ اجاق 
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داره ة٧ٟ چك١ک ٠یؽ٥٣. ةا ةاز قغن در ٨٘٤٠ر جؼی٢ و ٣ا٠ؼد جؼی٢ آدم د٣یا ی٤ْی قؼوی٢ 

 او٠غ داظٜ.

 ٣نٖ قتی ای٤سا چ٥ ٌٔٞی ٠یک٤ی؟_

 وصكی_

 صیٖ...صیٖ ک٥ صال ٣غارم وگؼ٥٣ ٠یؽدم ٗیـح٨ کال ٨ّض ٠یکؼدم _

 ز٨ز٥ ای ٨٤٦ز_

 ج٨ ظؼوؿی کاٗی٥_

از او٣سایی ک٥ ٨ْٞ٠م ة٨د کٟ اورده ة٥ ی٥ ظ٤غه ةـ٤غه کؼد و ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ةا زغیث 

 ٣كـث ز٨ٞم

ظب ٚیا٥ٗ زردت ٣ك٨ن ٠یغه ک٥ ک٥١ کٟ جا دو روز دیگ٥ ٠ی١یؼی پؾ ةیا صغاٜٚ ٚتٜ _

 ٣ث کُغورت ٦ا رو ةؽاریٟ ک٤ار٠ؼد

 ةا ٚیا٥ٗ کر و ک٥ٝ٨ ة٧ف ٣گاه کؼدم ک٥ زد زیؼ ظ٤غه

 ٠ـعؼه...پاق٨ ةؼو ج٨ ای٥٤ ظ٨دج٨ ٣گاه ک٢ ةْغ ةع٤غ. امال واؿ٥ چی ج٨ ا٣ٛغر ٠یع٤غی؟ _

 ة٥ ٨١٦ن دٝیٞی ک٥ ج٨ کال ظ٤غرو ة٨ؿیغی گػاقحی ک٤ار  _

 چكٟ ٦ام رو گ٤غه کؼدم و اةؼو ٦ام رو ا٣غاظحٟ ةاال

 ةایغ از ق١ا ازازه ةگیؼم واؿ٥ ٣ع٤غیغ٣ٟ؟_

 دوةاره ظ٤غیغ و ای٤تار دؿحف رو گؼٗث ؿ١حٟ

 مٞش؟-
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ادای ٗکؼ کؼدن دراوردم و ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ةا ٝتع٤غ کٟ ر٣گی دؿحٟ رو ج٨ دؿحف 

 گػاقحٟ 

 اوو چ٥ اٗحعاری،.آرا٠ف ظا٨٣م دارن ة٥ ٠ا ٝتع٤غ ٠یؽ٢٣_

 رو از دؿحف کكیغم ةیؼوندرزا ٝتع٤غم رو ظ٨ردم و ةا اظٟ دؿحٟ 

 پؼو ٣ك٨ -

 ةا  ٨١٦ن ظ٤غه ای ک٥ از ٝتف پاك ١٣یكغ دؿحف رو ة٥ ٤ْ٠ای جـٞیٟ گؼٗث ةاال

 ةاق٥ ةاق٥ ٣ؽن ٠ا رو -

١٦ی٢ ز٨ر ةا ظ٤غه ة٧ٟ ٣گاه ٠یکؼد ک٥ ی٨٧ ظ٤غش رو ظ٨رد و دؿحف رو ةا زغیث 

 گػاقث رو ةازوم 

 ی٥ چیؽی ةع٨ر _

 جا از ای٤سا ٣ؼم ٦یچی ١٣یع٨رم_

 آرا٠ف ج٨ ٠یح٣٨ی ز٣غگی ظیٞی ٦ا رو ةا گ٘ح٢ اون ر٠ؽ ٨ّض ک٤ی _

 ی٤ْی چی؟_

 ٣٘ـف رو ١ّیٙ ٗؼؿحاد ةیؼون

 ٔػات رو ةع٨ر و درؿث ٗکؼ ک٢ و ر٠ؽ رو ةگ٨_

 ةا اظٟ زل زدم ة٥ چكٟ ٦اش 

 جا از ای٤سا ٣ؼیٟ ٥٣ ر٠ؽی رو ٠یگٟ ٥٣ ٔػایی ٠یع٨رم_

 ةا ای٢ کارات ٗٙ..._

 ةا مغای دادی ک٥ از ةیؼون او٠غ صؼٗف ٣ن٥٘ ٣٨٠غ
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 دکحؼ رو ظتؼ ک٢...ةس٤ب_

٦ؼدو اوٝف ق٨ک٥ ظیؼه قغیٟ ة٥ ٦ٟ و ةؼگكحیٟ ؿ١ث در. قؼوی٢ درزا از زاش ة٤ٞغ قغ 

 و دوییغ ةیؼون و ٚتٜ از ای٢ ک٥ ةع٨ام 

 ة٧ف ةؼؿٟ در رو ةـث و ٜٚ٘ کؼد ک٥ ةا زیٓ قؼوع کؼدم ة٥ ک٨ةیغن رو در.

 ةؽاریغ ةیام ةیؼون...چی قغه؟ چی قغه؟؟؟ ج٨رو ظغا -

ةیؼون ٗٛي مغای ٥١٧١٦ ٠ی٠٨غ و ٨ْٞ٠م ة٨د صحی مغا٠ٟ ة٥ گ٨ش کـی ٣ؼؿیغه. ةا گؼی٥ 

 جکی٥ ة٥ دی٨ار ٣كـحٟ و دؿحٟ رو روی 

 د٤٦ٟ ٗك٨ردم. 

 _آرام_                                                                

 

ة٨دم. ای٢ وْٟ٘ ة٥ ظاًؼ کٟ ظ٣٨ی ٤ْٝحیٟ ة٨د. ةا کالٗگی از زام از وْٖ دیگ٥ گیر قغه 

 ة٤ٞغ قغم ا٠ا ١٦ی٢ ک٥ ٚغم اول رو 

ةؼداقحٟ چكٟ ٦ام ؿیا٦ی رٗث و ٠ضکٟ پؼت قغم رو ز٠ی٢. ة٥ ظاًؼ اٗحاد٣ٟ دؿحٟ ظ٨رد 

 ة٥ َؼف ٔػا و اون ٦ٟ ةا مغای ةغی 

وٝی ٢٠ صحی ١٣یح٣٨ـحٟ ؿؼم اٗحاد و قکـث ک٥ درزا در اجاق ةاز قغ. ٣گ٧تا٥٣ داد ٠یؽد 

 رو ة٤ٞغ ک٤ٟ.

 آٚارو مغا ک٢_

 ٚتٜ از ای٢ ک٥ چكٟ ٦ام رو ٦ٟ ةی٘ح٥ مغای آرویؼ ج٨ ٗىای اجاق پیچیغ

 آرام...آرام چكٟ ٦ات رو ةاز ک٢ _
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گیر و ٤٠گ ظیؼه قغم ة٧ف. ةا ٦ٜ ٣گا٦ف رو ازم گؼٗث و رو ة٥ قعنی ک٥ ١٣یغیغ٠ف 

 داد زد:

 دکحؼو ظتؼ ک٢...ةس٤ب_

 ز٣٨ی دؿحٟ رو اوردم ةاال و گػاقحٟ رو ةازوشةا ةی 

 آر...آرویؼ_

 چیؽی ٣یـث، چیؽی ٣یـث، امال ٣حؼس_

 ظ٨ا...٦ؼام_

 دؿحف رو روی ٦٨٠ام کكیغ 

ظ٨ا٦ؼات صاٝك٨ن ظ٨ة٥...ظ٨ة٢. ج٨ ٗٛي چكٟ ٦ات رو ٣ت٤غ ةاق٥؟ ةاق٥ ارام؟ امال دکحؼ _

 رو ول ک٢ االن ٠یتؼ٠ث ةی١ارؿحان

 رو ةی ز٨ن چـتیغم ظ٨اؿث ة٤ٞغم ک٥٤ ک٥ دؿحف

 ةؽار...یغ...او٣ا...ةؼن_

 ٠یؽاریٟ ةؼیغ... ةاق٥ ةاق٥ ج٨ ٗٛي دووم ةیار_

 ةا مغای ظـح٥ و ةٕه دار گ٘حٟ:

 ظـحٟ_

 ی٥ دؿحف رو زیؼ زا٨٣م و اون یکی دؿحف رو دور ق٣٨ٟ گػاقث و ج٨ ةٛٞف ة٤ٞغم کؼد.

 کارا ٦ـث ک٥ ةایغ ا٣سام ةغی ٥٣ ٥٣، ظـحگی چی٥؟ ٨٤٦ز زوده. ٨٤٦ز ظیٞی _

 مغاش ج٨ی ؿؼم ٠یپیچیغ. ا٣ٛغر پیچیغ و پیچیغ جا در ٧٣ایث چكٟ ٦ام رو ٦ٟ اٗحاد...
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آروم آروم چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم. ٣ـیٟ ؿؼدی ک٥ رو پ٨ؿحٟ ٠یٕٞؽیغ صؾ ظ٨ةی رو ج٨ 

 وز٨دم جؽریٙ ٠یکؼد. ةا دیغن ٗىای 

ر ٥١٦ زا ؿؼ ؿتؽ و روق٢ ة٨د ک٥ آدم دورم ٠حْسب ؿؼم رو دور جا دورش چؼظ٣٨غم. ا٣ٛغ

 ةاورش ١٣یكغ. قؼوع کؼدم ة٥ راه 

 رٗح٢ و ةا ظ٤غه دور ظ٨دم چؼظیغن. پیؼ٢٦ ؿ٘یغی ک٥ ج٤ٟ ة٨د ١٦ؼاه ةا ةاد ٠یؼٚنیغ.

 آرام_

ةا جْسب ةؼگكحٟ ؿ١ث مغا ک٥ ةا ةاةام رو قغم. دوجایی ک٤ار ٦ٟ ج٨ ٗام٥ٞ ٣ـتحا زیادی ة٥ 

 ـٟ ة٤غ ٢٠ ایـحاده ة٨دن. از ذوق ٣٘

 او٠غه ة٨د

 ةاةا...پؾ ٠ا٠ان ک٨؟_

 ةا ٝتع٤غ ٧٠ؼة٣٨ی ظیؼه قغ ة٧ٟ

 ٠یاد ّؽیؽم...اگ٥ ج٨ ةیای ٠یؼیٟ ظ٥٣٨ و ٠یتی٤ی١ف _

١٦ی٢ ک٥ او٠غم ةغوام ؿ١حف مغای آرا٠ف و دالرام ج٨ ٗىا پیچیغ. او٣ام ٠ذٜ ةاةا ازم دور 

 ة٨دن. دالرام ةا ٟٔ ة٧ٟ ظیؼه قغه ة٨د

 آرام ةؼگؼد _

 اةا گ٘ث:دوةاره ة

 آرا٠ٟ؟ ١٣یع٨ای ةیای پیف ٠ا٠ان و ةاةا؟ _

ةا اؿحؼس و ؿؼگؼدون ٣گا٦ٟ رو ةی٤ك٨ن ٠یچؼظ٣٨غم. ةایغ ةؼم پیف ٠ا٠ان ةاةام. آره ةایغ 

 ةؼم. ةا ٝتع٤غ ة٥ ؿ١حك٨ن دوییغم. صحی 
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زیٓ ٦ای آرا٠ف ٦ٟ ک٥ اؿ١ٟ رو مغا ٠یؽد ٣ح٣٨ـث ٢٠ رو از رٗح٢ ةاز داره. ةا رؿیغ٣ٟ 

 رو ؿ١ث ةاةا دراز کؼدم ک٥ ة٧ك٨ن دؿحٟ 

٨١٦ن ٝض٥ُ ةازوم از پكث کكیغه قغ و رخ ة٥ رخ آرویؼ درو٠غم. ٝتع٤غ آرا٠ف ةعكف 

 ةؼام ّسیب ة٨د. دؿحف رو اورد ةاال و 

درصاٝی ک٥ ٥١٦ ازؽای م٨رجٟ رو در ٣ُؼ ٠یگػرو٣غ ٦٨٠ام رو داد پكث گ٨قٟ. ٝتع٤غ 

 قی٤ٌث ا٠یؽی رو روی ٝتٟ ٣ك٣٨غم.

 ارم ٠یؼمدیغی ةاالظؼه د_

چیؽی ٣گ٘ث و ةاز ٦ٟ ةا ٝتع٤غ ة٧ٟ ظیؼه قغ. ک١ؼم رو کكیغ و ی٥ دؿحٟ رو ج٨ دؿحف 

 گؼٗث ک٥ چـتیغم ة٧ف. ٠حْسب ظ٤غیغم و 

 گ٘حٟ:

 چیکار ٠یک٤ی؟_

 ٠یع٨ایٟ ةؼٚنیٟ_

و ی٥ دور دؿحٟ رو گؼٗث و چؼظ٣٨غجٟ. دوجا٨٠ن ٠یع٤غیغیٟ و در ٦ی٢ صؼکث ٠یؼٚنیغیٟ. 

 ٥ چؼظ٣٨غ٣ٟ و ةؼدجٟ ةاال و قؼوع کؼد ة

ةاّخ قغ ظ٤غه ٦ام ال ة٥ الی زیٓ ٦ام ٚاًی ةك٢. آوردجٟ پایی٢ ک٥ رو ة٥ روش ایـحادم. 

 کٟ کٟ ظ٤غه ٦ا٨٠ن ٠ض٨ قغ و ظیؼه قغیٟ 

ة٥ ٦ٟ. ٚتٜ از ای٢ ک٥ ةح٣٨ٟ ّکؾ ا١ْٝٞی ٣ك٨ن ةغم ٝب ٦اش رو ٝب ٦ام ٣كـث. ةْغ از 

 چ٤غ دا٣ی٥ ٤٠ٟ دؿث ٦ام رو دور گؼد٣ف 

ص٥ٛٞ و ةا٦اش ١٦ؼا٦ی کؼدم. ة٨ق ١٠حغدی ک٥ ج٨ ٗىای ز٤گٜ پیچیغه ة٨د ةاّخ قغ 

 ٠حْسب از ارویؼ زغا ةكٟ.
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 ای٢ مغای چ..._

٣ػاقث صؼٟٗ رو ادا٥٠ ةغم و دوةاره م٨رجف رو اورد ؿ١حٟ ا٠ا ١٦ی٢ ک٥ ٝب ٦اش رو ٝب 

 ٦ام ٣كـث ٗىای ز٤گٜ ٨ّض قغ. 

آدم ة٨دن ک٥ جار ٠یغیغ٠ك٨ن وٝی ٠یكغ ا٣گار ٢٠ دراز کكیغه ة٨دم و ةاال ؿؼم کٞی 

 جكعیل داد ک٥ پؼؿحارن. دوةاره چكٟ ٦ام 

ةـح٥ قغ و ٗىا ةؼگكث ة٥ ز٤گٜ و ٤٠ی ک٥ در صال ة٨ؿیغن ارویؼ ة٨دم.  ای٢ ٠ـئ٥ٞ 

 ١٦ی٤س٨ر ١٦ؼاه ةا مغا٦ا و ظاًؼات 

 ٠عحٖٞ ج٨ی ؿؼم ادا٥٠ داقث. ای٢ د٥ْٗ ک٥ ةؼگكحٟ ج٨ ز٤گٜ ٗىا جٕییؼ کؼده ة٨د. ٥١٦

 زا جاریک ة٨د و دیگ٥ آرویؼ ٣ت٨د. ةا زیٓ 

 ؿؼگؼدون دور ظ٨دم ٠یچؼظیغم

 آرویؼ...آروییؼ_

 ةا )یی٥( ٠ا٤٣غی ک٥ ٠ذٜ ٣٘ـی ة٤ٞغ ة٨د چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم

 ةؼگكث...ةؼگكث_

ةا مغای آرو٠ی ک٥ ة٥ زور ق٤یغه ٠یكغ آرویؼ رو مغا کؼدم ک٥ چ٤غ دا٣ی٥ ةْغ دؿحٟ اؿیؼ 

 دؿحف قغ

 ٢٠ ای٤سام...ج٨١م قغ، دیگ٥ ج٨١م قغ ّؽیؽم_

 آرا٠ف...دالرام_

 ٥١٦ صاٝك٨ن ظ٨ة٥. ج٨ ٣گؼان ٣تاش -

 ةا ظـحگی ة٥ ؿٖٛ ظیؼه قغم و اروم اروم چكٟ ٦ام رو روی ٦ٟ ٗك٨ردم...
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 چ٤غ ؿاّث ةْغ                                                              

 

                                                                

ةا دیغن پؼؿحار و گ٨قیف ک٥ ج٨ زیتف ة٨د چكٟ ٦ام ةؼق زد. ١٦ی٢ ک٥ ٣ؽدیکٟ قغ جا 

 ؿُؼم رو چک ک٥٤ گ٨قی رو از زیتف 

گؼٗحٟ و گػاقحٟ زیؼ پح٨. پاق٨ ک٥ از در گػاقث ةیؼون رٗحٟ ج٨ ٚـ١ث ج١اس اوٌؼاری و 

 ای٢ ق١اره پٞیؾ رو گؼٗحٟ وٝی ٚتٜ از 

ک٥ ج١اس رو ةؼ ٚؼار ک٤ٟ آرویؼ او٠غ ج٨. ةا ٦ٜ گ٨قی رو گػاقحٟ زیؼ پح٨م. ریٞکؾ او٠غ 

 ؿ١حٟ و ةاال ؿؼم ایـحاد. ی٥ چ٤غ دا٣ی٥ ای 

 ة٧ٟ زل زدیٟ ک٥ دؿحف رو گؼٗث ؿ١حٟ و ةا چكٟ اقاره کؼد ة٥ کٖ دؿحف

 گ٨قی_

 ك...کغوم گ٨قی؟_

 م. گ٨قی رو ةغه ة٧ٟ ّؽیؽم ة٥٣٨٧ ٣غه دؿحٟ ک٥ رو ةغ٣ث یادگاری ةؽار_

ةا صؼص گ٨قی رو از زیؼ پح٨ دراوردم و ک٨ةیغم کٖ دؿحف. ةا جاکیغ یک اةؼوش رو 

 ا٣غاظث ةاال

 دؿث از ای٢ کار ٦ات ةؼدار _

ةؼو ةاةایی زیؼ ٝب گ٘حٟ. ٨١٦ن پؼؿحاره ةا َؼف ٔػا وارد اجاق قغ. آرویؼ ٦ٟ ةی صؼف 

 گ٨قی رو گؼٗث ؿ١حف



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 51

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 د٥ْٗ ةْغ ةیكحؼ ص٨اؿث رو ز١ِ ک٢_

 ب...ةتعكیغ اٚا _

 ٠یح٣٨ی ةؼی_

 ةا رٗح٤ف ارویؼ ٔػا رو از روی ٠یؽ ٦ٜ داد ؿ١حٟ

 زود ةاش ٔػاج٨ ةع٨ر_

 ةی ج٨ز٥ ة٥ صؼٗف روم رو ةؼگؼدو٣غم

 ٥٣. ٚتال ٦ٟ گ٘حٟ جا ١ٌ٠ئ٢ ٣كٟ ٠یؽاریغ ةؼیٟ ٦یچی ١٣یع٨رم_

 ادش ق٥٣٨ ٦ام پؼیغ.ةؼای ةار ٦ؽارم ج٨ی ای٢ یک ٠اه و ٣یٟ از د

 اه ةـ٥_

 چ٧ؼه اظٟ آ٨ٝدم رو ک٥ دیغ مغاش رو آروم جؼ کؼد

 ةاق٥. ٚؼاره ةؽاریٟ ةؼیغ ٗٛي اون ٔػای ک٨ٗحی رو ةع٨ر_

 اگ٥ ٣ػاقحی٢ چی؟ اگ٥ دروغ گ٘حی چی؟_

 ٢٠...٢٠ دروغ ١٣یگٟ_

 ا٣گكث ک٨چیکٟ رو گؼٗحٟ ؿ١حف

 ٨ٚل؟ _

دوةاره ٣گا٦ف رو ةؼگؼدو٣غ ؿ١ث ٢٠ و  ةا چكٟ ٦ای گكاد قغه ی٥ ٣گاه ة٥ ا٣گكحٟ کؼد و

 اروم جک ظ٤غه ای کؼد

 ةچ٥ قغی؟ _
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 جاکییغ وار صؼٟٗ رو جکؼار کؼدم

 ٨ٚل؟_

 از دؿث ج٨ _

 ةْغ ٦ٟ ا٣گكحف رو دور ا٣گكحٟ پیچیغ

 ...٨ٚل_

ی٥ ٝتع٤غ زدم و ةا ذوق ٔػا رو کكیغم ؿ١حٟ. اوٝی٢ ٚاقٙ رو ک٥ گػاقحٟ د٤٦ٟ از ٝػت 

 ود یک َؼف و چكٟ ٦ام ةـح٥ قغ. ظیٞی ز

 ٣یٟ ٔػا رو جا اظؼش ظ٨ردم. ةؼای ٢٠ ک٥ کال کٟ ٔػا ة٨دم ق٨ک٥ ک٤٤غه ة٨د

 وای اظیف. جا االن ٔػایی ا٣ٛغر ة٧ٟ ٣چـتیغه ة٨د_

 ٨٣ش ز٣٨ث_

 از زاش ة٤ٞغ قغ و چكٟ ة٤غی رو از زیتف دراورد

 ةؼ ٠یگؼدیٟ ١ّارت  _

 ةؼام ةـث و ک١ک کؼد از روی جعث ة٤ٞغ ةكٟ...اروم ؿؼم رو جک٨ن دادم ک٥ چكٟ ة٤غ رو 

                                                              

 _دالرام_                                                                

 

دٟٝ ٠ذٜ ؿیؼ و ؿؼک٥ ٠یس٨قیغ. ٦یچ کؾ ة٧ٟ ی٥ ز٨اب درؿث ١٣یغاد ک٥ آرام کساؿث. 

 از قغن در درزا صس٨م ةؼدم ؿ١ث ةا ة

 آروان و ج١ام صؼمٟ رو ةا داد زدن ظاٝی کؼدم ؿؼش
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 ظ٨ا٦ؼم کساؿث؟ چیکارش کؼدی٢؟_

 داد ٣ؽن_

 ٦ؼکا..._

 ةا ٣كـح٢ دؿحف رو د٤٦ٟ صؼٟٗ ٣ن٥٘ ٣٨٠غ

دو دٚی٥ٛ، ٗٛي دو دٚی٥ٛ صؼف ٣ؽن... آرام صاٝف کا٠ال ظ٨ة٥ وٝی ة٥ ظاًؼ گ٘ح٢ ای٢ _

 از ای٤سا ةؼیغ ٣ی٠٨غم ای٤سا. ٚؼاره

 ةا صؼص دؿحف رو از رو د٤٦ٟ پؾ زدم

 ای٤تار چ٥ ٣ٛك٥ ای ج٨ ؿؼج٥٣٨؟ کغوم گ٨ری ٠یع٨ایغ ٠ا رو ة٘ؼؿحیغ؟_

 ظ٣٨ح٨ن_

 یک٥ ظ٨رده ة٧ف ظیؼه قغم

 ی٤ْی چی؟ _

ای٢ ٠غت اگؼ ٚؼار ة٨د ر٠ؽی رو ةغو٣یغ ٠یگ٘حیغ. ةیكحؼ از ای٢ الزم ٣یـث ای٤سا ٣گ٧ح٨ن _

 داریٟ

 ةا ٦یسان دؿحٟ رو روی د٤٦ٟ گػاقحٟ و دوةاره ةؼداقحٟ

 ق٨ظی ٠یک٤ی؟_

 ٠ٕؼورا٥٣ ی٥ اةؼوش رو ا٣غاظث ةاال

 ة٥ ٠ام ٠یاد ق٨ظی ک٤یٟ؟ _

 ٠ذٜ دی٨و٥٣ ٦ا ظ٤غیغم 

 ١٣یغو٣ٟ...١٣یغو٣ٟ_
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 ةا ای٤ک٥ چكٟ ٦اش ٠یع٤غیغ وٝی ّکؾ ا١ْٝٞی ٣ك٨ن ٣غاد

 ةؼیٟ دیگ٥ چؼا ایـحادیٟ؟ _

ظ٨اؿحٟ از در ةؼم ةیؼون ک٥ ظ٨دش رو کكیغ ز٨ٞم و ةاّخ قغ ةؼم ج٨ ةٛٞف. ظ٨اؿحٟ 

 ظ٨دم رو ةکكٟ ّٛب ک٥ دؿحف رو دور 

 ک١ؼم ص٥ٛٞ کؼد

 ةایغ چكٟ ٦ات رو ةت٤غم_

 ةاق٥ ةاق٥ ٦ؼکاری الز٥٠ ةؼای زودجؼ رٗح٤ٟ ةک٢_

ار ٠ضکٟ جؼ چكٟ ة٤غ رو دور چك١ٟ ةـث. ظ٨اؿحٟ ةاز ةؽ١٣ف ک٤ار جا ةؼم ةیؼون ک٥ ای٤ت

 چـت٣٨غجٟ ة٥ ظ٨دش و ٝتف رو روی ٝتٟ 

گػاقث. صؾ ٦ای ٠عحٞ٘ی ج٨ درو٣ٟ ٠یچؼظیغ. گیسی، ق٨ك، ٝػت و صحی 

 قایغ...دٝح٤گی. ٝتف رو ةا ١ًا٣ی٥٤ از رو ٝتٟ ةؼداقث

 صاال ٠یح٣٨یٟ ةؼیٟ_

 ةازوم رو ج٨ دؿحف گؼٗث و از اجاق ظارزٟ کؼد

 ی٨اش ةیا ای٢ زا پ٥ٞ ٦ـث_

ی٢ پ٥ٞ و ةْغ ٦ٟ رو پ٥ٞ ٦ای ةْغیف گػاقحٟ ا٠ا ١٣یغو٣ٟ پ٥ٞ چ٤غم ة٨دم پام رو روی اوٝ

 ک٥ پام ؿک٤غری ظ٨رد وٝی ٚتٜ از اٗحاد٣ٟ 

 آروان ةا )اِاِاِاِ( ة٤ٞغی ٣گ٧ٟ داقث

 ای٤س٨ری ١٣یك٥_

 ٠گ٥ جٛنیؼ ٢٠..._
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 ةا رٗح٤ٟ رو ٨٦ا و ٗؼود او٠غ٣ٟ رو ق٣٨ف ی٥ زیٓ ة٤ٞغ کكیغم ک٥ قاکی زد روی ةاؿ٤ٟ

 .چعتؼج٥؟ کؼ قغم٦یؾ.._

 ظب جؼؿ٣٨غی ٨٤٠_

ةا صؾ ٨٦ای آزاد ٣٘ؾ ١ّیٛی کكیغم. ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ مغای در ی٥ ون او٠غ و پكث 

 ة٤غ اون ٦ٟ آروان گػاقححٟ داظٜ. ی٥ چ٤غ 

 دا٣ی٥ ای ٠کخ کؼد و ةْغ ٦ٟ در ةـح٥ قغ

 دال؟_

گٟ مغای ةا ق٤یغن مغای آرا٠ف ذوق زده ةؼگكحٟ ؿ١حف. ٚتٜ از ای٢ ک٥ ةع٨ام چیؽی ة

 را٤٣غه ة٤ٞغ قغ

 چكٟ ة٤غ ٦اج٨ن رو در ٣یاریغ_

ةؼو ةاةایی زیؼ ٝب گ٘حٟ و ک٨ر٠ال ک٨ر٠ال آرام و آرا٠ف رو ةٜٛ کؼدم. ١٦ی٢ ز٨ر ٣كـح٥ 

 ة٨دیٟ ک٥ ٠اقی٢ صؼکث کؼد. ةا مغای 

 آرو٠ی گ٘حٟ:

 ٢٠ امال ة٥ ای٤ا اّح١اد ٣غارم. ةایغ از دؿث ای٢ را٤٣غه ظالص ةكیٟ_

 جاییغ کؼد و ة٥ ١٦ؼا٦ف گ٘ث: آرام ٦ٟ صؼٟٗ رو

 اروم چكٟ ة٤غ ٦اج٨ن رو ةاز ک٤ی٢_

ةا ةؼداقح٢ چكٟ ة٤غم و دیغن ارام و ارا٠ف دوةاره ٠ضکٟ ةٛٞك٨ن کؼدم ا٠ا وٚث ةؼای ای٢ 

 ةا ٨١٦ن پچ پچ  .کارا ةیكحؼ از ای٢ ٣ت٨د
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

ًتٙ ٣ٛك٨١ن ٢٠ و آرا٠ف رٗحیٟ پكث ؿؼ را٤٣غه و ٚتٜ از ای٢  .٣ٛك٥ ؿؼیْی کكیغیٟ

 ٠ح٨ز٥ ةك٥ ٢٠ چكٟ ة٤غم رو ا٣غاظحٟ دور  ک٥

٦ٟ ز٠ان آرام ٦ٟ از اون ور  .گؼد٣ف و ٠ضکٟ کكیغم ک٥ ةا داد دؿحف از ٗؼ٨٠ن ول قغ

 ٦ٟ ة٥ ٚـ١ث  ٗؼ٨٠ن رو گؼٗث و آرا٠ف

صـاس گؼدن ٠ؼده وؼة٥ ای وارد کؼد و ةاّخ قغ ةی٨٧ش ةك٥. ارام ة٥ ؿعحی جؼ٠ؽ گؼٗث 

 و ٠ؼده رو ا٣غاظث پایی٢. ةْغم 

ظ٨دش ٣كـث پكث ٗؼ٨٠ن و از روی ةؼ٣ا٥٠ ٠ـیؼ یاةی ک٥ را٤٣غه زده ة٨د راه رو ادا٥٠ داد. 

 یک ؿاّحی ٨ًل کكیغ و وٚحی 

٣ؽدیک ٦ای کٞت٥ ة٨دیٟ ٠اقی٢ رو زد ک٤ار و ةْغ ٦ٟ پیاده ة٥ را٨١٦ن ادا٥٠ دادیٟ. ةا دیغن 

 ظ٨١٣٨ن ةا ذوق ظ٤غیغم و رٗحیٟ 

٨د وٝی ٧٠ٟ ای٢ ة٨دیٟ ک٥ ای٤ساییٟ. ؿ٥ جایی، ک٤ار ج٨. ٥١٦ زا ة٧ٟ ریعح٥ و ظاك گؼٗح٥ ة

 ٦ٟ. ةا ةٕه کكیغ٠ك٨ن ج٨ ةٟٛٞ.

 

 صاال دیگ٥ ج٨ ظ٨١٣٨ن ٦ـحیٟ_

ظ٥٣٨ رو ز١ِ کؼدیٟ و ةْغ ٦ٟ ٨٣ةحی رٗحیٟ ص٨١م. وٚحی آب گؼم ة٥ پ٨ؿحٟ رؿیغ ق٨ک٥ 

 قغه ظیؼه قغم ة٥ دوش. ج٨ کٜ ای٢ یک ٠اه 

وش ةگیؼیٟ.یک ؿاّحی زیؼ دوش ٣٨٠غم و ةْغ از ٗٛي ٦٘ح٥ ای یک ةار ازازه داده ة٨دن د

 درو٠غ٣ٟ ی٥ پٞی٨ر و زام ؿ٨ت ٝی 

 پ٨قیغم 

 و ک٤ار دظحؼا ٣كـحٟ ج٨ صال. آرا٠ف در صاٝی ک٥ ةا ٝتع٤غ اًؼاف رو ٣گاه ٠یکؼد گ٘ث:
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 واْٚا ٥١٦ چی ج٨١م قغ؟ _

 دؿحٟ رو گػاقحٟ زیؼ چ٣٨ٟ و گ٨ش ؿپؼدم ة٥ ٠کا٥١ٝ ةی٢ آرا٠ف و آرام...

 گ٥آره دی_

 پؾ اون ر٠ؽ چی ٠یك٥؟  _

 ة٥ ٠ا چ٥ _

 ای٤ٟ صؼٗی٥_

اون ٦ا ةضخ رو ٨ّض کؼدن و قؼوع کؼدن ة٥ صؼف زدن رازب ای٢ ٠غت وٝی ٢٠ 

 ٣اظغاگاه ظیؼه ة٥ ز٠ی٢ رٗحٟ ج٨ ٗکؼ اون 

ر٠ؽ. ةاالی دقحی از قٛایٙ، چ٨ب ة٨ٞط ؿ٨ظح٥، ة٥ جاریکی یک قب...ی٨٧ ا٣گار جازه ٠ٕؽم 

 ا دقث رادار ٦اش ْٗال قغ. ج٧٤

قٛایٙ ای٤سا، دٚیٛا زایی٥ ک٥ ٠ا ج٨ش ز٣غگی ٠یک٤یٟ، ز٤ؾ کٞت٥...ز٤ؾ کٞت٥ ام ٨١٦ن 

 چ٨ب ة٨ٞط ؿ٨ظحـث وٝی کسا ة٥ جاریکی 

 یک قت٥؟

 ة٥ ٣ُؼج٨ن کسای ای٢ ظ٥٣٨ ة٥ جاریکی یک قت٥؟ _

 آرام و آرا٠ف ٠حْسب ةؼگكح٢ ؿ١حٟ

 ٦ا؟_

 زایی ک٥ ظیٞی ظیٞی جاریک ةاق٥_

 ی٤ْی چی؟_
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ةتی٤یغ قایغ ٠ـعؼه ة٥ ٣ُؼ ةیاد وٝی ٗکؼ ک٤ٟ چیؽی ک٥ ؿاز٠ان د٣تاٝف ٠یگكث دٚیٛا _

 ١٦ی٤ساؿث. اون ٠ؼده ام ١٦ی٤سا ؿ٨ٛط کؼد 

 آرا٠ف ٣٘ؾ صتؾ قغش رو ٗؼؿحاد ةیؼون و ج٨ زاش زا ة٥ زا قغ

 چ٨ٌر ١٠ک٥٤؟_

 ظ٨د٠ٟ ١٣یغو٣ٟ_

 آرام چكٟ ٦اش رو ریؽ کؼد و گ٘ث:

ظب جاریک جؼی٢ ٚـ١ث یک ظ٥٣٨ ی٤ْی زایی ک٥ ٦یچ ٨٣ری ٦یچ وٚث ٣غاره... _

 ٠ذٜ...٠ذٜ...

 ی٨٧ ا٣گار چیؽی ج٨ ذ٤٦ف او٠غه ةاق٥ ةا ٦یسان ج٨ زاش پؼیغ

 ٠ذٜ زیؼ ز٠ی٢_

آروم آروم ٝتع٤غ ةؽرگی رو ٝتٟ قکٜ گؼٗث. ؿ٥ جایی از زا٨٠ن ة٤ٞغ قغیٟ و در زیؼ ز٠ی٢ 

 و ة٥ ک٥ روی ز٠ی٢ ة٨د و پ٥ٞ ٦اش ر

پایی٢ ةاز ٠یكغ رو ةاز کؼدیٟ. چؼاغ ٨ٚه ٦ا رو از آرا٠ف گؼٗحیٟ و یکی یکی رٗحیٟ پایی٢. 

 صحی ١٣یغو٣ٟ اظؼی٢ ةاری ک٥ ای٤سا 

او٠غیٟ کی ة٨ده. دظحؼا ٦ؼ کغوم رٗح٢ ی٥ ًؼف و ٢٠ ٦ٟ ة٥ ٠ـیؼم ادا٥٠ دادم ک٥ ی٨٧ 

 ٠ح٨ز٥ چیؽی قغم ک٥ گ٨ق٥ ا٣تار زیؼ 

د. ةا اظٟ اروم اروم رٗحٟ ؿ١حف و درزا کیـ٥ رو کكیغم یک کیـ٥ ٠كکی جک٨ن ٠یع٨ر

 ک٥ ٨٠ش چاق و ٨ًؿی ر٣گی ةغو

ةغو ازم دور قغ. ةا ظ٤غه ٣٘ـٟ رو ٗؼؿحادم ةیؼون و رٗحٟ ؿ١ث زْت٥ ٦ای ٨ٛ٠ایی ک٥ 

 ک٤ارم ة٨دن. در اوٝی رو ةاز کؼدم ک٥
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غ ج٤غ ةاّخ ة٤ٞغ قغن کٞی ظاك ج٨ی ٨٦ا قغ. در صاٝی ک٥ ؿؼ٥ٗ ٠یکؼدم، ةا دؿث ج٤

 ظاك ٦ا رو از ظ٨دم دور ٠یکؼدم. ؿؼ٥ٗ ام

ک٥ ج٨١م قغ یکی از ٚاب ّکؾ ٦ای ظاك گؼٗح٥ ج٨ی زْت٥ رو ةؼداقحٟ روش رو پاك 

 کؼدم ک٥ جازه واوش قغ و ةاّخ قغ یک٥

ظ٨رده ظیؼه ةكٟ ة٧ف. ّکؾ ٠ا ١٦ؼاه ٠ا٠ان و ةاةام، وٝی چ٨ٌر ١٠ک٥٤؟ امال چؼا ةایغ 

 ْغ از ج٨ی زیؼز٠ی٢ ای٢ کٞت٥ ةاق٥؟ ة

اون کٞی وؿایٜ دیگ٥ ای ٦ٟ ک٥ ٗکؼ ٠یکؼدم ١٦ؼاه ةا ظ٨١٣٨ن و ٠ا٠ان و ةاةام ؿ٨ظح٥ 

 ة٨دن رو از ج٨ی زْت٥ پیغا کؼدم. اقک 

٦ام رو ک٥ یکی پؾ از دیگؼی روی گ٥٣٨ ام روو٥٣ ٠یكغن رو ةا دؿث پؾ زدم و اظؼی٢ 

 وؿایٜ ج٥ زْت٥ رو ٦ٟ دراوردم. دوجا

ک٥ ج٨ق٨ن ٗٛي ٠ا٠ان و ةاةام رو ٠یك٤اظحٟ، ّؼوس  ّکؾ ةغون ٚاب . جٛؼیتا ک٨چیک

 دا٠ادی ٦ٟ ةا ٝتع٤غ ظیؼه دورةی٢ ة٨دن. 

٨٣قح٥ قغه ة٨د.  "٦ؽار و ٧٣نغ و ٨٣د و دو"ّکؾ رو ة٥ ةؼگؼدو٣غم وٝی پكحف ٗٛي جاریط 

 ّکؾ ةْغی رو ةؼداقحٟ. ةاز ٦ٟ 

ای٤تار ةا ٠ا٠ان و ةاةام ج٨ی ّکؾ ة٨دن و ّؼوس ٦ٟ ٨١٦ن ّؼوس ّکؾ ٚتٞی ة٨د ا٠ا 

 چ٧ؼه ای ٣اراصث و قک١ی ةاال او٠غه  

٦ؽار و ٧٣نغ و  "ک٤ار یک دا٠اد دیگ٥. ةا اظٟ ّکؾ رو ةؼگؼدو٣غم ک٥ ای٤تار روش جاریط 

 ة٨د. اظؼی٢ ّکؾ رو  "٨٣د و ؿ٥

٦ٟ دؿحٟ گؼٗحٟ و گػاقحٟ روی دوجا ّکؾ ٚتٞی، ٨٣زاد ةا٠ؽه ای ک٥ چكٟ ٦اش رو ةـح٥ 

 ز دیغنة٨د. ّکؾ رو ةؼگؼدو٣غم ک٥ ا
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 اروان ظ٨د ی٤ْی "ؿ٥ و ٨٣د و ٧٣نغ و ٦ؽار – آروان"٨٣قح٥ پكحف چ٧ؼه ام ؿ٨اٝی قغ. 

  ّکؾ ج٨ی ٠ؼد پغرش ک٥ داره ظتؼ

دوم ٣یـث؟ ی٤ْی پغر آرویؼ و قؼوی٢ ةا پغر آروان یکی ٣یـث؟ ةا مغای آرا٠ف ٣اظغاگاه 

 ق٥٣٨ ٦ام از جؼس پؼیغ.

 پیغا کؼدم...ی٥ ٝپ جاپ ای٤ساؿث_

 گػاقحٟ ج٨ زیتٟ و رٗحٟ ؿ١ث دظحؼا ٦ؼ ؿ٥ ّکـ٨

 ا٠یغوارم کار ک٥٤ -

 اروم ؿؼم رو جک٨ن دادم

 اره ٤٠ٟ ١٦ی٨ٌ٤ر _

از زیؼ ز٠ی٢ او٠غیٟ ةیؼون و درزا ٝپ جاپ رو زدیٟ ة٥ قارژ و روق٤ف کؼدیٟ ا٠ا ةا دیغن 

 درظ٨اؿث ر٠ؽ ورود ٝت٨١ن اویؽون 

 قغ

 صاال چیکار ک٤یٟ؟ ٠ا ک٥ ر٠ؽ ٣غاریٟ_

 ارام دؿحف رو ًؼف م٨رجف ٣گ٥ داقث

 ا٠کان ٣غاره ةایغ ج٨ی اون صؼف ٦ای ٠ؼده ی٥ ر٠ؽی ّغدی چیؽی ة٨ده ةاق٥_

 ارا٠ف ی٨٧ ق٨ک٥ ماف ٣كـث

 آره اره ة٨د، ٦سغه..٦٘غه...یازده؟_

 ا٠حضان ک٢_

 ر٠ؽ رو زد ک٥ اِرور داد
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 ای٢ ٣یـث_

 ارام ةا ٗکؼی ٠ك٨ٕل دؿحف رو گػاقث روی ؿاّغ آرا٠ف

 ؽش رو٣غ جؼ ة٨د. ی٥ چیؽی ٠ذٜ ٦سغه، ٦٘غه، دهوٝی ر٠_

ارا٠ف ج٤غ ج٤غ ر٠ؽی ک٥ ارام گ٘ح٥ ة٨د رو زد و ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ٜٚ٘ ةاز قغ. ةا ٦یسان 

 ٣٘ؾ راصحی کكیغیٟ وٝی ةا قکـح٥ قغن 

قیك٥ ٦ا و اٗحادن چیؽی ج٨ ظ٥٣٨ ٝتع٤غ از روی ٝت٨١ن ٠ض٨ قغ. دود قغیغی کٜ ظ٣٨ؼو 

 حح٨١ن. ج٨ٞ ج٨ٞ ةؼداقث ة٥ ؿؼ٥ٗ ا٣غاظ

ظ٨ران از زام ة٤ٞغ قغم وٝی در٧٣ایث ٠ست٨ر قغم جکی٥ ة٥ ٠تٜ ةكی٤ٟ رو ز٠ی٢. ادم ٦ای 

 زیادی ١٦ؼاه ةا ٠اؿک ٦ای ٠عن٨ص 

وارد ظ٥٣٨ قغن ک٥ یکیك٨ن ةا گیسی قؼوع کؼد دور ظ٨دش چؼظیغن. یکی دیگ٥ اق٨ن 

 دؿحف رو روی ق٥٣٨ ًؼف گػاقث. 

 چی قغه آری؟_

 ـحٟ. آروان درؤگ٨. پؾ ٣ٛك٥ ظ٨دج٨ن ة٨د. ةا درد چك١ٟ رو ة

 آروان در صاٝی ک٥ ق٨ک٥ اًؼاف رو ٣گاه ٠یکؼد داد زد:

 ١٣یك٥، ا٠کان ٣غاره...ا٠کان ٣غاره_

مغاش ةیكحؼ و ةیكحؼ ج٨ گ٨قٟ پیچیغ و در ٧٣ایث ١٦ؼاه قغ ةا اٗحاد٣ٟ رو ز٠ی٢ و ؿیاه 

 قغن اًؼاٟٗ...
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 _آرا٠ف_                                                             

 

آروم اروم چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم و در ٦ی٤ی ک٥ گیسگا٦ٟ رو ٠اؿاژ ٠یغادم ةا گیسی 

 ٣كـحٟ ج٨ زام. ةا دیغن ٗىای آق٤ای اجاٚی ک٥ 

ج٨ش ة٨دم ق٨ک٥ از زام ة٤ٞغ قغم. ا٠کان ٣غاره...ا٠کان ٣غاره. ةا وصكث دور ظ٨دم 

 آرام یا  ٠یچؼظیغم. ا٣گار ٤٠حُؼ ة٨دم ک٥

دالرام از ظ٨اب ةیغارم ک٢٤ و ةگ٢ ک٥ ٗٛي ی٥ کاة٨س ة٨د و ٠ا ٨٤٦ز ج٨ ظ٨١٣٨ن ٦ـحیٟ. ج٨ 

 یک ٝض٥ُ ؿؼزام ةی صؼکث ٣٨٠غم و 

درزا ةْغش ٠ذٜ ی٥ ز٨٤ن گؼٗح٥ ؿؼم رو چـتیغم و قؼوع کؼدم ة٥ زیٓ کكیغن و پؼت 

 کؼدن وؿایٜ. ٠ذٜ دی٨و٥٣ ٦ا رٗحٟ رو 

جعث و ٠ی٥ٞ ٦ای ٗٞؽی پ٤سؼه ک٨چیک و ةاریک روی دی٨ار رو چـتیغم و قؼوع کؼدم ةا 

 ٨١٦ن زیٓ ٦ای ٦یـحیؼیک ة٥ کكیغ٣ف 

ک٥ ی٨٧ یکی از پكث گؼٗححٟ و آوردجٟ پایی٢. ةا دیغن قؼوی٢ ظكٟ ةی پایا٣ی ؿؼ جا ؿؼ 

 وز٨دم رو گؼٗث و ةاّخ قغ ةا صؼص 

 ةؽ١٣ف و داد ةکكٟ.

 چی از ز٨١٣٨ن ٠یع٨ایغ؟ چؼا راصح٨١ن ١٣یؽاریغ؟ ٤ْٝث ة٥ ١٦ح٨ن. دیگ٥_

 ی٥ ٝض٥ُ آروم ةاش_

 ةا صؼص یٛف رو گؼٗحٟ ج٨ ٠كحٟ و درؿث ج٨ یک وزتی م٨رجف داد کكیغم:

 قؼوی٢ ٢٠ ةایغ از ای٢ زا ةؼم، ٠ی١٧٘ی؟ ٢٠ ةایغ از ای٤سا ةؼم. ١٣یح٣٨ٟ _

 مغام و ا٣ؼژیٟ قؼوع کؼد ة٥ جضٞیٜ رٗح٢ 
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 ْٚا ١٣یح٣٨ٟدیگ٥ ١٣یح٣٨ٟ...دیگ٥ وا_

در ٨١٦ن ٦ی٢ ک٥ یٛف رو چـتیغه ة٨دم پا٦ام قؼوع کؼد ة٥ قٜ قغن. ظ٨دش ٦ٟ ا٣گار 

 ٠ح٨ز٥ ای٢ ٨٠و٨ع قغ چ٨ن ک٥ ج٨ ةٛٞف 

 ٠ضکٟ ٣گ٧ٟ داقث و ٦ٟ ز٠ان ةا ٢٠ ٣كـث رو ز٠ی٢

 ی٥ دٚی٥ٛ آروم ةاش ةؽار ٣٘ـث ةاال ةیاد_

 ةی ز٨ن زدم ة٥ دؿحف ک٥ روی ٚ٘ـ٥ ؿی٤ٟ ة٨د

 ..از ١٦ح٨ن ٠ح٤٘ؼم...ازت ٠ح٤٘ؼم._

 

 _آرام_                                                               

 

 ةا ّنتا٣یث ک٨ةیغم رو در و ٗؼیاد کكیغم

آرویؼ رؿحگار ٠یغو٣ٟ داری صؼف ٦ام رو ٠یك٨٤ی. پؾ ظ٨ب ة٥ چیؽ ٦ایی ک٥ ٠یگٟ _

 گ٨ش ک٢. ٢٠ ٗکؼ ٠ی کؼدم ج٨ ٠ؼدی 

اگ٥ ا٣ٛغر ٠ؼد  .وٝی ج٨ یک ٣ا٠ؼد ة٥ ج١ام ٤ْ٠ایی. ی٥ ٣ا٠ؼد درؤگ٨ ک٥ ة٥ ٨ٚٝف ١ّٜ ٣کؼد

 ٣ت٨دی ک٥ ة٥ ٨ٚٝث ١ّٜ ک٤ی واؿ٥ 

 چی امال ٨ٚل دادی؟ واؿ٥ چی دل ٨٤٠ ظ٨ش کؼدی؟ واؿ٥ چی ٣ا٠ؼد پـث؟

 ٚغم ٦اش ة٥ ؿ١ث در اجاق او٠غ و ةْغ ٦ٟ مغای آرو٠ف پیچیغ ج٨ ٗىای ؿاکث اجاق

 ٠حاؿٟ٘_

 ای٤تار ٚغم ٦اش از اجاق دور و دور جؼ قغن. دوةاره ةا ّنتا٣یث و زیٓ ک٨ةیغم رو در 
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 ٣ؼو، ١٣یح٣٨ی ٨٤٠ ای٤سا ج٧٤ا ةؽاری ٤ْٝحی. ج٨ ٨ٚل دادی...٨ٚل دادی ٨ّوی...٨ٚل دادی_

ةا ةٕه و چ٥٣٨ ٝؼزون ٣كـحٟ رو ز٠ی٢ ک٥ ی٨٧ مغای چؼظف کٞیغ ج٨ ٜٚ٘ او٠غ. ةا ٗکؼ 

 از زام ة٤ٞغ قغم  ای٢ ک٥ آرویؼه ظك١گی٢

 ا٠ا ةا دیغن ٗؼد ٣ا آق٤ایی ک٥ وارد اجاق قغ ظك١ٟ زاش رو ة٥ جْسب داد.

 آرویؼ کساؿث؟_

 ریٞکؾ ٝتع٤غی زد و ؿالم داد ک٥ دوةاره ةا صؼص ؿ٨اٟٝ رو جکؼار کؼدم.

 گ٘حٟ ارویؼ کساؿث؟ _

 آرویؼ رٗث وٝی ةؽار ٠ا ة٧ٟ ٠ْؼٗی ةكیٟ، ٨٦وم؟ _

 ةی صؼف ةا ی٥ اظٟ ک١ؼ٣گ ٣گا٦ف کؼدم.

 ٢٠ آٝ٘ؼدم_

ةا ق٤یغن اؿٟ آٝ٘ؼد رادار ٦ام ْٗال قغ. ای٢ ک٥ رئیؾ ةا٣غه، چؼا او٠غه ای٤سا؟ ظ٨قحیپ جؼ 

 و ز٨ون جؼ از ؿ٤ف ة٨د. زیؼ ٝب گ٘حٟ:

 ٤٠ٟ آر..._

 آرا٠ی. اؿ١ح٨ ٠یغو٣ٟ_

 ٠یع٨ام از ای٤سا ةؼم_

 چؼا؟_

 ةا صؼص زل زدم ج٨ چكٟ ٦ای ریٞکـف

واْٚا ٠یگی چؼا؟ چ٨ٌر ١٦چی٢ ؿ٨اٝی ٠یپؼؿی؟ ٢٠ ای٢ زا ز٣غا٣ی ٦ـحٟ، چؼا ةایغ _

 ةع٨ام ة٣٨١ٟ؟
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 ظب ٠یح٣٨ی دیگ٥ ای٤سا ز٣غا٣ی ٣تاقی_

 ی٥ اةؼوم رو ا٣غاظحٟ ةاال

 ی٤ْی چی؟_

جکیف رو از دی٨ار ةؼداقث و او٠غ ؿ١ث ٤٠ی ک٥ روی جعث ٣كـح٥ ة٨دم. آروم ز٨ٞم روی 

 دم رو پا٦اش ٣كـث و دؿث ٦ای ؿؼ

 ج٨ دؿحف گؼٗث. جک ظ٤غه ای کؼد و گ٘ث:

 دؿث ٦ات چٛغر ؿؼد و ؿ٘یغن_

 ؿؼم رو ا٣غاظحٟ پایی٢

 ة٥ ظاًؼ کٟ ظ٣٨ی٥_

 پؾ ٗکؼ ک٤ٟ ظیٞی ٦ا آرزوق٥٣٨ کٟ ظ٣٨ی ةگیؼن و پ٨ؿحك٨ن ٠ذٜ ج٨ ا٣ٛغر ٚك٤گ ةك٥ _

 چیؽی ٣گ٘حٟ ک٥ ةا اون یکی دؿحف ؿؼم رو اروم اورد ةاال رو ة٥ روی ظ٨دش

٠ا٣ی ک٥ آورد٣ح٨ن ای٢ زا قی٘ح٥ ج٨ قغم. ٚغرج٤١غ ة٨د٣ث، ٨ٚی ة٨د٣ث، ظ٤غه ٦ات. از ز_

 ج٨ ای٢ چ٤غ ٠اه جتغیٜ قغی ة٥ ٠ٞک٥ ذ٤٦ٟ، 

 ٠ٞک٥ ای ک٥ دٟٝ ٠یع٨اد از ذ٤٦ٟ ةیار٠ف ةیؼون و ةك٥ ٠ٞک٥ واْٚی ظ٨دم، ٠ٞک٥ ١ّارجٟ

ک٥ ة٥ َا٦ؼش  ةا گیسی چكٟ ٦ای اقکیٟ رو دوظحٟ ة٧ف. ٝتع٤غ ٣گؼا٣ی زد و ةا ٧٠ؼة٣٨ی

 ١٣ی٠٨غ ٦٨٠ام رو پكث گ٨قٟ زد

٠یغو٣ٟ االن گیر قغی. ٣یازی ٣یـث ْٗال چیؽی ةگی. ة٧ث ز٠ان ٠یغم جا ٗکؼ ٦ات رو _

 ز١ِ و ز٨ر ک٤ی 
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

از زاش ة٤ٞغ قغ ا٠ا ٨٤٦ز اوٝی٢ ٚغم رو ةؼ ٣غاقح٥ ة٨د ک٥ در ةا قحاب ةاز قغ. آرویؼ ةا 

 ٣٘ؾ ٣٘ؾ ز٨ٞ در ایـحاده ة٨د و ة٥ ٢٠ 

٣گاه ٠یکؼد. ا٣گار ٠یع٨اؿث ١ٌ٠ئ٢ ةك٥ ٥١٦ چی رو ة٥ را٥٦. ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ٣گا٦ف رو 

 از ٢٠ گؼٗث و دوظث ة٥ آٝ٘ؼد

 آٝ٘ؼد؟...ج٨ ای٤سا چیکار ٠یک٤ی؟_

 او٠غه ة٨دم ی٥ ؿؼ ة٥ آرام ةؽ٣ٟ...٢٠ دیگ٥ ٠یؼم. ة٥ صؼٗام ظ٨ب ٗکؼ ک٢ آرام_

 درزا او٠غ ؿ١ث ٢٠  ةْغ ٦ٟ از در رٗث ةیؼون. ةا ةیؼون رٗح٤ف آرویؼ

 آٝ٘ؼد چیکار داقث ای٤سا؟ چی ة٧ث گ٘ث؟_

 ة٥ ج٨ ٦یچ رةٌی ٣غاره_

 ٨٤٦ز از صؼٟٗ چ٤غ دا٣ی٥ ام ٣گػقح٥ ة٨د ک٥ صس٨م اورد ؿ١ث ٢٠ و از ةازوم ة٤ٞغم کؼد 

 دی٨و٣ٟ ٣ک٢ آرام، ٠ذٜ آدم ةگ٨ چی ة٧ث گ٘ث؟ _

٨ک٥ ٣گا٦ف ک٤ٟ. صحی از ج٨ اون ٗام٥ٞ ٣یٟ وزتی٨١ن چ٤ان داد ٠یؽد ک٥ ٗٛي ٠یح٣٨ـحٟ ق

 اوٝی٢ ةاری ک٥ دیغ٠ف ٦ٟ ّنتا٣ی جؼ 

 ة٨د. یکٟ ظ٨دم رو ز١ِ و ز٨ر کؼدم و ةا ّنتا٣یث در ةؼاةؼ داد زدن ٦اش ایـحادم

 ٢٠ ٦یچی ة٥ ج٨ا پـث ١٣یگٟ_

 ی٥ ٗؾ کحک ةع٨ری ٠یگی_

ةؽن...٢٠ دیگ٥ از کحکای ج٨ ١٣یحؼؿٟ چ٨ن ةغجؼی٢ وؼة٥ ای ک٥ ٠یح٣٨ـحی ة٧ٟ ةؽ٣ی رو _

  ۰۱۱صؾ کؼدم. ة٥ دروغ ٨ٚل داد٣ث 

 ةؼاةؼ کحکی ک٥ صؼٗف رو ٠یؽ٣ی درد داقث
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 ةؼای چ٤غ دا٣ی٥ ةا ة٧ث و ٣اراصحی ٣گا٦ٟ کؼد وٝی دوةاره آجیف ظك١ف ةؼگكث ؿؼ زاش

 رازب ای٢ ٠ـئ٥ٞ ةْغا صؼف ٠یؽ٣یٟ. االن ةضخ رازب ای٥٤ ک٥ آٝ٘ؼد چی ة٧ث گ٘ث_

 ةا صؼص ٗکٟ رو روی ٦ٟ ٗكؼدم

 ةؼو ة٥ ز٤٧ٟ_

جا ظ٨اؿحٟ ةؼگؼدم ةازوم رو ٠ضکٟ کكیغ ؿ١ث ظ٨دش و جا ة٥ ظ٨دم ةیام یک ًؼف 

 م٨رجٟ ؿ٨ظث و پؼت قغم رو ز٠ی٢. ةا ة٧ث 

و درد در صاٝی ک٥ دؿحٟ رو م٨رت ة٨د ٣گا٦ٟ رو دوظحٟ ة٥ م٨رت ظك١گی٤ف. چ٣٨ٟ از 

 ةٕه ٝؼزیغ و ةا ٨١٦ن صال رو ة٧ف 

 داد زدم:

 گؼٗحی؟ ج٨ ةایغ ةؼی دکحؼ اص١ٙ. ةایغ در٠ان ةكی ةیكؼف از ٠ؼدو٣گی ٗٛي زدن رو یاد_

 ة٥ ظغا ٚـٟ آرام اگؼ صؼف ٣ؽ٣ی ١٦ی٢ زا ا٣ٛغر ٠یؽ١٣ث ک٥ ٣ح٣٨ی از زات ة٤ٞغ ةكی_

ٌٚؼه ٦ای اقک یکی پؾ از دیگؼی از گ٥٣٨ ٦ام ؿؼ ظ٨ردن پایی٢. آرام ج٨ کی ة٥ ای٢ روز 

 اٗحادی؟ کی ة٥ ای٤سا رؿیغی ک٥ گؼی٥ 

 ةا ةٕه گ٘حٟ:. ٨ك ة٥ اقک ٦ام ٣گاه ٠یکؼدک٤ی؟ صحی آرویؼم ةا ق

 گ٘ث اگؼ ةع٨ام ٠یح٣٨ٟ از ای٤سا ةؼم. ةؼم پیكف ج٨ی ١ّارجف_

ةا صؼص ٠كحف رو ک٨ةیغ ج٨ دی٨ار و دؿحف رو الی ٦٨٠اش کكیغ. چ٤غ دا٣ی٥ ای ٠کؾ 

 کؼد و ی٨٧ ةؼگكث ؿ١حٟ ک٥ ٚٞتٟ ریعث. 

 ة٨دم ؿؼم رو ةگیؼم ةاال ک٥ ةح٣٨ٟ ةتی١٤فچ٨ن ٨٤٦ز ٣كـح٥ ة٨دم رو ز٠ی٢ ٠ست٨ر 

 ج٨ چی گ٘حی؟_
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 ةی صؼف ظیؼه ٣گا٦ف کؼدم ک٥ از دادش ق٥٣٨ ٦ام پؼیغ

 ج٨ چی گ٘حی؟_

 از ٗكار ّنتی زدم زیؼ گؼی٥ و ةا داد دؿحٟ رو ک٨ةیغم ة٥ ز٠ی٢

 ٦یچی، ٦یچی ٣گ٘حٟ. ظیاٝث راصث قغ؟ دؿث از ؿؼم ةؼدار_

 آرام اگ٥ دروغ گ٘ح٥ ةا..._

 از صؼص ةا زیٓ پؼیغم وؿي صؼٗف

 ٢٠ ٠ذٜ ج٨ ٣یـحٟ_

رو گػاقحٟ رو پام و قؼوع کؼدم ة٤ٞغ ة٤ٞغ گؼی٥ کؼدن. دؿحف ک٥ رو ق٣٨ٟ ٣كـث   ؿؼم

 ةا ّنتا٣یث پؾ زدم 

 دیگ٥ ة٥ ٢٠ دؿث ٣ؽن...٦یچ وٚث _

آرام ة٥ ظ٨دت ٚـٟ ک٥ ٦یچ چاره ای زؽ ای٢ ٣غاقحیٟ. چ٨ن ر٠ؽ رو ٠یغو٣ـحیغ یا ةایغ _

 ١ح٨ن یا ةؼج٨ن ٠یگؼدو٣غیٟ ای٤سا. ٠ا ٠یکكحی

 قایغ ٥١٦ کاره ة٥ ٣ُؼ ةیایٟ وٝی دؿح٨ر اظؼ رو اٝ٘ؼد ٠یغه

چیؽی ٣گ٘حٟ. ی٤ْی ز٨اةی ٣غاقحٟ. صؼف ٦اش ةغز٨ر ة٨ی ٤٠ٌٙ ٠یغاد. ةی ج٨ز٥ ة٧ف 

 رٗحٟ رو جعث دراز کكیغم و ٣گا٦ٟ رو 

الی ٣ؼده ٦اش ّت٨ر دوظحٟ ة٥ پ٤سؼه ک٨چیک آ٤٦ی ک٥ ٨٣ر اٗحاب ةا زور ظ٨دش رو از 

 ٠یغاد. دؿحف ک٥ ال ة٥ الی ٦٨٠ام پیچیغ و 

 ٝب ٦اش ک٥ روی پیك٣٨یٟ ٣كـث ةاّخ قغ چكٟ ٦ام ٦ٟ ةـح٥ ةك٥
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ای٨٤ ةغون ک٥ ٢٠ ج٧٤ا را٦ی ک٥ ة٥ ٣ِ٘ ج٨ ة٨د رو ا٣سام دادم. رازب آٝ٘ؼد ٦ٟ ةایغ ی٥ _

 ٣ٛك٥ درؿث و صـاةی ةکكیٟ. اون وٚحی 

 ک٥٤دظحؼی رو ةع٨اد دیگ٥ وٝف ١٣ی

ةازم چیؽی ٣گ٘حٟ. چ٤غ دا٣ی٥ ای ٣گاه ظیؼش رو روی ظ٨دم صؾ کؼدم جا ای٤ک٥ جعث 

 مغای ک٨چیکی داد و ٜٚ٘ قغن در ٣ك٨ن از 

 رٗح٤ف ة٨د...

 

 

 دو روز ةْغ                                                       

 

 _دالرام_                                                             

 

دو روزی از ة٨د٣ٟ ای٤سا ٠یگػره. آروان چ٤غ ةاری او٠غ و ٗٛي و ٗٛي ةا ؿک٨ت ٢٠ ٨٠از٥ 

 قغ. ا٣گاری ٨ّض قغه. ١٣یغو٣ٟ وٝی 

یس٨ری آروم قغه. صحی ٨٤٦ز ٦ٟ ١٣یغو٣ٟ اون روز ج٨ ظ٥٣٨ ٠ا از دیغن چی ق٨ک٥ قغه 

 ة٨د. جکی٥ دادم ة٥ دی٨ار و ظیؼه قغم ة٥ 

کاش ی٥ پؼ٣غه ة٨دم، ٠یح٣٨ـحٟ ةال ٦ام رو ةاز ک٤ٟ پؼ ةکكٟ ةؼم ی٥ زایی پ٤سؼه رو ة٥ روم. 

 دور از ای٢ ٥١٦ دروغ و راز و ؿیا٦ی 

وٝی صیٖ...یک ا٣ـا٣ٟ، جا اةغ ز٣غا٣ی. ةا مغای ةاز قغن در صحی ةؼ٣گكحٟ. صغص ای٢ ک٥ 

 کی٥ ؿعث ٣ت٨د
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 ٔػات رو اوردم_

 و ةاز ٦ٟ ؿک٨ت ٢٠

 ١٣یع٨ای چیؽی ةگی؟ _

وٚحی چیؽی از ٢٠ ٣ك٤یغ پكث ة٥ ٢٠ رو ز٠ی٢، جکی٥ ة٥ جعحی ک٥ روش پا٦ام رو ج٨ ةٟٛٞ 

 ز١ِ کؼده ة٨دم ٣كـث.

ةاق٥ صاال ک٥ ج٨ صؼف ١٣یؽ٣ی ٢٠ ٠یع٨ام صؼف ةؽ٣ٟ...ظ٨٣٨ادم از ز٨و٣ی ج٨ ١٦ی٢ _

 ؿاز٠ان کار ٠یکؼدن. ١٦ی٢ زا ٦ٟ آق٤ا 

م. ج٨ ظ٨٣٨اده ٠ا ٦یچ چیؽی از قغن و ازدواج کؼدن. ةْغ از یک ؿال ٢٠ ة٥ د٣یا او٠غ

 ٠ضتث وز٨د ٣غاقث. ٗٛي ظكٟ و ٚحٜ و 

٣٘ؼت ة٨د. ٦یچ وٚث از ظ٨٣٨ادم صؼف ٦ای ٠ضتث آ٠یؽ ٣ك٤یغم. ٦یچ کغو٨١٠ن ٣ك٤یغیٟ. 

 چ٥ ٢٠، چ٥ آرویؼ، چ٥ قؼوی٢. ظ٨٣٨ادم 

یچ آدم ٦ای ٣ؼ٠اٝی ٣ت٨دن. ا٣گار از کحک زدن ٠ا ٝػت ٠یتؼدن. ةیكحؼ از ٥١٦ ٢٠. دالرام...٦

 وٚث ٣گاه ؿؼقار از ٣٘ؼت ٠ا٠ا٣ٟ 

٨٠ْٚی ک٥ ةا ک١ؼة٤غ و ةاةام ٦ٟ ٠ا ٠كث و ٝگغ ٠یؽدجٟ رو یادم ١٣یؼه...١٣یگٟ قؼوی٢ و 

 آرویؼ رو ١٣یؽدن، ٠یؽدن وٝی ٥٣ ة٥ ا٣غازه 

 ٢٠. ةیكحؼ ٨٠اِٚ ٦ؼز٨ری ة٨د ز٨ٞ کحک ظ٨رد٣ك٨ن رو ٠یگؼٗحٟ

 پ٨زظ٤غ جٞعی زد ک٥ مغاش ة٥ گ٨قٟ رؿیغ

کؾ ٣ت٨د ز٨ٞی کحک ظ٨ردن ٢٠ رو ةگیؼه. امال ٠گ٥ ٠یكغ ةؽارم آرویؼ و وٝی ٦یچ _ 

 قؼوی٢ ظ٨دق٨ن رو ة٤غازن ز٨ٞ. از 
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اؿ١ٟ ٠ح٤٘ؼم چ٨ن ٦ؼ ٨٠ِٚ اون ٦ا مغام ٠یکؼدن یا ٚؼار ة٨د داد ةؽ٢٣ ؿؼم یا جضٛیؼم 

 ک٢٤ یا کحک ةع٨رم. ٦ؼ چٛغر ةؽرگ جؼ 

ة٧ٟ ٠یع٨رد. از اون ٦ا، ؿاز٠ان، ٠یكغم ؿؼد جؼ و ةی روح جؼ ٠یكغم. صاٟٝ از ٥١٦ چی 

 ٥١٦ چی. ج٧٤ا آدم ٦ایی ک٥ دوؿحك٨ن 

داقحٟ آرویؼ و قؼوی٢ ة٨دن. ٦٘غه ؿاٟٝ ة٨د ک٥ یک قب اج٘اق ٦ای ١٦یكگی جکؼار قغ 

 وٝی دیگ٥ ٢٠ اون آروان ک٨چ٨ٝ٨ی 

وْیٖ ٣ت٨دم. ٚغرت داقحٟ. راؿحف ظ٨د٠ٟ ١٣یغو٣ٟ اون ٨٠ِٚ چی قغ، یک ٝض٥ُ ة٨د، 

 او٠غم ٦ؼدوق٨ن ظ٣٨ی رو  وٚحی ة٥ ظ٨دم

ز٠ی٢ اٗحاده ة٨دن. ةاةام درزا ٠ؼده ة٨د ا٠ا ٠ا٠ا٣ٟ...٥٦ جا آظؼی٢ ٣٘ؾ از ٣٘ؼجف ة٥ ٢٠ و 

 ةاةام ٠یگ٘ث. ٢٠ کكح١ك٨ن. ٦یچ وٚث 

 ١٧٘٣یغم واْٚا چؼا از ٢٠ ٠ح٤٘ؼ ة٨دن

 یک ّکؾ از زیتف درآورد

ؼد ٗکؼ ٠یک٥٤. واؿ٥ ا٣حٛام، ة٥ دؿث آٝ٘ؼد وارد ؿاز٠ان قغیٟ ا٠ا ٥٣ واؿ٥ ١٦کاریی ک٥ آٝ٘_

 واؿ٥ ٣اة٨دی ای٢ ؿاز٠ان ٤ْٝحی ک٥ 

گ٨ه زد ة٥ ز٣غگی ٢٠ و ظیٞی ٦ای دیگ٥. ای٢ ّکؾ ٦ؼ روز ةا٦ا٥٠ جا یادم ٣ؼه واؿ٥ چی٥ 

 ک٥ االن ای٤سام، جا یادم ٣ؼه چؼا ا٣حٛام 

 ٠یگیؼم

حٟ ّکؾ رو ةغون ای٢ ک٥ ةؼگؼده ؿ١حٟ گػاقث ز٨ٞم. دٟٝ ةؼاش ٠یـ٨ظث. ّکؾ رو گؼٗ

 ج٨ دؿحٟ وٝی ةا دیغن زن و ٠ؼدی ک٥ ج٨ 

 ّکؾ ة٨دن اظٟ ٦ام رٗث ج٨ ٦ٟ
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 وٝی ای٢ ک٥ پغرت ٣یـث _

 ةا جْسب ةؼگكث ؿ١حٟ

 ی٤ْی چی؟_

 متؼ ک٢_

ّکؾ ٦ایی ک٥ از زیؼ ز٠ی٢ ةؼداقح٥ ة٨دم رو از ج٨ی زیب ةؽرگ زام ؿ٨جٟ دراوردم و 

 قؼوع کؼدم ة٥ ج٨ویش داد٣ف

ای٢ ّکؾ ٣ك٨ن ٠یغه ٠ادر ج٨ ةا ای٢ اٚا ؿال ٦ؽار و ٧٣نغ و ٨٣د و دو ازدواج کؼده وٝی _

 ّکؾ ةْغی ک٥ ٠ال ٦ؽار و ٧٣نغ و 

٨٣د و ؿ٥ قکٟ ٠ادرت صغاٜٚ ٦٘ث، ٦كح١ا٥٦ اس ا٠ا داره ةا ای٢ یکی اٚا ک٥ ج٨ ج٨ ّکؾ 

 ٣ك٣٨ف دادی ازدواج ٠یک٥٤. ّکؾ 

ؿ٥، ٦ؼ ز٨ری ٦ٟ صـاب ک٤یٟ یا ةگیٟ ٠ـئ٥ٞ ٨٣زادی ج٨ام ٠ال ٦ؽار و ٧٣نغ و ٨٣د و 

 ظیا٣ث ة٨ده ةاز ٦ٟ ١٣یك٥ ٤٠کؼ ای٢ قغ ک٥ 

ز٨و٣ی ٦ای ای٢ دا٠اد اوٝی یا ٨١٦ن پغر واْٚیث قتی٥ ج٨ ٣یـث. ٠ذٜ ؿیتی ٦ـحی٢ ک٥ از 

 وؿي ٣نٖ قغه.

 ةْغ از ج٨ویضاجٟ ةا دؿث ٦ای ٝؼزون ظیؼه ٣٨٠غ ة٥ ّکؾ ٦ا

 ٥... ای٢ ٠ؼد آٝ٘ؼدهای٢...ای٢ ٠ؼدی ک٥ ج٨ ٠یگی ةاةا٠_

ای٢ ةار ٢٠ ة٨دم ک٥ ق٨ک٥ ة٧ف ٣گاه ٠یکؼدم. دوةاره ٣گا٦ف رو ةؼگؼدو٣غ ؿ١ث ّکؾ ٦ا. 

 ةا ٌٚؼه اقکی ک٥ از چك١ف پایی٢ 

 ریعث ة٤غ دٟٝ پاره قغ

 آ...آری؟_
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١٣یك٥...١٣یك٥ اون پغر ٢٠ ةاق٥. ١٣یك٥ ظ٨ن اون ج٨ رگ ٦ای ٢٠ ةاق٥. ١٣یك٥ ٢٠ _

 ارم...٢٠ ز٣٨ؽ قتی٥ اون ةاقٟ. ٢٠ رؿحگ

 ٣یـحٟ 

 ؿؼش رو ة٤ٞغ کؼد و چكٟ ٦ای اقکیف رو دوظث ة٧ٟ

ةگ٨ اقحتا٥٦ دالرام. ةگ٨ ١٦ف ی٥ ظ٨اة٥. ةگ٨ ٢٠ ٨٤٦ز ٦ٟ ی٥ رؿحگارم. ةگ٨ آرویؼ و _

 قؼوی٢ ةؼادر ٦ای ٢٤٠...ج٨رو ظغا ةگ٨

ف ةا دیغن ای٢ صسٟ از در٣٨٠غگیف ا٣ٛغر ٔن٥ ج٨ دٟٝ روو٥٣ قغ ک٥ ة٥ کٜ دروغ و ٣ا٠ؼدی

 رو از یاد ةؼدم. آروان رؿحگار، ؿ٤گ 

دل جؼی٢ آدم د٣یا ای٢ زا رو ة٥ روی ٢٠ داره گؼی٥ ٠یک٥٤. ةا ق٨ك و ٣اراصحی م٨رجف رو 

 ج٨ دؿحٟ گؼٗحٟ و پیك٣٨یف رو 

 ة٨ؿیغم...

 

         

 _آرام_                                                             

 

یغادم وٝی ٦یچ ٗکؼی رازب ای٤ک٥ چس٨ری ة٥ آٝ٘ؼد ةگٟ ٥٣ ج٨ ةا اؿحؼس پام رو جک٨ن ٠

 ذ٤٦ٟ ١٣ی٠٨غ. ٠گ٥ ّٟٛٞ رو از دؿث دادم 

ک٥ ةا اد٠ی ک٥ دؿث کٟ ةیـث ؿاٝی ازم ةؽرگ جؼه و از ٚؼار ٨ْٞ٠م ؿؼ دؿح٥ ظالٗکار 

 ٦اؿث ةع٨ام ةؼم زیؼ یک  ؿٖٛ؟ آد٠ی 
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راصحی ٦ٟ ٠یح٥٣٨ ی٥ ةالیی ؿؼ  ک٥ ا٣ٛغر راصث ادم ٦ا  رو ٚاچاق ٠یک٥٤ یا ٠یکك٥ ة٥ ٨١٦ن

 ٢٠ ةیاره. ةا ای٢ ٗکؼ ٝؼزی ؿؼ جا ؿؼ 

وز٨دم رو گؼٗث. مغای چؼظیغن کٞیغ ج٨ ٜٚ٘ ک٥ او٠غ جؼؿیغه از زام ة٤ٞغ قغم وٝی از 

 دیغن ارویؼ ی٥ ٣٘ؾ راصث کكیغم.

 ظ٨ةی؟_

 ٥٣. ٣گؼا٣ٟ_

 ةكی٢_

 اورد و رو ة٥ روی ٢٠ ٣كـثدوةاره ٣كـحٟ رو جعث. آرویؼ ٦ٟ م٤غٝی رو 

 آرام...٠یع٨ام ی٥ چیؽی ة٧ث ةگٟ_

 چی؟ _

ةتی٢ پیك٧٤ادی ک٥ ٠یع٨ام ة٧ث ةغم چیؽ راصحی ٣یـث وٝی ٠یك٥ گ٘ث ج٧٤ا راه ظالص _

 قغ٣ث از آٝ٘ؼده

ةی صؼف ظیؼه قغم ة٧ف جا صؼٗف رو ادا٥٠ ةغه. دؿث ٦اش رو ج٨ ٦ٟ ٚالب کؼد و دوةاره 

 ؿؼش رو ةؼگؼدو٣غ ؿ١ث ٢٠

 آٝ٘ؼد ٗٛي د٣تال دظحؼاؿث. ٨ُ٤٠رم رو ک٥ از دظحؼ ٠ی١٧٘ی؟_

 ؿؼم رو ةا قک جک٨ن دادم

 ج٨ام دظحؼی درؿح٥؟ ی٤ْی ٨ُ٤٠رم ای٥٤ ةاکؼه ای؟_

 ةا ظساٝث ؿؼم رو ة٥ ٤ْ٠ای اره جک٨ن دادم
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ةتی٢ آٝ٘ؼد ةْغ از ٦ؼ چیؽی ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ٗکؼ ٠یک٥٤. اون ةؼاش ظیٞی ٥١٧٠ کـی ک٥ _

 ةا کـی ٣ت٨ده ةاق٥. ٥٣ دوؿحف داره ٚتال 

ای٢ ک٥ ةگٟ چ٨ن دظحؼی پی ج٨ گؼٗح٥، ٥٣ اگؼ ای٤س٨ری ة٨د ؿؼاغ آرا٠ف یا دالرام ٦ٟ 

 ٠یؼٗث.از ج٨ ظ٨قف او٠غه ا٠ا...اگؼ دظحؼ 

 ٣تاقی ازت ٠یگػره

 ظب...اره ٠یح٣٨یٟ ة٧ف ةگیٟ ٢٠ دظحؼ ٣یـحٟ_

 ة٥ ١٦ی٢ راصحی ٣یـث_

 ی٤ْی چی؟_

یاد ةؼ اؿاس صؼف ٠ا یا ج٨ چیؽی رو ٚت٨ل ک٥٤، ةایغ ة٧ف ج٨ آٝ٘ؼد رو ١٣یك٤اؿی. اون ١٣_

 داةث ةك٥

 ظب راه دیگ٥ ای ة٥ ٔیؼ از دروغ گ٘ح٢ ٣غاریٟ_

 چؼا ی٥ راه ٦ـث_

 چ٥ را٦ی؟_

چ٤غ دا٣ی٥ ای ظیؼه ٣گا٦ٟ کؼد و ةا صؼٗی ک٥ زد صؾ کؼدم ی٥ ؿٌٜ آب یط رو ظاٝی 

 کؼدن روم

 ٥ ٣ام...٢٠...ای٢ ک٥ واْٚا دظحؼ ٣تاقی...ای٢ ک٥ زـ١ث ةك٥ ة_

اوٝی٢ ٌٚؼه اقک، دو٠ی٢ ٌٚؼه اقک. دٟٝ ٠یع٨اؿث داد ةکكٟ. ج١ام صؼمٟ رو ةا یک 

 چک ج٨ م٨رجف ظاٝی کؼدم. مغام 

 ٠یٞؼزیغ وٝی ةاّخ ٣كغ ؿاکث ة٣٨١ٟ
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٢٠ ٗکؼ کؼدم ج٨ آد٠ی، ٗکؼ کؼدم واْٚا ٠یع٨ای ک١کٟ ک٤ی وٝی ا٣گار ج٨ ٗٛي ة٥ ٗکؼ _

 اروای ق٨٧جحی

 ةكٟ ک٥ از زاش ة٤ٞغ قغ و ٠ضکٟ ٢٠ رو ةؼگؼدو٣غ ؿ١ث ظ٨دش ظ٨اؿحٟ از ک٤ارش رد

چؼت و پؼت ٣گ٨ آرام. ٢٠ اگؼ ٗٛي ة٥ ٗکؼ اروای ٠یٜ ز٤ـیٟ ةاقٟ دظحؼ زیاد دورم _

 ٦ـث ٣یازی ة٥ ج٨ ٣غارم پؾ ای٨٤ ة٧ٟ٘ 

 د٣تال ؿ٨ء اؿح٘اده ٣یـحٟ. ای٨٤ گ٘حٟ چ٨ن ج٧٤ا را٨١٦ن ة٨د

ةا چ٥٣٨ ٝؼزون زل زدم ة٧ف. ٚتٜ از ای٢ ک٥ چیؽی ةع٨اد ةگ٥ ةٕىٟ جؼکیغ ک٥ ٦ٟ ز٠ان 

 ةا٦اش ٣كـحٟ رو ز٠ی٢. ة٤ٞغ ة٤ٞغ ٠ذٜ ی٥ 

 ادم ةی پ٤اه گؼی٥ ٠یکؼدم

 ی٥ راه دیگ٥ ام ٦ـث، ةایغ ةاق٥_

 رو ة٥ روم ٣كـث و ةا ٧٠ؼة٣٨ی دؿحٟ رو گؼٗث 

 غادم؟ٗکؼ کؼدی اگؼ راه دیگ٥ ای ة٨د ٢٠ ا٣سا٠ف ١٣ی_

 ٢٠ ای٢ کارو ١٣یک٤ٟ_

 آرام وٚث ٣غاریٟ. جا ٗؼدا ة٧ث وٚث ٠یغم ک٥ جن١ی١ث رو ةگیؼی _

چیؽی ٣گ٘حٟ و ٗٛي ة٥ گؼی٥ کؼدن ادا٥٠ دادم. ارویؼ ٦ٟ ٣٘ـف رو ٨ٗت کؼد ةیؼون و از 

 اجاق رٗث. اظ٥ چی کار ک٤ٟ؟ چؼا ٦یچ 

 .٠ضا٥ٝ ای٢ کار رو ةک٤ٟ راه دیگ٥ ای ة٥ ذ٤٦ٟ ١٣یؼؿ٥؟ ةکارجٟ در ةؼاةؼ ٣سات از آٝ٘ؼد؟

 ا٣ٛغر ٗکؼ و ظیال و گؼی٥ کؼدم ک٥ از 

ظـحگی ٣٨١٦سا رو جعث ظ٨اةٟ ةؼد...ةا صؾ ٨٣ازقی روی ٦٨٠ام کٟ کٟ ٨٦قیار قغم ا٠ا 

 ا٣ٛغر ظ٨اةٟ ٠ی٠٨غ ک٥ ج٨ان ةاز کؼدن 
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ٗٛي ج٣٨ـحٟ ةچؼظٟ و ؿؼم رو ج٨ ةٜٛ کـی ک٥ ٠یكغ صغص زد  .چكٟ ٦ام رو ٣غاقحٟ

 ؼم وٝی ةا ة٨ی ٌّؼی ٔؼیت٥ آرویؼه ٗؼو ةت

ةا ٦ٜ ظ٨دم رو کكیغم ّٛب  .ای ک٥ ج٨ ةی٤یٟ پیچیغ چكٟ ٦ام ة٥ م٨رت ظ٨دکار ةاز قغ

 آٝ٘ؼد ة٥ ٤ْ٠ای آروم  .و چـتیغم ة٥ دی٨ار

 ٦اش رو اروم ةاال و پایی٢ کؼد ةاش دؿث

آروم ةاش آرام...ةتعكیغ ١٣ی ظ٨اؿحٟ ةحؼؿ١٣٨ث وٝی ا٣ٛغر ٚك٤گ ظ٨اةیغه ة٨دی ک٥ _

 ٣٨ـحٟ ٨٣ازقث ٣ک٣ٟ٤ح

 ٣٘ـٟ رو ٗؼؿحادم ةیؼون و دؿث ٦ای ؿؼدم رو ة٥ م٨رجٟ کكیغم

 ٗکؼ ٦اج٨ کؼدی؟_

 م...٢٠..._

 دؿحف رو ةا آرا٠ف رو م٨رجٟ گػاقث 

آروم...ی٥ چ٤غ جا ٣٘ؾ ١ّیٙ ةکف... ةتی٢ ّؽیؽم ة٧ث ٠یگٟ ظ٨ب ٗکؼ ک٢ چ٨ن ٠یع٨ام _

 ز٨اب آره رو از ظ٨دت ةك٨٤م. ١٣ی 

 ست٨ر ةكٟ ة٥ زور ةتؼ٠ث. ١٣ی ظ٨ام ج٨ ذ٤٦ث از ٢٠ ی٥ ٦ی٨ال ةاق٥ظ٨ام ةگی ٥٣ و ٠

ةا ةٕه ة٧ف ظیؼه قغم. پؾ داقث ة٧ٟ ٠ی٣٨١٧٘غ ٥٣ گ٘ح٤ٟ جٕییؼی ایساد ١٣یک٥٤. 

 ؿ١حٟ ظٟ قغ و پیك٣٨یٟ ر

 و ١ّیٙ ة٨ؿیغ و ةاّخ قغ کٜ وز٨دم یط ةت٤غه

 ٥١٦ چیؽ رو ا٠اده ٠یک٤ٟ ک٥ ج٨ی ای٢ چ٤غ روز آی٤غه ةیام د٣تاٝث_

 دؿحف رو از ةازوم جا ؿؼ ا٣گكث ٦ام ٨٣ازش وار کكیغ پایی٢
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 ةی متؼا٥٣ ٤٠حُؼم ک٥ ٠ال ٢٠ ةكی_

صؼٗف وصكث ةی ا٣غازه ای رو ا٣غاظث ة٥ ز٣٨ٟ. وصكحی ةیكحؼ از ّکؾ ا١ْٟٝٞ ٣ـتث ة٥ 

 صؼف آرویؼ

 ْٗال ّؽیؽم_

گؼٗحٟ. ظغایا چؼا ا٣ٛغر ٢٠ رو اذیث ٠یک٤ی؟ ةا رٗح٤ف گؼی٥ ک٤ان م٨رجٟ رو ج٨ دؿث ٦ام 

 چؼا ٠ست٨رم ٠یک٤ی ةی٢ ةغ و ةغجؼ یکی 

رو ا٣حعاب ک٤ٟ؟ ؿؼم رو از ج٨ی دؿث ٦ام ة٤ٞغ کؼدم و ٣گا٦ٟ رو دوظحٟ ة٥ جاریکی٥ قب 

 ک٥ ّسیب قتا٦ث زیادی ة٥ ز٣غگیٟ 

 داقث. از زام ة٤ٞغ قغم و در رو زدم ک٥ ٣گ٧تان ةازش کؼد 

 چی٥؟_

 ةؼیغه ةؼیغه گ٘حٟ:

 ٠یع٨ام آرویؼ رو ةتی٤ٟ_

 ةیا_

 در صاٝی ک٥ از ةازوم گؼٗح٥ ة٨دجٟ ةؼدجٟ ًت٥ٛ پایی٢ و در یک اجاق رو زد

 ةیا ج٨ _

٣گ٧تان ٗؼؿحادجٟ ج٨ و دوةاره در رو ةـث. ا٣ٛغر ج٨ کحاةی ک٥ ٠یع٣٨غ ٔؼق ة٨د، ٠ح٨ز٥ 

 او٠غن ٢٠ ٣كغه ة٨د

 کارت رو ةگ..._
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ا دیغن ر٣گ پؼیغه و م٨رت اقکی ٢٠ ةا جؼس از زاش ة٤ٞغ قغ و ؿؼش رو اورد ةاال ک٥ ة

 او٠غ ؿ١حٟ

 آرام چی قغه؟_

١٣یح٣٨ـحٟ صؼف ةؽ٣ٟ. صؾ ٠یکؼدم یک ک٥١ٞ ام ة٥ ظاًؼ ةٕه ج٨ی گ٨ٞم از د٤٦ٟ ةیؼون 

 ١٣یاد. از ةی پ٤ا٦ی ٠ضکٟ ظ٨دم رو 

یـحاده ة٨د ا٣غاظحٟ ج٨ ةٛٞف و قؼوع کؼدم ة٤ٞغ ة٤ٞغ گؼی٥ کؼدن. اوٝف ق٨ک٥ ؿؼ زاش ا

 ا٠ا ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ او٣ٟ ٠ضکٟ جؼ ٢٠ رو 

ة٥ ظ٨دش ٗك٨رد. از پكث ة٨ٞزش رو ٠ضکٟ ج٨ دؿحٟ ٗكار ٠یغادم و ةغون ٝض٥ُ ای ٠کؾ 

 زار ٠یؽدم. ظاٝی ٣كغم، ٨٤٦ز دٟٝ پؼ 

ة٨د وٝی صغاٜٚ ٠یح٣٨ـحٟ ٣٘ؾ ةکكٟ. ةا ٦ٙ ٦ٛی ک٥ از گؼیٟ ٣٨٠غه ة٨د ظ٨دم رو از 

 ر صاٝی ک٥ ؿؼم پایی٢ د. ةٛٞف کكیغم ةیؼون

 ة٨د آروم قؼوع کؼدم ة٥ صؼف زدن

یکٟ پیف آٝ٘ؼد او٠غ...ٗکؼ ٠یکؼدم ةا ی٥ ٥٣ ٠یح٣٨ٟ ازش ظالص ةكٟ وٝی یس٨رایی ج٧غیغ _

 کؼد ک٥ صحی ةگٟ ٥٣ ٦ٟ ة٥ زور ٠یتؼجٟ

ؿؼم رو آوردم ةاال ک٥ ی٥ ٌٚؼه اقک از چكٟ ٦ام پایی٢ ریعث. ا٣گار چكٟ ٦ام ظـح٥ 

 ن١٣یكغن از ةاریغ

 ١٣یع٨ام ةا٦اش ةؼم، ١٣یح٣٨ٟ ًاٚث ةیارم...٢٠...٢٠..._

 دؿحف ک٥ رو ٝتٟ ٣كـث صؼٟٗ ٣ن٥٘ ٣٨٠غ

 ٠یغو٣ٟ_

 ةا ةٕه ٝب زدم:
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 چاره ای ةؼام ٣٨١٣غه_

ظ٨دش رو ة٧ٟ ٣ؽدیک جؼ کؼد و پیك٣٨یٟ رو ١ّیٙ ة٨ؿیغ. از درون گؼم ة٨دم و از ةیؼون 

 ةغ٣ٟ ٨٤٦ز ؿؼد. ٝب ٦اش رو ک٥ از 

ؼداقث چكٟ ٦ام رو ةاز  کؼدم. ٚٞتٟ ٠ذٜ گ٤سكک ظ٨دش رو ة٥ ای٢ ور و روی پیك٣٨یٟ ة

 اون ور ٠یک٨ةیغ. از جؼس، از اؿحؼس و 

صحی ٦یسان...ا٠ا اقک یک ٝض٥ُ ام دؿث از ؿؼم ةؼ ١٣یغاقث. ٣گا٦ف آروم و ةا ٠کخ ؿؼ 

 ظ٨رد ؿ١ث ٝب ٦ام و ة٥ دا٣ی٥ ٣کكیغ 

٦ٟ ةْغ از ای٢ ک٥ جی قؼجف   شدر ٨١٦ن ٦ی٢ ةؼدجٟ رو جعث و ظ٨د .ک٥ قکارق٨ن کؼد

 رو دراورد روم ظی٥١ زد. ٣اظغاگاه کٖ 

دؿحام رو روی ؿی٥٤ ّىال٣ی و ةؼ٤٦ف گػاقحٟ ک٥ ٝتع٤غ ارو٠ی زد و دؿث ٦ای َؼیٟ٘ 

 رو ةی٢ دؿث ٦ای ٠ؼدو٣ف گؼٗث

 چؼا ا٣ٛغر ؿؼدی؟_

 ة٥ ظاًؼ کٟ ظ٣٨ی و اؿحؼؿ٥١ _

 ٦یچی واؿ٥ جؼؿیغن ٣یـث ةاق٥؟_

اروم ؿؼم رو جک٨ن دادم ک٥ روی دؿث ٦ام رو ة٨ؿیغ و ٣گاه گؼم و گیؼاش رو ج٨ی چكٟ 

 ٦ام دوظث

 ظ٨دم ای٢ دؿث ٦ای ک٨چ٨ٝ٨ج٨ گؼم ٠یک٤ٟ_

و ةاز ٦ٟ ٚتٜ از ای٢ ک٥ ة٥ ظ٨دم ةیام ٝب ٦اش ٝب ٦ام رو قکار کؼد. اج٘اٚی ک٥ ٣تایغ 

 ٠ی٘حاد اٗحاد. یا قایغ ٦ٟ ةایغ ٠ی٘حاد. االن ک٥ ة٥ 
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ب ٗکؼ ٠یک٤ٟ ٠حْسب ٠یكٟ، اون قب آرویؼ اون آرویؼ ١٦یك٥ ٣ت٨د. دیگ٥ ظتؼی از اون ق

 اون ٠ؼد ظك٢ و ّنتی و ةغاظالق 

٣ت٨د. آدم زغیغی رو ٠یغیغم. آد٠ی ک٥ ةا ج١ام ةی جاةی ٦ام و پؾ زدن ٦ام ٠غارا کؼد، 

 آد٠ی ک٥ ةا متؼ و ص٨م٥ٞ ةا٦ام راه ٠ی٠٨غ 

جؼؿیغم آرو٠ٟ کؼد. ا٣گار ٢٠ ةُث ة٨دم اون ی٥ ةُث جا ک١حؼ اذیث ةكٟ. ٦ؼزا گؼی٥ کؼدم و 

 پؼؿث. ةا ج١ام ای٢ ٦ا ةازم یکٟ درد 

داقحٟ وٝی ةیكحؼ  ظـح٥ ة٨دم، ا٣ٛغر ظـح٥ ک٥ ةی ٠کؾ ةی ظتؼ از ؿؼ٨٣قحی ک٥ ةؼا٨٠ن 

 ٨٣قح٥ قغه ة٨د ج٨ آ٨ٔقف ظ٨اةٟ ةؼد...

م ٠یؽد. ةا کالٗگی آروم آروم چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم. آٗحاب ةا قغت ظ٨دش رو ة٥ چكٟ ٦ا

 دؿحٟ رو گػاقحٟ ز٨ٞ م٨رجٟ ک٥ ی٨٧ 

 پؼده ٦ا کكیغه قغن و جازه ج٣٨ـحٟ اًؼاٟٗ رو ةتی٤ٟ 

 ةتعكیغ یادم رٗح٥ ة٨د پؼده رو ةکكٟ_

 ٣گا٦ٟ ةؼگكث ؿ١حف. ٗٛي یک ق٨ٞارك پاش ة٨د و ةاال ج٤ف ةؼ٥٤٦

 االن ٠یگٟ ةؼات متض٥٣٨ و ٠ـک٢ ةیارن_

...٢٠ چیکار کؼدم؟ ؿی٨٤س ٦ام قؼوع کؼدن ة٥ متض٥٣٨؟ ٠ـک٢؟ ای٢ ٠ال٥ٗ ظ٣٨ی

 ؿ٨ظح٢ و کٟ کٟ اقک را٦ف رو ة٥ م٨رجٟ 

 ةاز کؼد. آرویؼ ٨ٗری ةا ٣گؼا٣ی او٠غ ؿ١حٟ و دؿحف رو گػاقث رو م٨رجٟ

 ز٣٨ٟ ّؽیؽم؟ درد داری؟ _

درد داقحٟ؟ آره، از ٦ؼ ز٧ث، دٟٝ، ک١ؼم، ٠ٕؽم، ٚٞتٟ، ٥١٦ وز٨دم درد ة٨د. ةا ةٕه ٝب 

 زدم:
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 کار کؼدم؟ ٢٠ چی_

 ةا ٟٔ ٣گا٦ٟ کؼد و کكیغجٟ ج٨ ةٛٞف

 ٦ییؾ دیگ٥ گؼی٥ ةـ٥، دیكب ة٥ ا٣غازه کاٗی گؼی٥ کؼدی_

 اقحتاه کؼدم...ةایغ اول ةا آرا٠ف و دالرام ٠ك٨رت ٠یکؼدم_

 دوةاره م٨رت گؼی٣٨ٟ رو ةی٢ دؿث ٦اش گؼٗث 

ا٠ا االن وٚث آرام ةایغ جالش ک٤ی ذ٤٦ث رو ز١ِ و ز٨ر ک٤ی. ٠یغو٣ٟ ٣گؼا٣ی و جؼؿیغی _

 ة٧ٟ ریعح٢ ٣یـث ةاق٥؟ 

 اروم ؿؼم رو جک٨ن دادم ک٥ ةا ٝتع٤غ پیك٣٨یٟ رو ة٨ؿیغ

 ٠یع٨ای ی٥ دوش ةگیؼی؟_

ؿؼم رو ة٥ ٤ْ٠ای جاییغ جک٨ن دادم و پح٨ی ؿ٘یغ ر٣گ ٣ازك روی جعث رو ةیكحؼ دور 

 ظ٨دم پیچیغم ا٠ا ١٦ی٢ ک٥ ظ٨اؿحٟ از زام 

ة٤ٞغ ةكٟ چ٧ؼم از درد ج٨ ٦ٟ ز١ِ قغ. آرویؼ ةغون ٠کؾ دؿث ا٣غاظث زیؼ زا٨٣ و ک١ؼم و 

 ةؼدجٟ ؿ١ث ص٨١م. ةؼای ای٢ ک٥ 

٠ْػب ٣كٟ ةا ٨١٦ن پح٨ گػاقححٟ ج٨ وان و ةی صؼف رٗث ةیؼون. پح٨ رو از دورم ةؼداقحٟ و 

 گػاقح١ف رو ز٠ی٢. ج٤غ ج٤غ ی٥ دوش 

از ای٢ ک٥ ٝتاس زیؼم رو قـحٟ و ةا ؿك٨ار ظكکف  گؼٗحٟ و از ج٨ وان او٠غم ةیؼون. ةْغ

 کؼدم ص٥ٝ٨ رو دور ظ٨دم پیچیغم وٝی 

از ک٨جا٦یف اه از ٧٣ادم ة٤ٞغ قغ. صاال چس٨ری ةؼم ةیؼون؟ آرامِ اص١ٙ اظ٥ از چی ظساٝث 

 ٠یکكی؟ آرویؼ دیكب ٥١٦ چیؽ رو 
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ةیؼون. ةا دیغ٣ٟ دیغه دیگ٥. ةا ای٢ ٗکؼ ٣٘ـٟ رو ٗؼؿحادم ةیؼون و از ص٨١م اجاٚف او٠غم 

 درزا از زاش ة٤ٞغ قغ

 ظ٨ةی؟  _

 ةاز ٦ٟ ؿؼم رو ة٥ ٤ْ٠ای جاییغ جک٨ن دادم

 ٠یع٨ام ةؼم اجاٟٚ_

 ةؽار اول ٦٨٠ات رو ظكک ک٤ٟ_

 ن..._

ٚتٜ از ای٢ ک٥ ةح٣٨ٟ صؼٟٗ رو کا٠ٜ ک٤ٟ دؿحف رو گػاقث رو ق٣٨ٟ و ٣ك٣٨غجٟ رو 

 م٤غٝی ز٨ٞی ای٥٤. زای دؿث ٦ای گؼ٠ف 

 زوق زوق ٠یکؼد. از پكث ؿؼ ؿی٤ی متضا٥٣ رو گػاقث روی ٠یؽ روی پ٨ؿث ؿؼدم 

 جا ج٨ متض٣٨ث رو ةع٨ری ٤٠ٟ ٦٨٠ات رو ظكک ٠یک٤ٟ _

 ١٣یع٨رم...ٗٛي ٚؼص ٠ـک٢ ٠یع٨ام_

 جا متض٣٨ث ج٨١م ٣ك٥ ظتؼی از ٚؼص ٣یـث _

قاکی ة٧ف از ج٨ی ای٥٤ ٣گاه کؼدم. ةا ای٢ ک٥ ٠یغو٣ـحٟ ٚیاٟٗ رو دیغه وٝی ظ٨دش رو زد 

 ن راه و ؿك٨ار رو روق٢ کؼد. ة٥ او

٥١ٛٝ ک٨چیکی گؼٗحٟ وٝی دٟٝ ١٣ی٠٨غ ج٧٤ا ةع٨رم. کال وٚحی کـی ک٤ارم ةاق٥ ١٣یح٣٨ٟ 

 ةغون اون چیؽی ةع٨رم. ٥١ٛٝ رو گؼٗحٟ ةاال 

 ؿ١ث د٤٦ف. ةا جْسب اول ة٥ ٥١ٛٝ ةْغ ة٥ ٢٠ ٣گاه کؼد

 ةع٨ر دیگ٥ دؿحٟ ظكک قغ_
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 ت ٠یع٨رم٠یٜ ٣غارم، ٢٠ متش متض٥٣٨ ٗٛي دوجا قکال_

 ةع٨ر وگؼ٥٣ از گ٨ٞم پایی٢ ١٣یؼه_

ی٥ جک ظ٤غه ظ٨قگٜ کؼد و ٥١ٛٝ رو ظ٨رد، ٤٠ٟ ةا ظیال راصث ة٥ قؼوع ة٥ ظ٨ردن کؼدم. 

 ی٥ ٥١ٛٝ ظ٨دم ٠یع٨ردم و ی٥ ٥١ٛٝ ام ة٥ 

 ارویؼ ٠یغادم جا ةاالظؼه ٦ٟ متض٥٣٨ ٦ٟ ٦٨٠ام ج٨١م قغن 

 ٠یك٥ ة٧ٟ ٠ـک٢ ةغی؟_

 اره _

رزا ةا ی٥ ٝی٨ان اب ظ٨رد٠ف. آرویؼ ةی صؼف ٝتاس ٦ام ک٥ صاال جا ة٧ٟ ی٥ ٠ـک٢ داد ک٥ د

 قغه ة٨د رو ؿ١حٟ گؼٗث ک٥ ةی٤ف ٗٛي 

 ی٥ ة٨ٞز ٠ؼدو٥٣ ؿ٘یغ زغیغ ة٨د

گ٘حٟ قایغ ٣ع٨ای دوةاره ٝتاس جکؼاری ةپ٨قی. دیگ٥ ٗٛي ١٦ی٢ ة٨ٞز رو پیغا کؼدم ک٥ _

 قایغ ة٧ث ةع٨ره. ٠ال ظیٞی وٚح٥ پیك٥ و 

 ٨١٦ن ٨٠ِٚ ام ا٣غازم ٣كغ ةؼای ١٦ی٢ ٨٣ا

 ٝتاس ٦ا رو ازش گؼٗحٟ و جكکؼی زیؼ ٝب کؼدم. ٝتع٤غی زد و پكث ة٧ٟ رو جعث ٣كـث

 ٨ٚل ٠یغم ٣گا٦ث ٣ک٤ٟ...اٝتح٥ قایغ زیؼ چك١ی ی٥ ٣گا٦ی ا٣غاظحٟ_

 اروم زدم زیؼ ظ٤غه 

 ٥ّ ٠ذٜ ای٢ ک٥ ظ٨قث او٠غ، ٠ی ظ٨ای امال کال ةؼگؼدم ٣گا٦ث ک٤ٟ؟ _

 ْغ از ای٢ صؼف اروم اروم ؿؼق٨ ةؼگؼدو٣غ ک٥ زدم رو ةازوش و ة

 قی٤ٌث ٣ک٢، ةؼگؼد ةتی٤ٟ_
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ص٥ٝ٨ رو از دورم ةاز کؼدم و ٝتاس زیؼم رو پ٨قیغم. آرویؼ در صاٝی ک٥ ی٥ دؿحف رو 

 چك١ف ة٨د ةؼگكث ؿ١حٟ و ة٨ٞز رو از 

یچیغ. ةا روی جعث داد ة٧ٟ. ١٦ی٢ ک٥ دک٥١ ٦ای ة٨ٞز رو ةـحٟ ة٨ی ٌّؼش ج٨ی ةی٤یٟ پ

 ٝػت چكٟ ٦ام رو ةـحٟ و ٣٘ؾ ١ّیٛی 

کكیغم. ١٦یك٥ ة٥ ة٨ی ٌّؼ ظیٞی ا١٦یث ٠یغم. ٠یك٥ گ٘ث آدم ٦ا رو از روی ٌّؼ ظ٨د 

 ج٤ك٨ن یا ٌّؼی ک٥ اؿح٘اده ٠یک٢٤ از 

٣ُؼ قعنیحی ق٤اؿایی ٠یک٤ٟ. ةا یاداوری ٗىای دورم از ٗکؼ او٠غم ةیؼون و ةا ظساٝث 

 زدم ةاال و آؿحی٢ ٦ای ة٨ٞز رو جا آر٣سٟ 

ق٨ٞار چـب ٠كکیٟ رو پ٨قیغم. ظ٨اؿحٟ چیؽی ةگٟ ک٥ چك١ٟ ة٥ ٠ال٥ٗ ٨ّض قغه 

 ظ٨رد و ةاّخ قغ دوةاره ةٕه ةكی٥٤ ج٨ گ٨ٞم

 ج٨١م قغ؟_

 اره ةؼگؼد_

 ةا ةؼگكح٤ف چ٤غ دا٣ی٥ ای ؿؼ جا پام رو ةؼا٣غاز کؼد و کٟ کٟ ٝتع٤غ ٨١٧٠ن ٝب ٦اش قغ

 چی٥؟_

ان کؼدم ّنتا٣ی ة٨دم ک٥ چؼا ک٨چیک٥ وٝی ا٣گار اوٝی٢ ةار ک٥ ای٢ ٝتاس رو ا٠حض_

 ؿؼ٨٣قث از اول ٠یغو٣ـث ی٥ روزی ی٥ 

 ظا٨٣م ک٨چ٨ٝ٨ ٚؼاره ای٢ ٝتاس رو ةپ٨ق٥ و ظیٞیٟ ة٧ف ةیاد

ةا ای٢ صؼٗف ی٥ ٝتع٤غ زدم و ؿؼم رو ا٣غاظحٟ پایی٢. ٚٞب ةی ز٤تٟ ةغز٨ر داقث ج٤غ 

 ٠یؽد

 ا٠ٟ...ب...ة٧حؼه دیگ٥ ةؼ..._
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ح٣٨ٟ صؼٟٗ رو ادا٥٠ ةغم ٠ضکٟ کكیغجٟ ج٨ ةٛٞف، ز٨ری ک٥ ظ٨دش ٦ٟ ة٥ ٚتٜ از ای٢ ک٥ ة

 پكث اٗحاد رو جعث. ةا جْسب ة٥ چ٧ؼه 

 قی٣٨ٌف ٣گاه کؼدم. ای٢ آرویؼ ةؼام ّسیب و جازه ة٨د، ق٨ک٥ گ٘حٟ:

 آرویؼ؟...وٟٝ ک٢_

 ٣چ_

 االن آٝ٘ؼد ٠یؼؿ٥_

 ٨٤٦ز ١٣یاد ٣حؼس_

قث رو ؿی٤ف و ٠ضکٟ ج٨ ةٛٞف ٟٚ٘ٞ ةْغ ٦ٟ ةی ج٨ز٥ ة٥ ٔؼ ٔؼ ٦ای ٢٠ ؿؼم رو گػا

 کؼد. ٦ؼ چٛغر وول ٠یع٨ردم ا٣گار ٥٣ 

 ا٣گار

 ا٣ٛغر وول ٣ع٨ر ةچ٥. ٠گ٥ زات ةغه؟ دیكب ک٥ ظ٨ب ج٨ ١٦ی٢ ةٜٛ ظُؼ ظُؼ ٠یکؼدی_

ةا ای٢ صؼٗف ةا چكٟ ٦ای گكاد قغه ٣كـحٟ رو قک١ف و قؼوع کؼدم ٠كث زدن ة٥ 

 ؿی٥٤ ّىال٣یف. ة٥ زای ای٢ ک٥ اون دردش 

 ةیاد ٠یع٤غیغ و ٢٠ دردم گؼٗح٥ ة٨د

 ٢٠ ظُؼ ظُؼ ١٣یک٤ٟ_

 ةا ظ٤غه گ٘ث

 آره کا٠ال واوض٥_

ةْغم ة٥ ٤ْ٠ای دراوردن ادای ظُؼ ظُؼ مغای ظ٨ك دراورد ک٥ ةا زیٓ اؿ١ف رو مغا زدم. 

 ٠ضکٟ جؼ زد٠ف ک٥ ظ٤غه ٦اش ة٤ٞغ جؼ 
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روی جعث ةا قغ. ی٨٧ از ٠چ ٦ام گؼٗث و ا٣غاظححٟ رو جعث. در صاٝی ک٥ ٠چ ٦ام رو 

 دؿحف ٣گ٥ داقح٥ ة٨د روم ظی٥١ زد

 ٣ؽن ٨٤٠ دی٨و٥٣، دؿث ٦ات درد ٠یگیؼه_

 ٝب ورچیغه ة٧ف ظیؼه قغم

 ٢٠ ظُؼ ظُؼ ١٣یک٤ٟ_

 ةاق٥...ٚت٨ل_

درزا ٣یكٟ ةاز قغ ک٥ ة٤ٞغ زد زیؼ ظ٤غه. ١٦ی٢ ز٨ر ٠یع٤غیغیٟ ک٥ کٟ ک٢ ظ٤غه ٦ا٨٠ن 

 ٠ض٨ قغ و ةا ی٥ ٝتع٤غ ظیؼه قغم ة٧ف. اروم 

 ٝب زدم:

 دارم کٟ کٟ ٣گؼان ٠یكٟ_

 چؼا؟_

چ٨ن ظیٞی ٨ّض قغی. ٠یع٤غی، قی٤ٌث ٠یک٤ی، ا٣گار اون آرویؼی ک٥ ٚتال ة٨دی _

 ٣یـحی

 ظب قایغ ةؼای ای٤ک٥ ٚتال دٝیٞی واؿ٥ ظ٤غیغن ٣غاقحٟ _

 االن داری؟ _

 ج٨ چی ٗکؼ ٠یک٤ی؟_

 ١٣یغو٣ٟ_

 دوؿث داری دٝیٜ ظ٤غه ٦ام ةاقی؟_

 دوؿث داری ةاقٟ؟_
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 حی...ظیٞی وٚح٥ ک٥ ٦ـحی...٦ـ _

ةا ای٢ صؼٗف صؾ کؼدم یک چیؽی ج٨ دٟٝ ٗؼو ریعث. ٦ٟ ؿؼدم ة٨د ٦ٟ گؼ٠ٟ، ی٥ چیؽ 

 ّسیب ٔؼیب ٔیؼ ٚاةٜ ج٨میٖ. ٚٞتٟ 

ا٣ٛغر ج٤غ ج٤غ و ة٤ٞغ ة٤ٞغ ٠یؽد ک٥ صؾ ٠ی کؼدم اال٥٣ ک٥ از ؿی٤ٟ ةؽ٥٣ ةیؼون. ظ٨دش رو 

 ة٧ٟ چـت٣٨غ و پیك٣٨یٟ رو ١ّیٙ ة٨ؿیغ. 

٨ر ک٥ ٝب ٦اش رو پیك٣٨یٟ ة٨د ق٥٣٨ ٦اش قؼوع کؼد ة٥ ریؽ ریؽ جک٨ن ظ٨ردن. ةا ١٦ی٢ ز

 جْسب چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم، اوٝف 

 ٗکؼ کؼدم قایغ داره گؼی٥ ٠یک٥٤ وٝی ةا دیغن چ٧ؼه ٚؼ٠ؽ از ظ٤غش چكٟ ٦ام گؼد قغ

 دظحؼ یکٟ آروم ةاش، ٚٞتث ا٣ٛغر ج٤غ ٠یؽ٥٣ ک٥ کٟ ٣٨٠غه دور از ز٨ن ؿکح٥ ک٤ی_

 از ظساٝث صؾ ٠یکؼدم گ٥٣٨ ٦ام ٦ٟ ر٣گ گ٨ز٥ قغن. ةا صؼص زدم رو ق٣٨ف

 ظیٞی ةی ادةی ک٥ ا٣ٛغر ٢٠ رو ٠ـعؼه ٠یک٤ی_

 وای ظغا وٚحی صؼص ٠یع٨ری ظیٞی ةا٠ؽه جؼ ٠یكی_

جا ظ٨اؿحٟ چیؽی ةگٟ مغای جٙ جٙ در ة٤ٞغ قغ و پكث ة٤غش ٦ٟ مغای ی٥ ٣٘ؼ از پكث 

 در

 آٚا آٝ٘ؼد ج٨ ةاغ ٦ـح٢_

صؼٗف درزا ر٣گٟ قغ ٠ذٜ گچ و ٝتع٤غ آرویؼ ٦ٟ ة٥ کٜ از روی ٝتف پاك قغ. ةا ای٢ 

 ٨ٗری زد٠ف ک٤ار و از زام ة٤ٞغ قغم و 

قؼوع کؼدم دوییغن ة٥ ؿ١ث در اجاٚف ک٥ ةازوم وؿي راه کكیغه قغ و مغای صؼمی 

 آرویؼ ج٨ گ٨قٟ پیچیغ

 ٣غو ةا ای٢ ووْیحث _
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 آرویؼ ج٨رو ظغا وٟٝ ک٢ االن آٝ٘ؼد ٠یاد_

 ٞی و ظب اروم ةاش، ی٥ چ٤غ جا ٣٘ؾ ١ّیٙ ةکفظی_

در صاٝی ک٥ ة٧ٟ ٣گاه ٠یکؼدیٟ چ٤غ جا ٣٘ؾ ١ّیٙ کكیغم ک٥ یک١ی ة٥ آروم قغ٣ٟ ک١ک 

 کؼد. دوجایی رٗحیٟ ج٨ اجاق ٢٠ و ةْغ از چ٤غ 

 دا٣ی٥ در ج٨ؿي آٝ٘ؼد ةاز قغ. ةا دیغن آرویؼ ٠حْسب گ٘ث:

 ٥ّ آرویؼ ج٨ام ای٤سایی؟_

 ؿالم_

 ؿال٠ف رو داد و ةؼگكث ؿ١ث ٢٠ةا ٝتع٤غ ز٨اب 

ظب ّؽیؽم ٥١٦ چی جا قب ةؼای او٠غ٣ث ا٠اده ٠یك٥ ٗٛي ٚتٞف ٠یع٨ام از ی٥ چیؽی _

 ١ٌ٠ئ٢ ةكٟ...الیال ةیا ج٨

چ٤غ دا٣ی٥ ةْغ ی٥ زن ةا ٝتاس پؼؿحاری وارد اجاق قغ. ةا جؼس ظیؼه قغم ة٥ آرویؼ ک٥ چكٟ 

 ٦اش رو ة٥ ٤ْ٠ای آروم ةاش رو ٦ٟ 

 ب ة٥ اون ظا٥٠٨٣ گ٘ث:گػاقث. آٝ٘ؼد ظٌا

 ٠ا ٠یؼیٟ ةیؼون کارت ج٨١م قغ مغا٨٠ن ک٢_

 ةاق٥_

ةا ةٕه و جؼس ٣گا٦ٟ رو ة٥ آرویؼ دوظحٟ ک٥ ةا ٣اراصحی ١٦ؼاه ةا آٝ٘ؼد از اجاق رٗث ةیؼون. 

 امال دوؿث ٣غارم رازب ای٢ ک٥ 

 چس٨ری ة٨د صؼف ةؽ٣ٟ، صحی دوؿث ٣غارم ة٧ف ٗکؼ ک٤ٟ. ا٣ٛغر اون ٝض٥ُ دا٨ٔن ة٨دم ک٥

 ةی و٥٘ٚ اقک ٠یؼیعحٟ. الیال ةا 
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مغای ة٤ٞغ آٝ٘ؼد رو مغا کؼد ک٥ ةا آرویؼ او٠غن داظٜ. آرویؼ ةا دیغن اقک ٦ام ٗکف رو 

 ة٧ٟ ٠ضکٟ ٗكار داد و دؿحف رو ٠كث 

 کؼد

 ةاکؼه ٣یـث_

 ةا ای٢ صؼف الیال چكٟ ٦ای گكاد قغش رو ةا ق٨ك دوظث ة٧ف

 چ...چ٨ٌر ١٠ک٥٤؟_

 ةا کالٗگی ی٥ دؿث ج٨ ٦٨٠اش کكیغ. آرویؼ ةا ٚغم ٦ای ٠ضکٟ رٗث ؿ١حف

 آٝ٘ؼد آرام زن م..._

 ٚتٜ از ای٢ ک٥ ةح٥٣٨ صؼٗف رو کا٠ٜ ک٥٤ آٝ٘ؼد پؼیغ وؿي صؼٗف

٥٣...ای٢ یک ةار رو ١٣یع٨ام ة٥ گػقح٥ کـی ٗکؼ ک٤ٟ، ج٨ ا٣ٛغر ةؼام ١٧٠ی ک٥ ١٣یع٨ام _

 ه رازب گػقحث ةغو٣ٟ، ٠یع٨ام ٗٛي ة٥ ای٤غ

 ٗکؼ ک٤ٟ، آی٤غه ای ک٥ ٢٠ و ج٨ییٟ، ٗٛي ٢٠ و ج٨

 پیك٣٨یٟ رو ة٨ؿیغ

 قب ک٥ ٥١٦ چی ا٠اده قغ ٠یام د٣تاٝث ّؽیؽم_

ای٤تار روی ٦٨٠ام رو ة٨ؿیغ و ةا الیال از اجاق ظارج قغن. ةا ق٨ك ظیؼه قغم ة٥ دی٨ار، ة٥ 

 ؿعحی ٣٘ـٟ ةاال ٠ی٠٨غ، امال ٣٘ؾ 

٤ٟ صتؾ کؼده ة٨د. ارویؼ ٨ٗری ةا ٦ٜ دوییغ ٠یکكیغم؟ از ق٨ك ٣٘ـٟ ظ٨دش رو ج٨ ؿی

 ؿ١حٟ...

 آرام؟ آرام ٣٘ؾ ةکف...آرام_
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ا٣گار ةا داد ة٤ٞغش ٨٦ا دوةاره ج٨ ری٥ ٦ام زؼیان پیغا کؼد. ةا ق٨ك و چكٟ ٦ای ٝتؼیؽ از 

 اقک ةؼگكحٟ ؿ١حف و اوٝف آروم ٦ٞف 

پی در پی ام دادم، د٥ْٗ دوم ٠ضکٟ جؼ و ةا زیٓ ة٤ٞغی ک٥ کكیغم قؼوع کؼدم ٠كث ٦ای 

 رو ة٥ ؿی٤ف ک٨ةیغن

کذاٗث...کذاٗث پـث، ةا آٝ٘ؼد دؿث ة٥ یکی کؼده ة٨دی ٥٣؟ ج٨ام ٠ذٜ ةٛی٥ ٗٛي ة٥ ٗکؼ _

 ٨٦ؿث ة٨دی. ةی قؼف ٥١٦ چیؽم رو ازم 

 گؼٗحی

 ی٥ ٝض٥ُ آروم ةاش_

 ةا صؼص و زیٓ ؿؼم رو گؼٗحٟ ةاال

 ...ةـ٥ظغا...ظغا اگ٥ مغام رو ٠یك٨٤ی ةغون دیگ٥ ةـ٥، دیگ٥ ١٣یح٣٨ٟ_

٦ؼ چی ة٨د و ٣ت٨د رو پؼت کؼدم رو ز٠ی٢، دی٨و٥٣ قغه ة٨دم؟ ٥٣ ٥٣ دی٨و٣گی ٗٛي واؿ٥ ی٥ 

 ٝض٥ُ اش ة٨د، ز٨٤ن گؼٗح٥ ة٨دم و 

ٗٛي زیٓ ٠یؽدم. صحی آرویؼ ٦ٟ زؼّث ١٣یکؼد ةیاد ؿ١حٟ. ی٨٧ چك١ٟ ة٥ یک جیک٥ 

 قیك٥ ظ٨رد ک٥ ةی٢ وؿایٜ قکـح٢ ٦ام ة٥ 

م ک٥ ة٧ف ٗکؼ ک٤ٟ، درزا ةؼداقح١ف وٝی ا٣گار ارویؼ از وز٨د او٠غه ة٨د. صحی ٠کؾ ٣کؼد

 ٢٠ ؿؼیِ جؼ ة٨د، چ٨ن جا ةؼد٠ف 

ؿ١ث رگٟ دوییغ ؿ١حٟ و ٠ضکٟ ٠چٟ رو ج٨ دؿحف گؼٗث و ٗكار داد ز٨ری ک٥ از درد 

 قیك٥ از دؿحٟ ول قغ. ةا گؼی٥ و زیٓ 

اؿیؼ  جالش ٠یکؼدم ة٥ وؿی٥ٞ اون یکی دؿحٟ ٠چٟ رو ازاد ک٤ٟ وٝی اون یکی ٠چٟ ٦ٟ

 دؿث ارویؼ قغ
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 ةـ٥...ی٥ دٚی٥ٛ آروم ةگیؼ ٤ْٝحی_

ةا داد...٥٣ داد ٥٣، ةا ّؼةغه ای ک٥ آرویؼ ج٨ م٨رجٟ زد ٗٛي واؿ٥ چ٤غ دا٣ی٥ ق٨ک٥ ظیؼه 

 ٣٨٠غم ة٧ف وٝی ای٢ ةار دیگ٥ اون ارام 

 ١٦یك٥ ٣ت٨دم، زده ة٨ده ة٨دم ة٥ ؿیٟ اظؼ، ةؼای ١٦ی٢ دوةاره زیٓ ٦ام رو از ؿؼ گؼٗحٟ

آروم ١٣یگیؼم...آروم گؼٗحٟ ک٥ ای٤س٨ری قغ، آروم گؼٗحٟ ک٥ قغم زیؼ ظ٨اب ج٨، آروم _

 گؼٗحٟ ک٥ قغم ّؼوؿک ٦ؼزگی٥ ق١ا ٦ا

 دؿحف رو ة٥ ٤ْ٠ای زدن آورد ةاال و زد:

 ٠یؽ١٣ث آرام...ة٥ ظ٨دت ٚـٟ ا٣ٛغر ٠یؽ١٣ث ک٥ ز٨ن ٣غاقح٥ ةاقی صؼف ةؽ٣ی_

 ةؽن...صٙ آدم ةغةعحی ٠ذٜ ٢٠ کحک ظ٨..._

 دؿحف رو ٠ضکٟ گػاقث رو د٤٦ٟ. ج١ام ج٤ف از صؼص ٠یٞؼزیغ

٦یؾ...٦یؾ ؿاکث ق٨ ٗٛي ؿاکث ق٨. اظ٥ اص١ٙ ٢٠ اگ٥ ة٥ ٗکؼ ؿ٨ء اؿح٘اده ة٨دم ک٥ _

 ٨١٦ن اول ٦ؼ کاری دٟٝ ٠یع٨اؿث 

ةا٦ات ٠یکؼدم، ٢٠ اگ٥ ة٥ ٗکؼ ؿ٨ء اؿح٘اده ة٨دم وٚحی کارم ةا٦ات ج٨١م قغ ّی٢ ؿگ 

 ظ٨دت رو پؼجث ٠یکؼدم ةیؼون. چؼا 

٠یؽ٣ی ة٥ ١٧٘٣ی؟ ٢٠ ی٥ ةار ة٥ ج٨ دروغ گ٘حٟ او٣ٟ ة٥ ظاًؼ ظ٨دت ة٨د. ٗکؼ کؼدی االن 

 صاٟٝ ظ٨ة٥؟ ٗکؼ کؼدی ق٨ک٥ ٣كغم؟ ٦ا؟

 ةا گؼی٥ دؿحف رو پؾ زدم و دو زا٨٣ ٣كـحٟ رو ز٠ی٢

 آرویؼ ج٨رو ظغا ک١کٟ ک٢_
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 کكیغجٟ ج٨ ةٛٞف و روی ٦٨٠ام رو ة٨ؿیغ

 اری ک٥ الزم ةاق٥ ٠یک٤ٟآروم ةاش ٗغات ةكٟ...٦ؼ ک _

١٣یغو٣ٟ چ٤غ ؿاّث ج٨ ةٛٞف گؼی٥ کؼدم، امال ا٣گار گػر ز٠ان رو ١٣ی١٧٘یغم، ج٨ ٠ٕؽم 

 ٗٛي ؿک٨ت ة٨د...ؿک٨ت...

 ؿک٨ت...

١٣یغو٣ٟ چ٤غ٠ی٢ ةار ة٨د ک٥ ةی٢ دالرام و آرا٠ف و پـؼ ٦ا د٨ّا ٠یكغ. امال ١٣یغو٣ٟ کِی 

 آرویؼ ٠ازؼای آٝ٘ؼد رو ة٧ك٨ن گ٘ث، 

و٣ٟ چی ٠یگ٘ح٢، ٗٛي ز٥ٞ١ آرویؼ ک٥ ةؼ اؿاس پیك٧٤اد آروان ة٨د ج٨ ؿؼم صحی ١٣یغ

 ٠یپیچیغ ) ةایغ ةؼی پیف آٝ٘ؼد، ة٥ ٨٤ّان 

زاؿ٨س، ٨ٚل ٠یغم ٣ؽارم صحی ٨٣ك ا٣گكحف ة٧ث ةع٨ره، ای٢ ج٧٤ا را٦ی٥ ک٥ ٠یح٣٨یٟ 

 آٝ٘ؼد رو ٣اة٨د ک٤یٟ، ای٤س٨ری ٦ٟ ج٨ راصث 

وی م٨رجٟ ؿؼم رو اوردم ةاال و ٣گاه گیر و ٠یكی ٦ٟ ظ٨ا٦ؼات...( ةا ٣كـح٢ دؿحی ر

 ظـحٟ رو ة٥ آرویؼ ٣گؼان دوظحٟ

 آرام؟...٠یك٨٤ی چی ٠یگٟ؟_

٦ٟ ز٠ان ةا جک٨ن دادن ؿؼم ة٥ ٤ْ٠ای جاییغ، یک ٌٚؼه اقک ؿ١ر از گ٨ق٥ چك١ٟ پایی٢ 

 ریعث

 ١ٌ٠ئ٤ی ٠یع٨ای ای٢ کار رو ا٣سام ةغی؟_

 ة٨دم چ٨ن چاره ای ةؼام ٣٨١٣غه ة٨دةازم ؿؼم رو ة٥ ٤ْ٠ای جاییغ جک٨ن دادم، ١ٌ٠ئ٢ 

 پؾ ةیا جا ة٧ث ی٥ ؿؼی چیؽ٦ا رو ةگیٟ _
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ةی روح از زام ة٤ٞغ قغم. دالرام و آرا٠ف ةا ٣گؼا٣ی ة٧ٟ ٣گاه ٠یکؼدن. ی٥ ٝتع٤غ آروم 

 ة٧ك٨ن زدم، اٝتح٥ اگ٥ ةك٥ اؿ١ف رو ٝتع٤غ 

٦ٟ رو  گػاقث. ٣كـحٟ رو ة٥ روی آروان، آرویؼ ٦ٟ پكث ؿؼم ایـحاده ة٨د و قؼوی٢

 م٤غٝی ز٨ٞ کا٠پی٨جؼ ٦ا. ٨٤٦ز ٦یچ کؾ از 

راة٥ٌ ای ک٥ ةی٢ ٢٠ و آرویؼ پیف او٠غه ة٨د ظتؼ ٣غاقث. ةا مغای آروان ةؼگكحٟ ؿ١حف 

 ک٥ یک ق٨٤د ریؽ رو گؼٗث ؿ١حٟ

ةتی٢ ای٨٤ ٠یؽاریٟ ج٨ گ٨قث، زغیغ جؼی٢ ٣ـعك٥ و ٔیؼ ٚاةٜ دیغن ةؼای ةٛیؾ، امال _

 ة٥الزم ٣یـث درش ةیاری چ٨ن وغ آ

 دٚیٛا ةایغ د٣تال چی ةگؼدم؟_

ةتی٢ ج٨ی اجاق قعنی آٝ٘ؼد ی٥ گاوم٤غو٥ٚ، ج٨ی اون گاوم٤غوق پؼ از ٠غارکی٥ ک٥ _

 ٠یح٥٣٨ ة٥ کٜ آٝ٘ؼد رو ٣اة٨د ةک٥٤، ج٨ی 

اجاق قعنیف ٦یچکؾ ة٥ ٔیؼ از ظ٨دش ازازه ٣غاره ةؼه وٝی ج٨ ٌْٚا ٠یح٣٨ی ٗٛي ةایغ 

 ظیٞی ٨٠اَب ةاقی آرام

 ظب ٥١٦ ای٢ ٦ایی ک٥ گ٘حی درؿث وٝی اگ٥ آٝ٘ؼد ظ٨اؿث ة٥ ٢٠ ٣ؽدیک ةك٥ چی؟_

م٤غٝی چؼظغار ٠عن٨ص کا٠پی٨جؼی ک٥ روش ٣كـح٥ ة٨دم ة٥ دؿث قؼوی٢ چؼظیغه قغ 

 ؿ١حف

 اون ٨٠ِٚ کار ٢٠ و آدم ٦ا٨٠ن ٠یاد وؿي_

 چ٨ٌری؟_

 االن ٠یتی٤ی_

 دک٥١ یکی کا٠پی٨جؼ ٦اش رو زد 
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ورةی٢ ٦ای ١ّارجف رو ٦ک ک٤ٟ، از اون ور ٦ٟ ی٥ ؿؼی ةا کٞی ةغةعحی ج٣٨ـحٟ د_

 ٣گ٧تان زاؿ٨س از ًؼف ٠ا اون زا ٦ـث 

 ک٥ اگؼ یک درمغ ٨٠ْٚیث از صاٝث ا٤٠یحی ظارج ةك٥ ة٥ ج٨ ک١ک ٠یک٢٤

اگؼ ای٤س٨ری ةاق٥ ک٥ ٨١٦ن روز اول ٣ٛكح٨ن ة٢٧ ٠یع٨ره چ٨ن اٝ٘ؼد کٟ جض١ٜ جؼ از _

 ای٢ صؼف ٦اؿث

 چؼظ٣٨غ ؿ١ث ظ٨دش ای٤تار آرویؼ م٤غٝیٟ رو

ٗکؼ او٣ساش رو ٦ٟ کؼدم. ة٥ ٌٖٝ را٦کار ٦ای قی١ی آٝ٘ؼد االن در صال ظ٨ردن ٠اده _

 ای٥ ک٥ ةاّخ ٠یك٥ وؼةان ٚٞتف ة٥ 

م٨رت ٔیؼ ًتیْی ةاال ةؼه و ی٥ ؿکح٥ ظ٘یٖ ةؽ٥٣. وٚحی ٦ٟ ک٥ ای٢ اج٘اق ةی٘ح٥ ٦ؼ گ٥٣٨ 

 ٦یسا٣ی ک٥ ةاّخ ةاال رٗح٢ زیاد وؼةان 

٥ّ٨٤١٠ در ٣حیس٥ ١٣یح٥٣٨ ٣ؽدیک ج٨ ةك٥، ای٤س٨ری ٠یك٥ ک٥ ٠ا ک٥١ کٟ ٚٞتف ةك٥ ةؼاش 

 ٦یچ ز٨ٞ ٠ی٘حیٟ ۵

 آرا٠ف در صاٝی ک٥ زل زده ة٨د ة٥ کا٠پی٨جؼ٦ا گ٘ث:

 ٠حاؿ٘ا٥٣ ةایغ ةگٟ ٨٠ ال درز ٣ٛكح٨ن ١٣یؼه_

 قؼوی٢ ٠ٕؼورا٥٣ ؿی٤ف رو داد ز٨ٞ

 ٠ا ای٤یٟ دیگ٥_

قک٢ ة٥ قؼوی٢ ةغه آروان دؿحف رو روی ٚتٜ از ای٢ ک٥ آرا٠ف ةع٨اد ی٥ ز٨اب د٣غون 

 ةازوم گػاقث و گ٘ث:

٣گؼان آرا٠ف و دالرام ٦ٟ ٣تاش، از االن ة٥ ةْغ ج٨ی ای٢ ویال آزادن و ٚؼار ٣یـث ز٣غا٣ی  _

 ةاق٢
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 ٝتع٤غ کٟ ر٣گی زدم و زیؼ ٝب جكکؼ کؼدم. قؼوی٢ زغی ةؼگكث ؿ١حٟ

 رؿحانآدم ٦ای آٝ٘ؼد دارن ٠یان، ظ٨دش جا االن ٤٠حٜٛ قغه ةی١ا_

 ةا جؼس ی٥ ٣گاه ة٥ ةٛی٥ کؼدم ک٥ آروان ةؼگكث ؿ١حٟ

 دیگ٥ ةایغ ةؼی_

 ٨ٗری دالرام و آرا٠ف رو ج٨ ةٟٛٞ ٗك٨ردم. دالرام ةا ةٕه م٨رجٟ رو ةی٢ دؿث ٦اش گؼٗث

 ٢٠ ٨٤٦ز ٦ٟ ٠عاٟٝ٘ ک٥ ةؼی وٝی صاال ک٥ ا٣حعاب ظ٨دت ٦ٟ ٦ـث پؾ ٨٠اَب ةاش_

رو ةا ی٥ ة٨ؿ٥ روی پیك٣٨یف دادم. ةا گ٣٨ف رو ة٨ؿیغم و ص٨اب دوؿث دارم آرا٠ف 

 مغای اظٌار ا٠یؽ ارویؼ ک٥ ازم ٠یع٨اؿث 

ّس٥ٞ ک٤ٟ از دظحؼ ٦ا زغا قغم و ةا ارویؼ ةؼگكحٟ اجاق ظ٨دم. ٝتاس ٦ام ٠كکٞی ٣غاقث 

 پؾ ٗٛي چک٥١ و ؿ٨ییكؼت ٠كکیٟ رو 

٦ا ظ٨اؿح٥ ة٨دیٟ ة٨١٧ن ةغن رو ج٨ی ک٥ٝ٨ پ٨قیغم و دٗحؼچ٥ ظاًؼاجی ک٥ ای٤سا از پـؼ 

 ک٨چیکی گػاقحٟ. آرویؼ او٠غ ؿ١حٟ و ةٟٛٞ 

کؼد. چكٟ ٦ام رو ةـحٟ و ٤٠ٟ ظ٨دم رو ج٨ ةٛٞف ٗك٨ردم، ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ یکٟ از 

 ظ٨دش ٗامٟٞ داد و م٨رجٟ رو ةی٢ دؿث ٦اش 

 گؼٗث

 ٨٠اَب ظ٨دت ةاش _

 ی٥ ٝتع٤غ کٟ ر٣گ زدم

 ٣گؼان ٣تاش_

 ٠یع٨ای ٣ؼی؟_
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 ٥٣ ةایغ ةؼم...ةؼو ارویؼ االن ٠یان_

ةا مغای ارو٠ی ٝب زد ةاق٥. ظ٨اؿث ة٥ ؿ١ث در ةؼه ک٥ ی٨٧ وؿي راه ةؼگكث و جا ة٥ 

 ظ٨دم ةیام ٝب ٦اش رو ٝب ٦ام ٣كـث. 

ظ٨دم ٦ٟ ةا ةٕه ةا٦اش ١٦ؼا٦ی کؼدم. ة٨ؿف رو ةا ة٨ؿ٥ ک٨جا٦ی روی ٝتٟ ة٥ پایان 

 رؿ٣٨غ

 ةؼو آرویؼ _

ک٥ دؿحٟ ج٨ دؿحف ة٨د ّٛب ّٛب رٗث جا در ٧٣ایث در ٗام٥ٞ ای قغ ةی٢ دؿث  در صاٝی

 و ٣گا٨١٦ن. ٨٤٦ز چ٤غ دا٣ی٥ ای از رٗح٢ 

 ارویؼ ٣گػقح٥ ة٨د ک٥ آدم ٦ای آٝ٘ؼد او٠غن ج٨ اجاق

 ظا٨٣م آٚا پكث ظي ٦ـح٢ _

 گ٨قی رو از ٠ؼده گؼٗحٟ ک٥ مغای ظف دار و وْیٖ آٝ٘ؼد ج٨ گ٨قٟ پیچیغ

٠ؼیىٟ ا٠كب ١٣یح٣٨ٟ پیكث ةاقٟ وٝی متش ک٥ چكٟ ٦ای ظ٨قگٞث رو ّؽیؽم ٢٠ یکٟ _

 ةاز ک٤ی ةاال ؿؼجٟ

 ب...ةاق٥_

 ةا ای٢ آٚای٨ن ةؼو، ٗؼدا ٠یتی١٤ث ّؽیؽم، ظغاٍٗ_

 ظغاٍٗ_

گ٨قی ک٥ ٌِٚ قغ گؼٗح١ف ؿ١ث ٠ؼده و ةا٦ٟ از اجاق او٠غیٟ ةیؼون. ٠اقی٢ ک٥ قؼوع ة٥ 

 صؼکث کؼد صؾ کؼدم یک جیک٥ از 

ٌٚؼه اقکٟ آروم ظ٨دش رو روی گ٣٨ٟ ر٦ا کؼد. آرویؼ اذیحٟ ٠یکؼد، . قغوز٨دم ک٤غه 

 ةْىی اوٚات ظیٞی ٦ٟ زیاد، ظ٨ا٦ؼام رو 
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ازازه ٣غاقحٟ ةتی٤ٟ وٝی ا٣گار ةا ای٢ صال ١٦یك٥ ١٦ك٨ن ةؼام ٠ذٜ یک صا٠ی ة٨دن چ٨ن 

 االن ةا ٗکؼ کؼدن ة٥ ٣ت٨دق٨ن و ای٤ک٥ 

ةغی کٜ وز٨دم رو ٠یگیؼه. چیؽی از ٠ـیؼ ةایغ ج٧٤ا از پؾ ای٢ ٠ـئ٨ٝیث ةؼ ةیام ٝؼز 

 ١٧٘٣یغم، ٗٛي وٚحی ة٥ ظ٨دم او٠غم رؿیغه 

ة٨دیٟ ة٥ ی٥ ١ّارت ظیٞی ةؽرگ و ةا قک٨ه. ٥٣ ١٣یكغ ة٧ف گ٘ث ١ّارت، ای٤سا ةی قک 

 ی٥ ٚنؼ ة٨د، داظٜ ظ٥٣٨ صحی ةا قک٨ه 

٠ؼدو٥٣ ای ک٥  جؼ از ةیؼو٣ف ة٨د. ةادیگارد ٦ا در یک اجاق رو ةاز کؼدن ا٠ا ةا دیغن وؿایٜ

 در ک٤ار وؿایٜ ز٥٣٨٣ روی ٠یؽ 

 چی٤غه قغه ة٨د اظٟ ٦ام ج٨ی ٦ٟ رٗث

 ای٤سا کساؿث؟_

 اجاق ق١ا و آٚا_

 ٢٠ یک اجاق زغا ٠یع٨ام_

 ١٣یك٥ ظا٨٣م آٚا دؿح٨ر دادن ای٤سا رو ا٠اده ک٤یٟ _

 ٢٠ ١٣یؼم ج٨ ای٢ اجاق_

 یک ٝض٥ُ..._

مضتث کؼد و ةْغ گ٨قی رو داد ة٥ ٢٠ ک٥ ةْغ ٦ٟ گ٨قیف رو دراورد. ی٥ چ٤غ دا٣ی٥ ای 

 مغای آٝ٘ؼد پیچیغ ج٨ گ٨قٟ

 چی قغه ّؽیؽم؟_

 آٝ٘ؼد؟_
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 ٚؼة٨ن آٝ٘ؼد گ٘ح٤ث ةكٟ، ز٣٨ٟ؟_

 ٢٠ ی٥ اجاق زغا ٠یع٨ام، ا٠ا ١٣یؽارن ةؼم_

 ّؽیؽم اجاق زغا چؼا؟ از اجا٨١ٚن ظ٨قث ٣ی٠٨غ؟ _

قح٥ ةاقٟ جا ةا ظ٨دم ک٤ار چؼا ظ٨قٟ او٠غ، ظیٞی ٚك٤گ٥ وٝی ٠یع٨ام ْٗال ی٥ اجاق زغا دا_

 ةیام. ٌٝ٘ا

 ٣٘ـف رو ٗؼؿحاد ةیؼون

 ةاق٥...ةاق٥ ظا٠٨٣ٟ، ٠یگٟ وؿایٜ ٦ایی ک٥ چی٤غن رو ةتؼن ی٥ اجاق دیگ٥_

 واْٚا ٣٨٤١٠ٟ _

 ظ٨ا٦ف ٠یک٤ٟ ّؽیؽم_

ی٥ چ٤غ دٚی٥ٛ ای مضتث کؼدن و ةْغش قؼوع کؼدیٟ  .گ٨قی رو گؼٗحٟ ؿ١ث ةادیگارده

 جاق دیگ٥ة٥ صؼکث جا رؿیغیٟ ة٥ ی٥ ا

 رو از اجاق آٚا ة٥ ای٤سا ٤٠حٜٛ ٠یک٥٤ ة٘ؼ٠اییغ ظا٨٣م، ظغ٠حکار وؿایٜ ٦اج٨ن_

در رو ةؼام ةاز کؼد. اجاٚف ةی ا٣غازه ٚك٤گ ة٨د. ی٥ اجاق ؿ٤ٌٞحی ةا ؿث ٗیؼوزه ای ًالیی. 

 واؿ٥ چ٤غ دا٣ی٥ از دیغ٣ف ٠اجٟ ةؼده 

 ؿؼ زاشة٨د ک٥ ةا مغای صؼمی آرویؼ ک٥ ج٨ گ٨قٟ پیچیغ ص٨اؿٟ ةؼگكث 

 ٠یك٥ ةؼی ج٨ اجاق؟_

 ٨ٗری رٗحٟ داظٜ و ةْغ از جكکؼ ازق٨ن در رو ةـحٟ و ظ٨دم رو روی جعث ا٣غاظحٟ...

  

 _آرا٠ف_                                                            
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 ةا صؼص در صاٝی ک٥ دؿحٟ رو ٠كث کؼده ة٨دم گ٘حٟ:

یؽم دٟٝ ٠یع٨اد کٞف رو ةِک٤ََٟ ةغم ؿگ ٦ا وای وای وٚحی ای٤س٨ری ة٥ آرام ٠یگ٥ ّؽ _

 ةع٨رن

 دالرام دؿحف رو روی ؿاّغم گػاقث

 آرا٠ف یکٟ آروم ةاش_

 ٥٣...١٣یك٥ ٢٠ ای٤س٨ری اروم ١٣یكٟ_

 ظیٞی ٣اگ٧ا٣ی ج٨ ٗام٥ٞ کٟ ةؼگكحٟ ؿ١ث آروان ک٥ چكٟ ٦اش گكاد قغ

 ق١ا ای٢ زا ؿا٢ٝ ورزش داریغ؟_

در ٦ی٤ی ک٥ ةا ٨١٦ن چكٟ ٦ای گكاد قغه ة٧ٟ ظیؼه ة٨د ا٣گكحف رو ة٥ ؿ١ث پایی٢ 

 گؼٗث و ٦ٟ ز٠ان گ٘ث:

 ًت٥ٛ پایی٢_

 ظیٞی ظ٨ة٥ ٨٤١٠ن_

ةْغم ةی ج٨ز٥ ة٥ ٚیا٥ٗ در صال ٤٠٘سؼ قغن قؼوی٢ و دالرام و ٚیا٥ٗ ک١اکان ق٨ک٥ آروان 

 از اجاق او٠غم ةیؼون. ٦٨٠ام رو ٠ضکٟ 

دم اؿتی ةـحٟ و ةْغ از چ٤غ دٚی٥ٛ ةاالظؼه ؿا٢ٝ ورزش رو پیغا کؼدم، از ی٥ ةاقگاه 

 ٠ْؼوف ٦ٟ پؼ ا٠کا٣ات جؼ ة٨د، ةا دیغن کیـ٥ 

ة٨کؾ چكٟ ٦ام چؼاغ ةارون قغ. ٨ٗری دوییغم و دؿحکف ٦ا رو دؿحٟ کؼدم، ةی و٥٘ٚ 

 ٠كث و ٝگغ ٠یؽدم جا قایغ صؼمٟ یکٟ 
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ٚی ةؼای آرام ةی٘ح٥ چی؟ ٠كث ةْغی، اگ٥ ٥١٦ ای٢ ٦ا ظاٝی ةك٥. ی٥ ٠كث زدم، اگ٥ اج٘ا

 ٣ٛك٥ ةاق٥ چی؟ اگ٥ اون آٝ٘ؼد ٨ّوی ة٥ آرام دؿث...

 ٗکؼم رو ٣ح٣٨ـحٟ ادا٥٠ ةغم و در صاٝی ک٥ دؿحکف ٦ا رو پؼت ٠یکؼدم زیٓ زدم

_٥٣ ٥٣ ٥٣ 

ةا صؼص م٨رجٟ رو ج٨ دؿحٟ گؼٗحٟ و چ٤غ جا ٣٘ؾ ١ّیٙ کكیغم. ٣گا٦ٟ رو دور ؿا٢ٝ 

 ک٥ چك١ٟ ة٥ ةا٣غ گ٨ق٥ ای٥٤  چؼظ٣٨غم

ظ٨رد، رٚل ٠یح٥٣٨ ٠ْسؽه ک٥٤، رٗحٟ ؿؼأف و روق٤ف کؼدم ک٥ ٨٠زیک ٦یپ ٦اپ 

 ج٨پی ج٨ی ٗىای ؿا٢ٝ پیچیغ، دو، ؿ٥ 

دوری رٚنیغم و دٝح٤گیٟ ةؼای آرام ةیكحؼ قغ، چ٤غ وٚث ة٨د ةا٦ٟ ٣ؼٚنیغه ة٨دیٟ؟ کاش 

 ا٣ٛغر ج٨ ٗکؼ ة٨دم ک٥  .االن ای٤سا ة٨د

٣كغه ة٨دم، ظغایا  girls like youم قغن ا٤٦گ ٚتٞی و قؼوع قغن ا٤٦گ ٠ح٨ز٥ ج٨١

 ٠یع٨ای قک٤سٟ ةغی واْٚا؟ وؿي ای٢ آق٘ح٥ 

ةازار ةایغ ا٤٦گی ک٥ ارام ظیٞی دوؿحف داره پٞی ةك٥؟ ةا ٣٘ؾ ٣٘ؾ و کالٗگی رٗحٟ 

 ؿ١حف جا ظا٨٠قف ک٤ٟ ک٥ ی٨٧ دؿحی دور 

ًؼف ٗؼود ةیارم   ٠كحٟ رو ج٨ م٨رت ک١ؼم پیچیغه قغ، ةا جؼس ةؼگكحٟ ّٛب و ظ٨اؿحٟ

 ک٥ ةا چ٧ؼه ظ٤غون قؼوی٢ رو ة٥ رو 

 قغم

 ةؼٚل ةتی٤ٟ رٚل ةٞغی_

ٝتع٤غش ٥١٦ اٗکار ٤٠٘ی رو یکتاره از ذ٤٦ٟ قـث، در صاٝی ک٥ از پكث ة٧ف جکی٥ داده 

 ة٨دم و ؿؼم رو ةؼگؼد٣غه ة٨دم ؿ١حف ةا 



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 112

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

ا ٣٘ؾ ٣٘ؾ رو ة٥ روی ٦ٟ ٚؼار ریحٟ ا٤٦گ قؼوع کؼدیٟ ة٥ رٚنیغن... وٚحی ک٥ ج٨١م قغ ة

 گؼٗحیٟ، ّؼق از ؿؼ و روی ٦ؼ 

دو٨٠ن ٠یؼیعث و گؼ٨١٠ن ة٨د وٝی صاوؼ ٣ت٨دیٟ از ٦ٟ دیگ٥ زغا ةكیٟ، دوةاره ٝتع٤غ 

 زػاةف رو روی ٝتف گػاقث و م٨رجف 

 رو ة٥ م٨رجٟ ٣ؽدیک کؼد 

 ٤گ( آره ّؽیؽم دظحؼ ٦ایی ٠ذٜ ج٨ ةا پـؼ ٦ایی ٠ذٜ ٢٠ ٠یپؼن )اقاره ة٥ ٠ح٢ ا٦_

ةا قی٤ٌث ظ٤غیغم و چكٟ ٦ام رو ریؽ کؼدم جا ة٥ ظ٨دش ةیاد ٠كث ٠ضک١ی ة٥ قکٟ 

 ّىالجی ٝعحف زدم ک٥ ةا اخ ة٤ٞغی ظٟ قغ، ةا 

 ظ٤غه اةؼو ٦ام رو ا٣غاظحٟ ةاال

 ٨٤٦زم ١ٌ٠ئ٤ی دظحؼ ٦ایی ٠ذٜ ٢٠ ةا پـؼ ٦ایی ٠ذٜ ج٨ ٠یپؼن؟_

 ظك١گی٤ی ة٧ٟ ا٣غاظث و قیٌا٣ی ظ٤غیغ٠ذٜ ی٥ گؼگ وصكی ؿؼق٨ اورد ةاال و ٣گاه 

 گ٨ر ظ٨دت رو ک٤غی ک٨چ٨ٝ٨_

از زاش زـث زد ؿ١حٟ و ٚتٜ از ای٢ ک٥ ةع٨ام در ةؼم مغای زیٓ ة٤ٞغی ٦ؼدو٨٠ن رو 

 ؿؼ زا٨٠ن ظكک کؼد...

 

 _دالرام_                                                                

 

٨د، صحی یک دا٣ی٥ ام ٚنغ ٣غاقث چكٟ از م٘ض٥ کا٠پی٨جؼ ٣گؼا٣ی ٦ای آرویؼ ةؼام ّسیب ة

 ةؼداره و از گ٨ش کؼدن ة٥ ق٨٤د 
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دؿث ةکك٥. ٣گا٦ٟ رو دوظحٟ ة٥ آروان ک٥ ؿاّغش رو گػاقح٥ ة٨د روی چكٟ ٦اش و 

 ؿؼش رو جکی٥ داده ة٨د ة٥ دی٨ار. ةا 

رام ١٣یؼٗث، اگ٥ کالٗگی از زام ة٤ٞغ قغم و از اجاق او٠غم ةیؼون جا ةؼم ًت٥ٛ پایی٢. کاش آ

 اج٘اٚی ةؼاش ةی٘ح٥ ٢٠ چس٨ری ظ٨دم 

رو ةتعكٟ؟ ةا ی٨٧یی پیچ ظ٨ردن پام در ادؼ ص٨اس پؼجیٟ ی٥ زیٓ ة٤ٞغ کكیغم و ٠ضکٟ از 

 پ٥ٞ ٦ا پؼت قغم پایی٢. از درد ٣٘ؾ ج٨ 

ؿی٤ٟ صتؾ قغه ة٨د. درزا در اجاق ًت٥ٛ ةاال ةاز قغ و مغای داد ٦ای آروان ک٥ اؿ١ٟ رو 

 ٨ ٗىای ١ّارت پیچیغ، ةا مغای ٠یؽد ج

٣گؼا٣ی و اؿٞض٥ ة٥ دؿث ؿؼ پ٥ٞ ٦ا ایـحاده ة٨د و ٣گا٦ف رو دور و ور ؿا٢ٝ ٠یچؼظ٣٨غ 

 وٝی ٨٤٦ز ٠ح٨ز٥ ٢٠ پایی٢ پ٥ٞ ٦ا ٣كغه 

 ة٨د، ظ٨اؿث دوةاره اؿ١ٟ رو مغا ةؽ٥٣ ک٥ پؼیغم وؿي صؼٗف

 ای٤سام_

کكیغش ظیٞی ؿؼیِ پ٥ٞ  ةا مغام درزا ةؼگكث و دوییغ ؿ١حٟ، ة٥ ظاًؼ ٚغ ة٤ٞغ و پا٦ای

 ٦ا رو ًی کؼد و ٨ٗری ٣كـث ز٨ٞم 

 چی قغ؟_

 از پ٥ٞ ٦ا اٗحادم_

 کغوم پات درد ٠یک٥٤؟_

 ةا ؿؼ اقاره زدم ة٥ پای چپٟ

 دؿحث رو ةؼدار_
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دؿحٟ رو از پام زغا کؼدم ک٥ دؿث ٦ای گؼ٠ف رو زای ٚتٞی دؿحٟ گػاقث. یکٟ ٠چٟ 

 رو جک٨ن داد ک٥ از درد م٨رجٟ ج٨ ٦ٟ ز١ِ 

 قغ

 چیؽی ٣یـث ٗٛي وؼب دیغه_

 ةا مغای ٣گؼان ارا٠ف ةؼگكحٟ ؿ١حف

 دالرام؟ چی قغه؟_

 چیؽی ٣یـث از پ٥ٞ ٦ا اٗحادم_

آروان دؿحف رو زیؼ گؼدن و زا٨٣م ا٣غاظث و ز٨ری ک٥ ا٣گار ٦یچ وز٣ی ٣غارم روی دؿث 

 ٦اش ة٤ٞغم کؼد. ج٤غ ج٤غ از پ٥ٞ ٦ا ةاال 

گػاقححٟ رو جعث. اجاٚف ةؽرگ ة٨د وٝی ة٥  رٗث و ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ وارد ی٥ اجاق قغ و

 ظاًؼ ؿث ٨ًؿی ٠كکیف دٝگیؼ ة٥ ٣ُؼ 

٣٘ؼه آروان و آرویؼ قؼوی٢ ة٨د ٨ْٞ٠م ة٨د ای٤سا  ٠۳ی٠٨غ، از ٚاب ّکـی ک٥ ج٨ش ّکؾ 

 اجاق آروا٥٣. اؿٞض٥ اش رو از پكث 

و از ج٨ی ک١غش زْت٥ ک١ک ٦ای اوٝی٥ ک١ؼش ةؼداقث و ج٨ی کك٨ی ک٤ار جعث گػاقث 

 رو دراورد. پام رو آروم گؼٗث ج٨ 

دؿحف و ةا ةا٣غ کكی قؼوع کؼد ة٥ پیچیغ٣ف. یاد اون قتی اٗحادم ک٥ دؿحٟ رو ةؼام 

 پا٣ـ١ان کؼد، اون ة٨ؿ٥، اون چكٟ ٦ا، آروم 

٨ چكٟ ٣گا٦ٟ رو ؿ١ث آروان ةؼگؼدو٣غم، او٣ٟ ج٨ ٗکؼ ة٨د، ی٨٧ ؿؼش رو اورد ةاال زل زد ج

 ٦ام، ا٣گار داقث ةا ٣گا٦ف ة٧ٟ 
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٠ی٣٨١٧٘غ ک٥ او٣ٟ داره ة٥ اون قب ٗکؼ ٠یک٥٤، ٣اظغاگاه ٣گا٦ٟ رو دوظحٟ ة٥ ٝب ٦اش وٝی 

 درزا ةا ظساٝث روم رو ةؼگؼدو٣غم و 

ظ٨اؿحٟ ةكی٤ٟ ج٨ زام ک٥ ظیٞی ٣اگ٧ا٣ی ظٟ قغ ؿ١حٟ و روم ظی٥١ زد ک٥ ق٨ک٥ ظیؼه 

 قغم ة٧ف

 چ...چیکار ٠یک٤ی؟_

ؿؼش رو ةؼد ؿ١ث گ٨قٟ، از ١ّغ م٨رجف رو ة٥ م٨رجٟ کكیغ ک٥ ٝؼز ک٨چیکی آروم 

 کؼدم

 ج٨ام داقحی ة٥ اون قب ٗکؼ ٠یکؼدی؟_

 ن...٥٣ کغوم قب؟_

 ی٤ْی ٠یع٨ای ةگی ة٥ ٝتٟ ظیؼه ٣كغه ة٨دی؟_

_٥٣.... 

 ٝب ٦اش رو ج٨ یکٟ وزتی ٝتٟ آورد

 پؾ ای٢ ی٤ْی ج٨ ١٣یع٨ای ٢٠ ةت٨ؿ١ث؟_

 ع٨ام٥٣...ظب ٥٠٨ْٞ٠...١٣ی_

 دؿحف رو از زیؼ ة٨ٞزم رد کؼد و ٨٣ازش وار روی ک١ؼم کكیغ

 یا ٠ذال ١ٝـث ک٤ٟ_

 "٥٣"ةا مغای جضٞیٜ رٗح٥ ٝب زدم 

ؿؼش رو ةؼد ؿ١ث گؼد٣ٟ ک٥ چكٟ ٦ام رو روی ٦ٟ ٗكؼدم. ٝب و ةی٤یف رو آروم روی 

 گؼد٣ٟ کكیغ، ةؾ ک٢ ٤ْٝحی ةؾ ک٢
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 یا ٠ذال ة٨ ةکك١ث_

 ةؾ ک٢_

 ةگیؼی؟٠یح٣٨ی ز٨ٞم رو _

 "ةـ٥"ةا ةٕه و مغای جضٞیٜ رٗح٥ دوةاره ٝب زدم 

ی٨٧ قؼوع کؼد ة٥ ة٨ؿیغن گؼد٣ٟ، ٦ؼ چٛغر جالش ٠یکؼدم پـف ةؽ٣ٟ ٗایغه ٣غاقث. ج٨ی 

 چ٤غ دٚی٥ٛ ا٣ٛغر جؼس وارد ةغ٣ٟ قغ ک٥ 

٣اظغاگاه زدم زیؼ گؼی٥. آروان ٠کؾ کؼد و ی٨٧ ةا ق٨ك ؿؼش رو اورد ةاال، اؿ١ٟ رو مغا 

 ی٥ گ٘حٟ:زد ک٥ ةا گؼ

 ج٨رو ظغا وٟٝ ک٢ _

 ٢٠ ٗٛي...٢٠ ٗٛي ٠یع٨اؿحٟ ةا٦ات ق٨ظی ک٤ٟ، ١٦ی٢_

درزا از روم ة٤ٞغ قغ ک٥ ةا گؼی٥ ج٨ی ظ٨دم ز١ِ قغم. ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ مغای ةـح٥ 

 قغن در او٠غ و گؼی٥ ٦ای ٢٠ ة٤ٞغ جؼ قغ، 

ظساٝث کكیغم، چ٨ٌر ج٣٨ـحٟ از اروان ةحؼؿٟ؟ ا٣گار جازه ة٥ ظ٨دم او٠غه ةاقٟ از رٗحارم 

 چ٨ٌر ج٣٨ـحٟ ٗکؼ ک٤ٟ ٠یع٨اد ة٧ٟ دؿث 

 درازی ک٥٤، ٤ْٝث ة٥ ٢٠...٤ْٝث...

 

 _آرام_                                                       
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ةی٢ ظ٨اب و ةیغاری ٨٣ازقی رو روی م٨رجٟ صؾ کؼدم. از اون ور ٦ٟ مغا داد ٦ای کؼ 

 ویؼ ج٨ گ٨قٟ ٠یپیچیغ، ا٣گار ک٤٤غه آر

 جازه ٠ٕؽم قؼوع کؼد ة٥ اؿحارت زدن ک٥ ج٣٨ـحٟ صؼف ٦اش رو ة١٧ٟ٘

 آرام ةیغار ق٨...آٝ٘ؼد ةاال ؿؼج٥ ٤ْٝحی_

 و ة٥ دا٣ی٥ ٣ؼؿیغ ک٥ ٠ٕؽم قؼوع ة٥ کار کؼد و ةا )ییی٥( ة٤ٞغی ٣كـحٟ ج٨ زام

 ٦یؾ آروم...آروم ّؽیؽم ٣حؼس_

ک٥ او٠غ ؿ١حٟ و ک٤ارم دراز کكیغ و ٢٠ رو کكیغ ج٨ ٗٛي ةا ق٨ك ة٧ف ظیؼه قغه ة٨دم 

 ةٛٞف

 ةتعكیغ ظ٨قگٟٞ ١٣یع٨اؿحٟ ةحؼؿ١٣٨ث_

 ٥٣...٥٣ ٠كکٞی ٣یـث_

 اجاٚث رو دوؿث داری؟_

 او٨٦م_

 ظ٨ة٥_

 آروم م٨رجف رو ؿ١حٟ آورد ک٥ جؼس ٣كـث ج٨ دٟٝ و ظ٨دم رو ةا ةٕه کكیغم ّٛب

 ٥٣ ٥٣ ٥٣...االن ٥٣_

 غ ؿ١حٟدوةاره آروم جؼ ظ٨دش رو کكی

 ٣ٞؼز ّؽیؽم... ٠حاؿٟ٘ ١٣یع٨اؿحٟ ةحؼؿ١٣٨ث یا اذیحث ک٤ٟ_

ةا ةٕه ظیؼه ٣٨٠غم ة٧ف ک٥ ی٥ ٝتع٤غ ٧٠ؼة٨ن زد و از زاش ة٤ٞغ قغ و دؿحف رو ة٥ 

 ؿ١حٟ دراز کؼد
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 ٠یع٨ام ةتؼ٠ث ی٥ زا ک٥ صاٝث رو ظ٨ب ک٥٤_

 کسا؟_

 ظ٨دت ٠یتی٤ی_

. دؿحٟ رو ج٨ دؿحف گػاقحٟ و آروم ٌٚؼه اقکٟ رو پاك کؼدم ک٥ ٝتع٤غش ٧٠ؼة٨ن جؼ قغ

 ة٤ٞغ قغم، ةْغ ٦ٟ دؿث ج٨ دؿث از اجاق 

 او٠غیٟ ةیؼون. ةا پیچیغن مغای صؼمی آرویؼ ج٨ی گ٨قٟ ق٥٣٨ ٦ام پؼیغ

 االن دٚیٛا چؼا دؿحف رو گؼٗحی؟_

اخ ظغا ةگٟ چیکارت ٣ک٥٤ ک٥ ا٣ٛغر ج٢ و ةغن ٢٠ رو ٠یٞؼزو٣ی، ةا ٣كـح٢ دؿث ٦ای 

 از ٗکؼ ظارج  آٝ٘ؼد از پكث روی چكٟ ٦ام

 قغم

 ظیٞی ظب اروم راه ةؼو ک٥ ٣ی٘حی_

 ةا ٨٠اَتث و ک١ک ظ٨دش ی٥ چ٤غ دٚی٥ٛ راه رٗحیٟ

 ظب آ٠اده ای؟_

 او٨٦وم_

دؿحف رو از روی چكٟ ٦ام ةؼداقث، اوٝف ة٥ ظاًؼ ٨٣ر اٗحاب درؿث ١٣یغیغم ا٠ا ةْغ از 

 چ٤غ دا٣ی٥ از دیغن ٗىای دورم ق٨ک٥ 

قغم، ةی قک ٗؼٚی ةا ة٧كث ٣غاقث، ٥١٦ زای اجاٚک قیك٥ ایِ ظیٞی ظیٞی ةؽرگ پؼ از 

 گٜ و گیاه ة٨د. ق٨ک٥ ١٦ی٢ ز٨ر دور 

 ظ٨دم ٠یچؼظیغم ک٥ رؿیغم ة٥ آٝ٘ؼد
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 ای٤سا...وای ای٤سا ٠ضكؼه_

 دوؿحف داری؟_

 ظیٞی_

 ٤٠ٟ ظیٞی ای٤سارو دوؿث دارم_

او٠غ ؿ١ث آٝ٘ؼد ک٥ ةا جؼس ظ٨دم رو ظ٨اؿحٟ چیؽی ةگٟ ک٥ ی٨٧ ی٥ چیؽی پؼواز کؼد و 

 ؿؼم رو آوردم ةاال و ةا ی٥  .کكیغم ّٛب

 ٨ًًی ٚؼ٠ؽ ؿتؽ ظیٞی ظیٞی ظ٨قگٜ ٨٠از٥ قغم

 ای٢ اٚا ظ٨قگ٥ٞ ام اؿ١ف راٗا٥ّٞ_

 ةا ٝتع٤غ رٗحٟ ؿ١حك٨ن

 ؿالم ظ٨قگ٥ٞ_

 ةا ق٤یغن مغاش ک٥ ؿالم کؼد زدم زیؼ ظ٤غه 

 راٗاّٜ ةیا رو دؿحٟ_

 ٦ٟ ةا اون یکی دؿحف ٢٠ رو ة٥ ؿ١ث ز٨ٞ کكیغ اٝ٘ؼد، اونراٗاّٜ پؼیغ رو دؿث 

 ةیا ٣ازش ک٢_

 ٥٣ ٥٣ ٥٣ گازم ٠یگیؼه_

آروم ظ٤غیغ و از پكث ٢٠ رو کكیغ ج٨ ةٛٞف، دؿحی رو ٦ٟ ک٥ راٗاّٜ روش ة٨د اورد 

 ز٨ٞم ک٥ ةا جؼس ةیكحؼ ة٧ف چـتیغم

 ٣حؼس ٚؼة٣٨ث ةؼم، گاز ١٣یگیؼه_
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دؿحف رو از دور ک١ؼم ةؼداقث و دؿحٟ رو گؼٗث و آروم آروم ةؼد ؿ١ث راٗاّٜ ک٥ از 

 جؼس ٣اظغاگاه ٣یٟ رظٟ رو چـت٣٨غم ة٥ 

ؿی٤ف. ةا ظ٤غه روی ٦٨٠ام رو ة٨ؿیغ و دؿحٟ رو ٨٣ازش وار روی ؿؼ ٨ًًیف کكیغ ک٥ 

 ة٥ ًؼز ٠ْسؽه اؿایی ٦یچ اج٘اٚی ةؼام 

ظیٞی اروم رو دؿث اٝ٘ؼد ٣كـح٥ و ٤٠ٟ دارم ٣ی٘حاد. ؿؼم ةؼگؼدو٣غم ؿ١حف ک٥ دیغم 

 ٣ازش ٠یک٤ٟ. دؿحٟ رو ول کؼد ک٥ ظ٨دم ة٥ 

 ٨٣ازش کؼدن ؿؼ ک٨چ٨ٝ٨ی ٣ؼ٠ف ادا٥٠ دادم

 دیغی گازت ٣گؼٗث؟_

 "اره"ةا ٦یسان ٝب زدم 

 دوؿث داری ةؼیٟ رو گُٜ ٦ا کار ک٤یٟ؟ _

 اره اره ظیٞی_

 راٗاّٜ رو گػاقث پایی٢ و ةؼگكث ؿ١حٟ

 کغوم یکی از ای٢ ٦ا رو دوؿث داری؟_

 ٣گا٦ی دور و ور ا٣غاظحٟ

 اون رز ٚؼ٠ؽه_

 پؾ ةیا دوةاره ج٨ی ی٥ گٞغون دیگ٥ ةؽاری١ف _

 ةاق٥_

٣كـحیٟ روی ز٠ی٢ و ؿاّث ٦ا ظ٨د٨٠ن رو ةا گُٜ ٦ا ؿؼگؼم کؼدیٟ. ة٥ ٣ُؼ ١٣ی٠٨غ روصی٥ 

 ظك٢ اٝ٘ؼد ة٥ ای٢ َؼاٗث کاری ٦ا 
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یع٤غیغ و رازب ٦ؼ ؿ٨اٟٝ ةا ص٨م٥ٞ ج٨ویش ٠یغاد. چ٤غ ةاری ةع٨ره، ک٤ار ٢٠ ة٤ٞغ ة٤ٞغ ٠

 ارویؼ صؼمی گیؼ داد وٝی دیگ٥ ةْغش 

ازش ظتؼی ٣كغ. گٞغون رو گػاقحیٟ روی یک زای ظیٞی ٚك٤گ گٜ ظ٥٣٨، اٝ٘ؼد ی٥ 

 ٠اژیک ٠كکی ةؼداقث و اؿٟ ٦ؼدو٨٠ن رو 

٥٘ ٣٨٠غ، روی گٞغون ٨٣قث. ظ٨اؿث چیؽی ةگ٥ ک٥ ةا ز٣گ ظ٨ردن ٨٠ةایٞف صؼٗف ٣ن

 چ٤غ دٚی٥ٛ ای مضتث کؼد و ةْغ از ٌِٚ 

 کؼدن ةؼگكث ؿ١حٟ

 ٢٠ ةایغ ةؼم ّؽیؽم_

 ةاق٥ ٤٠ٟ دیگ٥ ٠یؼم اجاٟٚ_

ی٥ ٝتع٤غ ٧٠ؼة٨ن زد و پیك٣٨یٟ رو ١ّیٙ و ٨ًال٣ی ة٨ؿیغ و م٨رجٟ رو ةی٢ دؿث ٦اش 

 گؼٗث

 ظیٞی دوؿث دارم_

 ةیؼون ٤٠ٟ ٝتع٤غ کٟ ر٣گی زدم و ١٦ؼاه ةا اٝ٘ؼد از گٞع٥٣٨ او٠غم

 ٨٠اَب ظ٨دت ةاش ّؽیؽم_

 ج٨ام ١٦ی٨ٌ٤ر_

ةؼاش دؿث جک٨ن دادم و ٠ـیؼ ةاغ جا ظ٥٣٨ رو پیف گؼٗحٟ. دٝح٤گ ة٨دم، ةؼای دالرام، 

 آرا٠ف و صحی آرویؼ، کاش ای٢ ٠ازؼا ٦ا 

 زودجؼ ج٨١م ةك٥...کاش...
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 _آروان_                                                             

 

١ارت رو ةاز کؼدم و وارد قغم. ٥١٦ زا جاریک ة٨د و ٗٛي چؼاغ ٦ای ک٨چیک ٦ا٨ٝژن در ّ

 رو روق٢ گػاقح٥ ة٨دن. از پ٥ٞ ٦ا 

او٠غم ةاال و اول ی٥ ؿؼ ة٥ اجاق کا٠پی٨جؼ ٦ا زدم، آرویؼ ةا ی٥ ٝی٨ان ج٨ دؿحف ظیؼه قغه ة٨د 

 ة٥ ٠ا٣یح٨ر

 ٣ع٨اةیغی؟_

 ٥٣ ظ٨اةٟ ١٣یتؼه_

 رٗحٟ ةاال ؿؼش و دؿحٟ رو روی ق٣٨ف گػاقحٟ ک٥ پكث ؿؼش رو ة٧ٟ جکی٥ داد

 یکٟ اؿحؼاصث ک٢_

 ةاق٥_

روی ٨٠ ٦ای پؼ پكحف رو ة٨ؿیغم. واْٚا دی٨ا٥٣ وار آرویؼ و قؼوی٢ رو دوؿث دارم. ةا ای٢ 

 ک٥ ٠یغو٣ـحٟ ٦ؼ روز ٠یؼه ص٨١م 

 وٝی ةؼای اذیث کؼد٣ف گ٘حٟ:

 ؼة٥ ٠ؼده گؼٗحیظ٨اؿحی ی٥ ص٨١م ٦ٟ ةؼو، ة٨ی گ_

 ةا ظ٤غه ةؼگكث ؿ١حٟ و ی٥ ٠كث زد ج٨ ةازوم

 ٨ّوی دیؼوز ص٨١م ة٨دم_

ظ٨اؿث چیؽی رو ؿ١حٟ پؼت ک٥٤ ک٥ درزا در رو ةـحٟ و ةا ظ٤غه ة٥ ؿ١ث اجاق قؼوی٢ 

 رٗحٟ، ٠ذٜ ١٦یك٥ رو ةاز ظ٨اةیغه ة٨د، 
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اس. ة٥ ةچ٥ ک٥ ة٨دیٟ ٣نٖ قب ٦ا روش پح٨ ٠یکكیغم، اون ٦ٟ ٗکؼ ٠یکؼد کار ٗؼقح٥ ٦

 یاد اون دوران ی٥ ٝتع٤غ زدم و پح٨ رو 

روش کكیغم و ٠ذٜ ١٦یك٥ پیك٣٨یف رو ة٨ؿیغم. ٨٤٦ز ٦ٟ از ٣ُؼ ٢٠ ٨١٦ن پـؼ ةچ٥ 

 جعؾ و قی٥٣٨ٌ. 

از اجاٚف او٠غم ةیؼون و ی٥ ؿؼم ة٥ ارا٠ف ٔؼق در ظ٨اب زدم، دؿحٟ ٣كـث رو دؿحگیؼه  

 اجاق دالرام ک٥ وؿي راه پكی٨١ن قغم 

٠ضکٟ رٗحٟ ؿ١ث اجاق ظ٨دم. ١٦ی٢ ک٥ وارد قغم ٠ح٨ز٥ دالرام ظ٨اةیغه رو  و ةا ٚغم ٦ای

 جعحٟ قغم، آروم رٗحٟ ةاال ؿؼش، ج٨ چی 

داری ک٥ ٢٠ ا٣ٛغر ٣ـتث ة٧ث کكف دارم؟ ظ٨اؿحٟ دؿحٟ رو روی م٨رجف ةؽارم ک٥ 

 وؿي راه ٠كحف کؼدم و ةی ٠کؾ از اجاق 

م ک٥ در ٧٣ایث ةْغ از کٞی ٗکؼ ٦ای او٠غم ةیؼون. رٗحٟ اجاق قؼوی٢ و ک٤ارش دراز کكیغ

 ٠عحٖٞ ظ٨اةٟ ةؼد...

 

آ٨ٝد از اجاق او٠غم ةیؼون و از ج٨  ةا اصـاس جك٤گی قغیغی چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم. ظ٨اب

 یعچال یکٟ آب ظ٨ردم. ١٦ی٢ ک٥ 

ظ٨اؿحٟ ةؼم ج٨ اجاق صؾ کؼدم مغای ٣ا٥ٝ ٦ای ریؽی از ج٨ اجاٟٚ ٠یاد، درزا رٗحٟ اظؼ 

 ز کؼدم وٝی ةا دیغن را٦ؼو و در رو ةا

دالرام ک٥ ج٨ ظ٨اب ة٥ ظ٨دش ٠یپیچیغ و ٨ْٞ٠م ة٨د ک٥ داره ظ٨اب ةغ ٠یتی٥٤ ٣٘ـٟ رو 

 ٗؼؿحادم ةیؼون. ک٤ارش رو جعث ٣كـحٟ و 

قؼوع کؼدم اروم ة٥ جک٨ن داد٣ف ک٥ ی٨٧ ی٥ زیٓ ة٤ٞغ کكیغ و ظ٨دش رو ا٣غاظث ج٨ ةٕٟٞ. 

 ی٥ اظٟ از روی ٣اراصحی کؼدم و ٠ضکٟ 
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 چـت٣٨غ٠ف و ک٤ارش دراز کكیغم.ة٥ ظ٨دم 

 ٦یؾ چیؽی ٣یـث، ی٥ ظ٨اب ة٨د_

 ٣ؼو...ج٧٤ام ٣ؽار_

 ٢٠ پیكحٟ،١٦ی٤سام_

ةی و٥٘ٚ ٦٨٠ا و ک١ؼش رو ٨٣ازش ٠یکؼدم. درؿث ٠ذٜ یک دظحؼ ةچ٥ ای ک٥ ظ٨دش رو ج٨ 

 آ٨ٔش پغرش ر٦ا کؼده قغه ة٨د. 

قٜ قغ. آروم گػاقح١ف رو جعث و ک٤ارش ١٣یغو٣ٟ چٛغر ج٨ ةٟٛٞ ة٨د ک٥ کٟ کٟ ةغ٣ف 

 ا٠ا پكث ة٧ف دراز کكیغم. ٨٤٦ز چكٟ ٦ام 

گؼم ٣كغه ة٨د ک٥ دؿحف دورم ص٥ٛٞ قغ و ةاّخ قغ چكٟ ٦ام اج٠٨ات ةاز ةك٢. مغای 

 آروم و ظ٨اةا٨ٝدش ج٨ گ٨قٟ پیچیغ:

 ٨٤١٠ن_

 ...ةؼای چی؟_

 ةؼای ای٤ک٥ ٦ـحی_

ی دل ٢٠ رو ٝؼزو٣غ. از کی ة٨د کـی ة٥ دوةاره ظیٞی زود ظ٨اةف ةؼد وٝی ١٧٘٣یغ چس٨ر

 ظاًؼ کاری ازم جكکؼ ٣کؼده ة٨د؟ 

امال جا ة٥ صال قغه ة٨د کـی ٗٛي واؿ٥ ای٤ک٥ ٦ـحٟ ازم جكکؼ ک٥٤؟ ٝتع٤غ ةؽرگی رو ٝتٟ 

 زا گؼٗث. ةؼگكحٟ ؿ١حف و زـٟ ظ٨اةف 

ٚتٜ  رو ٠ضکٟ ج٨ ةٕٟٞ ٗكؼدم. ج٨ ةا ٢٠ چیکار کؼدی دظحؼ؟ ٦ؼ ٝض٥ُ ک٥ ٠یگػره ةیكحؼ از

 دی٨و٣ث ٠یكٟ..٦ؼ ٝض٥ُ ک٥ ٠یگػره 

 ةیكحؼ از ٚتٜ....ّاقٛث ٠یكٟ.....
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 دو ٠اه ةْغ                                                                     

 آرام                                                                       

 

دٝح٤گی. ج٧٤ا چیؽی ک٥ یکٟ دٝح٤گیٟ رو رِٗ ٠یک٥٤ دو ٠ا٦ی ٠یگػره، دو ٠ا٦ی پؼ از 

 ة٨ٞزق٥، ة٨ٞزی ک٥ ک١اکان ة٨ی ٌّؼ آرویؼ 

روق٥ و ٦ؼ روز ة٨ش ٠یک٤ٟ. راةٌٟ ةا اٝ٘ؼد ظیٞی ظ٨ب قغه وٝی ک١اکان ج٨ اجاق ٦ای زغا 

 ٠یع٨اةیٟ. از قْؼ و داؿحان ظ٨قف 

ة٥ ظاًؼ دو رگ٥ ة٨د٣ف ٠یاد ةؼای ١٦ی٢ ةیكحؼ اوٚات ةا٦ٟ کحاب قْؼ و داؿحان ٠یع٣٨یٟ. 

 ٗارؿیف کا٠ال ظ٨ة٥ و ٥١٦ چیؽ رو 

٠ح٨ز٥ ٠یك٥. اوایٜ ٗکؼ ٠یکؼدم ٢٠ رو ٗٛي ة٥ ظاًؼ ٨٦ؿف ٠یع٨اد وٝی ةا ای٢ صسٟ از 

 راه او٠غ٣ف ةا٦ام ا٣گاری ای٤س٨ری 

٣یـث. ةؼام درؿث ٠ذٜ یک دوؿح٥، یک دوؿحی ک٥ ارویؼ ازش ةغز٨ر ٠ح٤٘ؼه. ةا مغای در 

 ٠غماجاٟٚ از ٗکؼ درو

 ة٘ؼ٠اییغ_

 در اروم ةاز قغ و اٝ٘ؼد ةا ٚیا٥ٗ قاد و ق٤گ٨ل او٠غ ج٨ 

 ؿالم پؼ٣ـؾ_

 ی٥ ٝتع٤غ اروم زدم

 ؿالم_

 ٠ذٜ ١٦یك٥ او٠غ ؿ١حٟ و پیك٣٨یٟ رو ة٨ؿیغ
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 دوؿث داری ٗیٟٞ ةتی٤یٟ؟_

 ا٠ٟ...ةاق٥ ةتی٤یٟ_

 پؾ ةؽن ةؼیٟ_

ؿی١٤ا. ٥١٦ چی کا٠ال ا٠اده ة٨د و ٠یؽ پؼ قغه دوجایی از اجاق او٠غیٟ ةیؼون و رٗحیٟ اجاق 

 ة٨د از َؼف ٦ای ظ٨راکی

 چ٥ ٗی١ٞی ةتی٤یٟ؟_

 ا٠ٟ....ظب ١٣یغو٣ٟ ج٨ ةگ٨_

 ٢٠ ٠یگٟ ٤ًؽ ةتی٤یٟ یک١ٟ صال و ٨٦ا٨٠ن ٨ّض ةك٥_

 ةاق٥_

ٗی١ٞف واْٚا ّاٝی ة٨د ز٨ری ک٥ یک ٝض٥ُ . ی٥ ٗیٟٞ ظ٤غه دار گػاقث و ٣كـحیٟ ک٤ار ٦ٟ

 ام ظ٤غه ٦ا٨٠ن ة٤غ ١٣ی٠٨غ، ةْىی اوٚات 

٦ٟ ٠ذٜ دظحؼ پـؼ ٦ای ٨٣ز٨ون ة٧ٟ پاپ ک٨رن و ظ٨راکی پؼت ٠یکؼدیٟ. ظ٨قتعحا٥٣ 

 آرویؼ ٣ت٨د و ٢٠ ٠یح٣٨ـحٟ ظ٨دم رو ة٥ 

٠ی٠٨غ  ٣ٛك٥ ام ٣ؽدیک جؼ ک٤ٟ، از ًؼٗی ٦ٟ ٤٠کؼ ای٤ک٥ از وٚث گػرو٣غن ةا آٝ٘ؼد ظ٨قٟ

 ١٣یكغم، اون اوٝی٢ دوؿث ز٣غگی ٢٠ 

 ة٨د. ةا مغاش از ٗکؼ ظارج قغم.

 ة٥ٞ_

 کسایی ّؽیؽم؟ ٗیٟٞ ج٨١م قغ_

 ٠حْسب ةؼگكحٟ، ٢٠ از کی رٗح٥ ة٨دم ج٨ ٗکؼ؟ 
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 ةتعكیغ...یک ٝض٥ُ ص٨اؿٟ پؼت قغ_

 ّیتی ٣غاره...راؿحی ا٠ؼوز متش رٗحٟ دکحؼ_

 ظب چی گ٘ث؟_

 گ٘ث دیگ٥ کا٠ال ظ٨ب قغم_

٢ صؼٗف دٟٝ ریعث، ای٢ صؼٗف ة٥ ٤ْ٠ای ای٢ ة٨د ک٥ دیگ٥ ٠ضغودیحی ةؼای ةا٦ٟ ةا ای

 ة٨د٨١٣ن ٣غاقث

 ة٥ ١٦ی٢ ٤٠اؿتث ٠یع٨ام ی٥ ٣٨١٧٠ی ةگیؼم، اٝتح٥ دٝیٜ امٞیف ٠ْؼٗی ج٨ا ّؽیؽم_

ی٥ ٝتع٤غ کٟ ر٣گ زدم ک٥ اٝ٘ؼد او٠غ ؿ١حٟ و ٢٠ رو چـت٣٨غ ة٥ ظ٨دش. جا ظ٨اؿحٟ 

 ٦ام ٣كـث،  اّحؼاوی ةک٤ٟ ٝب ٦اش روی ٝب

اون ٝب ٦اش رو جک٨ن ٠یغاد وٝی ٢٠ ةی صؼکث ق٨ک٥ ایـحاده ة٨دم، از ٗكاری ک٥ ة٥ 

 ک١ؼم وارد کؼدم ٨ْٞ٠م ة٨د ١٦ؼا٦ی 

٣کؼدن ٢٠ ظیٞی ة٥ ٠ػاٚف ظ٨ش ٣ی٠٨غه. جا ظ٨اؿحٟ پـف ةؽ٣ٟ ٗکؼی ز٨ٞم رو گؼٗث، 

 ةایغ ةا ؿیاؿث رٗحار ٠یکؼدم، ةا ای٢ ٗکؼ 

صاٟٝ داقث ة٧ٟ ٠یع٨رد، از ظ٨دم، از ای٢ ٝب ٦ا، از ای٢  ٢٠ ٦ٟ آروم ١٦ؼا٦یف کؼدم.

 زـٟ. صؾ ٠یکؼدم ةٕه ٠ذٜ ی٥ اؿح٘ؼاغ 

ج٨ی گ٨ٞم ز١ِ قغه ة٨د و ة٧ٟ صاٝث ج٨٧و ٠یغاد. ظ٨اة٣٨غجٟ رو ٠تٜ وٝی ١٦ی٢ ک٥ 

 دؿحف رو ٝتاؿٟ ٣كـث صؾ کؼدم کٜ ٠ْغم ا

٣ـحٟ اون صسٟ از ةٕه و٠غ ج٨ د٤٦ٟ. ٨ٗری ٦ٞف دادم و دوییغم ج٨ دؿحك٨یی، ةاالظؼه ج٨

 و دروغ و ٣٘ؼت رو یک زا ةاال ةیارم.
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صؾ ٠یکؼدم ؿتک قغه ة٨دم و آزاد.مغای قؼوی٢ ج٨ گ٨قٟ ٠یپیچیغ ک٥ ةا ٣گؼا٣ی صاٟٝ 

 رو ٠یپؼؿیغ ا٠ا ٢٠ ةی و٥٘ٚ ّٙ ٠یؽدم و 

اٝ٘ؼد ٦ٟ از اون ور روی در ٠یک٨ةیغ. یکٟ ک٥ صاٟٝ ة٧حؼ قغ چ٤غ ٠كث اب ؿؼد ة٥ م٨رجٟ 

 زدم

 ظ٨ةٟ_

گ٘ح٤ٟ ةاّخ آروم گؼٗح٢ قؼوی٢ و اٝ٘ؼد قغ. ٜٚ٘ در رو ةاز کؼدم و ةی صال  "ظ٨ةٟ"

 او٠غم ةیؼون ک٥ اٝ٘ؼد درزا گؼٗححٟ ج٨ ةٛٞف

 چی قغه ّؽیؽم؟ صاٝث ظ٨ة٥؟_

 ١٣یغو٣ٟ ی٨٧ چٟ قغ، قایغ ٠ـ٨١م قغم_

 ز٣گ ٠یؽ٣ٟ دکحؼ ةیاد _

 ٥٣ ٥٣ ظ٨ةٟ، یکٟ دراز ةکكٟ ة٧حؼ ٠یكٟ_

 ١ٌ٠ئ٤ی؟_

 او٨٦م_

 پؾ ةیا جا اجاٚث ةتؼ٠ث_

درصاٝی ک٥ از ةازوم ج٨ ةٛٞف ٣گ٧ٟ داقح٥ ة٨د وارد اجاٟٚ قغیٟ ک٥ گػاقححٟ رو جعث و 

 پیك٣٨یٟ رو ١ّیٙ ة٨ؿیغ

 زود ظ٨ب ق٨...ٗؼدا قب ١٧٠ی٥_

روم رو ةؼگؼدو٣غم ؿ١ث پ٤سؼه و چیؽی ٣گ٘حٟ. ةا مغای در ی٥ ٣٘ؾ کال٥ٗ وار کكیغم و 

 ٤غ دا٣ی٥ ج٨ی زام جک٨ن ظ٨ردم، ةْغ از چ
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از ج٨ی ک١غم ة٨ٞز آرویؼ رو ةؼداقحٟ و دوةاره ظ٨دم رو ا٣غاظحٟ رو جعث. دٟٝ ظیٞی ةؼاش 

 ج٤گ قغه ة٨د. درصاٝی ک٥ ة٨ٞزش رو 

ة٨ ٠یکؼدم قؼوع کؼدم ة٥ گؼی٥ کؼدن، ٦ؽارجا صؾ ٠عحٖٞ ج٨ دٟٝ ة٨د، دٝح٤گی، جؼس، 

 اؿحؼس، ّكٙ...صغاٜٚ ظ٨ةیف ای٥٤ ک٥ 

 . ٗؼدا ٠یتی١٤ف.... ٗؼدا..

 

 آرا٠ف                                                             

 

ص٨م٥ٞ ام دیگ٥ ظیٞی ظیٞی ؿؼ رٗح٥ ة٨د، ةٛی٥ ام ک٥ ٠اجٟ گؼٗح٥ چـتیغه ة٨دن ة٥ 

 کا٠پی٨جؼ ٦ا. در صاٝی ک٥ ٠ذٜ ةچ٥ ٦ا ةپؼ ةپؼ 

 ؼه قغ ة٠ٟ٧یکؼدم رٗحٟ ؿ١ث اجاق قؼوی٢ و در رو ةاز کؼدم ک٥ ص٥ٝ٨ ة٥ ک١ؼ ق٨ک٥ ظی

 واْٚا چؼا در ١٣یؽ٣ی؟_

اوو ظب صاال ٚتال٣ٟ ی٥ ةار ةا ص٥ٝ٨ دیغ٠ث دیگ٥، ةْغش ٦ٟ چیؽی ٣غاری ک٥ چ٧ار جا _

 گ٨قث و چؼةی٥

 ةا ٔؼور ّىالجف رو ٤٠ٛته کؼد و ة٥ رظٟ کكیغ.

 ة٥ ای٢ ٦ا ٠یگی گ٨قث و چؼةی؟ _

ةپؼ ک٤ان رٗحٟ ٚتٜ از ای٢ ک٥ ةع٨ام ٠ض٨ش ةكٟ ٣گا٦ٟ رو ازش گؼٗحٟ و دوةاره ةپؼ 

 ؿ١حف

 چیکار ٠یکؼدی؟ چیکار ٠یکؼدی؟ چیکار ٠یکؼدی؟_
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 وااای ی٥ ٣٘ؾ ةگیؼ ٠ٕؽم رٗث_

 ظب ةگ٨ دیگ٥_

 داقحٟ ٝتاس ٦ام رو ةؼای ٣٨١٧٠ی ةا١ٝاؿک٥ ا٠كب ا٠اده ٠یکؼدم_

 کغوم ٣٨١٧٠ی؟ _

 ٣٨١٧٠ی آٝ٘ؼد_

 ةا ٦یسان )یی٥( ة٤ٞغی گ٘حٟ

 ی٤ْی آرام ٦ٟ ٦ـث؟_

_٥٠٨ْٞ٠ 

 ٤٠ٟ ةیام، ج٨رو ظغا ج٨رو ظغا_

 دی٨و٥٣ قغی؟ درؿح٥ ک٥ ٥١٦ ٠اؿک ٠یؽ٢٣ وٝی اگ٥ یک درمغ ٨ٝ ةؼیٟ چی؟_

 ٨ٝ ١٣یؼیٟ_

 صحی اگ٥ ٢٠ ٚت٨ل ک٤ٟ آروان ٚت٨ل ١٣یک٥٤_

 پؾ ٠یؼم راویف ک٤ٟ_

 دوییغم ؿ١ث در اجاٚف ک٥ ةا ٦ٜ قؼوع کؼد ٝتاس پ٨قیغن و دوییغن پكث ؿؼم

 ؼ ک٢ ٠یگٟآرا٠ف...آرا٠ف متؼ ک٢...مت_

ةی ج٨ز٥ ة٥ صؼٗف در اجاق اروان رو ةاز کؼدم ک٥ از دیغن مض٥٤ رو ة٥ روم چكٟ ٦ام 

 گكاد قغ. دالرام ظیٞی قیک پكث ة٥ 

آروان ةی٢ پا٦ای اون ٣كـح٥ ة٨د و در صاٝی ک٥ ؿؼش رو ة٥ ؿی٥٤ اروان جکی٥ داده ة٨د 

 ةا٦ٟ کحاب ٠یع٣٨غن ک٥ اٝتح٥ ة٥ ٌٖٝ در 
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 کال ة٧ٟ ریعث. آروان ک٥ ة٥ ظ٨دش او٠غ ةا صؼص داد زد: ةاز کؼدن ٢٠ اؿحایٞك٨ن

 در ةؽن_

 ٥ّ ظب چؼا داد ٠یؽ٣ی؟_

ظ٨اؿث چیؽی ة٧ٟ ةگ٥ ا٠ا وؿي راه پكی٨١ن قغ و ٗٛي ةا صؼص دؿحی ة٥ م٨رجف 

 کكیغ. ٝتع٤غ پ٤٧ی زدم و دوییغم و پؼیغم رو 

 جعحك٨ن 

 ٤٠ٟ ٠یام_

 کسا؟_

 ٣٨١٧٠ی ا٠كب_

ی٨٧ ٣گا٦ف رو چؼظ٣٨غ ؿ١ث قؼوی٢ ک٥ قؼوی٢ ةا ٦ٜ  آروان ٠حْسب ة٧ٟ ظیؼه قغ وٝی

 گ٘ث:

 ة٥ ظغا ٗکؼ ١٣یکؼدم گیؼ ةغه_

آروان ةا صؼص ک٘كف رو از روی ز٠ی٢ ةؼداقث و پؼت کؼد ؿ١ث قؼوی٢ ک٥ زا ظاٝی 

 داد. دالرام ةا اظٟ ٣گا٦ف رو ةی٤ك٨ن 

 رد و ةغل کؼد

 کغوم ٣٨١٧٠ی؟_

 ٨ٗری ةؼگكحٟ ؿ١حف

 ارام ٦ٟ ٦ـثاٝ٘ؼد ی٥ ٣٨١٧٠ی گؼٗح٥ ک٥ _

 دالرام ةؼگكث ؿ١ث آروان و  ؿ٨اٝی مغاش کؼد
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 ٠یع٨اؿحٟ ة٧ث ةگٟ_

 ٠ا ٦ٟ ٠یایٟ_

 گ٘ث و ادا٥٠ داد: "٨٣چی"ةا ای٢ صؼف دالرام اروان 

 ٦یچی گٜ ة٨د ة٥ ؿتؽه ٣یؽ آراؿح٥ قغ_

 دالرام دوةاره ةا جاکییغ صؼٗف رو جکؼار کؼد.

 ق١ا٦ا ٦یچ زا ١٣یای٢_

 آروان_

 دالرام_

 ةا کكیغه قغن ةازوم ةؼگكحٟ ؿ١ث قؼوی٢

 وٟٝ ک٢ ةتی٤ٟ واؿ٥ چی دؿحٟ رو ٠یکكی؟_

 ٦یؾ صؼف ٣ؽن ةتی٤ٟ ظؼاب کار_

 در اجاٚف رو ةاز کؼد و ةؼدجٟ داظٜ

 واؿ٥ چی ظؼاب کارم؟ ظب ٠یع٨ام ةیام_

 ٦یچی ٣گ٨ ٦یچی_

 ٢٠ ٠یع٨ا..._

ٟ ٣ن٥٘ ة٥٣٨١. ی٨٧یی کكیغجٟ ج٨ ةٛٞف و ظ٨دش رو ا٣غاظث رو جعث ک٥ ةاّخ قغ صؼٗ

 اوٝف ق٨ک٥ ة٧ف ظیؼه قغم ا٠ا ة٥ ظ٨دم 

 ک٥ او٠غم قؼوع کؼدم ة٥ زد٣ف جا وٟٝ ک٥٤
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 وٟٝ ک٢...وٟٝ ک٢ ةتی٤ٟ_

 ٦ییؾ ا٣ٛغر وول ٣ع٨ر_

 ظب وٟٝ ک٢ دیگ٥ _

 ١٣یع٨ام_

 قؼویی٢_

 ز٦ؼ٠ار ةگیؼ ةع٨اب دیگ٥ _

 ةی ادب_

 ة٤ٞغ قغ... ةْغ ٦ٟ ةا صؼص ؿؼم رو ة٥ ؿی٥٤ ٠ضک١ف ک٨ةیغم ک٥ مغای ظ٤غه اش

 

 دالرام                                                                

 

 ٤٠ٟ ةایغ ةتؼی_

 ةی ج٨ز٥ ة٥ صؼٟٗ در صاٝی ک٥ از ةازوم آروم ة٥ ؿ١ث جعث ٠یکك٣٨غجٟ گ٘ث:

 ةْغا صؼف ٠یؽ٣یٟ رازتف، االن ة٥ کحاب ظ٣٨غ٨١٣ن ادا٥٠ ٠یغیٟ_

 ةازوم رو ةا وؼب از دؿحف کكیغم ةیؼون

 ةْغ٣ی در کار ٣یـث االن رازتف صؼف ٠یؽ٣یٟ_

دالرام، ّؽیؽم، ٢٠ االن کال٥ٗ ام. کٞی کار رو ؿؼم ریعح٥، از ١٦ك٨ن زدم پاقغم او٠غم _

 پیكث دو دٚی٥ٛ آروم ةكٟ، پؾ ة٥ زای 
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 ای٢ ک٥ ج٨ام ی٥ دٝیٜ ةؼای ّنتی قغ٣ٟ ةكی، ٠ذٜ اؿ١ث دٟٝ رو آروم ک٢

 ةا صؼص پام رو ک٨ةیغم رو ز٠ی٢ و داد زدم:

 ١٣یع٨ام...٢٠ رو ا٠كب ٠یتؼی یا ٥٣؟_

 گ٘ث "٥٣"ای٤تار آروان ٦ٟ از ک٨ره در رٗث و ةا داد 

 پؾ ٢٠ ٠یؼم_

١٦ی٢ ک٥ ظ٨اؿحٟ ةؼم ةازوم رو آروم کكیغ ک٥ ٚغم ٦ام ة٥ ّٛب ةؼگكث. چكٟ ٦اش رو 

 ةـح٥ ة٨د و ةا صؼص ٣٘ؾ ٦ای ١ّیٙ 

ز چ٤غ دا٣ی٥ چكٟ ٦اش رو ةاز کؼد و ٣گا٦ف رو ج٨ی چكٟ ٦ای اقکیٟ ٠یکكیغ. ةْغ ا

 دوظث

 ةاق٥...٠یتؼ٠ث_

 ةا ٦یسان ٝتع٤غ ةؽرگی رو روی ٝتٟ ٣ك٣٨غم

 ٨ٗری ذوق زده ٣ك٨، قؼط داره _

 چ٥ قؼًی؟_

یک، ة٥ ٦یچ ٨٤ّان ٠اؿکث رو در ١٣یاری. دو، از ٢٠ دور ١٣یكی. ؿ٥، ای٢ ٣کح٥ ٦ا رو _

 غی٦ٟ ة٥ آرا٠ف ج٨ویش ٠ی

 ةاق٥ ةاق٥ ٚت٥ٝ٨_

 دالرام ٗٛي دٟٝ ٠یع٨اد یکی از ای٢ کار ٦ارو ا٣سام ن..._

 ٥٣ ٥٣ ٥٣ ة٥ ظغا ة٥ ١٦ف ١ّٜ ٠یک٤ٟ، ١٦ی٢ ک٥ از دور ٦ٟ ةتی١٤ف ةؼام کاٗی٥_
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ی٥ چ٤غ دا٣ی٥ ای ظیؼه قغ ة٧ٟ و ی٨٧ ة٥ ارو٠ی کكیغجٟ ج٨ ةٛٞف و ؿؼش رو ةی٢ ٨٠ ٦ام 

 ٗؼو ةؼد

 كٟ. اگ٥ ی٥ روز ٣تاقی واْٚا دی٨و٥٣ ٠یكٟدیگ٥ ٣گ٨ ٠یؼم، دی٨و٥٣ ٠ی_

 ٦ـحٟ، ١٦یك٥ پیكحٟ_

 گؼد٣ف رو ة٨ؿیغم و صؼٟٗ رو ادا٥٠ دادم:

کاش زود جؼ ج٨١م ةك٥ ای٢ ٠ازؼا ٦ا، ی٥ ز٣غگی آرو٠ی رو پیغا ک٤یٟ، ةغون ٦یچ جؼس و _

 اؿحؼؿی

دواج اون روز ٦ٟ ٠یاد. ٠یؼیٟ ظ٥٣٨ ٢٠، روی ارج٘اع، پایی٤ف ٦ٟ دریا، ٨١٦ن زا ٦ٟ از_

 ٠یک٤یٟ و کٞی ةچ٥ ٦ای ٚغ و ٣یٟ ٚغ ة٥ 

 د٣یا ٠یاریٟ

 اروم ظ٤غیغم و زدم ة٥ ق٣٨ف

 دی٨و٥٣_

 ؿؼش رو ةؼد ؿ١ث گ٨قٟ و ةا ٨١٦ن مغای ةٟ و ٚك٤گف ز٠ؽ٥٠ کؼد:

 دی٨و٥٣ ام...دی٨و٥٣ ج٨ام...ٗٛي ج٨..._

 

 آرام                                                                

 

ة٥ ظ٨دم ج٨ آی٥٤ ظیؼه قغم. ٨٠ ٦ای ٣ار٣سیٟ ة٥ ًؼز ٠ا٦ؼا٥٣ ا٠ا کا٠ال ؿاده ای گ٨ز٥ ای 

 ز١ِ قغه ة٨د. ٠اؿکٟ رو ک٥ ٠یکؾ 
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ر٣گ ٗیؼوزه ای ٝتاؿٟ و ًالیی ة٨د از روی ٠یؽ ةؼداقحٟ و روی م٨رجٟ ةـحٟ. ١٣یغو٣ٟ 

 ج٨ی ای٢ دوره ز٥٣٨٠ وٚحی ٦یچ کغوم 

 ن چی٥؟ظ٨د واْٚی٨١ن ٣یـحیٟ دیگ٥ ٠اؿک زد

 ّؽیؽم؟_

ةا مغای آٝ٘ؼد ةؼگكحٟ ؿ١حف و از دیغن ٝتع٤غش ٣اظغاگاه ٢٠ ٦ٟ ٝتع٤غ زدم. یک ٣گاه 

 از ةاال جا پایی٢ ة٧ٟ ا٣غاظث و ةا قی٘حگی در 

 صاٝی ک٥ دؿحٟ رو گؼٗح٥ ة٨د یک دور آروم چؼظ٣٨غجٟ

 درؿث ٠ذٜ یک پؼ٣ـؾ قغی_

 ٨٤١٠ن_

 ظ٤غیغ و ةازوش رو ؿ١حٟ گؼٗث

 ٨٣؟اٗحعار ٠یغیغ ةا_

ةا ظساٝث دؿحٟ رو دور ةازوش ص٥ٛٞ کؼدم. از ٥١٦ ةیكحؼ دٟٝ ٠یع٨اؿث آرویؼ و آرا٠ف و 

 دالرام رو ةتی٤ٟ. دوجایی از پ٥ٞ ٦ا 

او٠غیٟ پایی٢، ج١ام ص٨اؿٟ پی ای٢ ة٨د ک٥ قایغ ةح٣٨ٟ آرویؼ رو ةتی٤ٟ ا٠ا ا٣گار ٨٤٦ز ٣ی٠٨غه 

 ة٨دن. امال ص٨اؿٟ ة٥ ٗىای دور و 

٢٠ رو ةا ٦یسان ة٥ ٨١٧٠ن ٦ا ٠ْؼٗی ٠یکؼد و ٢٠ ٗٛي ٣گا٦ٟ رو اًؼاٟٗ ٣ت٨د. آٝ٘ؼد 

 دوظح٥ ة٨دم ة٥ در، ی٤ْی او٣ٟ ة٥ ا٣غازه ٢٠ 

دٝف ج٤گ قغه؟ امال ة٥ ٢٠ ٗکؼ ٠یک٥٤؟ ؿؼ و مغا ٦ا و دود ؿیگار ةاّخ قغه ة٨د صاٝث 

 ج٨٧و ةگیؼم یا قایغ ٦ٟ از اؿحؼس و 

 ف٦ٜ دیغن آرویؼ. ةا مغای آٝ٘ؼد ٣گا٦ٟ رو دوظحٟ ة٧
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 ظ٨ةی ّؽیؽ دٟٝ؟_

 اره اره_

 ظیٞی ظیٞی ظ٨قگٜ قغی_

ةا ٝتع٤غ ةؼگكحٟ ؿ١حف. کؼواجف ک٥ ٦ٟ ر٣گ ٝتاس ٢٠ ة٨د یکٟ کر قغه ة٨د. جک ظ٤غه 

 ای کؼدم و ماٗف کؼدم

 ج٨ام ظیٞی ظ٨قحیپ قغی اٝتح٥ ة٥ قؼط ای٢ ک٥ ص٨اؿث ة٥ کؼواجث ةاق٥_

 او٣ٟ ظ٤غیغ و دؿحٟ رو ة٨ؿیغ

 ظا٠٨٣ٟ ص٨اؿف ٦ـث دیگ٥_

ةا ق٤یغن ک٥١ٞ ظا٠٨٣ٟ ٝتع٤غ از روی ٝتٟ پاك قغ و دؿحٟ رو از روی کؼواجف ةؼداقحٟ. 

 ٥٣ ٢٠ ظا٨٣م آٝ٘ؼد ٣ت٨دم، ٢٠ ٗٛي ظا٨٣م 

 آرویؼ ة٨دم، زـ١ٟ ة٥ ٣ا٠ف ة٨د و صاال....ٚٞتٟ. درزا ظ٨دم رو کكیغم ّٛب

 چی قغ؟_

 ٦یچی ٗٛي ی٨٧...ی٨٧ ؿؼم گیر رٗث_

 ٠یع٨ای یکٟ اؿحؼاصث ک٤ی؟_

 ٥٣ ن..._

ةا دیغن آروان صؼٟٗ ٣ن٥٘ ٣٨٠غ. وارد ک٥ قغ ٠اؿکف رو روی م٨رجف ةـث، دظحؼ 

 ک٤اریف ةا ای٢ ٨٠ ٦ای ٨٧ٚه ای کـی زؽ 

دالرام ١٣یح٥٣٨ ةاق٥. وای ک٥ چٛغر دٟٝ پؼ ٠یکكیغ ةؼای ةٜٛ کؼد٣ك٨ن. پكث ة٤غش 

 قؼوی٢ و آرا٠ف ٦ٟ وارد قغن، چٛغر ا٠كب 



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 128

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

٣غم ة٥ در، از ٦یسان دیغن آرویؼ ٣٘ؾ ج٨ی ؿی٤ٟ صتؾ ظ٨قگٜ جؼ قغن. ةا ذوق ظیؼه ٨٠

 قغه ة٨د. ةا دیغ٣ف ٣٘ـٟ رو ٗؼؿحادم 

ةیؼون صحی ةا اون ٠اؿک ٦ٟ ٠یح٣٨ـحٟ جكعیل ةغم ظ٨دق٥. ١٦ی٢ ک٥ او٠غم ٝتع٤غ 

 ةؽ٣ٟ ةا دیغن دؿث دظحؼ ٣ا آق٤ایی ک٥ ج٨ی 

ن ٦ٟ ةی صؼف دؿحف ة٨د ظكکٟ زد. ؿؼش رو ای٨٤ر و اون ور چؼظ٣٨غ و ةا دیغن ٢٠ او

 ٗٛي ظیؼه قغ ة٧ٟ. ٚٞتٟ قکـث، ظ٨رد 

قغ، پؾ ٥١٦ چی اٝکی ة٨د؟ ٥١٦ اون ج٨ز٥ ٦ا ١٦ف ی٥ ٠كث دروغ ة٨د. ةاز ٦ٟ گ٨ل 

 ظ٨ردی آرام اص١ٙ، ةاز ٦ٟ دروغ ٦اش رو 

ةاور کؼدی. ٢٠ ظؼ رو ةگ٨ ٗکؼ ٠یکؼدم ةؼاش ١٧٠ٟ، ٤ْٝث ة٥ ٢٠. اٝ٘ؼد ک٥ ةؼای ظ٨ش 

  او٠غ گ٨یی رٗث ؿ١حك٨ن ٨ٗری

 ةؼگكحٟ جا ةؼم اجاٟٚ ک٥ مغام کؼد. ةا درد چكٟ ٦ام رو ةـحٟ و ؿؼ زام ٣٨٠غم

 ّؽیؽم؟_

 ی٥ ٝتع٤غ ٠ن٨٤ّی روی ٝتٟ ٣ك٣٨غم و ةؼگكحٟ ؿ١حف 

 زا٣ٟ؟_

 ةیا ة٥ آروا٤٣ی٢ ٦ا ظ٨ش او٠غ ةگیٟ_

 آروم ةا٦اش ة٥ ؿ١حك٨ن ١٦ؼاه قغم

 ظب آروان رو ک٥ ٠یك٤اؿی_

 اقاره اش رو ؿ١ث دالرام گؼٗث.

 ك٨ن ٦ٟ دوؿث دظحؼش آ٣اؿحازیا ٦ـح٢ای _
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 ای٤تار اقاره اش رو ؿ١ث قؼوی٢ و آرا٠ف گؼٗث.

 قؼوی٢ و دوؿث دظحؼش ٠ارجا_

 و در ٧٣ایث دؿحف رو ؿ١ث آرویؼ و اون دظحؼه گؼٗث 

 ای٢ ٦ٟ ک٥ اٚا آرویؼ و دوؿث دظحؼش ؿ٨ٗی_

دالرام یکی یکی ة٥ ١٦ك٨ن دؿث دادم و ةا کٞی دٝح٤گی ٝض٥ُ ای ک٨جاه دؿث آرا٠ف و 

 رو ٗك٨ردم. اون دظحؼه ؿ٨ٗی ٦ٟ ةا ّك٨ه 

ای صال ة٧ٟ زن ة٧ٟ دؿث داد. در ٧٣ایث دؿث ؿؼدم رو ج٨ی دؿث گؼم آرویؼ گػاقحٟ. 

 ةی صؼف ة٥ ٦ٟ ظیؼه قغه ة٨دیٟ ک٥ یک 

ٌٚؼه اقک از چك١ٟ پایی٢ ریعث. اقکی ک٥ ٗٛي چكٟ ٦ای اون قکارش کؼد. ٨ٗری 

 دؿحٟ رو کكیغم ّٛب و اقکٟ رو پاك 

کؼدم. ةْغ ٦ٟ ةغون ای٤ک٥ ٣گا٦ی ة٧ف ة٤غازم رٗحٟ ؿ١ث ٠یؽم. دالرام ٝتع٤غ آرا٠ف 

 ةعكف رو روی ٝتف ٣ك٣٨غ. ٦ؼ ز٨ری ة٨د 

ٝب ٦ام رو از ٦ٟ ةاز کؼدم و چیؽی قتی٥ ٝتع٤غ جض٨یٞف دادم ک٥ دؿحی دور ک١ؼم ص٥ٛٞ 

 قغ.

 ّكٙ آٝ٘ؼد چیؽی ١٣یع٨اد؟_

 ٥٣ ّؽیؽم ٨٤١٠ن_

 وْیٖ ٠یكی ٦ا چؼا چیؽی ١٣یع٨ری؟ داری_

 ٠یحؼؿٟ دوةاره ٠ْغم ة٧ٟ ةؼیؽه و صاٝث ج٨٧و ةگیؼم_

 ٗؼدا دیگ٥ واْٚا ةایغ ز٣گ ةؽ٣ٟ دکحؼ ةیاد_
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 اروم ظ٤غیغم

 صاال جا ٗؼدا_

 ةا ا٤٦گ آرو٠ی ک٥ ج٨ی ؿا٢ٝ پیچیغ ٥١٦ زوج ٦ا دؿث ج٨ دؿث رٗح٢ وؿي 

 ٠ا ٦ٟ ةؼیٟ؟_

 ٠یك٥ ای٢ د٥ْٗ رو چكٟ پ٨قی ک٤ی؟ ٢٠ ظیٞی ظـح٥ ام_

 ی ٦٨٠ام رو ة٨ؿیغرو

 ةاق٥ ظ٨قگٟٞ، ١٣یع٨ام ةؼای اظؼ قب ظـح٥ ةاقی_

ةا جؼس زل زدم ج٨ی چكٟ ٦اش، اگؼ ا٠كب ٣ٛكٟ ١ّٞی ٣ك٥ چی؟ اگ٥ اٝ٘ؼد واْٚا ة٥ 

 ظ٨اؿح٥ اش ةؼؿ٥...ی٥ ٣٘ؾ ١ّیٙ کكیغم و 

ة٥ زور ٗکؼ ٦ای ٤٠٘ی ذ٤٦ٟ رو ریعحٟ ةیؼون. ةؼگكحٟ ؿ١ث ز١ْیحی ک٥ داقح٢ 

 دیغن مض٥٤ رو ة٥ روم ة٤غ دٟٝ ٠یؼٚنیغن ا٠ا ةا 

پاره قغ. آرویؼ و دظحؼه در صال ة٨ؿیغن ٦ٟ ة٨دن. آرویؼ درزا دظحؼه رو ٦ٜ داد و 

 ظ٨اؿث چیؽی ةگ٥ ک٥ ٣گا٦ف ة٥ ٢٠ ظ٨رد، 

٨ٗری ز١ْیث رو ک٤ار زدم و از پ٥ٞ ٦ام دوییغم ةاال و وارد اوٝی٢ اجاق قغم. ا٣ٛغر اصـاس 

 . ظ٘گی ٠یکؼدم ک٥ درزا رٗحٟ ج٨ جؼاس

دور و ورم رو ةا گیسی ٣گاه ٠یکؼدم و ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٠یؽدم. ی٨٧ ٠کخ کؼدم، ا٣گار جازه ٠ٕؽم ة٥ 

 زؼیان اٗحاد ک٥ االن چی دیغم چ٨ن 

درزا ةٕىٟ جؼکیغ و اقک ٦ام ظ٨دق٨ن رو روی گ٣٨ٟ ازاد کؼدن. ةا دؿث ٦ایی ک٥ از 

 پكث روی پ٨ٞ٧م ٣كـث ةا ٦ٜ اقک ٦ام 
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ای٢ ٌّؼ...٠گ٥ ٠یك٥ ای٢ ة٨ رو ٣ك٤اؿٟ؟ ٠گ٥ ٠یك٥ ٌّؼی رو از جؼس اٝ٘ؼد پؾ زدم...وٝی 

 ک٥ ٨٤٦ز روی اون ة٨ٞز ؿ٘یغی ک٥ 

 ة٧ٟ داده ة٨د ٦ـث رو ٣ك٤اؿٟ؟

 ّنتا٣ی؟_

 ةا صؼص اقک ٦ام رو پؾ زدم و ةغون ای٢ ک٥ ةؼگؼدم ؿ١حف ز٨اب دادم:

 ٥٣ چؼا ّنتا٣ی ةاقٟ؟ دوؿث دظحؼت رو ة٨ؿیغی دیگ٥_

 ر قغم ةا یک دظحؼ ةیام ک٥ اٝ٘ؼد ة٧ٟ قک ٣ک٢٠٥٤ ٣ت٨ؿیغ٠ف اون ة٨ؿیغ. ٠ست٨_

 ةؼگكحٟ ؿ١حف و اروم ٦ٞف دادم

 واؿ٥ چی ة٧ٟ ج٨ویش ٠یغی؟ ٦ا؟ ة٥ ٢٠ چ٥؟ ٠گ٥ ٢٠ کی ام؟_

 ظ٨اؿحٟ ةؼم ک٥ دوةاره از پكث ٠ضکٟ ةٟٛٞ کؼد و دم گ٨قٟ ز٠ؽ٥٠ وار گ٘ث:

 ج٨ زن ٤٠ی_

و صاال ٠یگ٘ث زن ٤٠ی؟ ةا ّنتا٣یث دوةاره ظكٟ ةی پایا٣ی وز٨دم رو گؼٗث. ةازی ٠یغاد 

 ٦ٞف دادم و ای٢ ةار قؼوع کؼدم ة٥ 

 داد زدن.

 ٢٠ زن ج٨ ٣یـحٟ، ٦یر وٚث ٦ٟ ٣ت٨دم، ٣ع٨ا١٦ٟ ة٨د_

جا ظ٨اؿحٟ ةؼم ٠ضکٟ ةازوم رو کكیغ و ک٨ةیغجٟ ج٨ دی٨ار ک٥ از درد ٣٘ـٟ رٗث. ةا صؼص 

 ا٠ا مغای اروم ٝب زد:

 چك١ث ة٥ آٝ٘ؼد ظ٨رده ٨٦ا ةؼت داقح٥؟  حی آره؟چی٥؟ قیؼ قغی...ک٥ زن ٢٠ ٣یـ_
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آره آره امال ای٤ی ک٥ ٠یگی درؿح٥ چ٨ن آٝ٘ؼد ٦ؼچی ةاق٥ ٠ذٜ ج٨ا ٨ّوی ظیا٣ث کار _

 ٣یـث...

 دؿحف رو ة٥ ٤ْ٠ای زدن آورد ةاال ک٥ ٨ٗری ج٤غ ج٤غ ةا داد گ٘حٟ:

 ةؽن...٠ذٜ ١٦یك٥ ٗٛي ةؽن، کار دیگ٥ ای زؽ زدن و دروغ گ٘ح٢ ةٞغ ٣یـحی_

 ون ٦ٟ ٠ذٜ ٢٠ مغاش رو ةؼد ةاال.ا

 ٢٠ پغر پغر ؿگ ج٨ رو در ٠یارم آرام... از ای٤سا ةیای ةیؼون ز٣غه ات ١٣یؽارم_

 ٦یچ ٌٔٞی ١٣یح٣٨ی ةک٤ی_

ةا ؿ٨ظح٢ یک ًؼف م٨رجٟ و پؼت قغ٣ٟ روی ز٠ی٢ ة٧ث زده دؿحٟ رو روی زای 

 کكیغش گػاقحٟ.

 ٢٠ ٦یچ ٌٔٞی ١٣یح٣٨ٟ ةک٤ٟ؟ ٦ا؟ _

 ةا مغای آروان ةؼگكحٟ ؿ١حف

 چ٥ ٌٔٞی داری ٠یک٤ی آرویؼ؟_

آروان درزا دوییغ ؿ١ث آرویؼ و قؼوی٢ ٦ٟ ٣كـث ک٤ارم و ٢٠ رو کكیغ ج٨ ةٛٞف ک٥ 

 درزا زدم زیؼ گؼی٥. قؼوی٢ در صاٝی ک٥ 

 ج٨ ةٛٞف ة٨دم ی٥ ٣گاه ة٧ٟ کؼد و ةا داد ةؼگكث ؿ١ث آرویؼ.

و گ٨ق٥ دی٨ار گیؼ اوردی ک٥ زورت رو ة٥ رظف ةیك٨ْر روا٣ی چ٥ ٠ؼگح٥؟ دظحؼه ةیچاره ر_

 ةکكی؟

اون ظ٨دش ظ٨ب ٠یغو٥٣ چ٥ ٌٔٞی کؼده. ای٢ چک ک١ك٥...٨ّوی ةؼای ٢٠ زة٨ن _

 دراورده
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 آروان ٠ذٜ ارویؼ داد زد:

 ةؾ ک٢_

ةا کالٗگی ی٥ دؿث ة٥ م٨رجف کكیغ ا٠ا ی٨٧ ظیؽ ةؼداقث ؿ١حٟ ک٥ آروان درزا 

 ؼد چـتیغجف. آرویؼ در صاٝی ک٥ جالش ٠یک

آروان رو پـف ةؽ٥٣ ا٣گكث اقاره اش رو ج٧غیغوار ؿ١حٟ گؼٗث ک٥ ةا گؼی٥ ةیكحؼ ة٥ 

 قؼوی٢ چـتیغم.

آرام ٗٛي دٟٝ ٠یع٨اد دؿث از پا ظٌا ک٤ی، دٟٝ ٠یع٨اد یادت ةؼه واؿ٥ چ٥ کاری او٠غی _

 ای٤سا

 مغاش رو ة٤ٞغ جؼ کؼد :

اون ٨٠ِٚ ة٥ ٠ؼگ ظ٨دت ٚـٟ ک٥ از ز٣٨ٟ دٟٝ ٠یع٨اد ٌٔٞی ک٥ ٣تایغ ةک٤ی رو ةک٤ی _

 ةؼام ٧٠ٟ جؼی ا٣ٛغر ٠یؽ١٣ث، ا٣ٛغر 

 ٠یؽ١٣ث ک٥ جا اظؼ ١ّؼت ز٠ی٢ گیؼ ٨١٦ن ١ّارجی ک٥ ز٣غا٣ی ة٨دی ةكی

 ةْغ ٦ٟ درزا ةا آروان از جؼاس رٗث ةیؼون ک٥ مغای گؼی٥ ام ة٤ٞغ جؼ قغ.

 ٦ییؾ اروم ّؽیؽم...اروم ةاش_

 ظـح٥ قغم دیگ٥ ١٣یکكٟ_

 ام رو ة٨ؿیغ.روی ٦٨٠

٠یغو٣ٟ...٠یغو٣ٟ. ج٨١م ٠یك٥، ةاالظؼه ٥١٦ چی ج٨١م ٠یك٥. آرویؼ اظالٚف ١٦ی٢ ز٨ری٥. _

 ّنتی٥ وٝی ةاور ک٢ ٦یچی زؽ ّكٙ 

 ج٨ دٝف ٣یـث، ای٢ ٠غ...
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ةا ؿاکث قغن ی٨٧ییف ٠حْسب ةؼگكحٟ ؿ١ث زایی ک٥ ٣گاه ٠یکؼد ا٠ا ةا دیغن آٝ٘ؼد ک٥ 

 ٢٠ ج٨ی اجاق رو ة٥ رویی یا ٨١٦ن اجاق 

 ة٨د ق٨ک٥ و ٨ٗری از زام ة٤ٞغ قغم.

 صح١ا د٣تاٟٝ ٠یگؼده_

 جا ظ٨اؿحٟ ةؼم ٠چ دؿحٟ رو گؼٗث و ةؼگؼدو٣غجٟ ؿ١ث ظ٨دش

 ای٤س٨ری ةؼی ٠ی٥١٧٘_

 ةْغم ی٥ جیک٥ از ٦٨٠ام رو ریعث ؿ١حی ک٥ آرویؼ زده ة٨د. آروم و ک٨جاه ةٛٞف کؼدم

 ازت ٣٨٤١٠ٟ_

 ی٥ چك١ک زد. 

 کاری ٣کؼدم...ةؼو_

ةؼگكحٟ ةؼم ةا دیغن مض٥٤  رو ة٥ روم ظكکٟ زد. آٝ٘ؼد رٗح٥ ة٨د ةاال ؿؼ ک١غم ١٦ی٢ ک٥ 

 و دٚیٛا ٦ٟ داقث ةا جْسب ة٥ ة٨ٞز 

٠ؼدو٥٣ آرویؼ ٣گاه ٠یکؼد. ةغةعث قغی آرام، ةغةعث قغی. ٨ٗری اقک ج٨ی چكٟ ٦ام 

 ز٨قیغ، ١٣یغو٣ٟ چٟ قغه ة٨د ک٥ جا جٛی ة٥ 

 ج٨ٚی ٠یع٨رد اقکٟ در ٠ی٠٨غ.

 غ؟ آرام؟ چی ق_

 ةؼگكحٟ ؿ١ث قؼوی٢ ک٥ ٦ٟ ز٠ان یک اقک از چك١ٟ روی گ٥٣٨ ام ؿؼازیؼ قغ

 ةغةعث قغم_

 ی٤ْی چ...._
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ٚتٜ از ای٢ ک٥ ةؽارم صؼٗف رو ادا٥٠ ةغه دوییغم ؿ١ث اجاٟٚ و در ٣یٟ ةاز رو کا٠ال ةاز کؼدم 

 ک٥ آٝ٘ؼد ةؼگكث ؿ١حٟ.

 ارا٠ٟ؟ کسا ة٨دی؟_

 یغم.ةا اؿحؼس رٗحٟ ؿ١حف و ة٨ٞز رو از دؿحف کك

 ت...ج٨ اجاق ٨١٧٠ن ة٨دم. ی٨٧ صاٟٝ ةغ قغ دیگ٥ ٣ح٣٨ـحٟ جا اجاق ظ٨دم ةیام_

 چؼا ٢٠ رو مغا ٣کؼدی؟ ة٧حؼی االن؟ _

 ظ٨ةٟ ّؽیؽم_

 ای٢ ة٨ٞز ٠ال کی٥؟_

 ای٢؟ م...٠ال آرا٠ك٥_

 اظ٥ ة٨ی ٌّؼ ٠ؼدو٥٣ ٠یغه_

 درصاٝی ک٥ ١ّیٙ ج٨ ٗکؼ رٗح٥ ة٨د ادا٥٠ داد:

 ٌّؼش ٦ٟ آق٤اس_

 آرا٠ف ٌّؼ ٠ؼدو٥٣ اؿح٘اده ٠یک٥٤، قایغ واؿ٥ ٨١٦ن ةؼات آق٤اس _

 ١٣یغو٣ٟ قایغ...ةؼیٟ پایی٢_

ظ٨اؿث ةؼه ؿ١ث پ٥ٞ ٦ا ک٥ ةازوش رو آروم کكیغم. ةا ٝتع٤غ ةؼگكث ؿ١حٟ و ٣گاه 

 ؿ٨اٝیف رو ة٧ٟ دوظث.

 ز٣٨ٟ_

 از ٣٨١٧٠ی ظـح٥ قغم، دٟٝ ٠یع٨اد ةؼیٟ ی٥ زایی ک٥ ٗٛي ظ٨دم و ظ٨دت ةاقیٟ_

 ا ای٢ صؼٟٗ ٝتع٤غش ٧٠ؼة٨ن جؼ قغ.ة
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٦ؼچی ج٨ ةع٨ای ّؽیؽ دٟٝ. ٗٛي اگؼ ٣اراصث ١٣یكی ی٥ ؿؼ ةؼم پایی٢ ةا آروان و ةچ٥ ٦ا _

 ظغاصاُٗی ک٤ٟ. ٠ذٜ ای٤ک٥ دارن ٠یؼن

 ةاق٥ ّؽیؽم_

 ظب پؾ ج٨ ةؼو ج٨ اجاق ٢٠ جا ةیام_

 ٥٣ اجاق ج٨ ٥٣_

 پؾ کسا؟_

صاٝی ک٥ گ٨ق٥ ٝتٟ رو گاز ٠یگؼٗحٟ دور آروم رٗحٟ ؿ١حف و دؿث ٦ام رو ةا ٣٨ٝغی در 

 گؼد٣ف گػاقحٟ

 ی٥ زای ظاص، ی٥ زایی ک٥ ٔیؼ از ظ٨دت ٦یچکؾ ٣ؼٗح٥ ةاق٥_

 ؿؼش رو ةؼد ؿ١ث گ٨قٟ

 دوؿث داری ةؼیٟ اجاق کارم؟_

 ةا ٝتع٤غ دٝؼةایی ؿؼم رو جک٨ن دادم ک٥ کٞیغی رو از زیتف دراورد و ؿ١حٟ گؼٗث

 ةؼو جا ٢٠ ةیام_

 ش گؼٗحٟ و گ٣٨ف رو ة٨ؿیغم ک٥ قؼوع کؼد ة٥ ظ٤غیغنذوق زده کٞیغ رو از

 ةؼو قی٣٨ٌک_

ی٥ چك١ک ة٧ف زدم و ةْغ از رٗح٤ف ٢٠ ٦ٟ ة٥ ؿ١ث اجاق کارش راه اٗحادم ک٥ مغای 

 ّنتا٣ی آرویؼ ج٨ی ٦غؿث ٠ع٘ی ج٨ی 

 گ٨قٟ پیچیغ

 چ٥ ٌٔٞی داری ٠یک٤ی ج٨؟ ٦ا؟ _
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 ة٥ ج٨ ٦یچ رةٌی ٣غاره_

 ٠یع٨ای ةیام ةاال ة٧ث ة٣٨١٧ٟ٘ چی ة٥ ٢٠ رةي داره چی رةي ٣غا..._

 ٚتٜ از ای٢ ک٥ صؼٗف کا٠ٜ ةك٥ مغای آروان ة٤ٞغ قغ:

 ةغه ٢٠ ةتی٤ٟ ٥ّ، ٣كـح٢ د٨ّا ٠یک٢٤ ج٨ ای٢ ووْیث...آرام زان ٨٠و٨ع چی٥؟  _

 ٠یع٨ام ا٠كب ای٢ ٣ٛك٥ ٤ْٝحی رو ج٨١م ک٤ٟ_

 ث ةغون ةؼ٣ا٥٠ جن١یٟ ٣گیؼظ٨ب رازتف ٗکؼ کؼدی؟ از روی ّنتا٣ی_

 ٥٣ ظ٨ب ٠یغو٣ٟ دارم چیکار ٠یک٤ٟ_

 ٠ا ص٨اؿ٨١ن ة٧ث ٦ـث، ٣گؼان ٦یچی ٣تاش _

 ج١ام ّنتا٣یحٟ یک ةاره ٗؼوکف کؼد و ةٕه زاش رو گؼٗث. ةا ٨١٦ن ةٕه ٝب زدم:

 ٠یك٥ ةا دالرام و ارا٠ف صؼف ةؽ٣ٟ؟_

 آره آره صح١ا_

 م رو جکی٥ زدم ة٥ دی٨ار و ایـحادم.ةا پیچیغن مغای دالرام ج٨ گ٨قٟ ٨١٦ن زا ةازو

 آرا٠ٟ؟ _

 ظیٞی دوؿح٨ن دارم، ٠یغو٣یغ دیگ٥ ٥٣؟  _

 ٠ا ٦ٟ دوؿث داریٟ ظ٨ا٦ؼی، ٚؼة٣٨ث ةكٟ_

 ای٤تار مغای آرا٠ف او٠غ:

 ٠یغو٣یٟ ک٥ ٨٠ٗٙ ٠یكی ّكٟٛ، ٠ا ة٧ث ای١ان داریٟ_

 م٨رجٟ از ةٕه ج٨ ٦ٟ ز١ِ قغ
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 زود ةیا ظ٥٣٨، ٤٠حُؼجیٟ_

 و ةٕىٟ رو ٨ٚرت دادم.ؿؼم رو جک٨ن دادم 

 ظیٞی زود ٠یام...دیگ٥ ةایغ ةؼم االن ٦اس ک٥ آٝ٘ؼد ةؼگؼده_

ةْغ از ظغاُٗی وارد اجاق آٝ٘ؼد قغم و ٨ٗری ٚؼص ظ٨اب آوری ک٥ از ج٨ی دارو ٦اش 

 ةؼداقح٥ ة٨دم رو ةا ی٥ وؿی٥ٞ ؿ٘ث پ٨در 

٦ٟ ز٠ان کؼدم و ریعحٟ ج٨ قیك٥ ٠كؼوةف. یکٟ ک٥ صٜ قغ ج٨ی دوجا ٝی٨ان ریعح١ف ک٥ 

 در ةاز قغ. ةا ٝتع٤غ ٝی٨ان ٠كؼوب رو 

 گؼٗحٟ ؿ١حف

 ة٥ ؿال٠حی_

 ة٥ ؿال٠حیث ّكٙ ٢٠_

ةْغ ٦ٟ درزا ٝی٨ا٣ف رو ؿؼ کكیغ. ٢٠ ٦ٟ دم ٝتٟ ٣گ٥ داقحٟ و یس٨رایی ٗٛي ادای 

 ظ٨ردن دراوردم ک٥ قک ٣ک٥٤. ظ٨دم ٦ٟ ١٣یغو٣ٟ 

کا٠ال ٠ـث قغه ة٨د. ٝی٨ان ةْغی رو چ٤غ٠ی٢ ٝی٨ا٣ی ة٨د ک٥ ة٧ف ٠یغادم وٝی دیگ٥ 

 گؼٗحٟ ؿ١حف ک٥ ةا گیسی و مغایی ک٥ قٜ و 

 کكیغه قغه ة٨د ز٨اب داد:

 او٠ٟ ١ّؼم ةـ٥...١٣یع٨ام ا٣ٛغر ٠ـث ةكٟ ک٥ ٗؼدا چیؽی از ا٠كب یادم ٣یاد_

 ٣٘ـٟ رو ؿ٤گی٢ ٗؼؿحادم ةیؼون

 ا٠كب ٦یچ وٚث ٗؼا٨٠ش ١٣یك٥، ٣گؼان ٣تاش_

 ٨ز ٣ن٘ف رو ٦ٟ ٣ع٨رده ة٨د ک٥ ةا ظ٤غه ٝی٨ان رو اورد پایی٢.و ٝی٨ان رو دادم ة٧ف. ٤٦
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 ةیا ةازی ک٤یٟ_

 ٢٠ ٦ٟ ظ٤غیغم 

 چ٥ ةازی؟_

 او٠ٟ ج٨ ةگ٨_

ظب یک ةٌؼی رو ٠یچؼظ٣٨یٟ ؿؼش ة٥ ٦ؼکی اٗحاد ةایغ اون کاری ک٥ ًؼف ٠ٛاةٞف _

 ٠یگ٥ رو ا٣سام ةغه...ظ٨ة٥؟ 

 ٚت٥ٝ٨_

ؼی ظ٨رد. در زا گػاقح١ف رو ٠یؽ گؼد ٣گا٦ٟ رو دور اجاق چؼظ٣٨غم ک٥ چك١ٟ ة٥ یک ةٌ

 ةی٨١٤ن و چؼظ٣٨غ٠ف ک٥ ؿؼش ة٥ 

٢٠ اٗحاد. ةا صؼص چكٟ ٦ام رو روی ٦ٟ ٗك٨ردم. ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ؿؼم رو اوردم ةاال ةا 

 اؿحؼس ة٧ف ظیؼه قغم.

 ظ٤غیغ و ةا ٨١٦ن مغای کكیغه ٝب زد:

 دا٤٠ث رو در ةیار_

ة٧ف. ٤ْٝحی...ةا ةٕه دؿحٟ رو ةؼدم ؿ١ث ةا ای٢ صؼٗف چكٟ ٦ای گكاد قغم رو دوظحٟ 

 دا٤٠ٟ و زیپف رو ةاز کؼدم، ی٥ ٣٘ؾ 

١ّیٙ کكیغم دؿحٟ رو از روش ول کؼدم. ١٦ؼاه ةا اٗحادن دا٤٠ٟ ٌٚؼه اقک ق٨ری روی 

 ٝب ٦ای ظكک قغه ام چکیغ. آٝ٘ؼد ةا 

 ٣گا٦ی ک٥ پؼ از قی٘حگی ة٨د ة٧ٟ ظیؼه قغه ة٨د

 ظیٞی ظیٞی ظ٨قگٞی_
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زاش ٨١٦ن ٨ًری ة٥ ؿ١ث ةٌؼی رٗحٟ ا٠ا ١٦ی٢ ک٥ رؿیغم ة٥ ٠یؽ  چیؽی ٣گ٘حٟ و ة٥

 آٝ٘ؼد ٠چ دؿحٟ رو کكیغ ک٥ اٗحادم رو پاش

 آٝ٘ؼد چیکار ٠یک٤ی؟_

 ؿؼش رو ٗؼو ةؼد ج٨ی گؼد٣ٟ و در ٨١٦ن ٦ی٢ ٦٨٠ام رو ةاز کؼد

 ج٨ چیکار ٠یک٤ی؟ ٨٦وم؟ دی٨و٣ٟ کؼدی دظحؼ_

ٟ ک١اکان ؿؼش ةی٢ ٨٠ ٦ای ةاز قغه ةا ةٕه در صاٝی ک٥ ة٥ ؿٖٛ ٣گاه ٠یکؼدم و اون ٦

 ام ة٨د ز٠ؽ٥٠ کؼدم:

 داریٟ ةاز ٠یک٤یٟ، اذیث ٣ک٢ دیگ٥_

 ظب چؼا ةازی رو ٣تؼیٟ ی٥ زای ة٧حؼ؟_

 اّحؼاض گ٥٣٨ اؿ١ف رو مغا زدم. 

 ةاق٥...ةاق٥ ّكٟٛ، ادا٥٠ ةغیٟ، ا٠ا ٢٠ واْٚا داره ظ٨اةٟ ٠یگیؼه_

ةؼام ٠ذٜ یک ؿال ٠یگػقث. ٗٛي ج٨ ٨ٗری ةٌؼی رو چؼظ٣٨غم. ٦ؼ یک دوری ک٥ ٠یؽد 

 دٟٝ دّا ٠یکؼدم ک٥ دوةاره ة٧ٟ ٣ی٘ح٥. ةا 

 ایـحادن ؿؼ ةٌؼی ة٥ ؿ١ث آٝ٘ؼد ٝتع٤غ ةؽرگی روی ٝتٟ قکٜ گؼٗث.

 ةگ٨ ّؽیؽم_

 او١٠ٟ ر٠ؽ اون گاوم٤غوق رو ة٧ٟ ةگ٨_

 ةا ٠ـحی ظ٤غیغ

 ر٠ؽ اون رو ٠یع٨ای چیکار وروزک؟_

 ةا ّك٨ه ة٧ف ٣ؽدیک جؼ قغم
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 ، ای٢ اظؼی٢ دور ةازی ة٥ قؼط ای٢ ک٥ ر٠ؽش رو ةگیةگ٨ دیگ٥_

 ةازم ظ٤غیغ

 متؼ ک٢ یادم ةیاد_

٦ٟ ز٠ان ةا صؼٗف ؿؼش رو گػاقث روی ٠چ دؿحف ک٥ روی ٠یؽ ة٨د. ٣ک٥٤ ظ٨اةف ةتؼه. 

 مغای آرو٠ف ک٥ ٦ؼ ٝض٥ُ ةیكحؼ از 

 ٚتٜ جضیٞیٜ ٠یؼٗث ج٨ی ٗىای اجاق پیچیغ:

 نغ و ٦كحاد و چ٧ارا١٠ٟ ةیـث و چ٧ار...٦٘حاد و قیف...٧٣_

و در ٧٣ایث از قٜ قغن ةغ٣ف ٨ْٞ٠م قغ ک٥ ظ٨اةف ةؼده. ةا ظ٨ش صاٝی و ٣ا ةاوری رٗحٟ 

 ؿ١ث گاوم٤غوق و ر٠ؽی ک٥ گ٘ح٥ ة٨د 

 رو زدم ک٥...

 

 دالرام                                                                 

 

آظ٥ ةازی دیگ٥ چی٥ ج٨ ای٢ ٨٠ْٚیث؟. ةا  ةا اؿحؼس ظیؼه قغه ة٨دیٟ ة٥ م٘ض٥ ٠ا٣یح٨ر،

 چؼظیغن ةٌؼی و اٗحاد٣ف ة٥ دالرام ق٨ک٥ 

 دؿحٟ رو روی د٤٦ٟ گػاقحٟ و آروان ٦ٟ ٤ْٝحی زیؼ ٝب ز٠ؽ٥٠ کؼد.

 دا٤٠ث رو در ةیار _

ةا ای٢ صؼف آٝ٘ؼد چكٟ ٦ام گكاد قغ و ظیؼه ٣٨٠غم ة٥ ٠ا٣یح٨ر. ١٦ی٢ یک ز٥ٞ١ کاٗی 

 ةك٥. ةا داد از ة٨د جا آرویؼ ة٥ کٜ دی٨و٥٣ 
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 زاش ة٤ٞغ قغ و ٝی٨ا٣ف رو پؼت کؼد ج٨ دی٨ار و ةْغ ٦ٟ ةٛی٥ وؿایٜ.

_...٥٣...٥٣...٥٣ 

 آروان ةا صؼص ٠ذٜ ظ٨دش داد زد:

 ٤ْٝحی آروم ةاش_

آرویؼ ٠ذٜ یک گؼگ گؼؿ٥٤ ص٥ٞ١ کؼد ؿ١ث آروان و ی٥ٛ اش رو ج٨ی ٠كحف ٗك٨رد. ةا 

 جؼس ظ٨اؿحٟ ةؼم ؿ١حك٨ن ک٥ ةا صؼٗی 

 ک٥ آرویؼ ةا داد زد پا٦ام ة٥ ز٠ی٢ چـتیغ.

 زن ٢٠ ٚؼاره ز٨ٞی یک ٠ؼد دیگ٥ ٝعث ةك٥ اون وٚث ج٨ ٠یگی آروم ةاش؟ _

 ؿک٨ت ؿ٤گی٤ی اجاق رو گؼٗث. اوٝی٢ کـی ک٥ ةا ٨١٦ن ق٨ك ة٥ صؼف او٠غ آرا٠ف ة٨د.

 ...ز٣ث؟_

 و ةْغ از اون قؼوی٢:

 ی٤ْی چی آرویؼ؟_

كٟ دؿث ٦اش رو ٠كث کؼده ة٨د. آرا٠ف ةا ق٨ك ا٠ا آرویؼ ٦یچی ١٣یگ٘ث و ٗٛي ةا ظ

 رٗث ؿ١حف و آروم ٦ٞف داد.

 ج٨ چیکار کؼدی؟_

 وٚحی ةا ؿک٨ت آرویؼ ٨٠از٥ قغ ای٢ ةار ٠ضکٟ جؼ ٦ٞف داد و داد زد:

 ج٨ ة٥ چ٥ صٛی ة٥ ظ٨ا٦ؼ ٢٠ دؿث زدی؟ _

 آرا٠ف آرویؼ رو ٦ٜ ٠یغاد ا٠ا آرویؼ ٗٛي ةا ظكٟ چكٟ ٦اش رو ةـح٥ ة٨د.

 دؿث زدی کذاٗث؟  ة٥ ظ٨ا٦ؼم_
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 و ی٨٧ آرویؼ ٨ٗران کؼد و داد ز٣ان رٗث ؿ١ث آرا٠ف 

 اره اره...٢٠ ة٧ف دؿث زدم، آرام ز٥١٣...زن ٥٤٠ ١٧ٗیغی؟_

ا٣ٛغر ة٤ٞغ داد ٠یؽد ک٥ صؾ ٠یکؼدم پؼده گ٨قٟ واْٚا داره از ٦ٟ ةاز ٠یك٥. ج٨ ز٣غگیٟ 

 ٦یچکؾ رو ا٣ٛغر ّنتا٣ی ٣غیغه ة٨دم. صحی 

در ةؼاةؼ ٦یچکؾ کٟ ١٣یاورد و ١٣یحؼؿیغ االن وصكث زده چـتیغه آرا٠كی ک٥ ٦یچ وٚث 

 ة٨د ة٥ دی٨ار.

 ای٢ ک٥ آرام زن ٥٤٠ ة٥ ٦یچ کؾ رةٌی ٣غاره_

رو ٠یگ٘ث کیت٨رد کا٠پی٨جؼ رو پؼت کؼد ؿ١ث دی٨ار ک٥ اگؼ  "٣غاره"در صاٝی ک٥ ک٥١ٞ 

 آرا٠ف ةا زیٓ زا ظاٝی ١٣یغاد ٌْٚا 

ؼس زیٕی کكیغم و ظ٨اؿحٟ ؿ١ث آرا٠ف ةؼم ک٥ چیؽی از م٨رجف ةاٚی ١٣ی٣٨١غ. از ج

 آروان ٠ضکٟ ٣گ٧ٟ داقث. دوةاره آرویؼ ةا 

 ٨١٦ن ج٢ُ مغا ٚغم ةؼداقث ؿ١ث آرا٠ف ک٥ ای٢ ةار قؼوی٢ ز٨ٞی آرا٠ف ایـحاد.

 ١٧ٗیغی یا یک ز٨ر دیگ٥ ة٧ث ة٣٨١٧ٟ٘؟_

 آرویؼ ةـ٥...صٙ ٣غاری ة٥ آرا٠ف ٣ؽدیک ةكی_

 اون ٦ٟ صٙ ٣غاره ٦ؼ زری رو ک٥ ٠یع٨اد ةؽ٥٣ _

ةا ٨١٦ن دؿث ٦ایی ک٥ از ّنتا٣یث ٠یٞؼزیغ ؿیگاری روق٢ کؼد و گػاقث گ٨ق٥ ٝتف. 

 آروان رو پؾ زدم و آرا٠ف جؼؿیغه رو 

از ةٜٛ قؼوی٢ کكیغم ج٨ ةٜٛ ظ٨دم. آرویؼ ی٥ دؿث ة٥ م٨رجف کكیغ و ؿیگار ٣ن٥٘ اش 

 رو ج٨ی زا ؿیگاری ظا٨٠ش کؼد و 
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ةؼگكث ؿ١ث ٠ا٣یح٨ر. آرام دا٤٠ف رو دراورده ة٨د و ٣كـح٥ ة٨د ز٨ٞی گاوم٤غوق ا٠ا 

 ٚتٜ از ای٢ ک٥ ةع٨ایٟ  ١٦ی٢ ک٥ ر٠ؽو زد

٠ح٨ز٥ ةكیٟ درش ةاز قغه یا ٥٣ کا٠پی٨جؼ ٦ا٨٠ن یکی یکی ظا٨٠ش قغن و ةْغ از اون ٦ٟ 

 ةؼق. جؼؿیغه آرا٠ف رو ة٥ ظ٨دم 

 ی٥ ج٨ی ٗىای جاریک اجاق پیچیغ:چـت٣٨غم. آروان و ةْغ از اون مغای ةٛ

 چعتؼه؟_

 قؼوی٢ ای٢ کا٠پی٨جؼ ٤ْٝحی رو راه ة٤غاز_

ا٠ا قؼوی٢ ةی صؼف ٗٛي زل زده ة٨د ة٥ م٘ض٥ کا٠پی٨جؼ ک٥ صاال یک ّکؾ اؿکٞث روش 

 ٠حْسب قؼوی٢ رو مغا  دیغه ٠یكغ.

 زدم. آرا٠ف ة٥ ؿ١حف رٗث 

 قؼوی٢ چی قغه؟_

 در صاٝی ک٥ زل زده ة٨د ة٥ ٠ا٣یح٨ر زیؼ ٝب ةا جؼس ز٨اب داد:

 او٠غن ؿؼأٟ_

 آروان قؼوی٢ رو از ق٣٨ف گؼٗث و ةؼگؼدو٣غ ؿ١ث ظ٨دش

 ی٤ْی چی؟ ٠ذٜ آدم صؼف ةؽن_

 چیؽی رازب ؿاز٠ان )***( ق٤یغی؟_

 آره ٥٠٨ْٞ٠_

 ٢٠...٢٠ ؿیـح١ك٨ن رو ٦ک کؼده ة٨دم، ة٥ ظغا ١٣یغو٣ٟ چس٨ری پیغام کؼدن_
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٨ ؿیـحٟ ؿاز٠ا٣ی ک٥ ٥١٦ چیؽ رو ظ٨دش ٦ک ٠یک٥٤ رو واؿ٥ ؿؼگؼ٠ی ٦ک کؼدی ج_

 اص١ٙ؟ ّٜٛ...

 ی٨٧ ةا ق٨ك ةؼگكث ؿ١ث پ٤سؼه و ةْغ از ٠کذی ک٨جاه داد زد:

 ةع٨اةیغ رو ز٠ی٢_

١٦ی٢ ک٥ ظ٨د٨٠ن رو ا٣غاظحیٟ رو ز٠ی٢ مغای قٞیک و قکـح٢ پ٤سؼه ٦ا کٜ اجاق رو 

 ا٠ا گؼٗث. ی٥ ٣٘ؾ جیؼ ا٣غازی ٠یکؼدن 

ی٨٧ مغای قٞیک ٦ا ٌِٚ قغ. چ٤غ دا٣ی٥ ای ةی صؼکث ٣٨٠غیٟ ک٥ آروان آروم آروم از 

 زاش ة٤ٞغ قغ و اؿٞض٥ اش رو دراورد و از 

ج٨ی ی٥ کك٨ دو جا دیگ٥ اؿٞض٥ ام ةؼداقث. پكث ة٤غش آرویؼ و قؼوی٢ ٦ٟ ة٤ٞغ قغن و 

 اؿٞضك٨ن رو دراوردن.

 چعتؼ قغه؟_

 ٣ٟ کكیغ.آروان ةا ٠الی١ث دؿحف رو روی گ٨

 ٦یؾ چیؽی ٣یـث، ٗٛي ای٢ اؿٞض٥ رو ةگیؼ. آرا٠ف ج٨ام ١٦ی٢ ٨ًر_

دوجا٨٠ن اؿٞض٥ رو گؼٗحیٟ و ةا ٠ؼاٚتث از اجاق او٠غیٟ ةیؼون. ٥١٦ زا جاریک ة٨د و ٗٛي ة٥ 

 ظاًؼ ٨٣ر ٠اه و ّادت کؼدن چكٟ 

 ٦ا٨٠ن ٠یح٣٨ـحیٟ راصث راه ةؼیٟ. آرویؼ ٣گا٦ف رو ةی٨١٤ن چؼظ٣٨غ

 ، کار ةا اؿٞض٥ ةٞغیغ دیگ٥؟ةایغ زغا ةكیٟ_

_٥٠٨ْٞ٠ 

٦ؼ کی اؿٞض٥ ة٥ دؿث رٗث یک ز٧ث. ٢٠ ٦ٟ از ١ّارت او٠غم ةیؼون و وارد ةاغ قغم. 

 ٣گا٦ٟ رو دور و ور چؼظ٣٨غم و وٚحی 
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چیؽی ٣غیغم رٗحٟ پكث ١ّارت. داقحٟ از ک٤ار اؿحعؼ رد ٠یكغم ک٥ ی٨٧ از جؼیٙ جن٨یؼم 

 ک٥ روی اب اٗحاده ة٨د ٠ح٨ز٥ قغم کـی 

پكث ؿؼ٥٠. ١٦ی٢ ک٥ او٠غم ةؼگؼدم ٠ضکٟ ٦ٟٞ داد ج٨ اب و جا ةع٨ام ّکؾ ا١ْٝٞی ٣ك٨ن 

 ةغم دؿحف روی ق٣٨ٟ ٣كـث و ج٨ی 

اؿحعؼ ٣گ٧ٟ داقث. ةا زیٓ زیؼ آب دؿث و پا ٠یؽدم ا٠ا مغایی ازم ةیؼون ١٣یؼٗث و زورم 

 ٦ٟ ة٥ اون ادم ١٣یؼؿیغ. کٟ کٟ دیگ٥ 

داقحٟ ٣٘ؾ کٟ ٠یاوردم و ٚ٘ـ٥ ؿی٤ٟ ة٥ درد او٠غه ة٨د، صؼکاجٟ آروم و آروم و آروم جؼ 

 قغن جا در ٧٣ایث دیگ٥ صؾ از ةغ٣ٟ رٗث. 

در صاٝی ک٥ ١ٌ٠ئ٢ ة٨دم ٠ُؼدم مغای قٞیکی او٠غ و ةْغ از اون ٦ٟ مغای اٗحادن دو ٣٘ؼ 

 ج٨ی اب ة٤ٞغ قغ و یکیك٨ن از اب 

٘ؾ ةکكٟ ا٠ا ا٣گار راه گ٨ٞم کا٠ٜ ةـح٥ ة٨د. ٗكار ٦ای کكیغجٟ  ةیؼون. دٟٝ ٠یع٨اؿث ٣

 پكث ؿؼ ١٦ی ة٥ ٚ٘ـ٥ ؿی٥٤ ام وارد ٠یكغ 

و ةْغ از اون ٦ٟ ٨٦ا ةا ٗكار ج٨ی ری٥ پؼ اةٟ ٠یپیچیغ. ا٣ٛغر ای٢ کار ادا٥٠ پیغا کؼد جا 

 ةاالظؼه اکـیژن راه ظ٨دش رو ةاز کؼد و 

غم چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم. آرویؼ ةا ٣٘ؾ ةا ؿؼ٥ٗ در صاٝی ک٥ آب ٦ای اؿحعؼ رو ةؼ ٠یگؼدو٣

 ٣٘ؾ دؿحف رو ةی٢ دوجا کحٟ٘ ٠یؽد.

 ظ٨ة٥...٣٘ؾ ةکف، ٣٘ؾ ةکف_

 یکٟ ک٥ گػقث ةاالظؼه صاٟٝ ؿؼ زاش او٠غ. ةا ةی صاٝی ةؼگكحٟ ؿ١حف 

 ازت ٣٨٤١٠ٟ، ة٥ ٨٠ِٚ رؿیغی_

 کاری ٣کؼدم. پاق٨ ةؼگؼدیٟ داظٜ، ٣ا٠ؼد ٦ا ٗؼار کؼدن _
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اٝی ک٥ ةٜٛ دؿحٟ ایـحاده ة٨د دؿحف رو دور ک١ؼم ص٥ٛٞ کؼد. کحف رو ج٤ٟ کؼد و در ص

 پا٦ام قُٜ ة٨دن و ة٥ ؿعحی ةا جکی٥ کؼدن 

 ة٧ف راه ٠یؼٗحٟ

 ظ٨ةی؟_

 گ٨ٞم و ٚ٘ـ٥ ؿی٥٤ ام ظیٞی ٠یـ٨زه_

 کٟ کٟ ة٧حؼ ٠یكی_

 ة٥ ١ّارت ک٥ رؿیغیٟ ةا یک دؿث اؿٞض٥ اش رو دراورد.

 د ج٨ آب وٚحی ٠ؼده ٦ٟٞ داد اؿٞض٥ ام ٦ٟ ةا٦ام اٗحا_

 ّیتی ٣غاره ٠ال ٢٠ ٦ـث_

آروم آروم ج٨ جاریکی راه ٠یؼٗحیٟ، ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ةاالظؼه ٗکؼی ک٥ ج٨ی ذ٤٦ٟ ة٨د رو ة٥ 

 زة٨ن اوردم

 آرویؼ؟_

 زا٣ٟ؟_

 ج٨ ة٥ آرام...ی٤ْی ج٨ و آرام..._

 زغی پؼیغ وؿي صؼٟٗ

د. چاره دیگ٥ ای ٥٣...٢٠ ة٧ف جساوز ٣کؼدم، ١٣یگٟ ة٥ ٠یٜ ظ٨دش ة٨د ا٠ا زوری ٦ٟ ٣ت٨_

 ٣غاقحیٟ، ٦ٟ اون...٦ٟ ٢٠

 ...دوؿحف داری؟_

 ةا ای٢ صؼٟٗ دؿث از راه رٗح٢ ةؼداقث و ةؼگكث ؿ١حٟ
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١٣یغو٣ٟ...ٗٛي ٠یغو٣ٟ ا٣ٛغر دٟٝ ةؼاش ج٤گ قغه ک٥ واؿ٥ یک ٝض٥ُ دیغ٣ف صاوؼم _

 ٚیغ ای٢ ٣ٛك٥ ک٨ٗحی رو ةؽ٣ٟ

 راه اٗحاد و ظ٨دش رو ة٧ٟ رؿ٣٨غ ازش ٗام٥ٞ گؼٗحٟ و ة٥ راه رٗح٤ٟ ادا٥٠ دادم ک٥ او٣ٟ ة٥

 پؾ دوؿحف داری_

چیؽی ٣گ٘ث و ؿؼش رو ا٣غاظث پایی٢. ةا مغای آروان ک٥ یکی یکی مغا٨٠ن ٠یکؼد 

 ٣گا٦ٟ رو دور را٦ؼو چؼظ٣٨غم. آرویؼ ةا 

ةا دیغن اروان ةی ج٨ز٥ ة٥ ٝتاس ٦ای ظیـٟ دوییغم ی گ٘ث ک٥ "ای٤ساییٟ"مغای ة٤ٞغ 

 ؿ١حف و ظ٨دم رو ا٣غاظحٟ ج٨ ةٛٞف. مغای اخ 

 آرو٠ف ةاّخ قغ ةا ّس٥ٞ و ٦ٜ ازش زغا ةكٟ

 چی قغه؟_

 چیؽی ٣یـث ّؽیؽم_

 آرویؼ ةا ٣گؼا٣ی او٠غ ؿ١حف

 ج٨ دؿحث جیؼ ظ٨رده؟_

 ٣گا٦ٟ رو دوةاره ؿ١حف ةؼگؼد٣غمةا ای٢ صؼٗف ٢٠ ٦ٟ ةا چكٟ ٦ای گكاد قغه 

 آره آروان؟_

 ...٥٣ ٗٛي یکٟ ١ّیٙ ظؼاقیغه_

 ةیا ةؼیٟ...ةایغ پا٣ـ١ان ةك٥_

 "١٣یع٨ام"١٦ی٢ ک٥ ظ٨اؿحٟ ةگٟ قؼوی٢ و ارا٠ف کسان مغای داد قؼوی٢ ک٥ ٠یگ٘ث 

 ة٤ٞغ قغ. آروان ةا اظٟ ٣گا٦ی ة٥ ؿ١حی ک٥ 
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 مغا او٠غه ة٨د ا٣غاظث.

 چعتؼه؟_

 ث اجاٚی ک٥ مغای قؼوی٢ او٠غه ة٨د...٨ٗری دوییغیٟ ؿ١

 

                                                                    

 

 

 _ک١ی ٚتٜ_                                                            

 

 _آرا٠ف_                                                               

 

٥ وارد یکی از اجاق ٦ا قغم ا٠ا ٨٤٦ز چ٤غ ٚغ٠ی از در ٗام٥ٞ ٣گؼٗح٥ ة٨دم ک٥ از ةا اؿٞض

 پكث یک اؿٞض٥ روی ؿؼم ٚؼار گؼٗث

 از زات جک٨ن ٣ع٨ر_

ةا اصحیاط دؿحٟ رو ة٥ ٤ْ٠ای جـٞیٟ گؼٗحٟ ةاال و ٚتٜ از ای٢ ک٥ ًؼف ة٥ ظ٨دش ةیاد ج٨ 

 یک صؼکث از ز٨ٞی اؿٞض٥ اش زا ظاٝی 

گؼد٣ف ک٥ ةا داد ة٤ٞغی ّٛب ّٛب رٗث. ظ٨اؿحٟ دوةاره ةؽ١٣ف ک٥ دادم و ٠ضکٟ زدم ج٨ 

 ةا ةاال او٠غن ؿؼش ق٨ک٥ ؿؼ زام ٣٨٠غم

 قؼوی٢؟_
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 واای ٣اٚل قغم...آظط_

 ةتی١٤ث_

١٦ی٢ ک٥ دؿحٟ رو روی گؼد٣ف گػاقحٟ یکی ةا وؼب قیك٥ جؼاس پكث ؿؼم رو 

 قکـث و وارد اجاق قغ. جا او٠غم ةؼگؼدم از ٨٠ 

٦ام کكیغ و پؼجٟ کؼد رو ز٠ی٢. ظ٨اؿث روم ظی٥١ ةؽ٥٣ ک٥ ٠ضکٟ ةا پا زدم ج٨ م٨رجف و 

 از او٣سایی ٦ٟ ک٥ چک٥١ ٦ام ج٧ف 

ظیٞی ٠ضکٟ ة٨د یارو پؼت قغ ّٛب. جا ظ٨اؿحٟ اؿٞض٥ ام رو ةؼدارم یک ٠كث ظ٨اة٣٨غ ج٨ 

 م٨رجٟ ک٥ از درد آخ ة٤ٞغی گ٘حٟ و 

غن ظ٨نِ روی دؿحٟ چكٟ ٦ام گكاد قغ و ةا ق٨ک٥ یک دؿث ة٥ گ٨ق٥ ٝتٟ کكیغم. از دی

 ق٨ك ٝب زدم:

 ظ٨ن؟ _

 و در ٧٣ایث ظكٟ اژد٦اییٟ ١٦ؼاه قغ ةا زیٓ ة٤ٞغم. 

 ٠یکك١ث ٨ّوی_

درزا ص٥ٞ١ کؼدم ؿ١حف و ةا زیٓ پؼیغم روش و دِ ةؽن. یا ٠یؽد٠ف یا گازش ٠یگؼٗحٟ. 

 اون ٠ؼجیک٥ ام ظیؼ ؿؼش ةا اون ٦یکٜ 

چكٟ ٦ام رو گؼٗح٥ ة٨د. یکغو٥٣ زدم زای صـاؿف و ٗٛي زیٓ ٠یؽد. ٚك٤گ ظ٨ن ز٨ٞ 

 کك٨ن کك٨ن ٦یکٜ گ٤غه اش رو کكیغم 

ؿ١ث جؼاس. ١٦ؼاه ةا زیٓ ة٤ٞغی ؿؼ پاش کؼدم و جا ة٥ ظ٨دش ةیاد ٦ٞف دادم ک٥ از ةاال 

 پؼت قغ ج٨ اؿحعؼ. یک چ٤غ دا٣ی٥ ةا ٣٘ؾ 
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داوری قؼوی٢ ةؼگكحٟ ٦ای ج٤غ ٣اقی از ةؽن ةؽن ٦ام ة٥ رو ة٥ رو ظیؼه قغم ک٥ ی٨٧ ةا یا

  "ییی٥"ج٨ اجاق. از دیغن ووْیحف ی٥ 

ة٤ٞغی گ٘حٟ و زدم رو گ٣٨ٟ و دوییغم ؿ١حف. ؿؼ و م٨رجف دا٨ٔن قغه ة٨د و ١٦ف 

 ظ٨ن و کت٨دی ة٨د

 قؼوی٢؟ قؼوی٢؟ قؼوی٢ ظ٨ةی؟_

 آخ دؿحٟ...دؿحٟ_

ةؼگكحٟ ؿ١ث دؿحف و ی٥ جک٨ن ک٨چیک ة٧ف دادم ک٥ از داد ة٤ٞغش ٨ْٞ٠م قغ ی٥ 

 دیغگی ؿاده ٣یـث وؼب

 در رٗح٥ دؿحث_

 واای_

 ظیٞی درد داری؟ _

 "ظیٞی"در صاٝی ک٥ م٨رجف ز١ِ قغه ة٨د ز٨اب داد 

 ة١یؼم ٢٠ ةؼات ّؽیؽم_

 ةا ای٢ صؼٟٗ ی٨٧ م٨رجف ة٥ صاٝث ١٦یك٥ ةؼگكث و ةا ٝتع٤غ قی٣٨ٌی ظیؼه قغ ة٧ٟ

 چی گ٘حی؟_

 ا١٠ٟ...٦یچی_

 چؼا ج٨ ی٥ چیؽی گ٘حی_

 ٠گ٥ ج٨ درد ٣غاقحی؟ _

 ٥٣ دیگ٥ اون ز٥ٞ١ ای ک٥ گ٘حی امال ٠ذٜ ٠ـک٢ ادؼ کؼد_
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 پؼو ٣تاش، ةضخ رو ٦ٟ ٨ّض ٣ک٢. ةایغ دؿحث رو زا ة٤غازم_

 ةا ای٢ صؼٟٗ درزا ر٣گف پؼیغ

_٥٣ ٥٣... 

 ٥ّ ٥٣ چی٥ ةا دؿث در رٗح٥ ک٥ ١٣یح٣٨ی ة٣٨١ی_

 ٠یح٣٨ٟ_

 قؼوی٢ چؼت ٣گ٨ دیگ٥ ةایغ دؿحث رو زا ة٤غازم_

 ؿؼجٛا٥٣ داد زد:

 ١٣یع٨ام_

 ع..._

ةا مغای آروان ک٥ قؼوی٢ رو مغا کؼد ةؼگكحیٟ ؿ١ث در. دالرام از دیغن قؼوی٢ ق٨ک٥ 

 ؿؼ زاش ٣٨٠غ

 یی٥ ج٨ چؼا ای٢ قکٞی قغی؟_

 ٦یچی ٣یـث گؼیٟ ٦ا٨ٝوی٥٤_

 ةا صؼص زدم ج٨ قک١ف

 در ٦ؼ صاٝحی ٠ٕؽت ةایغ ٠ـعؼه ةازی در ةیاره ٥٣؟_

 ةا ظ٤غه و درد ٝب زد: 

 ٘ح٢٠ٟ ک٥ چیؽی ٣گ_

 ی٥ چكٟ ٔؼه ة٧ف رٗحٟ و ةؼگكحٟ ؿ١ث ةٛی٥
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 ١٣یؽاره دؿحف رو زا ة٤غازم_

 آرویؼ ةا کالٗگی یک دؿث ةی٢ ٦٨٠ای ظیـف کكیغ 

 قؼوی٢ اون کا٠پی٨جؼ ٦ای ٤ْٝحی رو ٗٛي ج٨ ٠یح٣٨ی راه ة٤غازی. ة٥ ارام ٗکؼ ک٢ _

 قؼوی٢ صؼمی در صاٝی ک٥ ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٠یؽد چكٟ ٦اش رو ةـث 

 ،ةاق٥...زا ة٤غازش . ..ةاق٥  ٨٦ف._

 دؿحف رو اروم ج٨ی دؿحٟ گؼٗحٟ ک٥ م٨رجف از درد ج٨ ٦ٟ ز١ِ قغ 

 چؼا اون ؿاز٠ان رو ٦ک کؼدی؟_

 ظؼ..._

ةا زا ا٣غاظح٢ دؿحف صؼٗف رو ةا داد ة٤ٞغی ک٥ ٠یح٣٨ٟ ٚـٟ ةع٨رم ؿح٨ن ٦ای ١ّارت 

 رو ٝؼزو٣غ ادا٥٠ داد. ر٣گ و روش زرد 

ّؼق روی پیك٣٨یف ظ٨د١٣ایی ٠یکؼد. دؿحف رو ةـحٟ و ک١ک  قغه ة٨د و دو٥٣ ٦ای

 کؼدم جا از زاش ة٤ٞغ ةك٥ 

 وٚث واؿ٥ جٖٞ کؼدن ٣یـث، ةایغ کا٠پی٨جؼ ٦ا رو راه ة٤غازم_

ةا ای٢ صؼٗف ٝتع٤غ روی ٝتٟ ةؼگكث و ةا اٗحعار ة٧ف ظیؼه قغم. قؼوی٢ ج٤غ ج٤غ و ةا 

 یک دؿث کٞی ر٠ؽ و چیؽ ٠یؽ ٦ای ٠عحٖٞ 

٠یؽد ک٥ ٦یچکؾ زؽ ظ٨دش ؿؼ ازش در١٣یاورد ا٠ا ةاالظؼه کا٠پی٨جؼ روق٢ و ومٜ قغ 

 ة٥ دورةی٢ ٦ا وٝی ظتؼی از آرام ٣ت٨د. 

 ٚتٜ از ای٢ ک٥ چیؽی ةگٟ آرویؼ ةا ظ٨ش صاٝی داد زد:

 در گاوم٤غوق ةازه، ٠غارك رو ةؼداقح٥ _
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 ةا ای٢ صؼٗف ٥١٦ ةا ظ٨ش ظاٝی ٦ٟ رو ةٜٛ کؼدیٟ

 ظتؼ ٠یغم ةا ٦ٞک٨پحؼ ةؼن د٣تاٝف االن ة٥ ةچ٥ ٦ا_

ظ٨اؿحٟ ز٨اب قؼوی٢ رو ةغم ک٥ ی٨٧ از ٦غ٨ٗن ٦ا مغای وْیٖ و ٌِٚ و ومٜ قغه آرام 

 او٠غ.

 ب...ةچ٥...٦ا_

 قؼوی٢ راه رٗح٥ رو ةؼگكث و درزا ٦غ٨ٗن رو ةؼداقث

 آرام مغام رو ٠یك٨٤ی؟_

 آر...وٝی...ظی...ٝی...وْیٖ_

 ٠غارك رو ةؼداقحی؟_

 آره..._

ؼم ٧ٚؼ٠ان...ةؼو پكث ة٨م ٢٠ ٦ٟ االن ةچ٥ ٦ا رو ةا ٦ٞک٨پحؼ ٠ی٘ؼؿحٟ، ٠ح٨ز٥ د٠ث گ_

 قغی؟ 

 آره...ِٗ...ال..._

 

 

 

 

 _دالرام_                                                                 
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 ةیا ةؼیٟ دؿحث رو چک ک٤ٟ_

 ٣یازی ٣یـث، االن ةایغ ص٨اؿث ة٥ ارام ةاق٥_

ق ک٨چیکی ک٥ ةٛی٥ ج٨ش ة٨دن ا٣غاظحٟ، ٥٠٨ْٞ٠ ک٥ دٟٝ ٠یع٨اؿث پیف ٣گا٦ٟ رو ة٥ اجا

 ظ٨ا٦ؼم ةاقٟ وٝی آروان ةیكحؼ ة٥ ٢٠ ٣یاز 

 داقث. یک ٣٘ؾ ١ّیٙ کكیغم و ةؼگكحٟ ؿ١حف.

 ةؼیٟ ّؽیؽم، از ووْیث دوةاره آرام ةْغا ظتؼ ٠یگیؼم_

 وٝی..._

 ةؼیٟ_

دیغ٣ٟ ا٣گار جازه ٠ح٨ز٥ ووْیث ظیؾ و ةؼد٠ف ؿ١ث اجاٚف و ٣ك٣٨غ٠ف روی جعث. ةا 

 ظ٤غه دارم قغ ک٥ زد زیؼ ظ٤غه

 چؼا ای٤س٨ری قغی؟_

 ٢٠ ٦ٟ ظ٤غیغم و گ٘حٟ:

 ة٧حؼه امال وارد ةضذف ٣كیٟ_

 کث آرویؼ رو از دورم ةؼداقحٟ و گػاقحٟ روی م٤غٝی

 ةا ای٢ ٝتاس ٦ای ظیؾ ؿؼ٠ا ٠یع٨ری، ٝتاؿث رو ٨ّض ک٢_

 دؿحث وازب جؼه_

 ٨ّض ک٢ دالرام_

 یک چ٤غ دا٣ی٥ ای قاکی ة٧ف ظیؼه قغم

 از دؿث ج٨...ةاق٥ پؾ االن ٠یام_
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 ظ٨اؿحٟ از اجاق ةؼم ةیؼون ک٥ دؿحٟ رو کكیغ

 کسا؟_

 ٠یؼم اجاٟٚ ٝتاؿٟ رو ٨ّض ک٤ٟ دیگ٥_

 ٢٠ گ٘حٟ ةؼو اجاٚث؟ _

 ّؽیؽم پؾ چس٨ری ٝتاؿٟ رو ٨ّض ک٤ٟ؟_

 ظب از پیؼ٢٦ ٦ای ٢٠ ةؼدار_

 اظ٥..._

 ٨ش ١٣یغی؟ ةغو ةتی٤ٟدٚث کؼدی زغیغا صؼف گ_

ةْغ ٦ٟ ٦ٟٞ داد ؿ١ث ک١غش و اروم زد روی ةاؿ٤ٟ ک٥ ةا اظٟ ةؼگكحٟ ؿ١حف و زدم 

 روی دؿحف

 دٚث کؼدی زغیغا دؿحث ٦ؼز ٠یپؼه؟_

 ةا قی٤ٌث ظ٤غیغ و اةؼو ٦اش رو ةاال و پایی٢ ا٣غاظث.

 آره ظیٞی_

 پؼو_

ة٨د و یکی از ة٨ٞز ٠ؼدو٥٣ ٦ای رٗحٟ ؿ١ث ک١غ ةؽرگف ک٥ پؼ از ٝتاس ٦ای ٠عحٖٞ 

 ٠كکیف رو ةؼداقحٟ

 ٣گاه ١٣یک٤ی ٦ا_

 چكٟ_
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ةْغ ٦ٟ کٖ دؿحف رو گػاقث روی چك١ف. ةا ٝتع٤غ ة٧ف ظیؼه قغم، ر٣گ و روش 

 پؼیغه ة٨د و ٨ْٞ٠م ة٨د درد داره وٝی ة٥ 

٣اظغاگاه از صؼف ظ٨دم چكٟ ٦ام گكاد روی ظ٨دش ١٣یاره. ٗغای ای٢ ٚغ و ةاالش ةكٟ. 

 قغ و اروم زدم زیؼ ظ٤غه، پاك ظٜ قغی 

دالرام. ٝتاس ٦ای ظیـٟ رو دراوردم و ةا ص٥ٝ٨ ج٤ٟ رو ظكک کؼدم. ة٨ٞزش رو پ٨قیغم و 

 داقحٟ دک٥١ ٦اش رو ٠یتـحٟ ک٥ ی٨٧ 

 دیغم آروان ةا ٝتع٤غ ظیؼه قغه ة٧ٟ.

 یی٥ پـؼه ٦یؽ ٚؼار ة٨د ٣گا٦ٟ ٣ک٤ی_

 ٤ک٥ ک٨ر ةكٟ جا ج٨رو ٣گا٦ث ٣ک٠ٟ٤گؼ ای_

ای زیؼ ٝب گ٘حٟ. ٣كـحٟ روی جعث و ةا ٚیچی جیؼقحف رو پاره کؼدم. "ظغا ٣ک٥٤"آروم 

 ٠ذٜ ١٦یك٥ در ٦ی٢ ةعی٥ زدن و وغ 

٣٨ّ٘ی کؼدن ظٟ ة٥ اةؼو ٣یاورد. دؿحکف ٦ای الجکـٟ رو دراوردم و گػاقحٟ روی زْت٥، 

 ظ٨اؿحٟ از زام ة٤ٞغ ةكٟ ک٥ چك١ٟ ة٥ 

ظ٨رد. زای ظؼاش ٦ای ٠عحٖٞ ک٥ ٨ْٞ٠م ة٨د از ز٠ان ةچگیك٥ روی پ٨ؿحف ةغ٣ف 

 ظ٨د١٣ایی ٠یکؼد. ةا ٣اراصحی ؿؼ ا٣گكحٟ رو 

روی یکی از ظؼاش ٦ا کكیغم ک٥ ی٨٧ ٠ضکٟ ٠چ دؿحٟ رو چـتیغ. ؿؼم رو اوردم ةاال. 

 ؿؼش پایی٢ و چ٧ؼه اش ّنتی ة٨د. ة١یؼم 

ا ٚغرت دور ٠چ َؼیٟ٘ ص٥ٛٞ قغه ة٨د ٢٠ ةؼات ک٥ ا٣ٛغر ؿعحی کكیغی. دؿحف رو ک٥ ة

 ٨ًال٣ی ة٨ؿیغم ک٥ کٟ کٟ از دور ٠چٟ قٜ 

قغ. آروم ظ٨اة٣٨غ٠ف رو جعث و پا٦ام رو دو ًؼٗف گػاقحٟ و روی قک١ف ٣كـحٟ. ةی 

 و٥٘ٚ روی جک جک زظٟ ٦اش رو 
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ة٨ؿیغم، ٦یچی ١٣یگ٘ث ٗٛي ج٨ ؿک٨ت رون پام رو ٨٣ازش ٠یکؼد و ةْىی اوٚات ٦ٟ ةی٢ 

 دو٥٣ اش ٠ی٘ك٨ردش. دؿث ٦ای ٠ؼ

ةاالظؼه ٣٘ؾ ٦ای ج٤غ و ّنتیف آروم و اروم جؼ قغن. ک٤ارش دراز کكیغم و ؿؼش رو 

 روی ؿی٤ٟ گػاقحٟ ک٥ دؿث ٦اش ةا 

 ٚغرت دورم ص٥ٛٞ قغن.

 ظ٨ة٥ ک٥ ٦ـحی_

 روی ٨٠ ٦ای پؼ پكحف رو ة٨ؿیغم

 ظ٨ة٥ ک٥ ج٨ام ٦ـحی _

 چكٟ ٦ای ٝتؼیؽ از اقکف رو ج٨ی چكٟ ٦ام دوظث

 ...دی٨و٥٣ ٠یك٣ٟؼی ٦ا_

ةا ةٕه ٝتٟ رو گػاقحٟ روی ٝب ٦اش ا٠ا ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ةا ؿؼ و مغای ةچ٥ ٦ا ک٥ از 

 ةیؼون ٠ی٠٨غ از ٦ٟ دیگ٥ زغا قغیٟ...

 

 _ک١ی ٚتٜ_                                                            

 

 _آرام_                                                               

 

ةا ةاز قغن در گاوم٤غوق ٠یح٣٨ٟ ٚـٟ ةع٨رم ج٨ی چكٟ ٦ام ٨٣ر اٗكا٣ی قغ. درزا ٠غارك 

 ٦ا رو رو از ج٨ی گاوم٤غوق کكیغم 
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ةیؼون ک٥ ی٨٧ یک پاکث اٗحاد ز٨ٞم. روش ٨٣قح٥ قغه ة٨د ةؼای آروان. ک٤سکاوی ةاّخ قغ 

 پاکث رو ةاز ک٤ٟ و قؼوع ک٤ٟ ة٥ 

، االن ک٥ داری ای٢ رو ٠یع٣٨ی ١٣یغو٣ٟ چ٤غ ؿاٝح٥، صحی ١٣یغو٣ٟ آروان پـؼم"ظ٣٨غ٣ف...

 ٢٠ کسام، ٗٛي ١ٌ٠ئ٤ٟ او٣ٛغر ةؽرگ 

قغی ک٥ واْٚیث ٦ای ز٣غگیث رو ة١٧٘ی. ؿال ٦ا ٚتٜ وٚحی ٗٛي یک دظحؼ ةیـث ؿا٥ٝ 

 ة٨دم ّاقٙ پغرت آٝ٘ؼد قغم، اون ١٦یك٥ 

پای ّكٙ و دوؿث داقح٤ف ٣ـتث ة٥ ظ٨دم ظیٞی ة٧ٟ ج٨ز٥ ٠یکؼد و ٢٠ِ اص١ٙ ای٢ رو 

 ٠یػاقحٟ. ج٨ ظا٨٣اده ای ک٥ ٢٠ ةؽرگ قغه 

ة٨دم پاك ة٨دن از ٦ؼ چیؽی ٧٠ٟ جؼ ة٨د، در ٣حیس٥ آٝ٘ؼد ٦یچ ز٨ری ٣ح٣٨ـث راویٟ ةک٥٤ 

 ک٥ ةا٦ٟ راة٥ٌ داقح٥ ةاقیٟ. قؼط ٢٠ 

اال دیگ٥ ٠ال ٗٛي ازدواج ة٨د. ة٥ ًؼز ّسیتی اون ٦ٟ ٚت٨ل کؼد و ٠ا ةا ٦ٟ ّٛغ کؼدیٟ. ص

 اون ة٨دم، روصٟ، زـ١ٟ، ٥١٦ چیؽم ة٥ 

جـعیؼ اون درو٠غه ة٨د وٝی ا٣گار ی٨٧ ٥١٦ چیؽ ةؼگكث. جازه ز٣غگی اون روی ؿیا٦ف رو 

 ة٧ٟ ٣ك٨ن داد، جازه ١٧ٗیغم وؿي 

ظ٨قتعحی ١٠ک٥٤ ٥١٦ چیؽ ٨ّض ةك٥، ١٧ٗیغم اٝ٘ؼد ٦یچ وٚث دوؿحٟ ٣غاقح٥، ٗٛي 

 ٨س. از متش جك٥٤ ة٨ده، جك٥٤ زـ١ٟ و اؿیؼ ٦

جا آظؼ قب ةیؼون ة٨د و ةْغ ٦ٟ ٠ـث و پاجیٜ ةؼ ٠یگكث ظ٥٣٨. ١٦یك٥ ج٨ی ظ٨١٣٨ن 

 ة٨ی گ٤غ ٠كؼوب و ٌّؼ دظحؼ ٦ای دیگ٥ 

پؼ ة٨د. ازش ٠ح٤٘ؼ قغه ة٨دم، ظیٞی ظیٞی زیاد. جا ای٤ک٥ ج٨ رو صا٥ٞ٠ قغم. ٢٠ از ظ٨ش 

 صاٝی ج٨ پ٨ؿث ظ٨دم ١٣ی گ٤سیغ٣ٟ وٝی 
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ة٥ ةاد کحک و گ٘ث ةچ٥ ١٣یع٨اد. ٢٠ ّاقٙ ج٨ ة٨دم و ٦ؼز٨ری اون ظیٞی راصث گؼٗححٟ 

 ک٥ قغ ج٨ رو ٣گ٥ داقحٟ و ةا ٥١٦ 

٠ا٥٦ ة٨دی ک٥ یک روز ٠ذٜ ١٦یك٥ دؿث یک دظحؼ رو  ۷ةغةعحی ٦ا ؿاظحٟ. جٛؼیتا 

 گؼٗث و آورد ظ٥٣٨. وٚحی اّحؼاض کؼدم ةی 

رون قغیغ ا٣غاظححٟ از ج٨ز٥ ة٥ صا٥ٞ٠ ة٨د٣ٟ کٞی کحکٟ زد و ةغون ٗکؼ ة٥ ٨٦ای ؿؼد و ةا

 ظ٥٣٨ ةیؼون. از ٨١٦ن ٝض٥ُ ک٥ زیؼ 

ةارون در صاٝی ک٥ از ؿؼ٠ا ةازو ٦ام رو ةٜٛ کؼده ة٨دم و ٚغم ٠یؽدم جا ةؼؿٟ ة٥ ظ٥٣٨ ٠ا٠ان 

 ةاةام، ٥١٦ چی ٨ّض قغ، از ٨١٦ن 

ٝض٥ُ ة٥ ةْغ ٠ح٤٘ؼ قغم از اون ٨ّوی و ج٨یی ک٥ صامٜ ٨٦س پغرت ة٨دی. وٚحی 

 م اون ٦ا ٦ٟ کحک و ةؼگكحٟ پیف ظا٨٣اد

ؿؼک٨ٗث زدن ة٧ٟ. ز٣غگی ج٨ی ظارج از کك٨ر وٝی ةا اٗکار پ٨ؿیغه. ٗؼدای ٨١٦ن روز ٦ٟ 

 ٣ك٣٨غ٣ٟ پای ؿ٘ؼه ّٛغ ةا ٠ؼدی ک٥ 

صحی یک ةار ٦ٟ ٣غیغه ة٨د٠ف. یک ةی١ار روا٣ی ک٥ اون ٦ٟ کاری زؽ ّػاب دادن ٢٠ ةٞغ 

 ٣ت٨د. ٥١٦ ای٢ ٗكار ٦ا ةیكحؼ و ةیكحؼ 

ٟٞ کؼد ة٥ یک ةی١ار روا٣ی ٠ذٜ پغر آرویؼ و قؼوی٢، ةچ٥ ٦ایی ک٥ صامٜ ٠ح٤٘ؼ و جتغی

 جساوز و وصكی گؼی ٦ای اون ٨ّوی ة٥ 

٢٠ ة٨دن. ظ٤غه داره ک٥ ق٦٨ؼ ادم ة٥ ز٣ف جساوز ک٥٤، ٥٣؟ ٠یغو٣ٟ در صٛح٨ن ةغ کؼدم، 

 ظیٞی زیاد وٝی ةاور ک٢ ٥١٦ ای٢ ٦ا 

یکؼد ظیٞی چیؽ ٦ا االن ٗؼق داقث. جٛنیؼ او٥٣، اون آٝ٘ؼد ٨ّوی. اگ٥ اون ٣ا٠ؼدی ١٣

 ا٣حٛا٨١٠ن رو ازش ةگیؼ آروا٣ٟ، ا٣حٛام 

  "٨١١٦ن رو.
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ةا ج٨١م قغن ٣ا٥٠ ٗٛي ج٣٨ـحٟ ق٨ک٥ ظیؼه ةكٟ ة٥ رو ة٥ روم. ٠ٕؽم داقث از ٦ٟ زغا 

 ٠یكغ. ی٤ْی چی؟ پـؼ ٦ا ظ٨دق٨ن ظتؼ 

رزا ٠غارك رو دارن؟ ةا یاد آوری ٣ت٨د ز٠ان ٗکؼ ٦ای ٤٠٘ی رو از ذ٤٦ٟ پاك کؼدم و د

 ١٦ؼاه ةا پاکث ٣ا٥٠ گػاقحٟ ج٨ ک٨ٟٝ و 

رٗحٟ ةیؼون. ٦ؼکاری ٠یکؼدم کـی ز٨اةٟ رو ١٣یغاد، ا٣گار ارجتاط ة٥ کٜ ٌِٚ قغه ة٨د. 

 چ٤غ دٚی٥ٛ ای ٠ٌْٜ ایـحاده ة٨دم ک٥ ةا 

پیچیغن ؿؼ و مغای وْی٘ی ٠ح٨ز٥ ةؼٚؼاری ارجتاط قغم. ًتٙ گ٘حك٨ن ٨ٗری ة٥ ؿ١ث 

 حُؼ ٦ٞک٨پحؼ ٣٨٠غم. پكث ة٨م رٗحٟ و ٤٠

 ١٦ی٢ ک٥ ظ٨اؿحٟ ٚغ٠ی ةؼدارم مغایی از پكث ؿؼم ةاّخ قغ ؿؼ زام ظكک ةكٟ.

 از زات جک٨ن ٣ع٨ر _

ةا ق٨ك ةؼگكحٟ ّٛب. دو جا از ةادیگارد ٦ا یکٟ دور جؼ از ٢٠ ایـحاده ة٨دن و اؿٞض٥ 

 ٦اق٨ن ٦ٟ ة٥ ًؼٟٗ. آروم آروم دؿحٟ رو 

ةع٨ان ٠ح٨ز٥ ةك٢ اؿٞض٥ ام رو گؼٗحٟ ؿ١حك٨ن ةؼدم ج٨ی زیب پكحٟ و ٚتٜ از ای٢ ک٥ 

 ک٥ زغی جؼ اؿٞض٥ رو ج٨ دؿحك٨ن ٗك٨ردن

 اؿٞض٥ ات رو ة٤غاز وگؼ٥٣ قٞیک ٠یک٤یٟ_

 ٦یچ ٌٔٞی ١٣یح٣٨یغ ةک٤یغ _

 . ؿ٥ دا٣ی٥ وٚث داری جا اون ک٨ٗحی رو ة٤غازی وگؼ٥٣ قٞیک ٠یک٤یٟ...یک...دو...ؿ٥.. _

 ٤٠حُؼ قٞیکك٨ن ة٨دن ک٥ ةا داد آٝ٘ؼد ظكکٟ زد.

 قٞیک ٣ک٤یغ_

 وصكث زده اؿٞض٥ ام رو گػاقحٟ رو ؿؼم و قؼوع کؼدم ة٥ ّٛب ّٛب رٗح٢
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 آٝ٘ؼد ةگ٨ از ای٢ زا ةؼن وگؼ٥٣ ٚـٟ ٠یع٨رم ظ٨دم رو ٠یکكٟ_

 ةاق٥ ةاق٥ آروم ةاش...آروم_

ادش اول ٣ا ١ٌ٠ئ٢ ظیؼه ةؼگكث ؿ١ث اون دو ٣٘ؼ و ةا داد گ٘ث ک٥ از ای٤سا ةؼن. اٗؼ

 ٣٨٠غن ة٧ف ک٥ ةا داد دوةاره اش درزا 

 رٗح٢. 

 آرام ای٢ زا ظٌؼ٣اک٥، ظیٞی داری ٣ؽدیک ٝت٥ ٠یكی. ةیا ای٨٤ر جؼ ةؽار صؼف ةؽ٣یٟ_

 ةا ةٕه زیٓ زدم:

 ٢٠ ٗٛي ٠یع٨ام از ای٤سا ةؼم_

 ای٢ ةار اٝ٘ؼد ٦ٟ از ک٨ره در رٗث و ةا ّنتا٣یث داد زد:

 ات کٟ گػاقحٟ؟ ٠گ٥ ٢٠ چ٥١؟ ٦ا؟ چؼا؟ ٠گ٥ ٢٠ چی ةؼ_

١٣یع٨ام ةكٟ یکی ٠ذٜ ز٣ث، یکی ٠ذٜ ٠ادر آروان. ١٣یع٨ام یکی ٠ذٜ آروان ةؽاری رو _

 دؿحٟ و ٠ذٜ یک دؿح١ال پؼجٟ ک٤ی 

 ةیؼون 

ةا ق٤یغن مغای ٦ٞک٨پحؼ ک٥ ٨ْٞ٠م ة٨د داره ٣ؽدیک ٠یك٥ ةا اؿحؼس ٣گا٦ٟ رو ة٥ ّٛب 

 د ةؼگؼدو٣غم و دوةاره ةؼگكحٟ ؿ١ث آٝ٘ؼ

٤ْٝحی ٢٠ ز٨ون ة٨دم، اون دوران ٗؼق داقث. ٢٠ ّاقٛحٟ چؼا ١٣ی١٧٘ی؟ دی٨و٥٣ ةازی _

 در ٣یار آرام، امال گ٨ر ةاةا ٦ؼ چیؽی 

ک٥ از گاوم٤غوق ةؼداقحی. ٗٛي ةؼگؼد...ة٥ ظغا کاریث ٣غارم، ج١ام اج٘اق ٦ای ا٠كب رو ٦ٟ 

 ٗؼا٨٠ش ٠یک٤یٟ، ٗٛي ةؼگؼد...
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٦ٞک٨پحؼ و ةادی ک٥ ة٥ راه ا٣غاظح٥ ة٨د ةاّخ ٠یكغ  ةا ةٕه ة٧ف ظیؼه قغم. مغای ة٤ٞغ

 مغا ة٥ مغا ٣ؼؿ٥. ةا ةٕه ٝب زدم 

و درزا دوییغم ؿ١ث ٝت٥ پكث ة٨م. مغ درمغ گیؼ اٗحاد٣ٟ ة٧حؼ از چ٤غ درمغ  "٠حاؿٟ٘"

 اصح١ال ٠ؼد٣ٟ ة٨د. مغای داد ة٤ٞغ آٝ٘ؼد 

 صحی ال ة٥ الی ای٢ مغای ة٤ٞغ ٦ٟ ٚاةٜ ق٤یغن ة٨د

 آرام...٥٣..._

و ٚتٜ از ای٢ ک٥ ة٧ٟ ةؼؿ٥ پؼیغم و درؿث ج٨ آظؼی٢ ٝض٥ُ ٝت٥ ٣ؼدة٨ن ٤ًاةی رو ک٥ از 

 ٦ٞک٨پحؼ ةؼام اویؽون کؼده ة٨دن رو 

گؼٗحٟ وٝی دؿحٟ داقث ؿؼ ٠یع٨رد. ةا زیٓ جالش کؼدم زای دؿحٟ رو ٠ضکٟ جؼ ک٤ٟ. 

 اٗؼادی ٦ٟ ک٥ ج٨ی ٦ٞک٨پحؼ ة٨دن ةا ؿؼّث 

٦ٞک٨پحؼ ٠یؼؿیغم ک٥ ی٨٧ دؿحٟ از ٤ًاب ول قغ و  ٣ؼدة٨ن رو ٠یکكیغن ةاال. داقحٟ ة٥

 درؿث ج٨ اظؼی٢ ٝض٥ُ یکی از اٗؼاد ج٨ی 

٦ٞک٨پحؼ دؿحٟ رو گؼٗث و کكیغجٟ داظٜ. ةا رؿیغ٣ٟ ة٥ داظٞف چ٤غ جا ٣٘ؾ ١ّیٙ 

 کكیغم و ةی صؼکث روی کٖ ٦ٞک٨پحؼ ٣٨٠غم. 

و زا٨٣ رو ز٠ی٢ ة٨د و ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ج٨ زام ٣كـحٟ و ٣گا٦ٟ رو ة٥ ةیؼون دوظحٟ، آٝ٘ؼد د

 ةا ةٕه ة٧ٟ ظیؼه قغه ة٨د. ة٥ یاد ج١ام 

ظاًؼات ای٢ ٠غج٨١ن ٌٚؼه اقک ؿ١سی گ٣٨ٟ رو ٤١٣اك کؼد و ٦ٞک٨پحؼ دور و دور جؼ قغ. 

 ٣ا ةاورا٥٣ جکی٥ زدم ة٥ ةغ٣ف و ظیؼه 

 قغم ة٥ ق٧ؼی ک٥ زیؼ پام ٠یغرظكیغ. ج٨١م قغ، ةاالظؼه ج٨١م قغ...

ةا وارد قغ٣ٟ ة٥ داظٜ ١ّارت ةی ٠کخ دوییغم ؿ١ث آرا٠ف و ظ٨دم رو ج٨ی ةٛٞف 

 ا٣غاظحٟ. قعنی از پكث ؿؼ ةٟٛٞ کؼد ک٥ از 
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ٌّؼ ٦٨٠اش ٨ْٞ٠م ة٨د دالرا٥٠. صحی دٟٝ ١٣یع٨اؿث یک دا٣ی٥ ام از ةٛٞك٨ن ةیام ةیؼون. 

 ٠یحؼؿیغم ٠ذٜ ج١ام اون قب ٦ا ای٢ 

 ةٕه گ٣٨ٟ رو ة٨ؿیغ.ٝض٥ُ ةاز ٦ٟ ظ٨اب ةاق٥. دالرام ةا 

ةا ای٢ کار ا٣حٛام ظا٨٣اد٨٠ن رو ٦ٟ داریٟ ٠یگیؼیٟ، ٗٛي کاٗی٥ اون ٚاجٜ ٨ّوی ک٥ ةی _

 قک آٝ٘ؼد ة٨د رو ٦ٟ ةکكیٟ. ةْغش دیگ٥ 

 ٠یح٣٨یٟ ازاد ةكیٟ از ز٣سیؼ ای٢ ا٣حٛام

ةا ةٕه ؿؼم رو جک٨ن دادم و گ٣٨ف رو ة٨ؿیغم. دالرام ١٦یك٥ آدم ةعك٤غه ای ة٨ده وٝی 

 ٠ا٣ی ک٥ ةچ٥ ة٨دیٟ جا االن ٚـٟ از ز

ظ٨رد ک٥ ٦ؼ کاری ک٥ الزم ةاق٥ ةؼای گؼٗح٢ ا٣حٛام ٠ادر و پغر٨٠ن ا٣سام ٠یغه. قایغ دو 

 ٠اه پیف ٦ٟ ١٦ی٢ ٚـٟ راویف کؼد ک٥ 

 ٢٠ ةؼم ١ّارت آٝ٘ؼد. آروان ک٥ ةا ٝتع٤غ او٠غ ؿ١حٟ از ٗکؼ درو٠غم

 آرام ٠غارك_

و در ک٥ٝ٨ ام رو ةاز کؼدم. ٣ا٥٠ ک٥ ة٥ چك١ٟ ظ٨رد ةا یادآوری ٠غارك از دظحؼ ٦ا زغا قغم 

 از دادن یا ٣غاد٣ف دو دل قغم وٝی 

االن وٚحف ٣ت٨د ک٥ ١٦چی٢ چیؽی رو ٠ح٨ز٥ ةك٢. ٠غارك رو ةغون ٣ا٥٠ دادم ة٥ آروان ک٥ 

 جازه ٣گا٦ٟ ة٥ آرویؼی ظ٨رد ک٥ ةا 

ون ٣گاه و ٝتع٤غش ٝتع٤غ و ٣گاه دٝح٤گی ة٧ٟ ظیؼه قغه ة٨د. ازش دٝگیؼ ة٨دم، ا٣ٛغر ک٥ ا

 ٦ٟ ٣ح٣٨ـث ةاّخ ةك٥ ٣گا٦ٟ رو ازش 

 ٣گیؼم. قؼوی٢ در صاٝی ک٥ ةا ّس٥ٞ ک٥ٝ٨ اش رو ٠یتـث او٠غ ؿ١ح٨١ن

 زود ةاقیغ دیگ٥ ةایغ ةؼیٟ _
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 آرا٠ف ةا ّنتا٣یث ٣گا٦ف رو ةی٢ پـؼ ٦ا چؼظ٣٨غ

 کسا؟ _

یٟ ظارج از ق٧ؼ آٝ٘ؼد ٨٤٦ز ١٣یغو٥٣ ک٥ ای٢ ٣ٛك٥ ٦ا زیؼ ؿؼ ٠ا ة٨ده ةؼای ١٦ی٢ ةایغ ةؼ_

 جا ٗکؼ ک٥٤ ٠ا٨٠ریث ة٨دیٟ و از ق١ا٦ا 

ظتؼ ٣غاریٟ. ٣گ٧تان ٦ا ٦ٟ یس٨ری ٗیٟٞ ةازی ٠یک٢٤ ک٥ ا٣گار از یک ةا٣غ دیگ٥ او٠غه ة٨دن 

 ای٤سا و ق١ا رو ٗؼاری دادن

 ةا ّنتا٣یث رٗحٟ ؿ١ث آروان 

 ةـ٥ دیگ٥ ٢٠ ١٣یح٣٨ٟ از ظ٨ا٦ؼ ٦ام دور ةكٟ. ٚؼار ٠ا جا ١٦ی٢ زا ة٨د_

 آرام زان چاره ای زؽ ای٢ ٣یـث. اگؼ ١٦کاری ٣ک٤یٟ پیغاج٨ن ٠یک٢٤_

 ةا کالٗگی ی٥ دؿث ج٨ ٦٨٠ام کكیغم

 ةس٤تی٢_

 ٠ضکٟ دوةاره دظحؼ ٦ا رو ةٜٛ کؼدم

 زود ٠یتی١٤ح٨ن، ٨٠اَب ةاقیغ_

 ج٨ام ١٦ی٢ ٨ًر_

٠اقی٢ قؼوی٢ رٗث. دالرام ٦ٟ ظ٨اؿث ةؼه آرا٠ف ةا ٣اراصحی ٦٨٠ام رو ة٨ؿیغ و ؿ١ث 

 ؿ١ث آروان ک٥ وؿي راه دؿحف رو 

 گؼٗحٟ و ٣ا٥٠ رو گؼٗحٟ ز٨ٞش

 ای٢ چی٥؟_
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٠ال آروا٥٣، گ٘حٟ قایغ االن وٚحف ٣تاق٥ ای٨٤ ةع٥٣٨. دؿث ظ٨دت ةاق٥ ٦ؼ وٚث مالح _

 دیغی ٣ا٥٠ رو ة٧ف ةغه

 ةاق٥، ٠ؼؿی_

ةا ظـحگی ؿؼم رو ة٥ پكحی م٤غٝی جکی٥ گ٥٣٨ اش رو ة٨ؿیغم و ؿ٨ار ٠اقی٢ آرویؼ قغم. 

 دادم و ٣گا٦ٟ رو ة٥ ٨٦ای گؼگ و 

٠یف ةیؼون دوظحٟ جا کٟ کٟ در ادؼ گؼ٠ای ةعاری و ظـحگی ای٢ ٠غت چكٟ ٦ام روی 

 ٦ٟ اٗحاد...

 

 _آرا٠ف_                                                            

 

 ظب ظب رؿیغیٟ_

اگ٥ ةگٟ ا٣گار ة١ب  .٥ رو ةاز ک٥ از دیغن داظٞف ق٨ک٥ قغمةْغ از ای٢ صؼٗف در ظ٣٨

 جؼکیغه ة٨د دروغ ٣گ٘حٟ. ٥١٦ زا پؼ از 

ٝتاس و َؼف ٦ای ٔػا ة٨د. ةا چكٟ ٦ای گكاد قغه ٣گا٦ٟ رو اروم اروم ةؼگؼدو٣غم ؿ١ث 

 قؼوی٢. ةا دیغن ٣گا٦ٟ ة٥ زای ای٢ ک٥ 

  ظساٝث ةکك٥ ٨ٗری ٝتع٤غ دؿحپاچ٥ ای زد

 

 ظیٞی وٚح٥ ٣ی٠٨غم ای٢ زا واؿ٥ ١٦ی٢ ا٣ٛغر جؼکیغه  ا٠ٟ چیؽه...٢٠_

 ؿؼم رو از روی جاؿٖ جک٨ن دادم و رٗحٟ داظٜ
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 ظیٞی قٞعح٥ ای، ظیٞی_

 آروان و آرویؼ ٦ٟ ١٦یك٥ ١٦ی٢ رو ٠یگ٢_

 صٙ دارن، ج٨ واْٚا قٞعح٥ ای قؼوی٢ _

ة٨د رو  ةا ٚیا٥ٗ ز١ِ قغه یک ؿتغ ةؼداقحٟ و ٥١٦ ٝتاس ٦ایی ک٥ دور جا دور ظ٥٣٨ اٗحاده

 ریعحٟ ج٨ش

 ٦ی ٣كی٢ ةتی٤ٟ، َؼف ٦ایی ک٥ ج٨ش ٔػا ١ٝت٨دی رو ة٤غاز دور_

 ٥ّ ٢٠ دؿحٟ چالق قغه_

اوال ک٥ ٨٤٦ز یک دؿث ؿاٟٝ دیگ٥ داری، دو٠ا ٦ٟ ک٥ ٤٠ٟ جا ای٤سا را٤٣غگی کؼدم ظـح٥ _

 قغم. ای٢ ة٥ اون در

 ی٥ چ٤غ دا٣ی٥ ای پ٨کؼ ٗیؾ ٣گا٦ٟ کؼد و ةا ٔؼ ٔؼ از زاش ة٤ٞغ قغ

 ٨وف ةاق٥...ةاق٥پ_

ةْغ ٦ٟ قؼوع کؼد یک دؿح٥ َؼف ٦ا رو ز١ِ کؼدن. ظ٥٣٨ صغود یک ؿاّحی وٚح٨١ن رو 

 گؼٗث و واْٚا ظـح٥ ک٤٤غه ة٨د وٝی 

 ٨ّوف ٥١٦ زا ةؼق اٗحاد. ةا ظـحگی ٦ٟ ز٠ان و٨ٝ قغیٟ رو ٠تٜ 

 ٚـٟ ٠یع٨رم جا ة٥ صال ظ٣٨ٟ رو ا٣ٛغر ج١یؽ ٣غیغه ة٨دم_

آروم ظ٤غیغم، یک چ٤غ دا٣ی٥ ای ؿؼ زا٨٠ن ٣٨٠غیٟ ک٥ ی٨٧ ظٟ قغ و از زیؼ ٠یؽ دوجا 

 دؿح٥ ایکؾ ةاکؾ دراورد 

 ٠یؽ٣ی؟_

 ج٨ ةا ای٢ دؿحث چس٨ری ٠یع٨ای ةازی ک٤ی؟_
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 ةازیک٢ صؼ٥ٗ ای یک دؿح٥ ام ٠یح٥٣٨ ةازی ک٥٤ ّؽیؽم  _

 او٨٦ ٣کكی٨١ن ةاةا_

 ؼٗحٟةْغ ٦ٟ ١٦ؼاه ة٥ یک چكٟ ٔؼه دؿح٥ رو ازش گ

 چی ةؽارم؟_

 ٨ٗجتال_

 ای ة٥ چكٟ_

دؿث اول ةا اٗحعار ج١ام ٢٠ ةؼدم و قؼوی٢ ٦ٟ ةا ٚیا٥ٗ ای پ٨کؼ ظیؼه قغه ة٨د ة٥ ج٨ٞزی٨ن 

 ک٥ ةا ظ٤غه ٝپف رو کكیغم

 او٠ٟ...ٔن٥ ٣ع٨ر ٨١ّیی_

 ی٥ دور دیگ٥_

دوةاره ةازی رو قؼوع کؼدیٟ وٝی ٦ؼ چٛغر ک٥ ز٠ان ٠یگػقث قؼوی٢ ةیكحؼ داقث ة٥ 

 ؼ٣غه قغن ٠یؼٗث. از اون زایی ک٥ ؿ١ث ة

 درزا ؿ١حٟ ةؼگكث ک٥ ١٦ی٢. کؼدم مغا رو اؿ١ف ز٣ی زؼ ةا داقحٟ ٝؼژیٓ  ة٥ ةاظح٢ ا

  ٨١٦ن در ٦اش، ٝب روی گػاقحٟ رو ٝتٟ

٦ی٢ ٦ٟ زیؼ چك١ی ص٨اؿٟ ة٥ ةازی ة٨د. اوٝف ق٨ک٥ و ةی صؼکث ٣٨٠غه ة٨د وٝی ةا 

 صؼکث ٝب ٦ای ٢٠ دؿح٥ رو ول کؼد و 

٢ ٨٠ ٦ام ٗؼو ةؼد. ةؼو ، ةؼو، ةؼو و ج٨ی دروازه. ازش زغا قغم و ةا زیٓ قؼوع دؿحف رو ةی

 کؼدم ة٥ ةاال و پایی٢ پؼیغن

 گٜ...گٜ...گٜ قغ ةازم ةاظحی اٚا قؼوی٢_
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٢٠ زیٓ زیٓ ٠یکؼدم و قؼوی٢ ٗٛي ةا ق٨ك ظیؼه قغه ة٨د ة٧ٟ ا٠ا کٟ کٟ ٚیا٥ٗ اش 

 ظتیخ قغ و جا ة٥ ظ٨دم ةیام دوییغ ؿ١حٟ. یک 

 ة٤٘ف کكیغم و پا ة٥ ٗؼار گػاقحٟ ا٠ا ٨ٗری ةا یک دؿث از پكث گؼٗححٟ زیٓ

 واؿحا ةتی٤ٟ ج٥ٝ٨ ؿگ، کسا ةا ای٢ ّس٥ٞ؟ ة٨دی صاال_

 ٥ّ وٟٝ ک٢...وٟٝ ک٢ ةتی٤ٟ_

 ةا ظ٤غه، ٚیا٥ٗ قی٤ٌث ا٠یؽ و ةا١٣کی ة٥ ظ٨دش گؼٗث

 ول ک٤ٟ ة٥ ٝب ٦ات اجناٝی کؼده_

 ةا چ٤غقی ادای ّٙ زدن دراوردم

 ایی...ّٙ صاٟٝ رو ة٧ٟ زدی_

ة٤ٞغ ة٤ٞغ ظ٤غیغ و ٢٠ ج٨ دٟٝ ی٨اقکی ٚؼة٨ن مغ٥ٚ ظ٤غه ٦اش و چال ٦ای ظ٨قگٜ رو 

 گ٣٨ف رٗحٟ

 ج٨ ١٦یك٥ وٚحی ٚؼاره ةتازی ٠ؼدم رو ٠یت٨ؿی؟ _

 اگ٥ ٠ست٨ر ةكٟ اره_

 ٨ٗری اظٟ کؼد و ةا صؼص زد روی ةاؿ٤ٟ، کال ای٢ ةؼادر ٦ا ا٣گار ة٥ ای٢ کار ّادت داقح٢

 ٔٞي کؼدی، ج٨ ٗٛي صٙ داری ٢٠ رو ةت٨ؿی_

 چؼا؟ ٠گ٥ ج٨ کی ٦ـحی؟_

 ةاز ةا قی٤ٌث ظ٤غیغ

 ای ةاةا... ٢٠ ٣٨١٦ی ام ک٥ ول ک٤ف ة٥ ٝب ٦ات اجناٝی کؼده دیگ٥ _

 و ةا ٨١٦ن ٝتع٤غ قی٨ٌن ٝب ٦اش رو روی ٝب ٦ام گػاقث...
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 _دالرام_                                                                    

 

ةا رؿیغ٨١٣ن از ٠اقی٢ پیاده قغم. ظ٥٣٨ ظیٞی ظیٞی ظ٨قگٞی ة٨د، ی٥ ویالی ةؽرگ ک٥ 

 روی معؼه ؿاظح٥ قغه ة٨د و پایی٤ف ٦ٟ 

ةا ارج٘اع ٣ـتحا زیادی دریا ة٨د ک٥ اٝتح٥ جٛؼیتا وؿي ٦ای معؼه گ٨دی ماف و ٚك٤گی ة٥ 

 وز٨د او٠غه ة٨د ک٥ ظیٞی راصث ٠یكغ 

ا زا داد و ی٥ ٠ـیؼ پیچ دار از ظ٥٣٨ جا اون ٚـ١ث داقث. دوجایی وارد ظ٥٣٨ مغ ٣٘ؼ رو او٣س

 قغیٟ ک٥ ةؼگكحٟ ؿ١حف

 وؿایٜ ٦ام رو کسا ةؽارم؟ _

 اجاق ٢٠_

 وٝی..._

 ةغو ةغو ةتی٤ٟ، وٝی و ا٠ا ٣غاره_

ةْغ ٦ٟ ٦ٟٞ داد ؿ١ث اجاق ٦ای ًت٥ٛ ةاال و ةا ظـحگی ٣كـث روی جعث. ظ٨اؿحٟ 

 دؿحٟ رو کكیغ و  وؿایٜ ٦ام رو ةچی٤ٟ ک٥

 ٦ٞف قغن ة٤ٞغ ةؼای رومٓ  ٣ك٣٨غجٟ روی پاش. ةا ظ٤غه دؿحٟ رو روی ؿی٤ف گػاقحٟ و ا

 دادم

 ةچی٤ٟ رو ٦ام وؿایٜ ٠یع٨ام روانٓ  ا_

 ٠ضکٟ جؼ گؼٗححٟ
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 وٚث واؿ٥ وؿایٞث زیاده، االن ةیا یکٟ اؿحؼاصث ک٤یٟ_

٦ٟ از پكث کكیغ ةْغ ٦ٟ ةغون ای٢ ک٥ ةؽاره چیؽی ةگٟ جکی٥ ة٥ جاج جعث ٣كـث و ٢٠ 

 ج٨ ةٛٞف. ةا ارا٠ف ؿؼم رو از پكث ة٥ 

 ؿی٤ف جکی٥ دادم و ظیؼه قغم ة٥ دی٨ار رو ة٥ روم.

 ةاالظؼه داره ٥١٦ چی ج٨١م ٠یكغ_

 کؼد ز٠ؽ٥٠ ی"او٨٦م" ٠یت٨ؿیغ رو گؼد٣ٟ و ة٨د ٦٨٠ام ةی٢ ؿؼش ک٥ صاٝی در روانٓ  ا

 روان؟ٓ  االن چی ٠یك٥ ا_

 غة٨ؿ٥ اظؼش رو زد و ؿؼش رو ةؼگؼدو٣

ةایغ یک ٠غت متؼ ک٤یٟ جا قک ٦ا از روی ٠ا ؿ٥ جا ةؼداقح٥ ةك٥، ةْغ از اون ٠غارك رو _

 ٠یغم ة٥ دوجا از دوؿث ٦ام ک٥ 

 ٠یک٢٤ دؿحگیؼ رو ٦اش ٨٣چ٥ ج١ام و ٝ٘ؼدٓ  پٞیـ٢، اون ٦ا ٦ٟ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠غارك ا

 ةا جؼس ؿؼم رو ة٥ ؿعحی ةؼگؼدو٣غم ؿ١حف

 پؾ ق١ا٦ا چی؟_

 چ٤غ دا٣ی٥ ای ة٧ٟ ظیؼه ٣٨٠غ و یک ة٨ؿ٥ ؿؼیِ روی ٝب ٦ام زد.

ج٨ی ای٢ ٠غارکی ک٥ ارام اورد چیؽی ة٥ وؼر ٠ا ٣یـث چ٨ن ٥١٦ اش رازب اٝ٘ؼده، ةٛی٥ _

 ٠غارکی ٦ٟ ک٥ رازب ٠ا ة٨د رو از 

ةی٢ ةؼدیٟ. ٠ا از اوٝف ٗٛي ة٥ ٚنغ ا٣حٛام وارد ای٢ ةا٣غ قغیٟ، اره ظب ج٨ی ای٢ راه ظیٞی 

 ا ٠ست٨ر قغیٟ ةک٤یٟ. اوٝف کار ٦
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٠یع٨اؿحٟ ٤٠ٟ ظ٨دم رو ٠ْؼٗی ک٤ٟ وٝی االن دیگ٥ ز٣غگیٟ ٗؼق کؼده، االن ج٨ ٦ـحی، 

 االن دیگ٥ ةایغ ةاقٟ...ةایغ ة٣٨١ٟ

 یک ٝتع٤غ اروم زدم و زیؼ چ٣٨ف رو ة٨ؿیغم ک٥ ادا٥٠ داد:

معؼه ةْغش ٠یؼیٟ ؿؼاغ ٝتاس ّؼوس و کار ٦ای ّؼوؿی. ١٦ی٢ زا، اون ٚـ١ث پایی٢ _

 ّؼوؿی٨١ن رو ٠یگیؼیٟ، ةچ٥ ٦ا٨٠ن 

 رو ٦ٟ ١٦ی٢ زا ةؽرگ ٠یک٤یٟ

 ی٤ْی واْٚا ٠یك٥؟_

 جا وٚحی ک٥ ٢٠ و ج٨ ةا١٦یٟ ٥١٦ چی ١٠ک٥٤_

یک چ٤غ دا٣ی٥ ای ج٨ ٨١٦ن صاٝث دراز کكیغ و ةْغ ٢٠ رو از ةٛٞف کكیغ ةیؼون و از 

 زاش ة٤ٞغ قغ

 ةؼم اب ةیارم ک٥ دیگ٥ ةع٨اةیٟ_

 ٤٠ٟ ٠یام_

 ی ّؽیؽم ٠یع٨ام ةؼم از اقپؽظ٥٣٨ اب ةیارم، ةگیؼ ةع٨ابکسا ةیا_

روی ٦٨٠ام رو ة٨ؿیغ و از اجاق رٗث ةیؼون. ةا یاد آوری ٣ا٥٠ ای ک٥ ارام داده ة٨د از زام 

 ة٤ٞغ قغم و از ج٨ی کیٟ٘ ةؼ داقح١ف. 

روش ٨٣قح٥ قغه ة٨د ةؼای اروان. ةا ظ٣٨غش ةٕه ج١ام گ٨ٞم رو گؼٗح٥ ة٨د. یک ٠ؼد ة٥ 

 گی ٠یح٥٣٨ ز٣غگی یک زن رو ١٦ی٢ ؿاد

٨ّض ةک٥٤. دٟٝ ؿ٨ظث ةؼای ؿؼ٨٣قث ٠ادرش، ةؼای آروان، آروان...آروان ٠ذٜ اٝ٘ؼد ٣یـث 

 وٝی اگ٥...اگ٥ یک روز اون ٦ٟ 
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١٦چی٢ کاری ةا ٢٠ ةک٥٤ چی؟ اگ٥ اون ٦ٟ ٢٠ رو ةا یک ةچ٥ ةؽاره ةؼه چی؟ اون ٨٠ِٚ 

 چیکار ةایغ ةک٤ٟ؟ ةا صؾ مغای ٚغم ٦اش 

 ؼس ٣ا٥٠ رو گػاقحٟ ج٨ی کیٟ٘ ک٥ در ةاز قغدرزا ةا ج

 ٥ّ چؼا پاقغی؟ _

 چیؽه...٠ی...٠یع٨اؿحٟ ٝتاؿٟ رو ٨ّض ک٤ٟ_

ةْغ ٦ٟ ةؼگكحٟ ؿ١ث ک١غ و یک پیؼ٢٦ ظ٨اب ک٥ جا روی زا٨٣م ة٨د رو پ٨قیغم و پكث 

 ة٥ آروان گ٨ق٥ جعث دراز کكیغم

 دالرام چیؽی قغه؟_

_٥٣ 

کؼد ک٥ چكٟ ٦ام ةـح٥ قغ و ٌٚؼه اقکی از ةؼق رو ظا٨٠ش کؼد و از پكث ٠ضکٟ ةٟٛٞ 

 چك١ٟ روی اؿحع٨ن ةی٤یٟ و در ٧٣ایث 

روی ٝب ٦ام چکیغ. ظغایا ٢٠ ةغون ای٢ ٠ؼد ٠ی١یؼم، دووم ١٣یارم، ظغایا ج٨رو ظغا 

 ٣ؼه...وٟٝ ٣ک٥٤

 پؾ یک چیؽی قغه...ةگ٨ ّؽیؽ دٟٝ_

 ةا ةٕه و مغایی اروم گ٘حٟ:

 ٠یحؼؿٟ اروان_

 از چی ٚؼة٣٨ث ةكٟ؟ _

اگ٥ یک روزی وٟٝ ک٤ی ةؼی چی؟ اگ٥ ای٢ ٦ا ٦ٟ ٠ذٜ دوؿحیث ةا اٝ٘ؼد ٗٛي یک ةازی _

 ةاق٥ چی؟ اگ٥ ٢٠ رو ول ک٤ی و ةؼی ٢٠ 
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 چیکار ک٤ٟ؟ اگ٥ ٚؼار ةاق٥ ج٨ ٣تاقی ٢٠ ٦ٟ ١٣یح٣٨ٟ ةاقٟ...١٣یح٣٨ٟ

 دالرا٠ٟ...ای٢ چ٥ ٗکؼی٥؟ ٠گ٥ ٠یح٣٨ٟ ز٣٨ٟ رو ةؽارم و ةؼم؟ امال کسا ةؼم؟  _

 دؿث ٦ام رو گػاقحٟ روی م٨رجٟ و قؼوع کؼدم ة٤ٞغ ة٤ٞغ گؼی٥ کؼدن

 ١٣یغو٣ٟ...١٣یغو٣ٟ_

 ةؼگؼدو٣غجٟ ؿ١ث ظ٨دش و ٠ضکٟ ج٨ ةٛٞف صتـٟ کؼد. زیتا جؼی٢ صتؾ د٣یا

 گؼی٥ ٣ک٢ ٣٘ؾ آروان...اظ٥ ج٨ ی٨٧ چث قغ؟_

چیؽی ٣گ٘حٟ و ٗٛي ظ٨دم رو ج٨ی آ٨ٔقف صٜ کؼدم. ا٣ٛغر ٨٣ازقٟ کؼدم و دم گ٨قٟ 

 ضتث کؼد جا از گؼی٥ ٦ام ٗٛي ٣٘ؾ ٣٘ؾ م

زدن ٦ای ریؽش ٣٨٠غ و در ٧٣ایث ج٨ ةٛٞف ظ٨اةٟ ةؼد... ةی٢ ظ٨اب و ةیغاری آروم چؼظیغم 

 و ظ٨اؿحٟ آروان رو ةٜٛ ک٤ٟ ک٥ دؿحٟ 

ةا زای ظاٝیف ٨٠از٥ قغ. ٠حْسب چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم، ٨٦ا کا٠ال روق٢ قغه ة٨د. 

 زه ٠ح٨ز٥ چكٟ ٦ام ک٥ از جار دیغن درو٠غ جا

 آروا٣ی قغم ک٥ پكث ة٥ ٢٠ روی اون ٝت٥ جعحی ک٥ ؿ١ث ظ٨دش ة٨د ٣كـح٥ ة٨د

 آروان؟_

ز٨اةی ٣غاد ة٧ٟ. ٠حْسب از زام ة٤ٞغ قغم وٝی ةا دیغن ٣ا٥٠ ک٥ ج٨ی دؿحف ة٨د ظ٨ن 

 ج٨ی رگ ٦ام یط ةـث. ؿؼش رو اورد ةاال و 

 چكٟ ٦ای ٚؼ٠ؽش رو ة٧ٟ دوظث

 ای٢ چی٥؟ از کسا اوردیف؟_

 ... آروان_
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 از دادش ق٥٣٨ ٦ام پؼیغ

 ؿ٨ال ٨٤٠ ز٨اب ةغه_

آ...آرام پیغاش کؼد. ة٥ ظغا ٠یع٨اؿحٟ ة٧ث ةغ٠ف وٝی دیكب صؾ کؼدم ٨٠ْٚیث ظ٨ةی _

 ةؼای ظ٣٨غ٣ف ٣یـث

واؿ٥ ای٢ دیكب ة٧ٟ ریعحی؟ ج٨ ة٥ ٢٠ قک کؼدی آرام...ج٨ ٗکؼ کؼدی ٢٠ قتی٥ _

 آٝ٘ؼدم...

 ةا ةٕه و ٦ٜ رٗحٟ ؿ١حف

 ٨ش ةغه٥٣ ٥٣ یک ٝض٥ُ گ_

ةغون ای٢ ک٥ ةؽاره صؼٟٗ رو ادا٥٠ ةغم از ؿؼ را٦ف زدجٟ ک٤ار و از اجاق رٗث ةیؼون. ٨ٗری 

 پكث ؿؼش دوییغم

 آروان وایـحا...ظ٨ا٦ف ٠یک٤ٟ_

 ٣یا...د٣تاٟٝ ٣یا_

ةؼای ای٢ ک٥ وٚحٟ جٖٞ ٣ك٥ ةغون ک٘ف ج٤غ ج٤غ ک٘ف ٦اش رو پ٨قیغ و از در رٗث ةیؼون. 

 دوییغم ةیؼون، ةؼای یک ٝض٥ُ از 

ؿؼ٠ای ةؼٗی ک٥ زیؼ پا٦ام ة٨د ة٥ ظ٨دم ٝؼزیغم وٝی ک١اکان ة٥ رٗح٢ د٣تال آروان ادا٥٠ 

 دادم ک٥ ی٨٧ در ادؼ ةی صؾ قغگی پام 

زا جْادٟٝ ة٧ٟ ظ٨رد و ةا زیٓ ک٨جا٦ی اٗحادم روی ز٠ی٢. آروان ةا ق٤یغن مغای زیٕٟ در

 ٦ٜ زده ةؼگكث و دوییغ ؿ١حٟ.

 دالرام..._

 ةا جؼس ز٨ٞم زا٨٣ زد
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 دالرام ةتی١٤ث...چی قغی؟ اظ٥ ٠گ٥ ١٣یگٟ د٣تاٟٝ ٣یا، پاق٨ ةتؼ٠ث داظٜ_

 ةا گؼی٥ دؿحف رو ٣گ٥ داقحٟ 

٥٣ یک ٝض٥ُ وایـحا، اگ٥ ةؼگؼدیٟ داظٜ ج٨ ٠یؼی. ٢٠ ٠ْػرت ٠یع٨ام آروان...ة٥ ظغا _

 حٟدیكب ٗٛي یک ٝض٥ُ ة٧ٟ ریع

 دالرام ةؽار ةتؼ٠ث ج٨ ظ٥٣٨...ؿؼده_

 ةا گؼی٥ دؿحف رو ٠ضکٟ جؼ ٗك٨ردم

 ١٣یؼی؟_

 ٣گاه ةٕه کؼده ای ة٧ٟ ا٣غاظث و ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ پیك٣٨یف رو ة٥ پیك٣٨یٟ چـت٣٨غ

 ١٣یؼم، ١٣یؼم ١ّؼم...ةتعكیغ یک ٝض٥ُ ّنتا٣ی قغم_

٨٣م گػاقث و ةؼجٟ دؿث ٦ام رو دور گؼد٣ف صٞٙ کؼدم ک٥ اون ٦ٟ یک دؿحف رو زیؼ زا

 داظٜ. ٥١٦ ج٤ٟ از ؿؼ٠ا درد گؼٗح٥ ة٨د 

 و ٠یٞؼزیغ. ٨ٗری گػاقححٟ رو جعث و ٝتاس ظ٥٣٨ پك١ی ج٤ٟ کؼد.

 پات اؿیب دیغه؟ ٠یع٨ای ةتؼ٠ث ةی١ارؿحان؟_

 ٥٣ چیؽی ٣یـث ظ٨ةٟ_

 جؼؿ٣٨غی ٨٤٠_

 ؿؼم رو ا٣غاظحٟ پایی٢

 ٠حاؿٟ٘_

و ٢٠ رو کكیغ ج٨ ةٛٞف. م٨رجٟ رو از زاش ة٤ٞغ قغ و پح٨ی روی جعث رو پیچیغ دورم 

 ةؼگؼد٣غم ؿ١حف
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 ازم ٣اراصحی؟_

٥٣ ّؽیؽم. ٢٠...١٣یغو٣ٟ ٗٛي یک ٝض٥ُ ظیٞی ای٢ صٛیٛث ٦ا ةؼام ؿ٤گی٢ قغ. دالرام _

 ٠ا٠ا٣ٟ دوؿحٟ داقح٥، قایغ اگؼ اٝ٘ؼد ٣ا٠ؼدی 

١٣یکؼد االن ز٣غگی ٤٠ٟ ٗؼق داقث یا صحی اگ٥ پغری ک٥ ١٦ی٢ چ٤غ وٚث پیف ١٧ٗیغم 

 ظ٣٨غ٥٠ ادم ظ٨ةی ة٨د ةاز ٦ٟ ٠یح٣٨ـث پغر 

 ظیٞی چیؽ ٦ا رو ٨ّض ک٥٤

 ؿؼ٨٣قث ٦ؼ کؾ یک ز٨ری ٨٣قح٥ ٠یك٥ ّؽیؽم، کاری از دؿث ٢٠ و ج٨ ةؼ ١٣یاد_

 اره_

 از ای٢ ة٥ ةْغ ٨ٚل ةغیٟ دیگ٥ ٦یچ چیؽ رو از ٦ٟ ٠ع٘ی ٣ک٤یٟ_

 یک چ٤غ دا٣ی٥ ٠کخ کؼد و ةْغ اروم زد زیؼ ظ٤غه

 اٝتح٥ ة٥ ٔیؼ از دٗحؼچ٥ ظاًؼاج٨١ن  _

 ٢٠ ٦ٟ ظ٤غیغم و ؿؼم رو ة٥ ٤ْ٠ای جاکییغ جک٨ن دادم

اره...وٝی ظیٞی ظ٨ش صاٟٝ ک٥ ٦ؼ قیف جا٨٠ن ظاًؼاج٨١ن رو ٠ی٨٤یـیٟ. یک روزی _

 ظیٞی ارزق٤١غ ٠یك٢. ةؼای ةچ٥ ٦ا٨٠ن ، ٨٣ه 

 ٦ا٨٠ن

 دٚیٛا_

 ةا ٝتع٤غ ّاقٛا٥٣ جؼی٢ ٣گاه ١٠ک٢ رو ة٧ف دوظحٟ 

 دوؿث دارم_

 پیك٣٨یٟ رو ١ّیٙ ة٨ؿیغ
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 ٢٠ ةیكحؼ ز٣غگیٟ..._

 

 _چ٤غ ؿاّث ٚتٜ_                                                       

 

 _آرام_                                                              

 

روی م٨رجٟ ی٨٧ چكٟ ٦ام ة٥ م٨رت ةا اصـاس ایـحادن ٠اقی٢ و ٣٘ؾ ٦ای گؼ٠ی 

 اج٠٨اجیک ةاز قغن ک٥ ةا آرویؼ ج٨ی یک 

 ٗام٥ٞ ظیٞی کٟ رو ة٥ رو قغم.

 ٠یع٨اؿحٟ ةٛٞث ک٤ٟ ةتؼ٠ث ج٨ ظ٥٣٨_

 ةی ج٨ز٥ ة٥ صؼٗف اروم زد٠ف ک٤ار و از ٠اقی٢ پیاده قغم

 در ةازه ةؼو ج٨_

ٟ. درزا دوییغم ١٦ی٢ ک٥ ة٥ ؿ١ث در ورودی رٗحٟ اصـاس کؼدم کٜ ٠ْغم او٠غ ج٨ی د٤٦

 ؿ١ث ؿٌٜ زةا٥ٝ ای ک٥ گ٨ق٥ صیاط ة٨د 

و قؼوع کؼدم ة٥ ةاال اوردن وٝی ٦یچی زؽ زردآب ٣ت٨د. اون صسٟ از اؿحؼس و ظن٨ما 

 پؼواز ةا ٦ٞک٨پحؼ دٟٝ رو ةغز٨ر ة٧ٟ 

 ریعح٥ ة٨د. آرویؼ دؿحف رو ةا ٣گؼا٣ی گػاقث رو ق٣٨ٟ ک٥ صؼمی پـف زدم.

 ة٥ ٢٠ دؿث ٣ؽن_

 ٢ صاٝث ظ٨ب ٣یـثارام ٝستازی ٣ک_
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 ٢٠ صاٟٝ کا٠ال ظ٨ة٥_

  ةْغ ٦ٟ رٗحٟ داظٜ ظ٥٣٨ ا٠ا ٨٤٦ز اوٝی٢ ٚغم رو ةؼ ٣غاقح٥ ة٨دم ک٥ ةازوم از پكث کكیغه

 قغ و رخ ة٥ رخ آرویؼ درو٠غم.

 چ٥ ٠ؼگح٥؟ ٦ا؟ ٨ّض ای٢ ک٥ ٢٠ ازت ّنتا٣ی ةاقٟ ج٨ ّنتا٣ی؟_

 ةا کالٗگی، ک٨جاه دؿحٟ رو ة٥ م٨رجٟ کكیغم.

ٗٛي دؿث از ؿؼم ةؼدار ةؽار ای٢ یک ٠غجی ک٥ ٠ست٨ریٟ ةا ٦ٟ ز٣غگی ک٤یٟ ة٥ ظ٨ةی _

 ج٨١م ةك٥

 م٨رجف رو ةا صؼص ة٥ م٨رجٟ ٣ؽدیک جؼ کؼد.

ٚؼار ٣یـث ٗٛي یک ٠غت ةا٦ٟ ةاقیٟ ّؽیؽم. ج٨ زن ٤٠ی و ٦ؼ کاری ٦ٟ ةک٤ی در ٧٣ایث _

 ٠ا ٠ال ٦ٟ دیگ٥ ایٟ

ّنتا٣یث از ظ٥٣٨ رٗث ةیؼون. یک چ٤غ دا٣ی٥ ای  ةْغ ٦ٟ ةی ج٨ز٥ ة٥ ٚیا٥ٗ ة٧ث زده ٢٠ ةا

 ق٨ک٥ وؿي ظ٥٣٨ ایـحادم وٝی کٟ کٟ 

ق٥ْٞ ٦ای ظكٟ ج٨ی وز٨دم روق٢ قغ و ةا صؼص و زیٓ وؿایٜ ٦ا رو پؼت کؼدم روی 

 ز٠ی٢.

 ٢٠ از ای٢ زا ٠یؼم_

از پ٤سؼه ٣گا٦ی ة٥ پارکی٤گ ا٣غاظحٟ و ةا ٣غیغن ٠اقی٢ آرویؼ ٨ٗری او٠غم ةیؼون. ٠گ٥ 

 ٟ ةا اد٠ی ک٥ دزدیغجٟ یک زا ز٣غگی اص١ٛ

ک٤ٟ وٚحی ٠یح٣٨ٟ ٗؼار ک٤ٟ. ؿؼگؼدون از ای٢ ور ة٥ اون ور ز٤گٜ ٠یؼٗحٟ، ؿؼ٠ا داقث زره 

 زره وز٨دم رو ٠یـ٨زو٣غ و از 
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وْٖ ةی صال قغه ة٨دم. ةی٢ جار دیغن ٦ام و ج٨ٞ ج٨ٞ ظ٨ردن ٦ام درؿث ج٨ی اظؼی٢ 

 ٝض٥ُ کٞت٥ چ٨ةی رو دیغم. داقحٟ ة٧ف 

غم ک٥ ا٣گار ی٨٧ ز٠ی٢ قؼوع کؼد ة٥ کر قغن و ةْغ ٦ٟ ةی٨٧ش قغم و جاریکی... ٠یؼؿی

 آروم آروم چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم. 

ؿؼگیس٥ ةاّخ قغه ة٨د ٣ح٣٨ٟ ج٨ زام ةكی٤ٟ. امال ٢٠ کسام؟ ٠گ٥ ج٨ ز٤گٜ ةی٨٧ش ٣كغه 

 ة٨دم؟ ةا ٗکؼ ای٢ ک٥ ارویؼ پیغام کؼده ةا 

 ق٨ك و ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٣كـحٟ ج٨ زام 

 اش دظحؼ...اروماروم ة_

 ةا دیغن ظا٨٣م جٛؼیتا پیؼی ک٥ ک٤ارم ة٨د یکٟ از جؼؿٟ کٟ جؼ قغ 

 ٢٠ کسام؟_

 ٣ؽدیک ظ٥٣٨ پیغات کؼدیٟ، ةی٨٧ش ة٨دی_

 ازج٨ن ٣٨٤١٠ٟ_

 یک ٠ؼده ک٥ ٨ْٞ٠م ة٨د ق٦٨ؼ ظا٥٠٨٣ ٦ـث وارد اجاق قغ و ٝتع٤غ ٧٠ؼة٣٨ی ة٧ٟ زد 

 دظحؼم ای٢ وٚث قب ج٨ ز٤گٜ چیکار ٠یکؼدی؟_

٠یک٤ٟ ک١کٟ ک٤یغ، یک ٣٘ؼ ٨٤٠ دزدیغه ة٨د، ٤٠ٟ ازش ٗؼار کؼدم و ای٤س٨ری  ظ٨ا٦ف_

 قغ ک٥ ج٨ ز٤گٜ ؿؼگؼدون ٣٨٠غم

 ةا مغایی ک٥ او٠غ ٠ؼده از اجاق رٗث ةیؼون و ظا٥٠٨٣ ام دوةاره ةؼگكث ؿ١حٟ 

 ة٥ پٞیؾ ظتؼ ةغیٟ؟ _

 اره...اره ق١ا ای٢ زا ج٢٘ٞ داریغ؟_
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 اره ّؽیؽم_

دراورد و داد ة٧ٟ. درزا ق١اره پٞیؾ رو گؼٗحٟ ک٥ ةْغ از ةْغ ٦ٟ از زیتف یک گ٨قی 

 چ٤غ دا٣ی٥ مغای ٠ؼدو٥٣ ای ج٨ی ج٢٘ٞ 

پیچیغ ا٠ا ١٦ی٢ ک٥ ظ٨اؿحٟ د٤٦ٟ رو ةاز ک٤ٟ جا صؼٗی ةؽ٣ٟ ةا دیغن ٗؼد رو ة٥ روم و ٣گاه 

 ج٧غیغ ا٠یؽش ٣اظغاگاه گ٨قی رو اروم 

 اروم اوردم پایی٢ و ٌْٚف کؼدم.

 ظیٞی ظیٞی ٨٤١٠ن ک٥ ١٦ـؼم رو پیغا کؼدیغ _

 ق١ا ق٦٨ؼ ای٢ ظا٨٣م ٦ـحیغ؟_

 ة٥ٞ_

 ةا گؼی٥ از زام ة٤ٞغ قغم

 دروغ ٠یگ٥ ای٢ ٨٤٠ دزدیغه ة٨د_

 ةا ّنتا٣یث ؿ١حٟ داد زد:

 ةـ٥ دیگ٥_

 دوةاره ةؼگكث ؿ١ث ٠ؼده و ای٤تار ةا مغای ارو٠ی گ٘ث:

یؽوٗؼ٣ی٥ ) یک ةی١اری روا٣ی ک٥ ةا ٢٠ واْٚا ازج٨ن ٠ْػرت ٠یع٨ام ١٦ـؼ ٢٠ دچار اؿک_

 رٗحار و گ٘حار ٔیؼّادی و کا٦ف 

ق٨د( ةؼای ١٦ی٢ ةْىی اوٚات ة٥ کٜ چیؽ ٦ایی ج٨ ذ٤٦ف  ج٨ا٣ایی درك واْٚیث ١٣ایان ٠ی

 ٠یاد ک٥ واْٚی ٣یـح٢

 ةا ق٨ك و گؼی٥ داد زدم:
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 چؼا چؼت و پؼت ٠یگی؟_

 ظا٥٠٨٣ رٗث ؿ١ث ارویؼ.

 ایك٨ن ١٦ـؼ ق١ا ٦ـح٢؟ق١ا ٠غرکی داریغ ک٥ داةث ک٥٤ _

 ة٥ٞ اٝتح٥_

ةا جْسب در صاٝی ک٥ اقک ٦ام رو پاك ٠یکؼدم ٢٠ ٦ٟ ة٧ك٨ن ٣ؽدیک جؼ قغم. دؿث 

 کؼد ج٨ زیب پاٝح٨ش و دو جا ق٤اؿ٤ا٥٠ 

 دراورد

ای٢ ق٤اؿ٤ا٥٠ ٥٤٠، ٨١٦ن ز٨ر ک٥ ٠یتی٤یغ اؿٟ آرام ای٤سا ٨٣قح٥ قغه و ای٢ ٦ٟ _

 ق٤اؿ٤ا٥٠ آرا٥٠ ک٥ اؿٟ ٢٠ ج٨ق٥

زل زده ة٨دم ة٧ك٨ن. ی٤ْی چی؟ ظغایا دارم دی٨و٥٣ ٠یكٟ، ٢٠ کی ة٥ ای٢ ادم  ظكک قغه

 ة٥ٞ گ٘حٟ ک٥ اؿ١ٟ ج٨ ق٤اؿ٤ا٠ك٥؟

 ٠ا دیگ٥ رِٗ زص١ث ٠یک٤یٟ_

 ظ٨اؿث ةیاد ؿ١حٟ ک٥ ةا گؼی٥ رٗحٟ پكث ؿؼ ز٥٣

 ٢٠ ٦یچ زا ١٣یام_

 ظا٠٨٣ٟ زقح٥، ةیا ةؼیٟ ج٨ ٠اقی٢ ةا٦ٟ صؼف ٠یؽ٣یٟ_

 ة٥ ظغا داره دروغ ٠یگ٥، صؼٟٗ رو ةاور ک٤یغ_

ةا صؼص او٠غ ؿ١حٟ و قؼوع کؼد ة٥ کكیغن ةازوم. ظ٨اؿحٟ پـف ةؽ٣ٟ ک٥ ؿؼش رو 

 کكیغ ؿ١ث گ٨قٟ و ةا صؼٗی ک٥ ز٠ؽ٥٠ کؼد 

 ٣٘ؾ ج٨ی ؿی٤ٟ صتؾ قغ.
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 اگ٥ ١٦ی٢ االن ٠ذٜ ادم ٣یای ج٨ی ٠اقی٢، ی٥ گ٥ٝ٨ٞ ج٨ ؿؼ ٦ؼ کغو٠ك٨ن ظاٝی ٠یک٤ٟ_

 ةا صؼص و ةٕه ة٧ف ظیؼه قغم.

 کذاٗث پـث_

 دوةاره رٗث ج٨ ٣ٛكی ک٥ ةازی ٠یکؼد و ةا مغای ةٞغی گ٘ث:

 ّؽیؽم زقح٥، ةؾ ک٢ دیگ٥_

ةاز ٦ٟ قؼوع کؼد ة٥ کكیغن دؿحٟ. ز٥٣ و ٠ؼده ةا ٣گا٦ی دٝـ٨زا٥٣ ای ة٧ٟ ظیؼه قغه 

 ة٨دن. ارویؼ ازق٨ن جكکؼ کؼد و ٢٠ رو ی

و درزا پاش رو گػاقث روی گاز و قؼوع ة٥ صؼکث  کس٨رایی ا٣غاظث روی م٤غٝی ز٨ٞ

 کؼد. ةا کٖ دؿحف ٠ضکٟ زد روی 

 ٗؼ٨٠ن و ٠ذٜ ١٦یك٥ مغای دادش ق٥٣٨ ٦ام رو از جؼس پؼو٣غ.

ک٥ از دؿث ٢٠ ٗؼار ٠یک٤ی...٢٠ پغر ج٨ رو در ٠یارم آرام. داقحٟ در ةؼاةؼت ک٨جاه ٠ی٠٨غم _

 وٝی ةغز٨ر ظؼاب کؼدی. اظ٥ ج٨ 

٢٠ رو ةپیچ٣٨ی؟ ٗکؼ کؼدی ٢٠ ١٣ی١٧ٟ٘ ک٥ ةاالظؼه ٗکؼ ٗؼار ة٥ ؿؼت ٗکؼ کؼدی ٠یح٣٨ی 

 ٠یؽ٥٣؟ اون ق٤اؿ٤ا٥٠ ٦ا رو دورا٣ی 

ک٥ ١ّارت اٝ٘ؼد ة٨دی گؼٗحٟ چ٨ن ٠یغو٣ـحٟ ج٨ اص١ٙ جؼ از ای٢ صؼف ٦ایی ک٥ ةح١ؼگی 

 ؿؼ زات

 ةا ؿؼجٛی دؿث ة٥ ؿی٥٤ قغم و در صاٝی ک٥ ظیؼه ة٨دم ة٥ رو ة٥ روم ج٤غ ج٤غ گ٘حٟ:

٢ ٦یچ اقحتا٦ی ٣کؼدم، دوةاره ام ٨٠ْٚیحف پیف ةیاد ٗؼار ٠یک٤ٟ و ا٣ٛغر ة٥ ای٢ کار ٠_

 ادا٥٠ ٠یغم جا از دؿث ج٨ ظالص ةكٟ

 ظك١گی٢ جؼ از ٚتٜ داد زد:
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ٔٞي ٠یک٤ی ج٨. ظ٨ب گ٨ش ک٢ ةتی٢ چی ٠یگٟ، ج٨ یک ؿ٨زن ٦ٟ ةاقی ج٨ ا٣تار کاه ٢٠ _

 ةاز ٦ٟ پیغات ٠یک٤ٟ، پؾ ة٥ ٗکؼ 

 ٣تاش ظالص قغن از ٢٠

صؼٗی ٣ؽدم و ة٥ زاش ةی ج٨ز٥ ة٥ ٨٦ای ةؼٗی ةیؼون قیك٥ رو دادم پایی٢. ةغ٣ٟ گؼ گؼٗح٥ 

 ة٨د از ای٢ ٥١٦ صؼص و گؼی٥، و 

 ظ٤کی ٨٦ا صاٟٝ رو ة٧حؼ ٠یکؼد...

 

 _دالرام_                                                                   

 

 دالرام صاوؼی؟_

 اره اره ةؼیٟ_

الظؼه ا٠ؼوز اروان رو راوی کؼدم جا ةؼیٟ ةؼف ةازی. دؿث ة٥ ؿی٥٤ روی ٠تٜ ٣كـح٥ ة٨د ةا

 و جا ٢٠ رو دیغ ةاز قؼوع کؼد ة٥ 

 ٔؼ زدن

 ةاةا ٢٠ ج٨ کٜ ز٣غگیٟ یک ةار ٦ٟ از ای٢ کار ٦ا ٣کؼدم_

 ّیتی ٣غاره یاد ٠یگیؼی _

٦ا. از ٦یسان دؿحف رو کكیغم و ةا ةیؼون رٗح٨١٤ن از ظ٥٣٨ ةا ذوق دوییغم ج٨ ةؼف 

 ٠یع٤غیغم و دور ظ٨دم ٠یچؼظیغم. یک گ٥ٝ٨ 

 ةؼف درؿث کؼدم و پؼت کؼدم ؿ١ث اروان و از ٨١٦ن ٗام٥ٞ ٣ـتحا دور٨٠ن داد زدم:
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 زود ةاش اروان...ج٨ام گ٥ٝ٨ ةؼف درؿث ک٢ _

کؼدم ؿ١حٟ ز٨ری ک٥ در ادؼ ةؼظ٨ردش ةا ظ٤غه یک گ٥ٝ٨ ةؼف درؿث کؼد و ٠ضکٟ پؼت 

 ةا م٨رجٟ اٗحادم ز٠ی٢.

 واای دالرام_

ةا گیسی ٣كـحٟ ج٨ زام ک٥ ةا دیغن ٚیا٥ٗ ام چ٧ؼه جؼؿیغش از ةی٢ رٗث و پِٛی زد زیؼ 

 ظ٤غه. ةؼای اوٝی٢ ةار ا٣ٛغر ة٤ٞغ و ٨ًال٣ی 

غه ظ٤غیغ ک٥ از چكٟ ٦اش اقک زاری قغ و ٢٠ ٠ات ظ٤غه ٦اش ٝتع٤غ ة٥ ٝب ظیؼه ق

 ة٨دم ة٧ف. اظ٥ ای٢ ٠ؼد چؼا ة٥ ظ٨دش ٠یگ٥ 

 قیٌان؟ ٠گ٥ یک قیٌان ٠یح٥٣٨ ا٣ٛغر ٚك٤گ ةع٤غه؟ 

 ظ٨ةی؟_

 ٠ذٜ ظ٨دش ظ٤غیغم

 وؼة٥ ظ٨ةی ة٨د_

 ةا ای٢ صؼٟٗ دوةاره ظ٤غیغ و در صاٝی ک٥ دؿحٟ رو ٠یکكیغ ة٤ٞغم کؼد

 ةتعكیغ_

 ّیتی ٣غاره_

 ظتب دیگ٥ چیکار ک٤یٟ؟ _

ی٨٧ ةا ٗکؼی ک٥ ج٨ ذ٤٦ٟ او٠غ یک ٝتع٤غ ظتیخ زدم و آروان رو ادای ٗکؼ کؼدن دراوردم. 

 ٦ٜ دادم ک٥ ةا داد اٗحاد روی ةؼف ٦ا، 

 ةْغ ٦ٟ ظ٨دم رو ا٣غاظحٟ یکٟ او٨٣ر جؼش 
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 دی٨و٥٣ چیکار ٠یک٤ی؟_

 ةیا ٗؼقح٥ درؿث ک٤یٟ_

 ة٥ ظغا ج٨ ظیٞی ةچ٥ ای _

 ٥ّ ک٨دك درو٣ٟ ْٗا٥ٝ_

د. در ٦ی٢ ظ٤غیغن ة٥ پكث دراز کكیغیٟ رو ةا ظ٤غه ؿؼش رو ة٥ ٣ك٥٣٨ جاییغ جک٨ن دا

 ةؼف ٦ا و قؼوع کؼدیٟ ة٥ دؿث و پا زدن و 

ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ از زا٨٠ن ة٤ٞغ قغیٟ. ةؼای ٢٠ یک ٗؼقح٥ ظیٞی ظ٨قگٜ درؿث قغه 

 ة٨د وٝی ةؼای اروان...امال کال یک قکٜ 

 ّسیب و ٔؼیب ة٨د. ةُٙ کؼده پاش رو ک٨ةیغ ة٥ ز٠ی٢.

 ؼ کاری ٠یک٤ٟ قیٌا٣ی در ٠یاد...ای ةاةا امال ٢٠ ٦_

ةا ظ٤غه ٣كـحٟ ز٨ٞی ًؼصف روی ةؼف ٦ا. دؿحکكٟ رو دراوردم و ةا اؿح٘اده از ا٣گكحٟ 

 جک جک ایؼاد ٦اش رو درؿث کؼدم ک٥ 

 جازه قغ قتی٥ یک ٗؼقح٥

 دیغی؟ از ٠ال ٢٠ ٦ٟ ٚك٤گ جؼ قغ_

٢ دؿث ٦ای گؼم و ةا ٝتع٤غ ز٨ٞم زا٨٣ زد و دؿحٟ رو ک٥ ةؼ ادؼ ؿؼ٠ا ٚؼ٠ؽ قغه ة٨د ةی

  "٦ا"٠ؼدو٣ف گؼٗث و قؼوع کؼد ة٥ 

کؼدن جا دؿحٟ گؼم ةك٥. ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ؿؼش رو اورد ةاال ٣گا٦ف رو ج٨ی چكٟ ٦ام 

 دوظث.

 یک چیؽی رو ٠یغو٣ی؟_
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 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 چی رو؟_

ظیٞی ٨٠اَتث ک٤ی. ای٢ دؿث ٦ا اگؼ ای٢ ک٥ ای٢ دؿث ٦ا ظیٞی ظاص ان، ةایغ ازق٨ن _

 ةع٨ان ٠یح٢٣٨ یک د٣یا رو ٨ّض ک٢٤

 دؿحٟ رو از ج٨ی دؿحف دراوردم و گػاقحٟ روی گ٣٨ف

 ٤٠ٟ دارم د٣یام رو ٨ّض ٠یک٤ٟ دیگ٥_

ةا ای٢ صؼٟٗ چ٤غ دا٣ی٥ ای ظیؼه ٣٨٠غه ة٧ٟ و ةْغ ٦ٟ ١ّیٙ پیك٣٨یٟ رو ة٨ؿیغ. م٨رجف 

 غم ک٥ دوةاره رو ة٥ روم ٚؼار گؼٗث ٝتع٤

رو پؼ ر٣گ جؼ کؼدم. ١٦ی٢ ز٨ر ة٧ٟ ظیؼه قغه ة٨دیٟ ک٥ ی٨٧ یک اظٟ کٟ ر٣گ کؼد و 

 دؿحف رو ؿ١ث ٦٨٠ام ک٥ ک٥ پكث گ٨قٟ 

 زده ة٨دم دراز کؼد.

 ای٢ چی٥؟_

 چی؟_

 ةا دیغن ص٥ٛٞ ای ک٥ از او٣سا دراورد ٠حْسب ظیؼه قغم ة٧ف

 ای٢...٥ّ واؿحا ةتی٤ٟ داره ازش مغا ٠یاد_

 ةا جْسب و اظٟ ا٣گكحؼ رو ةؼد ؿ١ث گ٨قف

 داره صؼف ٠یؽ٥٣ _

 ی٤ْی چی اروان؟_

 صؼف ٠یؽ٥٣ دیگ٥، ٠یغو٣ی چی ٠یگ٥؟_

 ٌْٚا ٥٣_
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 ص٥ٛٞ رو ظیٞی زغی از ٣ؽدیک گ٨قف اورد پایی٢ و ی٨٧ ةا ٝتع٤غ ظیؼه قغ ة٧ٟ

 ٠یگ٥ ةا آروان ازدواج ٠یک٤ی؟ _

 ه ٝب زدم:ةا ق٨ك و ظ٤غه دؿحٟ رو گػاقحٟ روی د٤٦ٟ و ةا ةٕ

 آروان..._

 ٣گ٘حی ٦ا_

 ٥٠٨ْٞ٠ ک٥ ازدواج ٠یک٤ٟ دی٨و٥٣_

ةا ذوق یک جک ظ٤غه کؼد و ٝب ٦ام رو ٨ًال٣ی ة٨ؿیغ. ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ص٥ٛٞ رو دؿحٟ 

 کؼد ک٥ ةا زیٓ و ظ٤غه ظ٨دم رو ا٣غاظحٟ ت

 و ةٛٞف و دوجایی و٨ٝ قغیٟ رو ةؼف ٦ا

 دوؿث دارم، دوؿث دارم، ّااقٛحٟ_

 ٠٨٣ٟ...٢٠ ظیٞی ظیٞی ةیكحؼ...٢٠ ةیكحؼ ظا_

 

 _آرام_                                                                  

 

 ةا کالٗگی ٣كـحٟ رو جعث

 پؾ چؼا ٠غارك رو جض٨یٜ ١٣یغی٢؟ ظـح٥ قغم از ٚایٟ قغن_

 ٨٤٦ز کا٠ٜ ٣یـح٢ وٝی دیگ٥ چیؽی ٣٨١٣غه_

 ٗٛي ٠یع٨ام زود جؼ ةؼم_
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 کسا؟_

 صؼمی ٝب زدم: 

 ٦ؼ زایی ک٥ یکٟ ارا٠ف داقح٥ ةاقٟ_

 ٦ؼ زایی ک٥ ٢٠ ةؼم ج٨ام ٨١٦ن زا ٠یؼی_

 ةا ّنتا٣یث از زام ة٤ٞغ قغم و رخ ة٥ رظف ایـحادم.

 ٢٠ و ج٨ ٦یچ ٣ـتحی ةا ٦ٟ ٣غاریٟ_

 زـ١ث ای٢ رو ١٣یگ٥_

 ةؼای ٢٠ ٧٠ٟ ٣یـث زـ١ٟ چی ٠یگ٥، ج٨ام ةؼات ٧٠ٟ ٣تاق٥ _

 داری ّنتیٟ ٠یک٤ی_

 کاری ١٣یک٤ٟ ٢٠_

٠ضکٟ ٠كحف رو ک٨ةیغ ج٨ دی٨ار پكث ؿؼم ک٥ ٣اظغاگاه ٢٠ ٦ٟ چـتیغم ة٥ دی٨ار. ؿؼم 

 داد زد:

 داری ّنتیٟ ٠یک٤ی_

و اون یکی ٠كحف رو ٦ٟ ک٨ةیغ ة٥ اون ؿ١حٟ روی دی٨ار. ظ٨اؿحٟ چیؽی ةگٟ ک٥ ة٨ی 

 ٌّؼش ة٥ ١٦ؼاه ة٨ی ج٤ف پیچیغ ج٨ی 

از صؼکث ایـحاد. ة٨یی ک٥ ا٣گار ٠حْٞٙ ة٥ ج٤ف  ةی٤یٟ. ا٣گار ةؼای یک ٝض٥ُ ز٠ان ة٥ کٜ

 ة٨د رو ١٦یك٥ دوؿث داقحٟ وٝی ای٢ ةار 

ةؼاةؼ ٚتٜ قغه ة٨د، ز٨ری ک٥ ٣اظغاگاه ٠ذٜ ٠ـط قغه ٦ا دؿث  ۰۱ا٣گار د٤ٝكی٤یف ةؼام 

 ٦ام رو دور گؼد٣ف ص٥ٛٞ کؼدم و ؿؼم 
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غه ة٨د چ٨ن ٦یچ رو ج٨ی گؼد٣ف ٗؼو ةؼدم. ا٣گار ارویؼ از جٕییؼ رٗحار ی٨٧ییٟ ق٨ک٥ ق

 صؼکحی ١٣یکؼد. دٝح٤گ ة٨دم، دٝح٤گ 

ظ٨ا٦ؼ ٦ام، دٝح٤گ ظ٨دش، ا٣گار ٥١٦ صؾ ٦ای جؼؿ٤اك صس٨م اورده ة٨د ج٨ دٟٝ. ةا ةٕه 

 ٝب زدم:

 ةٟٛٞ ک٢_

جازه از ق٨ك ظارج قغ و دؿث ٦اش رو ةا ٚغرت پیچیغ دور ج٢ َؼیٟ٘ و ظ٨اة٣٨غجٟ رو  

 جعث. جیكؼجف رو دراوردم، دٟٝ 

ٛي ج٤ف ةاق٥ و ةا وِٝ ة٨ی ٌّؼش رو ج٨ی ری٥ ٦ام پؼ ٠یکؼدم. در ٦ی٤ی ک٥ ٠یع٨اؿث ٗ

 دؿث ٦اش ٠ضکٟ دور پیچیغه قغه ة٨د 

 قؼوع ة٥ ٨٣ازش و ة٨ؿیغن ٨٠ ٦ام کؼد.

 چی ٠یك٥ ١٦یك٥ ا٣ٛغر اروم ةاقی؟ _

و ّىال٣یف رو ة٨ؿیغم جا کٟ کٟ ةی صؼف ٗٛي چكٟ ٦ام رو ةـحٟ و ؿؼ ق٥٣٨ ٠ضکٟ 

 ظ٨اب ٨١٧٠ن چكٟ ٦ام قغ...

ةا اصـاس ظ٨اؿح٢ وصكح٤اك ؿیتؽ٠ی٤ی  ؿؼخ کؼده از زام ة٤ٞغ قغم. ا٣ٛغر صؾ 

 ظ٨اؿح٤ٟ زیاد ة٨د ک٥ دیگ٥ ٣ح٣٨ـحٟ ةع٨اةٟ و ةْغ 

از پ٨قیغن رةغوقا٠ٟ روی پیؼ٢٦ ظ٨اب ک٨جاه ؿاج٤ٟ رٗحٟ ج٨ی اقپؽظ٥٣٨ وٝی ٦ؼ چٛغر 

 حٟ پیغا ک٤ٟ. ةا ٝب و ٨ٝچ٥ گكحٟ ٣ح٣٨ـ

اویؽون رٗحٟ روی ٠تٜ پػیؼایی دراز کكیغم وٝی ٦ؼ چٛغر ای٢ پ٨ٞ٧ اون پ٨ٞ٧ قغم ظ٨اةٟ 

 ٣تؼد. ة٥ ٚغری دٟٝ ؿیتؽ٠ی٤ی ٠یع٨اؿث 

ک٥ اقکٟ داقث در٠ی٠٨غ. ی٨٧ ةا مغای داد ٦ای ارویؼ ک٥ پیچیغ ج٨ی ظ٥٣٨ ق٨ک٥ ٣كـحٟ 

 ج٨ زام
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 ای٢ د٥ْٗ ٠یکك١ثآرام...آرام، ٠یکك١ث...ة٥ ظغا _

از ق٨ك صحی ١٣یح٣٨ـحٟ صؼف ةؽ٣ٟ. ارویؼ ٨١٦ن ٨ًر ک٥ ةا داد ظٌاب ة٥ ظ٨دش صؼف 

 ٠یؽد رٗث ؿ١ث در و ظ٨اؿث ةؼه 

ةیؼون ک٥ جازه ة٥ ظ٨دم او٠غم و مغاش زدم. جا مغام رو ق٤یغ ةؼگكث ؿ١حٟ و اظٟ ٦اش 

 رو ةیكحؼ کكیغ ج٨ ٦ٟ.

 کسا ة٨دی؟ _

 ١٦ی٢ زا_

 ؼؿحاد ةیؼون و ظ٨دش رو روی ٠تٞی ک٥ ٣كـح٥ ة٨دم ا٣غاظث.٣٘ـف رو ةا اؿ٨دگی ٗ

 جؼؿ٣٨غی ٨٤٠، ٗکؼ کؼدم رٗحی...چؼا ةیغار قغی؟_

 ٨٦س ؿیتؽ٠ی٤ی ؿؼخ قغه کؼدم_

 االن؟!_

 اره_

 ظب چؼا درؿث ٣کؼدی؟ _

 ؿیتؽ٠ی٤ی پیغا ٣کؼدم _

٢٠ رو ج٨ی دؿحف گؼٗث و د٣تال ظ٨دش آروم ظ٤غیغ و از زاش ة٤ٞغ قغ، ةْغ ٦ٟ دؿث 

 کكیغ.

 کسا؟_

 ةؼیٟ ةؼای ز٤اب ّاٝی ؿیتؽ٠ی٤ی ؿؼخ ک٤ٟ_
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ةا وارد قغ٨١٣ن ة٥ اقپؽظ٥٣٨ ة٤ٞغم کؼد و ٣ك٣٨غجٟ روی ٠یؽ اپ٢، ةْغ ٦ٟ ظ٨دش ٠ك٨ٕل 

 ا٣سام کار ٦ا قغ.

 ک١ک ١٣یع٨ای؟_

_٥٣ 

ة٨دم. ةاالظؼه ةْغ از ٣یٟ ج٤غ ج٤غ کار ٦ا رو ا٣سام ٠یغاد و ٢٠ ٦ٟ ةا ٝتع٤غ ة٧ف ظیؼه قغه 

 ؿاّث یک َؼف پؼ از ؿیتؽ٠ی٤ی ا٠اده 

قغ. ٢٠ ک٥ ٨ٗری ص٥ٞ١ کؼدم ؿ١حف و قؼوع کؼدم ة٥ ظ٨ردن. ةؼای یک ٝض٥ُ چكٟ ٦ام 

 رو از قغت ظ٨ش ٠ؽگیف ةـحٟ، 

ة٧حؼی٢ ؿیتؽ٠ی٤ی ١ّؼم ة٨د. چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم ک٥ دیغم آرویؼ ٨٠قک٘ا٥٣ ة٧ٟ ٣گاه 

 ی ؿیتؽ٠ی٤ی ٦ا زدم و ٠یک٥٤. چ٤گاٟٝ رو ج٨

 ؿ١ث ارویؼ گؼٗحٟ.

 ج٨ام ةع٨ر_

 ج٨ ةع٨ر ٢٠ ؿیؼم_

 ةع٨ر دیگ٥، ٠یغو٣ی ک٥ از گ٨ٞم پایی٢ ١٣یؼه _

٨١٦ن ز٨ر ک٥ ٨٠قک٘ا٥٣ ٣گا٦ٟ ٠یکؼد ؿیتؽ٠ی٤ی ٦ای روی چ٤گال رو ظ٨رد ک٥ ٢٠ ٦ٟ ةا 

 ظیال راصث ة٥ ٔػام ادا٥٠ دادم و جا ج٥ 

 َؼف رو ظ٨ردم.

 اظییف دؿحث درد ٣ک٥٤، ظیٞی ظ٨ش ٠ؽه ة٨د._

 ٨٣ش ز٣٨ث ّؽیؽم._
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 ةا ٝتع٤غ َؼف ٦ا رو گػاقحٟ ج٨ی ؿی٤ک و ظ٨اؿحٟ ةك٨ر٠ك٨ن ک٥ ارویؼ دؿحٟ رو کكیغ. 

 متش ٠یك٨ریٟ، االن ةیا ةع٨اةیٟ._

 ةاق٥_

ةْغ از ظا٨٠ش کؼدن ةؼق ٦ای اقپؽظ٥٣٨ وارد اجاق قغیٟ. ٨ٗری رةغوقا٠ٟ رو دراوردم و 

 ٥ ؿؼم ة٥ ةاٝكث رؿیغ ةا ١٦ی٢ ک

ارا٠ف ظ٨اةٟ ةؼد... ةا اصـاس ٨٣ازقی روی ق٥٣٨ ٦ام و ٨٠ ٦ام چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم. ة٥ 

 ظاًؼ رو قکٟ ظ٨اةیغن ٚ٘ـ٥ ؿی٤ٟ 

درد گؼٗح٥ ة٨د. ةا چكٟ ٦ای ظ٨اةا٨ٝدم ٣گا٦ٟ رو دوظحٟ ة٥ ارویؼی ک٥ ک٤ارم روی جعث 

 ٣كـح٥ ة٨د و ةا ٣گاه ظامی ظیؼه ام ة٨د.

 اب ةع٨_

 چؼا ةیغار قغی؟_

 ظ٨اةٟ ٣تؼد ٣ح٣٨ـحٟ ةع٨اةٟ_

 از دیكت٥ ةیغاری؟_

اره...ارام ّالئ١ث رو ج٨ی ای٤حؼ٣ث چک کؼدم، متش رٗحٟ داروظ٥٣٨...ای٢ ١ٌ٠ئ٢ جؼ٨٠ن _

 ٠یک٥٤

 کغوم ّالئٟ؟ ٨ُ٤٠رت چی٥؟ _

یک کیـ٥ ک٨چیکی رو گػاقث ز٨ٞم. ةا جْسب ج٨ زام ٣كـحٟ و ةازش کؼدم وٝی ةا دیغن 

 ک٥ ج٨ش ة٨د صؾ کؼدم ٦ٟ ز٠ان چیؽی 

یک ؿٌٜ اب یط و داغ رو روم ظاٝی کؼدن. چؼا جا االن ظ٨دم دٚث ٣کؼده ة٨دم؟ امال چ٤غ 

 وٚث ة٨د ّادت ٠ا٦یا٥٣ ٣كغه ة٨دم؟ 
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یک ٠اه، دو ٠اه، صاٝث ج٨٧و و ةاال اوردن ٦ای گاه و ةی گا٦ٟ، ویار کؼدن ٦ای ی٨٧ییٟ، یک 

 ک٨چ٨ٝ٨ ةاال او٠غن قک١ٟ، ٥١٦ ای٢ 

٦ا ٗٛي ی٥ چیؽ روی ج٨ی ذ٤٦ٟ ٗؼیاد ٠یؽد، ای٢ ک٥ ٢٠ صا٥ٞ٠ ام. ةا ٗکؼ کؼدن ة٧ف ٝؼز 

 وصكح٤اکی ؿؼ جا ؿؼ وز٨دم رو گؼٗث. 

٥٣...٥٣ ١٣یك٥، ای٢ ةچ٥ ز٣سیؼ ةی٢ ٢٠ و ارویؼ رو ٠ضکٟ ٠یک٥٤ و ٢٠ ای٢ رو ١٣یع٨ام. ٠ذٜ 

 دی٨و٥٣ ٦ای ةا دؿث ٦ای ٝؼزون ةیتی 

زام ة٤ٞغ قغم. چ٣٨ٟ از ةٕه ٠یٞؼزیغ. آرویؼ ة٥ ٤ْ٠ای اروم چک رو ا٣غاظحٟ رو جعث و از 

 ةاش در ٦ی٤ی ک٥ دؿث ٦اش رو ةاال 

 و پایی٢ ٠یکؼد ة٥ ؿ١حٟ او٠غ.

 ارام یک ٝض٥ُ اروم ةاش_

 ة٥ ٢٠ ٣ؽدیک ٣ك٨_

 ةا وصكث و ةٕه از ای٢ ور ة٥ اون ور اجاق ٠یؼٗحٟ و زیؼ ٝب ةا ظ٨دم صؼف ٠یؽدم.

 ةایغ ة٤غاز٠ف...ةایغ از ای٢ ٤٠سالب ظ٨دم رو ةکكٟ ةیؼون_

 ةا ٦ٜ ةؼگكحٟ ؿ١ث ارویؼ و ةا ةٕه ٝب زدم:

 ٠ی٤غازی١ف ٥٣؟_

 ٥٠٨ْٞ٠ ک٥٤ ٥٣. ٥٣ ج٨ زایی ٠یؼی ٥٣ ای٢ ةچ٥ رو ٠ی٤غازیٟ_

 ةا ای٢ صؼٗف دیگ٥ زدم ة٥ ؿیٟ اظؼ. ةی ج٨ز٥ ة٥ ةٕىی ک٥ جؼکیغه ة٨د داد زدم:

 ی؟ ٢٠ ةایغ از ای٢ ز٤٧ٟ ظالص ةكٟ، ٢٠ ةایغ ةؼمةایغ ة٤غازی١ف ٠ی١٧٘_

 ٠ذٜ ظ٨دم ةا ّنتا٣یث داد زد:
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 ج٨ ٔٞي ٠یک٤ی_

ٔٞي رو ج٨ داری ٠یک٤ی. ة٥ د٣یا ةیاد ک٥ چی؟ ةك٥ ٢٠؟ ةك٥ ج٨؟ ٠ا ة٥ د٣یا او٠غیٟ چی _

 قغیٟ ک٥ او٣ٟ ةك٥؟ پغرش ٚاجٜ، ٠ادرش 

 اٗـؼده، ٦ؼ روز ز٤گ، ٦ؼ روز د٨ّا

 ک٥ ةاق٥ ةایغ ای٢ ةچ٥ رو ة٥ د٣یا ةیاریز٣غگی٨١ن ٦ؼ گ٦٨ی ٦ٟ _

 ة٥ د٣یا ١٣یارم _

 ةی زا ٠یک٤ی_

 ا٣گكحف رو ج٧غیغ وار گؼٗث ؿ١حٟ

آرام...ة٥ ظغا ٚـٟ یک ٨٠ از ؿؼ ةچٟ کٟ ک٤ی روزگارت رو ؿیاه ٠یک٤ٟ، کاری ٠یک٤ٟ _

 صـؼت ١٦ی٢ روز ٦ایی ک٥ ة٧ف ٠یگی 

 پؾ دی٨و٣ٟ ٣ک٢ ز٤٧ٟ رو ةع٨ری. ٠یغو٣ی ةع٨ام ٠یح٣٨ٟ ة٥ صؼٟٗ ١ّٜ ک٤ٟ

ةا گؼی٥ و صؼص ة٧ف ظیؼه قغم. ٣كـث رو جعث و در صاٝی ک٥ ار٣سف رو روی زا٨٣ش 

 گػاقح٥ ة٨د م٨رجف رو ج٨ی دؿحف 

گؼٗث. کال٥ٗ ٣گا٦ٟ رو دور اجاق چؼظ٣٨غم ا٠ا ةا ٗکؼی ک٥ ج٨ ذ٤٦ٟ او٠غ ٣اظغاگاه چكٟ 

 ٦ام رو ریؽ کؼدم. ٗکؼش ا٣غازه یک 

یک ةار قی٨ن یک ةار. ٣٘ـٟ رو ٗؼؿحادم ةیؼون و درزا  مغم دا٣ی٥ از ذ٤٦ٟ گػقث. ٠ؼگ

 ةا یک ٣٘ؾ ١ّیٙ دوییغم ؿ١ث در و جا 

 ارویؼ ة٥ ظ٨دش ةیاد در رو روش ٜٚ٘ کؼدم. از داد و ٠كث ٠ضک١ف ة٥ در ق٥٣٨ ٦ام پؼیغ.

 آرام ای٢ ای٢ ٠ـعؼه ةازی ٦ا چی٥؟...در رو ةاز ک٢_
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 وی در ةا ٨١٦ن گؼی٥ ای ک٥ ة٤غ ١٣ی٠٨غ ٢٠ ٦ٟ ک٨ةیغم ر

 اگ٥ ج٨ ک١کٟ ١٣یک٤ی پؾ ظ٨دم یک را٦ی پیغا ٠یک٤ٟ_

 ةازی ک٢ ای٢ در ک٨ٗحی رو _

 یک چ٤غ دا٣ی٥ ٠کخ کؼد و ای٢ ةار ةا مغای اروم جؼی گ٘ث:

 ظیٞی ظب، ةاق٥، ةاق٥ ّؽیؽم، ای٢ در رو ةاز ک٢ ةؽار صؼف ةؽ٣یٟ_

 صؼف ٦ا٨٠ن رو زدیٟ، دیگ٥ صؼٗی ةؼای گ٘ح٢ ٣٨١٣غه_

 ٥٣ ٥٣ گ٨ش ک٢...ای٢ در رو ةاز ک٢، ٦ؼ چی ک٥ ج٨ ةگی ٥٣٨١٦، ٨ٚل ٠یغم_

 ةا صؼص گ٘حٟ:

 دیگ٥ گ٨ٝث رو ١٣یع٨رم ارویؼ رؿحگار_

ةْغ ٦ٟ درزا قؼوع کؼدم ة٥ دوییغن. ٠یغو٣ـحٟ اد٠ی ٣یـث ک٥ ةك٥ زیاد ج٨ اون اجاق 

 ٣گ٧ف داقث. ةی ج٨ز٥ ة٥ ةؼف و پیؼ٢٦ 

دن ٗٛي ٠یغوییغم. ةا مغای داد ارویؼ ک٥ ج٨ی ٗىای ظ٨اةٟ و پا ٦ایی ک٥ ةی صؾ قغه ة٨

 ز٤گٜ پیچیغ و اؿ١ٟ رو مغا زد از ٦ٜ 

 ظ٨ردم ز٠ی٢ وٝی دوةاره ةغون ٗکؼ ة٥ درد زا٨٣ ٦ام ة٥ دوییغ٣ٟ ادا٥٠ دادم.

آرام ٠یغو٣ی ک٥ ١٣یح٣٨ی از دؿث ٢٠ ٗؼار ک٤ی. ٢٠ ای٢ زا رو ٠ذٜ کٖ دؿحٟ ةٞغم پؾ _

 ٠ذٜ ةچ٥ ادم ةؼگؼد

یغم، ةی و٥٘ٚ. ةا جؼس پكث ؿؼم رو ٣گاه کؼدم، وٚحی از ٣ت٨دش پكث ؿؼم ٗٛي ٠یغوی

 ١ٌ٠ئ٢ قغم دوةاره ٣گا٦ٟ رو ة٥ رو ة٥ رو 
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ةؼگؼدو٣غم ک٥ ٨١٦ن ٨٠ِٚ ٠ضکٟ ظ٨ردم ة٥ یکی. ٨ٗری وصكث زده ؿؼم رو اوردم ةاال ک٥ 

 ةا ارویؼ رو ة٥ رو قغم. ةا ظكٟ 

 ةازوم رو ؿ١ث ظ٨دش کكیغ و داد زد:

 ث ٢٠...ةؼای ةار دومٗؼار از دؿ_

 ةا گؼی٥ و اٝح١اس جالش ٠یکؼدم ظ٨دم رو ةکكٟ ّٛب

 ةؽار ةؼم ٤ْٝحی، ج٨رو ظغا ةؽار ةؼم_

ج٨رو ةایغ ة٥ ز٣سیؼ ةـث ارام. قغه ةت٤غ٠ث، قغه دؿث و پات رو ةكک٤ٟ ١٣یؽارم یک _

 ٚغم ٦ٟ از ٢٠ دور ةكی

ـیؼ ةا ٠ٛاو٠ث ٦ای ةْغ ٦ٟ ةی ج٨ز٥ ة٥ زیٓ و گؼی٥ ٦ام قؼوع کؼد ة٥ کكیغ٣ٟ. کٞی ٠

 ٢٠ و زورگ٨یی ٦ای ارویؼ ًی قغ. ة٥ 

 ظ٥٣٨ ک٥ رؿیغیٟ پؼجٟ کؼد رو جعث و ةا کالٗگی ٣كـث روی م٤غٝی... 

 

 _یک ٠اه ةْغ_                                                         

                                                                                

یک ٠اه گػقث، یک ٠ا٦ی ک٥ ٗٛي پؼ ة٨د از گؼی٥ ٦ای ٢٠ و داد ٦ای آرویؼ ةؼای ٠ست٨ر 

 کؼد٣ٟ ة٥ ٔػا ظ٨ردن و صؼف زدن. 

ص٨اؿف چ٧ار چك١ی ة٥ ٥٤٠. چی ٨٦س ٠یک٤ٟ، چی ٠یع٨ام. ة٥ ًؼز وصكح٤اکی ةچ٥ ای 

 ک٥ ٨٤٦ز ة٥ د٣یا ٣ی٠٨غه رو ٠یپؼؿح٥. ةا 

و دؿحٟ رو روی قکٟ ةؼا٠غم گػاقحٟ. اظؼای چ٧ار اصـاس درد ةغی از ٗکؼ درو٠غم 

 ٠ا٦گی ة٨دم و ةْىی اوٚات ای٢ درد ٦ا 



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 198

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

ةؼام ًاٚث ٗؼؿا ٠یكغن. زؽو زن ٦ایی ة٥ صـاب ٠یام ک٥ دوران صا٠ٞگی ؿعحی رو دارن. 

 ةا وارد قغن ارویؼ صحی ةؼ ٣گكحٟ 

ظیؼه ٣گا٦ف ک٤ٟ ٗٛي ٨١٦ن ز٨ر ةی روح ج٨ی گؼگ و ٠یكی ٨٦ا در ادؼ اةؼی ة٨د٣ف 

 ٣٨٠غم ة٥ ای٥٤ رو ة٥ روم.

 چی ج٨ی اون آی٥٤ ٠یتی٤ی ک٥ از متش جا قب زل زدی ة٧ف؟_

 ةی ج٨ز٥ ة٥ دردم ة٥ زور ز٠ؽ٥٠ کؼدم:

٦یچی...ا٣گار درظث ةاقی، ی٨٧ ز٠ـح٨ن او٠غه ةاق٥ وٝی ٣ع٨اةیغه ةاقی، ١٦ی٢ ز٨ر _

 ةیغار اٗحادن جک جک ةؼگ ٦ات رو ةتی٤ی 

 ٦ای ظاٝی از ةؼگث و ةاز ٦ٟ ؿک٨ت ک٤یو دم ٣ؽ٣ی، زل ةؽ٣ی ة٥ قاظ٥ 

ظ٨اؿث چیؽی ةگ٥ ک٥ ی٨٧ صؼٗف رو ظ٨رد و ةا اظٟ ة٧ٟ ظیؼه قغ. پكث دؿحف رو روی 

 م٨رجٟ گػاقث.

 ر٣گث پؼیغه، ّؼق ؿؼد ٦ٟ کؼدی...آرام ج٨ درد داری؟ _

 ةا ای٢ صؼٗف ٌٚؼه اقک ؿ١سی از چك١ٟ ؿؼ ظ٨رد و روی ٝتٟ چکیغ.

اظ٥ چؼا ١٣یگی ک٥ درد داری؟ ٢٠ ک٥ ّٟٞ ٔیب ٣غارم دورت ةگؼدم، ةایغ ة٧ٟ ةگی جا _

 ة١٧ٟ٘ درد داری. ظیٞی زیاده؟ 

 ؿؼم رو ة٥ ٤ْ٠ای ٥٣ جک٨ن دادم

 ٣حؼس ی٥ درد ًتیْی٥، پاق٨ یکٟ دراز ةکف ة٧حؼ ٠یكی_

 از زیؼ ةازوم گؼٗححٟ جا ة٤ٞغم ک٥ ک٥ ةا ةٕه اروم ةازوم رو پؾ کكیغم.

...چی٥؟ چؼا ةٕه ٠یک٤ی ٚؼة٣٨ث ةكٟ؟ ظب صؼف ةؽن، ةگ٨ چی ٠یع٨ای؟ چیکار ای ظغا_

 ک٤ٟ ةؼات ک٥ ج٨١م ک٤ی ای٢ ةٕه و 
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 ؿک٨ت ٤ْٝحی رو

 ةا ٨١٦ن ةٕه ٝب زدم:

 ١٣یغو٣ٟ_

کال٥ٗ یک دؿث ج٨ی ٨٠ ٦اش کكیغ و روی پا٦اش ز٨ٞم ٣كـث. دؿث ؿؼد و ٝؼزو٣ٟ رو  

 گؼٗث ج٨ی دؿحف و ة٨ؿیغ.

غ ٨ٚی ةاقی، االن وٚث زا زدن ٣یـث...ةتی٢ ٢٠ ةایغ ةؼم یک ٠ا٨٠ریث آرا٠ٟ ج٨ االن ةای_

 ک٨چیک...

 ةا ای٢ صؼٗف ة٤غ دٟٝ پاره قغ.

 ك...کسا؟_

٣حؼس چیؽی ٣یـث، ةؼای ای٢ ک٥ آٝ٘ؼد قک ٣ک٥٤ ةایغ ای٢ ٠ا٨٠ریث رو ةؼم ا٠ا ٨ٚل _

 ٠یغم جا قب ةؼگؼدم

ی ١٣یػاقحٟ ة٧ٟ دؿث قایغ ة٧ف ةی ٠ضٞی ٠یکؼدم، قایغ ةا٦اش صؼف ١٣یؽدم یا صح

 ةؽ٥٣ وٝی ٣ت٨دش رو ١٣یح٣٨ـحٟ جض١ٜ ک٤ٟ.

٠یع٨ام جا ٨٠ْٚی ک٥ ةؼگؼدم ٠ذٜ یک دظحؼ ظ٨ب دیگ٥ ٥٣ گؼی٥ ک٤ی، ٥٣ ةٕه ک٤ی، ٥٣ _

 ةی جاةی ک٤ی. ٔػات ٦ٟ ة٥ ٨٠ِٚ ةع٨ری 

 و ةع٨اةی، ةاق٥؟ 

رو  آروم ؿؼم رو ة٥ ٤ْ٠ای ةاق٥ جک٨ن دادم ک٥ ٨ًال٣ی پیك٣٨یٟ رو ة٨ؿیغ. ٝب ٦اش

 ةؼداقث و ٣گا٦ف رو ج٨ی ٣گاه ٣گؼا٣ٟ 

دوظث و ای٢ ةار ةا ٝب ٦اش ٝب ٦ام رو قکار کؼد. ج٨ی ة٨ؿ٥ اش ٠ـک٤ی ة٨د ک٥ ةاّخ 

 قغ صحی دردم ٦ٟ اروم ةگیؼه. ةْغ از 
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 چ٤غ دا٣ی٥ ازم زغا قغ و ةا ٝتع٤غ ؿ١ث در اجاق رٗث ک٥ ج٨ اظؼی٢ ٝض٥ُ از زام پؼیغم.

 آرویؼ_

 كث ؿ١حٟ.یک ٠کخ کؼد و اروم ةؼگ

 زان ارویؼ؟_

 ٨٠اَب ظ٨دت ةاش_

 ةا ای٢ صؼٟٗ چكٟ ٦اش قؼوع کؼد ة٥ درظكیغن و ٝتع٤غ ظ٨قگٞی ٣كـث روی ٝتف. 

 ج٨ام ١٦ی٢ ٨ًر_

و ةْغ ٦ٟ از اجاق رٗث ةیؼون. از پ٤سؼه ة٧ف ظیؼه قغم، ٚتٜ از ای٢ ک٥ ؿ٨ار ٠اقی٢ ةك٥ 

 ةؼگكث ؿ١حٟ و دؿث جک٨ن داد. ةا 

رٗح٤ف کال٥ٗ روی ٠تٜ ج٨ی پػیؼایی دراز کكیغم. اؿحؼس ةغی گؼٗح٥ ة٨دم، اؿحؼؿی ک٥ 

 ةچٟ رو ٦ٟ ة٧ٟ ریعح٥ ة٨د...ةچٟ؟ اوٝی٢ 

ةار ج٨ی ای٢ ٠غت اصـاس ٠ادرا٥٣ ای وز٨دم رو گؼٗث. ظغایا ٢٠ ٠ادر قغم...یک ٠ادر. 

 اروم دؿحٟ رو روی قک١ٟ گػاقحٟ و ةی٢ 

ٟ ةؼد...ةا اصـاس چؼظف کٞیغ ج٨ی ٜٚ٘ چكٟ ٦ام رو ٥١٦ ٗکؼ و ظیال ٦ام کٟ کٟ ظ٨اة

 درزا ةاز کؼدم و اج٠٨ات ةا جؼس ٣كـحٟ 

روی ٠تٜ. ٨٦ا کا٠ال جاریک قغه ة٨د و ٗٛي ٦ا٨ٝژن ٦ا ٗىا رو یکٟ روق٢ کؼده ة٨دن. ةا 

 دیغن آرویؼ یک ٣٘ؾ راصث کكیغم.

 آ...آرام..._

ی ز٠ی٢. ةا زیٓ اؿ١ف رو مغا جا ة٥ ظ٨دم ةیام دؿحف از در وٝف قغ و ةی ز٨ن اٗحاد رو

 زدم و درزا دوییغم ؿ١حف و ٣كـحٟ 
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 ک٤ارش

 آرویؼ؟...آرویؼ چث ش..._

 ةا دیغن دؿث ظ٣٨یف ک٥ روی پ٨ٞ٧ش ة٨د ق٨ک٥ صؼٟٗ ٣ن٥٘ ٣٨٠غ.

 یا ظغا... چی قغه ارویؼ؟_

 چا...چا٨ٚ ظ٨ردم_

 ةایغ ز٣گ ةؽ٣یٟ ا٠ت٨ال٣ؾ _

 زیؼ گؼی٥. ظ٨اؿحٟ ة٤ٞغ ةكٟ ک٥ ٣گ٧ٟ داقث و ةاّخ قغ ةؽ٣ٟ

 ج٨رو ظغا ٠ـعؼه ةازی در ٣یار، وٟٝ ک٢ ةؽار ة٥ اورژا٣ؾ ز٣گ ةؽ٣ٟ_

 ن...١٣یع٨اد...ز٣گ ةؽن ة٥...آر...آروان، گ٨قیٟ...ج٨ زیت٥١_

٨ٗری گ٨قیف رو دراوردم و ق١اره اروان رو گؼٗحٟ. صحی یادم ١٣یاد چی ة٧ف ج٨ویش 

 دادم، ٗٛي وٚحی ٠ح٨ز٥ قغم داره ٠یاد 

گ٨قی رو ٌِٚ کؼدم و ج٢ ةی ز٨ن ارویؼ رو ج٨ ةٟٛٞ گؼٗحٟ. ص٥ٝ٨ ج١یؽی رو روی زظ١ف 

 ٗكار دادم ک٥ داد ظ٥٘ ای ج٨ی گ٨ٞ 

 کكیغ. در صاٝی ک٥ ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٠یؽد ٣گا٦ف رو ة٥ چ٧ؼه جؼؿیغم ا٣غاظث.

 آرا٠ٟ ٣حؼس...آروم ةاش_

 ةا گؼی٥ م٨رجف رو ٨٣ازش کؼدم.

 صؼف ٣ؽن ّؽیؽم ة٥ ظ٨دت ٗكار ٣یار_

 ةا دؿث ؿؼد و ٝؼزو٣ف دؿحٟ رو گؼٗث.

 دو...دوؿث دارم...٠یغو٣ی دیگ٥_
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 ةا گؼی٥ ٨١٦ن دؿحف رو ة٨ؿیغم.

٤٠ٟ دوؿث دارم ّكٟٛ. ٔٞي کؼدم ا٣ٛغر ة٧ث ةی ٠ضٞی کؼدم، ة٥ ظغا ٤٠ٟ دوؿث دارم. _

 امال ج٨ ظ٨ب ق٨، ٨ٚل ٠یغم یک ٝض٥ُ 

 ام ازت زغا ٣كٟ

آروان ٦ؼ چٛغر ٦ٟ ؿؼیِ ةیاد ةاز ٦ٟ ١٣یح٥٣٨  آروم و ةی ز٨ن ظ٤غیغ. ظغایا چیکار ةک٤ٟ؟

 زود ةؼؿ٥. ٨ٗری از زام ة٤ٞغ قغم و 

زْت٥ ک١ک ٦ای اوٝی٥ رو اوردم. ةا ای٢ روصی٥ وْیٖ قغم صحی ١ٌ٠ئ٢ ٣یـحٟ ک٥ ةح٣٨ٟ 

 ا٣سا٠ف ةغم. ظ٨اؿحٟ دؿحف رو ة٥ ١٦ؼاه 

 ص٥ٝ٨ از روی زظ١ف ةؼدارم ک٥ ٣گ٧ٟ داقث.

 ٥٣...ةؽار اروان ةیاد...ج٨ صاٝث...١٠ک٥٤ ةغ ةك٥_

گیر  ٠ن١ٟ جؼ دؿحف رو پؾ زدم. ةؼای ٝض٥ُ ای از دیغن زظٟ و اون صسٟ از ظ٨ن ؿؼم

 رٗث. چ٤غ جا ٣٘ؾ ١ّیٙ کكیغم و ةا 

اؿپؼی ٗىا رو وغ٣٨ّ٘ی کؼدم و یک ا٠پ٨ل ةی صـی ة٥ ارویؼ زدم. ٚتال ٦ا ةعی٥ زدن رو 

 و ا٠یغوار  از دالرام یاد گؼٗح٥ ة٨دم

ة٨دم ٨٤٦ز ٦ٟ یادم ةاق٥. ظ٨قتعحا٥٣ ١٦ی٢ ٨ًر ٦ٟ قغ و ظیٞی ظ٨ب ج٣٨ـحٟ ةعی٥ اش 

 رو ةؽ٣ٟ وٝی ٗكارش ظیٞی پایی٢ ة٨د.

 آرویؼ؟...مغام رو ٠یك٨٤ی؟_

 ی گ٘ث."٨٦م"ةا ةی صاٝی 

 ٗکؼ ٠یک٤ی ؿُؼُم داقح٥ ةاقی ای٤سا؟_



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 213

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

و پیغا کؼدم و ةا ةؼداقح٢ ؿُؼُم ؿؼش رو ة٥ ٤ْ٠ای جاییغ جک٨ن داد. زایی ک٥ ج٨ویش داد ر

 ةؼگكحٟ پیكف.

 آرویؼ زان ةایغ پاقی ّؽیؽم_

 ن...١٣یح٣٨ٟ_

 ٠یح٣٨ی ٚؼة٣٨ث ةكٟ، یک ک٨چ٨ٝ٨ جالش ک٢_

زیؼ ةازوش رو گؼٗحٟ و ةا ک١ک ٢٠ و ٣ا٥ٝ ٦ای ریؽش از زاش ة٤ٞغ قغ. صحی ز٨ن ٣غاقث 

 روی پا ٦اش وایـح٥، ة٥ ؿعحی 

٥ دؿحف ومٜ کؼدم. روی م٤غٝی ک٤ار جعحف ٣كـحٟ و ظ٨اة٣٨غ٠ف رو جعث و ؿُؼُم رو ة

 روی دؿحف رو ةا ةٕه ة٨ؿیغم و 

گػاقح١ف روی م٨رجٟ. اگ٥ چیؽیف ٠یكغ ٢٠ چیکار ٠یکؼدم؟ ةا جک٨ن ظ٨رد پٞک ٦اش 

 ٦یسان زده ة٧ف ظیؼه قغم ک٥ ةاالظؼه 

 ةا یک ٣ا٥ٝ ک٨چیک چكٟ ٦اش رو ةاز کؼد و ةا ةی صاٝی اؿ١ٟ رو مغا زد.

 م؟ ز٨ن دٟٝ؟ ٢٠ ای٤سامز٣٨ٟ ّؽیؽ_

 ةا دیغ٣ٟ ٝتع٤غ ةی ز٣٨ی زد. 

 ة٧ث اٗحعار ٠یک٤ٟ، ج٨ ی٥ ٠ا٠ان ک٨چ٨ٝ٨ی ٧ٚؼ٠ان و قساّی_

اروم ظ٤غیغم ک٥ ٌٚؼه اقک ک٨چ٨ٝ٨یی از چك١ٟ پایی٢ ریعث. دؿحف رو روی قکٟ 

 ةؼا٠غم گػاقحٟ.

 ج٨ ٦ٟ ی٥ پغر ظیٞی ظیٞی ٧٠ؼة٨ن و ٨ٚی و ٚغرج٤١غی _

 ی ٢٠ ٦ٟ ٨ٚی ام. آرا٠ف و ٚغرت ٢٠ ج٨یی جا وٚحی ک٥ ج٨ ةاق _
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ظ٨اؿحٟ چیؽی ةگٟ ک٥ مغای داد ةچ٥ ٦ا ک٥ اؿ٨١١ن رو مغا ٠یؽدن ج٨ی ٗىای ظ٥٣٨ 

 پیچیغ. از اجاق او٠غم ةیؼون ک٥ ةچ٥ ٦ا 

 ٨ٗری صس٨م اوردن ؿ١حٟ. اروان دؿحف رو روی ةازوم گػاقث.

 آرام آرویؼ ک٨؟_

 ج٨ اجا٥ٚ_

و دالرام و آرا٠ف ٦ٟ ٢٠ رو ةٜٛ کؼدن. ةا دل ج٤گی ة٥ آرویؼ و قؼوی٢ دوییغن ج٨ اجاق 

 ظ٨دم ٗك٨رد٠ك٨ن و ٌّؼق٨ن رو ٣٘ؾ 

 کكیغم

 ج٨ ظ٨ةی؟_

 آره...آره_

 ی٨٧ آرا٠ف ةا جْسب از ٢٠ زغا قغ.

 ج٨ چؼا ا٣ٛغر چاق ش...ییی٥ آرام..._

 ةا ظساٝث ٨٠ ٦ام رو زدم پكث گ٨قٟ

 آره، ٢٠...٢٠ صا٥ٞ٠ ام_

 دالرام ق٨ک٥ ٝب زد:

 چ٤غ ٠ا٦ح٥؟_

 ٠اه ١٣۴یغو٣ٟ، ٗکؼ ک٤ٟ ٣ؽدیک _

دالرام ق٨ک٥ ٣كـث رو ٠تٜ و آرا٠ف ٦ٟ ةا کالٗگی یک دؿث ة٥ م٨رجف کكیغ. ةا 

 مغای قؼوی٢ ؿؼ٨٠ن رو ةؼگؼدو٣غیٟ 
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 ؿ١حف

 کی ةؼاش ةعی٥ زده؟ _

_٢٠ 

 ظ٤غیغ و ةؼام دؿث زد.

 ةاةا دؿث ٠ؼیؽاد ج٨ ک٥ ی٥ پا دکحؼی رو ٣کؼده ة٨دی_

 ؿؼم رو ا٣غاظحٟ پایی٢. آروم ظ٤غیغم و

 پاق٨ ةیا. داداقحٟ کكث ظ٨دش رو از ةؾ گ٘ث ةگیغ آرام ةیاد_

ةا دظحؼ ٦ا وارد اجاق قغیٟ. ک٤ارش روی جعث ٣كـحٟ ک٥ ةا ظـحگی ؿؼش رو ج٨ی ةٟٛٞ 

 گػاقث. قؼوی٢ ٣گاه قی٤ٌث ا٠یؽی ة٧ٟ 

 ا٣غاظث.

 ٠یگٟ ٠اقاال آب و ٨٦ای ای٤سا ؿاظح٥ ٦ا، ١٦چی٢ ارام جپٜ قغه_

 روان ٦ٟ صؼٗف رو جاییغ کؼدآ

 اره راؿث ٠یگی ٦ا_

 ارا٠ف یک ٣گاه قاکی ةی٢ قؼوی٢ و آروان ا٣غاظث.

ةؼادران رؿحگار اگ٥ یک ٥١َ٣ اون گ٨گ٨ٝی ٦ای ٠ٕؽج٨ن رو کار ة٤غازی٢ ٠ازؼا رو ٠ح٨ز٥ _

 ٠یكی٢

 آروان اظٟ ؿ٨اٝی کؼد.

 کغوم ٠ازؼا؟ _

 دالرام ةا ظ٤غه زد رو پیك٣٨یف



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 216

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

 اوو جازه ٠یپؼؿ٥ ٝیٞی زن ة٨د یا ٠ؼد_

 ا٣گار جازه قؼوی٢ ٠ازؼا رو ١٧ٗیغ چ٨ن ةا ق٨ك و ٦یسان دؿحف رو روی د٤٦ف گػاقث.

 وای وای ٥٣ داریغ ق٨ظی ٠یک٤یغ؟؟_

 آروان ةا چكٟ ٦ای گكاد قغه دوةاره ٣گا٦ٟ کؼد.

 آرام ج٨...ج٨ صا٥ٞ٠ ای؟_

ی٢ یک داد ة٤ٞغ کكیغ و قؼوع کؼد ةاال ةا ظساٝث ؿؼم رو ة٥ ٤ْ٠ای جاییغ جک٨ن دادم. قؼو

 و پایی٢ پؼیغن.

 ای ظغاا...دارم ٨١ّ ٠یكٟ، دارم ٨١ّ ٠یكٟ_

ی٨٧ دوییغ ؿ١ث ٢٠ ک٥ از جؼس زیٓ کكیغم و جا او٠غم از زیؼ دؿحف ٗؼار ک٤ٟ ةٟٛٞ کؼد 

 و قؼوع کؼد ة٥ چؼظ٣٨غ٣ٟ.

 ٚؼة٨ن ؿ٥ جاج٨ن ةكٟ ک٥ ٢٠ رو ٨١ّ کؼدی٢_

 ف.ةا ظ٤غه و زیٓ زدم ة٥ ق٣٨

 قؼوی٢ ةؽارجٟ پایی٢_

گػاقححٟ پایی٢ و دوةاره کكیغجٟ ج٨ ةٛٞف ک٥ جازه ة٨ی ٌّؼش ج٨ی ةی٤یٟ پیچیغ و ةاّخ 

 قغ ّٙ ز٣ان ةغوام ؿ١ث دؿحك٨یی...

 

 _آرا٠ف_                                                              
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گ٘ث و ةا ذوق دؿحف رو ١٦ی٢ ک٥ ارام صاٝف ةغ قغ و رٗث دؿحك٨یی قؼوی٢ یک وای 

 روی د٤٦ف گػاقث.

 ة٥ ظغا ١٧ٗیغ ٢٠ ٨١ّقٟ ّکؾ ا١ْٜٝ ٣ك٨ن داد_

 اروان ةا ظ٤غه یکغو٥٣ زد پؾ ک٥ٞ قؼوی٢

 مغةار گ٘حٟ اون ٌّؼ ک٨ٗحیث رو ظاٝی ٣ک٢ رو ظ٨دت _

 ةاةا داریٟ ٨١ّ ٠یكیٟ_

 آروان ةا ظ٤غه ؿؼی از جاؿٖ ة٥ قؼوی٢ جک٨ن داد و ارویؼ رو ةٜٛ کؼد.

 ٥ دادش٠تارک_

 ٠ؼؿی ّؽیؽم_

 قؼوی٢ ةا ٦یسان دؿث ٦اش رو ج٨ ٨٦ا جک٨ن داد.

 ٢٠ داره گؼیٟ ٠یگیؼه  _

 ٚیا٥ٗ ام رو ج٨ ٦ٟ ز١ِ کؼدم.

 ةچ٥ ٣غیغه_

 ظ٨اؿث ز٨اةٟ رو ةغه ک٥ آرام از دؿحك٨یی او٠غ ةیؼون

چیؽی از ارویؼ ةگیؼ. ة٨ی ٌّؼت داره دل و آخ ٠ؼدم...قؼوی٢ ظغا ٤ْٝحث ٣ک٥٤ یک ة٨ٞزی _

 رودم رو ج٨ ٦ٟ ٠یپیچ٥٣٨

 ای ة٥ چكٟ_

رٗث ؿ١ث ک١غ ارویؼ و یک جیكؼت ةؼداقث. داقث دک٥١ ٦ای ة٨ٞز ٠ؼدو٥٣ اش رو ةاز 

 ٠یکؼد ک٥ از گ٨قف گؼٗحٟ و کكیغ٠ف 
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 از اجاق ةیؼون

 اوی ةی صیا، ةؼو یک اجاق دیگ٥ ٝتاس ٨ّض ک٢_

 م رٗث ةٛی٥ ج٨ی اجاق ٦ـح٢واای امال از ذوق یاد_

 از روی جاؿٖ ؿؼی جک٨ن دادم و ةؼگكحٟ پیف ةٛی٥. رو ة٥ دالرام گ٘حٟ:

 قب ٠ی٣٨١یٟ؟_

 اره_

 پؾ پاقیغ ةع٨اةیٟ، ظیٞی دیؼ وٚح٥_

 ارام ة٥ ةیؼون اقاره کؼد و گ٘ث:

 دوجا اجاق ٦ـث، ٦ؼ کغوم رو ک٥ دوؿث داقحیغ ةؼداریغ_

 ارام گػاقث.آروان ةا ٧٠ؼة٣٨ی دؿحف رو روی ةازوی 

 ٠ؼؿی ظا٠٨٣ی. ق١ا ٦ا راصث ةاقیغ، ْٗال قب ةعیؼ _

ةْغ از قب ةعیؼ گ٘ح٢ رٗحٟ اجاٚی ک٥ قؼوی٢ ة٨د. ٨٤٦ز ؿ٥ دٚی٥ٛ از یک ة٤غ صؼف زد٣ف 

 ٣گػقح٥ ة٨د ک٥ ة٥ ظ٨اب ١ّیٛی ٗؼو 

 رٗحٟ...

 کی داره ٠یاد؟ _

 آرویؼ ةؼگكث ؿ١حٟ

 ٠غارك و ٠ا٨٠ریث صؼف ةؽ٣یٟ دو جا از دوؿث ٦ای ٠ا. پٞیؾ ان، ٠یع٨ایٟ رازب _

 آ٦ا_
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ةا مغای ز٣گ در از زا٨٠ن ة٤ٞغ قغیٟ ک٥ یک دظحؼ و پـؼ وارد ظ٥٣٨ قغن و اروان ٦ؼ دو 

 رو ةٜٛ کؼد.

رایکا زان واْٚا ة٥ ظاًؼ اج٘اٚی ک٥ واؿ٥ روقا اٗحاد ٠حاؿٟ٘ وٝی ا٣ٛغر درگیؼ ة٨دم ک٥ _

 ٣ح٣٨ـحٟ ةْغ ای٢ ٥١٦ ٠غت ة٧ح٨ن ز٣گ 

ةؽ٣ٟ )داؿحان ز٣غگی راجی٢ و رایکا رو ةْغ از ٤٠حكؼ قغن روز ٦ای جاریکی ٤ٝغن ٠یح٣٨یغ 

 ةع٣٨یغ.( 

 رایکا ةا ٝتع٤غ زد ة٥ ةازوی اروان 

 ّیتی ٣غاره، ٠ا ک٥ ای٢ صؼف ٦ا رو ٣غاریٟ_

 قؼوی٢ ٦ٟ ةا ٝتع٤غ دؿحف رو ک٨جاه روی ق٥٣٨ رایکا گػاقث

 ظیٞی ظ٨ش صاٝیٟ ک٥ ةؼگكحی ؿؼ کارت_

ا چك١ک ةا٠ؽه ای زد و ٝتع٤غش رو پؼ ر٣گ جؼ کؼد. ةْغ از ؿالم و ّٞیک ةا ةٛی٥ رایک

 رؿیغن ة٥ ٢٠. ةا ٝتع٤غ دؿحٟ رو ج٨ی 

 دؿحف گػاقحٟ

 ؿالم ّؽیؽم ٢٠ رایکا ٦ـحٟ و ایك٨ن ٦ٟ ١٦ـؼم راجی٢_

 ظ٨قتعحٟ ٢٠ ٦ٟ ارا٠كٟ_

رٗحٟ اقپؽظ٥٣٨ چایی ةیارم. ١٦ی٢ ک٥ ٤ٗس٨ن ةْغ از اق٤ایی ٥١٦ ٣كـح٢ ک٤ار ٦ٟ، ٢٠ ٦ٟ 

 ٦ا رو از ج٨ی ک١غ دراوردم مغای 

قٞیک ؿؼ جا ؿؼ ظ٥٣٨ رو گؼٗث. ةا زیٓ ٣كـحٟ روی ز٠ی٢ و چ٧ار دؿث و پا ة٥ ؿ١ث 

 پػیؼایی رٗحٟ. ؿؼم رو ةا جؼس دور و 
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ور چؼظ٣٨غم ک٥ ی٨٧ ٠ح٨ز٥ ٠ؼد ؿیاه پ٨قی قغم ک٥ اؿٞض٥ اش رو ؿ١ث قؼوی٢ گؼٗح٥ 

 و قؼوی٢ ٦ٟ ص٨اؿف ة٥ زای دیگ٥ ة٨د 

ای ة٨د. درؿث ج٨ی چ٤غ دا٣ی٥ قغ، ا٣گار پا ٦ام دیگ٥ ٠ال ظ٨دم ٣ت٨دن. دوییغم ؿ١ث 

 قؼوی٢ و درؿث ز٠ا٣ی ک٥ ٦ٞف دادم و اٗحاد 

روی ٠تِٜ پكث ؿؼش مغای قٞیک زغیغی ةی٢ چ٤غی٢ مغای قٞیک دیگ٥ ة٤ٞغ قغ. ةا 

 ق٨ك زل زده ة٨دیٟ ة٧ٟ ا٠ا کٟ کٟ پا٦ام از 

درد قٜ قغ و ١٦ی٢ ک٥ ظ٨اؿحٟ ةی٘حٟ قؼوی٢ گؼٗححٟ و ةا وصكث اؿ١ٟ رو مغا کؼد. در 

 صاٝی ک٥ ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٠یؽدم اؿ١ف رو 

 ز٠ؽ٥٠ کؼدم ک٥ ةا ةٕه ٝب زد:

 چیؽی ٣یـث دردو٣ٟ، چیؽی ٣یـث، ٠یؼؿ١٣٨ث ةی١ارؿحان. االن ٠یؼیٟ_

 و ق٤یغمةا داد اؿٟ راجی٢ رو مغا زد. ١٣یغیغ٠ف وٝی مغای وایی ک٥ گ٘ث ر

 راجی٢ ةایغ ةؼؿ١٣٨ف ةی١ارؿحان... ةایغ ةؼیٟ ةی١ارؿحان _

 ةاق٥ ةاق٥ ٢٠ جا ٠اقی٢ پ٨قكح٨ن ٠یغم_

قؼوی٢ کكیغجٟ ج٨ ةٛٞف ک٥ کٟ کٟ صؾ ؿتکی ؿؼ جا ؿؼ ةغ٣ٟ رو گؼٗث و پٞک ٦ام 

 روی ٦ٟ اٗحاد...

 قؼوی٢ کسا ١٦ی٤س٨ری ؿؼت رو ا٣غاظحی پایی٢ داری ٠یؼی؟ _

 ٟ ا٣ٛغر پؼ صؼف ةاةا ةیا اه دظحؼ ٦_

 ةی ادب _

ةا ٚیا٥ٗ ةُٙ کؼده و دؿث ة٥ ؿی٥٤ ک٤ارش راه اٗحادم. ١٦ی٢ ز٨ر ٠یؼٗحیٟ ک٥ آروم ظ٤غیغ 

 و ة٧ٟ ج٥٤ زد، ةا اظٟ ةؼگكحٟ ؿ١حف.
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 چح٥؟_

 ٣ازجٟ ظؼیغارم _

 ةا ای٢ ک٥ ظ٤غم گؼٗح٥ ة٨د ا٠ا ةا زور ٝب ٦ام رو ز١ِ کؼدم.

 ةتی٢ ظ٤غه ات او٠غ...ةع٤غ ةتی٤ٟ، یاال_

ا٣ٛغر ةا٠ؽه مضتث ٠یکؼد ک٥ اظؼ ٦ٟ ٣ح٣٨ـحٟ ًاٚث ةیارم و زدم زیؼ ظ٤غه. اون ٦ٟ 

 ظ٤غیغ و کكیغجٟ ج٨ ةٛٞف.

 امال ای٢ پیؼ٢٦ ؿ٘یغ ة٧ث ١٣یاد_

 ی٥ ٣گاه ة٥ جیپ ٠كکیف ا٣غاظحٟ

 ة٥ ج٨ام امال ؿیاه ١٣یاد_

 ظب پؾ ةاّخ ٣ك٨ ک٥ ؿیاه ةپ٨قٟ_

 ٢٠ چیکار ة٥ ج٨ دارم؟_

 داری دیگ٥_

ظ٨اؿحٟ ةاز ز٨اةف رو ةغم ک٥ ةا رؿیغ٨١٣ن ة٥ یک پؼجگاه ظیٞی ؿؼ ؿتؽ و پؼ از گٜ و 

 ٚامغك ظكکٟ زد و ةؼگكحٟ ؿ١ث 

 قؼوی٢.

 ای٤سا کساؿث؟ _

 آورد٠ث وؿي ة٧كث..._

 ظیٞی ٚك٤گ٥ ای٤سا_

 ی٨٧ ةا ٦یسان ةؼگكث ؿ١حٟ.
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 ةیا ةپؼیٟ_

 دی٨و٥٣ قغی قؼوی٢؟_

 ؼی؟ةغو ا٣حعاب ک٢...٠ی٣٨١ی یا ةا ٢٠ ٠یپ_

 ظٌؼ٣اک٥ _

 پؾ ٢٠ ٠یؼم_

 جا ظ٨اؿث ةؼه دؿحف رو گؼٗحٟ

 ةاق٥...ةاق٥ ٠یپؼیٟ_

گ٘ث و ةا داد دوییغیٟ ؿ١ث پؼجگاه و پؼیغیٟ. ١٦ؼاه زیٓ زدن  "یک، دو، ؿ٥ "ةا ٦یسان 

 ج٨٦٨ا دؿث و پا ٠یؽدیٟ و درؿث ٝض٥ُ 

ی رو از ای ک٥ داقحیٟ ٠یؼؿیغیٟ ة٥ ز٠ی٢ ةا زیٓ چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم. دکحؼ دؿحگا٦

 روی ٚ٘ـ٥ ؿی٤ٟ ةؼداقث و قؼوع کؼد ج٤غ 

ج٤غ یک چیؽ ٦ایی گ٘ح٢. ةا گیسی و ٤٠گی زل زده ة٨دم ة٧ف ک٥ دوةاره پٞک ٦ام روی 

 ٦ٟ اٗحاد...قؼوی٢ ةا اظٟ ٣اقی از ٣اراصحی 

 دؿحٟ رو ج٨ی دؿحف گؼٗث.

 روز ک٥ ةی٨٧ش ة٨دی دی٨و٥٣ قغم ۳ج٨ ای٢  _

 ٟ.ةا ٝتع٤غ دؿحٟ رو روی م٨رجف گػاقح

 االن ظ٨ةٟ ّؽیؽم _

 دالرام او٠غ ؿ١ح٨١ن و ةا صؼص ةازوی قؼوی٢ رو کكیغ.

 قؼوی٢ دو دٚی٥ٛ ٗام٥ٞ ةگیؼ ةؽار دکحؼ ٠ْای٥٤ اش ک٥٤ _
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 ةاق٥ ةاةا ةاق٥_

آروم ظ٤غیغ و ةْغ از ة٨ؿیغن دؿحٟ ازم ٗام٥ٞ گؼٗث ک٥ دکحؼ ةا اظٟ ٦ای در ٦ٟ و پؼو٣غه 

 ة٥ دؿث وارد اجاق قغ. ارام ةا ٣گؼا٣ی 

 گ٘ث:

 ٠كکٞی پیف او٠غه؟ _

 دکحؼ ٦ٟ ةا ٗکؼی ٠ك٨ٕل ز٠ؽ٥٠ کؼد:

 ا٠یغوارم ک٥ ٠كکٞی پیف ٣ی٠٨غه ةاق٥ _

ةی صؼف ظ٨دکار ج٨ دؿحف رو کٖ پام کكیغ وٝی ٦یچی صؾ ٣کؼدم. ق٨ک٥ و ةا چكٟ 

 ٦ای گكاد قغه ٝب زدم:

 صـف...صـف ١٣یک٤ٟ_

 ٦یچی. درزا زدم زیؼ گؼی٥ و رو ة٧ف داد زدم:ظ٨دکار رو جا ةاال جؼ ٦ٟ کكیغ وٝی ةاز ٦ٟ 

 ی٥ چیؽی ةگیغ...چؼا ٦یچی صؾ ١٣یک٤ٟ؟_

 آروان او٠غ ؿ١حٟ.

 آرا٠ف زان اروم ةاش_

 ١٣یع٨ام اروم ةاقٟ، ٗٛي ةگیغ چ٥ ةالیی ؿؼم او٠غه_

ظا٨٣م ةؽرگ٧١ؼ گ٥ٝ٨ٞ ٣ؽدیک ؿح٨ن ٗٛؼاجح٨ن ةؼظ٨رد کؼده ة٨ده و ةاّخ قغه ک٥ ک١ی ة٥ _

 اؿیب ةؽ٥٣. ٠ا گ٥ٝ٨ٞ ؿح٨ن ٗٛؼاجح٨ن 

 رو دراوردیٟ ا٠ا ة٧ت٨دج٨ن ٣یاز ة٥ ز٠ان داره.

_٥٣...٥٣ 
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ةا گؼی٥ م٨رجٟ رو گؼٗحٟ، دؿث گؼ٠ی روی ق٣٨ٟ ٣كـث و ةْغ ٦ٟ مغای پؼ ةٕه قؼوی٢ 

 ک٥ اؿ١ٟ رو مغا ٠یؽد. دؿحف رو 

 ةا گؼی٥ پؾ زدم.

 ٗٛي ج٧٤ام ةؽاریغ، ةؼیغ ةیؼون...ةؼیغ _

 گؼی٥ ٦ام ٦ٟ ة٤ٞغ و ة٤ٞغ جؼ قغن... ةا مغای ةـح٥ قغن در مغای

ةا ویٞچؼ از ةی١ارؿحان ظارج قغیٟ، دٟٝ ٠یع٨اؿث ای٢ ویٞچؼ ٤ْٝحی رو ج٨ ؿؼ ظ٨دم ظ٨رد 

 ک٤ٟ.

 ةچ٥ ٦ا چؼا ٣ی٠٨غن؟_

آرویؼ ک٥ آرام رو ة٥ ظاًؼ ةچ٥ ٨٤١٠ع اٝعؼوج کؼده ظ٨دش ٦ٟ ٣٨٠غه پیكف. آروان و _

 دالرام ٦ٟ ٣٨٠غن ج٨ جؼاٗیک دیگ٥ ٢٠ 

 ٣یان.گ٘حٟ 

 آ٦ا_

 ةا رؿیغ٨١٣ن ة٥ ٠اقی٢ ةٟٛٞ کؼد و گػاقححٟ روی م٤غٝی ز٨ٞ.

 ظب ةؼیٟ ک٥ ظ٥٣٨ ای٢ چ٤غ روز ةغز٨ر دٝح٤گث ة٨ده_

امال صال و ص٨م٥ٞ ٦یچی رو ٣غاقحٟ، صحی قؼوی٢. ةا کالٗگی چكٟ ٦ام رو ةـحٟ و ؿؼم 

 رو ة٥ قیك٥ ةعار گؼٗح٥ جکی٥ دادم.

د ٦ایی ٠ذٜ ج٨ داقح٥ ک٥ ةْىی ٦اق٨ن ظیٞی امال ٣گؼان ٣تاقی ٦ا، دکحؼ گ٘ث ٨٠ر_

 ظیٞی زود ظ٨ب قغن

 ةؼای ٢٠ ٦ؼ یک روزش ٠ذٜ یک ١ّؼه _
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 ٠یغو٣ٟ ّؽیؽم، ٠یغو٣ٟ ا٠ا ای٢ رو ةغون ک٥ ٢٠ جا اظؼش ةا٦اجٟ_

 ٣تاش_

 ی٤ْی چی؟_

 ةا ّنتا٣یث ةؼگكحٟ ؿ١حف و داد زدم:

ةا یک آدم ٗٞر ک٥ صحی جا ج٨اٝث ج٨ ةایغ ز٣غگیث رو   ٣تاش، جا اظؼش ٣تاش. ١٣یؽارم_

 ةتؼیف ٦غر ةغی...ةتؼجٟ ظ٥٣٨ آروا٣ی٤ا

 چؼت ٣گ٨ آرا٠ف_

 ةتؼجٟ_

 ی٨٧ ١٦ؼاه ةا داد ٦ای ة٤ٞغش قؼوع کؼد ک٨ةیغن روی ٗؼ٨٠ن. 

 ظ٥٘ ق٨...ٗٛي ظ٥٘ ق٨_

و ٢٠ ةؼای اوٝی٢ ةار از دیغن چ٧ؼه ّنتی قؼوی٢ ة٥ ظ٨دم ٝؼزیغم. صٛا ک٥ ای٢ ؿ٥ جا 

 ٨ ّنتا٣یث درؿث ٠ذٜ یک اژد٦ا ةؼادر ج

٠یكغن. ةا صؼص روم رو ازش ةؼگؼدو٣غم و ٣گا٦ٟ رو دوةاره ة٥ ةیؼون دوظحٟ جا ةاالظؼه 

 رؿیغیٟ ظ٥٣٨. قؼوی٢ دوةاره گػاقححٟ 

 رو م٤غٝی و ةؼدجٟ ج٨ ظ٥٣٨.

 ٠گ٥ ٣گ٘حٟ ةتؼجٟ ظ٥٣٨ آروان؟_

جا وٚحی ک٥ ظ٨ب  ٤٠ٟ ٣گ٘حٟ ٠یتؼ٠ث...٦ؼ وٚث ظ٨ب قغی ٦ؼ زا ک٥ ٠یع٨ای ةؼو ا٠ا_

 ٣كغی ی٥ ای٤چ ٦ٟ ١٣یؽارم دور ةكی ازم

 ةا ةٕه و ظـحگی ٝب زدم:
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 چؼا ای٢ کار ٦ا رو ٠یک٤ی؟_

 ةا ةٕه ٣كـث ز٨ٞ پام و دؿث ٦ام رو ج٨ی دؿث ٦اش گؼٗث.

چ٨ن ّاقٛحٟ، چ٨ن ز٣٨ٟ ة٥ ز٣٨ث ةـحـث. ٢٠ ّاقٙ زـٟ و ٦یکٞث ٣كغم ک٥ االن ة٥ _

 ظاًؼ ووْیحث وٝث ک٤ٟ

 ٚٞتٟ گػاقث و ادا٥٠ داد: دؿحف رو روی

٢٠ ّاقٙ ای٤ی ک٥ ای٤ساؿث قغم، ّاقٙ ؿؼجٛی ٦ات قغم...اگ٥ ةع٨ای ةؼی صؼٗی _

 ٣یـث، ٢٠ ةٞغ ٣یـحٟ ٠ذٜ آرویؼ زور ةگٟ 

 وٝی وٚحی ظ٨ب قغی ةؼو، ٥٣ االن، ٥٣ ای٤س٨ری

 ظ٨ب ٠یكٟ؟_

 قک ٣ک٢_

 ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ ظ٤غه قی٣٨ٌی کؼد و گ٘ث:

 یٟ صاٝث ٨ّض ةك٥؟ةؽ٣ایکؾ ةاکؾ صاال ی٥ _

 ٢٠ ٦ٟ آروم ظ٤غیغم

 ةؽ٣یٟ_

 و ؿاّث ٦ا ةا کٞی ظ٤غه ةازی کؼدیٟ...ایکؾ ةاکؾ ٠ذٜ ١٦یك٥ دوجایی ٣كـحیٟ پای 

 

  _یک  ٦٘ح٥ ةْغ  _                                                          
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زغی زغی ٚؼار ٣یـث ٦یچ وٚث ظ٨ب یک ٦٘ح٥ گػقث و ٢٠ کال٥ٗ جؼ از دیؼوز. ا٣گار 

 ةكٟ. ةیچاره قؼوی٢ ج٨ی ای٢ یک ٦٘ح٥ پا 

ة٥ پام ک١کٟ کؼده وٝی جا کی ٠یح٣٨ٟ از اون ک١ک ةع٨ام؟ ةا کالٗگی ة٥ ؿ١ث دؿحك٨یی 

 رٗحٟ. دؿث ٦ام رو گػاقحٟ روی ویٞچؼم 

دم ا٠ا ١٦ی٢ ک٥ او٠غم ةكی٤ٟ رو ج٨اٝث ٗؼ٣گی ویٞچؼ از زیؼ دؿحٟ در رٗث و ٠ضکٟ  ظ٨ر

 ز٠ی٢. مغای زیٓ گ٨ش ظؼاقٟ ؿؼ جا 

ؿؼ ٗىا رو گؼٗث. ا٣ٛغر اصـاس وْیٖ ة٨دن ٠یکؼدم ک٥ درزا زدم زیؼ گؼی٥. ٨٤٦ز چ٤غ 

 دا٣ی٥ ام ٣گػقح٥ ة٨د ک٥ مغای قؼوی٢ 

ةا دیغ٣ٟ ةؼای یک ٝض٥ُ ٠کخ کؼد ا٠ا درزا دوییغ  ک٥ ةا داد اؿ١ٟ رو مغا ٠یؽد ة٤ٞغ قغ.

 ؿ١حٟ.

 یک٤ی؟ زاییث درد گؼٗح٥؟ آؿیب دیغی؟زا٣ٟ ّؽیؽم؟ چؼا گؼی٥ ٠_

 ظـح٥ ام قؼوی٢، دیگ٥ ١٣یکكٟ...١٣یح٣٨ٟ_

 قؼوی٢ ٨ٗری کكیغجٟ ج٨ ةٕٞف و روی ٦٨٠ام رو ة٨ؿیغ.

 یکٟ دیگ٥ جالش ک٢  یکی یغو٣ٟ، ظ٨قگٟٞ، ٠یغو٣ٟ، ة٥ ظغا ٠یغو٣ٟ ظـح٥ قغی ا٠ا_

 ١٣یع٨ام...١٣یع٨ام_

 ٤ْحی و از دؿحك٨یی ةؼدجٟ ةیؼوناز زاش ة٤ٞغ قغ و ٢٠ ٦ٟ گػاقث روی اون ویٞچؼ ٝ

 ١٣یع٨ام ٣غاریٟ ظ٨قگٜ ظا٣ٟ_

 چؼا ای٢ کار رو ٠یک٤ی؟_

 چ٥ کاری؟_
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 داری جؼصٟ ٠یک٤ی_

 ةا ای٢ ک٥ ٨٤٦ز چ٤غ دا٣ی٥ از ة٤غ او٠غن گؼی٥ ام ٣گػقح٥ ة٨د دوةاره ةٕه کؼدم.

 ج٧٤ام ةؽار، ةؼو...ةؼو ة٥ ز٣غگیث ادا٥٠ ةغه ةؽار ٢٠ ٦ٟ ة٥ درد ظ٨دم ة١یؼم_

 ا٠ف چؼا ١٣ی١٧٘ی ای٢ ٦ا جؼصٟ ٣یـث، ٢٠ ّاقٛحٟآر_

 ةا داد گ٘حٟ:

 ٣یـحی، ای٢ ٦ا ٥١٦ از ؿؼ دٝـ٨زی.، چ٨ن ٢٠ ٗٞسٟ دٝث ٠یـ٨زه، ج٨..._

ٚتٜ از ای٢ ک٥ صؼٟٗ رو ادا٥٠ ةغم یک داد ة٤ٞغ کكیغ و ٥١٦ وؿایٜ ٠یؽ رو پؼت کؼد 

 پایی٢ 

وؿث دارم؟ چؼا ١٣ی١٧٘ی ةـ٥، ٦ی ٠یگ٥. ٦ی ٠یگ٥ جؼصٟ، ةـ٥ دیگ٥. چؼا ١٣یتی٤ی د_

 ّاقٛحٟ؟ آظ٥ اص١ٙ ٢٠ اگ٥ ّاقٛث ٣ت٨دم ک٥ 

 ای٢ ص٥ٛٞ ک٨ٗحی رو ١٣یگؼٗحٟ جا ازت ظ٨اؿحگاری ک٤ٟ. 

 چی؟_

ةا اظٟ و ٣اراصحی ٣كـث روی ٠تٜ. ٠حْسب رٗحٟ ؿ١حف و ة٥ زْت٥ ٠کْتی ٚؼ٠ؽی ک٥ 

 دؿحف ة٨د چكٟ دوظحٟ.

ک٥ ای٢ ٠ازؼا ٦ا پیف او٠غ. از اوٝف ٠یع٨اؿحٟ ٚتٜ از ای٢ اج٘اٚات ازت ظ٨اؿحگاری ک٤ٟ _

 ٦ٟ ٗکؼ اص١ٛا٥٣ ای ة٨د، ج٨ ٨٤٠ 

 ١٣یع٨ای. ای٢ ٠ازؼا٦ا ٦ٟ ١٦ف ة٥٣٨٧ اس

 از زاش ة٤ٞغ قغ و ادا٥٠ داد:

 ١٣یع٨ام ةیكحؼ از ای٢ اذیحث ک٤ٟ، صاوؼ ق٨...٠یتؼ٠ث ظ٥٣٨ آروان_
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زدم ا٠ا صحی ةؼ٣گكث ٣گا٦ٟ ک٥٤ و ةی ج٨ز٥ ة٥ ؿ١ث اجاٚف راه اٗحاد ک٥ ةا ةٕه مغاش 

 ة٧ٟ از پ٥ٞ ٦ا رٗث ةاال. ٥٣ ٥٣ ةایغ 

پاقٟ...١٣یح٣٨ٟ ةؽارم ةا ای٢ ذ٤٦یث رازتٟ ة٥٣٨١. ةا صؼص جالش کؼدم روی پا٦ام ٗكار 

 ةیارم جا ة٤ٞغ ةكٟ وٝی ٣كغ. دوةاره ا٠حضان 

کٟ ة٤ٞغ جؼ و در ٧٣ایث اول اؿ١ف رو زیؼ ٝب ز٠ؽ٥٠ کؼدم، دوةاره ی کؼدم وٝی ةاز ٦ٟ ٣كغ.

 ١٦ؼاه ةا داد ة٤ٞغم ٗكار ةیكحؼی ة٥ 

قؼوی٢ از ق٤یغن دادم ةا ٦ٜ او٠غ ؿؼ پ٥ٞ ٦ا ک٥ ةا . پا٦ام آوردم ک٥ ةاالظؼه ج٣٨ـحٟ وایـحٟ

 دیغن ٢٠ ک٥ ایـحاده ة٨دم ٠حْسب ظیؼه 

 قغ ة٧ٟ

 آرا٠ف_

 در صاٝی ک٥ ایـحاده ة٨دم ةا ةٕه ٝب زدم:

 ج٧٤ام ٣ؽار_

 دار ظ٤غیغ و ةٟٛٞ کؼد.اروم و  ةٕه  

 ج٨ روی پا٦ات ایـحادی، ج٣٨ـحی راه ةؼی_

٢٠ ٦ٟ ةا ذوق ظ٤غیغم و ٠ضکٟ جؼ ةٛٞف کؼدم. ةْغ از چ٤غ دا٣ی٥ اروم از ةٛٞف او٠غم 

 ةیؼون و دؿث ٦ام رو پكث گؼد٣ف گػاقحٟ

ةْغ از ج٨١م ای٢ ؿعحی ٦ا، ةْغ از دیغن ج١ام ای٢ ةغاظالٚی ٦ای ٢٠ و د٨ّا ٦ام، ٨٤٦ز _

 دٝث ٠یع٨اد اون ص٥ٛٞ رو ج٨ دؿحٟ ب٦ٟ 

 ةی٤ی؟

 ١ّیٙ پیك٣٨یٟ رو ة٨ؿیغ
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 ةیكحؼ از ٦ؼ ٨٠ْٚی. ج٨ چی؟ صاوؼی جا اظؼ ١ّؼ ای٢ ص٥ٛٞ رو ج٨ دؿحث ٣گ٥ داری؟_

 ةیكحؼ از ٦ؼ ٨٠ْٚی_

 ةا ٝتع٤غ ص٥ٛٞ رو از زیتف در اورد دؿحٟ کؼد و ةْغ دؿحٟ رو ة٨ؿیغ.

 دوؿث دارم_

 دوؿث دارم ّؽیؽم  ٤٠ٟ_

٨ری ة٧ٟ زل زده ة٨دیٟ ک٥ ةا ة٤ٞغ قغن مغای ٨٠ةایٞف ة٥ ظ٨د٨٠ن او٠غیٟ. ١٦ی٢ ز

 قؼوی٢ رٗث ؿ١ث پػیؼایی و ةا ٝتع٤غ گ٨قی 

رو ز٨اب داد ا٠ا ةا رٗح٥ رٗح٥ ک١ؼ٣گ قغن ٝتع٤غش ٝتع٤غ ٢٠ ٦ٟ از روی ٝب ٦ام پاك 

 قغ. ةا اؿحؼس ةؼگكث ؿ١ث ٢٠ و 

٤ی داقث، اون ٦ٟ ای٤ک٥ یک اج٘اٚی ٣گا٦ف رو دوظث ة٧ٟ. ای٢ ٣گاه ةؼای ٢٠ ٗٛي یک ٠ْ

 ةؼای آرام یا دالرام اٗحاده. درزا از 

جؼس و ق٨ك زْت٥ ص٥ٛٞ از ج٨ دؿحٟ ول قغ و اقک ظ٨دش رو ج٨ی چكٟ ٦ام زا کؼد. 

 ا٣گار ة٥ ٠ا قادی ٣ی٠٨غه ة٨د...

 

 _ک١ی ٚتٜ_                                                               

 

 _آروان_                                                                 
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ةا مغای ة٤ٞغی دالرام رو مغا کؼدم و ٠ذٜ ١٦یك٥ صحی ةْغ ای٢ ٥١٦ ٠غت ةا ق٤یغن 

 گ٘ح٤ف ریحٟ وؼةان ٚٞتٟ جٕییؼ  "زا٣ٟ"مغای 

 کؼد. ٝتع٤غ ة٥ ٝب ةؼگكحٟ ؿ١حف و گ٘حٟ:

 راجی٢ و رایکا دارن ٠یان_

 چؼا؟ چیؽی قغه؟_

 دؿحٟ رو دور ک١ؼش ص٥ٛٞ کؼدم

 ج٨١م قغ_

 ی٤ْی چی؟_

 ةٛی٥ ٠غارك ٦ٟ پیغا کؼدیٟ_

ةا ق٨ك و ذوق دؿحف رو روی د٤٦ف گػاقث و زیٓ  ز٣ان پؼیغم ةٟٛٞ ک٥ ٠ضکٟ ة٥ 

 ظ٨دم ٗك٨رد٠ف و ٌّؼش رو ج٨ی ٣٘ؾ ٦ام 

ظ٥٣٨ قکـث و چ٤غی٢ ٣٘ؼ ریعح٢ ج٨ پؼ کؼدم. ظ٨اؿحٟ چیؽی ةگٟ ک٥ ی٨٧ قیك٥ ٦ای 

 ظ٥٣٨. ةا ٦ٜ از دالرام زغا قغم و ٚتٜ از 

ای٢ ک٥ ةح٣٨ٟ ّکؾ ا١ْٝٞی ٣ك٨ن ةغم ةازوم در ادؼ جیؼ ةی٨٧قی ؿ٨ظث و ا٣ٛغر ٨ٚی ة٨د 

 ک٥ درزا ةغ٣ٟ رو قٜ کؼد.

 دالرام...ٗؼار ک٢_

٨ن ٦ی٢ جالش ةا زیٓ اؿ١ٟ رو مغا ٠یؽد. از ؿؼگیس٥ دو زا٨٣ اٗحادم روی ز٠ی٢. در ١٦

 ٠یکؼدم ةا دؿحٟ ٦ٞف ةغم ک٥ ةؼه وٝی ی٨٧ 

یکی از پكث چـتیغجٟ و از اون ور ٦ٟ دالرام رو گؼٗح٢. ةی ز٨ن دؿث و پا ٠یؽدم جا 

 ظ٨دم رو از کـی ک٥ گؼٗح٥ ة٨دجٟ ازاد ک٤ٟ. 
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زیٓ و گؼی٥ ٦ای دالرام ک٥ ازم ک١ک ٠یع٨اؿث داقث ٥١٦ وز٨دم رو اجیف ٠یؽد. ةا ةی 

 :صاٝی داد زدم

 وٝف ک٢ صؼو٠ؽاده ةؽار ةؼه...ةؽار ةؼه کذاٗث _

قؼوع کؼد ة٥ کكیغن دالرام و دور کؼد٣ف از ٢٠. کـی ک٥ از پكث گؼٗح٥ ة٨دجٟ رو قکٟ 

 پؼجٟ کؼد رو ز٠ی٢. درزا او٠غم ة٥ 

 ک١ک دؿث ٦ام ة٤ٞغ ةكٟ ک٥ ةاز اٗحادم.

 آروان..._

 ةا ةٕه دؿحٟ رو ؿ١حف دراز کؼدم.

 دالرام_

٦ام روی ٦ٟ ج٨ جاریکی ٗؼو رٗحٟ...آروم آروم چكٟ ٦ام رو ةاز کؼدم،.ةا یاد  و ةا اٗحادن پٞک

 آوری دالرام ة٥ ؿؼّث از زام ة٤ٞغ 

٠یگ٘حٟ و دؿحٟ رو ةا کالٗگی ج٨ی ٦٨٠ام گػاقح٥ ة٨دم  "وای"قغم. در صاٝی ک٥ زیؼ ٝب 

 دور ظ٨دم ٠یچؼظیغم. ةا دیغن یادداقث 

٠غارك رو ةیار جا ز٣ث رو ة٧ث "٨٣قح٥ ة٨د  ةؽرگی ک٥ روی ای٥٤ ة٨د دوییغم ؿ١حف. روش

 ظك١گیٟ ٠كحٟ رو ک٨ةیغم روی  "ةغم

٠یؽ. ةایغ ةؼم د٣تاٝف، ةایغ ةؼم. درزا ؿ٨ییچ و ٠غارك رو ةؼداقحٟ و ؿ٨ار ٠اقی٢ قغم. ةا 

 اظؼی٢ ؿؼّث ج٨ زاده ٠یؼو٣غم. جا 

 گ٨قیٟ ز٣گ ظ٨رد ق١اره اٝ٘ؼد رو دیغم، داد ز٣ان ز٨اب دادم. 

 کذاٗث صؼو٠ؽاده ج٨ ٠كکٞث ةا ٥٤٠، ةؼای چی دالرام رو گؼٗحی؟_
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ة٥ ة٥ پـؼ زاؿ٨س ٢٠، ای٢ ٥١٦ ّنتا٣یث ةؼای چی٥؟ ٢٠ و ّؼوؿٟ داریٟ ةا ٦ٟ گپ  _

 ٠یؽ٣یٟ

ظ٥٘ ق٨ ٨ّوی ٥٣ ٢٠ پـؼ ج٨ام ٥٣ اون ّؼوس ج٨. یک ٨٠ از ؿؼ دالرام کٟ ةک٤ی ز٣غه _

 ز٣غه ات رو ج٨ اجیكی ک٥ ظ٨دت ة٥ راه 

 حی ٠یـ٨زو٣ٟا٣غاظ

 ٠غارك رو ةغه، ز٣ث رو ةگیؼ_

 ٠یارم...٠یار٠ك٨ن ٗٛي ةا٦اش کاری ٣غاقح٥ ةاش_

 ةا مغای زیٓ دالرام ک٥ از اون ور ٠ی٠٨غ ٣٘ؾ ج٨ ؿی٤ٟ صتؾ قغ.

 آروان ٣یا، ٠غارك رو ن..._

٦ٜ زده اؿ١ف رو مغا زدم ک٥ ة٨ق ١٠حغدی گ٨قی رو گؼٗث. گ٨قی رو پؼت کؼدم و ةا 

 ـیؼ ١ّارت اٝ٘ؼد ؿؼّث ةیكحؼی ة٥ ٠

ادا٥٠ دادم. راجی٢ و ةٛی٥ ةار٦ا و ةار٦ا ة٥ گ٨قیٟ ز٣گ زدن وٝی ٢٠ ةی ج٨ز٥ ة٥ ٥١٦ چی 

 ٗٛي ٠یؼو٣غم. ظغایا ازم ٣گیؼش، ازم 

٣گیؼش، دی٨و٥٣ ٠یكٟ ظغایا. ةا رؿیغ٣ٟ درزا از ٠اقی٢ پیاده قغم و ٠ـیؼ ةاغ جا ظ٥٣٨ رو 

 دوییغم. ةا دیغن دالرا٠ی ک٥ دؿث ٦اش 

 م٤غٝی ةـح٥ ة٨د ٣٘ـٟ رٗث. رو ة٥

 آروان..._

 زان آروان؟ ظ٨ةی ٚؼة٣٨ث ةكٟ؟ اذیحث ک٥ ٣کؼدن؟ _

 ن..._
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 ورود اٝ٘ؼد ٠ا٣ِ ادا٥٠ صؼٗف قغ.

 ةتعكیغ ٠ؽاصٟ الو جؼک٣٨غ٣ح٨ن ٠یكٟ وٝی اٚا اروان ٚؼار ة٨د یک ا٠ا٣حی رو ة٥ ٢٠ ةغه _

 اول دؿث و پاش رو ةاز ک٢ _

دالرام رو ةاز کؼدن وٝی جا ظ٨اؿث ةیاد ؿ١حٟ ٨١٦ن ٠ؼده ة٥ یکی از ادم ٦اش اقاره زد ک٥ 

 ٣گ٧ف داقث. ةا صؼص کیٖ ٠غارك 

 رو پؼت کؼدم ؿ١حف.

 ای٢ ٦ٟ ٠غارك، صاال ةؽار ةؼیٟ_

 آ آ ٦یچکؾ از ای٢ در ةیؼون ١٣یؼه_

 ی٤ْی چی؟ ج٨ ٨ٚل داده ة٨دی_

 اوپؾ، رو دؿث ظ٨ردی پـؼم..._

 ةؽ٣ٟ ؿ١حف ؿ٥ جا گ٤غه ةک گؼٗح٤ٟ. یک داد ة٤ٞغ کكیغم ا٠ا ١٦ی٢ ک٥ او٠غم زـث

 صی٨ون ج٨ ک٥ ٠غارك رو گؼٗحی، دیگ٥ چی از ز٨١٣٨ن ٠یع٨ای؟_

٢٠ از ظیا٣ث ٠ح٤٘ؼم اروان. ٚا٨٣ن رو ک٥ ٠یغو٣ی. ز٨اب ظیا٣ث ٠ؼگ٥، اول ٠ؼگ ّؽیؽات _

 ةْغ ٦ٟ ٠ؼگ ظ٨دت

رو  ةا رٗح٤ف ؿ١ث دالرام دیگ٥ واْٚا ّؼةغه ٠یؽدم ا٠ا اون ٨ّوی ةی ج٨ز٥ ة٧ٟ اؿٞضف

 روی پیك٣٨یٟ دالرام گػاقث. وا٢٠ رو 

 کكیغ ک٥ دالرام ةا ةٕه و صؼص ٣گا٦ف رو ج٨ی چكٟ ٦ای اٝ٘ؼد دوظث.

ظ٨٣٨ادم ٦ٟ ١٦ی٢ ٨ًری ةا دؿث ٦ای ظ٨دت کكحی ٥٣؟ ٗٛي چ٨ن ةا٦ٟ ازدواج کؼده _

 ة٨دن کذاٗث؟ 
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 اٝ٘ؼد ٥ٛ٧ٚ ای زد 

 اقحتاه ٣ک٢ ّؽیؽ..._

ٚتٜ از ای٢ ک٥ صؼٗف رو ادا٥٠ ةغه مغای چ٤غی٢ قٞیک ج٨ی ١ّارت پیچیغ و ؿ٥ جا اد٠ی 

 ک٥ ٢٠ رو چـتیغه ة٨دن پؼت قغن رو 

راجی٢  ز٠ی٢. ق٨ک٥ ةؼگكحٟ ّٛب ک٥ ةا ٥١٦ ةچ٥ ٦ا ة٥ اوا٥ٗ راجی٢ و رایکا رو ة٥ رو قغم.

 در صاٝی ک٥ اؿٞض٥ اش رو 

 ؿ١ث اٝ٘ؼد ٣ك٥٣٨ گؼٗح٥ ة٨د داد زد:

 ات رو ة٤غاز آٝ٘ؼد، ای٤سا جضث ٠ضامؼه پٞیـ٥ اؿٞض٥_

اٝ٘ؼد ةا صؼص دالرام رو از پكث ةی٢ دؿث ٦اش گؼٗث و اؿٞض٥ رو ٦ٟ ٣ك٥٣٨ گؼٗث 

 ؿ١ث ٠ا.

 ٠یکك١ف پؾ ة٧حؼه ق١ا ٦ا اؿٞض٥ ج٨ن رو ةیاریغ پایی٢  _

 آرویؼ گ٘ث:

 ظ٨دت رو از ای٢ ةغةعث جؼ ٣ک٢_

 و رایکا ادا٥٠ داد:

 ر دالرام رو ة٘ؼؿث ای٢ و_

 اٝ٘ؼد ظ٤غه ٦یـحیؼیکی کؼد و در صاٝی ک٥ ٣گا٦ف رو ج٤غ ج٤غ ةی٢ ٠ا ٠یچؼظ٣٨غ داد زد:

 ک٨ر ظ٣٨غی٢، ٢٠ دیگ٥ اظؼ ظٌٟ وٝی ةغون ٚؼةا٣ی ١٣یؼم_

اؿٞض٥ اش رو گػاقث رو ؿؼ دالرام و ک٥ ةا داد دوییغم ؿ١حك٨ن. ١٦ی٢ ک٥ او٠غ ٠اق٥ رو 

 ةکك٥ ورود ی٨٧یی ارام و مغای 
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 از صؼکث ةاز داقحف... "متؼ ک٢"زیٕف ک٥ ٠یگ٘ث 

 

 _آرام_                                                             

 

 آٝ٘ؼد و ةٛی٥ از دیغ٣ٟ جْسب کؼدن. آروم از ةچ٥ ٦ا ز٨ٞ جؼ رٗحٟ.

 اٝ٘ؼد ةؽار دالرام ةؼه، ة٥ زاش ٢٠ رو ةگیؼ_

 ارویؼ ةا ّنتا٣یث رو ة٧ٟ داد زد:

 آرام ةؼگؼد ّٛب_

 ةی ج٨ز٥ ة٧ف یک ٚغم ز٨ٞ جؼ رٗحٟ ک٥ اٝ٘ؼد اروم گ٘ث:

 اگ٥ وٝف ک٤ٟ ٠ی٣٨١ی؟_

 ةا ةٕه ٝب زدم:

 ٠ی٣٨١ٟ، ة٥ ظغا ٠ی٣٨١ٟ_

 دوةاره ارویؼ ة٤ٞغ جؼ از ٚتٜ داد زد:

 آرام دی٨و٥٣ ام ٣ک٢ ةیا ای٢ ور ة٧ث ٠یگٟ _

 ةا ةٕه ٣گا٦ٟ رو ة٧ف دوظحٟ و ةاز ةؼگكحٟ ؿ١ث اٝ٘ؼد.

 وٝف ک٢_

در ٦ی٤ی ک٥ ةا ةٕه و ٦یسان ظیؼه قغه ة٨د ة٧ٟ دؿث ٦اش رو از دور دالرام ةاز کؼد. 

 دالرام درزا دوییغ و ظ٨دش رو ج٨ ةٜٛ 
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اروان ا٣غاظث. اٝ٘ؼد دؿحف رو ة٥ ؿ١حٟ دراز کؼد ا٠ا ٨٤٦ز دؿحٟ ة٧ف ٣ؼؿیغه ة٨د ک٥ 

 مغای قٞیک ٦ؼدو٨٠ن رو ؿؼ زا٨٠ن 

 ة٧ٟ. ظكک کؼد. دوجایی ق٨ک٥ ظیؼه قغه ة٨دیٟ

 آٝ٘ؼد..._

 آرام_

و درزا اٗحاد روی ز٠ی٢. ةٕه آ٨ٝد ٣كـحٟ ک٤ارش. در صاٝی ک٥ ٣٘ؾ ٣٘ؾ ٠یؽد جالش 

 ٠یکؼد صؼف ةؽ٥٣. ةا دیغن پـؼ ٦ا ک٥ ا

ؿٞض٥ ة٥ دؿث او٠غن ةاال ؿؼش ةٕه کؼده و ّنتی ةؼگكحٟ ؿ١حك٨ن و ز٨ٞی اٝ٘ؼد 

 ٣كـحٟ. قؼوی٢ ٝب زد:

 ةؼو او٨٣ر ارام _

 یغ دیگ٥ ازش؟ ٦ا؟ از ای٢ ج٢ ةی ز٨ن چی ٠یع٨ایغ؟ ١٣یؼم...چی ٠یع٨ا_

 آرویؼ ةا ّنتا٣یث ٣گا٦ف رو دوظث ة٧ٟ.

 اون ةایغ ة١یؼه ة٥ ةغجؼی٢ قکٜ ١٠ک٢ _

 ٦یچکؾ صٛف ٣یـث ج٧٤ا ة١یؼه، صحی اون_

 ارام..._

 صؼف اروان رو ٌِٚ کؼدم و داد زدم:

 ةؼیغ...ةؼیغ_

ر دور کؼدن. ةی ج٨ز٥ ة٥ داد ٦ای ارویؼ ةا دادم اروم اروم ّٛب رٗح٢ و ارویؼ رو ٦ٟ ة٥ زو

 ةؼگكحٟ ؿ١ث اٝ٘ؼد. ظغایا ٠یغو٣ٟ 
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ةایغ ازش ٠ح٤٘ؼ ةاقٟ وٝی ٦یچکؾ اون روی ٧٠ؼة٣٨ی ک٥ ٢٠ ازش دیغم رو ٣غیغه، 

 ٦یچکؾ اوٝی٢ دوؿث ز٣غگیف ای٢ ادم ٣ت٨ده.

 آر...آرام_

 زا٣ٟ_

 ةؼام...داس...جان ةگ٨_

 یٙ کكیغم.ةا ةٕه اقک ٦ام رو پاك کؼدم و یک ٣٘ؾ ١ّ

یکی ة٨د، یکی ٣ت٨د. ق٧ؼزاد در ٦ؽار و یکی٨١ن قب روایث ظ٨د، گ٘ث ای ٠ٞک ز٨ان _

 ةعث، اک٨٤ن ک٥ اص٨ال ج٨ دگؼگ٣٨ی 

یاٗث و ة٥ درك ر٣ر آد٠ی ٣ائٜ قغی آؿ٨ده ةاش ک٥ ؿتک ةار قغی و پیؼاؿح٥، و ٨٣ة٥ 

 ٚؼار و آرا٠ف ج٨ اؿث و ٨٠ئغ ظ٨اب 

 اةغی، ظ٨اب ٦ای ًالیی ک٥ قایغ ١٦ان رویا ٦ای از دؿث رٗح٥ ةیغاری ج٨ ةاقغ.

 ةٕه دار و ةی ز٨ن ٝب زد: 

 دو...دوؿث دارم_

ةا اٗحادن ؿؼش روی پام و قٜ قغن دؿحف ک٥ ج٨ی دؿحٟ ة٨د ق٨ک٥ اروم مغاش زدم 

 وٝی ز٨اةی ٣غاد. ةٕىٟ ک٥ جؼکیغ ةا گؼی٥ 

 رام و آرا٠ف از زام ة٤ٞغ قغم، آروان رو کؼد ة٧ٟ.ةا ک١ک دال ؿؼم رو گؼٗحٟ رو ة٥ ةاال.

 ٠یع٨ایٟ ای٤سا رو ةـ٨زو٣یٟ_

ؿؼم رو ة٥ ٤ْ٠ای ةاق٥ جک٨ن دادم. یک ٤ٗغك و یکی از گا٨ٝن ٦ا رو ةؼداقحٟ و ج٧٤ایی 

 ؿ١ث گٞع٥٣٨ رٗحٟ. از دیغن راٗاّٜ ةا 
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٦ی٢ ٨١٦ن ةٕه ظ٤غیغم. ٣كـث روی دؿحٟ ک٥ اروم ؿؼش رو ٨٣ازش کؼدم و در ٨١٦ن 

 او٠غم ةیؼون.

 ظغاٍٗ راٗاّٜ_

و ٗؼؿحاد٠ف ةاال ک٥ پؼواز کؼد و دور و دور جؼ قغ. گٜ ظ٥٣٨ رو آٔكح٥ ة٥ ة٤ؽی٢ کؼدم و 

 ٤ٗغك زیپ٨ی ج٨ی دؿحٟ رو روق٢ 

 کؼدم

 ظغاٍٗ اٝ٘ؼد_

و ٤ٗغك رو پؼت ک٥ ٥١٦ زاش ق٥ْٞ ور قغ. ةا ةٕه ة٥ گٞغو٣ی ک٥ ةا ٦ٟ درؿث کؼده 

 ک٥ رو گ٥٣٨  ة٨دیٟ ظیؼه قغم. اقک ؿ١سی

ام ة٨د رو پؾ زدم و از او٣سا او٠غم ةیؼون و ةا ةچ٥ ٦ا ؿ٨ار ٠اقی٢ قغم. ٠اقی٢ ک٥ صؼکث 

 کؼد اروم ةؼگكحٟ و از قیك٥ ّٛب 

ظیؼه ة٥ ١ّارت ٔؼق در اجیف قغم. ةی٢ اون ٥١٦ ٗكار وٝی اصـاس ؿتکی ٠یکؼدم. 

 دؿث ارویؼ و ج٨ دؿحٟ گؼٗحٟ ک٥ ٣گاه 

 دؿحٟ رو ة٨ؿیغ. ج٨١م قغ، ةاالظؼه ٥١٦ چی ج٨١م قغ... ٧٠ؼة٣٨ی ة٧ٟ ا٣غاظث و روی

 

  _پ٤ر ٠اه ةْغ _                                                       

 

 _دالرام_                                                        
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 ةا ٝتع٤غ ة٥ ظ٨دم و اروان ج٨ی ای٥٤ ظیؼه قغم.

 ٠ذٜ ٗؼقح٥ ٦ا قغی_

 غم و دؿحٟ رو دور گؼد٣ف ا٣غاظحٟ.ظ٤غی

 ج٨ام ١٦ی٢ ٨ًر_

 ٠ؼدو٥٣ ظ٤غیغ و ةازوش رو ؿ١حٟ گؼٗث.

 ةؼیٟ ّؼوس ظا٨٣م؟_

 دؿحٟ رو دور ةازوش ص٥ٛٞ کؼدم و ةا ّكٙ ٝب زدم:

 ةؼیٟ آٚا دا٠اد _

راه ٠عن٨می ک٥ صاال روش ةا گٜ جؽیی٢ دؿث ج٨ دؿث از ظ٥٣٨ او٠غیٟ ةیؼون و از ٨١٦ن 

 قغه ة٨د ة٥ ٚـ١ث وؿٌی معؼه 

رٗحیٟ. ةٛی٥ ةا دیغ٨١٣ن قؼوع کؼدن ة٥ دؿث زدن. ٨١٧٠ن زیادی ٣غاقحیٟ، ةیكحؼ دوؿث 

 ٦ای آروان ة٨دن. آرام ةا اون قکٟ 

٠ا٦گیف ةا ذوق ةاال و پایی٢ ٠یپؼیغ و ارویؼ ٦ٟ ٦ی ةا اظٟ ة٧ف جػکؼ ٠یغاد.  ٣۹ؽدیک 

 ه ارویؼ، ٨٤٦ز ارام رو ةؽرگ ةیچار

٣کؼده ةایغ یک دظحؼ دیگ٥ رو ٦ٟ ةؽرگ ک٥٤. ةا ٗکؼ ة٥ زودجؼ ة٥ د٣یا او٠غن اروی٤ا ج٥ دٟٝ 

 وْٖ رٗث. ٠ضکٟ ةچ٥ ٦ا رو ةٜٛ 

 کؼدم ک٥ رایکا ةا ظ٤غه زد رو ةازوم.

 ج٨ام ک٥ رٗحی ٚاًی ٠ؼغ ٦ا_



 

 behtarinromanha.irد. فرمایی مراجعه ها رمان بهترین وبسایت به ها رمان جدیدترین دانلود رایب 231

 

 بهترین رمان ها bahtarinromanha.irناشر:                آروشا سیف :نویسنده         زیرنویس نگاه تونام رمان: 

٤غٝی و ٢٠ ٦ٟ ٨ٗری ٢٠ ٦ٟ ظ٤غیغم و ؿؼم رو جک٨ن دادم. ةا اروان ٣كـحیٟ روی م

 دٗحؼچ٥ ظاًؼاجٟ رو ک٥ دیگ٥ ةؼگ٥ ٦ای 

 اظؼش ة٨د رو دراوردم. آروان ةا ظ٤غه پیك٣٨یٟ رو ة٨ؿیغ.

 ای٤سا ٦ٟ وٝف ١٣یک٤ی؟_

 ٥٣ دٟٝ ٠یع٨اد ٝض٥ُ ة٥ ٝض٥ُ ا٠ؼوز رو ة٨٤یـٟ_

 از متش جا ١٦ی٢ ٝض٥ُ ک٥ روی م٤غٝی ٣كـح٥ ة٨دیٟ رو ٨٣قحٟ و دٗحؼ رو ةـحٟ.

 ؟پاقیٟ ةؼٚنیٟ_

 ّكٟٛ ةؼم اول ق٤ٟٞ رو ةیارم، یکٟ ؿؼد٥٠ _

 ةكی٢ ٢٠ ٠یارم ظب_

 ٥٣ ّؽیؽم ظ٨دم ٠یؼم_

ظٟ قغم ؿ١حف و ٝتف رو ةا ّكٙ ة٨ؿیغم. ظ٨اؿحٟ وارد ظ٥٣٨ ةكٟ ک٥ ٠ح٨ز٥ یک 

 پاکث ٣ؽدیک ٦ای ٝت٥ پؼجگاه قغم. ٠حْسب 

صتؾ رٗحٟ ؿ١حف و ةازش کؼدم وٝی ةا دیغن چیؽ ٦ایی ک٥ داظٞف ة٨د ٣٘ؾ ج٨ی ؿی٤ٟ 

 ش.، پؼ از ٠غارك ة٨د...٠غارکی ک٥ ٗٛي 

 یک چیؽ رو داد ٠یؽد، اون ٦ٟ ای٢ ک٥ ٚاجٜ ظ٨٣٨ادم...

 ظا٠٨٣ٟ؟ او٣سا چیکار ٠یک٤ی؟_

ةا ق٨ك ؿؼم رو اوردم ةاال و ٣گاه اقکیٟ رو دوظحٟ ة٧ف ک٥ اون ٦ٟ ق٨ک٥ ٗٛي ج٣٨ـث 

 ٝب ةؽ٥٣:

 چی قغه؟ _
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 ٟ. ١٦ی٢ ز٥ٞ١ کاٗی ة٨د جا ةٕىٟ ةكک٥٤ و داد ةؽ٣

چ٨ٌر ج٣٨ـحی؟ چ٨ٌر ج٣٨ـحی ای٢ ٥١٦ ٠غت ة٧ٟ دروغ ةگی؟ ج٨...ج٨ا ٨ّوی ٠گ٥ _

 ١٣یغو٣ـحی ٢٠ ٦ؼ یک ٣٘ـی ک٥ کكیغم 

ةؼای ا٣حٛام گؼٗح٢ از ٚاجٜ ظ٨٣٨ادم ة٨ده؟ چ٨ٌر ج٣٨ـحی ٦یچی ٣گی و ةؽاری ٢٠ ٗکؼ ک٤ٟ 

 اٝ٘ؼد ظ٨دش اون ٦ا رو کكح٥؟ 

 ة٥ ظغا ٥١٦ چیؽ رو ج٨ویش ٠یغمدالرام ةیا...ةیا ای٢ ور از ٝت٥ پؼجگاه. _

چی رو ج٨ویش ٠یغی؟...ظ٨٣٨اده ٢٠ ٦یچ وٚث ة٥ ظاًؼ ازدوازك٨ن ١٣ؼدن، اون ٦ا رو ة٥ _

 ظاًؼ ٠غارکی ک٥ داقح٢ ة٥ دؿح٨ر 

 اٝ٘ؼد کكحی...ج٨ا کذاٗث ٦ٟ ة٥ ا٣غازه اٝ٘ؼد ٠ٛنؼی

جؼؿیغم. ز٠ا٣ی ک٥ ١٧ٗیغم ج٨ کی ٦ـحی دیگ٥ ٠ست٨ر ة٨دم...ة٥ ظغا ٠یع٨اؿحٟ ةگٟ وٝی _

 ظیٞی وٚث ة٨د ّاقٛث قغه ة٨دم، ٨١٦ن 

روزی ک٥ ةْغ از پیغا کؼد٣ح٨ن او٠غیٟ دوةاره کٞت٥ و ةی٨٧قح٨ن کؼدیٟ، اون روز ة٨د ک٥ 

 ١٧ٗیغم ق١ا٦ا دظحؼ ٦ای او٣اییغ...ة٥ ظغا 

 جؼؿیغم ةگٟ دالرام، جؼؿیغم ةؼی.

 ظیٞی پـحی...ظیٞی پـحیی_

 دؿحف رو ؿ١حٟ دراز کؼد. ةا ةٕه

 ةیا ای٤سا دالرام، ة٥ ظغا دارم ؿکح٥ ٠یک٤ٟ_

 ةا مغای راجی٢ ٣گا٦ٟ چؼظیغ ؿ١حف. رایکا و ارویؼ ٦ٟ ةا ق٨ك ة٥ ٠ا ظیؼه ة٨دن

 آروان؟ دالرام؟...چعتؼه؟ _
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 اروان ة٤ٞغ ة٤ٞغ زد زیؼ گؼی٥.

 چیؽ رو راجی٢ ق١ا ٦ا ة٧ف ةگیغ ةیاد ای٢ ور. ة٥ ظ٨دش ٚـٟ ج٨ویش ٠یغم ٥١٦ _

دِ اظ٥ چی رو ٠یع٨ای ج٨ویش ةغی؟ ق١ا ٦ا ٚاجٜ ظ٨٣٨اد٠یغ، چی٥ ای٢ رو ٠یع٨ای _

 ج٨ویش ةغی؟ 

ارویؼ چكٟ ٦اش رو روی ٦ٟ ٗك٨رد و ٚغ٠ی ّٛب رٗث. در صال ک٥ گؼی٥، ٣اظغاگاه ظ٤غه 

 ٦یـحیؼیکی کؼدم.

٦ٟ دارم ظغایا ٢٠ ّاقٙ ٚاجٜ ظ٨٣٨اد٠ٟ...ا٣ٛغر دوؿحف دارم ک٥ صحی ةا دیغن گؼی٥ اش _

 ززؼ ٠یکكٟ وٝی ٢٠ ٨ٚل دادم، ة٥ ظ٨دم 

٨ٚل دادم. ٢٠ دوازده ؿال ز٣غگی کؼدم جا ا٣حٛام ظا٨٣ادم رو ةگیؼم. ة٥ ظ٨دم ٨ٚل دادم ٦ؼ 

 ز٨ری ک٥ قغه ٚاجٜ رو پیغا ک٤ٟ و اجیكی 

 ک٥ ة٥ ز٨ن ٠ا ا٣غاظث رو ة٥ ز٨ن ظ٨دش ة٤غازم.

 ةا ةٕه ٣گا٦ٟ رو دوظحٟ ة٥ اروان.

 رو ةکكٟ؟ چس٨ری ّكٟٛ رو ةکكٟ؟  وٝی ٢٠ چس٨ری ج٨_

 دالرام ج٨رو ظغا ةیا ای٨٤ر. ٔٞي کؼدم..._

 ةا گؼی٥ و زیٓ ک٨ةیغم روی ٚٞتٟ

 ای٤سا رو ةغ قکـحی اروان...ةغز٨ر_

ةا ٨١٦ن گؼی٥ اؿٞض٥ ای ک٥ ج٨ی پاکث ة٨د رو ةؼداقحٟ و ج٨ی دؿحٟ ٗك٨ردم. ٨١٦ن 

 اؿٞض٥ ای ک٥ ةا٦اش ٠ادر و پغرم رو کكث.  

 ردم ةاال و ةا ةٕه ٝتع٤غ کٟ ر٣گی زدم.ؿؼم رو او
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٠یغو٣ی چی٥ اروان؟ قایغ او٣ٛغر ّاقٛث ةاقٟ ک٥ ٣ح٣٨ٟ ةکك١ث و ا٣حٛام ةگیؼم وٝی... ةا _

 کكح٢ ظ٨دم ک٥ ٠یح٣٨ٟ ا٣حٛام ةگیؼم 

 ازت، ٥٣؟...

 

 _دا٣ای کٜ_                                                     

 

رام را جسؽی٥ جضٞیٜ ک٤غ، دالرام دؿث ٦ایف را از ٦ٟ ةاز کؼد ٚتٜ از آن ک٥ اروان صؼف دال

 و ظ٨دش را ة٥ پكث ر٦ا کؼد. 

آروان ةا داد ة٤ٞغی ک٥ ٣اقی از درد ا١ّاق وز٨دش ة٨د ة٥ ؿ١ث پؼجگاه دوییغ وٝی ٚتٜ از 

 آن ک٥ او ٦ٟ ظ٨دش را پؼت ک٤غ راجی٢ 

را ة٥ آروان دوظث و ق٤اور در ٨٦ا ة٥ ؿؼ از پكث گؼٗححف. دالرام ةؼای اظؼی٢ ةار ٣گا٦ف 

 ظ٨دش قٞیک کؼد و چكٟ ٦ایف را 

ةؼای ١٦یك٥ ةـث. اروان ةا داد دؿث ٦ایف را ةؼ ز٠ی٢ ٠یک٨ةیغ و ال ة٥ الی ظاك ٦ای 

 ق٤اور قغه در ٨٦ا  جالش ٠یکؼد راجی٢ 

. را پؾ ةؽ٣غ. آرویؼ ةا ق٨ك ؿؼش را چـتیغه ة٨د وٝی ةا یاد اوری ارام از زایف پؼیغ

 ةیچاره آرام...ةا ق٨ك ١٦ان اظؼ پ٥ٞ ٦ا 

 ظكکف زده ة٨د. ارویؼ ٠ضکٟ ج٢ ةی صال دظحؼك را در ا٨ٔش کكیغ. 

 آرویؼ...آرویؼ ظ٨ا٦ؼم ک٨؟_

 ٦ییف، آروم...آروم ةاش _

 آرویؼ..._
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 و زیٓ ٦ایف دل اؿ١ان را ٦ٟ ٝؼزا٣غ.

 آرویؼ ظ٨ا٦ؼم ک٨؟_

 ز٠ی٢ اٗحاد...ةا ١٦ان زیٓ و گؼی٥ ٦ا ١٦ؼاه ارویؼ دو زا٨٣ ةؼ 

 

 _آرام  _                                                  

 

 )ٗٞف ةک ة٥ ٠ح٢ اول داؿحان( 

قغه از ظ٨دت ةپؼؿی چی قغ ک٥ ٢٠ ة٥ ای٤سا رؿیغم؟...امال چی قغ ک٥ ای٤س٨ری قغ؟ 

 ةؼاج٨ن پیف ٣ی٠٨غه؟...وٝی واؿ٥ ٢٠ پیف 

ؼا ٢٠؟ چؼا ٠ا؟ ٥١٦ چی ةؼ ٠یگؼده ة٥ اون او٠غه. ج٨ ای٢ ٠غت ةار ٦ا از ظ٨دم پؼؿیغم چ

 قب، قب ؿ٨ٛط اون ٦ٞک٨پحؼ ٤ْٝحی. 

قتی ک٥ اگؼ ٣ت٨د ٦یچی ای٤س٨ری ک٥ االن ٦ـث ١٣یكغ، قتی ک٥ اگؼ ٣ت٨د ٥١٦ چیؽ 

 ٚك٤گ جؼ ة٨د، قتی ک٥ اگؼ ٣ت٨د...ظ٨ا٦ؼم 

 االن ز٣غه ة٨د...)ادا٥٠ دارد...پایان ٗنٜ یک(

و ظ٣٨غن ٗنٜ دوم داؿحان ة٥ م٨رت ا٣الی٢   ٦اةؼای دیغن ّکؾ و ج٨ویضات قعنیث 

 ة٥ پیر زیؼ ٠ؼاز٥ْ ک٤یغ:

@aroosha_seif_roman 

 ٗنٜ دوم ٦ٟ در ای٤غه ة٥ م٨رت ٗایٜ گػاقح٥ ظ٨ا٦غ قغ.
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