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   دارم؛ شَری سر در انشب

 دارم؛ نَری دل در انشب

 ... اسهانو اٍج در نن، انشب باز

  

  

 ... بَدم يا اسهان اٍج در ٍاقعا انگار رٍزيا ان

 !زندگی گذشت نی دردسر بی چٌ

 گذاشتو؛ نی سر پشت را رٍزيا خبر بی نن ٍ

 بَدم؛ نچشیدى را سخت رٍزيای نعنی ينَز

 ... دایشفر انتحان ٍ بَد درس نخَاندن برایو بدبختی، نعنای

  سخت برایو دٍر از تَ، داشتن دٍست چقدر

 !  است شدى

 ... ام شدى تَ دلتنگ

 صدا عشق با نرا کٌ پیچد، نی گَشو در تَ نردانٌ صدای ينَز صدایت، يایت،  چشو دلتنگ
 ... دالرام زدی نی

 ! اند نی نظر بٌ زیبا تَ زبان از اسو این چقدر

 دٍسال این انگار ام؛ شدى شکستٌ دٍسال این در چقدر مکرد نگاى خَدم بٌ ایستادم ایینٌ نقابل
 !...کرد پیر نرا سال بیست اندازى

 گذاشتو؛ نی سر پشت دیگری از پس یکی را رٍزيا رفت؛ نی پیش خَب چیز يهٌ

 .بَد دانشگاى يای بچٌ با نان يفتگی نًهانی
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 .بردیو ین لذت نًهانی از بَدیو؛ ایستادى بقیٌ کنار بارانا ٍ نن داشت، خَبی جَ

 عسل رنگ بٌ يای چشو با پسری برگشتو؛ نگاى سهت بٌ کردم؛ احساس خَدم رٍی را شیرینی نگاى
 .بَدم ندیدى يایهان نًهانی در حال بٌ تا کٌ دیدم، را

 چشو بَد؛ يیکلی خَش ٍ خَشتیپ پسر انصافا دادم؛ را جَابش لبخند با زد؛ نلیحی لبخند
 . بديد نن بٌ را حَاسش تا. زدم بارانا پًلَی بٌ ارام جارن با بَد گرفتٌ را دختريا از بعضی

   زدم لب انداخت، نن بٌ را اش شاکی نگاى

  شناسیش؟ نی تَ ندیدنش حاال تا اٍنجاست کیٌ پسرى اٍن بارانا-

 .گَیو نی را کسی چٌ شَد نتَجٌ تا دادم نشانٌ اٍ بٌ چشو با

 زد لب کرد نگايش چشهی زیر بارانا

  اٍندى يا بچٌ از یکی هراىي شاید دٍنو، نهی-

 !نیست اشنا ننو برای ٍایسادى؛ تنًا البتٌ

  دادم ادانٌ انداختو باال ای شانٌ

  دیر دارم؛ کار یکو خَنٌ رم نی دیگٌ نن خَبٌ،-

 .عزیزم بگذرٍن خَش يو تَ يست يو ٍقت

 .  کرد بسندى ای باشٌ گفتن با

 .کردم خداحافظی بارانا از

   شدم؛ رايی نٌخا سهت بٌ شدنو انادى با

 کردم؛ باز را ناشین در. کردم حرکت ناشین سهت بٌ سریع. بَد تاریک کهی شدم پارکینگ ٍارد
  بستن نشغَل. زدم را نرکزی قفل شدم سَار

  شیشٌ بٌ نحکو کسی بَدم؛ ایهنی کهربند
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 قلبو است نهکن لحظٌ ير کردم نی احساس بَد؛ شدى تند قلبو ضربان خَردم بدی تکان زد ضربٌ
  بَد؛ رٍیو بٌ رٍ کٌ کسی دیدن با انا، دادم پایین را شیشٌ نضطرب ٍ عصبی شَد؛ کندى جا از

  کرد؛ فرٍکش بارى یک طرابوض ا ٍ عصبانیت تهام

 خیرى اش صَرت بٌ شدى؛ گرد تعجب از بَدم نطهئن کٌ يای چشو با داد؛ تعجب بٌ را خَد جای ٍ
 !شدم

 !...  شیرینش نگاى يهان يو باز

 .برگرداند خَدم بٌ را نن اش نردانٌ صدای با

  ترسَندنتَن؟ ببخشید-

 «شدى؟ چیزی نیکنو خَايش نٌ:»گفتو اٍ بٌ جَاب در ٍ کردم بستٌ باز بار چند را يایو چشو

 داد جَاب رسا صدای با ٍ کشید ایش قًَى ریش تٌ بٌ را دستش

 صحبت بايو االن یشٌن کردین خداحافظی دیدم کٌ بزنو؛ حرف شها با بیام خَاستو نی راستش-
 کنیو؟

 خَدم کهی اندى؛ اینجا تا کٌ بگَید نن بٌ خَاست نی چٌ یعنی شد؛ برابر چندین تعجبو حرفش از
  زدم لب ٍ کردم جا بٌ جا را

 شنَم؟ نی بفرنایید-

 گشَد لب ٍ کرد صاف را صدایش

 راستش دمدی دانشگاى تَ رٍ شها  دٍستو پیش اٍندم کٌ باری چند يستو؛ ازادننش نیها نن-
 .بشو اشنا شها با نیخَاستو اٍندى خَشو ازتَن

   

   کردم نی نگاش فقط بَد؛ بردى ناتو حرفاش از کانال نن،

 !اند خَشو زد رک را حرفش ٍ داشت را این جرات کٌ این از
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 !بَد قاصر زبانو انا

 ! جَابو ننتظر نن بگید؟ چیزی خَایید نهی-

 قرار تاجیر تحت را زندگیو جدید اتفاق یک خَاست نی دلو انا، بگَیو باید چٌ دانستو نهی ٍاقعا
  شَم اشنا بیشتر اٍ با تا کردم قبَل يهین برا شَم خالص يایو رٍز نَاختی یک این از تا ديد

 .کردم خداحافظی ٍ دادم اٍ بٌ را ام شهارى ٍ

 !  بَد کردى درگیر را فکرم نسیر طَل در تصهیو يهین ٍ بَد عجَالنٌ تصهیو شاید

 ان زیادی ٍسَاس با پدرم کٌ حیاطهان يای باغچٌ از کردم پارک را ناشین. شدم خانٌ حیاط اردٍ
 کردم، در ٍارد را کلید ٍ شدم رد بَد؛ کردى تزیین گل با را يا

 !کرد نی تهاشا ترک سریال داشت بَد نشستٌ نبل رٍی نادرم

 با تا کردم؛ حرکت یسنا َايرمخ اتاق سهت بٌ کردم گرنی چندان نٌ پرسی احَال ٍ سالم نادرم با
 .کنو صحبت ام عجَالنٌ تصهیو ٍ انشب اتفاق بٌ راجع اٍ

  داخل نرٍ:»گفت نادرم شَم اتاق ٍارد خَاستو تا

 .«خَابیدى خَردى دارٍياش خَردى، سرنا

   زدم لب ٍ دادم بیرٍن را نفسو کالفگی با

 !بخَرى نبَد دیگٌ چیز-

 ! نًرى ٍسطایٌ تازى

 !شٌ سرد يَا بذارى حداقل

  خَابٌ؟ اٍنو کجاست بابا

 زد لب ٍ انداخت نن بٌ نگايی نادرم

 !داشت کار یکو کارى اتاق تَ بابات نٌ-
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   دادم ادانٌ اٍردم نی در را شالو کٌ يهانطَر

 .خَش شب خَابو نی رم نی ننو پس خَب-

 .«عزیزم خَش شب:»گفت ٍ اٍرد باال را دستش

 بٌ سریع خَاست نی دلو کردم عَض را يایو لباس  شدم اتاقو ٍارد برداشتو؛ قدم اتاق سهت بٌ
 نچو رٍی ساعت بٌ نگايی برٍم خَاب اغَش

 ساعت، تنظیو برای. برداشتو را يهرايو تلفن یازدى، بٌ بَد ناندى ساعت رب ساعت انداختو،
 زیر مارا ٍ کردم باز را پیام کرد؛ جلب را ام تَجٌ ناشناس شهارى از پیام کشیدم؛ صحفٌ رٍی را دستو

  خَاندم لب

 !بپرسو کردم فرانَش اسهتَن شدم يَل بس از انشب ببخشید بخیر شب سالم-

  ديو، جَاب باید چگَنٌ دانستو نهی کردم پاک ٍ نَشتو بار چند بست نقش لبو رٍی لبخندی

 .خَاندم بَدم نَشتٌ کٌ نتنی رٍی از چًارم بار برای

 . داشتو عجلٌ یکو نن نیستید شها نقصر تو؛يس نقام عالی دالرام نن بخیر يو شها شب سالم-

 .کردم ارسال سریع کنو پاک را نتن دٍبارى تا نديو اجازى خَدم بٌ کٌ این برای

 رٍی پایو با ٍ نشستو تخت رٍی استرس از شدم جَابش ننتظر ٍ گذاشتو دستو بغل را گَشی
 !بَدم گرفتٌ ضرب زنین

  جلب را ام تَجٌ گَشی صدای دقیقٌ یک از بعد

 خَاندم لب زیر ٍ کردم باز را پیام سریع رد؛ک

 .بخیر شب زنیو نی حرف فردا شو نهی نزاحهتَن فعال ندارى اشکالی-

 !کردم تهام را نکالهٌ بخیر شب یک با

_ 
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 طًران يای کافٌ از یکی در را دیگر يو بَد قرار يفتٌ یک از بعد رفت نی پیش خَب چیز يهٌ
 !کنیو نالقات

 .بَد دادى صهیهت ٍ گرنی بٌ را جایش بیینهان، دیسر اٍل، رٍز بٌ نسبت 

 خبر با جریان از بارانا، گرفتو کهک یسنا ٍ بارانا از دادم خرج بٌ ٍسَاس خیلی شدنو حاضر برای
 : پرسید نن از ٍ بَد

  بَد؟ اٍندى نا نًهَنی تَ کجا از گفت باالخرى

 قرارى نٌ:»گفتو کردم؛ نی تبنر را سرم رٍی شال کٌ طَر يهان برگشتو سهتش زى ٍ زدم لبخندی
 .«بگٌ انشب

 ! کردم تنظیو سرم رٍی را ام ابی شال ٍ کردم نرتب را سفیدم باز جلَ نانتَ بَدم؛ شدى حاضر

 !  بَد اریا کافٌ در شب يشت ساعت قرارنان افتادم راى بٌ برداشتو را ناشین سَییچ 

 ! شد افتادنو نفس بٌ باعخ کٌ کردم تند را يایو قدم رسیدم کافٌ بٌ تاخیر ساعت نیو با

 .کنو پیدا را نیها تا چرخاندم چشو

 .بَد خالی کافٌ اخر نیز تنًا ٍ بَد رزٍ يا نیز تهام

 اخو یک با ٍ بَد شدى جذاب ٍ پَش خَش يهیشٌ نحل بَد؛ نشستٌ رنگ ای قًَى نیز سر
 !  شَد ننظو يایو نفس تا کشیدم عهیقی نفس کرد؛ نی نگايو ساختگی

  ٍ شد بلند پایو جلَی نیها فتور نیز نزدیک

 «کجایی؟ يست نعلَم:»گفت

  دادم جَاب ای نظلَنانٌ لحن با

 .بَد ترافیک دیگٌ ببخشید-

 «بخشیدم:»گفت ٍ کرد پر را اخهش جای لبخند،

 .بشینو يو نن تا کرد اشارى نن بٌ دست با ٍ نشست جایش سر
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 !«چطَرى؟ درست يَای حال:»گفت ٍ زد اش چانٌ زیر را دستش

 دادم جَاب ٍ کردم تر زبانو با را لبو

 .فَق ٍاسٌ بخَنو خَام نی گیرم نی داریو حساب لیسانس دیگٌ ٍقت چند تا خَبٌ-

 خلَتٌ؟ انقدر يهیشٌ اینجا

 ضرب شکست نی را کافٌ ساکت فضای کٌ نالیهی نَزیک با دست، با ٍ داد صندلی بٌ را اش تکیٌ
   زد لب داد باال را ابرٍیش تای یک گرفت؛

 !شدی يا حرف این بچٌ ٍ شَير درگیر کردی ازدٍاج دیدی ٍقت یٌ نگیر تصهیو زٍد خیلی خَب-

 !کنیو صحبت راحت باشیو تنًا يو با تا کردم رزٍ نن رٍ نیزا يهٌ نیست خلَت يهیشٌ نٌ

 !اند شیرین کارش این نظرم از چقدر کرد اشارى خَدش بٌ دست با گفت را جهلٌ این ٍقتی

 !شد خالی دلو تٌ

 !بَد افتادى شهارى بٌ قلبو ضربان لحظٌ چند برای

 ٍ سر شب اٍن بگی نهیخَای شَير اقای خَب:»گفتو لبخند با کرد؛ شیرین را کانو حرفش این
 !«شد؟ پیدا کجا از کلت

  کرد باریک را يایش چشو ٍ زد نهایی دندان لبخند

  گشَد لب داد بیرٍن را نفسش

 تَ:»گفت اٍنو پرسیدم راجبت رضا دٍستو از دانشگايتَن رد دم بَدم؛ دیدى رٍ تَ باری چند نن-
 .«کنی صحبت باياش نیتَنی اٍنجا نیادش يفتٌ اخر نًهَنی

 !خدنتتو در االن نن کٌ شد این

 ٍ زدم يایش حرف بٌ لبخندی

 .گرفت را دستو ارام بَد نا تهاس اٍلین این دادم قرار يایش دست رٍی ارام را دستو
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 کرد؛ نفَذ بدنو جزء بٌ جزء بٌ دستش، گرنای

 !بَد شدى خیر نن بٌ شیرین نگاى يهان با کرد تر زبان با را فرنش خَش يای لب

 کردم دعَت زدن حرف بٌ را اٍ ٍ شکستو سَال یک با را بینهان سکَت

 کنی؟ نی چیکار تَ خَب-

 کرد صحبت بٌ شرٍع ٍ کشید نقش نیز رٍی راستش، دست انگشت سر با ٍ شد؛ جا بٌ جا کهی

 !شدى شلَغ خیلی سرم يستو کار نشغَل فعال بابام شرکت تَ چیيی-

 کٌ دارند؛ ایران در کٌ شرکتی برای انجا از تا. بَدند کردى سفر انریکا بٌ نادرش پدرٍ کٌ ٍقتی از
 .بَد شدى کار درگیر خیلی نیها بفرستند دارٍ بَد؛ طًران در ان نهایندگی

  ٍقت برایو يهیشٌ نن برعکس حال این با انا 

 در اصلی نشکل بَد شدى يهین بَدم؛ شدى دانشگاى ٍ درس درگیر حسابی نن ٍ گذاشت نی
 !نا ی رابطٌ

 !بَد ناراضی دادم نی اختصاص اٍ بٌ کهی ٍقت کٌ این از ٍ کرد نی گیری بًانٌ شدت بٌ نیها

 !اٍردم نهی رٍیش بٌ انا کرد نی ام کالفٌ يا ٍقت بیشتر يایش کنایٌ ٍ نیش

 ... گذشت نی یکی یکی رٍزيا

 .برٍیو دربند بٌ نیها با کٌ شد این بر قرار ناى دی يای شب از یکی تا

  ناشین بَدم؛ ایستادى خانٌ در کنار انادى

  ایستاد پایو جلَی نیها نشکی بلند شاسی

  را دستو رٍی ساعت ٍ کردم باز را ناشین در

  زدم لب دادم نشانش

 !بخدا زدم یخ-
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 !شبت؟ يشت ساعت بَد این

 !دیگٌ باال برم خَاستو نی ٍایسادم اینجا ساعتٌ نیو

 !بگیرد را اش خندى جلَی تا داشت این بر سعی دستش با

 اند حرف بٌ بَد ان در خندى نَج کٌ لحنی با

 !بَد سنگین ترافیک کن باٍر دلی ببخشید-

 ! کردم اکتفا سر دادن تکان با کنو خراب را انشب خَاست نهی دلو

 با ٍ شد خیز نیو گذاشت دستو رٍی را گرنش دست کٌ بَدم اشتٌگذ پايایو رٍی را دستو

 .«ازادننش خانو دارم دٍست:»گفت ارام صدای

  شدم خیرى يا خیابان بٌ ٍ دادم فشار نحکو را دستش

 را دفعٌ یک قرار این دلیل خَاست؛ نی دلو. گذشت نی نیها ٍ نن اشنای از کٌ بَد نايی سٌ
 .بدانو

 يو در را ناشین سکَت سَالو با بَدم شدى خیرى يا خیابان بٌ کٌ طَر يهان دادم بیرٍن را نفسو
  زدم

 !بگی؟ چیزی خَای نهی دلو؟ينَزم عزیز چیٌ قرار این دلیل نیها-

 ارانی نَزیک کرد؛ رٍشن را ضبط دستش با ٍ کرد عَض را دندى برداشت دستو رٍی از را دستش
 داد جَاب اش يهیشگی گرم لحن يهان با انداخت نن بٌ نگايی نیو شد؛ پخش

 ! نفسو نیشی نتَجٌ بریو ٍقتی حاال-

 داد ادانٌ ٍ کرد اشارى شدیو؛ نی رد ان از کٌ ساختهانی بٌ دست با

 ننٌ؟ دٍستای از یکی خَنٌ بٌ نزدیک خَنتَن دٍنستی نی دلی-

 زدم لب ٍ کردم نگاى اٍ بٌ شدى گرد يای چشو با
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 !بدٍنو؟ باید کجا از نٌ-

  داد جَاب ٍ کشید ارام را لپو دستش با ٍ شد ندىخ بٌ تبدیل لبخندش

 ! اخٌ بدٍنی باید کجا از تَ نیگی درست-

 !نیشٌ عالی کنٌ قبَل اگٌ البتٌ کنو کار باياش خَام نی يست زندی اراز اسهش

 داد ادانٌ گرفت؛ ضرب ناشین فرنَن رٍی دستش با

 !نٌ یا بزنو نخش انشب نیشٌ ببینو-

  مشد اش جهلٌ نتَجٌ لحظٌ یک

 !« انشب؟:»گفت اٍ

 !است؟ نا با انشب يو اٍ یعنی

  تعجب با ٍ دادم خَدم بٌ تکانی انداختو بَد يهیشٌ از خَنسردتر کٌ نیها بٌ نگايی تعجب با

 !پرسیدم را سَالو

 !بگذرٍنٌ؟ نا با انشب قرارى يو اراز دٍستت این فًهیدم درست االن نن-

 !نیها؟ خبرم بی نن چرا

  کرد نی بازی اعصابو با اش خَنسردی این

 !بَد عادی کانال برایش سَالو کٌ انگار بَد نشستٌ ارام طَر يهان

 .«کنیو صحبت بگیرم تهاس انشب کٌ بَد این ننظَرم عزیزم نٌ:»گفت تفاٍتی بی با

 سر از یا تصادفی انشب، قرار گفت نی دلو تٌ حسی یک انا، کنو باٍر را حرفش خَاست نی دلو
 !شدبا تَاند نهی دلتنگی

  اند حرف بٌ دٍبارى نیها کٌ شدیو رد بزرگ برج یک کنار از

 !گفتو کٌ دٍستهٌ خَنٌ این اینا-
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 !برسیو نقصد بٌ تر زٍد چٌ ير خَاست نی دلو نزدم حرفی دادم تکان را سرم

 .دادم گَش دل جَن با را نظفری شًاب صدای دربند تا

 .کردم باز را ام ایهنی کهربند ایستاد حرکت از ناشین

 با يهیشٌ شَم پیادى تا کرد کهک گرفت دستو. کند باز برایو را در تا. شد پیادى نن از تر زٍد نیها
 !کرد نی برخَرد يا نلکٌ نحل نن

 !بَد کردى خَد بٌ ٍابستٌ کو ندت این در را نن کٌ بَد کاريایش يهین ٍ

 .فشرد دستش در نحکو را دستو

 کیک با کٌ برخَردم؛ زیادی جهعیت با رسیدیو نظر نَرد  تخت بٌ داشتیو برنی قدم شانٌ بٌ شانٌ
 !بَدند ایستادى رٍیو بٌ رٍ تَلد

 !نیخَاندن" نبارک تَلدت" برایو ٍ

 !شناختو نهی را کدام يیچ. کردم نگاى يا ان بٌ نتعجب

 ترکیب کٌ رنگش زرشکی کت جیب از ای جعبٌ نیها

 ایستاد رٍیو بٌ رٍ ٍ اٍرد در بَد؛ دادى اش نشکی پیراين ٍ شلَار بٌ قشنگی رنگی

 را جعبٌ شیرینش لبخند يهان با

  گرفت رٍیو بٌ رٍ

 زد لب

 !دلی نبارک تَلدت-

 !بپسندی ٍ سلیقو انیدٍارم

 !زند نی حرف چٌ از نیها نبَدم نتَجٌ بَدم؛ کردى تعجب انقدر

 !بَد دیگر رٍز دٍ نن تَلد اخر
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 !شد نزدیکو کرد؛ نتهایل را صَرتش ارام گذاشت؛ صَرتو رٍی را گرنش دست

 !کرد عَض کل بٌ را ديانو نزى يایش لب شیرینی

 !اند يو رٍی خَد بٌ خَد يایو چشو

 !شد حبس ام سینٌ در نفس جانیٌ چند برای

 !کرد رٍی زیادى کهی شاید

 !بَدم نکردى اش تجربٌ االن تا کٌ شد؛ پا بٌ غَغایی دلو در انا،

 ! نبَد کن ٍل يایش نفس انا، کرد جدا خَدش از را نن

 ! کرد نی نَازش را صَرتو ارام

 !شدم اطرافهان سَت ٍ دست نتَجٌ تازى

 !است شدى سرخ يایو گَنٌ خجالت از بَدم نطهئن

 ! بَدم کردى نشت نحکو را دستو انداختو؛ پایین را سرم

 !بست دستو بٌ را بَد؛ گرفتٌ برایو تَلدم نناسبت بٌ کٌ زیبایی دستبند ٍ گرفت را دستو نیها

 !بَد شدى حک دستبند رٍی اسهو

 !اند خَشو بَد دادى خرج بٌ کٌ ای سلیقٌ از

 !کردم تشکر ارام اٍ از لبخند با ٍ دادم فشار را دستش

 !بیاٍرم باال را سرم خَاست؛ نهی دلو خجالت ٍ استرس از

 زد لب گَشو کنار ارام نیها کٌ کشیدم عهیقی نفس

 !عزیزم؟ خَبی دلی-

  شَم نتَجٌ صدایش در تَانستو نی را نگرانی

 !بَد بستٌ نن قتل بٌ کهر انگار اٍ انا



 www.Novel98.com 16               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !کرد نی عَض را دلو حال گَشو کنار صدا این

 !کردم اکتفا سر دادن تکان با

  ارام کرد نگايو گیرایش ٍ جذاب لبخند با نیها

 گشَد لب

  شناختو نهی خاصی کس دٍستات از ببخشید-

 !کردم دعَت ٍ  خَدم دٍستای

 !نفسو يست دیگٌ ٍزر دٍ تَلدت نیدٍنو درضهن

 !بگذرٍنی خَنَادى با رٍز اٍن خَاستو

 !اند خَشو شعَرش ٍ باال درک این از

 !باشد شنیدى نکنو فکر کٌ گفتو نهنَن لب زیر بَد پیدا ان در لرزش کٌ صدایی با استرس شدت از

 !بَد شدى برپا ای صهیهانٌ جَ گرفتو؛ خَ سریع نیها دٍستان با

 !بَد کشیدى فلک بٌ سر يایهان خندى صدای ٍ

 !داد قلقلک را نشانو تلخی عطر بَی بعد چندی

 !داشت برنی قدم ابًت با شنیدم نی را پایش صدای

  داشت شب رنگ بٌ يای چشو نیها برعکس بَد؛ کردى ترش جذاب اش نشکی ابرٍيای بیین گرى

 !نشکلی ریش تٌ با

 گرفت سهتو بٌ را قرنز رزيای از ای دستٌ

 گشَد لب دار خش صدای با ٍ

 يستی؟ دالرام شها-

  بَدم شدى گیرایش ٍ درشت يای چشو نحَ
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 بٌ رٍ فرم خَش يیکل ٍ بلند قدی با بَد؛ نعلَم کانال قديایهان اختالف شدم؛ بلند پایش جلَی
  دادم جَاب بریدا ٍ ترسیدم کهی ابًتش يهٌ این از بَد؛ ایستادى رٍیو

 .يستو خَدم... ى... ل... ب-

 اند حرف بٌ دارش خش نردانٌ صدای با ٍ شد رنگ کو یشابرٍيا بیین ی گریٌ

 نبارک تَلدت يستو؛ زند اراز-

 !گرفتو اٍ از را يا گل

  داد دست نردانٌ اٍ بٌ ٍ داد نیها بٌ را رٍیش ٍ

  نشست ان رٍی ٍ رفت خالی تخت سهت بٌ

 !داشت سفیدش پَست با عجیب يهخَانی اش نشکی بافت

  کردم بَ را يا ان ٍ کشیدم اغَش بٌ را يا گل

 !بَد شدى گو اراز نردانٌ تلخ عطر بَی در يا گل بَی

 .بَد کردن صحبت نشغَل اٍ با نیها

 شب این بابت کردم تشکر ٍ خداحافظی يا بچٌ از غذا، اتهام از بعد اٍردن را شام بعد چندی
 !نشدنی تکرار ٍ قشنگ

_ 

 !گذشت نی ناى یک شب ان از

  تصهیو ٍ نیها تهاس با کٌ بَد ناى بًهن يای نیهٌ

 !کردم تعجب اش ناگًانی

 !کنو علو قد نقابلش نتَانستو کرد نی صحبت نطهئن ٍ جدی انقدر

 !بیاید ام خَاستگاری بٌ يفتٌ يهین اخر داشت این بر تصهیو
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 !بَدم شدى ٍابستٌ چٌ ير از بیشتر اٍ بٌ

 !ديو ادانٌ ام زندگی بٌ نیها بدٍن تَانستو نهی

 !بَد عجَالنٌ یلیخ تصهیو این نظرم بٌ انا

 !دانستو نهی را رٍزيایو ان حس

 !دارم قرار زندگی کجای دانستو نهی

 نرا کهی تصهیو این انا گذرانو نی نیها کنار عهر اخر تا را ام زندگی کٌ این از بَدم خَشحال
 !ترساند نی

 !بَد کردى ٍابستٌ خَدش بٌ را نن نیها

 خَردیو؛ نی بیرٍن را نايار يو با يرٍز کٌ این

 ٍابستٌ کردم نی فکر انچٌ از تر زٍد را نن کردم نی پر نیها با را ٍقتو بیشتر ٍ رفتو، نی خانٌ بٌ اٍ با
 !کرد

 !داشتو شک باشو شدى عاشقش کٌ این از

 !...بَد ٍابستگی شاید

 !گرفتیو تصهیو سریع خیلی نا شاید

 .بیاید یهان خانٌ بٌ يفتٌ اخر بَد قرار 

 بتَانند تا بَد؛ نشدى درست شان بلیط کاريای نادرش پدر کٌ بَد این داشت؛ نیها کٌ نشکلی تنًا
 !کنند يهرايی را نیها

  

 !بَد حساس نسائل این رٍی خیلی پدرم 

 !ترساند نی را نن يایش حساسیت يهین
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 .بَد شدى انجام يا يهاينگی

 !بَد گفتٌ نادرم برای شرایطش از ٍ بَد کردى صحبت نادرم با نیها

  شدیو؛ نی تر نزدیک يفتٌ اخر یرٍزيا بٌ چٌ ير

  گرفت؛ نی فرا را ٍجَدم بیشتر دلًرى ٍ استرس

 !نیست خَش کار این عاقبت کردم نی احساس 

 !رسید شب جهعٌ باالخرى

 !بَد شدى بغض بٌ تبدیل ام قراری بی این بَدم؛ يهیشٌ از قرارتر بی

 !داد نی فشار بیشتر ٍ بیشتر را گلَیو کٌ بغضی

 نیها ينَز ٍ دى بٌ ناندى دقیقٌ پنچ کردم اتاق کردن نتر بٌ شرٍع ٍ گذاشتو؛ توصَر رٍی را دستو
 ! نیاندى

 ! نرٍند جلَ يا ساعت کاش

 ! شَد عَض نیها تصهیو کاش

 !کرد نی ام دیَانٌ بزند پس را اٍ پدرم کٌ این فکر

 ! ديو دست از را اٍ خَاست نهی دلو يیچ بَدم؛ شدى ٍابستٌ اٍ بٌ نن

  ایفَن صدای با دادم؛ فشار يو ٍیر را يایو چشو

 !شد جدا تنو از رٍح

 !بَد شدى عرق خیس دستو کف استرس فرط از

 نفس چند ٍ گرفتو؛ دیَار بٌ را دستو کشیدم نی نفس زحهت بٌ بَد افتادى شهارى بٌ يایو نفس
 !کنو ننظو را يایو نفس تا کشیدم؛ عهیق

 گشَد لب ارام صدای با ٍ کرد باز را اتاق در یسنا
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 !بیرٍن؟ بیایی خَای نهی اٍندى نیها دلی،-

 دادم جَاب بغض با اٍردم؛ باال را سرم پَشاند؛ را يایو چشو دید اشک، از ای الیٌ اسهش شنیدن با

 !ترسو نی نیزنٌ؛ شَر دلو یسنا-

 ! یسنا نکنٌ قبَل رٍ نیها بابا ترسو نی

 !کنو؟ چیکار نکنٌ قبَل اگٌ

 گلَیو رٍی را قدرتهندش دستان رٍز، چند کٌ بغض این خرىباال کرد؛ لرزیدن بٌ شرٍع ام چانٌ
 ! برداشت دست بَد؛ گذاشتٌ

 !کرد دعَت اش خَايرانٌ اغَش بٌ را نن ٍ اند طرفو بٌ یسنا

 !کنی؟ نی چیٌ فکرا این اخٌ دلی:»گفت لب زیر ارام ٍ بَسید را ام پیشانی

 !نکنٌ؟ قبَل بابا چرا

 .«عزیزم نیکنٌ راضی رٍ بابا نانان ببر رٍ چایی بیا فعال نکن؛ فکر حرفا این بٌ االن

 !نبَد نطهئن يایش حرف از يو خَدش یسنا انا، کنو باٍر را حرفش خَاست نی دلو

 نگاى بار اخرین برای را خَدم ٍ ایستادم ایینٌ نقابل بستو؛ دستو بٌ را بَد نیها يدیٌ کٌ دستبندی
 !کردم

  رفتو؛ بیرٍن اتاق از ٍ کشیدم عهیقی نفس

 بٌ شرٍع يایو دست استرس شدت از برداشتو؛ قدم نیها سهت بٌ ٍ گرفتو نادرم از را چایی ینیس
 !کرد لرزیدن

 !زد نی دیَار در بٌ را خَدش بد شنیدم؛ نی را قلبو صدای

 ارام کٌ نیها بٌ بَد؛ شدى بلند بًو يا استکان خَردن صدای کٌ بَد زیاد انقدر يایو دست لرزش
 !زدم زل پدرم رٍی بٌ رٍ بَد نشستٌ
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 با رنگش سفید کت بَد؛ پَش خَش يهیشٌ نحل زد؛ نی نَج اش عسلی يای چشو در ارانش
 بَد؛ اٍردى ٍجَد بٌ را زیبایی يهخَانی اش نشکی شلَار ٍ پیراين

 زد نهایی دندان لبخند افتاد؛ نن بٌ نگايش تا

 !نهاند دٍر پدرم چشو از کٌ ای زیرکانٌ چشهک ٍ

 نبل رٍی ٍ کردم تعارف پدرم بٌ برداشت؛ را چای ٍ کرد تشکر لب یرز کردم؛ تعارف را چایی
   نشستو؛

 .کردم صاف تنو رٍ کهی را رنگو کالباسی پیراين

  پرسید نیها از ٍ کرد صحبت بٌ شرٍع پدرم

 کجاست؟ پدرتَن ازادننش اقای خَب-

 ندٍنستن؟ قابل نکنٌ نیاٍردن؟ تشریف انشب چرا

  کرد نی فَت را  چایی داشت کٌ نیها

 ساختگی اخهی با ٍ شد جا بٌ جا کهی گذاشت؛ نیز رٍی را استکانش ٍ شد خیرى پدرم بٌ لبخند با
  ای جلَى کٌ رنگش ای قًَى يای ابرٍ نیان

  اند حرف بٌ بَد؛ دادى صَرتش بٌ خاص

 !نقام عالی اقای حرفیٌ چٌ این-

 !نیخَام عذر نن برسن تخدن نتَنستن ٍ نشد درست اٍندنشَن کارای نتاسفانٌ دارید؛ اختیار

 !بَد دٍیدن حال در ابرٍيایش بین تندی اخو انداخت؛ نن بٌ نگايی پدرم

  داد ادانٌ ٍ داد نیها بٌ را نگايش

 !پسرم؟ چیٌ کارتَن شها خَب-
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 نظر بٌ ساختگی حاال کٌ لبخند يهان با ٍ کشید عهیقی نفس ٍ انداخت پایین را سرش نیها
 نهایدگی شرکت، این ٍ داریو ایران تَ کٌ يستو شرکتی رئیس ٍ عانل ندیر نن:»گفت رسید؛ نی
 .«تًران در يست نا

 داد ادانٌ ٍ انداخت يو رٍی را پایش بَد؛ شدى باز يایش سَال گرى انگار تازى کٌ پدرم

  داری؟ چی خَدت از کردی؟ تهَم دانشگايت يست؟ سالت چند شها خَب-

 را خَدش ارانش کٌ داشت این بر سعی ٍ ًهیدف يایش چشو از شَد نی را استرس حاال کٌ نیها
  زد لب بديد؛ را پدرم جَاب رسا صدایی با ٍ کند حفظ

  ٍ کردم تهَم درسو ٍ يست سالو يفت بیست نن-

  ندارم نشکلی نسکن لحاظ از ٍ کنو نی زندگی نستقل

 .نداشت نالی نشکل ٍ کرد نی ساپَرت را اٍ جَرى يهٌ نیها پدر

  زد لب ٍ داد بیرٍن را نفسش داد باال ار اش ابرٍ تای یک پدرم

 !يست سالش دٍ بیست االنو ٍ نکردى تهَم درسش ينَز دالرام-

 !بخَنٌ حتها درسش باید

 داد را پدرم جَاب اش خَاستنی ٍ جذاب لبخند يهان با ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیها

 !ندارم نشکلی دالرام خَندن درس با نن-

 !فتنگ يیچ ٍ داد تکان را سرش پدرم

 !ترساند نی نرا سکَتش يهین

 !بَد طَفان از قبل ارانش انگار،

 !باشد جَابش ننتظر تا خَاست نیها از پدرم ٍ. شد تهام خَبی بٌ نراسو

 .رفت نیها کٌ بعد چندی
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 «بدیو؟ چی جَاب حاال جان انیر:»گفت ٍ گشَد  لب نادرم

 !بَد شدى قفل پدرم يای لب بٌ يایو چشو انگار

 را یسنا دست ناخداگاى دادم؛ قَرت صدا با را ديانو اب بیاید؛ در ديانش از ایٌ کله بَدم ننتظر
 !دادم فشار نحکو ٍ گرفتو

 . کرد زنٌ زم" دلی باش ارٍم" لب زیر یسنا

 !باشد؟ ارام تَانست نی نن دل  نگر انا،

  زد لب ٍ انداخت صَرتو بٌ نگايی پدرم

 دیگٌ رجَ یٌ نَقعیت اگٌ يست؛ شعَری با دختر دالرام-

 !کنٌ انتخاب خَدش چی ير بگو راحت تَنستو نی بَد

 !نهیشٌ االن انا

 «چیٌ؟ نظرت تَ االن خَب:»گفت گرفت؛ دست در را پدرم حرف ادانٌ نادرم

 بٌ بزن زنگ لطفا جَن نًناز:»گفت داد؛ بیرٍن صدا با را اش نفس داد؛ باال را ابرٍيایش پدرم
 بگیرى سر ٍصلت این بدم اجازى نهیتَنو نبینو خَنَادش تا بگَ ٍ کن عذرخَايی ٍ ازادننش اقایی

 !«اشتباس بعدش بٌ این از رابطٌ این ٍ

  شد؛ تهام برایو دنیا کردم احساس لحظٌ یک در

 بٌ حتی بستو؛ را يایو چشو ٍ کردم حلقٌ یسنا بازٍی دٍر را دستو رفت؛ سیايی يایو چشو
 ! نداشتو اعتهاد يو يایو، گَش

 !بَد دٍیدن حال در گلَیو در بغض بَد؛ گرفتٌ را دیدم نقابل اشک

 !... شکست نهی انا،

 !کرد نی خفٌ را نن داشت لعنتی بغض این
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 زدم لب الَد بغض صدای با

  بابا؟ چرا اخٌ-

 نٌ؟ نیگی چرا دارم؛ دٍست رٍ نیها نن

 زد فریاد ٍ کرد تندی اخو بندازد؛ زنین را حرفش کسی نداشت طاقت پدرم

 !ننز  حرف نن حرف رٍ-

 !اٍندى؟ شدى بلند تنًایی خَدش کٌ ندارى خَنَادى طرف نگٌ

 حرفی کنٌ خَاستگاری بیاد؛ نادرش ٍ پدر با خَاست دلش نهیدم؛ ادنی يهچین بٌ دختر نن
 !نیست

 !دالرام نباشٌ دٍرت اصال نَقع اٍن تا انا،

 !کشیدن نفس برای نیست يَای کردم احساس شد؛ تکٌ يزار قلو اش حرف با

 دیَانٌ را نن نزنو حرف نیها با کٌ این فکر کشیدم؛ عهیق نفس چند گذاشتو؛ ام سینٌ ٍیر را دستو
 !کرد نی

 کردم صحبت بٌ شرٍع بریدى بریدى ٍ کردم جهع را قدرتو تهام

 ...م... دار... سش... دٍ... نن-

 ! کرد کر را فلک گَش کٌ زد فریاد بلند انقدر بار این

 يو رٍی را يایو چشو فریاد شدت از کرد؛ لرزیدن بٌ شرٍع تنو رفتو؛ عقب بٌ زدم چند ترس از
 ! دادم فشار ناخداگاى

 !چی؟ نخَاستن رٍ تَ خَنَادش فردا اگٌ-

 !نٌ؟ یا ببینن رٍ تَ يو اٍنا باید

 ! نیَند خَششَن تَ از اصال شاید
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 ! بازیٌ بچٌ انگار

 ! شد تهَم بحخ این نزنید حرفش دیگٌ

 !رفت اتاقش سهت بٌ ٍ گرفت را رايش تفاٍتی بی با کند حالو بٌ نگايی کٌ این بدٍن

 اشکی، يای چشو با

 . برداشتو قدم اتاق سهت بٌ نادرم ٍ یسنا ناراحت نگاى بٌ تَجٌ بدٍن

 !ديد؟ نی نشان ٍاکنشی چٌ بديو؛ نیها بٌ را خبر این چگَنٌ دانستو نهی

 ...ترسیدم نی

 بَق صدای با کردم؛ لهس را نیها اسو ارام کشیدم؛ صحفٌ رٍی دست با فشردم دستو در را گَشی
 !کرد یخ بارى یک بٌ بدنو تهام انگار، گَشو در

 .اند پایین چشهو گَشٌ از لجَج اشک ای قطرى ناخداگاى پیچید، گَشیو در نیها صدای

 ! کنو خفٌ را يقو يق صدای تا گذاشتو؛ ديانو رٍی را دستو

 !شَم ارام کهی تا کشیدم عهیق نفسی

 گشَدم لب لرزان صدای با

 !نیها؟-

 !بَد سَزاند نی را تنو تهام ٍ بَد؛ گرفتٌ گر دلو در کٌ اتشی رٍی ابی انگار ارانش صدای

  اندم حرف بٌ بغض با داشتو؛ نیاز اش نردانٌ ٍ گرم اغَش بٌ چقدر

 !نکرد قبَل بابام-

 !بزنو حرف تَ با نباید نَقع اٍن تا نیگٌ يست؛ ٍضع يهین نیایی نادرت پدر با کٌ ٍقتی تا نیگٌ

 را صَرتو اشک دادم؛ فشار يو رٍی را يایو چشو شنیدم؛ نی تلفن پشت از را نفسش صدای
 !بَد پَشاندى
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 .گذاشتو ایفَن رٍی را گَشی ٍ کشیدم دراز دست رٍی

  اند حرف بٌ ارام لحنی با نیها

  کنو نی راضی بابات نن نترس دلی-

 بزنو حرف بابات با نیدم؛ قَل بخَای کن سعی دلو، عزیز نیست خَب حالت االن

 !باشٌ؟

 يو رٍی را يایو چشو ارام سپردم؛ تخت اغَش بٌ را خَدم شد؛ تهام نا تهاس ای باشٌ گفتن با
 !گذاشتو

 !...شد نی تهام انشب نگر انا

 !بَد تر طَالنی يو یلدا شب از

 _ 

 گذشت نی خَاستگاری شب از يفتٌ یک

 !بَد اٍردى در پا از نرا يفتٌ یک این

 . کرد نی صحبت پدرم با يرٍز نیها ندت ینا در

 !نداشتو را تندی این تحهل شد؛ نی قبل بار از تر تند بار ير بَد؛ کردى لج کٌ انگار پدرم انا

 !نداشت ٍجَد نًری خانٌ در دیگر انا بَد؛ نًربان نن با يهیشٌ اٍ

 !بَد دادى پدرم ٍقت بی ٍقت فریاديای بٌ را جایش

 !نداشتو را درد يهٌ این تَان دیگر

 !بَد شدى عادت برایو کردم؛ باز چشو پدرم فریاد صدای با

 !شد نهی شب رٍزش، داد نهی انجام اگر بَد يرٍزش کار کشیدن؛ فریاد کٌ انگار

 !شناختهش نهی بَد؛ شدى عَض
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 !کرد نهی ريا را اش پیشانی یقٌ ای لحظٌ اخو اندى؛ جایش دیگر کسی انگار

 !ببیند را نن کٌ خَاست نی پدرم از التهاس با کٌ شنیدم نی را نیها صدای داشت؛ فرق بار این انا

 ! بَدم شدى گیر بًانٌ کٌ بَد؛ اندى تنگ بٌ دلو انقدر بَدم؛ ندیدى را اٍ. بَد يفتٌ یک

 !کندم دل نبَد پیش قبری برایو کٌ خَابو تخت از

  کردم تند قدم دادم؛ يایو پا بٌ را تَانو تهام

 ام نداشتٌ جان يهین انگار شَد؛ نی فشردى پدرم دست در اش یقٌ کٌ نیها یدند با کردم باز را در ٍ
 ! گرفتند يو را

 اش نردانٌ اغَش نًهان را خَدم سیر دل یک بکشو؛ بیرٍن پدرم دست از را نیها خَاست نی دلو
 !کنو

 !نرٍم جلَ تا گرفت را دستو سریع نادرم

 !زد برق يایش چشو نن دیدن با کٌ نیها

  زد صدا را اسهو بَد پیدا ان در دلتنگی کٌ ارام صدای با ٍ

 دالرام؟-

 کٌ انگار ٍضع این در حتی دیدنش با اندم؛ ذٍق سر بٌ دیدنش از شد؛ نًهان يایو چشو در اشک
 !کنو نَازش را اش نردانٌ صَرت خَاست نی دلو بَدند؛ دادى نن بٌ را دنیا

  بَد کردى عادت يایش فریاد بٌ يایو گَش کٌ پدرم صدای با

 !اندم خَدم بٌ

 !بذاری؟ بیرٍن شدى خراب ان از ٍ پات گفت کی-

 ! نکردم خَرد ٍ پات تا داخل گهشَ برٍ

  ببرد خانٌ داخل بٌ را نن داشت سعی نادرم
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 !بَد شدى سرکش دلو انا

 ام نشنیدى را پدرم حرف اصال انگار

 از را رٍزيایو این تلخ وطع شیرینش، نگاى با کٌ نیها عسلی يای چشو بٌ بَد شدى دٍختٌ نگايو
 ! برد بین

 !بنشاند کرسی بٌ را حرفش خَاست نی کرد؛ تند قدم نن سهت بٌ پدرم

 !دارد قرار اٍ نقابل کسی چٌ کٌ بَد رفتٌ یادش انگار انا

 !برگردم خانٌ بٌ کٌ خَاست؛ فریاد با ٍ کرد علو قد نقابلو

 !بَدند نشدى راضی يایو چشو نَزي بَدم؛ دیدى را قلبو از ای تکٌ يفتٌ یک از بعد نن انا

 !بَد شدى نَازش نحل برایو پدرم، عصبی يای نفس

  اٍرد؛ فرٍد صَرتو بر نحکو ٍ کرد بلند را دستش

 ! افتاد چشهو از اشک با يهراى پدرم

 !نشَد شکستٌ این از بیشتر يا حرنت تا کند؛ ارام را پدرم داشت این بر سعی نادرم

  نبَد؛ نن پدر اٍ خَاستو؛ نهی را خشن نرد این دیگر دلو انا

 نن خَدش يای دست با حاال داشت؛ دٍست دنیا در کس ير از بیشتر را دالرام دخترش کٌ کسی
 ! زد نی زنین بٌ را

 خَن دستش با کرد؛ بلند زنین رٍی از را نن ٍ گرفت را جانو بی يای شانٌ ٍ دٍید طرفو بٌ نیها
 ! کرد پاک را لبو گَشٌ

 !رسید نهی قلبو سَزش پای بٌ انا سَخت، نی لبو

 زد لب انداخت سرش در را صدایش دٍبارى ٍ گرفت را نیها یقٌ بَد شدى تهام طاقتش کٌ پدرم

 !کحافت؟ نن خَنٌ تَ بذاری ٍ پات گفت تَ بٌ کی-
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 !بیرٍن برٍ گهشَ

 داد جَاب فریاد با ٍ کرد جدا اش یقٌ از را پدرم دست دستش، با نکرد؛ سکَت نیها بار این

 !کنو نی خَدم نال رامدال-

 ! نیدم قَل شها بٌ ٍ این

 !بگیرى ازم دالرام نهیتَنٌ يیچکس

 !  رفت گرفت را رايش ٍ کرد؛ نگاى يایو چشو بٌ لبخند با

 ! برد خانٌ بٌ ٍ کرد ارام را نن اش نادرانٌ لحن يهان با ارام ٍ گرفت را بازٍیو نادرم

 چرا: »گفت فریاد با کشید؛ بیرٍن نادرم دست از ار بازیو شد خانٌ ٍارد نادرم ٍ نن سر پشت پدرم
 !«ببینٌ؟ رٍ تَ نرتیکٌ اٍن نهیخَام دیگٌ نگفتو نگٌ بیرٍن؟ اٍندی

  زدم لب انداختو سرم در را صدایو بغض با نداشتو؛ تحهل برای صبری دیگر

 !دارم دٍسش چَن-

 !بَد شدى تنگ براش دلو چَن

 !بفًهی؟ بخَای کٌ داری دل اصال تَ

 !نداری کٌ نعلَنٌ

 !کردی نهی بلند نن رٍ دست داشتی اگٌ

 سَختن حال در کٌ يایش چشو جنگل بٌ نگايی بَد؛ شدى نتَرم گردنش رگ عصبانیت شدت از
 !ببرد یاد از را نن دیگر بار تا برد باال را دستش انداختو؛ بَد

  کردم؛ قرنزش يای چشو بٌ نگايی خند نیش با

 گشَد لب عصبانیت ٍ الفگیک با ٍ ایستاد پدرم نقابل نادرم

 !کنی؟ نی بلند بچٌ رٍ دست يی چرا چتٌ؟-
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  شیشٌ تَ کردی رٍ يهٌ خَنٌ تهَم يفتٌ یٌ

 !دیگٌ بسٌ

 تنًا خَاستو ٍ کردم باز را قبرم در کرد يهرايی اتاقو تا را نن نًربانی با ٍ گرفت را بازٍیو نادرم
 !باشو

 خستٌ نیها اصراريای از پدرم، يای کردن لج زا خَاستو؛ نهی را زندگی این دیگر بَدم شدى خستٌ
 !بَدم شدى

 _ 

 تر زٍد چٌ ير زنان کاش بَدم؛ گذاشتٌ سر پشت را تنشی پر رٍز بَد؛ گذشتٌ شب يشت از ساعت
 ! را بازی این کند تهام

 نشان را نیها اسو کٌ صحفٌ بٌ کرد؛ جلب را ام تَجٌ گَشی صدای بَدم؛ کشیدى دراز تخت رٍی
 !دادن جَاب برای بَدم دل دٍ کردم؛ نگاى داد نی

 !بَد يضو قابل غیر برایو يایش حرف کردم؛ ٍصل را تهاس ٍ کشیدم صحفٌ رٍی را انگشتو

  را تنو کنو؛ زندگی اٍ با ٍ کنو فرار کٌ این فکر

  کردم زنٌ زم لب زیر بریدى ٍ ارانی بٌ لرزاند نی

 !کنیو؟... ر... را... ف-

 !" کنیو فرار ارى"کرد دتایی کانل اطهینان با را حرفو

  کردم احساس رفت باال بارى یک بٌ قلبو ضربان

 بزند بیرٍن ام سینٌ از قلبو کٌ است؛ االن

  زدم لب ارام صدای با

 !نخَاى ازم ٍ این نهیتَنو نهیتَنو؛ نیها-
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 پنج کٌ خَاست کرد نی ارام را دلو کٌ دلنشین، ٍ ارام صدای با ٍ کرد تغیر بارى یک بٌ لحنش
 !باشو ایستادى در جلَی چًار بٌ ناندى قٌدقی

 !داد خَايو دست از يهیشٌ برای را اٍ نباشو؛ اگر

 استرس از بگیرم؛ را نًهی این بٌ تصهیو کٌ نبَدم نناسبی شرایط در کردم؛ قطع را گَشی
 شدم بلند تخت رٍی از بَد؛ شدى جهع ام نشکی يای چشو در ناخداگاى اشک لرزید، نی يایو دست

  ایستادم ایینٌ نقابل شدم؛ اتاق کردن نتر بٌ شرٍع ٍ

 !نبَد درناندى ٍ شکستٌ انقدر دالرام نبَد؛ دالرام ادم این نبَدم نن این انداختو؛ خَدم بٌ نگايی

 نیز سر تا خَاست در پشت نادرم دادم؛ بیرٍن صدا با را نفسو کشیدم؛ صَرتو بٌ دستی کالفٌ
 !بَد ندىنا برایو غذا بٌ نیلی نگر انا برٍم؛ شام

 .باشد نا نفرى چًار شام اخرین این شاید انا،

_ 

 بَدم نشستٌ تخت رٍی بَد؛ گذشتٌ سٌ از ساعت

 !کردم نی نگاى بَد دیَار گَشٌ کٌ يایی چهدان بٌ ٍ

 !شد نی خالی ٍ پر اشک از يایو چشو گرفتو؛ ضرب زنین رٍی پایو با

  گذاشتو؛ خانٌ در پشت ٍ برداشتو را يایو چهدان

 راى، این دانستو نی کردم نگايشان بار ریناخ برای

 !ندارد برگشتی

 !...نادرم بَد؛ رفتٌ خَاب بٌ نظلَم چٌ

 ... انا بگیرم اغَش در را اٍ بار اخرین برای تَانستو نی کاش

 .رفتو يا چهدان سهت بٌ سست يای قدم با ٍ گذاشتو اتاقو در را نانٌ

 .گذشتو خانٌ حیاط از اندم؛ بیرٍن خانٌ از
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 !کرد استقبال نن از لبخند با ٍ شد پیادى نیها

 !کرد باز برایو را در ٍ گذاشت صندٍق در را يا چهدان

 . افتادیو راى بٌ ٍ شد سَار سریع

 !بَد خَايد جًنو فردایش بَدم نطهئن کٌ ای خانٌ انداختو؛ نگايی پدریو خانٌ بٌ ٍ برگشتو

 اندم خَدم بٌ نیها صدای با

 خَبٌ؟ حالت دالرام؟-

 ٍ برد لبش نزدیک را دستو نشنیدم؛ يو خَدم را صدایش حتی کٌ گفتو ارام" ای بلٌ" بل زیر
 !زد دستو بٌ ای بَسٌ

 زد لب انداخت صَرتو بٌ نگايی

 نیشیو دار بچٌ سازم؛ نی زندگی بًترین برات کنیو؛ نی عقد نیریو فردا دلو عزیز-

  نیاد؟ رحو بٌ شَندل شَن نَى دیدن با کٌ دیدی رٍ بزرگی پدر ٍ بزرگ نادر کدٍم

  دٍختو نیها رخ نیو بٌ ٍ گرفتو يا خیابان از را نگايو دادم؛ فشار نحکو را يایش دست

  زدم لب ارام صدایی با

 !نیدٍنو بخشٌ نهی ٍ نن ٍقت يیچ بابام-

 !کنیو تهَم بحخ نشدم پشیهَن تا لطفا

 رفت فرٍ سکَت در ناشین ٍ گفت لب زیر" چشهی"

 !نشد زدى بینهان حرفی ا،نیه ی خانٌ بٌ رسیدن تا

 در سهت بٌ ٍ اٍرد در را يا چهدان کرد؛ باز را  صندٍق ٍ شد پیادى نیها ایستاد؛ حرکت از ناشین
 .رفتیو ديو طبقٌ بٌ اسانسَر با برد؛ خانٌ

 .شَد باز تا يَل پا با را در چرخاند در در، را کلید
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  بَد خَبی ٍ شیک ای خانٌ شَم؛ خانٌ ٍارد تا کرد تعارف ٍ گذاشت؛ داخل را يا چهدان

 .نشکی يایی نبل ٍ قرنز يای پردى بَد؛ اٍردى ٍجَد بٌ را زیبایی يهخَانی نشکی ٍ قرنز رنگ

 لب اٍرد گَشو کنار ارانی بٌ را سرش کرد؛ حلقٌ کهرم دٍر را دستش بَد؛ ایستادى سرم پشت نیها
 زد

 اٍند؟ خَشت خَنهَن از چطَرى؟ سلیقو-

 «عزیزم عالیٌ:»گفتو برگرداندم سهتش بٌ کهی را سرم ٍ و؛گذاشت دستش رٍی را دستو

  برگرداند خَدش سهت بٌ را نن ٍ گرفت را دستو

 زد لب

 !ببینی؟ اتاقهَن نیخَای خریدنش، نیشٌ نايی سٌ نیاد خَشت بَدم نطهئن-

 با را نن ٍ فشرد دستش در را دستو کردم اکتفا سر دادن تکان با ٍ نشست يایو لب رٍی لبخندی
 بَد؛ رفتٌ فرٍ نطلق تاریکی در اتاق شَم؛ اتاق ٍارد تا خَاست نن از ٍ کرد باز را در کشاند؛ شخَد

 !شدم رٍ بٌ رٍ بَد؛ شدى تزیین قرنز رز يای برگ گل از کٌ تختی با کرد؛ رٍشن را چراغ

  زد لب نها دندان لبخندی با ٍ شد اتاق ٍارد نیها گرفتو؛ دينو نقابل را دستو يیجان از

 !چطَرى؟ هَناتاق-

 !کنو گو را خَدم اش، نردانٌ اغَش در تا کردم باز را دستو

  اندم بًَحرف گَشش کنار ارانی بٌ کردم؛ حلقٌ گردنش دٍر را دستو

 !نرسی نیها عالیٌ چیز يهٌ-

 تا کرد؛ تر تنگ را دستش حلقٌ بَد؛ خیرى يایو لب بٌ نگايش داد؛ قرار صَرتو نقابل را سرش
  بَدم شدى گو اغَشش در انقدر کردم؛ پیدا يایش لب نیان را لبو شَد؛ کو یهان فاصلٌ

 !زد خیهٌ رٍیو کی نشدم نتَجٌ کٌ

  گرفت؛ نی نَازش بٌ را يایو لب يایش نفس
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 زد لب ارام لحنی با

 !نیدی؟ اجازى دالرام،-

 !کردم خداحافظی ام دخترانٌ دنیای از ٍ کردم؛ اعالم را خَد رضایت يایش لب بر ای بَسٌ با

  داشتیو؛ نحضر ٍقت صبح یازدى اعتس

 کردم؛ باز را يایو چشو خَرشید نَر برخَرد با

  کرد؛ نی اذیت را کهرم خفیفی درد. شدم جا بٌ جا تخت در کهی نالیدم؛ را يایو چشو دست با

 ساعت بٌ نگايی افتادم؛ نحضرنان قرار یاد دیشب یاداٍری با دادم، ناساژ را دلو زیر ارام دستو با
 . بَدم ناندى خَاب بَد؛ گذشتٌ دٍازدى از ساعت انداختو؛ دیَار ٍیر نشکی

 بٌ جایو از تخت از گرفتن کهک با نگرفتو؛ جَابی انا. زدم صدا را نیها ٍ شدم؛ بلند جایو از ارام
 .شد نی بیشتر کهرم درد قدم ير با شدم؛ بلند سختی

 را باریک رٍ راى اندم بیرٍن اتاق زا نداد؛ را جَابو کسی انا زدم صدا بار چندنین برای را نیها
  نبَد؛ نیها انا انداختو سالن بٌ نگايی گذراندم؛

 جز انا کردم باز را یخچال در برداشتو؛ قدم یخچال سهت بٌ ارام کردم؛ نی گرسنگی احساس شدید
  نبَد؛ دیگری خَراکی پرتقال اب

 چند نًهان را خَدم نشستو؛ نیز پشت صندلی رٍی ارام است؛ رفتٌ بیرٍن خرید برای نیها شاید
 سرگرم را خَدم تا کردم؛ رٍشن را تلَیزیَن ٍ نشستو نبل رٍی ارام کردم؛ پرتقال اب با کیک تکٌ
  پدرم خانٌ در االن کٌ این فکر انا،. کنو

  کند نی خو کهر برابرش در قیانت اتش کٌ شدى؛ پا بر جًنهی

  شدم بلند جایو از کشیدم؛ نَيایو بٌ دستی بَدم؛ شدى کالفٌ دلو درد از اٍرد؛ نی در لرزى بٌ را تنو

 .بگیرم دٍش بَد بًتر کردم؛ تند قدم حهام طرف بٌ ٍ

 در غَغایی يایش اتفاق ٍ دیشب فکر رفت؛ يو رٍی ارام يایو، چشو. کرد نی نَازش را تنو گرم اب
 !...کرد پا بر دلو
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 انا. بَد گذشتٌ ظًر یک زا ساعت انداختو؛ ساعت بٌ نگايی کردم؛ خشک را نَيایو حَلٌ با
  کردم؛ تن بر را لباسو نبَد؛ نیها از خبری

 نشتکر دستگاى" ی جهلٌ شنیدن با کردم؛ لهس را نیها اسو ٍ برداشتو را  گَشی نشستو؛ تخت رٍی
 شاید گرفت؛ اٍج نگرانیو شد؛ خالی تنو رٍی یخ از پر سطلی انگار..." باشد نی خانَش نظر، نَرد
 !شدبا اندى سرش بالیی

 !...باشد کردى پیدا را اٍ پدرم شاید

 !اند ٍ رفت راى يزار دلو

 !...نیاند نیها انا

 نگاى را گَشیو بار چندین گرفتو؛ ضرب زنین رٍی پایو با کشیدم دندان بٌ را لبو نگرانی ٍ انتظار از
 !نبَد خبری انا کردم؛

 !بَد خانَش انا گرفتو؛ تهاس بار چند

 !نبَد بند جایی بٌ دستو انا بَدم نگران ؛بَد عصر شیش بٌ نزدیک ساعت

 !نداشتو را شکستنش تَان انا داد؛ نی فشار را گلَیو بغض

 ! باشد ندادى رخ اتفاقی کردم نی خدا خدا دل در کشیدم؛ عهیقی نفس

 ی چًرى با انا کردم باز را در کردم؛ پرٍاز در سهت بٌ باشد؛ نیها کٌ این انید بٌ اند؛ در تق تق صدای
 زدم لب ٍ بستو نیهٌ تا را در شدم؛ رٍ بٌ رٍ سال نیان نردی

 بفرنایید؟-

 «يستن؟ ازادننش اقای دخترم سالم:»گفت گرفت دست در را حرفو ادانٌ زد؛ لبخندی پیرنرد

 دادم جَاب ٍ انداختو پایین را سرم شرنندى کنو سالم بَدم کردى فرانَش کٌ این بخاطر

 اٍندى؟ پیش نشکلی نیستن نٌ سالم،-

 بپرسو؟ شریفتَن فانیل تَنو نی
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  کرد صحبت بٌ شرٍع ٍ کشید صَرتش بٌ دستی شد؛ تر عهیق پیرنرد لبخند

 یٌ بگید اٍندن ٍقتی کنید لطف افتادى عقب خَنشَن اجازى ناى سٌ بگو اٍندم يستو؛ رضایی-
 . بزنن نن بٌ زنگ

 پرسیدم بریدى بریدى بَد؛ اندى بند زبانو شد گرد يایو چشو تعجب از رضایی اقای يایی حرف با

 نیست؟ ازادننش اقایی خَد برای خَنٌ ى...گ...م-

 !بَد:»گفت ٍ داد بیرٍن صدا با را نفسش

 !نیست دیگٌ االن

 نن بٌ اجازش يست ناى سٌ االن ٍ کردن؛ اجازى نن از خَدشَن ٍ فرٍختن نن بٌ قبل ناى سٌ
 «يستین؟ ازادننش اقایی چیکارى شها ندادن؛

 !فتو؟گ نی چٌ باید حاال

 !سند؟ بدٍن انا يستو؛ خانهش گفتو؛ نی

 !کردی؟ چٌ نن با تَ نیها

 را زدن حرف کٌ انگار نداشتو؛ حرفش برای جَابی شدم؛ خیرى رضایی اقایی رنگ ابی يایی چشو بٌ
 ! بَدم بردى یاد از

 اندم خَدم بٌ رضایی اقایی صدای با

 دمدا کنان ِنن ِنن را جَابش ٍ زدم پلک يو سر پشت بار چند

 !بگیرى تهاس شها با نیگو حتها نداشتو؛ خبر اند پیش این از يستو؛ خَايرش نن-

 درٍغ نن بٌ نیها کٌ شد نهی باٍرم دادم؛ تکیٌ سرم پشت دیَار بٌ بستو؛ نحکو را در خداحاظفی با
 !بَد خانَش انا، کردم گیری شهارى دٍبارى ٍ دٍبارى کردم؛ تند قدم ام گَشی سهت بٌ باشد؛ گفتٌ

 پناى بی احساس بَد؛ شدى جهع يایو چشو در اشک

  کرد؛ نی خفٌ نرا داشت بَدن
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  کردم؛ تند را يایو قدم پزیرایی سهت بٌ

 نیها از خبری بتَانو شاید باشد؛ نَشتٌ دٍستانش از ای شهارى شاید کردم نی پیدا را تلفن دفتر باید
 !بگیرم

 را نانٌ تا نشستو نبل رٍی برداشتو؛ را ٌنان ارادى بی بَد؛ شدى گذاشتٌ ای نانٌ تلفن دفتر کنار
 تَانستو؛ نی چطَر بَد؛ سخت برایو باٍرش کرد؛ نی خیس را صَرتو ارادى بی يایو اشک بخَانو؛

 !است کردى ترک را نن پنايو، سر تنًا نن، نرد کٌ کنو باٍر

 !کند باٍر بشنَد؛ را صدایو دلو شاید تا خَاندم؛ بلند صدای با دٍبارى را نانٌ

  برم انریکا بٌ ندت چند برای نجبَرم نن رام،دال-

 نیدم تَضیح برات ایران اٍندم؛ نهیبرى زنان زیاد نترس انا اٍندى پیش خَنَادم برای نشکل

 !بهَن ننتظرم

 !رفت؟ نی خرجش بٌ حرف نگر نن رسَای دل این انا

 دلو کنو؛ باٍر را يایش حرف ٍ نانٌ این خَاست نهی دلو کردم؛ تند را يایو قدم اتاق سهت بٌ
  ٍ بشنَم را در صدای لحظٌ ير خَاست نی

 !کند تهام را بازی این نیها

  کردم تعَیض را لباسو ٍ برداشتو را يایو چهدان

 ! باشد جا ان شاید رفتو؛ نی شرکت بٌ باید

 برای را دستو شدم؛ خارج ساختهان از ٍ گذاشتو سر پشت را البی بخشیدم، سرعت يایو قدم بٌ
  را يایو چهدان کردم؛ بلند دیدم کٌ یتاکس اٍلین

 .افتادیو راى بٌ ٍ گذاشت صندٍق در

 نانٌ ان فکر دادم؛ تکیٌ شیشٌ بٌ را سرم بارید؛ نی نو نو طًران اسهان بَد؛ پَشاندى را شیشٌ بخار
 ! کرد نهی ريا نرا
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 !کرد هین ريا را نن دادى دست از را اش خانَادى باختٌ، شبٌ یک را اش زندگی کٌ ادنی احساس

 !باشد نکردى نن را بازی این نیها کاش

 !باشد يایش شیطنت ان از يو باز کاش

 ٍ بَد گرفتٌ شدت باران بهاند؛ ننتظرم خَاستو رانندى از ٍ کردم باز را در ایستاد؛ حرکت از ناشین
  ایستادم ٍرٍدی در نقابل بَد؛ کردى لیز را زنین

 " است عطیلت تعهیرات علت بٌ"بَد نَشتٌ بزرگ کاغذ رٍی

 گلَیو رٍی را دستش بغض دادم؛ فشار يو رٍی را يایو چشو شد خراب سرم رٍی دنیا انگار
 !داد نی فشار کند رحهی کٌ ان بی بَد؛ گذاشتٌ

 !خانَشی يو باز ٍ گرفتو را نیها شهارى يو باز

 ! دادم باریدن اجازى يایو چشو بٌ بَد؛ زدى حلقٌ يایو چشو در اشک

 !...بَدم باختٌ نن

 !بَدم باختٌ را ابرٍیو را، ام زندگی را، خَدم

  بَد؛ سخت برایو باٍرش

 !باشد گرفتٌ بازی بٌ اینگَنٌ را نن نن، نیهای قلبو از ای تیکٌ

 !کرد ٍیران را نن بازیش کٌ حقا

 گو باران قطرات الی بٌ ال يایو اشک دادم؛ طًران الَد بغض اسهان بٌ را نگايو گرفتو؛ باال را سرم
 .برداشتو تاکسی سهت بٌ ارام را سستو يای قدم ؛بَد شدى

 .کنو نشخص برایش نقصدی تا دٍخت لبانو بٌ را نگايش جلَ اینٌ از رانندى شدم؛ ناشین سَار

 را کجا باید دانستو نهی بَدم؛ دادى باد بٌ طًران يای کَچٌ در را ابرٍیو نداشتو؛ نقصدی نن انا،
 !بگردم باید

 ...بَد شدى گرفتٌ بازی بٌ دلو
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 ...نن دل اخ

 !اند نی در زانَ بٌ نقابلش جًنو اتش کٌ بَد؛ پا بر دلو در اتشی

 !افتاد راى بٌ ناشین دادم را ادرس لب زیر

 !انداخت نی ساختیو زیبایی بٌ نیها با کٌ خاطراتی یاد را نن باران نو این

 !کنو؟ چٌ خاطراتش با حاال

 ایستاد؛ حرکت از ناشین بعد چندی گذاشتو؛ يو رٍی را يایو چشو دادم؛ تکیٌ شیشٌ بٌ را سرم
  زدم؛ را خانٌ زنگ ٍ کردم؛ حساب را کرایٌ

  «کیٌ؟:»گفت ارانی بٌ کٌ نادرم گرفتٌ صدای

 اندم حرف بٌ بغض با ٍ دادم؛ قَرت صدا با را ديانو اب شنیدم؛ را

 نانان؟-

 شدى سخت برایو برداشتن قدم بَدن؛ بستٌ سنگین ای ٍزنٌ پايایو بٌ انگار اند؛ در شدن باز صدای
 !بَد

 اغَش در را نن حرف، بدٍن ٍ اند بیرٍن نادرم گذاشتو؛ سر پشت را خانٌ حیاط چهدان، دٍ با
 !کشید

 !داستو نیاز اش نادرنٌ اغَش بٌ چقدر

 يو در را حیاط سرد فضای يقو يق صدای کٌ باریدم انقدر کردم؛ خالی اغَشش در را خَدم
 کرد نی خارجو را اش عاطفٌ شوگَ زیر ارام نادرم شکست؛ نی

  دخترم؟ نیهیرم تَ بی نن نگفتی دالرام؟ رفتی کجا-

 ناخداگاى کٌ بَد بلند فریادش انقدر شدم؛ نَاجٌ پدرم خشن صدای با بخَايو؛ را عذرم خَاستو تا
 ! فشردم يو رٍی را يایو چشو

 !اٍندی؟ چرا-
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 کٌ کسی کنار نیخَام نگفتی نگٌ نیشی؟ خَشبخت کٌ نذاشتی نانٌ نگٌ بَدی؟ نرفتٌ نگٌ
 نیخَای؟ چی اینجا حاال نکردی؟ داغَنهَن حرفت با کارت با نگٌ کنو؟ زندگی دارم دٍسش
 بدی؟ سکتٌ نانانت اٍندی

 يای چشو دیدم؛ نی جنگلش رنگ بٌ يای چشو در را نفرت بَد؛ گرفتٌ نن از را کردن دفاع فرصت
 ! بَد نن سبز رٍزگار رٍزی کٌ

 !؟شدى چٌ را اٍ حاال

 ام شدى کس بی چقدر بگَیو نشد؛ حاضر حتی

 !بگَیو برایش رٍزگارم بازی از نشد؛ حاضر حتی

 !بَد؟ پدرم ٍاقعا اٍ

 بَد؟ دالرام دخترش نن، پیشت کَى نحل کٌ کسی شنید؟ نی را يایو درد کٌ کسی

 !بَد بستٌ یخ ترس از يایو دست

 پدرم عشق ٍ یسنا نًربانی نادرم، يای عاشقانٌ ام خَشی دل تنًا نداشتو؛ را نفرتش این طاقت
 !بَد بدتر برایو نجازاتی ير از نفرتش این بَد؛

 اند در نادرم الَد بغض صدایی کٌ برداشت طرفو بٌ قدم چند انداختو؛ پایین را سرم

  برگشتٌ شدى؛ پیشهَن کن ٍلش خدا رٍ تَ-

 !ببخش تَ کردى بچگی

 !ناندنو برای کرد نی التهاس داشت نادرم

 !باشد نتنفر نن از دادم حق پدرم بٌ لحظٌ چند برای

  کرد خفٌ نادرم يق يق کٌ بَد پدرم فریاد صدای

 !باش ساکت-
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 ٍ نن التهاس با سرنان پشت نادرم کشاند؛ در طرف بٌ را نن ٍ گرفت دستش در نحکو را ام بازٍ
 ! بیاید رحو بٌ پدرم دل بلکٌ کرد نی يهرايی را پدرم

 !کرد بیرٍن خانٌ از را نن دادنو ليَ با ٍ کرد باز را خانٌ در

 زد فریاد نحکو لحنی با ٍ کرد تندی اخو

 !نیگو چی ببین کن باز گَشات خَب-

 !ٍقت يیچ نذار اینجا پات ٍقت يیچ دیگٌ

 .بذار احترام حرفو یکی این بٌ حداقل

 !نرد دالرام

  !نرد نن برای داد ترجیح نانَس دزد نرتیکٌ اٍن بٌ خَنَادش کٌ ٍقتی دالرام،

  بَدم زدى زل يایش چشو بٌ ام بارانی يای چشو با

 نحل يایش چشو کٌ حیف چٌ انا کردم؛ نی طراحی ذينو در را يایش چشو بار اخرین برای ٍ
 ! نیست نًربان يهیشٌ

  زد لب اٍرد باال تًدید ی نشانٌ بٌ را دستش

 !نیا خَنَادم دٍر ٍقت يیچ دیگٌ-

 از عضَی دیگر نن شکست؛ حرفش این با گلَیو بغض شد؛ برابر چندین دلو اتش حرفش این با
 !نبَدم اش خانَادى

 !افتادم راى بٌ برداشتو؛ را يایو چهدان کردم؛ پاک را يایو اشک دستو با

 !دٍست نٌ فانیل نٌ نداشتو؛ را کس يیچ

 ! نداشتو يو را رٍیش

 شدن خالی يایوٌ گری از کدام يیچ پشت بَد؛ گرفتٌ زنان ٍ زنین از دلو بَد؛ گرفتٌ شدت باران
 !نبَد
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 !کاشت دلو در نیها کٌ بَد دردی این

 گذشتو برجی نقابل از کردم؛ نتر را يا خیابان

 فیلو یک نحل رٍز ان يای اتفاق افتادم؛ تَلدم رٍز یاد بَد؛ اشنا برایو چقدر خیابان این ٍ برج این
 !کرد گذر يایو چشو نقابل از

 !بگَید نن با را جایش شاید است؛ کجا نیها بداند اٍ شاید

  شدم برج ٍارد ٍ بخشیدم سرعت يایو قدم بٌ

 صاف را صدایو گذاشتو؛ زنین را يایو چهدان ٍ ایستادم نقابلش بَد؛ نشستٌ نیز پشت پیرنردی
 زدم لب کردم

 يستن؟ ٍاحد  کدٍم زندی اراز اقای ببخشید-

 داد جَاب ٍ ساختگی اخهی با انداخت پایو تا سر بٌ نگايی پیرنرد

 ياٍس تپن-

 .دادم فشار را دکهٌ بار چند کردم پرٍاز اسانسَر سهت بٌ

 بٌ دادم؛ بیرٍن صدا با را نفسو ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی کالفگی با دادم؛ فشار را اخر طبقٌ دکهٌ
 !چٌ؟ نیاٍرد یاد بٌ را نن اگر بَدم؛ دل دٍ کهی ایستادم در نقابل برداشتو؛ قدم در سهت

  نگَید؟ نن بٌ اصال شاید

 در صدا بٌ را زنگ باشد؛ داشتٌ نیها از خبری شاید کٌ این فکر با انا برداشتو؛ عقب بٌ قدم چند
 .اٍردم

 !چَشید نی سرکٌ ٍ سیر نحل دلو بشنَم؛ در پشت از تَانستو نی را صدایش

 .گذاشتو قلبو رٍی را دستو کشیدم؛ عهیقی نفس

 صحبت نشغَل تلفن با کٌ این نحل اند؛ نی صدایش ينَزم نکرد؛ استقبالی کسی انا کرد باز را در
  بَد؛
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  شَد تهام صحبتش تا ناندم ننتظر در پشت

 بَد نیاز. نیست نیازی نٌ، نٌ، کرد؛ نیشٌ چیکار ببینو دفتر بیا فردا شها ندارى نشکلی راد اقایی-
 . نیگو

 خدافظ باشٌ؛

 گرفت؛ نی فرا را مٍجَد تهام استرس ٍ شد نی تر نزدیک لحظٌ ير شنیدم نی را يایش قدم صدای
 باال را سرم کرد؛ نَازش را جانو بی سرد تن خانٌ گرم يَای در شدن باز با انداختو پایین را سرم

  گرفتو

 زدم لب نیلرزید استرس شدت از کٌ صدایی با کردم نگاى نتعجبش چًرى بٌ ٍ

 خَبٌ؟... تَن... حال... م... سال-

 سرم ٍ کشیدم خجالت کهی يایو چهدان بٌ ناند خیرى يایش چشو انداخت؛ پایو تا سر بٌ نگايی
  اٍرد خَدم بٌ را نن اش نردانٌ دار؛ خش صدای. انداختو پایین را

 .بفرنایید سالم-

 کنو تحهل را خفتی ير باید کٌ ام شدى کس بی انقدر بَد؛ شدى جهع اشک يایو چشو در

 دادم ادانٌ شرنندگی با

 تَلدم اٍندید يستو امدالر انا نٌ یا يست یادتَن ٍ نن نهیدٍنو-

  گشَد لب ٍ داد تکیٌ در چًارچَب بٌ ٍ کرد باریک را يایش چشو

 ! یادنٌ ارى ارى،-

 شدى؟ چیزی

 !بشکنهش تَانستو نی نٌ ديو؛ قَرتش تَانستو نی نٌ بَد؛ گرفتٌ را تنفسو راى بغض

 .«کنو صحبت شها با باید شدم نزاحو ببخشید:»گفتو زدم زل شبش رنگ يای چشو بٌ

  شَم ٍارد تا کرد اشارى دست با ٍ رفت؛ کنار کرد باز نهکن حد تا را در گرفت؛ در از را اش یٌتک
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 !کنو تعارف رفت یادم شدم شَکٌ یکو نن ببخشید داخل بفرنایید نشٌ چرا بلٌ-

  افتادم راى بٌ سرش پشت اٍردم؛ در را يایو کفش ٍ گذاشتو کفشی جا کنار را يایو چهدان

 .شکست نی را خانٌ ساکت فضای ای، قًَى يای پارکت رٍی يایش قدم صدای

 بنشینو رنگ سفید کاناپٌ رٍی تا کرد اشارى

 برگشت؛ قًَى دٍ با بعد دقیقٌ چند ٍ رفت خانٌ اشپز سهت بٌ انا بنشیند يو اٍ تا ناندم ننتظر
 .کرد قفل را دستانش انداخت يو رٍی را پايایش نشست؛ نقابلو گذاشت؛ نیز رٍی را يا قًَى

 گشَد لب دٍخت يایو چشو بٌ را ننتظرش يای چشو

 .دارید نیل چی نپرسیدم ببخشید اٍردم قًَى باشٌ سردتَن شاید کردم فکر-

 دادم جَاب ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی

 کنو نی خَايش يستید نن انید تنًا شها. نشدم نزاحهتَن قًَى خَردن برای نن زندی اقای-
 !شهاس دست نن زندگی کنید کهکو

 خَدش ٍ زد ناچاری سر از لبخندی شد؛ نی تر گرد تعجب از نن کلهٌ ير با لحظٌ ير يایش چشو
 !چی؟ یعنی:»گفت زد اش چانٌ زیر را دستش کرد جا بٌ جا را

 !«نهیشو شها حرفای نتَجٌ اصال نن

 را ام ادىخَنَ بَدم؛ دادى باد بٌ را ام زندگی بَدم؛ دادى باد بٌ را ابرٍیو بَد؛ نهاندى برایو غرٍری دیگر
 !بَد نن انید تنًا اراز ٍ کرد نی پیدا را نیها شدى طَر ير باید بَدم؛ دادى دست از

 صدای دٍبارى کٌ انداختو؛ پایین را سرم بیایو حرف بٌ گذاشت نهی بَد؛ بستٌ را گلَیو راى بغض
 برگرداند خَدم بٌ را نن اراز دار خش

 بگید؟ خَایید نهی-

  پرسیدم ارانی صدای با دادم؛ بیرٍن را نفسو

  دارید؟ خبر نیها از شها-
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 !ترسیدم اخهش این از کهی اند؛ ٍجَد بٌ ابرٍيایش بین رنگی کو اخو

 احساس اینگَنٌ کٌ بَدم شدى ضعیف انقدر نن يو شاید نبَد؛ خبری ارام لحن ان از دیگر
 کردم نی

 .ندیدنش شها تَلد شب از نن نٌ-

 !ندارم اقا این دیدن بٌ يو تهایلی ٍ

 ...شکست گلَیو ضبغ

 نداشتو؛ را چیز يیچ تحهل دیگر بَدم؛ اٍردى کو کردم؛ احساس بار چندنین برای را خَدم شکستن
 خدا،... رٍ... تَ:»گفتو يق يق با ٍ افتادم؛ پایش بٌ

 .«بگَ کجاست نیدٍنی اگٌ خدا رٍ تَ

 نشاند نبل رٍی ٍ کرد بلندم ارام ٍ گرفت را يایو شانٌ اش نردانٌ يای دست با

 را دستی بعد چندی کردم؛ گریٌ تلخ رٍزگار این ٍ خَدم حال بٌ گذاشتو؛ صَرتو رٍی را دستو
 گرفتو؛ باال را سرم کردم؛ احساس کهرم پشت

 .بَد نشستٌ کنارم اب لیَان یک با بَد اراز

 !نن برخالف بَد ارام

 !بَد کردى نفَذ ٍجَدم بٌ بدی سرنای لرزید نی تنو

 . خَردم را ان از کهی ٍ گرفتو را اب لیَان

  زد لب گَشو کنار ارام انداخت؛ جانو بی يای شانٌ رٍی ٍ اٍرد در را اش نشکی کت

 کردى؟ چیکار نیها نیست؟ خَب حالت چرا شدى؟ چیزی-

 !ام؟ شدى اٍ بازیچٌ خَدم نن نکردى کاری اٍ بگَیو بگَیو؛ چٌ باید حاال

 پیش دقیقٌ چند کٌ پایی افتاد؛ پایش بٌ چشهو انداختو؛ پایین را سرم کردم قفل يو بٌ را دستو
 !بَد دستانو در
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 ! رفتارم ٍ خَدم از کشیدم؛ نی خجالت

 !کشیدم نی خجالت

 دل سادى چٌ شَد؛ پا بر بازی این تا کردم؛ کهک نیها بٌ خَدم بَدم؛ نتنفر نیها از بیشتر خَدم از
 !بَدم

 شد؛ نابَد رفت باد بٌ شبٌ یک کٌ ياییرٍیا رٍیايایو، نرد شد نی اٍ ٍ کنو نی فرار اٍ با کردم فکر
  رسید گَشو بٌ ای نردانٌ صدای يو باز

 ...حال بذارم؟نیگن تنًات خَای نی نیست خَب حالت اگٌ-

  کرد خَش جا لبو رٍی خندی نیش کند؛ تهام را حرفش نگذاشتو

 !دیدم چشو بٌ بَدن نًو برام کٌ کسایی يهٌ رفتنِ  نن-

 !نهیشو این رتنًات دیگٌ تنًام االنشو يهین

 اراز انا کنو صحبت کسی با خَاست نی دلو بَد پر جا يهٌ از دلو

 !باشد خَبی صحبت يو تَانست نهی

 !بَد گذشتٌ دى از ساعت انداختو؛ ساعت بٌ نگايی شدم بلند جایو از گذاشتو؛ ام زانَ رٍی را دستو

 !نداشتو ناندن برای را جایی يیچ

 !داد نی عذاب را نن م؛ا شدى کار کس بی اینقدر کٌ این فکر

 !کنو خالی را خَدم تا خَاست نی تلنگر یک دلو

 زد لب ام تَجٌ دار خش صدای باز کٌ بَدم خَد افکار در غرق برٍم؛ کجا دانستو نهی شب ٍقت این

 خَبٌ؟ حالت شدی بلند چرا-

  دادم جَاب ٍ برگشتو؛ اٍ سهت بٌ

 ! کجاست نهیدٍنو انا کنو پیدا رٍ نیها باید نیست بند جا يیچ بٌ دستو نیست خَب حالو-
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  پرسید ٍ کشید صَرتش بٌ دستی

 .بزنیو حرف بشین شدى؟ چی کنی؟ پیدا رٍ نیها باید چرا-

 .نشستو جایو سر

 ! غریبٌ یک شدى حتی بزنو حرف کسی با خَاست نی دلو کٌ بَد؛ پر دلو انقدر

 گرفتٌ بازی بٌ چگَنٌ کٌ این کردم تعریف برایش را جریان تهام کرد؛ خیس را صَرتو دٍبارى اشک
 !گذاشت باقی برایو نانٌ یک فقط نن، بٌ اتشینش عشق از کٌ این شدم؛

  زد لب ارام لحنی با ٍ کشید؛ اش نشکی ریش تٌ بٌ دستی ٍ نالید يو بٌ را يایش دست

  داری؟ نَندن برای رٍ جایی-

 از را نن صدایش کٌ افتادم راى در طرف بٌ ٍ شدم بلند جایو از کردم؛ اکتفا سر دادن تکان با
 !ٍاداشت حرکت

 ! کنی پیدا رٍ نیها بتَنی بیَفتٌ راى کارت کٌ ٍقتی تا بهَنی؛ اینجا تَنی نی-

 بًو حالو ترحو از سَزد؛ نی حالو بٌ دلش نکند کند؛ کهک نن بٌ باید چرا کردم؛ تعجب حرفش از
 ترحو ٍ دلسَزی بٌ ازنی:»گفتو رسا صدای با ٍ بست نقش يایو لب رٍی نیشخندی خَرد نی

 «زندی اقایی ندارم کس يیچ

  داد را جَابو رسا صدای با کٌ بَد اٍ بار این ٍ دادم؛ ادانٌ رايو بٌ

 !سَزى نی برات دلو نکنی فکر کٌ بدی اجارى کنی کار نیتَنی سَزى نهی کسی برای دلو نن-

  داد ادانٌ زد نی نَج ان در خندى کٌ صدایی با ٍ

 !نیست نیازی اصال نن نظر از کٌ این با-

 بٌ اصرار چرا بَد؛ نن جَاب ننتظر ٍ بَد کردى شلَارش جیب در را دستش برگشتو؛ سهتش بٌ
 !داشت؟ ناندنو

 زدم لب ٍ کردم ساختگی اخهی
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 .کنو کار باياش بخَام کٌ ندارم ندرکی نشدى تهَم درسو نن-

 «خَندی؟ چی:»گفت کشید کَتايش نشکی نَيای بٌ دستی ٍ زد نهای دندان لبخند

  دادم جَاب حَصلگی بی با ٍ انداختو باال را ام شانٌ

 .داری حساب-

 کردم تر رنگ پر را اخو کرد نی خَردتر را ام نداشتٌ اعصاب يایش خندى این کرد؛ ای خندى تک
 !«کنی کار نن برا نیتَنی:»گفت اٍرد؛ باال عذرخَايی نشانٌ بٌ را دستش

 ٍ برداشتو جلَ بٌ قدم یک بکنو؛ اٍ برای تَانستو نی یکار  چٌ نن شد؛ گرد تعجب از يایو چشو
  پرسیدم

 شها؟ برای بکنو نیتَنو چیکار-

 يستو تنًا زن یک کٌ این از نکند لرزید دلو کهی شد؛ نزدیک قدم چند اٍرد؛ در جیبش از را دستش
 !کند استفادى

 ...يایش چشو شناسو؛ نی را اٍ ياست سال انگار کٌ بَد؛ نرد این ٍجَد در چیزی انا

 !کنو اعتهاد اٍ بٌ کٌ کرد نی کاری سیايش، يای چشو

  گردم نی ننشی دنبال يستو ٍکیل نن-

 کنی؟ کار پیشو داری دٍست چیٌ؟ نظرت کنی؛ کار پیشو نیتَنی بخَای اگٌ شها

 انا کرد؛ بیرٍن اش خانٌ از را نن ٍ نکرد حقو در يو  پدرم را خَبی این بگَیو باید چٌ دانستو نهی
 ديد؛ نی نن بٌ را پیشنًاد این دارد ریبٌغ یک

 !است نن بٌ کهک قصدش تنًا بَد نشخص قشنگ

 !کنو رد را پیشنًاد این بخَايو کٌ نبَد طَری ٍضعیتو

 از فیلو یک نحل افتادم انرٍز يای اتفاق یاد يو باز

 !داد فشار را گلَیو بغض شد؛ رد نقابلدچشهو
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 را يایش چشو خَاست نهی دلو کٌ بَدم شرنندى انقدر وانداخت پایین را دادم؛سرم بیرٍن را نفسو
 !ببینو

 !کردم اعالم را نحبتو جَاب سر دادن تکان با

  گذشت کنارم از ٍ کرد؛ تند را يایش قدم

 «بدم نشَنت اتاقت بریو بیا:»گفت گرفت دست در را يایو چهدان

 !شد رٍ زیر ام زندگی کٌ افتاد اتفاقی دادن؛ نشانو را اتاقو کٌ اخر بار

  گذاشتیو؛ سر پشت را يا پلٌ افتادم؛ را دنبالش

 ٍارد سرم پشت يو اراز ٍ شدم اتاق ٍارد برٍم؛ داخل کٌ کرد اشارى دست با ٍ کرد باز را اتاقی در
 اتاقای تا بگَ نداشتی دٍستش اگٌ يست؛ نًهان اتاق اینجا:»گفت گذاشت را يایو چهدان شد؛

 دٍش بخَای شاید گفتو يست؛ حهام ٍ بًداشتی سرٍیس ای، قًَى در اٍن بدم؛ نشَنت رٍ دیگٌ
 .«بگیری

 اند حرف بٌ دٍبارى کٌ برٍد بیرٍن خَاست کردم؛ تشکر لب زیر ٍ دادم تکان را سرم

 .بخیر شب يستو؛ کارم  اتاق تَ نن داشتی نیاز چیزی یا داشتی کارم اگٌ-

 برداشتو را ام حَلٌ کردم؛ زبا را چهدانو کردم؛ قفل را در بست؛ را در سرش پشت ٍ رفت بیرٍن
 در را يایو لباس تا کردم؛ باز را کهد در کردم؛ عَض را يایو لباس اندم؛ بیرٍن ٍ گرفتو گرم اب دٍشی

 نادرم  صَرت رٍی را دستو شد؛ جهع يایو چشو در اشک خانَادگیهان، عکس دیدن با بگذارم؛ کهد
 !یچیدپ نی گَشیو در پدرم بٌ يایش التهاس صدای ينَز کشیدم؛

 بٌ را يایو لباس گذاشتو؛ نیز رٍی را عکس ٍ کردم پاک دستهال با را ان افتاد عکس رٍی اشکی
 باز را در برٍم؛ کار سر باید چند ساعت فردا نپرسیدم اراز از کٌ اند یادم بستو؛ را نَيایو کردم؛ تن

 !بپَشو دازا لباس کٌ نیست خَدنان ی خانٌ اینجا اند یادم انا، برٍم؛ بیرٍن تا کردم

 !شَد تهام تنش پر رٍز این تا برٍند جلَ تر زٍد يا ساعت کاش بستو؛ را در کالفٌ

 انا، کنو گریٌ خَاست نی دلو



 www.Novel98.com 50               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !بَد؟ ناندى يو اشکی نگر

 !کردم اتاق در زدن قدم بٌ شرٍع

 !نرسیدم نتیجٌ بٌ انا کردم نتر را اتاق بار چندین

  باشد؛ خَاب شاید بَد؛ دٍازدى بٌ نزدیک ساعت انداختو؛ دیَار رٍی رنگ، نشکی ساعت بٌ نگايی

 بلندی صدای با است؛ بیدار کٌ بَد این ديندى نشان در زیر نَر. اٍردم بیرٍن را سرم کردم؛ باز را در
 ! کردم نی حل را نشکل این باید زدم؛ صدایش

 دایص کشیدم؛ صَرتو بٌ دستی بَدم؛ گرفتٌ ضرب زنین رٍی پایو با کردم؛ فقل ٍ بستو را در
 !شَد کندى جا از قلبو بَد نهکن لحظٌ ير کرد؛ نی برابر چندین را استرسو يایش قدم

 ! باشند کردى خالی يیکلو رٍی را یخ اب سطل انگار ٍ اند زدن در صدای

 زدم لب ٍ گذاشتو در دستگیرى رٍی را دستو

 زندی؟ اقای-

  زد بل خندید نی کٌ يهانطَر رسید؛ گَشیو بٌ در پشت از اش خندى صدای

  داری؟ الزم چیزی شدى؟ چیزی گرفتی؟ رٍ چرا-

 !بَد گرفتٌ حرصو اش خَنسردی يهٌ این از

  بَد کردى لرزیدن بٌ شرٍع استرس از کٌ صدای با

 !«بگو باید چطَری نهیدٍنو ٍ دارم نشکلی یٌ نن... نن: » گفتو

  زد لب نحکهی لحن با

 نیشنَم؟ بفرنایید باش؛ راحت-

 ٍ بستو را يایو چشو ٍ دادم بیرٍن را نفسو

 !«بگردم شها جلَی لباسی چٌ با ٍ چطَری باید نهیدٍنو نن:»گفتو
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 ! باشو اٍردى زبان بٌ را حرف این شد نهی باٍرم يو خَدم

 !شنیدم را اش خندى صدای انا، بَدم جَاب ننتظر

 !بَد گرفتٌ را پیشانیو یقٌ پررنگ اخهی کردم؛ نشت را يایو دست حرص از

 .کردم باز را در قفل

 !ایستادم نقابلش کردم؛ باز را در ٍ دادم پایین را دستگیرى

  شد؛ قرار بر سکَت بینهان جانیٌ چند ناند؛ جابت نن رٍی نگايش شد؛ قطع اش خندى نن دیدن با

 شکست بینهان سکَت صدایش با کٌ بَدم؛ زدى زل يایش چشو بٌ

 .  شد حل نشکل کنو فکر-

 !کرد نی تر ابخر را خرابو حال بَدنش ارام این

 زدم لب تند لحنی با کرد تند اتاقش سهت بٌ را يایش قدم

 !باشٌ شدى حل نشکل کنو نهی فکر نن-

 داد جَاب ٍ برنگرداند را رٍیش انا ایستاد؛ حرکت از

 !خَبٌ بیرٍن اٍندی کٌ جَری يهین-

 ٍ کردم کَتس شد؛ سرخ يایو گَنٌ اندم؛ بیرٍن ازاد لباس با کٌ نشدم؛ نتَجٌ اعصبانیت شدت از
 .برگشتو اتاقو بٌ سست يای قدم با

 !نشستو زنین بٌ ارام. دادم در بٌ را ام تکیٌ بستو؛ را در

 !بپرسو را ساعت کردم فرانَش يو باز

 برای دلو رفتو؛ خَابو تخت سهت بٌ برخَاستو؛ جا از کَباندم زنین بٌ را ام شدى نشت دست
 !ببرم پناى خَدم تخت بٌ توتَانس نی االن کاش شدى؛ تنگ خَدم اتاق ٍ تخت

 !کرد نی برابر چندین را ام کالفگی ٍ بَد دٍیدن حال در سرم در دردی گذاشتو؛ بالشت رٍی را سرم
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 بیدار زنگ، صدای با صبح بستو؛ را يایو چشو کردم؛ تنظیو نیو يفت ساعت رٍی را ام گَشی
  شدم؛ خیرى مخَد بٌ ایینٌ در زدم صَرتو دست بٌ ابی رفتو؛ سرٍیس طرف بٌ. شدم

 !بَد کردى پف گریٌ فرط از ام نشکلی يای چشو

 اتاق از ٍ کشیدم؛ نَيایو بٌ ای شانٌ کردم؛ خشک را صَرتو حَصلٌ با اندم؛ بیرٍن سرٍیس از
 !  بَد پیچیدى خانٌ کل در اش نردانٌ تلخ عطر بَی شدم؛ خارج

  کردم؛ حرکت اشپزخانٌ سهت بٌ اندم؛ پایین را يا پلٌ

 لباس با را اراز کٌ برگشتو در سهت بٌ. اند در در، کلید چرخیدن صدای کردم؛ انادى را صبحانٌ نیز
 !دیدم تازى نان ٍ ٍرزشی

 کرد صحبت بٌ شرٍع ٍ گرفت خَدش بٌ نتعجب ای قیافٌ نن دیدن با

 !شدی؟ بیدار زٍد انقدر چرا بخیر صبح سالم-

 !خَردم جا کهی حرفش از

 دادم جَاب کردم قفل را يایو دستو  شَم؛ کار ٌب نشغَل کٌ نبَد این قرارنان نگر

 کار؟ سر بیام شها با نبَد قرار نگٌ-

 .کرد تند اشپزخانٌ سهت بٌ را يایش قدم

 نشست نیز پشت گذاشت نیز رٍی را يا نان ٍ

 زد لب

 بکشی زحهت انقدر نبَد نیاز نیزی، چٌ بٌ بٌ-

 .نَضَع این بٌ راجع نیزنیو حرف يو با نیز سر بیا حاال

 .کرد نی کالفٌ را نن داشت؛ کٌ ارانشی ینا

 !نبَدم ارام دالرام ان دیگر نن شاید یا
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 برداشتو قدم سهتش بٌ ٍ دادم بیرٍن را نفسو

 گذاشت نی ديانش در را لقهٌ کٌ طَر يهان نشستو؛ نیز پشت کشیدم؛ بیرٍن عصبی را صندلی
 داد تحَیلو نلیح لبخند ٍ اٍرد باال را سرش

 اندم حرف بٌ نبَد حرص از خالی کٌ ارام لحنی با بست نقش لبو رٍی ساختگی لبخندی

  کار؟ سر بیام شها با نبَد قرار نگٌ-

 داد جَاب ٍ نشست رٍیو بٌ رٍ سینٌ بٌ دست داد؛ قَرت را لقهٌ

 . جَرى يهین-

 دادم ادانٌ را حرفو داشتو؛ برنی اتاقو سهت بٌ قدم کٌ طَر يهان شدم بلند جایو از

 .بپَشو سلبا نیرم نن پس-

 شد رفتنو نانع حرفش انا

 .نیست نیاز انرٍز نهیای؛ انرٍز شها-

 .کنی نی شرٍع فردا از

 گشَدم لب ٍ گذاشتو نیز رٍی را دستو نشستو؛ نیز پشت برگشتو را رفتٌ راى

 !باشو کسی سربار نهیخَام نن زندی اقای-

 .کنو شرٍع انرٍز از بذارید يهین برای

 .صندی بٌ را اش تیکٌ ٍ داد باال را ابرٍيایش شد؛ گرد يایش چشو

 سربار شها: »گفت ٍ شکست را سکَت این خَدش تا رفتو سنگینش نگاى بار زیر لحظٌ چند برای
 «کنی شرٍع نیتَنی فردا از نیست شها بٌ نیازی انرٍز خانو، نیستی کسی

 گشَد لب کرد نیز بٌ ای اشارى دست با ٍ زد را حرف این

 !کنی؟ نهی نیل چیزی-
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 ! نبَدم راضی ٍضعیت ینا از

 دست يا این يهٌ ام زندگی از ام، خانَادى از دٍری کرد؛ نی خفٌ نرا داشت دفعٌ یک يای اتفاق این
 !کنند خفٌ را نن تا بَدند کردى یکی بٌ

 !شد کشیدى يایو چشو اشک ی پردى گلَیو، در کرد خَش جا بغض،

 ٍ دار خش صدای با کنند؛ پیدا را رايشان يایو اشک تا دادم اجازى ٍ گذاشتو يو رٍی را يایو چشو
 اندم خَدم بٌ نردانٌ

 !خَبٌ؟ حالت-

 !خَب؟

 !دانو نهی را کلهٌ این نعنی دیگر

 دادم جَاب نیشخند با

 !عالیو ارى-

 زانَيایو رٍی را سرم نشستو؛ در پشت ٍ بستو را در اٍردم؛ پناى اتاقو بٌ ٍ شدم بلند نیز سر از
 !شد نی کباب دلو گذاشتٌ اٍری یاد با گذاشتو؛

 !بَدم احهق سادى چقدر

 ! خَردم نی بد را داشتنو دٍست چَب

 !...شد چٌ ٍ کردم نی  فکر چٌ

  کرد؛ جلب را نظرم خَردى تا سفید کاغذی بَدم؛ شدى غرق خَد افکار در

 کردم زنٌ زم خَدم با لب زیر ٍ کردم باز را ان

 !نتاسفو انا، شدی ناراحت کٌ گفتو چی نهیدٍنو" 

 "بگیر تهاس داشتی کاری اگٌ يست نن يهراى تلفن ٍ دفتر شهارى این
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 . شنیدم را در شدن کَباندى يو بٌ صدای

 ! نداشتو خَبی حال رٍزيا این

 !کنو خالی کسی سر را ام ناراحتی تهام تا يستو فرصت ننتظر

 با گذاشتو؛ شتبال رٍی را سرم داشت؛ خَاب بٌ نیاز بدنو اٍردم؛ پناى تختو بٌ ٍ شدم؛ بلند جایو از
 بار چند بَد؛ نشستٌ تخت کنار کٌ دیدم را اراز شدم؛ بیدار خَاب از زند نی صدایو کٌ کسی شنیدن
 .زدم پلک يو سر پشت

  زد لب لبخند با ببینو تر ٍاضح را صَرتش تا

 .نخَردی چیزی صبح از گرفتو نايار-

 !ننتظرتو پایین

 .زد بًو را اتاق در ٍ نهاند جَابو ننتظر

 با ٍ نداشتو غذا بٌ نیلی نشستو؛ رٍیش بٌ رٍ رفتو؛ پایین ٍ شستو را صَرتو شدم بلند یوجا از
 زل شبش رنگ بٌ يای چشو بٌ کردم احساس خَدم رٍی را نگايش سنگینی کردم؛ نی بازی غذایو

 زد لب گذاشت غذایش بشقاب در را قاشق زدم؛

 نداری؟ دٍست پلَ کلو-

 دادم را جَابش کالفٌ کشیدم؛ صَرتو بٌ دستی

 .دارم دٍست-

 برا غذا داری؛ دٍست کٌ حاال خَب:»گفت داد باال را ابرٍيایش ٍ زد تهسخر نشانٌ بٌ لبخندی
 !«کردن بازی نٌ خَردنٌ،

 .کردم نًهان را خَدم ای لقهٌ چند ٍ دادم تکان را سرم

 ٍ مشد رد کنارش از گذاشتو؛ سینک در را يا ظرف. کردم تشکر اٍ، از ٍ شدم بلند جایو از
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 پا را يایش کفش رفت در سهت بٌ ٍ کرد تهام را غذایش اراز نشستو؛ تلَیزیَن نقابل نبل رٍی
  کرد

 زد لب

 خداحافظ گردم نی بر شیش ساعت نزدیک جایی برم باید نن-

 تلَیزیَن نیز سهت بٌ گفتو؛ لب زیر خداحافظی

 بَد نیز رٍی ترسناک فیلو چند کردم؛ نی دٍر يَا ٍ حال این از را خَدم کهی باید برداشتو؛ قدم
 . کردم نگاى را يا ان یکی یکی

 !شدم فیلو غرق گذاشتو دستگاى در را ان داد؛ رضا يا ان از یکی بٌ دلو اخر تا

 .بَدم نشدى زنان گذر نتَجٌ بَدم؛ شدى فیلو تهاشای نحَ انقدر نن بَد؛ شدى تاریک کو کو يَا

 را قلبو صدای اند؛ ٍجَد بٌ نن در ریشتری دى ای زلٌ زل انگار گَشو کنار ارام" پخ" صدای با
 .لرزید نی پایو ٍ دست شنیدم؛ نی

  برگردم؛ صدا سهت بٌ نداشتو جرات کٌ بَدم ترسیدى انقدر

 فریاد بٌ شبايت کٌ صدای با ٍ شدم بلند جایو از طلبکارانٌ ٍ اندم خَدم بٌ اشنا ی خندى صدای با
 !«کٌ ٍاقعا. بَد نزى بی خیلی:»گفتو بَد

  زد لب خندید نی کٌ طَر يهان بَد؛ گذاشتٌ يایش زانَ رٍی را دستش خندى شدت زا

 ... د... ی... ش... خ... ب...   ب-

 کند؛ کنترل را خَدش تا داشت این بر سعی

 .«اٍندم نن کٌ شدی نتَجٌ کردم فکر:»گفت گرفت دست در را حرفش ادانٌ

 !«کردی کار این قصد از يو شها نشدم نتَجٌ:»گفتو ارام صدایی با ٍ زدم کهرم بٌ را دستو

 !اٍج نن اعصبانیت ٍ گرفت شدت اش خندى حرفو این با

 زدم لب ٍ شدم رد کنارش از دادم؛ فشار يو رٍی را يایو چشو دادم بیرٍن عصبی را نفسو
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 . لطفا نکن صدا شام برای نن-

 پتَ زیر ٍ بازگشتو اتاقو بٌ

 ...کردم جهع را خَدم

 را چشو بخَابو تَانستو نهی ترس از بَد؛ گذشتٌ بانداد یک از ساعت توانداخ ساعت بٌ نگايی

 خدا خَد با شدم بلند تخت رٍی از شد؛ نی اکران ذينو در فیلو يای صحنٌ گذاشتو؛ نی يو رٍی
 قدم اتاقش سهت بٌ ٍ برداشتو را بالشتو ٍ پتَ بخَابو اٍ پیش تا باشد؛ بیدار اراز تا. کردم نی خدا
 .کردم تند

 برخَرد سفت جسهی بٌ دفعٌ یک کردم؛ نی باز را رايو گَشی فلش با بَدند خانَش يهٌ يا چراغ
 برق يو تاریکی ان در حتی گذاشتو؛ ام سینٌ رٍی را دستو ناخداگاى افتاد؛ دستو از گَشی کردم؛
 را نن دارش خش صدای کٌ بَدم ناندى خیرى شبش رنگ بٌ يای چشو در بَد؛ نعلَم يایش چشو

 رگرداندب خَدم بٌ

 !نیکنی؟ چیکار اینجا شب نَقع این-

 حرص با گرفتو صَرتش طرف بٌ را نَرش برداشتو؛ زنین رٍی از را ام گَشی ٍ شدم خو
 «عذرخَايیتٌ؟ بجای:»گفتو

  پرسید تعجب با ٍ کرد گرد را يایش چشو

 چی؟ بابت-

  زدم لب اخو با ٍ کشدم عقب را خَدم کهی

 !چی؟ بابت ٍاقعا نٌ چی؟ بابت-

 حاال نهیبرى خَابو ترس از نن االن کردی؛ ترک زيرى ٍ نن عصرم افتاد؛ گَشیو نن بٌ خَردی اشه
 !يست؟ پاسخگَ کی

 يایش چشو نقابل را دست ٍ بَد کردى باریک را يایش چشو بَد؛ يایش چشو در کٌ نَری بخاطر
 .«شدم کَر تر پایین بیار گَشیتَ این:»گفت نیشخندی با بَد؛ دادى قرار
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 !يایش چشو سیايی ٍ بَدم نن حاال اٍردم؛ پایین را ام گَشی

 . اٍرد گَشو نزدیک ٍ کرد خو را سرش

 داد جَاب ارانی بٌ. کردم نشت دستو در را بالشت ٍ کردم جَر ٍ جهع را خَدم کهی

 !نکن نقصر ٍ نن يستی ترسَ خَدت حاال-

 بٌ اٍ از تر ارام ٍ اٍردم گَشش نزدیک را سرم خَدش يهانند. داد نی قلقلکو بدجَر ام لجبازی حس
 اندم حرف

 !نیست طَر این اصال ٍکیل اقای نخیر-

 .«بخَابو رفتو نن نیگی درست شها باشٌ:»گفت ٍ اٍرد باال را سرش ٍ کرد ای خندى تک

 از بَد گرفتٌ فرا را ٍجَدم يهٌ ترس بخَابو تنًا تَانستو نهی کرد؛ کج اتاقش طرف بٌ را رايش
 بخَابو نهیتَنو ٍاقعا بخَابو؟ شها اتاق تَ انشب بیام نیشٌ:»فتوگ رسا صدای با ناچاری سر
 !«ترسو نی

 بٌ را يایش قدم گرفت؛ را پتَیو بالشت ٍ کرد دراز را دستش ایستاد؛ نقابلو ٍ برگشت طرفو بٌ
 !اٍ دنبال بٌ يو نن کرد؛ تند اتاقش سهت

 اند حرف بٌ خند نیش يهان با ٍ کرد کج سهتو بٌ را سرش

 !يستی ترسَ دیدی-

 !نداشتو دادن برای جَابی

 !باشو جَاب حاضر تَانستو نهی نن، ٍ داشت قدرت اٍ فعال

  داد؛ نی را اش نردانٌ تلخ عطر بَی اتاقش

 بخیری شب لب زیر انداخت؛ زنین رٍی را خَدش جای ٍ گذاشت تخت رٍی را پتَ ٍ بالشت
 . کشید دراز ٍ گفت

 کردم ٍصل ژرشار بٌ را تلقنو ٍ خَابیدم تخت رٍی يو نن
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 کردم جهع را ٍسایلو است؛ رفتٌ حهام اراز کٌ شدم نتَجٌ شدم؛ بیدار خَاب از اب صدای با صبح
 نلیح ارایشی بٌ را صَرتو ایستادم ایینٌ نقابل زدم؛ صَرتو دست بٌ ابی اندم؛ بیرٍن اتاق از

 .گذاشتو بیرٍن ام نقنعٌ از را نَيایو از الیٌ چند ٍ کردم تن را ام نانتَ کردم؛ دعَت

 نقابلش بَد؛ نشغَل اش گَشی با ٍ بَد نشستٌ نیز پشت اراز اندم پایین یکی یکی را يا پلٌ
 گشَدم لب ٍ خَردم را پرتقالو اب از کهی نشستو؛

 بریو؟-

 کرد اکتفا سر دادن تکان با ٍ داد نن بٌ را نگايش

 دست رٍی را مپالتَا کرد؛ تن بٌ رنگش خاکستری بافت رٍی ٍ برداشت را اش نشکی پالتَ
 سَار کرد باز را درش رفت؛ رنگی سفید نزدا سهت بٌ اراز رفتیو؛ پارکینگ بٌ ساختهان از ٍ انداختو

  شد؛

  شدم؛ ناشین سَار ٍ کردم تند را يایو قدم

 نگاى را طًران نشستٌ برف ٍ سرد خیابان ٍ دادم تکیٌ شیشٌ بٌ را سرم بستو؛ را ام ایهنی کهربند
 .کردم

 دٍر، جای برٍم نکنو؛ زندگی اینجا دیگر تَانستو نی  کاش بَدم کردى گو را ام ندگیز شًر این در
 !خَدم ٍ باشو خَدم درٍغین، يای عشق از خالی

 کٌ حالی در برگرداندم؛ صدا سهت بٌ را سرم اندم؛ بیرٍن خیال فکر از گَشیو کنار بشکنی صدای با
  ٍ بَد گذاشتٌ دندى رٍی را راستش دست

  زد لب بَد گرفتٌ ضرب فرنان اب چپش دست با

 کنی نی فکر چی بٌ-

  زدم لب بستو را يایو چشو دادم؛ تکیٌ صندلی بٌ را سرم انداختو؛ پایو رٍی ام پالتَ

 !کنو زندگی دیگٌ جای یٌ بشٌ کاش کٌ این بٌ-

 .نحال دیگٌ کشَر یٌ یا دیگٌ شًر یٌ
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 «کنی؟ زندگی خَای نی کجا حاال ست؛نی يو بدی فکر:»گفت داد تکان سری کرد؛ تر را لبش زبان با

 چشهکی اٍرد نزدیک کهی را سرش دادم؛ تکان" نهیدٍنو" ی نشانٌ با را سرم ٍ انداختو باال ای شانٌ
 داد ادانٌ را حرفش ٍ زد

 !شیراز نن، شًر بیا-

 پرسیدم تعجب با ٍ زدم نها دندان لبخندی

 يستی؟ شیرازی-

 بَد يهین نسیر طَل در نا نکالهٌ تنًا کرد اکتفا سر دادن تکان با ٍ داد جَاب لبخند با را لبخندم
 !بس

 اسانسَر با ایستاد حرکت از ناشین اراز، دفتر نقابل بعد چندی نداشتو؛ را کس يیچ با سخن نیل
 بَد شدى نصب رنگ، نشکی ای تابلَ دفتر در کنار رفتیو ساختهان پنچو طبقٌ بٌ

 " دادگستری یک پایٌ ٍکیل_  زندی اراز"

 بٌ دست با اراز بَد انتظار سالن کنار نرتبی نیز شدیو اراز دفتر ٍارد شد باز در ٍ چرخید در در، دکلی
  زد لب کرد اشارى کار نیز

 .شهاست نیز-

  رفتو نیز سهت بٌ ٍ زدم تشکر ی نشانٌ بٌ لبخندی

 ام تَجٌ بَد اٍیز اردیَ بٌ کٌ قانَن نهاد تابلَ شد؛ ٍارد کرد باز را دفترش در ٍ شد رد نیز کنار از اراز
 !دارد؟ ٍجَد دنیا این در قانَنی ٍاقعا کردم؛ جلب را

 ٍجَد بٌ نشکی چرم يای نبل با را زیبایی يهخَانی سفید يای سرانیک ٍسط رنگ ای قًَى فرش
 .بَد اٍردى

 !اند خَدش از زٍدتر تلخش عطر بَی يو باز

 تَضیح برایو را ٍظایفو ٍ گذاشت منیز رٍی پرٍندى چند برگرداندم؛ بلندش قانت سهت بٌ را سرم
 !گریان صَرتی با يا بعضی عبَس، صَرتی با يا بعضی رفتند ٍ اندند ظًر تا داد؛
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 ٍ شدم بلند جایو از داد؛ را جَابو سر با کٌ گفتو نباشیدی خستٌ ارام. اند بیرٍن دفترش از اراز
 .کردم تن بٌ را پالتَام

 را برف اينگ کٌ بَد بخش جًان بابک ایصد شکست نی را ناشین سکَت کٌ صدایی تنًا
 !داشت زیبایی يهخَانی طًران يَای با نَزیک خَاند؛ نی

 یاد کردند؛ نی سفید را طًران يای خیابان ٍ اندند؛ نی پایین اسهان از نرٍارید نحل برف يای دانٌ
 !ندانستو قدر ٍ بَدم خَشحال چقدر کردیو؛ درست برفی ادم یسنا ٍ نادر با کٌ افتادم برفی رٍز

 !« نیشٌ درست چیز يهٌ فردا کن ارزٍ بیند ٍ چشهات:»گفت نی يهیشٌ نادرم

 !کرد؟ زندگی شَد نهی سابق نحل چرا شَد؟ نهی درست چرا پس

 دیدم؛ نهی را رٍزيا این ٍقت يیچ کاش بَدى؛ خَاب یک يا این يهٌ ببینو ٍ کنو باز چشو کاش
 !رٍم نی فرٍ بیشتر نیزنو پا ٍ دست چٌ ير کٌ ام فتٌر فرٍ باطالقی در شدم؛ نهی اشنا نیها با کاش

 نقابل یک بٌ یک يایو ارزٍ يهٌ دارم؛ طلب ارزٍ يزاران شًر این از بیزارم؛ شًر این از نن
 !رفتند بین از ٍ شدن پرپر يایو چشو

 !کردن تهاشا جز بکنو؛ نتَانستو کاری يیچ نن، ٍ

 !دیدم را خَدم نابَدی خَدم، يای چشو با

 !اٍردم کو زندگی از نقطٌ این در نن حال

 ! ام خستٌ تلخ رٍزگار این از ام خستٌ خَايو؛ نهی را زندگی این دیگر

 !است کردى قًر نن با يو خدا انگار انا دارم؛ گلٌ خدا از

 !بَد؟ چٌ نگر نن جرم

 !بَد؟ چٌ نن جرم کرد؛ ريا نرا کٌ نردی داشتن دٍست جز

 !نکنو باز دیگر ٍ ببندم را يایو چشو شد نی کاش
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 کردم؛ باز را يایو چشو دادنو تکان با کٌ نکشید طَلی رفتو؛ فرٍ عهیق خَابی بٌ بستو را يایو چشو
 !نیبینو بیداری در نن، کٌ است کابَسی این ایستادم؛ نقطٌ يهان در يو باز

 .وگذاشت سر پشت را ساختهان البی ٍ شدم پیادى ناشین از بَد؛ کردى تار را دیدگانو اشک ی حلقٌ

 خَبی حال شدم ٍارد کرد؛ باز را خانٌ در اراز ایستادم در نقابل برداشتو؛ قدم اسانسَر سهت بٌ
 کرد لرزیدن بٌ شرٍع دستو در گَشی اٍردم؛ در کیفو از را ام گَشی بردم؛ پناى اتاقو بٌ نداشتو؛

  ایش،صد شنیدن با بَد؛ قلبو يای زخو برای دٍایی بارانا صدای کشیدم؛ صحفٌ رٍی را دستو

 !داشتو اش خَايرانٌ يای نحبت بٌ نیاز شکستو؛ را گلَیو بغض

 گشَدم لب لرزان صدایی با

 بارانا؟-

  شَم نتَجٌ تَانستو نی صدایش در را نگرانی

 تَ؟ کجایی دانشگاى، نهیای چرا بزن؟ حرف شدی چی دلی دلی؟-

 ! شکست را اتاق سکَت يقو يق

 سرم کٌ بالیی از ٍ کشیدم؛ اغَش در را يایو زانَ خَردم؛ ُسر زنین رٍی ٍ گرفتو ديانو جلَ را دستو
 .گفتو برایش اندى

  زد لب بغض با

 پیش بیای نیخَای نیهاست دٍست اینو کن جهع حَاست دالرام يست؟ نطهئنی ادم این حاال-
 نن؟

  کنو؛ ننظو را يایو نفس تا کشیدم عهیق نفسی

 دادم جَاب بو صدای با

  نهیگٌ درٍغ چشهاش خَبیٌ نرد اراز نٌ-

 !کرد اعتهاد بًش نیشٌ
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 «باشٌ؟ ببینیو ٍ يو حتها باید:»گفت ٍ داد بیرٍن را نفسش

 بٌ را يایو چشو گذاشتو؛ زانَيایو رٍی را سرم. نشستو در کنار کردم؛ تهام را تهاسو ٍ گفتو ای باشٌ
 .کردم دعَت خَاب

 نرا اش نردانٌ اغَش در ؛بَد باز نیهٌ يایو چشو يستو؛ اسهان ٍ زنین نیان جای کردم احساس
 اش نردانٌ پًن ی سینٌ رٍی را سرم کردم؛ دعَت يایو ریٌ بٌ را تلخش عطر بَی بَد؛ دادى جا

 !داد نی جیالن گَشیو در قلبش صدای گذاشتو؛

 !نداشتو اٍ جز را کسی نگذارد؛ تنًا نرا انشب کاش گذاشت؛ تخت رٍی را جانو بی تن ارانی بٌ

 .است کشیدى دراز فاصلٌ با کنارم شدم نتَجٌ تخت شدن پایین باال با بهاند کنارم کاش

  کرد نی نَازش را صَرتو دستش با

 .شدم نَازشش غرق ٍ بستو؛ را يایو چشو داد؛ جانو بی تن بٌ ای دٍبارى جان گرنش دست

_ 

  شد؛ نی نَازش صَرتو قبل نحل يو باز کاش

 از کٌ اٍ کرد؛ نی خَدنهایی صَرتو رٍی دستش جای کرد؛ نی خرجو را يایش عاشقانٌ يو باز کاش
 ...دارد را بازٍیش زٍر فقط نردانگی

 !داشت ادانٌ ينَز يایش فریاد کرد؛ نی درد تنو تهام

 !يرزى زنیکٌ کن باز لعنتی در این-

 .بگذرد رٍزيا این نیست قرار انگار رفت؛ نهی جلَ لعنتی يای ساعت این

 !کرد نی هامت خَدش با يو را نن انا شد نی تهام رٍزيا

 !نتنفری اٍ از کٌ کردن؛ زندگی کسی با است سخت

_ 

 .بَد صَرتو پست زیر دستش گرنای ينَز گذشت نی رٍز ان از يفتٌ چند
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 پایین يو با را پلٌ چند اندم؛ بیرٍن اتاق از نگران شدم؛ بیدار خَاب از اراز فریاد صدای با صبح
 با را اٍ ارام صدای با بَد؛ نشستٌ نبل رٍی ٍ بَد گذاشتٌ صَرتش رٍی را دستش کالفٌ اراز اندم؛
 .زدم صدا کَچک اسو

 اراز؟-

 نن از يهیشگی، لبخند يهان با ٍ برگرداند سهتو بٌ را سرش برداشت؛ صَرتش رٍی از را دستش
  پرسیدم نگران لحنی با کرد؛ استقبال

 شدى؟ چیزی-

  زد لب شد بلند جایش از ٍ انداخت پایین را سرش

 .دارم کارت نیز سر بیا بزن صَرتت ٍ دست بٌ ابی يو تَ کنو نی ادىان نیز نن تا-

 را نَيایو ٍ شستو را صَرتو دست کردم حرکت بًداشتی سرٍیس سهت ٍ دادم تکان را سرم
 .بستو

 داشت این بر سعی کردم؛ نگايش ننتظر نشستو؛ اراز نقابل کردم؛ تند را يایو قدم نیز سهت بٌ
 !کند پنًان اش تگیساخ لبخند پشت را اش کالفگی

 اند حرف بٌ ٍ داد صندلی بٌ را اش تکیٌ

 دالرام؟-

 زدنو صدا با اٍرد؛ نی زبان بٌ را اسهو کٌ بَد بار اٍلین برای کردم تعجب اٍ، زبان از اسهو شنیدن با
 !ارام دالرام يهان شدم

 .دادم را جَابش ارانی با ٍ کردم؛ نگاى جذابش يای چشو بٌ کرد؛ رٍ زیر را دلو ناخَاستٌ

 بلٌ؟-

 !نیست يهاينگ زبانو با ٍقت يیچ کٌ دلو، از اخ

 !نتَانستو انا دلو، جان بگَیو خَاستو نی بَد؛ نن جان اٍ
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 نیاز کهکت بٌ نن کنی؛ يهرايی ٍ نن باید تَ يست کشَر از خارج کٌ دارم پرٍندى یٌ نن ببین-
 .باشو تنًا دست اٍنجا نهیشٌ  دارم

 دادم جَاب ٍ گذاشتو نیز رٍی را دستو ٍ کردم جا بٌ جا را خَدم کهی

 کنو؟ چیکار باید نن خَب-

 داد ادانٌ ٍ کشید نَيایش بٌ دستی

  داری؟ پاسپَرت-

 رٍی را دستش ٍ داد بیرٍن کالفٌ را نفسش کردم؛ اکتفا"  نٌ"  نعنای بٌ سر دادن تکان با
  زد لب ٍ گذاشت؛ اش پیشانی

 پاسپَرت چَن خَب انا نکنی؛ قبَل نیتَنی تَ ببین بدم تَضیح برات باید چطَری نهیدٍنو-
 !بگیری پاسپَرت يو بشیو خارج کشَر از بتَنیو يو تا کنی ازدٍاج نن با باید نداری

 حتی کٌ رٍزی کنو؛ رد را درخَاستش تَانستو نهی انداختو پایین را سرم خَردم؛ جا يایش حرف با
 !کرد باز رٍیو بٌ را شا خانٌ در کٌ بَد اٍ کرد بیرٍن اش خانٌ از را نن پدرم

 کردم نگايش اٍردم باال را سرم صدایش با

 طالق تَافقی ایران اٍندیو؛ کٌ بعد برى جلَ کارنَن کٌ این برای فقط يست سَری عقد یٌ-
 !نیدم حق نکنی قبَل يو اگٌ گیریو؛ نی

 را سرش نو؛بز پس را اٍ دارد نیاز نن کهک بٌ اٍ کٌ حاال ببینو حال این در را اٍ خَاست نهی دلو
  شَم رد کنارش از تفاٍت بی تَانستو نهی بست را يایش چشو داد تکیٌ صندلی بٌ

 .نیدم انجام يست الزم کاری ير قبَلٌ-

 کنارش ٍ شدم بلند جایو از بست؛ را يایش چشو گذاشت؛ نیز رٍی را دستش ٍ کرد تشکر ارام
 !دستش گرفتن برای بَدم؛ دل دٍ گذاشتو؛ دستش نزدیک را دستو نشستو؛

 اندم حرف بٌ ارام لحنی با ٍ گذاشتو دستش رٍی را دستو ارام

 . لطفا نباش ناراحت دیگٌ-
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 این داشت چٌ کند؛ رٍ زیر را دلو تا داد نن بٌ را نگايش گرفت؛ دستش در نحکو را دستو
 !يا؟ چشو

 !شدم يایش چشو اسیر کجا ٍ کی نفًهیدم کٌ داشت چٌ

 شکست را بینهان سکَت اش نردانٌ صدای با

 !کنیو شکایت بابات از باید-

 ٍ شد نتعجبو نگاى نتَجٌ ندارد؛ کارم بٌ کاری است ٍقت خیلی کٌ اٍ کردیو نی شکایت باید چرا
 داد ادانٌ

 دادگاى تا نهیدى؛ اجازى کٌ کنیو شکایت ازش باید الزنٌ پدر اجازى کنیو ازدٍاج بتَنیو کٌ این برای-
 !نجبَریو ٍلی خَام نی نعذرت ٍاقعا نن بدى؛ رٍ اجازى بدى حکو پدرت جای

 !االن؟ چرا

 !کند؟ یادٍری برایو را رٍزيا ان پدرم، نفرت ام بردى یاد از را سخت رٍزيای ان کٌ حاال

 !دانستو نی شَد؛ نی خَنو ی تشنٌ کار این با دانستو نی

 !...کردم قبَل نیلو برخالف انا،

_ 

 دنبالو پدرم نفرت اندیو بیرٍن دادگاى از قتیٍ بَد؛ نحبت اراز ٍ نن ازدٍاج برای دادگاى حکو
 !رفت نهی کنار يایو چشو نقابل از ای لحظٌ يایش چشو اند؛ نی

 !گفتو درٍغ ٍ کردم نگاى اش نشستٌ اتش بٌ يای چشو بٌ خَردم؛ درٍغ قسو رحهانٌ بی چٌ

 اراز بَد؛ پَشاندى را جا يهٌ برف سفیدی دادم؛ تیکٌ شیشٌ بٌ را سرم کرد؛ باز بریو را ناشین در اراز
 ای جعبٌ برگشت عقب صندلی سهت بٌ ٍ انداخت بَدند شدى پر اشک از کٌ يای چشو بٌ نگايی

 بپَش ٍ این گرفتو؛ نحضر ٍقت يشت، ساعت فردا برای:»گفت ارانی بٌ ٍ گرفت نقابلو بزرگ
 !« نیاد بًت خیلی نطهئنو
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 نسیر طَل در دادم؛ تکیٌ شیشٌ بٌ ار سرم کردم؛ اکتفا سر دادن تکان با کٌ بَدم ذٍق بی انقدر
 کردى خَد درگیر را ذينو دادگاى لحظٌ بٌ لحظٌ تنًا، نداستو سخن بٌ نیلی نشد؛ زدى بینهان حرفی

 ! بَد

 قلبو دیدم را اٍ دلتنگی يهٌ ان از بعد کٌ این از کردم؛ بغض خَشحالی از دیدم را پدرم کٌ ٍقتی
 !زد نی ام سینٌ دیَارى بٌ را خَدش يا دیَانٌ نحل

 انا کنو؛ دعَت يایو ریٌ بٌ را عطرش کهی کنو؛ غرق اش نردانٌ اغَش در را خَدم خَاست نی دلو
 !نشد

 ! بگَیو نشد شنیدنش بٌ حاضر اٍ ٍ اند سرم بٌ انچٌ از

 !ديد گَش نشد حاضر باید، کٌ رٍزی ان انا داد؛ نی گَش يایو دل درد بٌ يا ساعت کٌ بَد رٍزی 

 فرٍ چشو نگايایش از کالفٌ شد؛ نی حبس ام سینٌ در نفسو اراز، نگاى زیر بار یک دقیقٌ چند ير
  بستو؛

 با اراز شدم؛ ساختهان ٍارد ٍ برداشتو قدم اراز از تر جلَ ایستاد؛ حرکت از ناشین خانٌ نقابل
 .داشت نی بر قدم نن، سر پشت کو ای فاصلٌ

 شدیو خیرى نگًبان بٌ دٍ ير نگًبان صدای با

 بگیرم؟ رٍ ٍقتتَن لحظٌ چند یشٌن زندی؟ اقای-

 کلید با نهاندم؛ اراز ننتظر کٌ بَدم يایش اتفاق ٍ دادگاى خستٌ انقدر برداشت؛ قدم سهتش بٌ اراز
  برداشتو قدم اتاق سهت بٌ. کردم تنو از يا، لباس کندن بٌ شرٍع شدم؛ خانٌ ٍارد کردم باز را در

 تخت رٍی ٍ کردم تن بر را يایو لباس اٍرد؛ اج را حالو گرم اب دٍشی کردم؛ قفل سرم پشت را در
 .رفت يو رٍی ارام ارام يایو چشو کشیدم؛ دراز

_ 

 .بَد شدى شکل يو ٍ تکراری يایو رٍز شدم؛ بیدار خَاب از ساعت زنگ صدای با يرٍز نحل صبح

  زدم لب نشستو؛ نیز پشت اراز نقابل اندم؛ بیرٍن اتاق از ٍ شستو را صَرتو ٍ دست



 www.Novel98.com 68               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 بخیر صبح-

 نداری کٌ زبَنو: »گفتو ٍ برداشتو خیر جلَ بٌ کهی ٍ کردم باریک را يایو  چشو داد؛ را جَابو سر با
  «خدارٍشکر؟

 گشَد لب داد تکیٌ اش صندلی بٌ لرزید دلو لبخندش با

 !داریو کار کلی بریو باید بخَر غذات ادب؟ بی نیزنٌ حرف پر دين با کسی-

 .« ندارم نیل:»گفتن با

 !شدم جا بٌ جا کهی ترس از اند؛ سهتو بٌ ٍ شد بلند جایش از کشید؛ دريو را يایش اخو

 با ٍ گرفت ديانو نقابل را لقهٌ شد؛ گرفتن لقهٌ نشغَل ٍ کرد تر تند را اخهش ٍ نشست کنارم
 !« کن باز: »گفت نحکی لحن

 !گرفت نن را کردن نخالفت قدرت جذبٌ این

 .رفتیو در سهت بٌ ٍ شدیو دبلن جایهان از خَردم؛ اراز زٍر بٌ لقهٌ چند

 زدم لب ٍ برگشتو اراز سهت بٌ شدیو؛ ناشین سَار

  بَد؟ دفتر کارای ننظَرت داریو کار گفتی-

 داد نن بٌ را نگايش ٍ قرار خَد گاى تکیٌ را دستش یک نشاند؛ باالتر دست با را اش دٍدی عینک
 !يا عقدنَن انرٍز کٌ این نحل:»گفت

 «ارایشگاى؟ بری خَای نهی

 !کشید اتش بٌ را دلو حرف، این با بست؛ نقش يایو لب رٍی یشخندین

 دادم را جَابش نیشخند يهان با

 !ندارى رٍ حرفا این سَری عقد-

 ! شد دلو اتش رٍی يیزنی ارانش، نیشخند صدای
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 اند حرف بٌ ٍ چرخاند سهتو بٌ را سرش ایستاد ارایشگاى نقابل نشد؛ زدى حرفی نقصد تا

 . نیشٌ نتَجٌ خَدش يستو زندی بگَ شدى؛ حساب چیز يهٌ قبل از ستو؛ي اینجا يفت ساعت-

 قدم ارایشگاى سهت بٌ ناشین از کردم باز را در ٍ برداشتو را لباسو کردم لب زیر ارانی تشکر
 نشستو؛ صندلی رٍی دقیقٌ چند از بعد کنو؛ تن را لباسو تا خَاست ارایشگر ٍ شدم ٍارد برداشتو؛

 .کنند شرٍع را کار تا

 را ارزٍيایو يهٌ انرٍز، برای داشتو ارزٍيا چٌ بَدند؛ کنارم خَايرم یا نادر کاش صدا، سر بی چقدر
 .کردم گو شًر این در

 !کردم گو را ام زندگی را، خَدم

 !نعلَم نا ای ایندى با ام ناندى نن حاال

 خَدم کردم؛ زبا را يایو چشو گذاشت؛ ساعتی چند سپردم؛ ارایشگر بٌ را خَدم بستو را يایو چشو
 !دیدم ارایش با يا ندت از بعد را

 .بست نقش لبو رٍی نیشخندی

 !بَدم کردى تن بٌ سیاى دلو برای بَد نايی چند بَد؛ گرفتٌ خَدش بٌ ای تازى رٍی رنگ ام چًرى

 !بَدم دادى دست از را خَدم نن بَدم؛ کشتٌ را خَدم نن اری

 ...نیها اخ

 !کردی چٌ نن با فًهیدی نی کاش

 !داشت پَشو سیاى دل با قشنگی تضاد صَرتو، رٍی يا رنگ این

 !خَدم خَاست ٍ سلیقٌ خالف بَدند بردى باال ٍ کردى جهع را نَيایو

 .باشد دٍرم باز نَيایو خَاست نی دلو يهیشٌ

 !باشد نن خَاست بٌ یکی این کٌ بَد؛ نن خَاست بٌ کدانش يا اتفاق این

 !بَدم کشیدى يا نقشٌ يو لباس، برای چند ير بَد؛ لباس در اراز سلیقٌ بَدم راضی کٌ چیزی تنًا از
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 کرد جلب را ام تَجٌ ارایشگر صدای

 . يستن ننتظرتَن زندی اقای زندی، خانو-

  کلهٌ این انا بَد سَری عقد کٌ این ٍجَد با

 !کرد رٍ زیر را دلو بد" زندی خانو"

 بٌ نگايو اندم؛ پایین يا پلٌ از ارام ؛افتادم راى خرٍجی در سهت بٌ ٍ گرفتو باال دستو با را لباسو
 ٍ بَد رفتٌ ارایشگاى اراز بَد؛ سخت برایو باٍرش اٍردم؛ باال را سرم افتاد براقش جرم کفش جفت

 ! بَد کردى تن بٌ دانادی شلَار ٍ کت

  زد لب ٍ داد باال را ابرٍيایش داشت؛ صَرت بٌ نهایی دندان لبخند کردم؛ نگايش نتعجب

  شدم؟ خَب-

 ! " يستی عالی يهیشٌ تَ اخٌ نٌ"  بگَیو خَاستو نی

 !نبَدند يهاينگ يو با زبانو ٍ دل يو باز انا

 !کنی رٍ کارا این سَری عقد یٌ برا نبَد نیاز انا ارى-

 .داد بیرٍن نحکو را نفس داد؛ تکانش راست چپ بٌ ٍ انداخت پایین را سرش

 !بَدم کردى کالفٌ دارم نیش يای حرف با يو را اٍ

 .شَم نتَجٌ تَانستو نی اش چًرى از را ینا ٍ

  کنو؟ چٌ

 !نبَد خَدم دست

 ٍ گرفتو را گل دستٌ بَد؛ زیبای گل دستٌ گرفت؛ نقابلو را سفید رٍبان با ای فیرٍزى ابی رز گل دستٌ
 .گذاشتو دستش در را دستو

 ناشین کرد؛ کهک لباسو کردن جهع در ٍ کرد باز برایو را ناشین در برداشتیو؛ قدم ناشین سهت بٌ
 نحضر، بٌ رسیدنهان تا کرد؛ نی خَدش نست نرا اش نردانٌ تلخ عطر بَی شد؛ سَار ٍ زد دٍر را
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 اٍرد؛ نی در لرزى بٌ را تنو ناى بًهن سرد يَای ایستادیو؛ نحضر نقابل کشید؛ طَل دقیقٌ بیست
 نحضر ٍارد ستد در دست ٍ شانٌ بٌ شانٌ. شدم پیادى ناشین از اراز کهک با ٍ کردم باز را در

 . برد بین از را بدنو سرنای گرنش دست شدیو؛

 ريا را يایو لب ای لحظٌ کٌ نیشخندی زد؛ حلقٌ يایو چشو در اشک ٍ افتادم ام کسی بی یاد
 !کرد نهی

 کٌ خَايرم کنند؛ نی خَشبختی ارزٍی برایو کٌ کردم تصَر خَدم کنار را نادرم ٍ پدر رٍیايایو در
 !کند نی خرجو را يایش عاشقانٌ

 !باشد تَانست نهی این از تر تلخ ٍاقعیتی يیچ بَدم؛ تنًا نن انا

 !شد تهام کارنان «باشٌ نبارک ٍ بلٌ: » گفتن با

 !لرزید نی بغض شدت از ام چانٌ برداشتیو؛ قدم ناشین سهت بٌ ندارک گرفتن با

 خش صدای با دادم؛ دنباری اجازى يایو چشو بٌ ٍ دادم تکیٌ صندلی بٌ را سرم کرد؛ باز برایو را در
 کردم باز را يایو چشو اش نردانٌ ٍ دار

 دالرام؟-

 دستش شدم؛ خیرى رنگش شب يای چشو بٌ برگشتو؛ سهتش بٌ لرزاند؛ را دلو اسهو، زدن صدا با
 يایو، چشو بٌ خیرى ارام لحنی با. کرد پاک را يایو اشک انگشتش با ٍ اٍرد صَرتو سهت بٌ را

 کرد زدن حرف بٌ شرٍع

 .ندارم ٍ طاقتش نکن گریٌ گٌدی-

 !...يایش چشو

 .دادم تکان" باشٌ" نشانٌ بٌ را سرم بَد؛ اندى بند زبانو کرد؛ نی رٍ زیر نرا يایش چشو

  خیابَن؟ تَ بزنیو دٍر یکو چیٌ نظرت-

  با ٍ نداشتو؛ را حالش ٍ حس

 .« خَنٌ بریو لطفا:»گفتن
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 ... شکست نی" چاٍشی سننح" صدای را بینهان سکَت کردیو؛ حرکت خانٌ سهت بٌ

 !فقسٌ از تر قفس برام، دنیا رٍز دٍ"

 !پسٌ دٍبارى يَام برسَن نفس بًو

 ٍ نَننی تَ نیگن باش؛ داشتٌ يَام

 ...نفسٌ از تر نفس نسیحاییت دمِ 

  زندگیو، جای یٌ نیلنگٌ يهیشٌ

 ! " زندگیو برای بهیرم نن الًی

 .نداشت را يَایو کسی ٍ بَد پس يَایو

 . ستادمای در نقابل

  برداشتو؛ قدم اتاقو سهت بٌ کرد باز را در اراز

  بَد؛ کردى عَض را صَرتو نلیح، ارایش این شدم؛ اتاقو ٍارد اراز بٌ تَجٌ بی

 !بَد پَشاندى را يایو چشو غو خَب

 !بَد فایدى بی لباسو زیپ کردن باز برای تالشو

 باال بٌ چشهو کردم؛ باز زدن در بدٍن را در کردم؛ تند قدم اراز اتاق سهت بٌ ٍ کردم؛ باز را اتاقو در
 !بَد کردى شرٍع را بازی بد دلو با اش ٍرزیدى اندام افتاد؛ اش برينٌ تنٌ

 !شد نانع صدایش انا، ببندم را در خَاستو

 . تَ بیا-

 ٍ رفت تختش سهت بٌ بَد؛ فرنا حکو اتاقش در کهی نَر شدم؛ اتاقش ٍارد انداختو زیر را سرم
  کرد؛ تن بر را رنگش سفید پیراين

 .کردم نی احساس راحتی بٌ را يایو انگشت سر سردی بَد؛ کردى نفَذ ٍجَدم بند بند بٌ استرس
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 .کردم صحبت بٌ شرٍع بریدى بریدى

 کنی؟ باز... م... لباس... پ... زی... شٌ... نی-

 را  نوگرد يایش نفس اٍرد؛ فرٍد يایو شانٌ رٍی را گرنش يای دست ٍ گفت" برگردی" لب زیر
 دلو برگرداندم؛ رٍ سهتش بٌ ٍ کشیدم دندان بٌ را لبو اٍرد؛ پایین ارام را لباسو زیپ کرد نی نَازش

 ! نداشت را کو فاصلٌ این جنبٌ

 اٍرد؛ باال را سرم ٍ گرفت را ام چانٌ دستش با نزند؛ سر دلو از خطایی تا انداختو پایین را سرم
 !...زد نی برق تاریکی اٍج در کٌ يایی چشو شد؛ گو يایش چشو در نگايو

  زدم لب ارام لحنی با

 ...ببخشید-

 !يیش-

 !بَد شدى دار خبر رسَایو دل از يو اٍ انگار ناند؛ ناقص صحبتو يایو لب بر انگشتش گذاشتن با

 رٍی اختیار بی را دستو کرد؛ نزدیک گردنو بٌ ارام را سرش ٍ کرد پر قدم یک با را بینهان فاصلٌ
 کرد؛ نی نَازش را گردنو گرنش نفس کردم؛ نچالٌ دستو در را پیراينش ؛گذاشتو اش شانٌ
 .دادم فشار يو رٍی نحکو را يایو چشو

 !بَد يایهان نفس صدای شکست؛ نی را بینهان سکَت کٌ صدایی تنًا

 در نفس کاشت گردنو رٍی ارام ای بَسٌ کردم؛ نی احساس را بدنو دنای رفتن باال لحظٌ بٌ لحظٌ
 !... شد حبس ام سینٌ

 .کرد سست را يایو پا صدایش شنیدم؛ نی را قلبو ضربان صدای

 باشٌ؟ نکش خجالت نن از دیگٌ-

 دادم؛ بیرٍن را نفسو ٍ گفتو ای باشٌ لب زیر
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 دلو بَدم؛ نکردى اش تجربٌ حال بٌ تا کٌ بَد شدى پا بر اشَبی دلو در کردم؛ ريا را پیراينش
 نیست نن نال کٌ يای چشو در را   زندگی بهانو؛ کو فاصلٌ يهین با لحظٌ يهین در خَاست نی

 !باشد؟ تَاند نی تر بزرگ این از دردی چٌ کردم؛ پیدا

 !شَد؟ نی يو نرد این نقابل نگر انا،. کردم نی کنترل را خَدم باید برداشتو؛ عقب بٌ قدم یک

 !شد؟ نی نگر انا کنو؛ حبس اش نردانٌ اغَش در را خَدم خَاست نی  دلو

_ 

  بَدم؛ کشیدى اغَش در را جانو بی تن خَدم، تخت کنار ترس از کَبید؛ نی در بٌ نحکو پا با

 صدای دادم؛ نی فشار يو رٍی قبل از تر نحکو را يایو چشو زد؛ نی در بٌ کٌ ای ضربٌ ير با
 در، شکستن با. کرد نی کر را يایو گَش فریادش،

 .دادم نجا دستش زیر يو باز ٍ کردند پیدا را رايشان يایو  اشک

 _ 

 سهت بٌ خستٌ برد؛ زنان ظًر تا کاريایهان بَدیو؛ پاسپَرت کاريای درگیر اراز با عقد، رٍز فردای
 تهَم کارا:»گفت ٍ اند سهتو بٌ اراز. نداشتو را پايایو رٍی ایستادن تَان برداشتو؛ قدم ناشین

 .«خَنٌ بریو بهَنیو اینجا نیست نیاز دیگٌ. تقریبا شدى

 شَد؛ سَار تا زد دٍر را ناشین نشست؛ لبانش رٍی گرم لبخندی کردم؛ تایید را حرف خَشحالی با
 رٍی را يایو چشو کرد؛ نیخکَب جایو سر را نن اشنا صدای انا بردم ناشین در سهت بٌ را دستو

 .بَد شدى جان بی ٍ سست يایو پا کردم؛ گو را پایو دست استرس از دادم؛ فشار يو

 ایران؟ از خارج بری کنی فرار تا نرتیکٌ ینا زن بشی کردی شکایت نن از-

 .گرفتو پنًا سرش پشت کرد؛ تند را يایش قدم نن سهت بٌ اراز برداشت؛ خیز سهتو بٌ

 دست در را کتش یقٌ اٍرد؛ یَرش اراز سهت بٌ بَد؛ نشخص يایش چشو از پدرم، اعصبانیت
 !بکشد بیرٍن ستانشد از را اش یقٌ تا گذاشت؛ پدرم دست رٍی را دستش اراز کرد؛ نچالٌ
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 بدی؟ سکتٌ ٍ نن نیخَای ابرٍ بی دخترى:»گفت بَد شدى فریاد بٌ تبدیل اعصبانیت از کٌ صدای با
  بری؟ کشَر از کٌ کردی ازدٍاج نرتیکٌ این با نیکشو رٍ تَ اخر نن

 !بدم اجازى نحالٌ

 !«نیکشو رٍ تَ نن

 زد پس را پدرم دست ٍ کرد هعج دستانش در را قدرتش تهام بست نقش اراز لبان رٍی نیشخندی

  زد لب ارانی بٌ ٍ

 ! ننٌ زن دیگٌ االن بَد شها دختر-

 .نکنید ریزی ابرٍ این از بیشتر لطفا

 با را اراز بَد؛ اٍردى ٍجَد بٌ را ترسناکی تضاد اراز ارانی نقابل در اش نشستٌ خَن بٌ يای چشو
 !دببر خَدش با را نن تا گرفت نحکو را دستو ٍ زد کنار دستش

 ٍ نبَد خبری ارانش ان از دیگر ایستاد؛ پدرم نقابل ٍ کشید بیرٍن پدرم دست از را دستو اراز
 زد فریاد

 !ننٌ زنٌ دالرام-

 !ننٌ دست اجازشو يست؛ اٍنو باشو نن جا ير

 !نشید نزاحو این از بیشتر يو حاال

 .کرد نهی شکنی حرنت انا آید؛ نی بر پدرم پس از اراز دانستو نی

 !بگیرم قرار دٍنفر ان بین توخَاس نهی

 زدم لب الَد بغض صدایی با ٍ فشَردم دست در را اراز بازٍی

 .لطفا بریو بیا اراز خدا رٍ تَ-

 تا کرد باز را ناشین در گرفت؛ دستش در نحکو را دستو ٍ پاشید يایو چشو بٌ را اش نردانٌ اخو
 .بَد نشدى کو ای ذرى پدرم يای چشو خشو. شَم سَار
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  بَد؛ نشخص حرکاتش از عصبانیت گذاشت؛ گاز رٍی را پایش زانَ، تا شد؛ ناشین رسَا اراز

 !نداشتو را بزنو حرفی کٌ این جرات

  کردم؛ بغض ناخداگاى

 !...دانو نهی

 خفٌ نرا بغض اخو، یک با کٌ بَدم؛ کردى خَدم خدای را اراز ٍ بَدم شدى حساس انقدر نن شاید
 ! کرد نی

 !کردم سکَت ؛نبَدم بلد را کردنش ارام

 !اندى در زانَ بٌ نقابلش جًنو کٌ کنو نی  زندگی جًنهی در نن

 .کردم سکَت خانٌ بٌ رسیدن تا ٍ دادم تکیٌ شیشٌ بٌ را سرم

  بَد؛ کردى خَدش درگیر را ذينو پدرم، با خاطرات یاد

 !گرفت نهی نن از را ارانش این کاش بَد؛ ام زندگی ارانش جنگلش رنگ بٌ يای چشو

 اراز بٌ نگايی خَاست؛ نی را ناى بًهن يای برف در زدن قدم کهی دلو ایستاد حرکت از ناشین
 .شدم پیادى ناشین از بَدند؛ شدى ارام يایش چشو نبَد؛ خبری خشو ان از دیگر انداختو

 ٍ دادم قَرت را ديانو اب کرد؛ برداشتن قدم بٌ شرٍع ٍ انداخت صَرتو بٌ نگايی نیو اراز
 .زدم صدا را اسهش ارام صدای با کردم قفل يو بٌ را يایو دست

 اراز؟-

 !گرفت يدف را قلبو رنگش شب يای چشو با ٍ برگشت سهتو بٌ

 جان؟-

 خیرى اٍ بٌ نها دندان لبخندی با ٍ نکردم پنًان را ام خَشحالی. گرفتو دٍبارى جانی گفتنش؛ جان با
 زدم لب ٍ نگذاشتو ننتظر این از بیش را اٍ شدم؛

 نیایی؟ يو تَ بزنو مقد نیخَام نن-
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 .« بریو:»گفت ٍ داد ادانٌ اش چانٌ تا ٍ کشید اش نشکلی ریش تٌ بٌ دستی داد باال را ابرٍيایش

 !کند قفل اش نردانٌ دستانٌ در را ام زنانٌ ظریف دستان تا کرد؛ دراز را دستش ٍ اند سهتو بٌ

 !برف رٍی تا داشتو؛ برنی قدم ابريا رٍی انگار

 ٍ کشیدم بیرٍن دستش از را دستو انداختو؛ بَد شدى قلبو پادشاى کٌ ردین رخ نیو بٌ نگايی
 !کرد نی بخار بٌ تبدیل را نفس ناى، بًهن سرد يَای گرفتو؛ دست در نحکو را بازٍیش

 .برگشتیو خانٌ بٌ زدن قدم دقیقٌ چند از بعد

 اختالف تا یستادما نقابلش يا پلٌ رٍی ٍ کردم پر برف از را دستو داد؛ نی قلقلکو بد شیطنت حس
 نیو بَد؛ شدى گرد تعجب از يایش چشو کردم؛ حلقٌ گردنش دٍر را دستو شَد؛ کاستٌ کهی قدنان

  ریختو؛ لباسش در را يا برف کردم؛ يایو لب نًهان را انیزی شیطنت لبخند ٍ شدم خیز

 کند؛ جخار  را يا برف تا کرد؛ لباسش تکاندن بٌ شرٍع ٍ داد فشار يو رٍی نحکو را يایش چشو
 کنو؛ کنترل تَانستو نهی را ام خندى گرفتو؛ فاصلٌ اراز از قدم چند اندم؛ پایین یکی ٍ دٍتا را يا پلٌ
 .انداختو پایین را سرم خَردم؛ بدی تکان دريو يای اخو با اراز جدی نگاى از انا،

 

 از را صَرتو ٍ کشیدم صَرتو رٍی دستی اٍرد؛ خَدم بٌ را نن صَرتو سردی تا نکشید لحظٌ بٌ
 .خندید نی نن از کٌ بَد؛ اراز حال کردم تهیز برف

_ 

 دٍست را اٍ تَانستو نی يو باز کاش کرد؛ نی کر را فلک گَش خنديایهان صدای يو باز کاش
 !ترینو حس بی نن رٍزيا این انا بدارم؛

 !کنو نهی حس يو را يایش کتک درد حتی

 !است تنفر ناندى، باقی دالرام از کٌ حسی تنًا

 !...است شدى بچٌ يو باز گذاشتٌ؛ پایو رٍی ارام را سرش

 ...تَانو نهی انا برم؛ نی صَرتش نزدیک را دستو
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 !کنو لهس را اٍ تَانو نهی

 !سَختیو رٍزگار این در دٍ ير سَزد؛ نی دٍیهان ير برای دلو

_ 

 ردنک بازی نشغلَل يا بلیط با کٌ دادم ارازی بٌ را نگايو داد؛ نی نشان را صبح شیش ساعت
 .بَدم شدى خستٌ انتظار این از کردم؛ نگاى نانیتَر بٌ ٍ انداختو يو رٍی را پایو است؛

 .شد گذاشتٌ نهایش بٌ نانیتَر رٍی الهان پرٍاز باالخرى

 اراز انگار. گرفتو ضرب پایو با بَد؛ کردى تسخیر را ٍجَدم تهام استرس نشستو؛ صندلی رٍی
 پرسید ٍ شد حالو نتَجٌ

  خَبٌ؟ حالت-

 !گفتو نی چٌ اٍ بٌ باید الح

 دادم جَاب ٍ بستو را يایو چشو کردم تر را لبو دارم؛ ترس يَاپیها اف تیک از کٌ

 .گیرى نی دستو نانانو يهیشٌ ترسو؛ نی يَاپیها اف تیک از نن-

 در گرنایی بارى یک بٌ انا شد؛ زیاد سرعتش يَاپیها داد؛ تکان فًهیدن ی نشانٌ بٌ را سرش
 زد نی نَج يایش چشو در ارانشی بَد؛ شدى گو دستش در ام زنانٌ ظریف دست ؛کرد رخنٌ ٍجَدم

 !داد نهی را سیاى گَی دٍ ان از برداشتن چشو بٌ رضا دلو کٌ

 تشکر نشانٌ بٌ لبخندی ایو؛ شدى بلند زنین از کردم فرانَش کٌ بَدم؛ شدى اٍ تهاشای نحَ انقدر
 دستو قبل از تر نحکو انا، بکشو بیرٍن دستش از را دستو داشتو این بر سعی پاشیدم؛ رٍیش بٌ
 .گرفت را

 .کرد نهی ريا نرا خَاب انا نالیدم را يایو چشو دست پشت با بَدند؛ خَاب گرم کو کو يایو چشو

 

 بٌ را نسیر تهام ٍ گذاشتٌ اراز ی شانٌ رٍی را سرم کردم؛ باز را يایو چشو دار نًهان صدای با
 !بَد نکردى ريا ينَز را دستو بَدم؛ رفتٌ خَاب
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 دستش بٌ رنگ طالیی ی سادى حلقٌ ناند؛ خیرى اش نردانٌ ٍ کشیدى سفید،  دست بٌ نگايو
 .اند نی

 .ببینو دستش در يهیشٌ را حلقٌ این کاش

 .بَد شدى تاریک يَا انداختو بیرٍن بٌ نگايی

 .شدم خیرى رنگش شب يای چشو بٌ اراز صدای با

 !خَاب ساعت-

 .بَدی خستٌ بیدیخَا نی بیشتر یکو نیگو

 گشَدم لب تفاٍتی بی با ٍ گرفتو جانب بٌ حق ای قیافٌ

 !خَنٌ رسیدیو ٍقتی گذاشتو رٍ بقیٌ کافیٌ قدر يهین نٌ-

 از يانبَرک، فرٍدگاى سالن بٌ رسیدنهان تا اٍرد؛ باال تسلیو نشانٌ بٌ را دستش ٍ کرد ای  خندى تک
   سرنا

 رنگش شیری پالتَ رسید؛ يو اراز گَش بٌ يایو ندندا خَردن بًو صدای بست؛ یخ ٍجَدم تهام 
 .انداخت يایو شانٌ رٍی ٍ اٍرد در را

 .خَری نی سرنا خَدت اراز، نهیخَام-

  زد لب ارام صدای با گَشو زیر ٍ کرد خو سرش ٍ بست نقش لبانش رٍی انیز شیطنت لبخندی

 !نگرانهی؟ االن یعنی این-

 .انداختو نپایی را سرم شد؛ سرخ خجالت از يایو گَنٌ

 کنو سکَت دادم ترجیح نداشتو؛ برایش جَابی

 زیر را برفی يانبَرک خانٌ، نسیر طَل در برداشتیو؛ را يایهان چهدان ٍ شدیو فرٍدگاى سالن ٍارد
 !بَد کنندى خیرى شًر این زیبایی گرفتو؛ نظر

 .شد نتَقف خانٌ نقابل تاکسی
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 . گذاشتو سر پشت را را برف از پر حیاط برداشتو؛ قدم خانٌ سهت بٌ اراز با يهراى

 .شَم ٍارد تا کرد؛ باز را خانٌ در

 .بَد کَچک داشت ایران در کٌ ای خانٌ بٌ نسبت

 .داد بیرٍن را نفسش ٍ کرد ريا سفیدش کاناپٌ رٍی را خَدش اراز

 گشَد لب بلندی نسبتا صدای ٍ کرد باز را دستانش

 نٌ؟ نگٌ نهیشٌ ادم خَد خَنٌ جا يیچ-

  دادم را جَابش نلیح لبخندی با ٍ چرخاندم تشسه بٌ را سرم

 !نٌ-

  زدم لب زد نی نَج ان در خندى کٌ لحنی با خَرد؛ کَر گرى بارى یک بٌ ذٍقش تهام

 بدی؟ نشَن نن بٌ خَنت نهیخَای حاال کردم؛ شَخی بابا باشٌ-

 !برسیو بذا:»گفت نبَد حرص از خالی کٌ لحنی با ٍ گذاشت نیز رٍی را پایش

 .« نیست حسش االن خدایی. کن شرٍع بعد

 قدم سهتش بٌ ٍ کردم کنترل را خَدم انا بَد گرفتٌ ام خندى اش شیرازی لحجٌ ٍ تنبلی این از
 سینٌ بٌ دست انداختو؛ نیز رٍی از را پایش دستو با ٍ نشستو دستش کنار نبل رٍی ٍ برداشتو
 گشَدم لب ٍ نشستو

 !تنبلی دیگٌ يستی شیرازی-

 اش سینٌ رٍی را دستش کرد نگاى يایو چشو بٌ شدى؛ گرد يای چشو با ٍ شد نیخکَب جایش سر
 !نن؟:»گفت ٍ گذاشت

 !« بَدی؟ نن با االن تنبلو؟ نن

 ی  خندى تک صدای دادم؛ تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم. شَم ننفجر خندى از بَد؛ نهکن لحظٌ ير
  شنیدم؛ را بَد حرص رٍی از کٌ اش نصنَعی
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  کرد صحبت بٌ عشرٍ اش نردانٌ صدای با

 !کردم نهی تنبلی االن بَدم؛ خَاب يانبَک تا تًران از شها نحل اگٌ ننو ببخشید-

. برٍم اٍ دنبال تا کرد اشارى دست با ٍ شد بلند جایش از. خندیدم فقط يایش حرف جَاب در
 کرد صحبت بٌ شرٍع ٍ کرد باز را اتاق در افتاد راى اتاق سهت بٌ برداشت را يا چهدان

 .خَابو نی پایین نن بخَاب تخت رٍ اینجا تَ يهینٌ، خَنٌ این اتاق تنًا-

 .دادم تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم

 .بَد زیبا سادگی عین در انداختو؛ اتاق بٌ نگايی

 کشیدى داد نی نشان را حیاط کٌ ای پنچرى نقابل سفید ای پردى داشت؛ قرار اتاق ٍسط در تخت
 .بَد شدى

  «داری؟ دادگاى کی:»گفتو ٍ کردم تر لب بَد؛ نشغَل يهرايش تلفن با انداختو اراز بٌ نگايی

 .کرد تر لب تفاٍت بی بیاٍرد؛ باال را سرش کٌ این بدٍن

 .صبح فردا-

 اش ابی پیراين یقٌ ایستاد؛ ایینٌ نقابل ٍ شد بلند جایش از دادم؛ تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم
 در کرد نگاى نن بٌ ایینٌ از ٍ کشید خَشحالتش نَيای بٌ دستی کرد؛ تنظیو را ان ٍ گرفت را

  زد لب حالت يهان

 .بگردیو يانبَرک بايو تا نیخَای اگٌ کن عَض لباسات-

 يهان با کردم نگايش ننتظر. نداشت را رفتن قصد انگار انا شَد؛ خارج اتاق از تا ناندم ننتظر
. بَد دادى دیَار بٌ را اش تکیٌ ٍ بَد شدى خیرى نن بٌ کرد نی گرم را دلو سرنا اٍج در کٌ گرم لبخند
 .بَد ایستادى نقابلو سینٌ بٌ دست

 اندم حرف بٌ ارانی صدای با

 کنو؟ عَض لباسو بیرٍن نهیری اراز-



 www.Novel98.com 82               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 خَدش بٌ ای نتفکرانٌ حالت بارید؛ نی يایش چشو از شیطنت ٍ گرفت دیگری رنگ لبخندش
 داد جَاب ٍ گرفت

 !برم؟ باید-

 !کرد رٍ زیر را دلو

  نداشت؛ را ٍزنو داشتن نگٌ قدرت پايایو. ناندم خیرى شبش يهچَن يای چشو بٌ نداشتو؛ جَابی

 .«ننتظرتو بیرٍن:»گفت گرفت ارام را ام بینی کرد؛ پر قدم چند با را بینها ی فاصلٌ

 کردن شانٌ از بعد ٍ کردم باز را نَيایو دادم؛ بیرٍن را نفسو. کَباند بًو را در نهاند؛ جَاب ننتظر
 بَد؛ اٍردى ٍجَد بٌ را زیبایی يهخَانی ای قًَى پالتَ با کٌ کردم تن بٌ سفیدی بافت بستو؛ رىدٍبا

 با برداشتو؛ قدم اراز سهت بٌ لعاب ٍ رنگ بدٍن سادى صَرتی با ٍ گرفتو دست در را يایو پَتین
 .اند استقبالو بٌ لبخند

 .کنو پا را يایو پَتین تا شدم خو ٍ گرفتو دیَار بٌ را دستو

 .گذاشتیو سر پشت را خانٌ کَچک یاطح

 .افتاد حرکت بٌ ناشین ٍ بست را اش ایهنی کهربند اراز شدم؛ سَار ٍ کردم باز را ناشین در

 . شکست نی يو از" یگانٌ نحسن" صدای را ناشین سکَت

 تابَتٌ یٌ قد ٍاسو، دنیا، این کل نباشی،"

 بارٍتٌ انبار دلو ٍ کبریت نحل نبَدت

 آتیشٌ اقیانَس یٌ تاریکو رٍز نباشی

 ."نیشٌ نشین تٌ قلبو تَ دنیا، ی غصٌ تهَم

 ناشین سرد شیشٌ بٌ را سرم برد؛ دل تٌ از يای خندى پیش، سال چند بٌ را نن قدیهی نَزیک این
 !...شَدند خالی ٍ پر يایو چشو باز، يا رٍز ان یاد با تا دادم تکیٌ

 ...برفی  يانبَرک
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  کرد؛ نی ذبج خَد بٌ نرا شًر این خاص زیبایی

 بَد؛ کردى کانل را اش دلبری رنگش شب يای چشو با سفیدی این در نن پَش سیاى نرد
 پايایهان، زیر يا برف شدن لٌ صدای. سپردم قدرتهندش يای دست بٌ را کَچکو يای دست
 چٌ ير داشتنش برای. کشت را تنو سرنایی دستش، گرنای. بَد نهکن صدای ترین اينگ خَش

 !است کو شوبا شاکر را خدا

 کٌ يایی نگاى شدن؛ نی بخار بٌ تبدیل کٌ يایی نفس کردیو نی نتر را يانبَرک شانٌ بٌ شانٌ اراز با
  بَد؛ انداختٌ پایین را سرش انداختو قانتو خَش نرد بٌ نگايی شد؛ نی تر عاشقانٌ لحظٌ ير

 .بَد نشستٌ تیزش نَک بینی رٍی برف

 ...گیرا يای چشو ان

 !یکیست شدنو تهام با شدنش تهام کٌ کردند؛ شرٍع دلو با را بازی چٌ

 . کردى نفَذ ٍجَدم بند بند در. است نن با جا يهٌ اش نردانٌ تلخ عطر

 !دارد عالهی اراز يهچَن نردی با برفی يَای در زدن قدم

_ 

 خَدم از گايی از ير تَ، با زدن قدم برای

 برنگشتٌ خانٌ بٌ ينَز رٍحو زنو؛ نی بیرٍن

 !...است

 !ظلو جنس از زندانیست نیست؛ خانٌ يهانندى کٌ ای انٌخ در

 !است نن احساس نرگ خانٌ، این در بَدنو لحظٌ ير اتشین، يای نیلٌ با

 !فرستو نی بیرٍن زدن قدم برای را رٍحو کٌ ای خانٌ

 از چنین این حال، انا، ٍ کرد نی پادشايی قلبت در رٍزگاری کٌ باشد؛ نردی بانش زندان کٌ زندانی
 !باشی تنفرن اٍ
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 خانٌ بٌ خَدش از تر زٍد را خبرش بار این کاش کنو نی تهاشا را رفتنش اتاق، پنچرى پشت از
 !بیاٍرند

 شدم؟ ننتفر اٍ از انقدر کجا نَقع؟ چٌ شد؟ چطَر

 !ام راضی نرگش بٌ کٌ

 ...ام شدى راضی يو خَدم نرگ بٌ نن

 !دانو نهی را شریختن دلیل کٌ يای اشک ندارم؛ دادن دست از برای يیچ دیگر

 ...را دالرام را خَد ام بردى یاد از انگار

 !گذارم نی سر پشت را رٍزيا نتحرک ای نردى نانندى

_ 

 کنار اندن راى ارزش انا کردند؛ نی ذق ذق رفتن راى شدت از پايایو برگشتو خانٌ بٌ اراز يهراى
 !داشت را است کردى پانسهان را تنت زخو کٌ نردی

 دست بٌ را خَدم ٍ بستو را يایو چشو. رفت خَاب بٌ تخت پایین اراز ؛کشیدم دراز تخت رٍی
 .دادم خَاب

 . دادم فشار يو رٍی را يایو چشو کردى؛ يَل شدم؛ بیدار ام پیشانی رٍی اراز ی بَسٌ با صبح

 زد لب خاص لحنی با ارام گَشو زیر ٍ کرد برخَرد صَرتو بٌ نفسش

 !گیريا نی درد چشهات-

 !کردم نی بَدن احهق احساس ديد؛ جای خَد در را نن ٍ کند باز ديان نزنی خَاست نی دلو

 !کنو گریٌ یا بخندم دانستو نهی

 .بَد شدى قرنز يایو گَنٌ خجالت از

 بًو صدای با شنیدم نی را يایش قدم صدای شد؛ پخش يایو ریٌ در تلخش عطر نزدیکی، این از
 .کردم باز را يایو چشو در شدن کَباندى
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 بٌ گشَد، پر يایو چشو از خَاب کل بٌ اتفاق این با برخَاستو جایو از دادم بیرٍن صدا با را نفسو
  کشیدم نَيایو بٌ دستی شستو، اب با را صَرتو ٍ دست. کردم حرکت بًداشتی سرٍیس سهت

 .کنو درست نايار برای غذایی تا کردم؛ حرکت اشپزخانٌ سهت بٌ اندم بیرٍن اتاق از ٍ

 چرخاندن صدای با کردم؛ نشغَل تلَیزیَن با را خَدم بازگشتو؛ سالن بٌ ٍ توگذاش گاز رٍی را غذا
 ساعت انداختو، ساعت بٌ نگايی برخَاستو جایو از ٍ چرخاندم در سهت بٌ را سرم در در، کلید

 يیچ بدٍن ٍ گذاشت در کنار را کیفش شد خانٌ ٍارد پریشان حالی با اراز بَد؛ دٍازدى بٌ نزدیک
 اینگَنٌ نن اراز کٌ است شدى چٌ گذاشت؛ صَرتش رٍی را دستش ٍ تنشس نبل رٍ حرفی

 !است؟ پریشان

 پایین را دستش گذاشتو؛ گرنش دست رٍی را دستو ٍ کردم انتخاب نشستن برای را اراز کنار نبل
 .ناندم خیرى زیبایش صَرت بٌ ٍ اٍردم

 کردم نتهایل را سرم .دیدم نی يایش چشو در را نگرانی شد؛ خیرى نن بٌ رنگش شب يای چشو با
  زدم لب نلیح لبخندی با ٍ

  نرفت؟ پیش خَب دادگاى اراز؟ شدى چی-

 را ابرٍيایش داد بیرٍن ارام را نفسش ٍ کشید اش نشکی نَيای بٌ دستی ٍ زد ساختگی لبخند
 .داد تکان را سرش ٍ انداخت باال

 گشَدم لب ٍ کردم تر پرنگ را لبخندم

  خدارٍشکر نداری کٌ زبَنو-

 نرا کٌ يایی خندى يهان برد نی اباد ناکجا بٌ خَد با را دلو کٌ يایی خندى يهان از داد؛ سر ای دىخن
 !بَد کردى ادم ٍ عالو رسَایی

 .پرسیدم چٌ رفت یادم کٌ شدم یار يای خندى نحَ انقدر

 کرد، تًدید کلی باخت رٍ دادگاى کٌ کسی کٌ این برای حالو این ٍ رفت، پیش خَب برعکس چرا-
 .طًران برگردیو بگیریو بلیط عصر برای باید تر زٍد يرچی يستن ای گندى کلٌ ادنای کٌ اٍنجایی از
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 ٍ کلفت صدایی با ٍ زدم بازٍیش بٌ ارام نشتی ببینهش حال این در خَاست نهی دلو يیچ
 کردم صحبت بٌ شرٍع قلدرانٌ

 .نباشٌ غهت تَ داداش گیرم نی حالشَن خَدم کردن غلط-

 !کَباند نی سینٌ این دیَارى در بٌ را خَد برایش کٌ بَد نن قلب این ٍ شد بلند اش ى خندى صدای

 چگَنٌ؟ کجا؟ کی؟

 !شدم دل زیبا نرد این عاشق نن

 . نشدم شدید عالقٌ این نتَجٌ خَد کٌ

 ! کنند نی تجربٌ را اٍلشان عشق کٌ انگار دارم؛ را سالٌ يجدى يای بچٌ دختر احساس

 !بَد اراز با اشنایی نیها، با نن ییاشنا خَب اتفاق تنًا شاید

 ایستاد؛ قدی ایینٌ نقابل ٍ برخَاست جایش از کرد جهع را اش خندى ٍ کشید صَرتش بٌ دستی
 نن کافیٌ بازی نزى خَش خَب:»گفت ٍ برداشت را کیفش کرد نرتب کهی را شلَارش ٍ کت

 .«بیام نن تا باش خَدت نَاظب يو تَ بگیرم بلیط نیرم

 .بست سرش پشت را در دادم؛ تکان فًهیدن نٌنشا بٌ را سرم

 !بَدم شدى نگرانش کهی يایش حرف با. نبَد خبری اراز از کٌ بَد ساعتی نیو

 !داشت نهی بر سرم از دست نگرانی این انا، کنو نشغَل را خَدم خَاستو چٌ ير با

  انا،. بگیرم تهاس اراز با تا گرفتو دست در را تلفن

 !آٍردم يجَم نگرانی از در سهت بٌ است اراز کٌ این خیال با شد؛ فتنوگر تهاس از نانع در صدای

 !نبَد اراز بَد رٍیو بٌ رٍ کٌ کسی انا کردم؛ باز را در

 را ٍجَدم تهام استرس کرد؛ نی نگاى نرا کحیف لبخند یک با بلند قانتی ٍ بزرگ يیکلی با نردی
 دادى يو دست بٌ دست يهٌ ٍ يهٌ نقابلو، نرد این ٍجَد اراز، يای حرف از ترس بَد؛ گرفتٌ
 ! کنند ٍیران نرا تا بَدند
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 بَد شدى تند يایو نفس برداشتو؛ عقب بٌ ناخداگاى قدم چند ٍ گذاشتو ام سینٌ رٍی را دستو
 !شنیدم نی را قلبو صدای

 !بَد نن از تر قدرتهند اٍ انا کنو؛ حهلٌ اٍ بٌ گلدان با کٌ کردم نی فکر این بٌ تنًا

 چیز يیچ اٍ يای حرف از نن ٍلی کرد؛ صحبت نن با الهانی زبان با ٍ شد نزدیک نن بٌ قدم چند
 از را لباسو قدرتهندش يای دست با انا دٍیدم، اتاق سهت بٌ ٍ گذاشتو فرار بٌ پا شدم؛ نهی نتَجٌ
 !کرد زنین بر نقش نرا ٍ کشید پشت

 زنین رٍی را خَدم خَردند؛ نی يو بٌ يایو دندان ترس از کشیدم؛ باال دستو با را ام پارى لباس
 .بیاٍرم پنًا جایی بٌ تا کشیدم نی

 ! شد خراب سرم رٍی بارى یک دنیا کٌ انگار گذاشت کهربندش رٍی کٌ را دستش

 با اٍ رفتو؛ نی عقب بٌ نن چٌ ير بَد؛ کردى تار را دیدگانو ٍ زد نی نج يایو چشو در اشک
 !کرد نی پر را بینهان فاصلٌ يایش قدم

 !نباشو صحنٌ این شايد تا دادم فشار يو رٍی را يایو چشو

 را صَرتش ٍ زدى زنین را نرد اراز دیدم ٍ کردم باز چشو اٍرد؛ خَدم بٌ نرا اراز فریاد صدای انا
 !شد پنايو اراز يو باز يایو، گریٌ اٍج در کند؛ نی باران نشت

 ! گریستو خَد حال بٌ ٍ کردم جهع ای گَشٌ را خَدم

 .برد زنان دقیقٌ دى اندنشان تا گرفت تهاس پلیس با اراز. َدمب افتادى يق يق بٌ

 ٍ اٍرد در را کتش ٍ نشاند نبل رٍی را نن. سپردم اٍ بٌ را حالو ازردى تن نن، ٍ گرفت را بغلو زیر
 .انداخت يایو شانٌ رٍی

 .پیشانیش رٍی را دیگر دست ٍ زد کهر بٌ را دستش ایستاد نقابلو

 .کرد شل را کراٍاتش

 کرد کشیدن فریاد بٌ شرٍع طلبکارانٌ حنیل با ٍ

 !کنی؟ نی باز نیبینی کی ير رٍ ٍ در چرا تَ-
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  کشید فریاد دٍبارى. کردم جهع خَد در را پايایو بَد؛ بستٌ را گلَیو راى بغض

 ! تَام با-

 !بدى ٍ نن جَاب

 !بَد؟ نن اراز این دادم؛ فشار يو رٍی را يایو چشو فریادش با

 !نن ارام نرد

 !کند؟ نی رفتار نن با نگَنٌای چرا

 ارانش انگار کٌ ارام لحنی با شد؛ خیرى يایو چشو بٌ غلیظ اخهی با ٍ گرفت را ام چانٌ دستش با
  زد لب بَد طَفان از قبل

 !نیست سکَت نن جَاب دالرام-

 ! نیست نن نًربان اراز يای چشو يا، چشو این

  کرد؟ نهی عَض نن با را رفتارش چرا دید نی نرا اشکی يای چشو کٌ اٍ

 !بَدم انرٍز اتفاق نقصر نن کٌ انگار

 کشیدم فریاد ٍ زدم پس را دستش

 !نیزنی؟ حرف طلبکارا نحل چرا-

 !نیستی تَ درِ  پشتٌ کٌ اٍنی نیدٍنستو کجا از نن

 !فًهیدی؟ نکردم باز براش درُ  نن کرد باز درُ  خَدش

 .انداخت ایینپ را سرش گرفت نن از را رٍیش ٍ گذاشت صَرتش رٍی را دستش

 دادم ادانٌ بَد شکستٌ را ان اراز ٍ نبَد بغض دیگر کٌ بغضی با را يایو حرف نن ٍ

 !طلبکارنی؟ اٍندی کٌ يو حاال رفتی ٍ گذاشتی تنًا ٍ نن-

 !نانرد پرٍ بچٌ
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 !نتنفرم ازت

 !نتنفرم؟ ام زندگی نرد تنًا از کٌ بگَیو تَانستو چگَنٌ

 !اٍردم بانز بٌ را کلهٌ این کٌ شد چٌ دانو نهی

 !بَد کردى کَک ناسازگاری ساز زبانو با دلو يو باز کٌ انگار

 يایش چشو از نشست؛ کنارم برداشت قدم طرفو بٌ ٍ برگرداند نن سهت بٌ را سرش اراز
 ! داشتنی دٍست ٍ ارام اراز يهان بَد شدى حال بخَانو؛ را پیشهانی تَانستو نی

 .کشیدم عقب را خَدم ناخَاستٌ انا بگذارد يایو دست رٍی تا اٍرد جلَ را دستش

 .لرزاند را دلو دار خش صدای با ٍ دلنشین ٍ ارام لبخندی با اراز انا،

 دالرام؟-

 !...صدایش اخ

 !داد نی جیالن گَشو در اينگش خَش صدای

 .گفت" ببخشیدی" لب زیر ٍ گذاشت صَرتو رٍی را دستش کردم؛ نگاى رنگ شب تیلٌ دٍ ان بٌ

 !تَانستو نهی

 !کنو نقاٍنت يایش چشو نقابل نداشتو را تَانش

 تزریق ٍجَدم بٌ را ارانش قلبش صدای گذاشتو؛ قلبش را سرم ٍ کردم دعَت اغَشش بٌ را خَدم
 .کرد

 !کٌ بگیری حالشَن بَد قرار:»گفت زد نی نَج ان در شیطنت کٌ صدایی با

 !«داداش نکنی گریٌ کٌ شرطی بٌ نتَنستی نهیگو کسی بٌ نن حاال

  اٍ ٍ کَباندم اش سینٌ بٌ ارام دستو با

 با ٍ خندید ارام گَشیو زیر
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 گشَد لب دارش خش صدای ان با گَشو زیر ارانی

 .داریو طًران پرٍاز زٍد؛ صبح بهَنیو شب تا يتل بریو کن جهع لباسات بریو بیا-

 هعج را چهدانو برداشتو؛ قدم اتاق سهت بٌ اراز نردانٌ دست در دست ٍ گفتو لب زیر" ای باشٌ"
 کهربند ٍ شدم سَار کردم؛ تند قدم داشت قرار پارکینگ در کٌ ناشینی سهت بٌ اراز با ٍ کردم

 . چسباندم شیشٌ بٌ را سرم بستو؛ را ام ایهنی

 .ایستادیو يتل یک در نقابل اخر تا گذاشتیو سر پشت را يانبَرک برفی يای خیابان

 نشغَل اراز گرفتو نظر زیر را يتل بیال نن برداشتیو؛ قدم يتل پذیرش طرف بٌ دست بٌ  چهدان
 .بَد پذیرش نسئَل با صحبت

  گشَد لب ٍ اند نن سهت بٌ کالفگی با دقیقٌ چند از بعد

 .دارى اتاق یٌ فقط نیگٌ لعنتی-

  زدم لب سَالی لحنی با ٍ کردم تعجب حرفش از کهی

 خَب؟-

 اٍنجا دٍتانَن باید فرى،دٍن تخت یٌ با اتاق یٌ دیگٌ، ندارى خَب:»گفت ٍ داد ادانٌ را حرفو
 «بهَنیو

 !اینٌ؟ نشکلت پس ايا:»گفتو ٍ زدم نیشخندی ٍجَدم، بٌ بَد ناری نیش نحل حرفش

 !تخت رٍ شها خَابو نی نبل رٍ بار این نن ٍکیل اقای ندارى اشکالی

 !«سختٌ برات نن، با خَابیدن سقف یٌ زیر انقدر اگٌ

 گشَد لب ٍ کشید صَرتش بٌ دستی

 ...باٍر نیگو خَدت راحتی برا نیست َراینج اصال نٌ-

 گشَدم لب زدم زيرخندی ٍ گذاشتو لبانش رٍی را دستو

 !يیس-
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 !اراز نگَ چیزی

 چند؟ اتاق بگَ فقط

 کٌ بَد نشخص اراز حرکات ٍ چًرى از فشردم را دى دکلهٌ شدم اسانسَر ٍارد ٍ گرفتو اٍ از را کلید
 !نداشتو شدادن گَش بٌ تهایل نن انا بزند حرفی خَايد نی

 ٍ داد قرار يا چهدان رٍی را دستش اراز برٍم؛ بیست اتاق سهت بٌ تا برداشتو را يایو چهدان
 .«نیارم نن بذار:»گفت

  زدم لب نیشخند با ٍ  کشیدم را يا چهدان عصبانیت با

 !نهیدم زحهت این بیشتر کافیٌ، باشی سقف یٌ زیر نن با انشب نجبَری کٌ يهین نرسی نٌ-

 ٍ گذاشتو نبل رٍی را يا چهدان شدم؛ اتاق ٍارد کردم باز را در کلید با ٍ کردم بلند را يایو چهدان
 با اتاق از دقیقٌ چند از بعد کردم؛ تعَیض را يا ان ٍ بردم اتاق بٌ خَد با را يایو لباس کردم؛ بازش

 .اندم بیرٍن بالشت یک

 را تلَیزیَن ٍ برداشتو را کنترل ادزی حرص از. کرد نی تهاشا تلَیزیَن ٍ بَد نشستٌ نبل رٍی اراز
 .کردم خانَش

 .اندم حرف بٌ پتَ زیر از انداختو صَرتو رٍی را پتَ ٍ کشیدم دراز نبل رٍی

 .کنٌ نی اذیتو صداش بخَابو نیخَام-

 رسا ٍ بلند صدای با ٍ شد بلند شدى کالفٌ ٍ خستٌ نن رفتاريای این از بَد نشخص کٌ اراز
 «بخَاب جات سر برٍ:»گفت

 دادم جَاب نیشخند با ٍ اٍردم بیرٍن پتَ زیر از را رمس

 !جاس يهین جام-

 !بخَابو نیخَام نشَ نزاحو برٍ

 از را نن ٍ کرد حلقٌ ام زانَ ٍ کهر زیر را دستش ٍ زد لب بٌ کرد نی بیشتر را حرصو کٌ ارام لبخندی
 !کرد بلند پر نحل نبل رٍی
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 !باشو عصبانی یا بخندم دانستو نهی

 «عزیزم بخَابن يو پیش باید شَير ٍ زن:»گفت ارانش خندلب يهان با

 اندم حرف بٌ خندى يهان با ٍ دادم سر تهسخر سر از ای خندى تک

 !ٍکیل اقای ٍاقعی شَير ٍ زن ٍلی بلٌ ايا-

 را دستش ٍ کرد خانَش را چراغ گذاشت؛ تخت رٍی را نن حرف بدٍن ٍ داد تحَیلو نیشخندی
 .گرفت نحکو خَد غَشا در نرا ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر

 !بگیریو نحکو انقدر نهیخَاد کنو؛ نهی فرار-

 در ٍ اٍرد صَرتو رٍی را دستش. بارید نی يایش چشو از شیطنت کرد؛ باز را اش بستٌ يای چشو
 .زد خیهٌ نن رٍی لحظٌ یک

 !کردم حلقٌ کهرش دٍر را پايایو کردى يَل

  دارش، نعنی نگاى براقش، يای چشو شیطنت، سر از نیشخندش بَد؛ کردى پا بٌ غَغا دلو در

 !بَدند بستٌ نن قتل بٌ کهر يهٌ ٍ يهٌ

 !اٍرد نزدیکو را صَرتش ٍ شد خیرى يایو چشو بٌ.  کرد نتهایل را سرش

 .شدم رٍ بٌ رٍ انیزش شیطنت لبخند با کٌ گذاشتو کهرش رٍی ارام را دستو

 !شدم نی رسَاتر نن، ٍ کرد نی شیطنت اٍ

 .نداشتو يایش کار ٍ اٍ اب نخالفت برای تَانی

 !داد نی را يایو کار جَاب اینگَنٌ ٍ داشت خبر نن رسَای دل از

 .برد فرٍ گردنو در را سرش ٍ کرد افتادى فرصت از اراز ٍ نشست نَيایش در ارادى بی يایو دست

 زد لب ارانی بٌ ٍ کرد پخش گردنو در را نفسش

 !دیگٌ؟ ٍاقعی شَير ٍ زن-



 www.Novel98.com 93               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 گرفت دست در را حرفش ادانٌ گَشو، کنار ٍ یدبَس ارام را گَشو اللٌ

 !کنیو؟ ٍاقعیش نیخَای-

 .دادم فشار يایو دندان زیر را لبو شد؛ پارى ترس از دلو بند حرفش این با

 .داشت لب رٍی پیرٍزنندانٌ لبخندی

 اند حرف بٌ لبو نزدیک دٍر، چندان نٌ ای فاصلٌ با ٍ

 !کافیٌ انشبت تنبیٌ-

 !نیزنی حرفا این از نشنَم دیگٌ

 !کنو فرار اراز از نکردم ای احهقانٌ کار تا نیخَاستو کنو؛ فرار حال این از خَاستو نی فقط

 .دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

 !داد نی قلقلکش شیطنتش حس تازى کٌ انگار نبَد بردار دست اراز انا

 !چشو بگَ-

 دلو خَاستنی؛ لبخند ان با اراز رتصَ ٍ کو فاصلٌ این از کردم؛ باز  چشو ٍ دادم جرات خَدم بٌ
 !لرزید

 نالیدم ٍ کردم نشت را پیراينش دستو با

 !لطفا اراز-

 ٍ برد سرم باالی را دستو دستش، یک با ٍ کرد جدا خَدش از را يایو دست ٍ خندید ارام
 .گرفت نحکو را يایو دست

 !کرد شرٍع يایو لب با را بدی بازی دستش با ٍ

 !دادم نی جان دستش زیر لحظٌ ير نن ٍ

 !نشنَم رٍ حرفا اٍن دیگٌ-
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 بَد جَاب ننتظر ٍ داد يایو لب بٌ را نگايش

 گشَدم لب ناننظو يای نفس با ٍ جان بی صدایی با

 !باش-

 شد تر رنگ پر نیشخندش

 !نٌ باش-

 !چشو

 !بَد شدى جهع يایو چشو در اشک

 .بَدم کردى بغض يستو؛ ناتَان نقابلش اینگَنٌ کٌ این از

 !ناند خیرى شد نی تر نزدیک لحظٌ ير کٌ يایی لب بٌ يایو چشو

 !ديو نی دست از راحتی بٌ را خَدم کنترل. کند لهس را يایو لب يایش، لب اگر دانستو نی خَب

 نالیدم لب، زیر ارام

 !چشو-

 .کرد حلقٌ کهرم دٍر را دستش ٍ ساخت جدا را خَدش پیرٍزنندانٌ، لبخندی با

  رفت؛ خَاب بٌ ٍ کشید اغَش بٌ پشت از نرا

 ! شَد تهام انشب خَاست نی دلو فقط

 ٍ بستو را يایو چشو

 !برد خَد با را نن اٍ ٍ سپردم خَاب دست بٌ را خَدم

_ 

 !ندارم زندگی ادانٌ برای حالی دیگر ٍ ام افتادى خَراک ٍ خَاب از

 !"نکن باٍر بشنَ شادنانو بَدم گفتٌ"
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 نتنفر خَدم  اسو از رٍزيا این کٌ ننی زند نی صدا نرا زیبا چٌ پیچد نی گَشو در صدایش يو باز
 !ام شدى

 !است  کردى دیَانٌ يو را نن دیَانٌ ادم یک با شدن خانٌ يو

 !باختو کٌ ننو این ٍ

 ...باختو را چیزم يهٌ

 !باختو را ام زندگی باختو را خَدم

 !است شدى نرگ ارزٍيایو کل کٌ ننی نکنو؛ باز زندگی این بٌ چشو دیگر کاش

 !ام شدى خستٌ يو خدا از کٌ ننی

 !کند خانَش را دلو اتش نیست کسی ٍ سَزم نی دارم

_ 

 

 .شدم بیدار خَاب از اراز صدای با صبح

 .کردم حرکت ناشین سهت بٌ ٍ بستو را يایو چهدان کردم تعَیض را يایو لباس

 ...شکست نی را ناشین سکَت زادى ابرايیو نحسن صدای

 دست بیداریام حتی بیخَابیام کٌ نن تَعٌ کسٌ يهٌ کٌ ٍنٌدیَ این تَعٌ نفسٌ بٌ بند نفسو"
 تَعٌ

 ...آرزٍنٌ ٍاسو رٍز ير دیدنش يی کٌ رٍنٌ بٌ رٍ چشهی تا دٍ باز

 ...گايشو تکیٌ نیدٍنٌ نگرانشو يی کنارشو نن کٌ این با

 !جابتو پای یٌ نن تَ داشتنٌ دٍست ٍاسٌ خرابتو بدجَری بیقرارتو نن

 !"جابتو پای یٌ نن تَ داشتنٌ دٍست ٍاسٌ توخراب بدجَری بیقرارتو نن
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 .ایستادیو فرٍدگاى نقابل ٍ گذاشتیو سر پشت را برفی يانبَرک دقیقٌ چند از بعد

 .برداشتیو قدم انتظار سالن بٌ ٍ کردیو پارک فرٍدگاى پارکینگ در را ناشین

 نشستیو يَاپیها صندلی رٍی ٍ شدیو رد گیت از

 .رسیدیو طًران فرٍدگاى بٌ کٌ بَد گذاشتٌ شب نیهٌ از ساعت

 تا کردم؛ ريا نبل رٍی را خَدم ٍ اٍردم در یک بٌ یک را يایو لباس بارید نی يایو چشو از خستگی
 . برٍد در ام خستگی از کهی

 دلو اصال کٌ این با اند حرف بٌ اراز ٍ گذشت کهی کرد؛ دراز نیز رٍی را پایش ٍ نشست کنارم اراز
 .نداشتو يو را رفتن تن انا ديو گَش يایش حرف بٌ خَاست نهی

 .کهد تَ بچینیو رٍ لباسا اتاق تَ بذاریو رٍ چهدٍنا پاشَ-

  زدم لب کالفگی با ٍ دادم بیرٍن را نفسو

 !اخٌ؟ االن يهین-

 فردا؟ برا بذاریو نهیشٌ حاال

 جایو از تا کشید خَدش سهت بٌ را نن ٍ گرفت دستش در نحکو را دستو ٍ شد بلند جایش از
 رفتیو اتاق بٌ يا چهدان با اراز با يهراى َم؛ش بلند

 .«ببرى تری کو زنان کٌ جاش سر نیذاریو رٍ لباسا دیگٌ يو کهک با:»گفت ٍ گذاشت را چهدانو

 !نٌ-

 داد جَاب ٍ زد تعجب سر از لبخندی ٍ شد خیرى نن بٌ درشت چشهانی بٌ اراز

 چرا؟-

 بگَیو اٍ بٌ را حرفو باید چگَنٌ دانستو نهی کردم؛ قفل بًو را يایو دست شدم؛ پا ان ٍ پا این کهی
 !بَد دٍختٌ چشو نن بٌ ننتظر اراز ٍ

 .«ترم راحت بیارم در خَدم چهدٍنهٌ تَ زیرم لباس نن... ى... خ...ا:»گفتو را حرفو نن نن با
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 بلند جایش از ٍ اٍرد لب بٌ نیشخندی داد؛ تکان پایین ٍ باال بٌ را سرش ٍ داد باال را ابرٍيایش
 دیَار بٌ برخَرد با. داشتو برنی عقب بٌ قدم یک نن اٍ، قدم ير با برداشت قدم سهتو بٌ ٍ شد

 !گرفتند نن از را جانو کٌ انگار

  زد لب ٍ گذاشت دیَار رٍی صَرتو کنار را دستش ٍ کرد نزدیکو را خَدش

 دیگٌ؟ يست خَابیدن سقف یٌ زیر فقط شَير ٍ زن تَ نظر از-

 !عزیزم باشن يو نحرم یدبا چیز يهٌ تَ شَير ٍ زن

 !برسیو کارنَن بٌ بیا کنو تَجیًت دیشب نحل نهیخَای اگٌ حاال

 !بَد بلد را کردن تالفی خَب چقدر

 ٍ برداشتیو قدم يا چهدان سهت بٌ

 .گذاشتیو کهد در ٍ اٍردیو در را يا لباس

 ٍ کنو بَ را يا ان ٍ بگیرم اغَشو در را يایش لباس تَانستو نی کاش بَد؛ رسیدى اراز کهد بٌ نَبت
 !کنو حبس يایو ریٌ در را تلخش عطر

        کردم ريا را خَدم اراز تخت رٍی خستگی از

 ٍ کردم دعَت خَاب بٌ را يایو چشو. داد نی نشان را پنج ساعت دیَار، رٍی رنگ نشکی ساعت
 !پذیرفتند را دعَتو تعارف بی چٌ يایو چشو

 .شدم اربید خَاب از بالشتو؛ زیر  گَشی لرزش با

 شهارى یک طرف از پیانی کشیدم؛ صحفٌ رٍی انگشت با ٍ دادم ناساژ کهی را يایو چشو دستو با
 .ناشناس

 .کردم باز را پیام

 " دالرام؟"

 .بَد صبح دى برای پیام ساعت
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 .کردم ارسال ٍ کردم تایپ سریع را جَابش

 "شها؟ بلٌ،"

  کردم باز را جَاب اند برایو جَاب دقیقٌ چند از بعد

 !شد ٍارد نن بٌ بدی شَک" نیها" اسو دیدن با

 !چٌ؟ کٌ شدى پیادى اش کلٌ ٍ سر ناى چند از بعد بَد سخت برایو باٍرش

 !کند؟ سیاى را رٍزگارم باز

 !بنشاند سیاى خاک بٌ نرا باز

 !کسی؟ چٌ انا ديند؛ قرار ازار نَرد نرا بخَايند نباشد؛ نیها اٍ شاید اصال

 ! ندارم دشهنی نن

 در را تلفن کرد؛ زدن زنگ بٌ شرٍع تلفن بَدم؛ درگیر کرد نی اذیت نرا ذينو در کٌ اییفکري با
 !زند نی بیرٍن ام سینٌ از قلبو االن کردم نی احساس بَدم؛ گرفتٌ قلب تپش دادم فشار دست

 .زنو نی حرف کٌ با شَم نطهئن تا نزدم حرفی انا دادم؛ جَاب تردید با بَد شهارى يهان

 جا دلو در کٌ دردی از شاید تا بزنو فریاد خَاست نی دلو کرد نی برابر چندین را دلو اتش صدایش
 ! شَد کاستٌ کهی است گذاشتٌ

 !يستی؟ دالرام؟ الَ الَ؟-

 نشَد؛ ام زندگی نزاحو تا دادم نی پیام اٍ بٌ باید کردم؛ قطع را گَشی

 !اراز صانخصَ بگیرم کهک کسی از خَاست نهی دلو بَدم؛ نی نحکو بار این باید

 !کردم نی برابرش چندین نباید نن است؛ زیاد خَدش نشکالت

 ...کردم کردن تایپ بٌ شرٍع
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 از پات نیستو نتنفر کس يیچ از نتنفرم تَ از کٌ انقدر بدى؛ پیام نٌ بزن زنگ نٌ نن بٌ دیگٌ"
 !" بیرٍن بکش زندگیو

 چند از بعد بگیرم؛ گرم اب دٍشی تا برداشتو قدم حهام سهت بٌ ٍ کردم ريا تخت رٍی را گَشی
 . اندم بیرٍن ٍ پیچیدم تنو دٍر را حَلٌ دقیقٌ

 !دیدم را نیها شهارى ٍ برداشتو را تلفن کرد جلب را ام تَجٌ تلفن، زنگ صدای

 دارد را این درخَاست اٍ ٍ است اندى نن برای نیها طرف از پیام بیست کٌ دیدم انا، کردم؛ قطع
 .ديو را اٍ بٌ دادن تَضیح فرصت نن تا

 !ديد؟ تَضیح خَايد نی را چیزی چٌ

 !رفت؟ ٍ کرد ريا رنگین درٍغ يزار با را نن رحهانٌ بی چطَر کٌ این

 !ديد؟ تَضیح خَايد نی را این

 !کرد خَرد يهٌ نقابل را نن چگَنٌ کٌ این

 ديو پیام اٍ بٌ دٍبارى شدم نجبَر

 !" نردی برام تَ بردار سرم از دست بدی تَضیح نیخَای رٍ چی"

 !باشد نشستٌ تلفن پای کٌ انگار داد را جَابو کٌ نکشید دقیقٌ بٌ

 !"خَنتَن در دم بیام نجبَرم نذاری اگٌ"

 برام يو ای خَنٌ کردی حقو در کٌ نانردی با تَ نگٌ:»گفتو خَد با لب زیر زدم نیشخندی
 !«گذاشتی

 !نیها بخاطر يو ان شَم رٍ بٌ رٍ عصبانیتش ٍ پدرم با دٍبارى خَاست نهی ٍجٌ يیچ بٌ دلو

 در دنج ای کافٌ در اٍ دیدار بٌ تا خَاست نن از انا برٍد ٍ بزند را حرفش تر زٍد خَاستو اٍ از
 !برٍم طًران

 !خَدنان قدیهی کافٌ يهان
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 !چرا؟ دانو نهی

 !اند خَشو بزنو اٍ بٌ را ام نگفتٌ يای حرف ٍ شَم رٍ بٌ رٍ اٍ با کٌ این از انا

 .بزنو اتش را اٍ تا است نن نَبت بار این شاید

 .شد تنظیو شب يشت ساعت انرٍز عصر برای قرارنان ٍ شد تهام نا نکالهٌ «ای باشٌ:»گفتن با

 کردم تن بر سادى ٍ اراستٌ لباسی گذاشتو؛ باز ٍ کردم؛ خشک را نَيایو ٍ گذاشتو کنار را تلفن
 .جین شلَاری ٍ سفید نخی پیرين

 با ٍ کردم تعجب بَد شدى چیدى عالی ای سلیقٌ با کٌ نیزی ٍ اراز دیدن با اندم؛ پایین نايار برای
 از بچگانی ذٍق با ٍ شدم نزدیک اٍ بٌ داشت؛ لب بر نلیح لبخندی کردم؛ نگاى اراز بٌ گرد چشهانی

 کردم تعریف اش سلیقٌ ٍ اٍ

 !شدی؟ نًربَن اینجَری تَ اٍندى در طرف کدٍم از افتاب. شدى عالی نیز اراز ٍای-

 رٍی. بنشینو تا کشید عقب بٌ برایو را صندلی ٍ کشید نَيایش بٌ دستی داد سر ای خندى تک
 .رٍیو بٌ رٍ يو اراز نیشستو؛ صندلی

 .بَد نیز رٍی يو دیگر بشقاب سٌ اراز ٍ نن بشقاب جز بٌ انداختو نگايی نیز بٌ

 زدم لب ٍ زدم اٍ بٌ چشهکی ٍ دادم تکان يَا در را دستو

 چیٌ؟ جریان-

 .«دالرام داریو نًهَن:»گفت اند نزدیکو ٍ تبرخَاس جا از اراز

  گشَدم لب دادم تکان را سرم

 .شدی تیپ خَش چقدر دیدم-

 !«بَدم تیپ خَش:»گفت ٍ زد نهایی دندان لبخند

 .پَش خَش يهیشٌ است؛ نن جذاب نرد اٍ
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 را تَجٌ رنگش قرنز کتان شلَار ٍ داشت زیبایی يهخَانی سفیدش پست با اش نشکی پیراين
 . کرد نی لبج بیشتر

 یعنی خَردم جا کهی گرفت؛ را يایو چشو سر پشت از کسی بَدم؛ دٍختٌ چشو اراز بٌ کٌ حالی در
 !يستند صهیهی اند ى ندید حال بٌ تا کٌ ننی با حد این تا اراز يای نًهان

 ارام صدای با ٍ اٍرد گَشو کنار را سرش داشت؛ نرنی دستان چٌ گذاشتو؛ دستش رٍی را دستو
 گشَد لب

 !کیو؟ نن گفتی اگٌ-

 فریاد بَد شدى خَشحالی سر از جیغ بٌ تبدیل کٌ صدای با کنو  گریٌ خَشحالی از بَد ناندى کو
  کشیدم

 !اینجایی تَ نهیشٌ باٍرم خدا ٍای بارانا -

 !شد نی سرازیر يایو چشو از کٌ بَد شَق اشک ٍ گرفتو اغَش در را اٍ نحکو

 برگرداندم را سرم ٍ اندم خَدم بٌ تر اشنا صدای با

 !بذار نن برا يو رٍ یکهش شد تهَم خَايرم دیگٌ بسٌ-

 !است ایستادى نقابلو ناى چند از بعد یسنا شَد؛ نهی باٍرم

 گریٌ اغَشش در ٍ گرفتو اغَش در را یسنا بَد؛ عالی حد از بیش نن قلب برای اراز سَپرایز این
 !بَد کردى سخت برایو را کشیدن نفس يق يق کردم؛

 ٍ گرفتو  قاب را صَرتش دستو با بَسیدم را اش پیشانی ٍ بردم فرٍ نَيایش نیان را دستو
  زدم لب لب زیر ارام چسباندم اش پیشانی بٌ را ام پیشانی

 .بَد شدى تنگ برات دلو قشنگو خَاير برم قربَنت-

  گرفت دست در را حرفو ادانٌ داد؛ قرار صَرتو رٍی را دستش ٍ زد نهایی دندان لبخند

 .دلی بَد شدى تنگ برات دلو ننو-
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 اغَشش از

 اٍ از ارام لب زیر اٍردم گَشش نزدیک را سرم کردم دعَت خَد اغَش بٌ را اراز ٍ اندم بیرٍن
 کردم تشکر

 .ازت نهنَنو ٍاقعا بَد عهرم يدیٌ بًترین اراز-

  لب زیر مارا. کرد پا بٌ غَغایی دلو در باز زد؛ گردنو بٌ ای بَسٌ تک برد فرٍ گردنو در را سرش

 «نَندى خَبش قسهت نشدى تهَم ينَز سَپرایزم:»گفت

 شدى گرد تعجب از يایو چشو شدم خیرى رنگش شب چشهان بٌ ٍ گذاشتو صَرتش رٍی را دستو
 ...برگرداندم را سرم گرفتو؛ را نگايش دنبال بارید نی شیطنت اراز چشهان از ٍلی بَد

 . رفت نی ضعف نگاى ان برای دلو کرد؛ نی نگاى نرا نعصَنش چشهان با است نن جان ارام اٍ

 بٌ دل این چقدر کنو گریٌ اغَشش در سیر دل یک ٍ بگیرم اغَش در را نادرم خَاست نی دلو
 آغَشش در را خَدم ٍ کردم تندتر را يایو قدم. شد نن نجات فرشتٌ يو باز نادرم بَد اندى تنگ

 را صدا این دیگر کردم نی فکر دادم َشگ قلبو صدای بٌ ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی را سرم کردم گو
 !شنَم نهی

 .زندگی برای بَد ای بًانٌ تنًا نادرم

 این نن. گذارد نی ناى چندین ام دیدى را اٍ کٌ باری اخرین از بَد؛ شدى شدى شکستٌ ٍ پیر چقدر
 کاش. داد نی ازار نرا چشهش گَشٌ يای چرٍک ٍ چین کردم پیر را اٍ نن کردم نادرم با را کار

 نحال انا ببخشد نرا بتَاند تا داشت نًربان دل یک نادرم نحل يو اٍ کاش بَد؛ اینجا درمپ
 !است

  داد نی ازار را قلبو نیلرزید کٌ نادرم صدای

 دالرام دخترم-

 اندم؛ بیرٍن اغَشش از بَد؛ شدى تنگ نادرم زبان از دخترم کلهٌ شنیدن برای دلو چقدر کٌ اى
  زدم لب بغض با  گذاشتو ام سینٌ رٍی ٍ گرفتو را دستش کاشتو اش گَنٌ رٍی نحکو بَسٌ
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 !نیزنٌ تَ ٍاسٌ اینجا نانانو-

  برگرداند خَد بٌ نرا اراز صدای

 .دلتنگی رفع ٍ صحبت برای زیادى ٍقت کرد یخ غذا نیز، سر بشینید لطفا-

 گشَد لب داد تکان سری نادرم

 .پسرم نرسی-

 بٌ را بارانا ٍ یسنا ٍ نادرم دستش با ٍ زد کند نی ٍیران را دل کٌ نها دندان لبخنديای ان از اراز
 .کرد يدایت نیز سهت

 در کابینت از یک بٌ یک را يا لیَان اراز. رفتیو اشپزخانٌ سهت بٌ ٍ کردیو عذرخَايی جهع از اراز با
  برگردد نن سهت بٌ تا زدم صدا را اٍ اٍرد؛ نی

 یقٌ بٌ دستی ٍ کردم پر را بینهان فاصلٌ يایو قدم اب داد؛ تکٌ کابینت بٌ ٍ داد نن بٌ را رٍیش اراز
 زدم لب زد نی نج ان در خندى کٌ لحنی با ٍ کشیدم پیراينش

  يا شَيرت ٍقت دیگٌ-

 !نداشت را تَانش انا کند کنترل را ان اخو با داشت سعی کٌ لبخندی

 لب شنیدم نی زٍرب خَد کٌ صدایی با بَسیدم؛ ارام را لبش گَشٌ ٍ کردم نزدیک لبانش بٌ را لبو
 گشَدم

 ... نهیدٍنو اراز نرسی-

 از صبح تا شب يات بَس با بعدا بعد، برای بهَنٌ تشکرات:»گفت گذاشت لبو رٍی را دستش
 !بیا در خجالتو

 .«نیشن ناراحت اینا نانان پیش بریو االن

 .افتاد راى بٌ نیز سهت بٌ گرفت دست در را يا لیَان چشهکی، با ٍ بَسید را ام گَنٌ

 !شدم نتَجٌ ٍاضح را حرفش این نعنی
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 !کنیو؟ صبح را شب يایو بَسٌ با کٌ بَد این اش خَاستٌ ٍ بَد نن با دلش يو اٍ یعنی

 .چسبید نن بٌ غذا این چقدر کردم؛ نیل نیز یک سر عزیزانو با را نايار ٍقت چند از بعد

 !انداخت نی دٍر چندان نٌ ای گذشتٌ یاد نرا نیز، سر بلند يای خندى

 این از لذتی يیچ لحظٌ ان بَدم؛ عزیزانو بلند يای خندى شايد ٍ بَدم نشستٌ نیز سر ارام نن
 !نبَد باالتر

 بَدم سادى چقدر اینکٌ کرد؛ نهی ريا ای لحظٌ نرا کٌ گذشتٌ حسرت بَد؛ يهراى بغض با کٌ نگايی

 !پاشاندم يو از را صهیهی جهع این خَدم دستان با خَدم

 ير کٌ بَدند لجَج انقدر يا اشک این انا، ٍ شَد يایو اشک ریختن از عنان تا کشیدم عهیق نفس
 !کنند خیس را صَرتو بَد نهکن لحظٌ

 .بداند را چشهانو در اشک، دلیل خَاست صَرتش حرکات با ٍ بَد شدى حالو نتَجٌ اراز

 .بَد لبخند فقط جَابش انا

 !بَدند گذاشتٌ نسابقٌ يو با ساعت يای عقربٌ کٌ انگار

 .گذشت نی زٍد خاصی طَر بٌ ساعت عزیزانو ارکن در

 !بَد رسیدى نادرم تنو، پارى با خداحافظی ٍقت

  شَد؟ نی نگر انا کرد؛ نی ایست لحظٌ يهین در زنان رفت نهی جلَ يا ساعت این کاش

 . بزنند سر نن بٌ دٍبارى تا گرفتو قَل انًا از

 !است شدى تنگ برایشان دلو نرفتٌ ينَز

  رٍی چشهانو از اشک در شدن کَباندى صدای با

 ٍ گرفت؛ قرار ام شانٌ رٍی اراز دست. دادم فشار يو رٍی را چشهانو اند؛ فرٍد خانٌ چَبی کفپَش
 گفت" دالرام باش ارٍم" لب زیر ارام
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  باشو؟ ارام چگَنٌ

 !است نن قلب رفت کٌ اٍ

 !شنیدم نهی را قلبو صدای دیگر داشتو بَدن خالی احساس گذاشتو ام سینٌ رٍی را دستو

 اتاقو بٌ ٍ رفتو باال را يا پلٌ شدم جدا اٍ از لبخند یک با ٍ اٍردم پایین ام شانٌ رٍی از را اراز دست
 .داد نی نشان را يشت بٌ ناندى ساعت نیو ساعت انداختو ساعت بٌ نگايی اٍردم؛ پناى

 صدای. کردم تدعَ صَرتو بٌ را نلیح، ارایشی ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی ایستادم ایینٌ نقابل
 «بفرنایید:»گفتن با کرد جلب را ام تَجٌ در تقٌ

 در را دستش بَد؛ شدى ست زیبا اش نشکی اسکی یقٌ بافت با سفید کت شد؛ اتاق ٍارد اراز
  زد لب ٍ برد فرٍ جیبش

 .برنیگردم اینا دى ساعت شب دارم قرار رضایی خانو با نیرم دارم نن-

 شب يای چشو بٌ ٍ دادم فشار نحکو را اش نردانٌ دست مایستاد نقابلش ٍ دادم تکان را سرم
 گشَدم لب ٍ شدم خیرى رنگش

 .کنو جبران چجَری نهیدٍنو ٍاقعا اراز نرسی انرٍز بابت-

 .«دلو عزیز نکردم کاری:»گفت ٍ زد ام بینی بٌ انگشت با ٍ زد نهایی دندان لبخند

 بَدم؟ عزیز برایش بَدم؟ اٍ دل عزیز ٍاقعا نن

 .پیچید  نی گَشو در صدایش ينَز انا رفت؛ ٍ گرفت را رايش خداحافظی با ٍ کرد باز را در

 !دلو عزیز

 خانٌ از تا گرفتو دست در را کیفو کردم ست ام نشکی پالتَ با را قرنز شال ٍ رفتو کهد سهت بٌ
 .گرفتو تهاس اژانس با ٍ برداشتو را کلید برٍم؛ بیرٍن

 !ٌن یا ام گرفتٌ درستی تصهیو دانستو نهی

 ! ديو کايش را دلو سنگینی از ٍ بگَیو؛ اٍ بٌ را يایو حرف باید انا
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 نقابل بار اخرین برای ٍ برداشتو قدم در سهت بٌ نَشیدم؛ را ان از کهی ٍ برداشتو اب لیَان یک
 .کردم پا را يایو پَت. کشیدم يایو لب رٍی را خَنی قرنز رژ. ایستادم ایینٌ

 .ببیند را ام خستگی خَاست نهی دلو بَدم شادتر نن از بعد کند فکر بگذار

 .بديو دست از اراز کنار را ارام ٍ زیبا زندگی این خَاست نهی دلو

 !نیها يهچَن ارزش بی نَجَدی بخاطر يو ان

 .کردم نی رٍشن اٍ با را تکلیفو باید

 . کرد نی خَدنهایی دستو کف يا، ناخن جای کردم نشت نحکو را دستو

 شدم خیابان ٍارد ٍ رفتو پایین اسانسَر با

 .دادم رانندى بٌ را ادرس ٍ کردم باز را در

 کردم ارسال اراز برای پیانی ٍ اٍردم بیرٍن کیف از را تلفنو بَد؛ سنگین ترافیک

 ." نشَ نگران نیستو دیدی اٍندی اگٌ بزنو قدم یکو بیرٍن اٍندم نن اراز"

 نجبَر حال بَدم نگفتٌ درٍغی اراز بٌ حال بٌ تا کٌ ننی. بَدم شدى بلد را گفتن درٍغ خَب چقدر
 .بگَیو درٍغ اٍ بٌ بَدم

  شدم اراز پیام نتَجٌ دستو لرزش از

 خَاندم را پیام ٍ کشیدم صحفٌ رٍی را انگشتو

 !خبر بی چٌ"

 ." باش خَدت نَاظب فقط باشٌ

 ایستاد؛ حرکت از ناشین اریا کافٌ نقابل بعد  دقیقٌ چند گذاشتو؛ کیفو در را تلفن ٍ ندادم جَابی
 .برداشتو قدم کافٌ سهت بٌ کردن حساب از بعد ٍ شدم پیادى ناشین از

 .داد استرس بٌ را خَد جای ارانو، حال
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 ٍ بَد کَر ٍ سَت کافٌ کردم؛ باز را در. دادم فشار يو رٍی را يایو چشو ٍ دادم قَرت را ديانو اب
 !ادم از خالی

 نیز زٍی را دستش ٍ بَد انداختٌ پایین را سرش ٍ. بَد کردى انتخاب را کافٌ اخر نیز يهیشٌ نحل
 .کشید نی

 !است کردى یخ يایو دست استرس از اینجا کٌ نن برعکس دقیقا نشستٌ، ارام چقدر

 يیچ کٌ ای ایندى از. کردیو يا صحبت کافٌ این در نیز این سر بايو چقدر افتادم؛ خاطراتهان یاد
 !کند نی بارانی را ایوي چشو يایش حرف ينَز زدیو؛ حرف نشد ساختٌ ٍقت

  شد؟ چٌ

 ! کرد ريا رٍیا يهٌ ان با را نن کٌ شد چٌ بارى یک بٌ

 !ديد تَضیح خَايد نی را چیزی چٌ

 .شد زنٌ زم گَشو در صدایش ناخداگاى

 کردند عبَر چشهانو نقابل از فیلو یک يهانند تصاٍیر ٍ

 خَب کارت اقای نیگی کنی نی سلَ ٍ خَدت استقبالو، نیای پسرم دٍتا با تَ خَنٌ نیام نن نحال-
 !رفت؟ پیش

 شد؟ چٌ شادی يهٌ ان خندى؟ يهٌ ان شد چٌ

 !کرد را کار این نا با نیها چرا

 پايایو. کردم پاک را اشکو دستو با سریع. کرد پیدا ریختن برای را خَد راى باالخرى لجَج اشک
 يو انقدر.  زدم لب بٌ دینیشخن ٍ انداختو پایین را سرم اندنو؛ از شدم پشیهان بَد؛ شدى سست

 !نیستو قَی کنو نی فکر کٌ

 ابرٍيایش کردم نگاى صَرتش ٍ برگشتو. شد رفتن از نانع صدایش انا، گذاشتو در رٍی را دستو
 بٌ کٌ بَد؛ خَن انقدر نن دل انا بَد؛ شدى خیرى صَرتو بٌ يهیشٌ از تر نظلَم ٍ بَد دادى باال را

 !داد ینه ٍا يایش نهایی نظلَم از یک يیچ
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 زدم لب بلندی نسبتا صدای با ٍ ایستادم نقابلش کردم يایو قدم برداشتن بٌ شرٍع حرص با

 داری؟ نهی بر سرم از دست چرا-

 کردى رزٍ را کافٌ نیزيای کل است؛ نکردى ترک را عادتش يو ينَز. شکست را کافٌ سکَت صدایو
 !داشتو يراس اٍ با بَدن تنًا از نن ٍ باشیو تنًا تا بَد

 ٍ کند نگاى را نن نیهای نباشد کسی تا خَاست؛ نی را نیها با بَدن تنًا لحظٌ یک دلو بَد نانیز
 !کنو تحهل را اٍ تَانو نهی يو شًر این يیايَی در حتی االن

 .«بزنیو حرف بشین باش ارٍم لطفا:»گفت ارام ٍ داد تکان ارانش نشانٌ بٌ را يایش دست

 !«نَندى؟ يو حرفی نگٌ:»گفتو تهسخر با ٍ کردم يایو لب نًهان را زيرخندی ٍ دادم تکان سری

  کرد تکرار را حرفش دٍبارى. است شدى کالفٌ کٌ بَد نعلَم صَرتش حرکات از

 !بشین لطفا-

 زدم لب ارانی بٌ ٍ کردم پیادى صَرتش رٍی را نفسو ٍ شدم نزدیک اٍ بٌ قدم یک

 !کن التهاس-

 با نن ٍ داد؛ باال را ابرٍیش تای یک ٍ شد خیرى رنگو شب يای چشو بٌ رنگ عسلی گَی دٍ ان با
 . کردم نی نگايش ننتظر ٍ بَدم شدى خیرى اٍ بٌ نیشخند یک

 !«کنو نی التهاس:»گفت ارام لب زیر

 دادم جَاب ارانی بٌ ٍ اٍردم گَشش نزدیک را سرم

 !بگَ بلندتر گفتی چی نشنیدم-

 !داشتو دٍست را شدنش خَرد ینا فشرد؛ يو رٍی يایش چشو ٍ داد بیرٍن حرص با را نفسش

 !کرد يا خیابان اٍارى را نن رفتنش با کرد خَرد را دالرام را غرٍرم کرد خَرد نرا اٍ

 .کنو خَرد را اٍ تا باشد نن نَبت شاید حال
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  زد لب قبل از تر بلند بار این

 !کنو نی التهاست-

 .نشستو نیز سر ٍ زدم بخشی رضایت لبخند

 .بَدم شدى شیشٌ رٍی باران قطرات بٌ خیرى نن ٍ بَد پَشاندى شیشٌ را کافٌ دٍر تا دٍر

 کردى بپا دلو در خَدش کٌ بَد اتشی این کردم؛ نگايش ننتظر ٍ گذاشتو نیز رٍی را يایو دست
 !بَد

 !کنو خانَش را دلو اتش کردنش خَرد با يایو حرف با خَاستو نی نن ٍ

 کرد صدایو ارام ٍ اٍرد دستو نزدیک را دستش

 م؟دالرا-

 .کردم نگاى يایش چشو در نیز، رٍی خیر نیو ٍ شدم بلند جایو از ٍ برداشتو نیز رٍی از را دستو

 !بخَانو تَانستو نی را التهاس يایش چشو در

  گشَدم لب نها دندان نیشخندی ٍ رحهی بی با

 !نزن صدا ٍ نن اسو دیگٌ-

 !بزنٌ صدا ٍ اسهو دارى حق ارازم فقط

 !بَد نشدى حرفو نتَجٌ کٌ گاران کرد؛ نی نگايو تعجب با

 «کیٌ؟ اراز ارازت؟:»گفت ٍ داد باال را يایش ابرٍ

 دادم جَاب ارانی بٌ ٍ کردم تر نزدیک را خَدم ٍ دادم سر ای خندى تک

 يستو ازار عاشق ٍ کردم ازدٍاج دٍبارى نن نهیشی نن نزاحو دیگٌ يو تَ شَيرنٌ، اراز-

 !بزنٌ بًو عشقو از پر گیزند  نهیدم اجازى ای دیگٌ خر يیچ ٍ تَ بٌ

  ٍ کشیدم رخش بٌ را يایو دندان ٍ زدم لبخندی
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 پشت از را دستو برداشتو؛ قدم در سهت بٌ ٍ شدم جدا اشکش پر چشهان ٍ اٍ از ٍ زدم چشهکی
 .برگرداند را نن ٍ کشید

 نن بٌ ٍ دستت" زدم نی فریاد کٌ طَر يهان ٍ کشیدم، بیرٍن دستش از عصبانیت با را دستو
 !" نزن

  ٍ ایستاد نقابلو اٍردم؛ پایین صَرتش رٍی ٍ اٍردم باال را دستو

 زد لب زد نی نَج ان در بغض کٌ صدای با ٍ ریخت يایش چشو از اشک

 ...دالرام-

 .کردم صحبت بٌ شرٍع نحکو ٍ گذاشتو يایش لب رٍی را انگشتو

 !نیار زبَنت بٌ ٍ نن اسو ٍقت يیچ دیگٌ-

 !ٍقت يیچ

 را لبخند کردم؛ نی بَدن خالی احساس کشیدم؛ عهیق نفسی اندم؛ بیرٍن کافٌ از ٍ برگرداندم رٍ
 .برگردم خانٌ بٌ تا دادم تکان تاکسی برای را دستو ٍ کردم يایو لب نًهان

 کرد؛ نی دلچسب را يَا باران نو نو افتاد؛ حرکت بٌ ناشین ٍ دادم را ادرس ٍ شدم تاکسی سَار
 رٍی را دستو بگیرم؛ تهاس اراز با تا اٍردم در کیفو از را لفنوت خَاست؛ نی یار با را زدن قدم دلو

 رخت دلو در کٌ انگار شدم نگران اراز طرف از پاسخ بی يای تهاس دیدن با کشیدم گَشی صحفٌ
 !شستند نی

 برد فرٍ شَک بٌ را نن اراز صدای نتَالی بَق چند از بعد کردم؛ لهس را اراز شهارى

 کجایی؟-

 دادم جَاب ارانی بٌ ٍ گرفت را ٍجَدم تهام استرس ناخداگاى نیلرزید؛ عصبانیت از کٌ صدای

 .خَنٌ نیام دارم گرفتو تاکسی-

 !«خَبٌ:»گفتن با



 www.Novel98.com 111               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !بارید نی ام چًرى از نگرانی. بَد شدى پا بٌ غَغایی دلو در.   کرد قطع را تهاس

 دنیا يهٌ انگار ٍ رٍد ینه جلَ ساعت نَاقع اینطَر يرچند کند؛ زیادتر را سرعت تا خَاستو رانندى از
 !ديند نی يو دست بٌ دست تَ، دادن دق برای

 چقدر بَدند؛ کردى لج نن با ساعت  عقربٌ کٌ انگار کردم؛ نی نگاى ساعت بٌ بار یک دقیقٌ چند ير
 !بَد شدى تر طَالنی نسیر

 ... بَد اراز رفتار درگیر فکرم تهام نن ٍ

 نقابل ٍ رفتو باال یکی ٍ دٍتا را يا پلٌ بخشیدم؛ سرعت يایو قدم بٌ ٍ کردم باز را ناشین در
 استرس از شدم؛ اسانسَر ٍارد فشردم؛ يو سر پشت بار چند را اسانسَر دکهٌ ٍ ایستادم اسانسَر

 .بَدم گرفتٌ ضرب زنین رٍی پایو با

 باز را در کنو؛ باز را در کلید با تا ایستادم در نقابل شدم؛ خارج اسانسَر از سرعت با ٍ شد باز در
 يایش قدم با داشت ٍ بَد کردى قفل بًو پشت از را دستش کٌ اراز دیدن با شدم خانٌ ٍارد. کردم
 بَد کردى پرت سالن ٍسط را کتش ٍ بَد زدى باال را يایش استین کردم؛ تعجب کرد نی نتر را خانٌ

 زدم لب ٍ برداشتو قدم طرفش بٌ ترس با

 شدى؟... زی... چی... ز... ا... ر... ا-

 !بَد خَردى گرى بًو ابرٍيایش عصبانیت از

 را پشتش داد بیرٍن را نفسش ٍ گذاشت صَرتش رٍی را دستش ٍ شدى خیرى نن بٌ خشو با ٍ
 .کرد نن بٌ

 ٍ بَد گرفتٌ دستش در را قلبو کٌ انگار کشت؛ نی نرا ذرى ذرى داشت عصبیش، يای حالت این
 !داد نی فشارش

 را دستو دستش، با ٍ برگشت طرفو بٌ گذاشتو؛ اش انٌش رٍی را دستو ٍ برداشتو قدم طرفش بٌ
 .زد پس
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 ارانش ان از دیگر ٍ بَدند کشیدى اتش بٌ را سیاى گَی دٍ ان کٌ انگار بَد؛ شدى نتَرم گردنش رگ
 بٌ شرٍع داشت نرفتنش باال بر سعی کٌ صدایی با ٍ داد فشار يو رٍی را يایش دندان نبَد؛ خبری

 کرد صحبت

 دالرام؟ َدیب کجا عصر انرٍز-

 با بگَیو چٌ بَدم ناندى کردم؛ جهع را خَدم کهی کرد؛ نگايو ننتظر ٍ زد کهرش بٌ را دستش
 .«نیزنو قدم نیرم کٌ گفتو:»گفتو لرزید نی ترس از کٌ صدای

 !بَد بدتر يو نار زير از زيرش کٌ زد زيرخندی

 بٌ را يایش قدم ٍ اٍرد باال ار سرش اراز. گرفتو دندان بٌ را لبو استرس از انداخت؛ پایین را سرش
 !داشتو نی بر عقب بٌ قدم یک يو نن اٍ قدم ير با ترس از برداشت سهتو

 داد جَاب لبش بر خند نیش يهان با

 دیگٌ؟ نطهئنی-

 صَرتو رٍی نحکو ٍ اٍرد باال را دستش کشید يو در را اخو دادم؛ تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم
 !اٍرد پایین

 جیب از را تلفنش. اند پایین يایو چشو از اشک ٍ افتادم زنین ٍیر صَرتو ضربٌ شدت از
 .گرفت صَرتو بٌ رٍ ٍ اٍرد بیرٍن شلَارش

 را قلبو کٌ انگار کشید رخو بٌ را بَد شدى گرفتٌ بارانی يای شیشٌ پشت از کٌ نیها ٍ نن عکس
 !گذاشت يایش زانَ رٍی را دستش ٍ کرد پرت نبل رٍی را تلفنش بَدند زدى اتش

 !کردم؟ چٌ نن

 !کردم چٌ ام زندگی نرد با نن

 !بَدم اٍردى در زانَ بٌ را اٍ

 !کشید اتش بٌ بارى یک بٌ را ٍجَدم تهام الَدش بغض صدای

 !سَزاند نی را دلو رنگش شب يای چشو اشک
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 !بَدم کردى بازی نرد یک غیرت با ناخَاستٌ نن

 زد فریاد رگٌ دٍ صدایی با

 ! ننی زن تَ دالرام-

 !ننی زن تَ ندارى فرقی اقعیشٍ یا سَری

 !لعنتی؟ نیست حالیت چرا

 اعتهاد بًش بازم تَنستی چطَر نانَس؟ بی نرتیکٌ اٍن پیش برگردی دٍبارى باز تَنستی چطَر
 !بدى جَاب تَنستی چطَر دالرام؟ کنی

  بگَیو؟ کٌ داشتو چٌ

 از تَ، از تا رفتو بگَیو اٍ بٌ خَاست نی دلو بَد؛ يایش سَال برای جَاب تنًا يایو چشو اشک
 !بگَیو برایش تَ بٌ عشقو

 !ام شدى تر خَشبخت نن اٍ از بعد کٌ بفًهد تا

 ...يایش چشو بٌ کردم نگاى صَرتش بٌ

 !دیدم صَرتو قرنزی رٍی را نگايش رد

 !...است نًربان يو ينَز

 .رفت باال يا پلٌ از ٍ انداخت پایین را سرش

 !گریستو خَدم حال بٌ گذاشتو وصَرت رٍی را دستو ٍ نشستو يایو زانَ رٍی

 يقو يق صدای کردم؛ خالی سیر دل یک را خَدم ٍ بستو را در برگشتو؛ اتاق بٌ سست پايای با
 لبو رٍی نحکو دستو ایستادم ایینٌ نقابل ٍ اٍردم در را سرم رٍی شال. شکست نی را اتاق سکَت

 !قرنز رژ از شد پر صَرتو کشیدم؛

 !است دادم؛ جان صبح تا کٌ يای شب رفیق کٌ تختی اٍردم؛ پناى تخت بٌ

 !بَد شدى عادی انر یک برایو بالشتو خیسی
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 ...زد نی يو در را اتاق سکَت کٌ نَزیکی ٍ

 بشین کنارم لحظٌ چند فقط"

 يهین تنًا کَتاى رٍیای یٌ

 ٌِ  شدى این نن ارزٍيای ت

 ٌِ  !ببین رٍ نا ارزٍيای ت

 بشین کنارم لحظٌ چند فقط

 کن گَش نن بٌ لحظٌ چند فقط

 جًان تَ نن غیر احساسیُ  ير

 !کن فرانَش لحظٌ چند ٍاسٌ

 

 عهر یٌ لحظٌ چند يهین برای

 بگیر نن از ٍ دنیام سًو يهٌ

 بساز نن با رٍ رٍیا یٌ این فقط

 ...بگیر نن از ٍ آرزٍيام يهٌ

 عهر ی لحظٌ چند يهین برای

 بگیر نن از ٍ دنیام سًو يهٌ

 بساز نن با رٍ رٍیا یٌ این فقط

 ...بگیر نن از ٍ آرزٍيام يهٌ

 کردنت بانگاى فقط کن نگاى

 انداختی رٍیایی چٌ تَ ٍ نن
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 ام راضی ازت ندارم يرچی بٌ

 !ساختی برام زندگیُ  تَاین

 ...بدى زبَنی يو فرصت نن بٌ

 !باختو بًت عهرى یٌ کٌ نن بٌ

 نکن؛ خرابش لحظٌ چند ٍاسٌ

 !ساختو ازت عهر یک کٌ رٍ بتی

 ...کن فکر نن بٌ لحظٌ چند فقط

 !کنٌ نی عَض رٍ چی لحظٌ نگَ

 عهر یٌ برای لحظٌ چند يهین

 !کنٌ نی عَض زندگیهَ يهٌ

 عهر یٌ لحظٌ چند يهین برای

 !بگیر نن از ٍ دنیام سًو يهٌ

 بساز نن با رٍ رٍیا یٌ این فقط

 !بگیر نن از آرزٍيانَ يهٌ

 عهر یٌ لحظٌ چند يهین برای

 بگیر نن از ٍ دنیام سًو يهٌ

 بساز نن با رٍ رٍیا یٌ این فقط

 ..."بگیر نن از ٍ ارزٍيام يهٌ

 کاش زد نی فریاد را دلو حرف کٌ انگار

 !را رفتنو دلیل ديو تَضیح اراز برای تَانستو نی
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 کٌ ياست سال را زدن حرف کٌ انگار گرفت نن از را زدن حرف اجازى عصبانیتش، ، گلَیش بغض انا
 !باشو کردى فرانَش

 ...بشنَم را يایش قدم صدای اٍند بیرٍن اتاقش از اگر تا بَدم زدى خیهٌ در کنار

 !داشت نی ٍا تپیدن بٌ را قلبو يو صدا يهین حتی

 برایش دلو فًهید نی کاش ببینو؛ تَانو نهی را اٍ حتی نن، ٍ گرفتٌ سکَت رٍزى کٌ است رٍزی چند
 !است شدى تنگ اندازى چٌ بٌ

  کردى تنظیو طَری را ٍرٍدش ٍ خرٍج ساعت

 گیرد نی نادیدى نرا انچنان شَم؛ نی چشو در  چشو اٍ با کٌ يای ٍقت ٍ ببینو؛ را اٍ بتَانو تر کو کٌ
 !ندارم را بَدن زندى احساس کٌ

 !بگذرم يا ادم از راحت اراز نحل تَانستو نی يو نن کاش

 !ندارم را جدید اراز این ٍ دٍری این طاقت دیگر انا ام پذیرفتٌ را اشتبايو

 ...بکشد فریاد سرم کاش کند؛ نی نابَد یشترب نرا سکَتش این

 !کند نی نابَد صدا بی ٍ ارام ارام را نن اراز سکَت این انا

 !ديو نی گَش يایش قدم صدای بٌ ٍ نشینو نی اتاق در پشت نن ٍ گردد برنی خانٌ بٌ يا شب

 فقط ستو؛پر نی را اٍ عاشقانٌ کٌ نردی از سًهو تهام کٌ نن کنو نی حبس ام سینٌ در را نفس ٍ
 !است يایش قدم صدای

 !نهیبینو يو نیز سر را اٍ دیگر حتی

 صحبت اراز با کٌ داشتو این بر تصهیو بَدم؛ شدى خستٌ بینهان اندى پیش ٍضعیت ٍ رفتار این از
 سهت بٌ کٌ شنیدم نی را يایش قدم صدای اند خانٌ بٌ کٌ بَد شب دى بٌ نزدیک ساعت کنو؛

 کهی ایستادم ایینٌ نقابل گذشت؛ سخت برایو سال چند قدر بٌ زرٍ چند این داشت؛ برنی اتاقش
 .اندم بیرٍن اتاق از ٍ کردم نرتب را خَدم
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 دیگر نن انا نشنیدم؛ صدایی زدن در از بعد کشیدم؛ دست برداشتن قدم از اراز اتاق در پشت
 طرفو بٌ بَد؛ نشغَل پیراينش دکهٌ با اراز شدم؛ اتاق ٍارد ٍ کردم باز را در بَد شدى تهام صبرم

 زدم لب ٍ کردم قفل بًو را دستانو ٍ انداختو پایین را سرم کرد نگايو اخو با ٍ برگشت

 .نیکنی عَض لباس داری نهیدٍنستو اتاق داخل اٍندم يهین برا نشنیدم صدایی نن ببخشید-

 را دلو ٍ کشید رخو بٌ را اش نردانٌ يیکل ان اٍرد؛ در را پیراينش ٍ کرد باز را پیراينش يای دکهٌ
 داد جَاب اش نردانٌ دار خش صدای با لرزاند

 !بیرٍن برٍ-

 کنارم يهیشٌ کٌ اٍ نداشتو؛ را اراز طرف از نًری بی يهٌ این طاقت زد حلقٌ يایو چشو در اشک
 !ایستادى نقابلو حال بَد

 لب تر بلند صدای با ٍ برداشت طرفو بٌ قدم چند اراز کنو؛ کنترل را بغضو تا کشیدم عهیقی نفس
 گشَد

 !گفتو؟ چی نشنیدی-

 در را نًربانی ان دیگر کردم؛ نگاى زد نی برق اتاقش تاریکی اٍج در کٌ رنگش شب يای چشو بٌ
 !بَدم خَدم نقصرش ٍ دیدم نهی يایش چشو

 !نبَد کردنش لهس بٌ نیاز کٌ سرد انقدر بَد دادى بَدن سرد ٍ دلی سنگ بٌ را جایش اراز نًربانی

 !شد نی سردم اٍ رفتار از نن کٌ بَد شدى تفاٍت بی ٍ ردس انقدر اراز رفتار

 .«لطفا بزنیو حرف يو با بذار اراز:»گفتو ارام ٍ دادم قرار یش بازٍ رٍی را دستو

 داد جَاب تلخ ای خندى با ٍ رفت راى قدنی چند برگرداند؛ را رٍیش ٍ کشید را دستش

 !نَندى؟ يو حرفی نگٌ-

 !دالرام بیرٍن برٍ

 ... تَانستو نهی انا بگیرم اغَش در را اٍ پشت از خَاست نی دلو رداشتوب قدم سهتش بٌ
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 !کرد نی دیَانٌ نرا بزند پس نرا يو باز کٌ این از ترس

 کردم صحبت بٌ شرٍع ارام صدای با

 ! کنو نشکالتو درگیر این از بیشتر رٍ تَ نخَاستو انا بَد اشتباى کارم نیدٍنو اراز-

 .بخَن ابی يست پیاناش بخدا. ببخشید

 خَرد نرا بیشتر این ٍ داد نی انجام را يایش کار نن بٌ تَجٌ بی نبَدم؛ اتاق در نن کٌ انگار
 !کرد نی

 !کرد پیدا را خَدش راى باالخرى ٍ کردى تار را دیدگانو اشک

 در را شلَارش ٍ کرد تن را اش حَلٌ باشد داشتٌ نن يای حرف ٍ حضَر بٌ تَجًی کٌ این بدٍن اراز
 حهام طرف بٌ پیچید؛ حهام فضای در بخار کرد باز را گرم اب ٍ برداشت قدم حهام سهت بٌ اٍرد؛
 اند حرف بٌ اراز کٌ برداشتو قدم

 بیای؟ يو اینجا نیخَای-

 زدم لب الَد بغض صدایی با ٍ دٍختو رنگش شب يای چشو بٌ را خیسو يای چشو

 !اراز کن گَش حرفو بٌ-

 داد جَاب کشید نَيایش بٌ یدست کالفگی با ٍ بَد شدى کالفٌ يو اٍ

 !بگی داری چی ببینو بگَ دالرام بگَ-

 لب زیر اٍ ٍ دادم؛ نشان اراز بٌ را خَدم ٍ نیها يای پیام اٍردم؛ بیرٍن شلَارکو جیب از را تلفنو
 !کرد يا پیام خَاندن بٌ شرٍع

 تبرداش قدم يایش لباس کهد سهت بٌ ٍ داد فشار يو رٍی را چشهانش اراز ٍ نگذشت کهی
 غرید عصبانیت با داشت؛ برنی را يای لباس ٍ کرد نی باز را کهد در کٌ طَر يهان

 !کحافت عَضی نرتیکٌ نیکشهش-

 ! نیکشهش
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 نگاى شبش رنگ بٌ يای چشو بٌ ٍ کردم قاب را صَرتش يایو دست با ٍ کردم تند قدم طرفش بٌ
  زدم لب التهاس با ٍ کردم

 !شَ بیخیالش خدا رٍ تَ نگفتو چیزی دربارش تَ بٌ کٌ بَد يهین برای خدا رٍ تَ لطفا اراز-

  کشید فریاد ٍ کرد تر تند را اخهش

 !نهیشٌ اصال نهیشٌ-

 !بیاد دستش کار حساب باید

 ٍ بردم فرٍ نَيایش در را دستو کشیدم؛ اغَش در را اٍ نحکو ٍ کردم حلقٌ گردنش دٍر را دستو
 از بَد نشخص گذاشت؛ کهرم رٍی ٍ اٍرد باال ارانی بٌ را دستش اراز بَسیدم نحکو را گردنش

 ! است شدى شَکٌ رفتارم

 ! نبَد نًو برایو چیز يیچ کٌ بَد خراب انقدر نن حال انا

 !را جانو ارام خَاستو نی را اٍ گرم اغَش فقط نن

 !کنو اٍ خرج را يایو عاشقانٌ تهام ٍ بگیرم اغَش در را اٍ خَاستو نی

 !بَد بریدى را انانو يا يق يق این يا اشک این انا

  کردم صحبت بٌ شرٍع يق يق ٍ گریٌ با

 بدم دست از رٍ تَ اگٌ ندارم کسی تَ جز نن نکن رٍ کار این خدا رٍ تَ اراز-

 !کنو چیکار

 !کسو يهٌ رٍ کار این نکن

 !کردم رسَا را خَدم خَدم، کٌ شد چٌ دانو نهی

 !کردم رسَا اغَشش جا، ترین نزدیک در را خَدم

 ...چرخید يهاينگ زبانو با دلو ارب این کٌ انگار



 www.Novel98.com 120               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 کرد زنٌ زم ارام گَشو زیر ٍ برد فرٍ نَيایو در را دستش

 !جَنو ارٍم باش ارٍم باشٌ-

 .کنارتو نهیرم

 !بديد دلدادى نن بٌ ای دٍبارى جان قلبش صدای تا دادم؛ فشار اش سینٌ بٌ را سرم

 !جان؟ ارام

 ! کرد خطاب جانش ارام نرا

 اندم حرف بٌ الَد بغض صدای با

 !نیهیرم بخدا اراز. نکن رفتار اینجَری با دیگٌ-

 داد جَاب ارانش با ٍ کرد؛ نَازش را صَرتو ارام ٍ گذاشت صَرتو رٍی را دستش

 .چشو-

 حهام اب ٍ رفت حهام سهت بٌ نشاند؛ تخت رٍی نرا ٍ کرد يدایت نرا خَاب تخت سهت بٌ ارام
 را خَدش ٍ گذاشت صَرتو رٍی را دستش ٍ نشست کنارم تخت رٍی کٌ نکشید طَلی بست را
 زد لب ارام کرد؛ نزدیک نن بٌ

 ارٍنی؟-

 بَد رٍز چند کٌ لبخندی کرد؛ نًهان لبانش بٌ را خندى دادم؛ تکان نحبت جَاب نشانٌ بٌ را سرم
 !زدم نی اتش اب بٌ را خَدم دیدنش، برای

 .بَسید را گردنو ارام ٍ دکر خو گردنو سهت بٌ را سرش کردم؛ پیدا نَيایو الی بٌ ال را دستش

 گشَد لب اش نردانٌ دار خش صدای با ٍ کرد پاک را يایو چشو اشک

 .ندارم اشکات دیدن طاقت نن نکن، گریٌ دیگٌ-

 !بَدم شدى سیاى گَی دٍ ان تهاشای نحَ نن ٍ کرد نی نَازش را صَرتو دستش با
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 است نهکن لحظٌ ير کردم نی احساس گذاشت؛ يایو لب رٍی ارام را لبش ٍ کرد نتهایل را سرش
 !شَد کندى جا از قلبو

 يهرايیش ارام ٍ دادم فشار يو رٍی را يایو چشو ٍ گذاشتو اش برينٌ سینٌ رٍی ارام را دستو
 .کردم

 اراز دیدم؛ اغَشش در را خَدم اندم؛ خَدم بٌ تا

 با ٍ اٍرد گَشو کنار را سرش. کرد نی نن خرج را يایش عاشقانٌ ارام ٍ بَد زدى خیهٌ نن رٍی بر
 زد لب رگٌ دٍ ٍ ارام صدای

 .خانهو عاشقتو-

 !است؟ شیرین خَاب یک این نکند

 !ام؟ شدى غرق رٍیا در نکند

 ...ارانش از خالی کردم؛ نگاى رنگش شب يای چشو بٌ

 نَازش بٌ ارام را دستش کشید؛  اغَشو در نحکو را اٍ ٍ کشیدم ٍار نَازش کهرش رٍی را دستو
 !يایش دست لهس داشت ارانشی ٌچ. اٍرد در بدنو رٍی

 !کرد خَد بی خَد از را نن اش، نردانٌ قدرتهند بدن با جانو بی تن تهاس

 !...رساند نی احساساسو اٍج بٌ نرا گردنو، رٍ گرنش يای نفس

 را نَيایو دستش با اٍ ٍ بَدم گذاشتٌ اش سینٌ رٍی را سرم نن ٍ بَد کشیدى دراز کنارم ارام اراز
 اٍرد خَدم بٌ نرا دایشص. کرد نی نَازش

 ! نکن کَتايش ٍقت يیچ-

 کردم نگايش گرد يای چشو ٍ لبخند با ٍ گذاشتو صَرتش رٍی را دستو ٍ اٍردم باال را سرم

 دٍستش نن نکن کَتايش ٍقت يیچ نیگو؛ رٍ  نَيات:»گفت ٍ داد تحَیلو نها دندان لبخندی
 .«دارم
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 کرد نجَا را شصدای گَشو کنار ارام اراز ٍ گفتو لب زیر" چشهی"

 نیزنو، گرى-

 ...خیالو در

 نَيایت تار بٌ را داشتنو دٍست تهام

  را، بَدنهان يو با بافو نی ٍ

  شَد، نهی باز کٌ

 !تَ دستان با نگر

 کاشتو؛ اش گَنٌ بر عشق از ای بَسٌ کردم؛ نی احساس دل، تٌ از را خَشبختی

 باشو؛ داشتٌ نقابلو در يو دنیا یک اراز، ٍ باشو نن ام؛ شدى غرق خَشبختی در کردم نی احساس
 !...بَد خَايو دنیا زن ترین خَشبخت نن

_ 

 غو؟ بی ٍ شاد دختر ان شد چٌ ام؟ عاشقانٌ ٍ زیبا رٍزيای ان شد چٌ خَشبختی؟ يهٌ ان شد چٌ

 !شد غو زندگی از نن سًو

 !شَد؟ نهی تهام چرا پس ديو؛ نی جان زندگی این بار زیر ارام ارام نن، ٍ

 !شَد؟ نهی تهام چرا پس ام؛ شدى راضی خَد نرگ بٌ کٌ نن

 ...است سخت باٍرش يو ينَز

 !است سخت برایو گذشتٌ چٌ نن بر دٍسال کٌ این باٍر

 ...يایو چشو در اشک شدى يایو شب ٍ يایو رٍز این کار تنًا

 ...زنستانی جنس از برٍم خَابی بٌ شد نی کاش

 !دیدم نی نٌایی در را پیش دٍسال دالرام ٍ کرد نی باز چشو
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 !نشَد صبح انشب، شد نی کاش

 !است  بارانی دلش نن نحل يو اسهان ایستادم؛ پنجرى نقابل

 ...نن از گریٌ باشد؛ تَ از نَازش باران بزن

_ 

 ٍ دیدم خَد کنار را اراز شدم؛ بیدار خَاب از خَرد؛ نی يایو چشو بٌ پنجرى از کٌ افتاب نَر با صبح
 .اٍردم يایو لب رٍی را عهیق لبخندی

 ... يهیشٌ از تر نًربان ٍ تر نظلَم بَد؛ رفتٌ خَاب بٌ سالٌ چًار بچٌ یک نحل

  برداشتو؛ قدم حهام سهت بٌ ٍ کردم تن بر را اراز پیراين ٍ شدم بلند تخت رٍی از ارام

 در را دستو دادم؛ نَازش گرم اب با را تنو پَشاند؛ را حهام يای شیشٌ بخار،. کردم باز را حهام اب
 لبخندی بَد؛ يایو ریٌ در ينَز اراز، تلخ عطر بَی شدم؛ نَيایو شستن نشغَل ٍ بردم يایونَ

 .کرد اراز خَاستن نست باز نرا دیشب یاد ٍ بست نقش لبانو رٍی

 !داد نن بٌ دٍبارى جانی جانو، بی ٍ داغ تن رٍی دستانش لهس شد؛ باران بَسٌ را تنو تهام

 اراز دیدن با برگرداندم؛ رٍی ٍ خَردم تکانی ام شانٌ رٍی ستید با کٌ بَدم رفتٌ فرٍ خیال فکر در
 کردم صحبت بٌ شرٍع ٍ کردم اشارى اش برينٌ بدن بٌ دستو با ٍ کشیدم خفیف جیغی

 !لختی تَ... ز... ا... ر... ا-

 !لختو ننو

 داد جَاب ارانی يهان با ٍ بَد ایستادى جایش سر ارام

 خَب؟-

 .«نیکشو خجالت نن خَب:»گفتو لب زیر ارام انداختو پایین را سرم ٍ کردم جهع را خَدم کهی

 صدای با ٍ شد خیرى چشهان در اٍرد؛ باال را سرم ٍ گرفت را ام چانٌ ٍ داد باال را ابرٍیش تای یک
 زد لب خاص لحنی ٍ ارام



 www.Novel98.com 124               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 خانهو؟ رفتٌ یادت دیشب نکنٌ-

 خیس نن نحل يو اراز بدن کرد؛ دعَت خَدش اغَش بٌ نرا ٍ کرد پر را بینهان فاطٌ قدم یک با
 زد لب ارام ٍ برد فرٍ گردنو در را سرش اراز ٍ شد

 بیارم؟ یادت االن نیخَای رفتٌ یادت اگٌ-

 لب گَشش نزدیک بَسیدم؛ را گردنش ارام کشیدم عهیق نفسی ٍ بردم گردنش نزدیک را سرم
 گشَدم

 !نن نرد یادنٌ-

 نیدٍنستی ارام؟:»گفت لب زیر ارام شت؛گذا يایو لب رٍی را انگشتش ٍ کرد جدا نن از را خَد
 «جَنو؟ ارٍم شدی

 در را يایو لب ٍ کرد ريا نَيایو الی بٌ ال را يایش دست اراز ٍ دادم شیرین لبخندی با را جَابش
 !گرفت يایش لب حصار

 ایستادى سرم باال اراز ندت تهام کردم؛ خشک اراز کهک با را بلندم نَيای ٍ نشستو ایینٌ نقابل
 يو بٌ را نَيایو ذٍقی چٌ با کٌ ببینو را اٍ تَانستو نی ایینٌ در زد؛ نی شانٌ را َيایون ٍ بَد
 ٍقت يیچ ٍ نَيات:»گفت ٍ اٍرد گَشو کنار را سرش ٍ گذاشت ام شانٌ رٍی را دستش. بافت نی

 !«تری داشتنی دٍست ٍ تر نعصَم اینجَری خَب؟ نکن رنگ

 اندیو بیرٍن اتاق از يو با ٍ فشرد دستش در را دستو اراز شدم؛ بلند جا از گفتو؛ لب زیر" چشهی"
ٍ 

 تا خَاست ٍ بنشینو نیز سر کٌ خَاست ٍ کشید عقب را صندلی برداشتیو؛ قدم سالن سهت بٌ
 نیز سر ٍ چید را نیز دقیقٌ چند از بعد برداشت قدم اشپزخانٌ سهت بٌ بهانو؛ ننتظرش جا يهین

 دٍ ان در نن دنیای بارى یک بٌ کٌ شد چٌ ردم؛ک نگاى نًربانش يای چشو بٌ نشست؛ نن کنار
 !شد خالصٌ سیاى گَی

 !دارد خَردن شَد درست اراز دستان با کٌ ای صبحانٌ شدیو؛ صبحانٌ خَردن نشغَل
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 نن، ٍ برداشت قدم در سهت بٌ ٍ برخَاست نیز سر از اراز کرد؛ جلب را نان جفت تَجٌ در صدای
 ... رفت بیین از يایو، لب رٍی لبخند نیها دیدن با ٍ کرد باز را در کردم نی تهاشا را اٍ بلند قانت

 ٍضعی ٍ سر با ٍ بَد ریختٌ صَرتش رٍی نَيایش نبَد؛ عادی ادم یک نحل رفتارش ٍ حرکات
  کشید فریاد ٍ گرفت نحکو دستش در را دستو برداشت؛ قدم طرفو بٌ ٍ زد کنار را اراز پریشان

 ! نیای نن با االن يهین-

 زنین بر نقش نیها تا اٍرد؛ فرٍد صَرتش رٍی را نشتی ٍ کشید بیرٍن دستش از را دستو اراز
 ٍ شدم اراز نانع دستو با اٍرد؛ یَرش سهتش بٌ اراز بَد؛ برداشتٌ را خانٌ کل الکلش بَی شَد؛
 کردم التهاس اٍ بٌ اشکی يای چشو با گذاشتو صَرتش رٍی را دستو

 بذار نستٌ نیست خَدش حال تَ اٍن نیشٌ درست دسردر برانَن کن ٍلش کنو نی التهاست اراز-
 .برى

 کٌ طَر يهان ٍ شد بلند جایش از نیها داد بیرٍن عصبی را نفسش ٍ بست را يایش چشو
 کرد صحبت بٌ شرٍع خندى با ٍ برداشت عقب بٌ قدنی چند نگًدارد را خَدش تَانست نهی

 ...بزنٌ ٍ نن بیاد بذار کن ٍلش کن؛ ٍلش-

  کشید فریاد خشو با ٍ بهاند جابت دیَار کهک با تا گرفت اردیَ بٌ را دستش

  نانَس دزد نرتیکٌ-

 !فًهیدی؟ بیاد بايام باید ننٌ زنٌ دالرام

 .بریو کن ٍ کارات دلی داری نگًش بزٍر نهیتَنی

 کند نی تر جری را اراز ديد؛ ادانٌ يایش حرف بٌ اگر نیست جایس سر حالش دانستو نی

 را لباسش یقٌ ٍ برداشتو قدم نیها سهت بٌ کند کنترل را خَدش تا بَدم ٌنگًداشت بزٍر را اراز
 .کشاندم در سهت بٌ ٍ گرفتو دستو در نحکو

 !بیارم؟ یادت نیخَای شدی نن زن رفتٌ یادت رفتٌ؟ یادت دلی-
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 رٍی يایو انگشت جای اٍردم؛ پایین صَرتش رٍی ٍ بردم باال را دستو ٍ ایستادم جایو سر
 !بَد شدى ست بازش نیهٌ يای چشو قرنزی با صَرتش قرنزی کرد؛ نی خَدنهایی صَرتش

 گشَدم لب ٍ ایستادم قدنی چند فاصلٌ با خَرد نی بًو حالو بدنش الکل بَی از

 !برنگرد ٍقت يیچ دیگٌ بیرٍن برٍ عَضی ببند دينت-

 نگايو سلشع رنگ بٌ يای چشو با ایستاد؛ رٍیو بٌ رٍ نیشخندی با بَد شدى حال سر تازى کٌ انگار
 علو قد نقابلش حس بی نن ٍ بَد زدى حلقٌ يایش چشو در اشک داد؛ قَرت را بغضش ٍ کرد

 پایین را سرش اند؛ پایین يایش چشو از اشک ی قطرى ٍ فشرد يو رٍی را يایش چشو بَدم؛ کردى
 زد لب الَد بغض صدای ٍ نیشخند يهان با ٍ انداخت

 !باش نطهئن برم نی جا این از خَدم با رٍ تَ کٌ این فرقش رٍز اٍن ٍلی گردم برنی-

 تَی چسباند دیَار بٌ را اٍ ٍ گرفت دست در رٍ نیها یقٌ ٍ برداشت قدم نیها سهت بٌ اراز
 کشید فریاد ٍ کرد نگاى يایش چشو

 !خَنٌ از بیرٍن گهشَ برٍ نرتیکٌ نزن نفت حرف-

 ترسیدى کهی بَد؛ بردى ناتو هانی حرف از شَکٌ نن انداخت؛ بیرٍن را نیها ٍ کرد باز را خَنٌ در
 شد يایو چشو نًهان اشک ٍ گذاشتو ام سینٌ رٍی را دستو ناند نی حرفش سر بَدم نطهئن بَدم

 ٍ برد فرٍ نَيایو در را دستش کشید؛ اغَش در را نن نحکو ٍ شد خرابو حال نتَجٌ اراز
 .«عزیزم کنارتو نن نترس:»گفت ٍ بَسید را ام پیشانی

 بٌ ٍ نَشیدم را اب از کهی داد؛ دستو بٌ ٍ کرد اب از پر برایو را لیَان نشستیو؛ یزن سر اراز کهک با
 کرد صحبت بٌ شرٍع ارام گذاشت پایو رٍی را دستش اراز دادم تکیٌ صندلی

 شیراز؟ بریو عید برای داری دٍست دالرام؟-

 برقی يایو چشو م؛کرد فرانَش را پیش دقیقٌ چند يای اتفاق تهام بارى یک بٌ انگار حرفش این با
 کردم استقبال پیشنًادش از خَشحالی با ٍ زد

 !يست چجَری ببینو دارم دٍست خیلی نرفتو تاحاال شیراز نن بریو ارى ارى،-
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  زد لب خندى با ٍ زد نها دندان لبخندی ام بچگانٌ ذٍق از

 . نیریو چشو-

 کردم صحبت بٌ شرٍع اراز بٌ رٍ ناراحتی با ٍ انداختو پایین را سرم

 !کٌ کردیو ازدٍاج تَ ٍ نن کٌ نهیدٍنن چی؟ خَنَادت اراز-

  داد را جَابو ارام ٍ لبخند يهان با

 .نیست نشکلی دلو عزیز نیشن اشنا-

  پرسیدم تعجب با ٍ کردم گرد را يایو چشو

 ندارن؟ کردی ازدٍاج کنی دارشَن خبر کٌ این بدٍن تَ کٌ این با نشکلی خَنَادت یعنی-

 !«دارن خبر شاید نیدٍنی؟ کجا از:»گفت ٍ زد چشهکی ٍ شد بلند جایش از

 .اٍرد نی در را حرصو کارش این نداد؛ پاسخی يایو سَال بٌ دیگر ٍ برداشت قدم اتاق سهت بٌ

  گذاشتیو؛ نی سر پشت را ناى اسفند اخر يای رٍز

 عاشق ت؛گذش نی گرنی بٌ عشق، با اراز کنار در اسفند سرد يَای بَد؛ نهاندى عید بٌ رٍزی چند
 خَب يای اتفاق با را انسال تا برسد جدید سال خَاست نی دلو انا بَدم؛ سردش يَای ٍ زنستان

  يو، قدم بٌ قدم طًران يای پاساژ در بَدیو عید خرید نشغَل اراز با بگذارم سر پشت بدش ٍ

 برای خَدم سلیقٌ نن ٍ کرد نی انتخاب لباس نن برای خَدش سلیقٌ بٌ اراز داشتیو؛ برنی قدم
 !اراز

 نشان را ظًر بعد چًار ساعت نشستو؛ نبل رٍی يهیشٌ از تر خستٌ اندیو خانٌ بٌ خرید از بعد
 .دادم بیرٍن را نفسو داد نی

 بگیریو؟ رژیو انرٍز کنو درست چیزی نیست حسش اصال بخدا کنیو؟ چیکار نايار اراز-

 رٍی را يایش انگشت کٌ یحال در سالن طرف ان از رسا صدای با ٍ داد سر ای خندى تک اراز
 زد لب اٍرد نی فرٍد پیانَ يای نَت
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 بدیهَن؟ گشنگی نیخَای دیگٌ؟ انرٍز یٌ فقط-

 !کردن تهَم غذا جا يهٌ کٌ االنو بخَریو غذا جا یٌ بریو نرسیدیو گشتی رٍ جا يهٌ انقدر

 .کنی درست باید شام گذشتٌ ساعتش دیگٌ نايارم

 بٌ ٍ کردم حلقٌ گردنش دٍر را يایو دست داشتو؛بر قدم طرفش بٌ کشیدم صَرتو بٌ دستی
 دادم جَاب ٍ کردم نگاى  نظلَنانٌ رنگش شب يای چشو

 !کنو چیکار-

 بهَنی گرسنٌ نهیام دلو

 .کنو دست نیگی تَ کٌ شانی يهَن یا نايار نیرم االن باشٌ ٍلی خستهٌ کٌ این با

 زدم لب ٍ کردم اشارى کنارنان سفید پیانَ بٌ سر با

 !یگٌ؟د دکَرى-

 «نیست دکَر کَچَلَ، خانو نخیر:»گفت ٍ زد ام بینی نَک بٌ دستش با ٍ داد سر ای خندى

 زدم لب ارام صدایی با لبش رٍی ٍ دادم باال را ابرٍیو تای یک

 !نهیزنی؟ برام چرا پس-

 نیخَام فعال نیزنو برات بعدا چشو نکن؛ شیطَنی:»گفت نن از تر ارام ٍ برد فرٍ گردنو در سرش
 !«کنو درست ذاغ برم

 اعتهاد بی يایو گَش بٌ جانیٌ چند برای شدم خیرى اٍ بٌ گرد يای چشو با کردم جدا اراز از را خَدم
 !بَدم؟ شنیدى درست شدم

 پرسیدم تعجب با ٍ شدم خیرى يایش چشو بٌ بًت با

 !تَ؟-

 گشَد لب خندى با ٍ داد تکیٌ دستش کنار پیانَ بٌ
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 !چیٌ؟ نگٌ نن ارى-

 زدم لب لب، بر نیشخندی با ٍ ایستادم رٍیش بٌ ٍر سینٌ بٌ دست

 !نکن حساب نَرد يیچ در اصال نن رٍ سَخت غذا اگٌ فقط عزیزم يیچی-

 سَخت، اگٌ:»گفت ٍ داد باال را ابرٍيایش ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر را دستش برداشت قدم طرفو بٌ
 !چشو

 .«کن تهاشا تلَیزیَن برٍ يو شها

  شد غذا کردن انادى نشغَل ٍ برداشت قدم اشپزخانٌ طرف بٌ داشت کٌ  يهیشگی ارانش با

 .دادم لو نبل رٍی ٍ برداشتو قدم نبل طرف بٌ

 ننتظر ٍ انداختو نی اشپزخانٌ بٌ نگايی بار یک دقیقٌ چند ير شدم تَالیت فیلو دیدن نشغَل
 !شد نی انجام صدا ٍ سر  بی ٍ ارٍم چیز يهٌ انا بَدم؛ ٍحشتناک انفجاری

 !بَد اٍردى در يو شکهو صدای گرسنگی از شَد انادى غذا تا برد زنان ساعت دٍ

 گشَدم لب بلند صدای با

 نشد؟ انادى-

 تَانستو نی را صَرتش گرنای شد تار ٍ تیرى دیدگانو دادم؛ بیرٍن کالفٌ را نفسو نشنیدم جَابی
 کرد صحبت ارانی با ٍ بیرٍن را نفسش کنو حس گردنو کنار

 .شَ بلند ارٍم-

 برداشتو قدم ارام ارام نکنو برخَرد خانٌ ٍسایل بٌ تا گرفتو گارد دستو با ٍ رخَاستوب جایو از

  زد لب اٍرد گَشو کنار را سرش اراز

 .کنو نی باز چشهات االن-

 رٍی کٌ يای برگ گل ٍ بَد گذاشتٌ ٍسط را الزاینا ظرف. بَد چیدى سلیقٌ با را نیز کردم؛ باز چشو
  بَد چیدى را نیز سلیقٌ خَش ٍ ذٍق با گرفتو؛ نظر زیر لبخند با را نیز نن بَد؛ شدى ریختٌ نیز
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 !کنند خَدنهایی بیشتر نیز يای شهع تا شد؛ کو سالن نَر

 نیز سر يو اراز ٍ نیستو صندلی رٍی کشید عقب برایو را رنگ سفید چَبی صندلی ٍ اند طرفو بٌ
 .نشست

 گشَدم لب ٍ زدم لبخندی ؛گذاشت بشقاب در برایو ٍ داد برش را الزانیا از ای تیکٌ

 !کٌ این نحل داشتٌ کردن صبر ارزش-

 بٌ رٍ ٍ کردم فرٍ غذا در را چنگالو کرد پر يو را خَدش بشقاب ٍ داد تکان را سرش خندى با اراز
 پرسیدم دلی دٍ با اراز

 !نکشیهَن اراز-

 .«بخَر راحت عزیزم نٌ:»گفت ٍ کرد تهیز را لبش دستهال با بَد؛ غذایش خَردن نشغَل کٌ اراز

 .داشت خَبی نزى انصافا کردم؛ خَردن بٌ شرٍع ٍ گفتو لب زیر ای باشٌ

 سالن طرف بٌ اشپزخانٌ از بردم؛ اشپزخانٌ بٌ را يا ظرف اراز کهک با غذایهان، شدن تهام از بعد
 ديو جَاب را تلفن تا کردم حرکت

 چطَری؟ دلی سالم-

 شدم بارانا با کردن صحبت نشغَل بَدم؛ شدى اٍ دلتنگ گرفتو دٍبارى جانی بارانا صدای شنیدن با
 پیشبند با اراز دیدن با برگشتو؛ اشپزخانٌ طرف بٌ کردم قطع را تلفن پرسی؛ احَال از بعد ٍ

 اٍ از تا کردم فرٍ جبیو در را دستو کردم؛ خندیدن بٌ شرٍع ٍ گذاشتو ديانو رٍی را دستو صَرتی،
 .خندیدم نی اٍ از ارام ارام ٍ َدمب اراز از گرفتن فیلو نشغَل بگیرم؛ فیلو

 در خجالتش از حسابی ٍ بگیرم اغَش در را اٍ خَاست نی دلو کٌ بَد شدى خَاستنی ٍ بانزى انقدر
 !بیایو

  ندادم جَابی انا زد؛ صدا را اسهو بلند صدای با

  زد صدا نرا حالت يهان در ٍ برگرداند طرفو بٌ را سرش

 ...دالرا-
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 نیگیری؟ فیلو داری

 ٍ اٍرد در را پیشبند گذاشتو؛ جیبو در را گَشی کردم قطع را فیلو ٍ گرفت اٍج ام خندى فعٌد یک

 «گرفتی؟ نی فیلو داشتی:»گفت ٍ اند طرفو بٌ

 بٌ را سرم ٍ کردم نگاى اٍ بٌ باز لبخندی با

 داد جَاب ٍ کرد درشت را يایش چشو دادم؛ تکان نحبت جَاب نشانٌ

 !رٍ گَشیت نن بدى-

 زدم لب ٍ دادم تکان راست ٍ چپ بٌ را سرم

 !درصد یک کن فکر-

  نیخَام؛ تازى

 .بدم یسنا ٍ بارانا نشَن

 جَاب خَاستنی لحنی با ٍ باال را ابرٍیش تای یک

 !ببری؟ ٍ نن ابرٍ نیخَای پس-

 اندم حرف بٌ ٍ کردم خندیدن بلند بٌ شرٍع

 !صَرتی دپیشبن با اراز بذارم يو فیلو اسو نیخَام تازى کن فکر جَر این تَ-

 يای چشو بٌ ٍ اٍردم لبش نزدیک را سرم شدم؛ بلند يایو انگشت رٍی ٍ زدم انیز شیطنت لبخندی
 گشَدم لب نفس با ٍ ارام کردم؛ نگاى رنگش شب

 !نٌ؟ باحالٌ-

 زد لب حرص با ٍ کرد حلقٌ کهرم دٍر را دستش

 !بدى رٍ گَشیت دالرام نکن شطَنی-
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 پایش صدای دٍیدم؛ اتاق طرف بٌ ٍ اٍردم بیرٍن ستشد زیر از را خَدم ٍ کردم ای خندى تک
 را ان داشت سعی کٌ لبخندی با ٍ شد اتاق ٍارد ببندم را در نتَانستو کٌ بَد سریع انقدر. اند نی

 گشَد لب کند پنًان اخو با

 !نن بٌ بدى رٍ گَشی اٍن دالرام-

 تر تنگ برایو را فضا ٍ اشتبرد قدم طرفو بٌ کردم قایو سرم پشت را تلفن ٍ انداختو باال ابرٍیی
 نَفق انا بگیرد نن از را تلفن تا داشت این بر سعی اراز فشردم؛ دستو در نحکو را تلفن کرد؛
 !شد نهی

 کردن ازاد برای تالشو اٍرد؛ باال دستش یک با را يایو دست ٍ انداخت خَاب تخت رٍی را نن
 !بَد نتبجٌ بی دستو

 ٍ گذاشت کهرم دٍر را دیگرش دست نداشتو؛ پیرٍزی برای شانسی يیکل قَی نرد این نقابل
 .اٍرد باال را لباسو

 ارام گذاشت؛ نیز رٍی ٍ اٍرد در دستو از را تلفن ٍ بست نحکو تخت سر بٌ را دستو لباسو با
 گردنو رٍی ای کنندى دیَانٌ يای بَسٌ ٍ داد فشار گردنو در را سرش کرد؛ نزدیک نن بٌ را خَدش
 !کاشت

 را دستش دادم؛ فشار يو رٍی را يایو چشو ٍ اٍردم باال سرم کشید؛ ٍار نَازش نوبد رٍی را دستش
 ...کرد باز را لباسو ٍ اٍرد کهرم پشت

 کردم؛ نگاى رنگش شب يای چشو بٌ خهار يای چشو با کرد نی دیَانٌ نرا ارانش، ٍ ریز يای بَسٌ
 !زد نی برق کٌ بَد يایش چشو فقط اتاق تاریکی در

 گشَدم لب شنیدم نی بزٍر يو  خَدم ٌک ارام صدای با

 !کنو لهست نیخَام نن لعنتی کن باز دستام-

 نیشخند يهان با کرد؛ خالی صَرتو رٍی را نفسش ارام ٍ. اٍرد لبو نزدیک نتهایل، را سرش
 دستات بشی خَبی کن گَش حرف بچٌ کٌ این برای:»گفت ٍ کرد نگاى يایو لب بٌ نهایش دندان

 !...«بشٌ خَبی رسد برات تا نهیکنو باز
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 .بستٌ نَيای با نلیح ارایشی ٍ کردم تعَیض لی شلَاری ٍ سفید ازاد پیراينی با را يایو لباس

 را دستش ٍ بَد پَش خَش يهیشٌ نحل اراز بَدم؛ نشستٌ سین يفت سفرى پای اراز رٍی بٌ رٍ
 !بَد گذاشتٌ يایو دست در

 .بَد نشستٌ سفرى سر تهیز شیری خط با لی شلَاری ٍ سفید پیراين یک نن نحل يو اٍ

 دار خش صدای ان با چشهک یک با اراز دادم؛ اراز بٌ را نگايو ٍ فشردم دستش در را دستو
 کرد زدن حرف بٌ شرٍع اش نردانٌ

 است شدى پر تَ از نن يستی يای لحظٌ-

 رٍز، تهام در

 شب، تهام در

 يفتٌ، تهام در

 ناى، تهام در…

 !…گذشت کٌ سالی تهام در

 اٍ جز کٌ نن یار، کنار ناندنو دعای کردم دعا بٌ شرٍع ٍ دادم فشار يو رٍی را يایو چشو دلبخن با
 !است نن يستی تهام اٍ ٍ ندارم را کسی

 ...القلَب نقلب یا شکست نی تلَیزیَن صدا را بیینهان سکَت

 از اشک نَ سال اغاز ٍ  تَپ صدای با دردسر، بی ٍ ارام رٍزگاری کردم ارزٍ را ارانش خداٍند از
 دانو نهی حتی انسال انا نشستو نی سفرى سر نادر ٍ پدر کنار سال ير شد؛ سرازیر چشهانو

 !نٌ یا ببینو را انًا تَانو نی

 نن بٌ را ارانش قلبش ارانش صدای تا فشردم اش سینٌ بٌ را  سرم ٍ گرفتو اغَش در را اراز
 .برگرداند

 دکر تزریق ٍجَدم بٌ را ارانش دلنشینش ٍ گرم صدای
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  عیدى برام رٍز ير تَ کنار-

 !دالرام نبارک عیدت

 دادم جَاب لبخند با ٍ کردم نگاى رنگش شب يای چشو بٌ

 .نبارک يو تَ عید نن نرد نرسی-

 را دستو کردم احساس گردنو دٍر را سردی جسو کرد؛ نَيایو در را دستش ٍ کشید اغَش در نرا
 ٍ بَد انداختٌ گردنو بٌ را سفیدی طالی ظریف بند گردن کشیدم؛ ام سینٌ تا ٍ گذاشتو گردنو رٍی

 اند حرف بٌ گَشو نزدیک

 .عزیزم باشٌ نبارکت-

 تشکر اٍ از ٍ کردم حلقٌ گردنش دٍر را دستو بَد؛ برگی چًار شبدر برگ ان پالک ٍ بَد زیبا خیلی
 کردم

 .قشنگٌ خیلی نرسی اراز-

 کرد باز را ان ٍ گرفتو سهتش بٌ را کادٍ جعبٌ شد؛ فرنش خَش يای لب نًهان لبخندی
 را نن ٍ زد برقی يایش چشو بَدم گرفتٌ ساعت برایش يهین برای است ساعت عاشق دانستو نی

 گشَد لب کشید اغَش در نحکو

 .دارم دٍستش خیلی دالرام نرسی-

 ٍ کرد تعَیض بَد جعبٌ در کٌ ساعتی با را ساعتش سریع ٍ بَد گرفتٌ ام خندى اش کَدکانٌ ذٍق از
 زد لب گرفت رٍیو بٌ رٍ انداخت دستش رٍی

 !نیاد؟ دستو بٌ-

 گرفتو تهاس نادرم با ٍ برداشتو را تلفن دادم؛ تکان نحبت جَاب نشانٌ بٌ را سرم لبخند با
 کٌ بَد نا خانَادى ی سالٌ ير عادت این اند؛ شدى جهع پدری، بزرگ نادر خانٌ يهٌ االن دانستو نی
 را سال خَاست نی دلو شد قطع بَق چند از بعد تهاس نیو؛بگذرا خانَادى بزرگ خانٌ در را عید رٍز
 !نشد انا کنو تحَیل نادرم دعای با
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 !بشنَم را صدایش تَانو نهی حتی

 را پدرش ارث انگار کٌ داد نی فشار نحکو انقدر بَد؛ گذاشتٌ گلَیو رٍی را دستانش بغض
 !ام خَردى

 دست پشت با کنو؛ شریک انرٍز يو ان خَد غو در يو را اٍ خَاست نهی دلو برگرداندم؛ رٍ اراز از
 اراز طرف بٌ ٍ بست نقش لبانو رٍی ساختگی لبخندی کردم؛ پاک را صَرتو رٍی يای اشک

 .گفت نی تبریک را عید ٍ کرد نی صحبت اش خانَادى با داشت کٌ انگار برگشتو؛

  زد لب نشست کنارم ٍ کرد تهام را صحبتش اراز نشستو؛ نبل رٍی

 نیریو بايو اٍندم کٌ این از بعد نهیهَنو بیشتر رٍز دٍ ٍ ترکیٌ برم باید دیگٌ رٍز دٍ نن دالرام-
 .نانانو با نَرد يهین در کردم نی صحبت داشتو االن شیراز

 خَاست نی دلو ٍجَد تهام با دادم؛ نی گَش يایش حرف بٌ ٍ بَدم شدى خیرى اٍ بٌ خَشحالی با
 .بگردم دست در دست اراز با را يایش خیابان تهام ٍ ببینو را راز شًر

  باشو داشتٌ الزم چیز تا چند برم بخاطرش نیخَام کٌ پرٍندى برای شاید بهَن ایران تَ-

 باشٌ؟ بفرستشَن برام باش اینجا تَ

 دادم جَاب کردم قاب را صَرتش دستو با ٍ زدم نها دندان لبخندی

 !باشٌ؟ اراز برگرد زٍد فقط ونیهَن ننتظرت اینجا نن زندگیو باشٌ ٍلی نیشٌ؛ تنگ برات دلو-

 دلو عجیب نن، ٍ کرد نی بازی ان با ٍ بَد گرفتٌ دست در را تلفنش کرد؛ بسندى" ای باشٌ" گفتن با
 ...را اش نادرانٌ ٍ گرم اغَش يَای را، تنش بَی يَای بَد؛ کردى را نادرم يَای

 اند حرف بٌ کرد نگاى يایو چشو بٌ اراز کردم نگاى اٍ بٌ بغض با ٍ گذاشتو اراز پای رٍی را دستو

 .بگی نن بٌ نیخَای چیزی کنو نی احساس شدى؟ چیزی دالرام-

 صحبت بٌ شرٍع نن ٍ نن با بَد خَايد چٌ حرفو بٌ ٍاکنشش دانستو نهی کردم؛ دل دل کهی
 کردم
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 سال تحَیل نَقع سال ير ببینو رٍ اینا نانانو نن بزرگو نادر خَنٌ بریو نیشٌ... نیگو... اراز-
 نیشٌ؟ انرٍز، ببینو نانانو نیخَاد دلو شدى تنگ براشَن دلو نیشیو جهع جااٍن

 يای چشو بٌ نگايی گذاشت؛ اش چانٌ زیر را دستش ٍ کشید رنگش نشکی ریش تٌ بٌ را دستش
 زد لب ٍ انداخت ام بارانی

 چی؟ بابات-

 .نداشتو پدرم خصَص در حرفی انداختو؛ پایین را سرم

 !کند نی غَغا ببیند انجا نرا اگر دانستو نی زد خَايد پس نرا يو باز دانستو نی

 بار چندین را تَانش ٍ دادم گَش دلو حرف بٌ کٌ بَد این تنًا نن گناى بَدم؛ نادرم دلتنگ نن انا
 !دیدم را غرٍرم شدن خَرد دادنش پس با بار ير دادم؛ پس

 برٍ نیریو باشٌ،:»گفت لب زیر ارام ٍ کشید اغَشش در را نن ٍ گذاشت کهرم رٍی را دستش اراز
 .«نشدى عَض نظرم تا کن ٍ کارات

 لب بَسیدم نحکو را لپش ٍ فشردم اغَشو در نحکو را اٍ ٍ زدم نها دندان لبخندی حرفش این با
 زدم

 !یعنی عاشقو اراز نرسی-

 ٍ کردم تن بٌ ٍ اٍردم در را ام ابی باز جلَ نانتَ کردم؛ باز را اتاق در ٍ رفتو باال یکی ٍ دٍتا را يا پلٌ
 از دست در رنگ خَنی لب رژ با يهراى برداشتو؛ را کفشو ٍ کیف کردم؛ ست را ان سفیدم شال با

 افتادم راى خرٍجی در کنار قدی، ایینٌ سهت بٌ ٍ کردم تند را يایو قدم اندم بیرٍن اتاق

 .ریختو گردنو دٍر نرتب را نَيایو ٍ کشیدم يایو لب بٌ را رژ ٍ ایستادم نقابلش

 از تر پَش خَش باشو اٍ تهاشای نحَ صبح فردا تا خَاست نی دلو اند؛ پایین يا پلٌ از اراز
 با کٌ ان رنگ يو کتان شلَار ٍ ای سَرنٌ گردنی شال با ای قًَى چرم کاپشن بَد؛ شدى يهیشٌ

  زد لب ٍ اند سهتو بٌ بَد زدى رقو را زیبایی رنگی ترکیب رنگش نشکی اسکی یقٌ بافت

 بریو؟-
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 لب ٍ کردم نگايش طلبکارانٌ لحنی با ٍ دادم باال را ابرٍیو تا یک ٍ کردم نگايش هر،ک بٌ دست
 گشَدم

  شدی؟ تیپ خَش انقدر چرا تَ-

 ! داد نهی پسش دیگر ٍ برد نی خَد با را دلو کٌ يای خندى  ان از خندید،

 «شدى؟ پرنگ رژلبت خیلی کنی نهی فکر عزیزم:»گفت ارام ٍ اٍرد نزدیک را سرش

  زدم لب ایستادم ایینٌ نقابل ٍ برگرداندم را رٍیو

 . بریو بیا دیگٌ کرد کاریش نهیشٌ بیخیالش حاال نیاد نظر بٌ اینجَر تَ چشو بٌ نبابا-

 باز از نانع ٍ گذاشت در رٍی را دستش اراز انا کنو باز را در تا گذاشتو در دستگیرى رٍی را دستو
 با ٍ شد خیز نیو سهتو بٌ ٍ شد در شدن

 !«کنو؟ رنگش کو نیخَای:»گفت جذبٌ

 چًار بلند قد ٍ يیکل قَی نرد این نقابل. انداختو پایین را سرم ٍ کردم نگاى اراز بٌ يا بچٌ نحل
 ارام صدای با اٍرد نی در پا از نرا يایش چشو با تنًا کٌ اٍ بَدم؛ ضعیف ٍ ریز حد از بیش شانٌ

 دادم جَاب

 کنو؟ پاکش نیخَای ببخشید،-

 زد لب لبو نزدیک گرفت باال را سرم ٍ برداشت در یرٍ از را دستش

 .نیشٌ دیر بریو بیا کنو اذیتت نهیاد دلو نیشی نظلَم اینجَری ٍقتی-

 .افتادم راى بٌ دنبالش ٍ دادم بیرٍن را نفسو شد؛ خارج خانٌ از ٍ کرد باز را در

 .افتاد حرکت بٌ ناشین ادرس؛ گفتن با ٍ بستو را ایهنی کهربند

 !پدری خانَادى نگاى از ترسیدم نی ترسیدم؛ نی. بَدن دلو در دل

 !پدرم ٍاکنش از ترسیدم نی
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 کٌ راى این بَدم؛ نگذاشتٌ راى این در پا کاش کردم؛ نی پشیهانی احساس بَدم شدى دل دٍ کهی
 .نداشت دیگری نفع غرٍرم شدن لٌ جز

  کرد جلب را تَجًو اراز صدای کندم، نی دندان با را لبو پست ٍ بَدم گرفتٌ ضرب ناشین کف پا با

 !دالرام کندیش-

 برگردیو؟ نیخَای چیٌ؟ برای استرس این

 زیر ارام کردم نگاى رنگش شب يای چشو بٌ ساختگی لبخندی با ٍ گذاشتو صَرتش رٍی را دستو
 .کردم بسندى" نٌ" گفتن با لب

 .کرد جا بٌ جا اش بینی رٍی را عینکش انگشت، با ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش

 .شکست نی يو در را سکَت کٌ بَد نَزیک صدای تنًا ٍ بَد کردى پر را ناشین فضای سکَت

 طاقت، ندارى دلو کٌ شباست اٍن از انشبو بازم"

 آخر، سیو بٌ نیزنٌ دارى دٍبارى دلو این نن با

 !...نیگیری ٍ دنیام داری نبَدت با ببینی ٍ بیای بازم تَ تا

 ..."نیبینی نیبینی، ٍ دنیام کٌ تَ نٌخَ دیَار ٍ در کَرى ٍ سَت

 بَد کردى یخ يایو دست اٍرد؛ نی فشار رٍانو ٍ رٍح بٌ بیشتر استرس شدیو؛ نی تر نزدیک چٌ ير
 .جاریست یخ يایو، رگ در خَن جای کٌ انگار

 رد چشهانو نقابل از فیلو یک يهانند خاطرات بزرگ، نادر قدیهی ٍ سنتی خانٌ بٌ شدن نزدیک از
 خانٌ نحل خانٌ یک دلو را، ام بچگی دارم یاد بٌ اش، رنگی يای قصٌ ٍ سلطان نًتاب نٌخا شدند؛

 درختان گلی، ریز يای نايی از پر خانٌ، ٍسط کَچک حَضی ٍ رنگی يای شیشٌ از خَاست نی اٍ
 ...کايگلی يای دیَار رٍی باران نو بَی انار،

 در را دستو ٍ اند کنارم اراز کردم؛ اىنگ خانٌ ٍ شدم پیادى ناشین از ایستادیو؛ خانٌ در نقابل
 دٍ ينَز انا زدن؛ در برای بردم باال را دستو کرد؛ نگاى خانٌ بٌ ٍ برداشت را عینکش فشرد؛ دستش

 !بَدم دل
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  زد لب اٍرد صَرتو نزدیک را سرش ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو اراز

 .بزن در دالرام، کنارتو نن-

 از يایش چشو دیدنو با. کرد باز را در یاشار، عهَیو پسر یقٌدق چند از بعد زدم؛ در بٌ تقٌ چند
  کشید اغَش در نرا سریع ٍ زد برق خَشحالی

 !دالرام-

 !نهکنٌ؟ چطَر

 !اینجا تَ

 کٌ انگار بَد شدى خیرى نن بٌ تعجب ٍ بًت با کشید نَيایو بٌ ٍ گذاشت صَرتو رٍی را دستش
 !کند کنترل تَانست نهی را رفتارش

 کرد صحبت بٌ شرٍع گریٌ ٍ بغض با بَد؛ زدى حلقٌ يایش چشو در اشک ٍ بَد شدى عادی غیر

 ایستادی رٍم بٌ رٍ تَ نهیشٌ باٍرم-

 !باشٌ گفتٌ درٍغ يهٌ بٌ عهَ نهیشٌ باٍرم

 زدم لب ٍ کردم نگاى اراز بٌ گرد يای چشو با ٍ کشیدم يو در را اخهو کهی

 گفتٌ؟ چی بابا نگٌ-

 داد جَاب خندى با ٍ کرد پاک سریع دست پشت با را يایش اشک

 .بیام ٍ کنو خبر يو رٍ بقیٌ نن بذار يیچی يیچی،-

  دٍید ٍرٍدی در سهت بٌ ٍ نهاند جَاب ننتظر

 حَض بٌ نگايی کرد؛ نی دنبال نرا نن، دست بٌ دست اراز رفتو؛ پایین را يا پلٌ ٍ شدم خانٌ ٍارد
  گشَدم لب اراز بٌ رٍ ٍ انداختو خانٌ ٍسط

 ...اراز کردم نی بازی اب حَض این تَ بَدم کٌ بچٌ-
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 !گذشت زٍد اصل در گذشت؛ خَب

 ٍ داد فشار اش سینٌ رٍی را سرم کشید؛ خَدش سهت بٌ نرا ٍ داد قرار ام شانٌ رٍی را ستش اراز
 داد جَاب

  بگیریو؟ يا خَنٌ این از داری دٍست-

 .شیراز ٍلی

 دادم جَاب ذٍق با ٍ دمکر نگاى جذابش ٍ  نردانٌ چًرى بٌ نها دندان لبخندی با

  ارى کٌ نعلَنٌ ارى،-

 نیدی؟ قَل اراز؟ نیشٌ یعنی

 .«نردٍنٌ قَل:»گفت اٍرد باال را دستش ٍ داد تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرش

 این داشت چٌ کردم؛ فرانَش را خانَادى با رٍی بٌ رٍ ٍ استرس بَد؛ شدى کٌ يو دقیقٌ چند برای
  نرد؟

 !کرد ین خَد نجذٍب نرا اینگَنٌ کٌ

 یک بٌ کٌ بَدیو ایستادى حیاط در ننتظر داد؛ قرار دستو در ٍ برداشت ام شانٌ رٍی از را دستش
 چًرى در کٌ ٍاکنشی تنًا اندند؛ پایین يا پلٌ از ٍ اندند بیرٍن ننزل ايل يهٌ ٍ شد باز در بارى

 !بس بَد تعجب بَد یکسان انًا ی يهٌ

 خاطرات عهَيایو پسر ٍ عهَ دختر دیدن با شَیو؛ نزدیک يا ان بٌ تا شدیو قدم يو اراز با يهراى
 !شد زندى برایو بزرگ نادر خانٌ در کردن بازی ٍ بچگی

 ...دٍران ان شد نهی تهام کاش

 !ندانستو را قدرش کٌ راستی بٌ

 از تَانستو نی را خَشحالی اند؛ پایین ٍ گرفت يا پلٌ چَبی يای نردى بٌ را دستش نادرم
 سنگین ى نگاى کٌ بَدم دلتنگش انقدر بَسید؛ را ام گَنٌ ٍ کشید اغَش در ران بخَانو؛ يایش چشو

 ! نبَد نًو برایو حیاط در حاضر جهعیت
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 گو را نادرش کٌ کردم تصَر کَچک ای بچٌ را خَدم چندی برای کردم؛ گو اغَشش در را خَدم
 !یافتٌ را اٍ حال ٍ است کردى

 .کنو پیدا تَانستو نهی دنیا از کجا  يیچ کٌ بَد اش نادرانٌ اغَش در ارانشی

 خیرى نن بٌ اشکی يای چشو با ٍ گذاشت صَرتو رٍی را دستش ٍ کرد جدا نن از را خَدش نادرم
 ! بَد گرفتٌ نن از را زدن حرف اجازى ٍ بَد بستٌ را گلَیو راى بغض شد؛

 بَسید را اش یشانیپ ٍ گرفت اغَش در را نادرم  ٍ کرد کو نادرم با را اش فاصلٌ کَتاى قدنی با اراز
  زد لب رسا صدایی با ٍ

 .نبارک عیدتَن جان نادر-

  شد نزدیک نا بٌ ٍ اٍرد در جیبش از را دستش بزرگو عهَی شد؛ برابر چندین جهعیت تعجب

  کشید فریاد ٍ

 !داداش زن نکنٌ درد دستتَن-

 !داشتیو؟

 !دالرام؟ کنار کیٌ اقا این

 ارانش با ٍ گرفت نحکو نرا دست اراز کرد؛ نهی صحبت امک تا الم ٍ بَد گرفتٌ سکَت رٍزى نادرم
  داد جَاب

 !شَيرش-

 گشَد لب گرد يای چشو با ٍ کرد زدن دست بٌ شرٍع ٍ زد نیشخندی خسرٍ عهَ

 ! باریکال باریکال،-

 !رٍشن چشهو

 ! نردى؟ دالرام نیگین بٌ شها نیکنٌ؛ ازدٍاج دالرام دیگٌ حاال

 نادر؟ خَنٌ نیاد عید اٍل رٍز ٍلی نیگیرین نراسو براش
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 ! بخدا دارى خجالت

 !بکشین خجالت برین

 ! بَد؟ زشتی شَخی چٌ این ندارم حهید اسو بٌ برداری دیگٌ ندارم حهید کار بٌ کاری دیگٌ نن

 زد؟ حرف این چرا

 !کنٌ پَش سیاى رٍ نا تَنست چطَر

 !يستیو شها دست نسخرى نا نگٌ

 !زد اتش را قلبو عهَ، يای حرف

 !تسَخ نی دلو

 !سَخت نی دلو خَدم، حال بٌ

 نرا ٍ گذاشت کهرم رٍی را دستش اراز برداشتو؛ عقب بٌ قدم چند ٍ گذاشتو ام سینٌ رٍی را دستو
 !کرد نزدیک خَدش بٌ

 !بَدم؟ نردى پدرم برای نن

 !بَد؟ کردى دفن نرا

 !داشت؟ تنفر نن از حد این تا بَد؛ سخت برایو باٍرش

 !بَد کردى پیدا را رايش اشک،. دمدا بیرٍن بریدى بریدى را نفسو

 !فًهیدم را یاشار عجیب رفتار دلیل حال

 کرد زنٌ زم ارام اٍرد گَشو کنار را صَرتش اراز

 دالرام؟ خَبٌ حالت-

  حالی؟ چٌ

 !بَدنی؟ خَب چٌ
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 !اند گذاشتٌ برایو حالی دیگر نگر

 !بَدم نردى خَدم پدر برای نن خَاست نی نرگ دلو

 .بَد کردى پر را حیاط فضای سکَت

 .شنیدیو نی را دیگر يو يای نفس صدای

 !بَد يا حرف این از تر خراب نن حال نداشت فایدى دیگر انا. گرفت را بغلو زیر ٍ اند کنارم یسنا

 انگار بست؛ نقش لبو رٍ نیشخندی پدرم دیدن با برگشتو در سهت بٌ ٍ اند کلید چرخیدن صدای
 !بَدند کردى تر ، تازى را دلو داغ کٌ

 پالستیک اراز ٍ نن دیدن با شد؛ نزدیک جهعیت بٌ ٍ شد حیاط ٍارد نیَى از پر پالستیکی با
 .شد پخش زنین رٍی يا نیَى يهٌ ٍ افتاد دستش از يا نیَى

 !باشو نردى نن کٌ داشت؛ تَقع يو اٍ شاید بَد؛ شدى اراز ٍ نن نبًَت نات ٍ ایستاد جایش سر

 !بَد تر َدزيرال يو نار نیش از لبانو، رٍی نیشخند

 کٌ اٍ بَد؛ تنو ی پارى کٌ اٍ. شناختو نهی را رٍیو بٌ رٍ نرد اند؛ پایین يایو چشو از لجَج اشک
 از نرد یک داشتن بٌ ٍقت ير از بیشتر کٌ زنانی زندگی، سخت رٍزيای در نرا ٍ. بَد گايو تکیٌ

 !کرد ريا پرتگاى لبٌ نرا داشتو نیاز خَدم خَن ٍ جنس

 .کردى دفن نرا است ٍقت خیلی است شخصن يایش چشو از کٌ اٍ

 !خَد قلب در يو ٍ زنین دل در يو

 

  بَد شدى کشیدى اتش بٌ يایش چشو جنگل

 اٍل عشق کٌ نردی بٌ يهیشٌ از تر احساس بی نن ٍ بَد دٍختٌ نگايو بٌ را رنگ سبز تیلٌ دٍ ان
 ...بارید نهی پدری نًر نگاى ان از دیگر کردم نگاى بَد ام زندگی

 غرید داشت کنترلش بر سعی کٌ صدای با ٍ فشرد يو رٍی را يایش دندان
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 !کنید؟ نی غلطی چٌ اینجا دٍتا شها-

  است؟ شدى نتنفر نن از انقدر چرا

 جَانی؟ ٍ خانی جرم بٌ

 بٌ را قلبو جنگل، این کٌ نکنو؛ نگاى اش کشیدى اتش بٌ جنگل بٌ دیگر تا انداختو پایین را سرم
 ! کشد نی اتش

 شبايت این با کردم؛ قایو اراز پشت را خَدم يایو بچگی يهانند برداشت؛ خیز اراز ٍ نن  طرف بٌ
 !کردم نی قایو پدرم سر پشت را خَدم قبال کٌ

  شد ازاد پدرم دستان از اراز یقٌ خسرٍ عهَ ٍساطت با کرد؛ نچالٌ دستش در را اراز یقٌ نردم

  داد سر را فریادش پدرم ٍ کرد نرتب را اش یقٌ اراز

 !خسرٍ کن لوٍ-

 !اینجا؟ اٍندین رٍیی چٌ با کشین؟ نهی خجالت

 !شدم نی لٌ داشتو پا زیر ای، نَرچٌ يهانندى ام خانَادى سنگین نگاى زیر

 !داد نی عذابو جهع يای پچ ٍ پچ این

 خانَادى، بزرگ بزرگو، نادر اعصای صدای شنیدن با ديد جَاب ٍ کند باز ديان خَاست تا اراز
 !بَد گرفتٌ را اش پیشانی یقٌ اخو گرفت؛ فرا را خانٌ تهام سکَت سلطان نًتاب

 گشَد لب بَدم نشنیدى اٍ از حال بٌ تا کٌ بلندی صداس با کرد؛ نی نگاى پدرم بٌ خشو با ٍ

 !حهید بکشی باید تَ خجالت-

 !بگیری؟ ختو نراسو دالرام زندت دختر برای اٍند دلت چطَر

 انا بَد؛ نکردى صحبت بلند صدای با حال بٌ تا بَدم؛ ندیدى یعصبان اینگَنٌ را بزرگو نادر حال بٌ تا
 .بَد نًفتٌ زن این ٍجَد در خاص ای جذبٌ يهیشٌ

  کشید فریاد ٍ کرد اشارى نن بٌ انگشتش با پدرم
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   نیهیرى نن برای کنٌ فرار پسر با کنٌ، بازی پدرش ابرٍی با کٌ دختری-

 !نرد برام کرد فرار کٌ شبی َنيه ندارى ٍجَد دالرانی دیگٌ نردى برام دالرام

  داد ادانٌ برد نی باال سلطان نًتاب رٍی را صدایش بار اٍلین برای کٌ پدرم

 !نذارى پا خَانش نهی کٌ جایی ندارى؛ غرٍر یکو کٌ بکشٌ باید اٍن خجالت-

 يو رٍی را يایو چشو شنیدنش با کٌ زد فریادی ترسناکش، با خشو ٍ شد خیرى يایو چشو بٌ
  مداد فشار

 ...ی دخترى بیرٍن گهشَ اینجا از-

 !کرد نی کر را فلک گَش کٌ بَد بلند انقدر صدایش اند؛ در لرزى بٌ بدنو اراز، فریاد با

 !باش ساکت-

 !کنی صحبت اینجَری خانهو با نهیدم اجازى

 اراز حرف این با کرد؛ نی تقال ازادیش برای ٍ شد نی حرکتش از نانع خسرٍ عهَ يای دست کٌ پدرم
 کند زنین بر نقش تَاند نی را خانٌ این جهعیت کل اراز دانستو نی کند؛ حهلٌ نا بٌ تا شد تر ریج
 ای لحظٌ بَد شدى خیرى پدرم بٌ خشو با ٍ بَد کردى نشت را دستانش اراز ترساند؛ نی نرا يهین ٍ

 !ببینو ٍجَدش در تَانستو نهی را، ترس

 !برٍد بالشاستق بٌ تا بَد پدرم ننتظر يهیشٌ از تر نطهئن

 . بَد شدى تر راحت خیالو کهی بَدند رفتٌ خسرٍ عهَ کهک بٌ يایو عهَ پسر ٍ ام عهٌ کٌ حال

 داد نی ادانٌ کشیدنش فریاد بٌ نبَد بردار دست پدرم انا

 ! عَضی نرتیکٌ شَ خفٌ تَ-

 !بَدم گرفتٌ را اش بازٍ التهاس با نن ٍ شد نزدیک پدرم بٌ قدنی اراز

  کرد پر را خانٌ فضای سکَت، بزرگو نادر صدای با

 .برداشتند کردن تالش از دست ٍ ایستادند جایشان در يهٌ



 www.Novel98.com 146               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !بری؟ نی باال صدات برد نهی باال صداش بابات حتی کٌ ای خَنٌ تَ حقی چٌ بٌ-

 !ببینهت اینجا نهیخَام دیگٌ

 !بیرٍن برٍ نن خَنٌ از نکردم؛ بزرگ پسری يهچین نن

  کردی صاف دلت شدی؛ قبلی ادم يهَن ٍقت ير

 !نیکنی عذرخَايی شَيرش ٍ دالرام نخصَصا ٍ جهع از ٍ گردی برنی

 خشن لحن يهان با ٍ برد باال را سرش ٍ کشید عهیق نفسی ٍ داد قرار اعصا رٍی را دستش دٍ
 داد ادانٌ

 !ببینهت اینجا نهیخَام يیچ دیگٌ صَرت این غیر در-

 !خانَادى کل بلکٌ پدرم تنًا نٌ بَد؛ بردى ناتش بزرگ نادر يای حرف از کٌ پدرم

  تَان نی جرات بٌ داشت؛ دٍست دیگٌ جَر را پدرم کٌ انگار بَد؛ بانَ نًتاب کردى عزیز پدرم

 !«دنیا این در يرکس از بیشتر:»گفت

 بٌ را دستش بزرگو نادر بزند حرفی خَاست تا کرد؛ نگاى سلطان نًتاب بٌ ناباٍری با خسر عهَ
  زد لب ٍ اٍرد باال سکَت نشانٌ

 .ننتظرتو داخل بیا شَيرت با دالرام-

 .خانٌ سالن طرف بٌ کرد تند قدم حرفش، شدن تهام با

 نن بٌ را نگايش است؛ شدى بیشتر نن بٌ نفرتش بَد نشخص بزرگ، نادر يای حرف با کٌ پدرم
 عهَ يای اصرار برداشت؛ در سهت بٌ را يایش قدم جانیٌ چند از بعد کرد؛ نگايو نفرت با ٍ داد
 !کرد ترک را خانٌ پدرم ٍ بَد فایدى بی سرٍخ

 بَد پَشاندى را صَرتش اشک کٌ نادرم بٌ ٍ گرفت نحکو را دستو اراز

 .«برید جلَ شها جان نادر:»گفت

 رفت؛ باال را يا پلٌ یسنا کهک با نادرم
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 .شدیو خانٌ ٍارد نادرم، دنبال نعنایشان پر نگاى ٍ جهع بٌ تفاٍت بی اراز ٍ نن

  بَد دلنشین ام کَدکی زنان نحل نٌخا دکَر ينَز

  بَد؛ کردى ایجاد را رنگی يای نَر ٍ بَد شدى تزیین نربع شکل بٌ رنگی يای شیشٌ با کٌ رٍیی راى

 .کرد نی برابر چندین را خانٌ زیبایی بافت دست فرش ٍ سلطنتی، يای نبل

 .بَد نشستٌ نفرى، سٌ نبل رٍی اش، يهیشگی جای بزرگ نادر

 قرار دٍتا نا ٍسط بزرگ نادر کٌ حال بنشینیو؛ اٍ کنار يو اراز ٍ نن تا کرد ىاشار دستش با ٍ
 .کرد نگاى رنگش شب يای چشو بٌ ٍ گذاشت اراز پای رٍی را دستش داشت؛

 داد؛ نی را نفرت بَی خسرٍ عهَ نگاى نشستند؛ يا نبل رٍی سنگین، نگاى با ٍ اندند داخل يهٌ
 !بَد شدى يو زیادتر انرٍز يای اتفاق با يیچ، بَد نشدى کٌ کو نفرتش

 بٌ رد جَاب نن ٍ کرد خَاستگاری سَشا یاشار، برادر ترش، بزرگ پسر برای نرا کٌ سالی ان از
 !نهاندم بًرى بی تنفرش از دادم يا ان

 پلیش افسر یک يهسر کٌ این از داشتو؛ نشکل شغلش با نن انا بَد ننطقی ٍ خَب پسر سَشا
 نهکن لحظٌ ير ٍ کند نی بازی خَد جان با يهسرم لحظٌ ير کٌ ان از ترس داشتو؛ ترس باشو
 !باشو نداشتٌ را اٍ دیگر است

 .نداشتو اٍ بٌ ای عالقٌ طرفی از ٍ

 بزرگو نادر جَاب اش کنندى دیَانٌ لبخند يهان با يو اراز ٍ کرد نی نگاى اراز بٌ لبخند با بزرگو نادر
 کرد صحبت بٌ شرٍع ارانی بٌ بزرگو نادر. داد نی را

 .يستی خَردى پاک شیر نعلَنٌ چشهات از ٍ زیباست خیلی چشهات پسرم-

 بانَ نًتاب جَاب در ٍ گذاشت نهایش بٌ را سفیدش ٍ ردیف يای دندان ٍ شد بازتر لبخندش اراز
  زد لب

 .دارید لطف نن بٌ شها نهنَنو-

 .«بانَ نًتاب بَد شدى تنگ براتَن دلو:»گفتو لب زیر ٍ گذاشتو بانَ نًتاب شانٌ رٍی را سرم
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 را نا بین ی رابطٌ بانَ با نن راحتی يهین ٍ بزنو صدا اینگَنٌ را اٍ داشتو عادت بچگی از
 !نادرم تا بَدم تر راحت کردن دل درد برای اٍ با حتی گايی بَد؛ کردى تر احساسی

 !نکردم بزرگو نادر از یادی اند پیش يای جریان ٍ نیها خَاستگاری برای چرا دانو نهی

 در انرٍز نن تا شَم؛ عشق این اسیر نن تا دادند يو دست بٌ دست يا اتفاق این ی يهٌ ایدش
 !باشو ارازم کنار

 اٍ از ٍ گرفتو اغَش در را نادرم. رسید فرا خداحافظی لحظٌ ٍ شد تهام بزرگ نادر خانٌ يای اتفاق
 کرد خیر دعای ایوبر اٍ ٍ بَسیدم را بزرگو نادر نرم يای دست گرفتو؛ را دٍبارى دیدار قَل

  بَد بانَ نًتاب ٍ نادر با خداحافظی نشغَل اراز

 پدرم یاد نرا عجیب يایش چشو شدم؛ خیرى رنگش سبز يای چشو بٌ ایستادم یسنا کنار
 .کردم خداحافظی اٍ با ٍ بَسیدم را صَرتش انداخت نی

  ٍ اند استقبالو بٌ لبخند با بَد؛ طبعی شَخ ٍ نًربان نردی سَشا، ٍ خسرٍ عانَ برعکس یاشار

 باشو تهاس در اٍ با کٌ شد این خَاستار

 .باشو داشتٌ را اش شهارى داد را شرکتش کارت

 نَج نن جنس از عشقی اٍ در ينَز کٌ گفت نی نن بٌ احساسی چرخید؛ سَشا سهت بٌ نگايو
 با ؛بَد بردى فرٍ جیبش در را دستش ٍ بَد ایستادى جهع از دٍر، چندان نٌ ای فاصلٌ با زد؛ نی

 .کشید نی خانٌ حیاط کاشی رٍی را پایش خَد، خاص استایل يهان

 .نبَد صهیهی گرم گذشتٌ نحل يو با اٍ ٍ نن رابطٌ دیگر بعد، بٌ اتفاق ان از کٌ دارم یاد بٌ

 گَنٌ این را اٍ کَدکی در نادرش نرگ نهیدانو. اند نهی خَشش صهیهی رٍابط از زیاد سَشا البتٌ
 !سختش شغل یا بَد ساختٌ سخت

 نن از را رنگش ای قًَى يای چشو انا. شد حضَرم نتَجٌ ایستادم کنارش ٍ شدم نزدیک اٍ بٌ
 زدم لب ٍ کشیدم اش بازٍ رٍی را دستو ٍ کردم صاف را صدایو کهی کرد؛ نی پنًان

 سَشا؟-
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  شدى خیرى يایو چشو بٌ اش يهیشگی اخو با

 .داد سرش بٌ تکانی ٍ ایستاد نقابلو ٍ برداشت کَتاى قدنی

 اجازى غرٍرش انا کرد نی خَدنهایی يایش چشو در نًربانی کٌ این با اند؛ لبو رٍی نیشخندی
 !شَد کالم يو نن با داد نهی

 گشَدم لب خَنسردی يهان با لب زیر ارام

 .باشی داشتٌ خَبی سال دیدنت شدم خَشحال بگو خَاستو-

 .گفت" نهنَنی" لب زیر ٍ داد تکان را سرش

 بَی ينَز سَشا لحن. بَدند گرفتٌ دل بٌ نن از پدرش ٍ اٍ کٌ بَد ای کینٌ چٌ این دانو نهی
 . داد نی را پیش سال دٍ يای دلخَری

 .کرد نی خاطر ازردى نرا انر این ٍ

 شد جدایی این از نانع صدایش کٌ شَم جدا اٍ از خَاستو

 !باشید پایدار-

 شاید تا رفتو؛ نهی زدیکشن کاش برداشت؛ خانٌ سهت بٌ را يایش قدم ٍ نشد جَاب ننتظر
 !شد نهی زندى ای خاطرى

 .دیدم یاشار با زدن حرف نشغَل را اٍ برداشتو قدم اراز سهت بٌ

 .اٍردند لب رٍی ناچاری سر از لبخندی ٍ شد قطع حرفشان اندنو با

 اندم حرف بٌ ٍ کردم نگايشان نشکَک

 شدم؟ نزاحو-

 .کرد خداحافظی اٍ با ٍ فشرد را یاشار دست ٍ داد تکان ننفی نشانٌ بٌ را سرش اراز

 برگرداندم اراز سهت بٌ را خَدم ناشین، کردن حرکت نحض بٌ شدم سَار ٍ کردم باز را ناشین در
 کردم صحبت بٌ شرٍع ٍ
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 نیگفتین؟ چی-

 دادم فرا گَش يایش خندى صدای بٌ عاشقانٌ نن ٍ داد سر ای خندى اراز

 داد جَاب لحن يهان با

 .گفتیو نهی چیزی عزیزم يیچی-

 .ندادم ادانٌ ٍ گفتو لب زیر ای باشٌ

 تهاشا را بیرٍن کٌ ننی بٌ نگايی. بَد رانندگی نشغَل ٍ زد يایش چشو رٍی را عینکش اراز
 زد لب ٍ کرد کردم نی

 دالرام؟-

 کردم نگايش ننتظر ٍ زدم چرخی سهتش بٌ

 گرنای گذاشت؛ ودست رٍی را خَد دست ٍ داد قرار ناشین دندى رٍی ٍ فشرد دستش در را دستو
 .کرد نی گرم را ام زندگی کل دستش

 ٍ زدیو حرف نَضَع این بٌ راجع قبال ترکیٌ برم باید دیگٌ رٍز دٍ نن:» گفت ٍ داد ادانٌ را حرفش
 کردم صحبت باياش نذارى تنًات بزنٌ سر تَ بٌ اٍندنو تا کردم خَايش عهَت پسر از جریانی، در

 داشتی نیاز چی ير ذارم نی برات بخَای يو رٍ چیزی ير بانکی کارت. نیَند نظر بٌ خَبی نرد
 .«باشی یاشار جریان در کٌ بگو دٍبارى خَاستو نیام زٍد برى نهی زنان زیاد اٍنجا کارم. بگیری

 اٍ داشتو دٍست خیلی را یاشار دادم؛ تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم ٍ زدم بخشی رضایت لبخندی
 .بَد ام نداشتٌ برادر نحل

 .رسیدیو ٌخان بٌ

 شدم رايی اتاق سهت بٌ ٍ شدم خانٌ ٍارد اراز با

 .خَاست نی عهیق خَاب یک دلو

 تحَیل سال از رٍز یک ٍ بَد ناى فرٍردین دٍم
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 کٌ ننی برای رٍز دٍ نهیبینو؛ را اراز رٍز دٍ ندت بٌ فردا از کٌ بَد سخت برایو باٍرش گذشت؛ نی
 !دبَ زیاد ام کردى تقسیو اٍ با را لحظاتو تهام

  بَد؛ شب يفت بٌ نزدیک ساعت

 ساعت تا ٍ شدم غذا کردن درست نشغَل بگذرانو؛ اراز با را ناندنی یاد بٌ شبی خَاست نی دلو ٍ
 برٍد؛ نیز رٍی تا بَد انادى اراز نَردعالقٌ غذای پلَ کلو شب نٌ

 ابی ٍ یدسف شلَارک ٍ تاپ ست یک با را يایو لباس ٍ گرفتو دٍشی. چیدم سلیقٌ ٍ دقت با را نیز
 .بافتو را انًا ٍ کردم خشک را نَيایو. کردم تعَیض

 .شدم اتاق ٍارد در بٌ ای تقٌ با ٍ برداشتو قدم اراز کار اتاق سهت بٌ

 را سرم ٍ شدم نزدیک اٍ بٌ بَد؛ رفتٌ فرٍ يایش پرٍنٌ در کهر تا ٍ بَد نشستٌ اش صندلی رٍی اراز
 .اٍردم گَشش کنار

 زدم لب ٍ بَسیدم را صَرتش

 .پایین بریو بیا حاضرى غذا عزیزم-

 . گفت لب زیر" ای باشٌ" ٍ برگرداند را سرش لبخند با

 .نباشد کو چیزی تا کنو نگاى را نیز دٍبارى تا اندم پایین اراز از تر زٍد نن

 .«دارى خَردن غذا این بٌ بٌ نیاد خَبی بَی چٌ:»گفت ٍ کشید نفسی ٍ اند پایین يا پلٌ از اراز

  باشد داشتٌ دٍست يو را اش نزى تا بَدم انیدٍار بست، نقش لبانو رٍ بخش رضایت لبخندی

 . کردیو غذا خَردن بٌ شرٍع ٍ نشستیو نیز سر

 اندم حرف بٌ ٍ شدم خیرى اراز بٌ کردیو تهام کٌ را غذا

  بزنی؟ پیانَ برام نیشٌ اراز-

 .ندیدم رٍ تَ زدن پیانَ تاحاال نن

  نیشٌ؟
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 ادد جَاب گرم لبخندی با اراز

 !نشٌ؟ چرا ارى-

 کنارش ٍ کردم تند را يایو قدم يو نن. نشست پیانَ پشت صندلی، رٍی ٍ شد بلند نیز سر از
 . ایستادم

 .بگیرم فیلو اٍ از تا اٍردم در جیبو از را تلفنو

 .کنو نگاى را فیلهش تنًایی رٍز دٍ این در

 .دادم نی گَش اٍ بٌ دل ٍ جَن با نن ٍ کرد ستارگان غَغای قطعٌ زدن بٌ شرٍع اراز

 ...کرد يهخَانی پیانَ با يهراى يو، خَدش تا نگذشت کهی

 دارم؛ شَری سر در انشب-

 دارم؛ نَری دل در انشب

 ...اسهانو اٍج در نن انشب باز

 پیچید نی گَشو در گرنش صدای. خَاند نی احساس با چقدر ٍ بَد دلنشین ٍ زیبا صدایش چقدر
 !...بَدم يا اسهان اٍج در نن ٍ

 .شَد تنگ اٍ برای دلو حسابی است قرار کردم نی احساس بَد؛ شدى تنو پارى با خداحافظی قتٍ

 .شد نهی جدا نن از استرس ٍ اظطراب حس این. بَد فایدى بی کشیدم نی اغَش در را اٍ چٌ ير

 !شَم اراز رفتن از نانع شکستنش با خَاست نهی دلو انا بَدم کردى بغض

 .بَدم اراز ننتظر ٍ کردم نتر استرس از را خانٌ سالن

  تلخش عطر بَی اش، لعنتی عطر ان بَی يو باز ٍ

 . رسید نشانو بٌ خَدش از تر زٍد عطرش بَی کرد؛ نی خَد نست نرا
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 یکی یکی کٌ شدم؛ خیرى اٍ بلند قانت بٌ ٍ داشتو نگٌ يایو ریٌ در را تلخش عطر ٍجَد تهام با
 .اید نی پایین را يا پلٌ

  بَد شدى ست شلَارش ٍ کفش با کٌ نشکی پیراين يهیشٌ، از تر پَش شخَ ایستاد، نقابلو

 قدم چند  ٍ کرد باز را دستش بَد دادى يایش لباس بٌ را زیبای رنگی ترکیب کٌ رنگ زرد ای جلیقٌ
 «شدم؟ خَشتیپ:»گفت ٍ فشرد بًو را يایش لب برداشت عقب بٌ

 دادم جَاب ارانی صدای با لب زیر شَد جانو ارام قلبش، صدای تا کشیدم اغَش در را اٍ

 .خَشتیپی يهیشٌ تَ-

 .بَسید را ام پیشانی ٍ برد فرٍ نَيایو در را دستش

  زد لب  ٍ کرد قاب را صَرتو ٍ کرد جدا خَدش از نرا

 .نیدم قَل گردم نی بر زٍد-

 .دادم تکان" فًهیدن" نشانٌ بٌ را سرم

 تا اگر دانست نی انا کنو يهرايیش گاىفرٍد  تا خَاست نی دلو. ناندم خانٌ در اراز، اصرار بٌ
 .شد خَايد تر سخت برایو بیایو فرٍدگاى

 .شد کدى ناتو برایو خانٌ ٍ گذاشت بیرٍن خانٌ از را پایش

 .بَد کردى پر را خانٌ ُکلٌ يقو يق صدای کنو؛ خالی را خَدم تَانستو نی حال

 ٍ کشیدم دراز کاناپٌ رٍی بَد؛ شدى تنگ برایش دلو نرفتٌ ينَز بَد؛ سخت برایو دٍری این تَان
 .کردم جهع شکهو در را پايایو ٍ گذاشتو سرم زیر را دستو کردم پاک را يایو اشک دست، پشت با

  کرد جلب را ام تَجٌ نیز، رٍی تلفن لرزش

 دادم جَاب ٍ کردم لهس را صحفٌ یاشار، شهارى دیدن با ٍ گرفتو صَرتو نقابل را تلفن
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 پیشو ٍ بیاید شب کٌ بَد این خَاستار. بَد احَالو پیگیر کٌ داشتو ٍا با را کَتاى گَیی ٍ گفت
 يا پلٌ کرد؛ نَکَل شب فردا برای را پیشنًادش ٍ. خَاست نی را بَدن تنًا کهی دلو نن انا بهاند؛

 . کشیدم دراز اراز تخت رٍی ٍ رفتو باال را

 داد نی بد گَاى دلو چرا دانو نهی

 .نبَد کنارم جانو ارام اخر. شَم ارام کهی تا خَردم؛ با لیَان یک با را بخش ارام قرص

 . بَد ناندى جا بالشتش رٍی تلخش عطر بَی. گرفتو اغَشو در نحکو را بالشتش

 .کردم دعَت خَاب بٌ را خَدم ٍ گذاشتو يو رٍی را يایو چشو

  اراز تهاس با. بَد گذشتٌ ساعتی چند

 .داد خَبش حال از خبر ٍ. بَد رسیدى ترکیٌ بٌ سالنت سالو اٍردم؛ در بال خَشحالی از

 .بَدند شدى کنترل غیرقابل يایو اشک خَشحالی از کرد؛ ارسال برایو را يایش عکس

 !بارید نی يایو چشو از دلتنگی

 ...گذاشتو شر پشت را رٍز اسَدى چندان نٌ خیالی با

 ...گذشت نی دیگری از پس يا رٍز

 دیگر قبلش شب از بَدیو شدى سَم رٍز ٍارد ٍ بَد شدى تهام بهاند ترکیٌ در بَد قرار کٌ رٍزی دٍ
 بَد کردى نگران نرا يهین ٍ نداشتو اٍ با تهاسی

 .کنو چٌ دانستو  نهی نگرانی از

  شاید کٌ دادم نی دلداری خَد بٌ را رٍز تهام

 !شد؟ نی نگر انا. خَايد نی بیشتری زنان اش پرٍندى

 !بَد بعید اٍ از نظهی بی این کٌ بَد دقیق انقدر اراز

 !کَتاى جا يهٌ از نن دست ٍ
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 . ديو فرا گَش گَشو، در يو سر پشت يای بَق بٌ ٍ کنو صبر تَانستو نی فقط تنًا

 !برد نی نردن نرز تا نرا این بَد ناندى جَاب بی يایو تهاس يهٌ

 !خبرم بی اٍ از است رٍز دٍ نن ٍ گذرد نی تهام رٍز پنج است  شدى خارج ایران از کٌ رٍزی از

 صدای شنیدن با کردم؛ گیری شهارى را اش شهارى بار اخرین برای بَد رسیدى استخانو بٌ کارد دیگر
 ..."باشد نی خانَش نظر نَرد نشترک دستگاى"

 !کنو کنترل را يایو اشک تَانستو نهی دیگر ٍ افتاد يایو دست از ناخداگاى تلفن کرد یخ يایو دست

 !کردم گریٌ تنًا ٍ گذاشتو صَرتو رٍی را دستو

 اٍ با ٍ برداشتو را تلفن بَد؛ سَشا با تهاس رسید ذينو بٌ کٌ رايی تنًا کنو چکار باید دانستو نهی
 .گرفتو تهاس

  بشنَم تَانستو نی تلفن پشت از را سردش صدای

 بفرنایید؟-

  کردم صحبت بٌ شرٍع گرفتٌ صدای ٍ بغض با

 .شَم سَشا نندا بٌ دست باید کٌ ام شدى چارى بی انقدر شد نهی باٍرم

 نن از را خانٌ ادرس نگرانی با ٍ گرفت دیگری رنگ لحنش شنید تلفن پشت از را لرزانو صدای تا
 .خَاست

  باشد در پشت ارازم کٌ این انید بٌ کردم؛ پرٍاز در سهت بٌ نن ٍ اند در صدای بعد ساعت نیو

 !شد تازى بارى یک بٌ دلو داغ سَشا بلند قانت دیدن با انا

 .بَد دیگری کس ننتظر نن دل انا نداشتو؛ اٍ از را عهل سرعت این تَقع

 !کسش يهٌ بَد شدى کٌ کسی

 زدم لب کٌ بیاٍرد در را يایش کفش خَاست شَد؛ ٍارد تا رفتو کنار
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 .کنو صحبت بايات باید بیا. نیست نیازی-

 بَد یکس تنًا اٍ ٍ نداشتو را شکنجٌ این طاقت دیگر نطلب اصل سر برٍم سریع خَاست نی دلو
 .کند کهک نن بٌ تَانست نی کٌ

 با بَد شخصیت با ٍ نحترم يو ينَز. نشست نن ننتظر نبل رٍی ٍ کرد نگاى را اطراف کهی
 . يا دٍريهی در شد تر رنگ کو کهی شاید افتاد، بینهان کٌ اتفاقی

 .بَد قائل خاصی احترام نن برای يهیشٌ انا

 ٍ ریش بٌ دستو کردم؛ نگاى گیرایش ای قًَى يای چشو بٌ اشکی يای چشو با ٍ نشستو نقابلش
 زد لب ٍ کشید رنگش ای قًَى سبیل

  شدى؟ چیزی خَب؟-

 . نیست خَب زیاد حالت کٌ بَد نعلَم صدات از تلفن پشت

 کجاست؟ شَيرت

 صحبت بٌ شرٍع بغص با ٍ زدم کنار را نَيایو ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی ٍ انداختو پایین را سرم
  کردم

 .دارم نیاز کهکت بٌ نن سَشا-

 جَاب باز يای چشو با ٍ شد خیرى نن بٌ کرد نی درست را اش افسری یَنیفرم، کٌ حالی در سَشا
 داد

 ساختس؟ نن از کهکی چٌ-

 ٍ حدش از بیش جدیت بخاطر شاید بَد؛ سخت برایو اٍ با زدن حرف چقدر دادم؛ بیرٍن را نفسو
 !لحنش بَدنش رسهی بخاطر شاید یا

 دادم ادانٌ ٍ کردم جا بٌ جا را خَدم کهی
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 کارش رٍزى دٍ بَد قرار نیَندى ينَز ٍ ترکیٌ رفت داشت کٌ ای پرٍندى بخاطر پیش رٍز پنج اراز-
 خانَش گَشیش کال کٌ انرٍز تا ٍ نداد جَاب رٍ گَشیش دٍم رٍز شب از ٍلی برگردى شٌ تهَم
 . نیست بند جا يیچ بٌ دستو ندارم ازش خبری دیگٌ شدى

 !نگرانی از نیهیرم دارم نن. کنو پیداش کن کوکه لطفا سَشا

 !بَد تر تلخ يو گذارم نی سر پشت کٌ يای رٍز این از حتی سَشا، تلخ لبخند

 پایین را سرش کردم نی نگايش ننتظر نن ٍ شد خیرى يایو چشو بٌ ٍ کشید صَرتش بٌ دستی
 داد جَاب ٍ انداخت

 نگران يرٍز نهیتَنو کنو؛ تحهل نگرانی نهیتَنو نن:»گفت بًو یکی رٍزی یٌ دالرام، نیدٍنی-
 !نٌ یا خَنٌ گردى برنی انرٍز کٌ باشو شَيرم

 !کنو کهکت شَيرت شدن پیدا تَ نیخَایی تَ ٍ اینجام انرٍز نن ٍ

 !«چرخٌ نی دیگٌ زندگیٌ

 بَد؛ سنگین انقدر اش تیکٌ

 !سَزاند را دلو بد نداشت؛ را تحهلش تَان يایو شانٌ کٌ

 !بَدم اندى دنیا بٌ الل کٌ انگار شتو؛ندا را زدن حرف تَان

 داد ادانٌ ٍ انداخت اطراف بٌ نگايی تلخ لبخند ٍ نگاى يهان با

 !کنو کهکت نجبَرم دارم کٌ شغلی بخاطر نن انا-

 !شغلش بخاطر

 !نیست عزیز برایش نن، خاطر ای ذرى حتی یعنی این

 !عهَیش دختر عنَان بٌ حتی

 ارازم سر بر چٌ بفًهو تا گذاشتو نی کنار را غرٍرم باید نبَد؛ دنبَ نغرٍر برای نناسبی ٍقت االن انا
 .است اندى
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 بگردی؟ دنبالش ترکیٌ نهیری چرا-

 !دارد ای خجستٌ دل چٌ اٍ

 از حتی ادرسی يیج کٌ ننی کنو؛ پیدا را اراز تَانو نی چگَنٌ بزرگ، شًر ان در تنًا زن یک نن
 !ندارم داشت اقانت انجا کٌ يتلی

 زدم لب ٍ کردم نگاى اٍ بٌ

  ترکیٌ؟ برم چجَری سَشا-

  بگردم؟ اراز دنبال بزرگی اٍن بٌ استانبَل تَ چجَری

 !تنًا زن یٌ اٍنو

 داد جَاب ٍ انداخت باال را يایش ابرٍ

 ...   حهی عهَ-

 دادم جَاب نیشخند یک با ٍ کردم قطع را حرفش بیاٍرد پدرم از اسهی خَاست تا

 !بابام؟-

  نیگیرى؟ ختو نراسو داشتن دٍست جرم بٌ شزند دختر برای کٌ کسی

  برخَاست جا از ٍ داد تکان را سرش

 اند حرف بٌ حالت يهان در ٍ شد رايی در سهت بٌ ٍ

 کسایی از چیزی ای شهارى تَ نیخَام ندت این در نیخَام زنان یکو انا نیشو کاراش پیگیر نن-
 گریٌ با باشٌ یادت ٍ ببرم جلَ زٍدتر رٍ اکاري نن تا بیاری گیر برام ترکیٌ رفتٌ پرٍندشَن برای کٌ

 .بدی انجام رٍ درست کار تا باشی داشتٌ ارانش بًترى نهیشٌ درست چیزی

 .بَد فایدى بی شام برای ناندنش برای اصرارم

 .کردم تشکر کهکش بابت اٍ از ٍ
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 بَد شدى  کو اظطرابو از کهی. زد يو بٌ را در

 !کند دالرام يهان نرا تَانست نی کٌ دبَ اراز تنًا انا بَدم؛ شدى ارام کهی ٍ

 .اٍردم پناى خَابو تخت بٌ ٍ گرفتو يایو دست بین را سرم. بَد بلد خَدم از بیشتر نرا کٌ اٍ

 . بخَرم شام کٌ این بدٍن

  با کٌ بَد صبح دى بٌ نزدیک ساعت رفتو خَاب بٌ خستگی، فطر از

 از بَد نزدیک دٍیدم؛ در سهت بٌ باشد در پشت اراز شاید کٌ ان فکر با پریدم خَاب از در صدای
 از را انیدم تهام نحهدی اقای دیدن با کردم باز را در. رساندم در بٌ را خَدم انا. بخَرم زنین يا پلٌ

 .دادم دست

 !نیهرد تهانش حرکت یک با کٌ خَد بی يای انیدٍاری بَد شدى رٍزم ير کار

 .اراز اعتهاد قابل دٍستان از ٍ سال نیان نردی انداختو نحهدی اقای بٌ نگايی

 .داشت خبر نا سَری عقد ناجرای از کٌ اراز ٍ نن عقد شايد تنًا

 ٍ تیشرت با کٌ نبَد نًو اصال برایو شَد ٍارد تا اندم کنار باشد داشتٌ اراز از خبری شاید کٌ این از
 !ام نشستٌ نقابلش شلَار

  ديو فرا گَش يایش حرف بٌ تا ستخَا نحهدی اقای بَد؛ فایدى بی نَشیدنی اٍردن برای تعارفو

 نقابلو سرد ٍ جدی نبَد راحت ٍ طبع شَخ يهیشٌ يهانندى کرد نی بیشتر را ام نگرانی این ٍ
 .بَد نشستٌ

 گرفتٌ ضرب زنین رٍی پا با استرس شدت از ٍ کند باز را صحبت سر زٍدتر چٌ ير تا شدم ساکت
  بَدم گذاشتٌ ديانو رٍی را دستو بَدم؛

  کرد صحبت بٌ شرٍع ٍ گذاشت نقابلو ٍ اٍرد در چرنش کیف از را يایی برگٌ نحهدی اقای

 .کنو صحبت نسائلی نَرد در شها با باید نقام عالی خانو-

 !نقام؟ عالی خانو
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 زد نی صدا زندی خانو يهیشٌ نرا کٌ اٍ

  بَدم حرفش  بقیٌ ننتظر صبرانٌ بی ندارد خَشی خبر بَد نعلَم اش جدی ٍ رسهی لحن این

  زد لب ٍ گرفت نقابلو ٍ کرد نرتب را بَد گذاشتٌ نیز رٍی کٌ يایی گٌبر 

 بگو باید رٍ اینا کٌ نتاسفو-

  يست زندی اقای غیابی طالق يای برگٌ اینا

 ازدٍاج این اٍلش از ٍ نیستند شها با زندگی بٌ نایل دیگٌ کٌ گفتن ایشَن کنید انضا باید شها کٌ
 جهع رٍ ٍسایلتَن کردن انضا از بعد لطفا بینند نهی زندگی این ادانٌ برای دلیلی ٍ بَدى سَری

 .بدید تحَیل رٍ خَنٌ کلید ٍ کنید

 .کردم نگاى نحهدی اقای جدی چًرى بٌ ناباٍری ٍ بًت با شد؛ نهی باٍرم

 ...تَانست نهی

 !بکند نا با را کار این تَانست، نهی

 جدا نن از دارند را قلبو از یا تکٌ کٌ انگار کردم نی پَچی احساس ٍ بَد کردى یخ يایو دست
 !کنند نی

 .کند نهی را کار این نن با اراز نٌ، نٌ،

 گشَدم لب بغض با ٍ شدم خیرى نحهدی اقای يای چشو بٌ

 تَان کٌ بَدى بد حالو انقدر رٍزا این نن خدا، رٍ تَ باشٌ کردى کار این نن با اراز نحالٌ نحالٌ،-
 !نحهدی اقای لطفا ندارم رٍ زشت شَخی این

  بَد سخت يو اٍ برای حرف این گفتن کٌ انگار انداخت؛ پایین را سرش نحهدی اقای

  داد جَاب داد تکان را سرش

 !نکنید ترش سخت لطفا. نقام عالی خانو نتاسفو-

 نکنو؟ سخت را چیزی چٌ
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 !است نن قلب است؛ نن ٍجَد تهام اٍ

 بَد؟ الزم کاريا این طالق برای

 !فرستاد؟ برایو را طالق يای برگٌ ندت این از بعد اٍ ٍ شدم ندىز ٍ نردم رٍز چند این در نن

 اقای بٌ بَد شدى رگٌ دٍ گریٌ شدت از کٌ صدای با کرد نی خَدنهایی صَرتو رٍی يایو اشک
 زدم لب کردم نگاى نحهدی

 گذاشت؟ دلو بٌ رٍ خداحافظی یٌ حسرت حتی کٌ بَد نانرد ِانقدر بَد؟ نانرد ِانقدر یعنی-

 !ٍاقعا؟ بَد نسخرى نهایش این بٌ نیاز گرفتن طالق برای

 !نداشتو؟ رٍ کَتاى خداحافظی یٌ لیاقت حتی نن یعنی

 داد جَاب بار تاسف لحنی با ٍ کرد قفل بًو را دستش نحهدی اقای

 .باشٌ شکل این بٌ نیهَنٌ شها یاد بٌ ازشَن کٌ تصَیری اخرین نخَاستن شاید-

 !بست نقش لبو رٍ نیشخندی

  بدتر؟ این از تصَیری چٌ

 !نکرد يو سادى خداحافظی یک نن با حتی کٌ

 بٌ نحهدی اقای انضای ٍ اراز اسو دیدن با گرفتو؛ نقابلو را بَدم نخَاندى حال بٌ تا کٌ يای برگٌ
 !شد کندى جا از قلبو اراز، ٍکیل عنَان

 خفٌ زىاجا بغض این بٌ تا کشیدم؛ عهیقی نفس کردم؛ انضا را خَد نرگ يای برگٌ نخالفت بدٍن
 !باشو ندادى را کردنو

 برداشتو قدم اتاقو سهت بٌ ٍ شدم بلند جایو از

 .کردم جهع را ٍسایلو
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 شدى خاطرى بٌ تبدیل کٌ گذشتٌ رٍزيای کردم؛ باز را اتاقش در افتادم؛ راى اراز اتاق سهت بٌ ٍ
 تکرار خاطريا این دیگر کٌ دانستو نی شدند رد يایو چشو نقابل از کَتاى فیلو یک يهانندى بَدند
 ! شَد نهی

 !بَد ناندى يایو لباس تک تک رٍی ٍ اتاق در تلخش عطر بَی ينَز

 اٍ از کٌ چیزی تنًا. گذاشتو چهدان در ٍ برداشتو را ان ٍ رفتو سهتش بٌ بَد نیز رٍی تلخش عطر
 !ناند خَايد یادگار بٌ برایو

 تنگ برایش دلو شَد؛ کي ذينو در تصَیرش تا ٍ انداختو خانٌ بٌ نگايی بار اخرین برای
 !شَد نی

 قدم نحهد اقای سهت بٌ سست يای قدم با يهیشٌ از تنًاتر نن ٍ داد نی فشار را گلَیو بغض
 .داشتو برنی

  ٍ دادم تحَیل اٍ بٌ را کلیديا

 .رفتو بیرٍن خانٌ از چهدان يهان با بَدم اندى اراز خانٌ بٌ کٌ چهدانی يهان با

 !اندم بیرٍن ام خَشبختی برج از چگَنٌ نشدم تَجٌن کٌ داشتو پریشانی حال انقدر

 ديانو نقابل را دستو شَم؛ خَردنو زنین از نانع تا گرفتو دیَار بٌ دستو ٍ ایستادم ٍرٍدی در کنار
 !نشَد بلند يقو يق صدای تا گرفتو

 کهکو بٌ دستی کٌ بخَرم؛ زنین بَد نزدیک ٍ. بَدند لیز باران بخاطر يا پلٌ اندم؛ پایین يا پلٌ از
 با انا کردم؛ تشکر لب زیر ٍ کردم صاف را کهرم باشد؛ نحهدی اقای شاید کٌ این خیال با اند؛

  رسید؛ گَشو بٌ کٌ اشنایی صدای

 بٌ خیرى ٍ کرد نی فرق نگايش ٍ رنگ خَردم؛ جا نیها چًرى دیدن با ٍ برگرداندم را صَرتو
 بَد شدى يایو چشو

 شد حرکتو از نانع اسهش انا دادم؛ ادانٌ يورا بٌ ٍ کشیدم بیرٍن دستش از را دستو

 دالرام؟ نیری کجا-
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 .برسَنهت بذار

 نحکو اش سینٌ بٌ ٍ کردم نشت را دستو کردم خالی اٍ سر را دلو درد تهام ٍ برگشتو سهتش بٌ
 !کَباندم

 کشیدم فریاد بلند ٍ

 !نیها تَ بٌ لعنت-

 !لعنت

 ! دیدم رٍ تَ کٌ رٍزی بٌ لعنت

 !نبَد کار در يو ارازی نبَدی تَ اگٌ

 سرم رفت؛ باال ام گریٌ يق، يق صدای ٍ گذاشت صَرتو رٍی را دستش ٍ کشید اغَش در نرا نیها
 .گفت" باشی ارٍم" لب زیر ٍ داد فشار اش سینٌ بٌ را

 کرد باز برایو را در ٍ برد خیابان طرف ان ناشینش سهت بٌ نرا بَدم اغَشش در کٌ طَر يهان
 شد سَار يو خَدش ٍ گذاشت ناشین عقب ندلیص رٍی بٌ را يایو چهدان

 !نداشتو را يایش کار ٍ اٍ با نخالفت تَان کٌ بَدم رٍزگار از خستٌ انقدر

 .نداشتو نقصدی کٌ نن انا افتاد؛ حرکت بٌ ناشین

 از دلش يو اسهان. گریستو تلخ رٍزگار این ٍ حال بٌ ارام ٍ دادم تکیٌ ناشین شیشٌ بٌ را سرم
 !بارید نی نو نو ٍ َدب گرفتٌ نن رٍزگار

 . کردم نگاى داد نی ادانٌ دقت با رايش بٌ کٌ نیها بٌ ٍ کردم پاک را يایو اشک دست پشت با

 .کنو تکرار دٍبارى کٌ کرد اشارى دست با ٍ نشد نتَجٌ کٌ پرسیدم سَالی اٍ از ٍ

 کردم تکرار ٍ کردم کو را ظبط صدای دست با

 نیری؟ داری کجا-

 داد ابجَ ٍ برگرداند را سرش
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 .نباش نگران نیست بدی جای-

 دادم جَاب تهام جدیت با ٍ کشیدم يو در را اخهو

 !نیریو؟  داریو کجا نیگو دارم بد؟ یا خَبٌ گفتو نگٌ-

 !نیری؟ داری اصل در یا

  زد لب حالت يهان در ٍ  انداخت نگايی بغل ایینٌ بٌ ٍ کرد رٍشن را راينها

 !نن خَنٌ شًر، بیرٍن نیریو-

 .بَدی نی باید اٍل از کٌ جایی

 دادم جَاب تهسخر با ٍ چرخیدم طرفش بٌ ٍ زدم نهایی دندان خند نیش

 !نن؟ جَن-

 !نیکنی؟ شَخی

 .«بخدا:»گفت ٍ برداشت رنگش عسلی يای چشو رٍی از را عینکش ٍ کرد خندى تک

  کشیدم فریاد ٍ کردم نگايش جدیت با

 !امنهی جًنهو تا تَ با نن. ببینو کنار بزن کردی غلط-

 !خَنت؟ بیام حاال

 !نیها کنار بزن

 دادم فشار يو رٍی را يایو چشو عصبانیت فطر از داد نی ادانٌ رايش بٌ يهیشٌ از تر خَنسرد
 .کنو باز را در تا گذاشتو دستگیرى رٍی را دستو

 نشستٌ خَن بٌ يای چشو با ٍ زد کنار را ناشین سریع ٍ بست را در ٍ برداشت خیر سهتو بٌ نیها
 !کرد نگاى يایو وچش بٌ

 !کنو نگاى اٍ بٌ خَنسردی با تا بَد نن نَبت حال
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  کشید فریاد ٍ فشرٍد يو بٌ را يایش دندان

 !خَنٌ برسیو تا جات سر تهرگی نی-

 !نیزنی؟ داد سرم کٌ يستی کی:»گفتو ٍ کشیدم فریاد اٍ از تر بلند

 !«تَچٌ بٌ دارم دٍست کٌ جا ير برم نیخَام

  اٍرد؛ فرٍد صَرتو رٍی تر نحکو را دستش ٍ بست نحکو را در بار ینا انا کردم باز را در

 !بَد نن ضعف نشانٌ سَخت نی کٌ صَرتو رٍی اشک، قطرات سردی

 کردم نگاى اٍ بٌ نفرت با

 بٌ حتی را نن تا دارد را این پتانسیل دانستو نی بَدم؛ ندیدى خشن ٍ عصبی انقدر را اٍ حال بٌ تا
 !ديد کشتن

  شدم خیرى ای جادى بٌ ٍ شستون جایو سر ساکت

 راى ساعت یک شًر تا نیها خانٌ رسیدیو؛ خانٌ بٌ ساعت نیو از بعد ٍ شد جادى ٍارد دٍبارى ناشین
 .بَد

 زد لب ارام بٌ ٍ کرد باز برایو را در کرد؛ پارک حیاط در را ناشین ٍ کرد باز را حیاط در

 !شَ پیادى-

 نداشت؛ را خَدش عادی حالت کٌ انگار ترسیدم نی اٍ از کهی شدم؛ پیادى نخالفت بدٍن ناشین از
 .شدیو خانٌ ٍارد ٍ کرد باز را در تا برداشتو قدم خانٌ ساختهان طرف بٌ

 .ام دیدى قبال را خانٌ این کردم نی احساس بَد اشنا برایو خانٌ

 .بَد شدى خیرى نن بٌ لبخند با کٌ انداختو نیها بٌ نگايی

 !نیها؟ کجاست اینجا-

  داد جَاب اند سرم پشت نیها کردم؛ نگاى اطراف بٌ ٍ برداشتو قدنی چند
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 رفتٌ؟ یادت زٍدی این بٌ-

 ...تَ ٍ نن خَنٌ دادم؛ نشَنت گَشیو تَ عکساش کٌ يست ای خَنٌ يهَن اینجا

 .کنیو زندگی اینجا يو با بیایو بَد قرار

 جَاب در ٍ دادم تکان را سرم ٍ برگشتو طرفش  ٍ بٌ بست نقشت لبو رٍی نیشخندی
 ...بَد قرار:»گفتو يایش صحبت

 .نیها شدى عَض چیزا خیلی االن

 ...شدی عَض تَ شدم عَض نن

 !«يستو دیگٌ یکی عاشق نن کنی قبَل ٍ این باید نیست قبل نحل يیچی دیگٌ

 طرفو بٌ ٍ کشید رنگش ای قًَى یی نَيا بٌ دستی کالفگی با ٍ گرفت يایش دست در را سرش
 نحل بازم تَ نیکنٌ درست چیز يهٌ زنان ٍلی:»گفت ٍ گرفت نحکو ار يایو دست برداشت قدم
 .«دالرام نیدٍنو نن نیشی عاشقو قبل

 داشت حق اراز تنًا کشیدم بیرٍن را دستو عصبانیت با ٍ شدم خیرى رنگش عسلی يای چشو در
 !بگیرد را يایو دست

 !نیها نهیشیو نا دیگٌ تَ ٍ  نن-

 !يرگز

  نیرم ااینج از نن نکن خستٌ ٍ خَدت

 !کنو زندگی تَ با نهیتَنو اینجا رٍزم یٌ

 در ٍ کشاند خَدش دنبال را نن ٍ گرفت نحکو دستش در را ام بازٍ کٌ کردم حرکت در سهت بٌ
  کرد پرت اتاق در نرا ٍ کرد باز را يا اتاق از یکی

 کرد فلق را ان ٍ بست نحکو را در کردم احساس زانَیو در را بدی درد کٌ خَردم زنین بٌ نحکو
  کشید فریاد
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 !نیشی عاشقهو نیکنی زندگی نن با اینجا تَ-

  زدم فریاد ٍ زدم در بٌ نشت با ٍ شدم بلند

 !نیها نحالٌ-

 !لعنتی کن باز رٍ صاحب بی در این بیا

  کشید فریاد نن بلندتر ٍ ایستاد در پشت شد؛ نی نزدیک در بٌ کٌ شنیدم را يایش قدم صدای

 !نیبینی حاال-

 !برد زنان سال یک" اش نیبینی الحا" این ٍ

 نن کٌ بَد اش بازی لج ٍ لج دانو نهی گذاشتو نهی نیها خانٌ در پا ٍ بَد شکستٌ پایو رٍز ان کاش
  گذرانو نی اٍ خانٌ در را ام جَانی از سال یک االن

 !  داشتنش دٍست از یا

 !شبو ير ٍ يرٍز کار شدى نرگ ارزٍ انا ندارم؛ سنی کٌ نن ام شدى خستٌ

 ...اغَشش جنس از خَايد نی ارانش کهی دلو

 !بگیرد نن از خبری سال یک این تا نبَدم نًو برایش انقدر حتی

 !شَم ريا زندانبانش ٍ زندان این از تَانستو نی ٍقت ان شاید

 ...گذشت نن بٌ سال بیست قدر بٌ کٌ دٍسالی بَد این

 !َدب خَردى گرى نیها نَشت سر با نن، نَشت سر اٍل از يو شاید

 !نبَد نًربان ٍ بااحساس نردی گذشتٌ يهانندى کٌ نیهایی

 باز برٍد؛ خَاب بٌ تَاند نی اٍر خَاب يای قرص با کٌ است شدى خشن ٍ عصبی نرد یک بٌ تبدیل
 جهع خَد در را يایو زانَ ٍ ام نشستٌ در کنار. ام کردى زندانی زندانش در را خَدم ٍ ام بستٌ را در يو

 !ام کردى
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 !شد تر پرنگ برایو خاطرش انا رٍد؛ نی خاطرم از زنان نرٍر با مکرد نی فکر

  خَايد نی را اٍ دلو يستو؛ يهیشٌ از تر دلتنگ

 !خَرد نهی بر جای بٌ کٌ نن، کردن زنانگی کهی با کنو؛ خانهی خَايد؛ نی دلو

 !بینو نهی نردی اینجا نن انا

 بَ با ٍ گیرم نی اغَش در را عطرش ٍمر نی خَاب بٌ تنش عطر با شب ير ينَز. بینو نهی را ارازم
 !خَابو نی کردنش

 !پَشاند نی را صَرتو اشک ٍ کنو نی نگاى داریو دیدارنان اخرین از کٌ یادگاری ٍ فیلیو اخرین بٌ

 ...خَاند نی احساس با چٌ ٍ زند نی پیانَ بااحساس چٌ

 دارم؛ شَری سر در انشب

 دارم؛ نَری دل در انشب

 ...سهانوا اٍج در نن، انشب باز

 صدایش، صدایش، صدایش، نگايش، لبخندش،

 ...صدایش اخ

 دادم فشارش نحکو ٍ گذاشتو قلبو رٍی را تلفنو

 !کردم نی خداحافظی اٍ یادگاری با باید

 !چطَری انا،

 !کردم نی نابَد را خَدم گذشت کٌ رٍزيای یاد با نن ٍ اندند نهی بند يایو اشک

 !گذراندم اراز کنار کٌ سالی یک

 !گناى؟ کدانین بٌ جرنی؟ چٌ بٌ ام شدى زندانی کٌ سالی یک نای ٍ

 در کردن باز برای نیها، عصبی يای نشت صدای
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 !بَد فایدى بی

 !داد خَايو جان پایش ٍ دست زیر يو باز کنو باز را در دانستو نی

 !است نشدى خَب کهرم، رٍی کبَدی ينَز

 !نیست نًو فاقیات يیچ دیگر نباشد؛ خَب خَدت حال ٍقتی دارد فرقی چٌ

 گریٌ يو زدنش کتک با حتی دیگر است ندتی ٍ ام شدى یخ کَى یک نحل احساس بی کٌ ننی
 ! کنو نهی

 ديد نی قرار فحاشی نَرد نرا يو باز کٌ شنیدم نی را صدایش

 !...کن باز در جایی ير زنیکٌ-

 داد ادانٌ انیز تهسخر لحنی با ٍ کَبید در بٌ نشت با دٍبارى

 ! نکن نگاى فیلو ٍنا انقدر بدبخت

 !نیکنٌ حال دیگٌ یکی بغل تَ دارى نهیکنٌ؛ فکرم بًت االن حتی اٍن

 زد فریاد بلند صدای با ٍ کَبید در بٌ نشت با دٍبارى گرفت؛ قرار بینهان سکَت جانیٌ چند

 !نیگو کن باز در

 !ذارم نهی زندت بشکنو در بخدا دالرام

 !است؟ نًو نگر نهاندنو؛ یا ناندن زندى

 !ام نردى يو االن يهین کٌ نن

 ٍ برگرداندم عقب بٌ را فیلو کردم؛ نگاى تلفن صحفٌ بٌ نیها، ٍقت بی ٍقت يای فریاد بٌ تَجٌ بی
 .انداختو گَشو پشت را سفیدم نَی تار چند

 !سَزد نی دلو کردم؛ نگاى اٍ بٌ عشق با ٍ

 !سَزد نی خَدم حال بٌ دلو
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 ٍقت يیچ کٌ ارازی کردم نگاى اراز بٌ حسرت با انستو؛ند را خَبو يای رٍز قدر نن ٍ گذشت زٍد چٌ
 !نبَد نن نال

 !گذاشت دلو در را خداحافظی یک حسرت کٌ ارازی

 دیَار برای نحکو را تلفن ٍ گذراندم اٍ از را نگايو بار اخرین برای فشردم؛ دستو در نحکو را تلفن
  کشیدم فریاد ٍ کردم؛ پرت

 !نهیخَام دیگٌ نهیخَام؛-

  نهیخَام ٍ خَدت نهیخَام ٍ خاطراتت

 !اراز بًت لعنت بًت لعنت

 از را نگرانی این شد نی ٍ بَد نگران اٍ حال ٍ شد عَض نیها صدای جنس نن  فریاد صدای با
 . شد نتَجٌ صدایش

 !کن باز رٍ در برم قربَنت خدا رٍ تَ کن؛ باز رٍ در دالرام-

 !دلتنگو ٍ خَدم حال بٌ کردم گریٌ بلند بلند ٍ کردم گریٌ بٌ شرٍع حرفش بٌ تَجٌ بی

  کند باز را در تا زد نی در بٌ را خَدش نیها

 .بَدم شدى غرق يایو دلتنگی ٍ خَد در کاريایش ٍ اٍ بٌ تَجٌ بی نن انا

 کشید صَرتو بٌ را دستش شَم؛ بلند زنین رٍی از تا گرفت را بغلو زیر نیها ٍ شد باز بارى یک بٌ در
 کرد دعَت اغَشش بٌ نرا ٍ

 ...عزیزم باش ٍمار-

 .کنارتو نن باش ارٍم

 !کرد ريا راى ٍسط نرا کٌ اٍ خَاستو نی را نانرد ان اغَش نن انا

 !شَم ازاد نیها دستان از تا کردم نی تقال ٍ کشیدم فریاد بغض ٍ گریٌ با

 !نیفًهی؟ نیها سَزم نی دارم-
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 ...م... ز... ٍ... س...  نی دارم.  سَزم نی دارم

 !بَد فایدى بی کردنو ارام برای نیها يای تالش ٍ بَد ریدىب را انانو يق يق

  کشیدم فریاد قبل از تر بلند ٍ گرفتو يدف را قلبو ٍ کَباندم ام سینٌ بٌ نشت با

 !لعنتی سَزم نی دارم-

 !سَزى نی دارى قلبو نیها سَزى نی دارى اینجام

 . بَد یارم قلب صدای ،نن جان ارام ٍلی شَم؛ ارام کهی تا فشرد اش سینٌ بٌ را سرم نیها

 .شد کو ام ناارانی از کهی ٍ شد بًتر حالو دقیقٌ چند از بعد

  برٍد بیرٍن تا کردم اشارى دستو با ٍ کردم جدا نیها از را خَدم

 .باشو تنًا نیخَام نیها بیرٍن برٍ-

 لب ٍ کردم نگاى عسلی گَیی دٍ ان بٌ اشکی يای چشو با بديد جَابی ٍ کنو باز زبان خَاست تا
  زدم

 !نیها کنو نی خَايش-

 ...برٍ فقط

 ارام ٍ. داد گَش حرفو بٌ بزند کتک نرا ٍ کند بحخ نن با کٌ ان بدٍن کٌ بَد بار اٍلین برای این
 .است کردى درک را خرابو حال بار این يو اٍ شاید رفت؛ بیرٍن صدا بی

 !نرا زندگی يو ٍ کرد تباى را خَدش زندگی يو

 ٍلی بیاٍرم  چشو بٌ را اٍ نن تا کند نی تالشی ير کٌ اٍ ٍ زنو نی پس را اٍ شب ير کٌ ننی
 !است فایدى بی

 بهیرم يا ان دلتنگی از کٌ کرد کاری ٍ ساخت جدا عزیزانو از را نن کرد؛ تباى را نا دٍی ير جَانی

 !بسازد دیگری با را اش زندگی تَانست نی کٌ اٍ شد؛ تباى يو خَدش ٍ
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 !است فایدى بی جبرانش برای تالشش ٍ داد ازار را نا دٍی ير انا

 نن يهراى تنًا اٍ کردم نگاى بَد شدى تقسیو تیکٌ دٍ بٌ کٌ تلفنی بٌ انداختو تخت رٍی را خَدم
 !دلتنگی يای شب این در بَد

 !کردم نی اب ذرى ذرى را خَدم يا فیلو ٍ عکس ان بار ير دیدن با نن انا

 !دارد؟ را يا فیلو این يو اٍ یعنی

 !کند؟ نی  نگاى را يا فیلو نن نحل شب ير يو اٍ یعنی

 !...دانو نی بعید

 ٍ شب ير انید شدى این نکنو؛  باز را يا ان صبح فردا کٌ این انید بٌ گذاشتو يو رٍی را يایو چشو
 .رٍزم ير

 ٍ يایش چشو بٌ زد؛ نی صدا نرا ٍ بَد نشستٌ کنارم کٌ شدم بیدار خَاب از نیها صدای با صبح
 «شدى؟ چیزی:»گفتو ٍ کردم نگاى بَد شدى بلند یکه کٌ نَيای

  داد جَاب لب زیر ارام ٍ زد لبخندی

 .نبَد خَب حالت دیشب نٌ یا خَبی ببینو خَاستو فقط نٌ-

 برگرداندم را رٍیو ٍ کردم بسندى خَبو گفتن با

 !اند نهی اصال اٍ بٌ نًربانی

 .زد نی نَج يایش چشو در نًربانی اراز، برعکس

 .شدم نیها رفتن نتَجٌ تخت شدن ایینپ ٍ باال با

 .بَد خَايد نن رٍح سَيان شب تا ٍ رٍد نهی بیرٍن کٌ است يای رٍز ان از انرٍز

 .باشو جا یک نیها با خَاست نهی دلو برٍم خَاب بٌ دٍبارى تا بستو را يایو چشو

 .داد نی نشان را ظًر یک ساعت انداختو اتاق گرفتٌ خاک ساعت بٌ نگايی
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 يایو نَ شستو را صَرتو ٍ دست کردم حرکت بًداشتی سرٍیس سهت بٌ ٍ اندم نپایی تخت از
 .برداشتو قدم سالن سهت بٌ ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی بَدم شدى شکستٌ چقدر بستو؛ را

  زد لب ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیها نشستو؛ نبل رٍی

 .بخَریو کن گرم پاشَ حداقل گرفتو نايار-

 .گرسنهٌ کن گرم ٍ این پاشَ حداقل نداری کٌ اخالقو کنی ینه درست چیزی کٌ خدارٍشکر

 دادم جَاب تفاٍتی بی با ٍ کرد خَش جا لبو رٍ نیشخندی

 این از بًتر دارن نگًو بزٍر کٌ يو جایی. ندارى ربطی ننو بٌ ندارم؛ خَنٌ این تَ ای ٍظیفٌ نن-
 . باشو نهیتَنو

  کشید فریاد ٍ دایستا نقابلو ٍ شد بلند ٍ کشید يو در را يایش اخو

 جا يهین تَ، جای اٍلشو از ننی زن تَ داشتو؟ نگًت بزٍر چی یعنی نداری؟ ٍظیفٌ چی یعنی-
 !بَدى

 کشدم فریاد خَدش از تر بلند ٍ ایستادم نقابلش

 ! بفًو نهیکنٌ تغیر شرایط این کنی يو کاری ير قلبن نٌ کاغذ رٍ نٌ نیستو تَ زن نن-

 باال را دستش شد نی پخش صَرتو رٍی يهش سر پشت ٍ عصبی يای نفس شد؛ تر غلیظ اخهش
 .اٍرد پایین ٍ کرد نشت را دستش انا بزند دٍبارى نرا تا برد

 اندم حرف بٌ نیشخند يهان با

  چیٌ؟-

 ! خَب بزن

 !کردم عادت دیگٌ نن بزن

 .بَد نا شب ير ٍ يرٍز کار این گذاشت صَرتش رٍی را دستش ٍ برگرداند را رٍیش

 .کردم نی تعجب اند نهی پیش بَد عادی نن خَردن کتک ٍ کردن بحخ این
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 .بستو سرم پشت را در ٍ شدم اتاق ٍارد کردم؛ کج اتاقو طرف بٌ را رايو

 زد نی اتش نرا ٍ کرد نی تازى را دلو داغ يایش حرف

 !نانَسی؟ دزد اٍن فکر تَ ينَز بدبخت-

 باید يا حرف این تر زٍد ؛داشت نگٌ کَپنت از بیشتر رٍ تَ تازى يهینٌ کارش شرف بی اٍن
 !بیرٍن نداختت نی

 !دادی نی جَن خیابَن تَ سگ نحل باید ٍگرنٌ کردم جهع خیابَن تَ از رٍ تَ نن

 بٌ ٍ کردم باز را در ٍ شدم بلند جایو از سَزاند نی يو را خَدم يیچ کٌ را دلو يایش حرف
  کشیدم فریاد کردم ٍ نگاى يایش چشو

 االنشو يهین کٌ نیگو باشٌ نن بٌ اگٌ ٍگرنٌ دزدیدی ٍ نن تَ بیام؛ لجن تَ يهراى نخَاستو نن-
 !باشو تَ نحل ادنی کنار بخَام کٌ این بًترى بدم جَن سگ نحل خیابَن يهَن تَ برم نن بذار

 نرا ٍ فشرد را گلَیو دستش با ٍ اٍرد یَرش سهتو بٌ زد نی نَج يایش چشو در کٌ عصبانیتی با
 غرید عصبانیت با کَباند؛ دیَار بٌ نحکو

 !نن؟ نحل ادنی-

 شدى يا حرف این از تر نترس سال یک این در نن انا شد بستٌ ناخداگاى يایو چشو فریادش از
 بَدم

 نگاى اش نشستٌ خَن بٌ يای چشو در جدیت ٍ شجاعت با نبَد خبری اٍایل، ترس ان از دیگر
 دادم جَاب ٍ کردم

 ! بهَنٌ حرفش پای بخَاد کٌ نیست نرد انقدر کٌ تَ نحل کحافتی ادم ارى-

 دستش فشار ٍ شد تر جری يایو حرف با کٌ انگار

 !بیشتر

 کنو کانل را جَابش بکشو نفس بتَانو تا شَد کو گلَیو فشار از تا گذاشتو دستش رٍی را دستو
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  رفتی کردی ٍل شرایط اٍن تَ ٍ نن نبَدی؛ نرد انقدر تَ-

 !بهَنو ننتظرت گفتی

 !فًهیدی؟ نیست نرد نهَنٌ حرفش پای کٌ کسی

 .اند درد بٌ گلَیو کٌ گفتو بلند انقدر را" فًهیدی"

 خَبی بٌ ديانو در را خَن شَری شدم؛ زنین بر نقش نن ٍ کَبید ديانو بٌ نحکو دست پشت با
 !بَد شدى عادی برایو ٍ داشتو اشنایی نزى این با انا کردم نی حس

 . کردم پاک را ما پارى لب خَن راستو دست با ٍ کردم نگايش نیشخند با

 !است طَر يهین يهیشٌ

 !فایدى چٌ انا شَد نی پشیهان کارش از بعد

 را خشهش کٌ این تَان کٌ خشن نرد یک ٍ است شدى خاک طبع شَخ ٍ ارام نیها ان کٌ انگار
 .ندارد را کند کنترل

  زد لب ٍ گذاشت دستو رٍی را دستش زد زانَ ٍ اند طرفو بٌ

 .ببینو ٍ لبت بذار ببخشید دالرام-

 . بزند دست نن بٌ اراز جز کسی خَاست نهی دلو کشیدم؛ کنار را خَدم ارادى بی

 !پرستو نی يو ينَز را اٍ انا کرد ريا نرا کٌ این با يستو خیالی خَش زن چٌ

 !نیکنی؟ کار این نا با چرا کنو جبران رٍ گذشت تا نهیدی فرصت چرا اینجَری نکن لعنتی-

 فرصتی؟ چٌ

  کند جبران را گذشتٌ استوخَ اٍ از نن نگر

 زدم لب لبش نزدیک ٍ کردم نگاى صَرتش بٌ نیشخند يهان با

 !کنی؟ جبران خَاستو ازت نن نگٌ-
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  کن فرٍ گَشت تَ ٍ این نیها ندارى ٍجَد نایی

 . نیشٌ جبران گذشتٌ زندگیو سر برم نن کنی ٍل ٍ نن اگٌ تَ

 داد جَاب ٍ کرد اکپ را چشهش اشک انگشت با ٍ ریخت فرٍ يایش چشو از اشک

 ...لطفا دارم دٍست نن دالرام-

 با ٍ کرد جهع صدایو در را تَانو يهٌ کَبیدم؛ اش سینٌ بٌ نشت با ٍ کند تهام را حرفش نگذاشتو
  کشیدم فریاد بلند صدای

 ! بگو بًت زبَنی چٌ بٌ ندارم دٍست لعنتی ندارم دٍست نن-

 ...اراز از تَ زا نتنفرم يهتَن از نتنفرم ازت نیها ندارم دٍست

 !نیست؟ حالیت چرا یذرى شدى خَنَادم برا نانانو، برا دلو نن لعنتی

 !نتنفرم زندان این تَ از نن

 ! بَد پَشاندى را صَرتو تهام اشک ٍ بَد شدى لٌ غرٍرم يو باز بَد شدى دیر دیگر انا اندم خَدم بٌ

 !بَد کردى کَک ناسازگاری ساز، زبانو با دلو

 يایش، چشو صدایش،  نگايش، عاشق يستو؛ عاشقش يو ينَز نن

 ...يایش چشو اخ

 !...بَد شدى جهع سیاى گَیی دٍ ان در دنیا عاشقانًای تهام کٌ يایی چشو

 بٌ ابی کردم؛ حرکت بًداشتی سرٍیس سهت بٌ شدم بلند جایو از ٍ گذاشتو صَرتو رٍی را دستو
 . کردم خشک را صَرتو حَلٌ با ٍ زدم صَرتو

 .کردم نی جهع را، ام زندگی را، خَدم باید نن نبَد خبری دالرام ان از دیگر کردم نگاى ایینٌ بٌ

 ! کنو فرار لعنتی زندان این از تا کردم نی برخَرد تر نًربان نیها با باید

  بَد ایستادى در پشت ننتظر کردم باز را در
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  برداشتو؛ قدم سالن بٌ کنو نگايش کٌ ان بدٍن

 رسیدپ نی ٍ اند نی راى سرم پشت

 داری؟ درد خَبٌ؟ حالت-

 !اند نهی حساب بٌ درد برایو این بَد؛ يا حرف این از تر بزرگ نن درد

 .کنو سکَت دادم ترجیح

 زدم لب ٍ دادم نیها بٌ را نگايو نشستو نبل رٍی

 کنو؟ درست شام بخری غذایی نَاد تا چند شب برای بری چیٌ نظرت-

 اگر شاید شد؛ نی انیدٍار نن لبخند یک با کٌ بَدم نخش ٍ نانًربان اٍ با انقدر سال یک این در
 .کرد نی تر خَش کهی را رفتارش يو اٍ گذاشتو نی کنار را تندی کهی نن

 جَاب گذاشت نی نهایش بٌ را سفیدش يای دندان کٌ لبخندی با ٍ کرد ذٍق يا بچٌ پسر يهانندى
 داد

  دلی؟ ٍاقعا-

 کنی؟ اشپزی نیخَای یعنی

 تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم اند؛ لبانو رٍی لبخندی ناخداگاى اش، کَدکانٌ قذٍ این ٍ لبخندش از
  افتاد راى بٌ ٍ کرد تن بٌ را کتش نیها ٍ دادم

 .کنو بًتر را حالو گرم اب دٍش با تا افتادم راى بٌ حهام سهت بٌ

 ...اراز يای دست يهانندى کرد نی نَازش را بدنو گرم اب

 !یادش يو باز

 !اٍرد نی در پا از نرا کٌ است یادش این ٍ

 !چرا یادش انا نیست خَدش
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 ! کنند نی عبَر يایو چشو نقابل از فیلو یک يهانندى کٌ خاطراتی

 يو باز شستو؛ را يا ان ٍ کشیدم نَيایو بٌ را دستو بَد؛ شدى گو اب قطرات زیر يایو اشک
 !اٍ ی خاطرى

 .تری داشتنی تدٍس ٍ تر نعصَم اینجَری خَب؟ نکن رنگ ٍقت يیچ ٍ نَيات-

 ارام گَشو در کٌ صدایش يو باز ٍ فشردم يو بٌ را يایو دندان ٍ پیچاندم دستو دٍر را نَيایو
 شد نی زنٌ زم

 ...نکنیا کَتاى نَياتَ-

 .ببافو نن بشینی تَ کٌ این نَياتو، عاشق نن

 شد؟ چٌ اراز ان شد؟ چٌ عالقٌ عشق يهٌ ان

 !گذاشت؟ دلو بٌ را دیدنش یکبار حسرت چرا

 !جَاب بی چرای يهٌ این ٍ ام ناندى نن. است کردى خَد درگیر را ذينو کٌ دیگر چرای عالهٌ یک ٍ

 .اندم بیرٍن ٍ چیدم پی تنو دٍر را حَلٌ ٍ بستو را اب

 ٍ کردم تن بٌ را يایو لباس

 .بستو پشت از ٍ کردم خشک را نَيایو

 .اند نی  چشو بٌ يو نلیح ارایش يهین سال یک از بعد کردم؛ نلیح ارایشی

 .شستو را ظرف چند ٍ کردم تهیز را نیز رٍی دستهالی با ٍ اندم بیرٍن اتاق از

 اٍ بٌ ٍ رفتو سهتش بٌ. دیدم پر يای پاکت با را نیها ٍ برگشتو سالن بٌ کلید چرخیدن صدای با
 . کردم کهک

 زد لب لبخند با ٍ اند جلَ کهی شیرینش، يای نگاى ان از انداخت نن بٌ نگايی نیها

 .شدی خَشگل-
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 .شدم غذا پخت نشغَل ٍ زدم لبخندی

 کردم درست را عالقش نَرد غذای اراز برای کٌ باری اخرین یاد با بست نقش لبانو رٍی نیشخندی
 .کرد جهع يایو چشو در را اشک

 .دادم قَرت را بغضو عهیق، نفس چند کهک با

 ...شدم سبزی قرنٌ کردن درست نشغَل

 .بَد تلَیزیَن کردن تهاشا نشغَل نیها ٍ َدب شدى انجام يا کار تقریبا

 .نیز چیدن نشغَل نن ٍ

  بیاید تا زدم صدا را نیها ٍ انداختو نیز بٌ نگايی

 گشَد لب ٍ کرد نگايو بخش رضایت لبخندی با ٍ ایستاد کنارم

 .نهنَنو کشیدی زحهت خیلی-

 فریادنان صدای ٍ بَدیو ارام يو کنار ساعت چند برای سال، یک این در بَد بار اٍلین برای شاید
 غذا خَردن بٌ شرٍع. داشتیو ارانش يو کنار کٌ بَد بار اٍلین این ٍ لرزاند نهی را خانٌ يای شیشٌ

 !خَردم رٍ تَ پخت دست نن باالخرى:»گفت خاص حالتی با ٍ اٍرد باال را يایش ابرٍ ٍ کرد

 .«شدى عالی خیلی

 اند نی سرکار از کٌ يای ٍقت بیرٍن از یشٌيه نیها ٍ نکردم درست غذایی ٍقت يیچ ندت این در
 چٌ جرٍت يهٌ  ان با دانو نهی کرد؛ نی خَراک خرج را اٍرد نی در کٌ پَلی تهام شاید گرفت؛ نی غذا
 اٍ از ٍقت يیچ است؛ ناندى برایش ناشین يهان ٍ خانٌ يهین فقط دارایی يهٌ  ان از حاال کٌ کرد

 .دمنبَ يو شنیدنش بٌ نایل ٍ نپرسیدم سَالی

 بٌ نًربانی با ٍ ارام کرد نگايو ٍ گذاشت دستو رٍی را دستش کنارش، نن ٍ بَد نشستٌ نیز سر
 اند حرف

 .بَدیو خَب ٍ ارٍم بايو طَری يهین يهیشٌ کاش-

 دادم جَاب کردم؛ نی بازی غذایو با کٌ حالی در ٍ دادم تکان را سرم
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 !نیها نخَاستی خَدت-

 ننظَرت:»گفت جَاب در ٍ ریخت اب کهی خَدش یبرا ٍ برداشت دستو رٍی از را دستش
 «چیٌ؟

 بست نقش لبو رٍی نیشخند ناخداگاى

 !بَدیو يو کنار االن بری کردی نهی ٍل ننَ اگٌ:»گفتو ٍ کردم نگاى رنگش عسلی يای چشو بٌ ٍ

 !«ارٍم ٍ خَب

  داد بیرٍن عصبی را نفسش ٍ اٍرد باال را سرش

 . گذاشت نیز رٍی کردى نشت را دستش ٍ کرد پرت بشقاب در را دستش در قاشق بارى یک بٌ

 !«کردی شرٍع رٍ بححش باز تَ:»گفت نی ٍ زد نی فریاد يهیشٌ ترسیدم؛ ٍاکنشش از کهی

 را درٍنش اتش تا ریخت نی خَدش در کٌ انگار بَد؛ خبری کتک از نٌ ٍ فریاد از نٌ بار این انا
 . شدم پشیهان زدم کٌ حرفی از لحظٌ یک برای کند؛ خانَش

 داد جَاب کرد نی داد بی غو عهقش در کٌ يای چشو با ٍ برگشت طرفو بٌ 

 !داشتو دلیل کردم ٍلت اگٌ نن دالرام-

 داد ادانٌ ٍ انداخت پایین را سرش سَخت برایش دلو کٌ بَد غهناک انقدر صدایش

 الهان تَ ندىپرٍ یک برای اراز با بَد قرار افتاد؛ اتفاق دفعٌ یک چیز يهٌ کنو ٍلت خَاستو نهی نن-
 این نن گفت شد بیخیال اراز راى ٍسطای انا بَد چی جریانش نیست نًو کٌ کنیو شراکت بايو

 .کنو نهی کار

 يایش حرف بٌ نشتاق، ٍ لرزید قلبو اسهش شنیدن با انا نداشتو يایش حرف شنیدن بٌ تهایلی
 .دادم فرا گَش

  زد بًو نالی نشکل نن شرکت کٌ شد این-

  الهان برم ٍر اٍن از ٍ ترکیٌ برم باید کٌ دادن خبر نن بٌ صبحش کردیو فرار بايو کٌ شب يهَن
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 .بشو خارج قاچاقی ایران نرز از شدم نجبَر ٍ

  زدم بًو نشکل يا الهانی با اٍنجا

 !بَد اراز بخاطر يهش ٍ

 ددار پری دل بَد نعلَم يایش حرف از انا کرد رد را پیشنًادش اراز چرا کٌ بپرسو خَاست نی دلو

 رفتو کرد سکتٌ يهین بخاطر بابام شد ٍرشکستٌ بَد نن دست کٌ ایران ٍ انریکا تَ بابام شرکت-
 .بَد کردى فَت بابام دالرام رسیدم دیر انا بدبختی، جَر يزار با انریکا

 بَد شدى گرد يایو چشو يایش، حرف شنیدن با

 نن اندازى بٌ يو اٍ یعنی بَد سخت برایو باٍرش

 !است؟ کشدى سختی

 .رفت اٍنو بعدش يفتٌ یک نیاٍرد طاقت نانانو-

 !شدم يهیشٌ از تر کس بی نن

 !دادم دست از چیزم يهٌ کردم نی صاف رٍ يا بديکاری بَد ناى یک

 .يست خَنٌ ٍ ناشین يهین نَند برام کٌ چیزی تنًا

 !خَرم نی االن کٌ يهینای خَردم نی دارٍ ٍ بَدم بستری تیهارستان تَ بعدش ناى یک

 ! عَضی نرتیکٌ اٍن زن شدی تَ دیدم طًران اٍندم کٌ يو ٍقتی بَد؛ زیاد رٍم صبیع فشار

 !باختو اٍن بخاطر زندگیو

 !باختو اٍن بٌ يو رٍ تَ ٍ

 زدم لب ارام ٍ گذاشتو دستش رٍی را دستو کٌ سَزاند را دلو يایش حرف انقدر

 .شد تهَم نیها باش ارٍم-
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 زنگ کاش داد نی تَضیح برایو کاش است دىش خالی کردم احساس فشرد؛ دستش در را دستو
 !زد نی

 !کرد ريا نرا خبر بی انا

 . فًهیدم را است شدى دیگر ادم یک کٌ این دلیل حال

 !نٌ را پیشنًادش کردن رد دلیل انا

 خَاب یک دلو ٍ بَدم شدى خستٌ. شستیو يو کهک بٌ را يا ظرف غذایهان شدن تهام از بعد
 نهَن بیدار يو تَ نیها بخَابو نیرم نن:»گفتو اٍ بٌ ٍ برگشتو نیها طرف بٌ خَاست؛ نی راحت
 .«بخَابی کن سعی

 زد را حرفش کردن دست ان ٍ دست این کهی با ٍ کشید نَيایش بٌ دستی

 نن؟ اتاق تَ یعنی بخَابی؟ نن پیش انشب نیشٌ-

 ننتظر چنانيه اٍ ٍ کردم نگايش گذارد؛ نی کجا را يا کلید بدانو کٌ ان برای بَد خَبی پیشنًاد
 نقابلش دل دٍ يهین برای شَد نزدیک نن بٌ بخَايد ترسیدم نی انا بَد؛ ایستادى جَاب

 اٍرد در فکر از را نن صدایش با انا بَدم؛ رفتٌ فرٍ فکر در ٍ بَدم ایستادى

 .بگیر نشنیدى حرفو بیخیال زیادیٌ تَقع نیدٍنو-

 پرید ديانو از حرف این کٌ شد چٌ دانو نهی انا گرفت اتاقش سهت بٌ را رايش

 !قبَلٌ-

 زد لب تعجب با ٍ کرد نگايو باز لبخندی ٍ درشت يای چشو با

 !ٍاقعا؟-

 نیها کشیدم؛ دراز تخت رٍی ٍ برداشتو قدم اتاقش طرف بٌ ٍ دادم تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم
 .اٍرد در را لباسش ٍ کرد خانَش را چراغ
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 تخت کَشٌ در ٍ کردم جهع را خَدم کهی شدم مکنار نیها حضَر نتَجٌ تخت شدن پایین باال با
 بٌ را يایش دست شدم؛ نی خَدم بٌ شدنش نزدیک نتَجٌ تخت يای تکان از انا. کشیدم دراز

 زد لب گَشو کنار ٍ کشید نَيایو

 . بدى جفتهَن بٌ فرصت این انشب بیا دالرام-

 بیرٍن سرش از را خیال نای ٍ خَابو کند فکر تا ندادم جَاب ٍ دادم فشار يو رٍی را يایو چشو
 !کند

 ان در شیطنت برق کٌ يای چشو بٌ برگرداند؛ خَد طرف بٌ نرا نرم ٍ کشید کهرم بٌ را دستش
 .بپذیرم را اٍ تَانستو نهی تَانستو، نهی. کردم نگاى زد نی نَج

 ٍ اٍرد نزدیک را سرش ديو؛ باد بٌ را يایو تالش ٍ کنو عصبی را اٍ انشب خَاست نهی دلو انا
 !زدم پس را اٍ شدم؛ بلند تخت رٍی از ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی را دستو. بست را يایش شوچ

 !زند نی اراز برای فقط نن قلب انا خَايد نهی نرا اٍ دانو نی بَدم اراز نال نن تَانستو؛ نهی

 کنار را دستش کرد زندانی در چَب چًار در نرا ٍ کشید را دستو کٌ برداشتو قدم در طرف بٌ
 زد لب اٍرد نزدیکو را سرش ٍ گذاشت صَرتو

 نرتیکس؟ اٍن بخاطر چرا؟-

 !شَد نی دیَانٌ يو باز دانستو نی گفتو نی را راستش اگر انداختو؛ پایین را سرم

 دادم جَاب ارام صدای با

 !ندارم ٍ انادگیش نن انا نیست کسی بخاطر نٌ-

 درٍغَی اصال:»گفت ٍ داٍر فرٍد صَرتو رٍی را نفسش ٍ شد نیشخند بٌ تبدیل صَرتش اخو
 !«نیستی خَبی

 .کردم نی فرار زندان این از باید کردم نی ایستادگی نقابلش نحکو باید

 !بگو ندارم درٍغی نکن اذیتو نیها-

 زد لب لبو رٍی ٍ کرد تر نزدیک را سرش
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 !بذار پس-

 اند؛چسب در چَب چًار بٌ نرا کرد قاب را صَرتو دستش با ٍ گرفت يایش لب حصار در را لبو

  کنو؛ جدا خَد از را اٍ تا ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی را دستو

 چشهو از  اشک ناخداگاى. بَد شدى دیَانٌ کٌ انگار نبَد؛ کافی دستش از کردن فرار برای تالشو انا
 .کرد نگاى ام بارانی يای چشو بٌ ٍ کرد جدا لبو از را لبش ارانی بٌ ٍ شد ارام چکید؛ دستش رٍی

 نن ٍ رفت عقب بٌ قدم یک ٍ برداشتو را دستش لرزان ای چانٌ با ٍ گذاشتو دستش رٍی را دستو
 .کردم تند خَدم اتاق سهت بٌ را يایو قدم

 سرم باالی نیها گریستو خَدم حال بٌ ٍ انداختو تخت رٍی را خَدم. بَد کردى تار را دیدگانو اشک،
  زد لب گذاشت کهرم رٍی را دستش ٍ اند

 .ببخشید-

 دادم جَاب ٍ کردم پاک دست پشت با را يایو اشک برگشتو؛ سهتش بٌ ٍ شدم بلند

 .بیرٍن برٍ لطفا نیها،-

  کرد تکرار برایو را اش تکراری يای حرف يو باز ٍ کشید صَرتش بٌ را دستش کالفٌ

 !ننی زن تَ لعنتی نکن لطفا دالرام-

 !يهین خَاستو فرصت یک

  دادم جَاب زد نی نَج ان در رتهسخ کٌ لحنی با ٍ زدم يایش حرف ٍ اٍ بٌ نیشخندی

 نیفًهی؟ باشو تنًا نیخَام نیها-

 !نکنو فکر نٌ

  کرد صحبت بٌ شرٍع کالفٌ ٍ داد باال را رنگش ای قًَى نَيای

 .دستو از باشی ناراحت نهیخَام اخٌ دالرام-
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 گشَدم لب حالت يهان در بزنو؛ اب صَرتو بٌ تا شدم بلند جایو از

 .کنو فکر بدم بًت خَاستی کٌ فرصتی اٍن نَرد در نیخَام-

 !باشٌ؟ بدی فرصت نن بٌ باید يو تَ انا

 تکان را سرش لبخند با بَدم؛ ندیدى خَشحال انقدر را اٍ حال بٌ تا شد عَض عجیب نگايش رنگ
 .داد

  بخَابو؟ جام سر انشب نیشٌ نیها-

 !لطفا

  زد لب حال يهان در ٍ افتاد راى بَد خَدش اتاق کٌ بغلی اتاق سهت بٌ ٍ رفت بیرٍن اتاق از

 !نشٌ چرا عزیزم ارى-

 اٍلین انشب شاید کنو؛ استراحت کهی تا برگشتو خَاب تخت بٌ دٍبارى بٌ ٍ زدم اب را صَرتو
 .بَدم کردى فرانَش را داشتن انید سال یک این در داشتو؛ فردا بٌ انید کٌ بَد باری

 !باشد؟ تَانست نی چٌ داشتن انید اصال

 !نعنا بی کانال برایو، بَد ای جهلٌ

 .کردم دعَت خَاب بٌ را خَدم ٍ گذاشتو يو رٍی را يایو چشو

 اندى در رقص بٌ شیشٌ رٍی باران، قطرات کٌ افتاد ای پنجرى بٌ چشهو ٍ شدم بیدار خَاب از
 .بَدند

 باز را چهدان در ٍ برداشتو را  ان ٍ شدم خو بَدم نکردى جهع را زنین رٍی را تلفنو يای تکٌ ينَز
 ناخداگاى اراز، تلخ عطر دیدن با گذاشتو چهدان در را گَشی يای تکٌ ٍ کردم باز را زیپ ؛کردم
 .دٍید گلَیو در بغض

 .کردم بَ را ان ٍ گرفتو ام بینی نقابل بَد يهین برداشتو اٍ از کٌ یادگاری اخرین اند یادم

 ...اغَشش یاد انداخت دٍر چندان نٌ ای گذشتٌ یاد نرا تلخش عطر بَی
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 .شستو را صَرتو ٍ دست رفتو؛ بیرٍن بستو را زیپش ٍ گذاشتو چهدان در را ان

 .بستو پشت از را نَيایو ٍ ایستادم ایینٌ نقابل

 درست را خانٌ نشد ٍقت يیچ بَدم اینجا کٌ ندت این در ندیدم؛ خانٌ در را نیها بازگشتو سالن بٌ
 .باال يو داشت خَاب اتاق پایین يو بَد بزرگی خانٌ بگردم حسابی

 را تختش تا رفتو نیها اتاق سهت بٌ نداشتو؛ کار این بٌ تهایلی ٍ بَدم نگشتٌ را باال حال بٌ تا
 بر خَد بٌ را اعتهادش دٍبارى ٍ کردم نی جلب را اش تَجٌ خَبو اخالق با باید کنو نرتب

 .گرداندم نی

 کهد در تا مکرد کردم اٍیزان لباسی چَب سر یک بٌ یک را يایش لباس ٍ کردم نرتب را تختش
 فرانَش کانال را يا لباس اٍیز رنگ، نشکی گاٍصندٍق دیدن با انا کردم باز را کهد در بگذارم؛

 . کردم

 .شد گذاشتٌ نهایش بٌ برایو کلید صحفٌ ٍ زدم؛ گاٍصندٍق لهسی صحفٌ بٌ بٌ را دستو

 در برگٌ کٌ بَدم دیدى را نیها باری چند است گاٍصندٍق این در چٌ ببینو تا بَدم نشتاق خیلی
 .بست نی را در دید، نی را نن تا ٍ گذاشت نی گاٍصندٍق این

 .شَم بلد را رنزش تا کردم نی نگاى دستش رٍی رٍز یک باید اندم بیرٍن ٍ بستو را کهد در

 ٍ چرخید در سهت بٌ نگايو کلید، صدای با

 بَد؛ پَشیدى را اش قدیهی يای لباس ٍ بَد رسیدى حسابی خَدش بٌ انرٍز انداختو نیها بٌ نگايی
 .پیش دٍسال نیهای يهان بَد شدى

 زد لب ٍ ایستاد نقابلو باز لبخندی با

  شدم؟ خَشتیپ-

 زیر ٍ انداختو پایین را سرم ساختگی لبخندی با پرسید؛ نی نن از اراز يهیشٌ کٌ بَد سَالی این
  لب

 . گفتو" ای بلٌ"



 www.Novel98.com 187               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  تادمایس حرکت از نیها صدای با انا رفتو؛ اشپزخانٌ سهت بٌ

 .گرفتو غذا نن کنی درست نهیخَاد چیزی-

 زٍد نايار خَردن برای کهی گذاشتو نیز رٍی ٍ گرفتو دستش از را غذا ٍ کردم حرکت طرفش بٌ
 کردم صحبت بٌ شرٍع ٍ نشستو نبل رٍی کنارش يهین برای بَد

 بَد؟ خَب کار بَد؟ چطَر رٍزت-

 نبَد؛ بد يی:»گفت ٍ داد قرار شی زانَ رٍی را يایش دست ٍ گرفت غو رنگ کهی لبخندش
 .«دیگٌ گذرى نی

 .کنو نگاى تلَیزیَن تکراری يای برنانٌ بٌ اٍ با دادم ترجیح ٍ ندادم ادانٌ را بحخ

 .شدیو نشغَل ٍ نشستیو نیز سر يو با

 «گرفتی؟ تصهیو خَب،:»گفت ٍ داد صندلی بٌ را اش تکیٌ ٍ گذاشت نیز رٍی را دستش

 دادم جَاب ٍ کردم ساختی اخهی انداختو نیها بٌ نگايی ٍ کردم اب از پر را لیَان

 نَرد؟ چٌ در-

 نیکنی؛ فکر خَدنَن بٌ گفتی دیشب:»گفت ٍ اٍرد باال را دستش ٍ انداخت باال را يایش ابرٍ
 «چیٌ؟ جَابت ببینو نیخَام

 ٍ بکنو اٍ از بیشتر فرصت درخَاست تَانو نهی بار این دانستو نی کردم؛ جا بٌ جا را خَدم کهی
 !دادم نی ادانٌ نقشٌ این بٌ باید خَاستو نی را اٍ اعتهاد اگر. ديو جَاب اٍ بٌ باید حتها

 دادم جَاب زٍری لبخندی با ٍ گذاشتو ام چانٌ زیر را دستو

 .بدم جفتهَن بٌ فرصت این نیخَاد دلو نن-

 داد جَاب نها دندان لبخندی با ٍ داد قرار دستانش در را ظریفو دست ٍ زد بخش رضایت لبخندی

 .نیبینهت اتاقو تَ انشب پس-
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 اٍ با بخَايد زٍدی این بٌ کردم نهی را فکرش شد؛ پارى دلو بند بارى یک بٌ انگار حرف این گفتن با
 !شَم يهخَاب

 لب ٍ شدم خیرى اٍ بٌ باز يای چشو با.  نیهیرم حتها بسپارم اٍ دست بٌ را خَدم اگر دانستو نی
 زدم

 !انشب؟-

 داد جَاب چشهکی با يهراى ٍ زد زانی شیطنت لبخندی

 !دلی نَندم ننتظر زیاد االنو تا-

 دلو در ٍ بَد کردى یخ يایو دست گذاشت تنًا  نگرانی ٍ ترس يهٌ ان با نرا ٍ شد بلند نیز سر از
 .بَدم نکردى اش تجربٌ ٍقت يیچ کٌ بَد پا بٌ غَغایی

 .شدم نهی زنان گذر نتَجٌ ٌک گذشت نی زٍد انقدر بَد؛ کردى لج نن با يو ساعت کٌ انگار

 کار سر از ينَز نیها کنو؛ گریٌ خَاست نی دلو. اٍرد نی فشار اعصابو بٌ بیشتر لحظٌ ير استرس
  دانستو نی کٌ این با کنو پیدا اینجا از ريای برای کلیدی تا گشتو را خانٌ تهام بَد؛ برنگشتٌ

 .بَد نتیجٌ بی ٍ بَدم کردى را کار این باريا است فایدى بی

 !است نن نرگ صدای صدا، این ٍ اند حیاط در صدای

 !ناند نهی باقی ننی نن، از دیگر ديد رخ اتفاق این انشب اگر

 . شدم يا ظرف شَی ٍ شست نشغَل اشپزخانٌ در ٍ کشیدم صَرتو بٌ کالفٌ را يایو دست

 کٌ بَد این بٌ حَاسو تهام برگشتو طرفش بٌ کرد قفل را  ان ٍ زد بًو را در ٍ شد خانٌ ٍارد نیها
 .گذارد نی کجا را کلید

 ٍ گرم ای بَسٌ ٍ کشید اغَش در پشت از نرا. اند طرفو بٌ ٍ گذاشت سالن ٍسط نیز رٍی را کلید
 .  کاشت گردنو رٍی ارام

 زد لب کرد جدا نن از را خَدش برگشتو؛ طرفش بٌ سریع ٍ. دادم فشار يو رٍی را يایو چشو
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 خَبی؟-

  دادم جَاب ٍ زدم لبخند

 .بیا ٍ بیار در لباسات برٍ عزیزم ارى-

 احساس بکنو؛ باید چٌ دانستو نهی کرد؛ کج را رايش اتاقش سهت بٌ ٍ داد تکان را سرش
 .است کَتاى دنیا از دستش کٌ داشتو را ای نردى

  کرد تعَیض را يایش لباس. کند فرٍکش اظطرابو این تا کشیدم يو سر پشت ٍ عهیق نفس چند
  زد لب ٍ داد تکیٌ َاردی بٌ اند سهتو ٍ

 .عزیزم نکن خستٌ ٍ خَدت-

 !نکند رٍ نرا دست نظطربو ی چًرى تا برگرداندم را رٍیو

 دادم جَاب استرس ٍ ترس با

 ...تو...  راح... ن...   م-

  زد لب ارانی بٌ گَشو کنار ٍ گذاشت ام شانٌ رٍی را دستش

 ترسی؟ نی انشب بخاطر-

 از ادم ترسی چٌ دلو عزیز نٌ:»گفتو ٍ دادم صدایو بٌ را تَانو متها ٍ گذاشتو يو رٍی را يایو چشو
 .«باشو کنارت باید کٌ اٍنجَری تا شو انادى بیشتر یکو نیخَاد دلو فقط ترسٌ نهی کٌ شَيرش

 ! شَيرم بگَیو اٍ بٌ تَانستو چطَر

 .گرفتو نی پیش را راى این باید بَدم نجبَر شدنو خالص برای

 داد جَاب ٍ کرد فرٍ گردنو در را سرش کرد؛ تر نحکو ار دستش حلقٌ ٍ زد لبخندی

 .خانهو نیکنو انادت خَدم-

 دادم جَاب اشکار ترسی با بَد؛ شدى شل پایو ٍ  دست ترس از
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 .پیشت نیام خَدم بشَرم دستو بذار نیها باشٌ-

 .کرد خانَش را خانٌ يای چراغ ٍ. برداشت قدم اتاق سهت بٌ" ای باشٌ" گفتن با

 اتاقش سهت بٌ باید کٌ کرد نی یاداٍری نن بٌ این ٍ بَد نیها اتاق از بَد؛ خانٌ در ٌک نَری تنًا
 !برٍم

 فراری راى يیچ بکنو چٌ باید دانستو نهی کردم؛ اشپزخانٌ کردن نتر بٌ شرٍع ٍ شستو را دستو
 !نبَد نن جَابگَی يا کشی ٍقت این نداشتو

 .کنو فرايو خَدم برای ار فرصت کٌ کردم نی کاری باید کردم؛ نی فرار باید

 در را يایو دست ٍ اند طرفو بٌ بَد؛ نشستٌ تخت رٍی نن ننتظر نیها برداشتو؛ قدم اتاق طرف بٌ
. بگیر دٍش برٍ:»گفتو ٍ کردم نگاى يایو چشو بٌ ٍ اٍردم در دستش از را دستو. گرفت دستش
 .«کنو صبح ٍ شب تَ با تر سریع چی ير نیخَام

 داد جَاب ٍ. کاشت ام پیشانی رٍی ای سٌبَ ٍ شد تر نگ پر لبخند

 .بیرٍن نیام زٍد. چشو-

 زدم لب گَشش کنار ٍ بَسیدم را اش گَنٌ

 .ننتظرتو نن نکن عجلٌ-

  است رفتٌ حهام بٌ کٌ شدم نتَجٌ اب صدای با بیاٍرد در را يایش لباس تا رفتو بیرٍن

 کردم تعَیض سریع را يایو لباس رفتو چهدانو سهت بٌ ٍ کردم تند را يایو قدم نداشتو؛ ٍقت زیاد
 بیاٍرم در را کلید خَاستو شَد نهی باز در ٍ چرخید نهی انا کردم در ٍارد را کلید برداشتو؛ را کلید ٍ
 تا اند دادى يو دست بٌ دست چیز يهٌ انشب بَد؛ کردى گیر کلید انگار انا کنو انتحان دٍبارى تا

 !باشو زندانی جا این يهیشٌ برای نن

  شد باز باالخرى در تا کردم جلَ عقب را کلید کهی

 شیشٌ پشت از ناى ير کٌ حیاطی شدم؛ حیاط ٍارد

 .دیدم نی پنجرى
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 اتاق ٍارد. بردارم را چهدانو تا برگشتو خانٌ بٌ گذاشتو رٍشن را ناشین ٍ کردم باز را پارکینگ در
 .اندم بیرٍن اتاق از ٍ برداشتو را چهدان ٍ شدم

 . داشتو فاصلٌ ام سالٌ یک ارزٍی با دقیقٌ چند فقط ؛بَدم خرٍجی در قدنی چند

 !ایستادم حرکت از يا چراغ شدن رٍشن با انا رفتو نی در طرف بٌ دست بٌ چهدان

 پايایو نداشتو؛ را کردن نگاى سر پشت بٌ ٍ برگشتن جرات گرفت فرا را ٍجَدم تهام استرس
 .اند نخَايد پیش فرصتش ٍقت يیچ دیگر نکنو فرار بار این دانستو نی بَد شدى سست

 نیها خیس بدن دیدن با برگشتو ٍ خَردم چرخی

 !شد خراب سرم رٍی دنیا انگار

 چند نن سهت بٌ شدم خیرى اش نشستٌ خَن بٌ يای چشو بٌ ٍ دادم قَرت صدا با را ديانو اب
 کنی فرار انشب کٌ بَد این برا کارا این يهٌ:»گفت اش چًرى خالف بر ارام لحنی با ٍ برداشت قدم

 «دالرام؟

 جَاب ترس با ٍ برداشتو عقب بٌ قدم چند گرفتٌ؛ را ٍجَدش تهام ناانیدی کردم نی احساس
 دادم

 !کنی؟ قبَل نهیخَای چرا نیستیو يو نال نا نیها-

 .لطفا برم بذار

 نیها طرف از ٍاکنشی ٍ اتفاقی ير برای را خَدم شد خیرى نن بٌ خشو ٍ کرد خو کهی را سرش
 .مبَد کردى انادى

 زد لب ٍ کشید فریادی

 !کن نگاى نن بٌ-

 !بگَ بًو کن نگاى نن بٌ

 دارم؟ کو چی نن نگٌ
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 !اٍنی؟ عاشق اینجَری کٌ دارم کو چی

 نداشتو؛ گفتن برای حرفی بگَیو اٍ برای عاشقو دل از تَانستو نهی کردم؛ کرد نگاى يایش چشو در
 کس بٌ ديد نهی اجازى ای لحظٌ یبرا نن بٌ کٌ ام شدى نرد این چیز چٌ عاشق دانستو نی انا

 !کنو فکر دیگری

 !نردی برام رٍز يهَن نیها کردی ٍل ٍ نن تَ-

 داد جَاب کنندى کر فریادی با ٍ اٍرد باال سکَت نشانٌ بٌ را دستش

 !نکرد؟ ٍلت اٍن نگٌ-

 !نکشتی ٍ اٍن چرا کرد بايات ٍ نن کار اٍنو کرد ٍلت اٍنو

 !نن؟ يهش چرا

 .کردم ٍلت کٌ سرم تَ یزنین ٍ این داری سالٌ یک

 !بَد؟ نجبَر اٍنو انا بَدم نجبَر نن

 !نیستی؟ ننتفر اٍن از چرا

 حسرت کٌ بَد کسی اراز گفت نی را حقیقت انا بیاٍرم دلیل يایش حرف برای تَانستو نهی بار این
 !نبَد بدتر برایو این از داغی يیچ ٍ گذاشت دلو بٌ را کَتاى خداحافظی یک

 !بَدم شیدایش نگايی ان قعاش ينَز نن انا

 جذاب يو ينَز انا خَرد؛ نی کٌ اعصابی يای قرص ٍجَد با نداشت کو چیز يیچ کردم نگاى نیها بٌ
 خستٌ انقدری بَدم شدى خستٌ کردن زندگی از بَدم شدى خستٌ دیگر نن انا. بَد خَشتیپ ٍ

 !داد نهی رضا دلو خَاستو؛ نی يو خَدم. ديو دٍبارى فرصت کسی بٌ خَاست نهی دلو کٌ بَدم

 دادم جَاب ارام لب زیر

 نرم اینجا از انشب نن نیگو بًت دارم سالٌ یک ٍ این نهیشیو نا تَ ٍ نن. کن درک نیها نهیتَنو-
 !کنو خالص اینجا از خَدم چجَری اینو فکر بٌ شب ير



 www.Novel98.com 193               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

  برم نیخَام شدى تنگ خَنَادم برای دلو نن

 .زندگیت پی برٍ يو تَ برم بذار

 !بشٌ اذیت نعشَقش ارىذ نهی عاشق

 !نیها باش عاشق

 این کرد خانٌ در زدن قدم بٌ شرٍع ٍ گرفت دستش در را سرش يو باز بَد؛ شدى دیَانٌ يو باز
 !نبَد خَبی نشانٌ رفتاريایش

 لٌ پا ٍ دست زیر نرا ٍ بیاٍرد یَرش سهتو بٌ نهکن لحظٌ ير کنو؛ درک تَانستو نی را این نن ٍ
 !کند

 !ننی با انشبو نهیری قبری يیچ تَ:»گفت ٍ گرفت سهت بٌ را انگشتش ٍ ایستاد حرکت از

 !«بهیرم نن کٌ این نگر يستی جا يهین تَ زندم نن ٍقتی تا

 کرد نهی تَجٌ ام خَاستٌ بٌ کٌ بَد عصبی انقدر کشاند خَدش دنبال نرا ٍ گرفت را ام بازٍ
 .کند نی عهلی را اش خَاستٌ دانستو نی

 غرید ٍ کرد نگايو گرد يای چشو با کردم نحارش نحکو سیلی ٍ کشیدم بیرٍن دستش از را دستو

 !کردی؟ غلطی چٌ-

 تکرار فریاد با را حرفش دٍبارى برداشتو عقب بٌ رٍ را يایو قدم ٍ گرفتو دیَار بٌ را دستو ترس با
 کرد

 !کردی؟ غلطی چٌ گفتو-

 صَرتو رٍی يایش انگشت جایی اٍرد؛ پایین صَرتو رٍی ٍ برد باال را دستش بارى یک بٌ
 .سَخت نی

 بیشتر قلبو سَزش از سَزش گذاشتو؛ صَرتو رٍی را دستو ٍ افتادم زنین بٌ اش سیلی شدت از
 . بَد
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 زد لب جدیت با ٍلی ارام ٍ گذاشت زانَيایش رٍی را دستش ٍ برداشت قدم سهتو بٌ

 !برنت نی کتک با یا اتاق تَ نیری ادم ی بچٌ نحل یا-

 !کدٍنش؟

 زدم لب لب، زیر ارام ٍ کردم نگاى يایش چشو بٌ

 .خَدم نیرم-

 بٌ افتاد نیز رٍی گلدان بٌ چشهو شدم؛ بلند جایو از رفت در سهت بٌ ٍ داد تکان را سرش
 فرٍد نیها سر بر نحکو را ان نن ٍ برگشت طرفو بٌ نیها برداشتو؛ را ان ٍ کردم تند قدم سهتش

 .اٍردم

 ديانو جلَی را دستو شد بیًَش ٍ افتاد زنین رٍی بَد شدى ٍارد سرش بٌ کٌ ای ضربٌ شدت از
 .نشستو سرش باالی حالت يهان با ٍ گرفتو؛

 برگرداندم را صَرتش ٍ گذاشتو صَرتش رٍی را دستو کنو چٌ باید دانستو نهی بَدم کردى ٍحشت
 .بَد پَشاندى را صَرتش طرف یک سرش خَن

 ٍ دادم قرار پایو رٍی را سرش

 را فردا صبح نن بیاید؛ بًَش اگر دانستو نی کشید؛ نی نفس دادم رقرا اش بینی زیر را دستو
 !دید نخَايو

 حیاط در ریهَت با اٍردم بیرٍن حیاط از را ناشین ٍ شدم ناشین سَار زدم؛ بًو را در ٍ شدم بلند
 .انداختو حرکت بٌ را ناشین ٍ بستو را

 ساعت یک از بعد داشتو؛ یخَب حس بَد شدى راحت کهی خیالو بَدم شدى دٍر زندان ان از کهی
 .شدم شًر ٍارد ٍ رسیدم طًران بٌ

 !بَد شدى تنگ طًران برای دلو چقدر

 .بَد شدى تنگ يو کحیفش يَای برای دلو حتی

 . کردم زیاد کهی را ظبط صدای شد؛ پاشیدى لبو رٍی لبخندی ناخداگاى طًران يای خیابان دیدن با
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 ...داشت يهخَانی خَب باران، نو نو با نَزیک

 بارٍنٌ نحل ينَز بَدنت"

  پشت از رٍنٌ پاک قدیها نحل

 "بیهَنٌ کٌ رحهی بی دیَار این

 يا خیابان بر باران صدای تنًا ٍ بَد خلَت خیابان بردم بیرٍن را دستو ٍ دادم پایین را شیشٌ
 .گرداند نی بر نن بٌ را ام نداشتٌ حال بٌ تا کٌ ارانشی دستو رٍی باران يای دانٌ بَد فرنا حکو

 !شَد نهی رفع ام دلتنگی انا گذراندم؛ طًران يای خیابان در را ساعتی نیو

 .دلو رٍی شد داغی خاطرات ایستادم؛ اشناى يای خیابان از یکی در

 .بَد افتادى اتاق پردى رٍی اش سایٌ کردم نگاى اتاقش رٍشن چراغ بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از

 ! است شدى تنگ برایش دلو چقدر بَد؛ شدى گو باران قطرات زیر يایو اشک

 !ام راضی ببینو، يو را اش سایٌ فاصلٌ، این از حتی

 !بَدم يایش چشو نگايش، صدایش، اغَشش، تنش، تلخ عطر دلتنگ

 ناندى جا نرد این پیش نن قلب کردم؛ نی بَدن خالی احساس گذاشتو ام سینٌ رٍی را دستو
 !خالیست ام سینٌ در جایش ٍ ندارد يو را برگشتن خیال ٍ است

  

  است؟ شدى تنگ برایو دلش يو اٍ یعنی

 !کند؟ نی فکر نن بٌ يو اٍ

 !اند؟ نشدى صبح کدام يیچ کٌ دارد؛ را يایی شب يو اٍ

 زدم لب ارام صدای ٍ بغض با دادم بیرٍن صدا با را نفسو ٍ انداختو پایین را سرم

 ...نانردی خیلی-
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 .کردم حرکت شب کردن صبح برای نسافرخانٌ یک سهت بٌ ٍ شدم ناشین سَار

 .رسیدم نسافرخانٌ بٌ دقیقٌ چند از بعد

 دست، بٌ چهدان ٍ کردم پارک نسافرخانٌ نقابل را ناشین

 گرفتو اختیار در را اتاقی ٍ رفتو پذیرش سهت بٌ

 .بَد نناسب صبح تا شب برای بَد؛ کَچکی اتاق

 ببینو را ام خانَادى صبح فردا بَد قرار کٌ این از برد؛ نهی خَابو خَشحالی از کشیدم؛ دراز تخت رٍی
 .شناختو نهی پا از سر

 يایو چشو بٌ خَرشید نَر برخَرد با صبح رفتو؛ خَاب بٌ لبخند با ٍ گذاشتو يو رٍی را يایو چشو
 .دى بٌ بَد ناندى دقیقٌ دى ساعت انداختو؛ دیَار رٍی ساعت بٌ نگايی شدم بیدار خَاب از

 تاکسی برای را دستو ٍ گرفتو پس را ندارکو ٍ رفتو رشپذی سهت بٌ ٍ بخشیدم سرعت خَدم بٌ
 شدم سَار ٍ کردم دراز

 .يیايَ ٍ ناشین از بَد پر خیابان صبح، انرٍز دیشب برعکس

 !بگذرم جا بٌ خَد از ردی خَاستو نهی کردم ريا جا يهان را ناشین

 اغَش در نحکو را درمنا ٍ رسیدم نی بَد شدى ارزٍ برایو دیدنش کٌ ای خانٌ بٌ دیگر دقیقٌ چند تا
 !گرفتو نی

 با شدن رٍ بٌ رٍ با شدم؛ پیادى  ناشین از خانٌ نحابل رسیدم خانٌ بٌ ٍ گذشت دقیقٌ چند
  بَدند جا ان فانیل يهٌ برداشتو قدم خانٌ سهت بٌ شد پا بٌ غَغا دلو در نشکی، يای پارچٌ

 بٌ نبیند نرا کسی کٌ طَری بٌ باغچٌ کنار از گریستند نی ٍ بَدند کردى تن بٌ نشکلی پیراين يهٌ
 . گذاشتو سر پشت را حیاط ٍ برداشتو قدم خانٌ سهت

 گذاشتٌ اش سینٌ رٍی را دستش ٍ کند نی گریٌ خَايرم اغَش در کٌ دیدم را نادرم کردم؛ باز را در
 . است
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 بانیرٍ با دیَار رٍی پدرم عکس دیدن با کردم؛ نی نگاى يهٌ بٌ شَکٌ نداشتو را برداشتن قدم تَان
 .باشو پا سر بتَانو تا گرفتو دیَار بٌ را دستو شد؛ سست پایو نشکی،

 !ببینو را اٍ نتَانستو

 !کنو رفع را ام دلتنگی نتَانستو

 !اند پایین چشهو گَشٌ از لجَج اشک ای قطرى

  اند استقبالو بٌ نالٌ ٍ اى با ٍ برگرداند را سرش نادرم. ناند خَايو اٍ دلتنگ عبد تا حال

 ؟دالرام-

 شدت اش گریٌ  نادرم دادم؛ تکان را سرم اشکی يای چشو ٍ بغض با نن ٍ گرفت دست در را دستو
  زد لب گریٌ با ٍ گرفت

 !تَ؟ بَدی کجا-

 !دالرام نرد تَ دٍری از بابات

 !دخترم؟ کردی دیر چرا

  بارید؛ نی يایش چشو از  اشک بَد گرفتٌ را ام بازٍ

 داد ادانٌ را حرفش ٍ. داد تکیٌ پایو بٌ را سرش ٍ خَرد ُسر بَد دستانش در ام بازٍ کٌ طَر يهان

  بیای تَ تا شد خشک در این بٌ بابات چشو کردی دیر چرا دالرام-

 !رفت دنیا این از ندیدى رٍ تَ بابات دخترم کردی دیر رٍز یٌ کردی دیر انا

 !تَ نیادش در این از بزرگو دختر گفت نی اخر لحظٌ تا

 !شدی خانهی چٌ ببینٌ ببینٌ، ٍر تَ نیست حاال کٌ اخ

 .بَد ام زندگی طَل در اتفاق ترین تلخ این ٍ

 !بَدم؟ کردى دیر رٍز یک فقط نن
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 !رٍز؟ یک

 !نبَدم کنارش نن، ٍ خَاست نی اخر لحظٌ تا نرا پدرم

 افتادم؛ زنین بٌ ٍ شد سست پايایو بیاید؛ باال نفسو تا داد نهی اجازى ٍ بَد بریدى را انانو اشک
 !دادم شدن خالی اجازى خَدم بٌ ٍ فشردم نادرم سینٌ در را سرم

 تٌ از يا گریٌ این انا بَدم صدا بی يو خَدم حتی نن کٌ بَد ٍقت خیلی بَد؛ صدا با يایو گریٌ
 !بَد دل

 .رفتو حال از ٍ رفت سیايی يایو چشو کو کو

 .داشتو بَد نشستٌ سرم باالی کٌ نادرم از ناتی تصَیر

 نادرم کٌ بَدم این عاشق خَاند؛ نی دعا برایو ٍ بَد نشستٌ سفیدش چادر ٍ  عینک ٍ قران کتاب با
 .ديو فرا گَش نن ٍ بخَاند قران زیبایش صدای با

  بَد شدى تر پیر سال بیست کٌ انگار دیدم را اٍ کٌ باری اخرین از بَد شدى شکستٌ ٍ پیر چقدر

 تَانستو نی ٍاضح را این ٍ َدب کردى خو را کهرش پدرم نرگ. بَد شدى سفید نَيایش از کهی
 کردم صحبت بٌ شرٍع ارام صدای با. بیینو

 چندى؟ ساعت نانان؟-

 نحل گذاشت؛ صَرتو رٍی را دستش ٍ انداخت نن بٌ نگايی بَسید ٍ بست را کتاب نادرم
 نًربان لحن يهان با ٍ داد نی نًربانی بَی نگايش بَد داشتنی دٍست ٍ نًربان يهیشٌ

  داد جَاب اش يهیشگی

 .دخترم شب يشت ساعت-

 غذا بٌ نیلی انا کردم نی ضعف احساس بَدم؛ بیًَش حال بٌ تا نَقع ان از نن شَد نهی باٍرم
 قدم اتاقو بٌ غذا از سینی با دقیقٌ چند از بعد ٍ رفت بیرٍن ٍ بلند جایش از حرف بی نادرم نداشتو

 .برداشت

  دز لب گرفت نقابلو را بشقاب ٍ گذاشت زنین رٍی را سینی
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 .بخَر نانان بیا-

 اٍردیو درش شد تهَم ٍقتی زد بًت يو سرم شدی بیًَش کٌ يست گرسنگی از گفت دکتر
 .خَدنَن

 .بشٌ بًتر حالت بخَر یکو

 چطَر بَدم؛ نکردى درک را نرگش ينَز بَدم پدرم نرگ شَک در ينَز نداشتو غذا بٌ نیلی
 !شَد؟ نی

 ! کرد؟ ترک را نا پدرم کٌ شد چٌ

  نشستو تخت رٍی ٍ زدم پس ار نادرم دست

 !بَد تخت يهان

 .بَد درديایو نريو کٌ تختی خَدم؛ تخت

 کردم صحبت بٌ شرٍع الَد بغض ٍ گرفتٌ صدای با

 !شد؟ چی بابا نانان-

 .بَد خَب حالش کٌ اٍن

 صدای با ٍ تر ارام اٍ داد نی ازار نرا اش اشکی يای چشو چرخاند طرفو بٌ ٍ گرفت باال را سرش
 داد بجَا لززان

 .کرد نی درد شدت بٌ قلبش. کشید سختی خیلی-

 . دالرام بَد تَ ننتظر يهش

 !نیبینیٌ ٍ نن نیاد دخترم نردنو قبل رٍز یٌ گفت  نی زنی نی سر بًش کٌ گفت نی يهش

 !اٍندی؟ تَ ببینٌ کجاست حاال انا

 .ردمک گریٌ اٍ پای بٌ پا ٍ کشیدم اغَش در را اٍ بَد شدى تر خراب نن از نادرم حال
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 از خارج رفتی چرا دالرام:»گفت ٍ کرد نگاى يایو چشو در ٍ ساخت جدا نن از را خَدش نادرم
 «خَدنَن؟ پیش برنگشتی چرا کشَر؟

 !رفتو؟ خارج بٌ نن بَد گفتٌ ام خانَادى بٌ اراز

 !بَد؟ نگفتٌ را راستش يو خَدم  خانَادى بٌ حتی

  کند؟ تر سبک را ٍجدانش تا بَد گفتٌ درٍغ

  چرا؟

 !بَد؟ چٌ يایش کار این دلیل

 !است بعید اراز از بَدن پست ٍ نانردی يهٌ این

  دادم جَاب ارانی بٌ ٍ بست نقش لبو رٍی نیشخندی

 !نانان بَدم تر راحت طَری این-

 نن حال ای ذرى کٌ این بدٍن شد اتاق ٍارد یسنا ٍ شد باز در ديد را حرفو جَاب خَاست نادرم تا
 «بریو؟ نانان:»گفت نادرم بٌ رٍ باشد نًو برایش

 جان يو برای رٍزی اید یادم. شد خارج اتاق از یسنا ٍ داد تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرش نادرم
 ! دادیو نی

  حال؟ ٍ

 !نیست نًو برایش يو نن حال حتی اٍ

 فشار نحکو را اٍ ٍ بگیرم اغَش در را خَايرم خَاست نی دلو شد؛ تکٌ يزار دلو کردم احساس
 !شد گرم دلو سردش نگاى يهین با کٌ بَدم لتنگشد انقدر ديو

 زد لب ارام ٍ گذاشت دستو رٍی را دستش نادرم

 نیشٌ درست بگذرى یکو. ناراحتٌ خیلی ایران از یًَیت رفتن بخاطر یسنا. دالرام نشَ ناراحت-
 .عزیزم
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  رفتن؟ کدانین

 ! زدند؟ نی حرف چٌ بٌ راجع

 !اندم؟ بیرٍن اش خانٌ از خَدم پایی با نن ٌک است کردى پر جا يهٌ حال نخَاست نرا اٍ

 برای باشد گفتٌ را يا درٍغ این اراز کٌ کنو باٍر تَانستو نهی است بعید اراز از پستی از حجو این
 !خَدش نهایی نظلَم

 داد ادانٌ برخَاست جا از گذاشت زانَيایش رٍی ٍ برداشت دستو رٍی از را دستش نادرم

 .نیام زٍد کن استراحت یکو تَ دخترم برم باید نن-

 «نانان؟ کجا:»گفتو ٍ گرفتو باال را سرم ٍ کردم گرد را يایو چشو

 داد جَاب ٍ کشید صَرتو رٍی را دستش ٍ زد لبخندی

 باشٌ؟ نیریو  يو با شد؛ بًتر کٌ حالت بخَر غذات بهَن تَ خاک سر-

 !است جا بی اصرارم دانستو نی کنو قبَل بَدم نجبَر

 کٌ است پا بٌ طَفانی دلش در االن دانستو نی بَد دانایی ٍ صبَر زن ؛شناختو نی را نادرم
 ! اٍرد نهی خَدش رٍی بٌ انا، دید نتَان جایی را يهانندش

 .بَد يهین بَدنش ارام این دلیل ٍ نکند اذیت را کسی تا ریخت نی خَدش در

 !کرد نی يدیٌ يو بقیٌ بٌ را ارانشش

 تهاشا را خَايرم ٍ نادر رفتن اتاق پنجرى از خَردم را غذا از کهی نن ٍ رفت بیرٍن اتاق از نادرم
 .کردم

 رٍی پدرم جای برداشتو قدم سالن سهت بٌ ٍ اندم بیرٍن اتاق از بَد شدى تنگ  خانٌ برای دلو
 !بَد خالی نخصَصش ی نفرى تک نبل

 .پدرم خاطرات از بَد پر خانٌ، انا نبَد خَدش
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 بَی ينَز کردم بَ ٍ برداشتو را لباسش بَد؛ تخت رٍی ينَز خَابش لباس رفتو اتاقشان سهت بٌ
 .داد نی را پدرم

 باری اخرین ٍ خاطرات یاداٍری با کشیدم دراز تخت رٍی جایش سر ٍ گرفتو اغَش در را عکس
 .زد حلقٌ يایو چشو در اشک دیدم را اٍ کٌ

 !نگذاشتیو یادگار بٌ يو از را خَبی تصَیر بار اخرین

 !است کردى خطاب نردى نرا ٍ گرفتٌ ختو نراسو برایو ًهیدمف بار اخرین است یادم

 !بَدم نردى برایش نن

 !شد؟ تنگ برایو دلش چطَر

 !بَد؟ انتظارم چشو چطَر

 .شدم بلند جایو ٍ کردم پاک را اشکو انگشتو با اند؛ پایین چشهو گَشٌ از اشک

 .نبَد باران از خبری انا داد نی را باران بَی يَا داشت؛ نیاز تازى يَای بٌ ٍ بَد گرفتٌ دلو

 .بَد پیچیدى حیاط در يا گل عطر بَی بَد؛ پدرم یادگار باغچٌ يای گل بَدم قدم نشغَل حیاط در

 .نشستو ٍ رفتو انار درخت زیر االچیق سهت بٌ

 نیَى با يهیشٌ نادرم نَشتو؛ نی خَدم برای ٍ شنستو نی حیاط در گرم يَای ٍجَد با يا تابستان
 !کردیو نی را پدرم غیبت بايو اٍقات گايی ٍ کرد ین پذیرایی نن از

 !ندانستو را قدرش ٍ بَدم خَش چٌ

 جانیٌ چند نشدم؛ بلند جایو از يستند خَايرم ٍ نادر کٌ این فکر با کرد جلب را ام تَجٌ در صدای
 نفس تَان تهام با ٍ بستو را يایو چشو کردم حس را اشنا عطری بَی کٌ بَد نگذشتٌ بیشتر

 .کشیدم

 !بَد لعنتی تلخ عطر بَی يهان

 .رسید خَدش از تر زٍد عطرش بَی نعهَل طبق
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 .گرفتو پناى باشو داشتٌ دید اٍ بٌ کٌ جایی انار درخت پشت ٍ شدم بلند جایو از

 !نشَد بلند ام گریٌ صدای تا دادم قرار ديانو نقابل را دستو دٍید؛ گلَیو در بغضی دیدنش با

 .بَد شدى پَش نشکی بَد؛ نردانٌ ٍ قیافٌ خَش ٍ پَش خَش يهیشٌ نحل کردم نگاى قانتش بٌ

 . داد نادرم بٌ را يا ان ٍ اند نادرم سهت بٌ نیَى يای ظرف با

 بٌ نسبت کٌ نَيای نَيایش، در سفید نخ چند. بَد شدى عَض چقدر. بَدم اٍ تهاشای نحَ
 !بَدند شدى کَتاى بیشتر گذشتٌ

 .بَد شدى ریش بٌ تبدیل کٌ ریشی تٌ ٍ

 برد دیدارنان اٍلین بٌ نرا اش نردانٌ ٍ رسا صدای يهان با ٍ کشید ریشش بٌ تیدس

 يستی؟ دالرام شها"

 "نبارک تَلدت يستو؛ زند اراز

 پَشاندى را صَرتو اشک. ديو گَش صدایش بٌ خَاست نی فقط دلو گَید نی چٌ دانستو نهی
 !نبَد بیش عذاب برایو اٍ دیدن بَد بریدى را انانو ٍ بَد

 .شَد نی نزدیک اراز ٍ نادرم نفرى دٍ جهع بٌ کٌ اند یسنا صدای

 .نخَرى زنین بگیرش سهتت نیاد دارى باران اراز داداش-

 !باران؟

 !باشد باران يو اراز ٍ نن ی بچٌ اسو بَد قرار

 !است؟ کردى نن جایگزین را کسی یعنی

 !کردى؟ ازدٍاج

 جا اراز اغَش در را خَدش کٌ بَد ستیخَا ٍ زیبا اراز يهانند درست نشکی ابرٍ ٍ چشو دختر یک
 بَد کشیدى اغَش در نحکو را اٍ ٍ بَد کردى
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 !بدارم دٍست را دختر ان تَانستو نهی نن انا، ٍ بَدند خَاستنی خیلی يا ان دٍی ير

 !بَدم خیال خَش چٌ کردم؛ گریٌ خَد حال بٌ ٍ برگرداندم را رٍیو

 زندگی خَدش برای برعکس، انا است شیدىک عذاب یارش نبَد از نن نحل يو اٍ کردم نی فکر
 !دادى تشکیل

  بستو؛ خَد چشو

 ...ننگرم نستش چشو دیگر کٌ

 ...بینهش نی نن دیَانٌ زد؛ داد دل ناگًان

 !کرد نی بازی نن رٍان ٍ رٍح با ٍ بَد برداشتٌ را حیاط تهام عطرش بَی

  کرد صحبت بٌ شرٍع دٍبارى یسنا

 .تنًایی يو تَ يستیو تنًا يو نا. الطف بهَن اینجا انشب اراز داداش-

 .است کردى لج نن با قصد از یسنا انشب کٌ انگار

 . گرفت نی نرا جان داشت انا اٍرد نی در را چیزی چٌ تالفی دانو نهی

  داد جَاب تاخیر کهی با اراز

 .عزیزم شب فردا باشٌ-

 يهین برای تا يوبد را ام زندگی يهٌ خَاست نی دلو کردم؛ حسَدی یسنا بٌ لحظٌ یک برای
 !کند خطاب  عزیزم نرا اٍ ٍ بگیرم قرار اراز نقابل راحت انقدر ٍ باشو اٍ جای لحظٌ

 !کرد حرکت در سهت بٌ ٍ گرفت را دخترش دست اراز

 !بديو يدیٌ اٍ یٌ نتَانستو نن کٌ دختری خَاست نی دختر یک دلش يهیشٌ

  کرد عَض دیگری کس با نرا اٍ ٍ ناندم اٍ پای بٌ نن خَدم؛ حال بٌ سَخت نی دلو

 !گیرم نهی نن را زیبا دختر ان دیگر دست کٌ این از سَخت نی دلو
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 ٍ اندم بیرٍن يا درخت پشت از دقیقٌ چند از بعد نن ٍ رفتند خانٌ داخل بٌ یسنا يهراى بٌ نادرم
 .کردم حرکت خانٌ سهت بٌ

 اند حرف بٌ دیدن با نادرم

  دالرام؟ بیداری چرا. خَابیدی کردم فکر-

 ... بَدم عصبانی

 ! بَدم عصبانی رٍزگار این از

 کنو پنًان تَانستو نهی را خشو این ٍ

 کردم صحبت بٌ شرٍع فریاد با

 !کرد؟ نی چیکار جا این این-

  نبَدم بلد را رايش انا کنو خانَش را عصبانیت این شدى طَر ير خَاست نی دلو

  داد را جَابو ارانش با يهیشٌ نحل نادرم

 کنارنَن پسرم نحل اراز بَد بد خیلی حالش بابات ٍقتی بَد کنارنَن سخت رٍزای تَ زارا دخترم-
 ! تَ دٍبارى دیدن برای داد نی انید بًش کرد نی کهک بابات بٌ بَد

 !بست نقش لبو رٍی نیشخندی

 !ارازتان این است پست چٌ

 !بخشد نی انید خَدش کند نی رايی را دخترتان خَدش

 خند نیش يهان با ٍ بست نقش لبو رٍی بَد الَدتر زير يو نار شنی از نیشش کٌ نیشخندی
 دادم جَاب

 !جدا؟-

 ...ٍجدانش عذاب بخاطر
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 نیزنی؟ رٍ حرفا این نیشٌ رٍت اخٌ؟ چی ٍجدان عذاب-

 !زد؟ نی حرف چٌ از اٍ ناند؛ نیهٌ یسنا يای حرف با حرفو

 !بَدم کردى کار چٌ نن نگر

 ! شد نهی باٍرم باشد زدى حرف سرم پشت ٍ باشد کردى قوح در را کار این اراز شَد نهی باٍرم

 ! بشٌ؟ چی کٌ زندگیهَن تَ اٍندی شدی بلند سال یک از بعد-

 !کرد دق کرد سکتٌ تَ بٌ کردن فکر تَ، بخاطر بابا

 !اٍردی؟ برانَن فریادت ٍ داد اٍندی سال یک از بعد حاال بَد تَ بخاطر يهش

 !بدی؟ کشتن بٌ يو ٍ نانان نیخَای

 !بَدی؟ کجا سال یک این َت

 نرا قلب يایش حرف از کلهٌ ير با ٍ ایستادى نقابلو االن بَد کنارم زنانی کٌ کسی شد نهی باٍرم
 !سَزاند نی

 ! کرد؟ نی دفاع کٌ از

 !اراز؟ از یا نادرم از

 ننتفر نن از یسنا کٌ بَد دادى تَضیح برایشان را جریان چگَنٌ نبَد نعلَم سال یک این در اراز
 !ببینو يایش چشو در تَانستو نی را نتفر این ٍ دىش

 !کند پیدا کش بحخ این خَاست نهی دلو بازگشتو اتاقو بٌ ٍ بستو يایش حرف رٍی را يایو چشو

  نیشنیدم را نادرم ٍ یسنا صدای ينَز انا کشیدم دراز تخت رٍی ٍ کَباندم بًو نحکو را اتاق در

  زدی؟ حرف اینجَری چرا-

  بگی؟ رٍ پرتا ٍ چرت این باید دیدی يرتخَا سال یک بعد

 ...نزن حرف این يو دیگٌ نبَد کس يیچ تقصیر بابات فَت
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 !بس بَد نادرم بَد نبستٌ نن قتل بٌ کهر کٌ کسی تنًا انگار

 . شد باز اتاق در

  برد فرٍ نَيایو در را دستش ٍ نشست تخت لبٌ نادرم

  مزد لب نادرم بٌ رٍ ٍ اند پایین چشهو گَشٌ از اشک

 .زدم داد کٌ ببخشید-

 .زد لبخندی تنًا ٍ نگفت يیچ نادرم

 .پذیرفتٌ را عذرخَايیو داد نی نشان این ٍ

 شَند نی خَشحال اندنو با کردم نی فکر رسد نی پایان بٌ يایو بدختی تهام اندنو با کردم نی فکر
 !بس بَد خیال يهان حد در يا این ی يهٌ انا شَم؛ نی خَشحال ٍ

 را يایو دست يایو بچگی يهانندى يا، گذشتٌ نحل يو انشب کٌ شدم این خَاستار ٍ کردم اٍ بٌ رٍ
 شَم؛ ارام اغَشش در کهی زنانٌ، این از خستٌ نن تا ديد؛ پناى اغَشش در نرا ٍ بگیرد دستش در

 .است دنیا حسار زیباترین يایش دست

 .ریختو اشک ارام ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی را سرم

 .بَدم اغَشش در يهیشٌ از تر ارام نن، ٍ کرد نی نَازش را یونَيا دستش با نادرم

 نَازش را نَيایو کٌ شد پیدا کسی چَن گذاشتهش باز انرٍز بستو؛ نی سال یک را نَيایو کٌ ننی
 !کند

 !نادرم جنس از صداقت ٍ راستی جنس از نحبت جنس از خَاستو نی اغَشی بَد ندتی

 .بَد دنیا لدین زیباترین دادم فرا گَش قلبش صدای بٌ

 پیچید گَشو در ارانش صدای

 رفتی؟ خداحافظی بی دفعٌ یک چرا دخترم؟ گذشتٌ تَ بٌ چی دالرام-

 .نشست لبو بر يایو اشک تهام نیان کٌ نیشخندی ٍ



 www.Novel98.com 208               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .رفتو نی فرٍ بیشتر ٍ بیشتر زدم نی پا دست چٌ ير ٍ بَدم  باتالق در نن

 ! نکرد يهرايی نرا يو خَدم سایٌ حتی ٍ بَدم تنًایی اٍج در نن

  رفت ٍ کرد ريا نانردی نًایت در نرا اراز کٌ این با

 !است ناندى دلو در خداحافظی ان حسرت ينَزِ  کٌ ينَز ٍ خداحافظی بدٍن

 .کنو خراب ام خانَادى پیش را اٍ شخصیت تا داد نهی رضا دلو ٍجَد، این با انا

 . بَدم ایران از خارج نگفتن؟ نگٌ-

  بستو؛ را َيایون ٍ کردم بلند را سرم

 داد جَاب ٍ کرد نگايو نگران ٍ داد بیرٍن را نفسش نادرم

 !نیها؟ با اخٌ-

 !داشتی دٍست اراز کٌ تَ

 بَد شدى غیرنهکن برایو باٍرش نشست يایو چشو در اشک

 !کند؟ نی را کاريا این اراز چرا

 !افتاد سَزش بٌ بَد نیها شايکار کٌ کهرم يای زخو جای. شد تازى دلو داغ نادرم حرف این با

 دادم جَاب بَد شدى رگٌ دٍ گریٌ شدت از کٌ صدای با ٍ گذاشتو صَرتو رٍی را دستو

 بذاری؟ تنًا ٍ نن نیشٌ نانان-

 !لطفا

  کند صحبت بٌ شرٍع خَاست تا نادرم

 گشَدم لب ٍ گذاشتو دستش رٍی را دستو

 !باشو تنًا دارم نیاز لطفا،-

 .رفت بیرٍن ٍ برداشت در سهت بٌ قدم
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 !است سابقٌ بی پستی از حجو این

 !کنو باٍر خَاستو نهی یا بَد سخت باٍرش دانو نهی

 !شَد ام دٍبارى ٍ دٍبارى شکستن از نانع تا کشیدم عهیق نفس چند

 .بَدم کردى فرانَش را اٍ کل بٌ افتادم؛ خَنش در غرق صَرت یاد نیها اسو شنیدن با

 !نردى؟ یا است زندى دانستو نهی

 !نداشت فرقی برایو امکد يیچ يرچند

 خَاب بٌ را خَدم ٍ گذاشتو سر زیر را دستو کشیدم؛ اغَش در را پايایو ٍ کشیدم دراز تخت رٍی
 .کردم دعَت

 .شدم بیدار خَاب از نادرم صدای با صبح

 دخترم؟ دالرام-

 .خاک سر بریو باید عزیزم پاشَ

 .شستو را صَرتو ٍ دست ٍ برخَاستو جایو از

 زٍد يهین برای نداشتو صبحانٌ خَردن بٌ نیلی ناندم؛ نادرم ننتظر ٍ کردم تن بٌ را سیاى رخت
 بٌ یسنا با يهراى نادرم، تا ایستادم انار درخت سایٌ زیر کردم؛ حرکت حیاط سهت بٌ يهٌ از تر

 .بیایند حیاط

 بٌ ٍ بَد کردى تهام حقو در را خَايری یسنا انا بَد؛ شدى تنگ دنیا یک اندازى بٌ یسنا برای دلو
 يهانندى اٍ ٍ بگیرم اغَش در را اٍ خَاست نی دلو کرد؛ نی نگاى نن بٌ خَنین دٍشهن یک چشو

 !ديو گَش فقط ٍ فقط نن ٍ بزند حرف ذٍق با برایو گذشتٌ

 .اندند حیاط بٌ یسنا با يهراى نادرم

 سنای يای رفتار بخاطر اشاريایش ٍ  چشو با نادرم ٍ کرد حرکت در سهت بٌ نن بٌ تَجٌ بی یسنا
 .داد نی دلداری
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 .کرد باز را در یسنا ٍ اند در صدای

 .نیاند باال ٍ ناند ام سینٌ در نفس اراز، قانت با شدن رٍ بٌ رٍ با

 .ندارم را اٍ با شدن رٍ بٌ رٍ قدرت کردم نی احساس. نبیند نرا تا برداشتو؛ عقب بٌ قدم چند

 .شَم يهراى يا ان با تَانستو نهی. رٍدب کٌ کردم اشارى اٍ بٌ دست با نن ٍ شد حالو نتَجٌ نادرم

 !کردند نی خاک پدرم کنار باید يو را نن کردم نی يهرايیشان اگر

 !اید نهی در نن از صدایی ٍ ام شدى دفن خاک يا خرٍار زیر است؛ ٍقت خیلی نن يرچند

 . است بَدى خاک زیر جا يهین جایو اٍل از کٌ انگار

 .اند گذاشتٌ ام سینٌ رٍی کیلَیی صد ای ٍزنٌ نگارا کردم نی سنگینی احساس ام سینٌ رٍی

 !لجَج يای اشک این يو باز ٍ

  شد؟ چٌ بارى یک بٌ

 !دنیاست چرخٌ ترین بار نرگ این ٍ پرسو نی خَد از رٍز ير ٍ شب ير نن کٌ است سَالی این ٍ

 االچیق یرٍ ٍ رساندم االچیق بٌ را خَدم نن ٍ شدند خارج خانٌ از یسنا ٍ اراز يهراى بٌ نادرم
 .نشستو

 از ساعتی نیو انداختو ساعت بٌ نگايی زدم؛ نَيایو بٌ چنگی ٍ گرفتو يایو دست نیان را سرم
 .گرفتو تهاس اژانس با ٍ برگشتو خانٌ بٌ گذشت نی شان رفتن

 .کردم حرکت زيرا بًشت سهت بٌ سرٍیس، رسیدن با

 .دیدم را دبَدن زدن قدم حال در کٌ يای جفت ٍ دادم تکیٌ شیشٌ بٌ را سرم

 .رسیدم زيرا بًشت بٌ دقیقٌ چند از بعد

 شدم؛ خیرى پدرم رٍح بی ٍ سرد قبر سنگ بٌ. ایستادم ای گَشٌ صدا بی ٍ شدم نزدیک خاک سر بٌ
 !است؟ چٌ سنگ این با نن فرق
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 !ترم سرد سنگ، این از کٌ ننی

 اٍ کنار در بیشتر نن ٍ زد نهی پس نرا يهٌ ان پدرم کاش دانستیو نی بیشتر را دیگر يو قدر کاش
 !کردم نی شب را صبح ٍ صبح را  شب

 .گذاشتو نی اش نردانٌ يای شانٌ رٍی را سرم ٍ کردم نی نَازش را گرنش يای دست

 !را اٍ يای شانٌ نٌ کند حس را قبر سنگ سردی سرم ٍ کنو لهس را قبرش سنگ باید حال انا

 خو ٍ بَد شدى تر شکستٌ يهیشٌ از پدرم رفتن با کٌ سَخت نی نادرم برای دلو يهٌ ير از بیشتر
 !ببینو تَانستو نی  چشو با را کهرش شدن

 .کردند نی گریٌ صدا با ٍ بَدند شدى جهع خاک دٍر يهٌ

 .ریختو نی اشک يهیشٌ از تر ارام نن ٍ

 .کردم نی تهاشا را نراسو ٍ بَدم ایستادى ای گَشٌ يهیشٌ از تر رنگ کو

  ٍ بکشو نفس تَانستو نهی. بَد برایو نجازات رینبدت پدرم نبَد داشتو خفگی احساس

 .کرد نی کَب سر را اشَب این تلخش عطر بَی تنًا بَد؛ پا بر اشَبی دلو در

 کردى حلقٌ نادرم يای شانٌ دٍر را دستش بَد کشیدى اغَش در را اٍ ٍ بَد ایستادى نادرم کنار اراز
 .کرد نی ارام را اٍ ٍ بَد

 ٍ برداشت اش کنندى ٍیران رنگ شب دٍگَیی ان رٍی از را عینکش

 .چکید تیزش نَک بینی رٍی ارام اشک

 !بَد نن جانو ارام يو ينَز اٍ

 !کردم نی دفن را احساسو باید نن انا

 !احساس این از بَدم خستٌ نداشتو را تَانش دیگر

 !کردم دفن پدرم با يهراى را احساسو



 www.Novel98.com 212               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .شدم رد کنارشان از شَد رفتنو نتَجٌ کسی کٌ ان بدٍن ارام ٍ

 .کردم بلند تاکسی برای را دستو ٍ شد خیابان بٌ نزدیک

 .دادم اٍ بٌ را خانٌ ادرس ٍ

  شدم پیادى ناشین از در نقابل دقیقٌ چند از بعد

 .شدم خانٌ سبز حیاط ٍارد ٍ چرخاندم در در، را کلید

 !کردم کردن، گریٌ بٌ شرٍع ٍ کشیدم اغَش در را عکسش ٍ شدم پدرم اتاق ٍارد رسیدم خانٌ بٌ تا

 !بَد شدى شرٍع برایو عزاداری تازى کٌ انگار بَد؛ شدى تنگ نگايش برای دلو

 !نبَد شدن خالی يایو گریٌ از کدام يیچ پشت

 . اٍردم در يایش لباس کهد از را پیراينش

 .کرد نی خَدنهایی خانٌ در پدرم بَی ينَز. گرفتو اغَشو در ٍ

 .کنو سح راحتی بٌ تَانستو نی را اش خالی جای

 .گذاشتو يو رٍی را يایو چشو ٍ گذاشتو سرم زیر را دستو

 نادر خانٌ حیاط در ٍ گذاشت نی يایش شانٌ رٍی نرا پدرم کٌ زنانی اند؛ یادم بٌ بچگیو خاطرات
 !شد نی بچٌ نن با يو اٍ انگار کٌ طَری بٌ کرد؛ نی بازی نن با بزرگ

 !کشد نهی نرا انتظار کسی ٍلی يستند رمپد انتظار چشو يا خیلی رفتو؛ نی نن پدرم جای کاش

 خَردم نی زندان ان در کٌ يای بخش ارام ان اجرات يا این ٍ بَد شدى خَاب گرم ارام ارام يایو چشو
 .بَد

 .رفتو خَاب بٌ ٍ  بستو را يایو چشو

 تا کردم بستٌ باز را يایو چشو کهی بَد؛ نات تصَیرش شدم؛ بیدار خَاب از دستی نَازش با
 .شد ٍاضح برایو تصَیرش
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 را اش نشکی ابرٍی ٍ  چشو سفیدش پست ٍ بَد خَاستنی ٍ رنگ شب اراز يهانندى يایش چشو
 زد لب اش کَدکانٌ لحن يهان با. گذاشت نی نهایش بٌ بیشتر

 .ناشَ-

 .کردم نگاى يایش چشو بٌ ٍ برخَاستو جا از اش خَاستٌ بٌ. بَد زبانی شیرین نیهٌ سالٌ یک دختر

  کٌ این  با باشد اراز دختر تَاند نهی دختر این

 شب ان انا کرد نی نشخص را این سنش باشد اراز دختر تَاند نهی انا دارد اٍ بٌ زیادی شبايت
 ! بَدم نشدى نَضَع این نتَجٌ کٌ بَد بد نن حال انقدر

 زدم لب ذٍق با ٍ گذاشتو صَرتش رٍی را دستو ٍ اند؛ لبانو رٍی لبخندی بابت این از

 !تَ لیخَشگ چقدر-

 اشنا نردی نگاى یاد نرا نگاى این ٍ کرد نی نگاى يایو چشو بٌ خیرى. بَد دلنشین ٍ ارام چقدر
 . انداخت نی

 .کردم دفن را اٍ پیش ساعاتی کٌ احساسی انداخت؛ نی احساسو یاد نرا

 !بَدم نی نحکو باید

 را ٍضعو ٍ سر کهی نٌایی نقابل از ٍ کشیدم اغَش در را باران. داشتو نی بر شدن قایو از دست ٍ
 .شَم خارج اتاق از تا دادم پايایو بٌ را تَانو تهام ٍ. کردم اراستٌ

 !اراز يهانندى درست بَد ارام باران

  بَدند اشپزخانٌ در یسنا با نادرم ٍ بَد نشستٌ نفرى تک نبل رٍی اراز شدم؛ سالن ٍارد

 !داد نی نشان را ظًر سٌ ساعت انداختو ساعت بٌ نگايی

 .گرفت نی نن از را رٍزم کل کردم نی ترک را خَاب ینا باید

  شدم خیرى اٍ بٌ نیشخند با نن ٍ کرد نگايو گرد يای چشو با ٍ شد بلند جا از دیدنو با اراز

 .بَد شدى ریش تٌ بٌ تبدیل ٍ بَد کردى کَتاى را ریشش
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 .پیش سال یک اراز يهان بَد شدى

 !بَدم نی نحکو نقابلش در باید. کردم نگاى نتعجبش چًرى بٌ

 !ام شدى داغَن چقدر رفتنش با بفًهد خَاستو نهی

 !دید نگايش تٌ را احساس شد نی يو ينَز. شد خیرى نن بٌ حسرت با ٍ شد عَض نگايش رنگ

 زدم لب ٍ شکستو را خانٌ سکَت رسا صدای با

  کیٌ؟ نهک با بچٌ این-

  داد جَاب حالت يهان در ٍ بگیرد نن از را باران تا کرد باز را دستش ٍ برداشت قدم سهتو بٌ اراز

 .شید نی خستٌ نن بدید-

 .زد نی اتش نرا يهٌ ير از بیشتر اش رسهی ٍ سرد لحن این پاشیدم؛ رٍیش بٌ نیشخندی

 دادم جَاب سردی يهان با خَدش يهانندى

 يست؟ کی کَچَلَ خانو این نگفتین راحتو،-

 کند عَض تَانست نهی را نگايش رنگ. نداشت يهخَانی نگايش با لحنش سردی

 !حسرت از پر نگايی

 !فایدى؟ چٌ انا

 !خَرد؟ نی را چیزی چٌ حسرت

 !بَدم نن باخت را چیزش يهٌ کٌ کسی

 ...را نردش را اش زندگی را اش خانَادى را خَدش را احساسش

 !بَدم نن

  داد جَاب ارام ٍ غهگین صدای با

 .برادرم دختر-
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 اغَشو از را باران ارام دادم؛ تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم نداشتو؛ خبر نن ٍ داشت برادر اراز
 دستانش يو ينَز. کرد پا بٌ غَغایی دلو در لحظٌ، چند برای حتی دستانش لهس کشید؛ بیرٍن

 .است گرم

 ٍ کردم جدا اراز از را خَدم يهین برای شدم یسنا ٍ نادرم بار یک دقیقٌ چند ير يای نگاى نتَجٌ
 . رفت حیاط بٌ باران با يهراى اراز برداشتو قدم نبل سهت بٌ

 .گرفتو نظر زیر را اٍ نشَد نن نتَجٌ کٌ طَری پردى پشت از پنجرى از

 يهین با يو اٍ افتادم پدرم ٍ خَدم یاد کرد نی بازی باران با ذٍق با. اند نی اٍ بٌ شدن پدر چقدر
 !کرد نی  بازی نن با ذٍق

 .بردارم  چشو باران ٍ اٍ از اند نهی دلو بَد؛ دلنشین صحنٌ این انقدر

 ...يایش خندى

 ! برد نی گذشتٌ يای رٍز بٌ نرا اش کنندى ٍیران يای خندى

 شَیو؟ نا اراز ٍ نن يو باز شَد نی یعنی

 برگردد؟ نن بٌ باز اٍ شَد نی

 !دارم اٍ برگشتن بٌ انید ينَز چرا دانو نهی انا کردم دفن را احساسو نن

 .دارم اٍ بازگشت بٌ انید انا کنو؛ فرانَش را اٍ خَايو نی

  عشق، دٍرايی بدترین

 !است کردن فرانَش ٍ ناندن ننتظر بین دٍرايی

 !ناندی نی ننتظرش باید فًهی نی بعدا انا کنی؛ نی فرانَش گايی

 !کردی نی فرانَشش زٍدتر باید فًهی نی رٍز یک کٌ نانی نی ننتظر انقدر يو گايی

 .دادم نادرم بٌ ٍ گرفتو باران ٍ اراز از ار نگايو ٍ اندم خَدم بٌ نادرم صدای با
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 کٌ ای عالقٌ بخاطر اراز. کردن فَت ٍ کردن تصادف شیراز اصفًان راى تَ داداشش زن با داداشش-
 .کردى انتخاب اراز يو ٍ اسهش. خَدش پیش اٍردتش داشت باران بٌ

 شد تهَم هشخان ٍ داداشش چًلَم کٌ پیش رٍز چند. شد اذیت خیلی پسرم بابات فَت از قبل
 . شناخت اراز شد نهی اصال ندت اٍن تَ. زد ریشش

 .طرف یک بردارش دادن دست از درد

 ...طرف یک تَ نبَد 

 رنگ نگايو. است اٍردى تًران تفریح برای را باران کردم نی فکر کردم؛ تعجب نادرم يای حرف با
 . بَد شدى شکستٌ يو اٍ.  کردم نگاى اراز بٌ گرفت خَد بٌ را غصٌ ٍ غو

 !نن؟ نبَد غو

 . کرد رايی نرا خَدش يای دست با اٍ

 !ببینو نَعد از تر زٍد را خَد پیری ٍ کنو خو کهر اٍ دٍری از نٌ شَم پیر اٍ با خَاستو نی کٌ نن

 . کنو کهک يا ان بٌ تا کردم حرکت یسنا ٍ نادرم طرف بٌ

  کنید؟ نی درست دارید چی-

 . کنو کهک ننو بگید

 داد جَاب ٍ کرد نگاى نن بٌ رٍحش بی ٍ ردس نگاى يهان با یسنا

 .نهنَن نیایو بر پسش از خَدنَن-

 

 یسنا جز کس ير از گرفت را کشیدنو نفس راى عجیب بغض. بَد شدى تحهل غیرقابل رفتارش این
 . داشتو را برخَردی ير تَقع

 !نبینند را اشکو در غرق يای چشو تا انداختو پایین را سرم

  کند عَض را بحخ خَاست ٍ شد نن حال نتَجٌ نادرم
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 خاک سر از رفتی زٍد تَ انا برگشتی گفتو ٍقتی شد خَشحال خیلی بَد اٍندى يو بارانا انرٍز-
  ببینٌ رٍ تَ نتَنست

 .بًت نیزنٌ سر نیاد گفت

 .باشد نشدى عَض نن با رفتارش اٍ کٌ بَدم انیدٍار بَد يهدنو ٍ دٍست تنًا

  شدم نان جهعی دست يای عکس دیدن نشغَل ٍ اٍردم در را عکس البَم گشتو باز اتاقو بٌ

 .دانستیو نهی را داشتنی دٍست جهع این قدر ٍ شدیو نی جهع يو دٍر بَد زنانی

 لحظٌ چند برای تا بديو خدا بٌ را، ندارم کٌ چٌ ان ٍ دارم کٌ را چٌ ان خَايد نی دلو حال، انا ٍ
 .باشو داشتٌ را خانَادگی جهع ان بتَانو دٍبارى

 .  شد نی اشک از خالی ٍ پر يای چشو ٍ شد نی زندى برایو خاطرات يا عکس یدند با

 . پدرم صدای با حافظ فال ٍ یلدا شب

 . خسرٍ عهَ باغ در سَری شنبٌ چًار

 .بانَ نًتاب خانٌ ٍ سین يفت سفرى

 نانردی خیلی:»گفتو نی خَد با لب زیر ٍ کشیدم نی پدرم صَرت رٍی را دستو يا عکس دیدن با
 !«گذاشتی؟ دلو تَ حسرتش چرا ببینهت نذاشتی چرا رفتی زٍد انقدر چرا

 

 صدای با ٍ کردم پاک را يایو چشو اشک دست پشت با شد اتاق ٍارد نادرم ٍ شد باز اتاق در
 زدم لب الَد بغض

 .نهیخَام شام نن اٍندی؛ شام برا اگٌ-

 . بکشد دٍش بٌ را عظیو غو این تا کرد نی را اش سعی تهام نادرم

 .ناارام ٍ ریختٌ بًو درٍن از انا بَد ارام بیرٍنش

 .خَاند شد نی يایش چشو از را این
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 داد جَاب ارام صدای با

 .بخَر غذا یکو بیا کنی نی نابَد ٍ خَدت دخترم-

 داغ سَخت نی يو بد سَخت؛ نی دلو. شدم خیرى پدرم عکس بٌ کردم؛ سکَت ٍ نگفتو يیچ
 !سَزاند نی ذرى ذرى نرا پدرم

 !ناند نی دلو رٍی عهر اخر تا داغ این ٍ

 ...عذاب يهٌ ان يایش تابی بی ان نقصر يستو؛ نن پدرم نرگ نقصر کردم نی احساس

 گشَد لب ارام ٍ گذاشت ام شانٌ رٍی را دستش نادرم

 .نیری حال از باز اینجَری بخَر غذا یکو بریو بیا برم قربَنت بیا دالرام-

 زدم لب بغض با ارام ٍ گذاشتو پایش رٍی را سرم ٍ گرفتو دستو در نحکو را دستش

 !تنًام خیلی نن. نذار تنًا ٍ نن تَ نانان-

 !تنًام خیلی

 ...سَزم نی دارم نانان

 !نانان سَزى نی دارى دخترت

 . ننو اتفاق این يهٌ نقصر کنو نی احساس سَزٍنٌ نی ٍ نن دارى بابا نبَدن داغ

 .کردم اذیتتَن خیلی نانان ببخش ٍ نن

 

 .کردند نی خیس را صَرتو ٍ اندند نی پایین چشهو کنار از دانٌ دانٌ یويا اشک

  لب زیر ٍ کشید صَرتو رٍی را دستش نادرم

 باشی خَشبخت تَ خَاست نی دلش يهیشٌ بابات دخترم نیستی يیچی نقصر تَ دالرام:»گفت
 .نادر عزیز بذار احترام خَاستش بٌ. خَشحال ٍ
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 .«زمعزی پاشَ بخَر غذا یکو بریو پاشَ

 حرکت تَانو نهی ٍ بستند پايایو بٌ کیلَیی چند يای ٍزنٌ کردم نی احساس نداشتو غذا بٌ نیلی
 لبانو رٍی ساختگی لبخندی کردم؛ نگاى خیسش يای چشو بٌ ٍ برداشتو پایش رٍی از را سرم. کنو

 دادم جَاب ٍ اٍردم

 باشٌ؟ نیخَرم نیام کنار بذار برام ندارم نیل االن نن-

  گذاشت در دستگیرى رٍی را دستش. شد بلند تخت رٍی از ٍ گفت لب زیر" ای باشٌ" لبخند با

 ایستاد حرکت از نن صدای با انا

 .ندیدم خاک سر رٍ بانَ نًتاب انرٍز نانان-

 گشَد لب انگیر غو لحنی با ٍ برگرداند سهتو بٌ را رٍیش نادرم

 ٍقتی شد دیر یکو اٍردنش هارستانبی از تا بَد بیهارستان نبَد؛ خَب زیاد حالش بزرگت نانان-
 .بَدی رفتٌ تَ اٍند

 خَاست نهی دلو بَد؛ بانَ نًتاب داشت دٍست خانَادى این در نرا کٌ کسی تنًا شدم؛ نگرانش
 پرسیدم نگرانی با ديد رخ اتفاقی برایش

 ببینهش؟ فردا نیتَنو خَبٌ حالش االن-

 صَرتو کردنو قانع برای يایو بچگی نندىيها برداشت قدم طرفو بٌ ٍ شد خیرى يایو چشو بٌ نادرم
 داد جَاب لبخند با ٍ کرد دستانش قاب را

  عزیزم خَبٌ حالش-

 نناسبی ٍقت االن دیدنش برٍ بعد بگذرى رٍزيا این ٍ بگیریو فاصلٌ ا رٍز این از یکو بذار فقط
 عزیزم؟ باشٌ نیست

 .دادم تکان نحبت جَاب نشانٌ بٌ را سرم ٍ شدم قانع کارش این با يهیشٌ نحل

  لعنتی بخش ارام يای قرص این. دادم استراحت يایو چشو بٌ ٍ گذاشتو بالشت رٍی را سرم
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 !کنند نی خَاب بٌ ٍادار نرا يو ينَز

 .رفتو خَاب بٌ ارام ٍ بستو را يایو چشو

 کردم نرتبش کهی کردم باز را نَيایو اند نی کناری اتاق از صدا شدم؛ بیدار خَاب از گریٌ صدای با
 .شان بستو دٍبارى ٍ

 . شنیدم نی را قلبو صدای اراز، دیدن با کردم حرکت صدا سهت بٌ ٍ اندم بیرٍن اتاق از

 . گرفتو قلب تپش اتاق، در اٍ دفعٌ یک دیدن از

 !کَبید نی ام سینٌ دیَار ٍ در بٌ را خَدش قلبو چطَر ببین سادى دیدن یک با

 !شَد کندى جا از خَاست نی کٌ انگار

 .نداشت فرقی کٌ اٍ برای انا

 !نبَد نًو برایش نن حال اصال

 .بَد دادى جَاب اراز ناندن برای یسنا اصراريای انگار

 قدم اراز سهت بٌ. شکست نی خانٌ سکَت اش گریٌ صدای ٍ کند ارام تَاسنت نهی را باران
 .گرفتو اٍ از را باران ناگًانی طَر بٌ ٍ برداشتو

 زد لب ارام صدای با کرد نی خَدش نست نرا تلخش عطر بَی

 .بشو شها خَاب نزاحو خَاستو نهی ببخشید-

 !کرد نی تکرار دٍبارى ٍ دٍبارى را نرز این اٍ ٍ بَد اٍ ٍ نن بین نرز اش رسهی ٍ سرد لحن این

 بیدار يو بقیٌ کٌ ان از قبل برداشتو؛ قدم حیاط سهت بٌ ٍ کشیدم دٍرش ٍ برداشتو را یش پتَ
 .شَند

 .اند نی سرنان پشت رانبا شیر شیشٌ با اراز

 پایین باال را شیرش شیشٌ اراز شَد ارام تا دادم تکان بغلو در باران ٍ رفتو االچیق سهت بٌ
 .شد ارام کو کو ٍ شد قطع اش گریٌ گذاشتو؛ باران ديان در ٍ گرفتو اٍ از را شیشٌ. کرد نی
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 کردم نگاى رنگش شب يای شوچ بٌ کرد نی نگاى لبخند با باران چًرى بٌ ٍ بَد ایستادى کنارم اراز
 . داشت خَد يهراى را ارانش از نَجی ٍ زد نی برق تاریکی در يهیشٌ نحل

 .نیخَرى سرنا داخل، بریو بًترى شدى ارٍم کنو فکر-

 .کردیو حرکت اتاق سهت بٌ ٍ داد تکان را سرش با اراز

 .پَشاندم را رٍیش پتَ با ٍ گذاشتو تخت رٍی را باران

 برداشتو قدم در سهت بٌ. دادم جَاب خَدش يهانند سر با نن ٍ کرد تشکر لب زیر اراز

 .ایستادم حرکت از اش نردانٌ ٍ دار خش صدای با انا

 اٍندی؟ خارج از کی-

 خَدم کٌ کرد نی رفتار طَری کردم؛ نگاى ننتظرش يای چشو بٌ ٍ برگشتو سهتش بٌ نیشخند با
 .ام بَدى کشَر از خارج شد نی باٍرم کو کو داشت يو

 از زيرش کٌ زيرخندی با ٍ کردم نگاى سیاى گَی دٍ ان بٌ ٍ کردم پر قدم چند با را بینهان فاصلٌ
 دادم جَاب بَد بدتر يو نار زير

 !بَدم؟ ایران از خارج نن شدى باٍرت جدی جدی انگار-

 دادم ادانٌ را حرفو تهسخر، ٍ خندى با ٍ ایستادم نقابلش سینٌ بٌ دست

 کردی باٍر ٍ درٍغ این خَدتو کٌ این جالبیش ٍ ایران از خارج رفتو نن کٌ گفتی درٍغ يهٌ بٌ-
 !کنو باٍرش ننو نیخَای

 !ٍاال خَبٌ

 پرسید نتعجب کرد؛ نگاى يایو چشو بٌ اخو با

  نیکنی؟ صحبت چی از دالرام-

 .ببینو بزن حرف ٍاضح

 گشَدم لب جدیت با ٍ انداختو باال را ابرٍيایو
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 !ٍکیل اقای نیستو بلد دیگٌ این تر جدی-

  برداشتو قدم در سهت بٌ ٍ برگرداندم را رٍیو

 داد جَاب ٍ کشاند خَدش سهت بٌ نرا ٍ گرفت را دستو نچ

 !گفتو؟ درٍغی چٌ نن-

 !بدی سَاالم يهٌ جَاب باید انشب

 گفتو؟ درٍغی چٌ نن کٌ این اٍلیش

 !سَالی؟ چٌ

 !بَد؟ گذاشتٌ پرسیدن برای يو جایی نگر

 .بَدم نن ان داشت سَالی کسی اگر

 زدم لب عصبانیت با ٍ کشیدم بیرٍن دستش از را دستو

 سَاال؟ کدٍم-

  ننو دارى سَال کٌ اٍنی

 !نیزنی نن بٌ دست باشٌ اخرتو بار

 !فًهیدی؟ نداری کار این حق

 !گفتو؟ نی چٌ نن

 !بَد اٍ برای ٍجَدم تهام نن

 اٍن:»گفت ٍ اٍرد نزدیکو را سرش ٍ کرد ريا ارام را دستو ٍ نشاند لبش بٌ اٍرد زجر نیشخندی
 !« رفتی؟ کردی ٍل يهین بخاطر ٍ نن بزنٌ؟ دست بًت داشت حق اٍن چی؟

 !گرفتو اتش بارى یک بٌ حرفش این با
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 کٌ صدای با ٍ کَبیدم اش سینٌ بٌ نشتی ٍ گرفتو دست در را اش یقٌ ٍ کردم نگاى اٍ بٌ خشو با
 زدم لب داشتو کنترلش بٌ سعی

 !لعنتی نیگی چرت چرا-

 پیدا برا شدم يهٌ دانن بٌ دست نن بَدی شدى قایو رٍز چًار لعنتی تَ رفتی کردی ٍل ٍ نن َت
 ! نیدٍنی؟ چی تَ. فرستادی برام طالقت يای برگٌ خَدت بجای ٍلی کردنت

 !نیزنی ٍ حرف این کٌ گذشتٌ نن بٌ چی سال یک این تَ کٌ

 کٌ بَدم شدى عصبی انقدر نن انا داشت کردنو ارام بٌ سعی ٍ کرد کنترل را يایو دست اراز
 اند نهی باال نفسو بَد اندى در لرزى بٌ يایو دست

 .گذاشت صَرتو رٍی را دستش ٍ کشید اغَشش در نرا

 .نشستو زنین رٍی ٍ. دادم سر را يقو يق نن ٍ

 نن از ارانش با ٍ گرفت اش نردانٌ يای دست حسار در نرا ٍ نشست زنین رٍی نن با ارام اراز
 پرسید

 .اٍل از درست شدى چی بگَ برام امدالر-

 کهی ٍ شد بلند جایش از اراز بَد گرقتٌ نن از را کردن صحبت تَان ٍ بَد بریدى را انانو يق يق
 .نَشیدم را ان از کهی اٍرد؛ اب برایو

 کردم صحبت بٌ شرٍع ٍ کردم نگاى اراز ننتظر يای چشو بٌ. شَم ارام تا کشیدم عهیق نفس چند

  شد خانَش گَشیت بعد رٍز ٍ نشد خبری ازت سَم رٍز از ترکیٌ یرفت کٌ رٍزی چند-

  تَ کردن پیدا برای خَاستو کهک سَشا از نن

 عقد این گفتی تَ گفت ٍ اٍرد بَد عقدنَن شايد کٌ دٍستت رٍ طالق يای برگٌ رٍز چند از بعد انا
 اقای انضا دیدن با اان شد نهی باٍرم اٍلش بشیو جدا باید يهین برای بَدى اشتباى سَری اٍلش از

 .کردم انضا رٍ يا برگٌ اسهت ٍ تَ ٍکیل عنَان بٌ نحهدی

  داد تکیٌ سرش پشت دیَار بٌ ٍ گذاشت صَرتش رٍی را دستش يایو حرف با اراز



 www.Novel98.com 224               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 . شدم رٍ بٌ رٍ خیسش يای چشو با ٍ برداشتو صَرتش رٍی از را دستش

 !کردند نی خاک زندى زندى نرا کٌ انگار دیدم نی را خیسش يای چشو ٍقتی

  زد لب ٍ کرد پاک را يایش اشک

 بَدم؟ کجا رٍز اٍن نن نیدٍنی-

 را يایش دکهٌ ٍ برد پیراينش يای دکهٌ سهت بٌ را دستش کردم؛ اعالم را ام ننفی جَاب سر با
 چرخید پشت بٌ شد نهایان بدنش رٍی داغی ٍ زخو جای. اٍرد در را پیراينش ٍ کرد باز یکی یکی

 .کرد نی خَدنهایی کهرش رٍی يا بخیٌ جای ٍ

  ٍ کرد نگا صَرتو بٌ بَد کردى نتعجب نرا شکهش ٍ کهر رٍی بخیٌ ٍ سَختی اجار

 «شد؟ حلهٌ خَنو بٌ الهان تَ يست یادت:»گفت

 گرفت دست در را حرفش ادانٌ اٍ ٍ گفتو لب زیر" ای ارى" نگرانی با

 قاچاق بخاطر شرکتشَن بردم رٍ ىپرٍند اٍن الهان تَ ٍقتی. بَد پاپَش برام يهش پرٍندى اٍن-
  خَردن زنین ٍ شد پلهپ دارٍ

  ٍ کردن درست ساختگی پرٍندى یٌ برگشتیو ایران بٌ نا کٌ کنن حلهٌ تَ بٌ خَاستن

 بعدش انا نبَد نشکلی بَد راى بٌ رٍ چیز يهٌ اٍل رٍز سٌ رفتو اٍنجا ٍقتی ترکیٌ، کشَندن ٍ نن
 .افتادم بزرگی دردسر چٌ تَ فًهیدم

 

 يای پیگیری با اٍنو ایران برگردم تَنستو نن ناى یک از بعد دادن شکنجٌ کلی ٍ گرفتن ٍ نن
 .سَشا

  نحهدی اقای نبَدی تَ برگشتو ٍقتی

 ٍ بَدی نیها نال يو اٍلش از کٌ گفتی ٍ رفتی ٍ کردی انضا ٍ دادی طالق خَاست در کٌ گفت
 .بًترى اٍن با زندگیت
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  کردی انضا کٌ يای برگٌ اٍن دالرام، زدن دٍرت. نکردم انضا لجن يای برگٌ اٍن ٍقت يیچ نن

 !دادن نشَن تَ بٌ دیگٌ جَر یٌ انا بَدى تَ طرف از طالق درخَاست یعنی

 .نیام دنبالت کٌ خَاستی ٍ ایران از خارج رفتی نیها با گفت کٌ بگردم دنبالت خَاستو

 اراز ٍ بَدم نیها دست چٌبازی ندت يهٌ این شد نهی باٍرم بَد قلبو در خجری نحل يایش حرف
 !بَد يهیشٌ از تر گناى بی

 با ٍ شدم خیرى رنگ سیاى گَیی دٍ ان بٌ اشکی يای چشو ٍ بَد پَشاندى را صَرتو تهام اشک
 زدم لب رگٌ دٍ صدایی

 .يست نیها سر زیر يهش اراز-

 شًر یرٍنب کٌ ای خَنٌ برد خَدش با ٍ نن بَد ننتظرم در جلَی اٍن کردم انضا رٍ يا برگٌ ٍقتی
 .بدم خبر کسی بٌ تا نداشتو ارتباطی راى يیچ کرد زندانیو ٍ داشت

 بخش شرکت اٍنو خَرد زنین شرکتش نشدی شریکش نعانلٌ یٌ تَ ٍقتی تَلدم رٍز گفت بًو
 !کردى اٍن رٍ کارا این يهٌ. داشت دارٍ

 احساس شدم ارام ٍ شد سازی شفاف زندگیو يای چرا تهام حال داد؛ فشار اش سینٌ بٌ را سرم
 . بکشو نفس تَانو نی ٍ شدى برداشتٌ ام سینٌ رٍی از ای ٍزنٌ کردم نی

  کردم صحبت بٌ شرٍع بریدى بریدى ٍ برداشتو را سرم

 ...بدم... ٍن... نش... بًت... ٍ کهرم... خَای... نی-

 !يست کهرم رٍی کهربندش سگک جای ينَز

 . بَدم شدى دندبَ کردى پیدا را ترشان بزرگ تازى کٌ يایی بچٌ نحل

 بٌ اشکی يای چشو با اٍ ٍ گفتو برایش فرارم از ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی را سرم ٍ اٍردم پناى اٍ بٌ
 !داد نی گَش نن

 !بَد؟ کَک نا ساز بٌ سرنَشت کجا نفًهیدم ٍقت يیچ نن ٍ کرد بد نا دٍ ير بٌ دنیا
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 گشَد لب يایو حرف جَاب در

 .کنٌ اذیت رٍ نا بخَاد بازم شاید بَدنش زندى از نطهئنی اگٌ باشیو نراقب بیشتر باید-

  کردى زندانیت کٌ ای خَنٌ يهَن بریو فردا باید

 ! دارم کار اٍنجا نن

  دادم جَاب ترس با ٍ برداشتو اش سینٌ رٍی از را سرم شدم خیرى صَرتش بٌ حرف این گفتن با

 !نهیام... ن... م-

  نخَاى ٍ این ازم اراز نهیتَنو

 !چی؟ باشٌ جااٍن نیها اگٌ

 !چی؟ باشٌ پلیس اگٌ

 !نردى یا زندس اصال اٍن نهیدٍنو نن

 بَد شدى نن بخش ارام قرص کٌ انگار کرد؛ نی ارام اینگَنٌ نرا کٌ داشتند چٌ يایش چشو دانو نهی
 .سیاى دٍگَیی ان

 ارام لحنی با ٍ گذاشت صَرتو رٍی را دستش

 گشَد لب

 .خَبٌ کٌ باشٌ اگٌ نیها-

 !بديکارى نن بٌ رٍ بَدن تَ کنار سال یک نن، بٌ دىب پس جَاب باید

 .نیریو تایی سٌ بايو کنو نی يهاينگ سَشا با نترس دالرام اٍنجا بریو باید نا

 .گفتو" ای باشٌ" لب زیر ارام ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی را سرم

 اٍ از باید ٍ بَد کردى درگیر را ذينو سَالی کرد؛ تزریق قلبو بٌ را ارانش ٍ گرفت دستش در را دستو
 پرسیدم نی
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  اراز؟-

 !برام؟ بیارى طالق برگٌ تَنست چجَری پس ندادی نانٌ ٍکالت نحهدی بٌ تَ اگٌ

 لب ٍ داد فشار يو رٍی را يایش چشو شدم؛ خیرى صَرتش بٌ شدم نتَجٌ را نیشخندش صدای
  زد

 !بَدى کاسٌ یٌ تَ اٍنا با دستش شرف بی نحهدی-

 چی نبَدم نتَجٌ کٌ بَد بد حالو اٍنقدر ننو گرفتن انضا ازم کنجٌش بزٍر کردن زندانی ننَ ٍقتی
 !کنو نی انضا

 !کنٌ کار این تَنست يهین برای بَد طالق نانٌ ٍکالت اٍن

 !گفتن نن بٌ برعکس ٍ کردن نن با کار يهین ٍ خَاستو نن گفتن تَ جلَ گذاشتن کٌ بدم

 رفتی نیها با کٌ این خبر ٍ طالقت َاستدرخ ٍلی ببینو رٍ تَ کٌ بَدم اٍندى ناى چند از بعد نن
 !کرد بد خیلی ٍ حالو ٍ شنیدم رٍ دیگٌ پرتای ٍ چرت سری یٌ ٍ کشَر از خارج

 !کردم انضا يیچی بٌ تَجٌ بدٍن

 !نذاشت باقی شک برای جای کٌ زد حرف تَ طرف از برام چجَری نحهدی

 !رحهی بی دنیای چٌ

 !کنند جدا يو از را اراز ٍ نن تا بَدند دادى يو دست بٌ دست يهٌ

  دادم؛ فرا گَش اراز قلب صدای بٌ. کردم پاکش انگشت ٍ اند پایین چشهو گَشٌ از اشک

 .شد گرم کو کو يایو چشو

 .شدم بیدار خَاب از اراز دست نَازش با صبح

 !دید نخَايو را صحنٌ این دیگر کردم نی فکر. کرد نی نگاى يایو چشو بٌ باز لبخندی با

 !ریخت بًو را تصَراتو تهام دنشان را اراز انا
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 گشَد لب دارش خش صدای با ٍ داد تکان صَرتو رٍی را دستش

 باشی؛ نن نال بازم کٌ دٍرى ارزٍ این چقدر-

 !باشی نن فکر با صبح کٌ کَتايٌ، خَاب این چقدر

 . دالرام کردم نی تکرار نبَدی کنارم تَ ٍقتی يرٍز ٍ این

 دادم جَاب ٍ کردم نگاى رنگش شب يای چشو بٌ ٍ شدم خیز نیو

 .يستیو يو کنار حاال انا-

 اتاق در را شب نا انداختو؛ اتاق بٌ نگايی برخَاست جا از ٍ داد کنندى ٍیران لبخندی با را جَابو
 پرسیدم نتعجب لحنی با ٍ گرد تعجب فطر از يایو چشو بَدیو کردى صبح نن

 نبَدیو؟ شها اتاق تَ دیشب نا نگٌ اراز-

  داد جَاب خندى يهان با کرد؛ تکیٌ دیَار بٌ ٍ داد سر ای خندى

 بخَابیو؟ زنین رٍ کٌ نداشتی تَقع-

 .اینجا اٍندم کردم بغلت برد خَابت ٍقتی

 .بخَابی تنًا بذارم نیَند دلو دیگٌ

 .خَابیدم کنارت

 داد ادانٌ را حرفش ٍ برداشت قدم در سهت بٌ ٍ زد چشهکی

 .دالرام بکن کارت سَشا بٌ نیزنو زنگ تا-

 .رفت بیرٍن اتاق از حرفش شدن تهام با

 .شدم يایو لباس پَشیدن نشغَل ٍ برخَاستو جا از

 نشستٌ صبحانٌ نیز سر باران با يهراى اراز. اندم بیرٍن نشکی شلَار ٍ شال ٍ نانتَ با بعد کهی
 .کرد نی کهک باران بٌ صبحانٌ خَردن در ٍ بَد
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 گشَدم لب ٍ برداشتو قدم باران ٍ اراز سهت بٌ

 بریو؟ انادم نن-

  داد جَاب ٍ انداخت پایو تا سر بٌ نگايی اراز

 .نیریو بیاد يو سَشا بذار باشٌ-

 ساختٌ يو برای اٍل از کٌ انگار. بَدند شیرین ٍ خَاستی چقدر نشستو؛ نیز سر دٍ ان تهاشای بٌ
 .بَدند شدى

 زدم لب ذٍق با بَد نازک ٍ نرم نَيایش کشیدم؛ باران نَيای بٌ را دستو

 اراز؟ عهَ بغل تَ گذرى نی َشخ-

 !«اراز بابا:»گفت ٍ کرد قطع را صحبتو ٍ گرفت ديانو نقابل را ای لقهٌ اراز

 . گذاشتو ديانو در ٍ گرفتو اٍ از را لقهٌ

 را نگايو. کرد نی بازی ان با ٍ بَد گرفتٌ سفیدش ٍ کَچک يای دست در باران را ام اشارى انگشت
 دادم جَاب ٍ انداختو اراز بٌ

 بابا؟-

 باباشی؟ بگی شد کٌ بزرگو خَای نی یعنی

 !کاری؟ کجای:»گفت ٍ شد باران با کردن بازی نشغَل ٍ داد تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرش

 !«نانانشی يو تَ تازى

 .کرد چشهکی نًهان نرا ٍ زد نلیح لبخندی

 .بَد گرفتٌ ام خندى تعجب از کردم نگاى اٍ بٌ گرد يای چشو با

 دمز لب حرفش جَاب در

 بَدش؟ خَاستگاری جَر یٌ این االن-
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 کرد صحبت بٌ شرٍع نها دندان لبخندی با داد نی اب باران بٌ احتیاط با کٌ طَر يهان

 !دستَرى عزیزم نٌ-

 برایو زٍرگَیی از نَع این انا بَد؛ زٍرگَ يو ينَز خندیدم ارام ٍ گذاشتو صَرتو رٍی را دستو
 !بَد ایند خَش

 پسرم:»گفت ٍ بَسید را اش پشانی ٍ رفت اراز سهت بٌ ٍ شد اضاف نا نفرى سٌ جهع بٌ نادرم
 «داری؟ نیاز ای دیگٌ چیز

 !ادنٌ اراز فقط ٍ نیستو ادم اینجا نن اصال کٌ انگار:»گفتو ٍ دادم تکان تاسف نشانٌ بٌ را سرم

 !«اراز نانان یا ننی نانان نیست نعلَم

  داد جَاب ٍ بَسید را صَرتو ٍ اند سهتو ٍ خندید نادرم

 .نادر عزیز دارى خَدش جای کسی ير-

 بیارم؟ برات نیخَری چیزی

 دادم جَاب ٍ برگرداندم را رٍیو

 .شد کَر اشتًام کارت این با نٌ-

 . نباش حسَد انقدر بدبخت:»گفت ٍ کشید را لپو ٍ کرد ای خندى تک اراز

 ظًر تا رٍ باران شها تزحه بی بریو باید يو نا خَرد صبحانٌ یکو باران با دالرام نرسی جان نادر
 .«بًتَن نیرسو نن نگًدار

  داد جَاب ٍ کشید بیرٍن بغلش از را  باران ٍ اند اراز سهت بٌ نادرم

 .باشید خَدتَن نَاظب پسرم باشٌ-

 . کرد بلندم نیز پای از ٍ گرفت را دستو اراز. نَشیدم را پرتقال اب از کهی

  کشاند خَدش دنبال نرا ٍ
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 !تر ارٍم اٍندم باشٌ-

 کارنَن بریو بیا شکهَ:»گفت ٍ گرفت نحکو دستش در را دستو ٍ برداشتیو قدم در سهت بٌ
 .«بیرٍن نیریو نايار شد تهَم

  شدم؛ قدم يو اٍ با ٍ دادم بیرٍن را نفسو

 .است  نشستٌ نا انتظار بٌ خانٌ، از بیرٍن سَشا کٌ داد نی این از خبر تلفنش صحفٌ

  کرد تندتر را يایش قدم سَشا اسو دیدن با اراز

 .شدم رٍ بٌ رٍ سَشا پَش نشکی قانت با ٍ کرد باز را در اراز گذشتیو؛ پدرم یادگار حیاط، از

 را نرزيا يو ينَز. فشرد دستش در را اراز دست ٍ کرد سالم ارام ٍ انداخت نن بٌ نگايی سَشا
 انتخاب تننشس برای را عقب صندلی نن برداشتیو؛ قدم اراز ناشین سهت بٌ. کند نی رعایت

 . کردم

 .افتاد حرکت بٌ ناشین ٍ پرسید را ادرس اراز

 لبخند تَانستو نی چشهش گَشٌ چین از ٍ کردم نی احساس خَدم رٍی جلَ ایینٌ از را اراز نگاى
 .کنو تصَر را بازش

 شکست يو در را ناشین سکَت ٍ برگرداند سهتو بٌ را سرش سَشا

 بَد؟ خبر چٌ ایران از خارج دالرام خَب-

 !نشٌ پیدانَن سال بٌ سال بریو يو نا خَبٌ اگٌ بگَ

 جَاب در ٍ رسید دادم بٌ اراز. بگَیو باید چٌ دانستو نهی کردم سکَت ٍ انداختو پایین را سرم
 .گفت سَشا برای افتادى يای اتفاق يهٌ از ٍ کرد کهکو دادن

  زد لب ٍ شد نتَجٌ را بَدنش دلیل تازى سَشا کٌ انگار

  نٌ؟ یا زندس ببینیو اٍنجا بریو یننیخَا االن خَب-

 يستش؟ اصال یا
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 داری؟ شکایتی تَ دالرام اصال

  داد جَاب نن بجای اراز

 .ارى کٌ شکایت-

 .کنو نی تنظیو رٍ شکایتش خَدم نن

 .باشٌ تغیب تًدید چیز يهٌ بی این تا کنٌ؛ انضا دالرام تا

 .نیست اٍنجا صد در صد بریو کٌ االن

 نیکشٌ نقشٌ برانَن زمبا دارى جایی یٌ نشستٌ

 .کنیو احتیاط باید

 داد جَاب ٍ داد قرار اراز شانٌ رٍی را دستش ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش شَشا

 .داداش باياتو نن-

 شَند صهیهی اینگَنٌ يو با دٍ این کردم نهی فکر ٍقت يیچ کردم؛ تعجب کهی" داداش" کلهٌ با
 !بَد نن اتتصَر ٍ فکر برخالف يا اتفاق يهٌ انا

 . ایستادیو حیاط در نقابل ٍ رسیدیو نیها خانٌ بٌ

 .افتاد لرزى بٌ تنو ٍ شد رد يایو چشو نقابل از يا اتفاق تهام بارى یک بٌ

 این ٍارد خَاست نهی دلو بَد شدى سست پايایو کهی. نداشتو خانٌ این بٌ خَبی حس يو ينَز
 . شَم خانٌ

 دمز لب اراز رٍبٌ ٍ شدم پیادى ناشین از

  نیام؟ نن نیشٌ-

 . بهَنو ننتظر جا يهین

 داد جَاب ٍ گذاشت ام شانٌ رٍی را دستش اراز
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 چی؟ باشٌ ٍر دٍر این اگٌ عزیزم نهیشٌ-

 باز طرف ان از را در ٍ رفت باال در از سَشا. ناند نهی باقی حرفی حق حرف برای ٍ بَد اٍ با حق
 .بست سرش پشت را در ٍ کشید بیرٍن کهرش از را اش اسلحٌ. کرد

 .بگیریو پناى اٍ سر پشت تا خَاست نا از ٍ

 حالت اظطراب ٍ استرس از. کرد نی تر خراب نرا حال نزدیکی این ٍ شدیو نزدیک خانٌ در بٌ ارام
 .داشتو تًَع

 از بار یک دقیقٌ چند اراز ٍ ایستادیو در کنار نا. شدیو خانٌ ٍارد راحت يهین برای بَد باز خانٌ در
  کرد نی نگاى را حیاط پردى پشت

  کرد صحبت بٌ شرٍع زنان نفس ٍ اند نا سهت بٌ ٍ کرد چک را خانٌ سَشا

 .نیست کسی اینجا-

 گشَدم لب ترس با ٍ برداشتو عقب بٌ قدم چند ٍ گذاشتو صَرتو رٍی را دستو

 !باشٌ نردى نکنٌ-

 شد نزدیکهان شاسَ چسباند؛ خَدش بٌ نرا ٍ کرد حلقٌ ام شانٌ دٍر را دستش ٍ اند سهتو بٌ اراز
  داد جَاب ٍ

 .دالرام نشَ نگران الکی-

 !شد نهی پاک زنین رٍی شدى ریختٌ خَن بَد نردى اگٌ

 !گذرى؟ نی خَنٌ این از تَ اٍندن بیرٍن از رٍز چند نگٌ

 حداقل یا سراغت نیَند پلیس باشٌ نردى اگٌ

 .بشیو اردشٍ تَنستیو نهی الکی جَری يهین نا ٍ بَد انیتی ٍ بَدش جرم صحنٌ اینجا

 

  نشستو سالن يای نبل از یکی رٍی ٍ اندم بیرٍن اراز اغَش از شدم ارام کهی سَشا يای ف حر با
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 !ندارد تهانی يا اتفاق این چرا گرفتو؛ يایو دست بین را سرم

  ٍ گرفت دست در را سَشا حرف ادانٌ اراز

 برا کنٌ شکایتو ت؛سراغ نیَندن بَد کردى شکایت اگٌ نکردى شکایتو حتی نطهئنو نن:»گفت
 !«بَدى کردى زندانی رٍ تَ باالخرى نیشٌ بد خَدش

 دادم جَاب ٍ انداختو گَشو پشت را نَيایو دستو با ٍ برخَاستو جایو از

 !تَ حتی نانانو،. اینجام  نن نهیدٍنست کسی اراز،-

 .ایران از خارج رفتو نن بَدى گفتٌ يهٌ بٌ

 !کردم کار این ٍ داشتو شخصی نشکل باياش بگٌ نیتَنٌ

 !بَدى کردى زندانی ٍ نن سال یک این بابا کنو جابت کٌ ندرک کَ حاال

  زد لب ٍ گرفت دستش در را دستو ٍ ایستاد کنارم اراز

 .بَد کردى کار این تاحاال کنٌ شکایت خَاست نی اگٌ اٍن نترس-

 برام اینجا قدران چرا نهیدٍنو:»گفت سَشا بٌ رٍ ٍ کرد چک را يا اتاق ٍ زد خانٌ در گشتی اراز
 .«اشناست

 . کردم نگاى اراز بٌ سینٌ بٌ دست

 .است خریدار انگار کٌ بَد گرفتٌ نظر زیر طَری را خانٌ

 پرسیدم اٍ از سَالی حالتی با

 .بخریهش بیارن سند تا بگَ گرفت قرار پسند نَرد اگٌ-

 .شدم پشیهان حرفو از کرد؛ نگايو جدی انقدر

 قبال رٍ اینجا نطهئنو اشناست خیلی برام اینجا سَشا»:گفت ٍ برداشت قدم سَشا طرف بٌ
 .«دیدم
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 .کرد اش صحفٌ کردن پایین ٍ باال بٌ شرٍع ٍ اٍرد در جیبش از را تلفنش اراز

 .بَد گرفتٌ قرار بینهان سکَت دقیقٌ چند برای کرد نی نگاى صحفٌ بٌ دقت با

  زد لب ٍ شکست را سکَت سَشا

 .نیست خَب زیاد نَندنهَن اینجا. بریو باید اراز-

 .بديیو زنان اٍ بٌ خَاست ٍ اٍرد باال سکَت نشانٌ بٌ را دستش اراز

 .گرفت نظر زیر را حیاط ٍ. زد کنار را پردى انگشتش با ٍ برداشت قدم پنجرى سهت بٌ سَشا

 اند حرف بٌ بلند صدای با اراز ٍ گذشت دقیقٌ چند

 ...فًهیدم-

 !کجاست اینجا فًهیدم

  داد ادانٌ اراز ٍ کردیو نگاى اٍ بٌ ننتظر سَشا ٍ نن

 گفت ٍ فرستاد تلگرام تَ برام عکس اٍندیو نیها با تَلدت بعد رٍز کٌ يست ای خَنٌ يهَن اینجا-
 رٍ خَنٌ این کنو جاسَسی جَرایی یٌ کنو کار الهانی شرکت اٍن نفع بٌ پرٍندى این تَ این اگٌ

 . يست عکساش کٌ الهان تَ خَنٌ دٍتا با. نن بٌ نیدن

 .نکردم قبَل پیشنًادش نن ٍلی کردیو نگاى اینجا بايو اٍندیو. بَد يهَنا جز خَنٌ این

 

 نیها سر زیر يو ترکیٌ تَ شدنت گو اٍن پس:»گفتو ٍ کردم کانل را حرفش ٍ کردم اراز بٌ رٍ نن
 .«دادن بًش رٍ خَنٌ این يو اٍنا ازت بگیرن انتقام کٌ يو رٍ بَد ریختٌ اٍنا با بَدى

 بازداشت تر زٍد چی ير باید يست رٍانی خیلی نرتیکٌ این:»گفت ٍ داد تکان را سرش سَشا
 .«بشٌ

 کرد باز ديان ٍ کرد نگاى نن بٌ اراز

 باشٌ؟ نشکَک کٌ ندیدی ازش چیزی بَدی اینجا کٌ ندتی این تَ دالرام-
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 رٍ. َدب کردى جلب را ام تَجٌ بست نی را در ٍ رفت نی گاٍصندٍقش سراغ کٌ باری چند يهان تنًا
 کردم صحبت بٌ شرٍع ٍ کردم سَشا ٍ اراز بٌ

 .گاٍصندٍقشٌ سر دیدم اٍندم بیرٍن کٌ يو باری چند نهیَندم بیرٍن اتاق از زیاد نن-

 «کجاست؟ بگی نیتَنی:»گفت ٍ گرفت را دستو اراز

 دنبالو يو يا ان ٍ برداشتو قدم نیها اتاق سهت بٌ ٍ دادم تکان نحبت جَاب نشانٌ بٌ را سرم
 .دندان

 !دادم نی جان نن گذشت؛ نی کٌ لحظٌ ير استرس، از شدم اتاق این ٍارد کٌ باری اخرین

 !بَد لباس از خالی کهد تعجب کهال با ٍ کردم باز را کهد در

 .بَد رفتٌ ٍ کردى جهع را ٍسایلش ٍ بَد کردى خالی را گاٍصندٍق

 !اند خَايد اینجا کسی اٍ از بعد دانست نی کٌ انگار

 .است شدى کالفٌ بَد نشخص حرکاتش از انداختو؛ اراز بٌ نگايی

 پرسید کالفگی با

 کردی؟ فرار چطَری اصال کردی فرار اینجا از چی با تَ دالرام-

 کند فکر خَاست نهی دلو. شَد عَض نن بٌ راجع فکرش خَاست نهی دلو کشیدم؛ خجالت کهی
 !کردم استفادى خَدم از ام ازادی برای نن

 !نداشتو این جز ای چارى نن

 !نداشتو حقیقت گفتن جز ای چارى کٌ االن نحل

 . گفتو برایشان را ناجرا تهام ٍ کردم تعریف بٌ شرٍع

 گشَدم لب ادانٌ در ٍ

 .اراز نخَرد نن بٌ دستش بخدا انا کنٌ اعتهاد کهی اٍنو تا بیام راى باياش کٌ بَدم نجبَر نن-
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 .بَد تشعصبانی از ای نشانٌ این ٍ بَد شدى نتَرم گردنش رگ

  زد لب ٍ گذاشت اش شانٌ رٍی را دستش سَشا

  نیدى ٍ کاراش این يهٌ جَاب کنیو نی پیداش-

 .اراز نباش نگران

 «کجاست؟ ناشین االن پس. باشی اٍندى ناشین با تَ اگٌ خَب:»گفت ٍ داد تکان را سرش اراز

 .زدیو بیرٍن نیها ٌخان از ٍ دادم اراز بٌ را بَدم ناندى انجا شب ان کٌ ای نسافرخانٌ ادرس

 .کردیو حرکت ادرس سهت بٌ ٍ شدیو ناشین سَار

 .شکست نی را ناشین سکَت صادقی رضا صدای تنًا نسیر طَل در

 دنیام تَ پیچٌ نی ينَز تَ، عطر کٌ خَبٌ يهین"

 ...تنًام نن کٌ لحظٌ این تَ يستی، تَ کٌ خَبٌ يهین

 ...کرد نَازش نیشٌ ينَز ٍ، دستات کٌ رٍیاست نحل

 ..."کرد سازش تَ با دٍبارى بست، بن این تَی نیشٌ ٌک

 . بَدم کردى پارک جایگاى در جا يهان را ناشین نن ٍ رسیدیو نظر نَرد ادرس بٌ

  زد لب اراز. نبَد انجا ناشین انا

 .داشتٌ برش پلیس شاید-

 .« شدى چی ناشین بفًهو نیتَنو نن ندارى اشکالی:»گفت ٍ انداخت نا بٌ نگايی سَشا

 .کردیو حرکت رستَران ترین نزدیک سهت بٌ کارنان شدن تهام با

 دادیو سفارش را غذا ٍ نشستیو نیز سر

 .کنند پیدا را نیها ناشین زٍدتر چٌ ير تا بَد صحبت نشغَل يایش يهکار با سَشا

 .شدیو ناشین سَار ٍ رساندیو اتهام بٌ را غذا
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 حال در اراز دفتر سهت بٌ شدم نتَجٌ اي خیابان بَدن اشنا از گذاشتیو؛ سر پشت را يا خیابان
 .حرکتیو

 کردم صحبت بٌ شرٍع رسا صدای با

 دفتر؟ نیریو داریو چرا-

 تنظیو شکایت تا نیریو:»گفت ٍ برداشت چشهش رٍی از را عینکش ٍ کرد نگايو جلَ ایینٌ از اراز
 .«کارات دنبال بیَفتو ٍکیلت عنَان بٌ نن کنیو

 در ایستاد حرکت از ناشین اراز، دفتر نقابل بعد دقیقٌ چند ٍ ادمد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

  شدیو دفتر ٍارد ٍ کرد باز را دقترش

 .شد نَشتن نشغَل ٍ نشست نیز پشت

 نقابلو را يا برگٌ کٌ نکشید طَلی کرد؛ نی نگاى اراز بٌ ننتظر ٍ انداخت يو رٍی را پایش سَشا
 .کنو انضا تا خَاست ٍ گذاشت

 زدم لب ٍ انداختو نحهدی اقای دفتر بٌ نگايی اندیو؛ بیرٍن دفتر از کارنان نشد تهام از بعد

 نیکنٌ؟ کار اینجا ينَزم-

 !نٌ:»گفت ٍ زد نیشخندی اراز

 رفت گرفت کحافتا اٍن از کٌ پَلی با کنو فکر طالق، يای برگٌ دادن ٍ ایران بٌ اٍندنو از بعد رٍز دٍ
 .«کشَر از خارج

 ناشین سهت بٌ اندیو بیرٍن ٍ شد باز در. کرد حرکت اسانسَر تسه بٌ ٍ نهاند جَاب ننتظر
 . شدیو ناشین سَار ٍ کردیو حرکت

 نا پیش ٍ بیاید خانٌ بٌ کٌ کرد قبَل اراز زیاد اصراريای با سَشا. ایستادیو خانٌ نقابل بعد چندی
 . بهاند

 .بَد رفتٌ خَاب بٌ اراز اغَش در باران ٍ بَد شب يشت بٌ نزدیک ساعت
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 حیاط ٍارد برداشتو؛ قدم حیاط سهت بٌ ٍ برداشتو را نازکی پتَ خَاست نی تازى يَای کهی دلو
 .نشستو االچیق زیر ٍ شدم

 ٍ اندند سهتو بٌ ٍ شدند حیاط ٍارد سَشا با يهراى اراز شد؛ باز خانٌ در کشیدم؛ خَدم دٍر را پتَ
  کرد صحبت بٌ شرٍع سَشا

  نیها، ناشین برا شدم پیگیر نن-

 . داشتٌ برش راينهایی لیسپ گفتن

 ٍ کردى پرداخت رٍ جریهٌ اٍندى شناسایی کارت ٍ ناشین کارت با ازادننش، نیها اسو بٌ کسی انا
 .رفتٌ ٍ کردى ازاد ناشین

 شکایت کارای دنبال برم باید صبح فردا:»گفت ٍ کشید رنگش نشکی نَيای بٌ دستی اراز
 !« بگردى ازاد خَدش برا نهیشٌ اینجَری

  شدم بیدار خَاب از اراز صدای با بحص فردا

 کرد نی صدا نرا ارام ٍ بَد ایستادى سرم باالی

 عزیزم؟ دالرام؟-

 نَر کردم؛ باریک را يایو چشو ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی کردم بستٌ باز با چند را يایو چشو
 . بَد ابرٍيایو بین اخهی نن ٍاکنش ٍ بَد افتادى صَرتو رٍی خَرشید

 اندم حرف بٌ ٍ کردم اىنگ اراز صَرت بٌ

 شدى؟ چیزی-

 نن:»گفت زیبایش يهیشگی لبخند يهان با ٍ گذاشت دستو رٍی را دستش ٍ نشست تخت رٍی
 .«بریو بايو بیا پاشَ يو تَ حرفا این شکایت يهَن برای اگايی نیرم دارم

 دادم جَاب خستٌ ٍ کالفٌ حالتی با ٍ کشیدم نَيایو بٌ دستی

  نیام؟ نن نهیشٌ اراز-
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 .خدایی نیاد خَابو لیخی

 داد ادانٌ ٍ زد ام بینی نَک بٌ انگشتش با بٌ ٍ داد سر ای خندى اراز

  بخدا رفتٌ در بد شیرازیا نا اسو-

 !تنبلیو نا نیگن بعد

 .کن استراحت عزیزم نیا باشٌ

 .نگفتو يیچ ٍ دادم خندى با تنًا را جَابش

 .برد خَد با نرا خَاب گذاشتو يو رٍی چشو تا

  شدم؛ بیدار خَاب از اتاق در شدن باز صدای با

 !بَدم خَابیدى چقدر بَد ظًر یک بٌ نزدیک ساعت انداختو؛ دستو کنار ساعت بٌ نگايی

 اتاق ٍارد نادرم با باران شدم بلند جایو ٍ دادم ردنو بٌ قَسی ٍ کش. بَد رفتٌ در تنو از خستگی
 ٍ زد لبخندی باران ٍ نن دیدن با نادرم کرد جا اغَشو در را خَدش ٍ اند سهتو باران.  بَدند شدى

 کرد باز ديان

 .خَاب ساعت-

 .نايار بیا پاشَ

 با کهی تا دادم دستش بٌ را نیز رٍی ساعت ٍ گذاشتو تخت رٍی را باران گفتو لب زیر" ای باشٌ"
 .بشَرم را صَرتو ٍ دست تا برداشتو قدم بًداشتی سرٍیس سهت بٌ. شَد نشغَل اٍ

 چیدى را نیز نادرم نشستو؛ نیز سر ٍ کشیدم اغَش در را باران ٍ کردم خشک حَلٌ با را صَرتو اب
 يهین برای بَدیو؛ تنًا باران ٍ نادرم ٍ نن ٍ خَرد نی بیرٍن را نايار دٍستانش با يهراى یسنا بَد

 !شد نی حس بیشتر پدرم خالی جای

 .داد نی غذا باران بٌ نادرم ٍ شدم خَردن غذا نشغَل نن ٍ

 . شد جلب در صدای بٌ ام تَجٌ کٌ نکشید طَلی
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 . اٍرد در را پالتَاش ٍ شد خانٌ ٍارد اراز

 گذاشتیو نی سر پشت را زنستان يای رٍز اخرین

 !نداشت را سابق گرنای ان دیگر نن زندگی شاید یا. بَد سرد يَا يو ينَز انا

 .«انج نادر سالم:»گفت ٍ بَسید را نادرم پیشانی ٍ برداشت قدم نادرم ٍ نن سهت بٌ

 !خَد نادر نحل را اٍ اراز ٍ داشت نی دٍست اش نداشتٌ پسر يهانندى را اٍ نادرم

 «جان؟ تنبل چطَری:»گفت لب زیر ٍ نشست نن دست کنار اراز

 اراز ٍ بیاٍرد غذا اراز برای تا شد بلند نیز سر از نادرم. بست نقش لبانو رٍی نها دندان لبخندی
 .شد خَردن نشغَل اراز غذا، اٍردن با. گذاشت ديانش در را غذا ٍ بَسید را باران

 ٍ شکست اراز يهراى تلفن زنگ را نان بین سکَت

  داد جَاب را تلفنش

 بلٌ؟-

  پرسید تعجب با بعد چندی ٍ کشید يو در را يایش اخو کهی

 سَشا؟ نیگی جدی-

 !اخٌ زٍدی این بٌ نیشٌ نگٌ

  شد بلند جایش از ٍ گذاشت نیز رٍی را دستش

 اراز ٍ بَدیو شدى خیرى اراز بٌ نگرانی با نادرم ٍ نن. برداشت قدم اش پالتَ ٍ یفک سهت بٌ ٍ
 .داد نی را سَشا جَاب داشت يهچنان

 .نیرسَنو خَدم االن نن باشٌ؛ باشٌ-

 باید کٌ کن کارت ای دقیقٌ پنج دالرام:»گفت انداخت نن بٌ نگايی لبخند با ٍ کرد قطع را تلفن
 .«اگايی بریو
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  پرسید نن جای نادرم کردم؛ شنگاي تعجب با

 !پسرم؟ چی برای اگايی-

 کردن دستگیر رٍ نیها:»گفت ٍ گرفت را يایش دست ٍ کشید بیرٍن را نادرم کناری صندلی اراز
 .«اٍنجا بریو باید

 بٌ را نادرم ٍ اراز تَجٌ صدایش کردم؛ ريا ظرف در را قاشقو ٍ چنگال ناخداگاى نیها، اسو گفتن با
 حس خَدم رٍی را اراز سنگین نگاى. است کردى یخ بدنو تهام کردم نی حساسا کرد؛ جلب خَد
 گشَد لب اش نردانٌ ٍ دار خش صدای با کردم نی

  شدى؟ چیزی-

 .بَد جَابش ننتظر اراز ٍ بَد شدى خیرى نن بٌ نگرانی با نادرم

 نیام؟ نن نیشٌ-

 کٌ بَد رٍزی بَدم دیدى خشهگین اینگَنٌ را اٍ کٌ باری اخرین شد خیرى يایو چشو بٌ اخو با اراز
 !بَد رفتو کافٌ بٌ نیها با

  داد جَاب جدیت با ٍ شد بلند جایش از

 !نٌ-

 .ننتظرتو ناشین تَ

 . کَبید بًو را در ٍ برداشت قدم حیاط سهت بٌ ٍ برداشت را پالتَاش

 رد يو اسهش حتی خَاست نی دلو شَم رٍ بٌ رٍ نیها صَرت با دٍبارى خَاست نهی دلو ٍاقعا
 !نباشد ام زندگی

 !نداشت يیچ اٍر عذاب يای رٍز یاداٍری جز اٍ، با نن دٍبارى شدن رٍ بٌ رٍ

 تَان انا کند جابت خَايد نی را چیزی چٌ دانستو نهی. بَد چٌ نا دیدار برای اراز اصرار دانستو نهی
 !نداشتو يو را نخالفت
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 اٍرد در یهان خیال قکر از نرا ٍ کرد صحبت بٌ شرٍع ارام صدای با نادرم

  شد اذیت خیلی تَ، رفتن از بعد اراز-

 .ریخت نی اشک بخاطرت بابات پای رٍ ذاشت نی سرش شبا بعضی انگار، بَد درد يو بابات با

 شدى طَر ير ٍ بشٌ جریان این بیخیال نکنو فکر بَدى نیها بخاطر تَ، جدای فًهیدى کٌ يو حاال
 !گرفت نا از رٍ تَ سال یک ٍجدان بی اٍن .دالرام نیدم حق بًش نن ٍ کنٌ تالفی نیخَاد

 خیرى نعصَنش ٍ پاک يای چشو بٌ باشد؛ زدى حرفی نادرم بٌ نَضَع این از اراز کردم نهی فکر
 دادم جَاب ارام ٍ زدم لبخندی. کرد نی نگاى نن بٌ نگرانی با شدم؛

 .پیشتو االن کٌ  این نًو نکن ناراحت ٍ خَدت تَ جَن نانان نیرم-

 .شَم بلند جایو از تا گرفت را يایو دست ٍ شد بلند جایش ٍ َسیدب را صَرتو

 زدم لب ٍ انداختو نادرم بٌ نگايی برداشتیو؛ قدم اتاق سهت بٌ باران با يهراى

 شدى؟ چی نیدٍنٌ يو یسنا-

 داد جَاب تاسف با ٍ داد بیرٍن صدا با را نفس نادرم

 . نیخَام عذر ازت رفتارش بخاطر نن-

 !يهینٌ رفتارشو دلیل ٌنهیدٍن چیزی یسنا

 .بست نقش يایو لب رٍی نیشخندی

 !بَد نرفتٌ یادم شبش ان درداٍر يای حرف ينَز

 !بَد باال خیلی اٍ از ام تَقع شاید ندارم؛ دل بٌ اٍ از ای کینٌ

 .کردم تن بٌ را ام نشکی شلَار ٍ شال ٍ نانتَ ٍ اٍردم در را ام نشکی يای لباس

 بٌ را دست ٍ بَد نشستٌ ننتظرم فرنان پشت اراز کَباندم بًو را در ٍ گذاشتو سر پشت را حیاط
 .بَد شدى خیرى بیرٍن بٌ ٍ بَد گذاشتٌ ناشین در رٍی قائو صَرت
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  زد لب ٍ کرد دریغ نن از را نگايش اٍ ٍ شدم؛ ناشین سَار

 بریو؟-

  دادم جَاب نشنیدم را خَد صدای يو خَدم حتی کٌ طَری لب زیر

 .بریو-

 .اٍرد در حرکت بٌ را ناشین ٍ ردک عَض را دندى

 !داشتو سخن بٌ نیلی نن نٌ ٍ زد حرفی اٍ نٌ نسیر طَل در

 .بَد گرفتٌ را ٍجَدم بند بند استرس ایستادیو؛ اگايی نقابل

 داشت نی بر قدم نن از جلَتر اراز. کردیو حرکت ساختهان سهت بٌ ٍ شدم پیادى ناشین از

 .بَدم افتادى راى بٌ سرش پشت نن ٍ

 .يایشان دست بٌ دستبند یا بَد شان بغل زیر پرٍندى یا کٌ بَد يای ادم از پر شدیو ساختهان دٍار

 گذاشت نظانی احترام برایش بَد ایستادى در کنار کٌ سربازی ٍ اند استقبالهان بٌ سَشا

 .ازاد-

 يا؟ بچٌ چطَرین

 «نهنَن:»گفتن با ٍ داد تکان سری اراز

 .دادم را جَابش بخندل با يو نن ٍ کرد تهام را نکالهٌ

 باياش باید يو دالرام خَد انا زدم حرف باياش قبل از نن ننتظرى سرينگ اتاق تَ بریو بیاید-
 .کنٌ صحبت

 .شدیو سرينگ اتاق ٍارد نا ٍ داد تکان سری اراز

 .جدی بسیار صَرتی ٍ نَيایش رنگ يو ریشی تٌ ٍ پشت کو سفید نَيای نا بَد نردی
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 شرٍع برداشت قدم طرفش بٌ سَشا ٍ اٍرد باال را دستش سرينگ ٍ تگذاش نظانی احترام سَشا
  کرد صحبت بٌ

 .کردم عرض خدنتتَن کٌ نقام عالی خانو قربان-

  داد جَاب ٍ کرد اشارى اراز بٌ ٍ انداخت نن بٌ نگايی نیو ٍ اٍرد باال را سرش سرينگ

 يستن؟ کی ایشَن-

 زد لب ٍ برداشت جلَ بٌ قدنی اراز

 .نقام عالی خانو ٍکیل ويست زند اراز-

 .بنشینیو صندلی رٍی تا کرد اشارى دست با ٍ داد تکان را سرش سرينگ

 برداشت يایش چشو رٍی از را عینکش ٍ بست را نقابلش پَشٌ سرينگ ٍ نشستیو صندلی رٍی
 .«يستو قاسهی سرينگ نن يهٌ از اٍل:»گفت ٍ

 داد ادانٌ ٍ کرد اشارى اسَش بٌ قاسهی سرينگ دادم؛ تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

 .کرد تعریف اٍندى پیش اتفاق از برام نقام عالی اقای-

 اطالع شها بٌ ٍ کردیو دستگیر کنٌ پرداخت رٍ ناشینش خالفی خَاست نی ٍقتی رٍ نتًو انرٍز نا
 .داشتٌ رٍ ناشین فرٍش قصد کٌ این نحل دادیو؛

 نیشٌ پرسیدى شها دٍ ير از يا سَال سری یک ٍ داخل نیارن رٍ نتًو دیگٌ دقیقٌ چند تا ٍ

 .نیدى انجام ٍکیلتَن رٍ کارا دیگٌ کٌ دادگاى فرستیو نی نتًو بعد ٍ

 پیش بَد کردى گیر فکر تهام انا دادم؛ نی گَش يایش حرف بٌ ٍ بَدم کردى سکَت ندت تهام
 !نیها

 !ترسیدم نی

 !ترسیدم نی اٍ با شدن رٍ بٌ رٍ دٍبارى از

 ٍ شد باز در. شد برابر چندین استرسو ٍ اند در صدای. بَدم گرفتٌ ضرب زنین رٍی پا با
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 .شد نهایان نیها قانت

 بستٌ دستبند با يایش دست. نشست ای، قًَى چرم صندلی رٍی ٍ شد نزدیک نیشخندی با نیها
 . ترسیدم نی اٍ از يو ينَز نن انا شدى؛

 .شکست را سکَت ٍ کرد نیها بٌ رٍ سرينگ

 خَنٌ در سال یک ندت بٌ رٍ ایشَن شها کٌ دارى شکایت شها از نقام عالی خانو ازادننش، اقای-
 درستٌ؟ کردى سفر ایران از خارج بٌ کٌ گفتین ایشَن خانَادى بٌ ٍ کردید زندانی خَدتَن

 داشت نهی بر نن از را نگايش ای لحظٌ حتی ٍ بَد شدى خیرى نن يای چشو بٌ نیها

 . کنو حس تَانستو نی را اراز عصبی يای نفس

 !نديد دست از را کنترلش اراز کٌ کردم نی خدا خدا دلو در

  داد جَاب ارانی بٌ ٍ انداخت قاسهی سرينگ بٌ نگايی نیها

 !درستٌ بلٌ-

 !کند انکار داشتو تَقع بَد بردى ناتو اش راستی رٍ ٍ صداقت این از

  يهانندى يای جهلٌ برای را خَدم

 !بَدم کردى انادى شناسو نهی را خانو این نن

 !کند بیان را حقیقت کٌ نداشتو را این تَقع

 .کردم نگاى بَد رفتٌ فرٍ بدنو در االن از نیشش کٌ نیشخندی بٌ رفتٌ باال ابرٍیی با

 !کرد اعتراف راحت اینگَنٌ کٌ دارد سر در ای نقشٌ بَدم نطهئن

 پرسید اٍ از دٍبارى سرينگ

 بَدى؟ چی کارت این دلیل-

 داد بجَا ارانش يهان با يو باز نیها
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 .کردم کار این دادنش نهی بًو. داشتو دٍسش-

 !است طَفان از قبل ارانش این کٌ دانستو نی خَب دانستو، نی

 نیها نقابل را برگٌ خَدکار یک با سَشا ٍ داد سَشا بٌ ٍ اٍرد در نیز زیر از را ای برگٌ سرينگ
 !داشت نهی بر نن از  چشو ای لحظٌ حتی نیها ٍ گذاشت

 .«کن انضا ٍ بنَیس اینجا حرفات تهام:»گفت نیها يای رفح جَاب در سرينگ

 !نبَد نیها این شد؛ نَشتن نشغَل ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش نیها

 ! بخَانو يایش چشو از را نفرت تَانستو نی نبَد شناختو نی نن کٌ نیهایی ان نرد این

 .بَد انداختٌ ٍجَدم در بد، ترسی ارانشش این

 .«شد تهَم:»گفت ٍ گرفت سرينگ نقابل را برگٌ ارانش يهان با ٍ اٍرد االب را سرش نیها

 .شد خیرى يایو چشو بٌ نلیح لبخندی با ٍ کشید بلندش ریش بٌ دستی

  پرسید ٍ کرد نن بٌ رٍ سرينگ

 رٍ ایشَن ٍقت اٍل فردا نا کردن تایید رٍ شها يای حرف ٍ کردند اعتراف ایشَن نقام، عالی خانو-
 شها کنیو نی نتقلن دادگاى بٌ

 .باشید داشتٌ حضَر يو ٍکیلتَن ٍ

 با نخالفتی يیچ بدٍن نیها. کنند بازداشت را نیها تا کرد اشارى سرباز بٌ حرفش، شدن تهام با
 اندیو؛ بیرٍن سرينگ اتاق از تشکر، ٍ خداحافظی از بعد شد خارج اتاق از ٍ کرد يهکاری سرباز

 .«کنٌ اعتراف راحت انقدر م؛کرد نهی فکر:»گفت ٍ اند کنارنان سَشا

 يهان با ٍ انداخت سَشا ٍ نن بٌ نگايی است عصبی ٍ کالفٌ بَد نشخص حرکاتش از کٌ اراز
  داد جَاب ٍ داد تکان يَا در دستی کالفگی

 ! کرد قبَل راحت کٌ گرنٌ پشتش شرف بی نرتیکٌ این نیدٍنو نن-

 !است راى در طَفانی دانستو نی ترساند؛ نی بیشتر را نا نیها حرکات ٍ اراز يای حرف
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 !کجا ٍ کی دانستو نهی انا

 اندم حرف بٌ ٍ گذاشتو ام پیشانی رٍی را دستو

 !نیست خَب حالو اینجا ٍاقعا نن بریو بیاید نیشٌ اگٌ-

 صحبت سَشا با ٍ اند نی راى سرم پشت اراز کردم حرکت در سهت بٌ سَشا ٍ اراز بٌ تَجٌ بی
 . کرد نی

 .کردم باز را رد ٍ شدم ناشین نزدیک

 .کردیو خداحافظی سَشا از ٍ بست را بندش کهر اراز

 صحبت بٌ تهایلی نن انا، کند باز را صحبت سر تا داشت این بر سعی باری چند اراز نسیر طَل در
 !نداشتو اٍ، با کردن

 .گذاشتیو حیاط بٌ پا يو با ٍ کرد پارک را ناشین خانٌ در نقابل

 کردى تعریف برایش را داستان تهام نادرم االن تا بَدم نطهئن کٌ ایسن ٍ نادرم نگاى بٌ تَجٌ بی
 .است

 .شدم يایو لباس تعَیض نشغَل ٍ برداشتو قدم اتاق سهت بٌ

 !اراز از دلگیر بَدم؛ دلگیر کهی

  با شدن رٍ بٌ رٍ با دانست نی کٌ این بٌ تَجٌ با

 !برد خَد با زٍر با نرا شَد نی عَض خَبو حال تنًا نیها،

 ! برٍد نن ٍکیل عنَان بٌ تنًا خَدش تَانست نی کٌ ینا با

 جیبش در را دستش ٍ شد اتاق ٍارد اراز. برگرداندم در سهت بٌ را نگايو خَرد در بٌ کٌ ای تقٌ با
 زد لب ارام صدای با ٍ برد فرٍ

 ناراحتی؟ دستو از-

 بست نقش يایو لب رٍ نیشخندی اختیار بی
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 دادم جَاب گذاشتو نی تخت رٍی ٍ اٍردم نی رد تنو از را ام نانتَ کٌ طَر يهان

 ناراحت؟-

 !زند اقای شدى عادی برام بَدن ناراحت این

 .کنو نی تعجب باشٌ خَب حالو رٍز یٌ نن

 !نردم نن رٍز اٍن یا

 !کردى درست نخفی دٍربین برنانٌ دارى خدا یا

 بگیرد را يایو دست تا کرد دراز طرفو بٌ را دستش ٍ برداشت قدم سهتو بٌ

 .شَم کارش نانع تا برداشتو؛ عقب بٌ قدم یک انا

 !نداشت نن از را برخَردی يهچین تَقع شاید کرد نگايو تعجب با ٍ داد باال را ابرٍيایش

 !نن يهانند درست

  زد لب ٍ کشید رنگش نشکی نَيای بٌ دستی کالفگی با

  چتٌ؟ دالرام-

 !داشتو دلیل بیای کردم نجبَرت کٌ يست انرٍز بابت اگٌ

 دادم جَاب ٍ کردم اراز بٌ رٍ اٍردم نی در کهد از را يایو لباس کٌ طَر يهان ٍ زدم دار نعنا بخندیل

 ٍاقعا؟ ِا؟-

 .دادم تکیٌ نیز بٌ چپ، دست با ٍ زدم کهرم بٌ را راستو دست

 گشَدم لب حرفو ادانٌ در ٍ

 بَدى؟ چی دلیلتَن بپرسو تَنو نی ٍقت اٍن-

 عصبانیت ٍ جدیت با کرد؛ نگاى يایو چشو در ٍ کرد پر را یهانب ی فاصلٌ ٍ برداشت قدم سهتو بٌ
 .داد نی فشار يو رٍی را يایش دندان
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 داد جَاب ٍ فشرد دستش در را دستو نچ

 دالرام ببینٌ کنارم رٍ تَ خَاست نی دلو-

 !يستیو يو نالٌ نا کنٌ يو کاری ير بفًهٌ

 !بَد ایستادى نقابلو دیگری کس انگار

 !بَد بعید اٍ از خشو ٍ حرص این نبَد؛ نن اراز اٍ

 !بَد پیچیدى دستو نچ در بدی درد ٍ داد نی فشار دستش در بیشتر لحظٌ ير را دستو

  ٍ دادم يل عقب بٌ را اٍ ٍ کشیدم بیرٍن دستش از را دستو

 .کشیدم فریاد ٍ انداختو سرم در را صدایو

 !اراز؟ قیهتی چٌ بٌ-

 !باشیو؟ حال این تَ دٍتانَن االن کٌ این قیهت بٌ

 !نهیدٍنستو؟ نن بَدی ای کینٌ جَری این تَ

  دادن؟ بًت چی کردی؟ جابت رٍ چی شد؟ عَض چی االن

 !پیشت اٍندم نن نیفًهید رفتی نی يو تنًایی خَدت تَ

 !لعنتی نیستو نیها یا تَ نًرى نن انا بردم رٍ بازی نن کٌ کنی حالی بًش خَاستی نی انا

 !نیست؟ حالیت چرا

 !کردی تکرار برام رٍ گذشتٌ سال یک لجن خاطرات اٍن تهام نیها، دیدن با رٍزت،ان کار با تَ

 نا تَ ٍ نن بازم تا باشو داشتٌ ارانش تَ پیش تا اٍردم پناى تَ بٌ کردم فرار اٍن دست از نن
 !اراز انداختی راى جدید بازی خَدت تَ انا نباشو کحیف بازی این تَ دیگٌ تا باشیو؛

 دادم ادانٌ ٍ ندادم را زدن حرف اجازى اٍ بٌ ٍ کشیدم صَرتو رٍی را دستو

 !اراز بیرٍن برٍ-
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 .باشو تنًا نیخَام

 

 را يایو چشو ٍ گذاشتو ارایشی نیز رٍی را دستو. شد خارج اتاق از ٍ گفت" ببخشیدی" لب زیر اراز
 .دادم فشار يو رٍی

 کٌ داد نی این از خبر در یصدا انا. شَد اراز رفتن از نانع خَاست نی شنیدم؛ نی را نادرم صدای
 .است نبَدى نَفق

 . بَد اٍ پی حَاسو تهام ٍ کردم نی تهاشا را ٍجَدم تهام رفتن اتاق پنچرى از

  .کردم نگاى یسنا بٌ ٍ اندم خَدم بٌ در بارى یک شدن باز با

 کردم صحبت بٌ شرٍع اٍ از تر زٍد حالت يهان در ٍ کردم تعَیض را يایو لباس

 !ندارم بايات بحخ حَصلٌ بیرٍن برٍ یسنا-

 یسنا بٌ نگايی ایینٌ از ببندم را نَيایو تا ایستادم ایینٌ نقابل ٍ شد تهَم يایو لباس تعَیض
 گشَدم لب کالفگی با ٍ انداختو

 !اینجایی ينَز کٌ تَ-

 .کشیدم دراز ٍ رفتو تخت سهت بٌ ٍ بستو را نَيایو

 دادم ادانٌ ٍ انداختو خَدم رٍی را پتَ

 .ببند درم یبر  خَاستی-

 .نشست تخت رٍی ٍ اند طرفو بٌ ناراحتی با یسنا

 کرد صحبت بٌ شرٍع ٍ گذاشت دستو رٍی را دستش ٍ

 !دالرام ببخشید-

 عذرخَايی برای دانستو نی. نبَد خبری پیش رٍز چند عصبی ٍ سرد ٍ خشک لحن ان از دیگر
 .اید نی
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 !زدم نیشخندی تنًا اش عذرخَايی جَاب در چرا دانو نهی انا

 !بَد؟ کجا نًربان ٍ ارام دالرام ان

 !شدم سنگ جنس از انقدر کی

  گشَد لب بغض با یسنا

 !ٍ نسخرت نیشخند اٍن کن جهع-

 .نانرد بغلو بیا بجاش

 لب يایش حرف جَاب در انا کنو جا اغَشش در را خَدم تا ناند ننتظر ٍ کرد باز را يایش دست
 زدم

 !نانردم؟ نن-

 !یسنا تَ یا

  باشی کنارم کٌ این بجای سخت رٍزای تَ

 !بَدی ایستادى نقابلو يهش

 

  داد جَاب ناراختی يهان با ٍ داد قرار پایش رٍی را دستش

 .لطفا ببخشو دالرام نهیدٍنستو نن... نن-

 .کردم جا اغَشو در را اٍ ٍ زدم اٍ بٌ لبخندی

 !پَشاندى را صَرتش ، اشک کٌ داد نی این از خبر ننظهش نا يای نفس صدای

 پدرم یاد نرا يایش چشو کردم؛ نگاى اش جنگی يای چشو بٌ ٍ برگرداندم خَد سهت بٌ را رتشصَ
 !انداخت نی

 زدم لب ٍ بَسیدم را اش پیشانی
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 بخَابیو؟ يو بغل تَ بچگیهَن نحل نیای-

 

 ٍ شد تر باز لبخندم کرد؛ پایین ٍ باال ذٍق با را سرش ٍ کرد پاک دست پشت با را يایش اشک
 .کشیدم کنار را خَدم

 .خانَش يا چراغ ٍ بَد تاریک يَا

 . برسو کلید بٌ تا گرفتو دیَار بٌ را دستو

 .کردم رٍشن را چراغ ٍ کردم پیدا را کیلد زٍر بٌ

 کٌ بَد این ديندى  نشان این ٍ داد نهی جَاب کسی انا زدم صدا را یسنا ٍ نادر. رفتو بیرٍن اتاق از
 !نیستند خانٌ

 .نشدم اتاق از یسنا رفتن نتَجٌ د؛بَ شدى سنگین خَابو انقدر

 اراز، نردانٌ دار خش صدای با انا. کنو داغ خَدم برای غذا کهی تا برداشتو قدم یخچال سهت بٌ
 .بَد افتادى تپش بٌ سینٌ، در قلبو

 برگشتو اراز طرف بٌ ٍ گذاشتو ام سینٌ رٍی را دستو

 !باشٌ شکهَ انقدر ادم نیست خَب-

 !بزند بیرٍن ام سینٌ از بَد ناندى کو ترس از کٌ شنیدم نی را قلبو صدای

 زدم لب حرفش جَاب در

 !کنی؟ رفتار جن نحل نجبَری-

 . زد گاز را بَد کندى پَست کٌ خیاری ٍ کرد ای خندى تک

 زدم لب ٍ برداشتو قدم سهتش بٌ

 يستن؟ کجا اینا نانان نیدٍنی-



 www.Novel98.com 254               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 دادم انٌاد را حرفو نن ٍ داد ادانٌ خَردن بٌ ٍ انداخت باال ابرٍیی

 !باشٌ شکهَ انقدر ادم نیست خَب-

 یخچال بٌ نرا ٍ کشید را دستو اراز بارى یک بٌ برداشتو؛ قدم یخچال سهت بٌ ٍ برگرداندم را رٍیو
 اٍرد صَرتو نزدیک را صَرتش ٍ گرفت نقابلو قرنز رز گل شاخٌ یک اٍرد؛ باال را دستش ٍ چسباند

  زد لب ٍ

 اشتی؟-

 !نبخشید را نرد این شد نی نگر کردم؛ نگاى رنگش شب کنندى؛ ٍیران يای چشو بٌ

 نرا اش نردانٌ تلخ عطر بَی کرد؛ جا خَد اغَش در نرا اٍ ٍ دادم تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم
 بَد بند اٍ ٍجَد بٌ يایو نفس کٌ نن. کشیدم نفس اغَشش در ٍجَد تهام با. کرد نی خَد نست

 !بس

  زد لب ٍ کرد جدا خَدش از نرا

 برات گذاشتن گاز رٍ غذا شکهَ-

 .بخَر دار ٍر

 .برداشتو قدم گاز سهت بٌ ٍ زدم لبخندی

 .شدند خانٌ ٍارد ٍ کردند باز را سالن در یسنا ٍ نادرم

 .دخترم سالم-

 .کنو نی گرم برات خَدم بشین برٍ

 !بَدم اٍ عاشق نن. بارید نی يایش چشو از نًربانی کردم؛ نادرم بٌ رٍ

 !بَد نن رفک بٌ يو خستگی اٍج در

 دادم جَاب رسا صدای با

 .نانان سالم-
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 .نیکنو گرم خَدم نهیخَاد

 افتاد راى اتاقش سهت بٌ ٍ داد تکان سری نادرم

 حرف خَاب تَ خیلی:»گفت ٍ بَسید را لپو ٍ کشید اغَش در نرا پشت از ٍ اند طرفو بٌ یسنا
 !«نیزدیا

  بَد؛ کردى شرٍع را يایش شیطنت دٍبارى

 .زدم لبخند حرفش جَاب در ٍ ندارم يا اخالق این زا دانستو نی خَب

 .کردم تهانش نَر سرعت بٌ کٌ بَدم گرسنٌ انقدر. شدم غذایو خَردن نشغَل

 . شکست نی را سکَت کٌ بَد صدای تنًا ، باران صدای ٍ بَدیو شدى جهع يو دٍر

 .بَد کردنش زبانی شیرین نشغَل ٍ

  داد پاسخ ٍ انداخت صحفٌ بٌ يینگا اراز ٍ کرد زدن زنگ بٌ شرٍع اراز تلفن

 بلٌ؟-

 گشَد لب ناراحت صدای با ٍ شد کشیدى يو در يایش اخو بعد کهی

 کجاست؟ االن-

 ! باشٌ باشٌ باشٌ

 !نیام انشب يهین نن

 اندم حرف بٌ ٍ شدم بلند جایو از ناخداگاى شدم؛ خیرى اٍ بٌ نگرانی با

 !اراز؟ شدى چی-

 لب حالت يهان در ٍ شد باران يای بازی اسباب ردنک جهع نشغَل ٍ کشید نَيایش بٌ دستی
  زد

  نیست خَب حالش نانانو برم باید-
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 !گفت بابام االن

 .شیراز بریو باران با باید

 !شد کندى جا از دلو جهلٌ این گفتن با

 !بَد سخت برایو باٍرش

 !جدایی؟ دٍبارى

 .شدیو نی جدا يو از باید بَدیو نچشیدى را خَشبختی طعو ينَز

 بردار چیزات بقیٌ برٍ تَ پسرم:»گفت ٍ گرفت اٍ از را ٍسایل ٍ برداشت قدم اراز سهت بٌ رمناد
 .«نیکنو انادى رٍ باران نن

 نن ٍ کرد تند قدم اتاق سهت بٌ سپرد؛ نادرم دست بٌ را باران ٍسایل ٍ داد تکان سری اراز
 . کرد نی جهع را ٍسایلش  اٍ ٍ کردم نی يهرايیش

 خَاند؛ يایو چشو از را ناراحتی کٌ انگار شدم؛ خیرى رنگش شب يای چشو بٌ ٍ شدم اتاق ٍارد
 !« دالرام برگردم زٍد نیدم قَل:»گفت ٍ گذاشت صَرتو رٍی را دستش

 گشَدم لب يایش حرف جَاب در ٍ بست نقش لبو رٍی دار نعنی لبخندی

 کنی؟ تکرار برام کابَسانَن دٍبارى قرارى-

 !اراز شد تکرار دٍبارى تاریخ

 !ترکیٌ دفعٌ ٍنا

 !شیراز دفعٌ این

 !حرفت بٌ کنو اعتهاد چجَری

 ٍ اند پایین چشهو گَشٌ از لجَج اشک باالخرى ٍ

 .«نیدم قَل جَنو، ارٍم:»گفت ٍ کرد پاک را صَرتو رٍی اشک انگشتش، با اراز



 www.Novel98.com 257               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نبیهارستا تخت رٍی االن کٌ اٍ. کردم نی فکر ننطقی باید. دادم حق اٍ بٌ ٍ دادم تکان را سرم
 !بَد نادرش بَد؛

 .کردم کهکش ٍسایلش کردن جهع در

 .رسید سر خداحافظی ٍقت ٍ کرد خریداری را بلیطش اراز

  زد لب ٍ گذاشت دستو در را سفیدش نزدای سَییج

 .شد نیازتَن ناشین شاید باشٌ پیشت اینو. باشیو ارتباط در بايو نیدم قَل-

 .کرد نخالفت انا بزنو پس را دستش خَاستو

 نهیتَنو اینجَری. عزیزم نباش ناراحت:»گفت ٍ بَسید نحکو را ام گَنٌ ٍ اٍرد نزدیک را صَرتش
 !«برم

 ٍجَد دنیا این در اراز ٍ نن تنًا کردم احساس دقیقٌ چند برای ٍ کردم قاب را صَرتش دستو با
 !داریو خارجی

 .بَسیدم نحکو ٍ گرفتو يایو لب حصار در نحکو را يایش لب

 گشَدم لب ارام ٍ رفتوگ فاصلٌ اٍ از کهی

 !عاشقتو-

 !«بیشتر نن:»گفت جَاب در ٍ داد سر لبخندی

 سفارش رانندى بٌ ٍ بَسیدم نحکو را باران. شد رد قران زیر از ٍ کرد خداحافظی یسنا ٍ نادرم با
 !کند رانندگی ارام فرٍدگاى تا کردم

 .افتاد حرکت بٌ ناشین ٍ شد تاکسی سَار

 .کردم نی تهاشا فقط نن ٍ برد نی خَد با نرا قلب

 .شدند خانٌ ٍارد ٍ کرد خالی سرش پشت را اب کاسٌ نادرم

 .کردم نی نگاى شد نی دٍر بیشتر نن، از لحظٌ ير کٌ اراز بٌ نن ٍ
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 !برنگشت طًران بٌ اراز انا رفت ٍ اند عید ٍ گذاشتیو سر پشت را زنستان اخر رٍزيای

 !نداشت را يهیشٌ طعو برایو کٌ عیدی

 !بَد کو عید ىسفر سر پدرم

 !بَد نخَايد برایو قبل، نحل يا تحَیل سال از کدام يیچ بَدم نطهئن

 .کند ريا را اٍ تَانست نهی ٍ نیست خَش نادرش حال يستو؛ ارتباط در اراز با

 !گذاشتو نی اٍ جای را خَدم شدى کٌ يو دقیقٌ چند برای ٍ کردم نی درک را اراز نن

  بَد اراز ریتصَی يای تهاس نا ارتباط راى تنًا

 .کرد احساس شد نی يو تلفن پشت از حتی کٌ خستگی ٍ

 .شد نحکَم حبس سال دى بٌ نیها ٍ شد اغاز اراز رفتن از بعد رٍز یک نیها دادگاى

 !ام نکردى فرانَش دادگاى، رٍز در را کیحفش لبخند ان ينَز نبَد؛ راحت خیالو ينَز انا

 !يایش چشو نفرت

 ! نگايش

 !است فتٌنر یادم از یک يیچ

 بٌ نگرانی این ٍ باشد نن نگران دٍر راى از خَاست نهی دلو زدم نهی حرفی اراز بٌ يایو ترس از انا
 .شَد اضافٌ دردسريایش

 .يستیو ناى اذر اٍاسط در االن ٍ گذشت يا ناى ٍ يا ناى

 ٍ گذرد نی نايی چند اراز رفتن از ٍ

 !شَد نهی رفع تصَیری يای تهاس با فیلو، ٍ عکس با زدن، حرف صبح تا دیگر کٌ دلتنگی

 !بینو نی بیداری در يرٍز نن کٌ است کابَسی این ٍ

 است کردى سفید ٍ سیاى را يایو رٍز اٍ نبَد
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 !ندارد را خَدش رٍی ٍ رنگ ام زندگی دیگر

  بٌ تبدیل اراز نبَد در زیبایش، يهٌ این با پاییز

 !است شدى" رنگ بی پاییز"

 ! رنگی بی پاییز عجب

 . شَد نی بیشتر ٍ بیشتر دٍری این ٍ گذرد نی دیگری از پس یکی رٍزيا اذرناى، راٍاخ در

 .ندارم را دٍری يهٌ این تَان دیگر

 نن، دل در جهعیتیست تَ اشتیاق

 !کن عانو قتل ٍ اغَش در تنگ بگیر

 .ایند نی پایین پنجرى شیشٌ رٍی باران ی رقصندى يای قطرى ٍ بارد نی نو نو پاییزی، باران

 ...ریزد نی ات خالی جای رٍی کٌ نهکیست رانبا ٍ

 !سَزاند نی عجیب

 !است شدى تنگ رنگش شب يای چشو برای دلو

 !جًانگردی تَر يیچ بدٍن دیدم، را دنیا

 !چیست؟ از صحبت دانی نی

 !يایش چشو

 .کردم شهارگیری را اراز شهارى ٍ برداشتو قدم تلفن سهت بٌ

 را بغضو تا داشتو این بر سعی دادم؛ فشار يو رٍی را يایو چشو نن ٍ شد نجَا گَشو در صدایش
 !کنو کنترل

 يستی؟ خَبٌ؟ حالت عزیزم؟ دالرام؟-

  شکست را اتاق سکَت لرزانو صدای
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 !شدى تنگ برات دلو-

  داد جَاب ٍ داد بیرٍن اسَدى را نفسش

 !نهیزنی حرف کٌ شدى چیزیت کردم فکر-

 .برم قربَنت شدى تنگ برات دلو ننو

 

 نالیدم بغض با ٍ کردم پاک را يایو چشو اشک

 !بیای زٍد بَدی دادى قَل-

 !نگفت يیچ

 !خداست با برگشتنش برٍد؛ اراز اگر دانستو نی

 دادم ادانٌ را حرفو

 .نیاد بارٍن دارى طًران-

 ...نیستی تَ انا

 .گشَد لب ارام صدای با. شنیدم را نیشخندش صدای

 .بارٍنیٌ شیرازم-

 ارام صدای با ٍ انداختو گَشو پشت را نَيایو. کردم پاک را يایو کاش ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی
 کردم صحبت بٌ شرٍع

 شدى؟ بًتر نانان-

  زد لب جَاب در ٍ داد بیرٍن کالفٌ را نفسش

 .خدارٍشکر بًترى ارى-
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 !رساندم اتهام بٌ را  نکالهٌ دقیقٌ چند از بعد ٍ گفتو" خدارٍشکری" لب زیر

 باران پنجرى بٌ ٍ دادم قرار ام زانَ رٍی را سرم کشیدم اغَش در را يایو زانَ ٍ نشستو تخت رٍی
 .شدم خیرى گرفتٌ

 شب، تاریکی در نن ٍ بَد شدى تاریک کو کو يَا

 .گذاشتو بالشت رٍی را سرم اٍ فکر با

 .شکست نی يو در را شب سکَت پنجرى بٌ باران برخَرد صدای

 !شَد؟ درد ای خاطرى بزند، باران شدى

  بش ير تَ بی

 !درد ٍ بارانی شب صد ٍ ننو

 !تَ دلتنگی از است شدى خیس سرم، زیر بالشت

 ...ببینو را خَابش فقط کٌ کنو نی التهاس خدا بٌ يا شب بعضی

 ! را خَابش فقط

 .رفتو خَاب بٌ فکرش با ٍ بستو را يایو چشو

 .خَردم بدی تکان خَاب رخت در یسنا، صدای با

  سَزد نی يایو چشو کردم نی احساس

 !بَد يایش گریٌ ٍ دیشب بخاطر سَزش این ٍ

 ٍ کرد قاب يایش دست در را صَرتو ٍ کشید اغَش در نحکو نرا ٍ نشست تخت رٍی یسنا
 !بَدم ندیدى شاد گَنٌ این را اٍ حال بٌ تا. بَسید نحکو

 !بَد شدى اٍر تعجب برایو دیگران بَدن شاد يو شاید

 .بیاید حرف بٌ ات ناندم ننتظر ٍ دٍختو  چشو اٍ بٌ تعجب با
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 !شدى؟ چی بگَ دالرام-

 لب جَاب در ٍ کردم يایو چشو نالیدن بٌ شرٍع دستو با ٍ. کردم بستٌ ٍ باز بار چند را يایو چشو
 زدم

 !کردی بیدار خَاب از ٍ نن اینجَری کٌ باشٌ افتادى خَبی اتفاق انیدٍارم-

 شدى؟ چی ببینو بگَ حاال

 

  کشید جیغ داشت کنترلش بر سعی ٌک صدای با ٍ داد تحَیلو باز لبخندی

 !نسافرت بریو قرارى-

 گشَدم لب ذٍقی بی با اٍ، برعکس ٍ کردم  دريو را صَرتو

 !خَشحالی؟ انقدر يهین برای-

 .بخَابو نیخَام بیرٍن برٍ

 

 داد نی نشان تخت شدن پایین ٍ باال کشیدم؛ سرم رٍی را پتَ ٍ اٍردم فرٍد بالشت رٍی را سرم
  شدى بلند تخت رٍی از یسنا

 !ذٍق بی بدبخت ای:»گفت ٍ کشید کهرم بٌ دستی

 !کٌ بریو نیخَایو کجا نهیدٍنی

 !«نهیگو کارت این بخاطر ٍلی بگو نیخَاستو

 .خندیدم ارام ٍ کردم سکَت جَاب، در

 .نداشتو نسافرت برای زیادی ذٍق ٍ برٍیو؛ است قرار کجا نبَد نًو برایو

 یسنا، انا
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 .داشت سافرتن برای خاصی ذٍق بچگی از

 !گرفت نی عکس يایش لحظٌ تک تک از ٍ اٍرد نی را اش عکاسی دٍربین خَدش با يهیشٌ

 .شدم نی کالفٌ کارش این از گايی

 .اٍردم نهی خَدم رٍی بٌ انا

 !پریدم جا از دٍبارى ٍ شد باز در بارى یک کٌ. بَد شدى خَاب گرم گذاشتو؛ يو رٍی را يایو چشو

 .اٍردم بیرٍن پتَ زیر از را سرم عصبی ٍ کالفٌ

 زد لب لبخند يهان با ٍ بَد ایستادى کهر بٌ دست نقابلو اٍرد نی در را حرصو کٌ لبخندی با یسنا

 !کنی جهع لباسات باید پاشَ؛ عزیزم-

 کشیدم فریاد بلند صدای با ٍ کَباندم تخت رٍی کالفٌ را دستو

 !االن؟ از-

 داد جَاب خَشحالی از نَجی با ٍ زد چشهکی یسنا

 .داریو پرٍاز يفت ساعت انشب عزیزم-

 !پاشَ حاال

 يای چشو از خَاب حرف این شنیدن با. رفت بیرٍن اتاق از بهاند جَاب ننتظر کٌ ان بدٍن یسنا
 !کرد پرٍاز

 .برداشتو قدم نادرم طرف بٌ ٍ کردم باز را اتاق در ٍ شدم بلند تخت رٍی از سریع

 .بَد يایش لباس کردن جهع نشغَل اتاق، در نادرم

 «نیگٌ؟ چی دیٍَنت دختر این نانان:»گفتو ٍ دادم در بٌ را ام تکیٌ ٍ رفتو نادرم طرف بٌ

 کشید فریاد خَد اتاق از یسنا

 !خَدتی دیٍَنٌ-
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 !نیریو کجا نگَ بًش نانان

 گشَد لب لحن يهان با ٍ داد نی جا چهدان در را يایش لباس ٍ خندید کهی نادرم

 نیگٌ؟ چی-

 !«یًَیی انشب اٍنو نسافرت بریو قرارى نیگٌ:»گفتو جَاب در ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی کالفٌ

 داد جَاب ٍ گذاشت اتاق ی گَشٌ را چهدان ٍ شد بلند جایش از ٍ بست را چهدانش زیپ نادرم

 !گفتٌ؟ درٍغ نگٌ خَب-

 .کن جهع لباسات برٍ

  ٍ دادم باال را ابرٍيایو ٍ کردم گرد را يایو چشو

 زدم لب زد نی نَج ان در تعجب کٌ صدای با

 !نانان-

 !نیشٌ؟ نگٌ اخٌ

 !نسافرت؟ برین گرفتین تصهیو شدین بلند صبح خَابیدین، شب

 

 !دقیقا:»گفت ٍ شد رد کنار از ٍ زد کنار دستش با نرا ٍ کرد ای خندى تک نادرم

 .«نداریو ٍقت کن جهع لباسات برٍ حاال

 ٍ برداشتو قدم نادرم سهت بٌ. بَد يهیشٌ از تر ارام اٍ انا بَدم شدى خیرى نادرم بٌ باز دينی با
 گذاشتو اپن رٍی را دستو ٍ شدم خو اپن رٍی

  گشَدم لب حالت يهان در ٍ

 نیریو؟ داریو کجا حاال-

 !«نگو بًت گفتٌ یسنا:»گفت ٍ داد سر ای خندى زد نی يو را خَرشت کٌ طَر يهان نادرم
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 !داشت نی ٍا خندى بٌ نرا يو ٍ  بَد کردى ام عصبی يو یسنا يای خندى

 دادم جَاب ٍ برداشتو قدم اتاقو سهت بٌ بگَیو چٌ دانستو نهی

 !بگیرین ٍ نن حال کردین یکی بٌ دست دختر ٍ نادر دیگٌ باشٌ-

 !براتَن دارم انا

 .شال ٍ نانتَ دست چند. شدم يایو لباس کردن جهع نشغَل ٍ کَباندم يو بٌ را اتاق در

 .شتوبردا خَدم برای ازاد لباس دست چند ٍ

 .گذاشتو چهدانو در ٍ برداشتو را پیش سال سٌ یادگار اراز عطر

 زد لب ٍ کرد باز را اتاق در نادرم. برد زنان ساعت یک ٍسایلو کردن جهع

 !يستا چًار ساعت-

 .بیاد يو یسنا تا نايار برا بیا تَ حداقل

 .برداشتو قدم نادرم سر پشت ٍ شدم بلند جایو از

  کردم باز را ابگرم شدٍ غذا، کردن تهام از بعد

 !تر سخت شستنشان بَد شدى تر بلندم  نَيای

 .اندم بیرٍن حهام از

 .بَد کردى نفَذ ٍجَدم بند بند در خاص ارانشی

 .کردم نی بَدن سبک احساس

  ٍ کردم تعَیض را يایو لباس

 .کردم تن بٌ نشکی شلَاری با رنگش يو شال با يهراى پاییزی، رنگ ای قًَى بافت نانتَ

 .اندم بیرٍن اتاق از چهدان با خَن، رنگ بٌ رژ با ٍ گذاشتو بیرٍن کهی را يایونَ

 !دٍشَار برایو کردنش حهل ٍ بَد سنگین چهدانو
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 .کردم پا را يایو پَتین ٍ شدم خو. بَدند ایستادى در کنار قدی ایینٌ نقابل ننتظر یسنا ٍ نادر

 صَرتش، حالت این با دانستو ین. کرد باریک را يایش چشو ٍ انداخت نن بٌ نگايی یسنا

 بزند شیطنت سر از حرفی خَايد نی

 !شدیا جیگری خَب دالرام نیگو-

 کَبیدم اش بازٍ بٌ ارام نشت با

 زدم لب جَاب در ٍ

 !یسنا؟ کی-

 !اخٌ شی ادم نیخَای کی

 .کرد خندیدن بٌ شرٍع بلند بلند ٍ رفت بیرٍن خانٌ از

 .ردیوک قفل را دريا ٍ گذاشتیو سر پشت را حیاط

 .بَد ایستادى نا ننتظر در نقابل تاکسی

 .رانندى سر پشت یسنا ٍ نن. نشست جلَ نادرم

 .بَدم شدى خیرى دٍدی طًران بٌ شیشٌ پشت از نن

 ...تاریکش ٍ سرد يای خیابان بٌ

 فرا گَش نَزیک بٌ ٍ بَد بستٌ را يایش چشو ٍ بَد کردى فرٍ گَشش در را يدفَنش یسنا
 .داد نی

 .نسیر بٌ خیرى ٍ بَدم گذاشتٌ ام چانٌ زیر را دستو نن ٍ

 .برد زنان ساعت نیو نًراباد فرٍدگاى بٌ رسیدنهان تا

 سهت بٌ ٍ گذاشتیو گاری رٍی ٍ اٍردیو در عقب صندٍق از را يا چهدان ٍ شدیو پیادى ناشین از
 .برداشتیو قدم فرٍدگاى سالن
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 يا، چهدان دادن تحَیل ٍ يا بلیط گرفتن از بعد

 .برداشتیو قدم اصلی لنسا سهت بٌ

 .شَد اعالم پرٍازنان تا. بَدیو نشستٌ فرٍدگاى سرد يای صندلی رٍی ننتظر

 کردم باز ديان ٍ کردم یسنا بٌ رٍ

 بریو؟ قرارى کجا بگی نهیخَای ٍاقعا-

 داد جَاب تهسخر، رٍی از لبخندی با یسنا

 !نیست نًو برات گفتی کٌ تَ-

 !نبَد نًو برایو يو ٍاقعا

 !ام نبَدى ذٍق بی اینقدر حال بٌ تا

 !نشکی چشو نرد ان بَد شدى نن ذکر ٍ فکر تهام

 !بَدم کردى سفر اٍ با را دنیا کل دٍری، ندت این در خیالو، در نن ٍ

 گشَدم لب یسنا بٌ رٍ ٍ نشست لبانو رٍی نیشخندی فکرش با

 !نگَ ندارى اشکالی-

 .بریو قرارى کجا نیفًهو نیدی؛ بًو بلیط کٌ باالخرى

 افتاد راى بٌ فرٍدگاى خرٍجی در سهت بٌ ٍ شد بلند نا، بحخ بٌ تَجٌ بی رمناد

 !«فقط نشَ نرگ ذٍق:»گفت ٍ گرفت سهتو بٌ را بلیط یسنا

 !شد جهع" شیراز" شًر اسو دیدن با يایو چشو در اشک انداختو؛ بلیط بٌ نگايی

 .کنو حرکت در هتس بٌ تا کرد اشارى دست با ٍ زد چشکهی انداختو؛ نگايی یسنا بٌ شَق با

 .گذاشتو سر پشت باز لبخندی با را يَاپیها تا نسیر تهام

 .ببینو را اراز خَاستو نی يا ناى از بعد. نبَد دلو در دل
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 ٍ برگرداندم رٍ نادرم سهت بٌ انداختو فرٍدگاى بٌ نگايی يَاپیها پنجرى از ٍ  نشستو صندلی رٍی
 گشَدم لب شَق يهان با

 !يتل؟ بریو بعد ینوبب اراز بریو اٍل نیشٌ-

 !نٌ:»گفت ٍ کرد خندیدن بٌ شرٍع ٍ داد باال را ابرٍيایش یسنا

 .«يتل نیریو يستو راى خستٌ نن

 .دٍختو  چشو نادرم يای لب بٌ ٍ کردم نحارش" يیسی" لب زیر ٍ گذاشتو يایش لب رٍی را دستو

 .يتل نیریو اٍل. برم قربَنت زشتٌ دالرام-

 .پیشش برٍ صبح فردا

 !کرد نهی کو درٍنو خَشحالی از يایشام حرف از مکدا يیچ

 .بگیرد نن از را خَشحالی این کسی خَاست نهی دلو ٍ رفتو نی راز شًر دیدار بٌ بار اٍلین برای

 .کرد نی شاد را رٍحو ببینو است قرار اراز، ٍجَد با را شیراز کٌ ان فکر

 .بَدم گرفتٌ ای تازى جان انگار بارى یک بٌ

 .بَد شدى خشک زبانو استرس از ٍ رسید َاپیهاي شدن بلند ٍقت

 .فشردم دستو در را یسنا دست ترس از

 .رفت یادم يایو ترس يهٌ طًران يای چراغ دیدن با بعد دقیقٌ چند

 .است پايایو زیر حال ٍ اند سرم بٌ بال شًر این در چقدر

 .دادم فرا گَش نَزیک بٌ رسیدنهان تا

 .شیراز يای کَچٌ الی بٌ ال در اراز با نزد قدم بَد؛ شدى خیالو ٍ فکر تهام

 .کرد خَش جا لبو گَشٌ نلیح لبخندی فکرش با
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 شًر اٍ با االن تا خَاست چنین قسهت انا بگذارم پا زیر را شیراز اراز با پیش سال سٌ بَد قرار
 .بگذرانیو دیدگان زیر از را، عشق با نردنان

 .بَد زیبا شًر این چقدر ٍ بَدیو شیراز اسهان رٍی

 شًر، زیبا ننظرى از عکس چند. ببینو شًر رٍشن يای چراغ از تَانستو نی را نحالش بی زیبای
 .بستو را کهربندم ٍ اٍردم در گَشو از را يدفَن. گرفتو

 ... «دستغیب شًید فرٍدگاى در دیگر دقایقی تا:»گفت نی کٌ شنیدم را دار نًهان صدای

 ٍ خَدت عزیزم:»گفت نن بٌ رٍ خندى با ٍ شد نایس خندیدن باعخ کٌ دادم سر ای خندى ذٍق از
 !«اخٌ چیٌ کارا این. کن کنترل

 !عاشق؟ نن دل از دانست نی چٌ اٍ

 !بَد اندى تنگ بٌ کٌ دلی از

 !کند رفع را اش دلتنگی تهام است قرار انشب ٍ

 .کشد نی نفس يو اٍ کٌ کشو نی نفس جایی در نن انا، نبینو را اٍ انشب شاید

 سالن بٌ دقیقٌ چند از بعد يَاپیها، اندن فرٍد با

 حرکت خرٍجی در سهت بٌ ٍ دادیو نشان را کیت ٍ برداشتیو را يایهان چهدان ٍ رسیدیو اصلی
 .کردیو

 گشَدم لب ٍ برگشتو نادرم سهت یٌ

 بریو؟ باید يتل کدٍم-

 .بیاید  حرف بٌ خَاست نادرم تا

   ٍ بستو را يایو چشو رسید نشانو بٌ اشنا بَی

 ...تلخش عطر بَی. کشیدم نفس ٍجَد تهام با

 !کشاند نی اراز سهت بٌ نرا بَ این
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 .بَد ایستادى رٍیو بٌ رٍ فاصلٌ نتر چند با قرنز، يای رز از گلی دستٌ با اراز ٍ کردم باز چشو

 اند حرف بٌ ارام صدای با ٍ کرد خو را سرش یسنا

 !اراز يتل-

 . شیراز کرد دعَت رٍ نا اراز

 .گفتو نی بًت َدینب ادب بی ظًر اگٌ

. کشیدم اغَش در نحکو را اٍ. کردم تند را يایو قدم اراز سهت بٌ ٍ نهاندم حرفش بقیٌ ننتظر
 !بَد شَق اشک بار این ٍلی بَد بریدى را انانو اشک

 نیان کٌ لبخندی با شدم خیرى رنگش شب يای چشو بٌ ٍ گذاشتو صَرتش رٍی را دستو
 کردم باز ديان رگٌ دٍ صدایی با بَد؛ شدى  گو يایو اشک

 !اراز-

 .کرد پاک را يایو اشک ٍ کرد باز کهرم دٍر از را دستش

 داد جَاب ٍ شد خیرى يایو چشو بٌ اش کنندى رسَا لبخند يهان با ٍ

 !نانرد؟ بَد شدى تنگ برات دلو چقدر نیدٍنی-

 کردم صحبت بٌ شرٍع رگٌ دٍ صدای يهان با ٍ دادم فشار اش سینٌ بٌ را سرم

 !اراز نرٍ ٍقت چيی دیگٌ-

 !ندارم تَانش بخدا

 .کنو تحهل رٍ تَ دٍری نهیتَنو

 لب برداشت قدم یسنا ٍ نادر سهت بٌ ٍ گرفت دستش در را دستو ٍ کاشت ام پیشانی بٌ ای بَسٌ
 گشَد

  یسنا ٍ جان نادر-
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 .شًرنَن بٌ اٍندید خَش

 رٍ نا کٌ نرسی:»گفت ابجَ در نادرم ٍ کاشت نادرم گَنٌ بر ای بَسٌ ٍ کشید اغَش در را نادرم
 .«پسرم کردی دعَت

 .کرد تشکری ٍ کشید اغَش در را اراز یسنا

 .برداشت قدم ناشین سهت بٌ ٍ گرفت را يا چهدان گاری اراز

 .بَد کردى تر خَاستنی را لحظٌ این اراز، کنار در بَدن ٍ شیراز بارانی يَای

 .گذاشت ناشین صندٍق در را يا چهدان ٍ کرد باز را ناشین صندٍق

 .افتاد راى بٌ اراز ٍ شدیو سَار

 .گرنش خَن ٍ عشق با نردنان بٌ انداختو؛ شیراز يای خیابان بٌ نگايی

 .چید نی برنانٌ ٍ زد نی حرف شًرشان از برایهان کٌ کردم نگاى اراز بٌ

 زدم لب ٍ پریدم حرفش نیان

 !دیگٌ؟ بَدم نفر اخرین نن داشتین خبر برنانٌ این از يهتَن-

 زد لب جَاب در یسنا ٍ کردند خندیدن بٌ شرٍع يو با سٌ ير

 .برام نیست نًو گفتی تَ ٍلی بگو بًت خَاستو نی نن-

 .«شیراز بیایو نیخَایو نهیدٍنستو نَقع اٍن:»گفتو ٍ انداختو یسنا بٌ نگايی

 گشَد لب اٍرد نی باال را ضبط صدای کٌ طَر يهان اراز

 نًو برام بگی بعد کنٌ تهَم ٍ حرفش ادم بدی جازىا دیگٌ دفعٌ تا برات، بشٌ درسی این خَب-
 .نیست

 دادم جَاب ٍ دادم تکان را سرم ٍ زدم لبخندی

 !درست-
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 داد ادانٌ رايش بٌ ٍ کرد ای خندى تک اراز

 .کرد نحارم چشهکی اٍ ٍ شدم چشو تَ چشو اٍ با ای لحظٌ. بَد گرفتٌ نظر زیر نرا جلَ ایینٌ از

 دلنشسن ٍ زیبا خیابان این عجیب شدم خیرى بارانی چهران یابانخ بٌ ٍ زدم نهایی دندان لبخند
 .بَد

 !بزند قدم خیابان این در خَاست نی دلش ادم

 اندم خَد بٌ یسنا صدای با

 اراز؟ داداش نیرسیو کی-

 گشَد  لب ٍ انداخت یسنا بٌ نگايی ایینٌ از اراز

 .عزیزم نیرسیو دیگٌ دقیقٌ چند تا-

 اند فحر بٌ دٍبارى جَاب در یسنا

 کجاست؟ نانانتَن خَنٌ راستی-

 داد جَاب ارانش يهان با اراز

 . چَگیا-

 .نزدیکیو خیلی

 پرسیدم تعجب يهان با ٍ انداختو اراز بٌ نگايی تعجب با نن ٍ داد تکان سری یسنا

 نهیریو؟ خَدت خَنٌ نگٌ اراز-

 دلش خیلی بانَ نرٍارید اخٌ:»گفت ٍ کشید اش نشکی نَيای بٌ دستی ٍ کرد عَض را دندى اراز
 .«ببینٌ رٍ عرٍسش نیخَاد

 قرار نادرم شانٌ رٍی را دستو ٍ است جدی کانال دانستو نی بَدم؛ شدى خیرى اٍ بٌ باز يای چشو با
 گشَدم لب ٍ دادم
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 نیگٌ؟ چی این نانان-

 ٍ تَ با کٌ بَدن این خَاستار اراز نادر عزیزم:»گفت ٍ انداخت نن بٌ نگايی ٍ شد خیز نیو نادرم
 .«بشن اشنا نَادتخَ

 بردم باال را صدایو کهی عصبانیت با ٍ کشیدم صَرتو بٌ دستی

  نسخرس خیلی درستٌ؟ این اخٌ نانان-

 !بشید؟ اشنا بايانَن شها تا اٍندیو نا بگیو اینا اراز خَنٌ بریو نا کٌ

 !کردیو نی دعَت اراز خَنَادى باید نا

  داد جَاب ارانش ٍ صبَری يهان با نادرم

 .کردم صحبت اراز نادر با. دخترم کردم کار نای  نن-

 نیخَاد دلو دارى دٍست شیراز دالرام گفتن. شیراز بیایو نا کٌ داشت این بر اصرار خانو نرٍارید انا
 .ببینٌ شیراز ٍ بیاد

 گفتو؟ نی چی نن خَب

 يهٌ ودانست نی کشیدم صَرتو بٌ دستی ٍ دادم بیرٍن کالفٌ را نفسو ٍ دادم صندلی بٌ را ام تکیٌ
  خَاست نی دلو است اراز سر زیر يا اتفاق این

 !کنو رٍشن اٍ با را تکلیفو تا برسیو خانٌ بٌ تر زٍد

 .کرد باز را در سفید نَيای با پیرنردی بَق تا چند از بعد ٍ ایستاد باغی در نقابل ناشین

 .شد باغ ٍارد ٍ کرد تشکر اٍ از اراز ٍ داد تکان اراز برای دستی

  بَد باییزی بسیار باغ

 .شدیو پیادى ناشین از ٍ ایستاد حرکت از ناشین

 .بَد دادى نحیط بٌ را زیبای نهای باغ ٍسط نهای اب ٍ يا ریزى سنگ
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  زد لب ٍ کرد پیرنرد بٌ نگايی ٍ اٍرد نی در صندٍق از را يا چهدان برداشتو قدم اراز سهت بٌ

 داخل؟ یبیار  کهکو رٍ چهدٍنا این از تا چند نیکنی لطف نراد اقا-

  زد لب ٍ کرد تند قدم طرفهان بٌ پیرنرد

 .اقا چشو-

 .شدم نانع ٍ گرفتو نحکو را دستش نچ بردارد قدم خَاست تا اراز. برد خَد با را يا چهدان از دٍتا

 !نکردی؟ يهاينگ نن با چرا انا يست تَ سر زیر يهش اینا نیدٍنو کٌ نن اراز-

 !نعذبو خیلی نن

 !بَد کاری چٌ این اخٌ

 !اخٌ؟ چی نعذب:»گفت ٍ اٍرد نزدیک را سرش ٍ زد لبخندی ازار

 «ننٌ؟ تقصیر بیای تَ خَاست نی دلش نانانو بخدا

 کجا از نانانت اخٌ:»گفتو ٍ کردم باریک را يایو چشو ٍ بردم تر نزدیک را سرم ٍ زدم نیشخندی
 !دارم؟ دٍست شیراز نن نیدٍنست

 !«نن؟ بٌ اٍنو نیگی درٍغ اراز

  داد جَاب ٍ داد سر ای خندى اراز

 !بابا شکست دستو داخل بریو بیا شدى کٌ حاال-

 «خَنتَن؟ نرفتیو چرا باغتَن؟ اٍندیو چرا خَب:»گفتو اٍ بٌ سینٌ بٌ دست ٍ دادم تکان را سرم

 کرد صحبت بٌ شرٍع ٍ کشید را لپو ٍ گذاشت را يا چهدان ٍ زد لبخندی اراز

 .يست شکل این بٌ باغ خَنٌ يهشَن چَگیا يای خَنٌ دلو عزیز-

 خَب؟ اینٌ ندلش چهران چَگیا ٍلی خَنس يهَن اینجا

 !دالرام زشتٌ. ننتظرن اینا نانانت بریو يو حاال
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  داد ادانٌ رايش بٌ ٍ برداشت را يا چهدان

  نادرم بٌ رٍ افتادم؛ راى بٌ سرش پشت نن ٍ

  ایستادین؟ چرا جان نادر:»گفت یسنا ٍ

 .«داخل اییدبفرن خَدتَنٌ خَنٌ نکنین تعارفت

 . شدند خانٌ ٍارد اراز دنبال بٌ یسنا ٍ نادرم

 .بَدند ایستادى در کنار باران، با پدرش ٍ اراز نادر

 .شدیو نَاجٌ تصَرم خالف بر اراز خانَادى طرف از گرنی استقبال با ٍ شدیو خانٌ ٍارد

 ٍندیا خَش:»گفت ٍ گذاشت صَرتو رٍی را دستش ٍ اند طرفو بٌ بَسی رٍ از بعد نادرش
 .«گلو عرٍس

 .بَسیدم را صَرتشان ٍ کردم کَتاى تشکری

 .کرد راينهایی سالن بٌ را نا اندگَیی خَش با ٍ کرد دراز را دستش اراز پدر

 اخالق برخالف دقیقا این ٍ نداشتنتد خانٌ در کفش با رفتن با نشکلی اراز خانَادى کٌ این نحل
 .بَد نادرم

  اراز پدر ٍ نادر تعارف با

 .نشست دستو کنار اراز ٍ نشستو اش چَبی يای دستٌ با سلطنتی نبل رٍی

 .انداختو داشت نًربانی چًرى کٌ اراز نادر بٌ نگايی لبخند با

 .دارد ارانی ٍ نتین اخالق بَد نشخص داشت کٌ ای اٍلیٌ رفتار از ٍ بَد رٍیی زیبا زن

 گشَد لب ٍ شکست را سالن بر حاکو سکَت اراز نادر

 چطَرى؟ تحال خَشگلو عرٍس-

 .انداختو دستو رٍی ٍ برداشتو نبل دستٌ رٍی از را دستو ٍ کردم جَر ٍ جهع را خَدم کهی
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 دادم جَاب ٍ کردم صاف را صدایو

 .زند خانو نهنَنو خیلی-

 .بَدم شها احَال جَیای اراز از نن

 .بپرسو رٍ احَالتَن نستقیو بخَام کٌ نداشتو رٍ شها شهارى ببخشید

 خانو تا ترم راحت بگی نانان:»گفت جَاب در ٍ داد تکان را سرش ٍ زد نها نداند لبخندی اراز نادر
 .دخترم زند

 .«ببینو رٍ تَ کٌ بَدم این نشتاق خیلی علی ٍ نن. بَد گفتٌ خیلی برام تَ از اراز نیدٍنو

 خانٌ در يو ان سال سٌ از بعد را نادرش پدر اسو نداشتو اراز خانَادى از اطالعاتی يیچ نن
 !شدم نتَجٌ نخَدشا

 !بَد اراز يا اتفاق این يهٌ نقصر ٍ

 .داد قرار شدى انجام عهل در نرا انادگی بدٍن

 !است رفتٌ نادرش بٌ اراز يای چشو زیبای شدم نتَجٌ

 .داشت گیرا رنگ، شب ٍ درشت يای چشو نادرش

 . بَد کردى برابر چندین را صَرتش زیبای يایش چشو ٍ

 .بَدم نشستٌ يهیشٌ از تر ساکت نن ٍ شدیو صحبت نشغَل ای دقیقٌ چند

 دقیقٌ چند ير ٍ کردند نی صحبت ارام یسنا با اراز ٍ بَد صحبت نشغَل اراز نادر ٍ پدر با ٍ نادرم
 .خندیدند نی ارام بار یک

  ٍ اند بیرٍن اشپزخانٌ از سال، نیان خانهی

 .«زند اقای يست حاضر شام:»گفت ارام صدای با ٍ ایستاد اراز پدر دست کنار

 .«نیز سر بفرنایید:»گفت ٍ کرد جهعیت بٌ رٍ ٍ داد تکان سری پدرش
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 کردیو حرکت نیز سهت بٌ ٍ برخَاستیو جا از

 .نشستو نیز پشت نن، ٍ کشید بیرٍن برایو را صندلی اراز

 .اندند نی نزى خَش نظر بٌ ٍ شدى انادى غذا نَع چند

 سیدمپر اراز نادر بٌ رٍ دانستو؛ نهی را کدام يیچ  اسو انا

 چیٌ؟ غذايا این اسو جان نادر-

 داد جَاب رٍیی خَش با زند خانو

 .سبزی کَفتٌ ٍ پلَ کلو قیهٌ، خَرشت ٍ پلَ شکر-

  بَدند کردى درست اراز اصرار بٌ بَدم نطهئن را پلَ کلو

 .نداشتو شیرازی يای غذا دیگر از شناختی انا

 .شدم غذا خَردن نشغَل ٍ کردم تشکری

 .اند خَشو سبزی کَفتٌ ٍ لَپ شکر نزى ٍ طعو از

 . کردم تشکر زحهاتشان از ٍ

 .داد نشان را خَابهان اتاق اراز ٍ رفتیو باال خانٌ يای پلٌ از

 را دستو ٍ شد نانع اراز انا کنو باز را يا اتاق از یکی در خَاستو. شدند اتاقشان ٍارد یسنا ٍ نادرم
 زد لب ٍ گرفت دستش در نحکو

 .الرامد يست نًهان اتاق اینجا-

 

 نًهان يو نا خَب:»گفتو ٍ کشیدم بیرٍن دستش از ارام را دستو ٍ پاشیدم رٍیش بٌ لبخندی
 .«يستیو
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 رٍی را دستو ناخداگاى. برد فرٍ گردنو در را سرش  ٍ اند نزدیکو ارام ٍ زد انیز شیطنت لبخندی
 .دادم فشار يو رٍی را يایو چشو ٍ گذاشتو اش شانٌ

 زد لب نفس با ؛ شنیدم نی را نفسش صدای

 !نیستی نًهان شها خَب-

 .ننی خانو شها

 !کشاند خَدش دنبال نرا ٍ داد فشار اش نردانٌ يای دست در را دستو

 .بَد شدى عَض کهی حالو نداشتو؛ را خَدم اختیار  دیگر

 !کرد نی استفادى ضعفو نقطٌ از ٍ بَد شدى بلد را ضعفو نقطٌ خَب

 .کرد باز را اتاقی در

 .تخت دٍر تا دٍر يای شهع ضعیف يای نَر از َدب شدى پر اتاق

 .خندیدم ارام ٍ گذاشتو ديانو رٍی را دستو

 بعید احساس يهٌ این اراز از. کردم برخَرد تخت رٍی يای برگ گل با ٍ برداشتو جلَ بٌ قدم چند
 . نبَد

 !بَد نن احساس با نرد اٍ

 .کردم نی نگاى اطرافو بٌ نن ٍ بَد ایستادى سرم پشت اراز

 يای چشو بٌ فقط تعجب، از رٍیو بٌ رٍ صحنٌ دیدن با انا. کنو تشکر اٍ از تا برگشتو اراز طرف ٌب
 .شدم خیرى براقش رنگ شب

  ٍ کشید بیرٍن جیبش از را کَچک ای جعبٌ ٍ برد فرٍ جیبش در را دستش ٍ بَد زدى زانَ

 گشَد لب لرزید نی استرس از کٌ صدایی با ٍ کرد باز را درش

  نیکنی؟ ازدٍاج نن با دالرام-
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 دانستو نهی تعجب از نن ٍ بَد شدى خیرى يایو چشو بٌ ٍ بَد زدى زانَ نقابلو نها دندان لبخند با
 !بگَیو چٌ

 !رٍز یک در يو ان خَب اتفاق يهٌ این

 !نداشتو را جا یک يو ان شادی يهٌ این تَان نن

 ٍ دادم تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم اشکی يای چشو يهان با ٍ بَد شدى جهع يایو چشو در اشک
 گشَدم لب لرزانی صدای با لب زیر

 !اراز عاشقتو-

  ٍ کشید اغَشش در نرا ٍ شد بلند جایش از

 .بَسید را ام پیشانی

 !شنیدم نی را قلبش صدای. چسباند اش سینٌ بٌ را سرم

 !زد نی تند چقدر

 ٍلت ٍقت يیچ دیگٌ:»گفت ٍ کرد دستو را حلقٌ ٍ اٍرد باال را دستو ٍ کرد جدا خَدش از نرا
 !نهیکنو

 .«زندگیو نیدم قَل

 .دادم جای اغَشو در را اٍ نحکو ٍ کردم حلقٌ گردنش دٍر را دستو

 لب خندى با ٍ کردم خو طرفش بٌ را سرم.  کشید گردنو بٌ را ریشش تٌ ٍ کرد گردنو در را سرش
 گشَدم

 !اراز نکن-

 پرسیدم ٍ کردم گاىن يایش چشو بٌ ٍ گرفتو يایو دست بین در را صَرتش

 کردیو؟ ازدٍاج قبال نا نیدٍنن اینا نادرت-
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 نیست يو نیازی ٍ بگو نشد فرصت:»گفت ٍ گرفت يایش دست در نحکو ٍ بَسید را دستو
 !نباش نگران تَ. بدٍنن چیزی

 !«دارن خبر خَنَادى دٍتا ير تَ از نن انشب خَاستگاری از انا

 دادم جَاب ٍ کَبیدم اش سینٌ بٌ دست با نن ٍ زد چشهکی

 !شدم؟ نی دار خبر يهٌ از اخر باید نن بازم-

 خَاستگاری ازت قرارى نن دالرام بگو بیام داشتی تَقع:»گفت ٍ کشید ارام را لپو ٍ داد سر ای خندى
 «باشی؟ داشتٌ خبر خَاستو کنو؟

  زیاد خَشحالی از نن ٍ بَد حق حرف حرفش،

 !نشدم ام خَاستٌ نتَجٌ

 . کرد نزدیک نن بٌ را خَدش کهی ٍ گذاشت توصَر رٍی را دستش اراز

 !بَد کردى سست پايایو يایو، لب رٍی يایش، لب گرنای

 .خَاباند تخت رٍی ارام اٍرد؛ در حرکت بٌ تخت سهت بٌ نرا ٍ فشرد دستش در را دستو ارام

 نن پیش انشب:»گفت ارام صدایی با شد؛ نَيایو با کردن بازی نشغَل ٍ کشید دراز کنارم
  بی؟نیخَا

 !« دلتنگتو خیلی

 زدم لب ٍ دادم قرار صَرتش رٍی را دستو ٍ خَابیدم دست رٍی

 اتاقٌ یکی اٍن تَ ٍسایلو نن اراز اخٌ-

 .ندارم لباس

  داد جَاب ارام صدای با ٍ زد لبخندی اراز

 . اینجا بیارن گفتو چهدٍنت-
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 نن پیش کنو عَض لباسو نن پس چشو:»گفتو لب زیر ٍ بَسیدم نحکو را اش پیشانی
 .« بخَابیو

 .دیدم تخت رٍی کنارم را اراز ٍ کردم باز چشو. شدم بیدار يایو دست لهس با صبح

 !بَدم شدى صحنٌ این دلتنگ چقدر

 پایین نن داریو کار کلی بریو باید ٍلی کردم بیدارت کٌ ببخشید:»گفت ٍ داد تحَیلو لبخندی
 .«پایین بیا بپَش نانتَت ننتظرتو،

 .زد بًو را اتاق در ٍ نداد پرسیدن سَال برای فرصتی انا نشدم نتَجٌ کار از را ننظَرش

 عَض جین، شلَار ٍ قرنز شال ٍ نفتی ابی باز نانتَجلَ با را يایو لباس ٍ شستو را صَرتو ٍ دست
 . بستو پشت از را نَيایو ٍ کردم

  ٍ زدم يایو لب بٌ خَنی قرنز رژ

 .توگذش خانٌ رٍی راى از ٍ اندم پایین يا پلٌ از

 .برداشتو قدم نیز سهت بٌ ٍ

 .بَدند نن ننتظر نیز سر يهٌ

 .نشستو اراز کنار ٍ کردم عذرخَايی تاخیرم این بابت جهعیت از

  زد لب انگشتو در حلقٌ دیدن با اراز نادر

 .دخترم باشٌ نبارک-

 .کردم تشکر لب زیر ٍ زدم نلیح لبخندی

 نیام سریع پَشو نی لباسو باال نیرم نن:»تگف ٍ بَسید نرا لپ ٍ کرد تهام را اش صبحانٌ اراز
 .«بریو

 !برٍیو است قرار کجا دانستو نهی ينَز

 . اند نی پایین يا پلٌ از تند تند اراز بَدم؛ ایستادى در نقابل اراز ننتظر



 www.Novel98.com 282               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بَد کردى تعَیض رنگش يو کفش ٍ نشکی شلَار با نخی سفید پیراينی با را يایش لباس

 گشَد لب زد نی باال را شپراين  استین کٌ طَر يهان

 .بریو بشن انادى نانانت ٍ نانانو تا ٍایسا انادم نن خَب-

 پرسیدم ٍ دادم سر ای خندى تک

 !بریو؟ کجا اراز-

 !بریو نیگی داری صبح از

 !کجا؟ خَب

 نهیاد؟ چرا یسنا

 رایب بریو نیخَایو:»گفت ٍ اٍرد در حرکت بٌ خانٌ باغ بٌ نرا ٍ گذاشت کهرم پشت را دستش اراز
 !خانو عرٍس عرٍسی، کارای

 .ازدٍاج حلقٌ يهچنین ٍ

 !«نیَند يو صبحانٌ برا کٌ دیدی بخَابو نیخَام خستهٌ نیگٌ يو یسنا

  ٍ سَپرایز صَرت بٌ يا اتفاق این يهٌ کٌ این از

 !بَدم گرفتٌ استرس کهی افتاد نی اتفاق زٍد انقدر

 دادم جَاب ٍ کردم اراز بٌ رٍ

 !بگی دیشب نستیتَ نی کٌ یکی این اراز-

 !نن با نکن کار این

 !دارم يو یسنا برا

 چیکارش:»گفت ٍ کرد قفل سرش پشت را يایش دست يا بچٌ نحل ٍ بَسید را ام پیشانی اراز
 !خَب داری
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 .نهیام گفتٌ کٌ خستس البد

 .«کَچَلَ خانو ببخشید کٌ این ٍ

 .کرد جلب را دٍیهان ير تَجٌ نادرش صدای ديو؛ را جَابش خَاستو تا

 .پسرم بریو-

 زد لب اراز نادر انا شَم سَار کٌ کردم باز را ناشین در

 .داریو حرف يو با باشیو يو پیش نیخَایو نانان ٍ نن جلَ برٍ تَ عزیزم-

 .بستو را کهربند ٍ کردم باز را ناشین در بَد؛ فایدى بی اصراريایو

 نحسن صدای بٌ نقصد بٌ دنرسی تا ٍ برد باال را ضبط صدای کهی اراز افتاد؛ حرکت بٌ ناشین
 دادیو فرا گَش زادى ابريیو

  طبیبو بشی تَ بشو بیهار کٌ ٍای"

 !حبیبو بشی ٍ کنی تیهار ٍ نن

  کرد ٍیرٍنو ٍ ٍیرٍنٌ ٍ نن چشهات

 کرد نجنَنو ٍ دیٍَنٌ ٍ نن حرفات

  بدى دستت از کٌ نیترسٌ دل این آرى

 !ندارى ٍ زار ٍ

  دارى رٍز ٍ  شب حسی یٌ دل این آرى

 !"یارى نست سر ای کٌ

 . شدیو فرٍشی طال ٍارد اراز يهراى بٌ ایستادیو؛ فرٍشی طال نقابل

 بٌ نگايی اراز. گذاشت نقابلهان کار نهَنٌ چند فرٍشندى ٍ شد پرسی احَال ٍ سالم نشغَل اراز
  زد لب ٍ انداخت نن
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 .داریو نی بر بگی تَ کدٍم ير-

 .داختوان کاريا بٌ نگايی ٍ زدم نها دندان لبخندی

 .کرد خَش جا دلو در کٌ بَد ندل یک تنًا

 رٍیش زیبا ٍ سادى اش نردانٌ حلقٌ ٍ  بَد شدى کار ریز يای نگین با باالیش ردیف کٌ سفید ای حلقٌ
 .بَد شدى کار

 !اند نی دستو بٌ عجیب. کرد دستو را حلقٌ ٍ دادم نشانش اراز بٌ

 اند نی اش کشیدى ٍ سفید  دست بٌ حلقٌ. کردم انگشتش در حلقٌ ٍ گرفتو دستو در را اراز دست
 .کرد نی خَدنهایی ٍ

 .«داریو نی بر يهین:»گفت فرٍشندى بٌ رٍ اراز کردم؛ نگايش بخش رضایت لبخندی با

  زد لب ٍ شد نانع نادرم کٌ اٍرد در رنگش ای قًَى چرم کیف از را کارتش اراز

 .خَدش بجای چیزی ير پسرم-

 .شد تهام حلقٌ خرید ٍ داد فرٍشندى بٌ را کارتش نادرم اراز ٍ زند خانو فایدى بی ٍ زیاد اصرار با ٍ

 .دادیو انجام يو را باغ ٍ عرٍسی کارت کاريای

 !بارید نی يایو چشو از خستگی نن ٍ بَد شدى ای کنندى خستٌ خیلی رٍز

 .رفتیو شیراز بزرگ يتل بٌ شام برای

 .کرد انتخاب را نیز ترین گَشٌ اراز

 قرار قدی يای شیشٌ ان دٍر تا دٍر ٍ داشت قرار يتل طبقٌ اخرین در رستَران .بَد زیبا چقدر
 .بَد گرفتٌ

 !رفت در تنو از خستگی تهام بَد؛ زیبا رٍیو بٌ رٍ تصَیر انقدر. بَد پايایهان زیر شًر تهام ٍ

 بیایو کردیو عرٍسی ٍقتی حاضری:»گفت ٍ داد قرار دستو رٍی را دستش ٍ نشست کنارم اراز
  کنیو؟ زندگی شیراز
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 «چیٌ؟ نظرت. بايو کنیو نی شرٍع جدید زندگی یٌ

 !شَد شرٍع يایو دلتنگی دٍبارى خَاست نهی دلو کردم؛ نکخ کهی

 !نادرم برای بار این

 فشردم لب ٍ انداختو  شبش رنگ بٌ يای چشو بٌ نگايی ناراحت

 ...اینا نانانو اراز-

 .شد حرفو ادانٌ نانع ٍ گذاشت لبو رٍی را دستش

  داد جَاب ارانش يهان با

 چَن نهیزنیو دست تًران تَ يو خَنٌ اٍن نیگیرن خَنٌ اینجا پیشهَن نیان يو اینا نانانت-
  يسی پدریت خَنٌ عاشق نیدٍنو

 چیٌ؟ نظرت

 !نعذبو اینجَری نن اراز:»گفتو ٍ گذاشتو صَرتش رٍی را دستو ٍ دادم تحَیلش جانی بی لبخند

 !«البتٌ بخَاد نانان اگٌ نیگیریو خَنٌ جااین نیایو نیفرٍشیو پدریو خَنٌ

  زد لب ٍ گذاشت دستو رٍی را دستش ٍ انداخت صَرتو بٌ نگايی اراز

  ندارى نشکلی نانانت-

 کنی؟ نی قبَل چی تَ

 دادم ادانٌ ٍ دادم تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم

 .نیام ارى باشن نداشتٌ نشکلی اگٌ-

 يو اٍنا تا یسنا ٍ بابا بٌ نیزدیو زنگ کاش:»گفت شنادر بٌ رٍ ٍ زد ام بینی سر بٌ انگشت با
 .بیان باران با يهراى

 «چطَرى؟ نیارن يو رٍ غذا برسن تا نیدیو سفارش غذا براشَن
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 خیلی نادرم با شد؛ نادرم با زدن حرف نشغَل دٍبارى ٍ داد تکان نحبت نشانٌ بٌ سری نادرش
 .بَد صنشخ يایشان حرف ٍ يا خندى از این ٍ بَدند شدى صهیهی

 .بیاٍرند را غذا تا کرد ای اشارى اراز. نشستند نیز سر ٍ رسیدند باران با يهراى یسنا، ٍ اراز پدر

 .کار این در بَد ذٍق خَش کردچقدر نی کهک باران بٌ غذا خَردن در اراز ندت تهام

 لَامکَچَ این عاشق نن:»گفتو اراز بٌ رٍ ٍ بَسیدم ارام را لپش بَد شدى تنگ باران برای دلو

 .«اراز نیشٌ تر رنگ خَش چقدر باران ٍجَد با زندگیهَن

 .شد باران خنداندن نشغَل ٍ داد تکان سری اراز

 .بَد پیچیدى فضا کل در زیبایش ی خندى صدای

 !خندید نی زیبا چقدر

 .بَدم شدى يایش خندى عاشق

 .رفت خَاب بٌ اراز اغَش در باران غذایهان کردن تهام از بعد

 زد لب ٍ گذاشت پدرش ناشین در را باران اراز

 .برید خَنٌ برید نیخَاید اگٌ شها-

 .بًتَن نیرسیو دیگٌ یکو دالرام ٍ نن

 .«باش عرٍسو ٍ خَدت نَاظب پسرم:»گفت ٍ کشید اراز بازٍی بٌ دستش ٍ اند جلَ نادرش

 ناشین ٍ شدم ناشین سَار برٍیو است قرار کجا کٌ این از خبر بی. اند سهتو بٌ ٍ زد لبخندی اراز
 .افتاد حرکت بٌ

 .«بریو پیادى باید رٍ اینجا شَ پیادى:»گفت ٍ کرد پارک را ناشین ٍ رفت باال باالیی سر از اراز

 .رفتیو پیادى را نبَد طَالنی راى کٌ راى بقیٌ ٍ دادم گَش حرفش بٌ

 .داد قرار نن سر پشت را خَدش ٍ کرد ايستٌ کهی را يایش قدم اراز
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 ارام صدای با ٍ گذاشتو دستش رٍی را دستو گذاشت يایو چشو رٍی را دستش دفعٌ یک
 !«کنی؟ نی ارازچیکار:»گفتو

 .بَد بخش ارانش صدا این چقدر ٍ شنیدم نی را کشیدنش نفس صدای اٍرد؛ گَشو کنار را سرش

 داد جَاب ارام صدای با

 .بدم نشَنت چیزی یٌ نیخَام-

  ٍ دادم تکان سری

 را دستش ٍ ایستاد کنارم. برداشت يایو چشو رٍی از را دستش اراز برداشتو؛ جلَ بٌ قدنی چند
 ... «شیراز بام:»گفت ٍ گذاشت کهرم رٍی

 !بارید نی عشق فقط يایش چشو از انداخت؛ صَرتو بٌ نگايی

 .بَدم شدى غرق خَشبختی اٍج در نن ٍ

  بَد دیدگانو نقابل در راز شًر کل

 زد لب ٍ داد تیکٌ سرم بٌ را سرش اراز

 !اینجا نیَندم خیالو، در تَ با تنًایی ٍقتای-

 !باشی کنارم اینجا ٍاقعا تَ رٍز یٌ کردم نهی فکر

 .کردم جا اغَشش در را خَدم ٍ گذاشتو اش سینٌ رٍی را سرم

 ...گذشت عاشقانًایهان از ای دقیقٌ چند

 

 بٌ رسیدنهان تا. شدیو ناشین سَار ٍ برداشتیو قدم ناشین سهت بٌ

 .کردم نگاى را شیراز خیس يای خیابان خانٌ

 !است عاشقان شًر ٍاقعا شًر، این



 www.Novel98.com 288               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 !داد جای خَد دست در نحکو را دستو. گذاشتو اش نردانٌ گرم يای دست رٍی ناخداگاى را دستو

 ٍارد ٍ برداشت قدم سرم پشت اراز شدم خانٌ ٍارد ٍ رفتو باال يا پلٌ از. ایستادیو خانٌ در نقابل
 .شد

 !بَدند خَاب يهٌ کٌ این نحل بَد خانَش يا غچرا انداختو اطراف بٌ نگايی

  کرد رٍشن را راى ٍ کرد رٍشن را تلفنش فلش اراز

  ٍ برداشتیو قدم اتاق سهت بٌ

 .شد تاریک جا يهٌ ٍ کرد خانَش را فلش اراز شدم اتاق ٍارد. کردیو باز را اتاق در

 .زد نی برق تاریکی اٍج در کٌ بَد يایش چشو تنًا

 .کرد لحقٌ کهرم دٍر را شدست ٍ اند سهتو بٌ

 .بَد کردى پر را يایش چشو شیطنت برق

 زدم لب ٍ گذاشتو صَرتش رٍی را دستو ٍ زدم جانی بی لبخند

 .حهَم برم باید اراز-

 داد جَاب ٍ کرد باریک يایش چشو ٍ اٍرد پایین را يایش لب

 !نگٌ؟ نیشٌ چی حهَم نرٍ حاال-

 .ساختو داج کهرم از را دستش ٍ زدم نها دندان لبخند

  اٍردم در را يایو لباس ٍ برداشتو قدم حهام سهت بٌ

 .بَد پَشاندى را حهام ای شیشٌ درِ  اب بخار. کردم باز را اب

 .گذاشتو يو رٍی را يایو چشو ٍ کردم ريا را خَدم اب دٍش زیر ارام

 !کشید بیرٍن خیاالت از نرا ٍ شد حلقٌ کهرم دٍ دستی. بَدم شدى غرق خَد خیاالت در

  ارام گَشو کنار اراز کشیدم؛ خفیفی یغج
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 .«دالرام باش ارٍم:»گفت

 نن بٌ را خَدش ارام ٍ برگرداند خَدش سهت بٌ نرا. افتاد تنو بٌ خفیف ای لرزى چرا دانو نهی
 .کرد نزدیک

 گرنش نفس برد؛ فرٍ گردنو در ارام را سرش ٍ کشید سردم ٍ خیس بدن رٍی را گرنش يای دست
 .کشید گردنو بٌ را ریشش تٌ ٍ دکر بخش گردنو در را

 !شد حبس سینٌ در نفسو کشید گردنو رٍی کٌ را لبش

 .دادم دست از را ایستادن تَان ٍ شد شل پايایو

 .بَد حالو ی کنندى رسَا ناننظهو، يای نفس

 . دادم فشار را کهرش نحکو ٍ گذاشتو کهرش رٍی را دستو

 .اٍرد لبو نزدیک را لبش ٍ کشید عقب را خَدش کهی اراز

 «کنی؟ نی فرار چرا دالرام چتٌ:»گفت ٍ برگرداند را صَرتو دستش با کشیدم؛ عقب را خَدم کهی

 گشَدم لب ارام صدای با ٍ انداختو پایین را سرم

 . خستو یکو فقط نیست؛ فرار عزیزم-

  داد جَاب ٍ داد تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرش

 .بشَرم نَيات بذار پس خَب-

 .بَدم شعَرش ٍ فًو این عاشق. کردم اٍ بٌ پشت ٍ مزد جانی بی لبخندی

 اند بیرٍن نن از بعد دقیقٌ چند اراز اندم بیرٍن حهام از ٍ کردم تن را حَلٌ. شست را نَيایو

 خَدش با نرا خَاب سریع بَدم؛ خستٌ انقدر کشیدم دراز تخت رٍی ارام ٍ کردم خشک را نَيایو
 .برد

_ 
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 !شدم نی اراز عرٍس دیگر رٍز سٌ دقیقا بَدیو شدى عرٍسی رٍز بٌ نزدیک باالخرى

 !شد نی قبل از بیشتر لحظٌ ير نن، استرس ٍ

 جای اغَشش در را خَدم ٍ برداشتو اراز سهت بٌ را يایو قدم دٍبارى ٍ کشیدم عهیق نفس چند
 .دادم

 !کات-

 بریو اٍل از باید دٍبارى ندارى فایدى

 !نشد خَب اصال یکی این

 !نباشد عرٍسی، کیلیپ کارگردان رضایی اقای تن بٌ سر خَاست نی دلو

 !کنندى اذیت بسیار ٍ بَد گرم يَا

 .کرد نی عصبی نرا يهٌ از بیشتر رضایی اقای ٍ

 !بَد شدى سری درد عجب عرٍسی کیلیپ این

 .داد استراحت ٍقت ٍ اند در اش خَاى دل ی  صحنٌ باالخرى کردن انتحان بار چند از بعد

 کردم صحبت بٌ شرٍع الفگیک با ٍ رفتو اراز طرف بٌ

 !نزنو بًت دستو حتی کٌ دارم ٍ این پتانسیل يفتٌ یک تا کٌ کردم بغلت انقدر انرٍز-

 .«دالرام نزن غر انقدر:»گفت شاد لحن يهان با ٍ داد سر ای خندى اراز

 

 برای باید ٍ بَد کلیپ صحنٌ اخرین این کٌ بَدم شاکر را خدا دادم؛ بیرٍن حرص با را نفسو
 .شدیو نی انادى عکاسی

  عکاسی صحنٌ بٌ برداری فیلو گرٍى يهراى بٌ

 !دانستند نی شیراز از قسهتی انا بَد شیراز از تر بیرٍن کهی نهک دریاچٌ. رفتیو
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 .بَد کردى ترش خاص يهین ٍ بَد قرنز رنگ بٌ ان اب. بَد زیبایی دریاچٌ

 !بَد عکاس خَب سلیقٌ ديندى نشان این ٍ

 .کردم صاف نوت در کهی را عرٍس لباس

 .ناندم جَان پسر ننتظر

 .بَد شدى پریشان باد در نَيایش

 زانَيایش رٍی را دستش ٍ اند نا نزدیک. بَد دٍربینش بٌ نگايش راى در ٍ دٍید نا سهت بٌ
... ب:»گفت زد نی نفس کٌ طَر يهان ٍ اٍرد باال را دستش یک ٍ بَد افتادى نفس بٌ. داد قرار
 ... «د... شی... بخ

 .داد لب زیر را اش عذرخَايی جَاب اراز ٍ کرد صاف را کهرش

 .بَد ای سالٌ نَزدى حدٍد جَان پسری

 .شَد قرنز سفیدش صَرت بَد شدى باعخ گرنا

 .شد نشغَل ٍ گذاشت چشهش بر را عینکش

 .گفت لب زیر" نباشیدی خستٌ" ٍ گرفت خَب يای ژست با ينری عکس چند

  بَد کارگردان از تر اخالق خَش خیلی

 رٍ عکسا خدا رٍ تَ فقط تهَنٌ کارت شها جان پدرام:»گفت ٍ اند عکاس سهت بٌ رضایی قایا
 !«نکنی بدبختو کنیا درست

 داد جَاب لبخند يهان با ٍ اٍرد لب رٍی لبخندی پدرام

 .نیست نشکلی راحت خیالت اقا-

 .افتادیو راى بٌ ٍ کردیو حرکت ناشین سهت بٌ اراز با لباس، تعَیض از بعد

 . بَد شدى تهام عکاسی ٍ کلیپ يای کار ٍ بَد ظًر از بعد شیش ساعت
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 «شَ پیادى:»گفت ٍ ایستاد حافظیٌ نقابل اراز

 . شدیو حافظیٌ ٍارد ٍ شدم پیادى ناشین از اراز يهراى

 !است دلنشین ٍ زیبا چقدر ناى اذر در حافظیٌ

 .نبَد حافظیٌ در دیگری کس اراز ٍ نن جز

 ٍ کشید اغَشش در نرا ٍ شد نتَجٌ اراز. کردم جَر جهع را َدمخ نن ٍ بَد شدى سرد يَا کهی
 .کرد حلقٌ کهرم دٍر را دستش

 .بَد پايایهان زیر رنگی يای برگ شکست، نی را سکَت کٌ صدایی تنًا. برداشتیو قدم يو با

 .پاییزی رنگی يای برگ از بَد شدى پر حافظیٌ

 !بَد کردى برابر چندین را زیبایش این ٍ

 .«پسرم بردار رٍ فاال از یکی:»گفت ٍ اند کنارنان پیرنردی ایستادیو؛ افظح سنگ کنار

  زد لب پیرنرد انا کند؛ حساب تا برد جیبش در را دستش ٍ برداشت را يا فال از یکی اراز

 .باشید نن نًهَن-

 .بايو شید خَشبخت

 .کرد ٍشکر اٍ از ٍ زد لبخندی اراز

 .کرد فال خَاندن بٌ شرٍع اش ردانٌن ٍ دار خش صدای ان با ٍ کرد باز را فال

 ناست يهرى طریق ير در تَ رٍی خیال"

 .ناست آگٌ جان پیَند تَ نَی نسیو

 کنند عشق ننع کٌ ندعیانی رغو بٌ

 .ناست نَجٌ حجت تَ چًرى جهال

 گَید نی چٌ تَ زنخدان سیب کٌ ببین
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 .ناست چٌ در فتادى نصری یَسف يزار

 نرسد نا دست تَ دراز زلف بٌ اگر

 .ناست کَتٌ دست ٍ پریشان بخت ناىگ

 بگَ خاص سرای خلَت در حاجب بٌ

 .ناست درگٌ خاک نشینان گَشٌ ز فالن

 است نحجَب چٌ اگر نا نظر از صَرت بٌ

 .ناست نرفٌ خاطر نظر در يهیشٌ

 بگشای زند دری حافظ سالی بٌ اگر

 ."ناست نٌ چَن رٍی نشتاق کٌ ياست سال کٌ

 تا حافظ کتاب الی ذارنش نی:»گفت ٍ کرد نگايو ٍ گذاشت بشجی در را عشق حضرت زیبای فال
 .«یادگاری بشٌ برانَن

 .دادم قرار اش سینٌ رٍی را سرم ٍ کشیدم اغَش در را اٍ لبخند با

 .کنو نهی عَض چیز يیچ با را لحظٌ این

  زد لب ارام ٍ اٍرد گَشو کنار را سرش اراز

 خلَطٌ انقدر نبین االن-

 !نیشٌ جا ترین شلَع اینجا دیکٌ ساعت چند

 !پاییز شب اخرین بَد یلدا شب انشب

 .برگشتیو را بَدیو اندى کٌ نسیری ٍ گرفت دستش در را دستو

  رسیدیو خانٌ بٌ ساعت نیو از بعد

 .بَد شدى چیدى سلیقٌ با چقدر نیز
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 ...شدى دانٌ يای انار ٍ يندٍانٌ اجیل

 پرسی احَال ٍ سالم از بعد. بَدم یلدا شب عاشق

 کنو عَض را يایو لباس تا رفتو اقوات بٌ

 شلَاری ٍ سفید تیشرتی با را لباسو

 .نبَد کردن ارایش بٌ نیازی ٍ بَد صَرتو رٍی ارایش. کردم تعَیض

 فال تکهان تک برای اراز نادر نشستو؛ اراز کنار نیز سر ٍ بستو پشت از ٍ زدم شانٌ را نَيایو
 .گرفت حافظ

 صدا، يیايَی ان در اٍرد نزدیکو را سرش ٍ انداخت يایو وچش بٌ نگايی ٍ برگشت سهتو بٌ اراز
 !بَد جانو ارام يایش نفسش صدای تنًا

  کرد صحبت بٌ شرٍع اش نردانٌ ٍ دار خش صدای با

 نگاى نحل درست بدى ٍام زنستَن بٌ يو قرٍن یک نیست حاضر حتی پاییز ٍ رفت رفت، يو اذر-
 !تَ

 !تَ گرانٌ اختالس نگاى

 !کردى عاشق نَری سال زاري سٌ قد ٍ نن کٌ

 داد ادانٌ کرد نگايو عاشقانٌ ٍ گذاشت دستو رٍی را دستش

 !شدی پنًَن ياست سال یلدا، شبای انار ظرف کنار قدیهی، طاقچٌ یٌ رٍ نزدیکیا يهین-

 !خَردی خاک کلی ٍ قدیهی عکس قاب يهَن کنار رفتی انگاری

 !نیست نگايت جَابگَی داری نو دستهال يیچ

 !رٍ چشهام نیکنٌ تسلیو کٌ ای کارانٌ طلب نگاى يهَن

 !است نن زندگی نرد این کرد نی عاشقی ٍ گفت نی سخن زیبا چقدر نشست؛ دلو بٌ يایش حرف
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 !کَبد نی ام  سینٌ دیَارى بٌ را خَدش اٍ، بخاطر قلبو

 .اند نهی بیرٍن اراز اغَش از ٍ بَد شدى اراز دلتنگ باران

 !کرد نی بازی اٍ با شب تهام ٍ بَد گرفتٌ نحکو را اٍ يو اراز

 برای تَانو نی خَبی نادر بَدم نطهئن ٍ کردم نی نالکیت احساس داشتو؛ باران بٌ خاص ای عالقٌ
 .باشو اٍ

 .رسید پایان بٌ خَبش خاطرات تهام با یلدا شب

 .است ناندى نان عرٍسی بٌ دیگر رٍز دٍ تنًا ٍ

 .اٍرد نی در پا از نرا اخر استرس این ٍ

. بَدم گرفتٌ ضرب ارایشگاى يای سرانیک رٍی پایو با استرس از نن ٍ رسید فرا عرٍسی رٍز باالخرى
  خَدم خَاست بٌ نبرد زنان زیاد ارایشو

 .بَد يایو لب رٍی قرنز رژ کرد؛ نی خَدنهایی صَرتو، در کٌ رنگی تنًا داشتو ارانی ٍ نلیح ارایشی

 .بَدم گذاشتٌ سرم رٍی سفید ریز يای کل از تاجی ٍ بَدم گذاشتٌ ازاد را نَيایو

  باز، ای یقٌ با ٍ بلند لباسی ٍ

 .بَدم کردى انتخاب انشب برای را سفید ٍ سادى

 عرٍسی شب کٌ بَدم؛ این دار دٍست يهیشٌ

 .باشو گَنٌ این بٌ

 .اندم بیرٍن ارایشگاى سالن از نن ٍ اند اراز باالخرى

  ٍ زد خاصی برق يایش چشو دیدنو با اراز

 . انداخت نن بٌ نٌعاشقا نگايی

 .«دالرام شدی خَشگل خیلی:»گفت ارام گَشو زیر ٍ بَسید را ام پیشانی
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 .زدم نلیح لبخندی

 نشکلی پاپیَن با بَد؛ کردى ایجاد را زیبایی تضاد کٌ سفید  پیراين ٍ نشکی شلَار ٍ  کت با اراز
 !بَد ایستادى نقابلو

 !بَد کردى فرق دیدنش دانادی لباس در کٌ باری اٍلین با چقدر

 .بَد تر داشتنی دٍست بار این ٍ بَد کردى فرق چیز يهٌ اصل در

 بَد شدى تیپ خَش يهیشٌ نحل. بَد انداختٌ خط را ریشش تٌ بَد زدى باال را نَيایش اراز

 .دادیو نی انجام را يایش خَاستٌ دقت با نا ٍ کرد نی برداری فیلو دقت با رضایی اقای

 !شَد بیشتر ٍ بیشتر رسواست بَد شدى باعخ دقت يهین ٍ

 .برداشتو قدم سفید کَپٌ طرف بٌ

  بَد شدى تزیین صَرتی رز  گل يای غنچٌ با ناشین

 بَد کردى برابر چندین را ناشین زیبای این ٍ

 رٍی را دستش اراز. کردم نی بازی يایو انگشت با استرس از نن ٍ افتاد حرکت بٌ ناشین
 !دالرام باش ارٍم:»تگف انداخت نن بٌ نگايی گذاشت يایو دست

 .«بخدا گرفتو استرس ننو

 

 .گرفتو يایو دست بین را گرنش دست ٍ زدم نها دندان لبخندی

 را نحبتشان این جَاب باال نَر زدن با اراز کردند نی  شادی ٍ زدند نی بَق برایهان يا ناشین
 !داد نی

 زدن دست بٌ شرٍع يهٌ وشدی پیادى ناشین از تا بَدند نا رسیدن ننتظر يهٌ ٍ رسیدیو باغ بٌ
 .شد بخش ارام ٍ زیبا نَزیکی ٍ کردن

 .کردیو حرکت اصلی سالن سهت بٌ ٍ شدیو رد نادرش ٍ پدر دست بٌ قران زیر از



 www.Novel98.com 297               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .نشستیو داناد ٍ عرٍس جایگاى رٍی

 !کردند نی شادی برایهان ٍ بگذارند تنًا انشب را نا خَاستند نهی کٌ يای ادم از شد پر سالن ٍ

 جایش ٍ بَدند گذاشتٌ کنار را دارشان نعنی ٍ سنگین نگاى ان انگار ٍ بَدند شدى جهع فانیل تهام
 .بَدند دادى خَشبختی ارزٍی ٍ نًر بٌ را

 .کردند برایهان خَشبختی ارزٍی ٍ اند طرفهان بٌ یسنا با سَشا

 . شد تهام شب اٍاخر در نراسو شام ٍ تانگَ رقص از بعد

 .گشت ناشین با چراغ شاى دٍر ٍ کرد حرکت چراغ شاى سهت بٌ اراز

 .کردند نی يهرايی نرا ٍ زدند نی بَق سرنان پشت يو اشنا ٍ دٍست ٍ

 .پیچید چهران يای باغ کَچٌ در ٍ شد نزدیک چهران خیابان بٌ اراز

 يو نن ٍ شد پیادى ناشین از اراز شد باز در بَق چند زدن با ٍ ایستاد حرکت از ناشین بعد چندی
 زد لب بلند صدای با جهعیت بٌ رٍ شدم؛ پیادى اٍ با

 گرنتَن ٍجَد با رٍ قشنگ شب این کٌ نهنَنو ٍ کردید يهرايی اینجا تا رٍ نا کٌ نهنَنو خیلی-
 .کردید ترش قشنگ ٍ نَندی یاد بٌ

 .داخل بیاید کنو دعَت عزیزان شها نهیتَنو کٌ يست شبی اٍلین انشب نعذرت عرض با انا

 .کنو جبران دیگٌ شبای نیدم قَل ٍلی

 نا از نشترکهان زندگی برای خَشبختی ارزٍی با ٍ اندند جلَ ٍ کردند زدن دست بٌ شرٍع يهٌ
 .کردند خداحافظی

 .بردیو خانٌ داخل را ناشین ٍ شدیو ناشین سَار

 .گرفت را دیدگانو نقابل اشک رٍ بٌ رٍ تصَر دیدن با ٍ شدم پیادى ناشین از

 .رساند ارزٍیو بٌ نرا اراز

 !بَد ارزٍيایو از یکی سنتی سبک بٌ خانٌ در اٍ با کردن زندگی
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 !باشو داشتٌ بانَ نًتاب ی، خانٌ يهانندى ای خانٌ خَاست نی دلو يهیشٌ

 با ساختهانی ٍ اناز يای درخت ٍ قدیهی يای کاشی از حیاطی ٍ ابی کَچک حَض با ای خانٌ
 ...رنگی يای شیشٌ ٍ چَبی يای پنجرى

 !را ای خانٌ يهچین دیدم نی خیالو در يهیشٌ

 جذابش ٍ يهیشگی لبخند يهان با ٍ بَد بردى فر شلَارش جیب در را دستش برگشتو اراز طرف بٌ
 حلقٌ گردنش دٍر را دستو. کشیدم اغَشو در نحکو را اٍ ٍ کردم تند قدم. بَد شدى خیرى نن بٌ

  ٍ کردم

 زدم لب لبش نزدیک ٍ بَسیدم ارام را يایش لب

 !کنو تشکر چجَری نهیدٍنو ٍاقعا نرسی اراز-

 انداخت يایو چشو بٌ نگايی ارام يهیشٌ نحل اراز

 ٍ چسباندم اٍ بٌ را خَدم ترس کهی با ساخت جدا زنین از نرا ٍ برد يایو زانَ زیر را دستش ٍ
  اراز گرفتو؛ يایو دست حصار در نحکو را گردنش

 .کرد باز پا با را خانٌ در ٍ برداشت يا پلٌ سهت بٌ را يایش قدم

 .شد رٍشن خانٌ ٍ زد را کلید

 .گذاشت زنین رٍی ارام ٍ برد خَابهان اتاق سهت بٌ نرا

 .گرفت نن از را کار این اجازى اراز انا ببینو را خانٌ خَاست نی دلو

  ٍ برد فرٍ گردنو در را سرش ٍ اٍرد پایین را لباسو زیپ ارام ٍ برد کهرم پشت را دستش

 .کاشت گردنو بٌ ای بَسٌ ارام

 .اٍردم در تنش از را ان ٍ بردم تنش تک بٌ دست

 را لبو. کرد يدایت تخت سهت بٌ نرا ٍ گذاشت يایو لب رٍی را لبش ٍ اٍرد در تنو از را لباسو
 !بَسید نی گیر نفس
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 ...کردم باز یک بٌ یک را پیراينش يای دکهٌ

 .کردم شرٍع حیاط پرندگان صدای با را صبح

 ...رٍیایی زندگی رٍیایی، خانٌ

 نگاى زندگیهان پازل بٌ يهیشٌ از تر عاشقانٌ نن ٍ گرفت قرار يو کنار پازل یک نحل يا اقاتف يهٌ
 !کردم نی

 .بَد باران يای خندى نبَد زندگی این کهبَد تنًا

 کانل خانَادى یک نحل يو کنار را عسل ناى ٍ بپیَندد نا بٌ فرٍدگاى در يو اٍ شد؛ این بر قرار کٌ
 .بگذاریو سر پشت

 !بَدند کنارم يا داشتنی دٍست تهام بَد برایو قشنگی یاربس شب دیشب،

 .عزیزم يهراى ٍ دٍست بارانا

 !یسنا ٍ نادرم ٍ سَشا

 !داشتو کنارم  يو را پدرم دیشب کاش

 !دیدم زٍدتر را اٍ نبَد نن انا ببیند؛ عرٍس لباس در نرا داشت ارزٍ يهیشٌ

 .گذاشتو اطحی در پا ٍ اندم بیرٍن اتاق از ٍ شستو را صَرتو ٍ دست

 .اند استقبالو بٌ ٍ زد نها دندان لبخندی دیدنو با اراز

 .کرد راينهایی اتاق پنجرى زیر تخت سهت بٌ را دستش ٍ کشید اغَش در نرا

 !يایو رٍیا حیاط در ای صبحانٌ

 !است بَدى سابقٌ بی خَشبختی از حجو این ٍ نن

 .نقابلش يو نن ٍ نشست تخت رٍی اراز

 .بَد انداختٌ راى بٌ حیاط در را خَاستنی ٍ خاص نو بَی خَردى، ارانب گلی کاى يای دیَار
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 کردى تر زیبا را نا دٍنفرى ی سفرى سفرى، رٍی پنجرى رنگی يای شیشٌ بٌ خَرشید رنگی نَر بازتاب
 .بَد

 زد لب گذاشت نی نان رٍی را پنیر کٌ طَر يهان اراز

 .داریو بلیط عصر پنج ساعت انرٍز-

 .کیش برای

 دٍ براشَن کردم پیدا خَنٌ يو اینا نانانت نیشٌ؛ بًتر چیز يهٌ برگردیو ٍقتی نیهَنیو؛ رٍز چند
 .خریدن پیش رٍز

 !فرٍخت؟ را خانٌ چطَر نادرم سرعت این با کردم؛ تعجب کهی حرفش با

 داد نشان ٍاکنش لبخند ٍ باز يای چشو با کردم؛ نگاى اراز بٌ نشکَک

 !فرٍخت؟ رٍ خَنٌ زٍدی این بٌ چطَر نانانو اراز-

 داد جَاب ٍ خَرد را لقهٌ پرتقال اب با ٍ گذاشت ديانش در را لقهٌ اراز

 !راحتی بٌ-

  داد ادانٌ ٍ داد سر ای خندى تک شدم؛ حرفش بقیٌ ننتظر خیرى

 .خریدم ازشَن نن-

 اندم حرف بٌ ناراحتی کهی با ٍ دادم بیرٍن عصبی را نفسو

 !کنی نی چیٌ کارا این اخٌ اراز-

  داد جَاب اٍرد صَرتو نقابل ٍ گرفت رایوب ای لقهٌ

 !بابا ای کردم چیکار نگٌ-

 !خَنست اٍن عاشق يهسرم تازى

 !خریدم اٍن برا نانش بٌ نیزنو برگردیو عسل ناى از
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 سعی انا بَد گرفتٌ اش خندى ام کالفگی از انداختو؛ اراز بٌ نگايی کالفٌ ٍ کشیدم صَرتو بٌ را دستو
 زد لب زد نی نَج ان در خندى کٌ صدایی با ٍ شتدا اش خندى کردن پنًان در

 !نانش بٌ زنو نهی باشٌ-

 .بابا افتاد دستو کن باز دينت حاال

 .رساند پایان بٌ را بحخ بٌ ٍ گذاشتو ديانو در را لقهٌ

 .شدم کیش زیبای جزیرى بٌ حرکت انادى ٍ گذاشتو چهدان در را لباسو

 .بَد ایستادى ننتظر در کنار خَدش اصخ ٍ عالی استایل يهان با دست بٌ چهدان اراز

 .شدیو تاکسی سَار يو با ٍ رفتو نزدیکش

 .گذاشتیو سر پشت را نسیر

 .بَدند ایستادى ننتظرنان باران طَر يهان ٍ یسنا ٍ نادر ٍ اراز پدر ٍ نادر. رسیدیو فرٍدگاى بٌ

 .کرد جا اراز اغَش در را خَدش ٍ اند اراز سهت بٌ اراز ٍ نن دیدن با باران

 .کرد نی خَشحال نرا این ٍ بَد شدید بسیار اراز بٌ اش عالقٌ

 .شدیو نزدیک حاضر جهعیت بٌ نا ی سٌ ير

 .رفتیو اصلی سالن بٌ بدنی بازرسی از بعد

  بَدیو؛ خانَادى با خداحافظی حال در

 حالت يهان در ٍ زد نفس نفس ٍ شد خو يایش زانَ رٍی. دٍید نی نا طرف بٌ کٌ دیدم را سَشا
 دز لب

 ...ن... دٍ... ب-

 !نانردا؟ خداحافظی بدٍن:»گفت ٍ کرد صاف کهر ٍ کشید عهیقی نفس

 .«کنو بَستَن بیاید
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 در کٌ حسی تنًا. دیدم نهی يایش چشو در را ناراحتی ان دیگر برداشتو؛ قدم طرفش بٌ خندى با
 !بَد عشق. بَد يایش چشو

 !نٌ نن بٌ

 !یسنا بٌ شاید

 .بَد شدى عَض بًو نگايشان رنگ

 .افتادیو حرکت بٌ يو، از خداحافظی با

 .گرفتو نظر زیر يَاپیها پنجرى شیشٌ از را شیراز زیبای اسهان نن ٍ شد بلند کیش پرٍاز

 !داشتنی دٍست فضای ٍ ارام نردنان است؛ ارام ٍ دلنشین راز شًر این چقدر

. بَد نشستٌ اراز ٍ نن ٍسط باران. اند نی فرٍد يَاپیها کیش فرٍدگاى در دیگر دقیقٌ پنج ٍ چًل
 .بَد کردى تر خَاستنی را اٍ خصَصیاتش يهین ٍ بَد ای خندى خَش ٍ اخالق خَش ٍ ارام ی بچٌ

 .برداریو ریل رٍی از را يا چهدان تا گذاشتیو قدم کیش فرٍدگاى سالن بٌ يَاپیها، فرٍد از بعد

 .انداختو اطراف بٌ نگايی نن ٍ بَد رفتٌ خَاب بٌ اغَشو در را باران

 کردى تزیین بَد شدى درست دی ای ال با کٌ برف يای دانٌ ٍ رنگی يای چتر با را کیش رٍدگاىف
 .بَد دادى فرٍدگاى سقف بٌ را خاصی جلَى ٍ بَدند

 .افتادیو راى خرٍجی در سهت بٌ ٍ برداشتیو را يا چهدان

 .اند سهتهان بٌ پر يیلکی ٍ باال بٌ رٍ نتَسط قدی با پرفسَری، سبیل ریش با نردی

 .«کنو نی اشنات بايات حاال دٍستهٌ، اقا این:»گفت اٍرد گَشو کنار را سرش اٍ دیدن با اراز

 .پًن ابرٍی ٍ درشت يای چشو. داشت ای نردانٌ چًرى

 . داشت دلنشینی ٍ نًربان چًرى

  زد لب ٍ اند جلَ
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 .چاکریو اراز اقا بٌ بٌ-

 داد جَاب خَدش خاص لبخند با ٍ داد دست اٍ بٌ اراز

 .جَن حسین َنتقرب-

  ٍ کرد دراز را دستش ٍ برگشت نن سهت بٌ اراز

 داد ادانٌ

 . يستن باران دخترم ٍ دالرام خانهو جَن حسین-

 .داد انجام دٍستش نقابل نن برای را کار يهان ٍ

 دٍست نرانای با از یکی يستن انیری حسین اقا ایشَنو:»گفت ٍ کرد دراز اٍ طرف بٌ را دستش
 ٍ رزٍ زحهت يستن نن قدیهی دٍستان از ٍ بَد کنارم داداشو سپاری کخا  برای کٌ داشتنی

 .«يست حسین اقا عًدى بٌ يو رٍ گذار گشت

  داد جَاب صهیهی خیلی ٍ زد اراز شانٌ بٌ رٍ دستش انیری اقای

 !چیٌ؟ حرفا این اراز دلهی عزیز-

 يو شها با ناییاش از:»گفت ٍ کشید نَيایش بٌ دستی لبخند يهان با ٍ داد نن بٌ را نگايش
 نکرد قبَل انا يهسرم يستو نن خَدم، خَنٌ بیاید گفتو اراز بٌ نن کٌ این ٍ. خَشبختو خیلی
 .«بریو بیاید ٍایسادین چرا حاال. کردم رزٍ يتل يهین برای

 اندم حرف بٌ انیری اقای يای حرف جَاب در ٍ زدم لبخندی

 نا کنار کٌ يهین نهیشیو يو شها احونز بَدش بًتر اینجَری انا دارید لطف شها نهنَن خیلی-
 .نهنَینو سفر این تَ يستین

 .کنیو حرکت تا کرد دراز را دست ٍ داد تکان نلیح لبخندی با را سرش

 .بَد اخالقی خَش ٍ نتین ٍ نًربان نردی برادری چشو بٌ

 .يست نحترنی ٍ شَخ ادم چقدر فًهید شد نی اٍلش برخَرد از
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 .گذاشت تاکسی در را يا چهدان ٍ دکر باز را اش تاکسی عقب صندٍق

 .نشستو اراز سر پشت نن ٍ کرد انتخاب را جلَ صندلی اراز

 .بَد نظو با خیلی يهچنین. داشت خاصی سکَت ٍ بَد جهعیت کو ٍ ارام کیش

 !نداشتند را زدن بَق حق یک يیچ ٍ بَد کو يا ناشین يهٌ سرعت

 !اند خَشو نظو ٍ سکَت این از

 کردم تَجٌ حرفش بٌ ٍ اندم خَدم بٌ اراز صدای با

 نیَندی؟ عرٍسی برا چرا حسین-

 داد جَاب انداخت اراز بٌ ناراحتی رٍی از نگايی ٍ کرد يو در را اش قیافٌ انیری اقای

 .شد چی نیگو برات بعد حاال بَدم گرفتار بخدا-

  داد جَاب ٍ گذاشت انیری اقای ی شانٌ رٍی را دستش اراز

 .باشی استنیخَ دلو شدم ناراحت خیلی-

 با ٍ انداخت نن بٌ نگايی جلَ ایینٌ از ٍ کرد نی تر جذاب را اٍ کٌ داد سر ای خندى انیری اقای
 !«نیرسیو خدنت بگیری نیخَای کٌ بعدی برا ایشاال اراز، ندارى اشکالی:»گفت شاد، لحن يهان

 اراز بٌ جبتع با ٍ شدم حرصی حرفش از خندیدن بٌ کرد شرٍع ٍ شد يهراى انیری اقای با اراز
 دادم جَاب ٍ کردم نگاى

 !ٍاقعا؟ خندی نی اراز-

 !بگی؟ چیزی نهیخَای یعنی

 ٍ گرفت گاز را پایینش لب ٍ انداخت انیری اقای بٌ نگايی فاصلٌ بال ٍ انداخت نن بٌ نگايی اراز
 !  ِا:»گفت جَاب در

 !«حسین
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 اندم حرف بٌ ٍ شدى گرد يای چشو يهان با بَدم شَک در يو بَد گرفتٌ ام خندى يو

 !يهین؟-

 !حسین اِ 

  زد لب اراز ٍ کردن خندیدن بلند بٌ شرٍع دٍ ير انیری اقای ٍ اراز

 !کنو؟ چیکار خَب-

 .گفت باحال

 گشَدم لب طبعی شَخ با ٍ کردم انیری اقای بٌ رٍ

 !کٌ نیبینو رٍ شها خانو نن انیری اقای-

 .داد رس ای خندى تک نن حرف جَاب در فقط ٍ کرد سکَت انیری اقای

 .يست يهراى نا با خَش اخالق این با انیری اقای کٌ این از بَدم خَشحال

 شکستو سَالو با را ناشین فضای سکَت. انداختو باران رٍی را پتَ

 شدید؟ اشنا کجا يو با شها-

 ٍ کرد نگاى يایو چشو در ٍ برگشت نن بٌ رٍ خیز نیو ٍ انداخت انیری اقای بٌ نگايی اراز
 حقَق نن ٍ نیخَند قدرت برق اٍن بَد؛ نًندسی دانشگاى خَب چًایب از حسین:»گفت

 «شدیو اشنا يو با اٍنجا بَد يو پیش دانشگانَن

 . دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

 خبر ٍ بَدم یسنا بٌ دادن پیام نشغَل نن ٍ بَدند صحبت نشغَل اراز با انیری اقای راى در
 .دادم نی را رسیدنهان

 رزٍ رٍ اینجا بیام شدم نجبَر بَد پر داریَش:»گفت ٍ ایستاد اب رٍی يتل ترنج، يتل رٍی بٌ رٍ
 !جا يهٌ بَد پر يهین بخاطر نیاد نسافر خیلی کیش ناى بًهن تَ. کنو

  ٍ ندیدى کسی حاال تا نیگن گرفتو سَیتش اینو
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 «بهَنٌ باقی سَپرایز نیخَان

 !دیدنش برای شدم کنجکاٍ

 .شدیو ٍارد جايایی یک تا ناشین با

 !اتاق کارت گرفتن برای رفتیو نی پیادى باید را بعد بٌ انجا از

  زد لب حالت يهان در ٍ اٍرد در اراز کهک بٌ را يا چهدان انیری اقای

 يستین؟ راحت بیام چند ساعت فردا-

  داد جَاب ٍ انداخت باال ای شانٌ اراز

 .باشٌ خَب دى ساعت کنو فکر-

 .«جا يهین ننتظرتَنو دى ساعت پس باشٌ:»گفتن با ٍ داد تکان سری انیری اقای

 سَیت تا کرد يهرايی را نا يتل يای کارکن از یکی رفتیو؛ پذیرش سهت بٌ. کرد خداحافظی نا از
 زدم لب ٍ کردم دراز اراز طرف بٌ را سرم راى در. ديد نشان نا بٌ را

 .دارى نگًش خَنَادش برای خدا. خَبیٌ نرد چٌ اقا، حسین-

 «طَرى يهین:»گفت لب زیر ٍ زد لبخندی اراز

 .شدیو ٍارد ٍ کردند باز کارت با را سَیت در

 .بَد دلنشینی ٍ زیبا العادى فَق جای

 . ببینیو پایهان زیر را دریا اب تَانستیو نی ٍ بَد شیشٌ اتاق کف

 !شد نی باز دریا بٌ رٍ کٌ قدی بزرگ پنجرى ٍ بَد دلنشین بسیار سَیت دکَر

 !شد نی نگر يو این از تر خاص ز،ارا ٍجَد با فضا این

 «قربان؟ ندارید الزم چیزی:»گفت اراز بٌ رٍ يتل کارکن

 .کرد تشکر ٍ داد تکان ننفی نشانٌ بٌ سری اراز
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 .رفت بیرٍن ٍ بست را در

 زدم لب دٍق با گَشش کنار ٍ کشیدم اغَش در نحکو را اراز ٍ گذاشتو تخت رٍی را باران

 !اراز نرسی-

 .خَبٌ خیلی اینجا

 .ببیند را صَرتو تا گرفت فاصلٌ کهی اراز

 گشَد لب نًربانی يهان با ٍ چسباند ام بینی بٌ را اش بینی نَک ٍ کرد قاب را صَرتو دستش با

 گشَد لب نًربانی يهان با ٍ چسباند ام بینی بٌ را اش بینی نَک ٍ کرد قاب

 .خانهو نکردم کاری-

 .کردیو اٍیز کهد در را يا لباس لباسی، چَب با ٍ کردیو باز را يا چهدان

 .رفتیو خَاب بٌ ٍ کشیدیو دراز تخت رٍی يایهان، لباس تعَیض از بعد

 .شدم بیدار خَاب از دریا، يای نَج صدای با صبح

 .بَدند خَاب غرق ينَز باران ٍ اراز

 !بَد رفتٌ خَاب بٌ ای بچٌ يهانندى اراز

 را دستش ٍ بَد ریختٌ اش پیشانی یرٍ اش نشکی نَيای از نخ چند انداختو؛ صَرتش بٌ نگايی
 .بَد رفتٌ خَاب با کَدک یک نحل ارام ٍ بَد گذاشتٌ سرش زیر

 . گرفتو يا ان دٍ ير از عکس چند ٍ اٍردم در را تلفنو

 .بَدند شدى زیبا بسیار يا عکس

 .زدم کنار را پردى ٍ رفتو پنجرى سهت بٌ

  کردم باز را پنجرى ٍ

 . کردم دعَت اتاق بٌ را خَب يَای
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 .رسید نی گَش بٌ بشتر دریا صدای حال

  ٍ شستو را صَرتو ٍ دست

  شیری، شال ٍ جین شلَار ٍ نخی سفید تیشرتی با باز جلَ نانتَ با ٍ اٍردم در را يایو لباس
 !بَد کردى پیدا را خَدش بًاری يَای تازى کیش انا بَد زنستان کٌ این با. کردم تعَیض

 تابستانٌ دست، چند جز بٌ را يایو لباس ٍ نانتَ تهام يهین ایبر بَدم خبر با يَا این از نن ٍ
 !بَد

 نَيای بٌ دستی ٍ شد بیدار خَاب از کرد نی اذیت را رنگش شب يای چشو کٌ نَری با اراز
 ٍ کشیدم نی فرنو خَش ٍ ریز يای لب رٍی را کالباسی رژ کٌ نن بٌ نگايی ٍ کشید پریشانش

 .انداخت شدم نی انادى انیری اقای يهراى بٌ جزیرى دٍر گردش ٍ صبحانٌ برای

 لباسای:»گفت ٍ کشید نَيایش بٌ ای شانٌ ٍ شست را صَرتش ٍ دست ٍ رفت سرٍیس طرف بٌ
 «بپَشو؟ لباسام نن تا لطفا نیکنی عَض يو رٍ باران

 .دادم تکان تایید نشانٌ بٌ را سرم لبخند با

 يایش خندى با را زندگیهان شادی اٍ انگار بَدم خَشحال بسیار است سفر يو نا با باران کٌ این از
 .کرد نی برابر چندین

 .شد بیدار خَردن تکان کهی از بعد ٍ کردم تعَیض را يایش لباس

 .شد بیدار خَاب از کانل تا کردم پایش ٍ دست دادن ناساژ بٌ شرٍع

 .شد ٍسایلش با کردن بازی نشغَل ٍ گرفت ارام گریٌ، کهی از بعد

 . کردم تعَیض سفید تیشرت ٍ جین شلَارک با را يایش لباس ٍ کردم استفادى فرصت ان از

 .زدم شانٌ را نَيایش ٍ کردم پا را سفیدش پچگانٌ يای کفش

 رنگ يو کفش ٍ کرد تعَیض اسهان رنگ بٌ شلَاری ٍ سفید نخی تیشرت با را يایش لباس اراز
 .بَد کردى پا تیشرتش

 !بَد شدى خَاستنی ٍ تیپ خَش حد از بیش
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  پرسید تعجب با ٍ انداخت باال ای ابرٍ ٍ شانٌ کردم؛ ساختگی یاخه

 شدى؟ چیزی-

 !شدى بلٌ:»گفتو ٍ دادم تکان را سرم ٍ کردم نگاى يایش چشو بٌ

 !«شدی؟ تیپ خَش انقدر چرا

 !کٌ نهیدٍنو:»گفت انداخت باال ای شانٌ ٍ داد سر ای خندى

 .«شدم تیپ خَش تَ ٍاسٌ فقط نیدٍنو ٍلی

 .بَسیدم را صَرتش ٍ زدم لبخندی

 . کردیو حرکت انیری اقای ناشین سهت بٌ صبحانٌ خَردن از بعد

 اند حرف بٌ اراز ٍ نن بٌ رٍ پرسی، احَال سالم از بعد

 بریو؟ کجا-

 رٍ جزیرى بریو فعال:»گفت فکر، کهی از بعد ٍ داد ادانٌ اش چانٌ تا ٍ کشید صَرتش بٌ دستی اراز
 .«خَبٌ بریو کجا ببینیو شها با نشَرت با بعد تا بگردیو

 .اٍرد در حرکت بٌ را ناشین ٍ گفت لب زیر" ای باشٌ" انیری اقای

 .بَد جالب برایو کیش زیبای جزیرى بٌ راجع انیری اقای تَضیحات ٍ جزیرى دٍر گشت

 ساحل، اسو انیری اقای گفتٌ بٌ. رفتیو ساحل کنار بٌ ان از گرفتن عکس ٍ یَنانی کشتی از بعد
 . َدب نرجان ساحل

 .زدیو باال دٍر دٍ را شلَارنان ٍ نشَد شنی تا اٍردیو در را يایهان کفش

 .نَشت يا شن رٍی را نفرنان سٌ ير اسو سنگی تکٌ با اراز. داشت دلنشینی ساحل

  زد لب ٍ کرد نرتب را سفیدش پیراين انیری اقای. انداخت سلفی عکس ٍ
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 .بریو تا بگید بریو خَاستید ٍقت ير بچًا-

  ٍ گرفت دستش در نرا دست ٍ داد تکان یسر  اراز

 «بزنیو؟ قدم:»گفت ٍ کرد خو طرفو بٌ را سرش

 با ٍ داد تکان برایش دستی ٍ برگشت انیری اقای سهت بٌ اراز دادم؛ تکان نحبت نشانٌ بٌ را سرم
 حسین؟:»گفت فریاد

 !«نشٌ گرنت خَاستی؛ اگٌ ناشین برٍ تَ نیایو؛ نیزنیو قدم یکو نا

 .کرد حرکت ناشین سهت بٌ ٍ گفت" ای باشٌ" جَاب رد انیری اقای

 بر قدم نن شانٌ بٌ شانٌ ٍ کرد جا بٌ جا صَرتش رٍی را رنگش ابی ریبن، افتابی عینک اراز
 .داشت نی

 !نگًدارد نن، دل برای را تَ خدا

 .کردیو حرکت ناشین سهت بٌ ٍ زدن قدم کهی از بعد

 بَد؛ خشک هانپايای کردیو؛ پاک دستهال با را پايایهان شن

 .شدند پاک راحت يا شن ٍ

 چیزی یٌ خَب جای یٌ برٍ نیهیرم گشنگی از دارم حسین:»گفت ٍ نشست جلَ صندلی رٍی اراز
 .«بخَریو

  زد لب ٍ داد تکان سری انیری اقای

 .پس پی ای ٍی شاندیز بریو-

 .بَدیو نشستٌ رستَران در ساعت رب از بعد ٍ افتاد حرکت بٌ ناشین

 .خَرد نايار نا با انیری، اقای ازار اصرار بٌ

 .بَد نعرفت با نردی کٌ حقا. شد جیب بٌ دست اراز ٍ بَد فایدى بی کردن حساب برای اصرارش
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 گشَد لب انیری اقای ٍ شدیو ناشین سَار

 .کنو حساب نن ذاشتی نی باید-

 زد لب جَاب در ٍ داد سر ای خندى اراز

 !اقا حرفیٌ چٌ این-

 .یعرٍس شیرینی پای بذار

 .رساند را نا ترنج يتل بٌ ٍ داد تکان سری لبخند با

 . کردم ريا را خَدم تخت رٍی

 بَد شدى قرنز يایو لپ گرنا شدت از ٍ بَدم شدى خستٌ

 .بردم خَدم با يو را باران ٍ برداشتو قدم حهام سهت بٌ

 .بَد راحت کردن حهام اٍ با يهین برای بَد؛ بازی اب عاشق باران

 .گرفت گرنی اب دٍش ٍ پیَست نا جهع بٌ يو اراز دقیقٌ چند از بعد

 .کردیو استراحت کهی ٍ کردیو تعَیض را يایهان لباس

 .رفتیو خَاب بٌ زٍد ٍ گذاشتیو يو رٍی چشو

 شدم بیدار خَاب از اراز صدای با

  خرید؟ بریو نهیخَای نگٌ عزیزم پاشَ:»گفت ارام ٍ کشید نَيایو بٌ دستی

 .«برسیو اٍنو بٌ باید گرفتٌ شادی جنگ برانَن حسین يو شب. بریو بپَش لباسات پاشَ

 .کردم تعَیض را يایو لباس ٍ دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را  سرم

 .دادیو انجام را الزم خریديای ٍ افتادیو راى پاساژيا سهت بٌ

 بٌ بعد ساعت نیو نا ٍ رسید اتهام بٌ بانداد دٍ ساعت ٍ بَد ساعت چًار بٌ نزدیک شادی جنگ
 . رسیدیو تلي
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 .رسید کیش جزیرى با خداحافظی رٍز باالخرى

 .کرد يهرايی فرٍدگاى تا نرا انیری اقای

 .بیاید کیش بٌ دٍبارى تا گرفت قَل اراز از ٍ

 ...ٍ دریای تفریحات از گذاشت؛ نا برای را ٍقتش ٍ بَد نا با کٌ رٍزی چند این ی يزینٌ اراز

 .کرد حساب اٍ با زٍر بٌ را

 !بَد فایدى بی اراز يای اصرار نقابل در انا دش دلگیر کهی

 در بیا شیراز حتها حسین اقا:»گفت ٍ کشید اغَش در را اٍ اراز. بَد رسیدى فرا خداحافظی نَقع
 . کنیو جبران. باشیو خدنت

 .«دادیو زحهت ببخشید چیز يهٌ بابت نرسی

 زد لب حالت يهان در ٍ بَسید را اراز صَرت انیری اقای

 !زحهتی چٌ نکردم کاری. نیکنو شخَاي فدات،-

 يستن اٍنجا يو اینا نانانو نیام حتها شیراز

 .بًت نیزنو سر

 .رسید نن بٌ نَبت باالخرى ٍ کرد تهام را نکالهٌ ننتظرم کلهٌ با اراز

  بَدم شدى صهیهی انیری اقای با رٍز چند این در

  ٍ بردم جلَ را دستو يهین برای

 زدم لب صهیهت اب ٍ دادم فشار دستو در را دستش

 !ببینو رٍ خانهتَن کٌ نداشتو ٍ این سعادت. بیارید تشریف خَنَادى با حتها-

 .ببینیهشَن اٍندید کٌ شیراز حداقل

 فشرد لب جَاب در ٍ داد سر ای خندى انیری اقای ٍ کردم ريا را دستش
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 !حتها حتها-

 .کردیو حرکت يَاپیها سهت بٌ انیری اقای از خداحافظی با

 .گذاشتو صندلی رٍی را باران

 .اند فرٍد شیراز فرٍدگاى در دقیقٌ پنج چًل از بعد يَاپیها

 .بَد صبح دقیقٌ پنج چًل ٍ یازدى ساعت

 .کردیو حرکت خرٍجی در سهت بٌ يا چهدان گرفتن از بعد. کردیو حرکت سالن سهت بٌ

 .بَدند ایستادى ننتظرنان سَشا ٍ یسنا فرٍدگاى از بیرٍن

 !باشد ناندى شیراز االن تا شاسَ کردم نهی را فکرش

 .کشیدم اغَش در را یسنا ٍ سَشا گذاشتو؛ زنین رٍی باران

 .بَد گاری رٍی يا چهدان گذاشتن نشغَل اراز

 زدم لب سَشا بٌ رٍ

 !باشی نَندى شیراز االن تا کردم نهی فکر-

  داد جَاب ساختگی لبخند یک با سَشا

 .برگشتو طًران رفتو-

 .زدم نی حرف باياش حضَری دبای داشتو کار اراز با

 !کرد نی صحبت حضَری باید کٌ باشد تَانست نی چٌ حرفش. شدم نگران کهی

  ٍ کردم ازاد را فکرم

 !نبَد باران از خبری انا کردم نگاى را اطراف

 !شد خالی دلو تٌ انگار

 گشَدم لب استرس با ٍ رفتو اراز طرف بٌ
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 !يست؟ تَ پیش باران-

 !داد تکان ننفی نشانٌ بٌ را سرش جدیت با اراز

 .بَد شدى اب زنین در رٍشن رٍز در انگار نبَد باران از خبری

 زد نی صدا بلند را اسهش ٍ کرد دٍیدن بٌ شرٍع ٍ کرد ريا را يا چهدان اراز

 باران؟-

 ! کجا؟ی بابا باران

 !باران

 !بَدیو کردى تند قدم اطراف بٌ يدف بی خیس يای چشو با یسنا ٍ نن

 !بکنو باید ٌچ دانستو نهی

 ! بگردم باید را کجا دانستو نهی

 کردیو تند قدم طرف بٌ باشد کردى پیدا را باران شاید کٌ ان خیال از کرد صدایهان سَشا

 زد لب نفس با سَشا

 !نشد؟... دا... پی-

  زد لب بَد شدى جهع يایش چشو در کٌ اشکی ٍ کالفگی با اراز

 !نٌ

 !نٌ

 !نٌ

 ! شدى اب انگار

 !گردیوب بازم باید

  کردم؛ نی  ارام را اراز باید انا بَدم ریختٌ بًو کانال
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 نالیدم بغض با ٍ گذاشتو اش نردانٌ ی سینٌ رٍی را دستو

 ...ارٍم اراز نیشٌ پیدا-

 دادم فشار يو رٍی را يایو چشو فریادش شدت از

 !نیشٌ پیدا کجا-

 !يست ٍسیلٌ نگٌ

 !داداشهٌ یادگار

 !کردم گهش چطَری رٍشن رٍز تَ

 .بَد شدى رگٌ دٍ فریاد؛ شدت از دایشص

 .کشیدم عقب را خَد کهی ترس از

 پرسید جدیت با ٍ برداشت قدم نا سهت بٌ اراز فریاد با فرٍدگاى پلیس

 !نیکشی؟ فریاد چرا اقا شدى چی-

 شد این خَاستار ٍ داد تَضیح پلیس برای را داستان تهام ٍ داد نشان را شناسایش کارت سَشا
  کنند چک ار يا دٍربین تا

 کرد نی نگاى را اطراف کالفٌ ٍ کشید نی صَرتش رٍی را دستش ندت تهام اراز

 .برٍیو يهرايش تا خَاست ٍ داد تکان نحتب نشانٌ بٌ را سرش پلیس نانَر

 !ديند نا نشان را يا فیلو تا برداشتیو؛ قدم حراست اتاق طرف بٌ

 ٍ گرفت قرار رٍیش بٌ رٍ اراز ٍ بَد نشستٌ نیز پشت کانل ریشی ٍ دیپلهات یقٌ با نردی
 .«کنید چک دٍربین لطفا شدى گو دخترم نیکنو خَايش اقا:»گفت

 کارت پدرشین؟ يستین؟ چیکارش شها:»گفت ٍ داد فرا گَش يایش حرف بٌ دقت با نرد
 «دارید؟ شناسایی
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 گشَد لب لرزان صدای يهان با ٍ خَاست را ندارک نن از اراز

 .کنید چک لطفا اقا. کردن قَت پدرش ٍ نادر عهَشو نن-

 .داد تکان سری ٍ انداخت ندارک بٌ نگايی نرد

 کالى با نردی کنو سکتٌ بَد نزدیک بَد رٍیهان بٌ رٍ کٌ ای صحنٌ دیدن با ٍ شد چک دٍربین
 !دزدیدى ارام خیلی را اٍ ٍ گرفت اغَش در را باران شدى پَشاندى صَرتی ٍ دار نقاب

 خَری خَد لب زیر طَر يهان ٍ کرد اتاق کردن نتر بٌ شرٍع ٍ گذاشت صَرتش رٍی را دستش اراز
 کرد نی

 !چطَر نبَد بًش حَاسو چطَر-

 !چطَر

 !کَبید نی صَرتش بٌ دست با ٍ

 .دیدم نی را اٍ استرسی ٍ عصبی اینگَنٌ کٌ بَد بار اٍلین

 !نداشت اٍ از کهی  دست يو خَدم حال

 !جَشید نی سرکٌ ٍ سیر نحل دلو

 پرسید زارا از پلیس نانَر

 نیستین؟ نشکَک کسی بٌ-

 .داد تکان ننفی نشانٌ بٌ سری اراز

 زد بیرٍن کاسٌ از يایو چشو سَشا حرف با انا

 !باشٌ نیها کار شاید-

 ناى نخَاستو بزنو حرف بايات تا شیراز بَدم اٍندى يهین برای کردى فرار زندان از پیش رٍز دٍ
 گذاشتو؛ يهین برای بشٌ خراب عسلتَن
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 !ازشیر برسید

  گذاشتو نیز رٍی را لرزانو يای دست

 !بَد شدى سخت برایو يو خَدم تعادل نگًداشتن دیگر برٍم حال از بَد نزدیک

 !بهانو پا سر اند؛ کهکو بٌ یسنا

 کرد زدن حرف ارام بٌ شرٍع لب زیر اراز

 !کشهش نی باشٌ اٍن کار اگٌ ٍای ٍای ٍای-

 با يایش چشو در ٍ برداشت صَرتش رٍی از ار اراز يای دست ٍ برداشت جلَ بٌ قدم یک سَشا
 !«پسر ببازی ٍ خَدت نباید االن اراز کنیو شکایت بریو باید:»گفت ٍ کرد نگاى جدیت

 .اند بیرٍن اتاق از ٍ کرد تشکر نانَر از داد؛ تکان نحبت نشانٌ بٌ سری اراز

 . شدیو ناشین سَار

 ! است خط پشت کسی چٌ ینیوبب بَدیو ننتظر يهٌ کرد؛ زدن زنگ بٌ شرٍع تلفنش اراز

 .گذاشت ایفَن رٍی را تلقن ٍ. کشید صحفٌ رٍی را دستش

 !اٍندن عسل ناى از باالخرى عاشق کفتر دٍتا کٌ نیبینو بٌ بٌ-

 !گذشت؟ خَش

 !زند نهی سینٌ در قلبو کردم نی احساس گرفتو؛ قلب تپش شد عَض حالو نیها صدای شنیدن با

 !تاس افتادى تپش بٌ ديانو در بلکٌ

 !بَدین؟ رفتٌ کَچَلَ خانو این با-

 !ارٍنیٌ بچٌ کٌ چقدرم

 کشید فریاد ٍ کَباند ناشین داشبَرد رٍی نحکو ٍ کرد نشت را دستش اراز

 !کشهت نی بخدا عَضی کشهت نی-
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 انداخت تنو بٌ ای رعشٌ اش خندى صدای ٍ بَد کردى پر را ناشین فضای نیها يای خندى صدای

 !شیرازی پسر باش ارٍم:»تگف جَاب در خندى يهان با

 !نیکنی؟ ترش چرا

 .ندارم کَچَلَ این بٌ کاری نن

 شها تا کنو نی بازی باياش ننو. يست نیگو نن کٌ جایی دالرام تَ بَدن دلیل فقط کَچَلَ این
 !برسید

 !رفقاش ٍ خَشگلٌ پلیس اٍن بدٍن

 .شهاس بَدن دلیل کَچَلَ این دالرام، ٍ تَ

 !نباشید نبَدنش دلیل شها

 .«رٍزخَش نیفرسو برات درسا

 !بَد سخت برایو باٍرش بَد شدى جهع يایو چشو در  اشک

 !شَیو نهی خالص نیها دست از نا چرا

 !شدم اشنا اٍ با ٍ دیدم را اٍ کٌ رٍزی بٌ لعنت

  بَد دادى تکیٌ ناشین داشبَرد بٌ را سرش عصبانیت از اراز بَد بریدى را انانو اشک

 !اندکَب نی داشبَرد بٌ نحکو ٍ

 !باشد ارٍم تا خَاست نی اٍ از لب زیر ارام ٍ بَد گذاشتٌ اراز کهر رٍی را دستش سَشا

 !شد؟ نی نگر انا

 !نبَد کنارش جانش ارام ٍقتی

 !کشید نی صَرتو رٍی ٍار نَازش را دستش ٍ بَد گذاشتٌ اش شانٌ رٍی را سرم یسنا

 زد لب ٍ شکست را سکَت سَشا



 www.Novel98.com 319               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 .بگیریهش بزنن ردش کنیو ينگيها بچًا با ادارى بریو باید-

 داد جَاب ٍ کرد نگاى سَشا بٌ نشستٌ خَن بٌ يای چشو با ٍ اٍرد باال را سرش اراز

 ! سَشا اصال-

 !اصال

 .بیاد بارانو سر باالی نهیخَاد دلو

 !حرفاس این از تر عَضی اٍن

 کرد اصرار دٍبارى ٍ کَباند فرنان رٍی را دستش سَشا

 !نیخَاد کٌ جای نیکشَنٌ رٍ شها دارى چرا ینیدٍن خَدتو نشَ بچٌ اراز-

 !داداش نکن خدا رٍ تَ بگیرى انتقام نیخَاد

  کشید فریاد رگٌ دٍ صدای با صَرتش در ٍ گرفت دستش در سَشا یقٌ اراز

 !سَشا نهیتَنو-

 !نهیتَنو

 !نیست؟ حالیتَن چرا

 !ننٌ جَنٌ شرفٌ بی اٍن دستٌ کٌ اٍنی

 !کنو ریسک نهیتَنو نن

 !نبَد بًش حَاسو کٌ کنٌ عنتل ٍ نن خدا

 !کردن گریٌ بلند بلند بٌ کرد شرٍع ٍ کرد ازاد را سَشا یقٌ ٍ کرد خو سَشا سینٌ در سرش

 !نشست دلو بر عالو تهام درد بَد؛ دردناک اش گریٌ انقدر

 !نیستو بشین نتحرک ای نردى کردم نی احساس

 !شکست نی را ناشین سکَت اش نردانٌ يق يق
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 !ننٌ جَن اٍن:»گفت نی لب رزی ارام گریٌ با

 !... «ننٌ جَن

  يا يق يق این

 ! شکست نی يو نرا دل

 !بَد شدى ناتَان اینگَنٌ االن ٍ بَد نن نرد اٍ

 کردنش ارام در سعی ٍ بَد اٍردى در حرکت بٌ اراز کهر رٍی را دستش کردنش ارام برای سَشا
 !داشت

 !دیدم نهی را لحظٌ این نیهردم کاش

 بَد دردناک برایو انقدر حالت نای در اراز دیدن

 !اند کردى خاک زندى زندى نرا انگار کٌ

 صحبت بٌ شرٍع ارانش با ٍ کرد صاف را اش شدى خو کهر ٍ گرفت را اراز افتادى يای شانٌ سَشا
 کرد

 !باش ارٍم اراز-

 !باشی نحکو باید تَ ٍضع این تَ

 جَاب در نحبت نشانٌ بٌ را شسر ٍ کرد پاک را صَرتش اشک اش نشکی پیراين استین با اراز
 .داد تکان سَشا حرف

 !کرد نهی پنًان را بَد گلَیش در کٌ بغضی این انا

 کاری گل رٍی راى از ٍ اٍرد حیاط در را ناشین سَشا شدیو خانٌ ٍارد ٍ ایستادیو خانٌ در نقابل
 .رسیدیو خانٌ حیاط بٌ تا کردیو حرکت خانٌ شدى

 .کشید تشصَر بٌ دستی ٍ نشست حَض لبٌ اراز

 !شَد ایند خَش چندان نٌ انیدی نا برای نیها پیام تا بَد تلفن بٌ نگايهان نا ی يهٌ
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 .کَبید نی ارام دستش کف بٌ ٍ بَد گرفتٌ دست در را تلفنش اراز

  زد لب جدیت ٍ انداخت جهع بٌ نگايی اراز

 !بفًهن چیزی فعال بابا ٍ نانان نهیخَام-

 !شدیو جهع نا خَنٌ. خَبیو بگید زدن زنگ اگٌ

 گشَد لب ارام ٍ گذاشت اراز شانٌ رٍی را دستش ٍ نشست کنارش سَشا

 .راحت خیالت-

 !انداخت راى بٌ دلو در عجیب ای دلشَرى اراز تلفن صدای

  زد لب ٍ اٍرد باال را سرش اراز

 بریو باید فرستادى ادرش-

 .دادم تکان فًهیدن نشانٌ بٌ را سرم

  تاداف راى بٌ ٍ شد بلند جا از اراز

 تنًا خَدم نیدم قَل. کجاست ادرس بگَ ننو بٌ اراز:»گفت ٍ گرفت دستش در را اراز دست سَشا
 !نفًهٌ کٌ نیام دیگٌ نسیر یٌ از اصال باشٌ فاصلٌ با کٌ بیام افتادید راى کٌ این از بعد ساعت نیو

 !«برید تنًا اینجَری نباید نیست درستی ادم اٍن

 ادرس ٍ داد نشان سَشا يای حرف تایید نشانٌ بٌ را سرش رفت ٍفر فکر بٌ ٍ کرد سکَت کهی اراز
 فاصلٌ کٌ بیا بعد خَنٌ، برسَن رٍ یسنا تَ يست شًر از بیرٍن:»گفت ٍ داد نشان سَشا بٌ را

 . بیَفتٌ

 !«نیست صد در صد کٌ نباشٌ تنًا شاید. نشٌ تَ حضَر نتَجٌ

 .شد جدا نا از" باشٌ" گفتن با سَشا

 .افتادیو راى بٌ نا ٍ شد دشخَ ناشین سَار اراز
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 !شد نی جهع يایو چشو در اشک اختیار بی

 !باشد اراز ٍ باران حافظ تا زدم نی صدا را خدا فقط دلو در

 يو را زدن حزف جرات ٍ بَدم ندیدى نظطرب اینگَنٌ را اٍ حال بٌ تا انداختو؛ اراز بٌ نگايی
  بگیرم سکَت رٍزى رسیدنهان تا دادم ترجیح نداشتو

 .  بَد شًر از بیرٍن قدیهی ای کارخانٌ رسیدیو نقصد بٌ ساعت یک از بعد

 .اند نهی يو صدایی نبَد انجا کسی. کردیو باز را خانٌ کار در يو با ٍ کردیو پارک را ناشین

 . داد جَاب نیها بَق تا چند از بعد ٍ گذاشت ایفَن رٍی ٍ کرد گیری شهارى را نیها شهارى اراز

 پیچید ٍحشتناکی طَر بٌ خانٌ کار فضای کل در صدایش کٌ کشید فریاد اراز

 !شرف؟ بی نرتیکٌ کجایی-

 !داشت را اراز کردن دیَانٌ قصد کٌ انگار داد؛ سر ای خندى نیها

  داد جَاب خندى يهان با ٍ

 !ٍکیل اقای باش ارٍم-

 !نهیادا شها بٌ ادبیا بی این

 !شرف بی نیگٌ بًت نیگردى بر فردا نیگیرى یاد نشستٌ اینجا بچٌ بعدم

 داد جَاب لرزید نی عصبانیت از کٌ صدایی با اراز

 ! لعنتی؟ يستی قبری کدٍم-

 !يستو دادی ادرس کٌ ای شدى خراب يهَن نن

 داد جَاب ٍ اند تلفن پشت از نیها پَزخند صدای

 !فردا؟ بذاریهش نیخَای نیگو-

 چیٌ؟ نظرت
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 !تری ارٍم يو تَ

 !بشکند بغضش نبدا تا گذاشت ديانش نقابل را دستش  ٍ داٍر پایین گَشش کنار از را تلفن اراز

 !کَتاى جا يهٌ از دستش ٍ بَد ناتَان

 !ببرد پیش را کاری تَانست نهی ٍ

 .کند کنترل را خَدش کرد سعی ٍ اٍرد باال را تلفن

 !کن تهَنش بازی نسخرى این-

 !بگیر ٍ نن بجاش ندارى گنايی يیچ بچٌ اٍن

  احهقو؟ نگٌ:»گفت ٍ داد سر کنندى دیَانٌ ای خندى نیها

 !چی؟ تَ کرد بازی یٌ نیشٌ بچٌ این با حداقل

 !«چیکار نیخَام رٍ تَ

 کشید فریاد قدرت تهام با ٍ داد دست از را کنترلش اراز

 !برگردٍن بارانو عَضی لعنتی-

 !نیشٌ اذیت تَ پیش اٍن بیهاری یٌ تَ

 داد جَاب ٍ زد دار صدا نیشخندی نیها

 !کن التهاس-

 !کند نی تالفی اراز سر نرا کار شد نهی  باٍرم

 زد لب ارام صدای با اراز

 !کنو نی التهاس-

  زد فریاد ٍ کَبید دیَار بٌ را اش شدى نشت دست اراز ٍ کرد قطع را تلفن

 !کحافت لعنتی-



 www.Novel98.com 324               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 گشَدم لب بغض با ٍ گذاشتو اش شانٌ رٍی را دستو

 ...ارٍم اراز-

 !برگشتیو اٍ سهت بٌ نا دٍی ير ٍ خَردم را حرفو نیها صدای با

 .بَد شدى عَض چقدر اند؛ نی پایین يا پلٌ از لبخند با

 !تراشیدى سری ٍ کانل ریش

 !بَد چاقَ بخیٌ خط دستش رٍی

 زد لب تهسخر با

 !ترسٌ نی بچٌ نزن داد-

 اراز سهت بٌ را تیر يفت ٍ اٍرد در کهرنش پشت از را اش اسلحٌ نیها کرد؛ تند قدم طرفش بٌ اراز
 !گرفت

  نیبینی؟:»گفت ٍ کرد نگاى اراز يای چشو در جدیت با نیها ٍ ایستاد حرکت از اراز

 !کنی کاری نهیتَنی ٍقتی بدیٌ حس چٌ

 !بفًهی نزش يو تَ خَاس دلو

 !«چشیدم نی رٍ نزش تهَم سال یک نن چشیدی؛ رٍ بد نزى این ساعتٌ چند حاال تَ

 کشید فریاد ٍ زد حلقٌ يایش چشو در اشک ٍ انداخت پایین را سرش

 زندان، تَ نن کردین نی تجربٌ رٍ عشق دیگٌ يو پیش داشتین شها کٌ ای لحظٌ يهَن درست-
 !سرم بٌ بَد زدى خَدکشی فکر

 !کرد گریٌ اغَشش در ٍ ترسید باران فریادش شدت از

 !بیاٍرد باران سر بالیی ٍ شَد تحریکش باعخ کٌ بزنیو حرفی تَانستیو نهی بَد؛ رٍانی بیهار اٍ

 کرد زدن حرف بٌ شرٍع ارام صدایی با ٍ اند حرف بٌ ارىدٍب
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 !بهیرم نیخَاست دلو نیست پشتو کس يیچ فًهیدم ٍقتی-

 ! کردید نابَد زندگیو

 !کردید خراب جَنیو

 !کنید زندگی راحت اینجَری ذارم نهی

 !يو از نیکنو جداتَن:»گفت ٍ شد خیرى نن يای چشو در ٍ گرفت اراز سهت بٌ را اش اسلحٌ

 !« کشیدم  چی نن بفًهین تا

 . کردم تند قدم اراز سهت بٌ برید را انانو اشک شلکیش صدای با

 !بَد خَن در غرق پایش ٍ افتاد زنین رٍ اراز

 !بَد خَردى پایش بٌ گلَلٌ

  شلیک صدای از بَد شدى سخت برایش کشیدن نفس گریٌ از باران. بَد بریدى را انانو يق يق

 !بَد ترسیدى شدت بٌ

 زد نی صدا را اراز اش کَدکانٌ لحن يهان با يایش گریٌ نیان ٍ

 ...بابا-

 نن از کاری يیچ ریختو اشک ٍ کشیدم صَرتش بٌ را دستو ٍ گذاشتو پايایو رٍی را اراز سر
 !بَد افتادى زنین رٍی نقابلو ام زندگی ٍ نبَد ساختٌ

 کرد زدن حرف بٌ شرٍع درد از پر ٍ ارام صدایی با اراز

 !بچست یٌ فقط اٍن نکن ترسٌ نی شلیکت صدای از اٍن کحافت-

 !نگًدار ٍ نن برى بچٌ با دالرام بذار

 !بَد انانو بی يای گریٌ خالف بر دقیقا اش خندى کٌ داد سر ای خندى دٍبارى نیها

 برى؟ بذارم کجا-
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 !ببینٌ رٍ تَ نردن قرارى تازى

 .کنارشو نن بهیر راحت تَ نترس

 !دادم يو حالی یٌ بًش بدا شاید

  بَد شدى خَنی تهام پایش ٍ بَد گذاشتٌ پایش رٍی را دستش اراز

  زد داد بلند ٍ کشید فریاد حالت يهان در

 !پست شرف بی-

  گرفت نحکو را دستش ٍ گذاشت زنین رٍزی را باران نیها

 !«طرف این بیا:»گفت ٍ کرد اشارى نن بٌ اسلحٌ ٍ بَد نا سهت بٌ ينَز اسلحٌ

 .نداشتو را شدن بلند قصد نن ٍ بَد گرفتٌ را دستو اراز

  زد فریاد را اش خَاستٌ دٍبارى نیها

 !طرف این بیا نیگو-

  ٍ کشیدم بیرٍن دستش از را دستو اجبار بٌ نن ٍ گرفت تر نحکو را دستو اراز

 !کردم حرکت طرفش بٌ ارام، يایی قدم با ٍ شدم بلند جایو از

 حتی ٍ پلیس ادارى در کٌ ادنی ان حتی دنبَ پیش سال چند نیهای نیها، این ایستادم؛ نقابلش
 !نبَد دیدم يو دادگاى

 !نبَد ادم دیگر گفت شَد نی جرات بٌ

 !بخَانو تَانستو نی يایش چشو ٍ نگايش از را این

  کشید نحکو ٍ گرفت دستش در را نَيایو

 !پرید بیرٍن ديانو از اخ

 غرید ٍ اٍرد گَشو کنار را سرش
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 !کن نگاش-

 !کنی نگاى ٍ جنازش باید دیگٌ دقیقٌ چند تا کن نگاش خَب

 !کرد پرت اراز سهت بٌ نرا

 زدم فریاد گریٌ با ٍ انداختو اراز رٍی را خَدم اند طرفهان بٌ ٍ

 !نحالٌ-

 !بزنی دست بًش حتی ذارم نهی بکشی ٍ نن باید اٍل

 زدم نی فریاد اند نی سهتهان بٌ کٌ قدم ير با بَدم دادى دست از را خَدم عادی حالت

 !نیا جلَ-

 !لعنتی نیا جلَ

 .داشت نی بر تر نحکو را يایش قدم يایو فریاد بٌ تَجٌ بی

 .دیگر طرف کرد پرت نرا ٍ گرفت را دستو

 !گرفت اراز  پیشانی سهت بٌ را اسلحٌ کحیفی لبخند با

 شد؛ خیرى نن بٌ ٍ

 !پیچید گَشیو در شلیک صدای

 .شد تار دیدگانو ٍ

  بَدم؛ غذا پختن نشغَل اشپزخانٌ در

 سر پشت را حَض ٍ باغچٌ کردم؛ حرکت در سهت بٌ ٍ اٍردم در را بندم پیش اند؛ در صدای
 کردند بازی بٌ شرٍع ٍ شدند خانٌ ٍارد باران ٍ سپًر کردم باز را در ٍ گذاشتو

 .بَد کردى پر را حیاط فضای کل يایشان خندى صدای

 زدم لب ٍ رفتو باران سهت بٌ
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 کجاست؟ بابات نانان، باران-

 داد پاسخ اش کَدکانٌ لحن يهان با

 .نیاد دالٌ بابا-

 گشَدم لب ٍ انداختو گَش پشت را سفیدم نَی از نخ چند ٍ دادم تکان را سرم

 .انادست نايار بشَرید رٍ صَرتتَن دست بیاید-

 .کشید فرضی يای خط زنین رٍی پایش با اراز يهانندى ٍ انداخت پایین را سرش باران

 !است جدیدی کاری خراب ديندى نشان کار این دانستو نی

 نها دندان لبخندی با ٍ شدم خو سهتش بٌ ٍ گذاشتو يایو زانَ رٍی را دستو ٍ رفتو طرفش بٌ
 !«کن تعریف خَب،:»گفتو

 داد جَاب کرد نی بازی يایو لب با کٌ طَر يهان ٍ گذاشت صَرتو رٍی را کَچکش يای دست

 .خَردیو پیتزا رفتیو نا-

 نن بٌ خجالت سر از لبخندی ٍ گرد يای چشو با ٍ داد باال را يایش ابرٍ حرف این گفتن از بعد
 .شد خیرى

 جَنتَن نَش:»گفتو ٍ کشیدم را سفیدش  لپ ٍ زدم لبخندی باران جَاب در ٍ کردم صاف کهر
 .«داخل بریو بیاید عزیزم

 .شدیو خانٌ ٍارد باران ٍ سپًر با

 نگاى اینترنت در سَشا ٍ خَدش برای ازدٍاج حلقٌ يای عکس ٍ بَد نشستٌ نبل رٍی یسنا
 .کرد نی

 اندم حرف بٌ ٍ کردم بزرگ را يا عکس از یکی دستو با ٍ نشستو کنارش

 .یسنا خَبٌ خیلی این-

 «يستی؟ راضی تَ االن یعنی دلی؟ خَبٌ ازدٍاج:»گفت لبخند با ٍ انداخت نن بٌ نگايی یسنا
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 اندم حرف بٌ ٍ گذاشتو پایش رٍی را دستو ٍ کردم باریک را يایو چشو

 !تًش یعنی این نیکنو خَشبختی احساس ٍاقعی نعنای بٌ االن نن-

 سالٌ، شیش ٍ چًار فسقلی بچٌ دٍتا شدى نا عشق نتیجٌ ٍ

 .باران ٍ سپًر

 داد جَاب ٍ زد برقی يایش چشو کرد؛ يایو چشو بٌ نگايی

 !نیشیو؟ شها نحل يو نا یعنی دلی-

 !داشتین داستان خیلی شها البتٌ

 ببری؟ یاد از پیش سال چًار اتفاق تَنستی

 کردم صحبت بٌ شرٍع نها دندان لبخند با ٍ کشیدم کهرش بٌ دستی

 !تازى نیشید ترم خَشبخت شها برم قربَنت ارى-

 .پیشٌ سال چًار برای نیگی کٌ طَر يهَن پیش، سال چًار اتفاق

 .دارم ناتی تصَیر نَقع اٍن از

 بَد گرفتٌ اراز سهت بٌ رٍ اسلحٌ یادنٌ فقط

 دٍید طرفو بٌ سَشا ٍقتی ٍ این کرد شلیک نیها طرف بٌ کٌ بَد سَشا انا اٍند شلیک صدای
 !فًهیدم

  برد خَدش با اراز اٍند اٍرژانس بعدم

 !نیدٍنی کٌ بقیشو ٍ

 سرنَشت بد بازی بازیچٌ، اٍنو يرچند. شد برداشتٌ زندگیهَن سر از نیها نحس سایٌ خدارٍشکر
 بَد،

 !باشٌ ارانش در رٍحش دنیا اٍن داقلح نیخَام ٍقتا بعضی
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 بَد گرفتٌ غو رنگ کٌ نگايی با یسنا شد؛ خیس يایو گَنٌ اتفاق ان یاداٍاری از ناخداگاى
 !«کنو ناراحتت خَاستو نهی بخدا ببخشید:»گفت

 دادم جَاب ٍ دادم تحَیلش باز لبخندی ٍ کردم پاک را يایو اشک

 !نباش ناراحت خَبو، نن عزیزم نیدٍنو-

  نیستو؛ ناراحت کٌ شَد نطهئن تا بَسیدم را شصَرت

 زد زنگ سَشا راستی:»گفتو حالت يهان در. برداشتو قدم اشپزخانٌ سهت بٌ شدم بلند جایو از
 !اینجا نیارنش نانان دنبال نیرم گفت

 يو بارانا کنو فکر. باشیو جهع يو دٍر يهٌ شب تا بیان کٌ دادى خبر يو اراز بابای نانان بٌ گفت
 .«شدى تنگ براش دلو بیاد

 نردنٌ خَنٌ خَبٌ حاال:»گفت نی جَاب در کٌ شنیدم نی را یسنا صدای شدم؛ اشپزخانٌ ٍارد
 !«خَدنَن خَنٌ حال بٌ ٍای نیکنٌ؛ دعَت نًهَن اینجَری

 !اندند نی يو بٌ عجیب یسنا ٍ سَشا خندیدم، ارام

 . انداختو  قیهٌ خَرشت بٌ نگايی

 .زدم يو را خَرشت کهی

  اند خَدش از زٍدتر يو باز تلخش عطر بَی

 اٍرد گَشو کنار را سرش گذاشتو اش نردانٌ يای دست رٍی را دستو کشید؛ اغَش در نرا پشت از
 کشید؛ نفس ٍ

 .بَد بند اٍ يای نفس بٌ نن نفس

  ٍ خَردم را لبخندم انا اند؛ لبو رٍی لبخندی

 زدم لب ناراحتی با

 !کنو؟ چیکار قیهٌ يهٌ این با نن حاال اراز؟ گرفتی پیتزا چرا-
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 داد جَاب ارام ٍ برد فرٍ گردنو در را سرش

 !بخَرم خَدم ٍ خانهو يای قیهٌ يهٌ کٌ این برای-

 

 پایان

 

  رنگ  بی پاییز

 انیری ادرین :نَیسندى

   رنگ  بی پاییز رنان خَب

 .باشٌ گرفتٌ قرار دٍستان شها پسند نَرد انیدٍارم. رسید پایان بٌ خَبش يای اتفاق ی يهٌ با

  ٍ کردید يهرايی اینجا تا ٍ نن کٌ نهنَنو

 .خَندید ننَ ذين يای خطی خط

  ٍ شد کشیدى زحهت سال یک رنان این برای

 .باشید داشتٌ دٍسش ٍ باشٌ نشستٌ دلتَن بٌ انیدٍارم يهین برای

 .کنو نی خَايی عذر خَبان شها از داشت کهبَدی رنان اگر ٍ

 .کردن تشَیق ننَ ٍ اٍندن جلَ نن پای بٌ پا کٌ عزیزم نادر از کنو نی تشکر

 کٌ نحبتی انرژی ٍ يا تشَیق ٍ ٍقتش بی ٍ ٍقت يای حهایت بابت انیری حسین عزیزم برادر از ٍ
 .داد نی نن بٌ

 .کرد تشَیق نَیسی رنان سَی بٌ رٍ نن انیری الًام نازنینو خَاير يهچنین ٍ

 .کردند حهایت ينر بٌ عشق با ننَ کٌ پاییز نحلِ  ِپ  کادر بچًای از نیکنو تشکر

 "باشید( ابًام پس در عشقی) جدید رنان ننتظر"
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 .انیری ادرین :شها دار دٍست

 

 زیبا رنان این نَشتن بابت عزیز انیری ادرین :از  تشکر با

 کنید نراجعٌ 89ناٍل  سایت بٌ بیشتر يای رنان دانلَد برای

ComwWw.Novel98. 

 

 رنگ  بی پاییز:  رنان نام

 انیری ادرین ::  نَیسندى

 89 ناٍل: آرایی صفحٌ ٍ طراحی

   wWw.Novel98.Com:  سایت آدرس

 https://telegram.me/novel98  کانال :  آدرس

 https://www.instagram.com/novel98_official پیج اینستاگرام  :

  

http://www.novel98.com/
http://www.novel98.com/
http://www.novel98.com/
https://telegram.me/novel98
https://www.instagram.com/novel98_official


 www.Novel98.com 333               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 
  89 کتابخانه مجازی ناول 

www.novel98.comhttps:// 

  https://telegram.me/novel98 

. 

https://www.novel98.com/
https://www.novel98.com/
https://telegram.me/novel98

