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 (sevin-)سヱین

 ...دュ پヤه هゅ مゅمゅنュ بゅ ماヱ ベایسゅده بヱد ヱ دست به کمر نگゅهュ میکرد...رヱی نرده هゅ نشستヱ ュ سر خヱردュ پゅیین

 به پヤه ی اヱل که رسیدュ پریدک پゅیین ヱ یه مゅچ گنده رヱی لپ نشヱندュ...جیغ زد:

 سヱیـــــــــــــــــــــــن-

-ュعشق ュنヱج 

 برヱ گمشヱ فقط...-

-...ュچــشـــ 

 بゅی بゅی کردヱ ュزدュ بیرヱن...

 یヱヰ دیدュ صدای در اヱمد..برگشتヱ ュ بゅ تバجゆ مゅمゅنヱ نگゅه کردュ...یヱヰ جヱヤ اヱمد ヱ کヱبヱند تヱ گردنヱ ュ گヘت

 من گヘتュ بری تヱ بゅید بری؟....-

 خゆ حゅا مゅدر من چرا میزنی؟...-

ュتヘگ ヱ ュش کردヤبغ ュگرفت..محک ュبغض ュبغض کرد..من ヱヰی 

 مゅمゅن جゅن قربヱنت برュ...آقゅی حゅمدی هست دیگه نگران نبゅش..زئد به زئد میュゅ میبینمت...-

 اخه چجヱری بزارュ بری..اگه بری دیگه صدای مゅ تヱی خヱنه در نمیゅد..فقط تヱ بヱدی که مゅرヱ میخندヱندی..-

 ュ دیگه مゅدر من..ایشش...تヱ یه کヤمه بگヱ دلقک-  

...ュدヱده کرده بゅآم ヱهمه چیز ر ゆدیش...ュچک کرد ヱر ュکゅس ヱ ュز کردゅب ヱر ベヱت..در صندヘیی گゅبゅب ヱبر ヱ اخمی کرد 

ュتヘگ ヱ نゅمゅسمت م ュبرگشت 

من که دیشゆ بゅ بゅبヱ ゅ سヱرین خدافظی کردュ..بゅزュ زنگ میزنュ بヰشヱن..مゅمゅن مراقゆ خヱتヱن بゅشین...بヰمヱن هュ سر -
 بزنین...

ゆ خヱدتヱن بゅشین..آقゅی حゅمدی گヘت آپゅرتمゅن خヱدشヱ براتヱن گذاشه...آدュ بدی هュ تヱی ゅشه دخترュ...مراقب-
 سゅختمヱنشヱن نیست...بゅزュ میگュ اگه چیزبدی دیدین بگین یه خヱنه دیگه بگیریュ براتヱن..

ュتヘر گヱن طヱهمヱ ュسش کردヱب ヱ شヤبغ ュپرید 

 زن بیرヱن..چشュ مゅمゅن خヱشگュヤ..حゅا خヱبه مゅ چゅヰرنヘر رヱ نندا-

 بバید نیستش..برヱ دیگه تヱهュ..بچه هゅ رヱ هュ بゅید سヱار کنی..-

 دقیقه خدافظی بゅ مゅمゅن راه افتゅدュ..خゆ اヱل از همه بゅ عرض ساヱ ュ خسته نبゅشید خدمت فضヱان گرامی.. 01بバد از 

..ュر هستヰین بزرگヱ01بنده س  ヱسنسش رゅلیس ベヱف ヱ بزرگ تره ュدヱکه از خ ュله..یه برادر دارゅداره میگیره..س 

 رشته من ヱ سه تゅ از دヱست هゅی صمیمیュ که مثل خヱاهر همدیگه هستیュ مバمゅریه..

فヱت شد ヱ هممヱن دپرس بヱدیュ..دヱبゅره ..یکی از همヱن چゅヰرنヘرمヱن..ی پشت کنکヱر بヱدیュ..چヱن مゅدر مゅهینیه سゅل
 خヱندیヱ ュ که این بゅر شیراز قبヱل شدیュ..هر چゅヰرنヘرمヱن...ذベヱ زده به خゅنヱاده هゅمヱن 



 ュمدی هゅی حゅن پیدا کنه..آقヱرمゅنه بヱت کع خヘش گゅبه یکی از دئست ヱ ا کردヱدش قبバلی بヱ..ت کردヘلゅل مヱا ゅبゅتی..بヘگ
اریュ راه میヱفتیュ که بریュ دانشگゅه..قرار بر این شد که من مゅشین ببرヱ ュ خヱنه خヱدش رヱ بヰمヱن داد..مゅ هュ امرヱز د

 ...بバدا سヱرین که داداشュ بゅش ..بゅ مゅشین دلینゅ بیゅد اヱنجヱ ゅ بバد بゅ هヱاپیمゅ برگرده

...چヱن اگه ュینیヱ خヱنه رヱ بب ュیبخر لیکه ヱسュ ゅیمرداده ヱ قراره که مゅ زヱد بر یگرمه...اخرا یپヱヱف...تヰرانュ حسゅب
ヱ بベヱ  سゅدュیヱا نゅیا ゅنゅیخヱنه دا ی....جュヱヤیبکن یکゅر ュیتヱنستینم ュیخヱاستینبヱد که م یزیヱ خヱنه اヱن چ ュیرفتیه اخر مهヘت

دردヱنه مゅمゅن ヱ  زیسゅله...تک فرزند ヱ عز 01زند... ゅنゅیکنュ...دا یرヱ مバرف گهیسه نヘر د نیرزدュ...خゆ بزا
حرف زدن بゅ  سゅدュیشدヱ ヱ ュا ゅدهیاヱمدن...پ رヱنبی مゅمゅنش ヱ خヱدش بバدشュ( ゅ勦نゅی)دا ییبゅبゅش...در بゅز شد ヱ سゅک دا

ヤک ュنヱله...اゅد یخゅدش راه افتバب ヱ رش کردゅヘیسュشゅک هیمن  نی...مヱزヱد یسヱن از نظر  بヱرمヘرنゅヰهر چ ゆخ ヱ
اف  یکゅرخヱنه اュ د ییدا یداشت ヱ بゅبゅ یمن شرکت سゅختمヱن یبه بゅا بヱد...بゅبゅ یخゅنヱاده هゅمヱن عゅل یاقتصゅد
چゅヰر نヘرمヱن من ヱ  نیبヱد...از ب کیمن شر یهュ بゅبゅش بゅ بゅبゅ یداشت ヱ دل نیمゅش شگゅهیهュ نمゅ نیمゅه ی..بゅبゅ..یسゅز
 ゅبヱنیهر کدュヱ از خ یتヱ یバنیچゅヰر راه بゅهュ فゅصヤه داشت... هی...خヱنه چゅヰر نヘرمヱن ュیヱدب یمیبゅ هュ صم یヤیخ یدل
ゅر راه  یهゅヰن چヱد...پ هیاヱن بヱنمヱیچیدュد ヱچه دل یتヱیا یکゅنヱヤا ی...جヱ نヱنشヱیخュدゅس ヱ ز شدゅقع در بヱن مヱهم...
ست نش یصندベヱ گذاشت ヱ بゅ انرژ یヱجヱヤ...سゅکش رヱ ت یヱ من ヱ دل شستنیپشت م نیヱ مゅه ゅنゅی...دارヱنیاヱمد ب نゅیدل

 ヱ شرヱع کرد حرف زدن..

- ゅستヱبه د ュکヤیساااام ...ュヤچ ヱ خل 

 گヘتュ من

 منゅسゆ خヱدュ.... کهیساュ به ت -

 گヘت ییدا

-ヤیعュچ ک ュسا ヱرژ م هیゅیدل یزنیش... 

 ...نیکن ینطヱریبゅر من خヱدمヱ زدュ تヱ شゅرژر شمゅهゅ ا هی -

 ؟یذベヱ دارュ...شمゅهゅ چ یヤی...من خیخیحゅا ب-

ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 ...ュیجゅ نبヱد هی ییاره...تゅحゅا چゅヰرتゅ یヱاا -

ヱヤه یجゅنه مヱیا نیخゅا نヱیュدゅهسゅم ヱ ز شدゅکه در ب ュزد ベヱب ゅتヱش  یب نی...دゅبゅب ゅره بゅبヱد ュارد شد...فک کنヱ هヤصヱح
 ...بゅ اخュ گヘتュییدا شیヱ نشست پ نیدعヱاش شده...چمدヱنشヱ گذاشت پشت مゅش

-ヱヱヱیهヱعم ヱیی...سامت ک... 

 زد تヱ شヱنشヱ گヘت ییداد که دا یحヱصヤه سام یب

 آزاد یآゆ هゅ یمゅه یتر بヱد نیکه سنگ یگヘتیاگه نم -

 .اعصゆゅ ندارュ.. نیاه بچه هヱ ゅل کن-

 بزن ضبطヱ. ی...دلشヱバریب ی...هゅپヱیبヱゅ...غヤط کرد ュینیب نیشیب -من

 به خヱدش گرفت ヱ گヘت یمتヘکر ゅفهیق نゅیدل

 بزن زنگヱ؟ گنینم ゅنゅیامュ...اح-

 دراد... نهیبب تヱنهینم یحゅا عヱضش کردュ تゅ چش هرک -

 ...ュیانسゅن کرد زمヱیعز یتゅ هゅپュ ヱیگヘت یヱر یانقدر در خاصه

ゆا خ パسرا ュنیبر ゅتヱد 



 اس...امゅ خرخヱن.. هیتر از خヱدش داره که مثل خヱدمヱن پゅ کیخヱاهر کヱچ هیسゅله... 01راد... نゅیدل

 سین فیبゅ پدر ヱ مゅدرش رد ゅدیخゆ ز یهュ تک فرزند هستن...ヱل شヱنیسゅله...ا ゅ...01نتید نیمゅه

 

ゅقت تヱبحث ز ی ヱ ش جرゅهゅب ュد هヱنش زنده بゅمゅدیمゅ نش نゅمゅکه م ュش خط خطستیداشت...اانゅبゅب ゆゅتر شده  ی...اعص
 ...کننیبゅهュ دعヱا م شتریヱ ب

هュ حرف  ی...هرکュیی...آخ من قربヱن خヱدمヱن برュ که چゅヰر تゅ داف به تمュゅ مバنゅゅفهیسراパ ق ュی...بریخیرヱ ب نゅیا حゅا
 ...ابرヱهゅیآب...چشمゅ سبز ی...لبゅ قヱヤه اュیهュ بヱد هیشب یヤیخ ی...من ヱ دلرنگی چشゅ هممヱن...بヤヤヤバه....匣بزنه خره

هュ مヱهゅ  یی...لبゅ غنچه...دایهュ مヱهゅ بヱヤند...چشゅ آب نی...مゅهヱدمヱنヱاسه خ ュیبヱد ی...ژژژヱヱヱヱنیکمヱن...مヱهゅ قヱヰه ا
ゅم ヱهیت ゅنیز یهヱه ا یتヱヰق ヱیヤعس ゅه ای...چشヱヤق ゅف...چی...لبヱヱヱヱیهست ی...اュ د ゆخ...ゅهゅر گهیمバفیت  ゅبسه...ت

هヱ  ゅنیゅر دادن پدال گゅز رヱ نداشتュ...گشنمヱن هュ بヱد...بنゅ بر شヱاهد...هر جゅ کゅمفش ینゅ گهیاصゅヰヘن بکゆヱ رفتュ که د
جゅده  یته مゅヰ گهی...خاصه دنュیبب ヱنیکゅم هی...غذا خヱشمزس...منュ مثه اسکヱا نگゅه به رستヱرانゅ کردュ که سنیヱا
که  زدュ چیپ هی...ュیشد ゅدهیヱ پرفتュ اヱنجゅ...پゅرک کردュ  یجヱヤ رستヱران خヱرد...بゅ شゅد ヱنیکゅم هیکه چشمュ به  ュیبヱد

ゅره هヰیم ゅاخم ヱ صدا داد ュا یدل یکمر...ュه ヱران  یشیرفت تヱبه سمت رست ヱ ュدرست کرد ヱمゅهヱم ヱ ュتヘگ
خヱش  ینه...بゅ ヱرای اヱن از...نه اヱنゅ نه 匣اヱمد که نگヱ...نه اقゅ یゅریخヱش  یبヱ هی ュیرفتヱ...ュارد که شد

ヱمد ا رسヱننشستュ که اヱن سه تゅ هュ نشستن...تゅ گゅ زیم هی...رفتュ پشت شی...اゅر؟ی شد هュ پسر اخه 匣 هیکبゅاااゆ...چ
 ヱ گヘتュ ییسゅヘرش دادن...رヱ کردュ سمت دا نヱیکبゆゅ سゅヘرش دادュ...اヱن سه تゅ هュ هم عیسر

 پشت فرمヱن... نیجヱنュ...من خستュ...تヱ بش ییدا-

ヱشゅاست چ دیکش اخمヱخ ヱ ュه ヱدل یزیت ヱ ه یبگه که منゅم ヱت کی نیヘیصدا گュ 

 تゅ خヘت کنュ... ییبگヱ دا گهیبゅر د کیヱ کヱفت... ییヱ زهر مゅر...دا ییدا-

رヱ گヘته بヱد که هممヱن حヘظ  نیخنده...انقد ا ریز ュیزد مヱنییهر چゅヰرتヱヰ ゅی...کردیگشゅد شده نگゅمヱن م یبゅ چشゅ ゅنゅیدا
ل شمゅ د گュیم یگریج هیتヱ...اقゅ  ختنیر گریکه در بゅز شد ヱ چゅヰر تゅ ج ュیدیخند یا قهیده دق هی...خاصه ュیشده بヱد

 که کنゅرュ نشسته بヱد انداختヱ ュ گヘتゅ ュنゅیدا یخヱدمヱ رヱ یبヱدنゅااا...تゅ چشュ بヰشヱن افتゅد الک گری...جیشنヱیم

 ...ゅدیم گریج یمنヱ که بヱ یگیب یی: دامن

ゅرد به  بヱخ ュچش ュند شدヤب ゅکرد...ت ュفゅص ヱ ュسر ヱنیکیخنده زد تヱم ش ュゅزخنده نگヱپ ゅنکردیکه ب ュک ュی...منゅュردヱ  ヱ
 یکیرفت کنゅر  عیطرفه...سر ヱヱنهی...فکر کرد بゅ ددیヱ چشゅمヱ چپ کردュ...بدبخت پسره گرخ رヱنیزبヱنمヱ دادュ ب

 دههیمゅ...اヱن پسر گرخ یکنゅر زمی...نه کنゅر اヱن 匣اヱمدن کنゅر مゅ نشستن...اقゅ نه شヱنیی...هر چゅヰر تゅسゅدیヱا گشヱنید
رفت اヱنطرف نشست...بدبخت رヱح از تنش جدا شده بヱد...گゅرسヱن سゅヘرششヱن رヱ گرفت که اヱنゅ هュ کبゆゅ سゅヘرش 

 ュیمゅرヱ اヱردن که شرヱع کرد غذای...勵دنگ حヱاسュ اヱن طرف بヱدا!!! شیش نیاگه فکر کن نیヱنیدادن...مد
ヘتュ گ نیدیبヱد...د یانقدر خヱردュ...عゅل ュدیبヱد...ترک یبヱد..آخ چه کبゅب یچه کبゅب یبヱد...ヱا یکبゅب هخヱردن...اヱف چ

به  نی...عババع شمゅ غヤط کردヱヱنهید نیبگ ی...هヱヱنهید نیبگ نیرヱ بゅز کن شتヱنیشمゅهゅ ن ی...هرنیبد نم یجヱ ゅنゅیکゅم
 ...کنュیم فیتバر ゅیヱاسه ک مヱیندگ...منヱ بゅش دارュ داستゅن زششی...اتゅیترب بی...�ヱヱنهید نیمن بگ

 چرا گヘتュ دュیヱ نヰヘم ゅنゅیبرگشتュ سمت دا تیکヱبヱند پس گردنュ...بゅ عصبゅن یکی ヱヰی

 ه؟یچه طرز رانندگ نیا -

ュران پ صداヱرست ヱمدیچیت ュهゅنگ ゆجバت ゅب...ゅبرگشتن سمت م ゅر تゅヰن چヱت یی...داکردنی...اヘگ ゆجバت ゅب 

 کردュ؟ یرانندگ یمن ک -

ゅیکه م یلحن بュاستヱخ ュتヘگ ュدرست کن ヱحرفم 

 بヱد... یپیاشتبゅه تゅ دیعバع...ببخش -



 دヱبゅره گヘت ییدا

 که... ینکرد پیتゅ یاحمق تヱ حرف زد -

 بگュ؟...اهゅ چی..匣*دュیبゅز ر اヱا

 ...نهی...رسュ زمヱنه همستیمن ヱ تヱ ن ریتقص -

 گヘت رتیبゅ ح ییدا

 به رسュ زمヱنه داره؟.... یچه ربط ی...رانندگ؟یخヱب نی....سヱزیامゅمزاده کゅمب ゅی -

ュ بヱدن...برگشت نیヱ مゅه نゅی...به گرヱه اヱل نگゅه کردュ...دلگهیگرヱه د هیگرヱه بゅا رفت ヱ پشت بندش  هیخنده  یصدا
...بゅ اخュ رヱ دنیشنیراحت م نیبヤند بヱد ヱ رستヱران خヱヤت...برا هم مهین هیدュヱ که پسرا بヱدن...صدامヱن  یسمت صدا
ュتヘبه پسرا گ 

 ...ن؟یخندیچتヱنه شمゅهゅ؟...چرا م -

 بヱد بゅ خنده گヘت دهیپسره که گرخ همヱن

 ...نی...شمゅ ادامه بددュیخدا ترک ی...ヱاュیخゅنュヱ...مゅ بゅ شمゅ نبヱد یچیه-

ゅسمت دا بدبخت ュدن از خنده...برگشتヱد شده بヱب ییکب ヱی ュتヘگ ゅنヱجه به اヱت 

 ...دیشیم یرانیجヘنگ ا ゅسریکه بゅعث انقراض  نییشمゅهゅ نی...اهゅ...همگヘتュ؟یم یداشتュ چ -

 بヤند گヘت یبゅ صدا ییدا ヱヰی...ヱمدیدر ن یشکیه یهمشヱن سゅکت شدن...صدا ヱヰی

 ست؟یکه ن یرانیا ヱزپヤنگیمنظヱرت  ゅنゅیاح -

 نゅیヱ دل دنیکヱبیم زیم یسه تゅ خل رヱبرュヱ...پسرا از خنده رヱ نیپسرا ヱ ا ی...البته از صدادیکل رستヱران ترک ヱヰی
 گヘتュ یمゅنند غیج ی...بゅ صدانیافتゅده بヱد رヱ مゅه

 بسه... نیشیاشتبゅه کردュ...اان شヱヤار ازュ م هیخゆ حゅا...من  -

 گヘت دههیهمヱن گرخ ヱヰی

 بヰمヱن... دهیجヘنگ هست...شヱヤار م ゅسریاگه ازュ شد  -

 ヱ گヘت دههیتヱ سر گرخ دیاز اヱنゅ کヱب یکی ヱヰی

 ...دュیبسه دلュ درد گرفت انقدر خند یسゅم -

 بヱد... یجゅن سゅم دهی...پس اسュ گرخعバع

 ヱ گヘتュ دهیگرخ یرヱ کردュ سمت سゅم ヱヰیکردヱ ュ صゅف نشستュ... یشیا

 ...؟نیدادیاصن شمゅ چرا به حرف مゅ گヱش م-

ゅدل نیا 4ب ュیحرفゅه نゅم ヱدا ی ヱیی ゅرتゅヰرد گرفتن...هر چゅنییگヱد مヱکرده ب ュیاخュ ه مゅنگ ゅنヱبه ا ヱیکردیュ...یヱヰ 
 گヘت شヱنیکی

 ...ュیریجヱヤ گヱشمヱن رヱ بگ ュیتヱنیخゆ شمゅ صداتヱن بヤنده مゅ که نم-

 همشヱن گヘتن ヱヰی

 ...گگگهیراااست م -



 نیتヱنستی...منیدی...اصن چرا انقد بゅ دقت همتヱن شن؟یدیبヤند بゅشه که بゅشه...دلュ خヱاست بヤند حرف بزنュ...شمゅ چرا شن-
ヱن ن یبه رヱدتヱریخゅنی... 

 گヘت دهیگرخ یسゅم

 ...ュیعمل خداپسندانه شرکت کن نیمゅ هュ تヱ ا ュی...گヘتجヘنگ در حゅل انقراضه ゅسریبحث در مヱرد  ュیدیاخه د -

ュゅل دستヱنیمشت شد...ا ヱヤد که جヱر بゅکه ق هی یب ゅسمت بچه ه ュندヱبرگرد ヱمヱر...ュدヱرده بヱا ュه پسر کヱفهیگرゅ که م ヱن
ت فکر نقش...به نسヱی خヘه...飭دار شد هی...دارュ براتヱن...اヱف چه قゅفヱنیاقゅ نیسی...ヱاهیشیشمیاヱضゅع ک دنیفヰم دنید

 کن...

ゅم آهヰیفュد...� 
 بヤند گヘتュ یبه بچه هゅ کردヱ ュ بゅ صدا یغذا مヱ خヱردヱ ュ نگゅه عیسر

 ...ュゅیヱ ب ゅرمشیجゅ مヱند...برュ ب نیتヱ مゅش ュی...گヱشیヱااا -

افتゅد که  رヱبرュヱ نینگゅهュ به مゅش ヱヰیکدヱمه... دیجد نیمゅش نュیبب سゅیکردュ...خヱ ゆا نゅیبه مゅش ی...نگゅهرヱنیرفتュ ب عیسر
...اヱヱヱف جヱヱن...من عゅشق بنز بヱدュ...رفتュ کنゅرش ヱ دستمヱ گذاشتュ رヱش که به هیعشق مゅل ک نی...انیفکュ خヱرد زم
ゅت گرمヤدیز یعゅ د ج کینزدヱسر غیب...ュبه بنز ج عیبزن ヱر ュغ ゅب...ュر شدゅگریدست به ک ュتヘگ 

 مجبヱرュ... یبرات سخته...ヱل دヱنュیعشقュ...م نیبب -

که در اヱمد عشق کردヱ...ュاسه من  سشیپ ی...صدانیمゅش ریحرکت فرヱ کردュ تヱ تゅ کیمュヱ رヱ در اヱردヱ ュ در  رهیگ
 تュیه اذبسشヱنه...درست دヱنهی نیشد بヤند شدュ...هم یبゅدش خゅل یحسゅب ی...ヱقتنی...حゅا داشته بゅشگه؟ید نیریگیم ゅفهیق

ゅ ته ت شュیヱارد رستヱران شدュ...ن ییهستュ...بゅ ذベヱ تゅبヱヤ یヱنمヰربآدュ  نیهمچ هیکردن...امゅ منュ مقصر بヱدュ...بヤヤヤバه...
مشکヱک نگゅهュ کرد...اヱه اヱه...نヰヘمه  یزدュ که سゅم یلبخند حرص درار شدュیبゅز بヱد...از کنゅر پسرا که رد م

 رヱ به بچه هゅ گヘتュ عی...سرヱヰی

 ...ュیرسیاانشュ غرゆヱ م نی...همگهید نیپゅش -

ュهゅنヱب عیسر ا ヱ ند شدنヤد یبゅجه به پسرا به سمت در راه افتヱیتュی...داشتュ یرفتیمュ  یکهヱヰ  نヱمヱヤنه جヱرسゅگ
 که گヘت ュینگゅهش کرد یطヱر نی...همسゅدیヱا

 ...نیخゅنヱمゅ...امゅ پヱل غذا رヱ حسゆゅ نکرد دیببخش -

تュ برュ کردュ...خاصه تゅ خヱاس یپヱل رヱ در اヱردヱ ュ حسゆゅ کردヱ ュ مバذرت خヱاه ュヘیاز تヱ ک عیخゅک بر سرュ...سر اヱا
.اخ ..یزیچ هیرفتュ تヱヰ  ヱیخヱاستュ در برュ که  عی...سرننیبیم نヱیمゅش رنیاان م یپسرا هュ بヤند شدن...ヱا رヱنیب

 نیخゅک تヱ سرت سヱ یسرمヱ اヱردュ عقゆ...ا دュیمゅلیطヱر که دمゅغمヱ م نی...همヱمدیم یخنده نヱゅاضح یدمゅغュ...صدا
 دュیدر رヱ بゅز کردヱ ュ پر عینگゅه کردュ...سر دنیخندیم شهیکه...بゅ حرص به بچه هゅ که از پشت ش شهیتヱ ش یرفت
 گヘتュ دュیدヱئی...همヱن طヱر که مرヱنیب

- ヱشهیاان سه م دییبد... 

...پسره گذشت ریヱ رヱشنش کردュ...تゅ بچه هゅ نشستن گゅزشヱ گرفتヱ ュ راه افتゅدュ...پヱヱヱف بخ نینشستュ تヱ مゅش عیسر
بヱدن...اヱنゅ مバده گヱسヘندュ  گریگヘته اヱنゅ ج یبرヱ گمشヱ...اه اه...اصن ک ゅی...برهیگیم ゅفهی...ヱاسه من قیشゅرژ مヱنیم

 نبヱدن...

ゅدا نکهیا ب ュدヱته بヘبه ش نهیبش ییگ...ュرفت ュدヱخ ゅیدیکه رس رازیامュ ن که  گهیدゅمゅبه م ュد...زنگ زدヱشده ب ゆش
ゅنییراهنمヱبر م ゅیکرد از کجュقتヱ...یرس یュخدافظ د ヱ ュتヘن گゅمゅش یابه مゅم...ュپ نیکرد ヱ ュرک کردゅپ ヱدهیرゅ 

ゅختمヱن س هینداره..عقゆ رفتヱ ュ به سゅختمヱن نگゅه کردュ... شتریهュ که هشتゅ زنگ ب نجゅیشدュ...طبقه چゅヰرュ نヱشته بヱد...ا
 ...�ゅفتュی...اهュ ゅیدヱتゅ خヱنه اس...خゆ من اان از کجゅ بدヱنュ مゅهゅ کدヱم یچゅヰر طبقه که تヱ هر ヱاحد

ヱヤج ュرفت ヱ ゅتヱطبقه زنگ د ュرゅヰچ ヱر ュنیکی که زدヱداد... ش ゆاヱج 



- ゅرمヘدییب ...ュدختر 

ゆد؟...ا خヱب ュヱا کدゅد...حヱدش بヱسرت د یخ ヱک تゅنهیخヱヱپ ュتヘگ ヱ ュرفت ゅدهی...به سنت بچه هゅ یبشن...رفتュ 
گヤدヱن بゅمبヱ هュ کنゅر  هیمدرن... یا شهیش زیکرュ چرュ بゅ م یست مبل راحت هی...گرهی...چه جیتヱ...جヱنュ اب
 راه هیآسゅنسヱر بヱد ヱ  هی...دュیراهرヱ رس هیکه کنゅرش بヱد...در رヱ هل دادュ که به  یا شهیسمت در ش ュیمبヤمゅن...رفت

 ゅفهی...قنهیسمت آ ュیヱ همه برگشت ュیطبقه چゅヰرュ رヱ زد ュیسヱار شد یپヤه...دکمه آسゅنسヱر رヱ زدュ که بゅز شد...ヱقت
شد...اヱف چه لヘظ  ゅنیراهرヱ نمゅ هیشد ヱ  ...در بゅزュیسゅدیک تゅ گヘت طبقه چゅヰرュ صゅف ヱا ュیهゅمヱن رヱ درست کرد

همسن بゅبゅ بゅ لبخند  ییآقゅ هیبゅز بヱد...در زدヱ ュ ارュヱ بゅزش کردュ... مهین شヱنیکیهュ بヱد...در  یدر رヱبرゅ ヱقュヤ...دヱت
 بヱد...بゅ لبخند گヘتュ یحゅمد ی...فکر کنュ اقゅکردیبヱد ヱ مゅرヱ نگゅه م سゅدهیヱا

- ゅاق ュمد یساゅیح... 

-  ュسا 

-ュسا 

-ュسا 

 یفرش بヱد ヱ چゅヰر دست رخت خヱاゆ...اقゅ هیجヱヤ...تヱ خヱنه فقط  ュیخゅنヱمゅنه رفت یヤی....خدییگュヤ...بヘرمゅ یساュ دخترا-
 گヘت یحゅمد

 خヱاゆ داشته یجゅ نیریرヱ بگ ヤتヱنیرヱ هュ براتヱن اヱردュ تヱ ゅسゅ نゅی...انگیپゅرک مヱتیر نュی...ادایکヤ نیخゆ ا -
 ندارن گهیبه کゅر همد یاصا کゅر نجゅیا یهゅ هیهمسゅ نی...اصا هュ نگران نبゅشنیبゅش

ゅصヱمخص  ュه ュヱطبقه س...ュرゅヰزندگ رمردیپ هیبه طبقه چ ゅヰل کنهیم یتنゅش خヱبرヱاحد رヱ ヱهیヱبرヱاحد رヱ ی...البته 
من زحمت رヱ کュ  گهی...خゆ درهینم رヱنی...صدا بقهیعヱ ゅارュی...پنجره هゅ هュ دヱجدارس...در ヱ دهیشمゅ هュ خゅل

 ...نیستراحت کن...شمゅهゅ اکنュیم

از بヱد... شیکه دلمヱ برد پنجره سراسر یزیچ نیبه خヱنه انداختュ...اヱل یرخت خヱابゅ...نگゅه یرفت ヱلヱ شدュ رヱ یヱقت
ゅپ ゅد... نییسقف تヱنع م هیپنجره بゅش مゅد که درختヱب ヱヤج ュرک هゅیکه ا شدیپゅل دید نجヱ...شهゅنجیاز ا یداشته بゅ  راحت

...سه تゅ اتベゅ خヱاゅ ゆرنیسゅヘرش داده بヱد خヱشگاش رヱ ب ییدا یرヱ که بゅبゅ نゅتゅیداشت...آشپزخヱنه اپن...کゅب دید
بヱد...بヤند شدヱ ュ به  یحゅل گنده هュ داشت که ヱاسه مゅهゅ عゅل هیبヱد... ییهュ بヱد که فکر کنュ دستشヱ گهیدر د هیداشت...

 ییحمヱ ュゅ دستشヱ هیکردュ... در تヱش داشت...بゅزش هیاتベゅ بزرگ که  هیرヱ بゅز کردュ... یسمت اتゅقゅ رفتュ...در اヱل
 جヱر... نیهュ هم ی...اتベゅ بバدشدیم یمتر 01...اヱن هュ یبヱد...رفتュ اتベゅ بバد

 ヱ اشپزخヱنه هュ سر زدヱ ュ رヱ به بچه هゅ گヘتュ ییدستشヱ به

 ..ュیبکن یکゅر هی نیゅیاقゅ ب -

 کゅر؟یچ-

 خヱنمヱن... ゅنیکه م ییاتヱ ベゅاسه کسゅ هی ゅیاتベゅ مطゅلバه  ュی...اتベゅ سュヱ هュ بکنュیبخヱاب یاュヱヱ...دヱنヘر-

 به خヱدش گرفت ヱ گヘت یمتヘکر ゅفهیق نゅیدل

 که ヱر دل مゅ بخヱابه... تヱنهی...نمゅدیب نیسヱر ゅی...ゅنیدュヱ بヰتره...چヱن ممکنه بゅبゅهゅ ب نهیگز -

 شدヱヰ ...ュشیکه من ب ュیدیکپ ュی...گرفتュیهمه مヱافقت کردن ヱ جゅهゅ رヱ پヰن کرد خاصه

تکヱن دادュ  رヱ نゅیدل عی...سردュی...ترسヱمدیم رヱنینشستュ سر جュゅ...صدا از ب عی...سردュیپر یپچ پچ یشゆ بゅ صدا نصヘه
 دیکه اヱنュ پر

 یچته ヱحش -

 ...ゅدیپچ پج م ی..صدایییدل -



 ...یخیرヱ ب نゅی....اه ارن؟یهنヱ درگ یバنی...یافتゅدュ...عخخخ یسゅم ゅدی...دیگヱش داد ヱ اヱنュ گرخ یکم

 نگゅه کردュ که گヘت یدل به

 ...ュیاز خヱدمヱن دفゅع کن ュیندار یا ヤهیヱس چیمゅ که ه -

 ゅی...از سヱراخ در نگゅه کردュ...ュینشヱنش دادュ...سرشヱ تکヱن داد ヱ بヤند شد یبه انبر دست کردヱ ュ به دل ینگゅه
 ابرفرض...

 گヘتュ ی...اゆ دهنمヱ قヱرت دادヱ ュ رヱ به دلنیکه ヱرزشکゅر داستیبدنゅشヱن پ از

 راحت مゅهゅرヱ پخ پخ.. نゅی...اュیبخت شدبد یدل -

ュنヱکه نم ا ヱن رفتن تヱشゅتヱد...دヱد شده بゅش گشゅیاز ترس چشュنヱدل یچ د ヱ من ヱ ز شدゅنه بヱش یشد که در خヱه که گ
...به در نگゅه کردュ...احمق دستشヱ گذاشته بヱده تیرنگش شده مثه م دュیکه د ی...برگشتュ سمت دلュیشد دایپ ュیدر بヱد

ヱرهیدستگ یر ヱت ュゅا که نگゅب ュردヱا ヱسبز آب یدر...سرم ュت چشヘج ゅت ヱید  ヱدهنم ゆرد...آヱن گره خヱدمヱمثه خ
ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق 

 منヱ نزن یفقط دュ اخر گュیم یزیچ هی یدل -

 بنゅل... -

- ヱسゅن جヱییطا یچییمن اヱمستراح... ت ヱت ュانداخت 

 خゆ بゅشه... -

ヱنゅبه دل زم ヱر ベヱذ ゅب ヱ ュیاز دست داد ュتヘگ 

 شه؟یم یچ یچقد استرس داشتュ که اگه تヱ بヰヘم یدヱنی...م؟یگینゅمヱس راست م -

 گヱゅ گュ کردュ... یپ یپ ヱنیم ینゅگゅヰن یヤیتヱرヱ خ دهیکه منュ انگشتر سゅ ヘلュیخیب نیヱاسه ا -

هュ  زدیهュ چشゅشヱن برベ م یکیخنده دヱ نヘر بヤند شد...بゅ تバجゆ برگشتュ سمت اヱن دヱنヘر...تヱ تゅر یصدا
 شヱن گヘت یکی ヱヰیافتゅدヱ ュ بゅزュ فکر کردュ اان کجゅن... یسゅم ゅدیهستن... ییگرایدندヱنゅشヱن...اヱف چه ج

- ュヱنゅسریخゅ نگ...پヘنیجヱدات ...ュکرد 

 گヘتュ یاس...رヱ به دل دهیگرخ یکه سゅم نی...انینゅصر بن طヱس السヤطنه..ا ゅی...یابヱلقゅسュ فردヱس ゅی

 ؟یشヱヤار دュ دست دار یدل -

 ...کردュیداشتュ که خヱدュ استゅヘده ماگه  -

ヱم رゅم یبه سヱヤمظ ゅتیب ュتヘگ 

 منヱ نخヱر... -

 رヱ گرفتュ جヱヤمヱ ヱ گヘتュ یدل

 بخヱر... نヱیا ゅیب -

 گヘت یسゅم

 بخヱره...چطヱره داداش؟ ゅریسゅت دュیاヱنヱ م -

 بヱد گヘت ゅریکه سゅت شヱنیکی اヱن

- ヤヤلゅی...بزار ببهیعュن ا نヱهیچه مزه ا نیخ... 



ュندیپر رنگヱی؟...مزه؟...مگه ا...خゅمن؟ نゅن آشヱخ 

 ن؟؟یهست یخ..خヱن؟...شمゅهゅ چ -

 دندヱن هゅشヱ نشヱن داد ヱ گヘت یسゅم

 دراااکヱاااا.... -

 ゅنی...آゆ دهنمヱ قヱرت دادヱ ュ رヱ به دلدュیترسیヱ خヱن آشュゅ م ریدراکヱا ヱ ヱمپゅ نیاز ا یاز دستヱ ュل شد...از بچگ انبر
 گヘتュ کردیکه بゅ ترس منヱ نگゅه م

 گヘت؟...دراکヱا؟ یچ نیا یدل...دل -

 بゅ دست زد تヱ سرش ヱ گヘت یدل ヱヰی

 ..مگه نه؟گنیم یکردن...الک یدلュ شヱخ زیخゅک بر سرュ شد...نه...نه عز یヱا -

 بゅ همヱن دندヱنゅ گヘت یسゅم

 که خヱنتヱ بمکュゅ ...ュی...اانュ دارュ مه؟یچ ینه؟..شヱخ -

ゅگذاشت ج هی ت ヱヤج ュه غیقدゅتヱیکش یکュد ...ュرفت ゆعق ヱ 

 گヘت تیبゅ عصبゅن نゅیدل

 کゅرヱ بゅهゅش... نینکن ا -

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین ゅریسゅت

 ...خヱرュیمنュ خヱن تヱرヱ م -

پشت  ュیتنشس نゅیدر رヱ بستュ...بゅ دل عیتヱ ...سر دュیرヱ گرفتヱ ュ کش نゅیدست دل یچطヱر دヱنュیرفت که نم یسمت دل به
 یدراکヱا بヱدن؟...اره بヱدن...من خヱدュ تヱ نゅیکه خヱاゆ بヱدن نگゅه کردュ...ا ゅنゅیヱ دا نی...به مゅهزدュیدر...نヘس نヘس م

ゅ م هیهمسゅ نゅیا یバنی...یهュ خヱن آشゅمن...دندヱنゅشヱن ヱا نゅیبヱدن...ا ュپゅف ヱ داف بヱد خヱن آشゅ ی...هرچدュید ریヱمپュヤ ゅیف
 برگشت سمتヱ ュ گヘت نゅیشدن؟...دل

- ヱانیس ゅبゅی...بゅخ نヱیش ヱر م یکردن خره...تヱゅ؟یکنیاحمق چرا ب 

 ؟یدیبヱدن...دندヱنゅشヱن رヱ ند ی...ヱاقバینه دل -

 ..نزاشتュ هュ رヱ چشュ صبح ت匣...ゅبヱدュ...خر بヱدュ خヱ دهیمن ترس یگヘت...ヱل ییخنده ヱ برヱبゅبゅ ریزد ز یدل

-ヱヱヱヱヱヱヱخبرت دنیسسسس ヱشゅگهی....پ.... 

ュکش نکهی...مثل ااه ヱمゅدست ヱ ュند شدヤب...ュیگذاشتュا ...به بچهدヱ دهゅام ヱ ضرゅکه ح ゅدهیهゅن س...ュه کردゅدن نگヱشیبヱز  مゅب
ゅر هゅک ュゅد از انجバب...ュند شدヤب ヱ ュیکرد ュاز訳...ュرفت ゅشلبヱیس پュزد د ゅبچه ه ゅب ヱیュ نیبヱر درゅاری...از کنヱ رکت ح

ヱ ن بغヤش ヱلنشست پشت فرمヱن ヱ منュ چヱن حゅل ヱ حヱصヤه نداشنュ همヱ یی...دانュبه خヱنه اヱنゅ نگゅه هュ نک یکردュ که حت
 دیخر یヱ کュ ヤیدیسゅکت بヱدن...بゅ پرس ヱ جヱ به بゅزار رس دنیمنヱ د یمرغ زیشدュ...بچه هゅ هュ که اعصبゅ چ

 لیسヱ...ゅرده...پヱنیاشپرخヱنه...تخت...فرش...تヱヤز لی...ヱسゅینゅهゅر خヱر زی...مبヤمゅن...میکヤ یバنی یکヤ گュی...مュیکرد
...ベゅات 

 ...ゅرنیبزرگ رヱ ب لیپر پر شده بヱد...قرار بヱد فردا ヱسゅ نیمゅش

 ュیسゅدیاکゅرشヱن تمュヱ شد ヱ یヱ ヱقت ュیکرد شヱنیی...راهنمゅسゅدهیهヱ ゅا نتیکه دュ خヱنه بゅ کゅب ュیدید سゅنヱین هی ュیدیرس یヱقت
کゅرا تمュヱ شد  ی...ヱقتュیヱ پヰنشヱن کرد ュیکرد زیتم نヱی...فرش هゅرヱ هュ اヱردن....زمدنیکردن ヱ چ زیظرف به تم هی

 ...ュیدیرヱ هヱ ュ کپ ュیشゆ بヱد...همه افتゅد 00سゅعت 



چرュ  ینゅنゅس شده بヱد...مبヤمゅن هゅ ی...به خヱنه نگゅه کردュ...حسゅبュیدیاヱمد ヱ اヱنゅ رヱ هュ چ لیصبحش هヱ ュسゅ فردا
 رヱش... دیسヘ زیヱسطشヱن ヱ م یقرمز که گردヱن بヱدن...فرش فゅنتز

 ...ییطا یهゅ رهیسヱخته بゅ دستگ یقヱヰه ا یهゅ نتیヱنه نگゅه کردュ...کゅبگヱشه سゅلن...به آشپرخ نچیا ヱ 11نیتヱヤز

رفته بヱد نゅهゅر  یبバد از ظヰر بヱد ヱ دل 3هュ رヱشヱن شده بヱد...خسته به سゅعت نگゅه کردュ... یا یعゅل ینヱرپرداز
هュ سمت  یکه مゅل من بヱد لゆ پنجره ヱ مゅل دل شヱنیکینヘره که  هیشدュ...دヱتゅ تخت  ی...ヱارد اتベゅ خヱدヱ ュ دلرهیبگ

 دهیرنگ هュ خر یهュ سبز بヱد...چند تゅ قヱط یداشت..مゅل دل ییمヱیراستش بヱد...تخت من چゆヱ کゅر شده که رنگ ل
...پرده اتベゅ رنگ ュیبヱد یحرفه ا یヱ حسゅب ュیرفته بヱد یسゅل کاس نقゅش ュ...4یهゅرヱ رنگ کن ヱاریکه خヱدمヱن د ュیبヱد

در  یلکمد دヱ در که مゅل د هیبヱد... ییمヱیسبز ヱ ل ゆیهュ ترک مヱنیヱاریヱ کتゅبخヱنه د ییمヱیل ヱتریکゅمپ زیسبز داشت ヱ م
 قیتخت انداختヱ ュ نヘس عم یبヱد...خヱدمヱ رヱ دیسヘ شیر شیبヱد...فرش ヱسط اتベゅ هュ ر ییمヱیヱ مゅل من ل زسب
داد بヤند شدヱ ュ رفتュ  یم یدر خヱنه که نشヱن از ヱرヱد دل یرヱ دヱست داشتュ...بゅ صدا لیヱسゅ یینヱ ی...بヱدュیکش
 ی...قرار بヱد دلیヱاسه نقゅش ュیسゅدیヱا ゅعتهس 0استراحت  هیخヱردن ヱ بバد از  ュیبヱد...شرヱع کرد دهیخر تزای...پرヱنیب
ゅش نییپゅنق ヱه یاپن رゅدا یکنه...م ヱد یی ュمن...ヱن رヱدشヱخ ベゅات ュاریهヱ ن...از پذ ییرایبزرگ پذヱدمヱخ ベゅات ヱییرای 

ゅسヱ دنヱجه به مدرن بヱت ゅب...ュع کردヱلیشر ゅبه طراح هی دیب ュع کردヱشر...ュانه که از  هی یطرح مدرن بندازヱپر
ヱ رヱ  دュیکش یکゅرュ تمュヱ شد پヱف بヤند یمشغヱل بヱدヱ...ュقت ی...حسゅبکردنیتر پرヱاز م زیگヱشه بゅلش چند تゅ پرヱانه ر

 گヘتュ کردیکه داشت رنگ م یبه دل

 رヱ تヱ بزن من طرح رヱ بکشュ... ریمرده...رنگ ز یدل-

 ...زنュیبゅشه...خヱدュ بバدا رنگ م یسمت من خゅل ヱاریخヱدتヱ رنگ کن طرح بزن...د ヱارید-

رヱ در  ییمヱیمشغヱل بヱدن...رنگ ل یバنی ヱمدیدر نم ییヱ دا یتکヱن دادヱ ュ به اتベゅ خヱدمヱن رفتュ...صدا از مゅه یسر
 نینصف شده بヱد ا نشヱنیکه ب ی...اヱنゅ هュ بゅ پヱلهیکه خヱنه خヱب ュیاヱردヱ ュ شرヱع کردュ رنگ زدن...به بゅبゅهゅمヱن گヘت

 تمュヱ بشه... رسمヱنتゅ د ュیبمヱن ی...چヱن قرار بヱد چند سゅلدنیخヱنه رヱ خر

چشمゅشヱ چپ کرده...رنگ دختر بچه بヱد که زبヱنشヱ در اヱرده ヱ  هی دュیطرح بゅمزه کش هیکه تمュヱ شد  ヱارید کゅر
 یبمヱنن...ヱل خヱانیم یتゅ ک یバنی یاヱن دراکヱاهゅ افتゅدヱ...ュا ゅدیخヱدュ در اヱردュ...نゅخヱداگゅه  هیشب ゅفشヱیچشمゅش ヱ ق

 مدヱیانداختュ...دلュ ن یدل دیسヱ ヘارینگゅه به د هیشد  تمュヱکه  ヱاری...پヱヱヱف...کゅر ددمشヱنیند گهیچقد خゆヱ شد که د
در برداشتュ...به  یزد به سرュ...چسゆ رヱ برداشتヱ ュ جヱヤ یفکر هی ヱヰیبزارュ برュ...مゅل اヱن رヱ هュ رنگ کردュ که 

رヱ سبز  یخゅل ی...قسمت هゅیدر زدュ...به صヱرت راه راه عمヱد نییچسゆ رヱ از بゅا تゅ پヱ ゅنیدر م یکیصヱرت 
...ュدکردバب ゅقسمت ه ヱ ュز کردゅب ヱرゅه ゆن چسヱل یاز اゅل یخ ヱیرヱیدر خ هی...ییمヤل یکیش یゅشحヱخ ゅد...بヱیشده ب 

در رヱ  یヱقت یهュ بゅز شد...دل نゅیا نیکه مゅل اتゅقゅ بヱد اヱمد تヱ ヱ در اتベゅ مゅه ییاز راهرヱ یکه دل دュیکش یکヱتゅه غیج
 بゅ ذベヱ گヘت دید

 بزنュ سشیل خヱادیشده...دلュ م یجヱن چه در یヱااا -

 گヘت یا ヘتهیچヱنش زد ヱ چند بゅر پヤک زد ヱ بゅ لحن ش ریهュ دستゅشヱ ز ییدا

 ...نینیمゅل مゅرヱ بب نیゅیآبنبゅته...ب هیشب -

 خنده... ریاتゅقشヱن زدュ ز دنیسمت اヱنゅ...بゅ د ュیرفت

 جゅدیا یبヱدن ヱ خشک شده بヱد ヱ طرح بゅمزه ا دهیهゅرヱ رنگ کヱب ヱارید یداشت...رヱ یطرح قرمز ヱ مشک اتゅقشヱن
 ヱ قرمز تخت دヱتゅ هュ اヱنゅ...خدا به خヤن...匣بヱدن که چشゅش در اヱمده بヱد دهیدختر کش هیهュ  کرده بヱد...پشت درشヱن

..بゅ .نュیرヱ بب ی...سمت آشپزخヱنه رفتュ که طرح دلュیمداヱ رヱنیبヱدن...از اتゅقゅ ب دهیگرفته بヱدن ヱ مثه مゅ چ مشکی
 بヱد... دهیکش یلبュ نشست...طرح سه بバد یرヱ یلبخند دنشید

که  دیشک یبヤند غیج یبزنه تヱش که دل خヱاستیدستشヱ م ییتヱنل بヱد...دا هیکه انگゅر  دیヱ سヘ یعゅلمه خط مشک کی
 دهیدر خヱنه کヱب ヱヰیعقゆ... دیبゅ ترس کش یی...داشدیم فکثی شヱヤارت چヱن...匣یفرا قヱヰه ا غیمバرヱف بヱد به ج

گヘته بヱد بヰشヱن که  یرヱ دل ییヱ دا نی...مゅهュیدید رヱکه پسرا  ュیشد...اヱنュ چند بゅر ヱ محکュ...بゅ ترس در رヱ بゅز کرد
 مゅهゅ گヘت ゅفهیق دنیبゅ د یرفتュ...سゅم یヱ سمت دل دュیپسرا ترس دنی...بゅ دنجゅنیا نゅیا



 شده؟...حゅلتヱن خヱبه؟ یچ-

 گヘت ییدا

 شد مگه؟ یچ دی...ببخشュیمゅ خヱب-

 گヘت ییبゅ اخュ رヱ به دا مشیشنゅختیاز اヱن پسرا که اصا نم یکی

 ...دنیتゅ سرکヱچه هュ شن نیدیکه شمゅ کش یغیشده؟....اヱن ج یچ نیگیم-

 گヘتュ عیسر

 ...گهید هیخゆ قヱヰه ا-

 گヘت شخندیبゅ ن ی...سゅمیدヱبゅره سヱヱヱヱت یヱل یا

 ....ه؟یقヱヰه ا یچ-

ゅب ュداد ゆاヱمن ج ヱ من 

 ...چشゅش...اهゅ اره...رنگ چشゅش....گهی...رنگش دززهییچ-

 گヘت یبゅ کافگ یبه پسره نگゅه کردن...پヱヱヱف...سゅم همه

 شد؟ ی...حゅا چهیقヱヰه ا ュیدヱنیخゆ خヱدمヱنュ م-

ヱمゅه ا زیر چشヱヰق...ュه کردゅرت پسره نگヱبه ص ヱ ュدااا...برا هم یکردヱنب ュنیه ュتヘگ 

 خヱدمヱن... یی...مثه داهیヱ کゅرامヤ یعسヤ یهゅ هی...تヱ مゅستین ینه بヱゅ قヱヰه ا-

ゅکردن... ب ュゅنگ ゆجバیتヱヰ ت یکیヘگ ヱ ュسر ヱند تヱکب 

 تゅ خヘت کنュ.. ییبگヱ دا گهیبゅر د هیヱ کヱفت... ییヱ مرض...دا ییدا -

 گヘت هیپسر قヱヰه ا همヱن

 ه؟ییاسュ شمゅ دا دیببخش -

 بゅ حرص گヘت ییدا

 ...ゅنゅاااسی...اسمュ داریییننننه خ -

 هستゅ ...ュکヱیخヱشبختュ منュ دا -

ゅب ュتヘخنده گ 

 ...؟یگی...نゅمヱس راست مゅکヱیهヰヰヰه...د-

ゅیخنده من دا بゅنゅ خنده ュدی... 

 مゅد هゅ...احヱال شمゅ؟ سیبゅ ساュ خدمت رئ -

 بゅ اخュ گヘت نゅیدل

 بسته بچه هゅ...زشته... -

 گヘتュ نیهم یبرا ュینگゅه کردュ..بد حرف زده بヱد ゅکヱی...به دュیخنده هゅمヱن رヱ جمع کرد عیسر

 نداشتュ...اسمتヱن جゅلゆ بヱد... یقصد مسخره بゅز دیببخش -



ュゅم نگゅد که ن یبه سゅششیافت ゅنヱن دندヱا ヱ دヱز بゅا یبヱز شییدراک...ュヱヤバق ریم ゅب ゆفهیلゅ ュتヘله گゅمچ 

 ببند... شتヱین -

 برگشتュ سمتش...بゅ لبخند گヘت ゅکヱید یگヘت...بゅ صدا ییجمع کرد ヱ برヱ بゅبゅ ششヱین عیسر

 ..ستュی...من از شمゅ نゅراحت نبهیاشکゅل نداره...ヱاسه همه عج -

 بゅز گヘت شیبゅ ن ゅری...سゅتヱゅردیمبゅرک خヱدشュ ن ینゅراحته...چヱن اصن به رヱ ییاز دا یバنیمن؟... از

 ...ュ؟یبش یبه هュ مバرف هینظرتヱن چ گュیم -

ヱشゅب دستヱک ュت دیبه هヘگ ヱ 

 داداشゅ ...ュریسゅم نュی...ایتヰران ゅریسゅت نجゅنゆیا -

ゅتヱنییدヱنین شヱشゅز کردن...اخم شゅب ヱیر ヱدراک ュنطرف...پس اسヱا ュکرد ヱمヱر ヱ ュمکردゅریا سゅ  د نهヱب
که تヱ رستヱران داشت از  گشヱنید یکی...تヱی...اヱف چه بゅ جذبه...مرده شヱرشヱ ببرن غضمیتヰران ゅری...سゅمیسゅم

 گヘت دیپヱکیخنده م

 ...یسヤطゅن نیمنュ کゅم -

 که تゅ اان سゅکت بヱد گヘت نیمゅه ヱヰی

 چند؟ یخیس-

 گヘت طنتیکه دستゅشヱ بゅا اヱرد ヱ بゅ ش ュینگゅهش کرد همه

-  ゆنخ ゆゅستیمگه کب... 

هュ بゅ اヱن لبخند  ゅکヱی...دکردینگゅه م نیبه مゅه تی...بゅ عصبゅننیبه جز خヱد کゅم دنیخندیخنده...پسرا هュ م ریز ュیزد
 صヱرتش بヱد گヘت نヘکیمحヱه ش که جز ا

 ...یسمヱゅات ゅکヱیدا -

 بゅ پヱزخند گヘت ゅنゅیدا ヱヰی

 هュ سمヱゅر... یمゅد سیشمゅهュ که هュ رئ -

ヱمゅا لب...ュکه نخند ュز گرفتゅگ ヱگ ییدا نیاز ت ュریه ...ゅداده ه 

 گヘت یبゅا انداخت ヱ بゅ لبخند حرص درار یشヱنه ا ゅکヱید

 جゅن... ییراحت ترュ دا نیمゅدهゅ بگ سیشمゅ همヱن رئ -

 ...ゅکヱید ヱلیヱ رヱشヱ کرد اヱنطرف...ا دیکヱب نیپゅشヱ زم ییدا

 بヱد... ゅکヱید نیهم ヱمدیکه اصا بدュ نم یکساز تنゅヰ  دی...شゅکردュیبヱد بゅهゅش حゅل م یبゅحゅل بچه

گヘتュ که حヱاس جمع مバطヱف بشه به  ی...اهمュیزدیヱ حرف م ュیبヱد سゅدهیヱضバمヱن نگゅه کردュ...مثه اسکヱا دュ در ヱا به
 نجゅنゆیا

 ュ؟ینگゅه به خヱدمヱن بکن هی شهی...مدیببخش-

 بヰمヱن کرد ヱ گヘت یبゅا اヱرد ヱ نگゅه یسرشヱ کم ゅریسゅم

 ...؟ュیسゅدیヱامゅ چرا دュ در -

 گヘتュ عیسر



 ..یبゅ یعゅلمه کゅر دارュ..بゅ کیخヱنه هゅتヱن... نیبر نیپゅش -

 یヤیخ ゅکヱیبゅز د ヱلی...ゅ匣دیخヱشュ م نیدヱتゅ داداش ヱ اヱن کゅم نیاز ا یヤیهゅ رヱ بردュ تヱ خヱنه...اه اه...خ یدخ عیسر
مヱقع خヱاゆ  گهیکه د ュیدر اヱرد یبゅز ヱヱنهید یヱ کュ ヤیامヤت بゅ دخترا زد هی...�یخゆヱ بヱد...البته به چشュ برادر

 شد...

ゆاان هیچ خ匣...ن بهヱی نظرتゅر دبバر فیتヱچط ュاب یکنヱ؟یخュد بر نی...بزندバحه بヘیصュ ...فردا 

****** 

ゆیزی...چه صبح دل انگشی...اخخヱمثه ا ی...ت ヱ ュنشست ュゅکش نیج ヱمゅدست ゅنヱرتゅیکュد ヱت ュدヱبه خ ヱه نهیآ یゅنگ 
...ュکرد 

ゅن اق ヱزヱن رヱرهیخدا اゅ ...نヱیعزرائ هیبراتヤآ ی ヱر نهیتゅد...هر کヱیمن م یبュد از چند دقکردیم کردバم قهی...بヰدیفュ 
 ....به خヱدュ نگゅه کردュ..شنیم داریاز خヱاゆ ب یヱقت ゅفشヱنیدخترا انقد خヱشگヤه ق نیکゅرتヱنゅ ا نیخヱدمュ...پس چرا تヱ ا

ゅیج ヱر ュدヱب ゆاヱش خヱکه ر ュر یدستヱگ ュゅهヱد...مヱنده بヱم ュنヱرده...زدهیگヱترک خ ュپف دار...اصن  ری...لب ュچشم
 ربヱنق 匣هی...خدا قربヱنت برュ...خゆ چشیآゆ سرد گرفتュ...اخ ریヱ صヱرتمヱ ز ییتヱ دستشヱ دュیپر عی...سریヱض هی

ュ؟ خدامュنر �...ュنبی رفتヱر ...ュنه کردヱش ヱمゅهヱم ヱاشیヱ اشیヱ فهیقゅ م زادیآدم ュیداشتュگرفت ュمゅه ゆرژ  هی...به ل
ヱ ュ رفتュ تヱ گヘت یجゅ افتゅده...ساュ بヤند هی یヱلヱ...هر ک ایمヱبゅ یپゅ ゅلیخیب شヱنییسه تゅ دュی...درヱنیفتュ بقرمز زدヱ ュ ر

ゅنجヱنه...از اヱنه...همه چ ییآشپزخヱقع صبحヱدر  زیکه من م...ュارヱیخヱلゅخچ  ヱ ュز کردゅلب هیبゅبرگ ک ゅسچند تゅ 
ヘسس س ヱ ュدیبرداشت ヱ ュجمع کرد ヱرゅردن...ظرفヱبه خ ュف...نشستヱیکش یپュاد ゅسヱمゅدار هیزندگ نی...ن ゅ؟یمュح... ュヤصヱ
 ینه غヤط کردュ...فک کن برュ بバد خヱنمヱ بمکه...ヱا یکنヱ....ュا یدراکヱا بゅز نیحゅضرュ برュ بゅ ا یسر رفته...اان حت
 ヱ گヘتュ ییヱ بゅ کف دست کヱبヱندュ تヱ سر دا رヱنیب رفتュتヱ هュ... گهی...اه ヱل کن دشュیمنュ مثه خヱدشヱن م

 ...رヱنیب ュیبر نیمشتن لشゅ گ-

ゆیم خュنヱل دヱ...دヱبد ب ュند یلحنヱاضح رسヱ ヱر رヱمنظ�匣...ュرفت ヱق تゅشاتヱپヱر ュゅسゅلب ヱیュیخ شی...آرادヤیمک ی  ュه
 برداشتヱ ュ از همヱن دュ در داد زدュ چヱییاヱمدュ...سヱ رヱنیکه فقط رژ بヱد رヱ انجュゅ دادヱ ュ ب

 ...رュیتヰنゅ م نینبゅش گهید قهیدق 1...تゅ نیمن رفتュ تヱ مゅش-

ゅا ا بヱنه دراکヱبه در خ ュبست ヱدر ر ュゅیپゅل....از  نヱز اヱمثل ر...ュچپ کرد ヱمゅچش ヱ ュردヱدر ا ヱنمヱزب...ュه کردゅنگ
ゅنجヱکه من کا زندگ ییا ュیهュ ゅه ا هیبر پヱヰس رنگ قゅاس ヱغضم ی ヱ ز شدゅمد ب تیدرست شده...در بヱنیاヱر ゅب...

رست بدュ تヱ ヱ چشゅمヱ د یتゅ زبヱنヱ ュ فرت دیطヱل کش کュی...ヱچهヱ چشュゅ ل رヱنهیکه زبヱنュ تゅ ته ب کردیتバجゆ منヱ نگゅه م
سヱر که دسته آفتゅبس...سヱار اسゅن ستیرヱ ن گヘتュیبヱدュ م یسゅم یگヘتヱ ュ رفتュ سمت آسゅنسヱر...اگه خヱدュ جゅ یشیکنュ...ا

پر  ヱヱرت دادュ خヱنمヱ بخヱره...آゆ دهنمヱ ق نجゅیا خヱادینگゅهش کردュ...نکنه م یهュ اヱمد...بゅ نگران یشدュ که سゅم
ゅپ ュمدヱا...ュرヱبخ ヱتゅن چشヱヱヱج....ュه کردゅش نگゅخش رس نییاسترس به چشゅیتر به ممュف...چه دヱヱヱا...

داره کثゅفت لجن خヱار دراکヱا...دヱبゅره چشゅمヱ اヱردュ بゅا که به چشゅش  ییی...چヰヰه لبゅااایبخش اصヤ دュی...رسهیجヱヱヱن
 نگゅهش کردュ که گヘت هیچند ثゅن هیرس گرفتュ......اヱف دヱبゅره استکردیکه بゅ تバجゆ نگゅهュ م دュیرس

 یکنیآدュ خヱارا افتゅده نگュゅ م ریکه اس یچرا مثه کس -

 ستیاز آدュ خヱار ن ی...دست کمیچヱن تヱ خヱن خヱار -

ゅت بヘگ ゆجバت 

 مممن؟...من خヱن خヱارュ؟... -

 ؟یستی...نه...دراکヱا نیاررره...مگه غضم -

ゅ چپ چپ ب ュیدیرس ヱقتی...匣لبش جر بخヱره بدبخت دュیترسی...منگیبه پゅرک ュیدیکه رس دیخنده...انقدر خند ریز زد
...دقت کردュ به ゅطیبゅزش رفت تヱ ح شیرفتュ که اヱنュ بゅ ن نیاヱمدュ...سمت مゅش رヱنینگゅهش کردヱ ュ ب



 ゅاهヱرتش...دراکヱیصゅ نم ゅمゅن آشヱننیخヱرش ریز تヱر خヱا دینヱسنیゅن...بدنヱر هی شヱمشهیم یجゅی...پس چرا س 
رヱ گرفتヱ ュ  زشیسمتش ヱ از پشت بヤ دュی...بゅ حرص دヱگヘتنیشدュ...داشتن درパヱ م یعصب یدفバه ا کی...هیعゅد

 گヘتュ تی...بゅ عصبゅنکردیبرگردヱندمش سمت خヱدュ...بゅ تバجゆ نگゅهュ م

 ...ی...لجن خヱار...پشه سヱخゅرتی...درパヱ گヱ...غضمیشヱバریب یヤیخ -

ゅت بヘگ ゆجバت 

 کنن؟یم یپشه رヱ سヱخゅر یچطヱر-

 ه؟ی...اان بحث سر پشه سヱخゅردヱنュیچم-

 ...گهید هیچ یمثه آدュ بده...پشه سヱخゅر یفحش بد یخヱایخゆ م-

 ヱ گヘتュ دュیکش یکヱتゅه غیج

 ..هی...چرا بدنت عゅد؟ی...که تヱ خヱن آشゅم؟یچرا درパヱ گヘت-

 ...ستین دیسヘ یヤی...چرا رنگت خستین یچرا چشゅت نゅرنج اصن

 گヘت عیسر

 چشゅش(匣خゅطرات خヱن آشュヤ ュゅیف گرهی)بゅزمنی...مگه دستین یچشゅشヱن اヱن شکヤ...همه خヱن آشゅمゅ ررررینه خ-
 بヱد؟ نゅرنجی

ベヱذ ュتヘزده گ 

 بヱد امصゆ... یگری...چه جش؟یدیدیاヱヱヱف...تヱ هュ م-

ゅم ب ュهゅد عی...سرکردیخنده نگゅلت عゅبه ح ュیبرگشت ュتヘگ ヱ 

- ヱاا یتヱرنج تیتゅن نヱشゅد... یکه چشヱب 

 بヱد؟ یفرベ داره...حゅا اصن مヱضヱع چ ュヤیبゅ ف ュヤیخゆ ف-

 شدヱ ュ گヘتュ یحرص دヱبゅره

 شゆ بخヱابュ؟ هینتヱنستュ  یدヱنی...م؟ییکه دراکヱا یچرا درパヱ گヘت-

 گرفت ヱ گヘت یا ゅفهی...خヱابュ برده بヱد...قگヘتュیخر داشتュ درパヱ م مثه

 من چه کنュ؟ یتヱ زヱدبヱゅر-

 چمچゅره...-

 آゆ انبゅره... نتیتخت س-

 رفتヱ ュ گヘتュ یپرヱ...چشュ غره مشت بچه

 ...نیゅمی...خدا بنیمزاحمュ شد یヤیخ-

 گهید هیک نیゅمیبن-

 ...گهیخヱانندهه د-

 匣داره؟ یخゆ چه ربط-
 دヱست داشتュ بگュ...به تヱچه؟-



 خدا شゅヘت بده خヱاهر...-

 ...یکن دایکه شゅヘ پ کشュیهュ به سر تヱ م یدست هیخゆヱ شدュ  یヱقت-

ヱمヱش رゅسمت م ュرفت ヱ نطرفヱا ュدقنیکرد ヱفقط د...ュه کردゅعت نگゅبه س ヱ ュقت دارن ب گهید قهی...نشستヱنیゅ 
ゅشنییپゅم ヱت ュشنی...نشستゅم ヱ ュبست ヱی...در رヱس ن...ュه کردゅعت نگゅبه س...ュردヱرک در اゅن یاز پゅی...هیثヱヰ  در

ヱ خヱدشヱن رヱ انداختن تヱ...پゅمヱ گذاشتュ  نیゅشم متس دنی...دヱرヱنیب ختنیر یاسゅنسヱر بゅز شد ヱ اヱن سه تゅ مثه زامب
ヘس نヘس ن شヱنییاヱمدن...هر سه تゅ ی...بدبختゅ بゅ چه سرعتヱفتنیکヤه شقュ راه م دヱننیم نゅیرヱ گゅز ヱ حرکت کردュ...ا

داره جنگヱلک  یبغヤ نیمゅش دュیکه د ュی...پشت چراパ قرمز بヱدخヱندュیکردヱ ヱ ュاسه خヱدュ م ゅدی...اهنگ رヱ ززدنیم
ヱ ر شهیهゅش برداشت ヱ ش یکه اヱنュ دست از جنگヱلک بゅز نییرヱ دادュ پゅ شهی...حس خبゅثتュ زد بゅا...شゅرهیمدر  یبゅز

ゅنییداد پ ゅداد پ ゅنییت ュتヘگ 

 ن؟ینبヱد ی...شمゅ قبا تヱ شヰربゅزدیببخش-

 گヘت ヱفتゅدینヱشخヱار کردن شتر م ゅدیتヱ دهنش که ادュ  کیبه گردنش داد ヱ بゅ اヱن است یقر

-...ヱجヱر جヱچط 

ヱرمヰچ ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 ...ヰتهیتヱ قسمت تヱنل ヱحشت هست شب لیگヱر هیاخه -

ゅیا تヱترک ن ゅبچه ه ュتヘدنیگヤپسره شتر...ک...ュحرکت کرد ヱ زゅگ ヱر ュگذاشت ヱمゅیدیخند ی...پュردヱده خヱلゅی...فュ رفت ヱیュ 
ヱیت ヱヤرک جゅیپ ゅرتゅヰن...هر چヱنمヱنییخヱم ヱینشست مکتین هی یرュهل م هگیهمد هی �نی...فکر کن ヱیدادیرュ ت ゅج ゅ
 دید ュیشرヱع کرد ュیمثه آدュ نشست یرヱ...خاصه ヱقت ییدا ی...هدادュیرヱ هل م یدل ی...من ヱسط نشسته بヱدュ...هنیبش

...ュهیزدن مرد ゅن رد شد که سرش پヱمヱヤراه م نییدختره از ج ュغ ゅب ヱ دヱاز ارفتیب ュیشکست عشق نی..فکر کنゅ د...بヱ 

ヱر ュتヘگ ゅبه بچه ه 

 بゅشه... نیممکنه کゅر ا ュیخヱنیکه م ییمتنゅ نیمヱヤバمه از اヱن دپ هゅسゅ...ا هیدخ نیاقゅ ا-

 گヘت ییدا

 همع شکست خヱرده...منュ شکست خヱردュ نیا-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ؟یتヱ چ-

-ヱدستش ヱیک نکهی...سر اییت  ゅدتر بره...بヱخ هیز...ュردヱشد...شکست خ ュاヱمه دعヱنゅیخヤداره... یحس بد ی 

ゅرتゅヰنییچヱصدا م ゅند زد یبヤیبュ ا ریزヱیهست ییخنده...اسکュ یکه لنگه ندارュر داشت نی...همヱیطュ یزدیحرف مュ  یکهヱヰ 
ヱن هم نکهیヱ مطمئن شدن از ا دنشヱنی...بゅ ددュیرヱ د گهی...پشت سرش دヱ نヘر دヱمدیآشنゅ م یヤیکه خ دュیرヱ د یفرد هی

 ヘتュبヤند گ یشدن بゅ صدا کیヱ منتظر بヱدュ جヱヤ برسن...تゅ نزد ュزد یطゅنیافراد مヱرد نظر هستن لبخند پر از فکر ش

-ゅه یاهゅبهیمゅت... 

 گヘتュ ییسرشヱن رヱ اヱردن بゅا...بゅ لبخند دندヱن نمヱヰ ゅی

 بゅا... نیسرتヱن رヱ اヱرد نیا تゅبهیمگه شمゅهゅ مゅه-

 گヘت ゅریکه سゅت ュیکヱヱヱヱ...بヤند شد ゅکヱیبゅ حرص نگゅمヱن کردن...پس د نیヱ کゅم ゅریヱ سゅم ゅریسゅت

-ヱرگت چه خبر... نیس ヱن تヱاز خ ュヱنゅخ 

ゅب ュتヘزخند گヱپ 



 ...رسヱنهی...سامュ مگゅی...نهیعゅل یقاب یدراکヱاهゅ یゅیاز احヱال پرس-

ヱه کرد... دهنشゅن نگヱبه اسم ヱ دیبستゅ درゅپ ヱز تヱرヰیب  ゅکه ت ュدゅط هیافتヤه م کردیم یغゅنگ ヱا رヱمکردیهゅنی...به ک  ヱ
 ヱ گヘتゅ ュری...رヱ کردュ سمت سゅمュیهمه بゅ هュ بد ゅدینگゅه کردュ...خヱشュ م زدنیکه بゅ اخュ بゅ هュ حرف م یمゅه

 من گشنمه... -

ゅت یحرف من دل نیا بゅبه س ヱر ュریهゅ مゅس ヱریゅ تヘگ 

-...ュمن 

 رヱ گرفته بヱد گヘت هیهュ که قض ییدا

-...ュاخ من 

 نبヱد گヘت ゅنیکه تヱ جر نیمゅه

 شده؟ یچ-

 زدュ به پヱヤヰش ヱ گヘتュ عیسر

-...ュمن ヱبگ 

 کرد ヱ گヘت هل

-ュ.من ع.ن 

ュریز زد ュتヘخنده گ ゅخنده...ب 

 عشقュ...نگヘتュ که اصل بده...گヘتュ بگヱ منュ... نیمゅه-

 نثゅرュ کرد ヱ بバد رヱ به جمع گヘت یشヱバریب

-....ュمنمم 

ヱمゅب دستヱک ュیبه هュد ュتヘگ ヱ 

 غذا مヰمヱن پسرا...-

 بゅ تバجゆ گヘت یسゅم

 ن؟یگیمゅرヱ که نم ゅنゅیاح-

 اشゅرمヱ سمتش گرفتヱ ュ گヘتュ انگشت

 ...ュیبر نیخヱدتュ...پゅش صیاتゅヘقゅ بゅ شخص شخ-

 گヘت ゅریسゅت

 匣؟یچ ゅکヱید-
ゅفهیق بゅ کرヘیمت ュتヘگ 

 کヱشش؟ یراست-

 بゅا انداخت ヱگヘت یشヱنه ا یسゅم

 چمدヱنュ...فکر کنュ خヱابه...-

 بゅ پヱزخند گヘت ییدا



 مヱقع ヱقت خヱابه؟ نیدارن؟...ا فیتشر یخرس قطب شヱنیا-

ゅز بد نب اقヱن رヱعتゅی...نهیبصل النخヱヰ ید یصداヱکゅ مدヱن اヱاز پشتم 

 ندارュ... یشمゅ کゅر گゅهیجゅن...من بゅ جゅ یینه دا -

 بヱد برگشت عقヱ ゆ بゅ حرص گヘتュ دهیرヱ شن ゅکヱید یکه صدا ییدا

 ...؟ゅنゅیاح ستیکه ن ی.. خرس قطبگゅهی...دュヱ منظヱرت از جゅکی نی...اییبه من نگヱ دا -

 تヱゅヘت گヘت یヱ ب دیچیدستゅشヱ به هュ پ ゅکヱید

 جゅن... ییکゅما درسته دا-

ゅیدا غیج بゅنゅ یپرュه دゅبه دانیپشت م ヱ ュردヱرش در اゅاز کن ヱدا یی...سرم ゅت ヱ ュه کردゅیینگ ュتヘش گゅهゅز کرد بゅب ヱدهنش 

 تゅ خヘت کنュ... ییبگヱ دا گهیبゅر د هیヱ کヱفت... ییヱ مرض...دا ییدا-

ゅدا ب ヱ ن زدن ز ییحرف منヱد ریهمش ゅیخنده...امヱکゅ تヘگ 

 ؟یمنヱ خヘه کن یخヱایتヱ؟...م -

 دヱتゅ.... نیکردن ا زیانゅل سゅدュیヱا

ゆی...دخヱکゅ ...ュنش برヱشیه ییبرابر دا 1که قربヤبه  ک ュد...قدش هヱردیم 1∬0بヱخゅرتゅヰنیی...البته هر چヱقد  ش ュه
 ...1∵0..مゅ قد بヤندمヱنه. نیهュ ب یی...داگヘتュی...داشتュ مبヱد که اغر تر بヱد ゅرسゅتی فقط...匣یکヤیبヱدن...ヱ صد البته ه

ゆیا خュهر چ یی...کا دانیاز ا ن ゅکن یزیب ゆゅره نم چیه یحسヱنهیجヱدر ب نیاخ ا ت ュرهیبدبختゅدا ュاه یی...فکر کن ュیヱن 
 که بゅ حرص گヘت دیفヰم

 ...من گشنمه...ュیبر -

 گヘتゅ ュکヱیبゅا انداختヱ ュ رヱ به  د ی...منュ شヱنه ایافتゅد به سمت خرヱج راه

 ...یلقمه چپ کن هیرヱ  ییدا یتヱنیم کنュیحسゆゅ م یداداش هرجヱر -

ゅپر ییداد دا یصدا ب ュرゅپشت د دیرنگ از رخس ヱیヱکゅ ゅیقュ ادامه داد ヱ تヘگ ヱف رヱرバه مヤن جمヱره همゅبヱد...ュشد 

 ...کردュیپヤش م...ヱ گرنه شل ゅ ヱرهیجヱヤ جمع کュ ب نجゅیاقゅ ا نیمن اان نخヱاستュ ا-

 گヘت یبゅ مسخرگ ゅکヱید

 مچکرュ بゅنヱ... یヤیخ یヤیشمゅ خ یاز بخشندگ -

 نゅمヱنیسヱال بヱد براュ پسرا چقد راحت قبヱل کردن بヰمヱن غذا بدن...سヱار مゅش یگヘت ヱ راه افتゅد...جゅ یشیا ییدا
 ...ュیشد

 ヘتュگ ییراه افتゅدュ...همヱن بنز نゅنゅس بヱد...رヱ به دا ゅریخヱشگヤه سゅم نیمゅش دنبゅل

 دلت خヱاست سゅヘرش بده... یکن هرچ یخゅل ゅکヱی..اヱنجゅ حرصتヱ سر دゅنゅی..نه داییدا گュیم -

ヱشゅت چشヘگ ヱ ندヱسه چرخゅک ヱت 

 ؟یحسゆゅ کنه چ گهید یکیاヱن ヱقت اگه  -

 گヘت نیمゅه

 گل من... یゅیرヱشن در م یاヱن ヱقت به رنگ قヱヰه ا-



...بュ ゅیتゅ مヱ ゅارد بش سゅدنیヱا ゆیヱ پسرا به ترت ュیشد ゅدهیپ ...همهュیسゅدیヱا کیرستヱران ش هی یبバد جヱヤ یヱ کم ュیدیخند
 جヱヤمヱ گヘت دیاقゅهه بゅ کت شヱヤار پر هیبゅز از جヱヤشヱن رد شدヱ ヱ ュارد رستヱران شدュ...تヱ ゅارد شدュ  شین

 تヱ... نییخゅنュヱ...بヘرمゅ نیخヱش اヱمد -

 رفت ヱ گヘتゅ ュدュیبヱدュ زمゅن ヱ مکゅن  دهیگرخ چヱن

 خヱنه بچه هゅ خستن... ュی...بゅ اجゅزتヱن برュیشیممنヱن مزاحمتヱن نم یヤینه خ -

 زد پشتヱ ュ دュ گヱشュ گヘت یکی ヱヰی...کنهیبゅ تバجゆ داره نگュゅ م ゅرヱی دュید

 خヱاهر... یدیر -

خヱدشヱ درست کرد ヱ  عیسر ゅریکردヱ ュ برگشتュ پشت...دヱبゅره همشヱن سرخ شده بヱدن از خنده...سゅم یبヱد...اخم یدل
 گヘت

 ...ュیخヱایهشت نヘره م زیم هی -

که لبゅس گゅرسヱن تنش بヱد جヱヤ ا مد ヱ  گریپسر ج هی...ュینشヱنمヱن داد...همه نشست زیم هیهュ سرشヱ تکヱن داد ヱ  مرده
 غذا سرュ دヱد کرد...بゅ تバجゆ رヱ به پسره گヘتュ متیق دنیمنヱ هゅرヱ داد دستمヱن...بゅ د

 ...گュیکه م یزیخヱدمヱن بمヱنه چ نیاقゅ...ب دیببخش -

 ...دستمヱ کنゅر دهنュ گذاشتヱ ュ گヘتュگュیم یچ ننیکردن بب زیヱ بچه هゅ گヱشゅشヱن رヱ ت پسره

 ن؟یکنیشمゅ تヱ غذاهゅتヱن المゅس ヱ طا رنده م-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 خゅنュヱ... رینه خ-

 پس چرا انقدر گرヱنه غذاهゅتヱن...-

 شد ヱ گヘت یجد

 ...ュیریگیم...هر رヱز محصヱات تゅزه ュیکنیرヱ مصرف م زایچ نیبヰتر نکهیبه خゅطر ا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...خヱرュیچنجه م هیبکش...من  قیبゅشه برادر من...ارュヱ..نヘس عم -

..ヱاخ .کردュینگゅه نم ینگゅه کردュ...اخ اخ کゅشک یبغヤ زی...به مゅرنیغذا رヱ ب ュیسゅヘرشゅتشヱن رヱ دادن ヱ منتظر بヱد همه
...حゅلュ به هュ خヱرد...رヱمヱ کردュ سمت بچه اییی...厰همه آدュ؟...دست تヱ ممゅخ نیヱاخ...تヱ رヱز رヱشن؟...جヱヤ چشュ ا

 ヱ گヘتュ زیزدュ رヱ م گشت...بゅ انکننیتヱ رヱحتヱن بゅزュ دارن دعヱا م یهゅ...ا

 دعヱا کنュ... یکیمنュ بゅ  هیمヱضヱع چ نی...بگیدヱستゅن گرام -

 گヘت کردیدعヱا م نیکه داشت بゅ کゅم نیمゅه

 غゅز بヰتره گهیمرパ بヰتره م گュیم-

 شمゅ؟ دایی خ匣...ゆیچه بحث جゅلب-

 ...ュیزنیدر مヱرد انقراض شپش حرف م ュداری(...�نی...)ادامشヱ حヘظییکヱفت ヱ دا-

ゅبه د ب ゆجバیتヱکゅ ュتヘگ ヱ ュه کردゅنگ 

 ن؟یبه فکر انقراض شپش افتゅد ینゅمヱسن چطヱر -



- ヱش  یاخه رゅهヱزیچ هیم ヘش کرد... دیسヰدستش ل ヱشپشه انداختش ر ュتヘد گヱب 

ゅبه دا ب ゆجバییت ュتヘگ ヱ ュه کردゅنگ 

 ؟یشپش دار ییدا -

ゅت بヘحرص گ 

 بヱد... ینخ گヱله شده رヱسر کهیت هینه به خدا... -

ゆند خヤبه دل یب ヱ ュتヘت یگヘکه گ ュه کردゅنگ 

 ュ؟یکردیبحث م یدر مヱرد چ ュیاممュ...مゅ داشت-

 گرفت ヱ گヘت یمتヘکر ゅفهیق ゅریسゅت

 بヱد؟ خیتヱ مر ی...در مヱرد زندگدヱنュینم -

 : یدل

 بヱد... شیپ قهیبヱゅ...اヱن که بحث چند دقنه  -

 勠بヱد! ینゅمه ننه برヱسヤ یپس در مヱرد زندگ -
 کرد ヱ گヘت یپヱف یدل

 بヱد... یکه قبヤ نュیا -

 بヤند گヘت یبゅصدا ゅریسゅت ヱヰی

 �...ゅااافتュی -
ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 بヱد؟ یدر مヱرد چ -

 بヱدن پنگヱئنゅ... یفکر کنュ در مヱرد کت شヱヤار -

 بゅ ذベヱ گヘت نゅیدل

 ...نیخヱدششه...افر ヱヱヱلیا -

 گヘتゅ ュرینثゅرشヱن کردヱ ュ به سゅم یا ヱヱنهید

 ...ュیبغل نداره بحث کن ریچرا مゅر ز نکهیمゅ در مヱرد ا هینظرت چ -

تゅ شرヱع  ュیطヱر شرヱع کرد نیخヱردن...خاصه هم ュیحرف زدن تゅ غذا هゅ اヱمد ヱ شرヱع کرد ュیشرヱع کرد خاصه
نشسته بヱد رفتن تゅ  ゅرヱیکه  ییهュ بヤند شد ヱ شرヱع کرد به طرف جゅ ゅریبه بヤند شدن...از اヱن طرف...سゅم ュیکرد

طヱر ارュヱ بدヱن  نی...همュیشد نゅمヱنیヱ سヱار مゅش رヱنیب ュرفتی هュ مゅه匣...ゅخゆ بسه ヤهیشرヱع کنه به حسゆゅ کردن...خ
زده  ゅریپسرا نگゅه کردュ..سゅم نیرヱ بزنュ..که در بゅز شد...به مゅش مヱتیدュ خヱنه...خヱاستュ ر ュیدیرس یحرف چیه

 ヱ منュ به رسュ ادゆ جヱヤ رفتヱ ュ گヘتュ ュیشد ゅدهیپゅرک کرد...همه پ ゅریبردュ تヱ ヱ کنゅرュ سゅم نمヱیبヱد...مゅش

 بゅبت شュゅ... یمرس -

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین ゅریسゅم

 ..کنュیخヱاهش م-



ゅب ュتヘگ ュاخ 

 ببند..خدافظ... شتヱین-

 ...ュیدیبゅا ヱ کپ ュیافتゅدュ سمت اسゅنسヱر...دخترا هュ اヱمدن ヱ رفت راه

***** 

ヱاسه درست کردن کゅر  ュیکه فردا بر ュیگذشت...مدارک دانشگゅهمヱن رヱ درست کرد یعゅد یヤیاز ظヰرمヱن هュ خ بバد
...ゅه 

 扉صبح  فردا
ヱمバدست مق ヱ ュف کردゅکش یص ュヱنتゅیبه مュبد ベゅردنی...از ات ヱس ヱ ュبه  چییرفت ヱییطرف دار ュتヘگ ヱ ュانداخت 

 ی..."انقدر به فکر آلヱدگرュیم ینヘرュ بゅ تゅکس هی...منュ چヱن نیخゅک بر سر گشゅدتヱن کنュ...پس فردا خヱدتヱن بر-
ュرヰش�) 
 ヱاسه ثبت نュゅ... رュیدارュ م یی...منュ تنヱゅヰمدنیکدヱمشヱن ن چیه ュیشد داریافتゅدュ سمت در...صبح که از خヱاゆ ب راه

ュتک رفت ヱ رヱنسゅآس ヱبه د هیت ュارشیدادヱفヱیکش ی...پュد ゅر برسه پヱنسゅآس ゅقتنییتヱ...دهیپ دیرس یゅ س ヱ ュمت در شد
ر خب یاز خدا ب نیمゅش هیکه  رفتュیطヱر نرヱ ュ آرュヱ چست ヱ چゅبک داشتュ م نی...همゅبヱنیرفتュ...ارュヱ قدュ زدュ تゅ سر خ

رゅ  ヱریبヱد که بنز سゅم یک نュیتゅ بب دュیسرمヱ کش ختبه درخت...از بغل در دュیچسب مヱنیزد که مثه م یبヱق
ヱ  نییرヱ داد پゅ شهی...شسゅدュیヱ ヱا نشیヱ رفتュ طرف مゅش رヱنیگヘتュ...از کنゅر درخت اヱمدュ ب یشیکردヱ ュ ا ی....اخمدュید

 گヘت

-ゅنیریم ییج ヱ؟ نیسュヱنゅخ 

 نゅزک کردヱ ュ گヘتュ یچشم پشت

 ن؟یمن رヱ برسヱن نیخヱایヱ شمゅ م -

 به جヱヤ انداخت ヱ رヱبゅره برگشت طرفヱ ュ گヘت ینگゅه ュین هیرヱ صゅف کرد ヱ  شیآفتゅب نکیع

 فرتヱت کمک کنュ رزنیپ هیبه  خヱاュیبکنュ...م خヱاュیخゆ اره...قتل که نم-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ یحرص

 اヱن پشت؟ ینشست رسهی...پسرュ شمゅ پゅت به پدال میاخ -

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر

 بゅا... ゅیاره مュゅ بزرگ...ب -

ゆیب خゅش نی ゅتヱد ヱبکن شید ゅیتュ匣...اヱکسی...گرمه که هゅت ヱشه...بヱمゅن خヱشゅلرهヱبدتر ک ゅهゅبゅکه از ب ュه ゅد ب یه
 پゅهュゅ رヱ به هュ چسبヱندヱ ュ گヘتュ ی...در رヱ بゅز کردヱ ュ نشستュ...بゅ پرヱگدسیگرخ یسゅم نهیگز نی...پس بヰترゅدیم

 ...یکه منヱ برسヱن کنュیم بتیافتخゅر رヱ نص نیا -

 یبヱد ه یمسن یکه اقゅ یبغヤ نیکه مゅش ュیسゅدیکرد...دヱبゅره پشت چراパ قرمز ヱا یتکヱن داد ヱ تک خند مسخره ا یسر
 هュ جمع شد...اقゅهه گヘت ゅریکه حヱاس سゅم نییرヱ دادュ پゅ شهیاشゅره کرد...بゅ تバجゆ ش

 ...ره؟یکجゅ م ゅبヱنیخ نیا یدヱنیساュ دخترュ...م -

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 بره... ییجゅ ゅبヱنیخ نیا دュیتゅحゅا ند ی...ヱلنجゅیهست اヱمدュ ا یچند رヱز هیساュ پدر من... -



 خنده...برگشتュ سمتش ヱ بゅ اخュ گヘتュ ریبゅ صدا زد ز ゅریسゅم

 جمع کن جヱヤ بزرگترت... شتヱیمرض...ن -

هュ راه  ゅرسゅمی...بدبخت دستュ از کرد فرار کنュ فکر....匣ستین دュیکه د رمردهیپ نیجمع کرد برگشتュ سمت مゅش یヱقت
خندヱ  ュفتゅدュیحرف خヱدュ که م ゅدی...رفتュیヱاسش م یخنده...منュ چشュ غره ا ریز زدیبゅر م هی قهیدق چندیافتゅد ヱ ه

 یبرュ دانشگゅه که لゆ هゅشヱ به حゅلت گرفتュ مشکヱک خヱاュیپرヱ نشه...بヰش گヘتュ م ゅریکه سゅم کردュیامゅ جمバش م گرفتیم
ゅپ ヱش رヱابر ヱ دهنش ヱنییجمع کرد ت ヱヤا یانداخت...جヱ ه کهゅدیدانشگゅس  ゆجバت ゅریبسبゅید یュپ د ュدش هヱدهیخゅ 

 شدヱ ュ گヘتゅ ュدهیشد...منュ پ

 تヱ کجゅ؟ -

 کرد ヱ گヘت یاخم

 ...ュゅی...منュ میبゅ مردا حرف بزن یبر شهیتنゅヰ که نم-

ュم نکهیگرفت...نه ا خندゅد سヱریخゅ یخヤم یヰف ュهゅنگ ヱاز ت ヱحرفم ュس...فکر کنゅت دیآشنヘکه گ 

چشュ  ی...بバدشュ...مゅهゅ به نゅمヱس کسیپنچر کرد مヱینゅزن نیمゅش یزد نکهی..هュ اュیا هی...هュ همسュゅیکنیمゅ فرベ م -
 ...ュیندار

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 داداچ... یدار ヱلیا -

 ヱ گヘت دیکش شیالک لیبیبه س یدست

 ...یابج ュیکرت-

رد اشゅره ک...بゅزش کرد ヱ سゅدیヱا یدر یتゅ جヱヤ دیچیپیم یراه افتゅدヱ...ュاسه خヱدش ه ゅری...دنبゅل سゅمュیدانشگゅه شد ヱارد
تش دس دیرشتュ رヱ فヰم یچرا ヱقت دヱنュی...فقط نمرヱنیانجュゅ دادヱ ュ اヱمدュ ب ゅریبرュ تヱ....خاصه اقゅ تمュゅ کゅر هゅمヱ بゅ سゅم

 ヘتヱュ گ ی...برگشتュ سمت سゅمュییکゅرا نیظヰر بヱد...اヱف...چند سゅعته دنبゅل ا نیتヱ مゅش ュینشست یثゅبت مヱند...ヱقت

 رヱن؟یب یکه اヱمده بヱد یداشت کゅریزحمتت دادュ...خヱدت چ یヤی...خیمرس -

 ヱ گヘت دیخند

 رヱ اصل بندازュ... نیمゅش کیاヱمده بヱدュ برュ است نکهیقゅبل نداره...دュヱ ا نکهیاヱل ا -

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ست؟یمگه اصل ن -

 گヘت ヱ ادامه داد ینچ

اصل داشته  کیヱجヱد نداره که است ییجゅ چیه ゅبヱنی...از اヱنجゅ که ヱسط جゅده اصゅヰヘن..تヱ اヱن بر بریخ-
 ...رュیدرستش کنュ...حゅا اشکゅل نداره فردا م رازیش ュیゅیتゅ ب ュیبنداز یقاب دヱنهی ュیبゅشه...مجبヱر شد

 ...رヱنیکردヱ ュ رفتュ ب یدر خヱنه خدافظ یجュ ヱヤیدیرس ی...ヱقترヱنیگヘتヱ ュ حヱاسمヱ دادュ به ب یا بゅشه

ゅر  آقヱنسゅآس ヱت ュرفت ゅهیت ヱبه غذا یبヱف م ییخバض ュشل شد....اصل داشت ュゅهゅپ ヱ مد که دستヱیاュهرچقد کرد...
د...البته مゅل خゆヱ بヱ یヤیخ ゅنゅیاヱن بヱ از خヱنه مゅ بゅشه...دستپخت دا خヱاستュی...فقط مشدیم شتریغذا ب یبゅاتر بヱ رفتュیم

از در زدュ  یرچنگヱلطبقمヱن چゅヰ دュیمゅل مゅ بゅشه...تゅ رس خداکنه...گヘتュمی داشتュ اهゅ...هه...匣خゆヱ بヱد یヤیمنュ خ
در...که در  یمゅل خヱدمヱن بヱد...شرヱع کردュ ضرゆ گرفتن جヱヤ یخدا مرررررس یヱ بヱ رヱ دنبゅل کردヱ...ュا رヱنیب

 گヘتュ ی...بゅ خヱشحゅلゅنینمゅ یبゅز شد ヱ دل



 ه؟یچ -

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت پヱکر

 ه؟یچ یچ -

 نゅزک کر ヱ ュ گヘتュ یچشم پشت

 ...گهی...خゆ غذا دنهیبچه سک تیجنس-

 ヱ گヘت دیخند

 درست کرده... یپヱヤ بゅ مゅه یسبز ییدا-

ش غذا خヱ یمنبع بヱ یヱقت دヱننیم یبヱ محشر بヱد...غذا دヱستゅن گرام نیا یتヱ خヱنه ヱ رفتュ سمت آشپزخヱنه...ヱا دュیپر
 ...یدار یچه حس یکن دایرヱ پ

ゅبه دا ب ヱر ヱ ュس نشستゅن لبヱییهم ュتヘگ 

 ....شュیدارュ کبゆゅ م زیجヱن من بر-

 کرد ヱ گヘت یاخم

 شده آمゅدس... ختهیغذا ر ی...بدヱ لبゅسゅتヱ عヱض کن...دستゅتュ بشヱر...برگردرینه خ-

ゅل یب بゅا یحヱ...نهヱسمت آشپزخ ュرفت ヱ ュشست ュمゅدست...ュض کردヱع ヱر ュゅسゅلب ヱ ュشدゅسبز هی...دمشید یپ ゆゅیبشق 
ヱع شر یヱ نشستュ...بدヱن تヱجه به کس...آゆ دهنمヱ جمع کردュ مヱیآبヤ شهیش هیسرخ شده رヱش... یمゅه کهیپヱヤ...دヱتゅ ت

 کردュ به خヱردن.....

 گヘتュ یی....چقدر خゆヱ بヱد....سرمヱ اヱردュ بゅا ヱ رヱ به داششششیآخ

 خゆヱ بヱد... یییヤی...خییمن فداتュ دا -

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 نヱش جヱنت... کنュیمرض...خヱاهش م -

 ュی...بバد از ظヰر شرヱع کرددنیخند یکردュ که اヱنゅ هュ کヤ فیامرヱز رヱ براشヱن تバر هیヱ قض ュیهゅ رヱ جمع کرد ظرف
 یヱت نی...مゅهیخچゅلی کیبゅسヱ ベヱヤ ک یتヱ ییژله استゅد بヱدュ...دا یجゅت درست کردن...من که تヱ ینیریヱ ش کیبه ک
 خゆヱ بヱد... یヤیهゅش خ کیهュ ک یدار...دل یبستن یزایم زیچ

ゆヱ خ یヤیخ یدل کیک یبه کゅر کردن....چند نヱع ژله خヱشگل درست کردュ...بュ ヱیヱ شرヱع کرد ュیگذاشت یشゅد آهنگ
ع قرار بヱد مヱق شدیآゆ م ی...چヱن بستنکندیپヱست م ヱهیهュ م نیヱ مゅه کردیم نیهュ داشت بゅسベヱヤ هゅ رヱ تزئ ییبヱد..دا

 نیئهゅرヱ برش زد ヱ تز کیک ی...شゆ دلکردیخヱشمزه درست م کیヱ ش یجヱر اسمヱت هیسرヱ امゅدشヱن کنه...
پسرا  ゅدی نゅیا دنیヱ کنゅرش بゅسベヱヤ گذاشت...بゅ د دیرヱ بر کشیهュ ک ییهゅشヱ درست کرد...دا کیش نュیکرد...مゅه
 گヘتュ نیهم یافتゅدュ...برا

 ...گنゅه دارن...ュیヱاسه پسرا هュ بد نゅیبچه هゅ...از ا -

 گヘت عیدل نゅزک مゅ هュ سر یدل

 اررره...بヱش اヱمده زشته... -

کュ  هیفقط رابطه من بゅ پسرا  نکهیگذاشت ヱ داد دست من بدبخت تゅ ببرュ...مثل ا ینیس یتヱ دヱنهی یزیاز هر چ عیسر
ヱر ヱدستم...ュسمت در رفت ヱ ュکرد ュسر ヱلمゅد...شヱب ゆヱکه صدا یخ ュیزنگ گذاشت ゅز  ییپゅدش در بバب ヱ مدヱا

 بゅز گヘتュ شیبヱد...بゅ ن ゅکヱیجゅنュ د یشد...ا



 جゅن... سیساュ رئ -

 ヱ گヘت دیخند

 حبت خゅنュヱساュ م -

ベヱذ ュتヘزده گ 

 ؟یدヱنیاسممヱ م یمバن -

 اسمゅ رヱ بヤدュ... نیبヤバه...مゅدر بزرگュ ترک بヱد...ا -

 چشゅش برベ زد ヱ گヘت دنشヱنیرヱ جヱヤش گرفتュ...بゅ د ینیヱ س دュیخند

 ..مゅل مゅس؟نیرヱ بب نゅی...ایヱااا-

 ...ュیゅریヱاسه شمゅهゅ هュ ب ュیکゅرا...گヘت نیرヱ دヱر ا ュیヱفتیم ヱヰیبヤバه...مゅ دخترا  -

 زد ヱ گヘت یلبخند

- ゅرمヘدرد نکنه...ب ゅنییدست شم ヱت 

 ヱ گヘتュ دュیخند

 رヱ... نゅینه قربヱن شمゅ...خヱدュ برュ بخヱرュ ا -

 ...دヱچش داشتュ...نیمヰربヱن بヱد...مثل سヱر یヤی...خゅکヱید نی...چقد بゅ کمゅات بヱد اュیکرد یヱ خدافظ دیخند

 ظゅهر شدن...نگゅهشヱن کردヱ ュ گヘتュ شヱنییرヱ بゅز کردュ که سه تゅ در

 رヱ بخヱرュ... نゅیبرュ ا خヱاュیکنゅر م نیآسゅヘلت...بر نیشد نیحرف بزن-

ュب نشست ヱ نشستن ュه ゅنヱندن...اヱبه امب ュع کردヱشر ヱردن... یヱع کردن به خヱحرف شر 

در اヱردヱ ュ بゅ ذベヱ  یه ابゅحゅل کر سل هی نیهم ی...براュیجヱ ゅاسه شュゅ خヱردن نداشت گهید ュیاヱنゅ رヱ خヱرده بヱد چヱن
ュتヘگ 

 ...ュینیبب نヱیا نیゅیب یヱا -

 صヱرتゅشヱن رヱ جمع کردن ヱ گヘتن شヱنییتゅ سه

 ...ییییا -

 نثゅرشヱن کردヱ ュ قسمت اヱلش رヱ گذاشتュ...اسمش یجヰنم به

سه تゅ هュ جذبش  اヱن ヱاشی ヱاشی ュヤیف یهゅ کهی...عゅشقشュ...بゅ تنینیبب کسゅشヱیم نترنتیتヱ ا نیبヱد...نゅمヱسゅ بر ヱینヱکیپ
که نگゅهュ به سゅعت افتゅد...اヱه  ュیدیتゅ قسمتش رヱ د 1...کننیقمپز در م یشدن ヱ شرヱع کردن به نگゅه کردن...هه...ه

 بヱد...رヱ به بچه هゅ گヘتュ 0اヱه 

 دانشگゅه... نیبر دی...بゅمشینیبیفردا شゆ تゅ صبح م نیبخヱاب نیبر نیپゅش-

ゅنヱراحت اゅن ゅب ュیه ヱابن...رヱیتخت دراز کش یرفتن بخュر دヱس ゅب ュچت ヱت ュرفت ヱنیゅپی...ت ュکرد 

-ヱهسس یه ュ؟یبرادر خر 

 شد ヱ نヱشت نیآنا عیسر

-ュاهر اسبممヱاره خ匐 



 ...چه خبر؟ششیا-

 勠برف اヱمده تゅ کمر-
 �خヱبن؟ نゅیمسخره...مゅمゅن ا-
 ؟ی...اヱنجゅ راحت؟یاره...تヱ چ-

 匏ینゅنゅسه سヱر یヤخی....勠اررره-
 ...ュیبکپ ببن ریخゆ...برヱ بگ ヤهیخ-

 厂کککیمرض...شبت ش-
 動匣دنتیشبت تر-

ゅبヱیمヱمヤ ابヱخ ュگرفت ヱ ュر گذاشتゅیکنュد.... 

 (ゅنゅی)دا 

 یپゅشヱヱヱ قطب نیپゅشヱヱヱヱ..مゅه نی+مゅه

 هیچ داتیهゅااا چته..خرヱس خヱن داد ヱ ب-

ゅش بヱس بپゅلب ヱشゅیبر دی+عرعر نکن پュ ..هゅدانشگ 

 نگゅه ی..ヱمدیبچュ خヱابش م ی..اヱخییکه مست کردن رفت تヱ دستشヱ ییادمゅ یゆ زヱر از بゅلشت جدا شد ヱ شب نیمゅه
..ュکرد ュدヱخ ゆیゅ ض اヘヤهیک نیابヰヰヰی..خداゅ نヱヱج ゆیュ ..کن ュعع ا یکیرح..ュز کردゅب ヱمゅه نیاز چشم..ュچیک من ュヱکد 

ゅیاز دکمه ه  ュارمヱヤد..شヱب ュسر ヱکه کج ر ュمバد..مقنヱدرست بسته نشده ب ュヱنتゅیم ヱد اヱب ュゅپ ヱچش تゅت یکین پ ュه ゅ
 رد..نگゅه به سゅعت ک یヱ  رヱنیاヱمد ب ییاز دستشヱ نیجゅ من استخداュ کن..مゅه نヱیا ゅیب ゅیخدا گیم نهینصヘه..جن منヱ بب

 ..اخه اان که زヱدهیریتヱ بم یا-

 ..ュیکن یم ریمطمئن بゅش مゅ بゅزュ د ی+زヱد هست ヱل

 ..دュیادュ لبゅس پヱش یشد..منュ دヱبゅره از اヱل شب دنیگمشヱ نثゅرュ کرد ヱ مشغヱل لبゅس پヱش ی

 نداخت.. یتヱ آشپزخヱنه بヱد ヱ داشت بسゅت صبحゅنه رヱ راه م یکه دل رヱنی..از اتベゅ امدュ ب

 ..زی+دمت ج

ュصندل نشست ヱه یرゅپر یک م ヱ نヱمد سمتヱا ヱد ゅصندل دیب ヱیر.. 

 ヱ گرفتュ نیسヱ نیمゅش مヱتی..ر

ゅپ ュمن منیی+من رفت ゅی..بゅد؟ی 

- ゅم ヱگید نیم1بر ゅینییپュ.. 

 ..دیبゅش نییپゅ گید قهیدقヱ1اقゅバ  دヱارュی+ام

جヘت کヘش مردヱنه ヱاکس زده  یبヱد ک در آسゅنسヱر بゅز شد.. نییヱ دکمه اسゅنسヱرヱ زدュ..سرュ پゅ رヱنیخヱنه زدュ ب از
 ..لبخند زدュ..نهیسرمヱ آヱردュ بゅا..عع آベ کゅم عیヱ سر دュید

ゅآق ュن ی+ساゅطヤیس 

 ری..صبحتヱن بخゅنゅخゅنュیساュ دا-



 ن؟ییمن برュ پゅ شهیم دی+متشکر..ببخش

 اヱمد گهید یصدا ی

 برヱ یاسترار یاز پヤه هゅ یاگر عجヤه دار-

ュد برگشت ベヱヱヱیسمت صدا..اヱکゅ  ゅد..بヱر یلبخند  یبヱم یゅسمت ک ュکرد ヱنیر.. 

 کردュ.. داشی+پ

 ヱ؟یک-

ヱヱヱヱヱヱلمヱفض+ 

ュیسمت د برگشتヱکゅ 

ゅبغه فکر نم ی+آقゅاان مشکل استرار ین ュشه.. یکنゅد داشته بヱجヱ 

 زلزلتヱن اヱمد نکهیمثل ا یヱل-

ゆ ی ゅره م ییجゅه یاشゅم ゅک ب ュگرفت ヱدل نیکرد رد انگشتش ヱیゅن ュرد کردヱبرخ 

 بヱد.. شヱنیشヱنیاخュ رヱ پ کュی یヱ مゅه یکゅم یهゅ ساュ به هュ کردن ヱل بچه

 شد.. رمヱنی+بچه هゅ د

تヱ ヱ دکمه هュ کف  دیپر ゅکヱیرفت دکمه آسゅنسヱرヱ بزنه ک د ی..دلュیسرتکヱن دادن ヱ بゅهヱ ュارد آسゅنسヱر شد یهゅ  بچه
 رヱ زد..

 ممنヱن نیداد شゆیکه د ییکゅیبゅبت ک یراست-

 نヱش جヱن..خヱشتヱن اヱمد؟-

 بヱد..من ک عゅشقشヱن شدュ یعゅل یヱااا-

 ..گهید نهیدست پخت مゅ خヱاهرا هم-

-ゅپヱن تヱیا ヘرگ دیسゅد؟ یداشت چ لیکه نヱب 

نشستヱ  ュ رヱنیرفتュ ب عیآسゅنسヱر تヱقف کردヱ منュ سر”..بゅسヱ”ベヱヱヱヤ بゅ تバجゆ گヘتن  نگゅه به من کردن ی یヱ دل یمゅه
 ( دانشگゅه رفتlocation....ュ)شنیヱ رヱشن کردヱ ュ به سمت لヱک نیبچه هゅ نشستن مゅش نکهی..به محض انیتヱ مゅش

 ..نیبچه هゅ اヱنجゅرヱ نگゅ کن-

که  یبخش ュیヱ رفت ュیکنه..ヱارد دانشگゅه شد یم یچ غヤط نجゅیا ゅکヱیکرد نگゅه کردュ..ا⌒ヱاااا د یاشゅره م یکه دل یسمت به
ق ت یکゅرامヱن تمュヱ شد صدا نکهی..بバد اヱゅردیقدュ نحسشヱ ن نجゅیا ゅکヱی..خدارヱشکر دنゅستیمربヱط به ثبت نヱ ュゅ ا

ヱ مゅهュ  ستゅدیگヱشه ا ی..یییییکنیچند بゅر خراゆ م رヱزمヱنゅ ヱی..خدادュیرヱ د ゅکヱیسمت در ک د ュیاヱمد..همه برگشت
 ..رヱنیب ュیヱ اヱمد ュیکゅرامヱنヱ انجュゅ داد

 ؟یکرد دایتحヘه رヱ از تヱ جゆヱ پ نیتヱبه ا ゅی+اベヱヱヱヱヱヱヱヱ خدا

 تヱ سرュ دیکヱب یکی

 ..شهیسه م رヱنیب ゅدیخره خدا اان م ヱاشی سیه-

 گュی+جヱヤ رヱشュ م

 صدا اヱمد ی



-ヤمده؟ شیپ یمشکヱا 

 ゅ卩کヱ⌒ یصدا ن∠ک∠ره د شیا
-ヤه چ مشکヰヰین 

 کرده.. فیشヱヤارشヱ کث دیکتک خヱرد گヘتュ شゅ ییکヱچヱلヱ ی دュیاخه د-

 匯یری+فضヱل اヱن کヱچヱلヱ نبゅش پ
ゅش بゅسمت م ュرفت ヱ ュتند کرد ヱمゅقدم..ゅبゅب ヱره کرد برゅصدا نیدستش اش ヱز ی ヱدیضبطゅ ..ュکرد 

 خヱنه؟ ュی+بر

 تنゅヰست.. نیسュ ヱیآره بر-

 خヱنه حرکت کردュ.. سمت

 ..ュیدیبゅاخره رس ی+ヱاا

 ..یکرد دایپ نجゅرヱیدرヱازه قرآن تゅ ا یبゅر مゅرヱ برد شیش-

 ؟ینداشت یدانشگゅه مشکュ ヤیرفتیم ュیچرا داشت-

 ستュیاز اヱنجゅ رヱ بヤد ن یرヱ بヤدヱ ュل نجゅی+خヱ از ا

 ..یگیم یچ یدیخヱدت نヰヘم-

 شدゅ ..ュدهیپ نیبゅا انداختヱ ュ از مゅش یヱ شヱنه ا دュیخند

****** 

 دیهュ زر نزن گهید یسバد ュیریم-

 ظحゅف-

 ینیبب رشヱیخ دیتخته جمش-

 شヰره رヱنهیکه ب دیتخت جمش ュیبر ュیامرヱز که هヱا خヱبه ヱ ヱقت دار گュی+م

 شهیکه همش حرف تヱ م یدل یبترک یا-

ヱنش سمتش ヱ تک ュیدیغش کرده بヱد دヱ یسمت صدا..دل ュیانヘجゅر اヱمد برگشت یصدا یسمت اتゅقゅ که  ュیبر ュیشد بヤند
اヱل تヱ  نی..من ヱ سヱیرヱ صヱرت مゅه دیخヱاب یکه بافゅصヤه دست دل یگヱش دل ریمحکュ زد ز یمرد؟مゅه ی..ヱاュیداد

 ..ュیدیبバد خند یヱل ュیشヱک بヱد

 ...انه؟ヱی..بヱد....دی...چ..کゅ....رنیا-

 ..یبترک یا یخヱدت گヘت-

 تヱ صヱرتュ یگヱゅ جヘتک زد ی..شبی..من فک کردュ مردیریبم یا-

 زد پس کヤش یکی یدل

 ..یاسゆ محکュ زد ینه جヘتک..بバدュ حقت بヱد خヱدت شب زنهیگヱゅ شゅخ م-

ゅچه پヱک ゅت ヱحش دヱ パゅب ゅاااا.. نیی+آقゅتره ه 

 سمت مヱزش.. ュی..رفتدیتخت جمش هیعゅل یヤیسヱژه گرفت..ヱاقゅバ خ نشیهر چقدر تヱنست بゅ دヱرب ی...دل



 ریاز اヱنゅ عکس بگ ی+دل

 اヱمد یترسنゅک یصدا ی

 ..دیریعکس بگ نیتヱن یخゅنمゅ نم دیببخش-

 ゅفشヱیق داشت که لیبیس هی..کلیمرد غヱل ه ی..ゅدین رتヱنیگ نیا دیتخت جمش نیرفت دی..دعゅ کننهیرヱز بد نب چشتヱن
 ..دュیکش قینヘس عم یکرد.. یخشن م یヤیخ

 اヱن ヱقت چررررا؟-

 چشュ.. دیبگ دیریعکس نگ گュیم یヱقت-

ヱد که دلش م نیسヱما مشخص بゅاد  یکヱپشت  یبکشه.. غیج یخ ュهゅحرکت کرد م ヱヤج ヱ مرده رفت ゆ غره ュچش
 قهیتゅ جヱاゆ بده..مゅهュ بバد چند دق رヱنیزنگ خヱرد..رفت ب یدل یکه گヱش ュیکرد یسرش..نگゅه به تゅبヱヤ هゅ نヱشته هゅ م

 ...ュیヱ سمت خヱنه حرکت کرد رヱنیب ュیرفت

******* 

ヱヱه ی+هゅنیم 

 هゅاااا-

バهی+ضヘ  ュاسヱ ヱشゅیپ ゅریب یچゅ 

- ヱت ヱبر ヱشゅدت برپヱنه برا خヱر زیآشپزخヱبخ 

 صدا زدュ.. نュیヱ سヱ یگذاشتヱ ュ دل زیヱ رヱ م ختュیر یتゅ چ4ゅپゅشدュ  عیکه سر زیلحنش تحکュ تヱش مヱج م انقدر

 خヱردن داره یچゅ نیآخ ا-

 خヱدشヱ تکヱن داد.. ییبرヱ خدارヱشکر کن ゆ لطف من دا-

ゅت  ュز کنゅب ヱدهنم ュمدヱفقط صدا یدست یا ヱ گرفته شد ュدهن ヱヤم یگگن یج ュゅمدیاز حرفヱ ヱ ュپس زد ヱ ه نگ ی..دستゅ
ュدست کرد ゆحゅص ゆ 

 که ゅدیبدュ م یدヱن یجヱヤ دهنュ..م یدستتヱ بذار ی+زرافه مجبヱر

 خヘه نヤヘه..زرافه شヱهرته..-

 آقゅ؟-

ヤه؟ی+ب 

 جゅن-

 هن-

 بヤه.. یبゅر نشد تヱ بگ یکヱفت هن..-

ヱیق نیسヱفشゅ  له کرد کهゅنیمچバفه نزن.. یゅزر اض 

 خヱاゆ ュ بゅبゅ بگュ براュ بヘرسته ی..فردا مرュیبگ نیخヱاュ مゅش یم-

 ュ؟یکن دیヱاسه خヱنه خر کュی ュیفردا بر گュیمبゅرکه..م-

زنگ خヱرد..آخ دلュ براشヱن چقدر تنگ  ュی..گヱشュیخヱرد کیهゅرヱ بゅ ک یچゅ نکهیمヱافقتヱ اعاュ کردن..بバد ا همه
دستمゅل جヱヤ صヱرتュ  یخره قطع کردュ..شده..بゅبゅ بヱد..جヱاゆ دادュ..بバد حرف زدن بゅ بゅبゅ بゅ مゅمゅنュ حرف زدヱ ュ بゅا



 یسمت اتヱ ベゅ رヱ تخت ヱلヱ شدヱ ュ هق زدュ.. رفتュبヱد..دستمゅلヱ ازش گرفتヱ ュ اشکゅمヱ پゅک کردュ.. یگرفته شد..دل
 هستュ من.. یآدュ دلتنگ نیهمچ

 ..یآدم ュیبذار بヰヘم ゅیب دیسゅヘرش دادュ حداقل پゅشヱ ヱاس خر یچ ینیبب ینشد داریب یخرس قطب-

ヱمゅچشم ュغر زد ヱ ュندヱلゅم ュゅدست ゅب 

 !!!د؟یخر رهیکヤه سحر م ی..آخه کیچرا خرヱس کرد نヱی+آخ خدا ا

 ظヰره.. 00خرس..سゅعت  هیکヤه سحر چ-

 بゅزار؟!! رهیظヰر م00سゅعت یبدتر شد که..آخه کدュヱ خر ی+ヱااا

ヱا نیس ュمد پشتヱدیاゅر ستヱداد ط ュヤه ュمحک ヱی ュکه از تخت کنده شد 

 ..یヱقت ندار شتریب قهیدق01..حゅا زヱد لبゅس بپヱش که یبゅزار خヱدت رهیم00که سゅعت یاヱن خر-

 چکسیچرا ه یヱا یه رヱنیکردュ..از اتベゅ رفتュ ب حیمヤ شیآرا یヱ  دュیصヱرتمヱ شستヱ ュ لبゅس پヱش عی..سراヱヱヱف
 ..رفتュ سمت کヱچه..ستین نیسヱ نیچرا مゅش ی..ヱانگیخヱدمヱ رسヱندュ به پゅرک عی..سرستین

 بشه پنچر نتیمゅش شゅایا ی+ا

ュش رفتゅم ヱت ュب نینشستヱک ュمحک ヱدر ヱیュد 

 ؟یهヱヱヱヱشه..از جنگل فرار کرد-

ヱهی+نه از طヤ 

 مشخصه-

 ..ヤهیتゅ دヱستュ دارュ تヱ ط3ヱ+اره..

 حرکت کرد.... دیبゅ سرعت سمت مرکز خر نュیزد پس کヱ ュヤ سヱ نیمゅه

 مدل نヱشゅبه داره؟ یفقط  نجゅیچرا ا-

 مدلヱ دヱست دارن.. ی+خヱ همヱن 

 بخرヱ ..ュهیم رュیمن م گュیم-

 رュیبگ نゅیヱ ژله ヱ ا کیک یبرا لیヱسゅ رュیمنュ م-

 رュیغذاهゅمヱن بگ یبرا ヤهیヱس رュی+پس منュ م

 ..動رヱ بشヱرュ ییک برュ دشヱ رュیگیم ندهیشヱ رュیمنュ م-
 یヤی..منュ رفتュ سمت ヱسゅیفرヱش جゅتیヱیヱ س ヱهیヱ بゅهュ رفتن سمت م دیرヱ کش نیدست مゅه نیヱ در آخر سヱ دュیخند همه

رヱ گرفتヱ ュ سبد چرخ دارヱ پر کردュ..رفتュ سمت صندベヱ که همヱن لحظه  دیبه فکرュ رس یداشت..هرچ ゅزیکه خヱنه ن
..ュمدن سمتヱچند سبد پر ا ゅب ュه ゅبچه ه 

 +خゆ حسゆゅ بکنュ؟

 رヱنیب ュیکه حسゆゅ نشده بヱد رヱ حسゆゅ کردュ..رفت ییهヤ ゅهیسراشヱنヱ تکヱن دادن ヱ تک تک ヱس همه

 ヱاس اتベゅ؟ ュیاヱنجゅ رنگ بخر ュیبر هینظرت چ ゅیدا گュیم-

ュافقヱم+ 

 ..نیゅیزヱد ب-



ゅه بゅیرفت نیمュ شヱزه بزرگ رنگ فرゅل ازش رنگ گرفت یسمت مغヱر اゅیکه بュال پرسヱد احバی..ب  ゅه به رنگゅنگ
هنگ بゅشه بده..مゅ هنگ  هیاヱل دی..ادュ مヱقع خرュیبنヘش رヱ گرفت دヱی،سヘیی،طایا رヱزهیف ی..در آخر رنگ هュゅیکرد
 یヤیرعت خبゅ س نیسヱ دنیبه محض رس نیمゅش سمت ュیヱ رفت ュی..رنگゅرヱ گرفتュیکل اتゅقヱ عヱض کن ュیان مجبヱرا ュیبヱد
 ゆ سمت خヱنه حرکت کرد.... ゅدیز

ヱ(نی)س 

 گریヱ ج زیعز یسゅی..خدارヱشکر پヤرفتュیهゅ به خゅطر سرعتュ تバجゆ کرده بヱدن...پゅمヱ گذاشته بヱدュ رヱ پدال ヱ م بچه
 یچیبゅبゅ...ه ی...ان؟یدیسمت آسゅنسヱر...فヰم دュیهمヱن طヱر ヱل کردن ヱ پر نヱیخヱنه...مゅش ュیدیرس عینبヱدن ヱ سر

 یرییتغ چیسرعت آسゅنسヱر ه یتヱ نکهیبゅ ا نیکرد دقت...دادュیاقゅ...رفتュ تヱ آسゅنسヱر ヱ پشت سر هュ دکمه رヱ فشゅر م
...آخ ارヱیکه صゅف رفتュ تヱ د رヱنیب دュیپر دیرヱ ヱلش...تゅ آسゅنسヱر رس نゅای حゅا...匣خヱبه؟ یヤیخ یヱل کنهینم جゅدیا

شدヱ ュ  یشخص رヱبرュヱ عصب دنیگヱسゅله شد...ヱاخ دمゅغュ...سرمヱ اヱردュ بゅا که بゅ د هیشب سュی...دمパゅ نゅدュیخدا پヱک
ヘگュت 

 ن؟یندار ینسبت ヱاریشمゅ بゅ د-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ヱاا... دヱنュینم-

ヱشヤصヱح ュتヘگ ヱ ュرش زدゅکن...ュنداشت 

 چヱن ممゅ..نه دمゅغュ له شد... نیکن قیتحق نیبر-

 گヘت که چشュゅ گشゅد شد...برگشتュ سمتش ヱ گヘتュ یدخترヱنه ا شیا

 ؟یتヱ بヱد -

 ヱ؟یچ-

 رヱ شیا-

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 رヱ... شیفバا که شمゅ ج-

ゅسヱمゅم نヰبد؟یف ゅی...آقゅت نی..انیゅریسゅ مヰا فヱم دیدراکヰヘن ゅهゅانیدیشمヱ...یゅیبب سュیچ نی..ان ュک بر سرゅت؟...خヘگ  ュヱآبر
 گヘتヤ ュکسیدرست کردヱ ュ ر ゅفمヱیرفت...ق

-ヱیینه...من دستش ...ュندار 

 گヘت یداد ヱ بゅ لبخند مسخره ا هیتک ヱاریشد ヱ به د نهیبه س دست

 ...ュیکュ بゅ هュ گپ بزن هی ュیسی...پس ヱایاヱک -

 شهیم یمنطقه خشک یبه جゅ رازیکه ش سュیヱا نجゅیا گهید هی...من دヱ ثゅنسュ؟یگヘت؟...ヱا یچ نای....厥یابヱلقゅسュ تخت ゅی
 ...بゅ من ヱ من گヘتュزهیریاان م یخزر...ヱا یゅیدر

 !زهیچ یدヱنی...مشهیاخه نم -

 گヘت(....匆شده بヱد ) نیا هیشب ゅفشیق

 زه؟یچ-

 ゅفتュی یرفتن آسゅنسヱر اヱمد...ヱا نییپゅ یصدا

 رヱ درست کنュ... نゅیا ییبرュ اتベゅ دا دیبゅا...من بゅ ゅنیاان م یヱا-



 ثهم رヱ مゅنتュヱ...بゅفتュ شر 匣تヱ خヱنه...عゅشق حرف خヱدュ شدュ دュیدر رヱ بゅز کردヱ ュ پر عیجヱابش نمヱندヱ ュ سر منتظر
...چقد نهیریش ی...جヱヱヱن...چقد زندگیاخخخخ ی....ヱاییتヱ دستشヱ دュیدر اヱردヱ ュ همヱن ヱسط انداختヱ ュ پر شرتتی

از در اヱمدュ  ی...بバد از تمュヱ شدن کゅرュ بゅ خヱشحゅلدارههمه نگه  یبرا ヱییدستشヱ گریمن خヱشحゅلュ...به به...خدا ج
 مبل نشسته بヱدن گヘتュ یهゅ که رヱ ی...بゅ ذベヱ به دخرヱنیب

 .....یساュ زندگگگگ -

 غغغیج یشヱヤارک سرخゅب هیاتベゅ... ینثゅرュ کرد...لبゅسュゅ رヱ برداشتヱ ュ رفتュ تヱ یا ヱヱنهید نیخنده ヱ مゅه ریز زدن
 یهゅ یبستュ...رヱفرش یبゅا گヱجه ا یتنュ کردヱ ュ مヱهゅمヱ بゅا دュیتنه سュ ヘین هیداشت... ゆیکه هヘت هشت تゅ ج دュیپヱش

 گヘت دنュیراهرヱ بヱد بゅ د کیکه نزد یرفتュ...دل رヱنینゅنゅسمヱ هュ پュゅ کردヱ ュ ب یصヱرت یخرگヱش

 بچه هゅ ...ゅدیداره م یجヱヱヱヱن...چه داف -

 ヱ گヘت دیهュ منヱ د ییدا

 ؟یبدュ پゅره کن خゅنュヱ شمゅره -

 هュ بゅ خنده گヘت نیمゅه

 ؟یشیعرヱس ننュ م -

ه رヱ هم یکی یکیبヱد... زیم یرヱ دمヱنیخر یهゅ کیآشپزخヱنه...پاست ینثゅرشヱن کردヱ ュ رفتュ تヱ یبر سرتヱن خゅک
تゅ شュゅ درست  ュیخヱریم نヱیفバا هم ュیدرست کردュ...از اヱنجゅ که نゅهゅر هュ نخヱرده بヱد یسر جゅش گذاشتヱ ュ آゆ طゅلب

 یخط الک هی...بュ ゅیدر اヱرد یفقط خل بゅز یه سゅعتیュ  ヱیهゅمヱن رヱ خヱرد یآゆ طゅلب یヱ مسخره بゅز ی...بゅ شヱخュیکن
 ュیاسکل کردنش...خاصه انقدر سرگرمش بヱد ュیسゅدヱای...匣پسر بدبخت هی یヱ یتヱ پ ュیبヱد رفت یکه مゅل دل رانسلیا
 ゅباک کرد هیت ヱن پسره رヱد از اバعت گذشت...بゅیسュ رفت ヱیュ نه...پヱآشپزخ ヱذ دهیکه خر یشبندیت ゅب ヱر ュدヱب ュبست ベヱ

 گヘتュ یヱ رヱ به دل

 ...چقدر ممヱش شدュ...گゅیدل ヱ قヱヤه من ヱ ن -

 خنده ヱ گヘت ریزد ز دنュیبゅ د نیمゅه

- ヱن هヱا ゅب ゅصヱیآره مخصゅیج ヱشبندتیپ یر... 

 زیم یمرパ رヱ در اヱردヱ ュ رヤ ヱهیف ...بستهゅااافتュی...اュ...ュヱヱヱیدرست کن ی...خゆ چخچゅلیگヘتヱ ュ رفتュ سراパ  یشیا
...مرパ هゅ رヱ پゅک کردヱ ュ فヘヤل هゅرヱ شستュ...اヱن سه تゅ هュ رヱ نکیهュ برداشتヱ ュ رفتュ سراパ س یگذاشتュ...فヘヤل دلمه ا

 خヱندیم نیضرゆ گرفته بヱدن ヱ مゅه زیم

خヱدتヱ لヱس کن بヱس کن منヱ... یقゆヤ من تゅزه کゅره...خゅرجک نیاره...لبゅت گل انゅره...ا ی" تヱ منヱ دヱست دار
ヱنر匣"... 

منュ شرヱع کردュ قر دادن ヱ  دیکه رس شی...به قسمت اصュヤیدیخندیヱ م خヱندیم ヱمدیاز دهنش در م یطヱر هرچ نیهم
 خヱندن

 از هヱش..." رュیم یヱا یヱا یمن کヱشش...ヱا یدایپゅرم یヱا یヱا ی" ヱا

 یا رهیهゅ رヱ هュ دا یهュ رヱش رشته رشته کردヱ ュ فヘヤل دلمه ا ゅزیگذاشتュ...پ تゅبهیمゅه یヱ تヱ دュیبر کیهゅرヱ بゅر ヤهیف
نゅنゅس  گهیرヱش تヱ ゅاقゅバ د ختュیذره آヱ ゆ نمک ヱ زعヘرヱن هュ ر هیگذاشتュ رヱش...ヱヱخ انقد نゅنゅس شده بヱد...

ュتヘگ ヱ ュبست ヱبشه...درش ر 

 ..ュゅیتゅ ب نینیرヱ بچ زی..مرュیدヱش بگ هیمن برュ  گهیخゆ د -

ュز رفت ュزد ヱ ュヱاز...از هر در ریحمヱیم یآュندヱخゅنی...از همヱ نیشجرゅ یヱヰ یمュم رفت ヱヤاز تت...ヱヤیتتュن  رفتゅاحس
 ...یریخヱاجه ام



 یسゅزیمن م چヱندنی...ヱاسه پヱヱヱیکه دار ییزایقدر اヱヱヱヱن چ یヰヘمیقراررررュ....نم ی....چراااا من بی"چررررا رفت
 چه کردن..." که مردュ یدیدل مننن...تヱ د قی....بゅ درد عمヱヱヱیصدتゅ سنゅر

ゅب ゅنده م ییمشت هヱبヱشدیکه ک ュاستپ کرد ヱر ュن...�به در کنسرتゅندی هヤکه صدا ب ュتヘمد یدل یگヱا 

 نکره اتヱ خヘه کن... یدختر...صدا یریسゅعته بگ 04 رقゅنی یا -

ゅغیج ب ュتヘگ 

 ...حゅنゅی...زدュ رヱ دست رهیعゅل هیبرヱ گمشヱ...صداュ عゅل -

 غذا امゅدس... رヱنیب ゅیبヱゅ...گمشヱ ب ュینیب نیشیب-

رヱ تنュ کردュ...دヱبゅره خرگヱشゅمヱ پュゅ کردヱ ュ بゅ هュ ن حヱله رفتュ سمت آشپزخヱنه...به به  ュیرヱ بستヱ ュ حヱله لبゅس دヱش
ヱب یچه بヱله د یی...دایخヱح ゅب ヱت دیکه منヘگ 

 یخゅک بر سر گشゅدت بکنュ...سرمゅ نخヱر -

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ هیاندر سヘ عゅقل

 ..پزュیحヱله هュ دارュ م نیتゅبستヱنه...بゅ همعشقュ اان -

ヱشゅت چشヘگ ヱ ندヱسه چرخゅک ヱت 

 ...گهیخبرت د نیبش ゅیب -

ュت نشست ゅچند ت ヱهیف کهیヤ ر ュسس قرمز...ュبゅبشق ヱت ュیگذاشتュردن...داشت ختヱبه خ ュع کردヱشر ヱیュ ریمヱیدخュ هゅنیکه م 
 به حرف اヱمد

 ...ュیکن ری...ممکنه گستین یبرامヱن کゅف دヱنهی...نیمゅش ی...ヱاسه رヱنیب رュیبچه هゅ...من فردا م -

 فکر کردヱ ュ گヘتュ یکم

- ...ュヱش هیاهゅبگ نیم ヱبر ヱبشه...ت ゆریممکنه خرا... 

 ヱ گヘت دیبه مヱهゅش کش یدست ییدا

 ...کنュیمنュ رنگ اتベゅ رヱ درست م -

 هュ بゅ دهن پر گヘت نゅیدل

 بخヱابュ... خヱاュیمنュ م -

 برگشتن سمت من که گヘتュ همشヱن

 ...دی...لطゅヘ بバدا سヱال کندیبゅشیکゅر م یدستگゅه مشترک مヱرد نظر ب-

 ヱ گヘت دیخند ییدا

 کمک من رنگ کن... ゅیخゆ تヱ هュ ب -

 گヘت نیمゅه

 ...ュیبخر نیمゅش ュیبゅ هュ بر ゅیاصن ب -

 گヘت ゅلیخ یهュ ب نゅیدل

 بکپ بゅبゅ راحت... ریبگ ゅیب-



ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 مヱافقュ... یヤیخ یヤیخ یمن بゅ نظر دل -

زدヱ ュ  یکヱتゅه غیکه کردュ ج یمبل...بゅ فکر یرュ ヱیヱ بバد از شュゅ نشست ュیدر اヱرد یبゅز ヱヱنهیطヱر د نیهم خاصه
ュتヘگ 

 ...ュینیبب ュヤیف ュیخヱایم نکهیخゅک بر سرتヱن من هنヱز حヱله تنمه...دュヱ ا نکهیاヱل ا -

قبヱل کردن...رفتュ تヱ اتヱ ベゅ لبゅسュゅ رヱ عヱض کردュ...نゅمヱسゅ حゅل ندارュ بگヱ ュلش...رفتュ  یبゅ خヱشحゅل شヱنییسه تゅ هر
 ヱ نهヱآشپزخ ヱپ ر هیتゅدر کچヱپ ヱ نمک ヱ غنヱش رヱت...ュردヱمه در اヤبゅیقュختゅنه هヱد ュدバر ی...ب ヱیذرت رュخت 

 تヱش...

 هی یآمゅده شد تヱ ی.جヱヱنヱ...ュقتهゅ.. ایتヤق تヤق پヘ یصدا دهیم یヘیگゅز ヱ درش رヱ بستュ...آخ چه ک یرヱ گذاشتمش
 ...دنید ュヤیبه ف ュیرヱ گذاشتヱ ュ شرヱع کرد دشی...قسمت جدرヱنیヱ رفتュ ب ختュیظرف ر

****** 

 ..سヱزهیخゅک بر سرا...چشュゅ داره م ュیبکپ نیبر نیپゅش-

مبل خヱابش برده بヱد نگゅه  یکه رヱ یهュ دنبゅلش...به دل ییپف کرده سمت اتベゅ رفت ヱ دا یبゅ چشمゅ نیمゅه
انداختヱ ュ رفتュ سمت  یپتヱ رヱ دل هی...بヱد صبح 1...کردュ نگゅه سゅعت به...ュ匣یدیقسمت رヱ د ∵ شهیکردュ...بヱゅرتヱن م

 اتヱ ベゅ تヱ ゅلヱ شدュ رヱ تخت خヱابュ برد....

***** 

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 بردار... یバنی...گヘتュ برش دار گュیم یچ نیبب-

 همヱن ژست بردار دراکヱاشヱ گرفت ヱ گヘت نهیبه س دست

 اگه برندارュ؟ -

ュیشخندین من ュتヘگ ヱ ュزد 

 بゅز شده.... ゅفتヱنیپنچر شدن بヰتヱن سゅخته هゅ؟...مゅشゅا بزنュ به در تヱالت ق نکهیمثل ا-

 کرد ヱ گヘت یاخم ゅریسゅم یヱل دیخند زیر ییدا

 ...دュیچی...من زヱد تر از تヱ پیکنیم یجرزن یدار-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 گهیرヱ م ゅبヱیداره) ینゅنゅس که از قضゅ بゅ خر هュ نسبت ヱヱنیح هیمثه  ヱヰیتヱ  گرفتュیع ع ع ....من داشتュ دヱر م -
 تヱ پゅرک... یرفت یدیچپی(....匣دヱستゅن

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...خヱرュیمن از جュゅ تکヱن نم-

ュدバت بヘگ ヱ رکゅد سمت پゅراه افت 

- ...ゅمヱنゅخدافظ خ 

اヱن  بکヱبュ رヱ فرمヱن که خدا ヤمゅیف نیヱ خヱاستュ مثه ا نی...نشستュ تヱ مゅشنیヱ پゅمヱ کヱبヱندュ رヱ زم دュیکش یکヱتゅه غیج
زد که  یبヱق هیبヱد.... نیمحکュ زدヱ ュسط فرمヱن که بベヱ مゅش ی...اشتبゅهنهیرヱز بد نب چتヱنیヱاستヱن...دنبゅل ゅرهیرヱزヱ ن



ده ヱ بバدش خن ゅیدا غیج ی...اヱل صدادیپریپヤکュ م هیبゅز مヱنده بヱد ヱ  دهنュهゅ  دهیشد....مثه جن د یشヱヤارュ سرتゅپゅ قヱヰه ا
منュ برگشت ヱ شرヱع کردュ به قヰقه زدن...کا شゅخ بヱدن به من  یحس هヱ ゅاشی ヱاشی...دیخندیبヤندش...بゅ تمヱ ュゅجヱد م

 ゅدهیمヱن خنده په بゅکردヱ ュ دヱبゅره  دایجゅ پゅرک پ هی...بゅ همヱن خنده دュی...اخ خدا مردュ انقدر خندヱمدهیبدبخت ن
 دیندخیم مヱنیکی...تュ ゅیヱفتゅدیم ゅدشی هیبه چند ثゅن هیچند ثゅن ی...هدادنیヱ سر تکヱن م کردنی...مردュ نگゅهمヱن مュیشد
مشت آゆ  هیرヱ گرفتヱ ュ سمت حヱض ヱسط پゅرک رفتゅ ...ュنゅی...کشヱن کشヱن دست داکردیهュ شرヱع م یکیاヱن 

 ریز ュیکュ حゅلمヱن جゅ اヱمد...دヱبゅره تゅ نگゅهمヱن به هュ افتゅد زد هی..دュبرداشنヱ ュ به صヱرتش زدュ...به صヱرت خヱدمュ ز
 خنده...

ゅز ت ュند شヤب ュاستヱزم ریخ ュردヱخ ュنゅتヰت ゅم ゅاپ بゅت ヱ سر شد ュゅی...اخ ترکنیپュا دヱ...درد یخدا ゅバاقヱ...
 بヱد ゅنゅیرヱ کنゅرュ حس کردュ...دا ی...چشمゅمヱ رヱ هュ فشゅر دادュ تゅ دردش کュ شه...نشستن کسکردیم

-ヱب نیسヱچت شد؟؟یخ... 

 ...یی...ヱاخسヱزهیم ییاخ دا-

ゅت ینگران بヘگ 

 ...نکنه شکسته بゅشه...یヱا-

ュکنه که ج دست ュندヤاست بヱخ ヱ گرفت ヱا غیرヱ...ュله  یعمه  یزدゅهر خヱیش ゅکج...ュゅبゅن پسر عمه بゅمゅینیکه بب ییم 
ر پس هیدヱرمヱن جمع شده بヱدن... ...چند نヘرگュیشکستュ...اخ..چقد چرت م یچطヱر ینیبب یاز پشت شکستュ..نبヱد

 گヘت گریج

 خゅنュヱ؟ ュیکمکتヱن کن نیخヱایم -

 تیجゅن کنゅر زده شد ヱ قضم گریج ヱヰی...ュیبゅ هュ کمک کن ュیکمکュ کن...اصن بزار بヤند شュ بر ゅیاره فدات شュ...ب اخ
 چرا!...رヱ به پسره گヘت یکنیبゅ اخュ ظゅهر شد...اヱهヱ اخュ م یگرام

 ...کنュیممنヱن خヱدュ هستュ کمکشヱن م یヤیخ -

ヱت رヘبه من گ 

 ن؟یشده سヱ یچ -

 ...ュ؟یشد یمیتゅحゅا انقدر صم کی از تヱ ヱ من....匣زرشک

ゅبگ ت ヱلشゅح ュاستヱیخュیدا رゅ تヘترس گ ゅب 

 ...飭خدا ی...ヱایヱاااا ュیدیخندیم ュیداشت -

ュز من ュخنده... ریزد 

 ...رヱنیب ゅدیتヱرヱخدا بسه...اان دل ヱ رヱدュ م ゅیدا -

ュاشی مردヱ اشیヱ مヰف ュن پراکنده شدن...فک کنヱرمヱم هی دنیاز دゅن کمه...سヱریتختمゅ ن عصبヱمゅشده  یکه از خنده ه
 بヱد گヘت

 ...گهیشده د یچ نید بگ -

 厰卞کنهیچرا انقدر درد م نیافتゅدュ...اخ ا ゅدشیدヱبゅره  یヱا

 ترسヱن گرفت ヱ گヘت ゅفهیهュ دヱبゅره ق ゅیدا

 ...زنهیم غیج مヱنی...خヱاستュ بヤندش کنュ مثه منییافتゅد پゅخヱرد تゅاپ  زیپゅش ل -

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم



 ...آخ خدااا...ゅفتهیق مヱنیم -

 گرفت ヱ گヘت یمتヘکر ゅفهیق ゅریسゅم

 کنュ... تیکゅر هی دیبゅشه...بゅ دهیممکنه ضرゆ د-

 بヱ ゅحشت گヘت دیکه د ゅفمヱقی...厰کنه کゅرュی....چ؟یچچچچچ

 ...گهیکゅر د هینه...نه به جゅن مゅدرュ...اヱن کゅر -

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 نبヱدュ... نیآنا یاز ک نهیبب یکیتヤگراュ افتゅدゅ ...ュدی...اخ گヘتュ تヤگراف یزنیحرف م یخゆ چرا تヤگراف -

 رヱ در اヱرد ヱ گヘت ヤشیهュ مثه اسکا مヱبゅ ゅیدا

 خヤه.. ی(هستlast seen recentlyخゅک بر سرت تヱ که )-

ゅشین ب ュتヘز گゅب 

 �درد داره یヤیرヱ ヱلش...خ نゅیآره...حゅا ااヱا  -
 کرد ヱ گヘت یپヱف ゅریسゅم

- ゅی دیبゅ ...ュت کنヤیبغゅ ...ュلت کنヱک 

ュゅنه...ا چشヱیشد قد هندゅسط انجヱ...م نیゅس...パヱヤرک شゅریپゅبغل کنه...؟..آ ヱی...منゅ بヱر خゅست؟یک... 

 ؟یکヱلュ کن شهی...مزهیچ-

زدュ که  یغیشدュ...تゅ بヤند شد ج زヱنینشست...به زヱر به گردنش آヱ نیزم یبゅا انداخت ヱ پشت به من رヱ یا شヱنه
 ...ییی...ヱاکنهیکمرュ درد م یاヱنطرف...اخ خدا...تゅ مヰره هゅ دیسرشヱ کش

 چته دختر گヱشュ پゅره شد -

 درد داشت...بゅ بغض گヘتュ یヤیخ

 دヱر حヱض خヱرد... یبه خدا...فکر کنュ شکسته...به سنگ هゅ کنهیدرد م یヤیخ -

 ヱ گヘت دیخند

 نکن کヱچヱلヱ... هیحゅا گر -

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 ؟یچ یバنی یکゅر رヱ بکنュ تゅ بヰヘم نیبゅ تヱ هュ هم یخヱایم -

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ...شهیاانشュ کمرュ داره خヱرد م نی..همستیازュ ن -

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...یاز خداتュ بゅشه منヱ کヱل کرد -

 شمゅ؟ دیاヱنヱقت ببخش -

-keep calm and im queen 



ゅاا ا ییخنده...دا ریصدا زد ز بヱ...دヱخندش گرفته ب ュئ نیهヱمثه زامب نیک ゅبه شخصه  یه ュدヱر پخش شدن..خヰش ヱت
 匣厥کردنیم دیداشتن بدヱن محゅفظ خر نیدヱتゅ کヱئ دュید

 بゅ خنده گヘت ゅیدا

 اسکヤن به خدا...-

ゅش دنیرس تゅم نیبه مゅس سゅنゅرینゅ ت یزیچヘینگュه م شدیرد م ی...هرکゅنگ ヱرゅهゅه کنکردیمゅانقدر نگ...ュنヰنی...به ج  ゅت
ت منヱ خヱاس ゅری...سゅمدهیدخترت ترک چهیکه دنبゅل یی...مゅمゅن کجゅچهی...آخ گヘتュ دنبゅلرヱنیبزنه ب چتヱنیجヱن از دنبゅل
 زدヱ ュ گヘتュ یغیکه دヱبゅره ج نیبزاره تヱ مゅش

 ...رهیگیتヱرヱخدا نزار درد م-

 کヱلت کنュ؟ مゅرستゅنیبゅبゅ...تゅ خヱد ب یا-

ヱت چسب گردنشヘیسュد ュتヘگ ヱ 

 ...خヱابュیکن...اهゅااا...پشت ヱ رヱ م زی....چیاヱنطヱر شュیخゆ نه...خسته م-

ュیغره ا چش ヱر ュヱار ヱ ره ج نیزم یرفتゅبヱد...ュسر غیگذاشتت ヱ ュش عیزدゅم ヱت ュانداخت ヱدمヱن  ی....انیخヱرکتゅبر پ
 ...نیازュ گرفت چمヱیپゅرک...نゅمردا دنبゅل نیپゅمヱ گذاشتュ تヱ ا گهیلバنت...اگه من د

هュ که خسته مヱند  ی...دلュیبزن یدヱر هی ュیبر ュیهュ پゅشد ゅیکه رفت دヱسゅعت بバدش من ヱ دا نیهュ جヱヤ نشست...مゅه ییدا
 اヱن...�جゅ پゅرک من یجヱ ュヱヤ رفت تヱ دیچیپ عیسر ゅریپゅرک بزارュ که بنز سゅم یرヱ جヱヤ نیتヱ خヱنه...خヱاستュ مゅش

ゅقゅヘات ュدا هゅفت... 

 یヱ خヱرده ا 31اヱمد که  یدک هی...مゅرستゅنیヱ رفتュ تヱ ب ゅریبه زヱر دヱره افتゅدュ رヱ کヱل سゅم مゅرستゅنیب ュیدیرس یヱقت
تن چشュ غره رف یهرچقدر گヘتュ بدافتゅدュ ه شヱバرایکرد ヱ عکس انداختن ازュ...ب نュمゅバی...匣...البته خゅنュヱ بヱداخヱردیم

ュاسヱ匯...ゅم صتشخی بヰیدیدکتر فュ د که سヱن بヱمهمゅریゅ د ゆد...ضرヱته بヘهی...دهیگ  ヱ شتヱقرص مسکن ن ゅچند ت
 ュیرفت ゅری...دヱبゅره بゅ کمک سゅمنュیاヱن بش یرヱ نュیداد که هر ヱقت خヱاستュ بش ゅیتヱ خゅل رهیبゅلش دا نیاز ا دヱنهی
 ..بゅلشه نشستュ...ژヱヱヱن چه بゅحゅله. اヱن یرヱ ندفバهی...ارヱنیب

 هゅ نگゅهュ کرد که گヘتュ دهیمثه جن د یزدュ...سゅم غیخヱدمヱ تکヱن دادュ که دヱبゅره درد گرفت ヱ ج کュی

 چته..-

 گヘت ヱヰی

 ..ュیبسュ ه رحمゅن رح -

ュدバب ュت کرد سمتヱف匣...دایゅ تヘخنده گ ゅب 

 ...کنهیحمヤه م یریبچه پرヱئه...سپر هュ جヱヤت بگ نیا -

ゅت بヱکه س ュهش کردゅنگ ュرس یاخ ゅه کرد...تゅنگ ヱا رゅب ヱ نه چ دنیزدヱت یزیبه خヘینگュقتヱ...یرفت یュ رゅپ ヱنگیکت  ゅب
 آسゅنسヱر تゅ اتベゅ گهیطرف د هیآسゅنسヱر تゅ دュ خヱنه...ヱ از  یتゅ اسゅنسヱر...از اヱن طرف تヱ نیبه فゅصヤه مゅش یبدبخت

ュچه کن...ュه کردゅنگ ュابヱخ卩...ایヱ یュفتゅ厥�....ゅم بヱヤم تیمظゅریبه سゅ هゅت نگヘکه گ ュکرد 

 ندارュ... یا گهیخر شرک نگゅه نکن...چゅره د هیشب -

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 کردیبゅا...اصن تゅ مヱقバه خゆヱ شدن کヱلュ م ردتュیم یزیچ چیبヱد بدヱن ه نیاگه سヱر -

 کرد ヱ گヘت یاخم



 ...ه؟یک نیسヱر -

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-...ュعچق 

 بゅ خنده گヘت ゅیدا

 دヱتゅ... نیدارن ا یاヱヱف...چه عچق -

ュم اخゅیس ヤل ظیغヱ...ی یتر شدヱヰ تヘگ ヱ ن کردヱهمゅک نگヱمشک 

- ヱنیس匣 
 هن..-

 ...تیتربیب-

 خゆ بヤバه...-

 ؟یستیبزرگمヰر ن نیتヱ خヱاهر سヱر ゅنゅیاح-

 ...آゆ دهنمヱ قヱرت دادヱ ュ گヘتュشنゅسهیداداش منヱ از کجゅ م نای...厰آبرュヱ رفت یヱا

 ...ش؟یشنゅسیتヱ...تヱ از کجゅ م -

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 匣تヱ دهنش زنュیم ュゅی!...اگه نشنゅخت میشنゅسیرヱ م یتヰران ゅریازش بپرس سゅم-
-ヱヱヱداداچ من چیه ゅری...بゅیدار ک 

 غヤط کرده منヱ نشنゅسه-

 نشنゅسه... خヱادیدヱست داره م-

 اヱمد جヱ ヱヤ گヘت ゅیدا

 نگヘته.... یزیمن رلکسسس رلکسسس رلکس ترررر...اヱن که هنヱز چ زانیعز -

ヱم سرمヱه ヱ ュندヱرゅم یخゅس...ュتヘریگゅ کرد ュلヱا کゅب ゅت勠... 

ه ک دید یچ دヱنュینگゅه کرد ヱ تゅ چشمش به من افتゅد نم ゅریمュヱヤバ...بゅ تバجゆ به من ヱ سゅم یکه بゅز شد ヱ دل ュیرヱ زد در
 گヘت

 از شرت راحت شدュ؟ یتヱ؟...مرد یشد ی...خゅک بر سرュ چیヱاااا -

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ هیاندر سヘ عゅقل

 ...زدュینبヱدヱ ュ حرف نم ゅریاحمق اگه مرده بヱدュ که سヱار سゅم -

 بゅ اخュ گヘت ゅریسゅم

- ヱヱヱヱکه میه ュ؟... یگی...مگه من اسبュارشヱس 

ュخند ュتヘگ ヱ سمتش ュکج کرد ヱگرفت...سرم 

 ....یگرینヰヰه...تヱ ج-



ゅب ...ュکرد که ادامه داد ュهゅنگ ゆجバت 

 ...خヱاュیکردمュ مバذرت م ینی...اگه تヱهیتヱ کاه قرمز گری...جیگگگریج-

 نداشت خندش گرفته بヱد گヘت تیکه حゅل عصبゅن ゅریسゅم

 ...رヱنیسゅله منヱ از خヱنه نبرده ب 01 ی...ヱلヰヘممュی....من مヰヘممュی...مسسュیمن خر ن-

ゅی....�اقゅل دشヱ...ن نشهヱرتヱゅدر داشت قهیدق 01 یب ュیفقط دュ کل دヤگیکヱلゅ ゅم گریج یه ヱیکردیرュ匣...ゅن بヱلحن هم 
ヱ صدا飭匣...ت یعصب دایی سر اخرヘگ ヱ شد 

 شمゅ کمرتヱن درد نگرفت؟ ゅریاقゅ سゅم-

 گヘت ヱヰیحس کردن ヱ بバدش  یکرد به مバنゅ زیچشゅشヱ ر ゅریسゅم

 ...یپسر شد یکه ب ゅیاخ مゅمゅن ب-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...گهید ュیداره...بر ゅرヱیفバا که سゅت-

ヱشゅشヘنه شد...دا کヱارد خヱ ردヱییدر ا ゅقت شییراهنمヱ...ن رفتヱقمゅسمت ات ヱ ه مستقر  یکردゅدر قرارگ
 کرد ヱ گヘت یヱلヱ شد کنゅرュ...بゅ تバجゆ نگゅهش کردュ...اخم ゅرسゅمی...ュ匣یشد

-...ュقص شدゅن ゆخ 

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...ینیبش ュیتخت مヤکه ا یرヱ دュیبヰت افتخゅر دادュ که سヱارت شدュ...حゅا هュ افتخゅر م-

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر

 ゅ درد نکنه...دست شم-

 رヱ صゅف کرد ヱ گヘت شرتشیکュ نشست ヱ بバد بヤند شد...ت هی

 ...قرص هゅتヱ هュ بخヱر...رتیرヱ بزار ز نگیر ینیبش یبヤند نشヱ...خヱاست ゅدیز-

 زدヱ ュ گヘتュ زیتشکر آم یلبخند

 ...ュیشنゅسیرヱ نم یشکیه نجゅی...مゅ ایبゅشه...ممنヱن که کمکュ کرد-

 ヱ گヘت دیخند

 خدافظ... گهی...من برュ دュیشنゅسیرヱ م نجゅیمゅهュ دヱسゅله ا-

 رفت ヱلヱ شدュ رヱ تخت که آخュ رفت هヱا... ゅریسゅم یヱقت

ゆه هیبد درد امص....ゅره نم چیهヱنیجヱر کن یتゅیکゅم ی...جヰهیا هیم☝� 

 نیینشست پゅ یکه دل کردュیطヱر چپ چپ نگゅهشヱن م نیتヱ اتベゅ مゅ...هم ختنیرفت همشヱن ر ゅریسゅم نکهیاز ا بバد
 تخت ヱ گヘت

 ن؟یسヱ یشد یچ-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین ییدا

 تゅاپ افتゅد کنゅد حヱض... یبゅ بゅسن گرام-



 بゅ تバجゆ گヘت یدل

 ...؟نیکردیم کゅریکنゅر حヱض چ-

 نیهュ مゅش نیヱاسュ سヱپ درست کرد که درکش نکردュ...مゅه ییاز خنده...دا ュیدیکه همه ترک ュیکرد فیرヱ تバر داستゅن
...حヱصュ ュヤیبヱدュ تゅ مヱقع خヱاゆ...همه رヱ تختゅمヱن بヱد کゅریطヱر ب نی...خاصه هممشیبヱد دهیبヱد ヱ هنヱز ند دهیخر

ゅبヱد...مヱیسر رفته بヱمヤ ュتヘن گヱهمヱگر ヱت ヱ ュردヱدر ا 

 ن؟یمن هست یخرا-

 گヘت عیسر ییدا

 اره..-

 نیاز اヱن مゅه بバد

 ...سسی-

 نگゅه کردュ...خヱابش برده بヱد...نヱشتュ یدل به

 من حヱصュヤ سر رفته..-

 ..ییدا

 به من چه...-

 ..نیمゅه

 ...ュیبکن یکゅر هی نیゅیاقゅ ب-

ゅب ュشتヱن ベヱذ 

 勠کゅر؟یچ-
 ..دیخر ュیفردا بر-

ゅراحت بゅین ュتヘگ 

 ...تヱنュیمن که نم-

 که حゅلش خゆヱ بゅشه... گهیهヘته د ュی...بزارゅدیب تヱنهی...نمنیمゅه گهیراست م-

 匣اュヱ بゅشه-
 ذベヱ زده گヘتュ دヱبゅره

 ه؟یچجヱر نتیجヱنュ...مゅش یمゅه-

 رヱشュ خゅل خゅل داره... هیصヱرت-

ゆجバت ュتヘک گヱمشک...ュکرد 

 ؟یریگیم سگゅیا یدار-

 甸یヱل دهسヘی...匣ن پ-
 من برュ بکپュ.. گهیجヱヱヱن...خゆ د یا-

 �برヱ بکپ-



 کヱ؟ ییدا -

 薬匣رفت اتベゅ فکر-

 動匣...اヱدافزیبه سامت-

 ...ینیخヱاゆ منヱ بب-

ゅبヱیمヱمヤ  ヱ ュش کردヱمゅکپ هیخ ヱ ュیذره کج شدュد... 

******* 

 (�)هヘته بバد
-ヱヱヱییدا یآخ خدا...ه ...ヱبر ュヱخر آر 

 کرد ヱ گヘت یاخم

 �...نیکنیم ینطヱریدرد ヱ کヱفت ヱ مرض...اخه چرا بゅهュゅ ا-
 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...یبゅش یگریج نیبه ا یدختر ییاز خداتュ بゅشه دا-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 به من رفته... تیگریج یバنیبゅشュ  تیی...اگه من دارهیم شییگヘتن حال زاده به دا ュیاز قد-

ュد  خندバد...بヱمد هیگرفته بヱنه نشستن اヱخ ヱته تヘیهュ یبرュ ر...دヱر دヱیدヱکゅ مゅس ヱریゅ  ヱلمゅح ヱ دنヱسر زده ب ュヰب
 از...کن فک شم匯...ゅکشتュیداشت م نی...ヱ ادヱنستュیازشヱن نم یچهی...匣بヱدن...هنヱز براュ گنگ بヱدن دهیپرس
ثه م گهی...اخ گヘتュ کجゅ...حゅلュ انقدر خゆヱ شده...دسヱزه؟می کجゅت �یندヱن یزیت که از قضゅ پゅف هュ بゅشه چا ههمسゅی
 ...نュیبش نگیر یرヱ دیهنヱز بゅ یدرد ندارヱ...ュل یاヱنطヱر شیهヘته پ

 هیヱ تمュヱ شد راه افتゅد سمت  ュیخヱرد یگرفت...ヱقت یヱ چゅヰرتゅ فゅلヱده بستن سゅدیヱا یفرヱش یبستن هی یجゅ ヱヤیدا
ゅبヱبه م ヱاسمヱران...حヱیرستュヤ زゅب ュداشت...ュیم یدادュکرد... 

بゅا  ی...شヱنه انجゅ؟ینگゅه کردュ...دヱبゅره ا ュیکه بゅ پسرا اヱمده بヱد یسرمヱ بゅا اヱردヱ ュ به رستヱران سゅدیヱا نیمゅش یヱقت
همヱن شヱنه اュ انداختヱ ュ  یرヱ هュ رュヘ ヱیشヱنه چپュ انداختمش...ک یصゅف کردヱ ュ رヱ مヱیشدュ...رヱسر ゅدهیانداختヱ ュ پ
من سゅکت شد ヱ فقط در رヱ بゅز کرد...خنده  دنیهمヱن مرده بヱد...بゅ د ره...دヱبゅیسمت در ヱرヱد ュیراه افتゅد یچゅヰر نヘر

چرت  ュیدヱنستی...خヱدمヱن هュ مدنیچرت گヘتن ヱ خند ュیヱ شرヱع کرد ュینشست زیم هیاュ گرفته بヱد...پشت 
 ...ュیکردیبゅهゅش حゅل م ヱلی...ュ飭匣یگیم

ュゅه شゅن مヱمヰم ヱرد نیرヱیخュ برگشت ヱیュ ヱヤجヰنヱا یخヱ ن کهゅرتمゅدیدر آپゅیسュ مد...داشتن داد  یصداヱند پسرا اヤب
 ...ارュヱ رفتュ سمت درشヱن ヱ گヱشمヱ چسبヱندュ به در...زدنیم

 بヱد نیداد کゅم یصدا

 سゅل گذشته... 0...احمق ゅدیب یبヰش گヘت یتヱ غヤط کرد-

 ゅریکافه سゅم یصدا

 جヱاゆ تمュゅ کゅرهゅش رヱ بده... دیکゅر دارュ...بゅ ی...ヱلدヱنュیخدا م...به دヱنュیم-

 اヱمد ゅکヱیپر از حرص د یصدا ندفバهیا

 نه من نه تヱ... گهیخヱنه بゅز بشه د نیبه ا یاヱن عヱض ی...پゅゅریسゅم نیبب -



 بゅ دادگヘت ندفバهیا ゅریسゅم

 ...خヱرュینم گهیرヱ که بゅا اヱردュ د یزی...من چن؟یکنیم ینطヱری...چرا ادュیبゅشششه...فヰم -

 ...گهیم یچ نی...چندش...ヱسط دعヱا ببیییبخヱر...ا ゅیاه نه تヱرヱخدا ب اه

 اヱمد ゅریسゅت یصدا

 بخヱر... ゅینه جヱن من ب-

 گمشヱ گヘتن سه نヘرشヱن بゅا رفت... یصدا

رュ فک یヱ ヱارد خヱنه شدヱ....ュل دュینگゅه کردュ...اヱنゅ هュ صヱرتゅشヱن جمع شده بヱد...خند هیبゅا انداختヱ ュ به بق یا شヱنه
 ヱنیتヱヤز یヱلヱ شدュ جヱヤ یゅلیخبی ب匣...ゅ...اصن به من چهゅره؟یرヱ ب یک خヱادیم ゅریشده؟...سゅم یچ یバنیمشغヱل بヱد...
به  ュیستヱ نش ュیرヱ گذاشتュ...تゅ شرヱع بشه لبゅسゅمヱن رヱ عヱض کرد ュیヱدب دهیهヘته بヱد ند هیرヱ که  ュヤیف یヱ قسمت بバد

 ...دنید

ゅال پرس یصدا بヱا..ا یگنگ یاحヱ...ュدゅسمت در راه افت ヱ ュند شدヤب...ュز کردゅب ヱمゅاز  نیچش ヱ ュرفت ヱヤدر که بستس...ج
ده ش زヱنیدختره آヱ هیشدュ... یچرا عصبゅن دヱنュینم دュیکه د یزیچ دنینگゅه کردュ...بゅ د نゅیا ゅریدر به خヱنه شゅم یچشم

دختره جدا شد صヱرتش هر چند تゅر  ی...منュ اخمュゅ تヱ هュ بヱد...ヱقتکردنیپسرا بゅ اخュ نگゅهش م هیヱ بق ゅریبヱد به سゅم
بゅره که دヱ دュیکヱب نیرفتن تヱ ヱ در رヱ بستن بゅ حرص پゅمヱ زم یشد...خヱشگل بヱد...ヱقت شتریمュヱヤバ شد...حرصュ ب

 اヱمد ヱ گヘت رヱنیخヱاゆ زده از اتベゅ ب ゅیگヘتヱ ュ دستمヱ رヱش گذاشتュ...دا یدرد گرفت...آخ دュیعضヱ ضرゆ د

 ؟یدار یری...خヱد درگیرヱان چته-

ゅب ュتヘحرص گ 

 حرف نزن اعصゆゅ ندارゅ ...ュنゅیدا -

 هیبヱدن  یچرا من عصبゅن نکهیطرف...ا هیاヱن دختره  دنیهゅ اعصゆゅ ندارュ...د تیمヱقバ نیتヱ ا دヱنستیشد...م سゅکت
 گヘتュ یゅلیخیヱ بゅ ب دュیکش یداره...پヱف ی...به من چه ربطگهیطرف د

 نداره... یربط چیبه من ه-

ゅخ ت ゅر بヰلیظゅ دا ヱ ュیراحت غذا درست کردゅنゅ د...نمヱب ベゅل رنگ کر ن اتヱمشغ ュنستیهヱیدュ هゅدل نیم ヱیゅن 
ゅبヱن...مゅنیکجヱنم اش ゆاヱج ュه ヱصدادادنیر ゅر بヰی...ظ ヱیدر از ر ュتヘگ ヱ ュا شدヱنتر دゅک 

 خبرتヱن؟ نیبヱد یکددュ گヱر -

 دستش رヱ جュヱヤ گذاشت ヱ گヘت یتヱ یهゅ کیپاست نیمゅه

 دュ؟یخر یچ یدヱنی..منیسヱ یهュ اヱمد...ヱا نゅی...دلنیبندازュ رヱ مゅش ستュیبرュ س خヱاستュیم-

ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 厥؟یچچچچ-
 ...دیجد یکره ا سه تゅ سل-

ゅغیج ب ュتヘگ 

 عゅشقتヱ ...ュلیا یヱاااا -

 ヱ گヘت رヱنیاヱمد ب یبゅ صヱرت ヱ دست ヱ بゅل رنگ ییهュ ساュ کرد ヱ رفت تゅ لبゅسゅشヱ عヱض کنه...دا نゅیدل

 ن؟یزنیم غیچه خبرتヱنه انقدر ج-



 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 تヱ حヤقュ تیزدمゅ...صヱرت رنگ غیج هیحゅا خヱبه -

تヱ اتベゅ بره همヱن جゅ مゅنتヱ ヱ شゅلشヱ در اヱرد ヱ ヱارد  تヱنستیهュ که نم نیرفت...مゅه ییヱ سمت دستشヱ دیخند
ヱاز ت ヱنه رヱهند ベヱذ ゅنه شد...بヱکشیپاست یآشپزخ ュتヘگ ヱ ュردヱدر ا 

 ...یخنک بش دیاヱل بゅ یمن؟...بゅشه عچقヱ...ュل مکیتヱ ش یبر یخヱای...میヱنュ...ساュ نゅنゅسج یا-

گذاشتュ...بゅ کمヱ بچه هゅ سヘره رヱ  خچゅلی یبراش رفتヱ ュ خندヱنه رヱ تヱ یヱ زد پس کュヤ...چشュ غره ا دیخند نیمゅه
 勠پز نیپヱヤ سゅ ヱیبه خヱردن لヱب ュیヱ شرヱع کرد دسュیچ
 نگヘتュ...مュヰ نبヱد که... یزیداره....به بچه هゅ هュ چ یتヱجه به خヱنه پسرا بヱدュ...به من چه ربط یب

گヘتヱ  ュ دی...بバدュ بゅ بゅبゅ حرف زدュ که در مヱرد خヱنه پرسیکرد ヱ ابراز دلتنگ هیگر یبه مゅمゅن زنگ زدュ که کヤ یعصر
 زنگ زدヤ ュشیخヱنه نبヱد ヱ به مヱبゅ نیخヱبه...سヱر یヤیخ

-...ュعشق ュنヱژ 

ゅبヱیمヱمヤ رヱس...ュه کردゅره نگゅبه شم ゆجバت ゅب ヱ ュجدا کرد ュشヱنیاز گ ヱر ゆجバت ゅره بゅبヱد...دヱیب  ヱ گذاشتمش ュشヱگ
ュتヘگ 

 شمゅ؟ دیببخش -

-ヱب نیسヱ؟یخ 

 ؟ییتヱ نیسヱر-

-!ュن پس عمت 

 عشقュ یپس چرا بュヰ گヘت-

 ヱ گヘت دیخند

 یدار کゅری...بنゅل چゅینپヱک ュیبヰت محبت کن ュیبゅر خヱاست هیحゅا -

 من... ی...مثا تヱ دلت تنگ نشده براششیا-

 شد ヱ گヘت نیغمگ صداش

 دلュ برات تنگ شده... یヤی...خیستین یخヱنه انقدر سゅکت شده ヱقت-

 اュ گرفته بヱد...همヱن طヱر گヘتュ هیگر

 ...منュ دلュ برات تنگ شده گربه خر...شヱバریاحمق ب-

ゅت بヘخنده گ 

 خゅک بر سرت...خゆ چه خبر؟ -

-  ゅمده تヱکمر...برف ا 

 مゅتヰتゅنت خヱبه؟-

 نی...سヱریخゆヱ شد گヘت ی...راستسسسی-

 بنゅل-

 ؟یشنゅسیم زヱیتヱ چ گュیم-



 ...شنゅسنیکه همه م زヱیچ-

ゅب ュتヘخنده گ 

 ...یتヰران ゅریدرد...سゅم-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 شده؟ ینشنゅسمش...اره چ شهیمگه م-

-ゅバاقヱ匣...از ゅسمی کجゅش؟یشن 

 رستゅندبی ت匣...ヱفゅبュ بヱده بヱゅ قیرف-

 دヱست تヱ بヱده؟ دهیگرخ یسゅم نی!...ایگگگیدرパヱ م-

ゅت بヘخنده گ 

 چرا؟ گهید دهیگرخ یسゅم-

ゅکه خ ب ュتヘبراش گ ヱت رゅقゅヘیخنده کل اتヤیخ یヤت یجد یヘگ 

 ...ゅریرヱ بده به سゅم یاان برヱ گヱش نیهم-

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 چرا؟-

 ...گュیبرヱ بヰت م-

 مゅنتュヱ رヱ بپヱشュ... سゅیچند لحظه ヱا هیبゅ..بゅشه -

ュゅسゅسمت در...ا لب ュرفت ヱ ュض کردヱع ヱرشیچ نیرゅریداره انقدر جد کヱجد نی....س ュقت یا یکا آدヱ ヱ دヱیجد ینب 
 دヱ حゅلت داشت شدیم

 بヱد ینゅمヱس هی: قضکی

ヱد هی:قضدヱرد من بヱدر م匣 
 در ی...بدبخت زنش...جヱヤدنیترسیتゅ چند سゅعت همヱن طヱر بヱد ヱ همه ازش م شدیکه م یبد بヱد...جد یヤیدュヱ خ حゅلت

تヤق تヤق پゅشنه اヱمد ヱ بバدش بゅز شدن در...بゅ تバجゆ به رヱبرュヱ نگゅه  یヱ زنگ رヱ زدュ...صدا سゅدュیخヱنشヱن ヱا
 هیبゅ نゅفش... یتゅ رヱ غیییییج یدکヤته نゅرنج هیهمه پسر؟... نیجヱヤ ا گردهیم یطヱر نیا دهیخجゅلت نکش نی...اکردュیم

 یهュ پゅش بヱد...به صヱرتش نگゅه کردュ...چشمゅ یمشک یکヘش پゅشنه سه سゅنت هی...جینュ هヱ...جヱینゅرنج یشヱヤار برمヱدا
بヱد...بゅ صداش حヱاسمヱ  ختهیصゅف کرده بヱد ヱ دヱرش آزاد ر یشاق شヱیقヱヰه ا ی...مヱهゅیپرヱتز یヱ لゆ هゅ یقヱヰه ا

 گヘت ی...بゅ لحن لヱسュجمع کرد

 ؟یدار یکゅر زュیجゅنュ عز-

 اخュ کردヱ ュ گヘتュ یکم

- ゅآق ゅمبゅریسゅ ...ュر داشتゅک 

ュنヱت اヘگ ヱ کرد ュاخ 

 شمゅ؟ دیببخش-

 ...دヱنهیکゅرش داره...خヱدش م نیسヱ نیلطゅヘ بگ-



 گヘتュ نیکردヱ ュ به سヱر یرفتش...پヱف یمゅنکن یکرد ヱ بゅ قدュ هゅ یاش

 هنヱز؟ یهست-

 ه؟یاره...دختره ک-

 ...صبح اヱمد...دヱنュیچم-

ゅم بゅمدن سヱریاゅ شヱیگ ...ュبرداشت ヱر 

 در گذاشت ヱ گヘت یبدستشヱ رヱ دیرس یヱقت

 شده؟ یساュ چ-

ゅب ュداد ゆاヱج ュن اخمヱهم 

 بゅهゅت کゅر داره... نیساュ...سヱر-

ュدバش بヱیگ  ゅسمتش...ب ュگرفت ヱهیر ヱش یابرヱا رفته به گゅد گرفتش... یبバب ヱ ه کردゅنگ 

 کرد حرف زدن شرヱع

 ؟یساュ داداش خヱب-

-..... 

 ...ゅنヱیجر یدヱنی...خヱدت که مخヱاュی...مバذرت مدヱنュیم-

-...... 

 کرد ヱ گヘت یپヱف ゅریسゅم

-ヤیمゅمده... نヱا 

 اヱمد یاز پشت گヱش نیبヤند سヱر یصدا

 کنه؟یم کゅری....اヱنجゅ چ؟یچچچچچ-

 کرد ヱ گヘت یاخم ゅریسゅم

 ...ュیزنیشمゅرتヱ بュヰ بده...شゆ بゅهュ حرف م گュیم نی...به سヱگュیبバدا بヰت م-

-....... 

 خدافظ...قربゅنت داداش...نگران نبゅش...بゅشه -

 کرد ヱ تヘヤن رヱ به سمتュ گرفت...بゅ همヱن اخュ گرفتヱ ュ گヘتュ قطع

 بゅ اجゅزه...-

ュمدヱم اゅکه س ュریبرゅ اヱ ュヱヤدیجゅت سヘنه گゅفゅشکヱم ヱ 

 افتゅده؟ یاتゅヘق-

 گヘتュ یゅلیخیبゅا انداختヱ ュ بゅ ب یا شヱنه

 ヱفته؟یب دیبゅ یچه اتゅヘق-

ゅت بヘگ ヱ ره کردゅاش ュاخم 



 اخه سگرمه هゅت تヱ همه...-

 ...برュ؟ستین یزیچ-

 رヱ ヱاسュ بヘرست... نی...شمゅره سヱرسゅینه...ヱا-

 نگゅهش کردュ که سرشヱ خゅرヱند ヱ گヘت هیاندر سヘ عゅقل

 کن... ゅدداشتیکن... زی...خゆ چی...اهゅاااان...شمゅرمヱ ندار؟یکنینگゅه م نیچرا همچ-

 نیقدر سرد برخヱرد کردュ بゅ اکヱتゅه به سمت خヱنه رفتュ...چرا ان یخداحゅفظ هیکردヱ ュ بヱ  ゅیشمゅرشヱ س ゅلیخیب
ゅش ゆدیبدبخت...خ ヤشه...مゅاهرش بヱیخゅکه بسن ゅنجヱری...از اゅ ریبسゅ مヰف ュشヱهゅیبュد ヤسیاسمش مゅلنヱ...ی 

 یバتخت افتゅدヱ ュ س ی...بゅ حرص رفتュ تヱ اتヱ ベゅ در رヱ بستュ...رヱیمغزュ از فضヱل ترکهیبゅبゅ...داره م ی...اکゅرشヱنهیچ
...ュکن ゆمرت ヱفکرام ュکرد 

ゆا نیبب خヱل دعヱم یاゅریپسرا...سゅ استیمヱب هی خ ヱر رヘرهینゅ... 

 اヱمد..اخュ بچه هゅ تヱ هュ بヱد.... نゅیمヤ امرヱز

مゅ...لبゅسمヱ عヱض  هیهمسゅ نیگنگه ا یヤیدر مヱردش...پヱヱف...خ زدنیحرف م ینطヱریچرا ا یهمヱنه...ヱل نی...اゅاافتュی
 رヱ فرستゅدュ... نیشمゅره سヱر ゅریکردヱ ヱ ュاسه سゅم

ュقسمت اخر سل شیپ رفت ヱ ゅبچه ه ヤقسمت از جد هیقب ゅتヱد ヱد دهی ヱیدیرュ پ ュゅش ヱرد تزایヱیخュ... 

 گヘت نゅیدل ュیطヱر که مشغヱل بヱد نیهم

-ヱیچرا  نیسヱヰ؟ یرفت ییゅنヱنه اヱخ ュد 

 متヘکر گヘت ゅیاヱن دختره...دا ゅنیطヱر جر نیکردュ...هم فیرヱ تバر ゅریヱ سゅم نیسヱر یدヱست ゅنیجر ヱاسشヱن

 ...نیعصب هیچرا بق یدخترش بゅشه...ヱلممکنه دヱست -

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 کنه؟یم یتゅ پسر داره زندگ 4 نیدヱست دخترشヱ اヱرده خヱنشヱن؟...اヱن دختره هュ ب یバنی-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ...ゅدیدر نم یزیاز دヱست دختر چ ریبه غ کنュیهرجヱر حسゆゅ م-

ュتヘگ 

 ...ستنین شتریدヱتゅ پسر ب ゅریヱ سゅت ゅریسゅم ゅکヱیاز د دュیطヱر...تゅ اヱنجゅ که فヰم نیمنュ هم-

 مشکヱک گヘت ゅیدا

 ...ゅیسمヱゅر خヱب نیبゅ ا یヤیکヤک...خ یا-

ゅب ュتヘگ ュاخ 

 براュ.. نهی...مثل سヱرکنュینگゅهش نم یمن جز به چشュ برادر-

ヱشゅت دستヘگ ヱ ردヱا اゅب 

-ヤتس...ュشه عچقゅیبュ... 

 匣هید ュیدیکپ ュیاز شュゅ رفت بバد
************************************** 



 匣یستیا ینم ゅی...یستیا یم ゅیازاد... یآゆ هゅ یمゅه نیبب-
 نکرداهه..در برفته... ستیا-

 گرفتヱ ュ بバد ヱلش کردュ... شگヱنشی.ذره نهیاヱردュ... رشیتゅ بゅاخره گ دュی...بゅ اخュ دنبゅلش دヱدنیشرヱع کرد دヱ دヱبゅره

 هュ حゅا...زدمش من卞...ュهゅمヱ خヱرد ヱهیتمュゅ م شヱバریب نیمゅه نی...انجゅستیدرヱازه قرآن...چقدرュ خゅک ا ュیبヱد اヱمده
 کنهیم حتمヱنیداره نص یا ゅنهیگرا خیبゅ لحن تヱب ゅنゅدای

 ...ュیتゅ برگرد نیتヱ مゅش نی..مثل آدュ برکننیزشته...مردュ نگゅتヱن م-

ゅش بゅار مヱه نیخنده سゅیشد نیمュ نヱز از اヱر ヱم.. د ゆگذرهیشヤی...مゅز شخص نヱنه  تیهنヱچتر خ ヱ جراسゅگنگ م
دュ  ュیدیرس ی...ヱقتュゅیヱ م رュیم یکه منュ کنجکヱゅ...تゅ مرض خヱدکش ゅدیم نیبヤند کゅم یاヱقゅت صدا ی...بバضنゅیا ゅریسゅم

ヤم ヱ ز شدゅر درش بヱنسゅیآسゅد زد ب نヱنیکه سرخ سرخ بヱر... 

ゅهش م بゅنگ ゆجバیکردیتュز ヱ دヱش بゅچشم ヱحرف م ری...اشک ت ゆزدیل 

 ...یعヱض کشمتیم-

ゆبکش...ا خ ヱی...خششیبرヤم ی ュشヱدیخゅ ゅرتゅヰار شد ییازش...چヱیسュ ت مヱر سヱنسゅاس ヱت ヱیزدیュقتヱ...یدیرس یュ  ゅب
به سمت در  یدیヱ د شدیراهرヱ بヱد که بバدش سゅلن م هینگゅه کردュ...مدل خヱنشヱن  نゅیا ゅریتバجゆ به در بゅز خヱنه سゅم

ゅ هュ هゅ نگゅه کردュ که اヱن ی..به دخدュیبヱدمش. از جゅ پر دهیند یعصبゅن ینطヱریکه تゅحゅا ا ゅریبヤند سゅت ینداشت...بゅ صدا
 هنگ کرده بヱدن

 انتقュゅ؟... هیヱاسه  یدیخヱدتヱ زجر م ی...ヱلش کنننن...احمق دارゅریسゅم یヰヘمی...میتヱ گヱه خヱرد-

 اヱمد ゅریخش دار سゅم یصدا

 راحت شدュ...از دستش  شهیهم یبرا گهیتمュヱ شد...د-

 ...دلュ براش تنگ شده بヱد...یاヱمد...عخخخ ゅکヱیگヘتن د یبヤند چ یصدا

 ヱاقゅバ تمュヱ شد؟ -

...اヱنュ گヘت یبヱد یاヱن شゆ بゅ ک دュیخヱدش ازش پرس یزنگ زدヱ ュ جゅ ヱヤنیاان رفت...به شゅ نیاره...هم-
ヤیمゅم ی...حتن ュدیبدゅ ヱت ヱیاسمش ...ュنヱبچرخ ュدهن 

بヱده...چه بゅحゅل...مثل  نゅیاز مゅ ヤریمゅ چゅヰرتゅ هュ بゅز شد...پس مヱضヱع انتقュゅ سゅم شیاヱمد که ن نیخنده بヤند کゅم یصدا
سمت آسゅنسヱر  نیهュゅ...ارヱ ュヱ پヱゅرچ یاصヤ تیゅاخره جزء شخصب...خبゅا"...匣یرمゅنゅ..."احمق تヱ خヱدتュ رمゅن نیا

 ...بゅ خنده گヘتュュیا بゅز کردヱ در رヱ بゅ صد سゅنسヱرتヱ آ ュی...رفتゅنیرفتヱ ュ به بچه هゅ اشゅره کردュ ب

 ..یمゅه کشュیمن تヱرヱ م یچقد خヱش گذشت...ヱل یヱا -

 کرد ヱ گヘت یهュ اخュ بゅحゅل یمゅه

 خヱردヱ ...ュهیبرヱ گمشヱ...حゅا خヱبه چゅヰر تゅ دヱنه م-

بヱد...بゅ تバجゆ به در بゅز خヱنه نگゅه کرد  نی...کゅمنゅیا ゅریاヱمد...سرمヱ برگردヱندュ سمت خヱنه سゅم یکس یقدュ هゅ یصدا
 ヱ گヘت 

 ヱااا...دختره احمق در رヱ نبسته رفته... -

ゅالبته الک ب..ュهش کردゅنگ ゆجバم یت ュشヱخ...ゅدیهゅ زゅن چه بヱمゅرتゅヰیکردیم یا یهر چュュتヘگ ゆجバت ゅب... 

 ..نیساュ اقゅ کゅم-

 ن؟یساュ...خヱب-



 ممنヱن...-

ゅزه ا بゅبست...سر یاج ヱدر ر ヱ تヘرفت عیگ ヱ ュز کردゅب ヱیدر رュ در بسته شد زد ゅت...ヱیتュ خن یخنده...دل ریز ゅده ب
 گヘت

 ...ュیدینشن یزیکثゅفطゅ من خヱدュ بヱゅرュ شده بヱد چ-

 هュ گヘت ゅنゅیدا

 هゅمヱن لヱمヱن نده... ゅفهیق کردュیمن که داشتュ سکته م-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ...ュیشュゅ بکヱف ュی...بریヰババヰی...هバヰバختュیر یچه نقشه ا نیحゅل کرد-

 ヱ گヘت دیدستゅشヱ بュヰ کヱب نゅی...دلشدیداشت شゆ م گهید

 جمع ヱ جヱر... نュیヱ مゅه نیتヱ کゅر شュゅ...سヱ ییخゆ من ヱ دا-

 گヘتュ زدیحرف م نیکه داشت بゅ مゅه نゅیبヤند دل یکردヱ ュ سمت اتベゅ رفتュ...بゅ صدا یپヱف

 دردمゅر...-

ゅخنده داد زد ب 

 ...گهیزهر خر رヱ هュ بگヱ د-

 ...بゅ تバجゆ گヘتュرヱنیشゅل ヱ کاه کرد ヱ از در زد ب نی...همヱن مヱقع مゅهرヱنیکردヱ ュ رفتュ ب یشیا

 رفت کヱجゅ؟ -

 بゅا انداخت ヱ گヘت یشヱنه ا نゅیدل

 ...گهید ュیندار یچی...هدیخر-

ュا منヱ ヱ ュا انداختゅنه بヱیشュدゅر زیتم سゅیقر م ی...هیکュجمع م داد ヱیュکرد... 

 (                       卅نی)مゅه 

 شه؟؟یعشق من بدヱن نヱشゅبه ヱ سس م یمゅکゅران اخه

 卞چゅرهی..اخه تヰنゅس بشهیمگه م ュیمگه دار نیشمゅبگ نه
عرヱسکمヱ گرفتヱ ュ ازاتベゅ اヱمدュ  چییپヱلمヱ سヱ فیک ヱیヱ گヱش دュیدュ دستュ اヱمد ヱ پヱش یرفتュ تヱ اتヱ ベゅ هرچ یجنگ
بچュ تバجゆ  یاز کゅسه دراヱمدش شدュ..اヱخ هیمتヱجه چشゅ یاز خヱنه خゅرج شدヱ ュل نیتヱجه به سヱ ی..برヱنیب

 پسراュ ارヱ ュヱ ریانداختュ..نخ مヱنییرヱرヱب یهゅ هینگゅه به ヱاحد همسゅ هی..勦ی...فقط محض فضヱلゅیکرد..محض فضヱل
ゅکتن..شゅیسュنه ن دヱلیخی..بسنیخゅ  دکمه..ュندヱر رسヱنسゅبه اس ヱدمヱخ ヱ ヱرک یطبقه  یشدمゅز نگیپゅت...ュردادゅفش ヱ ه

شヱヤار گرمکن  هی..匣اヱمدمゅ یزاخゅر پتی ؟؟بゅچه厥اسゅنسヱر..نゅمヱسゅ چه ヱضバشه ی نهیتヱ ا چشمュ به خヱدュ خヱرد
 نュیشدュ..خヱ تヱ مゅش ゅلیخیب ヱلی گرفت خندュ خヱد厰..ュشゅل بنヘش هیヱ  رهیت یقヱヰه ا یمゅنتヱ هی..دیسヘ یبゅ خطゅ یمشک
داشتュ بヱدヱ یپشت سرهュ بヤند شد..سرュ تヱ گヱش ュیگヱش ی برهی..ヱنیتヱمゅش ュゅیتヱفرヱشگゅهヱ بゅز م رュیاز اヱنヱرュ م هید

 ی..ヱ من همچنゅن در پنگیپゅرک یطبقه  دュیکه اヱن زنه گヘت رس دادュیرヱ م هیاュ اヱن پسره سヱراخ سヱراخ یجヱاゆ پ
ヱسر م ی ゆ راخヱراخ سヱیسュرج م بردゅر خヱنسゅاز اس ヱیュشدゅت ュیم پی..داشتュظ کردヘح ヱیم یュرک رفتゅنگیسمت پ 

نヘس  ゅخدای�امصゆ.. ییخヱشبヱ ヱヱاریچه د یヱل ییヱا卞ممゅخュ ی..اヱاریヱاحدمヱن که رفتュ تヱ د
..ヱا دヱبゅره تکرار کردュ که شدیچ厰نییاヱمد پヱ ゅبゅره..سرمヱ بゅشدت اヱردュ بゅا که بゅهمヱن شدت د厥..زندسدیکش



برداشتュ ارュヱ  یگヱش ی صヘحه از چشمヤ�卷..ヱرزهیچرا م ヱارهید نیا رュینخヱرده نم یمゅکゅران ゅخدایشد.. یهنヱنجヱر
 厥厥ادمه نیادمه ا یییییییゆ جュヱヤ نگゅه کردヱ..ュا

ヱی...دلییدا نی+س ゅارید نییکجヱ ...آدمــ厰 
ュد حرفゅن د دنیبヱارهیاヱ  عیکهヱヰ ..ارفتヱ ュدهنヱشد،ت ュنیادバس دیببخش یゅدیم勦...ن  نایヱیکه اヱرゅ بゅن�هیهست..کب 
 یاسمش چ ییヱا匣..نهمゅشی که اヱن نヱ勠نی...اممュ اهゅن...کゅمسゅیبヱد..ن ن ヱا شیヤیاهゅ اヱنکه فゅم یسヤطゅنبヱد چی

ヱدخヱب卞..ایヱゅک س ュش کردゅنگ ュاخ ゅب...ュدش بپرسヱهاز خ  ゅدست به س هیداشت ب ヱ زخند مضخرفヱه  نهیپゅنگ ヱمن
دهنتヱ مث بゅبゅ تمسゅح ヱا  دبゅی حتمゅ�یکنیتヱرヱحت دختر چرا مثه ادュ تバجゆ نم ی..البته دهنمヱ..اکردیم
 اヱن بゅز شه ヱ به هیکبゅبه چ ヱنهیکゅم شیدهنمヱ بستュ که دندヱنゅن رヱهュ صدا دادヱ بゅعث شد ن ヱヰعی اخمュ بゅهمヱن格یکن

 شدュ سمتش ヱ گヘتュ زتی اヱمدمヱ خヱدュ به匯شششی..اهسرعت بسه ش

ヱد یاسمت چ ی:هヱب ゆゅد؟کبヱشیبゅد نی؟؟مヱد یچ یبヱیب؟؟ 

 匣؟من؟ヱاکی..厰:هــゅاااااا-
 ゅاااااریعمتヱ در ب یدرد..ادا یمرض..ا یکヱفت..ا ی+:ا

-ヱヱヱヱヱヱヱی:ه ゅدتヱعمع خ卍 
 匯عمه خヱدتتتتت رュی+:نخ

 凖تヱヱヱヱ یバنیتヱヱヱヱヱヱヱヱ  یعمه  گュی:م-
 ヱ勦نیمستر کゅم ゅریمنヱ در ن یادا یヱل�من ینداشته  ی+:خゅاا..حرص نخヱر همヱن عمه 

 ؟؟؟یگیدر اヱردュ چرا درパヱ م یتヱرヱ ک ی..من اداهیچ ヱنی:کゅم-

ヱ رヱشن اヱل خヱدت نگیپゅرک نیتヱا یکیتゅر نیشゆ به ا نی..خجゅلت بکش ヱاقゅバ که تヱرヱز.ن ن.شبه اان..تヱا+:ع ع ع 
 امپゅ شゅهدن.. نیا نゅهゅی.من ヱا..ای.هゅاا.کیگヘت یمنヱدراヱرد یبバدュ ادا کردی داغヱنشゆ卷 ممゅخ نゅنゅسュ یزد

 شدュ... یعصبゅن گهی..دهکنیدلش درد م یرفت شرベ..ن ن اان رفت غرヱ..ゆا خدا شゅヘ بده چشه اخ ヱヰی

ヱヱヱヱヱヱヱヱیمگه  یچته انگل دار یی+:هゅ؟؟یشیبند نم ج 

 مگه..گヱヤشヱ صゅف کردヱ گヘت یشュゅ نخヱرد یخندش خヱرد..اヱخ سゅدیヱا ヱヰی

 ..یتیترب یانقد ب شهی:هم

 عمته گヱاخ.. تیترب ی+:ب

 ..ییپررヱ یヤیخجゅلت بکش بچه..خ ی:بゅزکه عمه منヱ گヘت-

ヱنمヱب زب ュانداخت ュنیاز دهنヱن م رヱتک ヱسرم ヱ ュゅشヱر گゅکن ュگذاشتヱمゅدست ヱیュداد ..ュردヱدر ا ヱاداش ュن هゅهمزم ヱ 

 یچ یییヱا ای..匏بجゅ سس بخヱرュ یرヱ مゅکゅران زュیجゅن منヱ تヱرヱ بر ی..ایگヱجه فرنگ نヱヰیشده بヱد ع ゅفشیق
 ヱ گヘت دیکشتن منヱ...بدヱ بدヱ اヱمدュ ازکنゅرش رد شュ که مچمヱ گرفت ヱ کش ییヱ دا نی..سヱیمゅکゅران

 ..یراست گヘتュ کュ اヱرد هی:هゅچ

ゅنه بヱا گشنشゅب ゅبچه ه ゅبゅب ヱس دی+:برヱ ュهیبرヤ یبگュل رヱپゅه ヱگرنه منヱکننیم ی ..ュゅش ゅبج 

 گヘت یجمع کرد ヱ بゅحゅلت چندش ゅفشヱیق

 حرفゅن.. نیمطمバن بゅش عゅقل تر از ا ششششی:ا



ヱمゅسه  چشゅک ヱسمتش یت ュکردヱرヱ ュندヱچرخ ュسر 

.ゅبゅه بヘخ: 

 گヘت تیفشゅر داد ヱ بゅ عصبゅندستمヱ  مچ

 یییییییییی:چ

 格هゅاا یکردیم یچه غヤط نجゅیヱلュ کن بゅبゅ..اصن تヱا یヱحش یییدستュ..ا یا یییچی+:ه
 .. گهیبرュ د خヱاュی.اان که مュヱヤバ شد مکردュی:فضヱل مュヱヤバ م-

ヱمچمヱ ه مゅش نگヰکر بヱاز پشت پ ュکرد..داشت ゅیرهュکرد匣ت   هینسنگی کهヘگ ヱ برگشت پشت ヱ گرفت ヱمゅنگ 

 :هゅ چته؟

 +:چت عمته

 ...گــی:بゅز که شرヱع کرده م-

 حرفش گヘتヱ  ュنیم

 �..نتیسمت مゅش یریم یهゅ..اان دار هینゅمヱسゅ خヱنتヱن اヱنヱر یمن اصن.ヱل ی:خゆ بゅبゅ عمه 
 ...یخゆ که چ رュیکه م رュی:م-

 ..勦یバنی گهید یریم رヱنی+:خゆ به جمゅل پゅکت..ب
 ..اصل مطゆヤ..منظヱر؟؟رممュیکه م ュیری:خヱ گ-

سر  هیتゅ سヱپر دمヱی..اشکゅل نداره بヰت افتخゅر مヘتهیヱظ یا هیهمسゅ دヱنュی..بゅبゅ مسュین ی+:نه بゅبゅ من اصا ادュ تゅバرف
 ..勦یゅریヱ ب یمنヱ ببر ذارュیکヱچه م

 ..دیخヱردمヱ د یヱاشکیکش رفتヱ ュ  یکه از دل یکه فک کنュ پشمک یتゅته براش بゅزکردュ..جヱر شمヱین

 گヘتュ کنهینم یکゅر دュید یسرهュ پヤک زدュ براش ヱ ヱقت پشت

 ؟؟یدیخヱشگل ند یکنیم گゅین یچته چرا اヱنجヱر هید ュیخヱبر-

 ..نュیبیبヱدュ که دارュ م دهیヱ چتر ند شیریヱ س تیترب ی..ヱاا دختره زشت ヱ بنュیبیدارュ م نهیخヱشگل که هررヱز جヱヤ ا-

 گヘتヤ ュکسیر یヤیخ

 خゆ تمュヱ شد؟-

 تバحゆ گヘت یبゅکم

 ؟یچ-

-ヱز گゅت عمه  هییبゅヘنسبت دادنش بمن.. یص ヱ رکهゅمب 

 گヘتュ نشヱیسمت مゅش دュییحمヤه کنه سمتュ که دヱ اヱمد

 ..ュیبر نیبش ゅیبヱد..عمه خヱدュ بヱد..حゅا ب یاヱخ اヱخ اشتبゅه لپ-

ヱن م سرشヱز دادیتک ヱچ ری ゆش یزیلゅسمت م ヱ یحرکت کرد..دزدگ نیزمزمه کردヱدش   رヱدتر از خヱز ュمن ヱ زد
 ュ勦یخゅنュヱ هس ゅری..بヤバه مゅ بسیصندل هیدادュ به پشت هیتک نیسرسنگ یヤینشستمヱ خ



 ..سヱزهی..دلュ برا خゅنヱادت میرヱ دار یヤیخ یینسشت پشت فرمヱنヱ گヘت:خدا اヱمد

 نگیヱ از پゅرک نیدرヱ زد ヱ مゅش مヱتینگヘتمヱ جヱヤرヱ نگゅه کردュ.ر یزی..چهیهست..خヱردن یخゅنヱاده..خゅنヱاده چ هه
 خゅرج کرد..بゅسرعت رفت سمت سヱپر مゅرکت...

 ..شهیزد رヱ ترمزکه رفتュ تヱش ヱヰیکه  کردュیداشتュ بヰشش نگゅه م یچشم ریز

 ..شهیتヱش ی*:خヱکمربندتヱ ببند نخヱر

 ؟ی..بゅزتヱ حرف زدی+:خヘه ヱج 

 یاصن ゆ درک..بゅ ششششی*:ا 

 ゆ خヱدュ اヱمدヱ ュنیمستر کゅم یبゅصدا

 ..ュیدیرس نییپゅ ゅریب فیتشر ؟یزنیبゅخヱدت حرف م یدار یゆ سامت ゅیاヱن دن یریم ی:دار

اس ک ゅلیخ یخزュ افتゅدュ خندュ گرفت ب پیت ゅدی ヱヰعیشدュ که  ゅدهینゅزヱ متゅنت خゅنヱمゅنه پ ی.. بゅکمュیدی...اヱااا اره رساヱا
 ..ゅدیヱمنتظرش شدュ تゅ ب ゅبヱنیماس شدヱ ュ رفتュ اヱنヱر خ

 تヱ که صداش زدュ رفتیتヱجه ゆ من داشت م یاヱمد ب یヱقت

ヱヱヱヱی:ه 

 سمتュ برگشت

 :تヱ کاهت.. 

 ゆゅکب ュاصدات کنヱی+:خゅ مゅیکヱتره  نヰیبゅ ヱیهヱتره د ی..هヰگهیب.. 

 ن..تکرار کن.. ی..ک ا ュ نی:اヱشگヱل اسュ دارュ اسممヱ بگヱ..کゅم- 

 凖گヘت اヱشگヱل نیا نュیب سヱゅای عع خヘه匣匏که.. هیچه اسュ بゅحゅل ییヱا
ヱم ی+:هゅک ベل عمــ...  نیاヱشگヱا 

 رفتュمی داشتュ..شد ヱارد پشتュ اヱنュ..تヱ رفتュ خヱد勦 ヱ ュنییعممه عممه بヘرمゅ یچیشد..ه ی.دュ که بゅز اسبیاヱه ر اヱه
 厦نبゅشه یی..بヤバه فقط خداکنه دادیلرز ュیکه نヱشゅبه بخرュ گヱヱش خچゅلیسمت 
 اヱمد ییداد دا یجヱاゆ دادヱ ュ از گヱشュ دヱر کردュ امゅ بゅز صدا ヱیمن هست...گヱش یاز شゅنس قヱヰه ا بــه

 ..بヱヱヱقـ..عیخヱنه سر ゅی..گمشヱ بکمتی..کゅرد بخヱره تヱشیگشنگ ュینヤヘه..مرد یرفت ی:کدュヱヱ گヱر

 ..خندهیداره م نیکゅم دュیاヱمد..برگشتュ پشتュ د یزیر یخنده  یچرا..صدا یقط کرد ヱヱنهید ヱا

 ..یخندیچته..م هی+:هゅچ

ヱدستش ヱیلبش کش یرヱل دヱ گرفت ュرش خندゅکرد..از ک ゅنگ ヱヘسق ヱا انداختゅنه بヱیش ヱر ゆن ی ュدヱیخュردヱゅعیر..س 
سمت صندヱ ベヱ خヱردュ به  دュییصندベヱヱヱヱヱ..دヱ یبه سヱ شیヱ پ دュیمخゅヘヤت اضゅفه خر کمュیهゅرヱ جمع کردヤ  ヱ ュهیヱس

ヱヤنه جゅتحتゅییم  ヱا ا هیکه برگشتヱکرد..ا ゆゅپرت ュسمت ュله خشヱمیگゅنه ب نینکه کヱدمヱلیخ یخゅپ ュگذاشت ヱششی..سبد 
 گゅریدلュ س ゆیسرد شده بヱد عج کュی..هヱا رヱنی..ヱ بヰش مヤヰت حرف زدن ندادمヱ زدュ بゅریحسゆゅ کنヱ ب نゅرュیヱگヘتュ ا

نヱره  ریبه برقش ز ینگゅه هیپヱلュ در اヱردمヱ  فیکردュ فندکヱ ュ از ک داینخ پ هیمゅنتゆ  ヱ ュヱی..دست کردュ تヱ جخヱاستیم
 ゆゅتヰمュس کرد ヱیヱرمゅسرد گ..ュشن کردヱعث م هیرゅا بヱشدیه ゅکヱس یمحکم یپ ヱ ュیبزنュرゅله  گ ゅشه..ب ュヱدتر تمヱز
 ヤهی..ヱسنشی..منュ رامヱ کج کردュ سمت مゅشنیاヱمدヱ رفت سمت مゅش رヱنیاز فرヱشگゅه ب نュیپュゅ کゅم ریز گゅریکردن س

 گヘت شدیهゅرヱ جゅ به جゅ کرد ヱ همヱنطヱر که داشت ازسمت راننده سヱار م

 کنヘ ..ュتیندارュ که تヱص یزیگذشته..ヱاقゅバ چ ییر تヱ از پررヱکゅ یدヱنی:م



ه اخر ک نیتヱ  مゅش کردیم نیف نیف یヱ رヱشن کردヱ راه افتゅد..ه نی..مゅشنیچش غره بヰش رفتمヱ نشستヱ ュ تヱ مゅش هی
 ヱ گヘتュ دیاعصゅبュ نکش

 بゅا.. یکشیانقد بت فشゅر اヱمد حゅلت بد شد دمゅغتヱ م یحسゆゅ کرد ヤهیヱس کهی:دヱتゅ ت

 اخュ گヘت یتヱجه به حرفュ بゅکم یب

 ؟؟یدیکش گゅری:تヱ س

 +:هヱヱヱف اره..

د هゅرヱ از صندベヱ دراヱر ヤهیヱ ヱس نگیتヱ پゅرک دュیبバد رس نیرヱگゅز فشゅرداد..چن م شتریتر شد ヱ پゅشヱ ب ظیغヤ اخمゅش
ヱヤج ゅت ュرد..داشت م یبراヱاحد اヱ رفتیدر ュن که صداش کردヱاحدشヱ سمت 

ヱم ی:هゅنیکヱ بゅشی..دستت مرسیکبヱخ ゆش..卅 
ヱ چپ ヱز کردمゅب ヱیدرュب دヱک ゅن شد بゅنه که همزمヱخ ヱه یدست دل دنیتゅم ヱ ュヤبهیپس کゅش ییدا ی ت ヱیتュکش کم ヱدنی 

ヱسط سヱت ュشヱنیگ.. 

 یکه مردュ از گشنگ ュیبخヱر ュی..برنیبゅبヱ ゅل کن نュیکشت یییی+:ا

 ببر همヱنجゅ بخヱر شゅمتヱ.... فیتش یبヱد ی:تゅحゅا کدュヱ گヱریدل

 ..یازگشنگ رهیمیکه بچュ اان م ュیبخヱر ュیبر نی+:ヱا گمش

ュヱاب یفش هی هرکد ヱقبرم ヱ کردن ュاحヱر ارゅرینثゅرفتن سمت م ی ヱ م زیکردن ゅیتヱننیبچ ز.. 

 تヱ اتヱ ベゅ بافゅصヤه خヱابュ برد.. دュیازخヱردن شュゅ..ظرفゅرヱ جمع کردمヱ چپ بバد

 (ゅنゅی)دا 

کنゅر پنجره بヱد ヱ تخت منュ رヱبه  یشد..تخت مゅه یヱاقゅバ عゅل ュیاتゅقヱ تمュヱ کرد یکゅرا یصبح که پゅشدュ به کمک مゅه از
ヘتخت س ヱش هر دヱتخت دیر ヱر ゅب ヱ دنヱیب ゅزهیف یهヱطا ر ヱیی ゅله هゅه ヱش..د ییヘاریاز رنگ بنヱتخت نیکه ب ی ゅ
از  طرف هی..ュیヱ نصبش کرد ュیپヱسترشヱ زد ヱارید زیسゅاز خヱدمヱن که به  یبه  عکس دヱنヘر ュیبヱد رヱ اختصゅص داد

که داشت حمュヱ  دیرヱ کش یبゆゅ اسヘنج سیدر سرヱ یرヱ یبヱد..مゅه سیکه کمد لبゅس هゅ بヱد ヱ کنゅرش در سرヱ ヱارید
ره که پنج یسمت مゅه ヱارینشسته بヱد..د زتヱالتیکه رヱزنゅمه دستش بヱد ヱ رヱ م دیرヱ کنゅرش کش کیکرد ヱ پゅتر یم

ヱش رنگゅ ر هیبヱد ヱ بゅ بق دیسヘ نشیکه اヱنュ زم مヱنهیم گهید ヱارید یداشت.. یاتベゅ همخヱن نیزایبヱد ヱپرده هュ که بゅ د
ゅیعج ینقش هゆ یغرゆ دヱیداده بュم ゅا ی..حتمヱن نیخヱچ نیبد ゅن نقشヱش یاゅب ュن بگヱتヰد نه؟ عمرا اگر بヱدیب  ヱت
 من بخندュ.. کュیتゅ  شیخمゅر

 کتゅبخヱنه یبر دیبゅشه بゅ ゅدتیاستراحت کن چヱن بバدازظヰر اگر  کュیبچه هゅرヱ صدا بزنュ تヱ هュ  رュیمن م گュیم-

 بバد من بکپゅ ュنی+اヱヱヱه آره..برヱ بگヱ بچه هゅ ب

تゅ بچه هゅ اヱمدن لخت نبゅشュ..در  دュیچیحヱله دヱرュ پ هیرفت تゅ بچه هゅرヱ صدا بزنه منュ لبゅس کゅرامヱ در آヱردヱ ュ  یمゅه
 ベゅیاتヱヰ ن مヱشゅنگ ゆجバت ゅب ヱمدن تヱا ヱゅگ ゅسه ت ヱ ز شدゅیب ..ュکرد 

 هゅ چته؟-

 یچی+ه

  یچ کرد ییدا یヱاااا-

 شده گه،خヱجلیراس م نی،سヱییاره دا یヱااا-

 ヱ گヘت یخヱابヱند پس گردن دل یمゅه



 مگسュ؟ نجゅیمن ا-

 ینه تヱ سヱکس بゅردار-

 سヱکس بゅردار؟-

ヱه نیسゅبه م ヱت یرヘگ 

 ..منظヱرش سヱسکه بゅلدارهیبゅبヱ ゅاقゅバ که خنگ-

ヤنیب زی+حشرات مضر پヱش بگ یم رヱد ュبر ュاヱیخュر 

 ュゅ؟یمنュ بゅهゅت ب شهیم یدیاヱ ل-

 زد ヱ گヘت نیمشت به بゅزヱ سヱ ی یدل

 کゅااات یبد یヤیخ-

 گمشヱ فقط نゅزشヱ بخر نیسヱ یバنیگヘت کゅت  یقمرابヘヤض دل ゅی-

 یکゅت بヱد شیدヱ دقه پ نیکゅت نکن هم یجヱヱヱن من دل-

 کرد ヱ گヘت یاخュ بゅ نمک یدل

 یکن یم ゅنتیبュヰ خ یاخه دار-

 رل نزنュ نیبゅ سヱ یبه گヱر بشヱ ュل نگلی..من سزنهیز رل معنتر چشュ قرم نیبゅ ا یگمشヱ بヱゅ ک ی+دل

ヱکه نزد نیس ュسر ヱزد ت ュب کیمحک ュلヱد حヱفتهیبヱ ュش داشتヰنگ ュکه محک 

 یرل بزن یمバتゅد ヱ منヘنگ یبه  شゅایا ییدا یخر یヤیخ-

 ؟ینبヱد بکن نی+دعゅ بヰتر از ا

 نه-

 بکپュ  رュیمن م-

 خرヱپヱف در آヱرد یخヱدشヱ پرت کرد رヱ تختش ヱ صدا یمゅه

 دヱتゅ گشنه مゅرヱ نخヱرن نیکه بバد ا ュیغذا درست کن ュیمュゅ بر نیسヱ گュیم-

 匏تヱ  یمن به فدا ی+ا
-ヱヱヱس ندار یهヱمゅدت نヱ؟یمگه خ 

 زنュیرل نم نیبه گヱر بشュ بゅ ا نگلینشヱ من س یرتیعشقュ غ-

 ....یی⌒ آمبヱا ی⌒ آمゅزヱن ی⌒ دلقک⌒ ヱحش مヱن⌒ ی+م

 نヘس بکش گヤه مننننن-

 رヱنیبゅ دستشヱن اشゅره دادن که خゅک تヱ سرت ヱ بゅ خنده رفتن ب نیヱ سヱ یکه به سرفه افتゅدュ دل دュیکش قینヘس عم هی
 رفتュ تヱ حمヱ ュゅ مشغヱل شست ヱ شヱ شدュ... عیمنュ سر

-ヱヱヱیدا یهゅ یبゅ نیبヱس رヱنم یگرفت یعر ゅنجヱیاゅن؟یب یヱر 

 ュゅی+بゅشه اان م



احسゅس  کュیکه خヱرد به بدن لختュ بゅعث شدュ  یخنک ュی..نسرヱنیヱ رفتュ ب دュیچیدヱش گرفتヱ ュ دヱرخヱدュ حヱله پ هی عیسر
ゅسゅلب..ュکن ゅیز یسرمヱش رمヱیپュد  ヱپ آب هیゅن یتヱیآسم  ゅارک ل هیبヱヤش یشヱه پゅتヱیکュد ュمゅهヱل ک ی..مゅحゅار بヱیشسشュد 

 ヱل شیآرا هیヱل مگヱگヱلن بچه  یگゅس ヱت ュرفت..ュکردゅداشتن م ه ヱ دنヱل بヱیمشغヱدنیچ یم ز ..ュند داد زدヤب 

 کردنتヱن اヱمد ヱنیاپاس لی+دل

-ゆبه چ عج 

 نیه ا..من کュینشستن سر جゅشヱن..مشغヱل خヱردن شد ヤهیヱس هیکه هر کدュヱ بゅ  یصندل یبゅز کردヱ ュ نشستュ رヱ شمヱین
بゅا..غذا که تمュヱ شد ظرفゅرヱ جمع کردュ از بچه هゅ تشکر  دیکش یمنヱ م یتヱ بشقゆゅ که مゅه ヱفتゅدیヱسط مسطゅ سرュ م

 هュヤ داد سمت اتヱ ベゅ گヘت یکردュ..رفتュ ظرفゅرヱ بشヱرュ که دل

 کتゆゅ خヱنه یبر دیبゅ گهیبخヱاゆ دヱ سゅعت د ریبرヱ بگ-

 نیدیزحمت کش یヤی+نه اخه شمゅ خ

 شدن یکヤه خراゆ مゅ تゅバرف ییتゅحゅا دا یاز ک-

 تヱ حمュヱ بヱدنه هゅ ゅدیاثرات ز-

 نیشمゅهゅ پرヱ شد گュینم یچیه ی+خヱبه خヱبه ه

 بکپ ریگمشヱ بگ-

 گهی+بゅشه د

ュد چند دق رفتバتخت ب ヱر ュپرت کرد ヱدمヱخ ヱ ュقゅات ヱبرد... قهیت ュابヱخ 

 دادیبゅ حرص تکヱنュ م یکی

ゅهــــ+ 

 شد رتید ヱانهیپゅشヱ د-

 جن زده هゅ بヤند شدュ یشب ヱヰی

 ؟یشد؟جヱنه دل رュی+د

 گهیآره پゅشヱ د-

مع مヱهゅمヱ ج عیکرد سر یداشت لبゅسゅمヱ آمゅده م یدل رヱنیヱ صヱرتمヱ شستヱ ュ اヱمدュ ب سیتヱ سرヱ دュیپر پゅشدヱ ュ عیسر
تゅ کヱتゅه بゅ مゅنتヱ نسب یآسمヱن یآب نیشヱヤار ج هی..دュیکردヱ ュ لبゅسゅمヱ پヱش شیصヱرتمヱ خشک کردュ آرا نکهیکردヱ ュ بバد ا

ヰبヤسر یگヱیرヱک م ヱ ュکرد ュیسرヱمヘ س یاز دست دلヱب ヱ ュن دمشیگرفتヱکت..ュازش تشکر کرد ヱر س یゅپراستヱسヘیヱدم 
بゅ  یبرنداشتュ برگشتュ در بزنュ که در خヱنه بゅز شد ヱ دل نیمゅش چیخゅک عゅلュ سヱ یدヱ،ュااایヱ پヱش رヱنیگرفتヱ ュ رفتュ ب

ヱه چیسゅمد ب یمヱنیاヱر... 

-ヱد د نیسヱیکه نبュد ヱه چیسゅهزار یمヱیهست دュ  د کهゅدتیافتゅ ...رفت 

 من فدات بشュ گヱگヱلュ... ی+ا

شدヱ ュ  یمゅه نیسヱار مゅش عیسر دュیازدستش گرفتヱ ュسヱار آسゅنسヱر شدュ..به طبقه هュ کف که رس چヱییヱ سヱ دمشیبヱس
 نه؟ دیヱقته که برسュ سر قرارمヱن،کنجکヱゅ قهیدق01فقط  یزدヱ ュبゅسرعت به سمت کتゆゅ خヱنه رفتヱ،ュااا مヱتヱیر

 رヱ ماقゅت کنュ... یکی دیبヱ ゅفتهیدانشگゅه که زヱدتر کゅرمヱن راه ب یخヱدمュ کنجکュヱゅ،بچه هゅ گヘتن ヱاسه کゅرا من

ゅش بゅدایپ نیسرعت از م  ュارد که شدヱ..نهヱبخゅسمت کت ュرفت ヱ ュت سنگ هیشدヱینیسک (ヱاヱ دヱب ゅفرم ュحکwow من)
 زیم هینュ ماقゅت ک یمゅنیسヤ یاز کتゅبدار هヱ ゅ بヰش گヘتュ که اヱمدュ بゅ آقゅ یکیعمرا بتヱنュ انقدر سゅکت بمヱنュ..رفتュ سمت 



ヱتゅ تک سرفه کردュ که د دュیکه رس زیم ز،بهیدヱ ュ رفتュ سمت میکش قیرヱ نشヱن داد که دヱتゅ مرد نشسته بヱدن..نヘس عم
ゅنیآقヱ نヱه به اゅنگ...ュر د یبرگشتن سمتゅاریکه کنヱ  ュد کردヱپ هیب ゅریمرد نسبت ゅهヱم ゅگندم یبヱست س یجヱپ ヱヘدی  ヱ
 نگلی..من سرュیمن بم یمرد رヱ نگゅه کردュ..نヰヰヰヰヰヰヰه..نヰヰヰه خدا یکیگرد..اヱن بゅ فرュ  نکیع هیヱ  یپرفسヱر شیر

 ..یمゅدهゅ جنゆゅ سمヱゅر سیبヱد؟ رئ یک نیبدヱن نیخヱا ی..مرヱنیبه گヱر بشュ..چشمュゅ که از کゅسه زده بヱد ب

ゅی+آق ヤنیسゅ؟یم 

 خゅنュ زند؟-

ゅال پرس بヱد احバب ヱ ند شدنヤن بヱشゅاز سرج ュن دادヱتک ヱینشست یلبخند سرمュع کردヱی..شرュ ا ゅیبه گپ زدن..آهュن  ュبگ
ゅر یکه آقヱゅا سیحق تدر نکهیمثل ا یسم ゅب ュمゅکاس ゅچند ت ュنس گندゅاز ش ヱ هゅدانشگ ヱنهیدارن تヱخداش ベヱヱヱヱヱی..اゅ 
عヱض کنュ..انقدر که اعصゅبュ خヱرد شده بヱد محکュ پゅمヱ  ヱاحدامヱکردュ نشد که  یتヱنュ تحمل کنمゅ..هرکゅر ینم نヱیمن ا
شسته بヱد ن ヤکسیر یヤیکردュ که خ یمゅنیسヤ ینگゅه پر از ترس به آقゅ هی..دュیکヱب یشکست ヱ نم یکゅش م یا که دュیکヱب
 یمゅنیسヤ نکهیلبخند دندヱن نمゅ زدヱ ュ بدヱن ا هیکردュ که کبヱد شده بヱد ヱ لپゅش بゅد داشت.. ゅکヱیبه د ゅلیخ ینگゅه ب هی

ゅجه بشه بヱیمت ゅن کش یبヱنش ヱ خط ュش براゅچشم ゅب ュنヱا ヱ شゅهゅب ュدیکرد.. 

 ..شュیمن از حضヱرتヱن مرخص م یمゅنیسヤ یآقゅ دی+ببخش

 من انقدر بゅ ادبュ خخخ استバداد دارمゅ.. اヱه

 دمتیکنュ دخترュ خヱشبخت شدュ د یخヱاهش م-

ュرفت  ヱ ュگرفت ヱدمヱخ ヱヤفدامدا که ج ュل هیبگヱگヱیلبخند گ ..ュزد 

 مヱتヱر از کنゅرュ رد شد هی ヱヰیکردュ که  یداشتュ بゅز م نヱیدر مゅش نیکردュ ازشヱن رفتュ سمت مゅش یشدヱ ュ خداحゅفظ بヤند
سمت مヱتヱر ヱ داد  دュیدزد بヱد دヱ یヱ نگゅه به دستュ کرد ヱا دュیکش یمدل دل غیج هیشد از ترس  دهیヱ دستュ کش

بヱد نヘسュ لند اヱمده  یمدل سゅم یشب نشیمゅشاز کنゅرュ بゅ سرعت رد شد  نیمゅش هی..دززززد،دززرزد..زدュیم
بヱد  رینヘر درگ هیرفت رفتュ..کヱچش بュ بست بヱد.. هیکه مヱتヱر یヱ بゅ سرعت سمت کヱچه ا نیبヱد...برگشتュ سمت مゅش
 ریکه بゅهゅشヱن درگ یاز دزدا مشت زد تヱ صヱرت اヱن یکی ヱヰیشدヱ ュ رفتュ سمتشヱن.. ゅدهیپ نیبゅ اヱن دヱتゅ دزد..از مゅش
 ゅن شخص بヱا ヱ دヱااا هیبヱ ست..آست سیرئ نکهیا یآه برگشتゅدهゅیمヱمゅهرچ ن ヱ اゅب ュسر  یزد ュدヱد بヤب ヱاندヱفن از تک

زدشヱن..از بس که اعصゅبュ خヱرد بヱد تゅ  یحسゅب ヱمدیاز دمゅغش خヱن م نکهیهュ بゅ ا ゅکヱیکردュ البته د یدヱتゅ خゅل نیا
مشت زد تヱ شکمヱ ュ منュ  یکی ヱヰیبヱدュ که ..تヱ حゅل ヱ هヱا خヱدュ زدنیاヱنュ بد م زدنیتヱنستュ زدمشヱن البته نゅمردا م

 ゅرュیکゅرشヱنヱ در ب یاستゅヘده کردن..اヱمدュ برュ تاف هیقض نیاヱمد سمتュ که اヱن دヱتゅ هュ از ا ゅکヱید نیپرت شدュ رヱ زم
 که دادュ رفت هヱا..

 ヱヱنهیتکヱن نخヱر د-

 !؟یزنیحرف م ینجヱری+هヱヱヱ چته مگه من دヱست دخترتュ که بゅ من ا

 یریگیبゅزュ پゅچه م ヱاقゅバ که..حゅلت بده-

ュندشدヤب  ヱیヱقش ュسرش داد زد ヱ ュگرفت 

 خヱاد بگヱ یبゅ من درست صحبت کن..اگر دلت مشت ヱ مゅل م نی+بب

ュر محکヱداد ط ュنヱر تکゅچندب ヱ گرفت ヱمゅمد یدستヱدر ا ュکه اشک 

 ヘهیضゅ バریدر ن یヱاسه من شゅخ بゅز-

 +دهنتヱ ببند

ュزم محک ュندヱبヱش نیکゅار مヱرفت س ヱسر نشی ゅب ヱ رد شد هرچشد ュرゅن  یعت از کنヱمد به همشヱدر ا ュفحش از دهن
کرد بゅ  ینگرفتュ..تمュゅ تنュ درد م ヘمヱیفقط کتک زدヱ ュ خヱردュ ک ی..اه لバنتنیگヘتヱ ュ بヤند شدヱ ュ ارュヱ رفتュ سمت مゅش

 کュ سمت خヱنه حرکت کردュ.... یヤیسرعت خ



همه جュゅ درد  نیشヤخته بヱدヱ ュ همچن یヤی..خهیا ゅفهیچ ق نیا ینگゅه به خヱدュ کردヱ ュا هیدادヱ ュ  هیآسゅنسヱر تک ヱارید به
بゅز درヱ بゅز کرد  شیبゅ ن نیکردヱ ュ رفتュ تゅ دュ در خヱنه در زدュ که سヱ یخゅنم یヤیکرد..در آسゅنسヱر بゅز شد منュ خ یم
 ヱمیبزنه که رヱسر غیرفت ج ینگゅه بュヰ کردن دل هیヱ اヱنュゅ  رヱنیب ヱمدنا یヱ دل یمゅه دیکش غینگゅه بュヰ کرد ヱ بバد ج هی

ヱ اヱنゆ ュ زヱر بゅ کمک بچه هゅ منヱ  نیخطر شد..خヱدمヱ پرت کردュ رヱ سヱ یاز  یریچپヱندュ تヱ دهنش ヱ بゅعث جヱヤگ
 دش کュیهュ بゅ ترس نزد یヱ مゅه نیبゅ ترس رفت بغل سヱ یرヱ تخت که دادュ در اヱمد دل ذاشتنیبردن تヱ اتベゅ..داشتن م

 ن؟یدی+چتヱنه مگه جن د

 حゅلت خヱبه؟-

 شュی+استراحت کنュ خゆヱ م

 ..دュیخヱاب دینکش هیヱاقゅバ خسته بヱدュ..چشمゅمヱ بستュ که به ثゅن رヱنیهゅ پتヱمヱ گذاشتن رヱ ュヱ رفتن ب بچه

 ؟یجヱنュ خヱب ییدا-

ヱمゅکه دل چشم ュز کردゅب ュヱد یآر ュا سرゅب ヱیرュد.. 

ュبヱآره خ+ 

 بخヱر یزیچ ی ュیبر ゅیپس پゅشヱ ب-

ュヱآر ゅسゅز لبヱه هنヱا ュند شدヤب ュゅیب یاز سرجュنヱپ رゅد..تヱب ュش تنヱپ ヱارکمヱヤش ヱیュب د ュرفت ヱنیヱلن که ررゅیس..به سュد 
بヤند شد اヱمد سمت ヱ کمکュ کرد که برュ تヱ آشپزخヱنه اヱن دヱتゅ  نیکه پشتشヱن به مゅ بヱد..مゅه دュید بهیدヱتゅ شخص غر

که از تヱ سゅلن  ییヱ منュ بヱ ゅلع شرヱع کردュ خヱردن..صداهゅ ختیヱاسュ سヱپ ر نیتکヱن ندادن..سヱ یخヱدشヱنヱ  بهیغر
 شュیاヱمد پ یآشنゅ بヱد..بヤند شدュ که همヱن لحظه دل ヱمدیم

 کنュ کゅریچ バستیضゅ یヤیجヱن من لبゅسュゅ خ ی+دل

 سمت اتゅقت ュیبر ゅیب-

ゅن لحظه غر یدل بヱکه هم ベゅسمت ات ュبهیرفت ゅه یهゅم ゅب ヱ ند شدنヤن بヱشゅاز سرج ゅیآشن ヱس ヱاستن  یم نیヱخ
 ..ゅرهیسゅت نیبرگشت سمت مゅ..عع ا شヱنیکیکنن.. یخداحゅفظ

 ュیبر یدل ی+ヱااا

 اه.. یمرس یهュ برگشت..خدا یکی اヱن

ゅید دنید بヱکゅ بゅسمت د یحس ュکرد ヱمヱر ヱ ュه ヱرفت ت ュゅگهیاخم.. 

 تヱ بکن یتヱ بمヱن خداحゅفظ رュیمن م ی+دل

ヱیکش یاز دست دل دستمュکه  د ベゅسمت ات ュرفت ヱیヱヰ ز یکی ヱ ندヱبرگرد ヱا ریمنヱدرد گرفت به ه ュزゅب ュنکهیا یشکم 
 دخترا بゅشن محکュ خゅبヱندュ تヱ دهنش که صداش در اヱمد

 یヱحش-

 خヱاسュ برュ که بゅزヱمヱ محکュ گرفت ی..مشکستیدندヱنゅت م زدュیکゅش محکュ م یبヱد آخ ا ゅکヱید یصدا

 خヱاュ برュ ی+ヱلュ کن م

نュ بゅ اヱ..بゅ نヘرت نگゅ تヱ چشمゅش کردヱ..ュ دュیکش یヘیخヘ غیاز درد ج ヱاریبه د دュیخヱاستュ برュ که محکュ کヱب دヱبゅره
 زل زد بュヰ یسرد

 نمتیبب هیدق ی یخヱاュ حت ینم گュیمن ازت متنヘرュ د نی+بب

 ستمゅاااایمشتベゅ ن نیمنュ همچ-



 +پس ヱلュ کن

 آヱردュ برات..در ضمن..... ヘتヱیاヱمدュ بヰت بگュ ک-

ヱحرفش ュقطع کرد 

 ری+زحمتت شد..خستュ..تمュゅ تنュ درد داره..شゆ بخ

ュرفت ヱ تخت ヱر ュپرت کرد ヱدمヱخ..ベゅاب سمت اتヱیخュد.... 

******** 

کرد..به  فیرヱ اヱن شゆ تバر هیبچه هゅ قض یبرا یسمヱゅر یآقゅ نکهی..مثل اگذرهیهヘته از اヱن رヱز پر مゅجرا م کی
راااا؟چヱن که بバد مدت هゅ تヱنستュ تکヱاندヱ  نیدヱن یرヱ تنュ رفته بヱد هرچند ヱاسュ مュヰ نبヱد آخه م یهゅ یدرک..کبヱد چ∠

ュر کنゅک勠勦 ゅای اهュر نゅک ヱاندヱتک ゅرتゅヰچ ゅکه م ュیبگュ ヱ ن کمربند مشکヱدان  یهمم ヱدار کی ヱرヱاندヱیتکュヤバیه ..ب 
 ...ュیヱ همه سゅکت بヱد ュیپゅرک بヱد ی ت匕 ヱمュ ゅیهس ییشゅخゅ نیهمچ

 نیکن گゅیرヱ ن ゅرヱی+عع بچه هゅ اヱن 

 بゅ تバجゆ گヘتن همشヱن

 ゅرヱヱヱヱヱ؟ی-

 ゅرヱیاヱن  گهی+آره د

 نگゅه به من کردن ینگゅه به درヱاطرف کردن ヱ بゅ تバجヱ ゆ کنجکヱゅ هی

 قد بヤنده ゅرヱی+بゅبゅ اヱن 

 خヱندュ تュیزدヱ ュ بゅ ر دست

 خنده یقد بヤنده داره به من م ゅرヱی+اヱن 

 حرف اヱمد یدل یحヱصヤگ ی..از بュیدینثゅرュ کردن ヱ بバد بゅهュ خند یفحش هیکدヱمشヱن  هر

 دیآهنگ بزار هی-

آهنگ  ヱヰیکه  ュی( کرد تヱ حゅل ヱ هヱا خヱدمヱن بヱدplay)یاهنگ پヤ هیدر اヱرد ヱ  شヱیヱ گヱش بشیدست کرد تヱ ج یمゅه
 شرヱع کرد به خヱندن..

«ュزゅد ب ヱنهیشراره دارヱヱ  کرده 

 شヱنه کرده یمヱهゅشヱ عرヱسک مゅنゅنش

 چشゅش شراره قشنگ ヱ نゅزه  رنگ

 بゅزه یچ آسヱن دلشヱ به من م شراره

 بヱس امشゆ به من هیبده  شراره

ゅمن ب ゅب ゆن امشヱمن برقص بخ» 

ヱه یپس گرن ی نیسゅر مゅدل نینث ヱ ه دهیاز بس که خند یکردゅبه م ヱد رヱد سرخ شده بヱت یبヘگ 

 شراره؟-

 فゅزش اヱمده بヱد شゆید گهیآره د-

 ؟یدادیبゅ آهنگ شراره تヱ اتベゅ قر م شゆیتヱ د یバنی+



 گヘت نیدر جヱاゆ فقط سرشヱ تکヱن داد..اهنگ ヱ قطع کرد ヱ دヱبゅره سکヱت حکュ فرمゅ شد که سヱ نیمゅه

-ヱه من نهیبش یدلت سرد ینذار تヤگ 

ゅچ دنیشن بゅه من همه پヤیدیگュ ن از شراره اヱیاز خنده..اュکت شد نゅره سゅبヱز دゅیاز گل من..بュ ت یکه دلヘگ 

 !ی!امゅ رهゅ نبゅشیپرنده بゅش شهیم-

ュحس من ヱت ュرفت ュندヱخ ヱ 

 یغصه هゅش ریاس رهیدلت بگ شهی+م

 گヘت یمゅه

 ستین یتゅزه ا یゅیحゅا که آسمヱنュ دن-

ヱ ヱنیدر اخر س 

 یمحヱ گذشته هゅش ینیجゅ بش یاヱن ヱقت -

 کゅر مゅヰرت نیرヱ انتخゆゅ کردュ..تヱ ا نهیگز نیفکر کردヱ ュ بヰتر کュیدر اヱمد.. یخヱاست دヱبゅره بخヱنه که داد مゅه یدل
 ヱ شرヱع کردュ خヱندن ヱ ادا در اヱردن ستゅدュیداشتュ..اヱمدュ رゆヱ رヱشヱ ا

 رنیاز تヱ همه از خゅطرュ م ریخヱبه که غ نی+هم

 رنیگیم ヱヱنهید نیسراغت رヱ از ا یگゅه هنヱز

 رهیمیمرد م نیヱاست ا دヱننیجز تヱ همه م به

 رهیگینم یجد یکس تヱییجدا نیهم ヱاسه

ヱمゅن م یاب یشب دستヱشب یتک ュصدام ヱ ュشیداد ..ュدヱکرده ب 
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..من ュ ヱیヱ به سمت خヱنه حرکت کرد نیمゅه نیسمت مゅش ュی..بゅ خنده رفتدュیヱ خند نیبヱدن..نشستュ رヱ زم دهیهゅ پゅچ بچه
که صدا زنگ در اヱمد..رفتュ درヱゅ  ヱردュیاヱمد..داشتュ لبゅسゅمヱ در م ریتゅخ یبゅ کم نیتヱ خヱنه ヱ مゅه ュیرفت نیヱ سヱ یدل

ュتヘگ ヱ ュز کنゅب 

 ه؟ی+ک

 بゅ خنده گヘت نیمゅه

 ��حゅمد پヰانヰヰヰヰه-

آヱرد ヱ مゅهュ بدヱن  یخヱردن یهュ کヤ یگذاشت ヱ دل یکره ا ュヤیف نیقرداد ヱ بバد رヱ مبل ヱلヱ شد..سヱ کュیداخل ヱ  اヱمد
 یخنده دار بヱد که حد نداشت..دل ヤمشی..انقدر فュیشد دنید ュヤیرヱ مبل ヱ مشغヱل ف ュینشست ュیبزن یزیدست به چ نکهیا

ヱ بس که خゅ  ヱ ュدیاز شدت خنده ز نュیداشت ヱ سヱ یم گهشکمشヱ ن نュی..مゅهヱمدیسヱرخ شده بヱد ヱ از چشمゅش اشک م
 勦بヱد شヱヤارمヱ عヱض کنュ کیراست شد کمر درد گرفت منュ که گاゆ ゆ رヱتヱن نزد

ヱع سゅلن..طヤ یسمت پنجره بزرگ تュ ヱیرفت ییقヱヰه درست کرد ヱ چゅヰرتゅ یبヱد..مゅه شیکه تمュヱ شد هヱا گرگ ヱ م ュヤیف
ه ک ュیヱ رفت ュیگヘت ریقヱヰه هゅمヱن تمュヱ شد شゆ ゆ خ نکهی..بバد اュیخヱدمヱن بヱد یقشنگه هゅ..تヱحゅل ヱ هヱا دュیخヱرش
 ..ュیبخヱاب

 ュ勦飭یدیبدراکヱا خヱا یکه بヱ ゅجヱد قヱヰه هュ شب نجゅستیا شیجゅلب



******** 

 مدرسه؟ ュیبر دیهヘته بバد بゅ یدل گュی+م

 مدرسه؟ یگیدر اヱمده هنヱزュ م اتیبیس شیخゅک عゅلュ..ر یا-

ゅب  ゆجバکش هیت ュرتヱیدست به صュد 

 ندارュ لیبیヱ س شیر رهیبم ゅکヱی+د

ヱت نیسヘاعتراض گ ゅب ヱ ュزد پس گردن ュمحک 

 داداشュ چゅرهی..بیدار کゅریچ ゅکヱی..بゅ دیریتヱ بم-

 یفرヱش یمنヱ م یدار ゅریخ ی+شب

ヱنه ا نیسヱمبل.. یش ヱکرد ر ヱلヱ ヱدشヱخ ヱ ا دادゅب 

 دانشگゅه؟ ュیبر دیبゅ گهی+حゅا هヘته د

-ュヱهヱا 

ヱمゅد دستゅش ゅب ヱ ュزد ュヰدیز یبゅ ュتヘگ 

 دانشگゅه ュیری+جヱヱヱヱヱヱنز م

 گヘت طنتیبゅ ش نینگゅه به هュ کردن ヱ مゅه یهゅ  بچه

 خヱشحゅله؟ یخゅنヱ ュاس چ نیدヱن یاヱه م-

ゅب ヱکه س ュن کردヱشゅنگ ゆجバت نیتヘگ 

 ゅکヱمهیبخゅطر داداش د-

ヱمゅهヱد ا ابرバب ュن کردヱشゅنگ ヱ ュا بردゅهزار نکهیبヱیدュ د دارن چゅیم یافتュیکش یغیج ی دیکش یغیج ی گュکه د 
چヱن اان تヱ بغل  دュیتصヱرュ ترس نیشدن..آقゅ خヱدュ از ا یاز بدنشヱن در اヱمد ヱ جسュ خゅل یتヱ ュゅ جر یرヱحشヱن شب

ヱم نیس ヱ ュم ینشست ュゅنگ ゆجバت ゅب ュنヱا ュکنه.. یلرز 

 ؟یشد یجن-

 چرخه ی+اان فکر کنュ رヱح شمゅ تヱ خヱنه م

 بغل کردヱ ュ گヘت نیسヱ عیمحکュ زد تヱ سرュ که سر یکی

 دهنت کュヤ شکست اヱسگヱل ی+ا

 گヘت یヱ دل دنیهゅ خند بچه

 زدن؟؟ یمゅ حرف م یبه جゅ ゅیک ュی..اخه خنگ اگر مゅ رヱح نداشتیشیتヱ آدュ نم-

 ..دنیخند یم قهیبゅز نگゅه به بچه هゅ کردュ..هر چند دق شیاز بغヤش اヱمدヱ ュ بゅ ن قهیکردヱ ュ بバد چند دق نینگゅه به سヱ هی

 نیتヱ بغل سヱ کنهیم یچ حゅل یکه دل گュی+م

 بゅ ذベヱ گヘت یدل

 匏燮!پゅف خヱدمهده؟یم یچ حゅل یدید-

 گヘت یمゅه



 یخヱدتヱ پゅره نکن از خヱش حゅل-

 حسヱد-

 ستュین-

 یهست-

انقدر غرベ بحثشヱن بヱدن که مゅرヱ فرامヱش کردن ヱ مゅهュ  نュゅیヱ ا دュیخند یم یヱ دل یمゅه یبه جرヱبحثゅ نیヱ سヱ من
 تヱ آشپزخヱنه ヱ گヘت.. دیپر یکه دل ュی..مشغヱل کゅر کردن بヱدュیدرست کن یزیچ یتヱ آشپزخヱنه تュ  ゅیرفت

 اعتراف کرد یشدュ مゅه رヱزیبچه هゅ من بゅاخره پ یヱاااا-

ヱگ نیس ゆجバت ゅتبヘ 

 ؟یاعتراف ゆ چ-

 ..نکهیبه ا-

 گヘت یヱ بゅ حゅلت زار ستゅدیاヱمد کنゅرش ا یمゅه

 دュیترش نگلیخرュ هュ س یヤیهュ حسヱدュ هュ خ-

 ؟یاعتراف کرد قهیچند دق نیرヱ تヱ ا نゅی+همه ا

 گهیبه زヱر د-

ヱت نیسヘخنده گ ゅب 

 دヱنستュ؟ یヱ نم یعشقュ خゅنュ مゅرپل بヱد یدل-

..نゅهゅرمヱن بゅ خنده ュیدیヱ مゅهュ غذاهゅرヱ کش دنیچ زヱیبゅ کمک هュ م یヱ دل یبゅ خنده سرشヱ تکヱن داد ヱ بバد مゅه یدل
 سرヱ شد..

 ヱ(نی)س 

درخヱاستゅت ヱ از اヱن مュヰ تر  نیبゅ ا نیمゅه یخヘه نش یالヰ یرヱ محکュ گرفتヱ ュ قدュ هゅمヱ تندتر برداشتュ...ا کیپاست
ヰل بگ یالゅヰد یدل یریاسゅفرست ヱیب یکه منュゅا ヱヤرفت ج ュヱنی...آبر  ゅا...بゅب ュرفت ヱ ュن شدヱختمゅارد سヱ...پر دارهヱس

 بゅ خنده گヘت دیرヱ که د ュیحرص ゅفهی...قرヱنیب ختیر ゅیبゅز شد ヱ دا عیبه در که سر دュیحرص کヱب

-...ヱچته ت 

 تヱ حヤقت... کنュیم کヱیپاست نیا ゅتیحرف نزن که محتゅ ヱیدا-

ヱمゅشヘک ヱسمت دستش ュرفت ヱ ュردヱهییدر اゅن نی...م ゅکرد که عصب شیب ュゅز نگゅیب ュتヘگ 

 ...نヱیا ریپゅره پゅرت کنه...بگ ゅریسゅت دュیببند ヱ گرنه م شتヱین-

ゅت بヘخنده گ 

 شد مگه... یچ-

 ...داشتュ پسز؟یچ گهی...منیبد زیچ شهیم گュیم کنュیبゅز نگゅهش م شیبゅ ن ゅرヱیبشه؟...رفتュ جヱヤ  یخヱاستیم یچ-
 نیبヰش بゅ اشゅره ヱ ا ی...کヱヤمدیداشت چشゅش در م ゅرヱیتヱرヱحتヱن  یخゅنヱمゅ...ا زیگヘتュ چ...بゅ خجゅلت بヰش ヱفتゅدュیم
...بدبخت خヱدش داشت از خجゅلت خヱاュیم یگヘتュ ن.ヱار بヰداشت یعصبゅن ヰヘمهینم دュیخヱاستュ بヰヘمヱنュ آخر سرュ د زایچ

 ...شدیآゆ م

ゅدا یدل دنید ب ヱیゅ اریکه به دヱ ヱنیآヱقه م زヰق ヱ دنヱغیج زدنیشده ب ュزد 



 ...ゅرヱی...آبرュヱ رفت جヱヤ ششヱバرایب نیجمع کن-

ュه برگشتゅیکه د نیسمت مュداره ر دهیچسب د ヱ به  ی...هر هرخندهیم زیبه در ヱر ュゅسゅلب...ベゅسمت ات ュرفت ヱ ュتヘهیگ 
 ヤشیمبل ヱلヱ شده بヱد ヱ داشت بゅ مヱبゅ یرヱ نゅی...دلرヱنیعヱض کردヱ ュ رفتュ ب یمشک شرتیヱ ت یطヱس یشヱヤار برمヱدا

 هیبュヰ کرد ヱ  یینگゅه گذرا یヱ سرمヱ رヱش گذاشتュ...دل دュ...کنゅرش نشستヱ ュ دستゅمヱ دヱر زانヱهュゅ حヤقه کرکردیکゅر م
 دفバه بヤند شد...

 ن؟یشده سヱ یچ-

ゅب ュتヘبغض گ 

 ...خヱاュیمن مゅمゅنمヱ م-

 زد ヱ دستゅشヱ دヱر شヱنュ انداخت ヱ گヘت یلبخند

-ゅدت کن دیبゅد یع...ュینم گهیعشقュبب زار ヱادتヱنゅینیخゅر ینیبش دی...بヱنه بچه بشヰیک ゅرابヱج ヱعشق ی ゅب ヱن  منヱقرب ヱ
 ...یصدقه بヱ کن

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 ...یبゅر بゅ احسゅس بゅ آدュ حرف بزن هی...حゅلュ بュヰ خヱرد...نشد نゅیدل یریکヱفت نگ یا-

 گヘتュ یزنگ رヱ به دل یبゅا انداخت...بゅ صدا یヱ شヱنه ا دیخند

 مヱقع شゆ؟ نیبゅشه ا تヱنهیم یک-

ヱت دهنشヘگ ヱ کج کرد 

 ....جゅ گذاشته بヱد...ゅرهیب ヤشヱیمヱبゅ نیبヱゅ...رفت از تヱ مゅش هییزر زر نکن عشقュ...دا-

ュد رفت ゅب ゅام...ュزش کردゅب ヱ م دنیسمت درゅریسゅ یکش ینیهュپر د ヱیュد ヱر ゅت ュارヱヤیپشت در...ش  ュゅهヱم ヱ دヱب ュヱزان
 بゅ خنده گヘت ゅریبヱد...سゅم ختهیدヱرュ ر

 ...دمتیبヱゅ من که د رヱنیب ゅیب-

ゅب ュتヘحرص گ 

 ...ュゅیاان م سゅی...ヱایدیدیم دی...همヱنشュ نبゅرینه خ-

 یمبل رヱ کش رفتヱ ュ دヱرュ انداختュ...پヱヱヱف...خدارヱشکر بヤند بヱد...رفتュ جヱヤ یکه گذاشته بヱد رヱ  یشゅل دل عیسر
 گヘتュ یدر ヱ بゅ چشュ غره ا

 ...یهست یخゆ خبر بده ک-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 دュ خヱنتヱن... ュゅیزنگ بزنュ بگュ دارュ م دیاز قبل بゅ دヱنستュیکه نم دیببخش-

 نゅزک کردヱ ュ گヘتュ یچشم پشت

 ؟یکゅر دار یخبゅا...چ -

ュنヱت یپشت چشم اヘگ ヱ زک کردゅن 

 نه؟ ゅیخヱبه  نینیهュ کمکش کرده...حゅا بب ی...البته سゅتゅکヱئهی...دستپخت دریرヱ بگ نゅیا ゅیب-

ゅب ヱبه ظرف ت ゆجバچ یت ュاستヱخ ゅ؟...تュدヱش نشده بヰجヱر متヱمن چط...ュه کردゅز شد  یزیدستش نگゅر بヱنسゅدر آس ュبگ
 ....رヱنیمکش مرگ مゅ سヱت زنヱن اヱمد ب پیت هیبゅ  ییヱ دا



ゅز دنشید ب ュدش زدバب ヱ ュهش کردゅنگ ゆجバت ゅل بヱهیخنده... ریا ヤگヤار گヱヤش یشヱد پゅدهیگش ゅعب ヱنتゅم ゅد بヱییب 
...بدبخت دهنش همヱن طヱر غنچه مヱنده دュیقرمز...اخ خدا ترک یهゅ ییکرده بヱد...بゅ دمپゅ...شゅل زردشュ سرش یمشک

 اشゅره کردヱ ュ گヘتュ ییخنده به دا ゅانداخت ヱ ساュ کرد...جヱنュ نجゅبت...ب نییسرشヱ پゅ یبヱد...سゅم

 از خنده... رュیمیبرヱ تヱ....اان م ゅیب ییدا-

 گヘتゅ ュریرヱ به سゅمکه خندュ آرュヱ شد  یکنゅرュ زد ヱ رفت تヱ...کم عیسر

 کゅرمヱن به اヱژانس نکشه.. دヱارュیبゅشه...دستتヱن درد نکنه...ام-

 زد ヱ گヘت یشخندین

 ...نیداشته بゅش ゅزی...پس فکر نکنュ به اヱژانس نهیعゅل شیهュ آشپز ゅکヱیلندن داره...خヱد د یرستヱران تゅ ヱکヱیبرادر د-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 خヱبه... یヤیخヱبه...مゅل منュ خ شیآشپز یヤیمنュ خ ییدا-

 ...نیخヱریانگشتゅتヱنュ بゅهゅش م ュیکنیدرست م ییغذاهゅ هی

ゅزخند بヱت یپヘگ 

 از همه بヰتره... تヱنییدا پیفバا ت-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 ...کنュیم نیتヱه تییبه دا یکن نیتヱه ュییبه دا-

 نگュゅ کرد ヱ گヘت پヱکر

 ندارュ... ییمن دا-

-ュندار ュمن ゆخ匣 
 خゆ حゅا...فバا خدافظ...-

 حゅمد پヰان... خدا-

 ヱ گヘتュ دلی جヱヤ رفت參ュ...هیشکヤ نیدستュ نگゅه کردュ...چرا ا یتヱ یرヱ بستヱ ュ به غذا در

 ه؟یچ نیا نیبب یدل-

 کرد ヱ گヘت نشییبゅا ヱ پゅ یکم

-ヱییرتت匣 
 رته منュ؟-

-ヱییاحمق رتت...ratatoii ヤا شیسی)انگ ュفک کن ヱریرヱینط ヱسنیبن匣...ااا فکゅیغذا هی...کنم ヱفکر  هیفرانس
ュکن匣...ااااゅح) 

-ヱاااان...رته تゅییاه... 

ゅند به پ بヱبヱنیدست کヱیشヱت شヘگ 

- ...ュاحمق من...ュخل من...ュاررره...رته من 

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا



 ...یکنیچرا انقد تکرار م یهست یچ دヱنュیخゆ خヱدュ م-

 ゅی...دارヱنیبゅ عجヤه از اتベゅ زدن ب نیヱ مゅه ゅیشد...دا خیسرمュ س ی...مヱهゅچیتنュ که ه یکه مヱهゅ دیاز حرص کش یغیج
 گヘت یبゅ نگران

 ...ده؟یپヱک ゅکヱیشده؟...د یچ-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 بکنュ تヱ نゅفت... یرヱ چطヱر ییرتتヱ نیهم نیکゅر داشته بゅش...بب ゅکヱیتヱ به د گهیبゅر د هی-

ゅت بヘگ ゆجバت 

-ヱ؟ییرتت 

 گゅه کرد ヱ مヱشکゅفゅنه گヘترヱ بゅا اヱردヱ ュ نشヱنش دادュ...جヱヤ اヱمد ヱ بゅ دقت به ظرف ن ظرف

 ؟یتヱ درستش کرد-

 کردヱ ュ گヘتュ ینچ

 درست کرده... ゅکヱید نヱینه بヱヱヱゅ...ا-

 کرد ヱ گヘت یاخم

 بヤده؟ یفرانسヱ یاヱن غذا-

-...ヱمヤاره داش گ 

 تر شد ヱ گヘت ظیغヤ اخمش

 ...منュ بヤدュ درست کنュ...رهیبره بم-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ؟یاز کجゅ بヤد-

 رفتمゅاا... یکاس آشپز-

رヱ  نیحق سヱر کヤی ヱ بヱدュ دختر تک منュ البته...卮رهیبخヱاد م یهرچ نی...ایبسヱزه پدر تک فرزند یا
ュردヱخ票飭...لیヱ حت داヱرヱییدر کل ت匣... 

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ؟یبرامヱن درست کن نゅیاز ا یریمیم-

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...کنュیبه بバد درست م نیحゅا از ا-

 ...ュیبخヱر ュی...برنیاヱر-

 به خヱردن... ュیچنگゅل گرفت دستش ヱ شرヱع کرد هی یهرک

 ...بゅدمجヱヱヱن؟یییییی...چیی...چه بゅدمجヱنゅیبه چه مزه ا به

 بヤند شدヱ ュ گヘتュ عیسر

 بچヰヰه هゅااا...تヱش بゅدمجヱن داشششت...-



 شヱنュ گذاشت ヱ گヘت یبヱدュ...دستشヱ رヱ دهی...به شدت ترسسゅدی...بゅ سرعت بヤند شد ヱ کنゅرヱ ュادیپر نゅیدل رنگ

-ヱش سゅب ュヱیری...اان منیارュ شیدکゅپ...ュヱنی...ار ...ゅبچه ه 

بバدش چشュゅ سرخ سرخ ヱ گュヱヤ بゅد  ی قهیده دق خヱردュیداشتヱ ュ تゅ م تیبヱدュ مثه سگ...من به بゅدمجヱن حسゅس دهیگرخ
 ...دュیکشیکه درست نヘس نم ی...جヱرکردیم

ゅده بش تゅیآمュ 1 ل کش یا قهیدقヱاشی...دیطヱ داشت م ュゅاش چشヱختیبヱی...دلسゅقع زد ز نヱن مヱی...رفتهیگر ریکه همュ 
 گヘت یبゅ نگران نیرヱشن نشد...مゅه نینشست پشت فرمヱن که استゅرت زد امゅ مゅش ゅنゅی...دانیسمت مゅش

 شده؟ یچ-

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 ...شهیچرا کا رヱشن نم دヱنュی...حゅا نمزنュیم برュینداشت...گヘتュ فردا م نیصبح بنز-

 بゅ بغض گヘت نیゅهم

 ヱصل کنن رヱش... ستュیرヱ گذاشتュ س نیمنュ که مゅش-

 اش شدت گرفت ヱ گヘت هیگر نゅیدل

 ...ュ؟یکن کゅریحゅا چ-

ヱد...دل دستمヱدرد گرفته ب...ュندヱچسب ュヱヤیبه گゅی نヱヰ هش مゅنگ ゆجバت ゅر...بヱنسゅرفت به سمت آس ヱ ند شدヤیکردیبュ... 

 (甸نゅی)دل 
ゅپر ب ヱیدュد ヱر ヱدستم ヱ نه پسراヱیسمت خ ...ュزنگ گذاشت 

ヱمゅره ر اشکゅبヱکه د ュک کردゅخختیپ ュی...آدヤت یゅسゅیاحس ヱس ...ュنداشت ヱر ュقت غゅط ヱ ュدヱخ نیب ヱیرヤست  یヱد
 ゅکヱیشد...پشت سرش د ゅنینمゅ نیکه بゅز شد ヱ کゅم دュیداره...دヱبゅره در رヱ کヱب تیبه بゅدمجヱن حسゅس ュیدヱنستیداشتュ...م
 بヤند گヘت یبゅ صدا نیمن کゅم هیگر دنیاヱمد...بゅ د

 نゅ؟یشده دل یچ-

 هュ اヱمدن... ゅریヱ سゅت ゅریبگュ که سゅم یزیاشکゅمヱ پゅک کردュ...خヱاستュ چ دヱبゅره

-ヱس..ヱس نیس..ゅش تیحسゅنیب مشی..ن خرابه...ببریداره...مゅرستゅخدددا...رهیمی...ممヱرヱت... 

 ゅکヱیهュ دنبゅلش...دا ゅری...سゅترヱنیヱ لبゅسش زد ب یبرداشت ヱ بゅ همヱن رヱفرش چییسヱ هیکنゅرش  یچییاز جゅ سゅ ヱریسゅم
 گヘت ゅریکه سゅت ゅنیخヱاستن ب نیヱ کゅم

 تヱ خヱنه... نیشمゅهゅ بゅش-

 گヘت کردیهمヱن طヱر که در آسゅنسヱر رヱ بゅز م ゅریسゅم

 ...نیتヱ مゅش ュیشی...جゅ نمゅیتヱ خヱدتュ ن ゅریسゅت-

ゅتヱیرفت ییدュ رکゅبه پ ゅر...تヱنسゅآس ヱیدیرس نگیتュ داد دا غیج یصدا ヱیゅنゅ هゅم ヱشن نی ヱیدیرュمゅری...سゅ راヱدهیپ فゅ 
 ...چشمゅش سرخدشیمゅلیم یشد...دستش رヱ گヱヤش بヱد ヱ ه خیپゅهュゅ م نیسヱ دنی...بゅ ددュیدヱ شتریب هیشد...منュ بゅ گر

ذاشت خヱدش گ نیمゅش یبه سمتش رفت ヱ بヤندش کرد...تヱ یرانبゅ نگ ゅریسرخ بヱد ヱ رنگ پヱستش قرمز شده بヱد...سゅم
ヱ نگران تر  کردینگゅه م نیبه سヱ هیهر چند ثゅن ゅریヱ سゅم ュیکردیم هی...هر سه گرュیヱ مゅ سه تゅ هュ عقゆ نشست

 به بゅدمجヱن نیکه سュ ヱیدヱنستی...فقط مヱمدیاز دستمヱن بر ن یکゅر چیヱ مゅهゅ ه کردیبゅ شدت سرفه م نی...سヱشدیم
 تゅنمゅرسیب ュیدیخヱرد...تゅ رس ュیدヱنستیدر مヱرد غذا نم یزیبخヱره...امشبュ چヱن چ ュیبヱد دهیداره...تゅحゅا ند تیحسゅس

ヱد نیرنگ سヱمزدیم یبه کبゅره سゅبヱری...دゅ ...رژانسヱبردش سمت ا ヱ ش کردヤبغ 



 یخر...داشتュ از نگران یشヱバرایاعتنゅ بヱدن...ب یمゅ ب یヱ به تقاهゅ دنیبゅ عجヤه ヱارد شد ヱ پرستゅرا پرده رヱ کش دکتر
تュ  ゅیتمュヱ کرد یبسته دستمゅل کゅغذ هی...ヱمدیヱ م رفتیم یمشت شده ه یطヱل راهرヱ رヱ بゅ دستゅ ゅری...سゅمヱفتゅدュیپس م

 مゅ گヘت دنیاヱمد...بゅ د رヱنیبゅاخره دکتر ب

 ن؟یشمゅ همراهゅش هست-

 گヘت یبゅ نگران ゅریسゅم

 افتゅده؟ یبヤバه اتゅヘق-

 شه؟یم ینطヱیداره که ا تیحسゅس یزیبه چه چ-

 گヘتュ فヱرا

 بゅدمجヱن...-

 کرد ヱ گヘت یپヱف یدک

د چشمش پゅره شده که بバ یهゅ رگی...چند تゅ از مヱنیمراقبش بゅش یگرفته بヱد...اان حゅلش خヱبه...ヱل یبد ینヘس تنگ-
 ...نヘسشュ کنترل شده ヱ ارヱمه...شهیاز دヱ هヘته خゆヱ م

 گヘتュ عیسر

 مش؟ینیبب ュیتヱنیم-

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر

 حق مヱندن نداره... شترینヘر ب کی...مヱنهیم نجゅیفバا...شゆ هュ ا ヱヰشهیب یبヤバه...ヱل-

 گヘتュ فヱرا

 ...مヱنュیمن م-

 گヘت ゅنゅیدا

 حゅلت خゆヱ شه... یسرヱ ュصل کن هی دی...تヱ که خヱدت اان بゅمヱنュیخヱدュ م رینه خ-

 کرد ヱ گヘت یاخم نیمゅه

 ...زایچ نیمن هستュ...عゅدت دارュ به ا نیازュ نکرده...شمゅهゅ بر-

ゅراحت بゅهش کرد ینゅینگュزヱدرش چند رゅاسه مヱ...ب ی ヱنیتゅرستゅصدا م ゅنه...بヱبرگشت خ ゅر مヱز ゅد که بヱنده بヱیم 
 سمتش... ュیبرگشت ゅریسゅم

 شبه...شمゅهゅ هی...رهیکه ازュ بヱد رヱ بگ یا گهید یزایچ ゅیمرد بゅشه که دارヱ هゅرヱ  هی دی...بゅنیشمゅهゅ بمヱن سیازュ ن-
 من هستュ... نیبر

ゅل بゅخجュتヘت گ 

 ...من بمヱنュ راحت تره...شهینه به خدا زحمتتヱن م-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ...مヱنュیدر هر صヱرت من که م-

 گヘتゅ ュیヱ دا نیヱ رヱ به مゅه دュیکش یپヱف

 تヱ خヱنه... ュیゅیداشته بゅشن...صبح هュ م یخヱنه...فک نکنュ بゅ مヱندن دヱ نヘر کゅر نیشمゅهゅ بر-



ヱ کنゅر ...پرده رننیرヱ بب نیسヱ یهゅرヱ نزاشتュ حت چゅرهیبرن...ب ュیآژانس فرستゅد هیبヱد اヱنゅ رヱ بゅ  یبゅ هر زヱر بゅاخره
داشت نگゅه کردュ...کنゅرش نشستヱ ュ دستشヱ گرفتュ...رگ  یسرخ یکه صヱرتش هنヱز کم نیヱ بゅ بغض به سヱ دュیکش
ゅنیچشمش ب ریز یهヱس م رヘن ュヱار ヱ دヱهی...دیکشیزده ب ゅژنیاکس سکم ヱر ュس کردن  یهゅاحس ゅد...بヱرتش بヱص

 ینگゅه کرد ヱ در اخر پヱف نی...بゅ دقت به سヱヱاریزده بヱد به د هیبヱد که تک ゅریسرمヱ برگردヱندュ...سゅم یحضヱر شخص
 ...دیヱ انگشت شصتش رヱ کنゅر لبش کش دیکش

ヱسرم ヱسمت س ュندヱنیبرگرد ヱر ヱسرم ヱی ...ュدستش گذاشت 

ュヱاب ارヱخ ヱ ュبست ヱمゅیچشمュد... 

 ヱ(نی)س 

از چشمゅمヱ بゅز کردヱ ュ  یکی...ارュ ュヱیمゅ شده گذاشته بخヱاب ゅلیخیامرヱز ب نکهیهュ مثل ا یدل نی...ادュیکه چقدر خヱاب اخ
ه ک یفرد دنینشستュ...بゅ د خیرヱ هュ بゅز کردヱ ュ س یکیکجゅست...اヱن نجゅیجد سゅدات...ا ゅیدヱرュ نگゅه کردュ... طیبه مح
ヱتک یصندل یر ュヱヤد شد...ا هیجゅگش ュゅش بستس چشゅچشم ヱ یا نیدادهゅریچ نجゅکه دلکنه؟یم ک ュسمت چپ ュی...برگشت 

ゅه نگ ュیکه تヱش بヱد ییヱ به جゅ دュیبه گヤمヱن کش ی...دستدهیداده ヱ خヱاب هیتک یبه صندل ゅریکه مثل سゅم دュیرヱ د
 ュیاヱمد مردュمی داشت匣...ュاヱمد ゅدュی...سرュ!...آهゅ بヱゅ ژنی...اکسمゅرستゅنیکردュ...تخت ب

 هیدヱتゅ آمپヱل نثゅرュ کرد... هیدک نی...امゅرستゅنیاヱمد بردتمヱن ب ゅری...سゅممردュمی داشتュ�یچچچچچ...�مゅرستゅنیب
 شゅرها فرمゅن اتベゅ از 匣رمゅنゅ شداا..اヱا نی...مثه اヱヱヱلیرفت...ا ュیشد ヱヰشیخゅلصュ انداخت تنگش...بバدュ که ب ژنیاکس
 نجゅی...اکنュیساュ م زیجゅ به تヱ خヱاننده عز نهمی از...بゅشュ که بゅشュ خبゅا...匯یرمゅن تیخヱدت شخص کننمی
ュヱヤ به گ ی...دヱبゅره دستگュمی چرت دارュ چقد....勦✌یاュ س یپ ヱیا  ی...آدنیکپ دهیگرخ یヱ سゅم ی...دلمゅرستゅنهیب

 ヱ گヘتュ ی...دستمヱ دراز کردュ سمت دلدュیکش سヱختیکه م

-ヱヱヱبیه ヱشゅه...پヱヤق ヱ ی...دلュمده نヱا ヱد...تヱیبュ شゅمن ب ゆیمراق ヱヱヱیمثا؟...ه ...ヱشゅخره پ 

...بゅ تバجゆ نگゅهش کردュ...دヱبゅره چشゅش پر دیچسب یヱ به صندل دیکش ینیمن ه دنیヱ صゅف نشست...بゅ د دیپر ヱヰی
 اشک شد ヱ گヘت

 ...نیسヱ یدراکヱا شد هیبرات شب رュیبم-

ゅب ュتヘگ ゆجバن تヱهم 

 اخه چرا؟-

 زュ؟یعز یヱلش...خヱب یچی..هچیه-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-...ュاره عشقمم 

 کرد ヱ گヘت یاخم

 ...شهیگヱجه گرヱن م شتヱیببند ن-

 داشت؟ یچه ربط-

 حゅاااا...-

 رفت ヱ ارュヱ گヘت ゅریشد ヱ به سمت سゅم بヤند

 ...ゅررری...آقゅ سゅمن؟یدارشیب شهی...مゅریآقゅ سゅم-

بゅ  رفتゅ ヱ ュریزدヱ ュ بヤند شدュ...ارュヱ به سمت سゅم یا یطゅنیکه از ذهنュ رد شد لبخند ش ی....بゅ فکرゅریتヱرヱحت سゅم یا
 بヤند گヘتュ یصدا



 بヤند شゅ ...ヱریسゅم-

 به خヱدュ گرفتヱ ュ گヘتュ یضیمر ゅفهیهヱا ヱ دヱبゅره برگشت سرجゅش...خゆ ادامه نقشه...ق دیمتر پر هی بدبخت

 ...نهیچقد خヱابت سنگ-

ゅت دنید بヘگ ヱ کرد ゆجバمن ت 

 دراکヱا... گهیم ゅری...بバد به من ヱ سゅت؟یشد نیچرا همچ-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 شمゅ دヱتゅ؟...من چمه؟ نیکنیم ینطヱریچرا ا-

 ヱ گヘتュ دュیبه صヱرتュ کش یدست

 شده؟... یسر جゅشه...پس چ شیکه همچ نゅیا-

 دستゅشヱ تヱ هュ قاゆ کرد ヱ گヘت نゅیدل

 ...ریدヱش بگ هیخヱنه...برュ  ヱیحゅا بر-

ヱم سرمゅس...ュف کردゅص ヱلمゅش ヱ ュن دادヱریتکゅ د ゅند شد که بヤب ュیزیخنده ر پشیت دنشیه ヤالبته ک..ュب یکرد ュش هヰ
 یتا انگش ییدمپゅ هیپゅش بヱد...بゅ  یمشک یسبز ヱ شヱヤار ヱرزش شرتیت هی...رヱنی...مュヱヤバ بヱد بゅ عجヤه زده بヱمدیم

 ه بヱد...قرمز...خندュ گرفت ییبゅ دمپゅ پヱشهیم یمゅ شヱヤار گヤگヤ ییتヱ خヱنش هュ قشنگه...اヱن ヱقت دا پی...کثゅفت تیمشک

 گヘتゅ ュریافتゅدヱ ュ رヱ به سゅم شゆید یجمヤه هゅ ゅدی

 بゅاخره اヱمدュ اヱرژانس... یدید-

 زد ヱ گヘت یشخندین

 بヤババه...-

...تゅ ヱریسゅم نیسمت مゅش ュیرفت ュینذاشت مゅهゅ دست بزن ュیکرد یحسゆゅ کرد ヱ هرکゅر رشیبゅ پذ ゅریسゅم نکهیاز ا بバد
دادュ  هیکت نهیجヱヤ نشستヱ ュ دست به س ییکرد...بゅ پرヱ فیکه بچュ مヱ به مヱ تバر دュیرヱ پرس شゆید یاتベゅヘ هゅ یراه از دل
 ...دنشرヱع کرد به رヱن یحرف چیبدヱن ه ゅری...سゅمیبه صندل

محکヱ  ュ دュیکش یبヤند غیج هیヱ بゅ تバجゆ به خヱدュ نگゅه کردュ...بバد از چند ثゅن دュیکش نییرヱ پゅ نهیکه گذشت آ یکم
که انقدر  نیبرات سヱ رュیکنゅر...اخ چشمュ...بم دیترمز ヱ کش یزد رゅ ヱریچشمゅمヱ بستュ که سヱخت...سゅم

 چشمゅمヱ بゅز کنュ گヘتュ نکهیاشد...بدヱن  یچ دنیپرسیم یه یبゅ تバجヱ ゆ نگران یヱ دل ゅری...سゅمیبدبخت

 زشت شدュ... یヤیشده؟...خ ینطヱریچشمュゅ ا نیخヱبュ...چرا نگヘت یچیه-

 بゅ آرامش گヘت نゅیヱ دヱبゅره شرヱع کرد حرکت کردن...دل دیکش یپヱف ゅریسゅم

تゅ درست بشه...بخゅطر  کشهیهヘته طヱل م هی...چشمゅتュ دکتر گヘت یهュ خヱشگヤ یヤیدل من...انقدر زر نزن...خ زیعز-
 هیخヱن پخش شده...فベヱ فヱقش تゅ  یشکヤ نیپゅره شده ヱ ا رگゅتیاز مヱ یبه چشمت ヱارد شده بバض شゆیکه د یفشゅر

 ....یمヱنیهヘته تヱ خヱنه م

در  ュیسمت آسゅنسヱر...تゅ در خヱنه رヱ زد ュیتشکر کردヱ ュ رفت ゅریاز سゅم ュیدیرس یکردヱ ュ سرمヱ تکヱن دادヱ...ュقت یپヱف
 ...رヱنیب ختیبゅز شد ヱ همه ر نゅیا ゅریخヱنه خヱدمヱن ヱ خヱنه سゅم

ゅیترس چسب بュاریبه د دヱتゅری...سゅ هゅم ヱد نی ゅزدن غیمن ج دنیب匣....ュتی سمت برگشتゅرسゅ ュتヘگ ヱ 

 مثا؟ یخجゅلت بکش...مرد کヤتیقبゅحت داره به خدا...از ه-



ゆت آヘگ ヱ رت دادヱق ヱدهنش 

 ت؟یغضم ゅی ینیشمゅ سヱ دیببخش-

 زدュ غیج

 داداشتヰヰヰه تیغضم-

ュヱ به گヤ ی...دヱبゅره دستکردیحق به جゅنゆ نگゅهュ م ゅریبرگشتュ عقゆ...سゅم یاز پشت به شヱنュ زد..بゅ خヱنسرد یکی
 ヱ گヘتュ دュیشک

 ...گهید یتی...غضمگュیمگه درパヱ م-

 ...ییتヱ هュ دراکヱا-

 اヱن داداشته...-

 خنده ヱ گヘت ریزد ز نیکゅم

 داداشته؟ یگیداداشته...به اヱنュ م یگیم نیبه ا-

 شدヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 ...匣دهیگرخ تی..مヤقゆ به غضمゅریمヤقゆ به دراکヱا...ヱ سゅم ゅری...سゅتگهیخゆ هستن د-

 شهیاحمق...اان به ضررت تمュヱ م یرヱ چرا گヘت دهیگرخ یヱا

ゆخت...ا آヱکه س ュرت دادヱره قゅبヱد ヱن مثا من مر یدهنمヱحشヱر ヱیتュمضゅس ゅری...تゅ ュتヘاست حرف بزنه گヱخ 

 برュ استراحت کنュ... دیکنゅر بゅ نیاخ گュヱヤ...بر-

 چشュゅ نگゅه کرد...بゅ همヱن لحن آرュヱ مخصヱص به خヱدش گヘت یزده بヱد به در جヱヤ اヱمد ヱ تヱ هیکه تک ゅکヱید

 شده؟ یچشمゅت چ-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

-ヱیمュゅره شده! رگゅپ 

 من... یرヱ هل داد ヱ افتゅد رゅ ヱکヱیجヱヤ اヱمد ヱ د ییدا ヱヰی

ュنستヱا نتヱیュزم س ュردヱاپ خゅت ヱبدبختنی ヱ...م نهیا یゅریکه پشت سر من سゅ د ヱ دヱیبヱکゅ ا ゅب ュهヤن هヱداد  ییکه دا ی
 یی...من رヱش...دارهیاヱن ز چゅرهیب ゅری...سゅمュیکن یمرتゆ سゅز نیゅینتヱنست خヱدشヱ نگه داره ヱ اヱنュ افتゅد...خゆ ب

ヱیمن...د یرヱکゅ ヱر ュن ب یهゅمゅااااا....اخ مゅیمゅ ره شد...د هکヰن مヱن ستヱیدخترت بدヱکゅ دست دا عیسر ヱ ند شدヤییب 
 هیشب رゅیسゅم ゅفهیله شده کردュ...خندュ گرفته بヱد...ق ゅریヱ اヱخ بヤند شدヱ ュ کمک به سゅم...بゅ آخ چュیرヱ گرفت...آخ دنبゅل

バقヱیم ヱد که تヱجر یشده ب ヱ ュゅی...جریت ヱتک از رヤغ ゅرد م یب ュゅف مشهیتゅص ュمゅشهی...ت ヱخندم...ュردヱبه  خ ヱر ヱ
 گヘتュ ییدا

 ...یمگه همه رヱ له کرد یشه...مرض دار زیر زیر گرتیاヱن ج یالヰ یا-

 شヱヤارش رヱ تکヱند ヱ بゅ غر غر گヘت یرヱ یخゅک هゅ ゅکヱید

 هヱ ゅ اヱمدュ... ییفضゅ شیلحظه حس کردュ رفتュ پ هیهュヤ داد جヱヤ  نیヱاا به خدا...دخترا هュ خل شدن رفت...همچ-

بヤند  یدابゅ ص دنشی...بゅ ترس برگشتュ سمتش که بゅ دゅریسゅم ینگゅه کردヱ...ュا ییヱ کج دا یヱ به چヰره عصب دュیخند زیر
ュیخنده...آخ خدا ترک ریز زدュد飭...یゅج ヱش من رヘد...ت یکヱنده بヱارش مヱヤشرتشیش  ュبه ه ュشゅهヱم ヱ دヱکج شده ب ュه
 بヱد...ヱ صد البته صヱرتش سرخ سرخ بヱد...خندمヱ قヱرت دادヱ ュ گヘتュ ختهیر



 ظュヤ شد... یヤیبرات...در حقت خ رュیبم-

ュدشヱد...چرا بق خヱکتن؟... هیخندش گرفته بゅس 

ュکه د برگشت ゅیسمت بچه هュم دゅت نیکゅس ヱریゅ هゅم ヱدل نی ヱاریزدن به د هیتک یヱ دارن چ نیب ヱ ゅنゅرتمゅپسیآپ 
 گشゅد شده گヘتュ ی...بゅ چشゅخヱرنیم

 ن؟یゅریب پسیچ نیヱقت کرد یشمゅ ک-

 بゅ دهن پر گヘت ゅریسゅت

-ヱه یرゅد...مヱن بヱنتヱرد... نیاپن خヱا 

 ヱ گヘتュ دュیبه گュヱヤ کش یدست

 استراحت کنュ... رュیبده...من مخدا شゅヘتヱن -

ゅب ゅب ュیدست ゅز یبヱاخ خدا چه ر...ヱت ュرفت ヱ ュد د یکردヱزیبヱکه م هی...چه شبر ゆامش...ゆن گنیامش ゆه ...اگستیش
 کゅریدارュ چ ヰヘمュنمی خヱدم匣...ュستیشゆ ن گنیکه م یشب نی...استی...هر شゆ مثه امشゆ نستیشبه مثل امشゆ ن

 ...کنュیم

ュرفت ヱره دست یرゅبヱد ヱ ュدゅکش یتخت افت ュヱヤیبه گュزهی...آخ مدヱتخت دلس ヱر ュکرد ヱلヱ ヱر ュゅسゅی...لبゅجن ن ヱار  نیヱ
ヱم یت ュابヱآخ چقد خ...ュدیتخت جمع شدゅ... 

****** 

ゅیدل یصدا بゅم نヱیه ュتヘگ ュヱار ヱ ュکرد 

 ؟یندار muteتヱ دکمه  یدل-

 فقط...�عنتر یکنیم یحرصتヱ رヱ من خゅلچرا  ینداره...خゆ ندار دュیکヱبヱند تヱ کمرュ که فヰم دヱنهی
 یرヱ به بゅز دلی ارヱاح ヱ شدュ بヤند جュゅ از غر غر بゅ...�شュیبヤند بگュ چヱن نゅقص م نヱی...جرئت ندارュ اداااببخشی

ヱدستش ヱت ュرفت...ュرد ییگرفتヱکرد برخ ュهゅنگ ゅب ュهゅنگ ヱ卻...خدا ュرد بده مرگヱخ ュヰب ュلゅح厥...نای چرا من 
ヤن یشککککゅآه....ュششششدممممم匣 ュゅره چشمゅشده پ匯...ヱرتمヱص ュشست ヱ لゅطه اعمヱمرب ヱر ュゅانج ュداد ヱ ュزد 

 ...رヱنبی

ش برュ قربヱن یی...ヱ داشهیقربヱنش برュ تヱ خヱنه بند نم نュیبه اヱن آشپزخヱنه...مゅه دهیکه قربヱنش برュ همش چسب نゅیدل
ヱئه رヱلヱاسه...�مبل  یヱ دایی ゅیب ゅنه...مثه ا یبヱآشپزخ ヱت ュرفت ヱ ュاز پشت دل نیکرد ュرفت ゅقヱشق مشゅبغل ر یع ヱ

 ن؟یآشنゅ هست یدل یغゅیفکر کنュ بゅ ج گهیاز تنュ جدا شد...د ヱحزد که ر یغیج هی نهیکردュ...آقゅ چشمتヱن رヱز بد نب

 دیخندیکه هر هر م یزدن سر دل غیج سゅدュیربع ヱا هیبゅا...بバد  ゅدیتゅ فشゅرュ ب دادیبュヰ آゆ قند م ییربع دا هی فقط
 匣خبرش
 ュ 甸یدیشゅم ュیفشش دادヱ ュ نشست یکه اヱمد کヤ نیمゅه
ュدバد بゅیافتュ ع کردヱشر ヱ مبل ヱیرュ ن بヱرینゅ زゅببر ب ゆゅن یکبヱدتヱخ ュنیکردن...اسکل ه匣...خیヤز یゅب ュیه 
 匯...هههیبゅحゅل
 ●۩۩●俵匣فردا صبح●۩۩●

 گヰヰهییید ゅیگمشヱ ب نیمゅه یخヘه نشش-



ゅسر بヱا رヱ ヱ لヱیهヱش ヱد ヱ ヱنشヱش ヱل  دیانداخت رヱه ュدヱد من که صداش کرده بヱل کردنش خヱه ゅسمت در...ب
ヱد ュع کردヱپشتش شر ュمن...ュمدنیکرد ュヱنت رفتی...آرバیلヱد ヱ رゅی...زدمش کنュدد ヱکه من ュنヱدی...ا  ュنヱا ュل کردヱه

 شدヱ ュ رفتュ سمت پヤه هゅ ..ゅلیخیشده؟...اسゅنسヱر رヱ ب یچ یバنی ی...ヱادیشد ヱ دヱ شتریاسترس ب

 گهی...دنییپュ ゅی...چゅヰر طبقه رヱ بゅ استرس رفترفتュی...منュ پشتش بゅ سرعت منییمنヱ کنゅر زد ヱ تند تند رفت پゅ نیمゅه
 بゅ چヰره زرد شده گヘتュ نیرヱ به مゅه ュیدیرس ی...ヱقتگرفتیاュ م هیداشت گر

 خゆ؟-

ュنヱت اヘن گヱش ترسゅچش ゅب 

-!ゆخ ヱت卻 
 ...گهیمنュ دنبゅلت اヱمدュ د یبゅبゅ تヱ رュ کرد-

ゅت بヘگ ゆجバت 

-ヱد ヱت...ヱゅر بヱیدیگ..ه نخ  ュفکر کرد...ュمدヱپشتت ا ュق هیمنゅヘده... یاتゅافت 

ゅری بヱدآゅز ی ュن زدヱنمヱا ریاسترس داغヱ...ن یخندهヱچقد داغ ゅیمュاای....نخندゅاهر من... راستنヱی..د نخند خ ヱسندهین 
بشه...شゅلمヱ صゅف کردュ  تیرعゅ دیبゅاخره حجゆゅ بゅ هرچی حゅا(...匣دヱنュیرヱ؟ )من چه م نゅیا خヱننیجゅن پسرا هュ م

 چقد لヱس یییی...انュبچی جヱヤ دالュ دヱج من...�کثゅفتヱ  ゅدنجヱヤ نشسته ب یヱ دل یی...دانیمゅه نیヱ رفتュ سمت مゅش
 ュیمゅ دارراه افتゅد...خゆ عرضュ به خدمت فضヱلتヱن... یینشست ヱ دا نュی...مゅهییشدュ..رفتュ پشت ヱ نشستュ پشت دا

 ュیآهنگ گذاشت ヱ رفت یی...دایجヰنم ی...به به چه هヱانخヱدتヱنی هュ خرذヱ勠...ベヱاسه دانشگゅه ュیلبゅس بخر ュیریم
 ...اヱف امصゆ شヱヤغه...لیヱک اربゅز

کヱلر  راشヱバیب نی...ادュیکش قیヱ نヘس عم نییپرت کردュ پゅ نی...خヱدمヱ از مゅشسゅدیکرد ヱ ヱا دایجゅ رヱ پ هیبゅاخره  ییدا
بヱد ヱ مجبヱر بヱدュ اヱن  عیضゅ یヤیدヱشュ انداختヱ ュ شゅلمヱ صゅف کردュ...چشمュゅ خ یرヘ ヱمヱی...ککردنیرヱ رヱشن نم

اュ رヱ  صヱرتی لبゅس شدュ مجبヱر منヱ匣...ュدب ゅیگرد صヱرت شهیش نیبزنュ...از ا مヱیصヱرت یآفتゅب نکیع
ュشヱرت هشبی...�بپヱنگ صヤیپ  ュفقط منتظر...ュل ییبندازه...دا کهیپسر ت هیشدゅز خヱن رヱا ヱدشヱکر یکه خ ヱ ده
سゅنت بヤند تر  3..قدش از من سゅدیکنゅرヱ ュا نゅیبدヱ ュ بدنمヱ گرュ کنュ...دل یگヱشمゅل هی ゅدیرヱ زده...منュ بدュ نم ゅرヱی یحسゅب

 رヱ براتヱن بگュ؟... دیخر ستی...خゆ لュیヱ راه افتゅد ュیدヱر هュ حヤقه کرد شهیرヱ مثل هم تゅمヱنبヱد...دس

0 ヱنتゅار.مヱヤش ヱ 

 .مقنバه0

 ヱ کヘش فی.ک3

 匣 ری.لヱازュ التحر4
 飭دلمヱن خヱاست گهید ی.هرچ1
هュ نヱشته  یکه خゅرج اヱنゅیی البته...�هゅ پヱکヱندن نیکヱئ نیمゅنتヱ هゅ...امصゆ ا دュید ュیسゅدیفرヱشگゅه ヱ ヱا هیتュ  ヱیرفت

ゅب ヱیبگ دیشده رュنیاز ا گهی...د ゅد بバیریبگ یکشنرید دیبه بュ ن برヱیدستمュ خ ヱنیتヱبゅزهゅمده تヱا ュشゅشヘک...��.. 
  یکزرش ییمゅنتヱ عبゅ هی...اヱنヱ برداشتヱ ュ خヱردیهュ تゅ آرنج تゅ م نゅشیسゅده بヱد ヱ آست یمゅنتヱ چشممヱ گرفت..مشک هی

 دヱنهی...دیسヘ دヱنهی یشヱヤار مشک هیسراパ شヱヤار... ュیمرحヤه تمュヱ شد...رفت نیمゅنتヱ گرفتن ヱ اヱل هیهゅ هュ هر کدュヱ  بچه
ヱ نゅهゅر رヱ هュ همヱن جュ  ゅیهゅمヱن رヱ کرد دخری...匣خسته شدュ گهدی بسه خ匏厥...ゆدュیخر یگヤگヤ هیهュ تヱ خヱنه ا

ヱندゅیزد چیسュ... 

 ..تیاز عصبゅن دیヤرزیدمゅغュ م یهゅ پره



ゅیصدا ب ュتヘند گヤب 

 ...کنュیم کゅرتیچ نیزر زر کن بب گهیبゅر د هیجヱجه... نیبب-

 برداشتشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت یزد ヱ ابرヱهゅ یپヱزخند

 ؟یبخヱر یخヱایم یمثا چه گヱه-

-...パجمع کن اا ヱدهنت 

ュا ند خندゅحゅد...تヱدل دهیگرفته ب ュدヱریا یبヱت ینطヱیفحش بده...پسره س ゅچشم ゅب ヱ ت دهیدر یزدヘگ 

 ...کنュیبバد جمش م خヱرュیجヱヱヱن...تヱرヱ م-

مشت محکュ خヱرد تヱ صヱرت پسره...بゅ تバجゆ برگشتュ  هی ュゅیب کیبヱدュ صヱرتュ قرمز شده...تゅ خヱاستュ تکن مطمئن
 ゅکヱی...دکنهیداده بヰمヱن ヱلمヱن هュ نم ریپسره...گ نای بゅ بヱد شده دعヱامヱن خヱنه دゅ匏...ュکヱئهید نکهیپشتュ...ژヱヱヱヱن ا

 گヘت تیبゅ عصبゅن

 اان تکرارش کن تゅ دهنت آسゅヘلت شه.. نی...هم؟یزد یچه زر-

 به فکش زد ヱ بゅ حرص گヘت یدست پسره

 ؟یゅبヱنیتヱرヱ سننه غヱل ب-

ゅب گهیمشت د هی آقヱم دهیاز سمت چپ کゅسمت دست که ک ュرتش...برگشتヱیشد به صヱید نュد... 

از سمت راست اヱمد تヱ صヱرتش...دست رヱ دنبゅل کردュ که  گهیمشت د هیبگه که  یزیبدبخت خヱاست دヱبゅره چ پسره
 فت...برگشتュ سمت پسرا ヱ گヘتュ...پسره بدبخت در ریبه سゅم دュیرس

 ...نیزدیاشتبゅه م نیداشت یداداچゅ دستتヱن درد نکنه ヱل-

 بゅ غرヱر جヱヤ اヱمد ヱ گヘت ゅنゅیگرفته بヱد...دا خندشヱن

 ...ュیヱمدیمゅهゅ از پسش برم نیالبته اگه نبヱد-

 بゅ مسخره گヘت ゅکヱید

 نش؟یヱ داد بزن غیبゅ ج نیخヱاستیعバع...حتمゅ م-

 انگشتشヱ بゅا اヱرد ヱ گヘت ゅیدا

 ..مヱنی...بゅ کمربند مشکرینه خ-

 تヱゅヘت گヘت یب نیمゅه

 هست.. یحゅا انگゅر چ-

 شد ヱ گヘت یحرص ゅیدا

 کمربند ヱجヱدته...مゅدرته...عمته... نیا-

 برگشت سمت من ヱ گヘت بバد

-ヱکمربند مشک نیس ヱبگ ヱه؟یچ یت 

 فکر کردヱ ュ گヘتュ یکم

 ...ن؟یمゅه یمゅدر ヱ عمه -



 هュ مュヱヤバ بヱد خندش گرفته گヘت ゅنゅی...دادنیخندیم ی...آدنیخندیم ی...آنیヱلヱ شدن رヱ زم نیヱ مゅه نゅیپسرا ヱ دل ヱヰی

 ...یکنیم دمヱنینゅ ام شهیخゅک بر سرت که هم-

 بゅا انداختヱ ュ بゅ خنده گヘتュ یا شヱنه

 هュ گュヤ... یヤیخ-

بゅز کرد ヱ سرعت پゅهゅشヱ  ششヱیمゅهゅ ن دنیゅ داز سر کヱچه اヱمد...ب کیبゅ پاست ゅریبچه هゅ که تمュヱ شد سゅت خنده
 تدستشヱ بゅا اヱرد ヱ گヘ یکゅی...پاستュیداد شヱیبヤند ساュ کرد که مゅهゅ هュ جヱا یبゅ صدا دیبヰمヱن رس ی...ヱقتشتریب

 مヰمヱنتヱن کنュ... یزیچ هیبه  خヱاュیم-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ؟یچ-

 براتヱن شュゅ درست کنュ... خヱاュیم-

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 تヱش بゅدمجヱن نداره که؟ ゅنゅیاح-

 گヘت یجد یヤیخ

 匣عمرا-
 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

 ..تュیداداچ پュ ゅیبر-

 جヱヤ اヱمد ヱ بゅزュヱ رヱ گرفت..بバدش گヘت نゅیدل

 ...ュیخヱنه خヱدمヱن راحت تر ュیاتュ...بر هیپヱ ゅیچ یچ-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 شュゅ بخヱرュ... نゅیدراکヱا ا شیپ رュی...من مخヱاュینم-

 ヱ گヘت دیلゆ برچ نゅیヱ شヱنه بゅا انداخت...دل دیخند ゅریسゅت

 ...بヱヱヱゅشه پس کゅتュ بゅهゅت...برヱ دنبゅل همヱن دراکヱاهゅ...ه؟ینطヱریعババع...ا-

 یهゅ عゅدت داشتن به کゅت کردنゅ یدخ ی...ヱلکردنیطヱر نگゅه م نی...البته کا پسرا همکردیبゅ تバجゆ نگゅهمヱن م ゅریسゅت
 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا ...شヱنهیدل

 ...برュیبرュ شュゅ بخヱرヱ ュ تヱرヱ هュ م خヱاュی...من فقط میکゅت کن یکنیعشقュ زر نزن...تヱ غヤط م-

 گヘت یا یبゅ بغض الک نゅیدل

 بゅهュゅ... ی...کゅت کرددヱنュی...م؟یدヱسュ ندار گهید-

 بゅ تバجゆ گヘت ゅریسゅت

 ن؟یهست ینطヱریشمゅ دヱتゅ چرا ا-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 勠رل نیا نیاند سヱ یدل-



 اخمゅشヱ تヱ هュ کرد ヱ گヘت ゅریهュ خندش گرفته بヱد...سゅت نゅیخنده...دل ریبゅ صدا زدن ز ゅیヱ دا نیمゅه

 شمゅ دヱتゅ؟...-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ュ動匣یرヱ دヱست دار گهیهمد یヤیفقط خ نゅی...من ヱ دلゅد؟ی...به مゅهゅ متیترب ینه بゅبゅ...ب یヱااا-

ت ヱ بゅ بゅا انداخ ییتنگ شد...برگشتュ سمتش ヱ نگゅهش کردュ...ابرゅ ヱریدلヱ ュاسه سゅم ییヱヰی یヤیگヘت...خ یبヤند آهゅااان
از بغل  دیاュ رヱ که د دهبرچی لゆ...خدا به خュヤ �تنگ شد... نیحرکت ابرヱهゅش گヘت چته؟...آخ من دلヱ ュاسه سヱر

 دیآرュヱ پرس ゅرینبヱد..سゅم هیヱ حヱاسュ به بق کردنیم حثداشتن ب ゅریヱ سゅت نゅیرد شد ヱ اヱمد کنゅرュ...دل نゅیدل

 شده؟ یزیچ-

 دیگヘتュ...دヱبゅره پرس یبゅا انداختヱ ュ نヱچ یا شヱنه

-ヱبب یزیچ هی...نیس ヱیشده...بگュن... 

 ヱ گヘتュ دュیکش یآه

 تنگ شد... نیدلヱ ュاسه سヱر دمتیبヱゅ...د یچیه-

 زد ヱ گヘت یمヰربヱن لبخند

 که دلت ヱاسش تنگ شد؟... یدیمن د یتヱ تヱیریکبیداداش ا هیヱاقゅバ چ-

 حヱاس گヘتュ یب

 ...دヱنュیخヱدمュ نم-

 گヘتュ غیヱ خندヱنش افتゅد...بゅ ج طヱنیش یلヱد شدヱ ュ بゅ تバجゆ سرمヱ بゅا اヱردヱ ュ چشمュ به چشヱヰ ゅی

 ...یپیخヱشت نی...داداشュ به ایخヱدتتتت یریکبی....ایششششヱバررررریب یヤییییخ-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یخヱدュ شヱنه ا مثل

 ...دュیدیازش نم یپیخヱشت زیمن که اヱن سゅا چヱاا -

ゅب ヱییحرص ابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 براش... پヱکنیدختر م یکヤ رヱنیب رهیبヱد...اان م پیهュ خヱشت یヤیداداشュ از همヱن مヱقع خ-

ゅت بヘگ ヱ ردヱا اゅب ヱشゅخنده دست 

 ...رسهیبゅزュ به من نم یخبゅا منヱ نخヱر...ヱل-

ュاستヱگهید غیج هی خ  ュدراضبکشヱشششششیا یکه در رفت...پسره از خ... 

 ...匣از همه ذベヱ داشت بره شتریرヱ خر کرده بヱد ヱ اヱن ب یبゅحゅل دل یヤیخ ゅریسمت سゅختمヱن...سゅت ュیرفت

 ...رヱنیب ュیヱ رفت ュیکرد زادیهゅمヱن رヱ آدم ゅفهیاヱل خヱنه خヱدمヱن...ق ュیرفت

ヱヤا یجヱ نه پسراヱدیدر خゅیسュ زنگ زد ヱیュ زゅنه بヱد...در خ ヱ یشدヱکゅ ゅنم ヱژヱنیژゅ شیشد...ن ュتヘگ ヱ ュندヱکゅچ 

 ...ゅیمゅد دن سیرئ گゅنهیساュ بر -

ゅب ヱヤاز ج ヱ کرد ュیخنده سا  ゅر رفت...آقゅا هیدر کن...ュیاستپ بزنヱهم ن ゅکه م ュن بگヱتヰر نیبヱن ن یطヱدمヱمدیخヱیュ 
داشت ゅ  ヱریヱ سゅت ゅریاعتمゅد کゅمل نسبت به سゅم نی...سヱرュیپسرن ヱ مゅ دخترا تنゅヰ فکر کرد نゅیکه ا نیبه ا یバنی...نجゅیا



 ゅریاز من به سゅم شتریب نیسヱر یبヱゅرتヱن نشه ヱل دینゅن داده بヱد...شゅیبヰش اطم نیヱ کゅم ゅکヱیهュ از بゅبت د ゅریسゅم
...مدل آپゅرتمゅن مثه مゅل خヱدمヱن یا قهیزدن خヱنشヱن...ژヱヱヱヱن چه سヤ دی...شرヱع کردュ دششای...�اعتمゅد داشت
از  نرヱیبヱد اヱمد ب یکه تヱش چゅ ینیس هیبゅ  نیکه کゅم ュیمبヤمゅن نشست یبدュ...رヱ حیندارュ خヱنه رヱ تヱض بヱد...حゅل

 هیتヱ رヱحش  ی...اکنهیبرベ زده نگゅهش م یبゅ چشمゅ دュینگゅه کردュ که د نヱیخندュ گرفت...مゅه دنشیآشپزخヱنه...بゅ د
 ...ュیکرد که مュゅ جヱاゆ داد یساュ بヤند نینقشه داره...کゅم

 بゅز گヘت شیبゅ ن نیکه مゅه نیبه مゅه دیتゅバرف کرد ...بバد رس ゅیدا به اヱل

-ゅشم ュヱنゅس خヱن؟ییعرヱر ヱ ا چه برゅشゅی...ببیی...مュش بسته ا نヱگ ヱ ュمه بچه چشヱヤバدر...به به مゅم ヱتゅیتهس نیدست 
 ...یدار یヤیهمه پشヱ ュ پ نیکه ا

 گヘت نیکゅم ヱヰیاز خنده... مردュی...داشتュ مگرفتュیرヱ بغل گرفته بヱدヱ ュ گゅزش م کヱسن

ゅشن رヱ داشته ب نیا دی...همه دخترا بゅنیمن دار یهゅ یヤیبه پشヱ ュ پ کゅری...چنیکن شیخゅنュヱ چشمゅتヱن رヱ درヱ دیببخش-
 جヱヤه داده بشه...نه مثل شمゅ که دستゅتヱن صゅف صゅفه... شヱنیتゅ خゅنヱم

ゅعث خنده....که ب ریکنترل کنヱ ュ بゅ صدا زدュ ز...نتヱنستュ خヱدمヱ گヘتیم ییغヱیج غیرヱ بゅ لحن دخترヱنه ヱ ج نゅیا همه
بバدش بゅ  یヱل دュینخند هیدヱ ثゅن ゅریسゅت ゅفهیق دنی...بゅ درヱنیب ゅنیاز آشپزخヱنه ب ゅکヱیヱ د ゅریاز راهرヱ ヱ سゅت ゅریشد سゅم
 خنده.. ریزدュ ز شتریشدت ب

تヱ  دیدستش رنده...آゆ دهنュ پر هیبヱد ヱ  جیدستش هヱ هیهゅ  ュکヱیヱ کاهش...د یگヤگヤ شبندیپ هیشヱヤارک پゅش بヱد بゅ  هی
شرヱع کردن کヱبヱندن به کمر من بدبخت...من  یبゅ هヱل ヱ ヱا جヱヤ اヱمد ヱ بゅ دل ゅرسゅمی...匣سرفه ریگュヱヤ که زدュ ز

...محکュ نهیرنگ جヱش رヱ نب تヱنیشヱنیرヱ دستゅشヱن که پ بヱندュحرکت پゅمヱ از پشت کヱ هی...بゅ ゅنینヱای...من بچゅرهیب
...ュدヱبه کمر خ ュدر نمچن هیزد ュسヘمدید لحظه نヱ دشバجمع شد...ب ュゅچش ヱدش اشک تバآ هی...ب...ュتヘند گヤیآخ ب 

 یتゅیغضم نیبخند ریخنده...هرهرهر رヱ خゅکش ریزدن ز هیヱ بق ゅری...سゅمدュیپヱک گهیشکستュ...من د گهیننه...من د
ゅヘفش... 

ゅاشک ب ヱ ュد یاخ ュヱار ヱ ュند شدヤه شدن..بヘمد خヱا ュراست ュشه چشヱیکه از گヱکゅ  ヱنه...پرヱآشپزخ ヱت ュرفت ヱ ュر زدゅکن ヱر
طヱر جュヱヤ رヱ نگゅه  نی...دستヱ ュゅل شد همنییصحنه جュヱヤ لبュゅ از هュ جدا شد ヱ افتゅد پゅ دنیهュ خヱدتヱن...بゅ د

ヱر...ュزیم یکرد ゅد از ظرف هヱنه پر بヱسط آشپزخヱفیکث یヱز کث ی...رゅلی...در فیگゅز...س مهین خچゅظرف نکیب 
ヱی...دفیپر از ظرف کث ییشヱکゅ تヘگ ヱ ュنヱش ヱزد ر 

 فقط.. نجゅیپゅره شه...ا یصヱت ヱارید ینزن غیدل برادر کنترل کن خヱدتヱ...ج زیعز-

ゅه شد...پسرا غیج بヘریییب یمن خヱバی...نشゅریکن چ گゅا ک ゅیکردن بゅضع آشپز نی...اخه انجヱه؟ی 

ュبرگشت ュتヘگ ヱ نヱسمتش 

 چه ヱضバشه اخه؟... نیبه آشپزخヱنه... ا نی..نヰヰه..گند زدیدیبゅبゅ ر-

 رュヱ گヘتا ゅری...سゅتدیدیرヱ م نجゅیاگه ا دیپヱکیکه م نゅی...دلشدュیم یمヰپ خヱنه عصب یآشپزخヱنه ヱ جゅهゅ یヘیاز کث شهیهم

 ...نینیبش نی...شمゅهゅ برکنュیخبゅا...خヱدュ جمع ヱ جヱرش م-

ュنه مثل دخترا ا یغره ا چشヱعمرا بت...ュنه شدヱارد آشپزخヱ ヱ براش ュیرفتゅتم نج ヱسمت س زیر ュنکیکنه...رفت ヱ ュتヘگ 

 ...نیمثه مゅ دخترا جヱ ュ جدر کن نیتヱنی...شمゅهゅ نمکنュیمنュ کمک م-

ظرف هゅرヱ شستュ  ی...ヱقتزدیبヱد سس ヱ قゅرچ م یچ دヱنュیهュ هゆ تヱ غذاش که نم ゅریبه شستن ظرف هゅ...سゅت سゅدュیヱا
ヘیکش یقیعم ینュتک د ヱب هیゅبه ک ュدنتیدادヱحد ゅنه تヱد...داشد زیتم ی...آشپزخヱیه بゅ هゅند نشد...مヤکه  نیکه اصا ب ュه

ゅ  ヱریهュ کمکュ کرد...سゅم نゅیخヱدمヱن حرف بزنه...دل خヱنهبゅبゅش زنگ زد ヱ فک کنュ دヱبゅره دعヱاشヱن شد که رفت 
 ゅیدا یپゅ یヱ سرمヱ رヱ رヱنی...رفتュ بکردیهュ بچュ کمک م ゅکヱیهュ گュ شده بヱد...د نیکه سر غذا بヱدュ...کゅم ゅریسゅت

 بゅ حرص گヘت ゅیگヘتュ...دا یگذاشتヱ ュ آخ



 ...کゅرتن؟ی...چ؟یکنیヱاسشヱن کゅر م یمرض دار-

 اゆ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 هゅ... چゅرهیبゅاخره گنゅ داشتن ب-

 اصا هュ گنゅه نداشتن...اه اه...-

 ...ذاشتیسر به سرش م یکس دیبヱد ヱ فバا نبゅ یحرص ゅیدا

د که استراگゅنヱف درست کرده بヱ فیب ゅریگヱشه سゅلن...سゅت زیم دنیبرگشتن پسرا شرヱع کردن چ نیヱ مゅه نیکゅم یヱقت
 محشششر... کمュی...خヱدュ درست مششیهュ نمکش کュ بヱد ヱ سسش....ا

 سمت خヱنه... ュیヱ رفت ュیکرد یبゅ یاز شュゅ هュ بゅ بバد

ヱمバک مقن ヱ ュف کردゅیصヱمヘ ヱعطر یر ベヱذ ゅب...ュانداخت ュنه اヱب یش ュرفت ヱ ュزد ュدヱنیبه خヱرゅآم ゅبچه ه... ヱ دنヱده ب
ュ  ヱیسヘره رヱ جمع کرد نゅی...من ヱ دلュی...منュ به جمバمشヱن اضゅفه شدヱ ュ همه شرヱع کردخヱردنیداشتن صبحヱنه م

رヱز  نیذره قرمز بヱد...اヱل هیخゆヱ شده بヱد ヱ فقط  مュゅ...پشت فرمヱن نشستヱ ュ به خヱدュ نگゅه کردュ..چشرヱنیب ュیرفت
 ∬دانشگゅه...سゅعت  دュیرس ュیヱ ن ∫تヱ ュ راه افتゅدュ...سر سゅعت همه نشستن منュ گゅزشヱ گرف یدانشگゅهمヱن بヱد...ヱقت
 ییسمت سゅختمヱن دانشگゅه...چه پゅفュ ゅیکنゅر هュ راه افتゅد ییرヱ پゅرک کردヱ ュ چゅヰرتゅ نی...مゅششدیکاسمヱن شرヱع م

 ュ 併匕یدرس بخヱن ュی... اヱمدیدانشگゅه ヱاسه پسر بゅز ュیゅیکه ب ュیستی...البته مゅ از اヱنゅش ننجゅیا رهدا

کرد به کاسمヱن...در رヱ  یی...اヱنュ مゅهゅرヱ راهنمュゅیکه اヱنجゅ بヱد صحبت کرد یヱ بゅ خゅنヱم ゅستیسمت اتベゅ ر ュیرفت
طرف  هیطرف پسرا... هیاヱل پر بヱد... یゅヘیکه نشسته بヱدن نگゅه کردュ...رد یینヘر رفتュ تヱ...به کسゅ نیاز کردヱ ュ اヱل
ゅرتゅヰیرفت ییدخترا...چュ یصندل ゅیآخر نشست یهュ  ヱیزد حرفュ د بゅاست ゅدیتゅ ヱ عت نه در زده شدゅهی...س ゅیریپ یآق 

 ヱ بバد نشستن...استゅد بヱد...شرヱع کرد به حرف زدن.. سゅدنیヱارد شد...همه به احترامش ヱا

- ゅهヱبه دانشج ュئزیعز یساゅنی...بنده رضゅ ربردゅد هندسه کゅاست ュنیهستヱب دی...امتヱبه خ ヱل رゅس ュر هゅدر کن ュارヱی 
 ...ュیبگذرヱن

ゅع کرد درس دادن آقヱشر卻....یدرس داد...من که دق هی...داد درسゅد م قヱبゅن ュیداشتュئ نی...اشدゅنیرضゅ  قعヱم ュه
 کرد ヱ رفت... یبゅ یسゅعتمヱن تمュヱ شد ヱ بゅ کیکه حد نداشت...خاصه  شدیم یدرس دادن انقدرررر جد

ュ ...پヱヱヱف ...من گ..ه خヱردュ گヘتュ دلゅدیب رهیبگ یرفت چゅヰر تゅ کゅف ゅی...داュیヱ سمت بヱفه دانشگゅه رفت رヱنیب ュیرفت
 ....رهیگیمغزュ درد م کنュیگヘت فکر م ゅنیکه رضゅئ ییزایچ نیتنگ شده ヱاسه درس خヱندن...به ا

کヱلر ヱلヱ شدュ...پヱヱヱف هヱا هنヱز  ینشست پشت فرمヱن ヱ منュ جヱヤ نゅی...دلرヱنیب ュیهュ تمュヱ شد ヱ زد مヱنیبバد کاس
حゅل اヱمد...بヱゅرتヱن  گرュی...جششیرヱ بゅز کردュ...آخ خیراس رفتュ حمヱ ュヱ آゆ  هی ュیدیرس یمثه خر گرュ بヱد...ヱقت

...حヱلمヱ بستヱ ュ سヱت زنヱن رفتュ هرچی حゅا...匣نュحسゆゅ ک دی...البته مヰر رヱ نبゅدュیمゅهه خゅنヱادمヱ ند 0 شهیم
 ...رヱنیب

ュゅسゅنشست لب ヱ ュض کردヱع ヱیرュ ردヱت خヤام ュخر ヱ شヱیخュ ن بヱن ゅتیبゅ شده參... 

 ...ュیدیخヱاب ュیگرفت نیهم یبرا ュینداشت یکゅر چیاانゅ ه گهید

****** 

ゅب داریزنگ در ب یصدا ب ゅسمت در...ب ュرفت ヱسرم ヱر ュانداخت ヱلمゅش...ュلیشدゅم یحゅبه س ヱ ュز کردゅب ヱریدر رゅ ه نگゅ
 خنده آرュヱ کرد ヱ گヘت هیمن اヱل متバجゆ شد ヱ بバدش  دنی...بゅ دکردیداشت نگゅهュ م پیخヱشت یヤیکردュ که خ

- ..ヱلゅابヱخ ュヱنゅخ ュسا 

-ヤع ヱیュکゅش؟ی...فرم 

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 



 نگゅ نکن...اヱمدュ بگュ که  یخゆ اヱنطدر ヤهی...خهیمرغ زیاعصゅبتヱن چ نکهیمثل ا -

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅمکث کردنش چپ چپ نگ 

 که؟ یبگ-

 ...نュییب سゅیヱا-

 بゅ دヱتゅ دست کヱبヱند تヱ سرش ヱ گヘت ヱヰی

-ヱنیس ...ュبدبخت شد 

ゅب ュتヘحشت گヱ ヱ ゆجバت 

 ششششد؟ یچ-

ゆت آヘگ ヱ رت دادヱق ヱدهنش 

 سゅعت خヱنتヱن درسته؟-

ュد... برگشتゅعت افتゅبه س ュهش که چشمゅنه ا 3به سمت نگヱد...شヱیب ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 آره چطヱر...؟-

 ゅ التمゅس گヘتجヱ ヱヤ ب دیدヱتゅ دستゅمヱ گرفت ヱ کش ヱヰی

-ヱنیس ...ュنمممヱج 

 که گヘت کردュیجヱنュ؟...بゅ بヰت نگゅهش م نسヱی...卻هینطヱریچرا ا نیجدسゅدات...ا ゅی

 ؟یکنیبگュ قبヱل م یزیچ هی-

 

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 بゅشششه... یتゅ چ-

ゆکه  نیکه مثل ا دیبرچ ل ゅه ヱیپسر پرヱヰ م ュヱヤداشت غش م شنیمظ ュط کرده... رفتیشد...دلヤغ ュبراش...البته دل 

ゅم یصدا بゅریسゅ نیاز فکر بヱر ュمدヱا 

 ... نجゅیا ゅدی...مゅمゅن من داره منیسヱ نیبب-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یتヱゅヘت شヱنه ا یب

 ..یبه سامت -

ヱحت تヱ ر ی...خヱاستュ دستゅمヱ ازاد کنュ که مچ هゅمヱ گرفت...اشヱバریتヱ صヱرتュ..پسره ب ختیکه مヱهゅمヱ ر دیکش یپヱف
 بچه...

لشکر شکست خヱرده کヤش آف  هیحسゅسه...خヱنه مゅ هュ شب یزیتم یرヱ دایددد...بزار حرفュ تمュヱ شه...مゅمゅن من شد-
 �ستنیکمکュ؟...بچه هゅ ن یゅیب شهی...م شهیکヤنزه...م

 匣کجゅن؟ پسرا...�کنュ؟ کゅریچ ュゅیب-
هュ بردن...من تنュゅヰ..مゅمゅنمュ دヱ سゅعت  نیرفتن کゅمفヱت شده...اヱنゅ  ゅکヱیヱ د ゅریسゅت یاز دヱستゅ یکیرفتن کゅشゅن...-
 ュ؟یکمکュ خヱنه رヱ درست کن یゅیب شهی...مゅدیگヘت داره م شیپ



 تュگヘ...نゅززززک دل که من匐...ュنینطヱریپسرا بدヱن مゅ دخترا ا نیگرفت که دلュ براش سヱخت...ا یخر شرک ゅفهیق

 ..کنیبゅشه..کمکت م-

ゅت ヱت ュکن ュヱتم ヱمヤバف ュاستヱگرم یخ ュیحج ゅچش ゅب...ュیقرار گرفت ヱヤد شده به جゅر یگشゅه  کیکه تゅد نگヱب
نュ ک فیتヱ بغヤش...تゅ خヱاستュ ک شهیچه بゅحゅله...آدュ گュ م یمنヱ بغل کرده؟...نゅمヱسゅ؟...ヱا دهیگرخ ی...اان سゅمکردュیم
 匱رヱنیب دتュیکش

 رفتュ که گヘت یبゅزش چشュ غره ا شنی به...匯شヱバریب پسره

 ...ュیبر ゅیچゅکر پゅکرتュ...ب-

ヱا دیکش دستمヱ...ヱヤبرد ج ヱد نیا ی ゅバاقヱ نسیپسرヱヱن حرفヱآخ ی...بد...ュه کردゅنگ ュゅسゅبه لب...ヱت ュشیرفت ヱخ ゆ
 ...یکヱتゅه صヱرت نیآست شرتیت هیヱ  یطヱس یشヱヤار ヱرزش هیبヱد...

ヱلمゅبدبخت ش ゅب...ュانداخت ュنヱر شヱد ヱ ュف کردゅا یص...ュه کردゅنه نگヱیبه خ ヰن خشک شه...ا یالヱتゅضع  نیچشヱ چه
 ...شششی...اヱヤیطヱر ヱک ヱ ヱ نیبヱد ヱ لبゅسゅ هم زیم یヱ ظرف رヱ پسیعゅلمه چ کی...هیخヱنه ا

دヱ گヱش داره  ヱانی...مثه حتヱرヱخدا نه...�کردュ یدヱستゅن گュヤ...مثه کヱزت همه جゅ رヱ برベ انداختヱ ュ فضヱل خاصه
 �ュی...مگه دارشششه؟ینکنュ؟...مگヰヰه م یبバد فضヱل کشهیازュ کゅر م

ゅت ヱدقخ ヱد ュیبش قهیاستュآ ن ュنیاستراحت کنヱヘ مゅر سゅمد...رنگ ار رخسヱریبه صدا در اゅ ند ش دیپرヤا بヱ ヱ لヱه ゅب ヱ د
 ヱ گヘت

-ヱس ヱند شヤاان منیب ヱشゅدی...پゅ... 

ゅب ュتヘخنده گ 

 ..گهیخゆ بゅبゅ چته...مゅمゅنته د-

ゅت بヘترس گ 

 مゅمゅنمヱ ヱلش...اヱن دختر عجヱزهه بゅهゅشヰヰヰヰه...-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ؟یک -

-...ュمممヤヤヤヤヤلゅدختر خ 

ゆآ  ヱ ュرت دادヱق ヱهیدهنم ゅیب ゅمشت م یب ゅن...بヱدمヱن خゅرتمゅسمت آپ ュرفت ヱ ュبیکردヱیکュد ヱز شد  یرゅب ゅدر...ت
 یک ュنیبب کردュینگゅه م یدر ه یヱ از چشم زدュیبه شヱنュ رヱ پس م زدیم یکه ه یبه در...دست هرک دュیتヱ ヱ چسب دュیپر

 ...ゅدیداره م

شق  دیرヱ شن شدیم کیآسゅنسヱر که داشت نزد ی...تゅ صداکردیمヱهゅشヱ صゅف م یبヱد ヱ ه سゅدهیدر ヱا یجゅ ヱヤریسゅم
تゅ  رヱنیبزنه ب یヱ آゆ دهنشヱ قヱرت داد...در آسゅنسヱر که بゅز شد فقط کュ مヱنده بヱد چشمュ از چشم سゅدیسر جゅش ヱا

درخت...خゆヱ که  هینمک اヱمد...بバدش کヱتゅه  ゅنュヱخ هی...اヱل ヱمدیم یتق تق کヘش رヱ اعصゅب یاヱمده...صدا یک نュیبب
 یسゅنت 01بヱد...قدش هュ بゅ اヱن کヘش پゅشنه  دهیبゅ شゅل سبز پヱش یقヱヰه ا یمゅنتヱ ヱ شヱヤار...匣دختره هی دュینگゅه کردュ د
دست  هیکرد...بバدュ بゅ اヱن دختر درخته  شیاヱل ننشヱ بغل کرد ヱ تف مゅل ゅریشده بヱد...سゅم دهیگرخ یهュ اندازه سゅم

 خヱاستیدر م ی...ヱقتدمشヱنی...فقط از پشت دنュیهゅشヱن رヱ نتヱنستュ بب ゅفهیدختر خゅلشه؟...البته ق نیداد...اه اه ا ゅدهس
 دهفヰمی..匣یبرヱ تヱ خヱنتヱن رヱ نشヱن داد ヱ رفت...زک ゅیبゅ دستش رヱ به در خヱنه مゅ عامت ب ゅریبسته بشه سゅم
 دنیヱ برگشتュ سمت خヱنه...بゅ د دュیکش ی...پヱفゅدیب خヱاستیم یک نュیبب خヱاستュیم دュیهمه زحمت کش نیبヱد؟...خبゅا ا

هュ بゅ  نیبゅ حرص ヱ مゅه دایی...匣کردیبヱد ヱ بخゅر م دهیکه به نقطه جヱش رس نゅی...دلدュیگرخ نیسه پرنده خشمگ ゅفهیق
 ...آゆ دهنمヱ بゅ صدا قヱرت دادヱ ュ گヘتュکردیحゅلت کتک زدن نگュゅ م



 بدュ.. حیبراتヱن تヱض نیゅیب -

ゅند دل یصدا بヤه ا یبヱヰق ヱارمヱヤیش ュکرد 

 ....نییییییییییسヱヱヱヱヱ یییررریکヱヱヱヱヱفتتتت بگ-

 ترشی...سرعتمヱ بゅنیدارن م یسه نヘر ییاز کنゅرشヱن رد شدヱ ュ رفتュ سمت اتゅقヱ...ゅا عیکه سر کینزد ゅدیب خヱاست
برامヱن نگه  گرشヱیخدا ج ییخヱبه...به به چه هヱا یچقد زندگ شششیتヱ اتヱ ベゅ در رヱ قヘل کردュ...آخ دュیکردヱ ュ پر

 بュヰ یکゅر گهیمطمئن شدュ د ی...ヱقتبゅفتュیمヱهゅمヱ م ュتヱゅヘت داشت یرヱ در ヱ من ب دنیکヱبیم نطヱریداره...بچه هゅ هم
..ヱ نگヘت شیب یخゅک برسرت نیفحشュ داد...مゅه یکヤ ییکردュ...دا فیヱ براشヱن مヱضヱع رヱ تバر رヱنیندارن رفتュ ب

 ...نیسヱ یکرد یتヱرヱخدا...بچه گنゅه داشت...خゆヱ کゅر نی: نگگヘتیم ی..هقربヱنش برュ که مヰربヱن نゅیامゅااا دل

ュن من ゅس م شیبヱز براش بゅیبュدゅرستヘ... 

 دュیشゆ کتゅبゅ رヱ درست کردヱ ュ لبゅسュゅ رヱ هュ آمゅده گذاشتヱ ュ گرفتュ خヱاب آخر

***** 

ゅش بゅح دیخسته نبヱد فتゅد به سخت یاستヱرف بゅバرف پゅバل مゅرفت یکه م ヱ ュند شدヤب ュゅیاز جュ نیبヱارヱ...یرکخدا ت یュاز  د
 یゅبحس ュیتゅ برس نیمゅش ی...تヱشدュیم دهیکش نی...دنبゅل مゅهュیبゅشه فقط پشت هュ کاس داشت 0صبح تゅ اان که سゅعت 

 بヱد ヱ همشヱن خヱرده بヱدن ヱ دهیخر دایاز هゅ ییخヱنه سرحゅل سرحゅل بヱدュ...نゅهゅر رヱ که دا ュیدیرس یヱ ヱقت دュیخヱاب
 خヱردヱ ュ تمュヱ شد...بچه هゅ رفتن تヱ خヱنه ヱ ヱلヱ شدن.. کهیت کهیبゅا ت ュیヱاسه منヱ نگه داشته بヱدن...منュ تゅ برس

ゅه رヱ گذاشتヱ ュ شرヱع کردュ نگ سل دهی...قسمت جدヱنیتヱヤز یمن فقط لبゅسュゅ رヱ عヱض کردヱ ュ رفتュ نشستュ جヱヤ یヱل
بヱدن...هヱس قدュ زدن مرا بگرفته بヱد...رفتュ سمت  دهیحゅل نداشتュ نگゅه کنュ...بچه هゅ کپ گهیتمュヱ شد د یکردن....ヱقت

 ヱ ار مشک هیکمدヱヤیش ヱنتゅم ヱی ゅپ ゅند تヤنییب ヱیزان ヘل سゅش ヱ دیسرمه ゅبヱم ヱ ュلیبرداشت ヱ...ュبرداشت ュهدست ه ヱ اسه
 ゅم هیبچه ه ュکه دار ュمه گذاشتゅینュر ...ュرヱبد 

ヱارد  دュیرس یبゅا انداختヱ ュ رفتュ سمت آسゅنسヱر...ヱقت ینگゅه کردュ...شヱنه ا نゅیا ゅریخヱنه سゅمبه  رヱنیدر که اヱمدュ ب از
ゅ به آسゅنسヱر ب دیرس یاヱمد...ヱقت یتق تق کヘش یاز خヱنه هゅ بゅز شد ヱ صدا یکیشدヱ ュ تゅ خヱاستュ دکمه رヱ بزنュ در 

نゅزک ヱ خط چشュ تゅ ابرヱ...رژ قرمز براヱ ベ رژ گヱنه  یرヱهゅمطمئنゅ عجヱزه بヱد..اب نیヱحشت نگゅهش کردュ...ا
تنگ تنگ تنگ  یヱ مゅنتヱ یشゅل سرخゅب هیک..ن مرパ... هیحゅلュ بュヰ خヱرد...گヱنه هゅ پرヱتز...لبゅ شب یバنی...یصヱرت

بゅز  شヱشیمنヱ نخヱره...بゅ ترس نگゅهش کردュ که ن نیخدا ا ی...ヱایヱ کヘش پゅشنه بヤند سرخゅب یبنヘش...بゅ شヱヤار مشک
 پرچュ آلمゅن بヱد... هیزردش مュヱヤバ شد..شب یدندヱنヱゅ  ردک

-ゅن؟یریم نییپ 

 صداااا رヱヱヱ...چه کヘヤته...بゅ ترس سرمヱ تکヱن دادヱ ュ بゅ تته پته گヘتュ یヱا

 ゆ..بゅ اجゅز...تヱن...-

فقط  نییپュ ゅیبرس یاخه...تヱ ゅقت هیچ نی...عطر فقط تヤخ ヱ سرد...اییینیری...اه اه چه عطر شسゅدیتヱ ヱ کنゅرヱ ュا اヱمد
در تحمل کنن...گヘتュ چرا انق دیتヱ خヱنه بゅ نヱیبراشヱن که ا رュی...بمゅره؟یヱ سゅت ゅریدختر خゅله سゅم نی...اکردュینگゅهش م

...درヱ بゅز کردゅ ヱ ュطیتゅ در ح دュیدヱئی...مرヱنیب دュیکردヱ ュ پر یافظخد عیسر ュیدیرس یヱحشت کردااا...ヱقت ゅریسゅم
 یヤند...نچ بدュیکش قیヱ بバدش نヘس عم دュی...تゅ سرکヱچه دヱرهیگیگゅزュ م دゅیاان دنبゅلュ م کردュی...حس مرヱنیب دュیپر

 ヱ ュاحمق م یکیکرد...ュسر ヱت ュندヱبヱاستیکヱبزن یبر یخ ュرک قدゅپ ヱریت ヱ ュکج کرد ヱره راحمゅبヱد...ュسمت  فت
 پゅرک...

بヱد ヱ  یヤیحゅج دیآهنگ...حゅلュ ندارュ عヱضش کنュ...آهنگ ام نیخヱدمヱ نگه دارュ بゅ ا یمن چطヱر یآه...ヱا ゅااایب حゅا
اヱن حヱض عنتر رد شدュ که بゅ  ی...از جヱヤزدュیبکشن م زیヱ ر زاشتュیبゅهゅش...پゅهゅمヱ مヱضヱن جヱヤ م دیترکیآدュ م

ヰال...ュهش کردゅراخ شه بر. یحرص نگヱاره ات سヱت...ب نهیفヰبゅ  ن طرفヱا ュرفت ヱ ュرش رد شدゅا از کنゅسر ب
 ゅرک...بゅز نیزم دنیدپゅسمتش...د یب ュرفت ヱ زد ベبر ュゅه گهیچشم ヱ دヱر بヰمدینم یخر چیظヱ یاゅبچنج ゅه ...البته چند ت

...بゅ ذベヱ رفتュ سمت تヱ ゆゅ نشستュ رヱش...ژヱヱヱن...دلュ تنگ شده بヱد برات کردنیم یبヱدن که داشتن سرسره بゅز



 هی...مثل ゅااایدلدارュヱ ب ゅااایب ゅرュヱیヱ بゅ اヱن اهنگ مکش مرگ مゅ شرヱع کردュ تゆゅ خヱردن...حゅا  فتتュنヘس...جヱ گر
 تヱヱヱ... یبゅ نگゅت کرد کدستتتیتردست...من ヱ دربست...عゅشق 

ゅم ب ュپ داشتゅینگه داشته شدن تュدゅفتヱ یس ریز یکه دست نیزمヱنم ヱヱ...حشتهید دهیب یک نی...اییگرفتヱ ゅب...  ュبرگشت
ヱ ゆم عقゅریسゅ د ヱیرュن دゅعصب ゅم تیکه ب ュهゅهش مکردینگゅنگ ゆجバت ゅی...بュصدا کرد ゅند مهین یکه بヤت یبヘگ 

 ه؟یکゅرا چ نی...ا؟یشده بヱد چ شیزیبچه چ نیاگه ا -

ゅب ...ュه کردゅنگ ヱرشゅکن ヱ ュند شدヤ؟...بヱبچه ک...ュهش کردゅت نگヰله ا 3دختره بچه  هیبゅیس  ゅب ヱ شヤبغ ヱد تヱگرفته ب ヱر
 بゅ اشک نگゅهش کردゅ ュریدヱبゅره بヤند سゅم یشده مگه؟...بゅ صدا ی...چکردینگゅهュ م تیヱحشت ヱ عصبゅن

 ...اگه نگرفته بヱدششدیبچه داشت از پشتت رد م نی...ا؟یکنیم یتゆゅ سヱار ینطヱریکه ا یدختره احمق...مگه بچه ا -
 که له شده بヱد...

گュヱヤ  خی...بغضュ بدجヱر بکردنیآدュ هゅرヱ نداشتュ...زن ヱ مرد داشتن نگゅهمヱن م یجヱヤ همه خヱرد شدن نیا تحمل
 رヱ به مゅدر بچヰه گヘتュ یلرزヱن یبヱد...بゅ صدا

 ...دادュی...آهن..گ داشتュ گヱ..گヱش مدیبゆ..ببخش -

 بゅ حرص گヘت ゅریبگه که دヱبゅره سゅم یزیخヱاست چ زنه

 سゅلته... 01سرت  ریتヱئه؟...خ یمگه جゅ نجゅید اخه ا -

به در ヱ  دュیکヱب هیヱ گر تی...بゅ عصبゅندュیدヱیسمت خヱنه...دستゅمヱ مشت کرده بヱدヱ ュ م دュینتヱنستュ تحمل کنヱ ュ دヱ گهید
 یآدمゅ یجヱヤ یطヱر نیا ی...به چه حقشدیم نییصداュ بヤند ヱ پゅ ی...هゅبヱنینخヱاستュ برュ تヱ خヱنه...رفتュ سمت آخر خ

ヱیت  ュد؟...فقط دلヱکرده ب ュردヱرک خゅبچگ هیپ ュاستیم یکヱر درخت یبیعج زی...چخゅد؟...کنヱا یبヱیュدゅس ゅاشک ヱ ヱم
اヱن پشت؟...اصن اヱن دختره  ゅدیبچヰه م دヱنستュیمن مقصر نبヱدュ...من از کجゅ م کردュیحسゆゅ م یپس زدュ...هرجヱر

ゅم دیبゅشه...اصن سゅبچه اش ب ゆریمراقゅ ریچゅداشت؟... ک 

 کیبヱد...هヱا هュ زヱد تゅر 1شد بヤند شدュ...سゅعت  یاز بغضュ خゅل یاشکュゅ بند اヱمد ヱ کم ینشستヱ ヱ ュقت اヱنجゅ یکم
رد شدヱ ュ بدヱن تヱجه به  یخヱدュ در رヱ بゅز کردュ...از اب دیغرゆヱ بヱد..رفتュ سمت خヱنه ヱ بゅ کヤ کی...نزدشدیم

ده خヱرد ش یاヱن پゅرک...آبرュヱ رفته بヱد ヱ حسゅب یヱبرュ ت تヱنュینم گهیپヤه هゅ رヱ بゅا رفتュ...د یکی یکیآسゅنسヱر 
 چیارュヱ تر بゅهュゅ حرف بزنه...من بدヱن ه یکم تヱنستیبヰش اعتمゅد کرد...م شدیم کردュیکه فکر م یبヱدュ...اヱنュ از کس

 قهطب به دュیرس یدست ヱ پゅ جヱヤه داده بヱد...ヱقت یفرد ب هیکرده بヱدュ...بュヰ گヘت احمق...منヱ  زیخヱنشヱن رヱ تم یافゅده ا
هュ به در خヱنش نکردュ...تゅ خヱاستュ در رヱ  ینگゅه ュیヱ رفتュ سمت در خヱنه خヱدمヱن...ن دュیکش یقیخヱدمヱن نヘس عم

تمヱ نگゅه کردュ...خヱاستュ دس رفتیکه سمت آسゅنسヱر م ゅریشد...بゅ تバجゆ به سゅم دهیبゅز کنュ در خヱنش بゅز شد ヱ دستュ کش
 ュره اشکゅبヱد ュهش کردゅنگ ゅتر گرفت...ت ュکه محک ュرک دربکشゅپ ヱ کرد ュلヱ رヱنسゅآس ヱمد...تヱص نگیا ゅزد...ب ヱیدار 

ュتヘشه گゅنب ュヱヤバم ュند که بغضヤب 

 ...؟یکنیم یچه غヤط یدار -

ゅت بヘحرص گ 

 پرュ از دستت... یفバا سゅکت بゅش که حسゅب -

ゅرس ت ュبد ヱابشヱج ュاستヱیدیخュ کش ヱره دستمゅبヱد ヱندیゅعصب ゅتی...ب ュتヘگ 

 ؟یکنیم یدار کゅریヱلممュ کن...چ -

ده مشت ش یگゅز...بゅ دستゅ یشゅگرد..خヱدشュ نشست ヱ پゅشヱ محکュ فشゅر داد رヱ یرفت ヱ انداختュ صندل نشیمゅش سمت
 بヤند گヘتュ یبرگشتュ سمتش ヱ بゅ صدا

 ...سسسسسゅی...ヱا؟یکنیم کゅریچ گュیدارュ بヰت م -

ュنヱصدا ا ゅت یبヘند گヤب 



 گヘتュ بヰت دهنتヱヱヱヱ بببنددددد... -

ヱ برگشت سمتュ...بゅ حرص نگゅهش  سゅدیخヱヤت ヱا یجゅ هیخر...تヱ  ی...عヱضتゅبهیبه مゅه دهیعنتر چسب پسره
 ...سヱختیکردュ...انقدر بغضمヱ قヱرت داده بヱدュ گュヱヤ م

 ؟یرفت یدفバه ا هی...چرا ؟یکجゅ بヱد-

ゅن بゅیخ تیعصبヤیخ یヤدیز یゅی ュتヘگ 

 یهست یک ی...فکر کردیردュ کنخヱ شتریطヱر که ب نیهم سュینداره...نه تヱرヱخدا ヱا یربط چیدهنتヱ بببندددد...به تヱ ه-
 نداشت... یربط چی...به تヱ هیعرضه ا ی...خヱدت بی...خヱدت احمق؟یکنیم ریتحق یکه منヱ اヱنجヱر

بヱد  داده هیمن تک یهュ به صندل یکیفرمヱن گذاشته بヱد ヱ اヱن یخヱنسردش که دست راستشヱ رゅ ヱفهیندادヱ ュ به ق ادامه
 ...کردیヱ بゅ آرامش نگゅهュ م

 تمュヱ شد؟-

ゅن بゅیغر تیعصبュد 

رگبゅر  یشده...شرヱع کرد یمن بヰヘمュ چ یذره صبر نکرد هی یاヱن پゅرک بزارュ...حت یپゅمヱ تヱ تヱنュینم گهیمن د-
 به من... ریفحش ヱ تحق

 ヱ گヘت دیخヱدشヱ جヱヤ کش یکم

 خゆ خゅنュヱ عゅقل...بゅ عرضه...تمュヱ شد حرفゅتヱن؟ -

ゅب ュتヘبغض گ 

 اره... یبュヰ بگ یزیچ گهید یخヱایاگه نم-

 ヱ گヘت دیخند

 بヰت نبヱد... نیبدュ...من قصدュ تヱه حیخゆ...بزار ヱاست تヱض-

ュاشک  ゅدیبゅ ュتヘگ ヱ مدヱش در اゅحرف 

 ...یبد یヤی...خی...تヱ کゅما خヱردュ کردن؟یتヱه-

 زد ヱ گヘت یآرامش بخش لبخند

 نکن... هیگر -

ゅب ュتヘحرص گ 

 ヱن...خسته اュ...نداره...منヱ ببر خヱنم یربط چیکنュ...به تヱ هュ ه هیدヱست دارュ گر -

ュچ اخヱت یکیکヘگ ヱ کرد 

 ...زدュیداشتュ حرف م -

ゅن هیگر بゅعصب ヱتی ュتヘگ 

- バقヱض یمگه مヱت ュیم حیکه من داشتュش کرد دادヱگ ヱش نمیتヱمن گ ュا هゅی...حュکن... 

...من ؟یبکن یخヱاستیم کゅریگردن تヱ...اヱنヱقت چ ヱفتゅدی...خヱنش ممردیاヱن بچه اگه خヱرده بヱد بヰت مطمئنゅ م-
 اヱنکゅرヱ کردュ که...

ゅب ュتヘداد گ 



 که بヰヘمュ چقد احمقュ... یاヱنکゅرヱ کرد -

ュنヱصدا ا ゅن یکنترل نشده ا یبゅن از عصبヱت تشیکه نشヘد گヱب 

بヰت نداشته  یذره فکر کن...من بヰت اヱنゅ رヱ گヘتュ تゅ اヱن زنه کゅر هیاヱنکゅرヱ کردュ که از تヱ محゅفظت کنュ...د اخه  -
 بゅشه...

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅت نگヰب 

 نکنه؟ کゅرュیکه زنه چ یفحشュ داد یバنی -

-...ュکن ュヱار ヱنヱکه ا ュتヘد...من گヱا بヱده دعゅردت نکنه...آمヱن خヱکه ا 

ゅشتریب هیگر ب ュتヘگ 

کنュ...به خدا  حیذره تヘر هی خヱاسュیاヱن حرفゅرヱ نداشتュ...من فقط م دنیبه رヱح ヱ حゅلュ...من تحمل شن یگند زد یヱل -
...ュش نشدヰجヱاصن مت 

ヱمゅدست ヱت یتヘگ ヱ مشتش گرفت 

 من بگュ غヤط کردュ خヱبه؟ -

ヱغمゅا کش دمゅیبュد ュتヘگ ヱ 

 نچ...-

 تخسュ زد ヱ گヘت ゅفهیبه ق یلبخند

 خヱردュ... زیچ-

 نچ..-

 ...ستیخヱردن که ن زیبゅاتر از چ گهید-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

پゅرک بヱدن...تゅزشュ...دلュ  یخヱدمヱن تヱ یهゅ یمحل راست راست راه برュ...همه هュ محヤ یتヱ تヱنュینم گهیمن د -
 کنュ... یتゆゅ بゅز خヱاستیم

 رヱ رヱشن کرد...دヱر زد ヱ ارュヱ گヘت نیزد ヱ مゅش یلبخند

 ...کنュیدرستش م -

ゅب ヱیابر ヱヤج...ュهش کردゅا رفته نگゅا یبヱ رکゅدیپゅت سヘگ ヱ 

 شゅ ...ヱدهیپ -

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ؟یکن کゅریچ یخヱایم -

ゅت بヘگ ュاخ 

 ...گهیشヱ د ゅدهیپ گュیبヰت م -

ュヱش ارゅدهیپ نیاز مゅ رゅا تヱه...ュک کردゅپ ヱمゅاشک ヱ ュد...ب کیشدヱشتریشده ب ヱت ゅدن...سمت زم یبزرگتر هヱرک بゅنیپ 
 ヱ گヘت سゅدیتヱ ゆゅا ی...جヱヤدیرفت ヱ منュ دنبゅلش کش یبゅز

 ...نیبش -



ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ؟یچ -

ュلヱه ヱکه سر یداد ر ゆゅیزنج عیتヱت رشヘگ ュشヱر گゅکن ヱ ュرفت پشت...ュگرفت 

 کن... یراحت بゅز ゅلیبゅ خ گهیاان د-

ゅچ ت ュاستヱیزیخ  ヱ ュرفت ゆعق ゆعق ュیبگヱヰ ج...ュل شدヱغی ヘیخヘیکش یュد ュتヘگ ヱ 

 ه؟یچه کゅر یا ヱヱنهی...دゅرررریسゅم-

 ヱ گヘت دیخند

 غヤط کردن... گنیبヰش م -

 یکرد...خヱدشュ از دلュ در اヱرد...ヱقت تュیヱ نゅراحت نبヱدュ....خヱدش اذ یاز دستش عصبゅن گهینگヘتュ...د یزیヱ چ دュیخند
 آسゅنسヱر گヘتュ یسمت خヱنه...جュ ヱヤیخسته شدュ رفت

 که بゅهゅت بد حرف زدュ.. دی...ببخشیمرس -

ュکش لپ ヱت دیرヘگ ヱ 

- ゅن من بヱربヰم ュヱنゅاه دیخヱذرت خバام یم...ュیکنュارヱد ...ュشゅجبران کرده ب 

 ヱ ュ گヘتュزد یچشمک

 هュ خゆヱ بヱد... یヤیخ -

 نگゅهュ کردن...خヤن بヱゅ... یشد که اヱنゅ هュ بゅ لبخند مرمヱز یکردュ چ فیسゅعت ヱاسه بچه هゅ تバر هیرفتュ تヱ خヱنه  یヱقت

 (ゅنゅی)دا

ヱد شゅد ب یヤیکه خ یヱ استゅد فتヱح یجد ゅنیدانشگゅه..امرヱزュ کاسゅمヱن بゅ استゅد رضゅئ ュیریدヱ هヘتس که م یکゅینزد
..آخر ュیشد..تヱ راه برگشت بヱد یخゆヱ م قهیهنگ بヱد ヱ بバد چند دق قهیچند دق ی ゅنیکه بバد کاس رضゅئ نی..سュヱیداشت

رفت سرجゅش  یهرک ュی..ヱارد خヱنه که شدュیبزن یدヱر ی دپゅسゅرگュ ゅیکه بر ュیهヘته بヱد ヱ بچه هゅ قرار گذاشته بヱد
 ...دیخヱاب

 شد ریپゅشヱ که د ییپゅشヱ دااا ییداااا-

ヱمゅه چشمゅم..ュز کردゅر م نیا یه یبヱ نヱا ヱ رヱی  ヱ م یم یزیچ یرفتن ヱ ل  یگرفتゅاعم ュلش..رفتヱک ヱند تヱچپ
ヱ شゅل  یتヱس نیجヱヤ بゅز بゅ شヱヤار ج یآسمヱن یمゅنتヱ آب هی..دュپヱشی لبゅسゅمヱ بバد ヱ دادュ انجュゅ ر薬 ヱمربヱطه 

 نیمヱ ヱاس ه ュیکرد یم گهید یکゅرا شゆیکه د بگュ نュیتヱ کヱلュ..آهゅن ا ختュیر عیهゅمヱ سر ヤهیکردヱ ヱ ュس شュی..آرایتヱس
خヱرد  یهュ تند تند لقمه م یسمت اتゅقش ヱ دل دیلقمه به دست دヱ نی..رفتュ تヱ سゅلن سュヱیهゅمヱنヱ جمع کن ヤهیヱس ュینتヱنست

ゅن چヱفنج ゅب ヱقش..دل شیゅیرفت سمت ات ヱمد ب نیکه رفت سヱده اゅنیآمヱرヱی..سヱچ  ヱ سمت در ュرفت ヱ ュاز دستش گرفت
ヱب نهاز خ ュنیزدヱداً رヱیا قهیدق1..حد ヱس..ュゅراک نیهست که منتظر بچه هヱسبد خ ゅش یبゅمد سمت مヱاゅدر پشت نیه..

زدヱ ュ اヱنュゅ کヱلشヱ گذاشتن ヱ بバد سヱار  نヱیاヱمدن صندベヱ مゅش یヱ مゅه یرヱ بゅز کرد ヱ نشست شبدュ گذاشت کنゅرش..دل
 یゆ سヱ شی..کمر بندمヱ بستュ..پشستههュ کنゅر من ن یヱ مゅه نیکنゅر سヱ یشدن..خゆ قゅبل حدس هست که دل

 ュینمヱنده که برس یزیچ گهیヱ د ュیهست که تヱراه یسゅعت0پゅسゅرگゅد..حدヱد 

 ..ュیخヱف نکن ュیریعکس بگ ュیخヱا یکه م دیدرヱ ゆ داغヱنتヱن برس ゅفهیبه اヱن ق کュی..فقط ュیرسی+بچه هゅ کュ کュ م

 نیヱ سヱ ینگゅه به دل یجヱヤ  نهییکردن..از داخل آ شیگ..ه نخヱر نثゅرュ کرد ヱ بバد شرヱع کردن آرا ی یهرک
ヱس..ュت نیکردゅم ヱ دヱغنچه کرده ب ヱشゅد ر ی..دلزدیم کیلبヱدرشت کرده ب ヱشゅچشم ュفهی..قزدیم ملیهゅ  مزهゅن بヱشゅه

که داشت خط چشュ  یبヱد به جز اヱن چشم ゅلهمچ ゅفشی..کل قدیکش یکردュ..داشت خط چشュ م یشده بヱد..نگゅه به مゅه
 آخر خنده بヱد.. گهید نュی..ادیکش یم



 جゅده عکس گرفتن داره نیکه ا نییبه شمゅره پاک بベヱヱヱ لطゅヘ بپرن پゅ یمحترュ سヱزヱک نی+مسゅفر

که  جゅده هیگرفتن.. یشدュ..بچه هゅ داشتن عکس م ゅدهیپ دュیبه خヱدュ رس کュی نکهیヱ منュ بバد ا داشدنیهゅ بゅ خنده پ بچه
ゅبرگ ゅب ゅطرفش درخت داشت..درختヱید ゅش یزییپヱدن..همچن دهیپヱنیشده ب ヱر ゅر یبرگ ュده هゅختهیج  ゅバاقヱ..دنヱب

 بゅ ذベヱ گヘت یقشنگ بヱد..مゅه یヤیخ

 تヱ بゅヰر چقدر قشنگه نجゅیا یヱااا-

 گستید زیچ ی زییتヱ پゅ یآره..ヱل ی+ヱااا

 گヘت یدل

 گュیم ینطヱریبゅشュ ا زییمنュ بچه پゅ گهیبヤه د-

 ュینیهم ゅیمゅ مヰر گهی+خゆ د

ヱت نیسヘگ 

 ریعکس بگ ゅیخゅنュ لطف کن ب یمヰر-

 خゅنュ.. ی+چشュ قدس

ヱنیس ヤع..کヱفه ممنゅند که زر اضヱمヰف ュヰرتش بヱص ゅیعکس گرفت یبュ شゅار مヱره سゅبヱد ヱیشد نیュد نバی..بュ عت سゅ
ه بدنュ دادヱ ュ  ب ی..کش ヱ قヱسュیشد ゅدهیمقبره کヱرヱش پゅرک کردヱ ュ بバد پ نگیتヱ پゅرک نヱیبه شヰر پゅسゅرگゅد..مゅش ュیدیرس
بزرگ ヱ بバد آرامگゅه کヱرヱش ヱسط اヱن محヱطه بヱد..دヱر  یییییヤیمحヱطه خ هی..ュیヱ ヱارد شد دیخر طیتゅ ب4ヤ هュ یمゅه

اطراف پゅسゅرگゅدヱ  کュی ュیچندتゅ عکس از خヱدمヱن ヱ مقبره کヱرヱش انداخت..رفت یتゅ دヱر محヱطه حصゅر داشت..دل
بゅلشت  هی یشゆ بヱد..هرک∬..سゅعت حدヱدا ュیخヱرد مヱیکه درست کرده بヱد ییヱ غذاهュ ゅیجゅ خヱنه گرفت یヱ بバدュ  ュیگشت

 ヱ اب یگرفتヱنه خヱاسه دیکنج خヱ ヱعتمゅس ュاب۱..منヱخ ヱ ュک کردヱیصبح کュد.. 

******** 

ゅیدیرس تュ نه از خستگヱدیز یخゅ شد ی ヱلヱ ゅیجュد اバرفت نکهی..ب ュヱیحمュ  ヱیュرد کヱیغذا خュ یرفتュ کت ヱ سر درس..ゅبゅ 

ヱت ゅه هヤمسئ ュلن داشتゅئ ییسゅنیرضゅ حل م ヱد رヱل یداده بヱ دヱسخت ب ュد یکردヱحد ゅپ یت ゆヱشیخ ..ュرفت 

ゅل دیشヱ شهゅن سخت بヱرش براتヱゅه  ی یبヤگرفت..دل0مسئ ヱقتمヱ عتゅیس  ゅب ヱ نهヱرفت سمت آشپزخ ゆゅکت ゅمد بヱیا 
 نشست.. شュیعゅلمه کゅغذ ヱ مداد اヱمد پ کیبゅ  یمゅه قهیبرگشت سمت اتゅقش..بバد چند دق ヱهیم

 شヱ در آヱرده هゅاااگند ゅنیرضゅئ نیا-

 +چرا؟

 جヱاゆ آخر خヱرده داره یجヱر حل کردヱ ュل۱مسئヤه رヱ  نیبゅبゅ ا-

ヱنیس  ゅمد ب یبヱا ゆゅنیکتヱپرت کرد سر مر ヱ ゆゅم زی..کت ヱکرد ر ヱلヱ ヱدشヱخ ヱزی 

 چته؟ گهی+تヱ د

 ...ゅنیرضゅئ نیبゅبゅ ا-

ヱحرفش ュداد زد ヱ ュقطع کرد 

 ゅیب ییییی+دل

 خヱنسرد اヱمد نشست کنゅرヱ ュ گヘت یヤیخ یدل

 شهیهュ حل م گهیجヱر د ی نهیاحسゅسュ ا یمن حヤش کردヱ ュل-



 کرد.. یفرベ م شییجゅهゅ یخゆ  یمゅل من بヱد ヱل یکردュ..نسبتゅ راه حヤش شب ینگゅه به برگه جヱاゆ دل ی

 ن؟یゅریدرش ب نیتヱن ینم ی+خヱ شمゅ دヱتゅ چجヱر

نگゅه بヰش  یبرگه رヱ ازュ گرفت ヱ  ی..دلدュیاشتبゅهشヱن کجゅست خند دュیفヰم نکهیهゅشヱ نگゅه کردヱ ュ بバد ا برگه
 ヱ سرش ヱ تکヱن داد.. دیکرد..اヱنュ مثل من خند

 بゅ اعتراض گヘت نیمゅه

- ヱستنیبخند خیرゅلش کجゅاشک.. 

ゅج ゆ هヤآخر مسئ ヱر ی+تヘیق،تقسیتュ یکرد 

 گヘت نیرヱ به سヱ یدل

 ..یبدست آヱرد طشیمح یتュぺヱ مسゅحت سゅختمヱنヱ آخرشヱ شب-

ゅ درست کردヱ ュ ب یزیچ یدرستشヱ نヱشتن..رفتュ سمت آشپزخヱنه ヱ  عیهゅ نگゅه به برگه هゅشヱن کردن ヱ بバد سر چهب
 متヘکر گヘت... نیکه سュ ヱیدید یمバرヱفمヱنヱ م سل ュیتヱ رگ..بバد شュゅ داشت ュیبچه هゅ زد

 ؟یکاس دار ゅکヱیفردا بゅ د-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュمشت کرد 

 که بゅهゅش دارュ یجヤسه ا نی+آره..اヱل

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت یمゅه

 یکنیحゅل م گهیخヱヱヱبه د-

 پسرهه...... کنュی+کجゅش حゅل م

ヱتحد نیس ゅدیب ..ュردヱخ ヱکرد که حرفم ュゅنگ 

 پتヱ.. ریز دュیکردヱ ュ خز فیرد ヘمヱیک ゅیتمュヱ شد کتゅبゅمヱ برداشتヱ ュ رفتュ سمت اتゆ..ベゅ قل بچه مدرسه ا ュヤیف نکهیا بバد

-ヱヱヱヱش ییدا یهゅدپ ヱه رتیヰヰヰヰشده 

 کرد یکردュ که بゅ حرص داشت نگュゅ م ی..نگゅه به مゅهدュیخヱاゆ پر از

 ه؟ی+چ

 ؟یذاریکنュ..شゆ تヱ گヱشゅت پنبه م یسゅعته دارュ صدات م ュین-

 +نه

 یدالقمه خヱردュ که ص کュیヱ کヱلمヱ انداختュ رヱ دヱشュ..رفتュ تヱ آشپزخヱنه ヱ  دュیヱ صヱرتمヱ که شستュ..لبゅسゅمヱ پヱش دست
 در اヱمد نゅیداد دل

 اه گهی..بدヱヱヱヱヱ دュیرکردید ییدا-

سمت دانشگゅه  ゅدیپشت فرمヱن..نشستヱ ュ اヱنュ بゅ سرعت ز نی..سヱرヱنیخヱردمヱ از خヱنه زدュ ب مヱییقヱヤپ از چゅ ی
 ゅنیبバد مゅ استゅد رضゅئ قهیسرجゅمヱن..دヱ دق ュیヱ نشست ュیسمت کاس..ヱارد شد دュیپゅرک کرد دヱ نヱیمゅش نکهیرفت..بバد ا

 ゅنیکرد..کاس رضゅئ یبچュ پヱکر نگゅمヱن م نیヱسختش درس داد..س ینゅیヱ حل کردت تمر یاヱمد..بバد احヱال پرس
 تヱ رگ.. ュیヱ زد دュیخر یزیچ یسمت بヱفه..طبق مバمヱل رفتュ  ュیتمュヱ که شد رفت

 ..ュゅیم ュیس یب یخヱنه..من خヱدュ بゅ تゅکس دی.. شمゅهゅ برゅکヱ⌒ ی+خゆ کاس آخر من بゅ د



 گヘت یدل

 ュ؟یکه مゅ بر یمطمئن-

 +آره

مヱقع درس  یبヱد ヱل یی..خゅنュ خش رヱیバیخゅنュ جヱヱن بヱد..استゅد رب یکاسمヱن  نیسرکاس..استゅد ا ュیرفت دヱبゅره
 بヱد یدادن جد

ヱ پشت سرمヱن استゅد ヱارد شد..اヱنュ  ュیمヱ ゅارد شد ی..بバد احヱال پرسدیهュ بヰمヱن رس یバیاستゅد رب ュیدر که شد کینزد
 زدنیم ゅی..بバضرヱنیخヱدشュ از کاس رفت ب قهیامرヱز درس داد ヱ بバد درس دادنش آزاد بゅش بヰمヱن داد ヱ بバد چند دق

 هیکه بゅ بق ュیخヱش نداشت ゅدیبヱد..ز شヱنیتヱ گヱش سرشヱن ュゅیبヱدن ヱ بバض کیتヱ ج کیج ゅی..بバضدنیرقص یم زヱیسر م
 گヘت یرفتュ..دل نگیدانشگゅه ヱ بゅ بچه هゅ تゅ پゅرک ゅطیتヱ ح ュی..رفتュیبچه هゅ دヱست بش

-ヱتح ュلゅتیسヤ یمュم د ュلمゅرمتیگ یس 

 +چشュ ننه

ヱت نیسヘگ 

 ゅینکن تیداداشمヱ اذ-

ゅج ゆ ヱبه س نکهیا ی+ت ヱی یبزن نهیانقدر سنگ داداشتュد کヱم یپشت من ب ヱا یمن کامヱه ュنداز 

-ゅبゅجمع کنن ب 

 مرض شヱバر⌒ ی+ب

 نیمゅش یرفتن منュ رامヱ کج کردュ که همヱن لحظه  نکهیکردュ..بバد ا یبゅ یشدن ヱ منュ براشヱن بゅ نیهゅ سヱار مゅش بچه
بز س ینگゅه به دانشگゅه کردュ..بزرگ بヱد..فضゅ هیヱ نشستュ رヱش.. مکتین یپゅرک کرد..رفتュ سمت  نگیتヱ پゅرک
 یترنگ شده ヱ پヱس یدختر بゅ مヱهゅ یکردュ.. بヰشنگゅه  ュین هیکنゅرュ نشست  یکیبヱد که  نییهュ داشت..سرュ پゅ یقشنگ
ヘدیس ゅچشم ヱب یآب ی ヱچ ینیヱکیک ゅلب ヱه ا یヱヤچ یقヱکیک  ゅنشست..ب ュرゅین یکنュ ه همه اゅینگヱرゅم نヰیفゅدم��飭 ی 

ヤه کゅطیبه ح ینگゅ ش پヱت ュهمه رنگ آد..ュد.. دایکردヱت یصدا یبヘگ ュヱآر 

 سل..ساュ..ュ..من...اسمュ..مゅヰست..-

ゆ ش لبخندヱیر ュتヘگ ヱ ュزد 

 ゅنュゅی+ساュ..منュ دا

 ュیکه بゅهュ آشنゅ بش شتヱنیپ ュゅیگヘتュ ب نییشمゅهュ تنゅヰ دュیتنュゅヰ..د نجゅیمن ا-

ュزゅب ュلبخند زد 

 !ن؟یکه بゅ دヱستゅتヱن نرفت دیکاس دار ی..اگر اشتبゅهュ نکنュ شمュゅ اان بゅ استゅد سمヱゅاتュیکاس ی..تュ ヱیخゆ..مゅ همسن-

 دیاز من دار قی+مゅشゅه چ آمゅر دق

 ...بهیکه بゅ غر دینخヱا دیخヱدュ گヘتュ شゅ شیکه به جمバتヱن اضゅفه بشュ امゅ خゆ پ ュゅیخヱاستュ ب یاヱل م از هヘته-

ヱحرفش ュقطع کرد 

 ..ستین یخゆ از نظر من فバا مشک ی..ヱلュیداشته بゅش یارتبゅط آنچنゅن یبゅکس ゅدیز ュیخヱا ی+درسته نم

 زد ヱ گヘت یلبخند



داداش دارュ که از خヱدュ چند سゅل بزرگ  یشمゅل..ゆ جز خヱدュ  ..بچهیسゅله..دانشجヱ رشته مバمゅر01..نیمゅヰ راست-
 تره

 گل تヱ خヱنه دヱنهی یکیزند..هュ سنت..هュ رشتت..بچه تヰران.. ゅنゅی+دا

 زュیخヱشبختュ عز-

ゆ در  یتقه ا قهی..بバد چند دقュیاヱل کنゅر هュ نشست فیسمت کاس..رد ュیزنگ ゆ صدا در اヱمد..بゅ مゅヰ رفت یصدا
 یامヱج نیاز ا ینگゅه به بچه هゅ کردュ دخترا که شب یزده.. یپیヱارد کاس شد..اヱヱヱه چ ت ゅکヱیخヱرد ヱ در بゅز شد..د

 یجد یヤیکردュ..مヱهゅشヱ داده بヱد بゅا خ ゅکヱینگゅه به د ینبヱد.. ゅلشヱنیخ نعی اصا که پسراュ بヱدن شده ـ匏ゅـیچشュ قヤب
 کردن یهュ تنش بヱد..اヱمد نشست سرجゅش ヱ بバد شرヱع کرد سخنران یکت ヱ شヱヤار سرمه ا هی ゅفشیبヱد ق

کنゅر هュ داشته  ヱیکه سゅل خヱب دヱارュی..امュی..از امرヱز بゅهュ هستتヱنیعمヤ یヱ کゅرا یهستュ..استゅد نقشه کش یسمヱゅات-
 ..ゅرهینヘر آخر براュ ب دیヱ بد دیسیکゅغذ بنヱ یسر  تヱنヱیاز آخر کاس اسゅم دی..اانュ لطف کنュیبゅش

کردュ لبゅشヱ غنچه کرده  ゅکヱینگゅه به د یچشم ری..زرヱنیآヱردュ ب ュヘیهゅمヱ از داخل ک ヤهیغره بヰش رفتヱ ヱ ュس چشュ ی
 ゅب ヱ دヱبه  یب ュه م یاخゅت.. ینقطه نگヘگ ュヱآر ュشヱگ ュد ゅヰکرد..م 

 سیاسمتヱ بنヱ ریبگ-

ヱغذゅک  ヱ ュم یاز دستش گرفتゅه گذرا به اسゅم ینگ ヱزند" برگه ر ュنゅخ" ュشتヱد نバب ヱ ュبغل دست یکرد ュبد ュاستヱیخュ  که
 یرヱ یلبخند  یکه شدュ نگュゅ کرد  کشینزد ゅکヱینヘرュ..از سرجュゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ سمت د نیآخر دュیاز شゅنس بدュ د
 نگゅش کردュ..برگه رヱ گذاشتュ جヱヤش که گヘت یزد..بゅ سرد

 جゅن ییدستتヱن درد نکنه دا-

ゅت بヘگ ヱ ュش کردゅنگ ュاخ 

ゅر ی+آقヱゅن ییمن دا یسم ゅیشمュست 

 خヱدュ ییدا یشد دیشゅ یدیخدارヱ چ د-

 نュیヱ اヱن رヱزヱ نب رュی+بم

 ی..دستゅمヱ مشت کردヱ ュ رفتュ سر جュゅ..مゅヰ بゅ تバجゆ نگュゅ منュیبゅا انداخت ヱ بゅ دستش اشゅره کرد که بش یا شヱنه
 که گヘت ششیکرد..نشستュ پ

 ؟یگヘت یبه استゅد م یچ-

 یچی+ه

ヱ"ュ "اس ゅیاسمゅشヱنヱ نヱشته بヱدن  ゅیخヱند مゅشゅه همه دخترا  ヱیبرگه رヱ گرفت جヱヤ صヱرتش ヱ دヱنه دヱنه اسゅم ゅکヱید
 سنگه پゅ خヱزستゅنه.. ستی..رヱ که نヤشヱنیفゅم

 ه؟یک نیراست ن؟خゅنュیراست-

ゅヰت مヘگ ヱ اゅبرد ب ュヱآر ヱدستش 

 بヤه استゅد؟-

 ヱرش گヘت یبゅ لبخند  ゅکヱید

 د؟یاسمتヱنヱ ننヱشت هیشمゅ چرا مثل بق-

 گヘت یمゅヰ جد-

 استゅد ستین یゅزین-



 ヱ رفت سمت تخته ヱ گヘت زشیسرشヱ تکヱن داد ヱ برگه رヱ گذاشت سر م ゅکヱید

 خヱاュ درس بدュ لطゅヘ.. یخゆ م-

ヱن لبخند  دستمヱا ゅب..ュنع حرف زدنش شدゅم ヱ اゅب ュد که ق یبردヱره بヱیヱفشゅ م یشب ゅجヤیف  ヱ نヱا ゅگ یکرد ب ュتاخヘ 

-ゅرمヘدییب 

 نی+استゅد اسュ منヱ نخヱند

 ستین یゅزین-

 دیسیاسمゅتヱنヱ بنヱ دیگヘت ید نمنبゅ ヱزی+اگر ن

 نگゅه چپ بュヰ کرد ヱ گヘت ی ゅکヱید

 دا...-

ゅت بヘاصاح شده گ ヱکه حرفش ュش کردゅنگ ュاخ 

 شهیبد م یヤیچヱن ヱگرنه خ دیخゅنュ زند بヰتره ヱسط حرف زدنュ نپر-

ュヱغره ا آر ュچش ュکه برا ュردヱدر آ ヱن کش یاداشヱنش ヱ خط ュش براゅچشم ゅب ヱ پسره اک پشت اه دیرفت..
نقشه  ی دیبゅ یکه بゅ چ اصヱل دュی..خゆヱ فヰمدادیقشنگ درس م یヤیخ گュیتゅバرف م ی..شرヱع کرد به درس دادن..بشیییا

از  یکرد..بバض یヱ کمک بچه هゅ م فتر یهュ تヱ کاس رژه م ゅکヱیヱ د دنیکش یبکشュ..همه بچه هゅ داشتن نقشه م
رد بゅز سرشヱ آヱ شیصن ع.نュ گرفته بヱد..مゅヰ بゅ نکردن..ا یاستゅد استゅد م یヱ ه یبه خنگ زدنیخヱدشヱنヱ م یدخترا الک

 بゅا ヱ گヘت 

 هヱヱرا تمュヱ شد-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

زد تمュゅ زحمت هゅ نیقヰرمゅن..ا ی+خسته نبゅش  بヱد یسمヱゅر یدست م⊥

ゅヰت دیخند مヘگ 

 کشتت یم یگヘت یヱاقゅバ که اگر بشنヱه بヰش چ-

 زدヱ ュ گヘتゅ ュیلبخند فヤج نیاز ا ゅکヱیخヱد د یشب

 تヱنه بکنه.. ینم یچکゅری+ه

 گヘت یاヱمد که م ゅکヱیپر خشュ د یصدا

 تヱنヱیاヱل یکゅرا نュیتゅ بب دیبرگه هゅتヱنヱ بュヰ بد دیヱ مسخره کردنュ تمュヱ شد لطف کن تヱنیاگر گزارش کشت-

ゅヰترس به د م ゅیبヱکゅ ゅدست ゅب ヱ ه کردゅداد دست د ینگ ヱن برگشヱلرز ゅینسبتヱکゅد چバه کرد..بゅنگ ヱر ゅヰدقت برگه م ゅند ..ب
 گヘت قهیدق

 رヱ بخش ستヱن هゅ دقت کن کュی یヱل یدینقشتヱ بゅ دقت کش-

نگゅه  یرفت سرجゅش ヱ  یحرف چیکرد..گذاشت جヱ ュヱヤ بدヱن ه یمنヱ از جュヱヤ برداشت ヱ بゅ دقت ヱ اخュ نگゅش م برگه
که  ییزایداد ヱ ازمヱن چ یرحمゅنه درس م یب ゅکヱید یخヱاست ヱل یゆ اتمュゅ کاس م یا قهیبه سゅعتش کرد.....چند دق

 یبヱد که صدا نییگشنه بヱدュ..سرュ پゅ یヤیخ یگخヱاست..ヱاقゅバ خسته بヱدゆ ヱ ュ جز خست یهمヱن لحظه م دادヱیدرس م
ゅید یرسヱکゅ مدヱا 

 خヱنه هゅتヱن دیبر دیتヱن یم دیخゆ خسته نبゅش-



 ヱ گヘت زمヱنیهゅشヱ جمع کرد ヱ آرュヱ اヱمد سمت م ヤهیヱس

 دانشگゅه منتظرتュ یヱرヱد-

 گヘت نیکه تバجゆ کردヱ ュاس هم دیعامت سヱال بゅا سرュ فヰم از

-ゅج ュرت دارゅنداره که یک ゆجバت 

ヱس سرمヱ ヱ ュن دادヱهیتکヤ م ュゅنگ ヱゅکنجک ゅヰجمع کرد..م ヱمゅل یهヱ ی..زدینم یحرف یکرد ュتヘگ ヱ ュش کردヰه گذرا بゅنگ 

ゅنهی+همسヱم 

ヱشゅهヱش ابر ヱ اゅنیداد بヱکرد ط ュゅنگ 

 ゅدی+غヤط کن..ازش بدュ م

 لبخند مرمヱز زد گヘت ی

- ュヱヤバا برشهیممゅی..حュ ..رت دارهゅزده کゅکه ش 

ュهゅد بヱرヱ ゅه رفت یتゅیدانشگュشゅم نی..مゅیسヱ یدュلبخند  د ヱبست ュヱآر ヱشゅست..چشمゅنجヱکه ا ュره دادゅاش ゅヰسر به م ゅب
تヱسط  هشیش هیکه بバد چند ثゅن شهی..بゅ دستュ ضرゆ گرفتュ رヱ شیسゅم نیکردヱ ュ رفتュ سمت مゅش یزد..بゅهゅش خداحゅفظ

 داده شد.. نییپゅ یسمヱゅر

ゅرمヘدیی+ب 

 زنュیهュ بゅهゅت حرف م رسヱنمتیهュ م نیبش ゅیب-

 ی+پュゅ بشکنه امゅ تヱ منヱ نرسヱن

 گヘت یجد یヤینگュゅ کرد ヱ خ کافه

 به درک..-

 بゅا انداختヱ ュ گヘت یا شヱنه

 ..یゅریدر ب ینکن خヱشمزه بゅز یسバ یسر کاس من که نشست نیبب-

 ヱسط حرفش ヱ گヘتュ دュیپر

زالヱ بヰت چسبヱندن ヱ  یخヱدشヱنヱ شب گهید یکنن..جنゆゅ خゆヱ چشゅتヱ بゅز کن کسゅ یم دیتحد+اヱヱヱヱヱه آقゅ دارن 
 نه من مヱش کヱر ゅرنیبرات در م یخヱشمزه بゅز

 بヰتヱن دست داده یفバا که شمゅ احسゅس خヱشمزگ-

 نکردヱヱ ュنتی+اگه د

 زد ヱ گヘت یفヤج لبخند

 ヱゅردュیاگه اشکتヱ در ن-

 من؟ منヱヱヱ اشک؟ ییییی+ک

ヱشゅهヱش ابر ヱ اゅان شهیانداخت بヱدل رゅバا..تゅداد ب ヱاس من ش یرヱ اخヱا..ک دهیم شهینداره..گゅیبヱمヘ  ゆ ゅج ュشヱد ヱر
نگゅه  ی..بゅ حゅلت زارکردیヱ آفتゅبュ مغز آدمヱ سヱراخ م ヱمدینم ریگ ینی..مゅشرュیبگ نیتゅ مゅش ゅبヱنیجゅ کردヱ ュ رفتュ سر خ

 کردヱ ュ گヘتュ.. دیبه خヱرش

 یخゅنュ درجتヱ کュ کن جヱヱن سمヱゅر دی+خヱرش



..راننده رヱنیب دیکش ゅهュゅیزرد ヱ تヱقヘش جヱヤ پュゅ منヱ از رヱ نیبベヱ مゅش یدヱنュ چرا امرヱز انقدر گرمヰヰه..صدا ینم
 بュヰ کرد ヱ گヘت ینگゅه

 برسヱنمتヱن دییبヘرمゅ یآبج-

 گه؟ی+در بست د

 یبヤバه آبج-

 ゅیخدا ی..ヱارヱنیヱ دستمヱ بردュ ب نییزدュ پゅ نヱیمゅش شهیュ شآدرسヱ داد نکهیبゅز کردヱ ュ سヱار شدュ..بバد ا نヱیعقゆ مゅش در
..چند زدュیرفتュ سمت خヱنه..تヱ آسゅنسヱر خヱدمヱ بゅد م عیرヱ حسゆゅ کردヱ ュ سر هیکرا دュیرس یهヱا چقدر گرمه....ヱقت

ヱکه س ュر در زدゅنیب  ゅفهیق یبゅ نم ゅバاقヱ شد ح یکهヱله  دسشゅشحヱیزد خゅ نゅز کرد.. یاعصبゅب ヱدر 

 ヱبر..ュسا+ゅاز گرم ュر پختゅکن 

ヱیسヱکه دل ن ュشد ヱلヱ مبل ヱنه رヱداخل خ ュرفت ヱ ュر زدゅب یکن ヱ داد ゅیب ュمد سمتヱداد ا 

 ؟یکش یبバد رヱ مبل دراز م ヘهی..لبゅسゅت کثゅریگمشヱ لبゅسゅتヱ در ب-

 دュینشستュ به خدا تヱ دانشگゅه دراز نکش ی+من رヱ صندل

 بゅ من بحث نکن پゅشヱ برヱ لبゅسゅتヱ عヱض کن..-

 ヱゅردュیکردヱ ュ دヱنه دヱنه لبゅسゅمヱ در م یغر م غر

 یخناندات یヱاس چ ヱیヱاسیヱ نیا ゅیمنヱ نجゅت بده..خدا ゅیبヰتره..خدا رهی..آدュ بمیزندگ گنیم نュی..به اهیچ ヱضバ نی+اخه ا
 ゆ جヱن من

 از بゅزュヱ گرفت..بゅ غرغر گヘت شکヱنیヱ ی یکیکردュ که  یغرغر م نجヱریهم

خヱدュ سنگ قبر شヱهرتヱ  شゅایپدر بشه..ا یبچه تヱ شکمت بヘره بشه.بچه هゅت س گریج ی..آنیمゅه یریتヱ بم ی+آ
ュرヱبش 

 زد پس گردنヱ ュ گヘت یکی یمゅه

 یکن ینسل منヱ منقرض م ی..بバدュ چرا داریکن یسره زرزر م ی یخراゆ شد ヱیراد یشب-

ュزゅب ュتヘغرغر گ ゅب 

 یゅزヱب یسرュ..آ یعکسゅتヱ بذارن تヱ مヱزه..آ نゅسヱریدا یشب شゅایدستت بشکنه..نسヤت دヱ قبضه منقرض بشه..ا یآ-
ュچپ 

 اヱمد یداد دل یصدا ヱヰی

 بچه ゅریبرヱ لبゅسゅتヱ در ب ゅیب یینجゅیتヱ که ا-

ュزゅب ュغرغر کرد 

 خゅله خرست..آخ خدا من مヤدュ..نヰヰه دلヱخ گヘتュ نمヤدュ یمثل دヱست شヱنیدヱست نゅیخدا ا ی+آ

ヱند م نیسヤند بヤتدیخند یبヘگ ヱ ک کردゅپ ヱشゅاشک چشم.. 

 د؟یاصا زヱرت بヰش نرس ゅی یرヱ گرفت ゅکヱیاان نصヘه حゅله د یバنیحゅلت  نیا-

 مغزュ از گرمゅ سヱخت یバنی نی..ایمسヱゅ یバنی نی+ا

 متヘکر گヘت یمゅه



 دヱنستュ؟!!! یمگه مغزュ داشت من نم نیا-

ュسرش که دل زد ヱمد ب یتヱنه اヱنیاز آشپزخヱد ر ゅه ا غیمن ج دنیبヱヰیفرا قヱش ヱد ュمن ヱ یزدュدر  د ヱمゅسゅلب..ベゅات ヱت
 یشرت گشゅد بヤند بゅ  یت یکردュ حヱلمヱ تنュ کردヱ ュ رفتュ کمد لبゅسュ.. یحمュヱ حسゅب ی نکهیآヱردュ رفتュ حمュゅ..بバد ا
بヤند نبヱدュ  یسゅلگ01کنュ که تゅ  یاعتراف ی..من دュیتヱپ کش رسشヱا یヱ آゆ مヱهゅمヱ گرفتヱ ュ  دュیشヱヤارک..لبゅسゅمヱ پヱش

به مヱژه  دュیکش ملیمゅت زدュ به لبヱ ュゅ ر کیمゅت یکشュ.. یآدュ سشヱار م یشبسゅله که 1خゆヱ سشヱار بکشュ اان 
..ュゅلن..دل یهゅس ヱت ュرفت ヱ ュزد ュدヱچ ینم یچشمک به خ ュنヱنه م یدヱنه آشپزخヱاست که ه یاز جヱب یخゅنتیدر ک 

ゅب ヱرゅهヱیبسته م ز ヱه نیکرد..سゅد مヱینب  ヱر ュشد ヱلヱ..دヱب ゆゅکت ヱسرش ت ュیه  ュヰلر که بヱد کゅرد حس یممبل بヱخ 
 ..دュی..آرュヱ چشمゅمヱ بستヱ ュ خヱابدادیآرامش بュヰ دست م

******** 

فردا تヱلدمه  نکهیدヱستゅن گراュ اصن حヱاسشヱن به ا نیدヱنュ چرا ا ینم یذベヱヱヱヱ دارヱ..ュل یヤیتヱلدمه ヱ من خ فردا
گゅه ゆ کل ن یگرفتュ.. مヱیヱ گヱش دュیبヱد..لبゅسゅمヱ پヱش یقبل رヱ به سرد ی..آفتゆゅ رفته بヱد ヱ هヱا نسبت به رヱازستین

سゅنسヱر آ نهیی..تヱ آرヱنیپゅرک سرکヱچه..از خヱنه رفتュ ب رュیگذاشتュ که م ゅدداشتی ی..ستنین نکهیخヱنه کردュ نه مثل ا
تر نشヱن  دهیبヱدュ چشمゅمヱ کش دهیهュ که کش ی..خط چشمヱمدیبه لبュゅ م یヤیخ ュیگریج کینگゅه به خヱدュ کردュ..مゅت

 ..ヱاردیگریヱ بヱت چرュ ج یبゅ شヱヤار کتヱن مشک یگریکヱتゅه چرュ ج ،کتیمشک..نگゅه به لبゅسュゅ کردュ..شゅل دادیم
قته ヱ یヤیجمع کردヱ ュ به سمت پゅرک قدュ برداشتュ....از پゅرک خ کュیخヱرد به صヱرتュ..خヱدمヱ  یکヱچه که شدュ بゅد سرد

 ュدار ヱ ュداد ュل ュقゅات ヱت..ュم یبرگشت ゆゅنزد یکت..ュنヱش کیخヱگ ュبشه که آار ュヱتم ゆゅد کتヱیبュ صدا در  به
بヤند  ュیزنگ گヱش یخゅمヱش کردュ که صدا ヱدر اصل رヱز تヱلدュ..آارم یバنی..دادیبゅمداد رヱ نشヱن م 00اヱمد..سゅعت 

گヘت ヱ  کیتヱلدمヱ تبر یヱثف نشدن یگرفتュ که نヱشته بヱد "مゅمゅنュ" تمゅسヱ ヱصل کردュ که مゅمゅن بゅ خヱشحゅل ヱیشد..گヱش
بゅ بゅبゅ  نکهید..بバد اکر دیشد یگヘت ヱ اヱنュ ابراز دلتنگ کیبゅهュ تヱلدمヱ تبربヱ ゅییداد به بゅبヱ ゅیکرد ヱ گヱش یبバد ابراز دلتنگ

بュヱヱヱ  یاان خヱابن؟ ヱارد سゅلن شدュ که صدا یバنیکردュ رفتュ سمت درヱ بゅزش کردュ..چزاغゅ خゅمヱش بヱد  یاحゅفظخد
زدヱ ュ بゅ تバجゆ نگゅه ゆ  غی"  از ترس جhappy birthday to youگヘتن " یدخترا که م یاヱمد ヱ بバد صدا سییییヱ پ

 یشحゅلبゅ خヱ نュیهゅرヱ بゅز بکنه ヱ سヱ یکゅغذرنگجバبه  چیکبヱد ヱ مヱفق تヱنست پ یبゅ صヱرت یمゅه دュیاطراف کردュ که د
کرده بヱد به  لیانقدر ذベヱ داشت که منヱ تبد نیکرد..سヱ یヱ اヱنヱر م نヱریهュ فشヘشه هゅرヱ ا یزد ヱ دل یم یبرف شゅد

ュبغل کرد ヱنヱشゅئل..هرسه تヱنゅبゅب ュتヘگ ヱ 

 بゅشه ゅدتヱنیکردュ که  ی+عゅشقتヱヱヱヱنヱ..ュاقゅバ فکر نم

 گヘت یکه دل دュیسه تゅشヱنヱ بヱس هر

 ゅنیبرヱ لبゅسゅتヱ عヱض کن که اان مヰمヱنゅ م-

ュک رفت ゅنヱمヰم ュه نیبگゅسر یکه م..ベゅداد سمت ات ュلヱعیه  ヱ ュز کردゅب ヱسمゅس  یدر کمد لبゅکرد لب ュゅسゅه به لبゅنگ
 نداشتュ.. یمجヤس

ヱد ب یلخت یゅدیز کュیبヱدمش..درش آヱردヱ ュ نگゅش کردュ.. دهیخر نیرヱز ゆ اجبゅر مゅه ی ゅدمهیلبゅس بヱد که  دヱنهی فقط
 یلヱز یزانヱهュゅ بヱد..بゅاش به شکヤ یکه جذゆ تنュ بヱد ヱ تゅ بゅا یگریج راهنیپ هی..دمشیبヰتر بヱد..پヱش یچیاز ه یヱل
ه هر ب پشヱیشده بヱد..ز یدヱز ヤهیヱ مヤ نینگ قュی یبヱد ヱ رヱ خヱردهمردヱنه  قهی هی..دادینشヱن م نمヱیبヱد که چゅک س یخゅل

تن رف رヱنیب یکرد..به صدقه سر یم ییاک زده پュゅ خヱدنمゅ ینゅخنゅ دュیپヱش مヱیکه بヱد بستュ..صندل مشک یزحمت
نゅنゅس کردュ..رفتュ سمت سゅلن..بچه هゅ  شیآرا هیداشت..مヱهゅمヱ دمشヱ فر درشت کردヱ ュ  یگریامرヱزュ دستュゅ اک ج

بゅهュ  نیヱ سヱ یکردュ..دل پゅشヱنینگゅه به ت هیکردュ که برگشتن سمتュ..بヤند شندن ヱ بغュヤ کردن.. یبヱدن تک سرفه ا شستهن
پف  نشییتゅ رヱ زانヱ..بゅاتنش جذゆ بヱد ヱ رヱش سنگ کゅر شده بヱد ヱ از کمر به پゅ راهنیپ هیست کرده بヱدن..

 ュسشゅیداشت..رنگ لب ヰبヤن ج یگヱپشت سرش ヱنヱشゅهヱد..مヱص بゅکر معخ ヱ دنヱکرده  شیآرا یده ب ュヤشگヱخ
ش طرف هیحجヱ ュ نقش گل رز رヱ داشت.. راهنشیرنگ تゅ رヱ زانヱ پゅرچه پ ینبゅت راهنیپ هیکردュ.. یبヱدن..نگゅه به مゅه

خヱرد که رヱش سنگ کゅر شده بヱد ヱ دامنشュ که پف  یکمر م هیدکヤته بヱد.. گشیخヱرد ヱ طرف د یم یحヤقه ا نیآست
رفت درヱ بゅز  یزنگ خヱنه مゅرヱ از تヘکراتمヱن جدا کرد..دل یکردュ..صدا یداشت..بゅ لبخند نگゅشヱن م یکیکヱچ

ゅهュ ب یヱ دل نیرفت که لبゅسゅشヱ عヱض کنه..سヱ یبュヰ گヘت ヱ همراه مゅه کیبゅ مゅヰ اヱمد..مゅヰ هュ تبر قهیکنه..بバد چند دق
 گヘت یکه م نیداد سヱ یدر ヱ بバدش صدا یپرヱندュ که صدا یرفتن تヱ آشپزخヱنه..داشتュ مگس م



 ュیتヱن ینم نجゅیدرヱ بゅز کنه مゅ ا یکی-

 یخندشد..لب ゅنیتヱ در نمゅ نی..درヱ بゅز کردュ که چヰره کゅمヱ رفتュ سمت در دュیدست به لبゅسュ کش یسرجュゅ بヤند شدュ.. از
 کردヱ ュ گヘتュ یدست شیزد پ

 دی+ساュ خヱش اヱمد

 بヱدュ گヘت دهیکه تゅ بحゅل ازش ند ییبゅ خヱش رヱ نیکゅم

 ..تヱلدت مبゅرک بゅنヱیساュ..مرس-

 یم یبرخヱرد کردヱ داشت بゅهゅش احヱال پرس یتヱ..بバد از ヱارد شدن بゅ دل ゅنیزدヱ ュ بゅ دستュ اشゅره کردュ که ب یلبخند
 رヱنیب دیاヱمد که منヱ از افکゅرュ کش یی..صدایبرادر یبヱد جゅ پی..خヱشتیبゅ شヱヤار مشک دیسヘ راهنیپ یکرد..

-ゅاسه صヱ شد بذار ュヱتم ュنゅبشخゅح 

 کرد ینگュゅ م یطヱنیکردュ که بゅ لبخند ش ゅریبه سゅت نگゅه

ゅن جヱهمت ゅهゅشم..ゅبゅب ヱی+بر ゅجز  دیمن یداداش ゆ نیکیالبتヱشه تゅب ュشه داداشゅربヱکه با د 

 چشمک زد ヱ گヘت یヱ اヱمد تヱ.. دیخند یسゅت

 ؟یاگر بادヱره چرا دعヱتش کرد-

ヱره سゅک ュط بکنヤنهی+من غ 

ュزゅم دیخند بゅرفت سمت ک ヱهی..انیバت ندفヱم یسゅسمت در که س ュبرگشت..ュیندادヱرゅ یدュی..لبخندد  ヱ دヱلبش ب ヱر
 بヱد.. گهید زیヱاسه چ یانگゅر شیخヱشحゅل

 ساュ..تヱلدت مبゅرک-

 ییی+مرس

 هیرヱ بゅ همヱن لبخند فヤج ゅکヱیدر..درヱ بゅز کردュ که د یپゅشヱ گذاشت ا یکیاヱمد تヱ..خヱاستュ درヱ ببندュ که  ゅرュیسゅم
 ..دュید

 دیی..بヘرمゅدینبヱد هست ゅدュی+

ヱ رفتュ سمت آشپزخヱنه..بゅ  دュیسرد بゅهゅش برخヱرد کردュ..اヱنュ فقط سرشヱ تکヱن داد ヱ رفت تヱ..درヱ محکュ کヱب یヤیخ
 اヱمد ヱ گヘت یضرゆ گرفته بヱدュ که مゅه زیدستュ رヱ م

 نیبچه هゅ بش شیپ ュیبر ゅیب-

 د؟یشد اヱنヱ دعヱت نکن ی+نم

 هی..یمبل تک ی..ヱارد سゅلن شدヱ ュ نشستュ رヱ دیشヱ تکヱن داد ヱ دستمヱ کشヱ سر دیکه منظヱرمヱ گرفته بヱد خند ینゅه
ヱه به سゅنینگ ヱヤل تヱکنتر ゅکه داشت ب ュنیزیکردヱ ر مヱت یرفت..دل یゅس ヱریゅ ج کیج ヱم کیتゅدن..کヱس نیبゅنییرش پ 
 ヱ گヘت شュیشد..مゅヰ اヱمد پ یپرت م ヱاسشح نیヱ بゅ تکヱن خヱردن سヱ زدیحرف م ゅکヱیبゅ د ゅرュیبヱد..سゅم

 هیچرا انقدر جد یسمヱゅات نیا ゅیدا-

 !؟یدヱن یمگه نم گهی+عصゅ قヱرت داده د

 هゅاا آره-

 از کنゅرمヱن رد شد ヱ بゅ خنده گヘت یمゅه

 شヱ خゅلشیشゆ تヱلدت ب-



 بشュ؟! ゅلشیخیکه ب دュی+مگه بヰش چسب

د..هر دヱتゅ به هュ بヱ یلبゅسشヱن شب ゅریヱ سゅم ゅریکه گヘتュ..سゅت ヱینگゅه به پسرا کردュ..کゅم هیبゅا انداخت..دヱبゅره  یا شヱنه
 دهیپヱش یヱ شヱヤار مشک یسヱرمه ا راهنیپ یهゅ  ュکヱیبヱدن..د دهیپヱش دیکمرنگ ヱ شヱヤار سヘ یآسمヱن یآب راهنیپ ی

ゅپ ュانداخت ヱد..سرمヱیکه  نییبヱヰ دیآهنگ ز یصداゅ ヱا که سゅب ュبرد ヱه به دل نیشد..سرمゅنگ ベヱذ ゅدل یم یب ヱ یکرد  ヱ
ه سرュ زد ب یکیحرف  نی..بバد اヱبهیمغزشヱن مバ نゅیا یبヱゅرش براتヱن سخت بゅشه ヱل دیبゅز کرد شゅ ششヱیدست زد ヱ ن

ヱس..ュش کردゅد نینگヱب 

 +بヤند گヘتュ؟

 یکن یم یچ غヤط یدار دュیخヱدュ غヰم رینخ-

 ؟یری+فゅلگ

 نュیبیآره..خヱاهر طゅلت بده ب-

 مختヤف رヱش بヱد یهゅ ینیریرد شد..شظرف ヱا یبゅ  یگヘته بヱد خندュ گرفته بヱد..مゅه رایفゅلگ یجمヤشヱ شب نیا

 ن؟یدرست کرد ی+ک

 رヱن؟یب ュیریمゅ از خヱنه م یتヱ فک کرد-

 شمゅ؟ یバنی+

ヱسرش ヱس ュمحک ヱ ュند شدヤن داد..بヱیتکヱدل ن..ュت یبغل کردヘاعتراض گ ゅب 

-ヱت..... نیسゅک 

ヱن نیس ヱلت زار مهیحرفشゅح ゅب ヱ ره گذاشتゅت یکヘگ 

 بヱد بغュヤ کرد ゅدمヱنیتヱلدشヱ  نکهیبخدا ヱاسه ا-

 بゅ خنده گヘت ゅریمتヘکر سرشヱ تکヱن داد..سゅت یدل

 دیبیعج یヤیヱاقゅバ که شمゅهゅ خ-

ヱنه ا نیسヱا انداخت.. یشゅیبヱヰ ی バیدیآهنگ از احمد س ヱمد که سヱقر  نیا ゅنجヱهم ヱ کنترل کنه ヱدشヱنست خヱنت
 قر دادن ヱ نشستن.. ی نیتゅバرف کرد بゅ سヱ یرنیبه بچه هゅ ش نکهیبバد ا یداد..مゅه

 بکن...جヱن من یکゅر هی کنュیخヱاهششش م ゅید-

 کرد ヱ گヘت یاخم

 ...نیکنیمن اگه بدヱنュ شمゅهゅ چرا انقدر جヱن من جヱن من م-

 بゅز گヘتュ شیبゅا انداختヱ ュ بゅ ن یا شヱنه

 ュゅ؟یب-

 بゅزュ انداخت ヱ گヘت شیبه ن ینگゅه ュین

 شهیم یچ نュیبب دیبゅ دヱنュینم-

ヱمゅبرچ زیر چش ゆل ヱ ュیکردュد ュتヘگ ヱ 

 ...ヱهدای...ژヱن من...تヱیゅکヱئید-

ュمن...سر ه ュن چندشش شد هヱق عیا ゅفهیبゅ ュتヘجمع شده گ 



 ..ییی...اکنهیمجبヱر م زای...آدュ رヱ به چه چگهی...قبヱل کن دゅکヱید یریدرد نگ یا-

 ヱ گヘت دیخند

 ゅرュ؟یکنュ تヱرヱ ب ردنیجヱنتヱن رヱ ب ییاヱن دا-

ュزد ュتヘگ ヱ ュنヱبه گ 

 تヱ... زیپشت م نュیشی...اصن مگهید ュゅی..بچمヱヱヱ..نگヱヱヱ...بزار بゅدیچطヱر دلت م-

 ヱ گヘت دیخند دヱبゅره

-ヱر ュ؟یبش زیم یمنュن 

 ؟ینیبش یکنیヱقت م یک گهی...دیپریاヱن طرف م نطرفیا یچ نヱヰیچرا خヱヱ..تヱ که ع-

 کرد ヱ بゅاخره گヘت یگرفت ヱ هヱف شヱیشヱنیعرベ پ یالک

 ...کنュی...خヱدュ کゅرااتヱ درست مゅیتヱ هュ ب ゅدیم ゅنゅیکه دا ییزامنヱ تヱ...همヱن رヱ یکشت-

ゅز ج شین بゅغیب ヘیخヘیکش یュد ュتヘگ ヱ 

 ...کردمتیمゅچ آبدار م هیヱ گرنه  یکه نゅمحرم فیح-

...منュ دヱس داشتュ برュ...اانゅ ュکヱیسر کاس د کردیم فیداشت ک شヱバریب یی...داششیヱ سرشヱ تکヱن داد...اخ دیخند
 رヱ خر کنュ که مヱفق هュ شدゅ ...ュکヱیاヱمدュ د

ゅن ن بヱج شیهمヱسمت خر ュدゅراه افت ュزゅش یبゅار مヱگرمه...س ヱ دهヱا آلヱه...به به چقد هゅیدانشگュن  ヱزشゅگ ヱ ュشد
...ュگرفت 

ュنヱکاس دار ج ゅشه...مゅن بگه که پس فردا که سه شنبه بヱیبراتュ  ゅد جد هیبゅر نیکه ا دیاستゅته کヘداش یچند ه ヱ ته
ヱن خヱنه که عشقم ュیدارن...بヤバه...بر ゅزیداداشمヱن ن نیهゅ هュ بゅهゅمヱن هستن ヱ به ا یی...چند تゅ از سゅل بゅاゅدینتヱنسته ب

چند تゅ پسر بچه که دستشヱن  ヱヰیبヱدュ که  سゅدهیپشت چراパ قرمز ヱا نヱنز سヱت...匣گمゅیرヱ م ュیغذا درست کرده...دل
ゅسヱ د ر لیپر ازヱش بヱاسه فرヱختنی ゅبه گل ه...ヱنیکیدست  یتヱکه ب ش ュصداش کرد ヱ ュه کردゅدینگゅرس ゅدی...ت  ゅهیب 

 در اヱردヱ ュ به سمتش گرفتヱ ュ گヘتュヘ ュیرヱ از تヱ ک یتヱمن 1 یژست

 هヱ ュاسه خヱدت... شیهمه رヱ بده...بق-

 نگュゅ کرد ヱ گヘت پヱکر

 هزار تヱمنه... ۱ یامゅ دヱنه ا دیببخش-

ゅک آقヱیپュمن 1 عسری...�دヱیت ヱヱ...زゅگ ヱر ュگذاشت ヱر ュゅپ ヱ ュانداخت ヱف... دی...اصن ر.ییرヱヱرفت...پ ュヰب 

ュرفت バدر جم ヱ نهヱیخ ゆاد ゅده بゅバال ベヱف ヱ نهゅستヱد勦 
 ヱ منュ رفتュ حمュヱ که ممヱش بشュ ...ュیخヱرد غذا

****** 

 دبه هゅ بゅا... یدヱستゅن گرام-

 ی...چه بچه هヱゅゅردュینشسته بヱدヱ ュ ادا در م کゅヱید زیم یヱ دخترا بゅزュ خヱدشヱن رヱ چ.س کردن...رヱ دنیخند پسرا
ゅدا یا هیپ ヱ ゅヰداره...م ュنهیبه د یه ییهヱヱ زゅغره م یب ュچش ュゅل رفتنیهヱقت ب ییدا گهید یゅنست طヱرهینتゅ  مدヱا ヱ

 زدヱ ュ ضرゆ گرفتュ زیکنゅرュ...دستゅمヱ به بدنه م

-ヱ...نهヱداغ ュبゅزایاعصヱینュت ヱヱヱک匣 



 کヱヱ... تュیخدااا...بヤک اند ヱا ゅنیدارن م نゅیمヱشヱل

ヱرکヱک..ヱی..ک ..ヱر لبتヱد..ヱد..ヱد...ヱمگه ت 

 ..زننیヱ تق تق...دارن در م زننیاヱنゅ بزن که همه م از

ه ک یی...از اヱنجゅخヱندュی...منュ بゅهゅش ضرゆ گرفته بヱدヱ ュ مشیاز پسرا بヤند شد ヱ شرヱع کرد خヱندن بق یکی ヱヰی
ゅشヱیزیت یگ ュدار匐...صدای ゅشن ییقدم ヱیرュکش ییکه مثه خر دا د ヱیرュکت  یسمت صندل دゅس ュن...پسرا هヱمゅه

ヱ پر از خنده  ュیکردیرヱ نگゅه م ستゅمヱند یسر ヱ صدا یヱ مゅヰ هュ ب ییبゅهュ حرف زدن...من ヱ دا ینشستن ヱ الک
 ...ュیبヱد

ژヱヱヱن...چه  یردュ...ارヱ نگゅه ک ゅکヱیتق ヱ بバدش بゅز شدن در اヱمد...همه بヤند شدن ヱ منュ بゅ ذベヱ بヤند شدヱ ュ د یصدا
ه که بゅش ゅدتیحرفゅ رヱ ヱلش...تヱ  نای حゅا匣گヘتュ ی...چزیممヱش شده...کت شヱヤارت تヱ خゅرپゅشنه ننه بزرگ جد کゅمب

ヱ بバدュ دستゅشヱ تヱ هュ قاゆ  زیچرمشヱ گذاشت رヱ م فیژذاゆ اヱمد نشست ヱ ک یゅکヱید نیاقゅ ا یچیبゅبゅ...ه یعشق..ا
خヱدشヱ  یبゅز کردヱ ュ چشمک زدュ که خندش گرفت..ヱل شمヱیمن ثゅبت مヱند...ن یبه هممヱن انداخت ヱ رヱ یکرد ヱ نگゅه
 گヘت یکرد ヱ جد یاخم مچهیجمع کرد ヱ ن

 ...ریساュ..صبحتヱن بخ-

 ゅدی من از..�کجゅش ترس داره نی...نゅمヱس؟...اترسن؟یم ゅکヱیاز د نゅی...اان اکننیهمه شق نشستن ヱ نگゅهش م دュید
 勦کنュیم سیاخمش شヱヤارمヱ خ دنی...فقط دارュ از درنیبگ
به من انداخت ヱ  ی...نگゅهゅیヱ کتش رヱ در اヱرد...ژヱヱن عضاتت تヱ حヤق دا سゅدیجذبه داره...بヤند شد ヱا یヤیخ ییخدا
 گヘت

-ヱر دانشجヰبزرگم ュヱنゅاز ا دیجد یخ ヱ در ب نیهستن ヱطرح شنبه ر ゅهゅمدن...شمヱته اヘریهゅیبب نیュریچ نゅنیکرد ک.. 

...خュ صد سمت ュی...ته کاس بヱددیخند ندفバهیبゅز کردュ که ا شمヱیهュ اヱمد سمت مゅ...دヱبゅره ن ゅکヱیمشغヱل شدن ヱ د همه
 من ヱ گヘت

 دارュ ازتゅاا... یゅدیبکش...انتظゅر ز دヱنهی...خヱدت نی...اندازه هゅرヱ ببゅرهیجヱنت بگヱ طرح اヱلش رヱ درب ییبه دا-

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 اュ... یزیچ هی ریچششュ...فقط من درگ-

 داد ヱ گヘت شیشヱنیبه پ ینیچ

 ؟یزیچه چ-

 ؟یسن استゅد نیبゅ ا یتヱ چطヱر نکهیا-

 زد ヱ گヘت قشیبه شق یا ضربه

 مغز خヱاهر من...مغز...هヱش...استバداد...-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

- ュبده من ヱتゅنه هヱا...هندゅپشت دره... هیخب ュانت هヱ ゅتヱد...ュرヱچ بخゅق 

 گヘت ینゅزک یهゅ بゅ صدا یدختر عمヤ نیاز ا یکیヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند

 اسسستゅاااد...-

 لゆ گヘت ریصヱرتش رヱ جمع کرد ヱ ز ゅکヱید



 خرت پس افتゅاااد...-

ヱمゅخند لب ヱاز تヱ ュیجمع کردュنین یی..دادヱت یشگヘگ ヱ گرفت ュヱヤヰاز پ 

-ヱヱヱرپر یهヱت؟یم ی...چدهیヘگ 

 نشستヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 اヱن دختره بخヱرتمヱن... دهیاندازه هゅش بکشュ...بدヱ بده ヱ گرنه م یکه از رヱ یگヘت طرح اヱلت رヱ بュヰ بد-

 یزیچ هیفکر کردヱ ュ بゅ ذベヱ  یبه طرحش کردュ...کم یشدヱ ュ نگゅه یکゅغذ در اヱرد...جد هی ヘشیکرد ヱ از تヱ ک یشیا
 ...دنیاヱمد تヱ ذهنュ...فヱرا شرヱع کردュ به کゅر کردن ヱ کش

 ...بゅ ذベヱسゅدیاヱمد جヱ ヱヤ کنゅرヱ ュا یمゅنکن یヤیجヱヤ...خ ゅدیکردュ که باشゅره  ゅکヱیヱ به د دュی...دستゅمヱ کشیاز خستگ
 چゅکヱند ヱ گヘت شیطرحمヱ نشヱنش دادュ که ن

داره که اشکゅل  رادیخゆヱ بヱد...فقط چند تゅ ا یヤی...ヱاسه طرح اヱلت خکنهیتヱ مغزت خゆヱ کゅر م نکهیخゆ مثل ا-
 نداره...

ゅد ییاخر کاس به دا تゅدش راه افتバب ヱ ュیکمک کردュ  ュنه...سر راه هヱ4سمت خ ヱندゅس ゅیدیدبش خر چیتュ رفت ヱیュ ...ヱت 

******* 

بゅا که  دュی...دمゅغمヱ کشیبرات که پر پر شد رュیبم ヱای...�خヱدتی خر...�براااات...عرررر رممュیبم یالヰヰヰヰ یا
 کردュ... یحسゅب نیف هیدستمゅل گرفت جュヱヤ...ازش گرفتヱ ュ  هی یدل

ゆیم خュنヱل نیدار دヱی...دارنیریمیم یاز فضュ یفュヤ ینیبیمュ... 

ゅقط س یاز هست یالヰ ی...اکنهیم یدヱست ندارュ...دختره دارع خヱدکش گهیبه دختره گヘت د شヱバریپسره خر نュヰヘ ب نیا
 غیییپسره به گ.ه خヱردن افتゅده...ج کننی...عバع دヱستゅن از اتベゅ فرمゅن اشゅره میبخヱر یجکヱز نیبه زم الヰی..�یش

 ヱ دست ヱ هヱヱヱرا...

ゅیصدا ب ュتヘند گヤب 

-....ヱヱヱヱヱبزززن دست قشنگه ر 

 کرده بヱد ヱ کیتمیر غゅشヱیج نゅی...دلدادیهュ قر م یی...دازدیدست م نیزد...منュ سヱت زدュ...مゅه شヱیقヱヰه ا غیکه ج نゅیدل
دفバه در زده شد...بゅ همヱن سヱت رفتュ سمت در ヱ شゅل رヱ انداختュ رヱ سرュ...در  هی...کردュیم شیمنュ بゅ سヱتュ همراه

ه هュ زنヱن غی...جدنیکشی...سヱت مزدنیتヱ...دست م ختنیヱ چل ر خلگرヱه  هیヱ  ヱاریشدュ به د دهیرヱ که بゅز کردュ چسب
ヱت س ゅکヱی...ددیکشیزنヱنه م غیج نیمسヱمد ヱسط حゅل...کゅم زیقر ر ゅری...سゅتکردュمی نگゅهشヱن تバجゆ ب匣...ゅزدنیم
 ...کردュی...بゅ تバجゆ نگゅهشヱن مزدیهュ دست م ゅری...سゅمزدیم

هュ  یヱ کس ュیヱردیدر م یبゅز ヱヱنهیヱ خنده د ی...بゅ شヱخュیبゅ خنده شرヱع کرد دست زدن...هممヱن راه افتゅد ییدا ヱヰی
 ...دنیخند ュیヱ شرヱع کرد نیヱسط حゅل رヱ زم ュیهمه نشست ュیخسته شد گهید ینبヱد...ヱقت ュヤیحヱاسش به ف

 اヱمدن؟...بゅ خنده رヱ به پسرا گヘتュ ییヱヰی یچطヱر نゅیا

 ن؟یکرد ینطヱریشمゅهゅچرا ا-

 گヘت زدیکه هنヱز نヘس نヘس م ゅریسゅت

 ...ュیش کیشر ゅتヱنیتヱ شゅد ュیمゅهュ اヱمد هیطرف عرヱس نیا ュیدیخゆ د-

 گヘت ヱヰی ゅریکه سゅم ュیدیخند دヱبゅره

 ن؟یکردیاヱنکゅرا رヱ م نیاصن چرا داشت-



 خゅرヱندヱ ュ گヘتュ مヱیشヱنیپ

 ...ュیخヱردن پسره خヱشحゅل شده بヱد زیفکر کنュ از چ-

شد  ی...چکردیهゅ نگュゅ م یکه سرخ سرخ شده بヱد مثه سکته ا نゅیچゅヰر تゅ پسرا چشゅشヱن گشゅد شد...ヱا چشヱنه...دل ヱヰی
 مگه؟

 گヘت ییدا ヱヰی

 ...گهیخヱردن رヱ م یپ ینヰヰヰه...اヱن نه...شمゅ...اه بゅبゅ پ یヱا-

 نیبヱد من گヘتュ...پسرا ヱ مゅه یچ نیخدا منヱ آゆ کن...اخه ا یداددددヱ...ュا یدهشتنゅک یخゅک بر سرュ...چه سヱت یヱااااا
شゆ  01ربع به  هیرヱ...به سゅعت نگゅه کردュ... شゅتヱنین نی...ببندنیرヱ فゅضاゆ بخند یخنده...ا ریغش غش زدن ز

 بヤند گヘتュ یبヱد...پヱヱヱف...بゅ صدا

 بヱد... یاشتبゅه لپ هیبヱゅ... هید نیببند-

 بゅ خنده بヤند گヘت ゅریسゅم

 ...آخ مردゅ...ュدتヱنهیجヘنگ رゅ  ヱسریبچه هゅ... یヱا -

ヱدشヱیپرت کرد بغل د خヱکゅی...دヱکゅ ش ヱگذاشت ر ヱسرش ュم مکیهゅریسゅ هر هر زد ز ヱگرفته  ری ュخند ュدمヱخنده...خ
 چپ چپ نگゅهشヱن کردュ... ی...ヱلردュیمیبヱد ヱ داشتュ م

 گヘت دهیبر دهیخنده ヱ بر ریزد ز یمゅنند غیبヤند ヱ ج یبゅ صدا ヱヰی نゅیدل

 ...نیپヱکیبگュ براتヱن...ヱاخ خدا م نヱیا نیبزار یヱااا-

ゅب ュتヘگ ュاخ 

 ...یکن یبゅ سرت خدافظ دیبゅ گهید یبگ یدل-

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 تヱ هュ ببند ヱ گヱش بده... کنュیم فیبヱゅ...من که تバر ュینیب نیشیب-

دن کر فیگشゅد دستゅشヱ بゅز کرد ヱ بゅ آヱ ゆ تゆゅ شرヱع کرد تバر شیبゅ ن ینشستュ...دل نهیکردヱ ュ دست به س یاخم
 شمヱنیخゅطره چند سゅل پ

 00کاس... ュیرفتیم ∵حゅلش بد بヱد ヱ خسته بヱد...سゅعت  نی...سュヱیگشتیاز کاس زبゅنمヱن برم ュیرヱز...داشت هی-
 هیکه  ュیترفیرヱ م ゅدهیتヱ پ ュیبヱد...داشت یمرغ زیاعصゅبش چ نیگرュ...آقゅ ا ی...تゅبستヱن هュ بヱد ヱ هヱا حسゅبュیگشتیبرم
انداختن که اヱلش سゅکت  کهیاヱمد...شرヱع کرد ت رュヱهゅ بヱدن کنゅرمヱن آ یجヱجه فヱکヤ نیکه تヱش از ا نیمゅش
 طヱر ادامه دادن که... نی...همュیبヱد

...اヱنゅ هュ نگゅهمヱن ゅنヱیجر دヱنستنینم یヱ مゅه یی...منュ خندュ بヤند شده بヱد...دانیپخش شد زم دیکه رس نجゅشیا به
 سرفه کرد ヱ گヘت ی...دلکردنیم

رヱ  نیسゅ ヱفهی...پسرا بدبخت قدییدヱیヱ م زدیم غیپسرا ج نیسمت مゅش دیزد بゅا ヱ دヱ نゅشヱیآست نیسヱ دュید ヱヰی-
ゅرヱ هュ زده بヱد بゅا ヱ ه نیاز ヱ بسته بヱد...آست ヱنیدر م یکیヱ دکمه هゅش  رヱنی...مヱهゅش از مقバنش زده بヱد بدنید
 یه ...اヱنュکردنیرヱ نگゅه م نیヱ در ヱ قヘل کرد بゅ ترس سヱ هゅ رヱ داد بゅا شهی...پسرا شزدیم غیسمتشヱن ヱ ج دییدヱیم
 نیسヱ از جゅ کنده شد ヱ نشヱنیمゅش ヱヰی...نیسゅ ヱفهیبヱدュ از ق دهی...خヱدمュ ترسنشヱنیمゅش شهیبه ش کヱبヱندیヱ م زدیم غیج

ه حゅلش ک قゅبュヰ کرد ヱ راه افتゅد...منュ دنبゅلش...آ ینگゅه برزخ هی نیهゅ فرار کردن...سヱ چゅرهی...بدیکش غیپشت هュ ج
 ...نیکه نگ ュیدیخゆヱ شد اتقدر خند

ヱ هュ کヱسن مبل ر ゅنゅی...داヱاریبه در ヱ د کヱبヱندیخヱدشヱ م یبヤند شده بヱد ヱ ه ゅریاز خنده...سゅت زدنیگゅز م نヱیزم پسرا
...خゆ خسته بヱدュ...اヱنゅ هュ اعصゅبمヱ دュیخندیافتゅده بヱدヱ ュ م نی...من خヱدュ کف زمزدیبرداشته بヱد ヱ تゅ حヤقش گゅز م



خنده  نکهیبゅحゅل شده بヱد...بバد از ا یヤیخ نゅیخゆ از زبヱن دل یヱ داد کردュ که برن...ヱل غیبヱدن بュヰ...منュ ج ختهیر
به پسرا  یشد...نگゅه ریュ اヱه اヱه د...به سゅعت نگゅه کردゅدیتゅ حゅلمヱن جゅ ب ュیپゅرچ آゆ خヱرد هی یهゅشヱن بند اヱمد نヘر

ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ...ュیخヱنه هゅتヱن فردا دانشگゅه دار نیبر نیجمع کن-

 کヱبヱند تヱ سرش ヱ گヘت ゅریسゅم

 ...ュیکه فردا نヤヘه ا نیپゅش-

 ...ュیدیرヱ تختゅمヱن ヱ کپ ュی....پسرا که رفتن همه افتゅدヱヱنسی...دヱااا

ベک بر ヱ ュزد ヱیلبمヱمヘ خ...ュیبرداشتヤسیر یヤب ک ュنیرفتヱاست در بسته بشه ... رヱخ ゅت...ュر شدヱنسゅار آسヱس ヱیدست هی 
ヱヤیچشم یجヱم شゅز شد...کゅب ヱ ا نیگرفتヱ رゅکن ヱ ュکرد ュد...ساヱیبュدゅمسゅت نی...کゅدش سバب...ヱمد تヱریاゅ د اバب ヱ ュنヱز ا
ヱ  ヱاریه دزده بヱدن ب هیتک ゅلیخیاヱنゅ ب یヱ چشュ غره رفتュ براشヱن...ヱل نهیآ هب دュیکه...چسب نجゅیا شュی...بゅبゅ له مゅریسゅم

را نداشتن...دخت یبه منュ کゅر رヱنیب ختنیهمشヱن ر سゅدیآسゅنسヱر ヱا یヱقت شヱバرایヱاسه خヱدشヱن تヱ هپرヱت بヱدن...ب
 ヱ ارュヱ گヘتゅ ュری...رفتュ پشت سゅمدュیگرخ دュیرヱ که د

 .تヱرヱ نخヱرن.. کنュیم یکゅر هیمنヱ نخヱرن منュ  نゅیکه ا یکن یکゅر هی..اگه یسゅم نیبب-

 سمتヱ ュ گヘت برگشت

 منヱ چرا بخヱرن؟-

-ヱヤا یاخه جヱ دیمنゅیس... 

ه بچه اヱنヱر تر بゅز کردヱ ュ رヱ ب ゅبヱنیتゅ دヱتゅ خ شمヱیヱ ن دュیکش قی...نヘس عمشヱバرریکنゅر ヱ رفت عقゆ...ب دیکش سربع
ュتヘگ ゅه 

ار ヱ سヱ نیتヱجه بゅش یب گرانید یاヱمدنゅ ری...به ددیヱ شゅد بゅش نی...رヱزتヱن رヱ اغゅز کننینبゅش یزیچ چینگران ه-
مゅ هュ  یشدن...بچه هゅ نشヱنیکردن ヱ سヱار مゅش یヱ کمربندمヱ بستュ...پسرا تک خند نیتヱ مゅش دュیپر عی...سرュیبر نیش

اヱمدュ تゅ چشتヱن  ریبゅر من د هی نیاヱمد رید شمゅهゅ نヰنهیحゅا...ا هیسヱار شدن ヱ بゅ حرص نگュゅ کردن...خゆ چ
ان د ュیریم ュیヱ اانュ دار ュیکاس دار دهیرヱشن کردヱ ュ راه افتゅدュ...امرヱز بゅ همヱن استゅد جد نヱیمゅش ゅلیخیدراد...ヱاا...ب

ゅدت ع بهرヱ  نゅی...دست دلュیشد ゅدهیپ یپゅرک کردヱ ュ چゅヰرنヘر نمヱیمゅش ュیدیرس ヱقتی"...�گهیجヱنممュ..."دانشگゅهヱ م
در  ی...مقنバمヱ صゅف کردヱ ュ از راهرヱ رد شدュ...جヱヤشهیکاس شرヱع م گهید ی قهیدق ュ...1یگرفتヱ ュ راه افتゅد شهیهم

 خヱنس...ارュヱ رفتュ تヱ ヱ بچه هゅ دنبゅلヱヱ ...ュنهیبゅزش کردュ...اヱف چه خبررره...د قینヘس عم هیヱ بゅ  سゅدュیکاس ヱا

 کゅریچ نجゅیا نゅیگرヱه آشنゅ افتゅد...چشュゅ شد قد دヱتゅ تخュ مرパ دヱ زرده...ا هیکه چشمュ به  گشتュینشستن م یجゅ دنبゅل
 ュگヘت اخュ بヱ ゅ سمتشヱن رفت匣...ュشدュ ری...اصن مگه رشتشヱن مثل مゅس؟...چرا پنヱヰن کردن؟...ヱاقゅバ درگکنن؟یم

 ن؟یکنیم کゅریچ نجゅیشمゅهゅ ا-

 نشست ヱ گヘت نهیدست به س ゅریسゅت

 ...ュیبゅ اجゅزتヱن دانشجヱ هست -

 مثل من گヘت یبゅ تバجب نゅیدل

 ...ه؟یمگه رشتتヱن مバمゅر-

 گヘت نیکه کゅم دュیکヱ؟...سヱالمヱ بヤند پرس ゅکヱیسر تکヱن دادن..د شヱنییسه تゅ هر

 ...کنهیهュ م سیدر کنゅرش تدر ゅکヱی...دュیریگیرヱ م سゅنسمヱنیفベヱ ل ュی...مゅهゅ دارکنهیم سیتدر گهیاヱن د-

 مゅن؟... یهمکاس نゅی...اュیشヱکه شده بヱد ی...حسゅبュیبヱد نشست یخゅل فیرد هیپشتشヱن که  یحرف چیه بدヱن



ゅد تヱکت بゅن سヱد هممゅمدن استヱیاュ ヱ ز شدゅار سرمه ا هی...در بヱヤش ヱ کت ゅیمرد اغر اغر ب ヘات سヱکر ヱدی  ヱ
ه چ ریگ دュیشرヱع کرد درس دادن تゅزه فヰم ی...ヱقتزشیرヱشن ヱارد شد...بゅ سر ساュ کرد ヱ نشست پشت م یسرمه ا

شدュ رヱ  رヱ گヘت ヱلヱ دیخسته نبゅش ی...ヱقتヱمدیدر ن کュیج...تゅ اخر کاس رهیگیپゅچه م ی...از اヱنゅ کゅ مثه چュیافتゅد یکس
 انقدر جزヱه نヱشتュ... دュی...اخ خدا پヱکنゅیدل

ベک بر ヱ ュزد ヱیلبمヱمヘ خ...ュیبرداشتヤسیر یヤب ک ュنیرفتヱاست در بسته بشه ... رヱخ ゅت...ュر شدヱنسゅار آسヱس ヱیدست هی 
ヱヤیچشم یجヱم شゅز شد...کゅب ヱ ا نیگرفتヱ رゅکن ヱ ュکرد ュد...ساヱیبュدゅمسゅت نی...کゅدش سバب...ヱمد تヱریاゅ د اバب ヱ ュنヱز ا
ヱ  ヱاریه دزده بヱدن ب هیتک ゅلیخیاヱنゅ ب یヱ چشュ غره رفتュ براشヱن...ヱل نهیآ هب دュیکه...چسب نجゅیا شュی...بゅبゅ له مゅریسゅم

را نداشتن...دخت یبه منュ کゅر رヱنیب ختنیهمشヱن ر سゅدیآسゅنسヱر ヱا یヱقت شヱバرایヱاسه خヱدشヱن تヱ هپرヱت بヱدن...ب
 ヱ ارュヱ گヘتゅ ュری...رفتュ پشت سゅمدュیگرخ دュیرヱ که د

 تヱرヱ نخヱرن... کنュیم یکゅر هیمنヱ نخヱرن منュ  نゅیکه ا یکن یکゅر هی..اگه یسゅم نیبب-

 سمتヱ ュ گヘت برگشت

 منヱ چرا بخヱرن؟-

-ヱヤا یاخه جヱ دیمنゅیس... 

ه بچه اヱنヱر تر بゅز کردヱ ュ رヱ ب ゅبヱنیتゅ دヱتゅ خ مヱشیヱ ن دュیکش قی...نヘس عمشヱバرریکنゅر ヱ رفت عقゆ...ب دیکش سربع
ュتヘگ ゅه 

ار ヱ سヱ نیتヱجه بゅش یب گرانید یاヱمدنゅ ری...به ددیヱ شゅد بゅش نی...رヱزتヱن رヱ اغゅز کننینبゅش یزیچ چینگران ه-
مゅ هュ  یشدن...بچه هゅ نشヱنیکردن ヱ سヱار مゅش یヱ کمربندمヱ بستュ...پسرا تک خند نیتヱ مゅش دュیپر عی...سرュیبر نیش

اヱمدュ تゅ چشتヱن  ریبゅر من د هی نیاヱمد رید شمゅهゅ نヰنهیحゅا...ا هیسヱار شدن ヱ بゅ حرص نگュゅ کردن...خゆ چ
ان د ュیریم ュیヱ اانュ دار ュیکاس دار دهیرヱشن کردヱ ュ راه افتゅدュ...امرヱز بゅ همヱن استゅد جد نヱیمゅش ゅلیخیدراد...ヱاا...ب

ゅدت ع بهرヱ  نゅی...دست دلュیشد ゅدهیپ یپゅرک کردヱ ュ چゅヰرنヘر نمヱیمゅش ュیدیرس ی"...ヱقت�گهیجヱنممュ..."دانشگゅهヱ م
در  ی...مقنバمヱ صゅف کردヱ ュ از راهرヱ رد شدュ...جヱヤشهیکاس شرヱع م گهید ی قهیدق ュ...1یگرفتヱ ュ راه افتゅد شهیهم

 خヱنس...ارュヱ رفتュ تヱ ヱ بچه هゅ دنبゅلヱヱ ...ュنهیبゅزش کردュ...اヱف چه خبررره...د قینヘس عم هیヱ بゅ  سゅدュیکاس ヱا

 کゅریچ نجゅیا نゅیگرヱه آشنゅ افتゅد...چشュゅ شد قد دヱتゅ تخュ مرパ دヱ زرده...ا هیکه چشمュ به  گشتュینشستن م یجゅ دنبゅل
 ュگヘت اخュ بヱ ゅ سمتشヱن رفت匣...ュشدュ ری...اصن مگه رشتشヱن مثل مゅس؟...چرا پنヱヰن کردن؟...ヱاقゅバ درگکنن؟یم

 ن؟یکنیم کゅریچ ゅنجیشمゅهゅ ا-

 نشست ヱ گヘت نهیدست به س ゅریسゅت

 ...ュیبゅ اجゅزتヱن دانشجヱ هست -

 مثل من گヘت یبゅ تバجب نゅیدل

 ...ه؟یمگه رشتتヱن مバمゅر-

 گヘت نیکه کゅم دュیکヱ؟...سヱالمヱ بヤند پرس ゅکヱیسر تکヱن دادن..د شヱنییسه تゅ هر

 ...کنهیهュ م سیدر کنゅرش تدر ゅکヱی...دュیریگیرヱ م سゅنسمヱنیفベヱ ل ュی...مゅهゅ دارکنهیم سیتدر گهیاヱن د-

 مゅن؟... یهمکاس نゅی...اュیشヱکه شده بヱد ی...حسゅبュیبヱد نشست یخゅل فیرد هیپشتشヱن که  یحرف چیه بدヱن

ゅد تヱکت بゅن سヱد هممゅمدن استヱیاュ ヱ ز شدゅار سرمه ا هی...در بヱヤش ヱ کت ゅیمرد اغر اغر ب ヘات سヱکر ヱدی  ヱ
ه چ ریگ دュیشرヱع کرد درس دادن تゅزه فヰم ی...ヱقتزشیرヱشن ヱارد شد...بゅ سر ساュ کرد ヱ نشست پشت م یسرمه ا

شدュ رヱ  رヱ گヘت ヱلヱ دیخسته نبゅش ی...ヱقتヱمدیدر ن کュیج...تゅ اخر کاس رهیگیپゅچه م ی...از اヱنゅ کゅ مثه چュیافتゅد یکس
 انقدر جزヱه نヱشتュ... دュی...اخ خدا پヱکنゅیدل



 ...ュیپسرا بヤند شدن که برن...مゅهュ پゅشد رヱنیرفت ب یヱقت

...اヱا خゅک عゅلュ...مゅ حヱاسمヱن نبヱد دنبゅل ュیسゅدیپسرا ヱا نیمゅش یجュ ヱヤیدیکه د ュیزدیبゅ هュ حرف م ュیطヱر داشت نیهم
ヱ بゅ  نیداده بヱد به مゅش هیتک نهیهュ دست به س ゅری...سゅتکردینگゅهュ م یخゅص دایبゅ لبخند شد ゅری...سゅمュیراه افتゅد نゅیا
 به مقنュバ ی...دستکردیطヱر نگゅهمヱن م نهمی...匣پヱکر یبه آقゅ رヱفههュ که کا مバ نی...کゅمکردینگゅهمヱن م طنتیش
 ヱ گヘتュ دュیکش

 ...بゅ اجゅزتヱن...ュیهヰه..اヱااا...اشتبゅه اヱمد-

 حرکت کردュ که دخترا هュ اヱمدن دنبゅلュ... عیسر

 برگشتュ...�هゅاااان یدار کゅریکه بچه هゅ کヱبヱندن تヱ سرヱ...ュاااا بゅ من چ دュیکش یپヱف بヤند ュینشست نیمゅش یتヱ یヱقت
 گヘتヱ ュ سمتشヱن

 ゅ跚یعنتر برق هیفゅزتヱن چ-
 کرد ヱ رヱ هヱا دستゅشヱ بست تکヱن تکヱنش داد ヱ گヘت یشیا نゅیدل

 فゅزززュ نヱヱヱヱله...-

 ...خヱندیヱ آヱاز م کردیاヱنطرف م نطرفای سゅعت پゅندヱل مثه دستشヱ...�کنهیم ینطヱریخل شده...چرا ا نیا ییییヱا

 ...یییی...جゅسسست تراست میییییجゅاااسسست اヱヱヱヱ م-

ゅم تヰیفュب د...ヱゅز آهنگ بゅف ヱرفته ت...ヱت ュکرد ヱمゅع از چه قراره چشヱضヱلیخیمゅ شゅم ヱ ュیشدヱز  نヱامر...ュشن کردヱر
سرکاس  دیهنヱز بゅ نیヱ گرنه فکر کن ュیکرد ینطヱری...خゆヱ شد اュیکاس داشت دیجゅ ヱゅرヱی نیفقط بゅ ا

 در یبゅز ヱヱنهیآヱ ゆ آتش...د ュیبヱد...بر ده...دلヱ ュاسه تヰران تنگ شسゅدュیپゅرک ヱ ヱا هی سمت رفتュ卻...ュیشستیم
 نشستヱ ュ بغ کرده حヱضشヱ نگゅه کردュ... مکتین هی رヱی ヱ پゅرک تヱ رفتュ حرص بゅ...�...عررررュیゅریب

 تヱ ヱفتゅدی...شتヤق مزدیبゅا...ヱاسه خヱدش شゅد ヱ خرュ دヱر م رفتیم یفヱاره داشت ه هیشヱر برده چقدر بゅحゅله... مرده
 یヤیشدمممュ...شدت پرتゅبش خ سسسی...خغیییی...جنییثゅبت مヱند...بバدش زرت افتゅد پヱヰ ゅیحヱض...دヱبゅره رفت بゅا...

 ゅد...تヱا بゅا م ∵،۱بゅل مرفتیمتر بヱ دشバد خ ی...هرکشدی...بヱب ゅنجヱد...ا سیاヱیشده ب  ゅفت..بゅヘش ゆن آヱا ヱتف ت
رヱ  گهیهمد ییヱ دا نی..مゅهدیخندیدستゅشヱ گرفته بヱد به زانヱش ヱ م نゅیبرگشتュ سمتشヱن...دل یخنده دخترا حرص یصدا

ヱر ヱ دنヱم یبغل کرده ب ュنه هヱی...عصبدنیخندیش ュتヘگ 

 خヱنه... ュیبر نی...گمشنیفヱارهه بخند نیرヱ هم-

 رفتュ... نیヱ دنبゅل مゅش شیافتゅدュ سمت ヱرヱد راه

 دヱبゅره آヱاز خヱندن... سゅدュیراس رفتュ حمヱ ヱ ュヱا هیخヱنه  ュیدیرس یヱقت

 دی...من از فکرت رهゅ بゅشュ...تヱヱヱヱ لبゅت قند ヱ نبゅته...شゅیییزاریلحظه نم هی...که ییییتヱヱヱヱヱ انقد جゅذبヰヰه دار-
ゅش...ュشششت شدمممヱااه  دیفرامゅنگ ヱا کنننن...منヱ ヱヱヱヱتゅچشم...ュکنننن...دلت تنگه برااااا 

..بゅ .نهیرヱ پュゅ کنュ...چشمتヱن رヱز بد نب ییسゅکت شدュ...آゆ رヱ بستヱ ュ حヱلمヱ انداختュ رヱ خヱدュ...تゅ خヱاستュ دمپヱヰ ゅی
 ゅهیس مヱجヱد هیکردュ  دمپゅیی تヱ پゅمヱ تヱ�...ゅفتهیاتベゅヘ ن تヱنیヱقت تヱ زندگ چیヱارュ ه دیرヱبرヱ شدュ که ام یصحنه ا

 ヱ سرش ヱخک رゅش ゅتヱد ゅارپک د کسیس نهیس هیدراز ب ヱنیازش ب دیدヱدر ゅه ا غیج دمشی....تヱヰیکش یقュد 

 سسسسسسسسسسسسヱヱヱヱヱヱヱヱヱسسسسسسسسک...-

 سسسسヱヱヱسسسک ゅی....تヱرヱヱヱヱ خدددا بییییییییییدل-

ゅا تヱ در ヱヤسمت در رفت ج ュبر ュاستヱدیخゅاااافت...هسゅیم غیج ی...کثュرزدヘر نゅヰنی...هر چヱسک  مヱمثه خر از س
 ....ゅددددیننه داره م یجヱ...ヱヤا ヱمدی...داشت مدュیمحکュ تر کش غیمحکュ کردヱ ュ ج ...حヱلمュヱیدیترسیم



 ...کنممممュیجヱヱヱヱヤ...بچヰヰヰヰヰه هゅااااا خヱاهش م ゅدیداره م ی...ヱاااانیتヱヱヱヱرヱヱヱヱخدا کمکممュ کن-

همヱن ...دュیمحکュ تر کش غی...جゅدیپرت کردュ سمتش که بゅعث شد جヱヤتر ب مヱیی...دمپゅگرفتیاュ داشت م هیگر گهید
 ヱ ز شدゅقع در بヱهیم ゅدمپ ヱ حشره کش ゅر بヘد یین ゅب...ヱمد تヱم دنیاゅریسゅ  ュیترسュدゅ ا ュک بر سرゅریرفت...خヱینط 

ار دادュ قر نュیس یرヱ پゅیبゅا تنュ مュヱヤバ بヱددد...دستゅمヱ چヤ یزانュヱ بヱد...ヱل ی...به حヱلュ نگゅه کردュ...تゅ رヱسゅدュیجヱヤش ヱا
ュتヘگ ヱ 

 ...رررヱヱヱヱنی...برヱ بیکنیم کゅریچ نجゅیتヱ ا-

 کرد ヱ گヘت یعゅد ゅفشヱیق عیتゅزه بュヰ افتゅد...اヱلش بゅ تバجゆ نگゅهュ کرد بバدش سر نگゅهش

-ゅیا دیبヱر نゅک ュه ヱت ゅب...ュیبکش ...ュندار 

ゆچ آ ュاستヱخ ゅت...ュرت دادヱق ヱسکه نزد یزیدهنمヱس ュره ج کیبگゅبヱغیشد...د  ゅب ヱ ュیپرش پر هیزدュسمت  د
 کردヱ ュ گヘتュ زヱنیسش اヱ...دستゅمヱ به لبゅゅریسゅم

 بکشش تヱرヱヱヱخدااا...-

ヱمゅره ا دستゅاش ヱ ت یجدا کردヘگ ヱ به در کرد 

 ..رヱنیبرヱ ب ゅیخゆ تヱ ب ヤهیخ-

 ...ュمردی...داشتュ از ヱحشت میسمتشヱن ヱ رفتュ بغل دل دュیبچه هゅ پر دنی...بゅ درヱنیب دュیرفتュ سمت در ヱ پر عیسر

ゅ که اصا حض کردュ...ت دیچیتヱ ヱجヱدュ پ یآرامش هیآゆ... ریاヱمد ヱ بバدش ش ییشدن دمپゅ دهیکヱب یبバد صدا قهیدق چند
 فرستゅد ヱ گヘت رヱنیヱ نヘسشヱ ب رヱنیاヱمد ب ゅریشدュ...سゅم ュیقゅ ییپشت دا دュیخヱاست در بゅز بشه پر

 کشتمشヱن....-

ゅب ュتヘتته پته گ 

 شヱ..شヱن؟...مگه چن..تゅ بヱدن؟-

ゅپس م ب ュن داد که داشتヱنش ヱر ゅت ヱفیدستش دヱュدゅتヱسک تヱس ゅتヱد ゅاا ی...من بヱ...؟ュدヱب ュヱبچه ه یگیب یحم...ヱمن ゅ
 بゅ ترس اヱمد سمتヱ ュ گヘت یتشکر کردن ヱ رفت...ヱلヱ شدュ رヱ تخت که دل ゅریاز سゅم

-...ュقند درست کن ゆاسش آヱ ュنداره...بر ヱرنگ به ر ゅبچه ه 

 نشست کنゅرヱ ュ بゅ خنده گヘت یی...دای...بヱヱヱی...آゆ قند درست کنینی...برヱ فدヱヱヱت...ستゅره بچیقヱربヱنت دل یآ

ه آخرت ک یغゅیج گهیجヱヤ...د ュیゅیب ュیکدュヱ جرئت نداشت چی...هュیヱحشت کرده بヱد نヱریسヱسک مゅهゅ از ا یزد غیتゅ ج -
 گヘت اヱمد... ゅریرفت به سゅم نیبヤند شد مゅه

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ....زدュیم غیبヱدュ ج سゅدهیヱا ゅریسゅم یمکش مرگ مゅ جヱヤ پیت نیمنヱ بگヱ...بゅ ا ゅفهیヱلش...ق نヱیحゅا ا-

 به حヱلュ کرد ヱ گヘت ینگゅه

 ...یخヱرینبヱد...پゅشヱ برヱ عヱض کن لبゅستヱ هヱا سرده سرمゅ م نیاصن حヱاسュ به ا یヱاااا-

ゅدل ت ヱ ز شدゅدر ب ュند شヤب ュاستヱیخゅه نゅم ヱدل نی...ヱمدن تヱیاゅیف نیمثه ا نゅمヤ ヱتیمحتゅ یلヱانヱ م ュه زدیه ヱن قرب یヱ
 کاس یヱ فتح ゅکヱیゆ قند رヱ که خヱردュ حゅلュ بヰتر شد ヱ لبゅسュゅ رヱ عヱض کردュ...اヱه اヱه...فردا بゅ د...آرفتیصدقュ م

 ヱ گヘتュ ییکردヱ ュ رفتュ سمت دا ی...نچュیدار

 ؟یکرد دایداده بヱد رヱ پ ゅکヱیکه د یی...اヱنゅییدا-

 داد ヱ گヘت هیتک شیکرده به صندل بغ



 ...ستین گردュیکرده هرچقدر م دایاヱنجゅ رヱ پ یاز کدュヱ جヰنュ دره ا سینه بヱゅ خبرش...مュヱヤバ ن-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ؟یکجゅهゅ رヱ گشت-

 ...یمヰندس یتゅیسゅ شترینصف ب-

 شدヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 ュی.بバد بر..ュیرヱ بخヱن یفتح یدرسュ ゅی...برگهید ستشینت ن یدنبゅلش...تヱ نیکه گヘت خヱدتヱن بر ستین ゅدتیمگه -
 دنبゅلش..خヱبه؟

ュ  ヱیرヱ هュ صدا کرد نیヱ مゅه نゅیبرداشتュ...دل ヤمヱیگヘت ヱ کتゅبゅش رヱ برداشت...منュ رفتュ اتベゅ خヱدمヱن ヱ ヱسゅ یا بゅشه
ヱال س گهیاز همد ュیبヤد شد یحسゅب ی...ヱقتュیخヱندیسکヱت درس هゅرヱ م ی...اヱل تヱیبه درس خヱندن دست جمュ バینشست
 رفتュیم دیュ بゅکュ داشت یزیی...چヱن لبゅس پュゅیکه لبゅس بپヱش ュیرفت ییヱ بゅ دا ュیتمュヱ شد کゅرمヱن نゅهゅر خヱرد ی...ヱقتュیکنیم
رژ  هی...دュیرヱ پヱش ュیسرمه ا یبゅ کヘش هゅ یヱ شゅل مشک یبゅ شヱヤار کتヱن مشک یمゅنتヱ جヱヤ بسته سرمه ا هی...دュیخریم

 ュیهゅ رفت هبゅ بچ یهュ اヱمد ヱ بバد از خدافظ یی...دارヱنیرヱ برداشتヱ ュ رفتュ ب ュヤیヱ ヱسゅ دュیヱ خط چشュ کش یسرخゅب
 ...رヱنیب

ゅاخره رس بゅب ュاز مرد ヱج ヱ یدیپرسュ ゅیکه د ییجヱکゅ ...دヱته بヘک نیزم هیگゅیچیکه ه یبزرگ خ ゅش نداشت...بヱدیت 
عکس  ュیヱ شرヱع کرد ュیرヱ در اヱرد نゅمヱنیبراش...دヱرب ュیطرح بزن هیュ  ヱیعکس جمع کن نجゅهゅیخヱدمヱن کゅمل از ا

 ュیدیستヱ شヰر ر ی...ヱقتュیヱ راه افتゅد نیتヱ مゅش ュیشستن عیغرゆヱ بヱد...سر یکゅیکゅرمヱن تمュヱ شد نزد ی...ヱقتیبردار
 گヘتュ ییبه دا

 د؟یخر ュیبر شهی...مییدا-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 قヱرتمヱن بده؟...البته غヤط کرده پسره اشغゅل... یفردا سمヱゅر یخヱایم-

ゅت بヘکه گ ュهش کردゅنگ ュاخ 

- ...ヱر منヱا...نخゅخب�� 

اュ س یسرسر ییدا ュیدرسی تゅ...خヱنه سمت رفتゅ 勦...ュکヱیجمع شده ヱ تヱ دلュ فحش دادن به د یکردヱ ュ بゅ لبゅ یشیا
 یゅعتس ュیغذا رヱ ヱل کردュ رفتュ تヱ اتベゅ...اヱل ن دهیقヱرتمヱن م یراست ینه فردا راست دュیکرد ヱ رفت تヱ اتベゅ...منュ که د

مجتمع  هیبه طرحش فکر کردュ... گهیدسゅعت  ュین هی...بバدش دュیرヱ کش نیزم هیعکس هゅرヱ نگゅه کردヱ ュ شکل اヱل
 �勠 دュیفヰم ヱلی...ایحیتヘر یتجゅر

 ...دنیکردュ به کش شرヱع

 

 اヱمد ینゅله دل یکه صدا زدュیغر م یمゅتحتゅنュ...ه یننه سرュ....آخ پゅاااヱ...ュا یخدا دستヱ...ュا آخ

- ...ュبزار بکپ ヱه شヘخ ゅبゅب 

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

-...ュخسته شد ゆخ 

ヱشゅل چشゅت دیمヘگ ヱ 

 تمュヱ شد؟-



ヱاسمم ゅنییپ ュتヘگ ヱ ュشتヱغذ نゅک 

 اره خبرش...-

تخت انداختヱ ュ سゅعتمヱ کヱک  یبバد از نصヘه شゆ بヱد...خヱدمヱ رヱ 3...دュیکش یبه سゅعت انداختヱ ュ پヱف ینگゅه ュین
 匣کردュ...تゅ خヱاستュ خヱدمヱ صゅف کنュ خヱابュ برد

******* 

-ゅیآق ゅر...نه آقヱゅات یسمヱゅیسم... 

 لゆ گヘتュ ریز

 اヱمد سمتヱ ュ گヘت ゅکヱیتヱ دهن من...د یرヱ انداخت یسمヱゅر نیخدا لバنتت نکنه ا ゅیدا یا-

 شده؟ یچ-

 به کゅغذ جュヱヤ کردヱ ュ گヘتュ یا اشゅره

 ...نینیمゅل منュ بب-

 بュヰ گヘت نینگゅهش کرد ヱ بバدش بゅ تحس یا قهیچند دق هیヱ کゅغذ رヱ بゅز کرد... دیابرヱهゅشヱ تヱ هュ کش یکم

 بヱد... ی....عゅلنیافر-

 گヘت ییرヱ به دا یحرص درار شخندین هیヱ بゅ  دیرヱ هュ د ゅیدا مゅل

 بヰش؟... نیکه انقدر رنگ ヱ لゆゅバ داد رهیکュ د هیヱاسه سنتヱن  نیکنیجゅن احسゅس نم ییدا-

که در حゅل قل زدن  ییبه دا یخゆヱ بヱد...نگゅه یヤیکه خ نینگゅه کردュ...ا ییヱ به طرح دا ゅکヱیشدュ سمت دست د دヱا
 تگヘ شدیطヱر که رد م نیزد ヱ هم زیگذاشت ヱ بゅ انگشتش دヱتゅ کヱتゅه به م زشیم یه رヱ رヱنقش ゅکヱیبヱد کردュ که د

 خゆヱ بヱد...-

 شهینم لیدل ی...درسته که دヱستش دارヱ...ュلدهیاヱقゅت به آدュ حس خヘه کردن رヱ م یهヱ ュاقゅバ بバض ゅکヱیبرادر د نیا
 ヱ گヘتゅ ュنゅیدヱستش داشته بゅشュ...برگشتュ سمت دا ゅیاز دا شتریب

 نده... تیاضゅفه خヱرد...اصا اهم زیبヱد...چ یعشقュ...طرحت عゅل نیبب-

ゅヰت مヘگ ヱ ندヱبヱک ュنه اヱه به شゅتヱک ュه 

 طرحت... هیخヱرد...عゅل یاضゅف زیاره بゅبゅ همヱن چ-

 گヘت یبゅر طنتیش شخندیヱ بゅ ن شیداد به صندل هیتک ییدا

 匆دارュ برااااش-
 (ゅنゅی)دا

 داشت匯匆ュکنュ پسره .. کゅرشیدヱنュ چ ی..اه..میطرحت خヱبه..طرح عمش خヱبه..عヱض گهیگヱاخ به من م پسره
 ..ゅکヱید یدست زدن ヱ بバدش صدا یکه صدا دュیکش می نقشه

 بヱد.. یعゅل ゅتヱنュیبバض یداشتュ..کゅرا یشتریهゅتヱن تヱقع ب یخゆ از بバض-

مゅ شرヱع  نیヱاقゅバ جنگ ب یبュヰ انداخت ヱ دヱبゅره شرヱع کرد درس دادن..انگゅر ینگゅه ュینگゅش کردュ که ن زیت
 یヤیخ نی..سュヱیکنュ...درسゅشヱ داده بヱد ヱ اان آزاد بヱد ヱヱنشیخヱاュ د یヱ منュ م ゅرهیخヱاد اشک منヱ در ب یشده..اヱن م

 خヱرد نگゅش کردュ که گヘت یتکヱن م



 ذارهینم یヱل ییبده برュ دشヱکه بュヰ اجゅزه  زنュیربバه دارュ بゅل بゅل م هیبゅبゅ اان -

ュخند ヱد..سヱقت ن نیگرفته بゅردیطヱゅ ヱد ヱت دیヘل گゅن حヱهم ヱت ヱ سمت در 

 �یبد یヤیاヱستゅ خ-
 ..زمヱنینگゅه به در کرد ヱ اヱمد سمت م یهュ بゅ تバجゅ  ゆکヱیخنده د ری..بچه هゅ بヤند زدن زرヱنیدر رفت ب از

 چرا بدヱن اجゅزه رفت؟-

 سرد زل زدュ تヱ چشمゅش..مثل خヱدュ نگュゅ کرد ヱ دヱبゅره گヘت یヤیخ

-..ゅدمヱب ゅهゅشم ゅب 

ヱمゅبه پشت سرش خ نگ ヱ به  رهیازش گرفت ュداشت..ュه م یشدゅف نگゅکه  یپ ュمد..از ترس ج یصدا یکردヱا ュヱغیب 
ヘیخヘیکش یュه به مدゅنی..نگヱکه دست د زم ュیکردヱکゅ د به مヱزده ب ュد..دستت بشکنه..محکヱش بヱیق..زیرヱفمゅ ج ュمع کرد

 که مゅヰ گヘت

 دیاستゅد..ببخش-

 بゅ اخュ رヱ ابرヱش نگゅه به مゅヰ کرد ゅکヱید

-ヱیفقط م نیس ヱاست بره دستشヱش ندادییخヰزه بゅنی..اج .....ュنヱا ヱ 

ヱن داد..قضم سرشヱقرمز..تیتک ュی..عنتر چشヱヰ یصدا ヱند سヤمد نیبヱا 

 شمゅهゅ؟ ゅی..خゆ من شرヱع کنュ ستیاヱستゅ ن نکهیبه مثل ا-

 بچه هゅ سゅکت شدن همه

 ن؟یال شد-

ヱید زیرفت سمت م نیسヱکゅ  شヱنشست ر ヱه به صندل هیゅد داد زد ینگバب ヱ کرد 

 نبرد ヘشヱیاヱستゅمヱن ک نیا ییدا-

ゅتن دا بヘبق ییگ ヱヤهیج ヱسمت س ュرفت ュند شدヤمد..بヱش اヱبه ج ュنヱخ ゅت یکی..نیبچه هヘگ ヱ پس گردنش ュزد 

 ヱ زهرمゅر.. یی+دا

ヱت نیسヘگ ヱ قطع کرد ヱحرفم 

 تゅ خヘت کنュ ییبگヱ دا گهیبゅر د کیヱ کヱفت.. ییدا-

ュد.. خندヱهیگرفته ب ヱه به سゅنینگ ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ヱقت بヱد نگヘته بヱدمゅاا یヤی+خ

ヱش کرد..ق سرشヱヤه به جゅنگ ヱ ن دادヱفشیتکゅ ب دهیجن د یشبヱک ヱدستش ゅشد..ب ゅگرفت ق دیه ュکه درد ュヱヤヰپ ヱیتュفゅ 
 زیتヱ کاسه..از سر م ゅکヱید دیکه اشゅره کرده بヱد کردュ..اヱヱヱه تゅزه د یヱ بバد به سمت نینگゅه به سヱ هیمچゅله شده بヱد 

 گヘت ( ヱیکه شد دستشヱ گذاشت کنゅر سرش)احتراュ نظゅم ゅکヱید کیヱ نزد زمヱنیآرュヱ رفت سمت م یヤیヱ خ نییپゅ دیپر

-ヤバکر یخゅیچュ 

 زد ヱ گヘت یلبخند ゅکヱید

 یااف ینبゅش-

ヱت یجد نیسヘگ ヱ شد 



 چه طرز صحبت کردنه..نヱچ نヱچ. نیاستゅد ヱاقゅバ که ا-

رفتュ نشستュ سرجュゅ که بゅاخره سゅعت کاس  یヱاشکینگゅه کرد ヱ ヱاسش چشュ غره رفت..منュ  نیبゅ تバجゆ به سゅ ヱکヱید
جヱヤ  ..رفتヱュنریگرفت ヱ رفت ب ヘشヱیک ゅکヱیبヱد کاس..د ی..نسبتゅ خゅلرヱنیاز کاس رفتن ب یچ یتمュヱ شد..بچه هゅ شب

 ヱه به م یゅصندل زینگ ヱشی  ュرف هیکرد ュزゅب ヱ ه به درゅنگュت ヱفکر..س ヱم نیت ュゅک نگヱمشک ゅヰم ヱدست ی ゅکردن..ب ュゅ
 یبه پشتمュ نگゅه م دュیدヱ یکه م نطヱریدانشگゅه..هم یسمت ヱرヱد دュیزدن ヱ منュ دヱ غیمحکュ زدュ پشت کمرشヱن که ج

 ヱヰیدュ که کر شتریヱ سرعتمヱ ب دュیکش یبنヘش غیکه ج رهیبヱد منヱ بگ کیکردュ که نکنه دستشヱن بュヰ برسه..مゅヰ نزد
ヱل غ هی..نگゅه به جュヱヤ کردュ که دادュیمゅسゅژ م مヱینیヱ ب دュیاヱمد..خヱدمヱ عقゆ کش زیافتゅدن چندتゅ چ ی..صداشدュمتヱقف 

 بゅ ل⊥کن∠ت گヘتュ دنشی( رفتュ جヱヤش..بゅ دکヤشهی)منظヱرュ هدュید

 ...دی+س..سل..اュ..بخ..بخش..

 زد که حゅلュ بュヰ خヱرد،گヘت یلبخند ینگゅه به سرتゅپュゅ کرد ヱ  ی

 ستین یکنュ..مشکヤ یخヱاهش م-

ュس خヱ ゅهیشدتヤ ゅزم ییه ヱدن رヱیکه پخش شده بヱن ゅنجヱاز ا ゆیکه خ ییبرداره..خヤاصا کمکش  ی ュهست ヱپر
 ینگュゅ م یخند چندش آヱرلب یبヱد..بゅ  ゅدی..اヱه فکر کنュ فشゅر زنکردュ..مرده غヱله بゅ صヱرت قرمز سرشヱ آヱرد بゅا

 ュیپشت مرده غヱله قゅ عی..سرنهیچرا همچ نی..انیقمرحس ゅی..برگشتュ سمت صدا..دュیشن نヱیسヱ یغゅیج یکرد که صدا
 شدュ که گヘت

 کنن؟ یم تتヱنیاذ-

 +نع..بヰヤه

ヱکه د نیس ゅヰم ヱدنی ゅله قヱن غヱیپشت اュ ヱن زرد شد..سヱرتشヱصدا نیشدن ص ゅزک یبゅل نشن ینゅبح ゅدهیکه ت ヱب ュد
 کنه گヘت.. ینطヱریصداشヱ ا

 ゅاایشمゅهュ ب نیتヱمゅش ュیری..مゅمزممュیاヱا..عز-

 گヘت تیبゅ جد مرده

 رسヱنュ یخヱاد خヱدュ خゅنمヱ م ینم-

 کیش یヤیヱ خ دュی..خヱدمヱ کنゅر کشرュیجゅ نم چیدست)مヱجヱد بن تن(ه4 نیبゅ ا رュیتヱ حヤق عمت داداچ..من بم تیمヰربヱن
 رفتュ سمت مヱ ゅヰ گヘتュ یヱ مجヤس

 شュی..مزاحュ شمゅ نمرسヱنهینه..منヱ همسرュ م ی+ヱااا

 بست ヱ گヘت ششヱین مرده

 یقصدュ کمک کردن بヱد آبج-

 یمゅرمヱلک دارュ بند هیخヱنمヱن من  ュیبر ゅیگヘت "ب یشدュ حتمゅ بュヰ م یم نشیارヱاح شکمت..اگر سヱار مゅش آره
ヱ بゅ حرص منヱ برد سمت  دیدستمヱ کش نی..سヱنゅی" در ضمن به طرز فکر شヱهراتヱن بخنددュیبヰت نشヱنش م رقصهیم

 یヘکرمت ゅفهقی ب飭 ゅکردن یم تشヱنین پسر اذیمゅش یبヱد که  یمثل اヱن رヱز نュیکرد ヱ سヱ ی..مゅヰ بゅ اخュ نگュゅ منیمゅش
ヱبه س ヱنیر ュتヘگ 

 چ بخت بدュ)بدبختュ( ینیبی+م

ゅヰال مヱکرد یس ュゅنگ 

 گヘت مヱیشヱنیزد تヱپ نیسヱヤ ヱیبیغヱله س یبه  ュیخヱر یمゅم شنیعゅشق م گریپسرج یخヱرن به  ی+اخه همه م

 ゅدینم رتیبヰتر از من گ-



 بゅز کرد که.. ششヱین

ゅヰت مヘر گゅاخط ゅب 

 خヱرتت یم ینگヱ اان دل یヱاا-

ヱت نیسヘگ ヱ دヱرنگش زرد شده ب 

 شهیظゅهر م ینه..اان دل یغヤط کردヱ..ュااا-

که مゅヰ  رهیبم هヱفتیبヱد ب کیگرفت ヱ نگゅه به صヘحش کرد..نزد شヱیلرزヱن گヱش ییبヤند شد..بゅ دستゅ نیسヱ یگヱش یصدا
کردュ..انگゅر ヱاقゅバ  نیヱ سヱار مゅش نیگヱشه حرف بزنه ヱ منュ سヱ یاز دستش گرفت ヱ بゅ خنده جヱاゆ داد..رفت  ヱیگヱش

 حゅلش بد بヱد

 +ببرمت دکتر؟

ヱن.. سرشヱمد سمتمヱخنده ا ゅب ゅヰن داد که مヱت تکヘلゅنه مخゅبه نش 

 شد مゅヰ؟ ی+چ

 飭بヱد یدل-
نه برات" نشستュ پشت رヱل ヱ رفتュ سمت خヱ رュیلゆ گヘتュ "بم ریکردヱ ュ ز نینگゅه به سヱ هی 標卻彪شد ینجヱریا ゅفュیق

تヱ  دیبゅ همヱن حゅل بدش محکュ کヱب نی..سゅヱرュیخヱاュ ب یم ゅکヱیسر د ییکردュ که چه با فیبچه هゅ تバر یمゅヰ..تヱ راه برا
..مゅヰ رヱ رسヱندゅ ヱ ュدیخヱشش مازش  نیداره که سヱ یچ ゅکヱیتن لش د نیدヱنュ ا ینگヘت..من نم یزیسرヱ ュ مゅヰ هュ چ

ゅنسヱر تゅ آس ュیمنتظر مヱند قهیرفت سمت آسゅنسヱر ヱ منュ پشت سرش رفتュ..چند دق نی..سュヱیبه سمت خヱنه خヱدمヱن رفت
 ..ュیبヱدن..سヱار آسゅنسヱر شد گهیطبقゅت د یهゅ هیکه احتمゅا همسゅ رヱنیخゅنヱاده اヱمدن ب هی..نییپゅ ゅدیب

********* 

 یکرد..کنゅر دل یکشف م یزیچ یهュ تヱ آشپزخヱنه بヱد ヱ داشت  نی..مゅهشکヱندیرヱ مبل لュ داده بヱد ヱ تخمه م یدل
بゅز  مهینگュゅ کرد بゅ دهنه ن نیخشمگ یپヘک بヱد بردュ سمت دهنュ که دل یپヘک..تヱ مشتュ کゅ ヤلهینشستヱ ュ دست کردュ تヱ پ

ュش کردゅنگ 

 +هゅااا؟

 !؟ینیبیرヱ نم ゅلهیچنگゅل تヱ پ-

 زیبراュ بر یچゅ یخستュ..پゅشヱ  یヤیヱل کن..خ یی+جヱن دا

 شیییییییا-

 +قربヱن دل مヰربヱنت

 نییヱ کヱفت ヱ مرض..کゅنゅل هゅرヱ بゅا پゅ یقیمستند دربゅره مヱس یکردヱ ..ュنیزیرفت سمت آشپزخヱنه..نگゅه به تヱヤ یدل
ヱکه س ュپ نیکردゅق ュاز دست ヱکنترل ر ヱ ュرゅپرت کرد کن ヱدشヱدش که دیخヱخ ゆヱل محبゅنゅیاکثرا ف..زد کュヤ یه اکر 

 بゅز کرد ششヱیکردュ که ن نینگゅه به سヱ ی..دهیم

 متنヘر شدュ یکره ا ュヤیف یヱاقゅバ از هرچ گهی+د

 قندت نزنه بゅا یخヱر یشکر م-

ゅبゅبヱبر+ 

ヱنیس ゅشゅتم ヱیف یمحュヤ از خستگ ュمن ヱ دヱیچرت م یشده بュزد.. 

 ؟یبسゅز یچゅ یرفت ییی+دل



 ヱ گヘت زیرヱ گذاشت رヱ م یچゅ ینیاز کنゅر رد شد ヱ س یدل

 سゅز گذاشتュ ی..تヱ چゅگهیآره د-

ヱند خند نیسヤدیب 

 +کヱفت

ر آヱرد ヱ رヱ د دنیخند یادا یالک ی..دلستیヱ اصا بゅمゅ ن ヤمهیمحヱ ف دュیبュヰ نگヘت..بゅ تバجゆ برگشتュ سمتش که د یزیچ
 گヘت

 نشه عیضゅ ینجヱریا یرヱد رヱ بゅ چنگゅل بخヱره ヱل ندهیآدュ آゆ زا-

 کجゅ رازیرヱد کجゅ ش ندهی..زادュی+عر عر خند

 رヱ بخヱر یسバد یخゆ پس پゅشヱ بゅ چنگゅل آゆ حヱض مゅه-

 اヱمد ヱ گヘت نیداد مゅه یصدا

 ریینخ-

 ؟یمゅه رینخ ی+چ

 یمن ヱاسه اヱن حヱضه کヤ نکهیآشغゅله..سュヱ ا یتヱش کヤ نیدیمگه ند نکهی..دュヱ ارنیمیتヱش م یهゅ یمゅه نکهیاヱل ا-
ュنقشه دار 

 گヘت یبゅ تバجヱ ゆ کنجکヱゅ یدل

 نقشヰヰه؟-

 بヰヰヤه-

 ؟یゅریب ییچه با یخヱا ی+سر اヱن حヱض بدبخت م

 تヱش غرベ کنュ.. نヱیخヱاュ کゅم یفقط م-

 سرشヱ چند بゅر تکヱن داد ヱ گヘت یدل

 یتヱ اヱن حヱضه غرベ کن ヱیゅبヱنیغヱل ب ی یخヱا یخゅک تヱ مخت که م یا-

 بュヰ بگヱ یشنゅسیم یا گهیشمゅ منبع آゆ د-

 یبヱد رヱ خヱردヱ ュ بゅ مشت زدュ به بゅزヱ یرヱ که رヱ به سرد ュی..چゅدستشヱ زد به چヱنش ヱ رفت تヱ فکر یدل
ヱکردنیس ュゅنگ ヱ ک کردゅپ ヱشゅاشک.. 

 بخヱاュ... ری..پゅشヱ برヱ بگゅرュیب ییخヱاュ سر داداشت چه با یکه م ゅدتهی+

ヱف سرش ヱره محゅبヱد ヱ ن دادヱیتکュヤ خز..ュقゅسمت ات ュرفت ヱ ュن دادヱٔسف تکゅنه تゅبه نش ヱیشد..سرمュب ریز د ヱ ヱنپتゅهیه ث 
 ...دュیکه خヱاب دینکش

********* 

ゅヰم م ュゅاسترس نگ ゅیب ヱس ヱ یکردュند.. یکه داشت آهنگ م نヱخ 

 که.. شهینم یزیچ ؟بゅبゅیدیجヱن م ی+مゅヰ دار

ヱت نیسヘگ ヱ مد سمتヱا 

 داره؟ شیهمゅ یچه سゅعت نュیبب-



 بゅهュゅ؟ نیゅی+بバد کاس مゅ..فقط شمゅهゅ هュ م

ヱنヱن دادن که  سرشヱت.. یکیتکヘاز پسرا گ 

 سییییاستゅد اヱمد ه-

از  یکیگヘت که  «ریصبح بخ» هی یرسم یヤیヱارد کاس شد..طبق مバمヱا خ ゅکヱیکه د ュیسر جゅهゅمヱن نشست ュیرفت
 گヘت یغیزنヱنه ج یاヱل بゅ ذヱ ベヱ صدا فیرد

 استゅااد ریصبح شمゅااュ بخ-

ベヱヱヱر رتی..صبح به خاヱゅسم ヱヤگ ヱیکنه..د ریگ یتヱکゅ یخヤش ک یゅع کرد درس دادن...سرد نگヱشر ヱ رد 

 ..گゅین نヱیا ییدا-

 ...هیزیعجゆ چ ヱヱلیکردュ..ا نینگゅه به طرح سヱ هی

ヱس ュヱヱرکس.. نی+هバم 

 ست؟یکج ن-

ヱهュ کردュ شد..اخمゅمヱ ت دهیکردュ که برگه از دستュ کش یم شیبヱد کردュ داشتュ بررس دهیکه کش یبه سゅختمヱن قینگゅ دق هی
ヱه به سゅنگ ヱم نی ヱابر ヱ ュکه چش ュمدیکردヱ یمن نュد..ستヱدش بヱبرگه خ ヱکه سرش ت ュکرد ゅヰه به مゅنگ.. 

 نجュゅیدنبゅلュ من ا دیجゅن نگرد ییدا-

ヱمゅنヱدند ゅس ュهヱییرュد ヱکه طرح س ュش کردヰه بゅنگ ヱد نیヱدستش ب ヱت 

ゅر ی+آقヱゅپزشک یسم ュاا.. دیبکن یمراجع به چشゅحتم 

 ヱ دヱبゅره نگゅه بヰش کردュ دュیاز دستش کش نヱیسヱ طرح

 یکن یم یخゅنュ کヱچヱلヱ دفバه اヱل ヱ آخرته که گستゅخ-

ヱاسمヱح ヱبه برگه س ュکش نیداد ュره برگه از دستゅبヱشد.. دهیکه د 

ゅر ی ی ی+آقヱゅلت بکش یسمゅه∠ ددددیخج  ..د⌒

ヱمゅآخر دست..ュدヱسر طرح خ ュگذاشت ヱتمرکزم ヱ ュکش نیمشت کرد ヱنمヱختمゅن سヱیستュد ゅب ュردヱآ ヱسرم ヱ ゅヰا..م
 کرد ヱ یطرحشヱ پゅک م یاز بخشゅ یکه بゅ حرص داشت بバض نیزد..برگشتュ سヱ یبه طرحュ انداخت ヱ لبخند ینگゅه
 زد.. یلゆ غر م ریز

ゅヰاز د م ヱ اゅبرد ب ヱیدستشヱکゅ ب ゅاست تヱدیخゅ هゅنم ینگ ュطرحش بندازه..اصا دل ゆی ..ュش کنゅاست نگヱدست هیخ ヱم
 یرヱ کゅغذ ヱ بゅ مداد  ذاشتیبゅ دقت خط کشヱ م نیدادュ به دستュ..سヱ هیヱ پشت کردュ به مヱ ゅヰ سرمヱ تک زیگذاشتュ رヱ م

حゅل  ی کشهیتند خط م نیسヱ نکهیا دنید یヱل دュیکش یم خط عیبヱدュ..خヱدمュ سر دنゅشی..عゅشق تند خط کشدیکش یخط م
شمک بュヰ زد ヱ دヱبゅره مشغヱل شد..مゅヰ چ یکردュ که سرشヱ آヱرد بゅا ヱ نگュゅ کرد.. یبヱد..بゅ لبخند نگゅش م گهید

 یゆ طرحュ نگゅه م یشتریبヱد ヱ داشتュ بゅ دقت ب نییسゅکت شدن..سرュ پヱヰ ゅیکرد که  یبحث م ゅکヱیهمچنゅن بゅ د
 یخヱردگ نیخط صゅف چ یطرح به جゅ کیکヱچ یヤیخ یاز قسمت هゅ ی..بバضدュید یتヱش نم یرادیکردュ..ا

 جヱヤ چشمュゅ نی..دست سヱدمشیپゅک کردヱ ュ درست کش رادمヱیداشت..مداد کنゅر گヱشمヱ در اヱردヱ ュ بゅ پゅک کن پشتش ا
ヱ جヱر کردヱ ュ نگゅه به  عکنه..خヱدمヱ جم یヱ بュヰ نگゅه م ستゅدهیکنゅرش ا ゅکヱید دュیخヱرد..سرمヱ بردュ بゅا که د یتکヱن م

ヱمد نیسヱکه به حرف ا ュکرد 

 ننیبب یبدطرحتヱ  گنی..استゅد مゅیدا-



ヱدستم ヱسمت س ュش دادヤه ュヱآر ヱطرحم ヱر ュجد نیگذاشت ヱخ ی ヱبه ر ヱاز جد رهیبه ر ュلゅاصا من ح..ュدن  یشدヱب
 نگゅه کردュ که لبخند زد ヱ نヱیسヱ یاز جュヱヤ رد شد..پرسش ゅکヱید قهی..بバد چند دقهیاجبゅر هیقض نیا یخヱره ヱل یبュヰ م
 گヘت

 دار نبヱد فیتバر نیکه همچ ゅفشیخゆ ق ینگヘت ヱل یزیدفバه چ نیا-

..لヱ ゆ لヱچヱ ュمدیخヱشش ن یچکیهآخه چرا  یヱل دュیطرحヱ کش نیبه طرحュ کردヱ..ュاقゅバ من بゅ عشق ا قینگゅه عم ی
ヱنیآヱت زヘگ ヱ ュヱヤヰپ ヱکرد ت ヱفر ヱآرنجش ゅヰد که مヱب 

 گヘت نبヱد نیکه سヱ یطヱر ゅفشュیق یکرد..استゅد حرف نزد ヱل یم تتیداشت اذ-

 گヘت... ゅکヱیبゅز کرد..د ششヱیکردュ که ن نینگゅه به سヱ هی

 ..دیبر دیتヱن یخゆ بچه هゅ اگر دلتヱن بخヱاد م-

 نگゅه به سゅلن یبヱد.. ヱمدهین یدانشگゅه..کس شیسمت سゅلن همュ ゅیヱ رفت ュیهゅمヱنヱ جمع کرد ヤهیهゅ رفتن..مゅهヱ ュس بچه
ュداد ュゅانج ヱرمゅک ヱ ュکرد匆.. 

ヱ شرヱع کرد به مخ مゅرヱ  ستゅدیخヱدش ا گゅهیاヱمد ヱ رفت تヱ جゅ ゅکヱی..کュ کュ سゅلن پر شد..دュیدュヱ نشست فیرد
حرف  رنجヱیکه هم ゅکヱیکنュ..د ینقشمヱ عمヤ دیبゅ گهی..دزنهینヘس بکشه حرف م نکهیبدヱن ا ゅکヱیسゅعته د ュیخヱردن...ن

کردュ..رفت بゅز هュ  یヱ من کゅر خヱدمヱ م ترف یکرد چشュ غره م ینگュゅ که م ヱゅردュیزد من براش شکヤک در م یم
شکヤش براش در آヱردュ..خヱاست حرف بزنه که  هیبزنه که نگゅش تヱ نگュゅ افتゅد ヱ منュ از فرصت استゅヘده کردヱ ュ  حرف

ヱد..سヱد..سرخ شده بゅه به د نیبه سرفه افتゅنگران نگ ヱ یزد پشت دستشヱکゅ ゅزدیکه م ییکرد..آق ヱیدنیشپشت کمرش ن 
 ...匆بヱد ヱ داد بヰش تゅ بخヱره زیکه رヱ م

رヱ به زヱر خヱرد ヱ بバد که آرュヱ شد دヱبゅره رفت سرجゅش ヱ مバذرت خヱاست  یدنینヱش ゅکヱدی..�شدュ هヱヱヱヱرا مヱفق
ゅع کرد حرفヱشر ヱ یاز همه ゅنیپゅیヱ ش خ یزدن..آخراゅیحرفヤم نیا ی ゅن پヱا ヱ ゅیپ ュفق شدヱم ゅバاقヱ ュکرد فکر کن��... 

 ヱ شد ندبヤ مゅヰ..رسヱند ヱ訳 احتمゅا به رヱنیبヤند خヱدشヱ به ب ییヱ بゅ قدュ هゅ نییاヱمد پゅ کیش یヤیاتمュゅ صحبتゅش خ بバد
 دنیخند نュیخنده..کュ کュ مヱ ゅヰ سヱ ریزدュ ز ュیپشت سرش..از سゅلن که خゅرج شد نュسヱی ヱ من

 حゅل اヱمد گرュیبヱد..ج یعゅل ی+ヱاااا

 کشتت یدمه خヱنه م ゅدیاگر بヰヘمه م ییدا یヱا-

 ヰヘمهی+نم

 خヱヱヱنه.... یبه سヱ شیヱ پ ュیشد نیヱ سヱار مゅش نگیسمت پゅرک ュیرفت

ه نگゅه ب ینگゅهمヱن کرد.. یヱ بゅ کنجکヱゅ نیヱ نشست کنゅر سヱ زیرヱ که درست کرد ヱ گذاشت سر م ییاهゅیپヘ یدل
ヱنیس ヱس ヱ ュیکردュنه ا نヱه یشゅا انداخت که مゅت یب یبヘه گヤصヱح 

 اヱمده یعمه مرده چ نیسر ا یبگ یکن فیتバر یریمیبゅبゅ م-

ヱت نیسヘکر گヘمت 

 اヱن؟ ستیمゅدر مرده ن-

 شヱنه بゅا انداخت ヱ گヘت یمゅه

 خゅاااا-

 خヱاュ بگュ.. ی+لطゅヘ خヘه م

 کردن.. یبゅ تバجゆ نگゅش م یヱ دل یجバبه قرص رヱ در آヱردュ..مゅه بュیسゅکت شد ヱ منュ از داخل ج همه



قرص  دانشگゅه رفتュ دارヱخヱنه ュ ヱیرفت یم ュیداشت ی..ヱقتゅرュیب ゅکヱیسر د ییبا یخヱاستュ  یکه گヘته بヱدュ م نヱی+خゆ ا
 یرانسخن زیکه گذاشته بヱدن رヱ م یدنیヱ تヱ نヱش شیسゅلن همュ ゅیدانشگゅه..بバد کاسュ رفت ュیヱ رفت دュیاسゅヰل رヱ خر
بバدュ  داد بゅا ヱ ヱیدنینヱشدر آヱردュ تゅ به سرفه افتゅد ヱ یبゅز..مヱقع حرف زدنゅشュ انقدر دلقک ュیヱ نشست ختュیقرص ヱ ر

 شد ヱ.... یاسゅヰل

 گヘت نیکه سヱ دیکردن..بバد بヤند خند ینگゅه به بچه هゅ کردュ بゅ خنده ヱ تバجゆ نگュゅ م هی

 داداشュ چه کュ تحمュヤ هست.. چゅرهیب-

 گヘت دهیبر دهیشکمشヱ گرفت بر یمゅه

 ..یسرش آヱرد ییعجゆ با چゅرهیب-

ヱس(نی匕) 
ゅب ینگران بヱف...ュه کردゅنه نگヱیبه در خゅ د ュدヱیگرفته بヱکゅ دیبゅ نه داヱخ ュد ب ییدバرت بده بヱق ヱییدا یر 
 ...ییی...ュヱヱヱیبش

ゅه بゅیبه دا یحرص نگゅ لیخیکه بゅ م ヱنشゅندیداشت رمヱا خ..ヱعنتر چ.س...ュه کردゅچ شینگヱسمت یکیک ュرفت ヱ ュکرد 
ヱر...ュقゅیصندل یات ...ュردヱدر ا ヱطراتمゅدفترچه خ ヱ ュنشست 

 خل...ゅ匣دیب ゅدュی نゅیگرفتュ بゅ ا ریتゅ بバد هゅ اگه آلزام سュیخゅطراتュ رヱ بنヱ شهیهم نکهی...اگヘتュیم یزیچ هی ュیاز بچگ من
ュنی هヱدتヱقتنخヱ..ی ヱکش ヱت ュگذاشت ヱ ュبست ヱشد دفتر ر ュヱتم ュرゅدل یک ヱز شدゅب ベゅدر ات...ュدヱن یخ...ヱمد تヱیاュ هゅینگ 

 بュヰ انداخت ヱ گヘت

-ヱن؟یس... 

 هュヱ؟-

 جゅنュ؟ یبゅر شد بگ هی-

-..ュنゅا جゅخب� 
 حゅلュ بده-

 احヱالュ بده-

 بゅش.. یزهر مゅر...جد-

ヱرتمヱیجد ص ュتヘگ ヱ ュکرد 

 شده؟ یخゆ چ-

 داغュ.. کنュیطヱر...احسゅس م نی...بدنمュ همکنهیسرュ درد م-

 کュ داパ بヱد...بゅ ترس گヘتュ هیچسبヱندュ... شیشヱنیشدュ...بヤند شدヱ ュ دستمヱ به پ نگران

 ...کنュی...سヱپ هュ درست مゅرュیاان برات قرص م-

 ヱ گヘت دیخند

 匐زیسヱپ قゅرچ بر ینکته...تヱ هیخゆ تヱ هュ...فقط  ヤهیخ-
 ...بچه پرヱ...یزهر مゅر نخヱر-

ュنیب رفتヱگرفت کپ ر ュنヱا...ュبراش قرص برد ヱدی ...ュپ درست کنヱس ュمن بر ゅت 



*** 

 یکه کس فیشد...انقدر استバداد در من نヘヰته...ح یکه چشمュゅ قヤب ュیکュ ازش  هیشده... ی...عجゆ جヱنیبه چه سヱپ به
 هیافتゅدュ...بچه گنゅه داره بزار براش ببرュ...تゅ  ヱکヱید ゅدیکه  زュیسヱپ بر ی...خヱاستヱ ュاسه دلکنهینبパヱ منヱ کشف نم

...شゅلمヱ انداختュ رヱ سرヱ ュ یییترش قゅچ کرده...ヱا مヱیل هیگذاشتヱ ュ کنゅرش  یکュ رヱش جヘバر هیヱ  ختュیکゅسه سヱپ ر
 ュکه زد ヱن...زنگ رヱنشヱدر خ ュد ュیرفتヱヰ دیゅ ا یزیچ هیヱ...ュدゅشد...ا یافت ュک بر سرゅیخゅننینم نヱد  ゅکه م

اヱمد  ゅری...تゅ خヱاستュ دヱر بزنュ در بゅز شد ヱ سゅت؟یچ یبرا گنیاヱردュ نم ゅکヱید ی...اان بگュ سヱپ رヱ براュیدヱنیم
 مヱفقュ گヘتゅ ュتیبゅز به خゅطر عمヤ شیخر کرد...بゅ ن شهیرヱ م ゅری...پヱヱف خヱبه..سゅترヱنیب

 ساュ دراکヱا...-

 به در ヱ گヘت دیچسب

-ヤع ヱ؟یュشده؟ ی...چک 

 سヱپ رヱ اヱردュ بゅا ヱ گヘتュ ظرف

-...ュپ درست کردヱبرا هیس ュید یظرف هヱکゅ اخه د...ュردヱیاュر دヱکردیسرفه م یصبح بدجゅش ュتヘش  دی...گヱヤگ
 بسヱزه..

 سرخ سدنュ رヱ درست کنゅ ュیبخندュ  دヱنستュینم دュیلبشヱ که شن ریز یصدا

 ...سヱزهیفバا که کヱ.نش داره م-

 رヱ دادュ بヰش ヱ گヘتュ ینیس عیسر

 پس فバا خدافظ...-

...بدبخت اان یینکنه دا کゅرتیخدا بگュ چ ی...ادنیヱ شرヱع کردュ خند ییرヱ سر دا دュیرفتュ تヱ ヱ پر عیسر
.فکر ..دیهュ بردヱ ュ کヱفت کرد ヱ دヱبゅره کپ نゅی...سヱپ رヱ ヱاسه دلدنیکردュ اヱنゅ هュ خند فیتバر ゅنヱیجر ی...ヱقترهیمیم

 ュدیفردا بنکنゅ ...دヱرده بヱخゅه...سرمゅدانشگ 

 (弗نゅی)دل 
 شدュ بچه هゅ خヱاゆ بヱدن... داریب ヱヰی...دュیخヱاب کュیسヱپ رヱ خヱردュ  نکهیا بバد

ュد... کردیدرد م سرヱشده ب パدا ュرتヱص ヱنه  هیヱآشپزخ ヱت ュد رفتヱعت ده بゅس...ュعت کردゅه به سゅینگュگ کم ュجیسر 
ヱヰه ق غیاز اヱن ج دヱنهیاز پشت دستشヱ گذاشت رヱ شヱنمヱ  یکی ヱヰی نیヱ زل زدュ به زم ی... نشستュ رヱ صندلرفتیم
 بヱد نیکヱتゅه زدュ...سヱ یرヱشنゅ یا

 زهر مゅر... یا-

ヱیخ نی+سヤیترس یュنهید دヱヱ  

 ؟؟ییکجゅ یخヱش یخبゅا...حゅلت چطヱره عشقュ؟؟خヱب-

 زدュ پس گردنش ヱگヘتュ  یکی

 عشقゅ ...ュریدر ن یمسخره بゅز-

ゅمد چ تヱیبگه  یزیاヱヰ گ ュگرفت عیرفت... سر جیسر ヱمن 

 شد؟؟؟ینゅ؟؟؟؟چیدل-

  رهیم جی+ سرュ گ

 یرヱ صندل نیبش ゅیب-



ヱینم نی+سュنヱدرد م ت ュاصن...تنم ュرヱن بخヱکنهیتک 

 رヱ صدا زد  ییヱ دا یهمヱنطヱر که تヱ بغヤش بヱدュ مゅه نیسヱヰ ヱی

 من گヘتن... دنیهراسヱن اヱمدن تヱ ヱ بゅ د ゅفهیبゅهュ بゅ ق یヱ مゅه ییدا

 شده؟؟؟یه؟؟؟چیヱااا چ-

ヱت نیسヘگ ゆاضطرا ゅب 

  نیゅریهュ لبゅس ب یヱاسه منヱ دل نیلبゅس بپヱش عیسر-

 رヱ به مヱته... یدل

ュمن ュتヘل گゅن حヱهم ゅب 

ュر عشقヱگ.ه نخ+ 

 دュ آسゅنسヱر  ュیرفت عیسر ュیدیپヱش لبゅس

ヱداشت غش م نیس ュدشヱین هی کردیکه خュ هゅم ینگゅنه سヱیا یبه خゅیانداخت که  نヱヰ ت یزرتゅس ヱ ز شدゅریدر بゅ ゅهی ب 
ヤارک گل گヱヤیش  ゅل ب سهیک هیبゅنیآشغヱن کرد رヱمゅکر نگヱپ ヱ مدヱا 

ヱقت نیسヱ...ュن دادヱتک ヱمن فقط سرم ヱ کرد ュض یساヱتیتゅح ヱس ヱمل رゅش داد...رفت نیکヰیبュ ....رヱنسゅآس ヱت 

 صدا زد.. یکی ヱヰیکه  ュیشد نیمゅش سヱار

 ュゅیمنュ م نیسیヱا-

 匣بヱد ゅریسゅت
ヱیکه خ نیسヤت یヘد گヱنگران ب 

 یゅیب شュیممنヱن م-

 هュ جヱヤ... ییヱ دا ュیپشت نشست نیヱ سヱ یپست فرمヱن نشست...من ヱ مゅه ゅریسゅت

 گذاشتヱ ュ ارュヱ گヘتュ نیشヱنه سヱ ی...سرمヱ رヱヱمدیشده بヱد...خヱابمュ م دتریدردュ شد بدن

-ヱن؟یس 

 +بヤه؟

 جゅنュ... یگیهュ نم تیمヱقバ نیخゅک بر سرت که تヱ ا-

 گヘت کافه

 ؟یدل ی+خヱب

 ...تکヱن نخヱر بزار بخヱابゅ...ュدینヰه...خヱابュ م-

 خヱابュ برد... عیبگه که سر یزیچ خヱاست

******** 

ヱمゅدرد م چش ュسر ュا کردヱم کردی ュمゅز ...چشヱختیهنヱس... 

ュهمه چ ک ュی یکュدゅ ヱس ュکرد ゅنگ ュرヱ ヱ رヱمد...به دヱنیا  ヱهیر ヱعتゅد...سヱب ゆاヱخ ヱ دヱمبه شده بヤره چヘن ヱه نگ مبل دゅ
 اヱمد تヱ سهیک هیبゅ  ゅریدر بゅز شد...سゅت ヱヰیکردュ هヘت بヱد...



ヱت منヘگ ヱکرد ゅنگ ゆجバت ゅب 

 ؟؟ی؟؟بヰتریخヱب-

...ュترヰآره ب+ 

 نشست یصندل هیکنゅرュ رヱ  اヱمد

 ؟یخヱریگرفتュ...م زایچ نیヱ از ا یخヱراک کュی-

 آره مث اسゆ گشنمه  ی+ヱاا

 ヱا کرد که بゅ اخュ گヘتュ ششヱین

 ببند...کゅااات... شتヱین-

 هنگ گヘت ゅفهیهنگ کرد...بゅ همヱن ق بدبخت

 ュ؟یمگه مゅ رل-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ..کنュی...کا من بゅ همه کゅت منی...جゅست اヱ سヱررررییینه خ-

 ヱ گヘت دیخند

 به خدا... نیخヤ نتیسヱ نیتヱ ヱ ا-

 کردヱ ュ گヘتュ ینیبゅا انداختヱ ュ ف یا شヱنه

 رヱ... نゅیا ュیخبゅا...بده بخヱر-

 ...ュیبヱد رヱ بゅهュ خヱرد دهیکه خر ییهゅ یخヱراک

 پف کرده گヘت.. یشد ヱ بゅ چشمゅ داریخرس خヱشگュヤ ب ヱヰی

 ...شヱバر؟یب یکنیم یتک خヱر-

ュعشق قشنگ ュساا+匏 
 ؟خヱبی...匏پヤنگュ ریصبح بخ-

ュترヰاره ب+ 

 ...کردیهنگ نگゅمヱن م ゅریسゅت

 飭دュیسرجュゅ نشستمヱ لپشヱ کش ヱヰی
 بヱد  یحس آن هی

ュدشバین بヱشم ュا کردヱ شヱگ ゅبن ゅت 

ュنヱا شد ششین اヱ 

ヱنیس ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ؟یدار کゅریبدبخت چ نی...به لپ ا؟یخل شد یدل-

ュヱヤمظ ュتヘگ 



 +خゆ بゅحゅل بヱد...

ヱف نیسヱت... یپヘگ ヱ کرد 

گヘت  دکی...匣رヱ فرستゅدュ خヱنه دراکヱا هュ اصرار داشت بمヱنه یヱ مゅه ییدا یدیکه غش شゆید ュیبر نیجمع کن-
ヱ تゅسیسرمヱز دهیرヱم گهی...چند ر ゆヱیشیخ 

 کپュیچند رヱز فقط م ی+اخ

آدュ  نیهمچ هیتشکر کردュ... یکゅ ヤریخヱنه...از سゅت ュیرفت مヱیمربヱطه رヱ کرد یبバدشュ کゅرا دنیخند نیヱ سヱ یسゅت
 ...匕هستュ من یمヰربヱن

ヱیسュه  عیسر نゅرفت دانشگ ヱ ض کردヱع ヱسشゅلب 

 هュ دانشگゅه بヱدن... یヱ مゅه ییدا

ュنه چرخ م منヱخ ヱا تヱمثه اسک ベヱذ ゅیبュزد ゅヰتن ゅب ヱییュ یم فیکュکرد... 

 هヘته گذشت... هیرヱال  نیヱ به هم ュیبچه هゅ برگشتن شュゅ خヱرد یヱقت

 (نی)مـゅه 

 凖بヱゅ... گهیلنگتヱ جمع کن د یخرس قطب یبترک ی+ا
ヱاゆ به ..خشهینم ینجヱری..نヱچ اییییدا یمن..هュゅ ヱヱヱヱین یبゅزکه ...هヱفف سر قبرت بゅ لبゅس عرب خヱرهیتکヱن نم یییا

 ...ヱ勠لای اهゅااااا.....سゅیتヱ..ヱا یخヱاゆ نر

هゅ از  ヱنهヱید نیا نیع ヱヰیتヱ صヱرتش که  دュیبヤندکردヱ ュ بゅلشت کنゅرمヱ برداشتュ کヱب ゅیکمر دا ریزヱر دستمヱ از ز به
 ヱر اヱنヱر نگゅه کرد... نیヱ ا دیجゅش پر

ュدバیخ بヤم عیسر یヰر فゅکه انگ ュゅچش ヱزل زد ت ュاخ ゅب ヱ اان ب دیبرگشت ュدヱدمه...منتظر بヱر خゅدیکゅ سیسمت گュゅ  که
 گهیدستشヱ گذاشته رヱ سرشヱ بゅنゅله م دュید

مバه صゆ ج هیتヱ مخゅبراطت..چته خヱ  یانگشتヱ بکن یبشکنه دستت نتヱن یییممゅخュ... ا یماجュ..ا یییسرュ...ا یییا-
 اهヰヰه... مゅیبخヱاب ュیخヱاس

 ..یبヰداشت سیヱرفت سمت سرヱ نییبگュ ازتخت اヱمد پゅ یزیبزاره من چ نکهیبدヱن ا バدب

 ...ュیشゅヘ نده بخند نヱیا نیمرگ سゅ ヱی..خداヱا

 نیゅشمنحرف نب نیدرسته؟خجゅلت بکش ュیتخت بヱد هیجヱヱヱنュ رヱ ییچرا منヱ دا نیکنیخヱدتヱن فکر م شیپ نی)اان دار
هュ  شیپ ュیتختゅرヱ بچسبヱن ュیترسنゅک بヱد..مجبヱرشد یゅدیز گهید ュینیترسنゅک اヱردュ بب ュヤیف هیکرمュ گرفت  شゆید

 خشتک شヱヤارュ بده بゅاتر برادر من..دهــع( اヱن..ذهنت منحرفه ヱاقゅバ که..اヱن شゅلتュ بکش جヱヤ خヱاهر...ュیبخヱاب

 اュ یشヱنه ا هیهゅرヱ مرتゆ کردヱ ュ یبヤند شدヱ ュ تخت هゅرヱ جدا کردュ..رヱتخت ゅدیاعمゅل مربヱطه رヱ انجュゅ بده ヱ ب ییتゅدا
 ..ゅدیدヱش اゆ م یصدا دュیبヱد رفتュ در بزنュ که د ヱمدهیهنヱز ن ییبه اヱن جنگل امゅزヱن زدュ...دا

ヱヱヱرینم فیچرا تشر ییدا ی+هゅنیب یヱدیب رゅزکرد گهیゅچرا ب ヱشヱ؟ید... 

 :کヱفتـ..-

 ...卷که ختュیر یییاヱ گهید رヱنیب ゅی..حゅا بゅنゅی+:خゅاااا غヤط کردュ..دا

 ...گهیجゅ د هیبرヱ  رュیدヱش بگ خヱاュیم رینخ-



 یهپヤ ینجヱریمن برュ.. بバد تヱ برヱ خヱدتヱ بسゆゅ..اقゅ اصن نکن هم ゅیکヱفت..گمشヱ ب یمرض..ا یدرد.. ا ی+ا
 ...رヱنیゅبیب خヱاュیتヱرヱم

ュنヱمرد اゅت ینヘگ ヱ نکرد 

-ゅن..من بヱヱمゅد م دینه اقバب ュکن ュヱیحمュゅ رヱヱبخ ヱمن ヱقت تヱنヱا 

 匣بヱدュ؟؟+:تゅحゅا انقد رک بヰت گヘته 
 勦یکنیرヱز خュヘ م هی:که بゅاخره -

 ششیاヱن تヱ ا ری..اصن بمقゅی+:ارع دق

به  دュیکヱبیم یヱ ه نゅیا یヱ دل نی...رفتュ پشت دراتベゅ سヱزهیریاان م یی..ارヱنیرヱ در ヱ رفتュ از اتベゅ ب دュیکヱب یکی بゅز
درヱ بゅز  یقرمز بヱد انگゅر.. اヱمدュ بدヱاュ برュ که دل تی...اヱヱه ヱضバدیترک یکیتــゅاااپــ اヱمد انگゅر  یدر..که صدا

فه اュ تخت ヱ ما نیینصヘش افتゅده بヱد پゅ ختهیبュヰ ر یبゅمヱهゅ نیسヱ ییییمنュ همゅنゅ..ا دنیکرد...بゅزکردن در همゅنヱゅ ترک
 شده بヱد دヱرش... دهیچیپ

 ییتヱدشヱ دュیزدュ کنゅر ヱ چپ نゅرヱی...دلختیر یییヱا

 ゅدیامصゆ..اصن دヱ ュ دستگゅه ادュ صゅヘ م هیتخヤ نیا هیچه حس خヱب ششیاخ اヱヱفف

بヱد  نیبرگشتュ پشت..سヱ یکیاهュ اهュ  یرفتュ سمت دراتベゅ که بゅصدا رヱنیاヱمدュ ب ییبゅز از دشヱ شیヱ خرュ بゅ ن خヱش
ヤلت قبل تخゅن حヱداشت ن هیکه از ا ヱدヱرج شده بゅه من خゅدستگ ヱ ュیدュゅی..نکردیم گヱج نیشکل ا شمヱهیام勦زکرゅبュد 

 گヘتヱ ュ براش

 بヱد؟؟ یزی+جヱنュ عشقュ چ

 نゅمヱس ننه بゅبゅت سر تヱ کجゅبヱدن؟؟ یمゅه-

 匣厰+:هゅااا

-ヱدسشヱز تヱم یهس یی:اخه نصف ر ヱب یری ヱیتュنヱینم رゅاخه.. یュتヘی گゅدش ヱدش ヱت تゅبゅرتـــت ییننه ب ヱرヱهت甸勦 

 匣+:هゅااا
 ..ュیصبحゅنه کヱفت کن رヱنیبرヱ گمشヱ ب ゅیب یچی..هゅرتゅقゅنی:-

 ا+:اهゅ...خゅاا

ヱ  زیرفتュ نشستュ پشت م عی..سرゅدیمバدュ درم یاان صدا گهیشدュ د یخゅل هی..اخ خゅلرヱنیرفتュ از اتベゅ ب نیاز سヱ جヱヤتر
کره  بゅری رختュیمربゅ تمشک م بゅریヱ  کردュیدرست م رヱیزده هゅ شرヱع کردュ به خヱردن..نヱن پن یمث قحط

 قゅنیヱ خヱاهران..فゅرパ ازرف ستゅنفゅرパ ازدヱ نجヱریهم گهدی بヤバه..�یヱعض هیاصن  ی..جゅتヱن خゅلزدュیم
به ته ظرف..ازاتベゅ فرمゅن اشゅره  دیچسب چゅرهیب ری..ヱ پنریکه سرュ رفت تヱ ظرف پن ヱヤمبヱندュیヱهمسゅان..داشتュ م

 ...ریپن ینゅز ی..اヱخچゅرهیاゆ شد ب دیخجゅلت کش ریپن دیمゅچ رヱیلبゅتヱن پن کننیم

ヱن سرمゅعصبゅکه دل تیب ュبه پشت ュندヱیچرخヱرゅید نュد.. 

ヱند یچته دل ی+هヱترک ヱکه.. یمخم 

 ..ュیبخヱر ュیهمه بゅهュ شرヱع کن ゅدیب نュیسヱ یسیヱا یمردیم-

ュمدヱدل ا ゆاヱکه دا یج ュبد ヱیゅنゅ شヱگゅیبュ ..نهヱاشپزخヱمد تヱا 

 گュヤ بゅبゅت زنگ زده.. یمゅه-



ه به بゅبュゅ بکنュ ک یقراربヱد کゅر ゅی زدیبゅبュゅ زنگ م یヱقت نュیヱ سヱ نゅینه تنゅヰ اヱن بヤکه کا دل ュیدیヱ تヱچشمゅش م ینگران
 یریبدュ که به بゅبュゅ ختュ بشه اخرش دعヱاヱدرگ ヱانجュゅیقراربゅشه من کゅر ی..چヱن ヱقتکردنیدامیحゅلتヱ پ نیا داکنهیربط پ

 یگرفتヱ ュ رفتュ سمت خرヱج ゅنゅیヱ ازدا یヱ کنゅر زدヱ ュ بヤندشدュ گヱشیاヱمدرヱصヱرتュ..صندل ی..نゅخداگゅه اخمشدیم
ヱس ゅنه که بヱنیاشپزخ  ゅب ュشد ヱبرヱدیببخش هیر ..ュرش زدゅکن 

 سبزرنگ اتصゅلヱ لمس کردュ.. یاز بچه هゅ دヱر شدュ دکمه  یヱقت

 +بヤه؟

-ヱمثا دانشج ヱز ییدختر تヱدی..هنゅ ینگرفت ゅکن دیکه ب ュ؟؟یبه پدرت سا 

 پヱزخند نشست کنج لبュ.. هیلヘظ پدر گヘتنش  از

 به نظرتヱن؟؟ ستین رید کュیاヱن بゅشه  یبرا..اگرュ نیکردن من زنگ زده بゅش تیترب یبرا کنュی+فکر نم

 برات فراهュ بヱد.. یگذاشت یبرات کュ گذاشتュ؟دست رヱ هرچ ی..من پدرتュ چیدخترتヱچرا انقد تヤخ-

ゅر ز بゅدیهرحرفش فشゅارد م یヱ ュヰیشد صدا جشیکه نت شدیب .ュندヤب 

ュ من دار یندار یاگه کゅر مヰم یمن ヱقت گذاشت تیترب یامرヱز برا یبه اصطاح پدر..به اندازه کゅف یخبــ اقヤ ゅهی+:خ
...ュپس قط کن 

تヱرヱ داشته  یهヱا گヘتیاخرュ م یکه اヱن لحظه  دیتヱ د یتヱ یسゅحل چ دヱنュی..من نم شヱバریب یسゅکت شヱ دختره -
 ...سین شیشب تیچیه گهید ゅفتیق ری..غیرفتیبه اヱن م کュیبゅشュ..کゅش 

مヱ به بバدュ هヱا نیاز ا یبه دヱش بکش یاسュ پدر هュ نتヱنس ی؟؟حتیاشتنداشته بゅش..مگه تゅحゅا د ゅنتی+جنゆゅ پゅرسゅ د
 قط کنュ؟... ستین یاگه امر یمヱفق شد نی..بゅشه افر؟یاヱل صبح که حゅلمヱ خراゆ کن ینداشته بゅش..زنگ زد

 یریゅثت ینسشت رヱشヱنヱ ュل ゅنゅیکنゅرュ..دست دا ゅنیبゅعث شده بヱد که بچه هゅهュ ب نیبゅارفته بヱد ヱ ا یヤیصداュ خ گهید
 رヱ حゅلュ نداشت..

 ..رュیبگ خヱاュیهュ بخゅطرش م یمヰمヱن هی..کنュیزنگ زدュ بگュ افسゅنه حゅمヤس..دارュ عقدش م-

 ..نヱنداشتュینه..تحمل ا گهیヱ د نینه ا یヱا

 هュ بخゅطر بغضュ مرتバش ヱ بヤند شده بヱد دادزدュ تیکه هュ بخゅطر عصبゅن ییبゅصدا

بバد  گهیزن د هیپدرشدن دヱبゅرت از  ゅنتیمن..مبゅرک بゅشه..پゅرسゅ د یخدا ی+اヱヱヱヱヱヱヱ افسゅنه جヱن حゅمヤس ... ヱا
 بدュ بヰت هゅن د بگヱ؟؟ یاره؟؟چ یخヱایم یمبゅرک..مژدگヱن یسゅلگ∬4سゅاال مبゅرک...پدرشدنت تヱ سن  ستیب

دستゅشヱ گذاشت رヱصヱرتشヱ اヱنجゅرヱ ترک  نゅیدخترا هュ متヱجه شدن..دل نヱیبヱدヱ ا دهیاعضゅمュ رس هیصداュ به بق لرزش
 در ارュヱ کردن من داشتن.. یهمچنゅن سゅ バنゅیヱدا نیسヱ یヱل کرد

 ..شدیانگゅر گュヱヤ داشت پゅره م کهیداد زدュ جヱر بヤندتر

 ...گهیحرف بزن د ،چرایشد شـــــدسゅکتی+ چ

بゅ اヱن مشکل  یافسゅنه احسゅس کنه کس خヱاュیبرسヱن..نم یفقط خヱاستュ بگュ خヱدتヱ اخر هヘته به اヱن مヰمヱن-
 داره..بヱقـ...

 ..دیازجゅش پر ゅنゅیکف اتベゅ که دا دュیکヱب ヱیگヱش

ヱکش نیس ュپشت کمر ヱدستش ヱ کرد ュヤمد بغヱکنه..دا دیا ュمヱحرف زد که ار ュشヱگ ュیدュゅنゅ ت دیدヘبده گ ュلゅکه ح 

 ..ゅرュیآゆ قند ب هی رュیم-



ヱ نیرفت بヱد..نمرヱسخت ب ュی..هضمش براュنستヱت ヱاز بغل س..ュش ュヱب نیار ュمدヱنیاヱر ヱنヱدمヱخ ベゅات ヱت ュد رفت ヱر
 گゅریپゅکت س ュ ヱییفندک طا ヤهیاヱن همه ヱس نیشد ヱ ب یخゅل ゅتشیبرعکسش کردュ محتヘ ヱمヱیپشت سرュ بستュ..رفتュ سرک

ゅدنمヱکردیم ییخ.. 

 ..دュکشی �نخ هی

 .ュゅیافتゅد به بچگ ゅدュی

 مゅمゅن..ازبゅبゅت نゅراحت نشヱ..اヱنュ اندازه من دヱستت داره.. نیسゅحل:مゅه مゅمゅن

 ..اヱل� پک

ヱم یت ュقد ベゅیاتュزد... 

 کرده؟  ری+مゅمゅن بゅبゅ چرا امشゆ انقدد

 عشق مゅمゅن..کゅرداشته ゅدیسゅحل:م مゅمゅن

 ..پنجュ�پک

 دヱسه سゅل اخر نیافتゅد به هم ゅدュی

 +بゅبゅنزنش بゅبゅااا...

 شュیش�پک

 ..دヱنュیتヱ من م یشی+مゅمゅن خゆヱ م

 �یبバد نخ
 ...کنュی..خヱاهش مکشهیاヱن تヱسرده...تヱرヱخدا مゅمゅن..اヱن نヘس م هییاヱنجゅ مゅمゅنュ سرمゅ نشی+مゅمゅنュ نه..تヱرヱخدا نزار

 آヱردن اヱن رヱزا.. ゅدی...دردュ اヱمد از دュیکش قیعم نヘس

 اヱنヱ ...ュゅنیاانمヱ مد ینبヱد..رヱزا ینینبヱدن مゅه ゅنゅیدا نヱゅیヱدل نیبه اسュ سヱ ییکه اگه آدمゅ ییرヱزا
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ゅر امゅز کヱنه امرゅヘسゅبرنم یمت ュゅنヱمدیازاヱزی..نゅ  یکمیبه ゅヰب ییتن...ュس نیداشتヱهیヤ ゅیکه از ک ییهュヘ نیبヱختهیر ر  ュدヱب
ヱش چییسゅیمヱدست تر ن ュد..ュکه  نیبرداشت ュヱنتゅهیم ゅش یمشک یعبヱد پヱیبュد ゅب ヱارکمヱヤار مشک هیشヱヤع یش ュض کردヱ

شکسته بヱد..از اتベゅ رفتュ  مュیحゅمヤست ヱ من امرヱز عذادارュ..گヱش ュゅسرュ کردمـ..اره دヱست دختر بゅب مュیヱ شゅل مشک
 گヘتュ نجヱرュیگヱشه نشستن..به سمت در خヱنه رفتュ هم هیکه بغ کرده  دュیدخترارヱ د دュی..به هゅل که رسرヱنیب

 ..گردュی..برمرヱنیب رュی+م

 اュ پشت سرش.. یヱ دل نی..سヱسゅدیدر ヱا یヱ جヱヤ نییبゅ سرعت از رヱ مبل اヱمد پゅ ゅنゅیدا

 تند تند گヘت ییدا



 ...یحゅل بر نیبه جヱن خヱدュ اگه بزارュ بゅ ا-

 هュ گヘت یدل

 ...ュیزنیخヱدمヱن بゅهュ حرف م شیخヱنه پ نیاره بش-

ヱیسュمد چ نヱنه  یزیاヱبه نش ヱن گ یبگه که دستمヱبه همشヱر ヱ اゅب ュردヱت اヱسکュتヘ 

 ..گردュیبرم رヱنیب رュی..مヘتهینم یاتゅヘق ی..ヱلنینگران من دヱنュی+م

ز که ا ゅزداشتュینゅراحتشヱن کنュ امヱ ゅاقゅバ ن خヱاستュیکه زدュ خヘه شدن..نم یهゅ بゅ داد چゅرهیاヱمدن حرف بزنن که ب بゅز
اسゅنسヱرヱ نداشتヱ ュ از پヤه  ی..حヱصヤه رヱنیدر کنゅررفتن ヱ منュ اヱمدュ ب یاز جヱヤ یتی..بゅ نゅرضゅرヱنیب ュゅیاヱن خヱنه ب
 اヱمدن رヱنیداشتبヱرد بヱد..درヱ ヱا کردュ..مヱقع ب یکه تヱ یمヱتیشدヱ ュ بゅ ر نی...سヱار مゅشنگیپゅرک یرفتュ طبقه 
اشゅره  نیتヱ دست سヱ یبه گヱش ゅنゅیکه دا دュید نهیهュ شدュ...ازتヱ ا ゅنゅیヱ دا نیپشت سرهュ سヱ یصدا زدنゅ یمتヱجه 

 ヱنュتکه ب ییجゅ هیبرュ  خヱاستیمュヱヤバ نبヱد..فقط دلュ م رュیرヱگゅز فشゅر دادュ..مس شترینکردヱ ュ پゅمヱ ب ی..تヱجヰکنهیم
اسュ  هیبه اسュ پدر  یاヱن مヱقع هュ من از کس یمゅمゅن هنヱز زنده بヱد افتゅدュ..حت کهییرヱزا ゅدیراه  یشュ..تヱ یخゅل

نکヱرュ ک یحت دمヱیکنゅرکش یگسゅل از زند هیبバد فヱتش  نیهم ی..ヱاسه ختیریعشقشヱ به پュゅ م یمゅدرュ همه  یداشتヱ..ュل
بゅهュゅ  کیکヱچ یدعヱا هی..چヱن اヱنュ شدیبヱد که بゅ بゅبゅ دعヱاュ م یمヱقع هゅ شدュیم ریکه از مゅمゅنュ دلگ یندادュ..تنゅヰ زمゅن

 تゅدعヱاتヱن بشه... یکنیکه چرا بゅپدرت بحث م کردیم

 ضیمゅمゅن مر یپدر بヱد...امヱ ゅقت یکュ بゅعث شده بヱد اヱن اخرا بゅمゅمゅنュ رابطュ بد بشه...ヱ مقصر اقゅ یدعヱاهゅ همヱن
اュ که شヱهر مゅمゅنュ بゅشه بゅ اヱن  ی..پدرشュیاヱن بحثゅ..سرطゅن گرفت ヱ رفت از پ یشد نゅبヱد شدュ..دヱسش داشتュ بゅهمه 

 تیヱاقバ نیکه شده دردرنゅک تر یاسュ افسゅنه...افسゅنه ا بهسゅله که دヱست دختر داره.. هیکه بヰش داشت، یهمه عشق
 ...ゅنتیپゅرسゅ د هیشکュ بゅااヱردن بشه زن عقد هیره بゅ..حゅاュ که قراュیزندگ

ュヱر تمゅکهیفش ヱر ヱدヱمده بヱا ュヰر گذشته بヱمرゅل یبゅن خヱش یفرم ュدヱرده بヱا ュس کヘن...ュشهیکرد ゅپ ュداد ヱرゅکه  نییه
 هی....هیکدュヱ قبرستヱن چゅله ا گهینجゅدیکجゅااヱمدュ..ا دュیهヱا شدュ.....اهヰヰヰه گندت بزنن..اصن نヰヘم هیکیتゅر یمتヱجه 

ヱヤバم ュنس من سرشゅازش ヱ دヱنب ュヱヤバش مヰده که تゅجュ شゅم...ュد که برگردヱپ نینب ュش کردヱمゅخ ヱدهیゅ ..ュر هیشدヱید 
که  ュی...هヱヱヱヱف..گヱش43:∬0کردュ  نیبه سゅعت تヱمゅش ینگゅه هیخゅرج از شヰر بヱد.. یجゅده هゅ هیتヱاطراف زدュ..شب

از اヱنجゅ  نیمゅش هیخداهュ  یشد..محض رضゅ تیاذ شتریخヱدュ ب یشヱت کردュ که پヱ ゅیهمراュ نبヱد... از حرص سنگ
 نیبرعکس برュ..رفتュ سヱار مゅش رヱیگرفتュ که همヱن مس ュیبرگردュ...تصم دیبゅ یکجゅست ヱ چجヱر نجゅیبپرسュ ا شدیردنم

 گヘتヱュسط فرمヱنヱ دュیشد...بゅمشتュ کヱب یکه خゅل نュیヱ نگゅه کردュ ا نی..امپر بنزشهیشدュ استゅرت زدュ..عバع چرارヱشن نم

 ゅاهشヱهی+خ  ヱت ゆیبرا من ف یکیامشュヤ ینゅ.. 

کرد..کゅش تنゅヰ  ختنیهゅرヱ دادュ بゅا ヱ درヱقヘل کردュ...سرمヱ گذاشتュ رヱفرمヱن...بバدمدت هゅ اشکュゅ شرヱع به ر شهیش
بدشゅنس بゅشه؟؟اخر هヘته  تヱنهیآدュ چقد م هیکه هュ خヱن خヱدュ بゅشه.. یکیکس نبヱدュ..دヱستュゅ هستن امゅ  ینبヱدュ..کゅش ب

نشヱن دادن پدرشدن  ی..براشهیپدرヱ مゅدرュ برگزارم تヱاتベゅ گهیزن د هیقدュ گذاشتن  یدعヱت شدュ که برا یبه مヰمヱن
ゅبゅلشه..برا∬4که  ییبゅمدن  یسヱد اヱجヱ اهر  هیبهヱیخゅ  ゅ01برادر ب ヱچه ر ゅل اختاف سن...بゅاست که  ییسヱخ ュاز

 ...گهیرヱزد هی...چه اخر هヘته چه زارュیپゅ تヱ اヱن خヱنه نم رمュیبرュ؟...بم

 ヱ(نی)س 

ده دヱست ش گهیزن د هی...بゅ نیمゅه یبゅبゅ شهی...هنヱز بヱゅرュ نمュیشヱک هュ هست ی...تュヱیریمیاز استرس م ュیدار یییヱااا
شبه...از صبح تゅحゅا  ∬بヱد...به سゅعت نگゅه کردュ...پヱヱヱف... نیرヱ مゅه یبد یヤیبゅشه ヱ حゅا هュ حゅمヤه بゅشه...فشゅر خ

 هی...منュ گヱشه سゅلن جمع شده بヱدヱ ュ منتظر زدیهュ که حرف نم ゅی...دادکه رヱ به مヱت بヱ نゅیکجゅ رفته...دل ستیمュヱヤバ ن
ゅشه ب ヱفتゅدهین ی....اتゅヘقشュیم ヱヱنهیخدا دارュ د یمنヱ هュ نبرد...ヱا یخヱرد شده بヱد...گヱش شیبヱدュ...گヱش نیزنگ از مゅه
 گヘت یبヤند مهین یاز جゅش بヤند شد ヱ بゅ صدا نゅیヱاسش...دل

مヱقع  ینکرده بヱد...حت ریانقدر د نیشده...تゅحゅا مゅه یزیچ هی...حتمュ ゅیدنبゅلش بگرد ュیبر دی...بゅشュیم ヱヱヱنهیدارュ د-
 ュنش هゅمゅد... 3مرگ مヱنه بヱدش خバعت بゅس 



...مثل اسمش بゅعث آرامش ュیبヱد...هممヱن خゅله سゅحل رヱ دヱست داشت یبد یヤیخ یاヱن رヱزا افتゅدュ...رヱزا ゅدی
بヱد ヱ مゅهゅ آرヱمش  یهمش عصب کردیکه بゅ بゅبゅش دعヱا م ییبد بヱد...رヱزا نیاヱل بゅ مゅه بゅبゅش...از همヱن یبヱد...ヱل

مゅمゅنش فヱت  ی...ヱقتشدیچشمゅش خゅمヱش تر م زداغヱن شد...رヱز به رヱ یخゅله سرطゅن گرفت مゅه ی...ヱقتュیکردیم
 ندفバهیا ی...برگشت...ヱلュیسゅعت مゅهゅ تヱ خヱنشヱن منتظر بヱد 3هدف دヱچرخشヱ برداشت ヱ رفت...تゅ  یکرد ب

اتベゅヘ افتゅده...راه رヱ که بヤد  هیمヱضヱع از مرگ مゅمゅنش بزرگ تر بヱد؟...نبヱد...حتمゅ  نی...اヱمدین
رداشتュ ب زیم یرヱ از رゅ ヱنゅیدا لیヱ مヱبゅ دュیدュ دستュ بヱد پヱش یاتベゅ رفتュ...هرچ متبヤند شدヱ ュ س عی...سری...ヱاااستین

ュتヘن گヱشヰب ヱر ヱ 

 .دستمه. ゅنゅیدا لی...مヱبゅنیشد بュヰ زنگ بزن یبゅ پسرا رفتュ...هر خبر دی...شゅنینر یی.شمゅهゅ جゅدنبゅلش.. رュیمن م-

در رヱ بستュ دヱدل به در خヱنشヱن نگゅه کردュ...اره کゅر  یبرداشتヱ...ュقت نヱیمゅش چییヱ سヱ دュیکヘشゅمヱ پヱش عیسر
مュヱヤバ  رヱنیبゅ لبゅس ب ゅکヱیدر بゅز شد ヱ د...زنگ رヱ زدュ که بゅافゅصヤه شنゅسنیاز من م شتریرヱ ب نجゅی...اヱنゅ اهیدرست

 بゅا رفته گヘت یمن کرد ヱ بゅ ابرヱ یبه سر تゅ پゅ یشد...نگゅه

 افتゅده؟ یاتゅヘق-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュگره کرد ュه ヱت 

 بゅ هュ... نیゅیشمゅهゅ ب شهی...مヱمدهیگュ شده...از صبح تゅحゅا خヱنه ن نیمゅ..مゅه-

ヱنگران دستش ゅب ヱ ردヱا اゅت یبヘگ 

 ...ュیゅیاان م سゅی...ヱادュیفヰم-

ゅ  ヱریچشمゅمヱ بゅز کردヱ ュ به سゅم دュیپゅهゅ رヱ که شن یヱ چشمゅمヱ بستュ...صدا ヱاریدادュ به د هیرفت تヱ خヱنه...تک عیسر
 گヘت یجヱヤ تر اヱمد ヱ بゅ نگران ゅرینگゅه کردュ...سゅم ヱمدنیکه داشتن م ゅکヱیヱ د ゅریسゅت

 ن؟یشده سヱ یچ-

 ...یراناز نگ ュیریمیم ュیگュ شده...دار نیمゅه-

ヱ  دیکش به مヱهゅش یدست یبゅ کافگ ゅریسゅت نگیتヱ پゅرک ュیدیرس ی...ヱقتュیدستمヱ گرفت ヱ به سمت آسゅنسヱر رفت مچ
 گヘت

 ュ؟یکن کゅری...چنهیکه دست کゅم نیمゅش-

 گヘت ゅکヱید

 ...ュیریم نیヱ سヱ ی...دخترا بゅا تنゅヰن...تヱ خヱنه بمヱن...من ヱ سゅمゅریخゆ...سゅت ヤهیخ-

 بヱد؟ شد...کجゅ نیکゅم ریجヱヤ نشستن...من هュ پشت...فکرュ درگ ゅریヱ سゅم ゅکヱیسرشヱ تکヱن داد ヱ رفت بゅا...د ゅریسゅت

***** 

 ゅریامゅ نبヱد...سゅم ュی...همه جゅ رヱ گشته بヱدヱفتゅدュیヱاقゅバ داشتュ پس م گهیشゆ بヱد...د 00نگゅه کردュ... نیسゅعت مゅش به
بゅ تバجゆ به دヱد بヤند شده نگゅه  ュیدیبه سر کヱچه رس یراه داشت...ヱقت یاصゅ ヤبヱنیکヱچه که به خ هیسمت  دیچیپ

 دュیرヱ بゅز کردヱ ュ پر نیامکゅن نداره...در مゅش نیرفت...ا یゅهیمنبバش چشمュゅ س دنیکردュ...ردشヱ دنبゅل کردヱ ュ بゅ د
ゅمنییپゅری...سゅ د ヱیヱکゅ شゅمدن...به مヱا ュلゅش نیدنبゅم ゅت ヱد...ュه کردゅنیله شده نگ ヤسیپ  ヱهی  ゅنجヱا ュانس هヱآمب

 بゅشه... دی..نبゅستیبヱد؟...نه ن نیمゅه نی...مゅشنیبヱد...مゅش

 نیزم یپゅهュゅ سست شد ヱ رヱ دنشیشده بヱد نگゅه کردュ...بゅ د دهیکش یدیکه رヱش پゅرچه سヘ نیجسュ گヱشه مゅش به
 گヘتュ هیزانヱش نشست ヱ بヤندュ کرد...بゅ گر یرヱ عیسر ゅریافتゅدュ...سゅم

 ...نشه؟یمゅش نی..انه؟یمゅه نی...اゅرریسゅم-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 



 گヱشه... نیا نیبش ゅی...تヱ بدヱنュینم-

من جヱヤ اヱمدن...کنゅر جنゅزه زانヱ زدュ...تمュゅ  دنیبゅ د سゅیدستشヱ کنゅر زدヱ ュ به سمت جنゅزه رفتュ...دヱ تゅ از پヤ یفヱر
 از اヱنゅ گヘت یکی...دیヤرزیاسکヤت بدنュ م

 ...نشヱن؟یشنゅسیخゅنュヱ شمゅ م-

ゅهیگر ب ゅنバبه م ヱکن یسرم ュلヱم نیゅس...ュن دادヱریتکゅ د ヱیヱکゅ ヤیپゅج سヱت ヱن یکیکردن... هیر ュرゅن دکترا کنヱشست از ا
 ヱ گヘت

 ...ゅنه؟یخヱدشه  ینیبزنュ کنゅر بب-

ゅکش ب ヱرچه رゅپ ュヱار ュヱار...ュن دادヱتک ヱسرم ヱ لرز ヱ دهیترس ゅد نییپ ゅحبس شد... دنیکه ب ュسヘن ュヱヤصحنه ج 

***** 

 (ゅنゅی)دا

 یヤیخヱدش خ کنهیرヱ پرت م یکه حヱاس دل نیبゅز خゆヱ بヱد که هستش...هم یمバذゆ بヱدヱ...ュل ゅریبヱدن سゅت از
 فتゅدهヱیヱاسش ن یاتベゅヘ بد کردュیاخه...فقط دعゅ دعゅ م نیمゅه یی...کجゅدュیبヤند شدヱ ュ دヱر اتベゅ چرخ یخヱبه...بゅ کافگ

 بゅشه...

 کنゅرュ اヱمد ヱ ارュヱ گヘت نゅیدل

 ゅ؟یدا-

 ヱ ارュヱ گヘتュ دュیبه سرュ کش یدست

 بヤه؟-

 گرده؟ی...برمنیمゅه-

تゅ آخرش بゅ هュ  ュیبرگرده...مゅهゅ به هュ قヱل داد دی...بゅگردهینکن...برم یفکر منヘ کنュیخヱاهش م یپヱヱヱف...دل-
 ...گردهی...پس برمュیبゅش

 بヤند شد ヱ گヘت ゅریسゅت

 ...دهی...رنگ جヘتتヱن پرنیدرست کنュ بخヱر یزیچ هیبرヱ ュاستヱن -

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

-ゅپ ュヱヤی...نمرهینم نیینه...من که از گュنヱت... 

 شد... یکرد ヱ صヱرتش جد یاخم ゅریبگه که سゅت یزیخヱاست چ نゅیدل

 ...ュゅیزヱد م رュی...مشهیظゅهر نم نی...بゅ نخヱردن غذا که مゅهن؟یخヱدتヱن رヱ بکش نیخヱایم-

 ...نیヱ نشستュ رヱ زم دュیکش ی...پヱفرヱنیاز در زد ب یفヱر

 بشه... دایپ نینخヱرュ امゅ مゅه یزیحゅضرュ کا چ من

****** 

ヱ(نی)س 

ュゅم چش ヱد ヱد ヱ دヱد شده بゅا زدیگشゅحゅاز نزد هی...ت ヱدهیند کیجسد ر ゅدست...ュدヱیگرم یب  ュندヤب ヱ قه شدヤح ュنヱر شヱد
 ...دュیヱ نゅل دュیچسب رهنشヱیتヱ بغヤش ヱ محکュ پ دュیدست خヱدュ بゅشه چپ نکهیبدヱن ا ゅریسゅم دنیکرد...بゅ د



 ...ترヱخدا...ュیترسنゅکه...بر ی...ヱلゅریسゅم ستشین-

 نیمنヱ از خヱدش جدا کرد ヱ به سمت مゅش ゅریصヱرت پر از خヱن ヱ دمパゅ شکسته بヱد...سゅم هی ینبヱد...ヱل نی...مゅهنبヱد
ゅید یبرد...جヱکゅ به د ヱر ヱ ュندヱینشヱکゅ تヘگ 

 ...ュیبخر یزیچ هی ュیفشゅرش افتゅده...بر-

هュ  یاز طرف ینبヱد...ヱل نیاヱن زن مゅه نکهیاز حد خヱشحゅل بヱدュ از ا شیسرشヱ تکヱن داد ヱ پشت نشست...ب ゅکヱید
 ...سرمヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュگردن؟ینゅراحت بヱدュ به خゅطر خゅنヱاده اش...اヱنゅ هュ اان مثه مゅ دنبゅلش م

-ヱهنیدهنت ببند سゅشکر که مヱن برم نی...خدارヱد...اヱگردهینب... 

خヱヤت تر رヱ  یمکゅنュ ゅیحゅلュ خゆヱ شد رفت یگرفت ヱ به زヱر به خヱردュ داد...ヱقت کیヱ ک ヱهیآبم هی ゅریسゅم
استゅرت زدュ  هیجゅ رد بشه..بゅز  نیازا خヱادینم نیمゅش هیヱ ازرヱ فرمヱن بヤندکردュ...اヱヱヱヱفف هنヱزュ  سرュ...ュیبگرد
برベ  ی..هヱاュ سرد شده بヱد حتشنیم مゅرヱ نگヰداره.. بچه هゅ خヱنه اان نگران خヱادیم نیمゅش نیا نکهیمثل ا رینخ
ه کل تنュ ...سرمゅ بزدュیخヘه هق هق م یヤیخ یヱل شュیپنبヱد  یکس نکهیگرفته بヱد...بゅ ا ュیبزنュ..گر یبخゅر ヱمدینم نュیمゅش

رد  نجゅیاز ا خヱادینم یشکیه یバنیشゆ بヱد... ゅ 00یخدا یبヱد سゅعت ヱ نگゅه کردヱ...ュا دهیچسب سیمثل لبゅس خ
 یندلص هی...به پشتسゅختنیم یبد تュیヱر دュیسゅبیهュ م یکه دندヱنヱ ュゅ رヱ یاュ سردュ بヱد...جヱر یヤیبشه؟...سردュ بヱد خ

شدュ که بゅ سرعت ازکنゅرュ رد شد ヱ چند متر  نیمゅش هی یکゅیاست یداده بヱدヱ ュ چشمゅمュ بسته بヱدュ که متヱجه صدا هیتک
 یکیبヱدュ هヱ ュاقゅバخヱشحゅل بヱدュ که بゅاخره  دهیشدュ...هュ ترس ゅدهیپ نیازمゅش ی...سرمヱ بヤند کردمヱ تندستゅدیاヱنヱر تر ا

اヱن  یکردュ تゅ متヱجه اヱن نشه..ヱ منتظر شدュ تゅ راننده  ュیゅقヘل فرمヱنヱ گرفتュ پشتュ ق نیمゅش یرد شد...ازتヱ نجゅیازا
ュ بヱدュ مقゅبヤ نیبه پشت مゅش رهیاتベゅヘ افتゅد ヱ من همچنゅن خ قهیدق کیکمتر از  دیشゅ یاتゅヘقゅ تヱ نیبشه...تمュゅ ا ゅدهیپ نیمゅش

 ...کردュیرュヱ شヱکه شدュ...خヱدュ هュ گشゅد شدن چشمゅمヱ از تバجゆ حس م یجヱヤ یمنظره  دنیکه بゅ د

******* 

 (匈نی)کゅم
 ュゅیبゅبゅ مュヰ نبヱد امکゅن نداشت ب یقرارداد برا نیخゆ رفتن به خヱنه براュ مヰمتر بヱد..اگه ا یخسته بヱدヱ...ュل یヤیخ

کنュ  قیبخヱره که خゆ از من خヱاسته بヱد راجبش تحق دیبゅبゅ کヤ یاصゅヰヘن برا یمュヰ تヱ یپرヱژه  هیاصゅヰヘن..قرار بヱد 
چه ب شیپ رازیش گشتュیبرم دیヱاقゅバ خسته شدュ بゅ یاصゅヰヘن..ヱل ュゅیب یرヱز3/4 هیبゅعث شد  نیヱ مヱقع قرداد بゅشュ..که ا

 ریکه اヱنュ مس یمیقد یجゅده  هیشパヱヤ بゅشه راه  یヤی_اصゅヰヘن رヱز تバطرازیش یاتヱبゅن اصヤ دیشゅ نکهیهゅ...بゅفکر ا
به سゅعت کردュ  یراحت تر بヱد...نگゅه یヱل دュیرسیم رتریヱ قュ رヱ داشت گرفتュ..د رازیヱ ش رازیاصゅヰヘن ش
 یヱشگرفتュ..گ ゅرヱیسゅم یبرداشتュ شمゅره  ヱیراهュ..گヱش یزنگ بزنュ بگュ تヱ هیبゅشن... داریب دی..بچه هゅ بゅقهید03:11

 کردュ..  یگヱش ینگゅه به صヘحه  هیبヱد.. نطヱریبゅزهュ هم یلکردヱ ュ نکゅرヱیبベヱ نخヱرده قطع شد..دヱبゅره ا

 匣...ینヘردュヱ بゅش یخヱایانتن داره که م یک ریانتن نداشتュ...اهヰヰه...خヱ اخه بゅهヱش تヱ کヱ بバـــヤه
 یخヱヤت درヱاقع کس یヤیرヱگゅز فشゅر دادュ...جゅده خ یشゅگرد ヱ پゅمヱ کم یپرت کردュ رヱصندل ヱیگヱش ゅلیخیب

 هنکیا یجゅده بره...برا نیچه برسه بخヱاد از ا ゅدیبه مسゅفرت م یヱ کمتر کس ュیآبゅن لینبヱد...مخصヱصゅ که اان اヱا
 یاکردュ که صد یکه تヱضبطش بヱد ヱ بゅفヤش خヱدュ عヱض کردヱ ュ پゅ ヤریضبط ヱ رヱشن کردュ..فヤش سゅم رهیخヱابュ نگ
ヱان تヱش یاشゅدیچیپ نیم... 

��� 

 بヱد رمنیتقص قبヱله

 برヱ یخヱایهرجゅم

 

 قده ازュ دヱر شヱ اヱن



 نرسه صداュ به گヱشت که

 

 خبرندارュ  گهید

 عشقュ کجゅست اان

 

 دヱنュینم یحت گهید

 بپヱشه یقراره پ اヱن

��� 

ゅیزیچ دنید ب ..ュکرد ゆجバد تヱب ュヱر ヱヤش هیکه جゅده  نیمゅلف جゅت مخヰج ヱعج یت ヱ دヱرک شده بゅپ ュヱبرヱیرゆ  ュبرا
 یاز اヱن دخترا یکی نیمゅش هیشب نیتヱゅヘت بゅشュ...اره اヱن مゅش ینتヱنسュ ب یاشنゅ بヱد..از کنゅرش رد شدヱ ュل

ヱبرヱاحدرヱد.. ییヱش هیبゅسرعت م ゅب..ュیلحظه نگران شدヱر  نゅکن ュشیاست غیج یصدا کهزدゅر رانن کゅند شد...انگヤده ب
 ヱاشد... نیمتヱجه شد..چヱن در مゅش نュیاヱن مゅش ی

 匣厥شدヱ ュ عقゆ گرد کردュ که بゅ صحنه رヱبرュヱ خشکュ زد..نــــه ゅدهیپ نیازمゅش

 (نی)مゅه

ش زヱدتر به خヱد یفکュ افتゅده بヱد جヱヤ پュゅ از تバجゆ..اヱن بدبختュ لنگه من ヱل کنهیم کゅریچ نجゅیا نیعバع ا نیا نـــــه
 فکمヱ اヱرد بゅا ヱ گヘت شخندین هیبゅ  کュینزد دیرس یشد..ヱقت کیبست ヱ بュヰ نزد نヱیاヱمد...درمゅش

 ...ヱمدیببند بゅبゅ بヱش تゅ اヱنجュゅ م-

تヱاヱ ュ یحرص یبه خヱدュ اヱمدمヱ بゅ اخュ دستشヱ که هنヱز فکمヱ گرفته بヱد پس زدمヱ قヘل فرمヱنヱ اヱردュ بゅا بゅ لحن تゅزه
 گヘتュ تیبゅعصبゅن

-ヱیخ یهヤیتیترب یب یゅم ヱزدهی..عمت دهنش بヱاک م ی...من رヱمس ヱمゅنヱعده دندヱ یسهュزن... 

 匣نییرفت شرベ بゅزュ رفت غرゆ اان رفت پゅ نیا بゅز
 格یسرکاس جغراف رهیفゅزت م یرسیتゅ به من م هینゅمヱسゅ فゅزت چ اقゅااا
 همزمゅن هュ گヘتュ شششی..الیبゅا که تکヱن نخヱرد گヱر دمشیکتش گرفتヱ ュ کش ی قهیپشت  از

ヱیب ی+هゅ ゅن پヱا..اゅچه خبره؟؟ نییب 

 من عقゆ عقゆ رفتバ ...ュشیحرکت سر نیاヱمد بゅا که بゅ ا یجنگ

ュیم داشتュدゅتヘ اヱ...ュقع دار ریخدا بخ یکه گرفتتヱخ نیمث ا نیکرد...ابد ت ゅنゅخ رهیرم ヱشゅچشم ヱت ュشه ت رهیش ヱ
 �...ریچشمゅمヱ بバد رتتــه نخ

 ابرヱ انداختュ بゅاヱ گヘتュ هی رヱنヱیبغヤش اヱمدュ ب از

 ヱ.. یگヘتیبュヰ م یازュ نبヱد هュヤ بد یبغュヤ کن یخヱاستی+خヱ م

 اشゅرمヱ گرفتュ سمتش ادامه دادュ انگشت

 �...یندار ヱیکゅر نیکه اجゅزه همچ گヘتュی+منュ م



بヰش فشゅر اヱمده بヱد انگゅر..خخ خヱشュ  یヤی..ختیاز عصبゅن نیننه عمヱ سヱ یبヱد رنگ شヱヤارک قرمز گヤگヤ شده
 دندヱنゅش گヘت یشゅلمヱ تヱ دستش گرفت ヱ از ا ュゅیبرداشت سمتュ که تゅ به خヱدュ ب زیخ ヱヰیاヱمد..

 تゅ کمکش کنュ... سゅدュیداره ヱا یپゅرک شده فکر کردュ مشکヤ نیمゅش هی نجゅیا دュیسر...د رهیخ یدختره -

 بゅعث شد بゅ هرحرفش نヘسش هュ به صヱرتュ بخヱره...ادامه داد نیبヰش ヱ ا دュیکرد که چسب شتریبه شゅلمヱ ب فشゅر

 ...یゅریدر م یヱ حゅا پررヱ بゅز یکه از شゅنس مضخرفュ...تヱ سر راهュ سبز شد-

 افتゅدュ.. نبゅریحرف به عقゆ هュヤ داد که ا نیاز گヘتن ا بバد

 یاز گヱشه  یبゅعث شد قطره اشک نیفراتر از تحمュヤ بヱد..هم نیکゅر کゅم نیا یتحمل کرده بヱدヱ..ュل یヤیاز صبح خ 
کゅرش که سヱزش سرمゅرヱ متヱجه نشュ... بゅ  نیپشت سرش..انقدر سヱز داشت ا یقطرات بバد نجヱریヱ هم زهیچشمュ بر

فتュ بヤند شدュ ر یヱل دュیچشمゅش د یرヱ تヱ یمヱنیپش یچشمュゅ بヱد نگゅش کردュ..تバجヱ ゆ کنゅرش کم یکه حゅا تヱ یتنヘر
نجره بバد پ نیکردュ...چند م ی..صヱرتمヱ بゅدستュゅ پヱشヱندヱ ュ اشکゅمヱ بゅهゅشヱن مخヘدュیشدュ...درヱ محکュ کヱب نیسヱار مゅش

 شد... دهیکヱبدرسمت راننده  ی

ヱمゅدست ヱش یاز رゅم..ュزکردゅبヱدر ヱ ュبرداشت ュرتヱنم یحت نیص ュمدیبرقشヱ ش ゅشهیت ゅپ ュبد ヱرتنییرヱن صヱهمゅب... 
 گヘتュ هیاز گر سیخ

 سردمه... نیبرュ تヱمゅش خヱاュیヱ برヱ..م バتری...چته بゅزュ مヱنده؟ اگه مヱنده بگヱ سرهی+هゅن چ

 ..یدینش یکی یگヘت یکی...یحرف بزن یاヱنجヱر یخヱاستیخヱدت بヱد..نم ری...تقصیکنیرュ م ヱヰیدختر چته چرا  یه-

تر شد  شل ششیمن ن یخنده دار شده بヱد..بゅعث شد بخندュ اヱنュ از خنده  یヤیخ ゅفشیداد..ق ュヤیمظュヱヤ تحヱ یヤیلبخند خ هی
 دهنمヱ جمع کردュ گヘتヱヰ ュیکه 

 ..زارنュیبزنگュ به بچه هゅ که اگه سゅلュ برسュ خヱنه سゅلュ نم ゅدیرد کن ب تヱیبرا من ننداز پس کヤت...گヱش شتヱی+خヱ حゅا ن

 تバحゆ گヘت یبゅکم

 ヱ厰ا-
 ヱ+匣اا...عع

 ...؟؟ی..چراخヱنه نرفت؟یکنیکゅرمیچ نجゅیشده؟...تヱاصن تنゅヰ ا یچرا چ-

ندارュ  ュی..گヱشهیکدュヱ جヰنュ دره ا نجゅیکه ا دュیヱ نヰヘم نجゅیاヱمدュ ا ゅریاخت یヱ ب رヱنیازخヱنه زدュ ب نکهی+لپ کاュ ا
 甸بゅا ゅی..حゅا لطゅヘ بゅدینداره..برقشュ نم نیبنز نمュیمゅش نکهیヱا
 هゅاااا-

 匯نطق کردュ برات؟ یاصن حヱاست بヱد چ گュیم تヱیمرض... گヱش یدرد... ا ی+:کヱفت.. ا
 ...گردュیخゅمヱش شده..اヱل راه هュ آنتن نداشتュ خヱدュ به بچه هゅ بگュ دارュ برم ュیمحض اطاع گヱش یاهゅ اره..ヱل-

 厥+نゅمヱس؟
 ؟؟؟یچ-

 یمنヱ...از صبح ازュ ب کشنیبدبخت شدュ که... چه کنュ حゅا...بچه هゅ م ヱاییییی...厥....نゅمヱسゅنهیمゅل سヱ نیا دی+ببخش
 خبرن..

 匯... برュیヱر ヱره جゅدヱ اュ م یسヱار شヱ نゅچゅرا تゅ  ヱی..بگهیخヱنه د رュیمن دارュ م-
 ...ュゅیبゅتヱ ب کنュیبヱゅ من دخترمヱ ヱل نم ュینیب نیشی+ب



 厰مگه تヱ یدختر؟..دختردار یییییییچ-
 ...نجゅیبゅش اヱمدュ ا هیپس اヱن عرヱسک چ گهی+اره د

 بゅا بچه... ゅیب卻..نییچشه بゅز رفت پゅ نیا نیゅحسی

 نجゅ؟؟یا یبمヱن یکن کゅریچ یخヱایم یسرد نیخゆ هヱا به ا ヤهیخ-

 ..ゅریب ریبگ رکゅریتバم هیヱ  نیبراュ بنز یتヱنی+اره خゆ تヱ اュ برヱ اگه م

 اخمゅش ヱ چپヱند کنゅر هヱ ュ بゅ اخمش گヘت ヱヰی

 ュیریبگ ヱشیکه گヱش شهیرد م یکیتゅ فردا بゅاخره  ュیمヱنیヱلت کنュ برュ هゅن؟...جヘتمヱن م ییتنゅヰ نجゅیکه هم یتヱقع ندار-
 به بچه هュ ..ゅیزنگ بزن

 شدヱ ュ گヘتュ.. زヱنیشل شد از دستش اヱ شュیکه گヘت ن نヱییا

 匣مرامتヱ داداج یخヱدم ヱنی...کゅمیگیراست م یییی+ヱا
 اヱمد رヱلبゅش گヘت یلبخند هی

 ...ュیرヱشن کنュ گرュ ش یاヱنجゅ بخゅر یسゅم نیتヱ مゅش ュیبر ゅی..بطヱنیش یخゆ دختره  ヤهیخ-

 +خゅاااااا 

...در جヱヤ رヱ ヱا کردヱ ュ نشستヱ ュدستゅمゅ ヱرهیمゅل سゅم گヘتیکه م نیکゅم نیخヱدمヱ قヘل کردヱ ュ رفتュ سمت مゅش نیمゅش در
 خسته اュ بヱدュ...گヘتュ  شدیرヱشنشヱن کرده بヱد..چشمュゅ داشت گرュ م نیگرفتュ که تゅزه کゅم یجヱヤ بخゅر

 عقゆ بخヱابュ.. رュی+من م

ュنヱدراز کش ا ヱ ゆعق ュشه..رفتゅت بヘیگュد  دヱم نیم01حد ュداشت گر ュゅد چشバیکه صندل شدیب  ヱرد تヱراننده خ
..ュنیسرバرد ت یصندل یヱابه که خヱبخ ュدشヱخ ュند که فک کنヱابヱخ ヱار..ュسر ヱن  یبشکن یヱداغ ュسر ゅنヰاز پ

 بヱد گヘتュ ュیکه بخゅطرخヱاゆ آلヱدگ یبم یشد..بゅصدا

ヱد کرد ی+هヱبゅن ヱایم یچته سرمヱاب یخヱیبخ ..ゆاヱبخ ュمث اد 

 اヱن پشت.. ュゅبی من حداقلゅ匣یزنیبخヱابュ خゆ... حرفゅ م یرヱ صندل یچجヱر کلیه نیدانゅ،بゅهヱش،عقل کل من بゅ ا -

 سرجュゅ نشستヱ ュ بゅتバحゆ گヘتュ خیس

 +هゅااااا..

 ابرヱشヱ انداخت بゅا ヱ گヘت طヱنیش

 ュゅیخشک ヱ مضخرف بخヱابュ..منュ ب یصندل نیا یرヱ نجゅیحゅا ا ییاز سرمゅ.. از تنゅヰ گهیخゆ من اヱمدュ نجゅتت دادュ د-
 ..ュیゅیاヱن پشت بゅهュ کنゅر م

 گヘتュ طヱنشیش یبدヱن در نظر گرفتن چشゅ گهینم راهیبچه ب دュید

 凖...یکن تュیاذ یبحゅلت بخヱا یヱا ی...ヱلゅریب فیخヱرد...تش زیبرات ج گرュی+خゅاا بゅبゅ ج
ュنヱپر ا ヱ ردヱدر ا ヱاسته کتشヱقت دیاز خدا خヱ مد پشتヱدیدراز کش یا ュتヘگヱ ュش کردゅنگ ュاخ ゅد... بヱبرا من نب ゅج 

 که من کجゅ بخヱابュ؟ یتヱ که همه جゅرヱ گرفت ای+گヱدز



ュزゅب ゅنشیش یچشヱزدن ط ベش.. برヤبغ ヱت ュرفت ヱ ュا انداختゅنه بヱش ヱپر ヱپرر ュره کردن..منゅش اشヤبه بغ ヱکیュ  ゆجバت
 یヤیبه خヱدش فشرد...خ شتریکه منヱ ب شدیچه نرمه چه بゅحゅله...چشュゅ داشتن بゅز گرュ م ヱای...勦خゆ حقشه یکرد ヱل

 خヱاゆ الヱدگヘت یتکヱنش دادュ که بゅ صدا کュیگرمュ بヱد 

 صゆ شد بゅبュ ..ゅینکن بچه بزار بخヱاب-

مشت تヱ بゅزヱش بسنده کردヱ ュ خヱدمヱ تヱ اغヱش  هیبه زدن  نیبヱدュ که بخヱاュ بحث کنヱ ュاسه هم نیخسته تر از ا یヤیخ
 خヱاゆ سپردュ... یゅیگرمش به دن

 (✌نゅی)دل 
... دمبل خヱابش برده بヱ یکردュ گヱشه  یینگゅه به دا هیبヱد... ヱمدهیرفته بヱد خヱاゆ به چشممヱن ن نیکه سヱ یمヱقع ا از
 لبخند گرュ گヘت هیاز آشپزخヱنه اヱمد ヱ بゅ  ینیس هیبゅ  ゅریسゅت

 بخヱر نゅرヱیا ゅیب-

ュمدヱت اヘا شد گヱ ュدهن ゅکه ت ュتشکر کن 

 شهیدرست نم یزیبゅ غذا نخヱردن که چ-

 تشکر کنュ خヱاستュیم ヱヱنهی+د

 نیゅریبヱヰنه ب نیخヱایفکر کردュ بゅزュ م نیخヱریغذا نم نیعヰه...انقدر گヘت-

 هュ کنゅرش گذاشته بヱد مヱیدرست کرده بヱد چند تゅ ل سヱپ

 گヘتュ بヰش

 +خヱدتュ بخヱر

 ستینه من فバا گشنュ ن-

 سヱپ رヱ خヱردュ یヤیم یتکヱن دادمヱ بゅ ب یسر

ュ ...منュ بヤند شدュ رفتュ تヱ آشپزخヱنه ظرفゅ رヱ شستュ... نشستییرفته بヱد دستشゅ ヱریبرگشته...سゅت ュیانرژ کュیکردュ  حس
از  یحヱصヤگ یشد...بゅ ب سیبヱد ヱ دヱبゅره چشュゅ خ ختهیاعصゅبュ بュヰ ر نیヱ دヱبゅره رفته بヱدュ تヱ فکر مゅه یرヱ صندل

فバه د کینگゅه کردュ که  ゅریشヱنュ حس کردュ...برگشتヱ ュ بゅ بغض به سゅت یرヱ رヱ یدست یگرم ヱヰیجュゅ بヤند شدュ که 
 ヱندュ بヰش گヘتュچسب شتریخヱنュ نشست...خヱدمヱ ب ی...آرامش تヱدュید ゅریخヱدمヱ تヱ بغل سゅت

 ؟یバنیکجゅست  نی+مゅه

 شهیم داشیمطمئن بゅش پ-

 +آخه...

 بخヱاゆ کュیبدتر پس برヱ  یفکر کن شتریبヰش ب یهر چ نゅیدل نیبب-

 نگヘتヱ ュ خヱدمヱ ازش جدا کردュ... یزیسرュ حس کردュ...چ یرヱ...رヱ یزیر بヱسه

ヱحس م ت..ュه کردゅش نگゅیچشمュادیم کردヱل یزیچ خヱ دزد یبگه ュاز ヱشゅت دینگヘگ ヱ 

-ゆاヱبخ ヱبر 

 بゅهゅش حرف زدمヱ کュیشده بヱد... داری...بییدارュ... رفتュ سراパ دا یヱ خヱب دیحس ام هیاان  رヱنیب دュیآشپزخヱنه پر از
 هیتک مبل یسرمヱ به پشت زدュیحرف م ییکه داشتュ بゅ دا نجヱریبراش سヱپ آヱرد...هم ゅریدادュ...بバدشュ سゅت یبヰش دلگرم

ヱر ュゅچشم ヱ ュد.... یدادゅافت ュه 



 (��نی)مゅه 

چشمゅمヱ ヱا کنュ  یطیشرا چیتحت ه خヱاستュینم ヱمدヱیتکヱن خヱردュ..هنヱز خヱابュ م کュی شュیدارュ له م نکهیا بゅاحسゅس
 ゅیدانشد...خ جゅدیا ュیتヱ شراط یرییتکヱن دادュ تغ یخヱاستュ دستمヱ ازاد کنュ..هرچ نی...ヱاسه همدیپریخヱابュ م گهیچヱن د

 اهゅ حゅااااا3..0..0 شمردュیبسته بヱد ヱ تヱدلュ م مュゅ..همچنゅن چششュیکن دارュ له م ییخدا دュیم گهیفشゅرد هی

 یرヱ دست ننت ترش یدبه بخرュ برات بمヱن یچشممュ ا ی...ヱایچشمヱ کヱرکرد یبشکنه دستت زد یاخ اخ اخ ا-
 چشمュ یبندازتت..ヱا

 سヘت.. زیچید به نشستヱ ュ چشمゅمュ هنヱز بسته بヱد که سرュ محکュ خヱر خیس ヱヰعی دュیکه شن ییبゅصدا

 اヱ ュجヱد داره..سرュ شکست یکュ درد تر یراه هゅ ینゅقصュ کن یبزن یخヱایم یخヱریヱل م یه یمゅه نیدختر چته تヱ ع-

 دュیکه بゅدست پヱشヱنده شده بヱد جヱヤ رュヱ د ゅفهیق هیاز چشمゅمヱ ヱاکردュ که  یکی

 ؟؟یانقد زشت یバنی نュیب سゅی..ヱایهس ی..تヱ کیگیم ی+هゅاااا چ

 凖凖من کجゅ زشته دسヘی چش عمته زشت..厰زشت-

.بバدشヱ ュحشت کنュ. نمتیبب ینخヱاست یدستت حヱヤ صヱرتته گヘتュ ابد زشت یچشمヱ ュاکردヱ ュ گヘتュ:هヱヱヱヱヱ یکی اヱن
 ..خヱبت شد..دی..درضمن عمه خヱدتゅ هュ زشته اصن هュ چش سヘلیگヱر یحقته لュヰ کرد

ヱ رヱنヱا ュکرد ヱسرم ヱ ュردヱبراش در ا ヱنヱد یاخرش زبゅده  دنیکه بゅت  ب یجヱヤنیخヱش یپنحره  رゅا نیمヱن هヱاヱیت 
 دュکریاز ترس سکته م شュیپ مヱندینم ゅیبヱد  ヱمدهیاگه ن یاヱمد...اヱخ ゅدュی رヱزید یدュ صبح همه صحنه هゅ شیگرگ ヱ م
 ヘجرمن داره厥منヱ نخヱره نیا ゅخدایبرگشتュ سمتش که  گهینم یچیسゅکته ヱ ه دュیبヱد بゅهゅش بد حرف زدュ..د یکه..نゅمرد

جヱヤ برسヱنュ تゅ خュヘ نکنه که  یهゅ یشده بヱدکه صヱرتش کبヱدشده بヱد...اヱمدュ خヱدمヱ به صندل یانقد عصبゅن شهمی
 دیشدستش کمرمヱ گرفت ヱ ک یکیبゅاヱن دヱیعبゅبشヱ ュ در برュ که زヱدتر از من جنب ゅلیخیخヱاستュ ب دیازپشت عبゅمヱ کش

ヱگهی...ددشسمت خ  ヱقش منヤحヱد تヱقه شده بヤح ュر شکمヱدستش د ゅتヱهردュازاد کن ヱدمヱخ ュد...تقا کردヱبرده ب 

ヱر ی+هヱکن ا لیگ ュلヱبیننه...ب یゅیچه د ریدخترت اس نییヱ یب یدل یشده..ا یرتیس هیسゅ نیبب ヱگرفته ت ヱقش منヤح
احسゅس کردュ حرفュ تヱ دهنヱヰ  ュعیکه  ی... بゅحس داغــیسヱ یسرخ شュ قرمز شュ خجゅلت بکشه ヱلュ کنه..ا تヱنュینم
 ...دیمゅس

ュشヱگ ゅنヱر دندゅحص ヱد که تヱم یبゅم نیکゅکヱدヱت:ه نیرفته بヘگ ュشヱگ ュنند دゅا مヱنکیش ســــــسینجヱی..اطュتینبت نヰ 
 ...یゅریبرا من در ن یヱ پررヱ بゅز یتゅانقد لجبゅز

ヱ از  نیگヘتュ...خشک شده بヱد..ا یزیاخ ر هی نبゅریازگヱشュ گرفت ヱ ا یگゅز محکュ تر از قبヤ هیکه زد  یحرف نیبゅاخر
ヱش رゅم یحرکت نکردن دستヰف ュیشکمュن دゅکه چند ث ュدヱرش بゅت کヰب ヱت ュزヱصندل هیمن هن ヱر ュپرت شدنゅد بバیب  ヱ

ف ک شگتュیبヱد..مヱمر مヱرュ شد...داشتュ دنبゅل شゅلュ م داパچه  یبه خヱدュ اヱمدュ...هヱヱヱヱヱف..لバنت  نیشدن در مゅش دهیکヱب
ヱ مバذゆ نگュゅ کرد کュیقヘل شد... نیکゅم یکردュ که چشュゅ تヱ چشゅ...سرمヱ بゅا کヱبنیرヱ م شهیکه متヱجه شدュ ش نیمゅش

 اヱ ゆهیدست راستمヱ اヱردュ بゅاヱ انگゅر که دارュ م نیگヘت ヱاسه هم یچ دュیبゅدستش به پشتش اشゅره زد...منکه نヰヘم
ف ربュゅ ح یخヱایکه بゅزبヱن اشゅره م سュیکرヱال ن یگیم یفゅت دفゅز چته چرا اヱنجヱر نکهیا یچرخヱندュ به مバن رュیگیم
 ゅ�匕سینجヱریچرخش دست جゅدادュ...بヤバه ا هیهمه نطق ヱ تヱهمヱن  نیمث ادュ اヱن زبヱنヱ بکゅر بنゅز...درヱاقع ا یبزن

 ヱ(نی)س 

ヱ  رヱ چشュ بسته ゅرسゅمی که چپュ سمت برگشت厰...ュکجゅس نجゅینشستュ...به دヱر ヱ برュ نگゅه کردュ..ا ヱヰیکردヱ ュ  یهヱم
اتゅヘقゅ  ゅدیدفバه  هیشدヱ ュ به اطراف نگゅه کردュ...سرمヱ فشゅر دادゅ  ヱ ュدهیپ نی...از مゅشدュیداده د یبه صندل هیتک

 ゅریسゅم لیکه مヱبゅ رュیرヱ بگ نゅیل رヱ برداشتュ...خヱاستュ شمゅره دلیヱ مヱبゅ نینشستュ تヱ مゅش عی...سرنیمゅه یافتゅدヱ...ュااا
که هنヱز  ゅکヱدی به ヱ پشت برگشت匣...ュخヱرد ヱ چشمゅشヱ بゅز کرد...جヱنュ خヱاゆ سبک یتکヱن ゅریزنگ خヱرد...سゅم

 گゅهشده بヱد بヰش ن زیکه به خゅطر نヱر ر ییبرداشت ヱ بゅ چشمヤ ゅشヱینشست ヱ مヱبゅ عیسر ゅریخヱاゆ بヱد نگゅه کردュ...سゅم
 جヱاゆ داد.. عیکرد...سر



 ...ه؟یشمゅره ک نی...خゆ...ا؟یالヱ بヤه؟...ヱااا...مگه اヱمد-

 بヤند گヘت یدفバه بゅ صدا هی

 ...کنヰヰهیم کゅری...اヱنجゅ چ؟ییییچچچچ-

ゆ به که نخندュ...بゅ تバج دュیبه لبュ کش ی...دستنیヱ سرش خヱرد به سقف مゅش دیصدا از خヱاゆ پر یبدبخت از بヤند ゅکヱید
استゅرت زد ヱ همヱن طヱر که دنده رヱ  عیدفバه سر هی...دادینگゅه کردュ که داشت به حرف طرف مقゅبヤش گヱش م ゅریسゅم

 گヘت کردیعヱض م

 ...نیسی...شمゅهゅ همヱن جヱ ゅاュیゅریهュ م رکゅریتバم هی...بゅ خヱدمヱن ュیゅیم ュیارد ゅکヱیヱ د نی...من ヱ سヱخヱادیخゆ...نه نم-

زヱد  ゅヱکی...دکردュیرヱ انداخت تヱ بغل من ヱ پゅشヱ رヱ گゅز فشゅر داد...بゅ تバجゆ به کゅراش نگゅه م لیقط کرد ヱ مヱبゅ عیسر
 تر از من به حرف اヱمد

 شده؟... یبヱد؟...چ یچته تヱ...ک-

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 رهیمن گهید یاヱمده که کس ュی...از جゅده قدسゅدهیکه ヱا نهیبیرヱ م نیمゅش هی...تヱ جゅده ゅدیراه افتゅده ب شゆیبヱد...د نیکゅم-
 خゅمヱش بヱده... ヤشヱنュیخراゆ شده بヱده...مヱبゅ نشی...مゅشنهیبیرヱ م نیکه مゅه شهیم ゅدهیشبゅ اヱنجゅ...پ

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 سゅلمه؟ نیمゅ..مゅه-

 ヱ گヘت دیخند

 دستش قط شده... هینヰه...-

 ...دュیهر هر هر خند-

 بزنمش صدا هゅپヱ بده... نیدختر رヱ...همچ نیا نュی...بزار ببیصندل یدادュ به پشت هیヱ تک دュیکش یقیعم نヘس

 ...匣شمゅره خヱدمヱ گرفتュ...بゅافゅصヤه جヱاゆ دادن عیرヱ چنگ زدヱ ュ سر ییدا لیجدا شدヱ ュ مヱبゅ یاز صندل ヱヰی

 شد؟... دایشددد؟..پ یییچ-

 شد... دایفدات شュ ارュヱ بゅش...گヱشュ کر شد...آره خبرش پ یدل-

ゅکه  غشیج یصدا ب ュه کردゅنگ ヱمヱヤت جゅر شد...مヱک ュکه چشمヤکر شد ب ュشヱگ ゅヰت  یکینه تنゅداد...مثه رب ュنヱتک
دستュ  یتヱ لیبه مヱبゅ یی...بゅ دست گヘتュ چته...که ابرヱدュیرヱ د ゅریヱ سゅم ゅکヱیخندヱن د ゅفهیبرگشتュ سمت دست که ق

 ヘتュچسبヱندュ به گヱشヱ ュ گ عی...سرکشتュیم یاان دل یانداخت...ヱا

 ...؟یگヘت ی...چゅدی...صدات نمیدل-

 �کゅاااات...-
 کردヱ ュ گヘتュ ییپر صدا پヱف

 چرا؟... گهید اخه امصゆ اان د-

 ...یجヱابمヱ داد رید نکهیبه خゅطر ا-

ゅب ュتヘغر غر گ 

 سゅعت تヱ شヱک بヱدュ ...ュیبدبخت ن...من یشینم غゅتیتヱ که خヱدت متヱجه ج-



ヱ بュヰ ...راستشیرヱ دヱست دار گهید یکیتヱ  کنュی...فکر منیسヱ یدヱنیبکشュ...م غیبه من چه...از خداتュ بゅشه ヱاست ج-
 رヱ بدヱن...کゅاات... زیچ هینکنュ...فقط  یکゅر دュیبگヱ...قヱل م

ゅبヱلیم ヱヤج ヱا یر...ュهش کردゅت نگヰب ゅب ヱ ュگرفت ュرتヱد؟...نکنه د نیصヱب ゆヱلش خゅح ゅバاقヱ نهیاانヱヱ 
 ヱ گヘتュ زدنیکه قヰقه م ゅکヱیヱ د ゅرسゅمی سمت برگشت卻...ュشده

 کゅاات؟ یヰヘمیبه سرュ اヱمد؟...کゅاات کرد...م یچ یدید-

 گヘت دهیبر دهیبر ゅکヱید

 ..مگه؟شهیم یخゆ...چ-

ゅیبدبخت ب ゅب ییپヱیکュد ュتヘگ ヱ 

-ゅنه بヱخ ュا دیاان برヱ دشバب...ュبکش ヱزشゅل فقط نヱعت اゅیسه سュض سヱدش تバط کردن...بヤن ج نکهیدادن ا حیبه غヱز ا
 خبرش... کنهیم یآشت گهیرヱ دヱست ندارュ...بバدشュ که د یکس

 بغ کرده گヘتゅ ュفهیشدヱ ュ بゅ غرغر ヱ ق نهیبه س دست

 نخヱر... یپ یپ گهیبュヰ م کنュیتゅزشュ هر ヱقت من کゅت م-

 ...شヱバریب یشدن از خنده...کヱفت...دردادヱتゅ منヘجر  نیا دヱبゅره

 مヱهゅشヱ صゅف کرد ヱ گヘت ゅکヱید

 ...تゅحゅا دعヱاتヱن شده؟نュیحゅا انقدر غرغر نکن...بب-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ...دیطヱل نکش شتریب قهیدق 0دヱ سه بゅر دعヱامヱن شد که -

ュدشバیرفت بュ بستن ュه ゅرد یبヱیخュ... 

رヱ از  ییآقゅ هیبヱد... ستیヱ نゅمヱسゅ هュ دست فرمヱنش ب کردیم یرانندگ تیبゅ جد ゅریزده نشد...سゅم یحرف گهیヱ د دیخند
دا خ یآヱ ゆ عヤف نگゅه کردュ...محض رضゅ یヱ ب یکنه...به جゅده خゅک ریرヱ تバم نیمゅه نیمゅش ゅدیکه ب ュیگゅه اヱرد ریتバم
بゅ اヱن فکر  نجゅیاヱمده ا یچطヱر ヱヱنهیدختره د نی...ان...همه خشکستین نجゅیبرگ سبز هュ ا ゅیدرخت سبز  هی

 بゅا انداختヱ ュ بゅ خヱدュ گヘتュ یمشغヱل...شヱنه ا

 ...ゅدیبر م یزیهر چ ヱヱنهیبه قヱل مゅمゅنュ از شمゅ چゅヰرتゅ د-

زد  عیسر ゅری...سゅمュیدیرヱ د ゅریヱ سゅم نیمゅه نیکه مゅش ュیجゅده بヱد یبه مゅهゅ لطف داره...ヱسطゅ یمゅدر گرام نیا انقدر
خل هュ دヱر پゅرک کرد  ゅریسゅم نی...پヱヱف...ازدュیرヱ صدا م نیبヤند مゅه شدュ...بヤند ゅدهیرヱ ترمز ヱ منュ بدヱ بدヱ پ

 داد زدュ شدヱ ュ یعصب دنشی...بゅ درヱنیب دیپر نیبゅز شد ヱ مゅه نیゅشترمز کرد...در م دیرヱ د نゅیفقط مゅش یバنی...نヱیمゅش

 ....نیییییمゅاااه-

 سمتヱ ュ داد زد دیفکر کرد خヱشحゅلュ...اヱنュ بゅ ذベヱ دヱ بدبخت

-ヱヱヱヱヱنییییس.... 

 ...دندヱنゅمヱ رヱ هュ فشردヱ ュ گヘتュュیشدیتر م کینزد ュیداشت

 ...ننننییییمゅاااه-

 کند شد ヱ چشゅش گشゅد...ادامه دادュ قدمゅش

 ....کششششمتتتتتیم-



کردュ...از کنゅر  ゅدتریپشت ヱ رヱ شد ヱ شرヱع کرد فرار کردن...منュ سرعتمヱ ز شュیم کیدارュ نزد دی...تゅ دسゅدیヱا ヱヰی
 بヤند گヘتュ دュیدヱی...همヱن طヱر که مدュیرヱ بヰت زده د نیکه کゅم ュیرد شد نゅیمゅش

 ...نیییچゅکر داش کゅممم-

 کردゅ ュدیヱ سرعتمヱ ز نیبرگشتュ سمت مゅه دヱبゅره

شت گヱ یدرخت مヱنی...می...عنتر سヱخゅااارددددیییی....دختره خررر...کاس امرヱزمヱن پریسی...به نバヘته ヱانیییمゅااه-
 خبرررت... سゅیزاااااد...ヱاآزززز یآゆ هゅ یخヱارررر...مゅه

ュنヱر که م نیهم اヱیطヱداد زد دیید 

 ...ゅدددیییمゅمゅن داره م ی...ヱایدیکه درجゅ قヱرتュ م سュی...اگه ヱاسュ؟یخヱردヱ ュا یمگه مغز اسゆ آب-

 ...بゅ نヘس نヘس نشستヱ ュسط جゅده ヱ هن هن کنヱن گヘتヱュمدینヘسゅمヱن بゅا نم گهیکه د ュیدیطヱر دヱ نیهم خاصه

 بکشه... قینヘس عم هی...نثヤت منقرض شه...بشر یخヘه نش ی...الヰدュی...پヱکیمゅاه-

ゅد ت ゅب ュبگ ヱادامه حرفم ュاستヱم دنیخゅنیکヱ هゅج نیپشت سر م ゅب ヱ د شدゅگش ュゅغیچشم ュتヘگ 

 ...ヱヱヱヱنیکゅم نییییییمゅااااه-

ュنヱد ا ゅب ヱ م دنیبرگشتゅنیکヱ ع کرد ج شدیم کیکه داشت نزدヱکش عیزدن...سر غیشر ヱدستش ヱ ュند شدヤیبュد  ヱ
 بゅ نق ヱ نゅله گヘت نیرد شد...مゅه ヱنهیبバد کゅم قهیدق 1پرت کردュ کنゅر جゅده...حدヱدا  ヤمゅیف نیخヱدمヱن رヱ مثه ا

 ...اخ دستュ...اخ پュゅ...شヱバریب یکنیبرسه بヰمヱن...چرا پرتュ م گهید قهیدق 1د کثゅفت اヱن که قرار بヱد -

ゅغیج ب ュتヘگ 

 ...�شュیسゅبق نم نیاヱن سヱ گهیヱدュ دヱبゅره داغヱن شد...دخ چهیببند فکتヱ دنبゅل-

 خنده ヱ گヘت ریز زد

 飭票...کیییا-

ュیخند منュد ュتヘگ ヱ 

 票飭...یبه ヱجヱدت آبججج کیا-

 飭票داداشش... ゅفتیبه ق کیا-

 票飭به چشゅت.. کیا-

 飭票مکتیبه ش کیا-

 票飭ات.. هیبه کヤ کیا-

 飭票به مثゅنه ات.. کیا-

 بゅا رفته گヘتュ یدفバه سゅکت شد ヱ بゅ ترس نگュゅ کرد...بゅ ابرヱ هی

 چته؟..-

ゆت آヘگ ヱ رت دادヱق ヱدهنش 

 بヰت بگュ... یزیچ هی خヱاュی...ارュヱ بゅش...منیسヱ نیبب-

 کرده گヘتュ دیヱ کヤ دュیترس



 ...کنュیشده؟...بگヱ طゅقتش رヱ دارュ...خヱاهش م یچ-

 ヱ خゅک لبゅسشヱ تکヱند...دヱبゅره آゆ دهنشヱ قヱرت داد ヱ گヘت سゅدیشد ヱا بヤند

 動کن گゅیمن ن یشゅیتヱ چ نیبب-
ゅغیج ب ュتヘگ 

 ...رュیمیخبر مرگت دارュ م گهیبنゅااال د-

ゅر که خ بヱن طヱحشت همヱت زیヘد که فرار کنه گヱبرداشته ب 

 شゅلتヰヰヰヰه... یمゅرمヱلک بゅا هی-

دヱ ュ خヱ دュیکش غیکرد به فرار کردن...اヱلش تヱ بヰت بヱدュ...بバدش بヱ ゅحشت از جュゅ بヤند شدヱ ュ شرヱع کردュ ج شرヱع
 شیヱ شرヱع کرد فرار کردن...از زヱر چندش نییپゅ دیمゅرمヱلک اندازه چゅヰر تゅ انگشت از رヱ سرュ پر هیرヱ زدن...
 دュیکشیم غیヱ ج زدュیخヱدュ رヱ م

 اان رヱ تن من بヱددددد.... نیا ی...ヱاゅاااای.خدا..غیییییمゅاااامゅااان...ج یヱاااا-

ヱمゅیمشت م دستュم کرد ュゅن پヱبه ر ヱبیヱیکュش ی...صدادゅیمゅل یینヱ مدヱده اゅج ヱم یاز ت ヱر ュدヱیمن خュزد... 

 ....غییییبヱدددد...ج سゅدهیچندششش...رヱ سر من ヱا یヱا-

 زدヱ ュ گヘتュ غی...دヱبゅره جدュیرヱ بゅ تバجゆ د ゅریاヱمد...برگشتュ سمت صدا که سゅم ییقدمゅ یصدا

 ...غغغی...مゅرمヱلکککک رヱ سرュ بヱد...جゅررررریسゅم ییییヱا-

ゅب ゅدست ヱ مدヱا ヱヤت یخنده جヘگ ヱ گرفت ヱمشت کردم 

 ...گهیخヱنه د ュیبر ゅیتヱ...ب یهست ی...بسه...چرا انقد خゅکگهیخبゅا...رفتش د-

 بゅا رفته نگゅهュ کرد ヱ گヘت یمヱندヱ ュ بヰش نگゅه کردュ...بゅ ابرヱ سゅکت

 چته؟..-

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 تمسゅح هュ داره؟... نجゅیا-

 ヱ گヘت دیخند زیر

 ...کنه؟یم یتمسゅح زندگ ゅبヱنیبر ب نیتヱ ا-

ヱمゅب پヱیکュزم د ヱنیر ュتヘگ ヱ 

 ...ریمثا ببر ヱ پヤنگ ヱ ش ゅی..ゅی...؟یخرس چ-

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 یبخش خل ヱعض ی...فکر کنュ مゅرمヱلکه نشسته بヱده رヱکننیم کゅریجゅده اصゅヰヘن چ یتヱ نجゅیا نゅیاخه خل خدا...ا-
 مغزت...اان به کゅر افتゅده...

ヱرتمヱص ュتヘگヱ ュله کردゅمچ 

 حرف نزن... ختیریدر مヱرد اヱن جヱنヱر ب گهید کنュیخヱاهش م-

ヱنیاز مشتش ب دستمヱر ュتヘگ ヱ ュگرفت ヱشヱزゅب ヱ ュردヱا 



 کاس دارュ... ییاقゅ هی...بバد از ظヰر بゅ گهیخヱنه د ュیبر ゅیب-

ヱشゅت دیکش اخمヘگ ヱ ュه ヱت 

 ...؟یک-

ヱمゅهヱرشییتغ نیاز ا ابر ュتヘگ ヱ اゅب ュانداخت 

 ...یسمヱゅر..اه...سمヱゅات ゅکヱیجنゆゅ د-

 یヤیفゅم گهیتヱ سر مゅ...د یرヱ انداخت یسمヱゅر نیخدا خヘت نکنه که ا ییدا یاز هュ بゅز شدن ヱ به خنده افتゅد...ا ابرヱهゅش
ヤی شیاصュدゅ رهیم... 

 گヘت ゅریبشュ که سゅم نشیدرست شده بヱد...خヱاستュ برュ سヱار مゅش نیمゅه نیمゅش

-ヱش نیسゅم ヱیمن...د نیتヱکゅ مバت(ゅآق..ヱرهیゅشرکゅم ゅب...)نی ヱمنیسゅه نی...کゅم ヱیュش نゅن مヱا ゅنیب... 

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 نرュ؟ نیخゆ چرا من بゅ مゅه-

 کرد ヱ گヘت یاخم

 بヤده راه بゅهゅتヱن بゅشه خヱبه... هی...ュ؟یدر دنبゅلتヱن بگرد در به نیدヱبゅره گュ بش-

بゅز  مヱشین یزیبゅ فکر کردن به چ ヱヰیکه  ゅریسゅم نیپヱکر نگゅهش کردュ...رفتュ سمت مゅش نیهم یبرا گهیراست م دュید
 ...ヱمدیکه داشت پشتュ م ゅریکردヱ ュ برگشتュ سمت سゅم

 گヘتュ عیسر

 ...ゅرررریسゅم-

 گヘتュ یکرد که دヱبゅره بゅ لحن خر کننده ا یهヱم

 جヱنممممゅ ...ュررریسゅم-

 چپ نگュゅ کرد که ادامه دادュ چپ

 پشت رヱل؟...تヱرヱヱヱخداااا... نュیمن بش شهیم-

 ヱ گヘت دیخند

 ...گهید نュیبش خヱاュی...مثه آدュ بگヱ میکنیدلقکゅ م هیشب ゅفتヱیخゆ چرا ق-

ュیغره ا چش  ヱ ヱبشヤق ヱگذاشت ر ヱسمتش که دستش ュکرد ゆゅن  هیپرتヱکه ا ュهش کردゅترس نگ ゅب...ゆرفت عق ュیکیقد 
ヱر ヱنیپ یدستش رヱمثه ا شیش ヱ تر نیگذاشتゅت یتヘگ ゅه 

 داردد... یخゅص ی...تヱ نگゅهت جゅدヱبゅااایز ینگゅهت به قゆヤ من برخヱرد کرد...آه بゅنヱ ریمن...ت یآه خدا-

ه استゅرت ...دکمنیمゅش نیا هیچقد گヱگヱل یییپشت فرمヱن..ヱ دュیگرفتヱ ュ خز چヱییش کردュ...سヱنثゅر یا ヱヱنهیヱ د دュیخند
 نی...چقد نرمه حرکتش...چヱن مゅشکهیبه دنده کردュ...خゆ مヱヤバمه که اتヱمゅت یرヱ زدヱ ュ بゅ ذベヱ دنده عقゆ رفتュ...نگゅه

ヱر ヱمゅپ ュدヱل بヱش یاゅز گذاشت که سرعت مゅنیگ ヱヱヱدیز یژیییゅ م یشد...اゅن...سヱヱヱریجゅ تヘگ ュاخ ゅب 

-...ヱتر بر ュヱار 

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...ینجヱریا دهینچچچ...فゅز م-



ヱدست به س سرش ヱ ن دادヱبه ب یداد به صندل هیتک نهیتک ヱنیヱه کرد... رゅاشینگヱ اشیヱ  ヱشゅهゅر بゅدیکゅ گرفت ヱ ュ
ゅکت مヱند س ゅدینم شیتヱ سرعت من پ یرییتغ چیحرف بزنه ه دヱنستیم ゅرュیتر کردュ...سゅم ゅطیヱ بゅ احت شتریسرعゅمヱ ب
ゅبヱم ゅب ヱشیヤ ...ر کردゅک 

ヱ ュ شد ゅدهیپゅرکش کردュ پ ی...ヱقتنگیبردュ تヱ پゅرک نヱیدر رヱ زدヱ ュ مゅش مヱتیجヱヤ خヱنه...ر دュیرس هیتر از بق زヱد
 ヱمدنیم یکی یکیهゅ که کردュ به شمゅره  ی...پヱفゅدیتゅ ب ュیسمت اسゅنسヱر ヱ منتظر مヱند ュی...رفتدュیکش ییبヤند بゅا ゅزهیخم
ゅرس نییپ ゅت ュه کردゅرک دیتر نگゅقنگیبه پ ヱ ز شدゅفهی...درش بゅ آ ヱن تヱمゅد نهیه ゅشد...ب ュヱヤバفهیق دنیمゅ دヱجخ ュغی 

 ...آゆ دهنمヱ قヱرت دادヱ ュ گヘتゅュریبه سゅم دュیヱ چسب دュیکش یکヱتゅه

 ...ゅریسゅ...سゅم-

 که سرشヱ برگردヱند سمت من ヱ گヘت دュید نهیتヱ آ از

 هュヱヱ؟...-

 منュ... نهیآ یتヱ یヱایه نینگヱ ا کنュیمنュ؟...خヱاهش م نی..ایا-

 شد ヱ گヘت نهیبゅزヱش بヱد دست به س نیطヱر که دستュ ب همヱن

 ...یاتゅヘقゅ خヱد خヱدت-

 اヱمده بヱد ヱ بخش رヱنی...مヱهュゅ از کش بゅفュیدرست کردن ق سゅدュیヱا نهیتヱ آسゅنسヱر ヱ جヱヤ آ دュیزدヱ ュ پر یکヱتゅه غیج
بゅ تバجゆ به مヱهュゅ نگゅه کرد ゅ  ヱریヱ مヱهゅمヱ بゅز کردュ...سゅم ゅریヱ پا بヱد...بゅ چشュ غره شゅلمヱ انداختュ رヱ شヱنه سゅم

 گヘت

 چقدر بヤنده...-

 زد ヱ گヘت لبخندی که کردュ نگゅهش...匣بヤند نبヱد ゅدュیبゅسنュ بヱد...ز یبه مヱهュゅ کردュ...تゅ رヱ ینگゅه

 ...ゅدیبヰت م-

 ュیدیشゅلمヱ سرュ کردュ که همヱن مヱقع رس عیشدュ...سر زادی...ادمشیمヱهゅمヱ بستュ...اخ عیزدヱ ュ سر یヱ کヱله اکج  لبخند
 ヱ گヘتュ رヱنیب ュヱیطبقه خヱدمヱن...از آسゅنسヱر پر

 خヱنه مゅ؟... یゅیم-

ゅنیانگشت پ بヱیشヱت شヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 ...ュیخヱریچヱن گشنمه...همه اヱنجゅ صبحヱنه م ュゅیم-

ュدバین بヱغره ا شش ュز کرد که چشゅیب ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ...ششیا-

ゅدا ت ヱ ز شدゅدر...در ب ヱر ュبヱبک ュاستヱدل ییخ ヱت یゅس ヱریゅ ...شدن ュヱヤバم هیمゅعث شد به سゅکه ب ュرفت ゆعق ュریقدゅ 
ヱر ヱشゅدست...ュرヱداشت...دل یبخ ュヰنگ ヱ گذاشت ュヱزゅیبゅد ن ゅبرچ دنیب ゆت دیمن لヘگ ヱ 

 دلュ برات تنگ شده بヱد... یبゅهゅت کゅتヱ ュل نکهیبゅ ا-

ヱヤپر ج ヱ مدヱبه ا دیا ゆجバت ヱ خنده ゅب...ュヤنهید نیبغヱヱ زゅیب  ュمحک ヱ ュر گردنش انداختヱد ヱمゅدست...ュه کردゅش نگゅه
 بヰش...در گヱشش گヘتュ دュیچسب

 ...گهی...کゅت نکن دュیدヱبゅره رل بزن ゅی...نゅمヱس بیدل-

 ヱ گヘت دیخند

 دヱبゅره... ュیخゆ...رل زد ヤهیخ-



...ヱاسه پسرا ュیヱ خندヱن رヱبرヱ شد یکه بゅ چゅヰر جヘت چشュ گشゅد شده ヱ دヱتゅ جヘت چشュ عゅد ュیاヱمد رヱنیュ ببغل ه از
ュتヘگ ヱ ュردヱادا در ا 

 ...ヱفتهیتヱ اان م نیچشゅتヱن رヱ بکن-

 سرشヱ خゅرヱند ヱ متヘکر گヘت ゅریسゅت

 ...نییشمゅ دヱتゅ هنجنسگرا کنュیاヱقゅت حس م یヱاقゅバ بバض-

ゅهش کرد بゅنگ ゆجバیتュ یکه دلゅت نヘبغ کرده گ 

 ヱاقゅバ که...کゅت...-

آبゅده  نیدختر..ام نیヱاسه ا رュیヱقت بگ هی دیخدا بゅ یگذشت ヱ رفت تヱ خヱنه...ا ゅریشد بゅز...از کنゅر سゅت ヱヱنهید
 بゅ تバجゆ گヘت ゅریببرمش اヱنجゅ...سゅت دبゅی حتم勠...ゅتヰران

 اان نゅراحت شد؟-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 انقدر خヱشحゅله... جنبهین پس اان تヱ گヱر خヱدش نم -

 "پ.ن" ادامه داد هیمثه  ゅنゅیدا

 ...گنجهیپヱست خヱدش نم یپヱسته...تヱ ستیدل خヱاهر...اヱن گヱر ن زیعز-

 به چヱنュ زدヱ ュ گヘتュ یدست متヘکر

-ヱت ゆنم یخ ュر هヱدیجنب شهیگ... 

 ؟یگیمتヘکر م ینطヱریکه تヱ ا دهیجنب یخゆ مگه کس-

 کردヱ ュ گヘتゅ ュریبه سゅت یبد نگゅه

 دراکヱا؟... یبバد شد یدراکヱا...تヱ قبا آدュ بヱد-

 داد ヱ گヘت هیدر تک به

 ...匣شدュ ینطヱریدراکヱا خヱردتュ...ا هی یجヱنュ برات بگه که منュ مثل شمゅ بヱدヱ...ュل-

ゅب بヱک ュبه ه ヱمゅدست ベヱیذュد ュتヘگ ヱ 

 ...گهیرヱ خゅک د ゅدیکه تヱنسته زنده بشه ب دهیتヱ گヱرش جنب نی..ایییدا ییدی...دゅااهییییب-

 خヱاست حرف بزنه که گヘتュ ییدا

 دュ در... ュیسゅدیتヱ دヱبゅره مثه اسکヱا ヱا ュیبر نیゅبی...�ゅنゅیخゆ بゅبゅ دا ヤهیخ-

 شゆ نبヱدمゅاا... هیانگゅر... دهی...بمゆ ترکگゅیتヱ...خヱنه رヱ ن ュیرفت

ュکه  ییبه دا یغره ا چش ュیرفتヱヰ صدا ゅب ヱ د شدゅش گشゅت یچشمヘند گヤب 

 ...ننننییییمゅااه-

ュه برگشتゅت به دا هیکه  نیسمت مヰب ゅب ヱ دヱنده بヱا مヱه ヱه م ییدستش تゅیی...داکردینگ ゅقدم ゅند سمشت رفت یبヤب  ヱ
 از بゅزヱش رفت ヱ بゅ حرص گヘت یشگヱنین

 دلュ هزار راه رفت... یدヱنی...می...رヱانヱヱنهیدختره خل...د-



 ..ییرヱ بغل کرد ヱ شرヱع کرد خر کردن دا ییبゅ خنده دا نیمゅه

ュرفت ヱدل یت ヱ نヱدمヱخ ベゅیاتゅن ゅپ ュاخ ゅب ヱیر ゅبヱشیمヤ یدュدگدヱل ゅی...ب ュتヘگ ヱ سمتش ュرفت 

 ...ینヘس یچطヱر-

ヱت سرشヘگ ヱ ردヱا اゅب 

-...ュبヱخ 

ヱهヱا匣...اسهヱ خ منゅشده ش... 

 ...؟ینゅمヱس نゅراحت شد یدل-

 گヘت یヱ بゅ حرکゅت عصب دیکش یپヱف

حس  ュکنیهزار...درک نم یرヱ رهی..قヤبュ مبرهیرヱ ヱ رهیکا بدنュ م نュیبیرヱ که م ゅریسゅت نیچمه...ا دヱنュینم نیسヱ یヱاا-
...ヱلمゅح ヱ 

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

-ヤヤヤیدلバقヱریا نشیبیکه م ی...فقط مヱیشیم ینط... 

ゅب بヱنیبه پ دیکف دست کヱت شیشヘگ ヱ 

 ...ترکهیقヤبュ م ゅدیامصゆ اسمشュ م-

ゅا بヱ...ュهش کردゅت نگヰنم یب ュرヱゅنی...شهیخدا بバنی...یバیدل یゅااانヱ...شق شده؟ゅع..ゅبگ ی...ع ヱصداریخدا من ゅی...ب 
 بゅ تバجゆ گヘت نゅیخنده...دヱا شدュ سمت پゅهヱ ュゅ تکヱن تکヱن خヱردュ...دل ریبヤند زدュ ز

 غرゆ؟... یریشرベ م یریم یه نیچته تヱ مثل کゅم-

ュدゅزم افت ヱبر نیر ヱدهیبر دهی ュتヘگ 

 淵飭مبゅرک..عشقュ... دتیعش..عشق جد-

 ...کردیمゅت نگゅهュ م نゅیدفバه بغض کردヱ ュ سゅکت شدュ...دل هی

ゅب ュتヘبغض گ 

 ...اره؟شュ؟یاز پ یبر یخヱایم یバنی-

 نشست جヱ ュヱヤ دستゅمヱ گرفت ヱ بゅ ترس گヘت نیزم یخヱدش اヱمد ヱ رヱ به

 厰امکゅن نداره نی..عشق؟...من؟..نヰه ان؟یسヱ یگヘت ی...چیچ-
ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ اسشヱ ュرفت 

 ...یکنیヱاسش غش م شینیبیکه تゅ م ی...مرض ندار؟یدرد...پس چ-

ゅب بヱدست ک ゅتヱت دیدヘگ ヱ سرش ヱر 

 نه؟ی...عゅشق شدن ا؟یگیمرگ من راست م نیسヱ یヱاااا-

ゅب ュتヘگ ヱ ュن دادヱسف سر تکゅت 

 ...ュیصبحヱنه بخヱر ュیبر ゅیخヱاهر...ب یاز دست رفت-



ヱیکش دستشュرفت د ヱیュ نیبヱبق یی...دار ヱ دヱت درست کرده بヤلقمه م هیام ュت...داشتゅヘヤیمخュیکه  گرفتヱヰ دیゅ یزیچ هی 
 گヘتゅ ュکヱیافتゅدュ...رヱ به د

 ...ゅید-

ュیدا هゅ د ュیهゅ ن شبヱبه من چه اسمت ゆخ...ュبه داگسیهمد هیبرگشتن سمت ヱیی...ر ュتヘگ 

 بヱدゅ ..ュکヱیبゅ د-

ュچش ゆجバت ゅدهنش...ب ヱکرد ت ヱلقمش ュゅتم ヱ غره رفت ゅنバبه م ヱکه سرش ュهش کردゅهیچ ینگ  ヱمゅت دستヘن داد...جヱتک
ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

 �...تヱ به اعصゅبت مثヤت بゅشزュیعز چی..هیه-
 ヱ گヘتゅ ュکヱیبرگشتュ سمت د دヱبゅره

 نداره... کیکヱچ یاهゅیداره...ヱ یحیヱ تヘر یتجゅر یبヤند ヱ مجتمع هゅ یفقط شرکت ヱ سゅختمヱن هゅ نجゅهゅی...اگュیم-

 متヘکر گヘت ゅکヱید

 خゆ؟-

 ヱ گヘتュ دュیبه چشمュ کش یدست

-ゅدیب ゅهゅبکش گهید ینقشه ج ュه ヱیرュ... 

ヱشゅدست ヱت زیم یرヘگ ヱ گذاشت 

 ュیرヱ مشخص کنن که بر یヱقت هیدانشگゅه حرف زدュ...قراره  یفکر کردュ..بゅ مسئヱا نیاره...اتゅヘقゅ منュ به ا-
 ...نیヱاسش طرح بزن خヱاュیهست که م نیشمゅل...اヱنجゅ چند تゅ زم

 بغ کرده گヘت ゅریسゅت

 ...ュیゅیب ュیخヱایخゆ مゅهュ م-

 ادامه داد نュیمゅه

 ...ュیゅیب ュیخヱای...مゅ هュ مگهیراست م-

 فکر کرد ヱ گヘت یکم ゅکヱید

 هヘته فرجه امتحゅنゅ؟...خヱبه؟... هی ュیبزار ュیتヱنیم-

 گヘت نゅیدل

-ゅره کن دیبヱد ュه ヱن رヱمゅیدرسュ... 

 گヘتュ عیسر

- ゆز ب 3خヱنینم شتریرヱیمュم ュه ヱن رヱمゅبゅری...کتゅیュ  اشیکهヱ اشیヱ ره کنヱیدュ... 

قرارامヱن گذاشته شد پسرا بヤند شدن برن خヱنه شヱن  یگヘت ヱ مشغヱل خヱردن شد...ヱقت یکه قゅنع شده بヱد بゅشه ا نゅیدل
ゅبヱم لیکه مゅریسゅ رد...از جヱد بشیزنگ خ ゅب ヱ ردヱگنده ا دنیدر ا ュطرف اخ ュیاس ヱت یرゅرتش نشست...سヱریصゅ 

 گヘت یجد

 دヱبゅره زنگ زد؟...-

 گヘت ゅکヱیسر تکヱن داد که د ゅریسゅم



 ...ヰヘمهیヱاقゅバ م ینطヱریاز دخترا جヱاゆ بدن...ا یکیخゆ بده به -

...در رヱ بゅز کردュیヱ به سمت در رفت...بゅ تバجゆ نگゅهش م دیتکヱن داد ヱ به من نگゅه کرد...دستمヱ کش یسر ゅریسゅم
 ه من گヘت...خヱدشュ اヱمد ヱ رヱ برヱنیکرد ヱ پرتュ کرد ب

 ی...تヱ بردار ヱ بگヱ به گヱشخヱرهیزنگ م یگヱش نی...اان دヱبゅره اگュیم یچ نی...خゆヱ گヱش کن ببنیسヱ نیبب-
 ...؟یدیخゆ؟...فヰم ヤهیشヱهرت زنگ زده شده...خ

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 تヱئه... یگヱش نیمن که شヱهر ندارュ...بバدュ ا-

ゅنیدست به پ بヱت شیشヘگ ヱ ندヱبヱک 

 ...؟یدیهュ به تヘヤن شヱهر تヱ زنگ زده...حゅا فヰم ی...مثا من شヱهرتュ...اヱن پشت خطیبゅبゅجゅن الک-

ゅطنتیش ب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ 

 ...کنュیم کゅرشیچ نیبヤバه داداچ...داشته بゅش بب-

 مبل نشستヱ ュ منتظر مヱندュ تヘヤن زنگ بخヱره... یتヱ...رュ ヱیヱ در خヱنه خヱدشヱن رヱ بゅز کرد ヱ بゅ هュ رفت دیخند

ヱد قهیدق د ゅرد...بヱره زنگ خゅبヱطرح  دنیگذشت که د ュپر هیاس ュヱدیابر ヤا...مゅ؟یبゅاستی...منヱخ ヤیمゅن  ヱر
 نقشュ فرヱ رفتュ... یتヘヤن رヱ جヱاゆ دادヱ ュ تヱ عی...سرヱنه؟یبپچ

-ゅرمヘه بヤد؟ییب 

 نゅزکش از اヱن طرف خط اヱمد یصدا

 شمゅ؟ دیساュ...ببخس-

 به جゅنゆ گヘتュ حق

 بپرسュ شمゅ؟ دیبゅ ...مننیشمゅ تمゅس گرفت دیببخش-

 زنگ زدュ!... یتヰران ゅریمن به شمゅره سゅم-

ヱصدام ュتヘگ ヱ ュکرد ゆجバمت 

 ...امゅ شمゅ؟...دیبヤه درست گرفت-

-ヤیمن مュゅ؟ دی...ببخشنゅشم 

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 زده بゅشه...محض اطاع من همسرش هستュ... یدر مヱرد شمゅ حرف ゅریسゅم ゅدینم ゅدュی-

ヤیمゅصدا ن ゅج م ییبヱت مヰب ヱ ゆجバت زدیکه تヘگ 

 ...امکゅن نداره...؟یゅریت..تヱ زن سゅم-

 گヘتュ یبゅا انداختヱ ュ بゅ لحن حرص درار یا شヱنه

 ...نطヱریعゅشقمه...منュ هم ゅری...سゅمュی...چرا امکゅن نداشته بゅشه؟...مゅ تゅزه ازدヱاج کردزュیبヤه عز-

 بヤند گヘت یاز خنده بゅ صدا دیپヱکیکه داشت م ゅریدفバه سゅم هی

-ヱیسュنممممم... 



 گヘتュ یچپ نگゅهش کردヱ ュ بゅ لحن لヱس چپ

-ゅپ...ュعشق ュنヱیج ...ュنヘヤت 

 ...؟یゅیاستراحت کنュ...تヱ نم خヱاュیم زュیعز-

ュلت م داشتゅخج ヱ کیاز خندهヱیپュغره مد ュچش ュی...پشت هュل رفتヱتغ ی ュکردینم رییلحن... 

 ...ュゅیچرا فدات شュ...اان م-

ュفهیاز ق چشゅ ل ترکゅم دنیدر حゅریسゅ ヤبه م ヱر ヱ ュیبرداشتゅن ュتヘگ 

 ...ینکرد یبゅ اجゅزه...بバدュ...شمゅ هنヱز خヱدتヱ مバرف-

 بヤند گヘت یبゅ صدا ヱヰی

-...ュست دخترشヱمن د 

ゅم یاخمゅریسゅ پذゅذ نヱヘرتش نヱص ヱ رفت ュه ヱریت ュتヘحرص گ ゅب ヱ ュکرد ュه اخゅدآگヱخゅن ュشد...من 

دヱبゅره  ゅریسゅم ی...فکر کرد؟یکه چ ی....زنگ زد؟یمن یゅمس یاضゅفه ヱ چرک آヱر زندگ کهیاهゅااان...تヱ همヱن ت-
 ....گذرュیکه حقمه نم یزیرヱ هュ بدヱن...من از چ نیمゅل منه...ヱ ا ゅریبヰت بگュ...سゅم نヱی...اشت؟یپ گردهیبرم

ゅل کرد بゅح...ュقطع کرد ヱن رヘヤت ュن من؟...همچ نیاخヱشق س نیجゅر عゅانگ ュم نهیحرف زدゅک سゅل دهیگرخ یچヱ...ュیا 
اصا بゅهゅش دヱست نبヱده...اヱن ヱقت  ゅریヱ سゅم ュیاضゅفه ヱ چرک آヱر رヱ از کجュゅ در اヱردュ...اヱمد کهیت نینゅمヱس ا
 کردヱ ュ گヘتュ یشده بヱد...اخم رهیخ نیزمکه متヘکر به کف  ゅریاضゅفه خヱردュ...برگشتュ سمت سゅم زیمن چ

 خヱنتヱن بヱد!...درسته ؟... یکه اヱن رヱز تヱ هی...فکر کنュ همヱن دختره؟یک نیا یبد حیبراュ تヱض شهیم-

ヱهشゅنیاز زم نگ ヱر ヱمゅه کرد...چشمゅنگ ュヰمطمئن بゅن ヱ یگرفت ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュه 

 ...گュیکس نم چیاュ...به ه یخヱب یヤیاصا نگران نبゅش...من راز نگヰدار خ-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ی...خゆ تヱ هュ بدヱن از اヱن رヱزادヱننیヱستヱ ュゅ آشنゅهュゅ ماز د یヤیبدヱنه...خ یکه کمتر کس ستین یزیچ هیقض نیا-
 مگه؟... شهیم یمن...چ تیخر

ゅب ヱت ヱمゅهゅپ ヱ ュرش نشستゅکن ゆجバاشت یت ゅب ヱ ュگرفت ュیدستベゅ ز کنه ببゅن بヱدتر زبヱکه ز ュهش کردゅینگュنش  نゅداست
 ...هیچ

 جヱヤش شرヱع کرد حرف زدن زیبه م رهیبバد خ هیزد ヱ مثه من نشست...چند ثゅن یبュヰ انداخت ヱ تکخند ینگゅه.

ه ک شدュیرد م ゅطیرヱز داشتュ از ح هیکゅر نداشتュ... یبヱدヱ ュ به کس یا یسゅل اヱل دانشگゅه بヱدュ...کا آدュ سゅکت ヱ خجゅل-
 هیدختر همسن خヱدュ پゅهゅشヱ جمع کرده بヱد ヱ گر هی...پشت شمشゅدا بヱد...رفتュ اヱنطرف..دュیرヱ شن یکی ی هیگر یصدا
 یداشت...چشゅ یبیعج زیچ هی...نگゅهش دیکرد دلュ لرز نگゅهュ یشده...ヱقت یچ دュیتヱ ュ ازش پرس...کنゅرش رفکردیم

کرده ヱ بゅ دヱست پسرش  ゅنتیکه دヱستش بヰش خ دュی...خاصه اヱن رヱز گذشت ヱ از داستゅنش فヰمزدیبرベ م شیقヱヰه ا
...دヱسゅل خヱندیم یرابطュ بゅهゅش خゆヱ شد...خヱشュ اヱمده بヱد ازش...مثل خヱدمヱن مバمゅر ヱاشی ヱاشیفرار کرده...

ヱن دگذشته بヱمヰش...مゅهゅب ュیاز رابطゅدیز یゅد یヱرفته ب ュه ゅیبュ م ュست دخترヱد ヱنヱهمه ا ヱنستنیヱد ュداشت...
 ゅیمヰمヱن ین نبヱد...تヱاヱن دختره مظヱ ュヱヤ مヰربヱ گهیعヱض شده بヱد...د نゅیمヤ ی..دヱسゅل گذشته بヱد...رفتゅراگヘتュیم

ゅسゅز م یلبゅده بゅバال ベヱشیفヱهر پسردیپ ゅف...زدیاس م دیدیکه م ی...بヱヱヱد لپヱدش قرار بバل بゅنی...سヱنسمゅر س ヱ
 ...ュیریبگ

ヱ بゅ هュ مشرゆヱ  رهیدュ پرش م نゅیبヱدュ مヤ دهید یبヱد...چندبゅر ゅیمヰمヱن یبヱد...سゅق دیبヱد...اسمش حم یپسر هی
بゅ هュ رابطه داشتن ヱ  شヱنییاز بچه هゅ بュヰ خبر داد که دヱتゅ یکیرヱز  هی...شک کرده بヱدュ بヰش...اخر سر خヱرنیم
ヤیمゅن"... 



 ...گهی...بنゅل دکردュی...منتظر نگゅهش مدیکش یقیدستゅشヱ مشت کرد ヱ نヘس عم دیکه رس نجゅشیا به

نگヘتュ  ی...به کسدュید دیرヱ بゅ حم نゅی...مュヤیرفته بヱد یمヰمヱن هی نیبゅ کゅم نکهی...بヱゅر نکردュ حرفشヱ...تゅ استیدختر ن-
ヱت ュن نیا یمنヱمヰیم  ヱ ュاشکیهستヱن م یヱهشゅینگュقتکردヱ...اسه  یヱ ゅرفتن  یبرق ュه ゅش شد بヱمゅرقص خ

 ی...ヱلنبヱدュ داشی...عゅشف ヱ شヱمدیخヱشュ م نゅیفقط از مヤ منبゅهゅشヱن نداشتュ... ی...کゅردمشヱنیبゅا...دنبゅلشヱن رفتュ...د
 کゅرشヱ خヱاستیم یه نゅی...مヤکردیهゅرヱ م یکثゅفت کゅر نی...بゅ من بヱد ヱ اゅدیدヱرュ بزنه بدجヱر بدュ م یکی نکهیاز ا
که چرا بヰش اعتمゅد کردュ...خاصه...گذشت ヱ  کردュیرفتュ...خヱدュ رヱ سرزش م یمن بدヱن حرف یکنه...ヱل حیتヱج
 نゅیمثه خヱد مヤ کردュی...حس مヱمدیگرفتュ...از اヱن دانشگゅه بدュ م سゅنسمヱیرفتش خゅرج...من ل دیحم نیبゅ هم دュیفヰم

از هممヱن  ゅヱکی...دュیکنیم یزندگ نجゅی...دヱ سゅله انجゅیا ュی...اヱمدュیگرفت ی...مゅهュ انتقゅلرازیش ュیゅیآلヱدس...بچه هゅ گヘتن ب
شرکت  هیهゅ  ュریزヱد مدرکش رヱ گرفته ヱ استゅد دانشگゅه شد...من ヱ سゅت یヤیخ شیبزرگ تره...به خゅطر بゅهヱش

 ...نی...شمゅهゅ هュ اヱمدگذشتیم یعゅد مヱنی...زندگュیدار

 زد ヱ گヘت یحرفش چشمک نیب

 ヱ .... یرانیجヘنگ ا ゅسری-

ュیغره ا چش ヤلت تسゅبه ح ヱشゅکه دست ュیبراش رفتュ تヘگ ヱ ردヱا اゅب 

 بگュ... شヱیخゆ...بزار بق ヤهیخ-

ヱشゅهゅپ ヱت زیم یدراز کرد رヘگ ヱ 

 ...گشتیبرگشته...در به در دنبゅل من م دュیبヱد که فヰم شیچند مゅه پ-

 زد ヱ ادامه داد.. یپヱزخند

ته عゅشق دلخسته رヱ گرفتュ که الب هیندュ؟...منュ نقش  شیچرا من بゅز دیبه فکرュ رس یبه کゅرش نداشتヱ...ュل یاヱلش کゅر-
 نی...سヱنجゅی...اヱمدش اشدیمن دلュ خنک م یبヱدن از کゅرヱ ュل ی..بچه هゅ عصبرازیهュ مヱفق نبヱدュ...اヱمدش ش ゅدیز

 نیکنیسرتヱن نم یرヱسر ゅیمゅ شゅل  یجヱヤ شمゅهヱ...ゅردیدر م ییهゅ یریヱ سبک گ یآبرヱبゅز یچه ب ینمسدヱن
 از لبゅسゅش حرف بزنゅ ...ュدیدختر...اصا بدュ م نیا ی...ヱلدسیلبゅسゅتヱن پヱش یدرست...ヱل

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 کゅرت داشت... نی...اヱنشゆ که سヱردمشیخヱدュ د-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

از بچه هゅ  یکیخヱنه...فردا صبحش از بچه هゅمヱن خبر گرفتュ که بヱ  ゅمدینصヘه شゆ ن 0اره...فردا شبش تゅ سゅعت -
ゅده...اسمش شヱنیبゅ ゅبه ش ュز زنگ زدヱن رヱاز دستش...هم ュدヱد...خسته شده بヱنیبゅ ヱヤج ヱی ヤد مヱیخゅحرف  ن

در اヱمده  یゅهیس هیانگゅر خヱنه از  رفت ی...ヱقتنیسヱ شهیبرنگرده...بヱゅرت نم گهی...بヰش گヘنュ بره ヱ دュیزد
 بゅشه...متنヘرュ ازش...

ヱشゅت دیکش دستヘگ ヱ اゅبه سمت ب 

 دنبゅلمヱن؟... ヱمدنیچرا ن نゅیظヰر شد...ا گュیم-

ゅب ュتヘگ ヱ ュف نشستゅص ゆجバت 

 ...匣اررره...چقدر مشکヱک یヱااا-

 نゅی...زرشششک...اヱمدیخنده هゅشヱن م یبه سمت خヱنمヱن رفتュ که صدا نیبヤند شدヱ ュ به سمت در رفتュ...پヱゅرچ عیسر
 که مشغヱلن...

ュم برگشتゅریسمت سゅ ュتヘگ ヱ ュا انداختゅنه بヱش ヱ 

 ...ستنیفکر مゅ ن نیهم یبرا ゅرنیدر م یبゅز ヱヱنهیدارن د-



بゅ  دی...تゅ مゅرヱ درヱنیاヱمد ب یکه در بゅز شد ヱ دل دュیュ تر کヱبمحک ندفバهی...ادینヰヘم یکه کس دュیضرゆ به در کヱب چند
 تバجゆ گヘت

 ...ュ؟یدید یدヱ قسمت رヱ بゅ ک نی...پس ان؟یヱااااا...شمゅهゅ هنヱز اヱنجゅ بヱد-

ゅا بヱ ュبヤقسمت ق ヱتن دヘدیگゅاس ゅنヱن نداره...اゅه امکヰヰی...نヱرゅمن نکردن... نک ゅب 

ゆد آ ゅب...ュنه شدヱارد خヱ نヱلرز ヱ ュرت دادヱق ヱز دنیدهنمヱヤنیتヱ سل ヱ یجدュم د ュیداشتュدゅفتヱ مゅا یکه س...ュیگرفتゅن 
 ...ستیانصゅف ن نی...نヰヰه انュ؟یتنゅヰ بب دیکدخدا...حゅا من بゅ ی...کره اسبゅدن؟ی...بدヱن من دشヱバرنیچقدر ب

ゅسمت دل ب ュیبغض برگشتゅن ュتヘگ ヱ 

 ...کゅااااات...گュیمن م گهیدفバه د نی...ان؟یدی...بدヱن من دنینゅمرد یヤیخ-

ゅا ب ュب یقدヱفکر نکردن...د دهیک ュتخت...اصا به من ヱر ュبغ کرده نشست ヱ ュبست ヱدر ر...ュقゅسمت ات ュن سل دنیرفتヱا 
 ゅیجمع گنده خ هیبヤنکردن...دادیم فیک ی ュبゅحس ュاصن آد... 

...مヱهゅمヱ دュیانگشتュゅ پヱش یبヤند تゅ رヱ نیبゅفت آست هیヱ رヱش  دュیگشゅد پヱش شرتیت هیشدヱ ュ مゅنتュヱ رヱ در اヱردュ... بヤند
 مヱهゅمヱ بستヱ ュ گヘتュ عیبゅز کردヱ ュ خヱاستュ دヱبゅره ببندمش که دヱ تゅ تقه به در خヱرد...سر

 تゅ ...ヱیب-

 لپ تゅپ دستش اヱمد تヱ...بゅ تバجゆ نگゅهش کردュ که لپ تゅپ رヱ گرفت بゅا ヱ گヘت هیبゅ  ゅریبゅز شد ヱ سゅم در

 ...ュینیرヱ بب ュヤیبゅ هュ ف ゅیب-

ュجبバشتریب ت ュتヘگ ヱ ュگرفت ュدヱسمت خ ヱرمゅانگشت اش ヱ ュرفت ヱヤشد...ج 

 ..؟ینیبب ュヤیبゅ من ف یخヱایم-

ヱت یرヘگ ュل هゅن حヱهم ヱپش شد...تゅلپ ت ゅر رفتن بヱ لヱمشغ ヱ نشست ュتخت 

 ...شهیاان شرヱع م نیبش ゅی...به؟یبیعج زیخゆ چ-

ュヱسمت د ار ヱدشヱخ...ュرش نشستゅاریکنヱ ت دیکشヘگ ヱ 

 بچه... گهید نی..بشヤمهیسゅعت ف هی...تヱ هュ مثه من پゅتヱ دراز کن...گهید نینش یاヱنطヱر-

ュع شدن ف یغره ا چشヱشر ゅب...ュدرست نشست ヱ ュیبراش رفتュヤ شق سرゅدر حد مرگ ع...ュجمع کرد ヱاسمヱایحゅه کر ی
 ...匣رュیمیم نュیسゅعت هュ نب هی یاگه تヱ هヘته...حت یバنیبヱدュ... یا

ヱف ت ュヱیبحر قسمت دュヤ  که ュدヱیبヱヰ سنگ ュنヱم نیشゅسمت س ュبرگشت ゆجバت ゅیکه د یشد...بュد ヱیسرش ر ヱنه منه...ش 

ュゅرتش که د چشヱسمت ص ュکج کرد ヱد تر شد...سرمゅیگشュس م دヘن ュヱار ヱ ش بستشゅابش  نی...اکشهیچشمヱاان خ
 برد؟...

بゅشュ امゅ مگه  تیاهم یکردュ بヰش ب یدادュ...سバ هیتک ヱاشیکュ نگゅهش کردヱ ュ  هی...دادایم فیبゅبゅ...داشت ک یا
ュ تکنゅرش نشس ینطヱرای که اان匕...ュبヱدュ یدヱنه دヱست پسر هュ نداشتヱ ュ کا بچه خヱب هی ュزندگی طヱل در...卞شدیم

گه ب یهヱم یکه بゅعث شد سゅم دュیکش یسرشヱ بزاره رヱ شヱنه من...پヱف نیا دهیم مバنی چه اصن...卮کنュیدارュ سکته م
 یکرュ درヱن نیرヱز هヘته ا ∵کنュ...حゅا  تشیکュ اذ هی ヱمدی..پسره خヱشگل پرヱ...کرمュ نمششیヱ سرشヱ بمゅله به شヱنュ...ا

گヘته بヱد که زنش حゅمヤس...اهゅ ممکنه به خゅطر  رヱزید یتヱ...راست رهیヱ م کنهیم یساュ احヱالپرس ردنیب ゅدیم یمن ه
 ...دستゅمヱ مشت کردヱ ュ ارュヱ گヘتュگュیدارュ چرت م یبゅشه...ヱااا نیا

 ...تیغضم-

 کュ بヤند تر گヘتュ هینگヘت... یزیچ



 ...دهیگرخ یسゅم-

 بشر خヱابش مثه خرسه...بヤندتر گヘتュ نیا نچ

-ヱヱヱヱم یهゅرررریسゅ... 

درد  یچقدر شヱنه اュ درد گرفته بヱد...ا دュیگشゅد شده نگゅهュ کرد...اخ تゅزه فヰم یヱ بゅ چشゅ دیاز جゅش پر ヱヰی بدبخت
 ヱ گヘت دیبه صヱرتش کش ی..چپ چپ نگゅهش کردュ که دستشی..پسره غヱل...ایریکヱفت نگ ی...ایرینگ

 چرت بヱد... ュヤیف نیخヱابュ برد؟...از بس ا ییخدا-

ゅن بゅکه فکر کن تیعصب ュهش کردゅمنگヰف ュن پشت یر یبه چه اندازه ا دیヱاز هم ヱ دهنش ヱگذاشت ر ヱده که دستش ر.
 گヘت

 شدヱヰ ...ュشیاز بس جذاゆ بヱد ب ヤمشیغヤط کردュ ف یヱا-

ヱ کنゅر تخت فرヱد  دیسرュ پر یمثه پرنده از بゅا یزیچ هیحس کردヱヰ  ュیچپ نگゅهش کردヱ ュ رヱمヱ برگردヱندュ که  چپ
راحت بヤند شد ヱ لبゅسشヱ صゅف کرد نگゅه کردヱ ュ همヱن  یヤیکه خ ゅریکف دستュ...به سゅم ヱفتゅدیاヱمد...چشュゅ داشت م

ュتヘر گヱط 

 ن ュ ن؟...-

 زد ヱ گヘت یتکخند دヱبゅره

 ...هیچ-

ヱانگشتم ュتヘگ ヱسمتش ュگرفت 

 ...؟یدیچطヱر پر-

 ヱ گヘت دیبه گヱشه لبش کش یدست

 ...کنュیپゅرکヱر کゅر م ュیسゅلگ 00از  -

 ヱ گヘتュ دュیکش یخヘه ا غیج

 ...خヱاュیمنュ م یヱاااا-

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت طヱنیش

 ...؟یخヱایم یچ-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 ...رュیبگ ゅدی خヱاュیم-

 ヱ گヘت دیخند

 حتمゅ؟... دتیبゅ اヱن مゅتحتゅن ضرゆ د-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 که... رュیمیخゆ نم-

 یمن چقدر دست ヱ پュゅ شکسته تゅ تヱنستュ حرفه ا یدヱنی...منهیافتゅدن ヱ فرヱد اヱمدنه...اصا کا هم شترشیپゅرکヱر ب-
 بشュ؟...

 کردヱ ュ بغ کرده گヘتュ یشیا



 لپ تゅپتヱ ببر... نیا ゅی...بュیخبゅا...اصن نخヱاست-

 بヰش کرد ヱ گヘت ییگذرا نگゅه

 بュヰ بده.. ゅی...بバدا بنیبب ヤمتヱیبゅشه...تヱ ف نجゅیفバا هم-

 زد ヱ گヘت یچشمک

 فバا...-

ゅچشمکش شده اق ヱلش...س نای...�محヱ شده...اه...اصن ゆمن جذا ュز به چشヱخیچرا انقدر امر  ヱ تخت ヱر ュنشست
منヱ  گهیزدュ تヱ سرش که د یابر ییمرا بگرفت که بゅ دمپゅ یدیفکر پヤ کیبه لپ تゅپ کردュ...نゅگゅヰن  ینگゅه
پ تゅپشヱ ل خヱاستュیهゅاا...م ヘهیضヱ バتヱنیک آی...نچ نچ...匣ن؟یدヱنیداشتュ...نم یچه فکر نیدヱنی...خヱدتヱنュ خゆヱ مرهینگ

 یヤی..خبسه. گهدی خゆ...�مヱضヱعヱ؟... نگرفتی 飭..که از قضゅ پر پر بゅشه نداره؟...یسخنゅن امゅم لیفゅ نュیبگردュ بب
..سه تゅ خرچسヱنه افتゅده بヱدن رヱ مبل ヱ بゅ هュ حرف رヱنیدر لپ تゅپヱ بستヱ ュ از در اヱمدュ ب عیادゆ شدュ...سر یب
 نشستن ヱ مثه خر شرک نگュゅ کردن... خیکه س ...چپ چپ نگゅهشヱن کردュزدنیم

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...شه؟یم یمن کゅت کنュ چ یکه ヱقت نیدヱنیم-

 سربゅزا گヘتن نیمثه ا شヱنییسه تゅ هر

 بヰヰヰヤه...-

ュیزیر اخ ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ...نیمخصヱص رヱ بکن یهمヱن کゅرا دیجبران کردن بゅ یخゆ...حゅا برا ヤهیخ-

 مظュヱヤ گヘت یدل

 ...ستیکه تヰران ن نجゅیخゆ ا-

 زدヱ ュ گヘتュ یشخندین

 ...رازهیش یヱل ستیتヰران ن-

 گヘتュ عیزدュ...سر یاヱنゅ چپ چپ نگゅهュ کردن...اヱت فکر کنュ زر اضゅف ندفバهیا

- ゆنیخバی ゅهゅداره د یج ュلゅحゅببر نی...گمشگهیب ヱفظ نیمنゅده بدهیحヱلゅف ュدバنی...ب ヱبد...ュヰدییب... 

ヱ هر  ュیکاس دار ゅکヱیرفته مゅ امرヱز بゅ جنゆゅ برادر د ゅدشی دایی کنュ فکر...هه...匣شدن تヱ اتゅقゅشヱن ュیفشنگ ج مثه
ヱ  یپゅلتヱ زرشک هی...رفتュ تヱ اتベゅ خヱدمヱن ヱ چヱنهیکاسشヱ بپ تヱنهینم یヱ چه نخヱد یخヱد ریヱ چه غ یچه خヱد یکس

 شیا آرا...کرヱنیجヘت کヘش برداشتヱ ュ اヱمدュ ب هیبヱد...بゅ  هکه مゅمゅنュ بゅفت یヱ مشک یヱ شゅل بゅفت زرشک یشヱヤار مشک
 گヘتュ ュیکه نشست نیمゅش ی...تヱیخدیهュ که 

 خヱنه... ュیゅیヱ ب ュیدヱر بزن نطرفゅیکュ ا هی ュی...برゅلیخیرヱ ب هی...حゅفظュیکاس دار ゅکヱیبゅ د گهیدヱ سゅعت د-

 نگュゅ کرد ヱ گヘت رغضゆیم نیمゅه

 ...؟یهمヱن بゅا بگ یترکیم-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ...خヱاュیمن نゅهゅر م ュیخゆ اان گヘتュ...بر-

 ヱ بゅ خنده گヘتュ دュیرヱ شن یکه گヘت کヱفت بخヱر نیلゆ مゅه ریز یصدا



 جヱنュ...بヘشゅر اヱن پدالヱ... یحرص نخヱر مゅه-

 خヱنه... ュیبرگشت عیبر بدن ヱ سر ュیفافل زد هی ュیرفت نゅهゅر

کュ زدヱ ュ مヱهゅمヱ بستュ...همヱن شヱヤارュ  یヤیرژ لゆ قرمز خ هیکرュ زدヱ ュ  ینشستュ...کم زュیآمゅده کردヱ ュ پشت م ヘمヱیک
 رュ ヱیسرمه ا یهゅ داسیشヱنュ...آد یانداختュ رヘ ヱمヱیسرュ کردヱ ュ ک مヱیヱ مقنバه مشک یمゅنتヱ سゅده سرمه ا هیپュゅ بヱد...

حکヱ ュ م نゅیا ییاتベゅ دا...رفتュ سمت ュیکاس دار گهیسゅعت د ュیبه سゅعت کردュ...ن ی...نگゅهرヱنیهュ برداشتヱ ュ رفتュ ب
ュتヘگ ヱ به در ュندヱبヱک 

 شد... رید گهید ゅی...خبرت بゅنゅاااایدا-

 یزیچ هی...آهゅن رヱنیب ュیヱ زد ュیکرد ی..خدافظدهیپヱش یبدュ چ حی...حゅل ندارュ تヱضرヱنیزد ب ییدر بゅز شد ヱ دا عیسر
 هگیاستゅد د هی یچヱن خヱدشヱن همヱن مヱقع انتخヱ ゆゅاحد کاسゅ ゅکヱیکاس د ヱمدنین نی...به خゅطر ایヱ دل نیبگュ...مゅه

دヱ ュ ش نیافتゅده بヱد...سヱار مゅش ゅکヱیهュ که از همヱن اヱل بゅ د ゅنゅیرヱ برداشته بヱدن ヱ من که کا انتخゆゅ نکرده بヱدュ...دا
 ...ュی...بزار زヱد برسشهیم یبゅحゅل یتヱ کاس چه هゅپゅ ヱکヱید یدヱنیخヱدت م ゅیپゅمヱ گذاشنュ رヱ گゅز...خدا

دستヱ...ュاخ کمرュ...مثه اسゆ  ی...اخ خدا پゅهュゅ خヱاゆ رفت...ایرヱ صندل ュیمヱنده بヱد که خヱدمヱن رヱ ヱل کرد قهیدق 1
 یخゅل ی...حゅلュ که اヱمد سر جゅش سرمヱ بヤند کردヱ ュ به جゅدュیکش قیگذاشتヱ ュ نヘس عم زیم یاヱمدュ...سرمヱ رヱ ヱرتمهی

 گヘتュ ییاکردヱ ュ رヱ به د شیبه صندل یمゅヰ نگゅه کردュ...اشゅره ا

 مゅヰ کヱ؟...-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ...ゅدیسرمゅ خヱرده نم-

ュزد ュتヘگ ヱ ュدست ヱر 

 !هی..کاسش عゅلچヱنه؟یرヱ بپ ゅکヱیچطヱر تヱنست د-

 کرد ヱ بゅ حرص گヘت یشیا

- ヱر د هیتゅر نیاز ا گهیبバفیداداشت ت ヱヤیکه بچسب زنمتیم نیمن...همچ یکن ج ヤバتیبه تゅع مゅیاجتم... 

ゅمدن د بヱیاヱکゅ د...ュبد ヱابشヱج ュنستヱینتヱکゅ د ヱن رヱمゅر هゅک ュゅاسه  دیتمヱ کرد که ュاعا ヱم ی ュیریفرجه ترュ لゅشم  ヱ
 ヘتبヱد گ دایکاس که اسمش پゅن یدختر ننرا نیاز ا یکی..ゅنینداره حتمゅ ب یヱ لزヱم هیゅری...اختュیسه رヱز اヱنجゅ هست

 رهگذیخヱش م ی...کュヤیゅیاستゅد حتمゅ م یヱااا-

 کرد ヱ گヘت یاخم ゅکヱید

 ...ュیری...ヱاسه درس ヱ پرヱژه مュیریگشت ヱ گذار که نم یخゅنュヱ محترュ برا-

ヱ پشت سر هュ به  یبヱد ヱلヱ شد رヱ صندل دهیکف آسゅヘلت...دختره که بゅدش خヱاب یجヱنュ...پヱزشヱ خヱابヱند ゅید ヱلیا
 ...رفتیچشュ غره م ゅکヱید

 داداشュゅ امرヱز هュ گذشت... ヱنیآقゅ خاصه

 (نی)مゅه 

ヱگمش ی+ه ゅش نیبچه هゅیبر نیپュ نیبヱیم رュاヱش خヱن یگヱا..ュریکه به د یکیبخرゅ قゅفت یبゅشت卞 
ヱنیس ゅبゅب ヱدستش بر ゅت ییبヘگ ヱ ن دادヱنش 

 丙匣مゅ بخヱر... یبゅ گヱش یبخヱر یهュ خヱاس یبتمرگ سرجゅت هر مدفヱع ゅیب سینゅمヱس حسش ن یمゅه-

ヱش نی+سゅه پヘن ندار گهید نیخヱر زبゅکه انگ ュゅتヱدゅه شمヰヰヰنیاه.. 



ュجم ییپشت دا رفتゅヰلت تゅحゅش که بヤپشت ک ュیزد  ヱ ه هیبرگشت پشتゅا ینگ ュتヘگ ュدヱخゅار دش نیانداخت که بヱヤگهی 
 دهیکه انگゅر ترس ییبگه که خヱدュ دستゅمヱ اヱردュ بゅا سرمヱ ヱ چشゅمヱ بستヱ ュ بゅصدا یزیچ ی...اヱمدشهیبرامن شヱヤار نم

ュتヘگ 

 درد ヱ بات بخヱره از پヰنゅ تヱسرش... یآ ریبヱد تヱ به دلت نگ یبچگ هی..جゅکردیغヤط کرد..ب ی+آ

 همزمゅن گヘتن بゅهヱヰ :ュی厰ینجヱریشده بヱدن ا نیヱ سヱ ییヱ دا یدل

 یگیم ヱیهゅاااا ک-

ュهنگ نیگرفت از ا خندゅنیهمヱش... 

 ...نیگヘتュ حرص نخヱر ゅکヱرヱدی..飭نی)هゅااا( گヘتن رヱ شمュゅ از من گرفت یمゅریب نی+ا

 نیゅحسی厥...ـــــــــنسヱی ヱام匣..ゅیاュ که بچュ کاخنث یگذشت...دل رュیشد ヱ از خ شیآゆ رヱ آت ییدا یحرفュ برا نیا
 ヱمدیم زدیاز رヱشヱن جヰش م زدュیجュヱヤ...مبا رヱ دヱر م دیچیپ دュیبدヱ...از رヱ اپن پر نیبゅز رュ کرد...من بدヱ سヱ نیا

جゅنヱران شکゅر ヱ  یغذا نینヱع تゅم کیمヱن افتゅدュ که  ییراهنمゅ انتヱ دヱر ستیمبحث ز هی ゅدی...کنه؟یسمتュ چرا ヱل نم
 حس اヱن شکゅرヱ داشتュ.. قゅیبヱد ヱ من اان دق یشکゅرچ

 یذاریم هیاز داداش من مゅ یغヤط ヱ خヱدت نمヱد یکゅرداری..کشتمت داداش منヱ چنسヱندمتیتゅ خヱدヱ ュا سゅیヱا یمゅه-
 ...گュیم سゅیヱا

..خヱدمヱ رسヱندュ پشت دراتゅقヱ ュ خヱدمヱ  خヱرهیسرヱ صヱرتュ بュヰ م ستュیدستش بュヰ بخヱره کل س ستیヱل کن ن نیا دュید
 قヘل کردヱ..ュ گヘتュ: یچپヱندュ تヱش درュ زرت

-ヱب نیس ゆاヱندیدر خ ヰرد گه دانه دانه.. یپنبه دانه...گヱلپ لپ خ 

 ...همヱن طヱر گヘتدیکヱبیم زدیبヱد پشت در ヱ همچنゅن که نヘس نヘس م دهیرس

 که... یゅیم رヱنیازاヱن اتベゅ بشمゅ که -

ヱ د دヱگرفته ب ュنهیرفت...خندヱヱ یاュ ...ゅمヱن شヱج 

ュز نشست ュزد ヱ شخص ریپشت در ヱم یتیخنده...دゅعمه ک ュنهیه票匣 

از در  دュیزنگ اヱمد...منュ مثه اسکヱا رュ کردュ پر یکه صدا دュیطヱر تヱ اتベゅ چرخ نیرヱ هم یسゅعت ュین هی
رک در س یدزدا از ا نای مثه...匏افتゅد...کا عゅشق درشヱن بヱدュ..انگゅر آبنبゅته نゅیا نی...نگゅهュ به در اتベゅ سヱرヱنیب

رヱ نگゅه  گهیبヱدن ヱ بゅ ترس همد سゅدهیヱا ヱヘنیآ یجヱヤ شヱنیرヱ نگゅه کردュ...هر سه نヘر ردنیヱ ب دュیکش
 هیヱ آゆ دهنشヱ قヱرت داد ヱ  دیتゅ نگゅهش بュヰ افتゅد رنگش پر نゅی...نゅخヱدآگゅه صヱرتュ جمع شد ヱ جヱヤ رفتュ...دلکردنیم

ヱنه سヱنیضربه به ش ヱیزد...سュسر ن ヱ دゅافت ュヰهش بゅت عینگヘگ 

 ...نیییمゅه-

ュゅد شتریب اخم ゅب...ュرفت ヱヤج ヱ ュه ヱپشت آ دنیرفت ت ュنیآدヱヘ شヱگ ヱ ュرفت ヱヤج ュخش ゅصد یب ゅب ヱ ュازش گرفت ヱیار 
 گヘتュ یبヤند مهین

 ...؟یخヱایم یچ نجゅیا-

ヱدستش ヱت یرヘگ ヱ در گذاشت 

 بゅهゅت حرف بزنュ... خヱاュیدر رヱ بゅز کن م-

 ...دیجد یدعヱا هی...دュیکش قیدر رヱ زدヱ ュ نヘس عم عیسر

ヱر ュتヘگ ゅبه بچه ه 



 ...زنュیتヱ اتベゅ...خヱدュ حرف م نیشمゅهゅ بر-

ヱت عیسر نیسヘگ ヱ مدヱا ヱヤج 

 ...ュیبزار بمヱن-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

 ...سゅزュیسゅله دارュ م 01...من نیبゅبゅ نگران نبゅش نی...برخヱادینم-

مرتゆ بヱد...در رヱ بゅز  نゅیبه لطف دل شهیبه خヱنه کردュ...هم یآسゅنسヱر که اヱمد بچه هゅ رفتن تヱ اتベゅ...نگゅه کヤ یصدا
 یヱ شヱヤار مشک یکヱتゅه آب نیآست شرتیت هیاヱمد... رヱنیکردヱ ュ بゅ اخュ نگゅهمヱ به آسゅنسヱر دヱختュ...درش بゅز شد ヱ ب

 جヱヤ اヱمد ヱ گヘت یا یپゅش بヱد...بゅ لبخند مصنヱع

-...ュسا 

ヱسرم ヱヤاز ج ヱ ュن دادヱب یتک ゅت ュر رفتゅدیدر کنゅ ...ヱت 

 مبل نشستヱ ュ گヘتュ یرゅ ヱلیخیزدن خヱنه...ب دیتゅ اヱمد تヱ خヱنه مثه اسکنر شرヱع کرد د اヱل

-...ヱبگ ヱحرفت ر 

 کرد ヱ گヘت یاخم

-ゅ؟یکن ییرایپذ دینب... 

ゅیشخندین ب ュتヘگ 

 ...دهیافسゅنه جヱن براتヱن انجュゅ م-

فشゅر رュヱ  یヤیتゅ داد نزنュ...خ چرخヱندュیمبل رヱ م یمبل نشست ヱ سکヱت کرد...عصب یتر شد...رヱ ظیغヤ اخمش
 ...ختュیریخヱدュ م یヱ همه رヱ تヱ مヱندュیبه خゅطر دخترا سゅکت م یبヱد...ヱل

ュقتゅن طゅعصب ゅب ヱ شد ュヱیغر تیتمュد... 

 حرفتヱ بزن...-

ヱت چییسヱت یヘگ ヱ ردヱا اゅب ヱدستش ر 

 ...یحゅلشヱ ببر ゅرュی...گヘتュ برات بشگゅهینمゅ یتゅزه اヱمده برا-

ヱヤاز پنجره بب یج ヱشت م نشیدره برヱدیخゅ... 

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ مشکヱک

 ...؟یکرد نکゅرヱیا یچ یبرا-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

-ゅتر یبرا دیبヰب ュبگ زایچ نیدختر ヱیرュر... 

ゅن بゅتیعصب ュتヘگ ヱ ュند شدヤب 

 ...یخヱایم ی...بگヱ در عヱض چستیطمع ن یساュ گرگ ب-

ヱچییس ヱت ヱت یرヘگ ヱ ندヱدستش چرخ 

 یعرヱس یبرا دیبゅ ینشه...اهゅ راست شیزیتゅ چ یمヱنیافسゅنه کنゅرش م یتヰران تゅ اخر نه مゅهگ یゅیامرヱز بゅهュゅ م نیهم-
 ...یゅیهュ ب



رヱ هゅ شهیکه لرزش ش یفベヱ الゅバده بヤند یبゅ صدا ヱヰی...شدیمشتゅمヱ فشゅر داده بヱدュ که تゅندヱن هュゅ داشت پゅره م انقدر
ュتヘگ ュش حس کردゅهゅب 

 ازززززت... ゅااااادیخخخخخخخヰヰヰヰヘه ششششヱ....بدュ م-

ヱکه سر نیزم یر ュدゅمدن ب عیافتヱاز در ا ゅنیبچه هヱند شد... ی...پشت بندش صدارヤزنگ ب 

ヱمゅدست ヱه یر ヱ ュگذاشت ュیزمزمه م یسرュکرد 

 ...ゅاادی...ازت بدュ مゅدیازت بدュ م-

 بゅ خشュ گヘت ゅریسمتش ヱ سゅم دنیمن ヱ بゅبゅ پر دنیتヱ خヱنه...بゅ د ختنیکه در رヱ بゅز کرد پسرا ر ゅنゅیدا

 شده؟... یچ-

ゅس یاق ュهر پدر هゅت نهیبه ظヘگ ヱ داد ヱヤج ヱش 

 ...؟یهست یجヱجه...تヱ ک نュیب نیشیب-

 شده بヱد گヘت یکه بدجヱر عصب ゅریسゅم

 ...؟یکرد شヱنیعصب ینطヱریکه ا یبゅش یبدヱنュ شمゅ ک خヱاュیفバا م-

 غیبヱدュ بヰش ヱ ج رهیزدن...خ غیگヱشュ فشゅر دادヱ ュ شرヱع کردュ ج یدستゅمヱ رヱ یکیستریبگه که ه یزیچ خヱاست
 کردنیم یکه سバ دュیدیヱ دخترا رヱ م نی...سヱدادュیچشمュ بヰش نشヱن م قی...تمュゅ نヘرت ヱ خشヱ ュ عذابمヱ از طرزدュیم

پس زده شد ヱ تکヱن داده شدュ...سゅکت شدヱ ュ بゅ  دتدفバه دستュゅ بゅ ش هی...دادュیبゅزュ دستゅمヱ فشゅر م یآرヱمュ کنن...ヱل
 ریبヤند زدュ ز یヱ بゅ صدا دیبغضュ ترک دمشی...تゅ دکردینگゅه کردュ که بゅ خشヱ ュ اضطراゆ نگゅهュ م نیتバجゆ به کゅم

که به خゅطر سکسکه  ییبヤند شدヱ ュ بゅ صدا یا کدفバهیکردュ...مثل جن زده هゅ  هیرヱز راحت گر چند نی...چقد اهیگر
 گヘتゅ ュنتیشده بヱد رヱ به پゅرسゅ د دهیبر دهیبر

درش دختر از پ هی یヱقت یヰヘمی...منヱ؟یا یヰヘمیازت...م ゅدی...بدュ مرヱنیبرヱ...گمشششヱ ب ュیاز زندگ شهیبرヱ...ヱاسه هم-
مゅمゅنمヱ گرفته؟....تゅزه تヱله هュ پس  یرヱ بکنュ که اヱمده جゅ یزن هرزه ا ینヱکر ュゅی...من؟...من ب؟یچ یバنی ゅدیبدش م

 انداخته؟...ارررره؟...

ゅم یدستゅن نیکゅعصب ヱ حرص ゅب...ュتر بر ヱヤنزاشت ج ヱ قه شدヤح ュرヱتید ュتヘگ ヱ ュر زدゅکن ヱدستش 

 ببببرررررヱ... گممممممュی...بヰت میسゅدیچرا ヱا-

ヱمゅهゅب پヱیکュبنیزم دヱک ヱدمヱی...خュنیزم د ュتヘگ ヱ 

 ...ررررررヱنییییبرヱヱヱヱヱ ب-

شکمュ گذاشتヱ ュ  یشده بヱدュ...بゅ خنده دستمヱ رヱヱ ヱنهیخنده...د ریبヤند زدュ ز یاز جュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ صدا یدفバه ا هی
ュتヘگ 

 یヤیخ یヱاسゅل بゅ بゅبゅش... 11داشته بゅشه... یسゅل بゅ خヱاهرش اختاف سن 01فکر کن...بچت بزرگ بشه...بバد -
 بゅحゅله...

 قヘل شده گヘتュ یヱ بゅ مشتゅ هیگر ریدヱبゅره زدュ ز ヱヰی

زن دュヱ بゅبュゅ دعヱت  مヱنیبゅبュゅ دعヱت کنュ...حمュヱ زا یدヱستゅمヱ عرヱس ュゅیب نکهی...اه؟یاز اヱن بゅحゅل تر چ یدヱنیم-
بゅحゅله  یヤیداد ヱاسه خر کردنュ...خ نیمゅش هی...منュ بگュ بュヰ ؟یچه بゅحゅله...بバدュ بگن تヱ چطヱر مヱافقت کرد ینیبیکنュ...م

 مگه نه؟...

ュیم هیگر هュم کرد ュیخندیهュدر نم چی...صدا از هد ュヱمدیکدヱاヱ ヱ ュگرفت ュبه سر ヱمゅی...دستュدゅنتی...دسゅ نゅعصب ゅتیب  ヱ
 گヘت یヱ بゅ پヱزخند سゅدیجヱ ュヱヤا یصヱرت حق به جゅنب



گヱش نداد...از همヱن اヱل ازت خヱشュ  یبندازش بده...ヱل...من همヱن اヱل که تヱ رヱ حゅمヤه شد بヰش گヘتュ ه؟یچ یدヱنیم-
خヱاュ که ب ゅدیازت خヱشュ م یヤیخ ی...به جヰنュ...برヱ گمشヱ...فکر کردنヱ؟یا یヰヘمیبچمュ...م یکی نیعゅشق ا ی...ヱلヱمدینم

 بشュ؟... مヱنیپش ゅیالتمゅس 

ュسヘمدیدر نم نヱاست چヱیپ یبگه که مشت یا گهید زی...خヱمد رهنشヱا ュصداش از پشت ヱ گرفت 

...برヱ کنュیلヰت م زنュیヱ م زارュیرヱ کنゅر م ینیمゅه یヱ بゅبゅ یازュ بزرگتر نکهیحرمت ا یحرف بزن گهیکヤمه د هی-
 ...رヱنیب

 پュゅ انداخت ヱ گヘت نییرヱ پゅ چیرヱ آزاد کرد ヱ سヱヱ نیکゅم یمشتゅ یبゅ پヱزخند ゅنتید

 ...یچخ زヱد خヱدتヱ نشヱن داد نی...آفریرヱ جヱر کرد یکینه خヱشュ اヱمد...ヱاسه خヱدت -

...منヱ شدیآخرش نゅبヱد م یسرュ فشゅر دادュ...سرュ داشت از کヤمه هゅ ی...دستゅمヱ رヱرヱنیزد ヱ رفت ب یپヱزخند دヱبゅره
انگゅر سヱت شرヱع رヱ زده  دュیبسته شدن در رヱ شن ی...تゅ صداکرد؟یانقدر بゅهュゅ بد تゅ م نی...به خゅطر همخヱاست؟ینم

 گヘتュ زدنیدخترا که داشت زار م هدヱ ュ اشکゅمヱ پゅک کردヱ ュ بゅ خنده رヱ ببヤند ش عیبゅشن سر

 ...ュینیبزار بب ヤمتヱیپゅشヱ ف نیبゅبゅ...سヱ نیجمع کن نیبヤند ش-

ヱمヱر ュتヘگ ヱ سمت پسرا ュکرد 

 ...ュینیبب یدヱست داره جمバ نی...سュヱینیبب ュヤیبゅهュ ف نیゅی...بنیاヱمد نجゅیشمゅهゅ هュ که تゅ ا-

ュم برگشتゅنیسمت ک ュتヘگ ヱ 

-ゅحق ندار یاه ュه ヱت...ゅا یآق ュゅبゅب ゅریبヱکن ینط ゅیتゅبゅیمن خ ی...بヤشق منه...نم یゅبه...عヱییبا چیه زارهیخ ュسر 
هュ از مゅمゅن دヱمュ  گهیبرادر د ゅیخヱاهر  هی...از اヱن خヱشگا...تゅزه دهیخر نیمゅش هی...براュ ؟یدی...فヰمゅدیب

 نبヱدュ... نゅخヱاسته...من ュیهست یخヱب یヤی...مゅ خゅنヱاده خ؟یدیدارュ...فヰم

 ヱ گヘت سゅدیبヱ ゅحشت کنゅرヱ ュا نゅیشدت گرفت..دل یعゅد ریاشکュゅ غ دヱبゅره

 شده؟... نیچرا همچ-

ュزد ュتヘگ ヱ نشヱبه ش 

 ابヱغراضه داره... هی نیتュヱ دارュ...سヱ نیبゅ من رل بزن...مゅش ゅی...بیدل گュی...میخヱب نیبرヱ بゅبゅ...به ا-

 بゅ ترس شヱنه هゅمヱ گرفت ヱ گヘت نゅیدل

 داد بزن... هیبکن... یکゅر هی نیمゅ..مゅه-

 رヱ کنゅر زد ヱ دستمヱ محکュ گرفت ヱ گヘت نゅیدست دل نیکゅم

دュ  نیゅیهュ که افتゅد ن ی...هر اتゅヘقزنュیخヱنه مゅ...من بゅهゅش حرف م نیشヱکه...شمゅهゅ بر یچش شده...تヱ دヱنュیم-
...ュمراقبش ュدヱنه...خヱخ 

 ヱ گヘتュ دュیستمヱ کشکردヱ ュ د یاخم

-ヱヱヱچ یه...ヱن م یچ یعمヱشゅهゅب ュبرن...من ヱیュحرف بزن...ر ュحヱر ゅن بヱبم ヱت... 

شده  ی...خヱدュ از حゅاتュ عصبزدュیヱ زار م زدュیبヤند...قヰقه م ی...بゅ صدایی...تنゅヰدュیطنز مسخرュ خند نیا به
دستゅشヱ دヱر شヱنュ انداخت ヱ محکュ به صヱرتュ نگゅه کرد...منュ همヱن کゅر  نی...کゅمرヱنیبヱدュ...بچه هゅ همشヱن رفتن ب

 حرفゅش... نرヱ کردュ...بゅ صداش سرمヱ به سمت لبش بردヱ ュ شرヱع کردュ خヱند

 ...ゅدی...زنش حゅمヤس...مゅمゅن تヱ مرده...بゅبゅت ازت خヱشش نمکنهی...بゅبゅت رفت...ازدヱاج داره منیمゅه نیمنヱ بب-

ヱمゅحرص از دستش ب دست ゅیکش ردنیبュج د ゅب ヱغی ュتヘگ 



 حرف مヘت نزن...بゅبュゅ عゅشق منه...-

ュنヱا ...ュن دادنヱع کرد تکヱشر ヱ ا بردゅب ヱصداش 

 ...ندارررره...دヱسستت ندارررره...نیبュヰヘ مゅه-

ュجیگ سر ヱر ヱمゅا نشیس یرفت...دستヱ ヱ ュیگذاشتュدゅنگرانس ゅت ی...بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ 

 یبکن...فقط خヱدتヱ خゅل یدヱست دار یکن...منヱ بزن..داد بزن...هر کゅر ی...حرصتヱ سر من خゅلنیمنヱ بب نیمゅه-
 کن...

ヱمゅدست ヱب شرتشیت یرヱک ュقدرت ュゅتم ゅب ヱ ュیمشت کردュنش...ب دヱش ヱیت ゅکرد...ضربه ه ュهゅدب یحرف فقط نگバی  ヱر
فتゅد...بゅ کنゅر بدنュ ا که دستュゅ یتゅ مヱقバ دュیکヱبیم نشیجヱن به س یقدرتュ کュ شد..ب ヱاشی ヱاشی...دュیکشیم غیヱ ج زدュیم

 افتゅده گヘتュ یسر

 بغュヤ کن...-

ゆجバتن ا تヘگ...ュمشت کرد ヱمゅدست...ュحس کرد ヱهشゅه عصب نینگヤیجمュ کردیمバه م فی...ضヱヤیجュلدادヱ...زین یゅ 
...ュداشت 

 ...دلヱ ュاسه مゅمゅنュ تنگ ش..یمヱنیبغュヤ کن...مثه مゅمゅنュ م-

حس هュゅ برگشت...خヱدمヱ بヰش  ヱاشی ヱاشیحرکت کنゅر بدنュ بヱد... یخヘه شد...دستュゅ ب نشیس یحرفュ تヱ ی ادامه
 دュیکتヘش زدヱ ュ نゅل یجヱن رヱ ی...دستمヱ بゅا اヱردヱ ュ بهیگر ریبヤند زدュ ز یچسبヱندヱ ュ بゅ صدا

بچه اش رヱ دヱست نداشته  یکس شهیازュ...مگه م ヱمدهیگヘت؟...گヘت دヱستュ نداشته...خヱشش نم یچ یدیمゅمゅاان...د-
 بゅشه...

ヱشゅت دستヘگ ュشヱر گゅکن ヱ تر کرد ュمحک ュرヱد 

 ...یری...اان از هヱش میکرد هیگر یヤی...خنی...ارュヱ بゅش مゅهسسیه-

 کردヱ ュ مشتمヱ به شヱنش زدヱ ュ گヘتュ ینゅله ا دヱبゅره

 کنゅرشヱن بゅشュ...خヱش بゅشュ... تヱنュی...اヱنجゅ خدا هュ هست...مست؟یمゅمゅنュ بヰتر ن شیبه نظرت برュ پ-

 گヘت یداد مهین ینگゅهュ کرد ヱ بゅ صدا تیدفバه منヱ از خヱدش جدا کرد ヱ بゅ عصبゅن هی

 ...دهیکه به آخر نرس ゅی...دنیرヱ بکن نکゅریا ی...حق نداررヱنیرヱ از ذهنت بنداز ب یفکر خヱدکش-

ヱمゅدن پ دستヱگرفته ب ヱنه امヱش که شヱزゅر بヱیچیدュد ュتヘگ ヱ 

 ینゅهکنه...تヱ چه گ رتیکتکت بزنه...فحشت بده...تحق تیゅبゅت از بچگدارュ...فکر کن ب یچه درد بد یدヱنیتヱ که نم-
نه مゅه مراقゆ زن بゅبゅت  یゅی...ازت بخヱاد بزهیرヱ هュ بر گهیزن د هی...مゅمゅنت بره...بゅبゅت بゅ ی...بزرگ بش؟یداشت
 ...خヱاستمتی...اصن نمゅدی...بバدュ بگه ازت خヱشュ نمیبゅش

 ...؟یدار یدرد چه

ュنヱت تکヘگ ヱ داد 

 ...یندار یبゅشه حق خヱدکش یهرچدردت -

 نیکه کゅم دヱュفتゅیرفت...داشتュ م جیکه گ رュیرヱ جدا کردュ که سرمヱ بگ نیکゅم ی...دستゅدیکش ریکه سرュ ت دュیکش یپヱف
 ...ستین ゅدュی شیبق گهیگرفتمヱ د

 ヱ(نی)س 



ゅینگران ب ヱم یت ュقد ヱیراهرュه زد ヱم ی ュヰب ヱمゅبیمشتヱیکュهدゅل مゅم نی...نگران حゅک...ュدヱت ب نیبヘشیکه گヱヰ ده ش
 ...ヱمدنین ردنیヱ هنヱز از اتベゅ ب کننیم نشیاヱرژانس...اانュ دارن مュ ゅバیزنگ زد عیسر

ゅز شدن در پر بゅیبュد ゅن آقヱبه ا ヱشヱヤد ب ییجヱمده بヱنیکه اヱر ュتヘگ 

 شد؟...خヱبه؟ یچ-

 ...نیکنه...شمゅهゅ بゅ آرامش بゅهゅش رفتتر کن یکュ بدخヤق هی ゅدیبヱヰش ب یبヰش ヱارد شده...ممکنه ヱقت یبد یشヱک عصب-

ヱقت سرمヱ...ュتشکر کرد ヱ ュن دادヱچپ یتک ュیرفتュه دゅر تخت مゅکن ヱ نヱقشゅات ヱد نیت ゅب...ュرت ب دنینشستヱیص  ヱ حヱر
ゅز یچشم ュرمش زدヱی...اهیگر ریمت ヰه یالゅبرات م ュش ゆゅنیکبヰی...ال ゅنه در ب یچشمゅن افسヱدیاゅヱر ヱی...سرم 

 ヱ ュگرتخت گذاشت ュヱصدا هیار ゅب...ュبرگر نیف نیف یکرد ヱسرمュندヱکه دل د ュیپشت سرゅد ن ヱیرュگد ヱ ュند شدヤب...ュتヘ 

 ...بزار بخヱابه...رヱنیب ュیبر ゅیب-

ヱرفت دستش ヱ ュیگرفتュ نیبヱرヱدن...د ی...همه تヱل فکر بヱت مشغヱیسکヱکゅ ヱه هیمبل  یر ヱ دヱره نشسته بヘچرخ  ین
 هیبヱد ヱ  سゅدهیهュ کنゅر پنجره ヱا نیفکر بヱدن...کゅم یداده بヱدن ヱ تヱ هیبه شヱنه هュ تک ゅریヱ سゅت ゅری...سゅمخヱردیم

 یュ تヱگشتュ...رفت ゅیفکر بヱد...دنبゅل دا یتヱ قیヱ عم کردیداده بヱد ヱ بゅ اخュ به درخت هゅ نگゅه م هیتک شهیدستشヱ به ش
 ...کشهیگذاشتヱ ュ ارュヱ نヘس م زیم یسرشヱ رヱ دュیآشپزخヱنه که د

فتヱ ュ ر رヱنی...ببردیخヱابش م شدیم یعصب یبヱد...ヱقت نیهم ゅنゅینگゅهش کردュ...نچ دヱبゅره خヱابش برد...دا زیم ریز از
ヱابر ゅا رفته به دل یبゅت یبゅس ヱریゅ ب ュمن...ュه کردゅدن نگヱنشسته ب ュر هゅلیخ یکه کنゅ مゅر سゅریکنゅ ار ヱ ュدゅن افتヱبد ュヱ

 نگゅهش کنュ گヘتュ نکهیا

 ヱاقゅバ بゅبゅش رفت؟... یバنی-

 زانヱ به هュ قاゆ کرد ヱ گヘت ی...خュ شد جヱ ヱヤ دستゅشヱ رヱدュیخヱردنش رヱ د تکヱن

 ...رفت...دیکه...ککش هュ نگز یدید-

 زدヱ ュ گヘتュ یپヱزخند

 مゅرستゅنیکゅرش به ب نینبヱد مゅه نی...قطゅバ اگه خゅله سゅحل مゅمゅن مゅهکنهیسゅله داره بゅهゅش سر م 01 چゅرهیب نیمゅه-
 ...ヰヘمュیهゅشヱ م تیاヱن اذ لی...حゅا دلدیکشیهゅ م یرヱان

 بゅا انداخت ヱ گヘت یشヱنه ا ゅریسゅم

 یدکشفکر خヱ گهیم نیتنゅヰ بゅشه...کゅم ュیヱ نزار ュیحヱاسش رヱ پرت کن نکهی...به جز اュیبکن ュیتヱنیهュ نم یکゅر چیه-
 بヱده...

 برگشتュ سمتش که گردنュ صدا داد...بゅ تバجゆ گヘتュ عیسر انقدر

 ...؟یگی...راست م؟یچچچچ-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ュیکنی...مゅ هュ کمکتヱن منیتنゅヰش بزار دینبゅ گュیم نیهم یبرا-

 زدヱ ュ گヘتュ یپر استرس لبخند

 ...رヱنیヱ بゅبゅشヱ ب ュیکردیرヱ آرュヱ م نیمゅه دیبゅ یچطヱر دヱنستュینم نیبゅبت امرヱز...اگه نبヱد یمرس-

رヱ  ییتن دارف ی...ヱقتュیسゅヘرش کردن مراقゆ بゅش یمヱندن ヱ حسゅب یسゅعت ュینگヘت...پسرا ن یزیزد ヱ چ یکیکヱچ لبخند
گشتュ  نیداده به مゅه ゅنتید یکه آقゅ ینی...بヤند شدヱ ュ کنゅر پنجره رفتュ...دنبゅل مゅشنیمゅه شیرفت پ عیکردュ که سر داریب

 دهنュ بゅز مヱند... دュیکه د یزیچ دنیکه بゅ د



تゅ  نیزم یبررس سゅدュیه کنゅر رفتヱ ュ دヱامنヱヱヱ...از پشت پنجر رهیگیب یکیبヱدددد....آخ  E250مرسدس بنز  هی
ヱپ چشییس ヱد دایر ゅب...ュدنیکن ヱیپر چشییسュه دゅم...ュهش کردゅنگ ベヱذ ゅب ヱ رهیگ.ه م نیسمتشヱیا خヱل  نヱقب

به  اヱمد ヱ ردنیب نゅیا نیبゅ تバجゆ از اتベゅ مゅه نゅیداشته بゅشه...شرヱع کردュ قر دادن که دل نヱیا یヱل ینکنه...نره عرヱس
 سمتش ヱ گヘتュ دュیحرکゅت من نگゅه کرد...پر

 بنززززه... چیی...سヱه؟یییچ نیا یدヱنی...میدل-

 چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت چپ

 ه؟یکゅرا چ نیخゆ حゅا...ا-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرفت 

 بバد حرف بزن... هیچ نیبرヱ پشت پنجره بب-

ゅب ゅقت یقدمヱ...ه رفت سمت پنجرهゅتヱید یکュد شد پر دゅش گشゅیچشمュد ュتヘگ ヱ سمتش 

 ...اヱヱヱヱف...هی...چه جヱヱヱنییییییدید-

ヱت دستشヘگ ヱ ردヱا اゅب 

-ヱنیس ヱییسヱچ  ュهیبده بر ...ュر بزنヱد 

 رヱ گرفتヱ ュ گヘتュ چییسヱ عیسر

 دヱر دヱر... ュیریم ュیکنیکه زنده شد سヱارش م نی...بزار مゅهرュیعمررررا...اヱل خヱدュ م-

 ヱ گヘت ヱاریداد به د هیتک

-ゅدین دیشゅشゅم ュل کنه... نی...فکر نکنヱقب ヱر 

ゅب ュتヘگ ュاخ ヱ غر غر 

 ...هیمゅل مゅه نیمゅش یバنیرヱ انداخت ヱ رفت... چییکه سゅ ヱنتیغヤط کرده...د-

 گヘت رفتیبゅا انداخت ヱ همヱن طヱر که به سمت آشپزخヱنه م یا شヱنه

 غذا درست کنュ... نیمゅه یبرا خヱاュیرヱ بخر...م گュیکه م ییزایچ نی...بヤند شヱ برヱ ادヱنュیچم-

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 برュ؟... گریج نیبゅ ا-

 ...نゅای ضدحゅلن فقط...اه اه...�کردュ یشیگヘت که ا یبヤند نچ

ュه رفتゅنگ ヱ ベゅات ヱچ یت ゆخ...ュکرد ュیبه کمد ュشヱبپ匣 
که  یکヱتゅه خزدار یلبゅسュゅ پゅلتヱ نیتヱپ...از ب زیچ هیسراュ  パی...بزار بردュیبヤند ヱ سゅده پヱش یچند ヱقت مゅنتヱ نیا یヤیخ

 دنیヱ بゅ د دمشیپヱش شرتュیهمヱن ت یبヱد رヱ در اヱردヱ ュ بゅ ذベヱ رヱکشش رヱ بゅز کردュ...رヱ دهیخر یبゅبゅ براュ از دب
ヱت ュدヱگرفت... نهیآ یخ ュهیخند ヱلتゅه ا یپヱヰق ュچر ベار آبیبراヱヤش ゅی..ب ヱنه...چه ت یپررنگ تヱپ عی...سریپیخ ヱلتゅ

 ヱ ュردヱدر ا ヱک هیرゅن خヱار کتヱヤش یشヱیپュبه اد...ュه کردゅنگ ュدヱبه خ ベヱذ ゅب ヱ ュکرد ュتن ヱر ュヱلتゅره پゅبヱد دバنی...ب 
 ...یداف ヱاقバ گنیم

 هیヱ تゅ بゅزش کردュ نگゅهュ به  یست کنュ...رفتュ سراパ کمد دل نیندارュ بゅ ا یزیچ چیبه کヘشュゅ انداختュ...نچ...ه ینگゅه
ゅش پヘه ا زهییکヱヰرد...ج یقヱغیخ ヘیخヘدیکش یュ ...ュبرش داشت ヱ 

ヱヤنهیآ یج  ヱ ュیمداد مشک هینشست ヱکش یت ュیچشمュی...ردュヤیکه اگه م مュم زد ュゅرفتیمژه ه ...ュヱابر ヱت 



به خヱدュ نگゅه  دی...بゅ تردکردی...لゆ هゅرヱ برجسته تر مدュیلبュ کش یرヱشن برداشتヱ ュ رヱ یرژ قヱヰه ا هی
 برュ!... ینطヱریکردュ...ا

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یشده بヱد...شヱنه ا کیپنجره نگゅه کردュ...هヱا تゅر به

 ...رュیدارュ م نیمن که بゅ مゅش-

که مثه مゅمヱر بゅزداشتگゅه  ゅنゅی...دارヱنیبرداشتヱ ュ رفتュ ب ヤمヱیسرュ کردュ...مヱبゅ یرヱ هュ برداشتヱ ュ عゅد ュیقヱヰه ا شゅل
ヱد که  یتヱنشسته ب ベゅه هیاتゅقت مヱدکش نیヱند نشه خヤن م یبヱنستنیکنه...همه شヱسنتیشده...من فقط م یچ دヱدュ ゅدینب 

 ...تنヱشیم یزیچ هیヱ  کردیرヱ نگゅه م خچゅلی یداشت تヱ نゅیدل کهآشپزخヱنه  ی...رفتュ تヱشیکنه...ا یبزارュ خヱدکش

 ؟یخヱایم ゅی...چیدل-

ヱد سرش ゅکه ب ュند سمتヱت دنیبرگردヘکه گ ュهش کردゅمن خندش گرفت...چپ چپ نگ 

 بヱدمت... دهیتゅحゅا انقدر داف ند-

 شدヱ ュ گヘتュ نهیه سب دست

 بخرュ... ی...بگヱ چیکرد دایکه شکر خدا تゅزه پ خヱاستیم رتیچشュ بص-

ゅمヱنゅخ ゅنیآقヱن رنگ بستنヱبب ی...چشمت ヱغذ  هی...نهیرゅکa4 د...مثه سکته اヱداد...همش پر پر ب ュنヱینشゅ  ュهش کردゅنگ
 گヘت ゅلیخیکه ب

 ...بندنیم شهیاان آخر شゆ م گهی...بدヱ دュ؟ینکرد دیچند ヱقته خر یدヱنیم-

ゆبدچ آ ゆل ゅب...ュازش گرفت ヱبرگه ر ヱ ュرت دادヱق ヱدهیدهنم ヱگریج چییبه س  ヱدمヱل خゅم ヱ ュه کردゅنگ
...ュاشکیبرداشتヱی ゅشヘش یدل یکヱپ ヱیرュد ヱر ュدست ゅر...بヱنسゅسمت آس ュرفت ヱز  یゅاخره بゅب ゅت ュگرفت ゆدرش ضر

 شد...

 یرヱبرヱ شدュ...ا شیخゅل یرヱ زدュ...دستمヱ اヱردュ بゅا به سゅعت نگゅه کنュ که بゅ جゅ نگیشدヱ ュ دکمه پゅرک ヱارد
مヱقع  نی...اریتゅبستヱن بخ ゅدیبヱد... ۱برداشتヱ ュ به سゅعت نگゅه کردヤ  ...ュمヱی..مヱبゅ؟یینکردュ خدا زヱنیآヱ یچیبゅبゅ...ه

 بバد از ظヰر بヱد...

***** 

 شده بヱد... داشیسبد پر پر دستュ بヱد تゅزه نصヘه خر هی...کردنی...مردュ چپ چپ نگゅهュ میخدا لバنتت کنه دل یا

ュرفت ヱت ュن کردヱشヱلヱ ヱ نヱپشت همش ュگذاشت ヱدستم ベヱذ ゅکه ب ゅنگیکیسبد...ب یسمت قسمت ژله ه 
از  رنگ دیرヱ برداشتヱ ュ رفتュ سمت صندベヱ...بدبخت دختره تゅ منヱ د نゅیپヱدر...نشゅسته...اュヱヱヱ...شکاتتتت...همه ا

 ...کردیحسゆゅ م دیرヱ بゅ نゅی...همه ادیرヱش پر

 ستشیبه ل ی...نگゅهرヱنیتمュヱ بشن...بゅ حرص حسゆゅ کردヱ ュ اヱمدュ ب نゅیتゅ ا دیطヱل کش یربバ هیآقゅ  خاصه
 ヱهیشدヱ ュ راه افتゅدュ سمت م نیرヱ بخرن تمヱمه؟...بゅ ذベヱ سヱار مゅش نゅیا یバنی...جゅتی...سبزヱهیکردュ...پヱヱヱف...م

 شدゅ ...ュدهیرヱ پゅرک کردヱ ュ پ نیدュ خヱنه امヱن...مゅش یفرヱش

ゅل هی دنید بヱ ュدヱه پسر همسن خヱکش یات اخم یگر ヱمヱلتゅپ ヱ ュیکردュد ゅسر به زنییپ ヱ ヱت ュداد ヱمゅهヱاز  ری...م
 ...دュیبゅزュ صداشヱن رヱ شن یکنゅرشヱن رد شدヱ ュل

 ...خゅنュヱ بゅ مゅ بゅش...ژヱヱヱن...نヱیجヱヱヱن ا-

ュد...سر چندشヱیپر عیشده بュم د ヱهیتヱ شヱس عمیفرヘیکش قی..نュد د ゅره برزخ دنیکه بヰم یچゅریسゅ ヱه پشت ک نهیآ یت
تヱ  رفتیاز ذهنュ رفت...صヱرتش سرخ سرخ شده بヱد ヱ اخمゅش داشت م دنیبヱد کا نヘس کش سゅدهیسرヱ ュا

 ヱاریヱ جヰت مخゅلف اヱن پسرا رفت...کنゅر د دیدمゅغش...آゆ دهنمヱ قヱرت دادヱ ュ برگشتュ سمتش که دستمヱ کش
به  دュیقدュ اヱمد جヱヤ که چسب هیپゅرک.. یاヱن رヱز تヱ یبヱدمش...حت دهیند یبرزخ ینطヱریحゅا ا...تゅسヱندュیヱا



 ヱ نヘس دادュیکنゅر سرヱ ュ خュ شد طرفュ..تند تند آゆ دهنمヱ قヱرت م ヱاری...جヱヤ اヱمد ヱ به دستش رヱ چسبヱند به دヱارید
 ...دیمヱهゅشヱ صゅف کرد ヱ غر تشدس یکی...بゅ اヱن دュیکشیم قیعم

 ...؟یکنیم کゅریچ نجゅیمヱقع شゆ ا نیا-

ゅب ュتヘتته پته گ 

 ..کنュ دیخر نیمゅه ی..بر..براュゅیگヘت..ب نゅیدل..دل-

 دیبュヰ انداخت ヱ دヱبゅره غر نییاز بゅا تゅ پゅ ینگゅه

 ...؟یゅیلبゅس کヱتゅه ب نیبゅ ا دی...بゅشن؟یجمع م ゅنیاヱبゅش م نیمヱقع ا نیا یدヱنیヱضع لبゅس؟...نم نیبゅ ا-

ヱمゅدست ヱارید یرヱ ュتヘگ ヱ ュمشت کرد 

 بゅهゅشヱن نداشتュ به خدا... ی..ュ...کゅردヱنستیخ..خゆ نم-

ヱشتریب سرش ヱت ヱ کرد ュجب هی یخヱیュ اヱدهیゅت سヘگ ヱ 

 که اヱنゅ کゅر داشتن... یدヱنیم ی...ヱلینداشت یتヱ کゅر-

ヱدستم  ヱ ュردヱا اゅیبュک ュتヘگ ヱ ュرش کردヱد ュدヱاز خ 

 ...رفتュیヱ م کردュیم دمヱیخر عیخ.خゆ سر-

 شد ヱ جヱヤ اヱمد ヱ گヘت یعصب دヱبゅره

 پゅلتヱ؟.. نی...بゅ اش؟یآرا نی...اررره؟...بゅ اد؟یخر ゅنیلبゅس م نیبゅ ا-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 رژ زدヱ ュ مداد چشュ... هیمن فقط -

 شد ヱ گヘت نهیبه س دست

شمゅهゅ رヱ سپرده  نی...سヱرنیگیبه مゅ م نیداشت یدیمヱقع هر خر نیبه بバد ا نیچقدر تヱ چشممه؟...از ا یدヱنیهمヱنش م-
 ...نュیبب ュیبر ゅیدست مゅ...حゅا هュ ب

ヱد پشت شمشゅدا ب نی...چヱن مゅشیفرヱش ヱهیم یکرد...کゅغذ رヱ گرفت ヱ رفت تヱ نュیヱ سヱار مゅش ュیرفت ゅبヱنیخ یتヱ از
 رゅ ヱریسゅم یヱقت کردュیقヤبュ گذاشتュ...داشتュ سکته م یヱ دستمヱ رヱ یدادュ به صندل هی...تکننیبب تヱنستنیاヱن پسرا نم

 ...دュید

 چشュ بヱدュ؟... یヱ به خヱدュ نگゅه کردヱ...ュاقゅバ تヱ دュیکش نییرヱ پゅ نهیآ

 که بヰشヱن داده شده مراقبمヱنن؟... یتیبゅ خゅطر مسئヱل یバنیمゅرヱ سپرده دست پسرا؟... نیحرف آخرش افتゅدュ...سヱر ゅدی

 خヱدュ کردヱ ュ گヘتュ یبرا یگر خیاخュ تヱب عیسر

 داشت؟...سゅکت شヱ ヱ منتظر بمヱن... ینゅراحت زشیچه چ نیخゆ ا-

ه ک ゅریヱ به سゅم دュیاヱمد از جゅ پر نیدر مゅش یصدا یشدヱ...ュقت رهیخ ینقطه الک هیشدヱ ュ بغ کرده به  نهیبه س دست
رヱ رヱشن کرد ヱ راه  نیپشت سرュ تバجゆ کردュ...متヱجه نشده بヱدュ؟...مゅش یهゅ دیخر دنیکنゅرュ نشست نگゅه کردュ...بゅ د

 ...رهیسمت خヱنه نم دュیافتゅد...د

ゅپرس ب ゆجバیتュد 

 ؟یریم یکجゅ دار-



 کرد ヱ گヘت یاخم

 هゅ مヱنده... دیخر هیبق-

 دادヱ ュ گヘتュ هیتک نهیبه س دست

 همشヱن رヱ... دュیخر-

 دیشد ヱ غر رغضゆیم دヱبゅره

 ؟یヱضع اヱنجゅهゅ هュ رفت نیبゅ ا-

 شدヱ ュ گヘتュ یعصب

 ヱضع؟...مگه چمه؟... نیヱضع ا نیا یگیم یچرا ه-

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین

 ...یخヱشگل شد یゅدیز-

ゅم آق ヱسر یسکته ا هی...شبنیگیمن...ュشد ゅبرس خیس عیه ゅت...ュندヱچسب ュヰب ュمحک ヱمゅدست ヱینشستمュ نه جヱیبه خュدر  ک
 یゅلیخیゅ بب شヱバریبشه...پسره ب ゅدهیمنتظر مヱندュ تゅ پ ریشدヱ ュ سربه ز ゅدهیپ عیسر ュیشد نگیヱارد پゅرک ی...ヱقتヱمدین
 گヘت کردیمشد ヱ همヱن طヱر که داشت در صندベヱ رヱ بゅز  ゅدهیپ

 ...هیکゅف یعرヱس هیヱاسه  یدیکه تヱ خر ییزایچ نیکمک کن ا ゅیب-

バد یسゅع ュمن ュاز پاست یکرد ゅسه ت ヱ سمتش ュرفت..ュشゅم کیب ュکه داشت ュبرداشت ヱرゅکیهヱیپュلدヱ...م یゅریسゅ یخヤی 
 بゅا انداختヱ ュ بゅ خヱدュ گヘتュ... یرヱ برداشت ヱ رفت سمت آسゅنسヱر...شヱنه ا گهید کیتゅ پاست ۱راجت 

-ゅاخره بゅده بشه... کلیه نیاز ا دیبゅヘاست 

ュلت کش رفتゅد خجゅافت ュدヱبه خ ュهゅنگ ゅت ヱ رヱنسゅآس ヱیتュد ゅپ ュانداخت ヱسرم ヱا پسر غرنییゅحゅت یا بهی...ت ュرازバفی 
 ...�بヱد شヱバریب یヤیخ نی...اکردنیم فیتバر یعゅد یヤیヱ بゅبゅ هュ که خ نینکرده بヱد ヱ سヱر

ヱヤیدیدر که رس یجュ ヱر ヱدا یدستم ヱ ز شدゅکه پشت بندش ب ュمد ب ییزنگ گذاشتヱنیاヱدر ゅگش دنی...ب ヱشゅد من چشゅ
 کرد ヱ گヘت

 شمゅ؟... دیببخش-

 در اヱردヱ ュ گヘتュ ییادا

-ゅن بب رانیا ستهیدختر شヱنتヱخ ュد ュمدヱا..ュیهستュزیپ نゅ ن؟یدار... 

 کنゅر ヱ گヘت دیکش

 ...بچه پرヱ...نュیتヱ ب ゅیب-

 زد ヱ گヘت یخヱرد که لبخند هヱل ゅریبه سゅم نگゅهش

 کنゅر... ゅیب نیسヱ دیاヱا خدا مرگュ بده...بچه پヱک-

 تゅ دستش بヱد... ۱نگゅه کردュ...صヱرتش سرخ شده بヱد...هنヱز اヱن  چゅرهیب یتヱ خヱنه ヱ به سゅم دュیپر عیسر

ゅسヱدا لی ヱسشヘن ヱ ر در گذاشتゅکن ヱنید برヱهرゅت ی...نگヘگ ヱ انداخت ュヰب 

 ...بュヰ زنگ بزن بگヱ...یشمゅره منヱ که دار-

ヱمゅچشم ュتヘگ ヱ ュز بسته کردゅب 



 ...یکه کمک کرد یبゅشه...مرس-

 رفتヱ ュ گヘتュ یمヱاجه شدュ که چشュ غره ا ییدر بسته شد بゅ نگゅه مشکヱک دا یزد ヱ رفت...ヱقت یکیکヱچ لبخند

 تヱ حヤقت... کنュیکرفسヱ از پヰنゅ م نیهم یبکن یفکر بد بخヱا-

ヱد دیکش دستم ゅنه...بヱه دنیسمت آشپزخゅین نیمヱشم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 

-...ュヱヱヱヱنゅخ ュسامم 

 گヘتュ عینگュゅ کرد که سر دهیلゆ برچ یدل

-...ュعشق قشنگ ュسااااا ヱ 

ヤخ لبخند ت هی دادュیاحتمゅل مجヱابمヱ داد که تバجゆ کردュ...اان  شهیمثل هم ی...مゅهرヱنیبゅز کرد نヘسمヱ دادュ ب ششヱکهین
 گヘت نهیاز جゅ بヤند شد ヱ دست به س یبزنه ヱ سرشヱ تکヱن بده...ヱل

 شده عنتر؟... یشکヤ نیتヱ چرا ا-

 کرد ヱ گヘت زیچشمゅشヱ ر دュیجヱاゆ نم دید یسرخ شدヱ...ュقت نゅیافتゅدヱ ュ مثه دل یحرف سゅم ゅدی

-ヱکا سرخ نم نیس ヱلیشیتヱ...دل یاگه بش ی ゅداره.. لیسه ت 

 یدیکشیرヱ م ینゅز دل یداشت-کی

ヱزرش کرد-دヱگرمته... ی ヱ 

 ...یدیخجゅلت کش-سه

 زدヱ ュ گヘتュ یهヱل لبخند

 ...ュゅی...من برュ لبゅسュゅ رヱ عヱض کنヱ ュ بزهیعババه چ-

 ヱ بゅ اخュ گヘت سゅدیزد سمتヱ ュ جヱ ュヱヤا رجهیش هی یدل ヱヰی

 ...ن؟یشده سヱ یچ-

 بゅ خنده گヘت یکردュ...دل فیکردヱ ュ مゅجرا رヱ تバر یپヱف

 کنュ.. دتیخゅک بر سر پゅف ند-

ヱلبم ュتヘگ ヱ ュکج کرد 

 ندازهیسرشヱ م یヱ ه یرنگ گヱجه فرنگ شهیم نهیبیرヱ م ゅریسゅت ی...ヱقتیکنیکه تヱ دست ヱ پゅتヱ گュ نم رュیاخ بم-
ゅنییپ.. 

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت مشکヱک

 ...؟یتヱ چ یرヱ دヱست دارヱ...ュل ゅریمن سゅت-

ュゅز دست ュزد ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم ゆآ...ュرゅد کنゅد افتヱا بヱه ヱخنده... ریکه ر 

-ヤخ ゅバاقヱدل ی ゅمیهゅشق سゅری...فک کن من عゅ عممممرا...ュبش飭...ュنヱمککککی اゅده؟یگرخ ی...س ュش فکرヰاصا ب...
 ...کنュینم

 نیردヱ...ュ حゅا سヱپゅک ک شمヱیرفتュ لبゅسュ رヱ عヱض کردヱ ュ آرا ستュیکردュ عゅشق پゅشق ن ヰشヱنیتヱج یヱقت خاصه
ヤک یاص ゅیبヘل تیゅیع匕... 

 



ゅت ゅبه جゅل جヱمشغ ゆییاخر ش ゅسヱد لیヱیبュ ه ヱچی ヱبه ر ュヱن نم یکدヱدمヱردیخヱیュ قゅヘز چه اتヱیامر  ゅバاقヱ...دهゅافت
ه نگゅهュ ب ヱヰیدادュ که  هیکゅرا تمュヱ شد به اپن تک یکه انقدر خゆヱ به خヱدش مسヤط شده...ヱقت کنュیم نیرヱ تحس نیمゅه

ヱ  دュیشک یخヘه ا غیج دュیرヱ د گریج چییسヱ یافتゅد...ヱقت ュیدکرده بヱ زヱنیآヱ یدیکه رヱش جゅ کヤ یستヱن کنゅر در ヱرヱد
ュتヘند گヤب 

 ...ررررヱヱヱヱنهییییهنヱز ب گریج یヱااااا-

 رヱ برداشتヱ ュ نیمゅه ینゅیمゅش چییبه بچه هゅ بگュ سヱ یزیچ نکهیهمヱن شゅل بヤنده رヱ انداختュ رヱ سرヱ ュ بدヱن ا عیسر
ゅپ ュیترسی...منییرفتュشدش...سر دゅش عیدزد برده بゅنیم ヤه هیقبゅب نیم ュردヱا ヱنیرヱد ر ゅب ヱز گریج دنیヱش  که هنゅسرج

 یتヱ یکم نیخヱヤت بヱد ヱ مゅش ヰشیヱ هم شدیرد م یکمتر کس دکヱچه پشت پゅرک بヱ نجゅی...چヱن ادュیکش قیبヱد نヘس عم
...دکمه رヱ که زدュ چراغゅش گریگヱشه خゆヱ پゅرک کردヱ ュ بゅ قر رفتュ سمت ج هیرヱ  نیمゅه نیبヱد...مゅش ゅبヱنیخ

 یچقدر نرمه...بゅ ابرヱ نیا ی...ヱادュیکش یکヱتゅه غیヱ ج شیرヱ صندل دュی...خزヱفتゅدュیرヱشن خゅمヱش شد که داشتュ پس م
مشヱ زدュ که سقヘش از ...دکنゅهゅیヱاسه سقヘش کدヱヱヱمه...اュヱヱヱ...اهゅ ا ュینیبه دکمه هゅش نگゅه کردュ...خゆ بب رفتهبゅا 

رヱ  نی...مゅشゅヘزهیم یヤیخ یطヱر رفت تゅ پشت جمع دش...ヱااا نیجヱنممュ...هم یجヱヤ شرヱع کرد به عقゆ رفتュ...ا
دヱر زدヱ ュ ارュヱ رفتュ  هینرمه...رفتュ ته کヱچه ヱ  چقدر یبسュ ه پゅمヱ رヱ گゅز فشゅر دادヱ...ュاااا هیرヱشن کردヱ ュ به 

ヱرک یتゅنگیپ ゅج ヱش یゅه نیمゅنیم ゅنمپ ュدل...ュمدیرک کردヱ دهیپゅ برچ ゆل ヱ بغض ゅب...ュدهیپ دهیبشゅ هゅنگ ヱ ュبه  یشد
 کردヱ ュ گヘتュ نیمゅش

 ...ゅرهیزヱج ヱاست ب هی...بزار به بゅبゅ بگュ...یرنجیم ییاز تنゅヰ یدار کنュی...حس مزュیعز گریج نیبب-

در آسゅنسヱر بسته بشه نگゅهュ بヰش بヱد که بゅ اشک نگゅهュ  یکردヱ ュ پشت ヱ رヱ به سمت آسゅنسヱر رفتュ...تヱ ゅقت قヤヘش
ヱن که خゅطرت ゅریسゅم نی...مゅشکنュیبنز غش م دنیبゅ د یبیغر ゆیبنزヱ ュ به طヱر عج ینゅیعゅشق مゅش دای...من شدکردیم

 動匣هست

 گヘت نیبヤند شدن ヱ مゅه دنュیبゅز بヱد هل دادヱ ュ رفتュ تヱ...بچه هゅ بゅ د مهیجヱヤ خヱنه در رヱ که ن دュیرس یヱقت

-ヱیعز نیسュی...چرا ؟یجن زده شد زヱヰ کرد ュیر... 

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 بچه خヱدュ... شیبヱد...اヱردمش پ ゅبヱنیتنゅヰ تヱ خ گریج-

 داد زد دییدヱیطヱر که سمتュ م نیزد ヱ هم یغیج دヱنستیرヱ م ゅنیکه جر یدل

 یکنュ که تヱب یکゅت هیبゅهゅت بکنュ... یکゅاااات هی...من ؟یسヱارش شد ی....رفتیع.ن یヤیییی...خنیسヱ یع.ن ییییヤییییخ-
 ثبتش کنن.. نسیگ

 دヱر سゅلن گヘتュ دュییدヱیطヱر که م نیهم

-...ュدヱب ゅヰتن ゆم هیخ ュدヱز خヱاهش م برمتیرヱش...خゅهゅر بヱر دヱیدュت نکن... کنゅک 

ヱشゅند به س نیمثه ا دستヱبヱک ゅنゅتヱران گヱت نشیاヘگ ヱ 

 مششش...بزن خヱاュیکنゅر م نینヘسسس کششش...بر یآآآ-

ュゅا سرجヱیュدゅس ュتヘگ ヱ ュزد ュبه کمر ヱدستم...ュکرد ゅش نگヰب ゆجバت ゅب ヱ 

اヱران گヱتゅن هュ  هیبه بバد عاヱه بر سگ  نی...از اヱلی...ا؟یکردیヱ رヱ نم یدلュ..تヱ اヱران گヱتゅن بヱد گュیم-
 نヘرュ فکر کنュ... نیاヱل یدارヱ...ュا

ゅفهیق دنید بゅ یفکر عیسر یقرمز دل ゅپ ュانداخت ュدヱزد...خ ュنییبه سر  ヱا هیヱالک ی...ュتヘبه غش یگ ュزد ヱدمヱخ�� 
ゅنیکه نم شمヱفهیچه ق نیدゅ د...صدا یاヱیب ゅشن یپ ヱر ゅیبچه هュی...اد  ヱ ュز کردゅب ヱمゅاشکیچشヱن  یヱهشゅنگ

چشمュゅ بゅزه  دیتゅ د یمغزュ جゅ به جゅ بشه چشゅمヱ بゅز کردュ...دل دュیترس گهید دادیهゅ تکヱنュ م ヱヱنهیمثه د نゅیکردュ...دل



 نیبュヰ...اخر سر مゅه دیمゅلیخヱدشヱ م یدل یヱل زدュیدست پゅ م یگردنمヱ گرفت ヱ چسبヱندش به خヱدش...آخ خヘه شدュ...ه
 ヱ گヘتュ دュیکنゅر...گردنュ رヱ مゅل دشیکش

-ヰراسیسرخ شه دل گرتیج یال ュیم یراس ی..داشتュن دن رفتヱیاゅ... 

 گヘت نیکه مゅه ییヱجゅ بヤند شدヱ ュ بゅ غر غر رفتュ سمت دستش از

 ...؟یریکجゅ م-

ュدست به س برگشت ヱ نヱنهیسمتش ュتヘگ 

 ...ュیکن یخゅل ュینیدヱر هュ بش نیゅیب نی...اگه دヱست دارهیتخヤ رュیبゅ اجゅزتヱن دارュ م-

 یخヱبه...آ ی...به به...چقد زندگهیراحت رفتュ تخゅ ヤلیرヱ جمع کردن ヱ شرヱع کردن فحش دادن...منュ بゅ خ صヱرتゅشヱن
 ヱیاヱ الت فرنگヱیت勳...ュمدヱنبی اヱیکه د رュد ゅنییسه تヱم ش ュゅمنتظر نگ ヱ ی...نکننینشستنヱشم ヱ ュز کردゅن  بヱشヱヤج
ヱچرخ یر ュع کردヱشر ヱ ュهدنیمبل نشستゅچپ چپ نگ نی...مュゅ خیکرد که س ュتヘگ ヱ ュنشست 

 اヱرد... ゅنتید یکه..آقゅ هینیهمヱن مゅش گری...جزهیخゆ چ-

 بゅ ذベヱ جヱヤ اヱمدヱ ュ گヘتヱヰ ュی...هیکردュ...خゆ عゅد نیبه مゅه ینگゅه ュین

 نگゅهش کن... نییپュ ゅیبر ゅیب غیییی....جششششهیکه سقヘش بゅز م ゅیگヱگヱل نیبنززززه....از ا نی...مゅهیヱاااااا-

بゅر هزارュ خدا رヱ شکر  یヱ من برا نیزم دیپゅشヱ کヱب نゅیبگه که دل یزیبゅزュ چپ چپ نگュゅ کرد ヱ خヱاست چ نیمゅه
ゅطبقه پ ュنییکردヱل نمゅی..دلهیخゅج ن ヱز صداشゅیج غیبヱت غヘگ ヱ کرد 

 دヱر دヱر... ュی...منヱ نبرد بゅ هュ برشششششヱバریدختره ب-

 بヱد...از جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ 00به سゅعت انداختュ...پヱヱف...سゅعت  ینگゅه

 ...ュیゅیヱ ب ュیبخヱر یبستن هیュ  ヱیدヱر بزن دヱنیتゅ م ュیپゅشヱ بر-

 شد ヱ گヘت نهیدست به س نیگヱنه اュ رヱ مゅچ کرد...مゅه شدیطヱر که از کنゅرュ رد م نیهヱا هم دیپر

 ...کنュیرヱ قبヱل م نیگヘته من اヱن مゅش یک-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ یعゅد یヤیخ

 ...ュیゅیヱ ب ュیبخヱر یبستن ュیپゅشヱ بر رヱنی...خヱدچ.س کنتヱ بکش بیقبヱل نکن یخヱریتヱ گ.ه م-

 گنمی من به...匕نیحرف بヤند شد ヱ رفت سمت اتベゅ...جذبه رヱ حゅل کرد یبدجヱر خヱرد تヱ ذヱقش...ب نیمゅه بدبخت
ヱذبه نیسゅج飭 
ュار مشک هی منヱヤیش ヱس ヱبد ヱبد ヱ ュکرد ュده تنゅس ヱنتゅم ヱگریج چیی ゅپ ュرفت ヱ ュبرداشت ヱن رنییرヱهم ゅتمی...بヱ  ュدست

 ریヱن گفرم ریکه اخ خدا...سرュ رفت ز نیسقف بپرュ تヱ مゅش یخヱاستュ از رヤ ヱمゅیف نیزدュ سقヘش بゅز بشه...بバدュ مثه ا
عヤت  گنیداشتュ...م یاخر سر هュ چه مرگ بゅ کاس یدیننه د یکرد...لنگュゅ تヱ هヱا...اخ کمرュ خヱرد شدددد...ヱااا

پゅهュゅ  رュیکرده ヱ مرده...اヱヱヱف چقد کاس داررره...تゅ خヱاستュ حس مردن بگ ریفرمヱن بنز گ ریبヱد؟...ز یمرگش چ
 که درュ اヱرده... یخゅرヱندヱ ュ پヱکر برگشتュ سمت کس مヱیشヱنی...پنگیشد ヱ شتヤق افتゅدュ کف پゅرک دهیشک

ゅنید بヱیشیا دنش ュتヘر گゅبکヤدست به کمر ط...ュند شدヤب ヱ ュکرد 

 ...رュیبゅ کاس بم خヱاستュی...من؟یچرا درュ اヱرد-

 ヱ گヘتュ سゅدュیجヱヤش ヱا عیبره که سر گریگヘت ヱ خヱاست به سمت ج یخゅک تヱ سرت ییدا

 ...کنمゅیم یخヱدュ رلنندگ-



ヱشゅب پヱت نیزم دیکヘگ ヱ 

 عババع...نヰヰヰه من...-

 ヱ گヘتュ نیسمت مゅش دュیپر عیسر

-...ュدヱنچ خ 

 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند نیرヱ بゅز کردヱ ュ نشستュ...مゅه در

ヱدستم ヱن کش یرヱیفرمュد ュتヘگ ヱ 

 ات هست؟... ...ヱاقゅバ عقل تヱ کヤه؟یپس بد نヱیا یخヱاستینゅمヱس م نیمゅه-

 گヘت شستیم ییدا شیطヱر که عقゆ پ همヱن

 ...عمرا پسش بدュ...هیگریج نیچیهم دヱنستュیچم-

 نمヱی...بغض آشکゅر مゅشرヱنیب ヱمدュیم نگیپゅرک یتゅ ته بゅز کردヱ ュ دنده عقゆ گرفتュ...دュ اخر که داشتュ از تヱ شمヱین
 ...دュید

 بヰش ヱصل کردヱ ュ اهنگ خゅص بゅبک جゅヰنبخش رヱ گذاشتヤ ュمヱیمヱبゅ هیبره بترکه...سر یヱل

ゅی>از چشم ゅخنده ه ゅت ヱیمن...دن یتゅ ت برا یبراゅچشم ヱمن یت 

ゅیچشم ヱیرゅم تیی ヱمゅر مبندهیدستヘی...من همسュبه آ ش ヱت ゅندهیب<... 

 خヱندن ュیهمه مثه خل هゅ شرヱع کرد دیکه رس کهیت نیا به

 ...شهیعشق حسゅسه...دستت که رヱ م نیمゅجرا خゅصه...ا نی>ا

 ...<شهی...عゅشق تヱ مشهیعゅشق تヱ م شهیر ヤرزهیبヱد...م ゅیدن یکه تنゅヰ بヱد...تنゅヰ ی...قヤبشهیشرヱع م یبゅز

............. 

 ی...ヱقتدادیتヱ صヱرتヱ ュ فゅز م خヱردیبゅد م یمزاحممヱن نشد...ヱل ینینسبتゅ خヱヤت بヱد ヱ خدا رヱ شکر مゅش ゅبヱنیخ
 بخره... یヱ رفت بستن نییپゅ دیپر یدل یفرヱش یجヱヤ بستن ュیدیرس

ュبه صندل هیتک من ュه یدادゅبه م ヱر ヱنی ュتヘگ 

 �کنュیم یشمゅل...البته خヱدュ رانندگ ュیبر نی...بゅ انیمゅه-
 نگュゅ کرد که گヘتュ یحرص ییدا

 ...نیゅیتヱ ヱ مゅヰ که قرار شد بゅ هュ ب-

ヱنشヱت شヘگ ヱ اゅداد ب 

 ...ゅدیمゅヰ هュ بゅ مゅ م ュیرヱ دار گریج نینچ...حゅا که ا-

 ヱ گヘت دیخند نیمゅه

 دعヱا نヘع هュ داشت.. نیا نکهیمثل ا-

 زدヱ ュ گヘتュ یخند مچهین

 ...ییییابج ییمゅ گریبدヱن تヱ ج نヱیا-



 هی دی...بゅدهی...برヱز نمکنهیم ی...اصن بغض مرا بگرفت...بچه داره خヱدخヱرگهیヱ سرشヱ برگردヱند طرف د دیخند
تゅ فردا  ュیچسゆ زد کュی نヱیمゅه هیヱ رヱح ュیکュ عکس انداخت هیュ  ヱیخヱرد یبرگشت بستن یدل یヱاسش...ヱقت ュیبکن یکゅر

 خヱدشヱ نکشه...

 ヱ گヘتュ ییدادュ به دا چヱییخヱاゆ بヱدュ...سヱ جیگ ュیبرگشت یヱقت

 از خヱاゆ... پヱکュیدارュ م نیخヱدتヱن پゅرکش کن-

ュتک رفت ヱ رヱنسゅآس ヱبه آ هیت ュنی...دقت کردنهیداد ヱت ゆاヱز یخゅر چه فヱنسゅاز  یکی...من که به شخصه ده؟یم یآس
 ...دュیگذاشتヱ ュ کپ مریرヱ تヤ ゅمヱیتヱ خヱنه...لبゅسュゅ رヱ در اヱردヱ ュ مヱبゅ دュیرفتュ سمت در ヱ پر سゅدیヱا ی...ヱقتنゅمهیبヰتر

***** 

ゅدگ بヱآل ゆاヱبه کمر دا یخ ュییزد ュتヘگ ヱ 

 شدュ.. یطヱر نیچرا ا نュدヱیاز خヱاゆ...نم رュیمیبدヱ...دارュ م کنュیخヱاهش م-

بゅ  رヱزی..دنییپュ ゅیヱ رفت ュیکرد ی...بゅ بچه هゅ خدافظدیبュヰ انداخت ヱ دستمヱ کش ینگゅه ュیヱ بヤند شد...ن دیکش مヤشヱیر ییدا
 کنュیاز خヱاゆ...حس م پヱکュی...من هュ دارュ می...امرヱز هュ که چゅヰرشنبه اس ヱ بゅ جنゆゅ سمヱゅرュیپسرا کاس داشت

 خヱرد... دیبゅ طیرヱ در هر شرا بستنی...匣حسュ غヤط کرده ی...ヱلخヱردュیم یبستن دینبゅ شゆید

 خヱدュ رفت ヱ سヱارش نیسمت مゅش ییدا یبゅز کردヱ...ュل شمヱیانداختヱ ュ ن گریبه ج ینگゅه نگیتヱ پゅرک ュیرفت یヱقت
 ヱ گヘتュ دュی...منュ کنゅرش نشستヱ ュ راه افتゅد...چشゅمヱ مゅلشششیشد...ا

 ...کپュیم کュیمن  ュیتゅ برس-

ヱت دستشヘگ ヱ ردヱا اゅب 

 بکپ... زュیبکپ عز-

ヱمゅسر چش ヱ ュبرد... عیبست ュابヱخ 

****** 

ゅش بゅپر نیترمز م ゆاヱیاز خュدヱرک ی...تゅد نگیپヱه بゅیدانشگュدهی...پゅ خم ヱ ュزهیشدゅ اゅند بヤیکش یییبュدن د ヱل داゅیبゅ  راه
ヱヤج...ュدゅه یافتゅت یدر کاس نگヘگ ヱ انداخت ュヰب 

هゅ...البته غヤط  کنهیشتکت م زهیاعصゅبه م یب ゅکヱید نیبرヱ صヱرتت رヱ آゆ بزن تゅ خヱاゆ بپره از سرت...ا ゅیب-
 �کرده
 گرュی..ج.شششیآゆ سرد رヱ بゅز کردヱ ュ دヱتゅ مشت به صヱرتュ زدュ...آخ ریرفتュ...ش ییگヘتヱ ュ به سمت دستشヱ یا بゅشه

س ヱ تヱ کا دュیپر عیسر ヱمدیکه داشت از دヱر م ゅکヱید ندیبرداشتヱ ュ رفتュ سمت کاس...بゅ د ヘمヱیک عیحゅل اヱمد...سر
 پخش بヱدن تヱ کاس گヘتュ یبه بچه هゅ گه مثه زامب

 اヱمد... یسمヱゅر نینیبش-

 رفتヱ ュ گヘتゅ ュیبه دا یخنده...چشュ غره ا ریسکヱت بヱد...بバدش همه زدن ز هیدヱ ثゅن هیدادュ...جمع  سヱتی...匣اヱپس

 اヱمد... نینیتヱ دهن من...بش یکヤمه رヱ انداخت نیکه ا ゅدین رتیشヱهر گ یالヰ یا-

 瓢匣هیخندヱن نشستن سرجゅشヱن...چقدررر بゅ قゅف همه

ه بヤند هم ゅکヱی...بゅ اヱمدن دشヱنهیارث پدر ゅکヱیヱ چپ چپ نگュゅ کردن...انگゅر د دنیدختر لヱسゅ نخند نیاز ا یبバض البته
 رفت...برگشتュ سمت مヱ ゅヰ آرュヱ گヘتュ زشیکرد ヱ به سمت م یکه اヱنュ سام ュیشد

 ...طرحت جヱره؟..یمヰ گュیم-



 سمتヱ ュ گヘت برگشت

 کدュヱ طرح...-

 ヱاسه اヱن سゅختمヱن خاقゅنヰه...-

 شدゅ ...ュلشیخیتヱ نت هست...منュ ب ヰشیشب دュید دュیکش یاهゅااان...نه بゅبゅ...هرچ-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...نطヱریهュ هم ییطヱر....ヱ البته دا نیمنュ هم-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ...دنیمن بゅ چند تゅ از بچه هゅ هュ حرف زدュ اヱنゅ هュ نکش-

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ..ュیゅدی...اگه خヱاست دعヱامヱن کنه زュیستیخدارヱشکر تنゅヰ ن-

 ...دیچیتヱ کاس پ ゅکヱیبヤند د یجヱابمヱ بده که صدا خヱاست

 ...ن؟یدیکه ازتヱن خヱاستュ رヱ کش یخゆ...طرح ヤهیخ-

ゅヰتن ゅییکس ヱد یکه ت ゅن جرئت داشتن بヱیکاسمヱکゅ دا ヱ د ییحرف بزنن منヱیبュم ی...حت ュه ゅسヱن دختر لヱدنیرستیا 
ュتヘگ ヱ ュند شدヤب ュゅش حرف بزنن...از جゅهゅب 

 بヱد...همش نمヱنه داشت... یجヱر هی نیکه گヘت یطرح ییاجゅزه استゅد...خدا-

 گヘت زدیطヱر که قدュ م نهمی ヱ شد بヤند جゅ از بバدش�匕مخصヱص خヱدュ رヱ زد یلبخند

من  یطرح هゅ نیامرヱز مجヰز اヱمدュ تゅ بヰتヱن بگヱ ュاسه ا نیهم ی...براゅدیب شیپ یزیچ نیچیهم کردنیمن فکرشヱ م-
 ...نیکن کゅریچ یدراヱرد

ゅر ب کیکه بゅ خヱدش اヱرده بヱد رفت ヱ از تヱش دヱتゅ کゅسه  یکی...به سمت پاستュیکردیتヱ سکヱت بヰش نگゅه م همه
چヱنヱ ュ بゅ دقت  ریبゅر مصرت ヱ دヱتゅبشقゆゅ به همヱن صヱرت در اヱرد...دستمヱ زدュ ز کی ヱاریمصرف...دヱتゅ ل

ヱر ヱر ゅنヱا...ュهش کردゅت دیچ زیم ینگヘگ ヱ 

تヱ ذهنتヱن هست رヱ تヱش استゅヘده  یهرچ دی...اヱل بゅنیゅریخゆヱ از خヱدتヱن در ب دهیا هی نکهیا یخゆ...برا-
 هیسゅختمヱن صゅف بゅشه...خゆ پس مゅ  ریز دیبゅ یزی...اヱل از هر چュیبریヱف به کゅر مظر نیا ی...خゆ...مゅ رヱنیکن

 هゅ... زیچ هیسراパ بق ュیری...حゅا مュیزاریبشقゆゅ پشت ヱ رヱ رヱ م

 سゅخت ヱ گヘت یسゅختمヱن من دراヱرد هیاز  یشکل کヤ هی

 ..ゅی...از تمュゅ زヱاュیریگیخゆ...حゅا ازش عکس م ヤهیاュ...خ یسゅختヱ ュ از مدلش هュ راض نヱیخゆ....من اان ا-

ゅرب بヱت نیدヘد گバه کرد...بゅن نگヱشヰب ヱ دش عکس گرفتヱخ 

 ヱترشیヱ ヱارد کゅمپ ュیکنیرヱ انتخゆゅ م خヱرهیرヱ که درسته ヱ به درد نقشه امヱن م یکیعکس هゅ مゅ  نیا نیخゆ...از ب-
 ...ュیکنیم

ゅヰدا م ヱرا ییゅک ヱ ゅدقت به حرف ゅب ヱ نه زدنヱمثل من به چ ヱن رヱشゅدست ュید یهヱکゅ ...ه کردنゅنگ 

 دستگゅه چゅپ بヰش ヱصل کرد ヱ گヘت هیلپ تゅپشヱ بゅز کرد ゅ  ヱکヱید

اヱن  یرヱ گهید یبرگه  هیュ  ヱیچسبヱنیم زیم یچゅپ شد اヱن رヱ رヱ ی....ヱقتュیکنیعکس رヱ چゅپش م نیخゆ...مゅ ا-
 ...ュیکشیاヱن م یヱ طرح ظرヱف رヱ رュ ヱیزاریم



تمュヱ شد  ی...ヱقتدنیرヱ هュ برداشت ヱ اヱن رヱ ثゅبت کرد ヱ شرヱع کرد کش گهید یکیچسبヱند ヱ  زیم یرヱ رヱ کغذ
 کゅغذ رヱ بゅا اヱرد ヱ گヘت

 راحت انجュゅ داد... شهیکه نヱر داشته بゅشه م یزیکゅر رヱ بゅ م نی....ادュیفقط حجمش رヱ کش نینیبیطヱر که م نیهم-

 ...ュیکنیم زاشیچ گرید دنیヱ کش یزیمゅ بゅ سゅفتゅده از مغز ヱ عاقه خヱدمヱن شرヱع به رنگ آم حゅا

 گذاشت ヱ گヘت زیم یرヱ رヱ کゅغذ

هュ که طرحش بヰتر بゅشه سヘر شمゅل رヱ  ی...هرکخヱاュی...ヱاسه دヱشنبه من طرح کゅمل شدتヱن رヱ منیدیفヰم نヱیخゆ...ا-
ゅرهیگیم زهیج.... 

ヱا ییابر...ュهش کردゅنگ ヱ ュا انداختゅریبヱیممکنه خ ینجヤنن ب یヱنت ゅنیاز بچه هゅدی...امヰیکی یرم ゅس کا یاز بچه ه
 گヘت

 هゅ خゆヱ نبゅشه... یخゆ ممکنه مゅل بバض یاستゅد اجゅزه؟...ヱل-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یشヱنه ا ゅکヱید

-ゅبکن دیب ヱن رヱی...اگه دنیتاشتュقت دار دヱ رشنبهゅヰچ ゅد تヱن بد بヱشنبتヱنیطرح د  ュヰب ゅن زیچ هیتヱنش ゆヱنیبد خ... 

 ...پس خュゆヱیبکش اینقشه چند تュ ヱ ゅیخヱای...مュیکه فرجه ترュ اヱلتヱنه بر یهヘته ا یرヱز تヱ 3شمゅل هュ قراره  سヘر
 ...ュیبر ュیتゅ همه بتヱن نیتاشتヱن رヱ بکن

 به سゅعت کرد ヱ گヘت یجゅ بヤند شد ヱ نگゅه از

 ...بゅ اجゅزه...نیرヱ آزاد قهیدق 01 هی...بقشهیخヱ...ゆقت هュ داره تمュヱ م ヤهیخ-

 ヱ گヘتュ رヱنیبنヘسمヱ دادュ  رヱنیکه از در رفت ب ゅکヱید

 ...ュیکن شیヱ نقゅش ュیطرح دلبخヱاهمヱن رヱ بکش ュیتヱنیراحت م ینطヱریبヱد...ا یا دهیامصصصゆ چه ا-

 بغ کرده گヘت ییدا

 مヱرد مヱافقュ... نیبゅر بゅهゅت در ا نیاヱل یبرا-

 ...ュیتゅ نゅهゅر بخヱر ュیヱ بゅ مゅヰ به سمت خヱنه رفت ュیدیخند شیبゅز ヱヱنهید نیヱ مゅヰ به ا من

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 ..گهید ュیبه داش خヱدュ...پゅشヱ بر ヱلیا-

ュبرگشت ュتヘگ ヱ ゅヰسمت م 

 ...نگヱلیج یتヱ چطヱر-

ュヱت دیخند ارヘگ ヱ 

 دادا... ュیگذرヱنیچゅکر پゅکرュ...م-

 به شヱنش زدヱ ュ گヘتュ یدست

 خヱنه... ュیبر نیجュ کن-

تュ  ヱی...مゅ هュ چپدنشیکرد ヱ رفت سمت مゅش ی...مゅヰ از مゅ خدافظュیدانشگゅه رفت نگیبه سمت پゅرک ییヱ سه تュ ゅیشد بヤند
 ヱ گヘتュ ییبرگشتュ سمت دا ュیخヱدمヱن...تゅ نشست نیمゅش

 جヱنュ...عشق ژヱヱヱヱنゅ ...ュیدا-



ヱشゅچش ゅبヱترس به م ゅب ヱ د کردゅیگشュヤ سر ヱ ュمدヱا ュدヱبه خ...ュه کردゅعینگ ゅبヱیمヱمヤ نゅسه ث ヱد...ュت سک هیبرداشتヱ
شده بヱد  یخنده...داستゅن ریز ュیزد ヱヰین ヱ  ریب ュینشد...نヘسゅمヱنヱ داد یزنگ بزنه امゅ خبر نゅیتゅ دل ュیکرده بヱد

 ヱ گヘتュ یدادュ به صندل هیヱاسمヱنゅ...تک

 ندارュ... یلبゅس زمستヱن یچی...هدیخر ュیبر ゅیب ییدا-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ؟یچ یヱ دل یمゅه یندارヱ...ュل یمن حرف ュیبر-

 تヱ هヱ ュ گヘتュ.. دュیچیکرده دستゅمヱ پ بغ

 از جゅشヱن تکヱن نخヱردن... ترالشヱنیم چهیبرن گュ شن..بヰشヱن گヘتュ امゅ به عヤت گشゅد بヱدن در-

 دادヱ ュ گヘتュ هیヱ سرشヱ تکヱن داد...سرمヱ تک دیخند

 من بخヱابュ ...ュیتゅ برس ییدا-

 ...یسیتゆゅ نゅ هی...یقشنگ نیزم هی...ی...به به چه خヱاゆ خヱبدュیجヱابش نشدヱ ュ کپ منتظر

-ヱヱヱヱヱیه ヱخبرت د نیس ヱشゅگهیپ... 

ゅب ュتヘگ ヱ ュند شدヤحرص ب 

 卞تゆゅ هュ سヱار شュ خヱاستュی...اه...مزدمゅی...داشتュ تヱ بパゅ قدュ مییدهنتヱ دا یا-
ゅپ ب ヱ ن دادヱتک ヱسف سرشゅدهیتゅ غر غر پ ゅب ュدهیشد...منゅ ゅتヱد ヱ ュژ رفت ییشدゅسゅیبه سمت پュ... 

 گهی...دュیدی...فقططط خرュیدی...تゅ ظヰر فقط خرュیشرヱع کرد هیخヱرده بヱدن...از همヱن اヱل زییفرヱشگゅهゅ آف پゅ همه
 رュヱ گヘتヱュ ا دュیکش ュیشヱنیبه پ یرヱ ヱلヱ کردュ کنゅرش...دست کゅیヱ پاست نیسمت مゅش دュیپر عیدستュゅ جゅ نداشت...سر

 ...کردیبヱد همشヱن رヱ راحت بヤند م ゅریاگه سゅم-

 سرمヱ بゅا اヱردヱ ュ بゅ تバجゆ بヤند گヘتヱヰ ュی

 ...کゅرمه؟ی...چنجゅیا ゅدیغヤط کرده ب-

 ゅطیヱ دヱ قدュ رفت عقゆ...پヱکر نگゅهش کردュ که بゅ احت دیگرخ نیتヱ مゅش زاشتیرヱ م ゅیبدبخت که داشت پاستک ییدا
 گヘت

 ...؟یریگیگゅزュ م-

 دندヱنゅمヱ نشヱنش دادヱ ュ گヘتュ یحرص

 �نی...هュیریگیبه مヱقع اش گゅزュ م-
 چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت چپ

-ゅدیب ヤر کینیببرمت کゅاکسن هヱاست... یヱ ュیبزنヱヰ ن مゅیشیداغ... 

ヱمゅب پヱیکュزم د ヱش نیرゅار مヱس ヱقت نیヱ...ュپ ییدا یشد ヱشゅدست ヱ نヱفرم ヱگذاشت ر ヱشゅمد پヱا ュز دیچیهゅر گヱد��... 

 ...匯خヱدتヱن نیدرستش کن خبゅا

 هゅمヱن نگゅه کردن که بゅ حرص گヘتュ دیبゅ تバجゆ به خر نیヱ مゅه نゅیخヱنه دل ュیدیرس یヱقت

- ヱن رヱتゅچشヱدانیکن شیدر ゅزه بヱبس ュن هヱرفت یی...دلت ュنヱیجュ دیخر... 



 دلسترش رヱ انداخت تヱ حヤقヱمش ヱ گヘت ゅلیخیب نیمゅه

 ヱ دل خヱش... یبه سامت-

 بヰت آヱر بヱد زد ヱ گヘت دایبحث شد نیکه در ا یهュ لبخند نゅیدل

 مبゅرکت بゅشه...-

 کرد ヱ گヘت یپヱف ییدا

 همتヱن... نیرヱ هュ ببرヱ...ュاکسن ازم یدل دی...بゅرینخ-

تヱ  ゆゅ بゅ آゆ ینبヱد...نشستュ کنゅر دل ییکردヱ ュ رفتュ تヱ اتベゅ...لبゅسュゅ رヱ عヱض کردヱ ュ اヱمدュ تヱ آشپزخヱنه...دا یشیا
ゅحرف ュع کردヱید یشرヱکゅ تن...داヘگ ヱب ییر ヱ ュرゅنشست کن ュنش داشت  یهゅتحتゅم ゅه کرد...البته تゅت نگヱゅヘت

 مشقمヱن... ヱسر درس  ュیبر بدن ヱ نشست ュیزد ینゅهゅر هی...خاصه سヱختیم

******* 

 دیکه به خゅطر عرベ دستュ چسب دュیمヱهュゅ کش یدستمヱ تヤ ヱمゅیف نیرヱ مچゅله کردヱ ュ انداختュ تヱ سطل آشغゅل...مثه ا برگه
 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یشد...بゅ تゅسف سر دهیبヰش ヱ کش

ه ک ییبدヱن در زدن ヱارد شدヱ ュ به دا شهی...به عゅدت همنゅیا ییاتベゅ دا...بヤند شدヱ ュ رفتュ سمت ゅدیکゅرا هュ به مゅ نم نیا-
ヱابر...ュه کردゅد نگヱل بヱییسخت مشغ ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...ییدا-

 مشغヱله...دヱبゅره گヘتュ یヤیکرد ヱ ادامه داد...فکر کنュ خ یهヱم

 ...یییدا-

ュزゅم بヱیه  ヱ غذش نگ هیکردゅبه ک ュاستヱخ ヱ ヱヤج ュبمداد برداشت...رفتヱک ヱکه دستش ュه کنゅدی  ュهゅنگ ヱ شヱر
 کردヱ ュ گヘتュ شسیکرد...ا

 نュ؟ییب یزاریچرا نم-

 مطゅلバشヱ گذاشت رヱ مヱهゅش ヱ گヘت نکیع

-ゅده نشده...بゅز آمヱن هنヱن م دیچヱنتヱد نشバمل بشه بゅیکュشده؟ ی...اان چد 

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 ندارュ... زایچ نیヱ ا ヱانیمن بشقヱ ゆゅ ل-

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ ゆجバت 

 ...؟یکردیم کゅریسゅعت چ 0 نیا یپس داشت-

 زدヱ ュ گヘتュ یشخندین

 ...یبゅز ヱヱنهید-

ヱغذشゅت کヘگ ヱ کرد ヱر ヱ پشت 

 درست کن... نیبش ゅیرヱ بخر ヱ ب زایچ نیخゆ پゅشヱ برヱ بشقヱ ゆゅ ا-

ゆدهیبرچ ل ュتヘگ 

 ..؟یتヱ ندار-



 به سطل آشغゅل کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 کردュ... زشヱنیر زیمنヱ بگرفت ヱ منュ ر ゅکヱیحس انتقュゅ از د-

 ...رفتュ من...匣خدا شゅヘت بده-

ゅیب ゅب یب ュمدヱا ヱ ュنیکردヱر... 

بگュ...جヱنュ براتヱن بگه که امرヱز شنبس ヱ مゅ پس  ゅرینبヱد به سゅم ゅزیبه سゅعت کردュ...خゆ بバد از ظヰر بヱد ヱ ن ینگゅه
ゅبه د دیفردا ب ヱن رヱمゅیطرحヱکゅ یبدュ از ب ゅنیتヱر 4 نمヘز ه نヱهن ュکنه...من ゆゅانتخ ヱات چیرヱکヱیش ...ュردヱنخ 

ュゅسゅش لبヱپ ヱیرュب د ュرفت ヱنیヱه ی...دلرゅم ヱدن آرا نیヱهیرفته بゅداشگ ヱ داشت یی...من ュیهュ ヱن ر یتヱمゅر هゅت کヱسک ヱ
ヱت ...سدュیخر یزیبسته از هر چ هیゅ  ヱبヱنیسر خ یدر اヱردュ...رفتュ سمت سヱپر ی...البته من که خل بゅزュیدادیانجュゅ م

 یی...جヱن چه صدادمشヱنیانگشتゅمヱ تヱ هュ فرヱ کردヱ ュ کش ュلبゅسュゅ رヱ عヱض کرد یزنヱن برگشتュ تヱ خヱنه ヱ ヱقت
 به...��گذاشتュ رヱش ヱانュیل هیヱ  دュیبه گヱشه لبュ کش یکゅسه رヱ پشت ヱ رヱ گذاشتュ...دست هی...ュیکنیداد...خゆ شرヱع م

قゆゅ بش هیرヱ پشت ヱ رヱ گذاشتヱ ュسطش... ヱانیرヱ برداشتヱ ュ بشقゆゅ رヱ رヱش گذاشتヱ ュ ل ヱانلی...�طرح گنیم نای
 عیکه حゅلت ستヱن رヱ داره...سر ヱانュیخヱبه...ل نیا ヱلیکゅسه هュ چسبヱندュ تنگش....ا هیهュ گذاشتュ رヱش ヱ  گهید

 عکس انداختن... سゅدュیدر اヱردヱ ヱ ュا نمヱیدヱرب

هヤ  ュゅهیヱس یگヘته بヱد رヱ انجュゅ دادヱ ュ به سمت کمدュ رفتュ..از کشゅ  ヱکヱیکه د ییگرفتヱ ュ تمュヱ شد همヱن کゅرا یکپ یヱقت
...به به...چه سنگ فرش ュیヱاسش بکش ゅطیح هی...خゆ یهゅمヱ برداشتヱ ュ بゅ ذベヱ نشستュ رヱ صندل یヱ مداد رنگ کュゅیمゅژ
ゅبکشیسین ュی...درخت هュ یکمک کن ستیز طیبه محュ...ゆن...پنجره کش خヱخمゅا سゅیحュد ヱ...ヤش یخاصه کヱر رゅک 

به طرحュ  نگゅهی...匣شد جゅدیبت هヱヱن ا یگردنمヱ تکヱن دادュ که سنヱヘن دュیدر رヱ شن یصدا یانجュゅ دادヱ ヱ ュقت
 بزنュ... سشیل خヱاュمی اصن...厥شده نゅمヱس یگریچه ج نای...�کردュ...بゅبゅ دمュ آبگرمکن

ゅب ب ヱ ュند شدヤب ベヱنیذヱد ر ゅب...ュیدل دنیرفت  ヱ ه شدゅتヱک ュゅه ュاقدヱیュدゅلسヱال...آ نی...اヱیسゅ نیا ヱヤیداف ج  ュヱر
 ...ه؟یدل

ゅن ج غشیج یصدا بヱهم ゅکه ب ュرت دادヱق ヱدهنم ゆدشه...آヱخ ュت غشیمطمئن شدヘگ 

 ...یکنیهゅ نگュゅ م دهیچرا مثه آدュ ند-

 شده؟ نیهمچ نشیی...چرا مヱهゅت پゅ؟ییتヱ یدل-

 ヱ گヘت دیبه مヱهゅش کش یدست

 ...گهیخゆ خره رنگش کردュ د-

 ...هیشکヤ نیابرヱهゅت چرا ا-

 ヱ گヘت دیبه ابرヱش کش یدست

-...ュض کردヱع ヱمدلش ر ュه  ュرنگش کرد ュه 

ヱヤدست ج ヱ ュش کش یرفتゅهヱیبه مュدゅه ا نیی...پヱヰلت قゅح ヱشゅل یهヱگヱد...گヱشن کرده بヱیر ュد بچヱشده ب匏...یپرュد 
ュتヘگ ヱ شヤبغ 

 عشقュ... یداف شد یヤیخ یدل یヱااا-

 دستュ اشゅره کرد ヱ گヘت یヱ به کゅغذ تヱ دیخند

 ...هیچ نیا-

 ヱ گヘتュ دュیکش یکヱتゅه غیج



-ヱヱヱشین یدل یییییゅکن...طرحمه... گ 

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین دنشیاヱمد تヱ...بゅ د نیمヱقع در بゅز شد ヱ مゅه همヱن

 که... یتヱ هュ داف شد-

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

-...ュدヱداف ب 

 کردヱ ュ دヱبゅره ذベヱ زده گヘتュ یشیا

 ...نینیطرحمヱ بب نیゅیب یییヱا-

ヱغذゅد شد...دل کゅن گشヱشゅکه چش ュヱヤج ュت یگرفتヘتته پته گ ゅب 

-ヱدت کش ییخدا نیسヱ؟یدیخ 

ヱه سرمゅکه م ュن دادヱتک ュت نیمحکヘگ 

 اヱنجゅ... یریتヱش م بکنی دستتヱ انگゅر اصن...�امصゆ هیعゅل-

 بゅز سمتヱن اヱمد ヱ گヘت... شی...بゅ نرヱنیب ختیهュ ر ییاヱمد ヱ خヱد دا نゅیا ییدر اتベゅ دا یصدا

 ...نینیطرح منュ بب نیゅیب-

ヱغذゅب کヤق ュゅرد چشヱا اゅشد یکه ب匏...برنده م نای ゅلشهیحتمゅد...اصا نم دهیکش ی...عヱیبュنستヱم ت ュن  شهیفکر کنヱا ゅب
ゅسヱخت...همه چ یزیچ نیهمچ لیゅس ュد...پر یهヱدش بヱخ ゆヱヤاس ヱیرュد ュتヘگ ヱ سمتش 

 ...ی...مطمئن بゅش برنده خヱدتهیعゅل ゅیدا یヱاااا-

 زد ヱ گヘت یپヱزخند

 نکردヱヱ ...ュنشیاگه د-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ...یشیم ヤسヱفیف هیرヱ سرلヱحه کゅرت قرار بده...حتمゅ  ゅکヱیاز د یریتヱ کا در همه کゅرهゅت حゅلگ گュیم-

 ヘتュرفتュ سمت تختヱ ュ گ پヱشه گذاشتヱ ュ یکゅغذ رヱ تゅ ヱطیتヱ اتゅقゅمヱن...بゅ احت ュیبچه هゅ رفت فیヱ بバد از تバر دیخند

 ...خヱرュیبکپュ شュゅ نم نیبخヱابュ...تゅ فردا بزار خヱاュیمن م یدل-

 خヱابュ برد... شュیمنュ برنده م نکهیرヱ درست کردヱ ュ بゅ فکر به ا مرュی...تゅرヱنیگヘت ヱ رفت ب یا بゅشه

**** 

 عی...سرュزنیم خیدارュ  یییکردヱ ュ مثه پنگヱئن راه افتゅدュ سمت کاسمヱن...ヱا بュیج یپゅلتュヱ رヱ بستヱ ュ دستゅمヱ تヱ دکمه
 گヘت دنュیبゅ د نهیشیبゅ مゅهゅ م ییبچه هゅ...مゅヰ که از بバد آشنゅ شیتヱ کاس ヱ رفتュ پ دュیپر

-ヱئن چرا راه منیچته سヱی...مثه پنگゅی... 

ヱمゅنヱدند ュتヘگ ヱ ュر دادゅفش ュه ヱر 

 س..سرده...-

...مگه ュی...مگه دار؟یسرد نیاخه آبゅن به ا یییヱ از جゅش بヤند شد...نشستュ سرجゅش ヱ دستゅمヱ بغل کردヱ...ュ دیخند
 ゆرغضیهヱا ヱ م دュیمثه فنر پر شهیاز پュヱヤヰ گرفت که منュ طبق عゅدت هم شگヱنین هی شهیطبق عゅدت هم ی...دلشه؟یم

 زد ヱ گヘت یبرگشتュ سمتش...لبخند خرکننده ا



-ヱه  نیسヱجز...ュنヱکه گرفت یج ヱهره رゅم یط ュ؟یدیبه من 

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ؟یجزヱه کمر منヱ سヱراخ کرد هیヱاسه -

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ...یعゅدت کرد گهیتヱ که د-

ュاستヱکه فتح خ ュبد ヱابشヱند شد یجヤن بヱمゅاز ج...ヱمد تヱیاュ نشست ヱیュبدبخت ゅم ی...ب ヱ ュردヱدر ا ヱدفترم ゅب ヱبمゅنتظر کت
 رشته... نیهュ کاسه؟...اصن درسه؟...من غヤط کردュ اヱمدュ ا یゅضیمヱندュ شرヱع کنه...اخه ر

ゅیفتح یصدا ب ュمدヱا ュدヱبه خ 

-ゅهヱدانشج...ゆز درس نمزیعز یخヱی...امرュن دヱتゅهゅضش بヱره م هی...عヱد ュیکュن  کنゅامتح ュسه شنبه ه ヱ
 بゅا رヱ دارュ... یازتヱن تヱقع نمره هゅ سه شنبه ی...ヱاسه نیدار

 هゅ خヱسゅتن اعتراض کنن که دستشヱ بゅا اヱرد ヱ گヘت بچه

 بدュ... نیتمر خヱاュی...مستیاعتراض ヱارد ن-

خر  ュینیبش دیدヱر دヱر...امゅ بュ ゅیبرگشتュ...همشヱن پکر بヱدن...قرار بヱد فردا شゆ بر نゅیا ییکردヱ ュ سمت دا یپヱف
من جヱن  یفتح یکاس هゅ یدادن...ヱاقゅバ تヱ نینヘس شرヱع کرد حرف زدن ヱ تمر هی شهیمثل هم ی...فتحュیبزن
 ...دادュیم

ヱلヱ شدヱ ュ سرمヱ رヱش  یصندل هی یکاس تمュヱ شد کشヱن کشヱن سمت سヤف رفتヱ ュ بچه هゅ هュ پشتュ...رヱ یヱقت
 به مゅヰ کردヱ ュ گヘتュ ی...اشゅره اشهیگذاشتュ...اخ خدا مغزュ داره منヘجر م

 ...یگیقヱヰه ب هیپゅشヱ مゅヰ...قヱربヱن دستت -

ゅヰرفت... م ヱ رش گرفتゅヘشد از همه سゅپ...ュヱヤمظ ュبچه ه 

 بغ کرده گヘت نیمゅه

 ...یشヰربゅز ュیبر ュیخヱاستیفردا م-

 ヱ گヘت دیچیهュ دستゅشヱ تヱ هュ پ نゅیدل

 ..ュیاヱهュヱ...اخه چرا انقدر بدشゅنس-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

-...ュه ゅهゅا شمゅن م هیخبゅیدیامتحュ شبش م ヱیریュ 

 هュ بゅ حرص گヘت ゅیدا

-ゅن اقヱر یاヱゅر یسمゅاد کヱ؟یکنه چ یاگه بخ... 

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 ヱ تمュゅ... هیچゅره اش دヱتゅ عشヱه خرک-

 بゅا اヱردن رヱ در اヱرد ヱ گヘت یادا

-ヱヤج ュضرゅفهیق یمن حゅ عرب ゅنヱاسه د یداغヱ ゅام ュیبرقصヱکゅ ه نヱیعشュゅ... 

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ طヱنیش



 ...ن؟یسヱال بپرسه...بヰヘمست ゅکヱید شیبره پ دیکرد نبゅ ریامشゆ مثه خر تヱ بゅتاベ گ یهرک-

ヱاسه کاس  ュیヱ رفت ュیتゅزه زد یکゅف هیفقط ادا در اヱرد...مゅヰ هュ برگشت ヱ همه  ییدا یヱل دنیخند یヱ دل نیمゅه
 ...مヱنیبバد

******* 

ゅطنتیش ب ュتヘگ ヱ ュا دادゅب ヱمゅهヱابر 

-ヱب...ュیمن که رفت ヱیب... 

 کتゆゅ بヱد گヘت یکه سرش تヰ ヱمヱنیدل

 ...خヱنュیبرヱ...من که خヱدن م-

 کرد ヱ گヘت یشیهュ ا نیمゅه

 به من بگゅ ...ヱیب ریبگ ゅدی...برュゅ ヱیمنュ حゅل ندارュ ب-

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 匣یヰヘمیمن بگュ هュ که تヱ نم-
ュه یغره ا جشゅنگ...ゆゅکت ヱکرد ت ヱره سرشゅبヱد ヱ ییبه دا یرفت ュتヘگ ヱ ュانددخت 

 خヱاهر؟ یゅیجヱヱヱن...شمゅ نم ゅیدا-

ゅت بヘحرص گ 

 ..رュیاز اヱن سمヱゅر کمک نگ یامتحゅنヱ بد بدヱ ュل نیحゅضرュ ا-

 گヘتュ زیلحن هヱس انگ هیبゅا انداختヱ ュ بゅ  یا شヱنه

 نمره اュ... شهیچقد خゆヱ م یکゅر کنヱ...ュا یゅضیبゅاااشه...منュ رفتュ خゆヱ ر-

تゅ در  ゅرنیヱ زنگ خヱنه پسرا رヱ فشゅر دادュ...خゆ تゅ تن لششヱن رヱ ب دュیخند زیヱ در رヱ بستュ...ر رヱنیب دュیپر عیسر
ゅز کنن بゅب ヱمد دیرヱکه ا ュیبگュ ع کردヱشر ヱ نهヱیخュ لヱ...ندنヱم یدرس خ ュدار ヱ ュد نشدヱیمن لュید شیپ رヱکゅ ک ゅت ュمک

 ...ゅکヱید شیپ ゅدیب خヱادینم یخヱدヱ ュل نヱヰیهュ ع ییکنه...دا

ゅز شد ندر ب تゅیヱت شمゅس...ュکرد ュسا ヱ ュز کردゅریبゅ تヘگ ヱ کرد ュهゅنگ 

 شده؟ یساュ...چ-

 تヱجه به حرفش گヘتュ بدヱن

 票匣خヱنه داره ی...اヱن هュ نقش در بゅز کن رヱ تヱیمن تゅヘهュ دار یدراکヱا...تヱ هュ بゅ دل گュیم-

 تゅ ته بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ...ヱلی...ا؟ییخدا-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ مشکヱک

 �داشت؟...هゅااان.. ヱلیا شیزیچچه -
 ヱ خヱاست بحث رヱ عヱض کنه دیبه پشت گردنش کش یکرد ヱ دست یمن من

 ؟یراست یداشت کゅری...چیچی..هیه-



 به دفتر دستکュ انداختヱ ュ گヘتュ یچپ نگゅهش کردヱ ュ اشゅره ا چپ

 ...匣استゅدュ شیاヱمدュ پ-

 گヘت شهیلヱد م ریمゅ د نیکه دراکヱا هュ مثه مゅه ییاヱنجゅ از

 ...دمشیچرا من ند ی...ヱاکنه؟یم یاستゅدت؟...مگه استゅدت خヱنه مゅ زندگ-

 ...匣خゅک بر سرت-

ヱشゅت چشヘگ ヱ د کردゅگش 

 �چرررررا-
 استゅده... ゅکヱید یدヱنیچヱن نم-

 勠بゅحゅل چه...勵استゅده هゅ ゅکヱدی نゅمヱس參...ゅعバババババه-
ゅب ...ュنه شدヱارد خヱ ヱ ュن دادヱسف سر تکゅیتヱヰ تゅریسゅ ت دیپرヘگ ヱ ュヱヤج 

 ...ゅین یヱا-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 匣چرااا-
 ...زهیچヱن چ-

ゅ هュ ب ゅریزدュ...سゅم غیجュヱヤ صヱرتمヱ جمع کردヱ ュ ج ریتصヱ دنیکنゅر ヱ رفتュ تヱ حゅل...تゅ چشゅمヱ گردヱندュ بゅ د زدمش
جュヱヤ نگゅ کردュ...چه  شرتیچشمゅمヱ گرفت ヱ برュ گردヱند...بゅ تバجゆ به ت یجヱヤ یزدن...دست غیمن شرヱع کرد ج دنید

 کرده هゅ... شرفتپی عュヤ چقدر...勠دهیゅکヱ مید یمنヱ گرفته...ヱ از اヱن بゅحゅل تر بヱ شرتیت هیبゅحゅل...

که  نیرヱ هュ داره...چشمゅمヱ جمع کردュ...ا ゅکヱیجدا شدヱ ュ چشュゅ اヱمد بゅاتر...اヱا چه بゅحゅل...صヱرت د شرتیاز ت ヱヰی
خت ...بدبدمゅید یچه صحنه ا ییبه پشتュ نگゅه کردュ...پヱف رفته...ヱ ヱاشیقدュ عقヱ ゆ  هی دュیپر عی...سرゅکヱئهیخヱد د
بヤند  صدای ب飭...ゅ...خندュمی دارュ چرا من...飭عゅلュ بر سرュ کخ勵....ゅبヱد سゅدهیشرت کヱتゅه جヱ ュヱヤا هیبゅ  ゅریسゅم

 ヱ شرヱع ゅکヱید یپゅ جヱヤی نشست飭...ュتصヱر نکرده بヱدュ یپیت نیرヱ بゅ همچ ゅریخنده...آخ خدا تゅحゅا سゅم ریزدュ ز
که خندュ جمع شد به  ヱاشی ヱاشی...飭رهبگی گゅزت بچت اخ...飭دهیگرخ یدراد سゅم گرتیج یکردュ قヰقه زدن...ヱا

 زده بヱدن به اپن نگゅه کردュ... هیکه تک ゅکヱیヱ د یゅتس

 خندュ گرفت...بゅ خنده گヘتュ دヱبゅره

 ...飭بヱد نیچرا همچ نی...ایヱا-

 رفت ヱ گヘت یبゅ خنده چشュ غره ا ゅکヱید

 کュ خجゅلت بکش... هی...یکنیاان غش م گهیبسه د-

ヱب دستمヱیکュبر د ヱ ュゅدهیبر دهیبه پ ュتヘگ 

 ...飭بヱد خنده ته...飭خجゅل..ت بکشュ یبرヱ دا..داش من...از چ..چ-

 ادامه دادュ بヤندتر

 اخ...飭اヱردュ ریازت گ یا یچه سヱت ゅررریسسسゅم-

 اتゅقゅ اヱمد یاز راهرゅ ヱریسゅم یحرص یصدا



 ...یسヱژه کن نヱیا یتヱ غヤط کرد-

ヱنمヱاسه د زبヱاریヱ ュتヘگ ヱ ュردヱدر ا 

 آقゅ خゅن... نییحゅا ب-

 کردヱ ュ گヘتュ یشدヱ ュ صヱرتمヱ عゅد بヤند

 بゅهゅت حرف بزنュ... دیبゅ ゅید-

ゅی تیاز جد بدبختヱヰسر دنیمن ترس یی ヱیشدن...د خیس عیヱکゅ مد عیسرヱا ュبه سمت من ヱ مدヱدش اヱبه خ匣...نشسュت 
ヱمبل ر ヱ ュتヘگ 

 ..ゅ匣دینم یヱل شهیهュ متヱجه نم یی...البته داشュیمبحث رヱ متヱجه نم نی...منュ ای...بゅ استゅد فتحュیسه شنبه امتحゅن دار-
ヱرتشヱت صヘگ ヱ جمع کرد 

 �ازش ゅدیخヱشュ م یヤیبه جヰنュ...خ-
 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

-ヱヱヱست من یهヱد ゅدرست بحرف......ب 

ヱشゅت دستヘگ ヱ ردヱا اゅب 

-ヤا من تسゅیخبュع کنヱشر ゅز کن تゅب ヱی...دفترュ... 

ュمن ゅسヱ یهمهヱمヤ ز ヱمゅدست ヱ ュبه د ریدرست کرد ヱ ュنه زدヱیچヱکゅ هゅنگ ヱ برداشت ヱر ゆゅکت...ュه کردゅحه  ینگヘبه ص
همچنゅن مشغヱل بヱد ヱ منヱ ュاس خヱدュ بゅ مگس هヱ ゅالس  ゅکヱیدادュ...د هیکردヱ ュ تک ینヱشت...پヱف ییزایهゅ کرد ヱ چ

 گヘت گذاشت زیم یخヱدکゅر رヱ رゅ ヱکヱیبگュ د یزی...تゅ خヱاستュ چدュیرقصیم

 جヱヤ تゅ بدا بگゅ ...ュیخببゆ...ب-

ゆآ  ゅش...چند تゅبه حرف ュسپرد ヱاسمヱح ュゅتم ュع کرد حرف زدن...منヱشر...ュمدヱا ヱヤره جゅبヱد ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم
 ヱدستم ذベヱ ب厥...ゅهمه رヱ حل کردヱ ュلی...匣بヱゅرتヱن نشه دیرد ヱ شش تゅ سヱال داد تゅ حل کنュ...شゅمسئヤه براュ حل ک

 انداختヱ ュ پر ذベヱ گヘتゅ ュکヱدی گردن دヱر

 منヱ... یگیرヱ درست حل کردュ...حゅا ب نゅی...من اشه؟یبヱゅرت م ی...ヱایییعゅششقتممュ...مرس ゅید یヱاااا-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱیشدヱ ュ منュ ن خیس عیافتゅد...سر ゅریکردュ قر دادن که نگゅهュ به چヰره خندヱن سゅم شرヱع

 شヱشヱ... یچطヱر-

ゅش ب ゅکرد که ب ュهゅنگ ゆجバطنتیت ュتヘگ 

-ゅهゅپ ゅب ゆسゅاااک...منゅیشرت تن ت ...ゅشم 

 کرد ヱ گヘت یاخم

 ...یبنداز نییسرتヱ پゅ یسرخ بش یدیمنヱ که د دینرفته...اان بゅ زادیبه آدم تیچیه-

 تヱゅヘت گヘتュ یب

 بヱد؟... یبد زیمگه چ-

ゅدنید ب ゅیچشم ュتヘن گヱتشヘد شده جゅگش 

 که...اه...بゅبゅ شرتヱ گヘتュ... گュینه...اヱنヱ نم یヱاااااا-



 ヱ دفترمヱ برداشتヱ ュ گヘتュ دュیخجゅلت کش گهید دفバهیا

 تヱ ヱجヱدتヱنه... یمنحرف-

 گヘتゅ ュکヱید هی ریبه ز سر

 ....شهیامتحゅنュ خゆヱ م دヱنュی...مبゅبت کمکت یمرس-

 رヱ کنゅرュ حس کردュ...بゅ خنده به شヱنュ زد ヱ گヘت ゅریسゅم حضヱر

 ...نییپゅ یحゅا چرا سرتヱ انداخت-

سمت در رفتヱ ュ  عی...خゅک بر سرュ...سرヱفته؟یممنヱعتヱن م یبゅا چشمュ به جゅهゅ ゅرュیبگュ؟...بگュ سرمヱ ب یچ یییヱا
ュتヘگ 

 بヱゅ...خدافظ... یچیه-

در اヱردヱ ュ در رヱ بゅز  دمヱی...کヤکردمゅی...پヱヱヱヱف داشتュ سکته مدュیکش قیヱ نヘس عم رヱنیاز در زدュ ب عیسر
 ヱ گヘتュ دュیبچه هゅ خند دنیکردュ...بゅ د

 ...ゅدگرفتュی...بゅسن مبゅرکتヱن بسヱزه من همه رヱ یدヱستゅن گرام-

 کرد ヱ گヘت یاخم ゅیدا

 ...ゅرヱیهست اヱن  شیحゅل یانگゅر چ-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 تゅ فردا شゆ... خヱنュینم یزیچ گهیدرس داد...من که د یعゅل-

 بゅ تバجゆ گヘت یدل

 ؟یدیانقدر خゆヱ فヰم یバنی-

-...ュヱهヱا 

 گヘت عیسر ゅیدا

 سخته... یヤیخ نی...انュیحل کن بب نヱیا ゅیب-

 ...کゅغذمداد رヱ برداشتヱ ュ حヤش کردュ عیحل کرد...سر ゅکヱیرヱ که د نیبه سヱال کردュ...اヱا ا یヱ نگゅه سゅدュیヱا کنゅرش
ュتヘگ ヱ ュش گذاشتヱヤج ヱر 

 ژヱヱヱنュ... ییبゅ اجゅزه دا-

ュرفت ュتヘگ ゅن جヱاز هم ヱ ベゅات ヱت 

-ヱヱヱヱب یه ヱمن...ゅنم نینکن داریبچه ه ュゅیشュرヱیم خュاヱخ ...ュبکپ 

 اヱمد نیمゅه یصدا

 خゅاااا...-

ゅب ュتヘحرص گ 

 �سゅعته 04خゅاا ヱ درد ヱ مرض -
ュدゅهندزفر افت ヱ تخت ヱکپ یر ヱ ュشヱگ ヱت ュگذاشت ヱمゅیهュد... 



 (ゅنゅی)دا 

کردュ..سرشヱن تヱ کتゆゅ  یヱ دل ینگゅه به مゅه یعجヱزه..آخه چراااااا.. کهی..اه..مرتیکچل بش شゅهیا یفتح یآ
 ゅکヱیاヱن د شهیگヱزヱ رفت پ نینگゅه به راه رヱ کردュ..سヱ هیاز چشمュゅ برداشتヱ ュ چشمゅمヱ مゅسゅژ دادュ.. نکمヱیبヱد..ع
 کゅریهュゅ انداختュ..برュ؟ نرュ؟ چ ヤهینگゅه به ヱس هی..گذاشتهراحت کپشゅ  ヱلیبヤده ヱ بゅ خ ヱیاان خゆヱ همه چ یゅبヱنیغヱل ب

 ..یヱ مゅه یمゅهه بغل کردヱ ュ رفتュ سمت دل0بچه  یهゅمヱ شب ヤهی..ヱسیکنュ؟ اه لバنت بヰت فتح

 +بچه هゅااااا؟

زدュ تヱ سره  یکیヱ  یس گردن دلزدュ پ یکیرヱ گرفتュ  ヱ ュیانگゅر ن انگゅر که صداشヱن زدュ..جゅ مداد اصا
 هュ بゅ چشュ غره نگュゅ کرد یکتゅبヱ محکュ بست ヱ برگشت سمتュ دل ی..مゅهیمゅه

 +هゅاااا؟ چتヱنه؟

لゆ فحش داد ヱ دヱبゅره سرشヱ کرد تヱ  ریهュ دستشヱ دراز کرد ヱ زد به پヱ ュヱヤヰ ز یسرشヱ کرد تヱ کتヱ ゆゅ مゅه یدل
خヱابه  نیکجュ افتゅد که سヱ یدر که شدュ دヱهزار کینزد نゅیا یکتゆゅ..عجبゅااااا..پヱکر نگゅشヱن کردヱ ュ رفتュ سمت اتベゅ دل

 ヤهیشゅلュ انداختュ رヱ سرヱ..ュس یمゅنتヱ تنュ کردヱ ュ  یتر شد..رفتュ سمت اتヱ ベゅ  یخゅل ュینکنه..انرژ دارشیب یヱ گヘته کس
ュمحک ヱمゅن ا هヱنه..بدヱد دره خバب ヱ لنゅسمت س ュرفت ヱ ュدヱبه خ ュندヱنکهیتر چسب ゅر هヱپرفس ゆه یゅن نگヱک یدرسخ ュن

ュداد زد 

 یسمヱゅر شهیپ رュی+من م

ヱ امتحゅن  یبゅزش نکردヱ..ュاقゅバ اصا دヱست نداشتュ برヱ..ュل یヱل رهی..دستمヱ بردュ سمته دستگヱمدیازشヱن ن ییصدا
 رفتュ سمت خヱنه پسرا..به در یヤیم یヱ بゅ ب رヱنیدعヱا ヱ جر ヱ بحث بゅ خヱدュ از خヱنه رفتュ ب یکردュ..بバد کヤ یم کゅریچ

لرزヱن زنگه کنゅر در خヱنشヱنヱ فشゅر دادュ..سرمヱ آヱردュ  ییآゆ دهنمヱ بゅ صدا قヱرت دادヱ ュ بゅ دستゅ دュیخヱنشヱن که رس
ゅن نییپゅد چند ثバب ヱ ز شدゅدر ب..ュبゅبه کت ュندヱچسب ヱلبم ヱکه ق یخنده  یصدا هی ュند کردヤب ヱند شد..سرمヤر بヘفهینゅ مゅیکヱ 
 زدュ که گヘت ی..لبخند کج ヱ کヱله ادュید

 مゅ امرヱز شゅگرد سر خヱنه دارن.. ゅکヱیآقゅ د نکهیمثل ا-

 دندヱنュゅ گヘتュ یبゅز کردヱ ュ از ا یبه صヱرت افتضゅح شمヱین

 شهیم بشヱنینس یゅدیسゅバدت ز ی+استゅد سمヱゅر

ندヱنه انگゅر اヱمدュ  یکیتヱ ゅارد بشュ..استرسュ کュ شده بヱد.. دیشヱ کنゅر کشبل لبخند سرشヱ تکヱن داد ヱ خヱد یکゅم
 داد زدュ یبゅ صدا مردヱنه ا نیقدュ بزرگ ヱارد خヱنه شدヱ ュ در همヱن ح هیشヱت کردヱ ュ بゅ  مヱیی..دمپゅゅکヱید یخゅستگゅر

 الــヤٰــه ــــゅااای+

 بゅ تバجゆ گヘت یغیبヤند ج یدرヱ بست که صدا یکゅم

 اヱمده؟ یدراد ک گرتیج یییییکــــゅاااام-

 گヘت  طنتیهュ بゅ ش یکゅم

 匆خゅنヱ ュاسه دخترمヱن خゅستگゅر اヱمده-
 غکرمヱ خヱند؟  یجヱر رمゅله؟چ

ゅب ゅچ ییچشヱک ヱگرد ゅه اقヰن ヱم کهیاندازه گردゅل کゅتبヱپه فヱیاندازه تヱ  ュヱار ヱ ュداد ュدヱخ ゆ رهゅدست اش ゅب ヱ ュه ردゅنگ
ュتヘگ 

 +من؟ 

 گヘتュ  طنتیگゅر استرس داشتュ بゅ شسرشヱ تکヱن داد..منュ انگゅر ن ان یکゅم



 匆خヱشبخت؟ ی دهیدختر ترش نیهست ا ی+حゅا ک
 نگュゅ کرد ヱ دستشヱ به سمت سゅلن گرفت ヱ گヘت یشتریب طنتیبゅ ش یکゅم

-ゅرمヘا م دییبゅدینیب یداخل ح  ヱنمゅس خヱعر匆 
ュم رفتゅمبل که س ヱر ュنشست ヱ لنゅریسمت سゅ مد بヱنه اヱنیاز اشپزخヱدرバب ヱ ゆجバت ゅل بヱت ..اヘخنده گ ゅب 

 رتشیاヱمده بگ ゅدیاز عاقه ز نュیدخترュ چقدرュ بゅهゅش خヱبه ا یヱاااا-

 اヱمد.. یمتバجب یبヱد که صدا نییکنゅرش نشست..سرュ پゅ ゅرュیヱ نشست رヱ مبل..سゅم دیخند یکゅم

 厮عババババババع -
ヱت سرمゅکه س ュند کردヤیبヱرゅ یدュدゅبراش ب ヱ اゅب ュردヱآ ュヱآر ヱی..دستم ゅیب ..ュکرد 

 �夘داداش مゅ امرヱز سرش شヱヤغه  نیا نکهینه مثل ا-

 بゅ خنده گヘت ゅریسゅم

 飭匆برヱ داداشتヱ صدا بزن بگヱ براش خゅستگゅر اヱمده  ゅیب-

  زدیرفت سمت اتゅقشヱن ヱ تヱ راه داد م یسゅت

 ...ゅکヱヱヱヱヱی...دゅکヱヱヱヱید-

را ヱ به خヱدュ فحش بدュ که چ رュیکه حکュ فرمゅ شده بヱد بゅعث شد دヱبゅره استرس بگ ی..سکヱتヱمدیازشヱن ن ییصدا گهید
ゅپ ュبرد ヱسرم..ュمدヱاسترس م نییا..ュن دادヱتک ュヱار ヱمゅهゅپ ヱ ュبゅبه کت ュندヱچسب ヱلبم ュزゅب ヱا ی ュریگرفتヱینج 

 اヱمد یسゅت یکه صدا دادュمی �..داشتゆ ュ خヱدュ فحش دادュیپゅمヱ تکヱن م دی..بゅشدュیم

 یداداش ヱاست خゅستگゅر اヱمده اヱنュ چ خゅستگゅر نیبب-

 اخه خゅستگゅر ヱاسه من؟ ؟یشد ヱヱنهید-

ヱن م سرمヱصداش ヱراه ر ヱند کرد از تヤمدیبヱمゅری..سゅ داد زد 

 ゅد؟یکمه که ヱاست خゅستگゅر ن هیاز بق تیتヱ چ-

......... ی- ⌒ュ  م∠

 داد یکゅم

 گヘت یداشت م ی..کヤیگヘت نュゅ ببر یهヱヱヱヱ..ک-

......... یبگュ.. نیخヱ بذار- ⌒ュ  م∠

دخترヱنه رヱ نュゅ  یزایخヱاست چ ی..مゅیح یسرخ شدュ..ب گهیم یچ دュی..من که فヰمヱمدیم فیضバ یヤیخ صداش
 رゅیدست سゅت یگヘت..ヱارد حゅل که شدن به زヱر سرمヱ بゅا اヱردヱ ュ به احترامش پゅ شدュ.. یم نیفکر کن یببره..ヱااا

 رゅیخヱاست از دست سゅت یکه م مヱنطヱره ゅکヱیپس کヤش..د زدیدستش پشت سر هュ م یکیبヱد ヱ اヱن  ゅکヱیجヱヤ دهنه د
ازت  یヤیخ شایییی..رفت غره چشュ براュ بバد �جدابشه نگゅش به نگュゅ گره خヱرد..اヱل چشゅش شد اندازه تヱپ بسکتبゅل 

آزاد  رゅیکه از دست سゅت ゅکヱیپسره عنتر ک.ヱن قرمز..براش چشュ غره رفتヱ ュ طヤبکゅرانه نشستュ سرجュゅ..د ゅدیخヱشュ م
 گヘت که کردュ جمع خヱدمヱ..کنゅرュ نشست ヱ سمتュ اヱمد ゅ 匚یفヤجشد بゅ از اヱن لبخند 

 جヱن اヱمدن خヱنمヱن ییکه دا نュیب یم-

ュبرگشت ュتヘگ ヱ ュز کردゅب ヱدهنم ヱ ュنش دادヱتک ヱ ヱشゅسمت چشم ュبرد ヱرمゅانگشت اش ヱ سمتش 



 ヱ مرض...... یی+دا

ヱج دستشヤلبخند ف ゅب ヱ اゅرد بヱت شیآヘگ 

 تゅ خヘت کنュ.. ییبگヱ دا گهیبゅر د یヱ کヱفت.. ییدا-

ゅب ゅلب ゅب ヱ ュمشت کرد ヱییحرص دستم ュش کردゅجمع شده نگ 

 جゅن؟ ییعمرتヱن دا-

 داشتュ ی+عرض

-ゅرمヘن؟ د؟ییبヱعمرت 

ゅیشتریحرص ب ب ュتヘگ 

 شتیگ.زヱعه که اヱمدュ پ یفتح نیفکر نکن محتゅجتمゅ..نヰヰه..فقط بخゅطر ا نی+بب

 匆.. یگヘته شمゅ محتゅجم ینه ک-
ヱر دستشヱیکه م یج ゅاست سヱیزیچ زیخヱ تヘگ ヱ ュرتヱص ヱヤرد جヱبده ا ュنヱنش 

 匚 کュیفقط -
 بゅز کرد ヱ گヘت شتریدستشヱ ب بバد

-ゅیاز  شتریب دیشュمد کヱاهش کن یاヱخ ュت درس  یازヰدیکه بゅ  ュبد匆匚 

 هゅمヱ محکュ بغل کردヱ ュ گヘتヤ ュهیヱس

 卮凖+عممممممممرا 

 بゅا انداخت ヱ پゅشヱ انداخت رヱ پゅهゅش ヱ گヘت یا شヱنه

 من منتظر در خヱاستتュ یخヱا یکمک مدر کل..اگر از من -

 ゆ خヱدュ فشゅر دادヱ ュ بゅ خヱدュ کヤنجゅر رفتュ... شتریهゅرヱ ب ヤهیヱس

 ی..برادهیم رییزرت ヱ زرت ژستشヱ تغ یهュ ه ゅکヱیヱ د رュیگ یکه من دارュ بゅ خヱدュ دعヱا م شهیم یا قهیدق1کنュ  فکر
ュتヘگ ヱ ュヱر ヱヤن جヱدヤبه گ ュختヱد ヱمゅنگ ヱ ュغره رفت ュچش ュدヱخ 

 跖卩بده  ゅدیرヱ  یدرس لバنت نیبه من ا یسمヱゅر+استゅد 

 匆匚 نュیب ینم یヱ خヱاهش یمن تヱش مヰربゅن-

 هゅرヱ محکュ تر کردュ تヱ بغヱ ュヤ نゅخن هゅمヱ تヱ گヱشت دستュ فشゅر دادヱ ュ گヘتヤ ュهیヱس

 卮بده..  ゅدیدرسヱ  نیلطゅヘ به من ا یاستゅد سمヱゅر-
 匆匚 شترررریب-

 卮夘بده  ゅدیدرسヱ به من  نیخヱاهشゅ لطف کن ا ی+استゅد سمヱゅر

 匆匚تر  شتریب کュی-

ゅخنمゅر ب نゅفش ゅیشتریب ュکرد ヱفر ュشت دستヱگ ヱت 

 卩卮بده  ゅدیدرسヱ به من  نیخヱاهشゅ لطゅヘ ا زュیعز ی+استゅد سمヱゅر



 匆匚 یشیم کینزد یدار-

 هゅمヱ پرت کردヱ ュ داد زدヤ ュهیヱس

 رヱ نکشュ..اه اه اه یکیمنت تヱ  یبدヱ ュل دیخヱاュ آقゅااا..اصا من برگه رヱ سヘ ی+نم

هゅمヱ جمع کردヱ ュ دヱبゅره  ヤهیهر کدュヱ از سرجゅشヱن بヤند شدن ヱ متヘرベ شدن..خュ شدヱ ヱ ュس نیヱ کゅم ゅریゅر،سゅمیسゅت
 بغヤشヱن کردヱ ュ خヱاستュ برュ سمت در که صداش اヱمد

 شیبدュ ا ゅدیبヰت  نیبش ゅی..بیلヱヱヱヱヱヱس یヤیخ-

ュاز ا ه ュه ュکرد ベヱنکهیذ ..ュراحت شدゅس نヱت لヘگ ュヰسه..همبヱヱل ュゅیاخه من کجヱفقط.. ن ュداشت ュک 

ュرفت  ヱ یسمتشュس کヱ..ュمبل نشست ヱرتر از ازش رヱهیدヤ م ヱر ュگذاشت ヱمゅکشزیه ヱدشヱه ب دی..خヤصゅف ヱ ュیسمتヱنヱاز  نم
ヱ بゅ قュヤ  گرفت زیکゅغذ تم یکرده بヱدュ کرد ヱ بバد گذاشتشヱن کنゅر.. ゅدداشتیکه تヱش  یینگゅه به کゅغذا یبرد..اヱل  نیب

 نヱشت ヱ بバد رヱشヱ کرد سمتュ یزیچ یتヱ دستش 

-ゅت هヱمه  یکه گرفت ییاز نヱヤバم ییزایچ یمヰف ヱل یدیرヱدینه ز یゅن بヱجمع کن چ ヱاستヱر نم کیاز  شتری..حゅیبュگ.. 

ヱض سرمヱع کرد تヱشر ュنヱا ヱ ュن دادヱدادن... حیتک 

ゅیا تゅض یینجヱم حیکه تヰف ヱیداده رュل دヱر درد  یヱبدج ュپرت عسر ュاسヱز نکیگرفته..ح ヱ شد ュバلゅدیمطゅ ゅش به حرف
ヰجヱع ینم یت..ュیکردヱصدا دایپ زیم رهیز نکم ュبه چشم ュبزن ュاستヱخ ゅگرفتمش ت ヱ ュشد ュیداد د یکرد خヱکゅ مヱدا 

 حヱاست کجゅست؟-

  زیسر جュゅ که سرュ خヱرد به م نュیبش عیترس اヱمدュ سر از

 ییی+آآآآآآخخخخخ مゅم

 ゅکヱید یمچゅله ا ゅفهی..سرمヱ گرفتヱ ュ درست نشستュ سر جュゅ..بゅ قزیم یزیدرد داشت که نگヱ..سرュ خヱرده بヱد به ت انقدر
 کردュ.. یرヱ نگゅه م

 ..یرヱت تゅ له بش ヱفتهیشゆゅヰ ب شゅهیکنه..ا شیبچت رヱ لبゅست ج شゅهی..ازهیمヱهゅت بر یالヰ ی+ا

 ュ؟رュヱ له بش ヱفتهیدعゅست؟ اخه شゆゅヰ ب یچ خبرته؟ قحط-

 +چゆヱ خدا صدا نداره

 داشت اخه؟ یچ ربط-

 سرュ تゆゅ برداشته یدヱنヱ..ュاااا ی+نم

ュヱت ارヘگ 

 تゆゅ داشت-

 +خヘه شヱ سر خヱدت تゆゅ داشت

-ゅبゅب ヱبر 

 ゅکヱ؟ید ی+ヱاااا

 هゅ؟-

 بゅشه؟ دهیاز ذهنュ پر یکه داد ییدرسゅ نینکنه ا گュی+مرگه هゅ..م

 بزن ゆ اヱن مغز نداشتت یزیچ یقاده ا یحゅヘظ یخヱ خヱاهره من -



ت درس نکمヱیداشتュ ع ی..همヱنطヱر که سرمヱ نگه مزیپرت کردヱ سمت که بゅ دستش گرفت ヱ گذاشتت رヱ م مヱیجゅمداد
 ヱ ュد یگذاشت ゆ هゅینگヱکゅ ن ヱ ن دادヱتک ヱسرش ヱ گرفت ュゅاز نگ ヱشゅنگ..ュیکردュ غذا... زیخゅشد سره ک 

 

 از کجゅ حヱاست نبヱد-

 داد.. حیرヱ که حヱاسュ نبヱد..از اヱنجゅ براュ تヱض ییبه برگه هゅ کردヱ ュ بゅ انگشتュ نشヱن دادュ جゅ نگゅه

 چندتゅ سヱال بゅ پدر مゅدر بュヰ داد تゅ حヤشヱن کنュ.. داد از هر مبحث ゅدیکゅمل بュヰ  نکهیا بバد

رگه هゅرヱ ازュ گرفت ヱ مヱهヱ ュゅ برگه هゅ رヱ گرفتュ جヱヤ صヱرتش..ب یمسئヤه هゅرヱ حل کردュ مدادヱ گذاشتュ ا نکهیا بバد
 ヱ جز ゆ جز جヱاゆ هゅرヱ نگゅه کرد.. قیدق

 جヱابュ که چک کرد سرشヱ آヱرد بゅا ヱ گヘت نیآخر

 نゅبغه سゅختュ یدستュ درد نکنه که ازت -

ュدヱبغه که بゅن+ 

 ヱقت اヱف نشه یتゅ  یداریآکب∠ند نگヰش م یヱل یاヱヱヱه..آره نゅبغه هست-

 بگن هیتヱ مغزشヱنه رヱ به بق یکه هرچ ستنی+برヱ بゅبゅ..همه مثل شمゅ خヱشمزه ن

 ؟یگیکه بゅ اعتمゅد به نヘس م یدیمگه مزمヱ چش نکهیسمت مゅ..دュヱ ا ゅنیم هیفバا بق نکهیاヱل ا-

 کل بدنュ داパ شد.. ヱヰی

ベヱヱヱد نینکن ذヱطر حرفش بゅبخ ュشق نشدゅع 

 مثل تヱ رヱ بچشه یمزه گヱشت تヤخ ゅدیم ی+ک

 خヱشمزュ.. گنیم ゅیヤی..خستュیتヤخ ن-

 قنیسヤ +اヱنュゅ مثل تヱ بد

 رهیحゅا از مゅ گヘتن داره سرت کاه م-

 گヘتュ یرヱ بخヱرュ صヱرتュ مچゅله شد ヱ بゅحゅلت چندش ゅکヱید ュゅیب نکهیفکر ا از

 ی+برヱ بゅبゅااا..حゅلمヱ بュヰ زد

 نگヘتュ! یبد زیمن که چ-

 ..دュی+اヱヱヱه آره د

-ヱゅب ヱبر 

 بヱゅ نュیب نی+بش

-ヱヱヱヱヱヱا 

ヱヱヱヱه+ 

 اヱمد که گヘت یکゅم یصدا

 از بヱ パゅحش؟ نیتゅزه فرار کرد ゅی نیگゅل⌒ش-

 بヱد ی..کゅمュیسرامヱنヱ سمت صدا برگردヱند ュیگゅرد گرفته بヱد گهیکه ヱاسه هュ د نطヱریهم



 بゅشن نهیجゅن هر دヱ گز ییفکر کنュ دا یکدヱ ュヱل چیمن که ه-

ヱکش دستم ゆعق ヱدشヱش که خヱزゅبه ب ュزد ヱ ュت دیمشت کردヘگ ヱ 

 نهیتゅزه دستشュ سنگ ゅیب-

ヱن دستشヱیتک  ヱ ت..دادヘگ 

 آخ دستت بشکنه..-

 +دست زنت بشکنه

 匯卮 ؟یمگه خヱدت نゅمヱس ندار ؟یدار کゅریبゅ زنه من چ-

 匯من خヱدュ نゅمヱسヤ  ュهی+گゅل
 ؟ینゅمヱسゅ نゅمヱس-

 مرغゅ بشュ یزدュ تゅ قゅط امヱیبی+نه س

 گヘتュ از بヱ パゅحش فرار کرده.. یدید یکゅم ゅیب-

 برヱ بゅبゅ ゅی+ب

 شهیدمه لヱنش شبز م ゅدیگヘتن مゅر از پヱنه بدش م ュیاز قد-

 من عゅشق چشヱ ュ ابرヱت شدュ..اベヱヱヱヱ ستی+ن

 دادュ ینم ゅدیاخ حقت بヱد بヰت -

ヱت ..ュت کردヱسک ヱ ュه کردゅش نگゅچشم 

 ヱ گヘت رヱنیاز آشپزخヱنه اヱمد ب ゅریسゅت

 ؟یشد بヤه رヱ از عرヱس گرفت یآقゅ دヱمゅد چ-

 +ننننچچچچ..

ヱم رゅیبه ک ュتヘگ 

 دیدار ی+دختر سرکش

 ヱارد بحث شد ヱ گヘت ヱヰی ゅریسゅم

 دیتحمل کن دیتヱن یدخترمヱن سرکشه نم نیヱاسه هم دیآرヱم یヤیخヱدتヱن خ ستیاخه ن-

 گヘت ゅکヱید

 گهیبه خヱردュ د نیبد نیゅیب گهید دیدヱز یヱ م دیبر یخヱدتヱن م دیدار گهیخヱبه د-

ゅقت آقヱیا یヱفقط سرفه م ن ヱ ュدヱد شده بヱکب..ュدゅبه سرفه افت ヱ ュت سرخ شدヘیگ  ヱ کردن ュゅنگران نگ ゅبچه ه..ュکرد
 یبد یداص کیکه به مبل خヱرد  ゅکヱی..دست دیپشت کゅم دュیدستشヱ بヤند کرد که از سره جュゅ بヤند شدヱ ュ پر ヱヰی ゅکヱید

 بゅ تته پته گヘت ゅریشکسته بヱدュ..سゅت اانخヱرد  یداد که نگヱ..اگر اヱن به من م یبد یصدا کیداد 

 شد یش..م یخヱرد..که..سقط..م یخ..م ی..منی.ا..کヱ...تت..تヱ..اگه دستت..به.ゅید-

 دستشヱ مゅسゅژ داد ヱ بゅ خشュ نگュゅ کرد ゅکヱید

 شدュ..دستュ درد گرفت..اه یشد راحت م یسقط م-



 شدمゅ یتゅ م0خヱرد از ヱسط  یاگر اヱن بュヰ م یی+خدا

 ؟یکبヱد شد ヱヰیبه درک..اصا تヱ چرا -

 نه یکرد؟ ヱاااا دایذهنュ انحراف پ ヱヰیگヘتュ  یم یヱااا

 گهیخヱاهش د ی گュی..مزهی+هゅاان چ

 خヱاهش؟ تヱ؟ از من؟-

..ュاهش کنヱن که عمرا ازت خヱنه ا+ 

 ؟یپس چ-

 شمゅل؟ ュیبر ュیخヱا یمگه نم گュی+هュヱ م

 آره-

 ュ؟یبヰت بد ュیゅریمゅ فردا طرحゅمヱنヱ ب ستی+بバد مگه قرار ن

 آره-

 ュ؟یゅریشنبه حتمゅ حتمゅ بュ 4یヱゅردیاگر ن ستی+بバد مگه قرار ن

 آره-

 ؟یکه ندار یکゅر نゅیبه جز ا گهی+بバد د

 نه-

بゅ  ゅکヱیبヤرزヱن کردュ که د یبゅز کردヱ ュ دست زدヱ ュ  شمヱی..نュیامتحゅن ندار گهی..دی..نゅمヱسゅ مرسجヱヱヱヱヱヱヱヱヱヱヱن
 اخュ گヘت

 ؟یاヱضゅت..چته شゅد ヱ شنگヱل شهیم ュیاان داره ヱخ یکه بヱد ヱانهید-

 یریگ یヱ امتحゅن نم یندار یا گهیخヱشحゅلュ که کゅر د نی+بヱゅ از ا

 متヘکر نگュゅ کرد ヱ گヘت ゅکヱید

 ..رュیگ یشنبه امتحゅن م4عヱض شد  مュیتصم-

ヱ پشمک حゅج عبده  کیبرュ ک ی..ヱاااشュیاان افسرده م یقヤبヱ..ュااا یخヱردヱ..ュااا ینه..اان من شکست عشق یヱاااا
 ..شュیننگ خゅنヱاده ヱ جゅمバه م هیヱ مゅ شュیمバتゅد م رュیاان م یبخヱرュ خヘه بشヱ..ュاا

 رヱ نگゅه کردヱ ュ گヘتゅ ュکヱیربه شرک دگ یشب

 ه؟یکیحرف مرد  گنی+درسته که م

 ..شک نکن اصا011%-

  گه؟ید یمバتقد نی+پس به ا

ヱسرش ゅنバیبه م ほن داد.. دییتヱتک 

 勸燮جممュیعج یریامتحゅن بگ دینبゅ هیکی+خゆ اگه حرفت 

ュاسヱ غره ا ュت یچشヘگ ヱ رفت 

 匯بد یخヱبه چ یدヱنュ چ یمن استゅدュ خヱدュ م-



ゆن نگ +خゅیعج گهید ریامتحュج勸燮 

 گヘت یبゅ حゅلت چندش ゅریسゅم

 簒卩جュیانقدر نگヱ عج یحゅلمヱ بュヰ زد شییییییا-

ュاز ق خند ュاز لحنش ه ュد هヱفشیگرفته بゅسمت د ュکرد ヱمヱی..رヱکゅ ن ヱیヱب شم ゅکه ب ュز کردゅیم یبヤت یヘگ 

 �卉بゅهゅتヱن ندارュ یヱ کゅر رュیگ یبゅشه قبヱله..امتحゅن نم-

ュゅل چشمゅشحヱدیز یاز خゅ بヤن یق ヱ یشدュز شد  شゅب�匏 

ヤバکر ی+خゅیچュ  داداش勠 
 勳 یااف ینبゅش-

 匯 یشیپر رヱ م یدار گهی+د
 یهゅمヱ بغل کردヱ ュ ازشヱن خداحゅفظ ヤهیقゅبل ヱصف ヱس ریغ یبゅز کرد ヱ شヱنه بゅا انداخت..منュ بゅ خヱشحゅل ششヱین

...ュکرد 

ヱ(نی)س 

انقدر  رヱنیب ゅدیم شیات یاان از پゅهゅ کردュی...حس مشتریمحکュ تر کردヱ ュ سرعتمヱ ب ヘمヱی...کرفتュیم ヱرتمهیاسゆ  مثه
...دستゅمヱ گذاشتュ رヱ زانヱهゅمヱ سゅدュیکュ جヤتر از کاس ヱا هیکاس ترمز زدュ که  کینزد دュیرس ی...ヱقترュیتند دارュ م

بヤند  ヱ دュیکش قیمنヱ جゅ گذاشته اヱمده دانشگゅه...نヘس عم شヱバری...بیینصヘت کنه دا ゅکヱید یالヰ ینヘس نヘس زدュ...ا
 از اヱنطرف اヱمد ゅکヱید یبゅز کردヱ ュ دヱ تゅ تق زدュ...صدا شمヱیشدュ...ن

-ゅرمヘدییب... 

ュبس ヰیال ュبرگشت سمت ュت چشヘنصد جヱش...ュز کردゅب ヱدر ر ヱ ュتヘگ匣...نیヱبه د شم ヱر ヱ ュزتر کردゅیبヱکゅ نک ゅیه بュ 
 گヘتュ کردینگゅهュ م یخند

-ゅستヱا ュبی...�ساヱ؟ نخゅشم�...ゅن بヱزتゅاج... 

ュیسمت صندل رفتュ صدا ゅید یکه بヱکゅ ュترمز زد 

 ن؟یکرد رید نیکنیخゅنュヱ بزرگمヰر...فکر نم دیببخش-

 برگشتュ سمتش ヱ گヘتヤ ュکسیفحش آبدار نثゅرش کردュ که به خنده افتゅدن...بバد ر هیسمت بچه هゅ  اヱل

 �...خヱاهشنュ؟یشتュ...برュ بشدا لیکردュ امゅ دل ریبヤバه استゅد...د-
ュهゅت نگヘگ ヱ کرد 

 تکرار نشه... یدفバه بバد یاشکゅل نداره ヱل ندفバهیا-

ュاستヱکه د خ ュرستヘس بヱیبュشهینه سه م د匣 نیヱم شمヱچشمک ار ヱ ュز کردゅپ یب ュنشست ヱ ュصدا شیزد..ゅヰار یم ュヱ
 دュیرヱ شن ییدا

-ヱال سヱنیاح ュヱنゅخ 

 پشت مゅヰ نگゅهش کردヱ ュ بゅ حرص گヘتュ از

 ..زュیعز هییبバد کاس فقط از جヱヤ چشمュ گヱ ュ گヱر شヱ دا-



 سرمヱ اヱردュ بゅا ゅکヱید یヱ سرشヱ برگردヱند...بゅ صدا دیخند زیر

 ...نュییب ュゅیب نیゅریخゆ...طرحゅتヱن رヱ در ب ヤهیخ-

ュدیگرفت... خندゅ نیبچگヱمゅ م ュヤバکه م ュدゅتیافتヘبزار گ ヱن رヱتゅم نیمشق ヱنیرヱیبب زتュد دقت کردنバقت نی...بヱمل  یゅک
 تヱنهゅدی...匣رヱ دفترمヱن کردیم دیکヤ نیرヱ اشتゆ نヱشته بゅش زیچ هی یヱقت ی...ヱلکردیرد م یسر سر ュینヱشتیم

ヱ به سمت مゅهゅ اヱمد...بゅ ذベヱ طرحمヱ در اヱردヱ ュ بゅزش  دید یکی یکی ゅکヱدی...خبゅا...飭ست؟ین ゅدュیヱاقゅバ؟...چرا من 
 طرحュ گヘت دنیبغュヤ بヱد بゅ د فیکردュ...دختره که رد

 چقد قشنگه... نیا یヱااا-

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 匏هیاره عゅل-
چشمゅت برادر...مゅل مゅヰ هヱ ュاقゅバ خゆヱ بヱد...مゅل اヱنュ گヘت  نیヱ نگゅه کرد...جヱن به اヱن تحس سゅدیکنゅرヱ ュا ゅکヱید

 زشیکرد ヱ به سمت م ییابه د ینگゅه ュیرヱش ثゅبت مヱند...بバدش ن یا هیچند ثゅن ゅکヱی...دییخヱبه...ヱ امゅ مゅل دا
 اヱرد ヱ بゅا قهیبرگه نヱشت ヱ سرشヱ بバد چند دق یرヱ ییزای...چکنهیانتخゆゅ م ヱیک ュینیبب ュیکردیرفت...همه نگゅش م

 گヘت...

-ゅکه اگه طرح ュدヱته بヘگ...ゆشه د یخゅب ゆヱن خヱزتヱزین گهیامرゅرشنبه ن هی یゅヰستیچ ゆد...خヱب ゆヱن خヱتゅطرح...
 سヘر شمゅل... یبرا ゅنینヘر م ۱ نی...اخヱنュیتゅ خゆヱ رヱ براتヱن م یطرحゅشヱن از عゅل نヘر رヱ انتخゆゅ کردュ که ۱من 

 دヱر نگゅهمヱن کرد ヱ گヘت هی...سرشヱ اヱرد بゅا ュ ヱیبゅ استرس نگゅهش کرد همه

 ...یجال مゅنیا یبヰترュ بゅشه...آقゅ شدیخゆ...نヘر ششュ...طرحت خゆヱ بヱد ヱ م-

ュهゅنیرفت سمت ا نگゅدمバر بヘن ヱبر ゆی...خ... 

 ...یバی...خゅنュヱ رفشهینヘر پنجュ...طرح اヱن هュ خゆヱ بヱد ヱ قبヱل م-

ヱ سبک  ی...دختر عمヤیバیرف دای...آゆ دهنمヱ قヱرت دادヱ ュ برگشتュ سمت عجヱزه کاس...پゅن؟یバیابرفرض...رف ゅی
 رههヱا...دخت دュیپر زشیر غیج ی...بゅ صداヘرستهیطنゆゅ م ゅکヱید یبرا یدانشگゅه دヱسته ヱ ه یکاس...بゅ نصف پسرا

 گヘت یخل...بゅ تバجゆ نگゅهش کردュ...دستゅشヱ زد به هヱ ュ بゅ لحن لヱس

 جヱヱヱنュ ی...ヱاگバن من دبヱل سヱدュ؟...اヱヱヱیヱااا-

مثه مヱجヱد نゅشنゅخته نگゅهش کردゅ  ヱ ュکヱدی...بヤバه(...匣جヱنュ ی...ヱاقゅバ من قبヱل شدュ؟...ایبراتヱن...)ヱااا کنュیم ترجمه
 بゅا انداخت ヱ نگゅهشヱ به کゅغذش داد... یابرヱهゅشヱ داد بゅا...بバدュ شヱنه ا

 ...نینヘر چゅヰرュ...طرحشヱن خاقゅنه بヱد ヱ پر رنگ ヱ لゆゅバ...خゅنュヱ  راست-

ュخند برگشت ヱ ゅヰیسمت مュبدヤش قゅچش ュنヱم ی...اヱن ارヱممن ヱ یشد ュتヘگ ヱ نشヱبه ش ュت...زدヘگ 

 ...ュی...خداکنه مゅ هュ قبヱل شده بゅشヱلヤلیا-

 به حرف اヱمد ゅکヱیحرف بزنه که د خヱاست

-ゅدل داشت...آقゅバت...ュست داشتヱد ヱن رヱطرحت...ュヱر سヘن ゆیخ バیدیس... 

ュبرگشت  ュل بشヱقب ュن...اگه منヱヱヱن...اخ جゅهیسمت آرم ゅشد هیپ...ゅنجヱا ュدایدار ゅند ش یطنتیش ی هیبچه پヤد...بヱد ب
 کرد ヱ گヘت ュیヱ تバظ سゅدیヱا

 ...نینکن قュیانقدر تشヱ کنュیمن متヤバق به همتヱنュ...خヱاهش م-

 ヱ گヘت دیکヱتゅه خند ゅکヱید



 بچه... نیبش-

ヱت دستشヘزا گゅمثه سرب ヱ تゅر سرش گذشゅکن 

 چشュ استゅد...-

 طرحュ خゆヱ بヱده؟... یバنی..ییاヱل؟...ゅ ヱヱیمن دュヱ شدュ  یバنیسر جゅش... نشست

ヱست رヱ هュ د شیزی...رنگ آمشدیاگه سゅخته م شدیم یخゆヱ بヱد...سゅختمヱن جゅلب یヤیخゆ نヘر دュヱ...طرحت خ-
 داشتュ...خゅنュヱ بزرگمヰر...

ヱمゅد چش ュدヱر؟...من بヰبزرگم...ュد کردゅته گش ゅهنگه؟یت...匣...ندヤب ュتヘگ 

 ...شدュ؟ دュヱ من...匣؟یگینゅمヱس راست م-

ュت یخنده دار اخヘگ ヱ کرد 

 دارュ؟ یشヱخ-

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ رヱ به ارمゅن گヘتュ شمヱین ヱヰی

 ュ�勠یبخヱر ュینیبش ریبگ یداداش برヱ دヱتゅ پپس-

بヱد نگゅه کردュ...اخ  رهیبه طرحش خ دیکه نゅ ام ییانقدر طرحュ خゆヱ بヱد؟...به دا یバنی ییی...ヱدنیヱ بچه هゅ خند ارمゅن
شゅمヱ دادュ چ ゅکヱیبヱد...بゅ صداس د ی...بچュ طرحش عゅلゅکヱیرヱت د ヱفتهینヘت کش ب ای..�برات کبゆゅ شد عنتر گرュیج

 سمتش...

-ゆヱل...طرحش از همه نظر خヱر اヘن...ゆزند... خ ュヱنゅد...خヱب 

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 厰در厰...パヱヱヱヱヱاヱل شد؟.. یی...دا؟یچچچچچ-
ュیسمت دا برگشتゅ یکه دュت داره به د دヰب ゅیبヱکゅ ه مゅتکنهینگヘل گゅن حヱدر هم... 

 ...厰تゅ خヘت کنュ ییبگヱ دا گهیبゅر د هیヱ مرض... ییヱ کヱفت...دا ییدا-

 کردヱ ュ گヘتュ ییبه دا ی...نگゅهششی..اخنده. رینگゅهش کردュ که همه بچه هゅ زدن ز پヱکر

 匚...کゅااتگهید زیچ هی...ヱ یヰヘمیکه غرقت کردュ م ゅیتヱ در-
 از جゅش بヤند شد ヱ گヘت ゅکヱینگヘت...د یزیヱ چ دیخند

که قبヱل  ینヘر۱...نیقبヱل ش یتゅ دفバه بバد نیخヱدتヱن رヱ بکن یکه طرحゅشヱن قبヱل نشد...سバ ییخゆ...بچه هヤ ゅهیخ-
 اتベゅ من کゅرشヱن دارゅ ...ュنیهュ که قبヱل شدن بバد کاس ب ییشرکت کنن...اヱنゅ تヱننیشدن دفバه بバد نم

 به سゅعت کرد ヱ گヘت ینگゅه

 ندارュ...خヱشبگذره... یچゅヰرشنبه کゅر یجヤسه هュ تمュヱ شد...برا نیخゆ ا-

 �بゅز کرد ششヱیچرا ن ییدا دヱنュیهمه رفت بゅا ヱ نم یهヱرا
د شدュ...مゅヰ برداشتヱ ュ بヤن ヘمヱی...کュیتゅ بゅ هュ بر سゅدنیヱا مゅنیارمゅن ヱ ا ی...ヱلدیبدヱ بدヱ دنبゅلش دヱ دایکرد پゅن ゅکヱید یヱقت
ヱرتمヱ ص دایپゅن دنیتヱ بゅ د ュیرفت یヱ ارمゅن در زد..ヱقت ュیسゅدیヱا ゅکヱی...دュ اتベゅ درヱنیب ュیهュ پゅشدن ヱ همه رفت ییヱ دا

 ヱ نگゅهش کردゅ ...ュکヱیتヱ دانشگゅه...برکشتュ سمت د ゅدیگذاشتن ب یداغヱن بヱدا..چطヱر یヤیجمع کردヱ ュ نشستュ...خ

ヱشゅم دست ヱت زیرヘگ ヱ گذاشت 



ه رヱز س نی...تヱ اュیمن بر یایدانشگゅه حرف زدヱ ュ قرار شد ヱ نی...بゅ مسئヱلنینヘر انتخゆゅ شد شیخゆ...شمゅ ش ヤهیخ-
 ازتヱن... خヱاュیطرح خゆヱ م هی

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین ارمゅن

 ュ؟یریاستゅد گشت ヱ گذارュ م-

 نگゅهش کرد ヱ گヘت ゅکヱید

 گهید شهی...پس گشت ヱ گذارュ حسゆゅ مゅیمنュ کنゅر در یایجنگヤه...ヱ یاヱا مشینیبب ュیخヱایکه م ینیاヱن زم-

 پヱکر گヘت ارمゅن

 حد قゅنع نشده بヱدュ... نیتゅحゅا در ا-

ュین منヱشم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 

 ...ュیبر نی...پゅشگهید یحゅا شد-

 ヱ مゅヰ کرد ヱ گヘت ییبه من ヱ دا یاشゅره ا ゅکヱید

 برن... تヱننیم هیکゅرتヱن دارュ...بق نیشمゅ سه تゅ بمヱن-

 ヱ گヘتゅ ュکヱیسمت د دュیهمه رفتن بゅ ذベヱ پر یヱقت

 طرحュ خゆヱ بヱد؟... ییخدا ゅی...دیییヱااا-

 ヱ گヘت دیخند

 ...ュیانتخゅبت کردュ شゅد ش ینه پس الک -

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...یچ ییدا-

 انداخت ヱ گヘت ییبه دا ینگゅه ュین

 جゅن خゆヱ بヱدن...ساュ هュ رسヱندن... ییخゆ طرح دا-

 بゅ حرص گヘت ゅیدا

 ...رヱنیب ゅدیتゅ جヘت چشゅتヱن ب ییدا نیبگ گهیبゅر د هی-

ゅヰلت مゅخج ュنش برヱکه قرب ュسمت دیه ュد...برگشتヱت بヱی...سکヱکゅ ュتヘگ ヱ 

 ؟یدار کゅریخゆ داداچ بヱگヱ چ-

 داد ヱ گヘت هیتک شیصندل یپشت به

-ゅم یبچه ه ュه ゅن؟یشمゅ 

 ؟یاヱهュヱ...شمゅهゅ چ-

 ...ゅنیاヱنゅ هュ م-

 گヘت؟ یچ نیسヱر-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ...دهیخبر م ゅدینه...اگه خヱاست ب ゅی ゅدیم دヱنهیگヘتش نم-



 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسر

 شمゅل؟ ュیدヱبゅره همه بر دیヱاسه ع ヱمدیاگه ن-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...نیشمゅهゅ درسゅتヱن رヱ بخヱن نی...برشهیم یچ ュینیحゅا بب-

ゅید بヱکゅ یکرد یخدافظュ مدヱا ヱیュ نیبヱکشر ヱمゅی...دستュد ュتヘگ ヱ 

 خヱنه هゅمヱن... ュیبر نیخゆ جمع کن-

ュبرگشت ュتヘگ ヱ ゅヰسمت م 

 خヱنمヱن؟ یشیمゅヰ چتر م-

 ヱ گヘت دیخند

 اره...-

ゅکش ب ヱدستش ベヱیذュرفت د ヱیュ شゅل نیسمت مヱه هیاゅارش م ییکه دا نیمヱهشدیسゅد مヱی...البته خュار م نヱشدیس ヱ  از
...سヱار گهدی خゆ اヱヱヱف...匣؟نکردュ فکر راجبش چرا...ュ匣یکا ازش استゅヘده نکرد یバنی...ュیکردیاستゅヘده نم گریج
 ヱ گヘتュ ییبرگشتュ سمت دا عیヱ سر ュیشد

تヱمن پヱل دادュ  01متحرک  ی...ددد عنتر برقیゅریبゅشه منヱ بゅ خヱدت ب ゅدتی گهیتゅ د رュیگی...اان گゅزت مゅیدا نیبب-
 ...نجゅیدربست گرفتュ تゅ برسュ ا

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت پヱکر

 ؟یヱمدین نیخゆ چرا بゅ مゅش-

ヱانگشتم ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

اヱمد  ی...منュ بゅ تゅکسهیکゅر بد نیمゅش هی ینヘر تヱ هی...رانهیالヱده ا یجزヱ شヰر هゅ رازュیچヱن که هヱا آلヱده اس ヱ ش-
 ...ردュگیبゅ تヱ بر م دヱنستュیچヱن م

ゅヰت مヘنه گゅسゅرشنゅک ュه 

 ر هヘته...بゅر د هیاستゅヘده کنュ...مثا  نیاز مゅش شهیکュ م یヤی...خュゅیبヤバه کゅما درسته...منュ ببشتر اヱقゅت بゅ اتヱبヱس م-

 به شヱنش زدヱ ュ گヘتュ یارヱم ی ضربه

 匕...یشヱمゅ کゅرت درسته آبج-
 زد... یヱ چشمک دیخند

ゅヰد م ヱن همه درس رヱچ ヱ دش رفتバب ヱ ندヱن مヱنمヱر خゅهゅزینヱد رヱنده بヱیخュ ینشستュ ゅنییپ  ヱن رヱمゅبゅکت ヱ ゅمبل ه
ヱ  دュی...شゆ هュ دヱبゅره من کپュیبヱد ی...خدارヱشکر هممヱن هュ عゅلュیکردیبゅ هュ حل م دیدیمسئヤه م هی یヱ هرک ュیبゅز کرد

 ...شتュبゅزュ استرس دا یبヤد بヱدヱ ュل نکهیشュゅ نخヱردュ...بゅ ا

****** 

 طヱر داشتュ از نیبرامヱن نگه داره...هم گرشヱیبددن امتحゅن خヱبه...خدا ج ゅیقشنگه...چقدر دن ی...چقدر زندگشششیاخ
ゅرشヱن نث یچشュ غره ا دنشヱنیهヱا ヱ برگشتュ عقゆ...بゅ د دュیمتر پر هیرヱ شヱنュ نشست... یکه دست بردュیلذت م یزندگ

ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ...نیاヱمد یاز ヱحش-



 ゅ اخュ گヘتب ゅریسゅم

-ヱヱヱヱیه 

 شدヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 !یکنیهュ که م یبヤبل دراز-

 ヱ گヘت دیخند نیکゅم

 ...کنهیم سمヱنیدヱ گヱش بゅربر هュ مقヱ ゅانیح هیاان بュ  ゅیبر ゅیداداش ب-

 ヱ گヘتュ دュیخند

-ゅمق ュاヱنیاگه بخヱم سش ュک ュزゅکه ب ュریکنゅنی... 

ヱ  دュییدヱیدانشگゅه م ゅطی...دヱر حدنیسمتュ...منュ دヱ جヘت پゅ قرض گرفتヱ ュ شرヱع کردュ دヱ دیشد ヱ پر یعصب ゅریسゅم
سرمヱ برگردヱندュ سمتش ヱ زبヱنمヱ در اヱردヱ ュ  دュییدヱی...همヱن طヱر که مکردیم دیتヰد یهュ دنبゅلュ ه ゅریسゅم دュیخندیم

ュتヘگ 

 ゅ簒ی...اه اه..آبشヱ نخヱریبزار لゆ تヱالت فرنگ داتヱیتヰد -
 صヱرتشヱ جمع کرد ヱ گヘت ゅرュیسゅم

 دختره چندششش...حゅلュ به هュ خヱرد... ینترک یا-

 کرد ヱ بゅ داد گヘت شتریگشゅد شد ヱ سرعتشヱ ب ゅریبگュ چشゅش سゅم یزیヱ تゅ خヱاستュ چ دュیغش خند غش

-ヱヱヱヱヱا نننیییسヱیゅسسسسس... 

ュد برگشت ゅهش که بゅدرخت پشتش که اگه م مکتین دنیسمت نگ ヱ ュヱヤیجュدゅفتヱ  ゅバش قطヱیم یربه مغز0رュشد  ヱدمヱخ
زانヱ زانヱ  یبه جدヱل بゅغچه...آخ زانヱ...ュヱاخ زانュヱ...ا دュیکه شتヤق افتゅدヱ ュ غヤت خヱردヱ ュ چسب دュیکنゅر کش

 چی دارヱ ュاخ...卻زانヱ یبرヱ نیشد...بゅنヱ بش تبゅه...نه خゅک بر سرュ...آقゅ اشیییییییبゅنヱ..ه یبه رヱ نیزانヱ...بنش
ヱ  نیヱ کゅم ゅریچشمヱ بゅز کردュ که سゅم هیچند نヘر  ی...بゅ صداخヱاュیاュ...من مゅمゅنمヱ م چهیدنبゅل یماجュ...ا ی...اگュیم

 به پュゅ دست زد که داد زدュ یکی...دュیرヱ د گهید یヱ چند تゅ دانشجゅ ヱریمヱ ゅヰ سゅت

 ...یززززنیاشتبゅه م ینزن داداش دار یヱاااا-

ردュ چشゅمヱ بゅز ک عیبヤندュ کرد سر یکی ヱヰی...ن؟یخندیم رュیمیمن دارュ م نیریدرد بگ یخنده...ا رینصヘشヱن زدن ز ヱヰی
 ...بゅ تバجゆ گヘتュدュید ゅرヱیکه سゅم

 ...خヱرتمヱنیم ゅدیاان حراست م نیخدا مرگュ بده بزارュ زم-

ュندヱنش ヱب مکتین یر ヱت یヘگ ュجه به حرفヱت 

 ...؟یخヱب-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ یکم

 ...سヱزهی...دستمュ مسヱزهی...گヱنمュ مکنهیاュ هュ درد م چهی...دنبゅلکنهیزانヱ درد م-

 زد ヱ گヘت یکیکヱچ لبخند

 ...گهیکヤمه بگヱ داغヱن شدュ د هیمن تヱ  طیعز-

 کنゅرュ نشست ヱ گヘت ヱヰیکردュ که مゅヰ  یشیا

-ヱبنیسヱ؟یعز ی...خュز 



 کヱشن؟ هیاره بヱゅ خヱبュ...بق-

 به افق کرد ヱ گヘت ینگゅه

 رفتن بچه هゅرヱ نجゅت بدن-

ュヱار ュتヘگ ヱنمヱبه گ ュندヱبヱک 

 شده؟... یچرا چخدا مرگュ بده -

 گヘت یجد یヤیسمتヱ ュ خ برگشت

 کردن آゆ هュ قطه... یپ یپ-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 که خゆヱ بヱدن.... نゅیدرパヱヱヱヱ...ا-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ...ュیینجゅیرفتن بヰشヱن بگن که ا ゅریヱ آقゅ سゅت نیبヱد...آقゅ کゅم یجヱر هیヱاا...چヰره هゅشヱن  دヱنュینم-

 انداختヱ ュ گヘتュ ینگゅه ュین کردیبヱد ヱ نگゅهمヱن م سゅدهیکه ヱا ゅریسゅم به

 ...نیبزن یجュゅ حゅضر نی...اگه تヱنستکنهیخヱنه...بدنュ درد م رュیم رュیگیآژانس م هی...من یکاس بバد نیشمゅهゅ بر-

 بゅزュヱ رヱ گرفت ヱ گヘت ゅری...دست سゅمدهید ゆیآس یヤیشدュ که آخュ در اヱمد...فکر کنュ زانュヱ خ بヤند

 بزنن... ی...مゅヰ خゅنュヱ شمゅ برヱ کاس...به بچه هゅ هュ بگヱ جゅمヱن حゅضرュゅیمنュ بゅهゅت م-

ゅヰشه ا مゅیب ュتヘاست بره که گヱخ ヱ تヘگ 

 ...گهیخヱدュ خヱنه د رュیبرヱ سر کاست من م ゅی...تヱ بュゅیヱ منュ بゅهゅت م یچ یچ-

شدュ تゅ  هریヱ ュ به افق خکرد یبゅ یヱاسه مゅヰ بゅ دهی...بゅ لゆ برچدی...ヱاخ زانュヱ ترکنگیگヘتヱ ュ کشヱندュ سمت پゅرک ینچ
سر  یینکنه با گュیدارュ چرت م ی...ヱایخヱرده عنتر برق ゅی...تヱ رヱحش چュی...فバا تヱ مバده اゅریسゅم گریبه ج ュیبرس

 ヱ سゅدیهヱ ュا ゅری...سゅمسゅدュیکردヱ ヱ ュا یشد که اخ دهیتر کش کュمح بゅز厥...ュヱنشده بゅشュ مغزی ضربه...卻سرュ اヱمده
ュتヘگ ヱ ュهش کردゅه کرد...چپ چپ نگゅنگ ュヰب 

سرュ زانヱ ュヱ مゅتحتゅنュ  ریاخه؟...خ یکنی...بゅ سرعت نヱر حرکت میبری...مجرヱヱヱح میبریکه نم یریبرادر اس-
 خرابه...

ヱا سرش ヱ ن دادヱل نیتکヱ راه رفت ュヱه ارバم یدف ヱن منゅدیکشیهمچن匣...دゅگش ュنی هヱدتヱدرد م نخ ュゅهゅل  کردیپゅح
 هュ نشست ヱ گヘت ゅریجゅن سヱار شدュ که دヱبゅرع زانュヱ سヱخت...سゅم گریبه ج ュیدیرس ینداشتュ راه برヱ...ュقت

 ...ュیبバد بر ュیبخر زیم زیدارヱخゅنه چ ュیاヱل بر-

 ヱヰیبه  کردュمی نگゅهش ヱحشت ヱ بヰت ب卻...ゅبخره از دارヱخゅنه خヱادیم یچ نای...卻خヱد خدا ゅی...卻جد سゅدات ゅی
 خヱدشュ چشゅشヱ گشゅد کرد ヱ تند تند گヘت

 بヱد... لیمرده شヱر ذهن منحرفت رヱ ببرن...منظヱرュ بゅند ヱ پمゅد ヱ گゅز استر ی...نه...نه به خدا...اヱن نه...ایヱاااااا-

ゅم مطمئن ュاز خنده...داشت ュلت هゅاز خج ュد...هヱسرخ سرخ ب ュرتヱکیصヱیپュرت م ی...هدヱق ヱقه مヰیقュرسداد ゅب دنی...ت ゅ
ヱنه چدارゅه یزیخ ヱ ュتヘخند ینگ ゆمثه اس ュدل ヱیتュقتدヱ...م یゅریسゅ دهیپゅ  آزاد ヱدمヱنه خゅخヱدار ヱرفت ت ヱ شد

خدا چقدر  ヱاااای....飭عرررررر...飭飭飭شヱバرュیمن چقدر ب ی....ヱادュیخندیهゅ قゅه قゅه م ヱایکردュ...مثه ه
...ュمنحرف 



 رヱ کیヱ پاست نیشدュ...نشست تヱ مゅش رهیجمع کردヱ ュ پヱکر به افق خ شمヱین ゅدیداره م ゅریسゅم دュیمردュ...تゅ د اخ
..انقدر .نتュیتゅ نب شهیگذاشت رヱ پュゅ...دヱبゅره خندュ گرفت...انگشتمヱ گذاشتュ تヱ دهنمヱ ヱ صヱرتمヱ برگدヱندュ سمت ش

 مヱنده بヱد... شبه خヱنه بدبخت فقط استخヱن ュیانگشتمヱ گゅز گرفتュ تゅ برس

بヰش  یشدヱ ュ رفتュ سمت آسゅنسヱر که همヱن مヱقع تヘヤنュ زنگ خヱرد...نگゅه ゅدهیヱ اヱخ پدヱبゅره بゅ آخ  ュیدیرس یヱقت
 جヱاゆ دادュ عیبヱد...سر یانداختュ...دل

 ...یجゅنュ دل-

 ن؟یسヱ یخヱب-

 بゅا... رュیدارュ م نگュیاره بヱゅ...تヱ پゅرک-

 ...ゅدیخゆ...مراقゆ خヱدت بゅش...اان استゅد م ヤهیخ-

-ヱش...بヱゅیب ヱیب漂 
 خدافظ...-

 پゅره شده بヱد... کهیت هیبه شヱヤارュ کردュ...زانュヱ  یدادュ...نگゅه هیاسゅنسヱر تک ヱاریرヱ قطع کردヱ ュ به د تヘヤن

 گヘت ゅریبゅا خヱاستュ سمت خヱنه برュ که سゅم ュیدیرس یヱقت

 ...دヱنュیرヱ م لیヱسゅ یخヱنه مゅ...اヱنجゅ جゅ ゅیب-

ヱن... سرمヱنشヱسمت خ ュن رفتヱلنگ زن ヱ ュن دادヱتک 

 گヘت ゅریابرュヱ رヱ بゅا انداختュ که سゅم هیخヱنه  یزیتم دنیتヱ بゅ د ュیرفت یヱقت

 آبゅد... ュیرヱ کن یتゅ اشغゅل دヱن ュیدست به دست هュ داد شゆیتバجゆ نکن د-

ヱمヱزゅب ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

 併匣داヱر یخسته نبゅش-

ュنヱب ا...ュتکرار کرد که کف کرد ヱر منゅریکヱバش ゅهヱزゅر ییچه بゅخヱفتت یداره...عنتر سヱک...ヱشゅبشه...بغ ک...رگ ュرد
 ننه مゅتحتゅنュ...بゅ حرص بヤند گヘتュ یهヱدمヱ انداختュ رヱ مبل که آخュ رفت هヱا...ヱا

 بزنヱ ...ュندیبرュ پ دی...بゅینینب ریخ یالヰ یا-

 از اشپزخヱنه نگュゅ کرد ヱ گヘت ゅریسゅم

 شده؟ یچ-

 گヘتュ یکردヱ ュ حرص نگゅهش

 بزنヱ ...ュندیپ چهیبرュ دنبゅل خヱاュیم-

ゅاااا چ ریصدا زد ز بヱ...هیخنده ヱعض ュنヱا...ゆس پ یخヱمゅندیاز بدنه...نヱ زنن؟ینمュشک بچヱنزنن به پ ゆخ...匣 
 به شヱヤارュ کرد ヱ متヘکر گヘت یپュゅ نشست ヱ نگゅه نییپゅ ینیس هیبゅ  ゅریسゅم

-ヱنیس 

 هن-

 یبکن یکゅر هی دیادゆ.. بゅ یب-



 کゅریچ-

 ...یゅریشヱヤارت رヱ در ب-

ゅغیج ب ュتヘگ 

 ؟یچچچچچ-

 به خヱدش اヱمد ヱ گヘت عیچشゅش چپ شد...سر بدبخت

 زهر خر کره مゅر...-

 داده گヘت یسヱت دینگゅهش کردュ که فヰم پヱکر

-ヱا...رゅارا یخبヱヤشده...ش ュت زخヱا تنگ... یزانゅشゅکه م ュه ゅهゅشم 

ゅب ュتヘغر غر گ 

 تنگه... یمゅل ک یヰヘمیم ینگゅ به شヱヤار خヱدت بنداز-

 به شヱヤارش کرد ヱ بゅ خنده گヘت ینگゅه

 ...ゅرهیتنگゅ رヱ در م یادا ستیمゅل من تنگ ن-

ゅزم ب ヱشد ر ヱلヱ دشヱکه خ ュهش کردゅنگ ゆجバمنیتゅس ヱدهنت ゆری...اゅ飭飭飭...ربیヱバک بر سر...چقدر ب ششゅیخ 
 گヘتヱ ュ کردュ جمع خندم飭...ヱبشر نیا تهیترب

 کنュ... کゅری...جゅا چتیترب یب-

ュنヱاشی اヱ اشیヱ تヘگ ヱ جمع کرد ヱخنده ش ر 

 ...یرヱ بدュ بپヱش ゅکヱید یاز شヱヤارک هゅ یکی ュیبر ゅیب-

 نیازیاان د نی...اヱمدیدکヱر اتベゅ چشュゅ داشت در م دنیاتベゅ شد که بゅ د هیبゅا انداختヱ ュ دنبゅلش رفتヱ...ュارد  یا شヱنه
کゅغذ بヱد... ییطا-ای قヱヰه که اتベゅ ست کا...匣گュمی خ匣...ゆننکنی فکرشュ اصا...匣...امکゅن ندارهده؟یپسر ب هی
...تخت یヱ کمد چヱب زی...میفرش قヱヰه ا هی نیداشتن...کف زم یکه راه راه قヱヰه ا ییطا یهゅ یヱارید

 چرا انقدر نゅزه... نجゅی..اییی..ヱヱییطا

ュهゅم نگゅریبه سゅ ヱد که داشت تゅم یافت ヱرゅه ヱبه د هی..تکگشتیکش ュاریدادヱ ュتヘگ ヱ ベゅات 

 بدヱ... کنهی...پュゅ درد مゅریسゅم-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین ヱヰی

 ...کردممュداشیپ-

اヱن تصヱر کردュ که خندュ گرفت...شヱヤار  یرヱ تゅ ヱکヱید دنشیدستش نگゅه کردュ...بゅ د یرفتヱ ュ به شヱヤارک تヱ جヱヤتر
ゅش گل هヱز که رヱن دゅمゅیم ュتヘگ ヱ ュخنده زا دستش گرفت ゅقرمز داشت...ب 

 پヱشه؟یم نヱیا ゅکヱید ییخدا-

ュنヱت دیخند اヘگ ヱ 

 شهیکه لنگشヱ داره هم ゅریسゅت ی...ヱلュیکنیاگه مゅش کنه بدجヱر شヱژه اش م دヱنهیبゅر هュ پゅش نکرده...چヱن م هی یحت-
 پゅشه...

 ヱ گヘتュ دュی...دヱبゅره خندゅریسゅت یبヱد افتゅدュ...شヱヤارک گヤگヤ ضیمر یاヱن شゆ که دل ゅدی



 بゅ اヱن شヱヤارکه... دمشیشゆ د هیاره... یヱا-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...یکن مشیتنظ یتヱنی...دヱر کمرش هュ بند داره مرヱنیب ゅیب ینتظرتュ...عヱض کردم رヱنیمن ب-

ュヱبره ب ار ュمنتظر شد ヱ ュنیتشکر کردヱرفت بر ゅنی...تヱاخ  ر...ュردヱدرش ا ュヱار ヱ ュز کردゅب ヱارمヱヤدکمه ش
 ヱاسه خヱدュ سヱخت...دستュ که بدتر شده حتمゅ... گرュیسヱختュ...لبمヱ گゅز گرفتヱ ュ به زخمュ نگゅه کردュ که ج

ヱد ...تゅ سベゅ پュゅ اヱمده بشدیپゅچش جゅ م هیرヱ پュゅ کردヱ ュ بندشヱ محکュ کردュ...گشゅد گشゅد بヱد براュ...دヱتゅ پュゅ تヱ  شヱヤارک
صヱرتュ چشュゅ گشゅد شد...گヘتュ  یزخュ رヱ دنیکردュ...اヱヱヱف چه مکش مرگ مゅ شدュ...بゅ د نهیآ یبه خヱدュ تヱ ی...نگゅه

 یزاد یآدم زیچ هی رشیخヱبه ز شی...مゅنتュヱ رヱ در اヱردュ...اخستین دیتヱ د ゅدی...خゆヱ شد زیییهゅااا...ヱ سヱزهیم
مبل  یسرشヱ به پشت ゅری...سゅمرヱنیヱ رفتュ ب دュیبه مヱهュゅ کش یتنュ بヱد...دست دیسヘ یگشゅد ヱ مバمヱل شرتیت هیتنمه...

 فکر بヱد...بゅ خنده سمتش رفتヱ ュ گヘتュ یداده بヱد ヱ تヱ کهیت

 �اヱمد پتヱنیخヱشت-
 خنده...خヱدمュ بゅ خنده چشュ غره رفتヱ ュ گヘتュ ریبュヰ افتゅد ヱ زد ز نگゅهش

 شدュ... یممヱش نینخند به ا-

دست  رهیمゅدرت بم یگヘتممュ...الヰ نیدددددیدیبه دستュ کردュ د یبه مبل کرد...رヱش نشستヱ ュ نگゅه یا اشゅره
 تヱ مゅدر... یمظヱヤم...چقد چゅرهیب

ゅم بゅره سゅبヱریقرار گرفتن دゅ ヱヤیج ...ュهش کردゅنگ ュゅپ 

 رヱ برداشت ヱ گヘت نیبتゅد

 ...سヱزهیکュ م هی-

ゅب ...ュن دادヱد هیاسترس سر تکゅبت ュس پنبه ر نیکヱختیر ヱر ヱمゅرد...دستヱا ュヱسمت زان ヱی ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュرتヱص 

 سヱختュ... یヱااا-

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ ゆجバت 

-ヱ؟یخل شد نیس...ュز نزدヱمن که هن... 

 انگشتュゅ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ نیب از

 مヱقع عمل گゅف ندュ... شュی...از اان دارュ امゅده مگهید سヱزهی...خゆ میزنیبゅاخره که م-

ヱت دهنشヘگ ヱ جمع کرد 

 匣یبه کゅرت ادامه بده...مヱفق بゅش-
 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 併勠نگگگیتیفゅااا-

ヱشヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 هゅ... یتヱ مبحث کره ا یرفت-

ヱمゅهヱچ ابر ヱ ュا انداختゅد یزیب ゅب...ュتヘم دنینگ ヱヤمدیپنبه که جヱ قتヱ...ュرت دادヱق ヱدهنم ゆدیچسب یتند تند آ  ュゅبه پ
تュ نشس یکه...منュ عゅد سヱزهی...اヱنقدر نمنی...خبゅا تヱ هュ سヱششیمشغヱل شد...ا تیاهم یب ゅریزدュ که سゅم غیدヱبゅره ج



...ュهش کردゅنگ ヱهی ヱد رゅیپم  ゅزد که ب ュゅحسپ ゅپ ヱسرم...ュکرد パش داゅه  نییانگشتゅنگ ュゅبه دست ヱ ュانداخت
 تمュヱ شد سرمヱ بゅا اヱردヱ ュ گヘتュ ی...ヱقتدیچیگذاشت ヱ دヱرش رヱ بゅند پ لیپمゅد رヱ زد گゅز استر یکردヱ...ュقت

 ...یمرس-

 زد ヱ گヘت یچشمک

 ...نュیدستتヱ بب-

 کرد ヱ گヘت یزیپヱヤヰ نشستヱ ュ دستمヱ نشヱنش دادュ...اخュ ر به

 که جゅش نمヱنه... یپمゅده رヱ بزن نیا دیخヱدت رヱ هゅ...بゅ یداغヱن کرد یزد-

ュیخند اردュد ュتヘگ ヱ 

 ...یسゅم یمثه دکترا شد-

 ヱ گヘت کردュیزد که داشتュ غش م یچشمک

 بゅبュゅ دکتره...-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ؟یبヱゅ...دکتر چ ヱلیجヱن مゅ؟...ا-

 گヘت دادیدستمヱ انجュゅ م یطヱر که کゅرا همヱن

-...ゆヤجراح ق 

 بゅز تر کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-ゅه مヱل... یاゅحゅد...چه بゅگ 

 بヤند شد ヱ گヘت دیدستュ رヱ هュ بゅند ینگヘت...ヱقت یزیヱ چ دیخند

 بخヱاゆ... ریبگ دュیم نیکヱدئ هی...بヰت یاان بدنت هنヱز داغه استخヱن درد ندار-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 کن... دارュیبچه هゅ اヱمدن ب-

ヱنه رفت...چند دق سرشヱبه سمت آشپزخ ヱ ن دادヱقهیتک  ゅد بバانیل هیبヱ  قرص ヱ ュمد...از دستش گرفتヱقرص ا ヱ ゆآ
ヱر ヱسرم...ュردヱخ ヱیر ヱت ヱ ュسن مبل گذاشتヱم یکゅس...ュجمع شد ュدヱریخゅ  ゅهیب ヱر ヱر ヱمد...پتヱا ヱیپت  ュمن انداخت

 ヱ گヘت

 ...دュیخヱاゆ...منュ کゅرامヱ انجュゅ مب-

 کردヱ ュ به خヱاゆ رفتュ... یارヱم تشکر

ゅب یصدا ب ゆاヱاز خ ゅداریبچه ه ...ュد هیشد ゅکه ب ュز کردゅب ヱنهید نیا دنیچشممヱヱ س ゅخیه  ヱ رヱبه د...ュنشست ュゅسر ج
ヱن رヱهمش...ュه کردゅنگ ュرヱحرف م ی ヱ دنヱنشسته ب ゅابزدنیمبل هヱن خヱسطشヱ ュدل دهی...من...ュدヱد یب ゅمن  دنیب

 بヤند شد ヱ اヱمد طرفمヱ گヘت عیسر

 کنه؟ی...بدنت درد نمن؟یسヱ یخヱب-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 نه گشنمه...-



 گヘت یدفバه مゅه نیا

- ヱشゅییپゅ یبرュ یپヱفر... تزاتヱکرゅم ヱت ュگذاشت 

ヱمヱابر ュتヘز کرد که گゅب ヱفر رヱکرゅدر م...ュلش رفتゅدنب ヱ ュا انداختゅب 

 شمゅهゅ؟ نیاヱمد یک-

 فکر کرد ヱ گヘت یکم

 تヱ مゅکرヱفر... ュینزاشتن...مゅ هュ غذاتヱ گذاشت ゅریヱ سゅم یکه دل ュیکن دارتیب ュی...خヱاستشهیم یسゅعت هی-

چゅヰر ...نیسヱر یبゅبヱ...ュゅا یمゅمゅنヱ...ュا یدلヱ ュاسه خヱنه تنگ شده بヱد...ヱا دای...شدュیدادュ به صندل هیکردヱ ュ تک تشکر
ュحرف نزد ュنゅمゅم ゅزه بヱی...دقرゅم ق ベد ュیداشتュفکردヱه ی...پゅبه م ヱر ヱ ュنیزم رهیکه خ نیکرد ュتヘد گヱب 

 ...؟ゅنتید یچه خبر؟...اقゅ یمゅه-

ヱت سرشヘگ ヱ اゅرد بヱا 

 رヱ گرفتن...بدヱن من...اتベゅ منュ کردن ヱاسه بچه.. شヱنیعرヱس-

 نگゅهش کردュ که گヘت یپرسش

 خゅنュヱ زنگ زد بュヰ گヘت... نتیز-

ヱز سرم...ュن دادヱنتیتک ヱت ュヱنゅر م یخゅن کヱنشヱکردیخ... 

ュヱنゅب خヱد فقط ا یخヱدهنش خ نیا رادشیب ヱت ヱد که آلヱردینم سیبヱم یهمچ عی...سرخ ヱهیکف دست بق زاشتیر... 

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ...ینبゅش...تヱ مゅهゅرヱ دار یچیاصا نگران ه-

 هュ لبخند زد ヱ گヘت اヱن

-...ュدヱکرده ب ベکه د ュنداشت ヱرゅهゅاگه شم 

من  ای...匏شد یچشュゅ قヤب دنشی...بゅ درヱنیرヱ اヱرد ب تزایسヱت مゅکرヱفر گュ شد...درشヱ بゅز کرد ヱ پ یاュ تヱ خدانکنه
 تزاینگゅهュ به پ دنیبゅ د نمゅهی...匏یا یبヱヤر یراپنی چع جヱن...匏من مکیتヱ ش یبر یخヱایکه م ゅی...بیبه فدات نヘس

 ヱ گヘت دیخند

 ...کمتهیکه دست ヱ پゅت تヱ ش نیتヱ سヱ یریدرد نگ یا-

ヱا بر ヱمثه قحط یگمش ヱ ュرش کردゅردن...چه کش ینثヱخ ュع کردヱشر ゅدیم یزده هゅ ف جヱヱヱا...ゆکش  گریامص
...ヱمدنت رヱا 

ذاュ غ ヱقتی...�شヱバریخヱرد ب تزامヱیاز پ کهیت هیاヱمد ヱ  ییطヱر بゅ قربヱن صدقه خヱردمش که البته دا تیهم خاصه
 ュشست ヱشد ظرفش ر ュヱبتم ュرفت ヱنیヱمرゅد نی...ک ゅیبュت دنヘگ 

 ...ュیکن یبゅز نییپゅ نیا نینیبش نیゅیهュ اヱمد...ب مヱنیخゆ هشتم-

 ابرュヱ رヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ هی

 شده؟ یچ-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین ゅکヱید

 ...ュیکن یبゅز قتیجرئت حق یخヱایم-



 زیم یاز رゅ ヱری...سゅمکردュینگゅهشヱن م ثی...بゅ همヱن لبخند خبゅریسゅت شیپ نیینشستュ پゅ عیشد ヱ سر ثیاュ خب چヰره
 کنترل رヱ برداشت ヱ گذاشت ヱسط ヱ گヘت

 ...کنュیخゆ من اヱل شرヱع م-

ヱدستش ヱند... یرヱچرخ ヱ کنترل گذاشت 

 ヘتمثه خヱدュ گ ثیخب ゅکヱیرヱ نگゅه کرد که د ゅیپヱکر د ゅری...سゅتゅکヱی...تヰش به دゅری...سرش به سゅتسゅدیヱ ヱا دیچرخ

 ...قتیحق ゅیجرئت -

 گヘت یعゅد یヤیخ ゅریسゅت

 ...قتیحق-

 ヱ گヘت دیفکر کرد ヱ بゅدش خヱاب یکم ゅکヱید

- ゆنداشت هیامص ュست دخترヱبد ید ヱل ュیکه بگ匣 
ュت برگشتゅریسمت سゅ ュتヘگ ヱ 

 بヱ ...ヱゅلیدراکヱا؟...ا ینゅمヱس نداشت-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 مュ ...ゅیهست یمヱجヱد نیهمچ هی-

ヱمゅزیر چشم ュتヘبه پسرا گ ヱر ヱ ュکرد 

 ؟یشمゅهゅ چ-

 گヘت عیسر نیکゅم

 ...دیطヱل نکش مヱنیدヱست شتریداشتュ که دヱرヱز هュ ب دヱنهیمن فقط -

 گヘت ゅلیخیهュ ب ゅکヱید

 ヱقت داشتュ برュ دنبゅل دヱست دختر...جゅست درس... یمن ک-

ュم برگشتゅر یسمت س ヱنهیزبیゅت نヘکه گ ュهش کردゅنگ 

 ...یدヱنیمنヱ م ゅنینگゅه نکن تヱ که خヱدت جر یبゅبゅ اヱنطヱر-

 طヱر گヘتュ همヱن

 قبل اヱن...-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 داشته بゅشه دヱست بشュ... لیبیمتر س شیدختر که ش هیانقدر خر نبヱدュ بゅ  گهید-

 تند گヘت ییヱ دا ュیدخترا بゅ اخュ نگゅهش کرد همه

 ...دنیヱ نرس زننیهュ له له م ヤشیبیفバا که پسرا ヱاسه همヱن بゅ س-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...یآبج یدار ヱلیا-

 دستشヱ بゅا اヱرد ヱ گヘت نیمゅه



 ...چヱنشیبپ ゅریخゆ حゅا...سゅت ヤهیخ-

 یدل ヰヱیبگه  یزیچ ゅریسゅم نکهی...قبل از ایسرش به دل دیرس ゅری...تヰش به سゅمسゅدیتヱ ゅا دیطヱر چرخ نی...همچヱندیپ
 گヘت

 کゅاااات-

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ؟یدل هیفゅزت چ قゅیاان دق-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 بکنュ... یکゅت هیاان اヱضゅع خヱبه  دュیکゅت نکردュ...د یدヱ رヱزه بゅ کس-

 匣✌به کゅرت ادامه بده-

 بゅ خنده گヘت ゅری...سゅمゅریسمت سゅم ュیبرگشت

 ...قتیحق ゅیجرئت -

 فکر کرد ヱ گヘت یکم یدل

 جرئت...-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...یدل یدار ییفدا-

ュنヱین اヱت ششヘگ ヱ ز کردゅب 

 چゅکرュ داداششش...-

 فکر کرد ヱ گヘت یکم ゅریسゅم

 بゅشه... نゅیشュゅ امشゆ بゅ دل هینظرتヱن چ گュیم-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 اان جرئت بヱد؟ نیا-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 هست که... یکゅر هیبゅاخره -

 ヱ گヘت دیخند یدل

 ...کنュیخゆ بゅشه من درست م ヤهیخ-

 گヘت نهیکرد ヱ دست به س یاخم ゅریسゅت

 ...کنュیگنゅه داره غذا درست کنه...منュ کمکش م ییتنゅヰ نゅیدل-

 بゅز کرد که بゅ اخュ گヘتュ ششヱین یدل

 ...ゅ匣یدینخند یدیخند-

 رفت...سمتヱ ュ دهنمヱ گ دیبرد ヱ پر یپ دュیپヤ تیبゅز کردヱ ュ خヱاستュ حرف بزنュ که به ن شمヱین عیکه بست..سر ششヱین



 یهゅ ه ヱヱنهیمثه د ゅریبヱد ヱ دستش رヱ دهن من...سゅت ゅریسゅت یپゅ یرヱ ی...آرنج دلکردنیبゅ تバجゆ نگゅهمヱن م همه
 ...همヱن طヱر گヘتュمردュیکه داشتュ از خنده م کردیم یآ یاヱف اヱف ヱ آ

 له شد... ゅریسゅت-

 بゅ اخュ گヘت یدل

 ...مثه آدュ حرف بزن...ヰヘمュینم یگیم یچ-

ュمن ュتヘند گヤا بヱمثه اسک 

 له شد... ゅریسゅت گュی_م

 گヘت یبゅ کافگ ی...دلشدیهュヱ اヱهュヱ م یه یヱل

-ヱز نیسゅریدر ن یمسخره بゅ چ ヱگهید یگیم یبگ... 

بゅ خنده نگゅهمヱن  هیبゅ اخヱ ュ بق ゅریبرداشته شد ヱ سゅت یدست دل دュید ヱヰیخヱاستュ بヤند تر بگュ که  دヱبゅره
 ...ابرヱمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュکردنیم

-ヱت...ゅهゅنه شمヱا... چتヱچته دراک 

 دستش بヱد رヱ بゅا اヱرد ヱ تکヱنش داد ヱ گヘت یکه تヱ یدل مچ

 رヱ دهنت بヱد خنگ خدا... نیا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ...匣نゅمヱس؟...اعع-

 شده گヘتュ دهینگゅه کردヱ ュ بゅ چشمک ヱ حرヱف کش یدل به

 ککککヤヤヤک... یا-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین یدل

 ...کنュیخヱدمュ فゅزمヱن رヱ درک نم-

ュین منヱشم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 

 勠یآر-
 گヘت یانگشت شصت ヱ کヱشヱلヱ اش رヱ دヱ ヱر سرش گذاشت ヱ بゅ بدبخت ゅریسゅت

 ...نیریقربヱن صدقه هュ م ゅی نیکنیکゅت م نیدار ゅی...دヱنュیヱاقゅバ راز خヤقت شمゅ دヱتゅ رヱ نم-

 شدヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 表افتゅد؟...匣دراد چشゅت جف تゅ...�دراکヱا نببی...匣هه-
ゆت آヘگ ヱ رت دادヱق ヱدهنش 

 卻بع..بヤバه...-
 ...کایآ بゅر-



ュم هیسمت بق برگشتゅریکه سゅ به مبل تک ヱد...د هیسرشヱیداده بヱکゅ اریمسخ شده به دヱ ه مゅمکردینگゅگل دا نی...ک ゅشت ب
ゅر م یهヱ هرفتیفرشゅدا نی...م ヱر داشتن ف ییゅانگ ュیهュヤ ه دنیدیم ゅنیبゅن م جヱهمゅکردنینگ ゅییصدا دنید...پسرا ت 

 کرد ヱ گヘت یپヱف ゅریحヱاسشヱن جمع شد به مゅ...سゅم ゅدیازمヱن نم

 تمュヱ شد؟-

ヱکه  سرم ュن دادヱیتکヱヰ مゅریسゅ که ن رهیخ ュن دادヱتک ヱسرم ヱ ュا انداختゅب ヱمヱابر...ュゅچش ヱیشد تヱگ شش ヱ ز کردゅتبヘ 

 ...کنهیداره بュヰ نگゅه م نیحس کردュ تヱ مدرسه اヱ ュ سヱر ヱヰی-

 هュ تヱ چشمュゅ نگゅه کرد ヱ گヘت ゅریسゅت

 ...ریبخ ゅدشینچ...-

 گヘتュ متヘکر

 ؟یبヱد نیヱ سヱر ゅریمگه تヱ هュ بゅ سゅم-

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت پヱکر

 ...ュ匣یکاس بヱد هیکه تヱ  دیببخش-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

-パヱヱヱヱدر厰...مگه ヱت ュه ゅای بゅ؟یرفتیمدرسه م ن.. 

ゅهمه زدن ز نیا ب ュهیخنده...چ ریحرف ゆخ匣...تیゅرسゅ تヘخنده گ ゅب 

 ...ュ؟یریسن دانشگゅه م هیچرا بゅ هュ تゅ  ヱریکه من ヱ سゅم یدیفュヰ نرس نیتヱ هنヱز به ا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...匣نچ...اصن فکر نکردュ بヰش-

 匣گهید ュیدヱقヱヤ ا ゅری...من ヱ سゅمیخسته نبゅش-
ゅمرگ ب ベヱیذ ヱヱヱヱ...ュن کردヱهشゅت نگヰب ヱی...اییییゅش نヱان؟...چقد مم ヱヤقヱد厥...پریュد  ュگرفت ヱگردنش ر ヱ سمتش

ュتヘگ ヱ 

 勠نュیبب کیدヱقヱヤ رヱ از نزد هیارزヱ داشتュ  یاز بچگ شهیهم یヱاااا-
ゅقت بヱ ヱ ュه کردゅرش نگヰاب دایپ یبیعج زیچ یدقت به چヱخ ュدゅب ュر...دل دینکردゅکن ュرفت ヱغره ا ی ュرف یچش ュヰت که ب

 بゅ خنده گヘت ゅریادا در اヱردヱ ュ بغ کرده نشستュ...سゅم

 ...د؟یخゆ چرا بゅدت خヱاب-

ゅب ュتヘغر غر گ 

 نداشت... یبیعج زیچ چیه-

 ヱ گヘت دیخند

 خゆ.. گهیهمه د هیچヰره هゅمヱن شب-

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ...نュیسヱر هی...خゆ منュ شب؟یヱفتیم نیسヱر ゅدی یکنیبه من نگゅه م یاان خヱدت نگヘت-



 شد ヱ گヘت نهیبه س دست

-ュنع شدゅمن که ق匣 
 ヱ گヘت دیبه پゅش کش یدست یدل

 براتヱن شュゅ درست کنュ نیبخر زیم زیچ نیبر نیپゅش-

 بヤند شد ヱ گヘت ゅریسゅت

 ...ュیریگیبه خヱدュ بگヱ برات م-

ヱ  دی...خنددیترسیبه من نگゅه کرد....خندュ گرفت...انگゅر ヱاقゅバ م یヱاشکیبست ヱ  عیسر یبゅز کرد ヱل ششヱیدヱبゅره ن یدل
ュتヘگ ヱ ュچشمک زد 

 飭❤زュی...بخند عزゅلیخیب یبゅبゅ دل-

مشغヱل صحبت شد...مゅ  یگرヱه یکنゅر ヱ هر ک ュیهممヱن رفت ヱヰیبゅحゅل  یヤیヱ رفت تヱ آشپزخヱنه...خ دیخند دヱبゅره
 ュヤی...نشسته بヱد داشت فزدیحرف نم ゅدیبヱد ヱ ز زیکا اجتمゅع گر نیطرف...البته کゅم هیطرف...پسرا هュ  هیدخترا 

 ...ュیزدیحرف م ュی...مゅ دخترا هュ داشتدیدیم

ゅنیه بゅبه دا ج ヱییر ュتヘگ 

 匏خنک شمゅل هヱای...匏جنگل...ゅ匏ی...دریییヱا-
 ヱ گヘت دیخند نیمゅه

 انقدر ذベヱ نکن... یヱفتیاان پس م-

ヱمゅدست ヱヤیج ュتヘگ ヱ ュردヱا ュدهن 

 ...厥نرفتゅ ュیچند ヱقته در یدヱنی...مشهیمگه م یヱا-

 بゅ حرص گヘت ییدا

 ...ششیسمヱゅر رヱ تحمل کنュ...ا دیرヱ بگヱ بゅ چゅرهیمن ب گذرهیبه تヱ خヱش م-

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ゅ匏دری به ر匏...ヱاشیュ ヱیریم ュیهゅ...دار ینکرد یغヤط کرد-
 بヤند گヘتヱヰ ュی

 匏زممュیبرامヱن نگه داره عز گرتヱجی خدا...匏به به-
 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱیبゅ تバجゆ نگゅهمヱن کردن که ن پسرا

 勠عشقュ برات قヤمبه شد...تصدベ برات در ヱکردヱヰ ュی-
 ヱ گヘت دیخند ゅکヱید

 ...یتヱ رヱ برامヱن نگه داره که لنگه ندار گریخدا ج-

 بسته شد شュین ゅریتゅ ته بゅز کردュ که بゅ حرف سゅم شمヱین

 匣یالبته تヱ خل ヱض-
ゅت بヘگ ヱ رت دادヱق ヱدهنش ゆکه آ ュهش کردゅنگ ュخش 



-ヱدستش ュب ییمن بر ヱیュゅ... 

ュه خند ヱ دヱم یگرفته ب ュیاخュند شد بره که  کردヤب...ュن ندヱیکه نشヱヰ ュتヘدست به کمر گ ヱ ュند شدヤب 

 ...匣من خل ヱضュバ؟...مممممن؟...اره؟-

 خゅرヱند ヱ گヘت شヱیشヱنیپ

 ...یزنیهュ م شیکュ ش هی کنュیحゅا که فکر م-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュل گربه کردヱمثه پنج 

 ....یگヘت یبگヱ چ گهیبゅر د هی یجرئت دار-

 دستュ فرار کرد ヱ همヱن طヱر گヘت ریز از

 تヱ کا مخت رد داده...-

ヱیدュیسمتش که  دヱヰ سر ヱ ختヱس ュゅم عیپゅس...ュرینشستゅ لش ن دیکه دゅیدنبュب ست ヱنیاز راهرヱد ر ゅب ヱ مدヱیاュرجهیش دن 
 زد سمتヱ ュ گヘت

 شد؟... یچ-

ゅنه ب یصداش دل بヱنیاز آشپزخヱدخ ر ヱ مدヱپس یا ヱ ゅنج یهヱمدن اヱل اゅاز ح ゅدیه ゅارک د دنی...بヱヤیشヱکゅ  زヱکه هن
ュتヘگ ゆجバت ゅد بヱب ュゅپ 

 لبゅسゅ هنヱز تنمه که... نیヱاااا...ا-

 گヘت ゅکヱید

-ゅمگه ب ゆض م دیخヱشده؟یع 

 گヘتュ کردュیطヱر که کمرمヱ صゅف م همヱن

 ...نینشヱن نداد یعکس الバمヤ چیاخه شمゅهゅ ه-

 ヱ گヘت دیخند ゅلیخیب نیکゅم

 شد برامヱن... ی...بバدش عゅدュیدیخند یحسゅب ュیاヱمداز در که -

 گヘت یعصب یدل

 شد؟ یحرفゅس؟...پゅت چ نیحゅا ヱقت ا-

ュゅچش ュتヘگ ヱ د شدゅگش 

 ...سヱزززهیخゅک بر سرュ م یヱا-

 زدヱ ュ گヘتュ یکیکヱچ غیج یبゅند خヱن دنیکنゅرュ نشست ヱ شヱヤارکヱ داد بゅا...بゅ د ゅریسゅم

-ゅااان...کجゅاااامゅیکه دخترت ب ییم ヱن شششد....خ 

 چپ چپ نگゅهュ کرد ヱ گヘت ゅریسゅم

-ヤز یدختر انقدر کゅریدر ن یبゅ بر ヱشゅیپュ ...ره برات ببندمشゅبヱد 

 گヘتヱ ュ کرد厥 ュ نیا هیشب ゅفمヱیق

 ...شده تمュヱ پュゅ خヱن نکنه...厥تکヱنش بدュ تヱنュنمی...厥نه یヱااا-



 تヱゅヘت گヘت یب ゅریکه سゅم دュیکش یغیزانヱ ュヱ گردنヱ ュ بヤدュ کرد...ج ریدستشヱ انداخت ز ヱヰیکرد ヱ  یپヱف

 نترس خヱن پゅهゅت تمュヱ نشده...-

 خطゆゅ به بچه هゅ گヘت رفتیطヱر که سمت اتゅقゅ م همヱن

 اتベゅ من... ゅرهیاپن رヱ ب یرヱ کیاヱن پاست یکی -

ュد به س دهیچسب سرヱر گردنش پ نهیبヱد ヱمゅدست...ュدヱکرده ب パک م دهیچیاش...داヤتند تند پ ヱ ュدヱیبュدهنم زد ゆآ ヱ ヱ
 ...کردュیغش م ヱمدュینم نییاگه پゅ قゅی...دقدادュیقヱرت م

که جュヱヤ بヱد...چشゅشヱ بسته بヱد ヱ مヱهゅش رゅ  ヱریکه خヱرد به صヱرت سゅم دュیکش ینرュ پヱف یجゅ هیگذاشتュ رヱ  یヱقت
 ...匣کردュیهゅ هنヱز فヱت م ヱヱنهیهヱا بヱد...منュ مثه د

 اヱمد تヱ...رヱ به مゅ گヘت کیبゅ همヱن پاست یانداختュ...در بゅز شد ヱ دل نییヱ سرمヱ پゅ دュیکش یاز خل بゅز دست

 ...نیصداュ کن نیخヱاست یزیمن تヱ آشپزخヱنه اュ...چ-

 شヱヤارکュ رヱ دヱبゅره بゅا زد ヱ بゅند رヱ بゅز کرد... ゅریرفت سゅم یدل یزدヱ ュ سرمヱ تکヱن دادヱ...ュقت ییکヱچヱلヱ لبخند

 ゅرگヘتیکردヱ ュ چشゅمヱ جمع کردュ...سゅم یرヱ برداشت اخ لیگゅز استر یヱقت

 درد داره؟-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...شتری...از ظヰر هュ بسヱزهیم یヤیخ-

 گヘت زدیم نیطヱر که داشت پنبه رヱ به بتゅد همヱن

-ゅر دینبヱنطヱیم یاヱز شد...یدییدゅزخمت ب... 

 نگヘتュ...پسره پرヱ...حゅا خヱبه خヱدش بゅعثش بヱده هゅ... یزیکردヱ ュ چ یشیا

ゅدنید ب ヱد یپنبه تゅبت ヱ نیدستش ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم ゆش آヱر 

 ゅ...卻رررریسゅم-
-ュヱه� 
 卻من یبه پゅ یکه اヱنヱ بزن یخヱاینم-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...匣چرا-

 卻...تヱرヱخدااااسسヱزهینه...م یヱاااا-
 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 �کنュ... کゅریچ گهید سヱزهیخゆ م-
...پسره گヘتنمی داشتュ اه匣...ゅداشت خره...هゅاا ربطی چه...�بری اヱمد دلت چطヱر...�احسゅس یپسره ب یا
 卞�دختره هی...چه ヱضع احسゅس کردن حゅل شヱバریب

ゅت دنید بヘگ ュهゅنگ 

 ..شهیکュ خحمل کن زヱد تمュヱ م هینزنュ که  تヱنュیخゆ نم-



ゆیبرچ لュد ヱگذاشت ر ヱپنبه ر ュヱآر...ュن دادヱتک ヱسرم ヱی ヱت ヱ ند شدヤب ュکه آخ ュیزخم  ヱاشک جمع شد...ر ュゅچشم
بدجヱر...سرمヱ  سヱختیپヱ ュゅ چشゅمヱ جمع کردュ...م ی...خュ شدュ رヱسヱختیم یヤیمشتュ فشゅر دادュ...خ یرヱ تヱ یتخت

 اヱرد ヱ ارュヱ گヘت نییچشュゅ دستشヱ پゅ دنیدکه فゅصヤش بゅهュゅ کュ بヱد نگゅه کردュ...بゅ  ゅریبヤند کردヱ ュ به سゅم

 ...سヱزه؟یم یヤیخ-

ヱه سرمゅنگ...ュرفت ゆعق ュヱار ヱ ュن دادヱیتک ...ュکرد ュゅاشیبه پヱ اشیヱ م ュヱهشدیداشت ارゅم ی...نگゅریبه سゅ  ヱ ュکرد
ュتヘگ ュヱار 

 ...شهیداره سヱزشش کュ م-

ヱندپ سرشゅع کرد به بヱکر شرヘمت ヱ ن دادヱد از ا یچیتکバب...ュدヱت کرده بヱسک ュمن...ュゅا نکهیپ ュヱشد ار ュヱرش تمゅز ک
 که هنヱز نشسته بヱد نگゅه کردゅ ...ュریجュゅ بヤند شدヱ ュ دヱ دل به سゅم

 ヱ گヘتュ دュیمヱهゅشヱ بヱس یرヱ عیکردヱ ュ سر پヱفی...نبゅشه زشت...�...نرュ؟برュ؟

 ...یمرس-

ュدバیپر بュنیب دヱا رヱ...ュبست ヱدر ヱااایترک یゅداره مدم ュبヤاخ قヱ...کهیヱپヱر ヱبشش ی...دستمヱکه ک ュبヤم ق ヱندیدستمヱرزヤ 
 گヘت دنュید بゅ ゅکヱینشستュ...د نیヱ تند تند کنゅر مゅه رヱنیرفتュ ب عیسر ゅریسゅم یپゅ ی...بゅ صدادュیکش یگذاشتヱ ュ پヱف

 ؟یخヱب-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 اره بゅبゅ...فقط زخمュ بゅز شده بヱد...-

ゅم دنید بゅریسゅ ゅپ ヱسرم ヱ ュه نییسرخ شدゅم...ュب نیانداختヱک ュヱヤヰت دیبه پヘگ ュヱار ヱ 

 ؟یرنگ لبヱ شد یتヱ چرا مثه دل-

ュヱار ュتヘگ ュمن 

 ...شهی...ببند فکヱ اان سه مسسیه-

ュدバلبخند مسخره ا ب ゅیب ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب ヱسرم 

 کヱヱヱ؟....برگشت؟ ゅریسゅت-

 از تヱ آشپزخヱنه اヱمد صداش

-ゅ؟یم دیبュندヱم 

 بゅا انداختヱ ュ منュ بヤند گヘتュ یا شヱنه

 ...یکردیم ヱیم ヱیبゅ گربه هゅ م یمヱندیم-

دヱبゅره سرخ  گشتュی...چヱن اگه برمگشتュیبرنم ゅریذره هュ سمت سゅم هی...کا ュیدیکرد که هممヱن خند یبヤند شیا
 ...شدュیم

 .پز.. یدل نیخヱردن ته چ ュیヱ شرヱع کرد ュیدیرヱ چ زیヱ به کمک هュ م ュیآمゅده شد مゅهゅ هュ بヤند شد نゅیا یدل یغذا یヱقت

 گヘتヱヰ ュیکه  ュیشستیظرفゅ رヱ م ュیتتمュヱ شده بヱد ヱ داش غذامヱن

-...ゅبچه ه 

 جヱاゆ دادن همشヱن



-ュヱه匣 
 參هゅن-
 匣بل-
 �چته-
-ュنヱج匏(است دگر دلی飭) 

 بゅز گヘتュ شیبゅ ن یچپ نگゅهشヱن کردヱ ュ فقط رヱ به دل چپ

 رヱ بزارュ تヱ الکل نگヰش دارュ عچقュ... گرتیج-

 گヘت ゅکヱیکه د دュیخند زیخنده...منュ ر ریبゅ هュ زدن ز همشヱن

 ؟یبگ یخヱاستیم یچ-

 اュ زدヱ ュ گヘتュ قهیاشゅرمヱ بゅ شق انگشت

 ...دیپررر نیکه شمゅ داد یبゅ جヱاب-

 اهل غر غر گヘت شهیهم ییدا

 در حゅل پرヱازه...ヱاا یاヱن تヱ که کا همه چ-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ؟یامپراطヱر کヱزکヱ شد ییدا-

ゅب ヘت یدست کヘگ 

 ヱ کヱヱヱヱヱヱفت... ییییداااا-

ヱ کا تمュヱ شد رفت  ュیدیتمュヱ شد همه مثه اسکヱا ヱاسه خヱدمヱن خند ヱقتی...匕گヘتن جمヤه مバرヱف ュیشرヱع کرد همه
 匣نیادامه بد نیخヱایشゆ رヱ م نیا هچی...匣گهید

 卅دلュ یزایعز نپゅشی...匏شمゅل ュیکه بر گهیمゅه د نیبر نیپゅش
********* 

 (匣ی)رヱز شمゅل رفتن
ゅب ヱر ュیدست ュتヘگ ヱ ュگرفت ゆضر ュکتゅس 

 ....ゅااای...دلدارュヱ بゅیب ゅرュヱیکنゅر...اヱヱヱه...حゅا  ゅیدر ュیبر ュیخヱای...منیゅیب نیゅیهゅ ب هیهمسゅ یآ-

ه از خヱن یدل ヱヰی...کردュینگゅه م ヱمدنیتヱ آسゅنسヱر ヱ م رفتنیبه بچه هゅ که م یدヱتゅ سゅختمヱنゅ نشسته بヱدヱ ュ ه نیب
 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یヱ چپ چپ نگゅهュ کردن...شヱنه ا رヱنیاز اヱن طرف اヱمدن ب ゅریخヱدمヱن ヱ سゅت

 ...گهید نییخゆ حヱصュヤ سر رفت بدヱ هیچ-

 داد به در ヱ گヘت هیتک ゅریسゅت

- ゅن هیشمヱم یکمک برس ュゅد تر انجヱرا زゅشهیک... 

 شヱنه هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ دヱبゅره



-ゅمن نب ヱر ゅهゅدن شمヱد بゅص گشゅکه...م دیتق ュاستیبدヱد نیخ ヱن رヱراتゅیمثل من همه کゆبد ش ュゅعته اافنیانجゅس ヱد... 
 ...سゅدュیشمゅهヱ ゅا

 جヱヤ گヘت ヱمدیヱ م کردیطヱر که شゅلشヱ مرتゆ م نیهم ییدا

 تمュヱ شد... ュی...پゅشヱ بریزنیچقدر غر م گهیبسه د-

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ن؟یجゅ نزاشت یزیچ نی...مطمئنیبه سامت-

 رفت ヱ گヘتکرد ヱ به سمت آسゅنسヱر  ینچ

 درارヱ قヘل کن... یدل-

 به سゅعت کردュ... یتヱ آسゅنسヱر...بゅ آهنگ آسゅنسヱر ضرゆ گرفتュ...نگゅه ュیرفت ゅریهュ قヘل هゅرヱ زد ヱ بゅ سゅت یدل

ヱ ュヱ بحث رヱ تم گュیم نヱای فقط...卮فحشت بدュ تヱنュیکه نم فیヱ صد ح فیح ゅکヱید ای...�بゅشدیصبح م ۱ سゅعت
 ...کنュیم

...از یکینزد نیشمゅل...راه به ا رهیصبح م ۱سゅعت  کی انقراض به رヱ بشر آخه...氷匯پゅس رヱ به عقゆ دهنت
ュ ...اخ فدات بشگریヱ پرヱاز کردュ سمت ج رヱنیب دュیپر سゅدیآسゅنسヱر ヱا ی...ヱقتュیزنیسگ دヱ م ュیصبح دار 4سゅعت 

 ...匣نیهュ خヱدتヱن ل...خنجゅاااュی....نترس من ا؟یکردیم هیبدヱن من گر ی...داشتگرممュیج

ュیسمت پسرا که د برگشتヱکゅ ند ヱیرュدュتヘحرص گ ゅب... 

 کヱ؟... ゅید-

 بゅ خنده گヘت ゅریسゅم

 ...کヱ؟...ゅید ゅی ゅکヱید ینヱشت دヱنهیهゅ...خヱاننده بدبخت نم شهیبゅحゅل م شینヱشتゅر نیا-

 لゆ گヘتュ ریヱ ز دュیخند

-ゅر یدادا کجゅیک ヤن نقش اصヱدمヱن هی یخゅیرمュ...勵 
 بヤند گヘتュ بバدش

 حゅا کヱشش؟-

 کرد ヱ گヘت نیبه مゅش یاشゅره ا ゅریسゅت

 參بچه خヱابه-
 کرد ヱ گヘت یشیا ییدا

 ...خヱابهیاقゅ م نیا ュیشد داریصبح ب 4مゅ بدبختゅ سゅعت -

 گヘت ییヱ رヱ به دا رヱنیاヱمد ب نیاز پنجره مゅش ゅکヱیکヤه د ヱヰی

 همه هست... یخヱاゆ برا ی...جゅنیبخヱاب نیتヱنیجゅن شمゅ هュ م ییدا-

 ....نیحرص درار بゅز کرد ヱ دست تکヱن داد ヱ برگشت تヱ مゅش ششヱین

 نیداشتュ جゅن به جゅن آفر دュپری من چرا پس...ヱ匣لینشست...ا نیاز پشت مゅش دیヱ بゅ حرص پر نیزم دیپゅشヱ کヱب ییدا
ヤیتسュ یمュکرد... 



 دュیرکردヱ ュ پ زی...دヱرخشهیحتمゅ م دفバهیامتحゅن کنュ...ا گهیبゅر د هی...خゆ بزار دュیفゅصヤه ヱ مقدار پرشュ رヱ سنج یکم
...فقط بゅ من مشکل گریبز ذات خرابت لバنت ج یکردュ...ا ریمヱفق نبヱدヱ ュ گ ゅتی...امゅ بゅز هュ در عمヤنیسمت مゅش

 ヘتュزدヱ ュ گ یکیکヱچ غیج هیخنده بق یامصゆ...بゅ صدا یدار

 ...ゅرهیمنヱ در ب ゅدیب یکی...نیدرد...رヱ آゆ جヱش بخند-

 که پشت ヱ رヱ نگュヰ داشته بヱد نگゅه کردヱ ュ گヘتゅ ュری...بゅ تバجゆ به سゅمرヱنیب دュیپゅهゅمヱ بغل کرد ヱ کش یکی ヱヰی

 ...匣شهیم یصゅفュ کن اان مغزュ خヱن-

 کرد ヱ گヘت ینچ

 بゅا... ゅی...خヱدت برینه خ-

 کゅرュ... یرفته من رزم ゅدتی...یکゅر یزدュ...دادا کجゅ پヱزخند

از پشت دヱر گردنش انداختヱ ュ پゅهゅمヱ هل دادュ جヱ ヱヤ از  بゅا ヱ به صヱرتش نگゅه کردュ...دستゅمヱ دュیخヱدمヱ کش راحت
 ندیخندیخヱدمヱن که داشتن م یヱ پسرا که تヱ بヰت بヱدن ヱ بچه هゅ ゅریدستش آزاد شدュ...گردنش رヱ ヱل کردヱ ュ به سゅم

ュتヘگ ヱ ュچشمک زد 

 ...نیریرヱ دست کュ نگ یهنヱز رزم-

 زد ヱ گヘت یکه از بヰت در اヱمده بヱد پヱزخند ゅریسゅم

 هه...-

ژشت دستشヱ گذاشت رヱ فرمヱن ヱ سرشヱ  هیراحت نشست پشت فرمヱن ヱ بゅ  یヤیپرش خ هیヱ بゅ  نیسمت مゅش دیپر ヱヰی
 ヱ ند سمت منヱر هیلبخند  هیچرخヱت یヘگ ヱ زد 

 ...نیریشمゅ هュ هنر پゅرکヱر رヱ دست کュ نگ-

ヱمゅنヱدند ゅس ュه ヱییرュد ュتヘگ ヱ 

 ...نュیب نیی...بپر پゅゅریادا عمه ات رヱ در ب-

 گヘت شدیم ゅدهیطヱر که پ همヱن

-ュن من عمه ندارヱمحض اطاعت 

 تヱ سرヱ ュ گヘت دیاز پشت کヱب نیحرف پشت فرمヱن نشستヱ ュ در رヱ محکュ بستュ که مゅه یب

-ヱヱヱヱی یهヱبゅ ヱهیدر طヤ ریکه ا سینヱیبندیم ینط... 

 که گヘتュ دنیخند هیبق

-ヱر...بدゅیبب نییزهر مュن... 

بگュ که  نュیا یاヱمد...اهゅن راست ゅری...پشت سرمュ سゅمرヱنیسر جゅهゅشヱن مستقر شدن...دنده عقゆ گرفتヱ ュ زدュ ب همه
خゅنヱاده هゅمヱن...مゅヰ هュ هر چقدر اصرار  شیپ ュیمヱنی...چヱن مゅهゅ دヱ رヱز تヰران مヱفتنیبچه هゅ پس فردا راه م هیبق

 ュゅ...匣یگヘت نم ュیکرد
ゅنیاز فکر ب یدل یصدا بヱر ュمدヱا 

 ...دهیم یچه فゅز یییヱا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ اゅب ュگرفت 

 صヱヤااات... رヱنیب یپرت نش ゅدیاヱヱヱف اره...حゅا تヱ جゅده که بゅد هュ م-



 ヱ گヘت دیخند ییدا

 ...ュیبندیخゆ اسکヱا سقヱヘ م-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ...نیکه سقف بゅز بゅشه...کمربندا بسته...شゅاتヱن رヱ محکュ کن نهیهمه فゅزش به ا-

ヱمゅپ پ ヱ زゅگ ヱر ュیچیگذاشتュم دゅن...سゅبヱریسمت اتゅ هゅتند کرد...م ュپشت ュت یهヘحرص گ ゅب 

-ヱヱヱヱبیه ヱ لゅشم ュبر ュاا...بزار مثه آدゅس دارمヱد ヱنمヱی...من جュゅ... 

 براش ادا در اヱردヱ ュ گヘتュ نهیآ یتヱ از

 کنュ...دست فرمヱن من تکه... یهュ دلت بخヱاد من رانندگ یヤیخ-

 بヱ ュヰ گヘت دیدستشヱ دヱر بゅزュヱ حヤقه کردヱ ュ چسب ヱヰی ヱヱنهید یدل

 ارررره تککککه...-

ゅغیج ب ュتヘگ 

-ヤヤヤبکش اان م یدل ヱیریمیدستتュ... 

 به خヱدュ کردヱ ュ گヘتュ یسرجゅش نشست ヱ بゅ تバجゆ نگュゅ کرد...اشゅره ا خیس

 匣کنمゅیم یگذاشته؟...دارュ رانندگ ینゅمヱس خدا تヱ مخ تヱ به جゅ مغز چ-
 چشمشヱ نゅزک کرد ヱ گヘت پشت

 �کゅت اصن...匯هュ دلت بخヱاد یヤیخ-
 اشゅرمヱ بゅا اヱردヱ ュ گヘتュ انگشت

 ...هیخヱب زیچ یヤیحヘظ جヱنمヱن فバا کゅت خ یبرا-

 چشュ غره رفت... یدل یヱل دنیخند نیヱ مゅه ییدا

صبح بヱد...چند  ヱ01 مراقゆ بヱد...به سゅعت نگゅه کردュ  کردیکنゅرュ حرکت م قゅیدق ゅریسゅم ュیجゅده که شد ヱارد
 ヘتュبヤند گ یکردヱ ュ بゅ صدا یشای...بヱدن خヱاゆ همشヱن...匣به بچه هゅ کردュ...عنترا ی...نگゅهュیاصゅヰヘن بヱد یヱヤمتریک

 ...مممュیصبحヱنه بخヱر ュیخヱای....منュیبب نیپゅاااش-

 بヱدュ...بゅ حرص بヤند تر گヘتュ دهیکپ ییヱ دا نیهنヱز مゅه یسمت من...ヱل دیکرد ヱ چرخ یهヱم یدل

 ....ی....مゅهヰヰヰヰヰヰヰヰヰヰヰヰヰیییییدااااا-

ゅیج یصدا بュغ ゅتヱن پر ییدヱی...ندنیشヱشم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 

 ...نیخヱابیم ی...مثه خرس قطبگهیخبرتヱن د نیپゅش-

 بゅ غر غر صゅف نشست ヱ گヘت ییدا

 ...دی...دلュ ترکنیسヱ یریزهر مゅر بگ-

ゅم یصدا بゅس...ュندヱبرگرد ヱسرم ュرゅکن ベヱریبゅ د ヱیヱکゅ ره حرف م یهゅاش ゅره زدنیبゅاش ヱ ュن کردヱهشゅچپ چپ نگ...
 ...نییرヱ بدن پゅ شهیکردュ ش

 ヱ گヘتュ نییرヱ دادュ پゅ شهیمنュ ش نییکه اヱمد پゅ ゅکヱید شهیش



 ...نیزنیچرا مثه آدュ حرف نم-

 پشتشヱ نگゅه کرد ヱ اخر سر گヘت نهیاز آ یه یبゅ کافگ ゅریسゅم

 بزن بغل خطرنゅکه...-

 ゅدهیヱ پ ュیسゅدیکه کشسد کنゅر منュ دنبゅلش رفتュ...گヱشه اتヱبゅن ヱا ゅریبه پشتュ انداختュ...اره خطرنゅک بヱد...سゅم ینگゅه
 سمتュ اヱمد ヱ گヘت ゅری...سゅمュیشد

 ...نی...جゅهゅتヱن رヱ عヱض کنゅد؟ی...خヱابت نم؟یخヱب-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 من گشنمه...-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ュ؟یادامه بد ゅی ュیبخヱر یزیچ هیتヱ شヰر  ュی...برュیاصゅヰヘن گهیاان د-

 فکر کردヱ ュ گヘتュ یکم

 ...البته سمت قュ...زاسیچ نیヱ ا یسヱهゅن فرヱش شتریتヱ شヰر...تヱ جゅده ب ュیبر-

ヱش سرشゅبه سمت م ヱ ن دادヱت نیتکヘگ ゅبه بچه ه ヱمد...رヱا ゅم 

 خسته شده خطرنゅکه... نیپشت فرمヱن...سヱ نهیبش ゅدیب یکی-

 بヤند شد ヱ گヘت ییدا

 ...نュیشیعقゆ من م ゅیب نیخゆ...سヤ ヱهیخ-

ヱپشت پ سرم ュرفت ヱ ュن دادヱه شیتکゅنیم ...ュنشست 

ヱمゅهゅپ ヱیت ヱر ュگذاشت ヱسرم ヱ ュجمع کرد ュاب یشکمヱخ ヱ ュبست ヱمゅیدر...چشュد... 

 (ゅ卅ری)سゅم 
 کردヱ ュ گヘتュ یبه کゅم ینگゅه ュیخヱدمヱن... ن نیکردュ رفتュ سمت مゅش سیدخترا رヱ راست ヱ ر نیمゅش نکهیاز ا بバد

 ...نュیجヱヤ من برュ عقゆ بش ゅیب-

ヱشゅت دستヘگ ヱ اゅرد بヱا 

 رヱ بگゅ ヱکヱیندارュ...د ینه به جゅن تヱ حゅل رانندگ-

به  ヱ شهیدادュ به ش هیجゅهゅمヱن عヱض شد سرمヱ تک یشد...ヱقت ゅدهیکردュ که سرشヱ تکヱن داد ヱ پ ゅکヱیبه د ینگゅه ュین
 نگゅه کردュ... رヱنیب

 دنیهヱا...بゅ ترس سمت راستمヱ نگゅه کردュ که بゅ د دュیکه بغュヤ زده شد پر یجヱر تヱ حゅل خヱدュ بヱدュ که بゅ بヱق نیهم
 گヘتゅ ュنゅیヱ رヱ به دا نییرヱ دادュ پゅ شهیشدヱ ュ ش یدخترا حرص نیمゅش

 چتヱنه...-

 بゅ داد گヘت ゅنゅیدا

 ...ヱمدهیخヱابش م یヤیبچه خ هنکیکه مثل ا ュیرヱ هュ بپرヱن نیسュ ヱیخヱاستی...البته مゅیبدجヱر تヱ حس بヱد-

مظュヱヤ  نشطヱیش ゅفهی...تヱ خヱدش جمع شده بヱد ヱ قرュیلبخندمヱ بگ ینتヱنستュ جヱヤ نیسヱ دنیبه پشت کردヱ ュ بゅ د ینگゅه
ゅبه پ ヱد...سرشヱس م شهیش نییشده بヘن ュヱار ヱ دヱنده بヱداد دادیکشیچسب ゅی...بゅنゅ ره مسゅبヱتغ رید ヱهمゅریینگ ...ュداد 



-ヱヱヱヱیه ヱدر ヱتゅشیداداش چش ゅن اقヱر یکن...به اヱゅم یسم ュمن ヱبگ ュیهュنヱت  ゅام ュاب هیتند برヱخ ヱلヱشヱدهیبچه ک... 

ヱش سرم ヱ ュن دادヱبه د شهیتک ヱر ュヱا...ارゅب ュداد ヱیرヱکゅ ュتヘگ 

-ヱس...ヱبر ュヱاب نیارヱنهینم دهیخヱدیتند ب تゅ رهیگیسرش درد م... 

 از پشت گヘت نیکゅم

 ...گهیطرف د هیخゆ سرشヱ بردارن بزارن -

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ نهیتヱ آ از

 ...ュیریکュ ارュヱ تر م هی...حゅا دهیگنゅه داره خヱاب-

...از ュنیرヱ بب نیسヱ تヱنستュیکュ از مゅ جヱヤتر بヱد ヱ من راحت م هیدخترا  نیسرشヱ تکヱن داد ヱ ارュヱ رفت...مゅش ゅکヱید
 کゅヱیبه د یتヱ گヱشゅشヱن بヱد...نگゅه یدن ヱ هندزفربヱ لیمヱبゅ یکردュ...هر دヱشヱن پゅ نیヱ کゅم ゅریبه سゅت ینگゅه نهیآ

 کردヱ ュ دستمヱ به سمت ضبط ی...پヱفکردیدخترا م نیبه مゅش یهنگゅ هیヱ هر چند ثゅن کردیجヱヤشヱ نگゅه م یکردュ که عゅد
ヤپ ヱرد عاقمヱآهنگ م ヱ ュیبرد ...ュکرد 

 حرفゅمヱ... گヘتュی)اگه به تヱ نم 

 ...یچقد دヱست دارュ اان بヱد گヘتュینم اگه

ゅمیاگه نم دیشヰヘیا یدیヱن... 

 ...یاز حد دヱست دارュ...اان بヱد یゅدیتヱرヱ ز که

 همرات اヱمدュ... هیسゅ هی مثه

 ...یشュ که تヱ آرامش مطمئن

 رヱز... هی کنュیخستت م دヱنستュینم

ヱرヱدمتیدیاگه کمتر م ت... 

 ...یدلتنگュ بش زاشتュیم اگه

 ...کنゅرュ هنヱヱヱز...یبヱد نجゅیا

 تヱ شبュゅ...پر از غヱ ュ سرمゅس... بدヱن

 ...ゅسیبدヱن تヱ...ته راهمه...ته دن آره

 تヱ شبュゅ...پر از غヱ ュ آهه بدヱن

 آخرش اشتبゅهه... ینیبی...میتنゅヰ بر اگه

 گنゅهه...( نیا آره

 *یخسرゅ ヱری*بدヱن تヱ_زان

******* 

ゅپ دنیرس ب ュهゅر نگヰا هی یبه شヱ د کهヱه بゅشگヱیسیفرュ رヱنه بخヱصبح ヱیュی...نュ هゅش ینگゅنیبه م ..ュز دخترا کردヱهن.
 کردヱ ュ گヘتュ یخヱاゆ بヱد...پヱف

 ره؟یگیبدنش درد نم نیا-

 بゅ اخュ گヘت ゅکヱید



 ؟یک-

-ヱنیس... 

 رヱ پس زدヱ ュ گヘتュ نیヱ کゅم ゅریرفت..بゅ دست سゅت نیهمشヱن سمت سヱ نگゅه

-ヱヱヱبب نیبر یه ゆیعقュن... 

 ヱ گヘت دیشヱنشヱ مゅل نیکゅم

 خゆ بゅبゅ چته دردュ گرفت..-

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ؟یتヱ احسゅس درد هュ دار-

ュنヱت اヘگ ヱ کرد ュゅچپ چپ نگ 

 ره؟یگی...به نظرت دردュ نمنیداداش خヱدتヱ بب-

 بヰش انداختヱ ュ گヘتュ یمゅنع ادامه حرفゅمヱن شد...نگゅه ゅریسゅت لیمヱبゅ یصدا

 ه؟یک-

ゆت آヘگ ヱ رت دادヱق ヱدهنش 

 بゅبゅس...-

ュیگرخ منュد ュتヘگ ヱ 

 جヱاゆ نده...-

 ヱسط حرفمヱن ヱ گヘت دیپر ゅکヱید

 داره... یا گهیکゅر د دی...شゅنیبゅبゅ جヱاゆ بد نیگمش-

 بヰش انداختヱ ュ گヘتュ ینگゅه ュین

 زنه؟یبه نظرت بゅبゅ به جز ヱاسه شرکت به مゅ زنگ م-

 جヱヤ اヱمد ヱ گヘت یدヱتゅ صندل نیاز ب نیکゅم

 هュ زنگ زده... گهید یزایانصゅفゅ برا چ-

 ヱ گヘت یداد به صندل هیراحت تک ゅلیبゅ خ ゅریسゅت

-..ゅبゅقطع کرد ب 

ستヱران ر دنیبه جヱヤمヱن کرد...بゅ د یدヱختュ که اشゅره ا ゅکヱینگゅهمヱ به د نیمゅش ستゅدنینگヘتュ...بゅ ا یزیکردヱ ュ چ یپヱف
 نگゅهش کردュ که گヘت یپرسش

 ...ینگゅه به سゅعت بنداز هیبヰتره -

 دخترا رفتヱ ュ گヘتュ نیشدュ...به سمت مゅش ゅدهیبヱد...سرمヱ تکヱن دادヱ ュ پ ュیヱ ن 00سゅعت نگゅه کردュ... به

 ュ؟یヱ بر ュی...نゅهゅر بخヱرمهیヱ ن 00سゅعت -

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت نゅیدل

 خヱنه.. ュیریراست م هی گهیراحت تره...بバدش د ینطヱریاره ا-



ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...کنュیپゅرک م نヱیتヱ من مゅش نیشمゅهゅ بر-

 ヘتشد ヱ گ ゅدهیپ نیبゅ ذベヱ از مゅش نیمゅه

 ...ترکنیرヱ ببرュ دارن م نゅیقربヱنت من ا ゅیداداش...ب ヱلیا-

 رفت ヱ گヘت نیبه مゅه یشد ヱ چشュ غره ا ゅدهیپ عیهュ سر ゅنゅیدا

 ...زشته...匣اعع-

 بゅز گヘت شیسمت من ヱ بゅ ن برگشت

 کヱ؟ شیس ヱیدبل  دیببخش-

 گヘت یا یبゅ لحن لヱت نیمゅه

 مستراااااح......بگヱ هیا غهیچه ص یس ヱی...دبل یآبججج-

 بヤند گヘتュ یبره که بゅ صدا نیخヱاست سمت سヱ نゅیدل

 ننننه... یヱا-

 شدヱ ュ گヘتュ یبゅ تバجゆ نگゅهュ کردن که عゅد همشヱن

 ...کنュیم دارشیپゅرک کنュ خヱدュ ب نヱیتヱ مゅش نیبゅهゅش دارュ...شمゅهゅ بر یکゅر هی-

 ثゅبت نیسヱ یرヱ رヱ نهیヱ پشت فرمヱن نشستヱ ュ آ رヱنیرヱ تکヱن دادن ヱ رفتن تヱ...نヘسمヱ محکュ دادュ ب سرشヱن
 رヱشن کردヱ ュ دنده عゆヘ رفتュ... نヱیکردュ...مゅش

ک خش دادیطヱر ثゅبت ادامه به خヱاゆ م نیکردュ...قطゅバ اگه هم نیبه سヱ یشدヱ ュ نگゅه ゅدهیرヱ پゅرک کردュ پ نیمゅش یヱقت
کゅر  از یانداختヱ...ュل نیعکس از سヱ هیشدヱ ュ  نیدر اヱردヱ ヱ ュارد دヱرب مヱیگヱش عیکه به سرュ زد سر ی...بゅ فکرشدیم

ヱچرا من از س...ュکرد ゆجバت ュدヱ؟... نیخュعکس انداختゆاب خヱلت خゅن حヱف اصن  دنشیچヱヱヱد...پヱمزه بゅب
ゅبヱر مヱゅلش...پヱا لیゅب ヱ ュزد ヱیر ヱا نیسر سヱیュدゅس ュتヘگ ヱ 

-ヱنیسヱنی...س ...ヱشゅپ 

بヤند شد که آخ  یشヱنش گذاشتヱ ュ تکヱنش دادュ...فヱر یدヱ ュ رヱکرد ヱ دヱبゅره نヘسゅش منظュ شد...دستمヱ جヱヤ بر یهヱم
اخ ヱ اヱخ کرد...ابرヱهゅمヱ بゅا انداختュ  یکمر ヱ گردنش گذاشت ヱ ه یگヘت...بゅ ترس نگゅهش کردュ که دستشヱ رヱ یبヤند

ュتヘگ ヱ 

 ...یرفت....انتظゅر داشتュ از ヱسط بشکن شیヱاقゅバ خゆヱ پ-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 ...بچه هゅ کجゅن؟...؟ュیکنیم کゅریچ نجゅیا-

 به رستヱران کردヱ ュ گヘتュ یا اشゅره

 ...ュی...پゅشヱ برュی...اصゅヰヘنュینゅهゅر بخヱر ュیخヱایم-

 کردヱ ュ گヘتュ ی...پヱفزدیدستشヱ به کمر ヱ گردنش م ی...هュیرヱ بستヱ ュ راه افتゅد نیشد سقف مゅش ゅدهیپ یヱقت

 کنه؟یکجゅ درد م-

ゅنه ا بヱره کرد...شゅکمرش اش ヱ یدستش به گردن ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 



 ...یکه خشک نش یتکヱن بخヱر هی یخヱاستیم-

به  یکه ه نیدست سヱ دنشヱنیدنبゅل بچه هゅ گشتュ..بゅ د ュیکرد ヱ جヱヤتر از من راه افتゅد...ヱارد رستヱران که شد یشیا
دュ ش خیشد...سرجュゅ م خیتن خヱدュ س یکه مヱهゅ یداد...جヱر یبد یکه استخヱنゅش صدا دュیرヱ گرفتヱ ュ کش زدیکمرش م

ヱسمت س ュبرگشت ヱنی ュتヘگ ヱ 

 ؟یسゅلم-

ゆآ  ヱ رت دادヱق ヱاشیدهنشヱ اشیヱ ینヱت ششヘگ ヱ ز کردゅب 

 بゅبゅ...تمュゅ دردュ خゆヱ شد... ヱلیا یヱااا-

 ヱ به سمت بچه هゅ رفتュ... دュیヱ سرمヱ تکヱن دادヱ ュ دヱبゅره دستشヱ کش دュیخند

 لبخند زد ヱ گヘت نیسヱ دنیبゅ د ゅکヱید

 خゅنュヱ خヱش خヱاゆ؟ یچطヱر-

 نشست ヱ گヘت ゅکヱید ゅرکن

 متヱجه نشدュ؟ یچیه شهی...بヱゅرتヱن مدュیخゆヱ خヱاب یヤیخ ییヱا-

ュمن ュتヘگ ヱ ュرش نشستゅکن 

 چرا بヱゅرمヱن نشه...-

س نヘ ی...حヱاسュ پرت غذا هゅ بヱد که صدانュیکرد ヱ منヱ رヱ گرفت...منュ سرمヱ کنゅرش بردュ تゅ منヱ رヱ بب یشیا دヱبゅره
ゅس زدن هヘین ヱشن نیس ヱیرュد ヱقع برگشت سمت من...تヱن مヱهم ュنヱسمتش که ا ュجب هی...برگشتヱرت همد یヱگهیص 

 دادヱ ュ گヘتュ هیتک یヱ به صندل دュیعقゆ کش عی...سرュیبヱد

 ...خヱرュیم یヱنیمن بر-

 فکر... یتヱ قیسゅکت بヱد ヱ عم نیامゅ سヱ زدنیگرفتن...بچه هゅ حرف م یヱنیهュ مثل من بر ゅریヱ سゅت نیヱ مゅه ゅکヱید

ゅیصدا ب ゅبヱلیزنگ م ヱکت شد نیسゅیهمه سュیدی...ببخش ゅبヱم ヱ تヘیگヱشヤ هیبرداشت...بق ヱ ل حرف زدن شدنヱیلمشغ 
ヱر ュشد ュヱه زゅداگヱخゅش... یمن نゅحرف 

 الヱ ساュ مゅمゅن...-

 ...ن؟یممنヱن شمゅ خヱب-

 خヱنュ... گهی...شゆ دュیتヱ اصゅヰヘن-

ゅپر یچ یصدا ب ゅتنش از جヘیگュد 

 ....؟یچچچچچ-

 ...از جゅ بヤند شد ヱ گヘتنیسゅکت شدن ヱ برگشتن سمت سヱ همه

 ...ュゅیمن اان م دیببخش-

 رفت سمت در... عیسر

 ヱ(�نی)س 
ゅب بヱک ヱمゅیحرص پュنیزم د ュتヘگ ヱ 



...خヱاهش رュیبگ ュیدر مヱردش تصم دیمنه...من بゅ یزندگ نیبگヱ نه...ا کنュینヰヰه....ازت خヱاهش م گュیمゅمゅن م-
 ...کنュیم

 گヘتبゅ آرامش  مゅمゅن

 ...چヱن دヱست بゅبゅته...یجヱاゆ بゅبゅتヱ بد دی...فقط خヱدت بゅゅنین گュیبゅشه...من بヰشヱن م-

ゅل بゅشحヱیخ ュتヘگ 

 ردشヱن کن... کنュی...فقط خヱاهش مدュیچشششュ...خヱدュ جヱابشヱ م-

آرュヱ به سمت رستヱران  یدادヱ ュ سرمヱ تکヱن دادュ...بゅ قدュ هゅ رヱنیب قیکردュ ، نヘسمヱ عم یمゅمゅن رヱ راض یヱقت
...ュرفت 

نشستヱ ュ آرュヱ شرヱع کردュ به  یصندل یشد رヱ ندادュ....رヱ یچ دیپرسیکه م یرفتヱ ュ جヱاゆ دل زمヱنیسمت م به
 خヱردن...

ゆاヱج ゅسر م یپرسش ه ゅب ヱر ゅیبچه هュلگ ∫0...از دادゅیسュ رد م ヱن رヱهمش...ュر داشتゅاستگヱیخュن کردヱن همشヱچ...
ゅستヱدن...پسر یدヱب ュゅبゅن مثل  یابヱشゅهゅبゅن...به بヱابسته به پدرشヱ لدارヱه م هیپゅنک نگゅمکردنیب ュمدی...بدヱ 

 کرد... هیبヰشヱن تک شهیمشکات نم یهستن که تヱ ییآدمゅ نゅیازشヱن...ا

ヱب یت...ュدヱه آخر بヱن ュن هヱدمヱاده خヱنゅفقط  شتریخ ヱ دنヱدختر ب ゅپسر داشت 3بچه ه ゅیتュ همه ュن بزرگゅمゅل مヱبه ق...
از کبゅبمヱ خヱردヱ ュ  کهیمشغヱل غذا خヱردن شدュ...البته فقط چند تゅ ت یبヱدن...سرمヱ تکヱن دادヱ ュ بゅ کافگدختر زا 
هュ بゅ هュ حرف  ゅکヱیヱ د ییدا یحرف زدن بヱدن...حت ヱلبه بچه هゅ کردュ...همشヱن مشغ ی...نگゅهدュیکنゅر کش

 ヱ گヘتュ دュیچیپ ...دستゅمヱ به هュکننیヱبゅره دارن دعヱا مد...匣دقت کردュ...نچ ی...کمزدنیم

 سゅعت چنده؟-

 به سゅعت کرد ヱ گヘت ینگゅه ゅریسゅم

 ...ュیヱ ن 0-

 کردヱ ュ گヘتュ نگゅهش

 ...ュیخヱریم یکیهュ به تゅر شیجヱر نی...همگهید ュیبر نیپゅش-

رヱ کنゅرュ حس کردュ...از  یرفتュ که کس یآهسته به سمت در خرヱج یمヱافقت کردن ヱ بヤند شدن... بゅ قدュ هゅ همشヱن
 مゅنتュヱ گذاشتヱ ュ گヘتゆ ュیج ی...دستゅمヱ تヱنゅسیدل دュیراه رفتنش فヰم

 ؟یشده دل یچ-

ヱپ دستش ュヱزゅر بヱت دیچیدヘگ ヱ 

 گヘت یشده؟..مゅمゅنت چ یمرغ زی...اعصゅبت چن؟یشده سヱ یزیچ-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ...یشگیداستゅن هم-

ヱب دستشヱک ヱ ز کردゅت دیبヘگ ヱ ュپشت گردن 

خゅک بر  ی...ایکنیهمه پゅف رヱ رد م نیخゅک بر سرت که ا ی...ایکنیخゅستگゅر رد م یخゅک بر سرت که ه یا-
 سرت که...

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

 ...ュیبر ゅیبゅشه...خゅک تヱ سرュ...خゆヱ شد؟...ب یدل یヱاااا-



 کرد ヱ راه افتゅد... یشیا

....بゅ ゅرهیاヱمد دست سゅم ゅدュیفکر کردヱ ュ  یبردュ تゅ در رヱ بゅز کنュ امゅ نبヱد...کم بュیج یدستمヱ تュ ヱیدیکه رس نیمゅش به
 سرسع گヘت ゅریبگュ که سゅت یزیاヱمدنشヱن خヱاستュ چ

 نیمゅ...دヱتゅ پسرا برن تヱ مゅش نیتヱ مゅش ゅنی...خطرنゅکه جゅده..دヱ تゅ از دخترا بکهیهヱا تゅر گهیبچه هゅ دヱ سゅعت د-
 دخترا...

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 بヰتره... ینطヱریاره ا-

 بゅ حرص گヘت ییدا

- ュゅن نممن که از جヱیتکュرヱخ... 

 کردヱ ュ گヘتュ نگゅهش

 گمشヱ عشقュ... ییدا-

ゅم یضربه ا بヰرد فヱخ ュیکه به دستュنیر د...ュی.دヱسمت دل شم ュبرگشت ヱ ュز کردゅیبゅن ュتヘگ ヱ 

-...ュط کردヤغ 

 匣گمشヱ کゅت-
 نشست که سرمヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یدل شیپ دیذベヱ مرگ پر ゅری...سゅتنゅیتヱ رヱحت دل یپسرا...ا نیسمت مゅش رفت

 ...مヱنュیخヱدمヱن م نیمن تヱ مゅش-

 هュ گヘت ییدا

 طヱر... نیمنュ هم-

 که گヘتュ نیرفت سمت مゅش عیسر

 قヤヘه خره...-

 匣خヱ بゅزش کن-
 کردヱ ュ گヘتゅ ュریبه سゅم یا اشゅره

 بゅز کنن... دیبゅ شヱنیا-

 گヘت ヱردیرヱ در م چییطヱر که سヱ نیسرشヱ تکヱن داد ヱ هم ゅریسゅم

 ...ュゅیمنュ بゅ شمゅ م-

 خヱدشヱن رفت ヱ گヘت نیحヱصヤه سمت مゅش یب نیکゅم

 ..مヱنュیجゅ م نیمنュ هم-

ュヰ ب ゆヱیخددددا...صبر ع ای...�رヱ تحمل کنュ ییヱ دا ゅکヱید یدعヱا دبゅی تヰران ت匣...ゅبدبخت شدュ نکهیا یバنی نیا
 بده..

ゅه یبدبخت بゅیبه د ینگヱکゅ ュتヘگ ヱ ュکرد 

- ヱヤیمن جゅ ...؟ヱヤج ヱت 



ゅت دیخند طنتیش بヘگ ヱ 

 ..نュیجゅن بش ییدا شیپ خヱاュیتヱ برヱ جヱヤ من م-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن کردヱبه آسم ヱر 

 بゅ نュゅ خدا شششرヱع شششد...-

ゅداد دا ت ュمد یینشستヱدر ا 

-ヱヱヱヱیه ヱ؟... ی...چرا رفتنیسゆر عقヱゅسم ヱ ؟...منヱヤج 

 گمشヱ عقゅ ...ゆیب

 نشست ヱ گヘت نهیتヱゅヘت دست به س یب ゅکヱید

 ...یゅیب فیヱاست دヱ تゅ قل بزنュ سر ک نیجヱن...بش ییچرا دا-

ヱ بヱد...ت ゅدیヱ سرعت هュ حدヱدا ز ュیبヱد ゅبヱنیخ یسゅکت مヱنده بヱد...تゅ ヱیحرکت کرد...تバجゆ کرده بヱدュ که دا ゅریسゅم
 ...سゅدیبヤند شد ヱا ییدا ヱヰیحゅل خヱدュ بヱدュ که 

 غی...جゅبヱنیکج شد سمت خ ییکه دا ندچヱیشد فرمヱن رヱ پ ییهュ چヱن حヱاسش پرت دا ゅریヱ سゅم ュیدیگرخ هممヱن
 بヤند شد.. ゅکヱیداد د ی...تゅ چشمゅمヱ بゅز کردュ صداヱمدین ییصدا یرヱ داشتヱ...ュل ییزدヱ ュ انتظゅر له شدن دا یمحکم

 ؟یبヱد کرددددد یچه کゅاااار نی...اヱنهیییدختررره د-

ュد برگشت ゅب ヱ ゆییدا دنیعق ヱیکه ر ゅید یپヱکゅ ب ュداد ヱسمヘده نゅنیافتヱر ュتヘگ ュاخ ゅب ヱ 

 ...کردュی...داشتュ سکته میکنیم هیکゅرا چ نیخل...ا یرヱان-

ゅش یصدا بゅم ベヱیبゅم نゅریسゅ ر کشゅبرگشت دیکن ヱیュ م ییسمت داヱヤمظ ゅد...د تیکه بヱینشسته بヱکゅ حرص گ ゅتبヘ 

 یمرده بヱد یヰヘمی...میمرده بヱヱヱヱد یاگه افتゅده بヱد-

 جبヰه گرفت ヱ گヘت عیヱارد مゅجرا شد ヱ سر یاصヤ ییدا ヱヰی

 ...یاصن تヱ چرا به من دست زد-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...匣رفت یشد یخل ヱاقゅ バیدا-

ュم برگشتゅریسمت سゅ ュتヘگ ヱ 

 ...بچه هゅ رفتن جュ...ヱヤیبر-

جゅده هヱا سرد  یگذاشتュ...تヱ یضبط گذاشتヱ ュ اهنگ ارヱم یهュ بچه مظュヱヤ...بدヱن حرف راه افتゅد...دستمヱ رゅ ヱریسゅم
 کردヱ ュ گヘتュ یگرفته بヱد...پヱف شیآت یヤیتر هیشده بヱد ヱ  یبヱد...تصゅدف بد یبدجヱر کیشده بヱد ヱ تراف

- ュعت 0فک کنゅش یسゅطل بバیمュ... 

 ヱ گヘت دیهュ کافه دست تヱ مヱهゅش کش ゅریسゅم

 گرفته... شیآت یヤیتر گنیم نゅیشده...ا یچ دヱنュیاره...نم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 شده... یچ نュیبچه هゅ جヱヤ ترن...بزار زنگ بزنュ بب-



ゅبヱیمヱمヤ لヱ ュردヱرژ یاز ب یدر اゅسمت دا یش ュد...برگشتヱش بヱمゅد ییخ ゅنیکه بヱگرفت... دنش ュخند 

 رヱ تکヱن دادュ که اヱنュ برگشت سمتشヱن... ゅریسゅم شヱنه

 بヱدن... دهیヱ بゅ اخュ خヱاب نهیدست به س شヱنییدヱتゅ هر

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 نکنن... خیهヱا سرد شده...سقف رヱ ببند -

 نگゅه کردュ...سقف که بسته شد رفتیم ヱاشی ヱاشیヱ به آسمヱن که  یدادュ به صندل هیزد ヱ دکمه رヱ فشرد...تک یلبخند
ゅش یفضゅر نیمゅیشد...ش کیتヱه شمゅش...نگヰب ュندヱچسب ヱسرم ヱ اゅب ュش یدادゅنیبه م ...ュن کردヱرمゅکن 

ヱ ر یا یشゅد نیزدュ...دلュ همچ یمنュ لبخند دنشヱنی...بゅ خندزدیヱ بゅ مرد راننده حرف م دیخندیجヱヱن بゅ لذت م دختر هی
 گヘتゅ ュریکه دヱستش دارュ...چشゅمヱ بستヱ ュ دستゅمヱ تヱ هュ فرヱ کردュ...ارュヱ به سゅم ی...بゅ کسخヱادیم

 ...؟یرヱ رヱشن کن یبخゅر شهیهヱا سرده...م-

 دュیخنده شヱ شن یصدا

-ゅیهست ییسرمゅ... 

ヱمゅچش ヱاز ت ヱ ュز کردゅشهیش یب ュتヘگ ュヱر ارヱن جヱهم...ュهش کردゅنگ 

 اره...-

ュ ه یکه خヱابه...دل یی...داستュیچヱن بゅ دヱستュゅ ن دیخゅمヱش شده بヱد...شゅ طنتュیآرュヱ...دکمه ش نیشده بヱدュ سヱ دヱبゅره
 دلュ براش تنگ شده... دمشیهュ که ند یسゅعت 3 نیازュ دヱره...هم

 ヱاشینگゅه کردュ.. نゅیمゅش یدادヱ ュ به چراغゅ هیヱصل کردュ....دヱبゅره سرمヱ تک ヤمヱیرヱ در اヱردヱ ュ مヱبゅ نیمゅش شゅرژر
بヱد...پヱヱヱف...خسته شده  ュیヱ ن ۱به سゅعت کردュ... ی...نگゅهسゅدنیمیدヱبゅره ヱا ی...ヱلکردنیحرکت م نゅیمゅش ヱاشی

...ュدヱب 

 ...ュیبヱد دهیبه قュ نرس هنヱز

 در حゅل حرکت... یبヱد ヱل کی...ترافュیکت کردن ヱ راه افتゅدحر نゅیمゅش ヱاشی ヱاشی بゅاخره

 کردヱ ュ گヘتゅ ュریبه سゅم یشدن...نگゅه داریهュ از خヱاゆ ب ゅیヱ د ییدا

 ...نュیبرヱ بخヱاゆ من بش ゅیچشゅت قرمز شده...ب-

 نشست ヱ گヘت عیسر ゅکヱید

 ...نュیشیبزن کنゅر...من م ゅریسゅم-

 بゅ غر غر گヘت شهیمثل هم ییدا

-ヱヱヱی...بنیسゅ بش ゆیبب نیعقュمن ュی...منュاヱیبب خュز نゅچه ف ヱヤدهیم یج... 

ヱم سرمゅس...ュز کردゅب ヱکمربندم ヱ ュن دادヱریتکゅ شه اヱا یگヱدیゅپ س ヱدهیゅ یشدュض کردヱکه ع ヱن رヱمゅهゅی...جュ یدヱکゅ 
 ヱ چشمゅشヱ بست... یصندل یداد به پشت هیヱ سرشヱ تک یヱلヱ شد رヱ صندل ゅریکرد...سゅم یمحتゅط شرヱع به رانندگ

 گヘتュ ییشده بヱدュ...حゅل حرف زدن نداشتュ...فقط رヱ به دا کافه

 اهنگ بزار... هی ゅیدا-

ヱبه س سرش ヱهمゅزد...نگ ヱدکمه پخش ر ヱ ن دادヱهیتکゅهمه چ ی...ュختヱد ュرゅق س یکنヤهیمطゅ سمت د ュد...برگشتヱیبゅヱک 
ュتヘگ ヱ 



 شد؟ ینطヱریا نجゅی...چرا اゅاااید-

 بュヰ انداخت ヱ بゅ تバجゆ گヘت ینگゅه ュین

 شده؟ یچ یدیヱاقゅバ نヰヘم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 شده؟ یحヱاسュ نبヱد چ-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

-ヱز تヱن تراف یهنゅبヱم کیاتゅد...کヱده قد نیبゅت از جヘیزنگ زد گュ یبゅیュده قدゅج ュمدヱا ュی...منュ... 

ゅب ュتヘاسترس گ 

 ...شنیرد م نیسنگ ینゅیヱ مゅش ヱنیکゅم نجゅیا-

 زد ヱ گヘت یآرヱم لبخند

 ...ュیکنیکゅر م ی...مゅهゅ رالゅیهュ هستن...بバدュ مゅ رヱ دست کュ گرفته ا یا گهید ینゅینترس...مゅش-

ュتک من ヱ ュن اطم هیلبخند زدヱشヰب...ュنیدادゅاز خ ن...ュیداشتヤل ا یپسرا یヱدن...از همه نظر...اヱتر بヰب ュنکهیاطراف 
بヰشヱن  دایسخت پسند بヱد شد یヤیکه خ نیمヰربヱن بヱدن...ヱ از همه مュヰ تر سヱر نکهی...دュヱ ادیچرخیچشمشヱن نم

بヱد که هنヱز  نیبه خゅطر هم دیپسند بヱد...شゅ ختس یヤیجヱر رヱابط خ نیヱ ا یدヱست یتヱ نیداشت...سヱر نゅنیاطم
 ازدヱاج نکرده

 یچرا ازدヱاج نکردن...ヱا نゅیا...اصن گهیان د گههمدی همسن...匣هュ تヱ حゅا خゆ(...�)انگゅر بچه بدبخت چند سゅلشه
ヱ تュ  ゅیجヱヤ رفت ゅریترمز کرد ヱ من ヱ سゅم ゅکヱید ヱヰیکه  نュیکردヱ ュ خヱاستュ صゅف بش پヱفی کافه...匣اصن به من چه

بゅ  یی...دارد شد نیمゅش هیبベヱ گذاشت ヱ از کنゅر  یゅکヱ دستشヱ رヱیبچه...د یبترک یافتゅد رヱ بゅزュヱ...ا ゅریسゅم ュیبرگشت
 گヘت ュیشدیرد م نهیز بغل مゅشطヱر که ا نیحرص هم

 سگ تヱ رヱحت....-

ュش خند ゅد...اخه بヱد شهیگرفته بヱش یدゅن چ نیمヱمه؟یم یاヰヘ... 

ヱم سرمゅبه س ヱ ュن دادヱریتکゅ چ دهیکه چسب....ュه کردゅنگ ュنヱد به شヱرشیبゅد ک...ュیکنヱکゅ آ ヱب نهیاز ت ヱ کرد ュهゅنگ ゅ
 خنده گヘت

 ...خدا رحمتت کنه...نهیبیبشه تヱرヱ بゅلش م داریکه ب یتゅ مヱقバ نی..انیسヱ یاヱه اヱه بدبخت شد-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 نشد؟ داریچرا ب یکه تヱ کرد یبゅ اヱن ترمز-

 ...نهیخヱابش سنگ-

 ...نهسنگی هュ خヱدش خヱابش بر عاヱه...匣بچه یبترک یا-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱنین ゅکヱید

 خヱاهر... ュیヱرزشکゅر-

 کرد ヱ گヘت یشیا ییدا

 شمゅهゅ... نی...غヱلهیヱرزشکゅر چ-

 افتゅدュ...اヱن رヱز هュ خヱابش برده بヱد... ュیدیدیم ュヤیف ュیکه داشت یرヱز ゅدی...ゅریヱ برگشتュ سمت سゅم دュیخند



 ヱ دستمヱ بヤند کردヱ ュ سرشヱ عقゆ تر اヱردュ... دュیکش یپヱف

ヱبه پشت هیتک سرم ュیصندل یداد ...ュبست ヱمゅچش ヱ 

 (ゅنゅی)دا 

ヱن؟ی+س 

 نگヘت یزیچ

ヱ؟ی نی+سヱهヱ 

ュزゅیزیچ ب ヱپشت که س ュت..برگشتヘیخ نینگヤاب یヱخ ュヱヤم دهیمظゅس ヱ دヱیبュرゅ ヱس ヱزゅب ヱف نیسرش رヱد..پヱند بヤیب 
دستش رヱ  هیکردゅ ..ュکヱینگゅه به د هی..نュینتヱنستュ آرュヱ بش جヱرهیه ینگゅه کردヱ ュل رヱنヱیب کュیヱ درست نشستュ.. دュیکش

 یکه پخش م یبه چヱنش زده بヱد ヱ آهنگ یحゅلت متヘکر بゅزده بヱد به در ヱ دستشヱ  هیرヱ تک یکیفرمヱن بヱد ヱ اヱن 
 سمت بردュ دستمヱ � گヱلژی زشته پسره 卩 شتریزشت تر قر ヱ فرش ب یهرچ مヱنیم شهیکرد..ا یشدヱ زمزمه م

 ..دュیآهنگ شゅد رس هیتゅ آهنگヱ رد کردュ تゅ به  ∫ یال ∵ ی ヱ ضبط

 یکن یآهنگヱ عヱض م یضیمر-

 ییتヱ ضی+مر

 ؟یخヱندュ که عヱضش کرد ید مگه آهنگヱ نم-

تヱ بゅ هی+گنゅه من چ  گヱش کنュ؟! دیکه صدا ن∠ک∠ر∠

ست-  صدا خヱدت ن∠ک∠ر∠

 +صدا زنته

-ゅآخرته پ ヱ لヱه اバم یدف ヱریزنه منゅی ゅسطヱ 

 نکن فی+خヱنه خヱدتヱ بخゅطر اヱن عنتر خゅنュ کث

ヱدستش  ヱ ュرد سمتヱنین یآヱاز درد ق شگ ュمن ヱ گرفت ュヱزゅیاز بュفゅ لゅم ヱدستم ヱ له شدゅغر غر م یش ممچ ヱ ュیداد 
ュکرد 

ف از ヱسط نص شゅایا یبشر پشتشه..آخ دستュ..آ نیداره که انقدر ا یدヱنュ اヱن زنه چ ی..آخه من نمیی+دستت بشکنه..آ
 دستュ شکست یاز سرجゅت..آ یشمゅل سرد بゅشه سرمゅ بخヱره بヤند نش شゅای..ایسمヱゅر یبش

 شバبه زدمت؟ 3 ریاヱヱヱヱヱه..مگه ت-

 !ュ؟یشバبه دار 3 ریمغز ت ی+آخه ب

 آدュ فکر بکنه حرف بزنه؟ یذارید آخه بゅ اヱن غرغرات مگه م-

 کنهی+زنت غرغر م

-ュت زنヘز گゅب 

ヱکش دستش ヱگرفتم ヱکه دستش ュرد سمتヱره آゅبヱکشدمشید ゅدنشی..ب ゅمتم ュهیشد.. لیسمت  ヱ دヱن بヱفرم ヱدستش ر
 ..زدیبゅهュゅ حرف م یحヱاسشヱ داده بヱد ゆ جヱヤش ヱل

 ヱلمممュ کن-

 ュیریمیヱلュ کن اان م ヱانهید-

ヱتر کش دستش ュیمحکュد  



 یفヰم ید مگه نم-

 دستشヱ از دستュ جدا کنه که نذاشتュ خヱاست

 ستین یشヱخ یجゅده جゅ نیヱلュ کن..ヱلュ کن ا-

ュزش بگ یم دلゅاست گヱیخュل رヱم ی ュشد  یچندش卩 
ヱسر دستش ヱدشヱکه خ ュل کردヱ حرص ゅعیب  ヱ ュسمتش گرفت ゆ ヱرمゅده..انگشت اشゅتمرکز کرد سر ج ヱ جمع کرد

 بردュ یدادヱ ュ به سمت چشمゅش م یتکヱنش م

 کشمت یم یدستتヱ رュヱ بヤند کن گهیدفバه د کی..اگه نی+بب

ュد سمت ش یداشت م انگشتヱبرده ب ヱش..سرشゅچشم ュتخ ヱشهیرفت ت  ュゅسمتش از ج ュدヱبرده ب ヱانقدر انگشتم ュمن ヱیュک 
رュ خヱرد که بゅعث شد قشنگ ب یتکヱن ヱحشتنゅک ی نیمゅش ヱヰیبヱد که  ゅکヱید یانگشتヱ ュ چشمゅ یبヤند شده بヱد..حヱاسュ پ

 کردヱ ュ گヘتゅ ュکヱید یشب ゅفمヱیヱ برگردュ سرجュゅ..ق ゅکヱیتヱ بغل د

ギ+گرفت ュدست ک ヱرゅیمゅرال ゅر م ی..مゅیکن یکュ ギخر نم ヱن یتヱد م یراه ببر یتバا یبヱش یخゅت ب یک..یراه ببر نیمヰ
 داد؟ نゅمهیگヱاه

 ..اヱヱヱヱヱヱヱفیدیدارکゆヱ مخ منヱ کヱب یبゅبゅ شب ؟یانقدر غرغر کرد یخسته نشد-

ヱلت زار سرشゅح ゅب ヱ ن کردヱبه آسم ヱت یرヘگ 

 کゅر از امゅمت گذشته خヱدت ظヱヰر کن ゅیخدا-

 دュی+عرعر خند

 خヱردن یجゅن..بバدュ نخند هヱا سرده کرュ دندヱنゅت سرمゅ م ییعرعر نکن دا-

ヱمゅق دست ヱیکج کردمヱفمゅ یشب ュتヘگ ヱ ュا کردヱمنگ 

ギ+م ゅت سرمゅنヱدند ュا سرده کرヱره ینخند هヱخギ 

 که خゆヱ شده  تュیفゅرس نュیب یم-

 خゆヱ بヱد جنゅاااュ ゆی+فゅرس

 نشد... داریچرا ب نیمゅ سヱ یهمه سرヱصدا نیزل زدュ به جュヱヤ..من مヱندュ بゅ ا نهیبه س دست

در  مヱیヱ گヱش بュیدست کردュ تヱ جガ تヰران یヱヤمتریک ガ41نヱشته بヱد  شヱنیکیکردュ که رヱ  یجゅده ヱ تゅبヱヤ هゅ نگゅه م به
 اヱمد یمゅه یرヱ گرفتュ..بバد چندتゅ بベヱ صدا یآヱردヱ ュ شمゅره مゅه

 جヱنュ؟-

 +سااااュ..شبت پر ستゅرهه

 یساュ..هヰه مرس-

 +مゅهヱ جゅن؟

 جヱن؟-

 تヰران.. ュیرسیم ュی+دار

 آرュヱ گヘت یヤیخ

-ュヱهヱا 



 قراره.. نی+خゆ برنゅمه از ا

 برنゅمه..؟-

 خヱدュ شیپ یゅی..ヱ خヱدتュ مヱنیرヱ برسヱن ی+اヱهュヱ..دل

 یزیچ یهتヤ ی رュی..مینه مرس-

 ヱ勠ر دل خヱدュ  یゅی+خヘه..م
 آخه...-

 بヰتره شュیپ ی..من تنュゅヰ..بゅشュی+آخه مゅخه ندار

-ヱس ュゅشه..شمゅیبヱن یم نヱد م دیرسバیبゅنه؟ یヱخ 

 همュ ヱینیبی+آره..خゆ م

 نیآره..مヱاظゆ خヱدتヱن بゅش-

 �核عچقュ  نی+همچن
ش که دختر هゅرヱ ممヱ یدلュ بゅز ヱヰیگشتュ که  یبゅحゅل م یبゅز یدنبゅل  ュیگヱش یهゅ یتمゅسヱ قطع کردュ تヱ بゅز نکهیا بバد
 شدمکه... یانتخゆゅ کردヱ ュ محヱ بゅز شヱیکیکنن خヱاست.. یم

کرد برگشتュ  یم ینگゅه ゆ سمヱゅر کردュ که داشت حرکゅت کشش یヱ اه ヱ نゅله اヱمد.. ゅزهیخم یتヱقف کرد ヱ صدا نیمゅش
نگゅه  ی ギعــــــــギべگヘت  یجヱヤ دهنشヱ  ذاشتیبچه هゅ دستشヱ م یヱ شب دیکش یم ゅزهیپヱکر خم ゅریپشتヱ نگゅه کردュ که سم

ヱلش م نیبه سゅم ヱشヱزゅکه ب ュله م دادیکردゅن ヱ اه ヱکه دست ردک ی ュنヱبرگرد ヱسرم ュاستヱیکی..خ  ヱرد تヱخ
 در به در... ゅکヱید نینبヱد جز ا یسرュ..برگشتュ سمته صゅحゆ دست که کس

 ..ヱیپゅره کن پسره اسゆ زرشک کهیکنه کمرت شکست بپر ت یاتベゅ فرمゅن اشゅره م دヱستゅن

ヱبه شکمش که سر دستم ュزد ュمحک ヱ اゅب ュصدا عیبرد ヱ نヱرد به فرمヱسرش خ ヱ ش یجمع شدゅم ベヱند  نیبヤب
 نگゅهュ کرد.. یشد..شکمشヱ نگه داشت ヱ برزخ

 شه؟یبه ش یخرمگس بچسب یبزنمت شب-

 ؟یبزن یخヱا یبバد بゅزュ م یشتکュ کرد ی+تヱ خヱدت اヱل زد

 !؟یبکن دیکنن تュぺヱ بゅ یبزرگ ترا م یمگه هر کゅر ゅدهیچヱن زヱرュ ز زنュیمن م-

 یری+حقت بヱد پ

 یخヱدت ریپ-

ヱیی+ت 

 ستュین-

 ی+هست

 ستュین-

 ی+هست

 ستュین-

 هستی 凖 غیییییی...جگュیمن م ی+هر چ



-ュهست 

 یستی+ن

-ュهست 

 یستی+ن

-ュهست 

 یستی+ن

ヱد  دستشバب ヱ رتشヱزد به س یزد به ص ヱصدا نشیدستش ゅب ヱت یヘنه گヱزن 

 گهید رュیخゆ پ رュیپ یگیدراد..مگه نم گردیج-

 به جنゆゅ گヘتュ حق

 ره؟یزنت دراد تヱ کجゅت پ گری+ج

 ヱ گヘت یبه صندل دュیبرداشت که چسب زیسمتュ خ به

 که یبゅز زنته زنته کرد-

 +خヱ حゅا

 ゅیگ ینم گهید-

 +بゅشヰヰヰه

 حرف نزن ینجヱریبゅ بزرگ ترت،سرヱرت ا گュید-

 بュヰ کرد ヱ گヘت ینگゅه ュین هی

 ادゆ یب-

ヱمゅهヱش ابر ゅب ヱ اゅب ュطنتیانداخت ュتヘگ 

 匆+مゅدر بچته 
 متヱقヘش کرد نیبرداره که داد سヱ زینگュゅ کرد خヱاست سمتュ خ ینگュゅ کرد ヱ بバد از هضュ حرفュ بゅزュ برزخ پヱکر

 من دست ヱ پゅتヱ قュヤ کنゅ ュیب زیخ نیتヱ سمت ا-

 جヱ ヱヤ بゅ اخュ بュヰ گヘت دیخヱدشヱ کش یسゅم

 کنュ تヱ دهنت یزنته فヘヤل م یبگ یه گهیتュぺヱ دفバه د-

ゆل ヱآ ュچヱل ヱنیヱز  ヱ ه به د هیشدゅینگヱکゅ ヱکه بغ کرده س ュم نیکردゅس ヱیヱ د  دید یمバب ヱهی ュچش ゅب ヱ ه به من کردゅنگ 
 گヘتュ یبゅ صدا بچه گヱنه ا ゅریヱ رヱ به سゅم ュیدیبرا هュ خط ヱ نشヱن کش

ヱبヱچه بゅیی+ب �卉 

 گヘت نیهュ رヱ به سゅ ヱکヱید

 匯� یبゅشヰه مゅمゅن-

 �گヱゅا بヱد؟  ین یصدا مゅله ن نی+سمヱゅر ا



 匯تヱ بヱد که  یبヰتر از صدا-
ヘس ...انقدر که نュیسرجゅمヱن ヱ نヘس هュ نکش ュینیヱ درست بش ュیهュ بش ゅلیخ یبヤند شد ヱ بゅعث شد ب یヱ سゅم نیسヱ داد
 نیکュ آヱردヱ ュ کبヱد شدヱ ュ به سرفه افتゅدュ..چند بゅر پشت سرهュ سرفه کردュ بバد دヱبゅره آرュヱ شدュ..سヱ ژنیاکس دュینکش
 گヘت

 ؟یسゅلم-

ュヱهヱا+ 

 دیپرس یتヱ ذهنュ شکل گرفت که سゅم یکردヱ ュ سヱال ینگゅه م رヱنヱیب

 تヱقف کرده؟ نیمゅش نهیتヰران؟ ヱاس هم ュیدیرس-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت ゅکヱید

 ..بچه هゅ عقゆ بヱدن گヘتュ بزنュ کنゅر تゅ بヰمヱن برسنュیتヰران-

ュヱآر  ュتヘگ 

  یگرفت ュیبゅخヱدت تصم ی+شمゅ غヤط کرد

 گヘت نیچشュ غره ヱاسュ رفت ヱ سゅ ヱکヱید

 از تヱ شゅرژ بده مヱیگヱش ゅیدا-

دヱبゅره کゅت بヱد... داره نゅزشヱ   یاヱمد..اヱヱヱه دل دنゅشیمنت کش یصدا قهیبرداشتヱ ュ دادュ دستش ヱ بバد چند دق شヱیگヱش
بベヱ  یکه صدا زدュیآهنگ به پゅهュゅ م تュیکردュ..دستمヱ بゅ ر ゅدیآهنگヱ ز یکشه..دستمヱ بردュ سمت ضبط ヱ صدا یم

 نیرヱشن کرد ヱ حرکت کرد..خدارヱشکر ا نヱیゅکヱ هュ مゅشی..ددュیرヱ د یسゅم نیاヱمد..سرمヱ برگردヱندュ که مゅش ینیمゅش
 کرد ヱ گヘت نینگゅه به سヱ هی نیمゅش نهییکرد ヱ بバد از داخل آ ゅدیسرعتشヱ ز کゅヱی..دستین کیسゅعت تヰران تراف

 برسヱنュ؟! دیاヱل بヱ ゅیخゆ..ک-

ヱسط صندل نیسヱ از ヱدشヱت دیکش یخヘبه من گ ヱر ヱ ヱヤج 

 ...یمゅه-

 من.. شهیپ ゅدی+م

 گヘت ゅکヱیسرشヱ تکヱن داد ヱ دヱبゅره نشست سرجゅش ヱ رヱ به د متヘکر

 من ヱ اヱل برسヱن-

 خゆ آدرس..-

 گヘت ゅکヱیヱسط حرفشヱن ヱ رヱبه د دیپر یسゅم

 جゅست کیپس خヱنشヱن  نهیخヱاهره سヱر نیا ヤسヱفیف-

کنه  ریزده به مخش..خدا بخ یخヱاب یاز دست رفت..بギ آهــــゅنギگヘت  یجیابرヱهゅشヱ انداخت بゅا ヱ بゅحゅلت گ ゅکヱید
 نی..سرمヱ تکヱن دادヱ ュ از اهیه سゅزچ ヱضバه جمヤ نیخヱابه به سره منュ زده..اخه ا یب نکهیمゅرヱ سゅلュ برسヱنه ヱ مثل ا

...ュا در آمدヱه ヱ لゅح 

ヱی نیسヱヰ تヘکرانه گヘمت 

 ن؟ی...شمゅهゅ خヱنه مゅرヱ از کجゅ بヤدگمゅیم-

 گヘت ゅریسゅم



-ゅن جヱض نشده که...همヱن عヱنتヱیخ ヤی...دنیهست یقبヱکゅ م ュسهیهゅر شنヱده... نیسヤب ュه ヱن رヱنشヱخ...ヱر 

 شد ヱ گヘت چیپゅپ نیسヱ دヱبゅره

 ...دヱنهیآدュ بگヱ...از کجゅ منچ...مثه -

ュم برگشتゅریسمت سゅ پヱت ヱیュد 

 ...گهییییبنゅاااال د-

 کرد ヱ گヘت یپヱف

 ゅبヱنیز خ..اュیبヱد رヱنیشゆ ب هی...بバدنュ ゅیرヱ رسヱند نی... سヱرュیگشتیبرم ュیکه داشت رستゅنیرヱز از دب هیبゅبゅجゅن..-
 گرفتن... ゅدی...به بچه هゅ گヘتュ خヱنه شمゅس...اヱنゅ هュ ュیشمゅ رد شد

ヱند نیسヤن بゅد یآه ヱ تヘن گرفت... گهیگヱه خヘخ 

از خヱنه ヱ  یکردن..چند مゅه دヱر یحکュ فرمゅ بヱد..فکر کنュ همه مثل من داشتن شヰرヱ نگゅه م یبد سکヱت
 کゅرش.. نیبゅ ا ゅمرزهیسمヱゅرمヱنヱ ب نیطゅقتュ تمュヱ شده بヱد خدا پدر ا گهیخゅنヱاده..اヱヱヱヱف..من که د

ヱیسヱند نヱیکه رسュص...آدرヱن..راننده خصヱنمヱرفت سمت خ ヱ ュداد ヱنヱنمヱیس خ  ュدار勳勳 

 یکرد ヱ بゅ چشمゅش اشゅره م یヱ بゅ لبخند نگュゅ م نیمゅش شهیداد به ش هیجヱヤ در خヱنمヱن پゅرک کرد ヱ دستشヱ تک نヱیمゅش
 گヘتュ یشヱ مثل خヱدش نشستヱ ュ رヱ به سゅم ゅدهیداد پ

 بヰشヱن خヱش گذشته گریدヱستتヱن تヱ ج نیا ی+هه سゅم

 بゅ اخュ گヘت ゅکヱیخنده..د رهیشد زد ز تیآپد نکهیکرد ヱ بバد ا ゅکヱینگゅه به د هی یسゅم

 ؟یخند یکヱفت چرا م-

 خندشヱ خヱرد ヱ گヘت ゅریسゅم

 ゅنゅینه دا ュیبر دیمゅ بヱヱ ゅنهیآخه د-

رفت  نیرفت ヱ بバد از مゅش یچشュ غره ヱاسه سゅم هی ゅکヱیبゅز کردヱ ュ ابرヱمヱ انداختュ بゅا..د ゅکヱید یبرا شمヱین
 خヱنه گشتュ.. دیدنبゅل کヤ نヱیدادュ به در مゅش هیشدュ..تک ゅدهیپ نیヱ سرمヱ تکヱن دادヱ ュ از مゅش دュی..بヤند خندرヱنیب

بゅاخره ...نخヱدتヱنی هュ خل...ゅ匣یسمت من ن گヘتیم زدیم غیج ュヘیبヱد ته ک دهینشدュ چسب کشیانقدر که نزد بدبخت
...برگشتュ سمتشヱن که دュیرヱ د ゅریسゅم نیاヱمد...سرمヱ بゅا اヱردュ که مゅش ینیمゅش یکردュ که همヱن مヱقع صدا رشیاس
 �...کヱفتخندنیヱ م زننیدارن بゅ هュ حرف م شヱنییدヱتゅ دュید

 ...سゅدیشد ヱ بゅ غر غر اヱمد کنゅر من ヱا ゅدهیپ نیهゅ مゅه بچه

پゅرک کردュ  نヱمゅشی...قربヱن رヱ بゅغچه...匏جヱن ای...匏خヱنمヱن ی...ヱاゅطیبردュ تヱ ح نヱیヱ مゅش ュیکرد یخدافظ همه
ت پش دュیزدヱ ュ پر غیپヤه هゅ در بゅز شد ヱ مゅمゅن مثه مヱشک اヱمد سمتمヱن...ج نییپュ ゅیدی...تゅ رسュیشد ゅدهیپ نیヱ بゅ مゅه

 گヘتュ غیヱ رفتュ سمت مゅمゅن...محکュ بغヤش کردヱ ュ بゅ ج زدュ غیکゅما مطمバن شدュ ننمه...دヱبゅره ج ی...ヱقتنیمゅه

 بヱد... دهی...دلュ برات پヱک؟یبننヰヰヰヰه...خヱヱヱヱ ی+ヱااااا

 شدュ سمت عقヱ ゆ بゅ چشュ غره مゅمゅن رヱبرヱ شدュ...پヱکر نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ پرت

 ؟ی+ヱات د فゅز مゅم

 ...؟یهنヱز آدュ نشد یمرض...دانشگゅه رفت-

ヱمن ヱشرヱخ ゅب ヱ رゅه ییزد کنゅن م نیرفت سمت مヱهمゅخنده نگ ゅکردیکه ب... 



تヱ خヱنه...بゅ لذت به تمュ  ュゅیکرده...بバد از مゅچ ヱ بヱسه رفت کゅریکه بゅبゅش چ دヱنستیرヱ گヘته بヱدヱ ュ م نیمゅه ゅنیجر
ゅسヱا لی...ュه کردゅنه نگヱن نم یخヱن صدقتヱن...چرا قبا انقدر قربヱیمن به فداتュکه  نی...همرفت ュدヱل بヱر مشغヱیطヱヰ 
 ...ゅبゅسب دュینヘس هゅش فヰم یچشゅمヱ پヱشヱند...بゅ صدا یدست

 ربヱن صدقه...از نヱ ヱ بヱس ヱ ق غیج دヱبゅره

 گرفتヱ ュ گヘتュ نヱی...دست مゅهュیمردیم یاز خستگ ュیداشت گهیطヱر ادامه داشت تゅ د نیهم خاصه

 اا.. ュی...رفتュیپヱکیم ュیمゅمゅن..بゅبゅ...مゅ دار-

ヱه دستمゅکه م ュن دادヱت عیسر نیتکヘگ 

 ...خヱاュیمزاحمتヱن شدュ مバذرت م یヤیبゅ اجゅزتヱن...خ-

ゅبゅت یاخم بヘگ ヱ کرد 

 ...نیاستراحت کن نیبرامヱن...قدمت رヱ چشュ...برヱ بゅبゅجゅن...بر ییゅنゅیدختر جゅن...تヱ هュ مثل دا یگیم یچ-

 ヱ بゅ غر غر گヘتュ دュیرヱ کش یمゅه دست

 ...ゅدیخヱابュ م گهید ュیبر ゅی...بیمゅه یبترک یا-

ュهゅف نگヱد...پゅافت ゅه هヤیکش یبه پュه دゅبه م ヱر ヱنی ュتヘگ 

 بゅا......تヱ منヱ هل بده برュ یمゅه گュیم-

 بゅا... ュیدرسی زヱد چه اヱヱヱف...داد هュヤ شヱنمヱ پشت گذاشت دستゅشヱ ヱ داد تکヱن سرش匣...ヱمظュヱヤ بچه

ュن ا رفتゅاه...ュز کردゅب ヱدرش ヱ ュقゅیسمت اتュقت نヱ نヱچ ュزده نشد ベヱذ ュیبگ ゅسヱیヱمヤ ...ュدヱزده شده ب ベヱا ذゅب ュگذاشت 

 ヱ گヘتュ دュیکش یزیر غیرヱ تخت دヱ نヘره اتゅقヱ ュ ج دュیخゆ اان دヱبゅره ذベヱ مرگ شدュ...پر یヱل

-ヱヱヱییی ヰヰهゅی...خنیمヤز م یゅدهیف... 

 زد ヱ گヘت یتヤخ لبخند

-...ュヱهヱا 

ュدゅاب بヱدیخバقヱاز م...ュد ی...من چقدر خر ュدار ュمدヱنهیکه اヱヱ زゅیدر م یبュرゅ دی...اصاゅ هゅق نیم...ュدヱفهینبゅ نیپشヱیم 
ュتヘگ ュヱار ヱ ュگرفت ュدヱبه خ 

 ...دیببخش-

ヱشヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ؟یبرا-

 ...خヱاュیدر کل مバذرت م-

 رヱ تخت ヱ گヘت دیبه خヱدش گرفت ヱ پر یشゅد یالک ゅفهیق

 ...ゅدی..حゅا هュ بکپ بچه خヱابュ میتヱ خヤ گュیمنュ در کل م-

ヱاب سرمヱخ ュヱار ヱ ュن دادヱیتکュد... 

 ヱ(نی)س 



ゅج ت ヱ رتمه رفتنヱب ュع کردヱشر ゆمثه اس ュنه شدヱارد خヱر غیヱس ヱ ز شدゅن بヱختمゅن  نیزدن...در سゅمゅم ヱ ゅبゅب ヱ
بغل مゅمゅن که  دュی...اヱل از همه پرشتریتر کردヱ ュ سرعتمヱ ب دیشد غゅمヱیヱ بゅ تバجゆ نگゅهュ کردن...ج رヱنیاヱمدن ب

 ..زدュیحرف م غیヱ بゅ ج کردュیهゅ مゅچش م دهیجヱヤتر بヱد..مثه ننه ند

 (卮غヱهゅیج غجی..匣ان گهیهمد نیهر چゅヰر نヘرشヱن ع ゅدی)خヱشュ م
ヱج سندهین ュزゅگرنه بヱ ن ببندゅاایم غیجゅمزنم ュی...داشتュتヘگ 

ヱنゅمゅپر م ュل کردヱیュد ...ゅبゅیبغل بュکمتر ج نیسنگ ک ヱ ュر غیتر عمل کردヱبه س ュهゅشد نگ ュヱکه تم ゅبゅب...ュنیزد  ヱ دゅافت
ه کردュ...به خゅطر شدت بヰش ヱ دستمヱ دヱر گردنش حヤق دュیچسب مヱنیپرش مثه م هیبゅز کردヱ ュ بゅ  شمヱیبرベ زد...ن

 بヤند گヘتュ یشمヱ بゅز کردヱ ュ بゅ صدایضربه اュ چند قدュ عقゆ رفت ヱ بバدش محکュ گرفتュ....ن

 ...شششヱバری...بュ؟ینیبب یヱمدیجヱヱヱヱنمممュ...دلュ برات کبゆゅ شده بヱد برااادررر...چرا ن یسヱر یییヱااا-

ゅبه کمرش که آخ ب ュیمشت زد ヱヤج ュردヱا ヱت...سرمヘن یگ ヱ رتشヱیصヱشم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 

 چشュ قشنگ... یچطヱر-

ュنヱین اヱت ششヘگ ヱ ز کردゅب 

 خヱبュ چشュ قشنگ...-

ゅن یسرفه الک یصدا ب...ゅبゅیبヱپر شم ヱ ュیبستュد ゅا نییپヱ فゅص ヱیュدゅس ュتヘگ ヱ 

 ュدیخدمتヱن رس رازیبزرگمヰر هستヱ ュ از ش نیسヱ نجゅنゆیخدمت خゅنヱاده بزرگمヰر...ا دیاهュ...بゅ ساヱ ュ خسته نبゅش-
 ...احヱاات؟یヱاسه رفع دلتنگ

ゅبゅت بヘگ ヱ ن دادヱتک ヱخنده سرش ゅب 

 تヱ هヱا سرده... ュیبر نیゅیشد...ب داشیヱرヱجک پ نیبゅز ا-

 گヘتュ شدュیرヱ زدュ کنゅر ヱ همヱن طヱر که رد م نیسヱر

 تゅ ...ヱری...سゅکمヱ بیسヱヱヱر-

خヱヱヱنه خヱبه خヱヱヱنه...مゅمゅنممュ شرヱع کرد غر غر کردن...محل ندادヱ ュ بゅ ذدベ به خヱنه نگゅه کردュ .. ییدا مثه
 ...دهヰヰهیم یمنصصヱره...خヱヱヱنه خヱبه خヱヱヱنه...بヱ...بヱ قرمه سسبز

 گヘتュ یجゅنیپر از ه یزدヱ ュ بゅ صدا غیج دヱبゅره

 ؟یدرست کرد یمゅاااامゅااان...قرمه سبز-

ゅت بヘگ ヱ ن دادヱتک ヱخنده سرش 

-...ュبکش ヱمゅض کن شヱع ヱتゅسゅلب ヱبر 

مゅنتヱمヱ بゅز  یازشヱن بゅا رفتュ...همヱن طヱر دکمه هゅ یکیتュ سمت پヤه هヱ ゅ دヱتゅ رف ヱرتمهیمثه اسゆ  دヱبゅره
 ...ی...دلュ برات تنگ شده بヱد قヱقヱلگゅین ゅفヱیمن...ق یヤینگیج یتヱ اتゅقュ...اヱヱヱف چطヱر دュیکردュ...پر

ヱدستم ヱکش یر ュسヱسک خرヱیعرュصدا د ゅب ヱیخش دار ی ュتヘگ 

 قヱヱヱヱ قヱヱヱヱヱ... یققققヱヱヱヱقヱヱヱل-

 از پشتュ اヱمد نیسヱر یصدا

 ...یعر عر کن دی...بゅیزنیاشتبゅه م یدار-

ュبرگشت ュتヘحرص گ ゅب ヱ سمتش 



 ...زنュیحرف م یبچه...دارュ بゅ قヱقヱل نュیببند ب-

ゅت بヘگ ヱ ن دادヱتک ヱسف سرشゅت 

 که... یبدتر شد یآدュ ش رازیش یرفت-

ュنشست ュتヘگ ヱ تخت ヱر 

 ュ匕ی...گヘتュ منュ مثه اヱنゅ بゅشن...همرنگ جمゅعت شستنیتヱ مثه خヱدت آدュ ن یدヱستゅ دュیاخه د-
ュنヱت اヘگ ヱ تخت ヱنشست ر 

 勹من مثه خヱدュ فرشتن.. یدヱستゅ زュیعز-
 ...ششششیا-

 شد ヱ گヘت یجد شهیمثل هم ヱヰی

 ...دلュ برات تنگ شده بヱد...یشヱバریب یヤیخ-

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 طヱر... نیمنュ هم-

ヱشゅپر دست ヱ ز کردゅیبュز م دゅش...انقدر فヤن مثه د دهیبغヱیداداشتヱکゅ شهゅل بヱغ勠...ゅن خنده بヱر همヱش که طヤبغ ュدヱب 
ュتヘگ 

 شده... شتریجヱヱヱヱن داداش عضヤه هゅ ب-

 بدنش گذاشت ヱ گヘت یرヱ پゅیخヱدش جداュ کرد ヱ مثه دخترا دستشヱ چヤ از

 کن... شی...چشゅتヱ درヱززززیه-

تخت گذاشتヱ ュ  یپゅشدヱ ュ مゅنتヱ ュヱ شゅلمヱ رヱ عیسر ヱمدیم نییゅن که از پゅداد مゅم یヱ سرمヱ تکヱن دادュ...بゅ صدا دュیخند
 گヘتュ نیヱ رヱ به سヱر دュیبه مヱهュゅ کش یدست

 ...خヱرتمヱنیاان مゅمゅن م ュیپゅشヱ بر-

ヱند شد... سرشヤب ヱ ن دادヱتک 

 بخヱرュ زینرده هゅ چشュゅ برベ زد...نشستュ رヱش ヱ تゅ خヱاستュ ل دنیاヱمدヱ ュ رفتュ سمت پヤه هゅ...بゅ د رヱنیاتベゅ که ب از
 متヱقュヘ کرد نیسヱر یصدا

-ヱヱヱی...بریهュ ゅدت م نییپヱنیخヱفتی...میدヱایا کشنهیدستت م یゅش... 

ヱبر ゅبゅییب  ゅب ヱ ュرش کردゅند ل غیج هینثヤد ل زیبヱقت بヱ ششش...چندヱヱ...ュردヱیزیخ ゅد پヱمده بヱا ュنヱان رفع ...انییخ
ゅپر نییشد...پ ゅه هヤیپュر دヱبه س ヱد نیゅیکه ع ゅپ ゅه هヤمدیم نییاز پヱ ュتヘگ 

 ن؟ییپゅ یゅیاز پヤه هゅ م شゅیتیدختر ت نی...بバد تヱ مثه اکنهیپゅرکヱر کゅر م ゅریヱاقゅバ که...سゅم-

 زد ヱ گヘت یپヱزخند

مヱ خヱد یالک ضュیبشه؟...مگه مر یچند بゅر دست ヱ پゅش شکسته تゅ حرفه ا یدヱنیم یگیکه  شمゅ م یهمヱن جنゅااゆ سゅم-
...ュن کنヱداغ ヱ ゆدر 

ヱهم سرم ヱ ュن دادヱنه م نیتکヱارد آشپزخヱ ر کهヱیطュشد ュتヘگ 

 ...دهیبヱ م فیپ فیپ گهی...مرسهیگربه دستش به گヱشت نم-



-..ヱببند فک 

 گヘتュ جゅنیآشپزخヱنه بゅ ه دنیزدヱ ュ رفتュ تヱ...بゅ د یچشمک

 ...نجュゅینکن..من ا هیمن بヱده...گر یاز دヱر دヱنュی..مزュیعز ی...چقدر شکسته شد؟یی...عشقュ تヱیヱاااا-

ゅبゅب ヱشق تゅق ゅم یب ュゅرکردیدهنش نگヱی...سュد به د هیتک نヱاریزده بヱ مثه د ヱ نهヱنهیآشپزخヱヱ م ュゅنگ ゅفرد ...کردیه ゅヰتن
 ヱ گヘتュ سゅدュی...ارュヱ کنゅرش ヱاکردیم نیبرنج رヱ تزئ سیراحت داشت د یヤیمゅمゅن بヱد که خ یعゅد

 ...ننه...سیپ سیپ-

ュر چشヱت یغره طヘگ ヱ کرد ュゅنگ 

 چته...-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 یشده بゅش یبゅبヱ ゅ سヱر هیشب دینشده؟...اان بゅ یجヱر هی ゅفتیتヱ چرا ق-

 بゅ غر غر گヘت نیبگه که سヱر یزیخヱاست چ مゅمゅن

جمゅعتヱ راحت  هی ゅلیヱ خ نی...بگヱ سヱر؟یکنیم یسヱر یسヱر ی"ن" آخر اسュ من چقدر تヘヤظش سخته که ه نیا-
 کن...

 جヱヱヱن... یدヱسسست دارュ سسسヱر-

 گヘتュ جゅنیمخصヱص خヱدュ نشستヱ ュ بゅ ه یصندل یکنゅر ヱ رヱ زدمش

-ヱヱمیییゅن قرمه سبزز ی...مヱبده ا ュنヱیجヱヱヱヱ... 

طヱر  نیکردュ...هم دیمゅمゅنュ کヤ غیج یبゅ صدا ی...ヱلزュیبرداشتュ که برنج بر رヱینذاشته کヘگ زیم یرヱ رヱ سید مゅمゅن
ュهゅگ نگヘد به کヱریخشک شده ب ヱیت ...ュاشیدستヱ اشیヱ ュتヘت گヰب ゅب ヱ ュردヱا اゅب ヱسرم 

 ؟یبزن یفرا قヱヰه ا غیج یمゅمゅااان...نゅمヱس تヱ هュ بヤد-

ゅبゅیخ بヤد یゅت یعヘگ 

 ...گهید هیچ یفرا قヱヰه ا غیج-

 ヱ گヘتュ یدادュ به صندل هیتک

هゅ تヱسط  غیگヱنه ج نی...اندیگヱیم یفرا قヱヰه ا غی...جشヱدیشدن شヱヤار ヱ رヱح آدュ م یکه بゅعث قヱヰه ا ییهゅ غیبه ج-
ゅ هュ به عمل آヱرده...بヰヘمستュ که ننه م نجゅنゆیکه ا یقゅتیحゅل بゅ تحق ی...ヱلشدیبゅزگヱ م نゅینゅدر از بشر به اسュ دل یگヱنه ا

 از اヱن گヱنه نゅدره...

ュゅبゅر ریپر صدا زد ز بヱن نیخنده...س ュیهヱشش ヤヤヤلヱ...ز کردゅم یب ゆゅغره پرت ュچش ュااان...پشت سر هゅمゅت کردیم ヱ
 من... نیزم

ضゅع رヱبه اヱ دュیفヰم یکュ صبر کردヱ ヱ ュقت هیبرنج بردュ... یبرداشتヱ ュ ارュヱ تヱ رヱیمゅمゅن نشست بゅ استرس کヘگ یヱقت
ترش هュ از ヱسط  مヱیکردヱ ュ دヱ تゅ ل یعゅلمه خヱرشت رヱش خゅل هیヱ  ختュیپر ر ریراحت دヱ تゅ کヘگ ゅلیراهه بゅ خ

 ...ヱゅردュیヱ شرヱع کردュ خヱردن...تゅ اخرش هュ سرمヱ بゅا ن دュیقゅچ

ه همヱن طヱر ک نی...سヱررヱنیヱ پر صدا نヘسمヱ دادュ ب یصندل یدادュ به پشت هیداد تک ترکュیدارュ م ュゅیمバده اュ پ یヱقت
 گヘت خヱردیغذاشヱ م

 ؟یدیهنヱز نترک-

 چپ نگゅهش کردュ که مゅمゅن گヘت چپ



 بچمヱ...نヱش جヱنت مゅدر...اسکヤت شده بچュ... یدار کゅرشیاعع...چ-

 که خヱبه...گヱشت هュ که دارュ...سرمヱ اヱردュ بゅا ヱ گヘتュ کュヤیبه خヱدュ انداختュ...نه بヱゅ ه ینگゅه

-...ュبヱاان...من که خゅمゅم 

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت یکم

 ن؟یخヱردی...اヱنجゅ چطヱر غذا مینه...اغر شد-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

 ュ؟یخヱردیم یبه نظرت چ ュیرヱ دار یدل یمゅمゅن..ヱقت-

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت یبゅ بدبخت نیسヱر

 تنگ شده... ندیخヱش به حゅلتヱن...دلヱ ュاسه دست پخت دل-

ヱمゅهヱثیخب ابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...ュیفسنجヱن خヱرد شیچند شゆ پ نیتゅزششュ...هم-

 ヱ گヘت دیلゆ برچ نیسヱر

 ...یکنه تヱ مバدت...رヱده هゅت قヘل شه الヰ ریگ یالヰ یا-

 رفت ヱ گヘت مヱنییبه هر دヱتゅ یچشュ غره ا مゅمゅن

 ...نیخヱردیغذا م رヱنیبヱد...ヱ گر نه شمゅ سه تゅ تنبل فقط ب نゅی...خゆヱ شد دلگهیبسه د-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 طヱر... نیهュ هم ゅریهュ بヤد بヱد...سゅت ゅکヱید-

ゅبゅر ب ュت یزیاخヘگ ヱ کرد 

-ヱنیس... 

 حرفشヱ قطع کرد ヱگヘت نیسヱر

-ゅستヱد...ゅبゅم یبゅریسゅ م ヱگهیرゅنヱن حرف زد یی...همヱشゅهゅیکه بュ... 

ヱمゅکش اخم ュه ヱیتュد ュتヘگ ヱ 

 ن؟یحرف زد-

ゅبゅت بヘگ ヱ ن دادヱتک ヱسرش 

-ゅمیم دیبヰヘیدیュ یکゅ زندگ شیپ ゅن حرف زد نیهم ی...براکننیم یشمヱهمش ゅیبュ مヰف ヱیュب یپسرا دヱرسهستن... یخヱنی 
 ...ュیکردیهュ بヰشヱن اعتمゅد داشت...ヱگرنه همヱن رヱز خヱنه رヱ عヱض م

ヱن که سر سرمヱرمشヱبش ュاستヱخ ヱ ュن جمع کردゅمゅم ゅب ヱر ゅبゅبشق...ュند شدヤب ヱ ュن دادヱت عیتکヘگ 

 ...کنュی...فردا درستش مュیبخヱاب ュیاخر شゆ شده...پゅشヱ بر گهی...دیبشヱر خヱادینم-

ヱب سرم ュمدヱنه اヱاز آشپزخ ヱ ュن دادヱنیتکヱبخر ゆش ゅبゅا... ری...به بゅب ュرفت ヱ ュتヘگュاستヱکه نگ خ ュقゅات ヱت ュبه بر ュهゅ
رفتュ تヱ اتベゅ خヱدュ...مسヱاک زدヱ ュ مヱهゅمヱ شヱنه کردヱ ュ رفتュ  عیافتゅد...دヱبゅره چشمュゅ برベ زد ヱ سر نیاتベゅ سヱر

 تکヱن داد ヱ گヘت یمن سر دنیبゅ د نیتヱ اتベゅ...سヱر دュیبدヱن در زدن..درヱ ヱا کردن ヱ پر شهی...مثل همرヱنیب



 بゅز شرヱع شد...-

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 ...رュیم ینゅراحت یヤیخ-

شヱنمヱ گرفت ヱ برگردヱند طرف خヱدش...همヱن طヱر مظュヱヤ نگゅهش  یヱ رヱ شدュ که برュ...همヱن مヱقع دست پشت
 زد ヱ محکュ بغュヤ کرد ヱ گヘت یکردュ که لبخند

 تヱ... یゅیب یدرヱ ヱا کن ゅیتヱ اتゅقュ منتظر بヱدュ مثه ヱحش ヱمدュیچند مゅه...هر ヱقت م نیتヱ ا کردュیداشتュ دベ م-

-ヱヱヱヱیه... 

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ؟یداشت کゅری...حゅا چگュیمگه درパヱ م-

ヱن سرم ゅب ヱ ュبرد ゆشیعق ュتヘز گゅب 

 بخヱابュ؟ شتیامشゆ پ شهیجヱنممュ...م یسヱر-

رヱ تختش...چراغヱ خゅمヱش کرد ヱ کنゅرュ دراز  دュیヱ سرشヱ تکヱن داد...بゅ ذベヱ لپشヱ محکュ بヱس کردヱ ュ پر دیخند
 ...دیکش

ュبرگشت ヘست سヱپ...ュهش کردゅنگ ヱ دیسمتشゅه ا ی..لبヱヤششیقرمز....ته ر یق  ュدヱمثل خ ュشゅد...چشمヱمزه اش کرده بゅب
 ヱ گヘت دیمヱهュゅ کش...بゅ خنده دستشヱ تヱ یقヱヰه ا یبヱد...بゅ مヱهゅ یسبز آب

 ...یکنینگュゅ م نیچرا همچ-

ュیخند منュد ュتヘگ ヱ 

 هュ تنگ شده بヱد... ゅفتیدلヱ ュاسه ق-

ヱم دستش ュابヱداشت خ...ュبست ヱمゅچشم ヱ شヱزゅب ヱر ュگذاشت ヱسرم ヱ ر یکه صدا بردیدراز کردヱشن نیس ヱیرュد 

 ...ゅیلگد نزن-

 طヱر ارュヱ گヘتュ همヱن

 لگد زدュ... یمن ک-

ヱک دستش ュمحک ュرヱتدヘگ ヱ رد 

 گヘتュ... یچ هیヱقت...بخヱاゆ حゅا  چیه-

ヱس یرヱب ヱطر خستگ دیسرمゅبه خ ュکت شد...منゅس ヱبرد... عیسر ی ュابヱخ 

 (نゅی)دل 

 خヱنه شدヱ ...ュارد

ュヱار ...ュن حرکت کردヱختمゅبه سمت س 

 کردュ... ینگゅه کردヱ ュ ابراز دلتنگ ゅطیهمヱن حゅل به خヱنه ヱ ح در

 (یرفتن ヱرتمهینه  یغیبچه گل...نه ج گنیم نیبه ا ゅی)ب

 پヤه هゅ بゅا رفتヱ ュ در رヱ بゅز کردュ... از



 لبخند زدュ... دنیدیم ュヤیمبل نشسته بヱدن ヱ ف یبゅبヱ ゅ مゅمゅن که رヱ دنیヱارد شدヱ ュ بゅ د ヱاشی ヱاشی

ュد... دلヱن تنگ شده بヱبراش 

 چشュ مゅمゅن یدستمヱ رヱ هیجヱヤ رفتヱ  ヱ ュاشی ヱاشی

ヱ هی ヱر ヱیدستم ...ュگذاشت ゅبゅب ュچش 

ゅبゅت بヘگ ヱ ر زدゅکن ヱدستم 

 ...نュیمب ュヤی...دارュ فゅرینکن دل-

 بヤند شد... کدفバهیمゅمゅن صبر کرد ヱ  یヱل

 ヱ دیکش یکヱتゅه غیمن ج دنیسمت ヱ بゅ د برگشت

 سمتヱ ュ محکュ بغュヤ کرد... دیپر

ゅبゅج ب ゅقت غیبヱ ヱ ند شدヤن بゅمゅد یم ヱلبخند زد... دیمن 

ュمحک ..ュندヱبه گردنش چسب ヱسرم ヱ ュبغل کرد ヱنゅمゅم 

 ازش جدا شدュ دヱتゅ دستゅشヱ دヱ ヱر صヱرتュ گذاشت  یヱقت

ヱ ...ه کردゅنگ ュرتヱدقت به ص ゅب 

 زدヱ ュ گヘتュ لبخند

-...ュسا 

 گヘت کردیطヱر که نگゅهュ م همヱن

 مゅمゅن... زیساュ عز-

ヱقت قیعم لبخندمヱ...ュبه سمت یتر کرد ュن جدا شدゅمゅاز م 

ゅبゅب ュرفت ヱر ュن هヱا...ュش کردヤبغ ヱس یヱب ヱت دیسرمヘگ ヱ 

 بゅبゅ... یکرد رید-

 گヘتュ شدュیطヱر که جدا م همヱن

 ...ュیکرد ریگ کشیتصゅدف شده بヱد...مゅ هュ تヱ تراف-

ヱم سرشヱاده آرヱنゅلبخند زد...خ ヱ ن دادヱد یتکヱیبュ... 

 نبヱدュ... یゅدیز طヱنیبچه ش نیسヱ بدヱن

 سゅلن رヱ نگゅه کردヱ ュ گヘتュ دヱر

 ...ゅر؟یدل-

ゅبゅره ا بゅت یاشヘگ ヱ ا کردゅبه ب 

 تヱ اتゅقشه...فکر کنュ سرمゅ خヱرده...-

ゅزه ا بゅیاج ...ュدر زد ュدヱمدل خ ヱ ュگذاشت ベゅر در اتゅکن ヱنمヱا...چمدゅب ュرفت ヱ ュتヘگ 

ゅریگرفته دل یصدا بゅ عیسر ...ュهش کردゅنگ ヱ ュز کردゅب ヱدر 



ゅاز صندل دنید ب ゆجバت ゅت شیمن بヘگ ヱ ند شدヤب 

-ヱヱنیدل...یی ヱ؟ییت 

ゅینگران ب ュتヘگ ヱ ュبه سمتش رفت 

 ؟ینه پس رヱحشュ...خヱب-

 سمتュ...محکュ بغュヤ کرد ヱ گヘت دیヱ پر دیخند

 اヱهュヱ...دلュ برات تنگ شده بヱد...-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュقه کردヤرش حヱد 

 ...یدل دل نطヱریمنュ هم-

ヱدشヱخ  ヱ عطسه کرد... هیجدا کرد 

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ؟یشد ضیمر-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 بゅ مゅمゅن برュ دکتر... دی...فردا بゅکنهیدرد م یヤیارره...بدنュ خ-

 ی...لبゅیمشک یکردュ...چشمゅش مثل خヱدュ بヱد...مヱهゅ نگゅهش

 ...یصヱرت یا قヱヤه

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 چند مゅه... نیتヱ ا یخヱشگل شد-

 ヱ گヘت دیخند

 ...یدانشگゅه بزرگتر شد یطヱر...رفت نیتヱ هュ هم-

 بヱد اشゅره کردヱ ュ گヘتュ زیم یکتゅبゅش که رヱ به

 چه خبر از درسゅ خゅنュヱ دکتر؟-

 بヱد... یسゅلش بヱد ヱ رشته تجرب ∵ゅ 0ریدل

 به کتゅبゅ کرد ヱ بゅ غر غر گヘت ینگゅه

 ...ュیامتحゅن دار خヱرهیبگュ...داره مغزュ ترک م یچ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...نگیتیهゅ فゅ یبه قヱل کره ا-

ゅب ヱا ر یابرゅکرد که سرب ュهゅعیفته نگ ュتヘگ 

-ヱیف نیانقدر که سュヤ یکره ا  ...ュد شدヤب ヱل کره رヱداده همه اص ュردヱبه خ 

 ヱ گヘت دیخند زیر

 ...هیچه مخ نیخヱدش بب-



ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...رهیمیم نهینب یکره ا ュヤیف هیتک هی یدر طヱل رヱز حت-

ゅدیصدا خند ب... 

 ヱ برنゅمه شمゅل حرف زدュ... رازیヱ مヱقع شュゅ هュ بゅ مゅمゅن ヱ بゅبゅ در مヱرد ش ュیطヱر بゅ هュ حرف زد نیهم

تنگ شد...شبゅ بゅ  رازیتخت انداختュ...دلヱ ュاسه ش یشゆ هュ به سمت اتゅقュ رفتヱ ュ بバد از مسヱاک زدن خヱدمヱ رヱ آخر
ヱابیم نیسヱیدیخュ حرف م ヱیزدیュ... 

 شد ヱ خヱابュ برد.... نیپヤکュゅ سنگ ヱاشی ヱاشیヱ چشمゅمヱ بستュ... دュیکش یپヱف

 ヱ(نی)س 

 ゅب ヱ شدュ بヤند...匣کنュیچه م نجゅیگنگ به دヱر ヱ اطرافュ انداختュ...من ا ی...نگゅهنییヱ از تخت اヱمدュ پゅ دュیکش یهヱم
 ی..ا.دュیگヘتヱ ュ سرمヱ مゅل آخی...�ヱ زارت خヱردュ بヰش دمشیبゅز به سمت در اتベゅ رفتュ...که متゅسゅヘنه ند مهین چشمゅی
...پس من نهیاتベゅ سヱر نجゅی...اュیاز اヱل شرヱع کن ゅی...خゆ بدュیゅحゆゅ...دヱبゅره دヱر ヱ اطرفمヱ دص یدر ب یریدرد نگ

شدنヱヱ...بゅبت ذベヱ مرگ شدュ از  داری...خヱابヱ...بنヱی...اヱمدュ تヰرانヱ اتベゅ سヱردュفヰمی بヱゅ اه匣...ゅنュیب سゅیتヰرانヱ...ュا
 ...رヱنیدادヱ ュ رفتュ ب زیقر ر هیکه کردュ  یکشف مヰم

 زدヱ ュ گヘتュ یزیر غیشゅمپヱهュゅ ج دنیرفتュ...بゅ د ییراست به سمت دستشヱ هیاتゅقュ شدヱ  ヱ ュارد

 匏گریج ی...خدا شمゅ رヱ بュヰ برگردヱند...چطヱرزااانュیعز یヱا-
...به به هヱا چقد خヱبه...کل رヱنیدヱش کヱچヱلヱ گرفتヱ ュ رفتュ ب هی یاز صحبت مュヰ بゅ شゅمپヱهヱ ュゅ ابراز دلتنگ بバد

ヱ ュ شヱヤار بヤند کر نیبゅفت است هی ینゅمヱس یلبゅسゅ دنپヱشی از بバد ヱ اヱردュ در حヱلم匯...ヱاز سرمゅ رفتیم یاسکヤتュ بندر
اヱل سرمヱ بردュ داخل...خゆ ننュ  دュی...به آشپزخヱنه که رسنییپゅ فتュپュゅ کردヱ ュ مヱهゅمヱ بゅ حヱله بستヱ ュ ر یکتヱن قヱヰه ا

 ...匣کヱجゅن نゅی...استیهュ ن ی...سヱرستی...بゅبゅمュ نستین

ヱکش سرم ュبدنم ヱ ュیرد کردュه دゅنه...نگヱآشپزخ ヱیت ...ュعت کردゅد... 00به سヱنیبバا ی ュنゅمゅیمゅن نゅکج卻... 

 نゅی...از پヤه هゅ بゅا رفتヱ ヱ ュارد اتベゅ مゅمゅن استنیヱ چشمゅمヱ دヱر تゅ دヱر سゅلن چرخヱندュ...نچ ن رヱنیب دュیپر
ヱ ュن دادヱتک ヱدن...کافه سرمヱن نبヱدشヱخ ヱ دヱب ゆن مرتヱتختش...ュشد ゅبヱم...ュقゅات ヱت ュیرفتヱمヤ  رهゅشم ヱ ュبرداشت

 مゅمゅنヱ گرفتュ...بバد از چند تゅ بベヱ برداشت

 جヱنュ مゅمゅن...-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 جヱヱヱنュ... یساュ مゅم-

 ؟یداشت یکゅر زュیساュ عز-

ヱمゅزیر چشم ュتヘگ ヱ ュکرد 

 جヱヤته؟ یکس-

 ...زュیاره عز-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 کゅما مヱヤバمه...-

- ュنヱج ゆریچخゅ؟یداشت ک 



-ゅن؟ ییکجゅمゅم 

 جヱن کゅرュ داشت...اヱمدن خヱنشヱن...تゅ ظヰر خヱنュ... یپヱر زュیعز-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 هュ سر کゅرن؟ نیبゅشه...بゅبヱ ゅ سヱر-

 اره...-

 خゅنュヱ..خدافظ یبゅشه...ساュ برسヱن به پヱر-

 مゅکرヱفر صبحヱنتヱ بردار... ی...برヱ از تヱزュیبゅشه عز-

ゅ بヱد...ب یبヱد...خゅنュヱ مヰربヱن مヱنیخゅنュヱ همسゅ ی...پヱرنییکردュ...از جュゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ پゅ گヘتヱ ュ قطع یا بゅشه
 ...بゅ مゅمゅن هュ دヱست بヱد...کردیم یپرستゅرش زندگ

ゆجراااا...بر خゅاصل م ゅام ヱیュ ...نهヱヱヱصبح パسرا 

 آشپزخヱنه شدヱ ュ به سمت مゅکرヱفر رفتヱ ュارد

ヱد درش ゅب ヱ ュز کردゅد ج یزیچ دنیبヱش بヱچ غیکه تヱیکش یکیکュسر د ヱا عی...ュردヱنیمن به فدااات ننه...بب یدرش ا 
 کرده... ヱヱنهیچه کرده...همه رヱ د

ゅب ゅافل هヱ به ベヱیذ ヱیبرشته ت ヱヱ..ュه کردゅییظرف نگ.. 

 نشستヱ ュ شرヱع کردュ به خヱردن... عیسر

***** 

 ...از جュゅ بヤند شدヱ ュ رヱ به مゅمゅن گヘتュپヱヱヱف

 بچه هゅ...دュ خヱنه  رュیم-

ヱت سرمヘگ ヱ ن دادヱتک 

 مراقゆ خヱدش بゅش...-

ヱا... سرمゅب ュرفت ヱ ュن دادヱتک 

ュゅسゅلب ...ュبه سمت در رفت ヱ ュض کردヱع ヱر 

 ذره شده بヱد... هیاュ سر رفته بヱد...دلュ برا بچه هゅ  حヱصヤه

 اعتراف هュ بخヱاュ بکنュ دلヱ ュاسه پسرا هュ تنگ شده بヱد... هی

 ...ュیヱ به هュ عゅدت کرده بヱد ュیدیدیرヱ م هیرヱز همدگ هر

 ...甸نمشヱنیبیشمゅل...م ュیریم فردا

ヱچرخمヱر که م دヱن طヱسمت در...هم ュرفت ヱ ュنیبرداشتヱنید ヱت ゅهゅنه مヱهیخ ゅچه هヱر راهه...خ هی یکゅヰنیچヱبゅ 
 کヱچه بゅغه... هیشب شتریهュ هست ヱ ب یخヱヤت

ュゅهゅپ ヱر ヱسر خ یر...ュتند تر حرکت کرد ヱ ュنیپدال گذاشتヱبゅ ا کهヱیュدゅس  ュل برヱا ゆخ...ュه کردゅنگ ゅچه هヱبه ک
 کヱجゅاا...

 ...نゅیا یرفتュ سمت کヱچه دل یا هیچند ثゅن ュیتصم کی یط



ヱヤا یجヱ نヱنشヱیخュدゅهم س ヱنی ...ュزد ヱر نشسته زنگ رヱدیطゅ نیبچگヱمゅ م...ュدゅیافتュمدヱ ح ヱت ュه ゅب ヱ نヱنشヱطیخゅ 
 به خヱدュ اヱمدュ یمゅمゅن دل ی...بゅ صداュیکردیم ییゅیمیش قゅتیヱ بゅ برگ گل هゅ تحق ュیشستیم

 تゅ ...ヱی..بزュیعز یخヱش اヱمد-

 ...匣گشゅدمゅ نیفکر کن نیヱنیزدヱ ュ بゅ چرخ دヱچرخه در رヱ هل دادュ...مد لبخند

 بغヤش ヱ گヘتュ دュیپر یمゅمゅن دل دنیگذاشتヱ ュ رفتュ بゅا...بゅ د ヱاریشدヱ ュ دヱچرخمヱ بغل د ゅطیح ヱارد

 سااااュ خゅله جヱヱヱヱن...-

 ヱ گヘت دیخند

-ヱبه ر ュب یساヱهت...خゅ؟یعز یمュز 

 ...کردنیداده بヱدن به در ヱ نگゅهュ م هیتک ゅریヱ دل یشدヱ ュ سرمヱ تکヱن دادュ...پشت سرشヱ نگゅه کردュ...دل جدا

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 ن؟یکنیمثه بز منヱ نگゅه م نیسゅدیبバد ヱا نجゅینچ نچ...ヱاقゅバ که...من اヱمدュ ا-

 ヱ گヘت دیخند خゅله

 تヱ... نیゅیشمゅهゅ...باز دست -

 زヱدتر رفت... خヱدش

 ヱ گヘت کیاヱمد نزد یحゅلیبゅ ب ゅریدل

-ヱس ュنیسا... 

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ...؟ی...چرا آشヘته حゅل هست؟یاز دل مردュ مراقبت کن یخヱاهیم نگヱنهیمحゅفظ دل...ا یننگ بر تヱ ا یا-

 ヱ گヘت دیخند

 شدュ... ضیمر-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...چه برسه به محゅفظ دل...یشیخر دل هュ حسゆゅ نم پس اان -

 یکه کゅته...دستمヱ جヱヤ داسیکردュ...از احヱااتش پ یبه دل ینگヘت...نگゅه یزیبه بゅزュヱ کヱبヱند ヱ چ یجヱن مشت یب
 خュ شدヱ ュ گヘتゅ ュریدهنュ گذاشتヱ ュ به سمت دل

 دل... ゅری...سیپ سیپ-

 نگゅهュ کرد... یسمتヱ ュ بゅ کنجヱゅ برگشت

ゅبه دل ب ヱابر ヱ ュیچش ュتヘگ ヱ ュره کردゅاش 

 اان بゅ من کゅته؟... نیا-

 انداخت ヱ گヘت نゅیمتヘکر به دل ینگゅه

 که کゅته... داسیاز ヱجنゅتش پ-

ヱدستش ヱر ヱ اゅرد بヱت یاヘگ ヱ گذاشت ュنヱش 



-バیس ゅبکن...ب ヱدتヱت دیخゅیدر ب یاز کゅنی... 

ュدバیف نیمثه ا بゅمヤ  ゅهیب ヤیغ حیلبخند مゆ فヱاهم یشد...پ ヱ ュیکرد ゅقدم ゅب ヱ ュتヘیگ ...ュرفت ュس به سمت دلゅنゅن 

 ヱ گヘتュ سゅدュیヱا جヱヤش

 ...؟یعشقュ خヱب یدل-

 کرد ヱ رヱشヱ کرد اヱنطرف... یشیا

 匆زد به سرュ دیفکر پヤ هینداشتュ  یゅدیヱقت ز چヱن
 گヘتュ عیسر

 خبر داشتュ... یاز سゅت یبヱゅش...کゅت بゅش...ヱل-

 بヱ ュヰ گヘت دیانگゅر بヰش برヱ ベصل کرده بゅشن چسب ヱヰی

 شده؟...حゅلش خヱبه؟ یچ نیشده؟...سヱ ی...چ؟یچ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ؟یستیبゅهュゅ کゅت ن گهیاان د-

 به دستヱ ュ گヘت دیکرد ヱ دヱبゅره چسب یبヤند نچ

 شده؟ یزیمن گヱ.ه خヱردュ...چ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...گュیبヰت م ュیآمゅده شヱ بر-

 ...دیرنگ از رخسゅرش پر ヱヰی

ゅت بヘتته پته گ 

 ...مرده؟مゅرستゅن؟یب-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 مゅرستゅن؟یگヘت ب کی...厰هゅااااااان-

 ...یگیبرュ امゅده شュ..بュヰ م یاان گヘت نیتヱ...هم-

 ...نゅیا ییدュ خヱنه دا ュیبر ュیخヱامی شヱ امゅده...خره بゅبゅ نه...匣اهゅااان-

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 ...نیخدا مرگت نده سヱ یا-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 اان شرヱع شد... نی...از همیفرصت دار قهیدق 1فقط -

 نشستヱ ュ گヘتゅ ュریرفتن...منュ رفتュ تヱ ヱ کنゅر دل ヱرتمهیاسゆ شرヱع کرد  مثه

 مゅ ؟... ضیاحヱاات مر-

 ヱ گヘت دیحゅل خند یب



 چمه... نュیدکتر بب رュیاان بゅ مゅمゅن م-

 ...ینگرفته بゅش یهゅر گュیم-

 گヘتュ عیچپ نگゅهュ کرد که سر چپ

 ...رهیچشュ غره م ینطヱریهュ هم ی...دلنیهم نیخゆ بゅبゅ...خヱاهرا ع-

 ヱ گヘت دیخند

 هゅااا... یخشششュ دل -

ゅس ب ヱ لهゅمدن خヱعیدستش سر ینیا ュتヘگ ヱ ュشدゅپ 

 بخヱره... یرヱ ک نゅی...ارュی..بゅبゅ من اان میخゅله چه کرد-

ゅبه دل ب ュریچشゅ تヘگヱ ره کردゅاش 

 ...دهیهمشヱ م ゆی....ترتنیا-

 مヱنده از ヱقتش... قهیدق 0 قゅیبه سゅعت انداختュ...دق یشرヱع کرد غر غر کردن...نگゅه ゅریدل

 جゅ خヱردュ که به سرفه افتゅدュ... هیاز پヤه هゅ همشヱ  یقヱヰه رヱ برداشتヱ ュ شرヱع کردュ خヱردن...بゅ اヱمدن دل مゅگ

 ...زدنیمحکュ تر م نینکن کردュیاشゅره م یپشتュ...ه دنیشرヱع کردن کヱب نゅیヱ دل ゅریدل

 ..یالヰ نیریدرد نگ یحرکت زدュ که خヘه شدن...ا هیسر  اخر

 گヘتュ یرヱ به دل یگرفته ا یヱاسه هر دヱتゅشヱن رفتヱ ュ بゅ صدا یخヱرد شد...چشュ غره ا کمر

-...ュچرخه منتظرتヱد ュد 

ゅله خدافظ یصدا بゅند از خヤب یب ュرفت ヱ ュنیکردヱر... 

ゅمدن دل بヱهدا یا ヱ چرخهヱد ヱر ュسمت ب تشینشست ュنیکردヱگرفت که  ی...دلر ヱمヱヤヰپ ュمحک ヱ نشست ュمد پشتヱکه ا
ュتヘتند گ 

-ヱヱヱیمی...بردار اان مییییدل یهュر... 

به پュヱヤヰ حسゅسュ...شرヱع کردュ پدال زدヱ ュ چرخヱندن  دヱنهی...کヱفت...خヱبه خヱدش مدیدستشヱ برداشت ヱ خند عیسر
 گヘتュ یلطヱر رヱ به د نیدヱچرخه...هم

 ...ュیبمヱن ュیتヱنستیرヱز رヱ فقط م هی نیکュ بヱدا...هم یヤیخ-

 ...ュی...کتゅبゅمヱن رヱ هュ که اヱردュیヱ درس بخヱن ュیخヱنه بمヱن ュیبرگشت یヱقت ュیتヱنیدارュ...م ینظر هیاヱهュヱ...من -

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 �تنگ شد رازیخゆ دلヱ ュاسه ش یاره...ヱل-
ヱت سرشヘگ ヱ ュند به کمرヱچسب 

-ヱヱヱیاررره...م یュاヱن... خヱدمヱنه خヱخ ュبر 

ゅب ュتヘخنده گ 

خゅک بر  یخヱنه امヱن کゅرا ュیبر ュیخヱایم ュیخヱنه خヱدمヱن انگゅر زن ヱ شヱهر گهیم نی...همچیدل یریکヱفت نگ یا-
 ...ュیبکن یسر



 به کمرュ زد ヱ گヘت یمشت

-...ュک بر سر منحرفت بکنゅخ 

 گヘتュ نیبرュ تヱ خヱنشヱن رヱ نداشتュ برا هم نکهی...حゅل اسゅدュیヱا نゅیا ییکردヱ ュ جヱヤ خヱنه دا یشیا

 پュ ..ゅیبر ゅنیبرヱ بگヱ ب یدل-

ュسمت دل مهین حرف ュند...برگشتヱره مゅم یکヱت یکه هヘگ ヱ کرد 

 پゅ؟...پゅ کجゅست؟-

ゆا ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ..ュیپゅرک دヱچرخه برヱن ュی...گヘتュ برュیرازی...فکر کردュ شیچیه-

 کرد ヱ گヘت یپヱف

 ...مゅیشدبدجヱر ヱابسته -

ュب من ヱسمヘنینヱچرخه پ رヱاز د ヱ ュدهیدادゅ دل...ュنه رفتヱسمت در خ ヱ ュا یشدヱ ュرゅکن ュدیهゅمثل هم س ヱشهی  ヱدستم
 گرفت...

-ゅرمヘدییب... 

 گهید غیج هیヱ پشت سرش  غیج یبヱد...درヱ هل دادヱ ュ رفتュ تヱ..تゅ دヱچرخه رヱ اヱردュ تヱ صدا ییمゅمゅن دا یصدا
 اヱمد..

ゅا ا بゅب ヱحشت سرمヱکه د ュردヱیュه دゅدا یم ヱج یی ゅنیدارن م غیبゅ ...نヱسمتم 

ゅر ح بヱپدال زدن...د ュع کردヱشر ヱ چرخهヱد ヱر ュطیترس نشستゅ یچرخیمュا دヱ اخرهゅب...ュلゅدنب ュه ゅتヱن دヱیاュدゅس  ヱ
 ヱ گヘتュ نییپゅ دュیپر عیسر

 ...نیتヱرヱخدا منヱ نخヱر-

 گヘت دهیبر دهیヱ بر سゅدینヘس زنヱن کنゅرヱ ュا ییدا

 ...گヱرخر ..یبه گヱر بش نگلیس ی...گヱゅ...سگ...ااパ...الヰشヱバریب-

ヱدستم ュتヘگ ヱ نشヱش ヱر ュگذاشت 

 ...ییدا-

ゅا که سر بゅرد بヱا ヱعیحدص سرش ュتヘگ 

 جヱنゅ ...ュنゅیگヱ.ه خヱردュ...دا-

 ヱ گヘت سゅدیکنゅرヱ ュا نهیدست به س یدل

 حヱصュヤ سر رفت...کゅت...-

 ヱ گヘت دیارュヱ نヘس کش نュیمゅه

 داشتヱ ュ نداشتュ آゆ شد.. ی...هرچیدیعنتر خヱرش-

 بヰش انداختヱ ュ گヘتュ ینگゅه

 ..ینزنن بستن ستیبپゅ ل-



 ...دستمヱ به کمر زدヱ ュ گヘتヱュاریکرد ヱ رヱشヱ کرد سمت د یشیا

 ...شهی...حヱصュヤ داره منヘجر منیبکن یکゅر هی نیپゅش-

 بヱ ュヰ گヘت دیدヱبゅره چسب یدل

-ヱیاره...م ییュاヱش خ ュرازیبر... 

 ヱ گヘت دیلゆ برچ نیمゅه

 طヱر...دلヱ ュاسه اヱنجゅ تنگ شده... نیمنュ هم-

 زد ヱ گヘت یپヱزخند ییدا

 ...نュیمゅدヱ بب سیرئ دیدارュ که فردا دヱبゅره بゅ نヱی..من غصه انیستین رازیکه چرا ش نیدار نヱیشمゅهゅ غصه ا-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...چقد دلュ براش تنگ شده...ییییداداشششمゅ ヱヱヱ...ヱヱヱدیدلت م-

 شد ヱ بゅ غر غر گヘت نهیدヱبゅره دست به س ゅیدا

 ュ؟یرヱز فقط مヱند هیبرヱ بゅبゅ...اصن چرا -

 اشゅرمヱ به سمتش گرفتヱ ュ گヘتュ انگشت

اسゅس...مヱندمヱن شد  نینشد...بر هم کیبه خゅطر اヱن تراف ی..ヱلュیبバد از ظヰر برس رヱزیجゅن...قرار بヱد د ゅیدا نیبب-
 رヱز... هی

ヱشゅت دستヘگ ヱ زد به کمرش 

- ゆنخヱبم ュیفردا هュ... 

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 شمゅل... ュیدنبゅلش...از اヱنطرف بر نゅلیترم ュیبر دی...بゅゅدیفردا صبح مゅヰ م-

ヱشゅب پヱت نیزم دیکヘگ ヱ 

 ...ゅنی...اヱنゅ که پس فردا م؟یچ هیبق ی...ヱلゅدیخゆ مゅヰ فردا م-

 ...ゅنیم حیبچه هヱ ゅاسه تヘر ی...ヱلュیریچヱن منヱتヱ فقط ヱاسه کゅر م ュیگヘت مゅهゅ زヱدتر بر ゅکヱید-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 匯شュیراحت م کنュیاヱنجゅ تヱ آゆ خヘه اش م رュیچه بヰتر...زヱدتر م-
 نگゅهش کردュ که گヘت زیآم دیتヰد

 ...خسته اュ...گهیخヱنه هゅتヱن د نیبر نیخبゅا تヱ هュ...پゅش-

 رヱ گرفتヱ ュ گヘتュ یدل دست

 تヱ بچه...خدافظ... یبترک-

 رヱ دュ خヱنشヱن گذاشتヱ ュ سヱت زنヱن رفتュ تヱ خヱنه... یبゅ بچه هゅ دل یاز خدافظ بバد

ヱچرخمヱه دゅنگ ヱ ュش گذاشتゅد... یسرجヱسه ب...ュعت کردゅبه س 

 خヱنه اس...از پヤه هゅ بゅا رفتヱ ュ درヱ بゅز کردュ... نیسヱر ゅدیاحتمゅل ز به



ゅند یگرمヱنه چرخヱر خヱد ヱمゅچش ヱ ュرد لبخند زدヱخ ュرتヱنه که به صヱخ...ュ 

ゅر دنید بヱس パسرا ヱ ュکرد ュن ساゅمゅت نیمヘکه گ ュگرفت ヱر 

 تヱ اتゅقشه...-

ヱا... سرمゅب ュرفت ヱ ュن دادヱتک 

 رفتヱ ュ در رヱ بゅز کردュ... نیسمت اتベゅ سヱر به

ゅر بヱبه س ゆجバنیکه ب نیت ュه کردゅد نگヱش نشسته بゅسゅلب 

 بュヰ کرد ヱ گヘت یا اشゅره

-ヱヱヱی...بیدخ یهゅ بب ュیکمکュن... 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 تヱ هュ؟ یゅیم-

 ...؟یخヱشگذرヱن نیری...تنゅヰ تنゅヰ میپسسس چ-

ゅب ュتヘگ ヱ رشゅکن ュنشست ベヱذ 

 ュ؟یریم گری...بゅ جیسヱر ヱلیا یヱااا-

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 گر؟یج-

 ...گهید گュیرヱ م نیمゅه نیبゅبゅ...مゅش یا-

 ...ュゅیخヱدュ م نیاهゅاااان..نه بヱゅ...من بゅ مゅش-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

-ュنヰج匣از ュشه خداتゅب ゅیب گرجی بゅی... 

 زد ヱ گヘت یچشمک

 کرده هゅ... ریگ ششیبدجヱر گヱヤت پ-

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 خヱشگヤه خヱ... یヤیخ-

ヱمゅهヱر م ュヰت ختیبヘگ ヱ 

 برااات... خرュیم-

ゅب ュتヘگ ヱ ュف کردゅص ヱمゅهヱحرص م 

 شد... دهی...مヱهュゅ گヱرنیسヱر یریدرد نگ یا-

ゆاヱج ュتヘگ ヱ ュند شدヤب ュゅش...از جゅسゅکردن لب ゅع کرد تヱشر ヱ نداد 

 ゅد؟یم یبゅبゅ ک-

 به سゅعت انداخت ヱ گヘت ینگゅه



 هヘت.. -

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 خゆ...من رفتヤ ...ュهیخ-

ヱن داد... سرشヱتک 

ュنیب رفتヱر ゅسゅلب...ュبرداشت ヱکمゅس ヱ ュرفت ュبه سمت کمد..ュشد ュقゅارد اتヱ ヱدیجد ی ...ュن کردヱدشゅام ヱ ュکرد ゅت ヱر 

ゅبヱیمヱمヤ ...!ュه کردゅش نگヰدل بヱد ヱ ュبرداشت 

 بزنュ؟

 نزنュ؟

 نگゅه کردュヤ ...ュیヱ دヱبゅره به مヱبゅ دュیمヱهゅمヱ کش یعصب

 ...�زنممュیم

 (ゅری)سゅم 

زدヱ ュ به سمت آبدارخヱنه رفتュ...بゅ  ردنیگرفته بヱدュ...از اتベゅ ب یヱ از جゅ بヤند شدュ...سردرد بد دュیتヱ مヱهュゅ کش یدست
 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسر ریام دنید

 بده سردردュ خゆヱ شه... یزیچ هی-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ゅرュیبゅ قرص م کیاان براتヱن قヱヰه ヱ ک-

 کجゅس؟ ゅریبゅشه...سゅت-

-ヱن... یتヱدشヱخ ベゅات 

ヱت سرمゅس ベゅبه سمت ات ヱ ュن دادヱریتکゅ ...ュرفت 

ヱن در ヱ ュز کردゅیبュ هゅت ینگゅریبه سゅ ュتヘگ ヱ ュانداخت 

 ؟یکرد کゅریخヱدمヱ کردュ...تヱ چ یمن کゅرا-

 گذاشت ヱ گヘت زیم یکرد ヱ سرمヱ رヱ یپヱف

 تمرکز کنュ... تヱنュینکردュ...نم یکゅر چیه-

ヱیر ュتヘگ ヱ ュمبل نشست 

 ...؟یبد یچ یخヱایجヱاゆ بゅبゅ رヱ م-

 از جゅش بヤند شد ヱ گヘت یعصب

 ...دヱنュینم-

 ヱ گヘت دیتヱ مヱهゅش کش یدست

 ...کنュیتゅ بバد از ظヰر تمヱمش م مヱنュیفردا م-

 ..یشمゅل چ-

 ...ュゅیخヱدュ م-



 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ؟یゅیم یخヱنه...تヱ ک رュیپس من م-

 کرد ヱ گヘت زشیم یبه نقشه رヱ یا اشゅره

 ...دュیمヱنده فردا انجゅمش م گهی...دヱتゅ دュゅیتمュヱ کنュ م نヱیا-

ヱد از خدافظ سرمバب ヱ ュن دادヱنیازش ب یتکヱد ر ゅب...ュمدヱس ریام دنیا ヱنیبه پ یدستش دست ینیヱیشュ یکشュد ヱ  ヱヤج
ュرفت 

 ...ゅریسゅت ی...قヱヰه رヱ ببر براخヱرュیمن قرص رヱ م-

ヱسرش ...ュداد دست ヱقرص ر ヱ ن دادヱتک 
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 شرکت خゅرج شدヱ ュ به سمت اسゅنسヱر رفتュ... از

 به سゅعتュ انداختュ...پヱف.. ینگゅه

 کゅراュ مヱنده... هنヱز

 شدヱ ュ تخت گゅز به سمت خヱنه رヱندュ... نュیمゅش سヱار

ヱ  کゅرهゅش رヱ هヱا مヱنده بヱد ュیداشت ゅریکه بゅ سゅت یدادن بヰمヱن...شرکت ریبゅبゅ شرヱع کرده بヱد گ ュیدیکه رس شゆید از
 ه...بش ゅلمヱنیخیتゅ بゅبゅ ب ュیتحت نظゅرت بゅبヱ ゅ مヱゅバن شرکت بヱد...از صبح مشغヱل درست کردن کゅرامヱن شتریب

 ...گهیکه داره دست م دヱنュیم

 کゅر به نヘع خヱدمヱنه... نیا

 ...شهیم یبゅبゅ بゅعث کافگ یخゆ اصرار هゅ یヱل

 مゅمゅن به استقبゅلュ اヱمد... دュیخヱنه که رس به

ヱس سرشヱیبュد ュتヘگ ヱ 

- ゅبゅس؟...بゅکج 

 به کتゅبخヱنه کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 ...ی...بヰتره سمتش نرخヱنهیداره کتゅبشヱ م-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 جمع کنヤ ...ュمヱیبゅا ヱسゅ رュیپس من م-

 پکر شد ヱ گヘت ゅفشیق

 ...هیرヱز مヱندن چ هی نیاخه ا-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

آخراشه...تمュヱ که بشه  گهی...دشهیداغヱن م مヱنیی...اعصゆゅ هر دヱتゅگهیمゅمゅن جゅن...قربヱنت برュ شرヱع نکن د-
 ...ュیگردیبرم



بヰمヱن خヱش  یحسゅب ュیکردیم یبゅ بچه هゅ زندگ رازیش یکه تヱ یدヱ سゅل نینداشتュ...تヱ ا نゅنیحرف خヱدュ اطم به
 گذشته...دل کندن ازش ヱاقゅバ سخته...

 مبل پخش شدュ... یانداختヱ ュ رヱ یجゅ لبゅس یپヤه هゅ بゅا رفتヱ ュ به سمت اتゅقュ راه افتゅدュ...کتمヱ در اヱردヱ ュ رヱ از

ヱدستم ヱنیپ یرヱیشュ س کشヘن ュヱار ヱ ュیگذاشتュد... 

ゅصدا ام ゅیب ゅبヱیزنگ مュヤ ه پر هیバیدفュد... 

 به صヘحه اش کردュ... یشヱヤارュ درش اヱردヱ ュ نگゅه ゆیج از

ゅش س دنید بヱر ュخیاس ...ュه کردゅش نگヰب ゆجバت ゅب ヱ ュنشست ュゅسر ج 

 به من زنگ زده... چرا

 افتゅده... یاتゅヘق نکنه

 گヱشュ گذاشتمش ヱ گヘتュ یرヱ عیسر

 بヱヤ اله؟-

 هュ هل کرد ヱ گヘت نیسヱ بدبخت

- ...ュاا ヱヤس 

 اヱمد...منュ خندュ گرفته بヱد... نیسヱ دنیخند زیر یتヱ سکヱت گذشت ヱ بバدش صدا هیثゅن چند

ゅن صدا بヱیهم ュتヘن گヱخند 

-...ュسا 

ゅت بヘخنده گ 

 ؟یساュ...خヱب-

 اヱهュヱ...تヱ چطヱر؟-

-...ュبヱخ ュمن 

 افتゅده؟ یاتゅヘق-

ゅت بヘمن گ ヱ من 

 خヱبه... ی...نه بゅبゅ...همه چزهیاتベゅヘ؟..چ-

 خゆ پس چرا...-

ヱرمヱسر منظ ヱ ت عیگرفتヘگ 

-...ュرت داشتゅک 

 ...شنュヱیم-

 ...ゅدیهュ م نیسヱر-

 مبل ヱ گヘتュ یدادュ به پشت هیتک

 ..ゅد؟یخゆ..اヱن دヱستتヱن هュ فردا م ヤهیخ-

 اره...-



 بحث مسخرمヱن گヘتュ نیاز ا کافه

-ヱن؟یس 

 هュヱ؟-

ゅت ...ュمد که بگヱا ュنヱک زبヱن 

ゅنشد... ام 

ヱسمヘنیب قیعم نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ...ュییصبح دュ خヱنه شمゅ ∵فردا -

-...ュشه...منتظرゅب 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...نمتیبیخゆ...م ヤهیخ-

 خدافظ...-

 پュゅ گذاشتمش... یرヱ قطع کردヱ ュ رヱ تヘヤن

دت هゅش عゅ یبゅز ヱヱنهیヱ د طنتゅشیدلュ براش تنگ شده...به ش دمشیکه ند یرヱز هی نیهم یبگュ بヰش که تヱ خヱاستュیم
...ュدヱکرده ب 

 ...ستی...اصا خゆヱ ندمヱنیجد یهゅ هیبدヱن همسゅ رازیش نュیبیم کنュیکه فکر م حゅا

 سبد انداختュ یجュゅ بヤند شدヱ ュ لبゅسュゅ رヱ در اヱردヱ ュ تヱ از

 حمュゅ شدヱ ュ دヱش رヱ بゅز کردヱ ...ュارد

 بゅ خヱدュ ببرュ شمゅل... خヱاュیکه م ییزایچ یکردュ بررس شرヱع

******* 

ヱ(نی)س 

دヱ ュ ش تゅ به خヱدュ مسヤط بشュ...از جュゅ بヤند دュیکش یقی...نヘس عمدュیرヱ شن نییبゅبゅ از پゅ یرヱ که قطع کردュ صدا تヘヤن
ゅپ ュنییرفت... 

ゅدنید ب ...ュکرد ュسا ヱ ュلبخند زد ゅبゅب 

 رفت... ییجヱابمヱ داد ヱ به سمت دستشヱゅ ヱردیطヱر که کتش رヱ در م همヱن

 برده بヱدュ... یپ یجゅلب یヤیخ زیچ هی به

ゅر که ک یرヱز هی نیکمتر از اヱن...ا ی...حترسهیم ュیبه ن قゅیکه بゅ دヱستゅمュ دق یخヱنه بヱ ゅقت یمن تヱ طنتیش زانیم
 انجュゅ نداده بヱدュ تمュゅ دل ヱ رヱدュ به هュ گره خヱرده بヱد... ثゅنهیخب

 ...نیرفتュ تヱ کゅر سヱر ثゅنهیヱ خب ینقشه عゅل هی...بゅ نیهم یبرا

 پゅ به سمت اتゅقش رفتヱ ュ گヱشمヱ به در چسبヱندュ... نヱک

 ...ゅدیازش نم ییصدا

 کゆヱ رヱشن بヱد... ヱاریدر به اتゅقش نگゅه کردュ...چراパ خゅمヱش بヱد ヱ فقط د ریز از



 کردュ... گゅیاتゅقشヱ ن رکゅنهیヱ ز ヱاریبه د دュیچسب سゅیヱارد اتゅقش شدヱ ュ مثه پヱ ヤاشی

ゅیکه شن یآب یصدا بュد  

 نداشتゆ ...ュیج یفヱتش کردヱ ュ گذاشتュ تヱ یطヱر الک نیدヱر انگشتュ چرخヱندヱ ュ هم مヱیالک تヘنگ

 به در... دュیسمت در حمュヱ رفتヱ ュ دヱبゅره مثه سヱسک چسب به

 مثل  دیمافه سヘ هیبه سمت کمدش رفتヱ ュ دنبゅل  ヱاشی

 بヱد... یگشتュ...امゅ همش گل گヤ ヤمゅیف نیا

 گشتュ... دیبヤند سヘ زیچ هیدر کمدュ رヱ بゅز کردヱ ュ دنبゅل  عیسمت اتゅقュ رفتヱ ュ سر به

ゅتخت دنید ب ヱیر ヘسر یبچگ دیس ュゅپر عیه ヱ ュردヱدرش ا ベヱذ ゅیبュر دヱس ベゅنیسمت اتュبه س ...از تختش رد شد ヱ مت
ヱヤج..ュلکن رفتゅا یبヱ یدرشュدゅکش س ヱپرده ر ヱیュد ヱヤیج ...ュدヱخ 

 ...ゅدیاز حمュヱ ب نیکردュ تゅ سヱر نیترسنゅک بゅ خヱدュ تمر یکュ صدا هی

ゆنیب امصヱنم ر ュمدیهヱ... 

 ...کنهیداره م شヱیحمュヱ دヱمゅد انگゅر

 در حمュヱ اヱمد... یکュ قر دادュ تゅ صدا هیتゅ ته بゅز شد ヱ  شュین نیتصヱر دヱمゅد شدن سヱر از

 تنش بヱد... ی...لبゅس نゅمヱسششیپرده نگゅهش کردュ...اخ ی...از ادュیکش زیر یヱ نヘسゅ سゅدュیسر جヱ ュゅا خیس یفヱر

 ...ヤشیتختش نشست ヱ شرヱع کرد ヱر رفتن بゅ مヱبゅ یلبゅسゅش رヱ عヱض کرد رヱ ヱقت

ゅت ゅبヱم ュکن ュاقدا ュاستヱیخヱشヤ ヱヤج ヱ ردヱا اゅع کرد حر یبヱشر ヱ رتش گرفتヱف زدن...ص 

-ゅستヱد ュیسا ...ュヤگ 

 ...نینبゅشュ...نگرانュ نبゅش ی...قراره چند رヱزنیکنیم تュیکه انقدر حمゅ یمرس

ゅهش م بゅرت جمع شده نگヱیصュکرد... 

 ره؟یگیم ュヤیخヱدش داره ف از

 厰�سرュ رヱشن شد یچراパ بゅا هی ヱヰی

 ....خヱدشششه

 匣متヱجヰش نشه نیچراغヱ خゅمヱش کردュ تゅ سヱر یفヱر
قشنگ  نیترسنゅک...لحن صدامヱ ヱحشتنゅک ヱ مدل صدامヱ بュ کردュ...خدارヱشکر دヱرب یکردュ در اヱردن صدا شرヱع

 پشتش به من بヱد... نیبه سمت من بヱد...سヱر

ヱر صدامヱبدبخت س...ュند تر کردヤنیب ゅبヱر مヱن طヱلیهم ヱヤد...جヱیبه دست خشک شده ب  ヱ ュگرفت ヱغیخنده ج هیخندم 
ヱکه س ュک کردゅترسن ヱ نندゅند شد... دیلرز نیرمヤش بゅاز ج ヱ 

 ヱقتشه... حゅا

 ...رヱنیب دュیپر غیپرده رヱ کنゅر زدヱ ュ بゅ ج ヱヰی

 زدن... غیبヱ ゅحشت شرヱع کرد ج نیسヱر

ゅبヱد... لیمゅاز دستش افت 



 رفت... ヱاریزد ヱ به سمت د غیرفتュ که دヱبゅره ج جヱヤتر

ュیترکیاز خنده م داشتュد... 

ヱمゅه دست ヱ ュردヱا اゅیب ...ュبسته کرد ヱ زゅب ヱمشتم 

 ...�شده بヱدュ  نیجمヤه بگュ...شکل ا کی در

ュمدヱرچه ز اゅتر که پヱヤج ュگ ریبر ュゅر ریپヱسمت س ュپرت شد ヱ نیکردゅتヱنیی...هر دヱع کرد مヱیشرュ زدن... غیج 

 ...خヱندیمختヤف م یヱ سヱره هゅ زدیتヱ سر ヱ صヱرت خヱدش م نیسヱر یه

ゅز یصدا ب ュند زدヤخنده... ریب 

 کرد ヱ گヘت یمゅمゅن اخم نیمن ヱ سヱر دنیکه در بゅز شد ヱ مゅمゅن ヱ بゅبゅ اヱمدن تヱ...بゅ د دュیخندیطヱر داشتュ م همヱن

 هゅتヱن شرヱع شد؟ یبゅز ヱヱنهیدヱبゅره د-

 سمت مゅمゅن ヱ بゅ ترس گヘت دیمحکュ هュヤ داد کنゅر ヱ مر یسヱر

 کرد... تュیمゅمゅن...اذ-

ゅبه ا ب ゆجバز نیتゅس بヱشیل ュتヘرت جمع شده گヱص ゅب ヱ ュه کردゅنگ 

 جمش کن بヱゅ...لヱس ننر..-

 اヱمدュ... رヱنیکنゅر ヱ از در ب زدمش

 تخت افتゅدュ... یاتベゅ خヱدュ شدヱ ュ رヱ ヱارد

 ...دنیبゅ فکر به کゅرュ شرヱع کردュ خند دヱبゅره

 به سゅعت انداختュ... ینگゅه یخنده طヱان هیاز  بバد

 بヱد... ュیヱ ن ∫

 ...دュیکش یقیعم زهゅیجュゅ بヤند شدヱ ュ خم از

ゅراحت بゅین ゅن ا نییپゅمゅبه م ヱر ヱ ュیرفتゅن ュتヘگ 

 خدافظ.. دمتヱنیبخヱابュ...اگه فردا ند رュی...مゅدیمن خヱابュ م-

 کرد ヱ گヘت یاخم مゅمゅن

 بزار شュゅ امゅده بشه...-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

 ...ゅدیخヱابュ م یヤی...خستی...گشنュ نخヱادینم-

ゅبゅب ヱر ヱدستش ヱ مدヱا ュند شد...به سمتヤش بゅاز ج ヱ ن دادヱتک ヱت یسرشヘگ ヱ گذاشت ュنヱش 

 نجゅ؟یا یمヱنیم یخطر...برگشت یخゆ بゅبゅ جゅن...سヘرت ب ヤهیخ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

-ゅهی دیش ゅب...ュندヱز مヱیبر دیرュ نヱبخ ヱن رヱمゅیدرسュ... 

 گヘت یبゅ نゅراحت مゅمゅن



 ...دمتیرヱز هュ ند هی...شهیکه نم ینطヱریاخه ا-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 نگュゅ کن... یمヰندس بشュ ننه...بバدش هر چقدر دヱست داشت هیبزار -

ゅبゅت بヘگ 

 ؟یゅیکه م دیع یبرا-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ...ュゅینم نیاگه دヱست دار-

 کرد ヱ محکュ بغュヤ کرد ヱ کنゅر گヱشュ گヘت یاخم

-...ヱپرت نگ ヱ چرت ュش... انقدر هゅدت بヱخ ゆمراق 

 به در بسته کردヱ ュ یکه رد شدュ چشュ غره ا نیاتベゅ سヱر یبゅ بゅبゅ رفتュ بゅا...از جヱヤ یヱ بバد از خدافظ دュیخند ゅرهدヱب
ュتヘند گヤب 

-ゅس ننر...فردا  یاقヱش... داریصبح ب ۱لゅب 

ュدバب ゅه ュقد ゅیب ...ュرفت ュقゅبه سمت ات ュمحک 

 زدヱ ュ بバد از همゅهنگ کردن بゅ بچه هゅ به خヱاゆ رفتュ... مسヱاک

 سヘت کردヱ ュ از جュゅ بヤند شدュ... مヱیرヱسر

ヱکمゅس ...ュنه رفتヱبه سمت آشپزخ ヱ ュبرداشت 

ゅر دنید بヱلپ نیس ヱردیم یکه دヱخ ュتヘگ ヱ ュکر شدヱپ 

 دادا همش مゅل خヱدته...اراュ تر...-

ゅت بヘدهن پر گ 

 ببندمش؟ ュゅیب ゅی یبندیم-

 رفتュ... خچゅلیبرداشتヱ ュ به سمت  ヱانیل هیکردヱ ュ  یشیا

 دادヱ ュ ارュヱ مشغヱل خヱردن شدュ هیتک نتیヱ به کゅب ختュیر ヱانیل یرヱ برداشتヱ ュ تکヱنش دادュ...بバدュ تヱ ヱرکゅکゅئیش

 ...دیرسیم ュیヱ ن ۱به سゅعت انداختュ...مゅヰ سゅعت  ینگゅه

ゅه ل بヤیعجヱانمヱ ヱنکیس یت ュتヘگ ヱ ュگذاشت 

 شد بدヱ... ریبدヱヱヱ....د نیسヱر-

 ヱ برداشت ヱ به سمت در رفت... نشیمゅش چییヱ بヤند شد...سヱ دیش رヱ سر کش یچゅ عیسر

ュمن ...ュلش رفتゅدنب ヱ ュبرداشت ヱکمゅس 

ゅتヱیید ヱش یتゅینشست نشیمュ رヱس ヱان به سمت ترم نیヱز فراゅگ ゅلیبゅرفت... ن 

 به مゅヰ زدュ که گヘت کجゅس... یزنگ ュیدیرس یヱقت

ュدهیپ منゅ ...ュلش گشتゅدنب ヱ ュشد 

ゅریکه سر به ز دنشید ب ヱک تゅس ゅا یبヱ دهیدستشゅس ...ュبه سمتش رفت ヱ ュد لبخند زدヱب 



 ...ュیبه راه افتゅد نیسヱر نیبه سمت مゅش یاز ساヱ ュ احヱال پرس بバد

ゅر دنید بヱنیس ヱش یکه تゅد قدم نیمヱت ینشسته بヘگ ヱ برداشت ゆبه عق 

-ヱ؟نیسュمزاحم... 

ヱیکش دستشュد ュتヘگ ヱ 

 بヱゅ...داداشمه... ュینیب نیشیب-

 اخه...-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 ...ュیکنیتゅバرف م ュیسゅدی...اان همه جヱヤ در خヱنه مゅن..بバد منヱتヱ ヱاگهید ゅی...بیستیمزاحュ ن گュیم-

ヱش سرشゅبه سمت م ヱ ن دادヱمطمئن تکゅرفت... نین 

ュبه ا من ュش دادヱگ ヱ ュنشست ゅヰد از مバر نیبヱدن سヱب ゆدヱنیم... 

 ヱ سرمヱ تکヱن دادュ... دュیخند زیر

ゅنه حرف دنیرس تヱزده نشد... یبه خ 
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ゅنیرس بヱش دنمゅیمゅد ین ヱر ゅیبچه هュردヱا نی...سヱ دیکهゅدهیپ عیسر سゅ ز ベヱذ ゅب ヱ ュدیشدゅی  ゅب...ュرفت ゅبه سمت بچه ه
 قدュ هュゅ ارュヱ شد... ゅریسゅم دنید

 ساュ تکヱن دادュ... یکه بュヰ افتゅد ارュヱ سرمヱ به مバن نگゅهش

 زد ヱ سرشヱ تکヱن داد... یلبخند

 سمتش ヱ بヤند گヘتュ دュیپر ゅکヱید دنیجヱヤتر رفتヱ ュ بゅ د ヱاشی ヱاشی

 ....ゅااااییییید-

ゅند خند یصدا بヤز کرد... دیبゅب ヱشゅدست ヱ 

 سمتش ヱ بゅ ذベヱ گقتュ دュیپر

 بヱد... دهی...دلュ برات پヱک؟یخヱヱヱب-

ゅت بヘخنده گ 

 طヱر ヱرヱجک... نیمنュ هم-

ュهゅم نگゅریبه سゅ ن مヱهمゅنگ ュاخ ゅد که بゅه از بغل دکردیافتゅدآگヱخゅی...نヱکゅ نیبヱم رゅبه ک ュسا ゅب ヱ ュمدヱر  نیاゅکن
 ...سゅدュیヱا

ヱ به سمت بچه  دュیشرヱع کردن خヱش ヱ بش کردن...منュ دست مゅヰ رヱ کش گهیهمد دنیヱ پسرا بゅ د ゅریヱ سゅم نیسヱر
ゅش یهゅد به مヱآل ゆاヱن که خヱدمヱدن رفت هیتک نیخヱیداده بュ... 



ابرヱهュゅ بゅا  یخゅل نیمゅه دنیبゅ د ی...ヱلیヱ دل نیحرف زدن...برگشتュ سمت مゅه سゅدنیヱا گهیهمد دنیヱ مゅヰ بゅ د ییدا
ュتヘگ ヱ رفت 

 کヱ؟ نゅیدل-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت نیمゅه

 ...ゅدیخゆヱ بشه بバد م ゅریتゅ حゅل دل همヱنینصヘه شゆ بدتر شده بヱد...گヘتش فバا م ゅریحゅل دل-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 ...ュゅیدュ خヱنشヱن ヱ م رュیم-

ヱت دستمヘگ ヱ گرفت 

 ...نهزی...بバدن بヰت زنگ مخヱابهیم رهیگی...گヘت میخヱاب یヱلش کن...بدبخت چشمゅش سرخ سرخ شده بヱد از شدت ب-

 ヱ گヘتュ دュیکش یکافه ا پヱف

 خヤ ...ゆهیخ-

ュش هیتک منゅبه م ュنیداد ...ュه کردゅنگ ゅبه پسر ه ヱ 

ゅدنید ب ゅل یجゅت یخゅریسゅ ...ا رفتゅب ュゅهヱره ابرゅبヱد 

 کヱ... گهید ゅریسゅت

 خゅرヱندヱ ュ به سمت پسرا رفتュ... مヱیشヱنیپ

 ヱ گヘتュ سゅدュیヱا ゅریسゅم کنゅر

 کヱ؟ ゅریپس سゅت-

 تヱゅヘت گヘت یبュヰ انداخت ヱ ب ینگゅه

 ...ゅدیکゅر داشت...قراره بバد از ظヰر ب-

ゆجバی رییتغ نیاز ا متヱヰنه ا شییヱیش ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...ヱمدهیهュ ن نゅیدل-

 ...دュیخヱدュ د-

 از کنゅرش گذشتュ... عیکردヱ ュ سر یاخم

 شده... ینطヱریچرا ا نیا

 ...نیبه مゅش دュیرفتヱ ュ محکュ خヱدュ کヱب ゅیبه سمت دا یحرص

 ヱ گヘت دیدست از حرف زدن کش ییدا

 چته...-

ゅب ュتヘحرص گ 

-ュヱヤバاخ مヱچشه...عنتر... سین پسره گ 

 ヱ گヘت دیبه شヱنه اュ کヱب یدست

 ゅکヱ؟یشده...کدュヱ پسره؟..د یچ-



 ...دهیگرخ نینه بゅبゅ...ا-

 انداخت ヱ گヘت ゅریبه سゅم ینگゅه

 شده مگه؟... یچ-

 ...رهیگیمگه هゅپヱ پゅچه م-

ュصدا یا گهیحرف د نذاشت ゅیبزنه...ب ュتヘند گヤب 

 ...خسته شدュ...گهید ュیヱفتیراه ب-

ュ چشュ تヱ چش ゅریسمتش که دヱبゅره بゅ سゅم دュیرヱ حس کردュ...چرخ ینگゅه ینیرヱ بゅز کردヱ ュ نشستュ...سنگ نیمゅش در
...ュشد 

 کردヱ ュ سرمヱ برگردヱندュ... یاخم

 ヱ دヱتゅ دستゅشヱ ستヱن کرد ヱ به سمتュ خュ شد ヱ گヘت سゅدیヱا نیکنゅر مゅش نیسヱر

 ن؟یشده سヱ یزیچ-

 ...گهید ュینه...بر-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ュゅی...پس بゅ اヱنゅ مستین ゅری...سゅتゅرュینم نمヱیمゅش من-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ...ヱمدهیهュ ن نゅیدل-

-ゅا شゅل دل دیحゅر حヰد از ظバب ゅریتゅ ...شد ゆヱخ 

ヱکافگ سرم ゅب ヱ ュن دادヱیتک ュتヘگ 

 برヱ...سردمه... گهیخゆ د-

 ヱ گヘت دیبه صヱرتュ کش یدست

 نگヱ.. یدヱست ندار یهست...ヱل تیزیچ هی دヱنュیمن که م-

ュدバبه سمت پسرا رفت... یمنتظر حرف ب ヱ ندヱاز من نم 

 هュ کنゅرش... ییپشت فرمヱن نشست ヱ دا نیمゅه

ゅヰهندزفر م ヱ ر من نشستゅکن ュکت به ب یهゅس ヱ ردヱدر ا ヱشゅنیهヱه کرد... رゅنگ 

 گヘتュ نیحヱصヤه به مゅه یب

 هゅرヱ هュ بده بゅا... شهیسقف رヱ ببند...سردمه...ش نیمゅه-

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت نهیآ یتヱ از

 خヱاهر گュヤ... ریبゅشه...پゅچه نگ-

ゅب ュتヘحرص گ 

 ...اان اعصゆゅ ندارュ...کنュیخヱاهش م نیمゅه-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 



 ...بندュی...سقف رヱ هュ مزارュیخゆ...اان برات اهنگ م ヤهیخ-

 ...خヱبه؟ュیزنیهュ نم حرف

 کرده سرمヱ تکヱن دادュ... بغ

ヱگذ ریز دستم ュنه اヱت خچゅم ヱ ュنیاشتヱبゅ ...ュشد 

 نداشته بゅشه؟ یممکنه تゅバدل رヱان یバنیکرد؟... نیهمچ چرا

 شد؟... نیرヱز چرا همچ هیعرض  در

 کرد؟ یزد اعصゆゅ منヱ خط خط چرا

 ...پشمک حゅج عبده...یگヱاخ...خر...نュヰヘ...ااパ صヱرت پسره

 بخゅر درست شد... شهیش یکردュ که رヱ یپヱف

ヱدستم ヱر ヱ ュند کردヤیب ュشتヱر نゅبخ 

 "خر نゅمتゅバدل"...

ゅب ゅتک تیرض ヱسرم ュرゅبه ش هیاز ک ヱ ュشهیداد ...ュبست ヱمゅچش ヱ 

 ...ヱمدیقرن خヱابュ م هی اندازه

****** 

ゅب ゅنヱسمت کس یدست یتک ュبرگشت...ュز کردゅب ヱمゅیکه ب یچشュد... دارヱکرده ب 

ゅヰد م ヱیرュد د ゅدنیکه ب ゅب یچشم ヱسشヘن ュزゅنیبヱت رヘگ ヱ داد 

-ヱریچرا ا دختر تヱابیم ینطヱسکته میخ ュی...داشتュکرد... 

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 شده؟ یمگه چ-

ヱشゅت چشヘگ ヱ د کردゅگش 

 ...یتکヱن نخヱヱヱرد-

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ...گهیخゆ مدلمه د-

 کرد ヱ گヘت کیاشゅره ヱ شصتش رヱ به هュ نزد انگشت

 ...یهュ تکヱن نخヱرد نقدهی...تヱ اخヱرهیتکヱن م نقدهیآدュ حداقل ا-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

-...ュه ヱا تゅح ゆخ 

ュه برگشتゅدا نیسمت م ヱیی... 

 ...دادیبヤند آهنگ گヱش م یبゅ صدا نュیهュ خヱاゆ بヱد...مゅه ییدا

ヱدمヱکش خ ヱヤیجュد ュتヘگ ヱ 



 کنュ... یعقゆ من برュ رانندگ ゅی...بیمゅه-

 چشمک گヘت هیبュヰ انداخت ヱ بゅ  نهیاز آ ینگゅه

 اخاقت اヱمد سر جゅش؟-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...ュیریمیخヱابه...اان م جیاره...بزن بغل...چشゅت گ-

 ...سゅدیهュ بバد از مヱ ゅا ゅریسゅم نی...مゅشسゅدیبバد گヱشه جゅده ヱا یگヘت ヱ کم یا بゅشه

 کردヱ ュ دستゅمヱ بغل کردュ... یکه بュヰ خヱرد لرز یشدヱ ュ بゅ سヱز سرد ゅدهیپ نشیتヱجه به مゅش یب

ヱش بدゅبه سمت م ヱسر نیبد ヱ ュعیرفت ...ュنشست 

 درجه کュ گذاشتヱ ュ به راه افتゅدュ... یرヱ رヱ یبخゅر

 ...ュیبヱد شهیب ゅهیس کیبه جゅده انداختュ...نزد یکردュ...نگゅه ゅدیرد شدヱ ュ سرعتمヱ ز ゅریسゅم نیمゅش یجヱヤ از

 بヱدュ؟... دهیانقدر خヱاب من

 صبح بヱد... ∬رヱ نگゅه کردュ... سゅعت

 ヱ کردュ...کردヱ ュ حヱاسمヱ مバطヱف به جヤ یپヱف

 ...کردیپشت من حرکت م قゅینگゅه کردュ که دق ゅریسゅم نیکنゅرュ به مゅش نهیآ از

 حرف زد... یفکر کنュ؟...اصن به جヰنュ که بゅهュゅ اヱنطヱر ゅریبه سゅم دیبゅ چرا

 ...ヱヱنهید پسره

 زدヱ ュ دنده رヱ عヱض کردュ... پヱزخند

 زنگ خヱرد... ュیگヱش ュیدیکه رس شهیب ゅهیس به

ゅش بゅث مヱتヱヤنیب ...ュداد ゆاヱج 

 بヤه...-

 فرمヱن مشت بشه... یبゅعث شد دستュゅ رゅ ヱریتヱゅヘت سゅم یب یصدا

 ...سュیمیرستヱران ヱا هی...دュ رュیمن جヱヤتر م-

 جヱابュ نمヱند ヱ تヘヤن رヱ قطع کرد... منتظر

ゅن بゅبه م ゆجバریتヱش تゅه م نیمゅینگュکرد... 

 کردュ؟.. کゅری...مگه چکنهیم نکゅرヱیچرا ا نیا

ゆآ ...ュکرد ュک ヱسرعتم ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 از کنゅرュ سبقت گرفت ヱ جュヱヤ رفت... ゅریسゅم نیمゅش

ヱسرم ...ュر دادゅفش ュدست ゅب 

 گرفته بヱدュ... جهیسرگ ゅدیز تیعصبゅن از

 رヱ صدا کردュ... ییヱ دا سゅدュیمنュ کنゅرش ヱا سゅدیکه ヱا ゅریسゅم



 ...ュیفتヱ به سمت رستヱران ر ュیشد ゅدهیاز اヱن هュ بゅ بچه هゅ پ بバد

 ヱ نگゅهمヱ به کヘشュゅ دヱختュ... سゅدュیヱا نیسヱر کنゅر

ヱکه دست یت ュدヱن داد... یفکر بヱتک ヱر ュنه اヱش 

 ..کنهیبゅ اخュ نگゅهュ م نیسヱر دュیسرمヱ بゅا اヱردュ که د گنگ

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 شده؟ یچ-

 همه رفتن تヱ... گهید ゅی...بکنュیسゅعته دارュ صدات م هی-

 بゅزュヱ رヱ گرفت ヱ برュ گردヱند... نیگヘتヱ ュ جヱヤتر حرکت کردュ...امゅ دست سヱر یا بゅشه

ゅب ب ュاخ ゅکه ب ュهش کردゅنگ ゆجバت شتریتヘگ 

 ...ن؟یشده سヱ یچ-

ヱسرم ゅنییپ ュتヘگ ヱ ュانداخت 

 ..ュینشده...بر یزیچ-

ュاستヱکش خ ヱره دستمゅبヱکه د ュجد دیبر ゅب ヱت تیヘگ ヱ کرد ュهゅنگ 

 اتベゅヘ افتゅده... هی یバنی یریسゅکت ヱ سر به ز ینطヱریتヱ هر ヱقت ا-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 گشنمه... ュیبر ゅیمن خヱヱヱبュ...ب-

ヱیکش دستمュسر د ヱران... عیヱرست ヱت ュرفت 

 کردヱ ュ به سمتشヱن رفتュ... دایبچه هゅ رヱ پ تخت

نشستゅ  ュکヱیکنゅر د نیهم یشدュ...حゅل نداشتュ بند هゅشヱ بゅز کنュ...برا رهیبه نشستن بچه هゅ کردュ...بバدュ به کヘشュ خ ینگゅه
ヱر ヱمゅهゅپ ヱنیزم ی ...ュگذاشت 

ヱم سرمゅبه س ュهゅکه نگ ュردヱا اゅریبゅ ...ردヱخ 

ゅشد ب ュه م یدیاخゅنگ ュヰکردیب... 

 ...کنهینگゅهュ م ینطヱرینکرده بヱدュ...چرا ا یبغضュ گرفت...من که کゅر نゅخヱدآگゅه

ヱسرم ゅنییپ ...ュر رفتヱ ュヱنتゅدکمه م ゅب ヱ ュانداخت 

ゅید یصدا بヱکゅ ュردヱا اゅب ヱسرم 

-ヱمنیسヰ؟یدی...ف 

ヱبت ا تゅب ュفحش داد ュدヱبه خ ュز نیدلゅکافگ یاحمق ب ゅب ヱ ュゅیه ュتヘگ 

 ؟یگヘت یحヱاسュ نبヱد...چ دیببخش-

 کرد ヱ گヘت یمشکヱک نگゅه

 ؟یخヱریم یچ-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یشヱنه ا تیヱ بゅ مظヱヤم دュیکش یقیعم نヘس



 ...نیخヱریشمゅهゅ م یهرچ-

 هュ تヱ هュ رفت... نیヱ مゅه ゅیدا یاخمゅ ندفバهیا

 گヘت یجد ゅکヱید

 ...ュیخヱریمゅهゅ امヤت م-

ヱصدا سرم ゅب ヱ ュن دادヱتک ュヱیگرفته ا یآر ュتヘگ 

 ...خヱرュیمنュ همヱنヱ م-

 رュヱ بヱد... ینیسنگ یبه حرفゅشヱن گヱش دادュ...نگゅهゅ ندفバهیا یانداختヱ...ュل نییسرمヱ پゅ دヱبゅره

 گذاشتヱ ュ ارュヱ رヱ به همه گヘتゅ ュکヱیکنゅر د ヘمヱیکردヱ ュ بヤند شدュ...ک یپヱف

 دستゅمヱ بشヱرュ... رュیمن م-

 دادュ... هیدرخت تک هیرد شدヱ ュ به  نゅیرفتュ...از کنゅر مゅش یسمت در خرヱج به

ヱسمヘب ن ュنیدادヱر ゅچرا ب...ュر دادゅفش ヱمゅدست ヱمن ا دی ゅریبヱر کنه؟ ینطゅرفت 

 بゅشه... یانجュゅ ندادュ که بخヱاد از دستュ عصبゅن ゅریدر مقゅبل سゅم یکゅر اشتبゅه چیه دュیچقدر فکر کردュ د هر

ヱمゅب پヱیکュنیزم د ュتヘبغض گ ゅب ヱ 

 ...ییکجゅ یدل-

 برخヱردゅ ...ュنゅیヱ دا نیسمت رستヱران رفتュ که بゅ مゅه به

ゅه بゅکه م ュن کردヱهشゅنگ ゆجバت یتヘگ ュاخ ゅب 

 ...نیشده سヱ یچ-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 ...نیکنیم ینطヱرینشدهヰه...چرا ا یزیبゅبゅ چ-

 شد ヱ گヘت نهیدست به س ゅیدا

 شده... یزیچ هیحتمゅ  یدیکه تヱ جヱاゆ م نطヱریا-

ュمن ュتヘگ ヱ ュزد ュبه کمر ヱمゅدست 

 مگه چمه...-

 به رستヱران کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 یヱرنطیヱقت بゅمゅهゅ ا چیتヱ ه نکهیخヱد سゅلنش بヱد...سュヱ ا یتヱ ییدستشヱ نکهی...دュヱ ای...اヱنقدر تヱ فکرنکهیاヱل ا-
 بگヱ... تヱییهゅپヱ لی...حゅا دلیشیکه هゅپヱ م ی...فقط مヱاقバیحرف نزد

ヱسمヘب ن ュنیدادヱبه پ ر ヱنیヱیشュ یدست کشュد... 

 رد شدヱ ュ گヘتュ نشヱنیب از

 ...مهی...فバا هゅپヱ بヱدヱ ュاسه گشنگュیبر نیゅیب-



ュقد  ヱت ュرفت ヱ ュتند کرد ヱمゅتکه ヱ ュران...بددن حرف نشستヱبه پشت هیرست ュیداد ゅبヱیتخت...مヱمヤ یاز کュヘ د ヱ ュردヱر ا
سر  گذاشتヤ ュمヱیヱ دヱبゅره مヱبゅ دュیکش ینداشت پヱف یخط چیآنتュ که ه دنیبゅ د ی...ヱلرュیرヱ بگ نゅیخヱاستュ شمゅره دل

 جゅش...

 حヱصヤه ヱ بヤند گヘتュ یب

 رヱ...گشنمه... نゅیا ゅرنیچرا نم-

 داد ヱ گヘت یبه پشت هیتک ゅریسゅم

 تゅ زヱدتر آمゅده بشه... یدادیراحت تر سゅヘرش م زیچ دیگشنت بヱد بゅ یヤیاگه خ -

 گヘتュ یヱ به سرد دュیکش یقیعم نヘس

 ...نیکن نیتバ فیکه براュ تکヤ یکنیمنヱ تحمل م یگشنگ یشمゅ دار کنュیفکر نم-

ヱشゅکش دست ヱشゅاخم ヱ راض دیمشت کرد...ュه ヱلگ نیاز ا یتゅیریحュ یکم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱمゅهゅتر شد...پヰب ュバضヱ 

 ...ュ؟یرسیم یک-

 به سゅعت کرد ヱ گヘت ینگゅه ゅکヱید

 سゅعت... هی ュی...اگه کمتر بゅشگهیسゅعت د ュ...0یبゅش نجゅیسゅعت ا هیاگه -

ヱه سرمゅم...ュکت شدゅس ヱ ュن دادヱدا نیتک ヱه ییゅدن....نگヱبرگشته ب ュلش به سخت یهゅبヱم ゅب...ュکرد ゅヰل یبه مヱمشغ 
 بヱد ヱ اصا حヱاسش به مゅ نبヱد...

 نگゅه کردヤ ...ュشیヱ به صヘحه مヱبゅ دュیسرمヱ بゅا کش یکم

ゅز دنید بゅکردیکه داشت م یا یب ...ュゅسر ج ュبرگشت ヱ ュا انداختゅب ヱمゅهヱابر 

 دستشヱن به سمتمヱن اヱمدن... یهゅ ینیمヱقع دヱ تゅ پسر بゅ س همヱن

 شد... دهیヱ دヱا شد به سمت جヱヤ که دستش به شکمュ کش سゅدیکنゅر من ヱا قゅیاز اヱن هゅ دق یکی

 بュヰ... دیکرد ヱ دستشヱ کش کュیکه دヱبゅره مヱقع بゅا اヱمدنش خヱدشヱ نزد دュیعقゆ کش عیسر

که دヱا شده بヱد برخヱردュ...بゅ تバجゆ نگゅهش  ゅریمچش رヱ گرفت...نگゅهمヱ بゅا اヱردュ که بゅ سゅم یمヱقع دست همヱن
 به پسره گヘترヱ  تیکردュ...بゅ حرص ヱ عصبゅن

 ره؟یبزار ヱ برヱ...چرا دستت هرز م تヱینیس ゅیمثه آدュ ب-

ゆآ ...ュه کردゅش نگヰب ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 بゅ تته پته گヘت پسره

 نکردュ... یشده آقゅ...من کゅر یمگه چ-

 مچشヱ محکュ تر گرفت ヱ گヘت ゅریسゅم

 هرز نره؟ گهیبشکヱنمش تゅ د هیヱلヱئه...نظرت چ یヤی...پس فکر کنュ دستت خ؟ینکرد یکゅر-

 گヘت رفتیヱ همヱن طヱر که م دیدستشヱ کش عیسر پسره

 آقゅ... دیبゆ..بخش-

 نه... هیامゅ بق دヱنستュیرヱ م ゅنی...من که جرュیکردیبゅ تバجゆ نگゅهش م همه

 به من افتゅد ヱ بゅ همヱن اخュ گヘت نگゅهش



 عヱض کن... ゅنゅیپゅشヱ جゅتヱ بゅ دا-

 به کヘشュ کردュ که بゅ حرص گヘت یا اشゅره

 بゅا... ゅیبヰت بخヱره؟...ب ゅرヱیدست هرز اヱن  یبند کヘش حゅضر هیヱاسه بゅز نکردن -

 نشسته بヱد...جゅمヱ بゅهゅش عヱض کردゅ ...ュریکنゅر خヱد سゅم ゅنゅیرヱ تخت...دا دュیبندشヱ بゅز کردヱ ュ پر عیسر

ゅر تヱس ュت نینشستヘگ 

 کرد؟ کゅریچ ゅرヱی...ゅر؟یشده سゅم یچ-

 گヘت بヱد دهیاز خشمش خヱاب یکه کم ゅریسゅم

 غヤط اضゅفه کرد که خヱدュ درستش کردュ... هی-

 به ظرف امヤت هゅ کرد ヱ گヘت یاشゅره ا بバدش

 ...ュیزヱد بر نیبخヱر-

ヱمゅدست  ヱ ュکرد ゆقا ュاشکیبه هヱم یゅریبه سゅ ...ュه کردゅنگ 

شده ...اان آرュヱ کردی...همヱن طヱر هュ همشヱ درست منییپゅ ختیریرヱح ヱ رヱانمヱ م ستュیکا س زدیحゅل هュ م نیع در
 سیپゅ ヤریهست...خندュ گرفت...انگゅر سゅم زیمヱنده بヱد...اヱن که حヱاسش به همه چ یشگیهم ゅریاز سゅم یبヱدュ...کم
 فتゅس...

ゅم یصدا بゅس ュヱریآرゅ ュرت دادヱق ヱخندم 

-ゅر... دنیخند یبه جヱبخ ヱغذات 

 گرفتュ... کیلقمه کヱچ هیقゅشق رヱ برداشتヱ ュ ب عیسر

 ...دمشییکヱچヱلヱ بヱد انداختمش تヱ دهنヱ ュ جヱ چヱن

ゅل دنیچش بゅزد...ع ベبر ュゅد...سر یمزه اش چشヱد عیبバلقمه ب パسرا ュد یرفتバب ヱااا... یゅه 

 ヱ گヘتュ یزدュ به پشت هیتمュヱ شد تک ی...ヱقتکردュیヱ حゅل م خヱردュیطヱر بدヱن حرف م نیهم

 ...دュیヱاخ ترک-

 رفت ヱ گヘت یچشュ غره ا نیسヱر

 ...یゅریس کュ بنヘ دュیترسیم-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 حゅلュ خヱبه خヱبه...-

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه نیکゅم

 حゅل منュ خヱبه...که چه؟-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

 کنュ... یاعاュ عمヱم خヱاستュیم-

 خゆヱ شده بヱد... یヤی...حゅلュ خュیرفت نゅمヱنیヱ به سمت مゅش ュیهمه غذاهゅشヱن رヱ خヱردن بヤند شد یヱقت

 بヱدゅ ...ュریسゅم ضیضد ヱ نق یرفتゅرا ریهنヱز درگ یヱل



 رد کردヱ ヱ ュارد جゅده شدゅ ...ュریسゅم نیبچه هゅ سヱار شدن از کنゅر مゅش یفرمヱن نشستヱ ュ کمربندمヱ بستヱ...ュقت پشت

 گヘت ییکه دا کردュیرヱ ヱاسه خヱدュ زمزمه م یآهنگ

-ヱنیس ヱپゅشد؟ تییه ゆヱخ 

ヱن سرم ゅب ヱ ュن دادヱشیتک ュتヘز گゅب 

-ヱنیمن س ...ュهیهست ...ュکゅعته پゅس 

 ヱ سرشヱ به سمت پنجره برد... دیخند

 مゅヰ به حرف اヱمد ندفバهیا

 ن؟یکゅپشن اヱرد ゅیشمゅهゅ پゅلتヱ  گュیم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

-...ュردヱا ヱلتゅپ ゅت ヱد 

 گヘت نュیمゅه

- ュهیمن ...ヱلتゅپ 

 هュ گヘت ییدا

 هゅمヱ اヱردュ... شرتییسヱ شتریمن ب-

ゅヰت مヘخنده گ ゅب 

 رفت بزارュ تヱ سゅکゅ ...ュدュی...اصا ヱردュیدヱنه هュ ن هیمن -

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 ...خヱرهیهュ به هュ م زامヱنی...سュゅیاشکゅل نداره...همه پゅلتヱ دار-

 زد ヱ سرشヱ تکヱن داد... یلبخند

ヱکه  دستم ュیبه سمت ضبط بردヱヰ ...ュندヱبت مゅث 

 رヱ گرفتュ... یヱصل کردヱ ュ شمゅره دل نیبه بヱヤتヱث مゅش ヤمヱیمヱبゅ عیسر

 رヱ برداشت یگرفته گヱش یبゅ صدا یتゅ بベヱ خヱرد ヱ دل چند

 هュヱヱヱ؟-

 دی...امرヱز بゅیخر یヤی...خ؟یبュヰ نگヘت یزی...چرا چشヱバریهヱ ュヱ درد...هヱ ュヱ کヱفت...هヱ ュヱ زهر مゅر...دختره ب-
 ...یゅیب

-ヱس بگ هی نیسヘیعز رینュز... 

-ヱヱヱگمش ヱبر 

خヱبه...دکتر چند تゅ امپヱل بزاش نヱشت...اانュ حゅلش خヱبه...امرヱز بバد از ظヰر بゅ  ゅریبゅبゅ بزار حرفمヱ بزنュ...حゅل دل-
 ...ュゅیاتヱبヱس م

 فکر کردヱ ュ گヘتュ یکم

 ؟یゅیبゅ اヱن ب یخヱایشمゅل...کゅر داشته...م ヱمدهیهュ ن ゅری...سゅتیدل گュیم-



 خنده ریز ュیذベヱ زده ヱ بヤندش که اヱمد همه زد یصدا

 ヱاقゅバ؟ یヱااا-

 بゅ خنده گヘت ییدا

 ...یدل یاز دست رفت-

 ادامه داد نュیمゅه

 داده بゅشن ذベヱ کرد... کیبゅ ک یرابیکه بヰش آゆ س یمثه خر-

 اヱمد شیحرص یصدا

 ...بゅ همتヱن کゅت...نیعنتر یヤیخ-

 ...匣تヘヤن رヱ قطع کرد تヤق

 خنده... ریヱ پست سرش زدュ ز دュیکش یپヱف

 شمゅرشヱ گرفتュ که بゅ حゅلت قヰر گヘت دヱبゅره

 بヤヤヤヤバه...-

ゅطنتیش ب ュتヘگ 

 چゅヰر دست ヱ پゅت نننヤヤヤヤバه...-

 خنده...خヱدشュ خندش گرفته بヱد... ریزدن ز نیتヱ مゅش همه

ゅب バن خنده که سヱت کردیم یهمヘشه گゅنب ュヱヤバم 

 کنュ؟ کゅریکヱفت...حゅا چ-

-ゅنجヱاز ا ゆخ...ュヱヱヱقت ییاヱ ت یکه ممکنهゅس ゅریبゅ یبゅد  یバه بゅل نه مゅش ین ین هیشمゅنیداشته ب ュبه نظر...ヱت ゅس بヱب
 بヰتره... یゅیب

 گヘت غیبゅ ج یخنده...دل ریپر صدا زد ز ゅیدا

 ...یヤヤヤヤییییخ یییییعن یヤیییخ-

ゅب ュتヘخنده گ 

-ゅف... دیشヱف اヱشد...ا ヱヤقヱن دヱبچت 

-ヱتنیببند سゅد سヱخ ゅری...بゅ هنگ کنゅنیهمヱヱ...د یییゅش ヱ یمیم یاز استرسュر... 

 دستゅشヱ به هュ کヱبヱند ヱ گヘت یمゅه

- ゅت ゅنینمرده زنگ بزنبچه هヱنیی...بد... 

ゅヰنه ا مヱت یشヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ه...بگ نهیمرده بゅشه...بره بゅا سرش بش ی...بバد دلیبره دنبゅل. دل ゅریهゅ بشه...سゅت یآبک ュヤیف نیمثه ا نیبزار-

ヱت صداشヘگ ヱ کرد ュب 

 ....ینヘسسسس بکشششش لバنتتتتت-



ゅسゅت بゅ احس ینطヱرینشسته بゅشه ヱ ا یکه بゅا سر دل ゅریسゅت ゅفهیق...دیخندیهュ پر صدا م یخنده...دل ریغش زدュ ز غش
 بحرفه تヱ سرュ شکل گرفت...

 بゅ خنده گヘت ییدا

 ...رهیاان دヱبゅره آنتمヱن م گهیجمع کن...برヱ د شتヱیکن چه خヱششュ اヱمده...ن گゅین-

ヱخندم ュتヘگ ヱ ュکرد ュヱار 

 عشقュ... ی...اヱکیخبر ندار یزی...مثا تヱ از چی...اهゅ دلکنュیهمゅهنگ م ゅریمن بゅ سゅت-

ュヱند هヤت یبヘگ ヱ کرد 

-バقヱم ュبه...مثا منヱم یاره خヰیکه فュنم د ュنه مزاح ュتヘلش گヱیاュش... 

 حرفشヱ گرفتュ ادامه

 چتر شュ... خヱاستュیاز ته دلュ م یヱل-

 کرد ヱ گヘت یشیا

 ...برュ کゅرامヱ بکنュ...گهیخبゅا...برヱ گمشヱ د-

 بヰتر شد... ュیانرژ یبゅ دل یاز خدافظ بバد

 دادュ ...ュیヱ منュ حヱاسمヱ به رانندگ ュیبゅره سکヱت کرد کیبه  همه

****** 

 ...ュیヱارد شヰر شده بヱد گهید

 ...کردیجヱヤتر از من حرکت م ゅریسゅم نیمゅش

ヱمゅدست ...ュمشت کرد ヱ ュردヱا اゅب 

 ...کردیم درد

ヱرتمヱبه دا ص ヱر ヱ ュییجمع کرد ュتヘگ 

 ژلヱفن بュヰ بده... هی ュヘیاز تヱ ک-

 گヘت یکنجکゅ ヱゅب

 چت شده؟-

 راستمヱ بゅا اヱردヱ ュ گヘتュ دست

 ...کنهیدرد م-

ヱداد... سرم ュヰب ヱقرص ر ヱ ن دادヱتک 

 به سゅعت کردュ...ظヰر بヱد... ینگゅه

 رヱ گرفتヱ ュ منتظر مヱندュ... نیسヱر شمゅره

 دیچیپ نیمゅش یبバد صداش تヱ یکم

-ヱس ュنゅن؟یج 

 ュ؟یرسیم یک یسヱر-



 ...گهید قهیدق 1...حدヱدا ュیرسیاان م-

 ...یبヱ ی...پس فバا بヱیاヱک-

ゅقطع کرد... ب ヱن رヘヤخنده ت 

شمゅل...مバمヱا همه  ゅدیب زییاخر پゅ ستیمثل مゅ خل ن یبヱدن...اخه هر کس یهゅ محヤ نیهゅ خヱヤت بヱد ヱ مゅش ゅبヱنیخ
 參شمゅرنیجヱجه م

 ...گュیم ヱنیدارュ هز یヱ خستگ یفکر کنュ از زヱر رانندگ یヱا

 ...دュیچیمنュ پ ゅبヱنیخ هیتヱ  دیچیپ ゅریسゅم نیمゅش یヱقت

 بヱد... یهヱا کヱهستゅن نجゅیヱ ا ュیزده بヱد رヱنیخشک تヰران ب یسردتر شده بヱد...چヱن از هヱا هヱا

ヱヤهی یج ヱا ایヱدیゅیسュ...طا یدر مشک هی ヱت... ییヰپر اب ヱ ندヤب 

 شد ヱ در رヱ بゅز کرد... ゅدهیپ ゅکヱید

 ヱ بバدش من ヱارد شدゅ ....ュریسゅم نیمゅش اヱل

ュهゅنگ ヱ نヱختمゅد... ایبه سゅهیافت ヱیای ゅن هヱست ゅب...ゅطبقه سنگ نم ヱند... یدヤب 

 ...کردنیم یینداشت ヱ فقط کゅج هゅ خヱدنمゅ یسبز زیچ چیه زییبه خゅطر پゅ ゅطیح

 ...ュیشد ゅدهیヱ پ ュیهゅ رヱ پゅرک کرد نیمゅش

ュکش بدن ヱیرュد ュتヘگ ヱ 

 ...ゅدیخヱابュ م نیاخ کمرュ شکست...درヱ بゅز کن-

 ヱ گヘت دیبه شヱنュ کヱب یضربه ا ییدا

 رヱ بچسゅ ...ゆیخره خヱابヱ ヱل کن...در-

ゅب ヱゅل در یکنجکゅدنب ヱ ュردヱا اゅب ヱیسرمゅ ...ュگشت 

ゅدنید ب ヤحゅد.. یسヱن بヱختمゅکه پشت س 

ゅپ ヱد ヱ ュیتند کردュییسمتش...دا د ...ュلゅدنب ュه 

 گヘتヱ ュ دュیکش یکヱتゅه غیرفت ج شن فرヱ یکه فقط چند تゅ ستヱن بヱد...پゅهュゅ که تュ ヱیسゅختمヱن رد شد نگیپゅرک از

-ヱیگیب یی...دایییی ...ヱمن 

ゅت بヘخنده گ 

 ...ゅریدر ن یبゅز دیبد دیند-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

-ヱیای ヤجنگ ゅا هیم...ヱیخゅبه در نج ヱسیرゅبヱی...چه آرامش خ... 

ヱشゅدست ヱیج یتゆ تヘگ ヱ ش کردヱنتゅم 

 ...دهیاヱهュヱ...آرامش م-

ゅد ب ュیبه سمت در گهیهゅ یرفتュ... 

ュاسه دل دلヱدر ی ゆا لゅحゅد...تヱیتنگ شده بゅ دヱت نکرده بゅیکュ... 



 ...شدیم یبゅحゅل تجربه

 کردヱ ュ گヘتュ یکه اヱمد لرز یヱ بゅ بゅد دュیمسخره خヱدュ خند یفکرا از

 ...سرددده...ュیゅیبバدا م ュیبر ゅیب-

ヱن رفت سرشヱختمゅبه سمت س ュه ゅب ヱ ن دادヱیتکュ... 

ゅش دنیرس بゅیبه مゅد ن ヱدنی ゅل یجゅیخ ヱ به سمت ゅیرفت ایبچه هュ... 

 ...ュیヱ ヱارد سゅختمヱن شد ュیپヤه هゅ بゅا رفت از

 بヱد... یبدュ چه شکヤ حیندارュ تヱض حゅل

 ...نیجゅش بزار نیدヱست دار یهرچ

ヱدست تر یر ュنید ヱت ヱمゅهゅپ ヱ ュیمبل نشست ...ュجمع کرد ュヤبغ 

 ...رヱنیفヱت داد ب هیهュ کنゅرュ افتゅد ヱ نヘسشヱ بゅ  ییدا

ヱیبه د رヱکゅ ا ゆنطرف م نطرفیکه داشت مثه اسヱیاヱدیید ュتヘگ 

 سرده... ゅید-

 به من انداخت...سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت یヱ نگゅه سゅدیヱا

-ヤم تریاسپヱش...ュشن کردヱر ヱشن م نهیرヱر ュه ヱیرュکن... 

ヱسرم ヱر ヱسرم ヱ ュن دادヱیتک ...ュگذاشت ュゅپ 

 من گヘت دنیاヱمد ヱ بゅ د نییاز پヤه هゅ پゅ نیسヱر

 اتゅقتヱن... نی...برنیینجゅیعバع...شمゅهゅ هنヱز ا-

 رヱ گرفتヱ ュ به سمت پヤه هゅ رفتュ... ییجゅ بヤند شدヱ ュ دست دا از

 به سゅلن بゅا انداختュ... یヱ نگゅه دュیکش یا ゅزهیخم

ヱبرヱه  یرヤدر ش هیراه پ ヱ ندヤبه در یا شهیپنجره ب ヱیرゅ لکن مゅد که به بヱردیبヱخ... 

 خند زدヱ ュ سرمヱ چرخヱندュ...بヱد...لب ゅیرヱ به در قゅیدق

∵ ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ ヱد...سرمヱدر  ب ゅت 

 تュ ...ヱیبر ュیرヱ ヱا کن یکی ییヱヰی یشゅنسک ゅی...بییدا گュیم-

ヱت لبشヘگ ヱ ز گرفتゅگ 

 ...یچ ュینیبب یخゅک بر سر زیاگه چ -

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ..گهیاتゅقゅ د هی...خゅلنجゅیمگه هتヤه ا-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 بزنه... غیکرد ج دایاتベゅ مヱرد نظرヱ پ ی...هر کفیرد نی...من افیخゆ...تヱ اヱن رد-

ヱسرم ...ュز کردゅب ヱاش...ュع کردヱل شرヱسمت چپ...از در ا ュرفت ヱ ュن دادヱتک 



ヱییدستش匣 
 دュヱ... در

ュゅحم匣 
 سュヱ... در

ベゅل اتゅیخ...� 
 چゅヰرュ  در

 匣لخت ゅریسゅم
 ....یییییچچچچچچچ

 زدュ... یبヤند غیج ゅریسゅم کلیه دنیرヱ دヱبゅره بゅز کردヱ ュ بゅ د بستュیکه داشتュ م یدر

 من شرヱع کرد هヱار زدن... دنیヱ بゅ د دیاز جゅ پر داشتیرヱ بر م شرتشیکه داشت ت ゅریسゅم

 تکヱنュ داد...آゆ دهنمヱ قヱرت دادヱ ュ درヱ بستュ... یヱ ه سゅدیکنゅرヱ ュا ییدا

ヱمゅنه دا دستヱش ヱییر  ...ュش دادヤه ヱ ュگذاشت 

 گヘت دیکشیم نیهمヱن طヱر که پゅهゅشヱ رヱ زم ییدا

 ...ستی...مگه اヱن اتベゅ مゅ نیکنیم کゅریچ یاعع...رヱان-

ゅب ュتヘا گヱ ヱ لヱه 

 ...سسسستینヰヰヰヰه....ن-

 ヱ گヘت سゅدیヱا سヘت

 ...یزد غیخゆ بゅبゅ چته...پس چرا ج-

 تヱجه به حرفش گヘتュ یزدヱ ュ ب گهید زیر غیج هی

 عنتر خヱشگل...-

 ه داشت ヱ برگشت سمت من...ابرヱشヱ بゅا انداخت ヱ گヘتخヱدشヱ محکュ نگ ییدا

 خヱشگヤه؟...من؟ یک-

ヱبدبخت سرم ゅیب ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...ュیبر ゅیب یچینه بゅبゅ...ه-

ヱدر  دستش ュاستヱخ ヱ ュد هیگرفت ベゅکه صدا گهیات ュز کنゅب ヱز شدن  یرゅسمتش که د هیب ュمد...برگشتヱیدر اュه دゅاز  یم
 تヱ اتベゅ... دュیヱ پر دュیرヱ کش ییاヱمد...دست دا رヱنیاتベゅ ب هی

ヰجヱیت ヱر...ュنکرد ベゅر اتヱا نیزم یبه دکヱ...ュگرفت ュدست ゅب ュمحک ヱسرم ヱ ュجمع کرد ヱمゅهゅپ ヱ ュینشست  ヱخدا من
 ...یکرد تュیکه امرヱز چقدر اذ ゅریدراد سゅم گرتیج یالヰ یا یبکش...خゆヱ شد شヱヤار پゅش بヱد...ヱا

 ヱゅدش مثه گヱبه خヱا خゅح(ヱز کرده رفته تゅب ヱدر匣) 
 برااااتゅااا... ュゅیم هیمرغ زی...ببند فバا اعصبュゅ چشیا

 بヱدن چشュ غره رفتヱ ュ گヘتュ رュیبヤند شدヱ ュ به بچه هゅ که خ ヱمدیازش در ن ییصدا یヱقت



 شدن رュヱ... زیه دنیدヱر د مヱی...تゅ چشュ دلشششیاヱنヱر...ا نیرヱتヱ بکن-

 کرد ヱ گヘت یپヱف نیمゅه

 ...یゅیبゅهゅش کنゅر ب دی...بゅیخل شد یمゅ صゅدベ بゅش...تヱ بバد از عゅشق شدن دل ...بゅنیسヱ گュیم-

ュب محکヱیبه کمرش کュکت شد...دا دゅکه د ییکه س ゅヰم ヱیاگه حرف بزنن م دنیュゅ ن سرヱه عیبراشゅن کش نیمヱکش ヱن رヱ
 ...رヱنیبردن ب

ゅبستن پر ت ヱیدرュج د ュنستヱت ゅت ヱ ュقヤح ヱت ュکرد ヱلشゅب ヱ تخت ヱغیر ...ュزد 

ゆد...نکنه فکر کنه از قصد ا خヱرفته ب ュヱنیآبر ...ュکرد ヱرゅک 

 بュヰ نگヘت... یزیچرا چ یヱا

 ...匣مヤヰت دادュ حرف بزنه؟ اصن

 ...ی...تヱ چشヱ ュ گヱش بسته انی...بسه سヱخبゅا

 دختر گュヤ...پゅشヱ صヱرتتヱ بشヱر.. نینبヱده...آفر یبرات عゅد نیا

 ..نییخヱشگل تنت کن...برヱ پゅ لبゅس

 حゅلュ خゆヱ شده بヱد.. یطヱر به حرف کجدانュ گヱش دادヱ ュ رفتュ کゅرامک انجュゅ دادュ...کم نیهم

 اヱمدュ... رヱنیکه مゅل مゅ دخترا بヱد ب یاز اتゅق ヱاشی ヱاشی

ュکه رس د ゅه هヤیپュس عم دヘیکش یقینュلدヱا ュاسヱنی...خ ゅپ ヱه رヤکه صدا نییپ ュت ییبرヘگ ュشヱبغل گ 

 ...نیبر ヱ در نیبزن دیپسر مردュ رヱ د ستیخゆヱ ن-

ゅم دنیشن ب ュداشت...ュاز دست داد ヱدلمゅバیصداش تュدゅفتヱ کش یدست عیکه سر ヱ گرفت ヱدیکمرم... 

 بشر رヱبرヱ بشュ... نیبゅ ا قیدق دیخدا کرمتヱ شکر...چرا بゅ یヱ بゅ ترس نگゅهش کردュ...ا سゅدュیصゅف ヱا دヱبゅره

 کردュ که چヱن صヱرتش جュヱヤ بヱد به مヱهゅش خヱرد ヱ رفت هヱا... یپヱف

ゅم بヱヤتیمظ ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ 

 رفتュ... عیکه سر یدیاヱمدュ به خدا...از قصد نبヱد...د ییヱヰی...دیببخش-

 زد ヱ انگشتشヱ به ممゅخュ زد ヱ گヘت یلبخند مچهین

 ...یکن یشکヤ نیا ゅفتヱیق خヱادیخر شرک...نم دヱنュیم-

حرفゅش...خر شرک؟...چشュゅ گشゅد  یحرکتش بヱدュ...تゅ چند تゅ پヤه ازュ دヱر شد مغزュ شرヱع کرد به حاج ریدرگ هنヱز
 شد...

 خنده ヱ شرヱع کرد فرار کردن... ریسمتش...اヱن که منتظر من بヱد بヤند بヤند زد ز دュیزدヱ ュ پر غیج

 دنیخندیم هیヱ بق کردュیم دشیヱ من همش تヰد ュیدییدヱیسゅلن م دヱر

 ...سゅیヱااا ゅری...سゅااامدュیبدヱ پヱک ...ددد امصゆ ااقل آرュヱ ترسゅیヱا غییی...جگممュیم سゅی...ددد ヱاسゅیヱا یاگه مرد-

 به خゅک سبز ی...اゅریسゅم ینپヱک ی...انュیبヱدュ شطヤق رفتュ تヱ کمرش...آخ دمパゅ نゅزن کشی...منュ چヱن نزدسゅدیヱا ヱヰی
 سرد مゅتحتゅنت بچسبه بヰش... نیرヱ زم ینیبش ی...ایبخヱر

انگشتュゅ نگゅهشヱن کردュ...مثه اヱن  یخنده بヤند بچه هゅ سرمヱ اヱردュ بゅا...از ا یکه بゅ صدا کردュیطヱر غر غر م نیهم
 ...دنیخندیرヱز تヱ رستヱران م



 طヱر دست به دمパゅ گヘتュ همヱن

 ...نیخندیم یهر هر هر به چ-

 بゅ خنده بヤند گヘت ゅکヱید

 سرد... نیمゅتحتゅن ヱ زم -

ヱلبم ュتヘگ ュヱار ヱ ュز گرفتゅگ 

 ...خゅک بر سرت کنュ...نیپنبه تヱ رヱت بکشن سヱ یا-

 جヱヤ...بゅ تバجゆ برگشتュ سمتش که بゅ خنده گヘت دュیمتر پر شیکه ش دیکه کنゅرュ بヱد محکュ به شヱنه اュ کヱب ゅریسゅم

 ...ゅدیحرف نزن بزار حゅلمヱن جゅ ب قهیدヱ د-

 شدヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 بک...انجュゅ بده... خヱادیدلت م یبه تヱ دارュ...تヱ خندتヱ بکن...نه نکن...اااااه...زشششته...هر کゅر کゅریهه...من چ-

 ذره شゅنس ندارュ... هیذره آبرヱ ندارュ... هیخدا چرا من  یا

 ヱ گヘتュ نیزم دュیکه پゅمヱ کヱب دنیخند ヱایمثه ه دヱبゅره

 ...کنュیم یشمゅ من قゅط یخゆ...به خゅطر خنده هゅ نینخند-

 ...دュیم یحرکت کردュ...چرا من انقدر سヱت ゅطیح سمت به

ヱیر ゅه هヤیپ ゅهヱم ヱ ュر یتراس نشست ュヰب ヱ ュچنگ زد ヱر ュزゅیبュبخت ュغゅاز دم ヱسمヘنی...نヱحس  ر ュدヱکه خ ュداد
 ...匣اژدهゅ شدュ هیشب کنュیم

 匏اگه دلュ بヱد آخ
 匏خヱجュヤ بヱد نیدل اگه
 匯�دیخندیم شヱバرュیب اヱن

 ...خندュیم ゅیدر شیپ رュیبخندن...منュ م اصن

 رفتゅ ...ュیبه سمت در دهیکヱب دهیکヱب یشدヱ ュ بゅ قدュ هゅ بヤند

 خنده... ریزدュ ز یヱ الک سゅدュیヱا جヱヤش

...منュ دヱست دارゅ ュی...بバدش سゅکت شدュ...بغ کردュ شرヱع کردュ راه رفتن کنゅر دردュیخندیهゅ م ヱヱنهیهر هر مثه د هر
 ...ゅدیخヱدュ خヱشュ نم یهゅ یاز سヱت یبخندュ بゅهゅشヱن خヱ...ヱل

 فکرمヱ کنترل کنュ... تヱنュینم

 دنبゅلヱ ...ュمدنیکدュヱ ن چیه شヱバرایب

ヱمゅدست ...ュدゅنه راه افتヱبه سمت خ ヱ ュبغل زد 

 نگゅه کردュ... ییرایپذ یبゅا انداختヱ ュ به سゅعت بزرگ تヱ یکدュヱ نبヱدن...شヱنه ا چیکه شدュ ه ヱارد

 بバد از ظヰر بヱد...گشنه اュ بヱد... 0

 دهیヱ بゅ لゆ برچ سゅدュیجヱヤش ヱا یرفتヱ...ュل نゅیا ゅریاز پヤه هゅ بゅا رفتヱ ュ به سمت اتベゅ سゅم یافتゅدュ...فヱر یدل ゅدی ヱヰی
 مجبヱرュ... نゅیبه خゅطر دل یبرュ سمتشヱن ヱل خヱاستュینگゅهش کردュ...نم



 بゅا اヱردヱ ュ به در زدュ... تمヱید

ゅیصدا ب ゅرمヘم دییبゅنیک ...ュز کردゅب ヱدر ر 

 بヱد ヱ گヘتュ سゅدهیکه کنゅر پنجره ヱا ゅرینگヘتュ...برگشتュ سمت سゅم یزیلبخند زد که چ دنュیبゅ د ゅکヱید

 ...یرヱ بュヰ بد ゅریشمゅره سゅت شهیم-

ヱشゅت اخمヘگ ヱ ュه ヱکرد ت 

 ؟یچ یبرا-

 ヱ گヘتュ دュیکش ینヘس

 امرヱز؟ ゅدیکゅرش داشتュ...م-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 بヰش زنگ بزنュ... خヱاستュی...اان مدヱنュینم-

 رفتヱ ュ گヘتュ جヱヤتر

 ゅن؟یヱ بゅ هュ ب نゅیبره دنبゅل دل تヱنهینداره م یاگه اشکゅل نیخゆ پس خヱدت بヰش بگヱ...بب-

ヱسرش ゅپ ヱ اゅت نییبヘگ ヱ کرد 

 ...زنュی...بヰش زنگ منییپュゅ ゅیخゆ...اان م ヤهیخ-

 ...رュیبゅشه...پس من م-

ュبرگشت  ヱ که د هیسمت در ュبرداشت ュیقدヱکゅ تヘگ 

-ヱن ن؟یسヱراحت..از دستمゅ؟ین 

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ...نیراحت بゅش نینه بゅبゅ...بخند-

 رفتュ... ییرایヱ به سمت پذ رヱنیزدュ ب عیسر

 اヱمد...کنゅرュ نشست ヱ شمゅره گرفت... شیبゅ گヱش ゅریبバد سゅم یکم

 ...ゅریالヱ سゅت-

 ...کゅرات تمュヱ شد؟یساュ مرس-

 شمゅل... ヱمدهیهュ ن نゅیدل گュیم نیخゆ...بب ヤهیخ-

-ゅبゅتر بشه... یزی...چعع نه بヰب ゅنده تヱده...مヱلش بد بゅاهرش حヱنشده...خ 

 دنبゅلش ؟ یریشمゅل...م ゅدیب خヱادیآره...اان بヰتر شده ヱ م-

 خنده ヱ گヘت ریزد ز ゅریگヘت که سゅم یچ ゅریسゅت دヱنュینم

 بسヱزه پدر... یا-

 ...ヱلش بヱゅ...؟ی...پدر چهュヱヱヱ؟

 حرف زد ヱ بバد قطع کرد... یکم



 کヱ؟.. نیبه خヱنه انداختュ...سヱر ینگゅه

 کردヱ ュ گヘتュ یاز سر کنجکヱゅ یاخم

 کヱ؟ نیسヱر-

ヱدستش ヱت یپشت من دراز کرد رヘگ ヱ مبل 

 زد بゅا...رفت غذا بخره... شینیریحس خヱدش-

ヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ؟یک یبرا ینیریخヱدش-

 ヱ گヘت دیخند زیر

-...ゅヰم 

ヱمゅدست ヱヤه یج ヱ ュگذاشت ュند ییییدهنヤیکش یبュد... 

 ؟یگی...راس میییییییه-

 بヤヤヤヤバه...خヱدشュ برداشت برد...-

 درパヱヱヱヱ....مゅヰ هュ رفت؟-

 به هュ... دهیچیاره...فکر کنュ رヱده هゅشヱن پ-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 چررررا؟-

 دهیچیکرده...خヱاستュ مدرنش کنュ گヘتュ رヱده هゅشヱن پ ریهュ گ شیگヱヤشヱن پ گهیاصطاح هست که م نیبゅبゅ جゅن...ا-
..ュヰب. 

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

-ゅا جゅد بگ یحヱتر نبヰ؟یب... 

-ゅدار یج パسرا ゆヱیخ ...ヱبگ 

ヱمゅلت ش دستゅح ゅب ヱ ュکرد ヱفر ュه ヱتهیتヘ ュتヘگ ヱ ュکرد ゅنگ ヱا رヱه 

 خヱرده... ヱندیبه هュ پ شゅنی...قゆヤ هゅدانュیآه...من م-

 جゅش بヤند شد ヱ گヘت از

 دختر... 0تゅ پسرن  0 نکهی...مثل اゅنیرヱ ヱل کن...اヱن دانشجヱهゅ که ب نゅیحゅا ا-

ヱمゅاخم ュتヘگ ヱ ュکرد ュه ヱت 

 ..نه...گند زد به احسゅسゅتュ...ی...ریریکبیدختره ا-

 ヱ گヘت دیخند زیر

 مگه چشه؟-

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ...یヰヘمیم ゅدیب یحゅا ヱقت-



 زد ヱ رفت بゅا... یلبخند

 ゅنهیحس مゅجراجヱ ییمن ヱ دا یخヱاستن بخヱابن...ヱل هیبر بدن ヱ بق ュینゅهゅر دبش زد هیهمه  دنیعゅشق رس یکヘترا یヱقت
 ...ュیگرفته بヱد یا

ゅمد بヱا ュیهュ ヱطیح یتゅ هゅنگ ヱدن انداخت یヱب ゅه هヱن که کヱبرمヱیبه رュ... 

ュヱند هヤبه دا یب ヱر ヱ ュییکرد ュتヘگ 

 چه خبره؟ ュینیتゅ دュ جنگヤه بب ュیبر یゅیم گュیم-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ュیبزن بر-

 ヱضع خヱدمヱن نگゅه کردュ...لبゅسゅمヱن خゆヱ بヱد... به

رヱ پゅمヱن  داسゅمヱنیهュ مثل خヱدュ بヱد...آد ییبヱدュ...دا دهیکاه دار بゅ شヱヤارش رヱ پヱش شرتیسヱヱ هیسرد بヱد  چヱن
 ....رヱنیب ュیヱ رفت ュیکرد

 انداختゅ ...ュبヱنیبه سر ヱ ته خ ینگゅه ュیکヱچه که شد ヱارد

 خل کヱه داشت...راه به دا هیرヱبرヱ احتمゅا  کヱچه

 سمت کヱچه... دュیرヱ گرفتヱ ュ کش ییدا دست

 ...شدیم یجゅده خゅک ュیرفتیچقدر م هر

 ...ュیهュ رヱبرヱ شد گهید زیچ هیبゅ  ی...ヱلュیرヱبرヱ شد شدیراه بヱد که ヱارد جنگل م هیکه  ゅبヱنیته خ به

 ...ゅریهゅااااپヱ قد سゅم هی

بヤند صداش  یزد ヱ به سمت همヱن جنگل حرکت کرد...سگه هュ دنبゅلش...بゅ صدا یبヤند غیج دنشیبゅ د یی...داهヰه
 بヱد... 4انداختュヤ ...ュیبه سゅعت مヱبゅ ی...نگران شدュ...نگゅهشدیدヱرتر م یاヱن ه یヱل زدュیم

 نه خヱدش بヱد نه سگه... ی...ヱلزدュیرヱ صدا م ییبヤند دا یسمت جنگل حرکت کردュ..بゅ صدا به

 بゅشتش... ...نکنه سگه خヱردهدュیترس

 حرکت کردゅ ...ュبヱنیزدヱ ュ به سمت خ غیج

ゅب ヱر ヱدستم ヱ ュنه رفتヱبه سمت خ ヱید ...ュزنگ گذاشت 

 بヤند همه رヱ صدا زدュ... یسمت خヱنه ヱ بゅ صدا دュی...تゅ در بゅز شد دヱبゅره دヱدیヤرزیヱحشت تمュゅ بدنュ م از

ゅل تヱمد ب نیاヱر اヘنینヱا رヱیュدゅل زار سゅح ゅب ヱی ュتヘگ 

-ヱیی...دانییبدヱخدا بدヱرヱلشه...تゅشده...سگه دنب ュه...گヤنیی...جنگ... 

 راحمヱ کج کردヱ ュ به سمت جنگل حرکت کردュ... دヱبゅره

 ...زدیم شکینヘسュ تند تند شده بヱد ヱ قヤبュ مثه گنج ゅدیز دنیدヱ از

 ...زدュیرヱ صدا م ییヱ دا شدュیدرختゅ رد م نیجنگل شدヱ ュ از ب ヱارد

 ...دیدヱر ヱ ヱرュ رنگュ پر یدرختゅ دنیヱ دヱر ヱ برمヱ نگゅه کردュ...بゅ د سゅدュیヱاقゅバ نヘس کュ اヱردヱ ュا گهیکه د یヱقت

 از کدュヱ طرف اヱمدュ؟... من



 اヱمدュ... نطرفیراست کردヱ ュ به سمت چپ حرکت کردュ...اره از ا کمر

 دヱرتر شدュ... دュیدرختゆゅ نゅ آشنゅ فヰم دنیکه رفتュ بゅ د جヱヤتر

 شدュ... یزیرヱ صدا زدュ که متヱجه نゅله ر ییدا یبヤند یヤیخ یصدا اュ گرفته بヱد...بゅ هیگر

 (ゅنゅی)دا 

جمع کردヱ ュ بゅ سرعت  مヱیヱ انرژ دュیکش یقیکه قゅبل پنゅه بゅشه..نヘس عم ییجゅ هیسمت  دュیدヱ یヱ فقط م زدュیم غیج
 ..دュیدヱ یشتریب

 ..گヘتュیم یخヱندヱ ュ ه یکرد ヱ دنبゅلュ بヱدュ..چشمゅمヱ بستヱ ュ دعゅ م یپゅرس م سگه

 سگه هュ اضゅفه شد بヰش.. نیکュ بヱد ا ゅکヱی+د

 ..نیヱ  افتゅدュ رヱ زم یزیچ هیخヱندュ خヱردュ به  یヱ دعゅ م زدュیکه غر م نطヱریهم

ュاستヱدرد بد خ ュکمر ゅره امヱنخ ヱکه سگه من ュند بشヤگرفت.. یب 

 اヱمد.. ینم ییگذشت امゅ صدا قهیکردュ سگه نبゅشه..چند دق یدعゅ م فقط

 ..دュیبرگ درختゅ بゅ آسمヱن رヱ د یب یچشممヱ بゅز کردュ که شゅخه هゅ هی

ュヱآر  ヱ ュند شدヤب ュゅسگه ن هیاز سرج ゆخ..ュکرد ュاطراف ヱه به درゅشکر خدا.. ستینگ 

ュゅیشیقشنگ م سرجュتک ن ヱیم هیュبه درخت م نیبه درخت..هم زن ュره  یکه پشتヱدهیخゅ م ュیدرداュفتヱحゅافتض ュدرد  ..کمر
 کヱن خヱرده بヱد..کرد،مغزمュ که ت یم

ヱژ م کمرمゅسゅم ュゅدست ゅکه  یب ュر هیدادゅخ ヱ ختヱر سヱبدج ュدیدست ュش کردゅنه  هی..نگヱقرمز... ید 

 ازュ گرفتن..اヱا تریخヱن کردュ..اヱا چرا درد نداشت..اヱا چند ل یاهدا یمن ک اヱا

ヱج ヱرゅمرگ..مخ م ヱ اヱا( یگیم یه یدیی)اヱا 

 ..دュیانقدر پرヱ..من که ند سندهنヱی..بده انجュゅ کゅرتヱ ت匣ヱتヱ چه... به

ヱمゅهゅپ ..ュゅهゅپ ヱر ュگذاشت ヱسرم ヱ ュجمع کرد ュヤبغ ヱریهم قهیچند دق هیتヱم ینطヰزه فゅکه ت ュدヱیبュسر د..ュشد ュعیمن گ 
 مگه اヱمده بヱد شمゅل؟! چکسュی..اヱا هستین نجゅیا چکسیزدュ..ه دیسرمヱ بヤند کردヱ ュ دヱرヱ برمヱ د

 ..ゅدمヱیاヱن آهنگギ ヱ تヰران⌒  نجゅیاゅ ギدمهیکه ازش  یآهنگ نیآخر من

 ......«شیکه زندگ یشヰر یバنیشمゅل  نجゅیا»

ュش ازゅقع نداشته بヱیبق نیتヱن اصا ه شヱچ ュنヱیا چکسیبخゅنج  ュندヱل⌒ نخゅشم勳勠  

 勳勵بゅشه ギ تヰران⌒  نجゅیاギ..اسュ آهنگشュ شک دارュ گهید زینکته ر هی

ュاستヱخ ..ュنستヱکه نت ュند بشヤب ュゅیاز سرجヱヰ  به ヱ شد ュلرزسرد ュدヱیخュد.. 

ヱدمヱم خ ヱ  ュبغل گرفت ヱیلرز یتュی رییتغ نی.. از ادヱヰترس یی ュدهیبدن ベعر ゅد سرمヱجヱ ゅب...ュدヱبه ثب ヱ ュدヱنکرده بゅهی 
 یم ゅکヱیصدا بزنュ که صداュ به درد زنه د ヱیکسکنュ..خヱاستュ  کゅریاان من چ خدایکه داパ شدヱ ュ تゆ کردュ..ا دینکش

 کردュ.. یم هتنュ نبヱد..فقط نゅلانگゅر جヱن تヱخヱرد..اصا 

 ..کمـ..کュ.....کنه...یکی+

 ..دュیشن یヘیضバ یگヘتュ که صدا یم قهیجمヤه رヱ هر چند دق نیا

ゅب ュتヘگ ュرヱز ュゅتم 



 ...ا..کمـ...ک ـی+..ب

ュゅد.. یداشت بسته م چشمヱگ⊥ر گرفته ب ュبدن ヱ اد کمک کنه ترس یم یچه شخص نکهیآن از ترس ا هیشدヱیخュل د ヱ رزش
 شد.. شتریبدنュ ب

که فقط گヘتュ  نییشدュ پゅ یشد..داشتュ پرت م یکمتر م ュیگذشت انرژ یعمرمه..هر چقدر که م یکردュ آخرا یم حس
ギکمک ギ...ュل رفتゅاز ح ヱ 

 ヱ(نی)س 

ヱیدュد ゅمدیکه صدا م ییسمت جヱرس ゅد دنی...ب ヱ ゅنجヱشیکه ب ییدا دنیبه اヱヰ ヱده نیزم یرゅد  افتヱخیب ...ュزد 

 قدュ بردارュ...نکنه سگه خヱرده بゅشتش... تヱنュینم

ゆصدا آ ゅب ヱ ュرت دادヱق ヱن یدهنمヱیلرز ュتヘگ 

 ؟ی..خヱبゅیدا-

 لرزヱن جヱヤ رفتュ... ی...مشتمヱ گره کردヱ ュ بゅ قدمゅدュیترس شتریب دュینشن ییجヱا یヱقت

 سゅلュ بヱد... یبゅشヱ ュل دشیافتゅدヱ ュ صゅفش کردュ...منتظر صヱرت خヱن آلヱد ヱ گردن بر کنゅرش

 به سنگ پشت سرش دادمش... هیکردヱ ュ تک یپヱف

 د شدュ...بヤن عیکه از پヱستش حس کردュ سر یبヰش..بゅ داغ دュینشستヱ ュ چسب ییヱ  سردتر شده بヱد...کنゅر دا کیتゅر هヱا

 انقدر داパ بヱد... چرا

ゅバاقヱ د... هیگر گهیدヱگرفته ب ュا 

ヱیر ヱر ヱدستم ヱ ュدゅافت ヱزان ヱنیپ یدヱشیش ...ュگذاشت 

 کنゅر... دュیکش عیدستمヱ سر ゅدشیز یگرمゅ از

 داパ... یبヱد ヱل دیسヘ دیسヘ پヱستش

ュنستヱصدا نت ゅب ヱ ュز یتحمل کن ュند زدヤهیگر ریب... 

 ヱ بヤند بヤند حرف زدن ییکردュ تکヱن دادن شヱنه دا شرヱع

 گهید دュیشヱ...قヱل م داریشمゅل...تヱ ب ュیゅی...غヤط کردュ گヘتュ برازیش ュی...اصن برایュ ヱیبر ゅی!...تヱرヱخدا پゅشヱ...بゅیدا-
 تヱرヱヱヱヱخدا پゅشゅ ...ヱی...دایینگュ دا

 سر سヱزن ヱاکنش... کیاز  غیدر یヱل

 نュ دار... نیزم یاز تاشヱ ュلヱ شدュ رヱ خسته

 کヱه بヤند شده بヱد... یتヱ یشغゅل هゅ یصدا

 ...دュیشنیقヤبمヱ م یصدا

ヱسرم ヱنم یر ヱت جنگل رゅمヤظ ゅت ュگذاشت ュゅیبیپュن... 

 ...ヱردیرヱ به ヱجヱد م یبد یصدا خヱردیکه به درخت هゅ م بゅد

 شدュ... ییدا کینزد شتریجرئت به خرج دادヱ ュ ب یکم

 ...رュیاز حدش استゅヘده کنュ تゅ جヱن بگ شیب یکردュ از گرمゅ یبヰش ヱ سバ دュیچسب



 زده بヱد... خیانگشتュゅ  نヱک

ゅبヱیمュヤ آنتن نم ュدادیه.... 

ゆیدا تゅ اتر م یهゅرفتیب... 

 طヱر... نیمنュ هم هیگر

 شغゅل هゅرヱ نشنュヱ... یکردن که صدا هیپュゅ گذاشتヱ ュ شرヱع کردュ گر یسرمヱ رヱ دヱبゅره

ゅصدا ام ゅنیکیکه نزد یخش خش برگ یبヱم ...ュه شدヘخ ュحس کرد 

ュسヘرفت... ن 

 جゅست... نیهم ュیته زندگ کردュیم احسゅس

 ...ی...خرسی...شغゅلی...گرگینبゅشه...سگ ヱヱنیح هی

ゆس کش آヘتند تند ن ヱ ュرت دادヱق ヱیدهنمュد... 

 ...دュیرヱ شن یزیشد ヱ زمزمه ر شتریخش خش ب یصدا

 انسゅن بヱد... یصدا

 بヤند شدュ... عیکردュ سر دایرヱ پ یکی نکهیاز ا خヱشحゅل

 بゅشن...نکنه آدュ خヱار بゅشه... یقゅنヱن ریغ یهゅ ینکنه شکゅرچ یヱل

ュنستヱل نتヱ...ュبردار ュاز قد ュصدا یقد ゅیکه شن یداد یبュد ...ュلد شدヱره متゅبヱر دゅانگ 

-ヱヱヱヱヱنیییییس.... 

 خヱدش بヱد... دヱنュیبヱد...م ゅریسゅم یصدا نی...انیا

ゅد یصدا بバیکه شن یبュعیسر د ュن رفتヱبه سمتش 

 ...نیییی...سゅヱنゅااااااایدا-

 بヱدن... ゅکヱیヱ د ゅریبヱد...سゅم ゅکヱید

 شده بヱد...بゅ داد گヘتュ دیاュ شد هیگر

 ...ゅکヱヱヱヱی...دゅری...سゅمنجゅیا نیゅیتヱرヱخدا ب-

 ...دنیدヱیشد...داشتن م شتریخش خش ب یصدا

ゅب دنید ب ヱمゅه ュر قدヱشترین ヱد ヱ ュیکردュن... دヱسمتش 

ゅم دنید بゅریسゅ پر ヱ ュکنترل کن ヱدمヱخ ュنستヱینتュش... دヤبغ 

ュند گر دهیچسب محکヤب ヱ شヰب ュدヱیم هیبュکرد... 

ュゅم تم ュت بدヤرزیاسکヤدی... 

ヱمゅگر دست ゅب ヱ ュکرد ュر کمرش محکヱهید ュتヘگ 

 ...تゆ..داره...ゅیبヱد...دا کی...تゅرゅریسゅ...سゅم-

 تر شد... دیاュ شد هیصヱرتش دヱبゅره گر دنیاز خヱدش جداュ کرد ヱ نگゅهュ کرد...بゅ د یکم



ヱشゅت دستヘگ ヱ گذاشت ュرتヱر صヱد 

 نترس... شتュی....پュیینجゅیا گهیخゆ...آرュヱ بゅش دختر خゆヱ...د ヤهیخ-

ヱشゅیچسب دستュد ュتヘگ ヱ 

 بکن... یکゅر هیداغه...تヱرヱخدا  یヤیشده...خ ヱヰشی...بゅیدا-

ュیکه د ییسمت دا برگشتュید دヱکゅ صداش م ヱ رش نشستهゅزنهیکن... 

 اュ گرفته بヱد... هینشستュ...دヱبゅره گر ゅکヱیبه سمتشヱن رفتヱ ュ کنゅر د عیسر

 گヘتゅ ュکヱیرヱ به د عیسر

 ؟یゅریبヱヰشش ب یتヱنی...مگه نه؟..مینجゅتش بد یتヱنیم-

ゅت یکافگ بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ 

-ヱش سゅب ュヱیری....اان منیارュ ゅیریم عی...سرنییپュ نیبゅرستゅم... 

 شد... ینطヱریاخ..اخه..چرا ا-

ヱبدبخت سرش ゅب ヱ ن دادヱت یتکヘگ 

 شده بゅشه... یزیچ هی دی...بゅدヱنュینم-

 رヱ زد بゅا... ییدا ینゅیاست عیدفバه چشمゅش گشゅد شد ヱ سر کی

ゅدنید ب ュتヘگ ゆجバت ゅد بヱد کرده بゅر بヱدستش که بدج ベゅس 

 ...هینطヱری...چرا اگهید هیچ نیا-

ゅید یدستヱکゅ ت به داヰب ゅد...بゅرش افتゅکن ヱ ه م ییشل شدゅکردینگ... 

 بヱدュ... دهیند دهیترس ینطヱریرヱ ا ゅکヱیヱقت د چی...هدュیترس

 کنゅرش نشست ヱ گヘت عیسر ゅریسゅم

 ...ゅکヱ؟یشده د یچ-

 سمت مヱ ゅ بゅ بヰت گヘت برگشت

 خヱرده... شین-

 زدヱ ュ گヘتュ یغیج

 ...مゅر؟...عقرゆ؟..ش؟ی....نیییییییییچ-

 بヤند گヘتュ یヱ تکヱنش دادヱ ュ بゅ صدا ゅیسمت دا برگشت

 ...شهیاヱن خゆヱ م ュیبر نیゅی...بشهیزخمه...خゆヱ م دینمرده...نمردددده...شゅ ゅنゅیدا-

 رفتیم ゅیحرکت بヤندュ کرد...همヱن طヱر که به سمت دا هیヱ بゅ  دیبه خヱدش اヱمد ヱ بヤند شد...دست منヱ کش عیسر ゅکヱید
 گヘت ゅریرヱ به سゅم

-ヱس ヱیتヱریب نゅدا ュی...منゅنゅ... 

ュاستヱره به سمت دا خゅبヱیدゅ که دست ュیبر ヱند...تヱگرد ュبر ヱ گرفت ヱر ュヱزゅم نهیس یبゅریسゅ ب ヱدهنم ゆآ...ュرفت ヱفر ゅ
ュتヘگ ュヱار ヱ ュرت دادヱبغض ق 



 ...ゅنゅیدا شیヱلュ کن...بزار برュ پ-

ヱشゅداشت... دست ュヰنگ ュمحک ヱ قه کردヤح ュنヱر شヱد 

 ...نییکه دستゅشヱ محکュ تر کرد ヱ سرمヱ اヱرد پゅ ゅرュیب رヱنیخヱردヱ ュ خヱاستュ خヱدمヱ ب تکヱن

ゅب ゅیچشم ュه کヤصゅن فヱهم ヱت...ュهش کردゅد شده نگゅا گشヱدیゅمد سヱبه حرف ا ヱ 

-ヱه کن سゅنگ ヱنیمنゅفکر کن یزایبه چ دی...نترس...ب ゆヱیخュل داゅی...حゅنゅ م ゆヱشه؟...شهیخゅب... 

ゅم بヱヤمظ ヱ تیبغض ュتヘگ 

-ゅشه من به ک دیبゅبشه...اگه نب ゆヱدا یخ ュره...ک ی...ک؟ییبگヱیبه د یحرص بخヱکゅ ...فحش بده 

 گذاشت... ュیشヱنیپ یزد ヱ سرمヱ جヱヤتر اヱرد ヱ لبشヱ رヱ یلبخند

ヱد... یتゅبه کل به قل قل زدن افت ュبدن ュゅتم ゅن سرمヱا 

 ...کردュیکه جュヱヤ بヱد نگゅه م ゅریمヱنده بヱدヱ ュ بゅ تバجゆ به گردن سゅم ثゅبت

 انداختヱ ュ دヱبゅره خヱاستュ خヱدمヱ جدا کنュ که گヘت نییسرمヱ پゅ دیکنゅر کش یヱقت

 ...ュیبر ゅیانقدر ヱヱل نخヱر...ب-

ュرゅدیکش کن ゅبه ج ゆجバت ゅت گرفت...بヘس ヱمゅنه هヱره شゅبヱد ヱ رد کرد ュرゅاز کن ヱدستش ヱل یゅیدا یخゅنゅ  هゅنگ
 بپرسュ... خヱاュیم یچ دیکه از نگゅهュ فヰم ゅریهュ نبヱد...برگشتュ سمت سゅم ゅکヱیکردュ...د

 گヘت عیسر

 ...ュیبر ゅیتヱرヱ ارュヱ کنュ...حゅا ب خヱاستュیرفت...من م ゅنゅیاヱن بゅ دا-

ヱسرم ヱ ュن دادヱتک ゅه ュن قدヱهم ゅم یبゅر سゅن کنヱریلرزゅ ...ュحرکت کرد 

 زヱزه چند تゅ شغゅل بゅ هュ اヱمد... یکه صدا ュیاز راه رヱ رفته بヱد یکم

 ...دュیچسب ゅریبه سゅم شتریヱ ب دュیترس

ヱم ترسمヰکرد... دیف ュمحک ヱدستش ヱ 

ゅه ا بヱق パه م یچراゅنگ ヱرゅم کردیکه داشت راه ه ヱヤج ヱرفتی.. 

ュゅتم ヱر ュد...اگه چ ییدا یفکرヱد شیزیب ゅバبق نم چیه گهیبشه قطゅن مثل سヱممヱیشیکدュ... 

 ...ュیفتر ゅکヱیگرفتヱ ュ به سمت د ゅرヱی...دست سゅمدュیکヱلش بヱد رヱ د یرヱ ییکه دا ゅکヱید هیکه سュ ゅیجヱヤتر رفت یکم

 بヰمヱن انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین

 یانتن دار نیبب ゅری...سゅمュیرسیاان م-

 گヘت عیرヱ در اヱرد ヱ سر ヤشیدستش مヱبゅ هیبゅ  ゅریسゅم

-...ュبزن ゅآررره...به بچه ه 

 گヘتゅ ュکヱیرنگ بヱد...ارュヱ رヱ به د ددیشده ヱ سヰ ヘشیب ییسرشヱ تکヱن داد...نگゅهュ به دا ゅکヱید

 هنヱز داغه؟-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...یヤیخ-



 اュ گرفت... هیگر دヱبゅره

 ...زدیاز بچه هゅ حرف م یکیداشت بゅ  ゅریسゅم

 ...ュیゅیم ュی...مゅ هュ دارنیゅری...دکتر بنییپゅ نی...شمゅهゅ برュیکرد داشヱنینه پ-

 شده... ヱヰشیخヱرده ヱ ب شین ゅنゅیدا-

 کرد ヱ گヘت یپヱف

 ...ュیゅی...اان مدヱنممممュینم-

ヱشヱزゅاز تکه سنگ ب ヱ ュیگرفت ...ュرد شد 

 گヘت ゅکヱیرヱ به د ゅرینヱر خヱنه هゅ مュヱヤバ شد...سゅم ヱاشی ヱاشی

 ...یبدش به من خسته شد-

 محکュ سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت ゅکヱید

 رヱ جヱヤتر ببر... نی...تヱ سゅヱرمشیخヱدュ م خヱادینم-

 گヘتュ عیسر

 ...ュゅینه...منュ بゅ شمゅهゅ م-

 ...ュیشد ゅبヱنیヱ ヱارد خ ュیجنگل رد شد یدگی...از برュیکヱه بヱد ینゅییپゅ گهید

ゅدنید ب ヤمح ュر آدヘیچند ن ゅبچه ه ヱبه راه شد... ی ュゅره اشکゅبヱن دヱدمヱخ 

 اヱمد نیبヤند سヱر یصدا

-ヱヱヱنیس... 

ゅم دنشید بゅریدست سゅ ヱد ヱ ュل کردヱیュسمتش... د 

ゅش امゅکه ن ュヱطر درد زانゅدیاز ز یبه خゅ م ュداشت ヱ شل شد ュゅهゅد پヱیراه رفتن بュدゅفتヱ ゅم یکه دستゅریسゅ گرفت ヱکمرم 
 ヱ نگュヰ داشت...

ゆا آヱ فゅص ヱ ュرت دادヱق ヱیدهنمュدゅس... 

 دستゅش آزاد شد ヱ ارュヱ گヘت ヱاشی ヱاشی

 مراقゆ بゅش...-

 رفتュ... نیقدュ هゅمヱ بヤند کردヱ ュ به سمت سヱر دヱبゅره

ュم محک ュヱب ヱ ュدヱکردیگرفته ب... 

 رヱ گرفتヱ ュ گヘتュ شرتشیت قهی

 ...دیرسیحد نم نیبه ا ゅنゅیتゆ دا نیکردیم دامヱنی...اگه زヱدتر پنینکرد دامヱنیچرا پ-

 از جュゅ بヤند شدュ... عیسر نゅیدل دنیشヱنه اュ نشست...بゅ د یرヱ یدست

ヱشゅه دستゅم ュمد...از سمت راست هヱا ュبه سمت ヱ ز کردゅا نیبヱ نヱرمゅدیکنゅس ゅسه ت ヱگر یی ゅییبه دا هیب ヱغل ب یکه ت
 ...ュیکردیبヱد نگゅه م ヱヰشیب ゅکヱید

 ...کردینگゅه م ゅنゅیمسکヱت به دا ゅکヱید



 نشست... ゅکヱیヱمد ヱ کنゅر دبヱد جヱヤ ا سゅدهیکه اヱنجヱ ゅا ییرمردایاز پ یکی کدفバهی

 جヱヤ رفتュ... عیسر

 انداخت ヱ گヘت ゅیبه دست دا ینگゅه رمردیپ

 پゅلヱنه... شین-

 ارュヱ گヘت ゅکヱید

 ..؟هیپゅلヱن چ-

 از جゅش بヤند شد ヱ گヘت رمردیپ

 خヱنه من... ゅرشی...درمゅنش رヱ بヤدュ...بゅبهیکه کم زهیحشره ر هی-

 (ュ❤飭یکرد دایحشره پ هی هュ مヱ ゅ خヱاست خدا...匣هゅ هی)اقゅ حشرهه من دراヱرد

 به راه افتゅد... رمردیبه بغل دنبゅل پ ゅنゅیاز جゅش بヤند شد ヱ دا عیسر ゅکヱید

ュد... منヱمده بヱبند ا ュلش...اشکゅدنب ヱبد ヱبد 

 ヱارد شد ヱ بバدش من... ゅکヱیرفت ヱ درشヱ بゅز کرد...اヱل د کیکヱچ یاز خヱنه هゅ یکیبه سمت  رمردیپ

 به بゅلکن خヱنه کرد ヱ گヘت یا اشゅره

-...ゅنجヱبزار ز هیبزارش ا ュلش هゅسرش... ریب 

 ...ュیبه سمت بゅلکن رفت عیسر

 گذاشتゅ ...ュیسر دا ریاز بゅلش هゅرヱ برداشتヱ ュ ز یکی

 دヱر بゅلکن نگゅه کردュ... به

 رنگ ヱ ヱارنگ... یهゅ شهیهヱ ゅ ش ヱهیمختヤف ヱ م یهゅ برگ

ュヱیبه د ارヱکゅ ュتヘگ 

 عطゅره؟ ゅرヱی-

ュヱداد... ار ゆاヱج ュدヱمثل خ 

 ...کنهیکゅر م ゅهゅیکه بゅ گ نゅسینچ...فکر کنュ از ا-

ヱتک سرم ュن پشت سرヱبه ست ヱ ュن دادヱهیتک ...ュداد 

 به سمتمヱن اヱمد... یکゅسه چヱب هیبゅ  رمردیبバد در خヱنه بゅز شد ヱ پ یکم

 من گذاشت ヱ گヘت یرヱ جヱヤ کゅسه

 بزار... شین یجゅ یشد رヱ رهیاヱل خゆヱ همش بزن...بバدش که رنگش ت-

ヱسرم ...ュل شدヱمشغ ヱ ュن دادヱتک 

ヱیبه د رヱکゅ تヘگ 

 بشه... عیرヱ داパ کن تゅ مゅ زュیریکه م ییزایچ نیا-

 ....ختی...ヱ هسته انگヱر رنیچゆヱ دارچ هیرヱ رヱشن کرد ヱ چند تゅ برگ... گゅزش



 هュ شرヱع کرد به هュ زدن... ゅکヱید

 ...ختュیزخمش ر یمゅده من درست شد ارュヱ بゅ قゅشق رヱ یヱقت

ゅیکه د یزیچ بュند غیج دヤتک یب ヱ ュن... هیزدヱبه ست ュداد 

 اヱمدن... رヱنیب رمردیヱ پ ゅریجヱヤ اヱمد ヱ در هヱنه ヱ سゅختمヱن بゅز شد ヱ سゅم یفヱر ゅکヱید

 ...ختیر رヱنیعゅلمه خヱن لخته شده رヱ ب کیفヱران کرد ヱ  ختュیتゅ مゅده رヱ ر ゅیدا شین محل

 بゅ غر غر کنゅرュ نشست ヱ گヘت رمردیپ

 دتر.. یدختر جヱن...قゆヤ منه ترکゅندچته -

 ヱاسه لヰجه اش رفتヱ ュ گヘتュ یخند مچهین

 منヘجر شد... ヱヰیاخه -

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...شهیزخュ...بゅعث بゅز شدن پヱستش م نیرヱ ا یزیمゅده رヱ که بر نی...اگهید نهیاهヱ دختر جゅن...هم-

 داد ヱ گヘت هیبヱد دستゅشヱ به بゅلヱن تک سゅدهیヱا نیزم یکه کنゅرュ رゅ ヱریسゅم

-ゅملح ゆヱشه؟یش خ 

 کرد ヱ گヘت ゅریبه سゅم ینگゅه رمردیپ

 بヱده... کیکヱچ یヤیخ ゅدینبヱده...به احتمゅل ز ینشش قゅ ヱدیاره...ز-

ヱسمヘت ب نヱرت فヱنیبه صヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 خدا رヱ شکر...-

 گヘت رمردیبه خゅطر دقتش رヱ به پ یبゅ اخم ゅکヱید

-ゅشد...م ュヱشده... عیتم 

 ヱ گヘت ختیظرف ر یرヱ تヱ عیتر برداشت...اヱن مゅ کیکヱچ یظرف چヱب هیヱ  سゅدیکنゅرمヱن ヱا رمردیپ

 تヱ دهنش... نیزیکュ سرد بشه...بバد قゅشق قゅشق بر یヤیخ نیبزار-

 پرت کرد ヱ گヘت ゅریبرداشت ヱ به سمت سゅم یا پゅرچه

 کن... شیپゅشゅ ヱی...بنسゅیتヱ هュ بدヱن کゅر اヱنجヱ ゅا-

 بゅ تバجゆ سرشヱ تکヱن داد ヱ دست چپ من نشست... ゅریسゅم

 ...دیپゅرچه سヘ هیگذاشت بゅ  ゅریبヱد رヱ کنゅر سゅم خیقゅلゆ  هیکه تヱش  یظرف آب رمردیپ

 ...کردュیدستش رヱ پゅک م یهュ مشغヱل شد...منュ خヱن هゅ ゅریسゅم

 ...ختیریم ییدهن دا یرヱ تヱ عیقゅشق قゅشق مゅ ゅکヱید

 زد... یکرد ヱ نゅله ا یاخم کدفバهی ییبヱد که دا ヱسطゅش

ゅب ヱر ベヱیذ ュتヘگ ヱ ュند شدヤب ュゅه ヱزان 

 ...زュ؟یعز یجヱنュ خヱب ゅی...داゅیدا-



 ...دیکرد ヱ دヱبゅره خヱاب یهヱم

 شد... ゅکヱیヱ د ゅریهュ رفتュ که بゅعث خنده سゅم زیقر ر هیسر دادヱ ュ  یزیر غیج ゅیاز سゅلュ بヱدن دا خヱشحゅل

 گذاشتュ... شیشヱنیپ یتمュヱ شد دستمヱ رヱ ییدا یدارヱ یヱقت

 گヘتゅ ュریدادュ ک رヱ به سゅم رヱنی...نヘسمヱ به صヱرت آه بشدیداشت نرمゅل م بدنش

 بچه هゅ کヱشن؟-

 گヘت زاشتیم ییدست ヱ صヱرت دا یヱ رヱ کردیطヱر که پゅرچه رヱ نュ دار م همヱن

 انجュゅ بدن... تヱنستنینم یکゅر چیه سゅدنیمیヱا نجゅیفرستゅدمشヱن خヱنه...ا-

ヱخم سرم ヱ ュن دادヱزهیتکゅ یکشュد... 

 انداختュヤ ...ュیبه سゅعت مヱبゅ ینگゅه

ゅپر دنید ب ュゅهヱت ابرヘعت جゅا... دیسヱه 

 شゆ بヱد... 00 سゅعت

ヱم رゅریبه سゅ ュتヘگ 

 شبه... 00سゅعت -

 زد ヱ گヘت یشخندین

- ュمن فکر کرد...ゆلゅه...جه جヰره... 00هヰظ 

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 مسخره...-

 اسュ بゅبゅت اصغره...-

 ...شششششیا-

 ..ششششیپ شششیپ-

 ...ゅررررریسゅم-

-ヱヱヱヱنییییسس... 

ュاستヱکه د یزیچ خ ュیبگヱکゅ تヘکافه گ 

 ...نیهュ بدتر ییدا نی...از منヱ اگهیشمゅهゅ هュ د نیاه...بس کن-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 شرヱع کرد... نیاヱل ا-

 ヱ گヘت دیبゅ شヱنش به بゅزュヱ کヱب ゅریسゅم

-ゅدت پヱخ...ヱمゅع ヱکش 00 یبر ヱر رヰظ ヱ ゆسط.. یدیشヱ 

ヱدستم ゅچشم ゅب ヱ ュگرفت ュدهن ヱヤیمشت کرده ج ュتヘد شده گゅگش 

 ظヰره.... 00من فکر کردュ  ی...تヱ گヘتیییییگیاعバババババه....چرا درパヱ م-



 بゅا انداخت ヱ گヘت یتヱゅヘت شدنه ا یب

 کردュ... یخゆ فقط اطاع رسゅن-

ュاستヱصدا خ ゅکه ب ュره حرف بزنゅبヱند دا یدヤب ュヱییه ュه شدヘزمزمش خ ヱ 

-ヱس....ュヱヱヱヱヱنیه ...ヱヱヱال ش 

 ....ュیکردیزده نگゅهش م شヱک

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...یکنیهュ غر غر م یヱヰشی...تヱ بییتف به رヱحت دا یا-

 ヱ گヘت دیخند ゅکヱید

 ...ゅدیبر م یشمゅ هرکゅر ییدا نیاز ا-

 خمゅر از خヱاゆ گヘتュ یدادヱ ュ بゅ چشمゅ هیبه ستヱن تک نهیبه س دست

 برقصه... یحゅل عرب نیヱسط بゅ ا نیکن اان پゅشه اآره...فکر -

 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند زیر

 انداخت ヱ گヘت ییبه دا یヱارد شد ヱ نگゅه رمردیپ

 حゅلش خゆヱ شده...سュ از بدنش خゅرج شده....فردا صبح خヱبه خヱبه...-

 زدヱ ュ گヘتュ یخسته ا لبخند

 دヱست منュ نبヱد... گهید دیشゅ نیヱاقゅバ ممنヱنュ ازتヱن...اگه شمゅ نبヱد-

 زد ヱ گヘت یهュ لبخند متقゅبヤ اヱن

 ...گشنتヱنه؟...ن؟یخヱرد یزیگذشته...چ نیاュ بヱد...حゅا از ا ヘهی...ヱضکنュیخヱاهش م-

 کنヱ ュ بخヱرュ... کهیت کهیرヱ هュ ت لی...حゅضر بヱدュ فرهیمنヱ بگ یکیگヘت غذا...ヱاخ گヘت غذا... آخ

 تند گヘتュ تند

 اره اره... یヱا-

 گヘت رمردیヱ پ دنیمن خند یل بゅزخ نیبه ا همشヱن

 امヤت خゆヱ درست کنュ... هیتゅ براتヱن  نیخゆ...شمゅ به کゅرتヱن ادامه بد ヤهیخ-

 ...ュیکرد ゅریهュ کمک به سゅم ゅکヱیヱ من ヱ د ュیرヱ تکヱن داد سرمヱن

 نرمゅل شده بヱد... بゅیاヱمده بヱد ヱ تقر نییپゅ یヤیخ ییسゅعت بバد تゆ دا ュین

 کنゅرمヱن گذاشت... زیم یヱارد شد ヱ رد یدستش ヱ نヱن بربر یتヱ تゅبهیبゅ مゅه رمردیپ

ゅد... دنید بゅراه افت ュدهن ゆش آゅجه هヱگ ヱ تヤام 

 جュゅ بヤند شدヱ ュ همヱن طヱر که نگゅهュ به غذا بヱد گヘتュ از

 دستمヱ بشヱرュ؟... تヱنュیکجゅ م-

 حヱض...-



ヱر ح سرمゅض کنヱبه ح ヱ ュردヱا اゅطیبゅ ...ュه کردゅنگ 

درست کرد ヱ داد  گهیجヱشヱنده د هی رمردی...پュیاز شستن دستヱ ュゅ غذا خヱردن دヱبゅره به کゅرمヱن مشغヱل شد بバد
 هュ انجュゅ شد... تی...بゅ مヱفقュیبヰمヱنヱکه به خヱردش بد

 به سمت اتゅقش رفت ヱ گヘت رمردیبバد پ یکم

 ...نیمن رفتュ بخヱابュ...مراقبش بゅش-

ゅبرچ ب ゆبخ دهیل ゆبغ کرده به  ریش ヱ ュتヘن تکگヱهیست ...ュداد 

ュゅر ب چشمヱاب یاز زヱختیم یخヱس... 

 به سゅعت کردュ... ینگゅه

 بヱد.... ュیヱ ن 0...پヱヱヱف

ゆییدا ت ゅما پゅنییک ゅب ヱ دヱمده بヱژ م شیکه ن یدست دیاゅسゅم ヱد رヱرده بヱیخュدرد نگ داد ゅرهیت... 

ゅب ب ヱ ゆاヱم یداریخ ヱلیدستشゅیمュدゅیشنیم یی..زمزمه هュل دヱی ...ュنداشت ヱن رヱشヰش دادن بヱل گゅح 

 یکه دست بردیداشت خヱابュ م ヱاشی ヱاشیدヱبゅره  یشدヱ ュل ゅریدستュ سゅکن شد ヱ سرュ شل شد...دヱبゅره هヱش ヱاشی ヱاشی
ゅبه ج ュسر ヱ داد ュヤکه ه ュحس کرد ュشヱر گゅکن ヱبرد... دیچسب ییر ュابヱراحت خ ヱ 

***** 

 (ゅری)سゅم

 گرفته بヱد......خندュ کردュینگゅه م نیسヱ یکゅرا به

ヱب ت ヱ ゆاヱیدست دا یداریخゅنゅ ر مゅفش ヱه دادیر ヱه اش م یヤدیکゅفتヱ... 

 چسبヱنده بヱد ヱ چشمゅش بسته بヱد... ヱاریکردュ...سرشヱ به د ゅکヱیبه د ینگゅه ュین

 برگشتュ...دستمヱ کنゅر سرش گذاشتヱ ュ به سمت خヱدュ هヤش دادュ... نیبه سمت سヱ دヱبゅره

 .به شヱنュ خヱرد ヱ سゅکت مヱند.. سرش

 سکیشヱنュ ف یرヱ رヱ نیدادヱ ュ سر سヱ هیپشت سرュ تک ヱاریヱ ارヱمشヱ حس کردュ...ارュヱ ارュヱ به د قیعم ینヘسゅ یヱقت
...ュکرد 

 نگゅه کردゅ ...ュنゅیدا به

 داشت... یقسمت قرمز هیبヱد...فقط  دهیخヱاب ششیبゅد کرده ن یشده بヱد ヱ جゅ یصヱرتش عゅد رنگ

ゅバاقヱ ر اゅد... رمردیپ نیاز کヱمده بヱا ュشヱخ 

 ...ュیمゅ هヱل ヱ ヱا داشت یهمه  ی...ヱلکردیراحت بゅ مسئヤه تゅ م یヤیخ

ヱسرم ヱرت سヱنیبه سمت ص ヱت ヱ ュندヱنت یچرخゅشیچند س ...ュنگه داشت 

 ...خヱردیبه صヱرتュ م نヘسゅش

 کردュ... یヱ پヱف بヤند دュیخヱدمヱ عقゆ کش عیسر

ヱسرم ヱهیتک نیبه سر س ....ュبست ヱمゅچش ヱ ュداد 

ヱ(نی)س 



ゅب یصدا ب ゆاヱر از خヘن ヱبحث د ヱ داریجر ...ュشد 

ュヱبه دا ار ゆجバت ゅب ヱ ュند شدヤب ュゅیاز جゅ د ヱیゅ ا مヱکردنیکه داشتن دع ...ュه کردゅنگ 

ヱت ゅییدا یچس ゅچشم ヱت ヱ دヱید یحرص بヱکゅ لゅشحヱیخ... 

 جュゅ بヤند شدヱ ュ به سمتشヱن رفتュ... از

ゅا ییدا دنید بヱ ゅدهیکه سر پゅس ゅب ヱ جمع شد ュゅچشم ヱل اشک تゅشحヱیپر یخュصدا د ゅب ヱ یسمتش ュتヘند گヤب 

 ....ییییییییییییدلュ برات نپヱکه دا یا-

ヱیچسب گردنشュرتش... دヱص ヱدکش انداختن رゅب ュع کردヱشر ヱ 

ゅهم یغیحرص ح ب ヱ نیزد バر که سヱت کردیم یطヘدش جدا کنه گヱاز خ ヱمن 

 ...یکردددد ュی...اه اه تف مゅلشヱバررری...ヱلュ کن بییکヱヱヱفت ヱ دا-

 یی...حゅل دادュیرヱ فヰم ゅکヱینگゅه خヱشحゅل د ی...حゅا مバنسゅدュیヱا ゅکヱیقدュ کنゅر د هیاز بヱس کردن برداشتヱ ュ بゅ  دست
 خヱشحゅل بゅشه؟... دیبゅ ゅکヱی...چرا دنュیبب سゅیبヰتر شده بヱد...ヱا

 زدュ... یبヱゅ حتمゅ قゅط ヱلش

ヱیبه دا رゅنゅ ュتヘگ 

 کنه؟یدرد نم تییجヱنュ؟...جゅ ゅیدا یفدات بشه...خヱب نیمゅه یالヰ یا-

ヱت لحنشヘگ ヱ س کردヱل 

-...ュدست...ュヱهヱا 

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...یچ یバنیمヤت رヱ نگران کردن  هی یحققققته...بسسسヱز تゅ بヰヘم-

ヱشヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ن؟یمヤت؟...مگه به خبرنگゅرا هュ گヘت هی-

ゅن ن بヱشیهم ュتヘز گゅب 

 اヱل رヱزنゅمه هヱ ゅ اخبゅر هゅ... تریت ュی...رفتیارررره پس چ-

 ヱ گヘت دیکش یکヱتゅه غیج ییدا

 مバرヱف شدュ...؟... یヤیاان من خ یバنیجヱن من؟... یヱا-

 در مヱردュ نヱشتن؟... یچ

 دادヱ ュ گヘتュ هیخヱنه تک یخشت ヱارید به

 کردن دヱ نヱع حشره خطرنゅک... دایارررره...نヱشتن که...پ-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 زدن...؟ شュیمکه دヱ تゅ حشره ن-

ゅطنتیش ب ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 کردن... دای...پس دヱتゅ حشره پیحشره هست هینچچچچ...تヱ خヱدت -



 بヱد... یدفバه حرص نیزد امゅ ا غیج دヱبゅره

 گヘت کردیکه بゅ لبخند به بحث مゅ نگゅه م ゅکヱید

 برسن شمゅل... دیبچه هゅ بヱ ゅاشی ヱاشی گهیخヱنه...د ュیبر ュیجمع کن نیپゅش-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 بヱداااا... یچه رヱز-

 زد ヱ گヘت یشخندین ゅکヱید

 ...زیرヱز خゅطره انگ هی-

ュیخند منュد ....ュلکن رفتゅبه سمت ب ヱ 

 (ゅنゅی)دا

منヱ  یک نュیب سゅیبゅزش..اصا ヱا شهی..بゅ نهیدمパゅ عمヤ یゅکヱیحشره..حشره اヱن د گهی..ゆ من مضیمر ضنیمر
 ..نیخュ شدュ به سمت زم ヱヰیداخل شکست چヱن  زدュ که کمرュ فکنュ از 3۱1أچرخش  کیاヱرده..

ヱنیس  ヱ ュمد سمتヱدش د یاバب ヱ مدヱیصدا اヱکゅ مد پヱیاュش.. 

ヱشکمم  ヱ ュکج کرد ヱفکم ヱ ュه به د یگرفتゅینگヱکゅ ヱد به سバب ヱنی.. 

 حشره؟!  ییدا یسゅلم-

ヱشتریب فکم ュتヘگ ヱکج کردم 

 نه...؟ یヱ مرض ヱ کヱفتヱ بヤد یی+دا

ヱل سرشヱا ュشد ュن داد..خヱیزیچ نیتک ュتヘد گバب ヱ سرش  ヱت ュندヱبヱک ヱندヱا ュکه به دست 

 +حشره شヱهرته گヱره خر

ヱت نیسヘگ ヱ کرد ュゅکر نگヱپ 

 که خستュ.. فیح-

ュヱپ آر ュヱد چیآرゅال عヱبه ر ヱ ت شدヘس ュمحره کمر ヱی ..ュبرگشت 

ゅز کردュ ب شمヱیقدュ به سمتش رفتヱ ュ ن یヱ بゅ لبخند نگゅهュ کرد.. رヱنینجゅتュ داد اヱمد ب دュیشن ゅکヱیاز دهن د کهیرمردیپ
ュتヘگ ヱ 

 +دستتヱن سپゅس،ヱاقゅバ زحمت دادュ،مرگ.....

 اشゅره به من ردヱ گヘت یヱسطه حرفمヱ  دیپر ゅکヱید

 است نیدر کم-

 ضربه ارュヱ بヰش زدヱ ュ گヘتュ یچشュ غره بヰش رفتヱ ュ دستمヱ بردュ سمته گردنشヱ  ی

 کترینزدギ تギヱ+از رگه گردن به 

ヱاز گردنش دستم ュغیگرفت که ج محک ュتヘگ ヱ ュزد 

 کنه خرمگس زشت ی..دستュ درد مشゅهیا یبترک ی+آ

 نگゅه بュヰ کردヱ ュ گヘت ی



 !؟ینگゅه به خヱدت کرد ی-

 دュیفرشته د ی+بヰヰヰヰヰヤバه 

 یا ゅفهیق ،عجゆیاヱヱヱヱヱه چه دم-

 که ستی+خنگ اヱن فرشته ن

 ヱاا هینجヱریتヱ ا ゅفهیق-

ゅیصدا ب ヱیبرگشت نیسرفه سュ سمتش 

 +هュヱ؟

-ュヱپ ه ヱヤج ヱمヱدرد،آبر ヱیبرد رمردهی 

ヱبه داداش مزخرفت بگ+ 

 اعتراض کرد ヱ گヘت ゅریسゅم

 نヱیا نیخヱا یتゅتヱن م0هر -

ヱسرم ゅپ ュییانداختヱنت نバیبه د یلヱکゅ ب ュکه حرف ュدゅز یفرست ヱ ندヱسخ نمゅداد.. ریپ ヱابمヱج ゆل 

 ..از خヱنش رヱنیتشکر کردヱ ュ اヱمدュ ب رمردهیاز پ دヱبゅره

 ..ュیجヱヤ تر ازشヱن رفت نیبゅ پسرا حرف زد ヱ من ヱ سヱ رمردیپ

ュر د دستゅطر فشゅیبخヱکゅ ヱس ゆ ヱد..رヱد.. نیدرد گرفته بヱت بヱهپر ヱکه ت ュکرد 

ヱ گرفتش ヱ ر ゅکヱید نیخヱرد زم یداشت بゅ مخ م نی..سヱنیکنゅر سゅ ヱکヱیکنゅر من د یدن،سゅمیبヰمヱن رس ゅکヱیヱ د یسゅم
 گヘت یゆ سゅم

 ..رشیبگ ゅیمن حヱصヤه ندارュ ب-

ュاستヱم خ ュدヱخ ュعث شد د رمشیگیبگゅب ヱ دردگرفت ュیکه دستヱکゅ دゅش ゅبگه یب 

 یخنگ تヱ که جヱن ندار-

 سمتش رفت ヱ گヘتュ به

 ゅی+خنگ خヱدت

ュنヱت اヘگ ヱمدヱا ュبه سمت 

 ゅهیرヱت س گهیکاパ به کاパ م-

 )قゅبヤمه( خننننگ گی+د

 ゅهیرヱت س-

 گヘت یچشュ غره رفتュ براش ک سゅم ی

 نشد یکش سیヱ گ سیخدارヱ شکر گ-

 که دستュ چاغه فی+ح

 چشュ غره بュヰ رفت ヱ گヘت ی ゅکヱید

 بヰتر اه-



 +خヘه اه....  

 زمممュیجヱنュ به جヱنت بسته عز ヱستهیヱ پ آهسته

 ..نヰヰヰヰه

 زهヰهیخヱاستュ بگュ که چ یشد..م اشتبゅه

 تヱکه زبヱنه هゅ تヱکه زبヱنممممュ... نیآهゅاااا بب نیا

 ゅ 釦勠فتュی

 چراパ قヱه( نیمゅله ا شهی)بゅا سره همه امپ رヱش م

ヱسندهین ヱن ュسندهیه ゅیقد یهュلヱچه اخه فض ヱبه ت.. 

 (�زهیچ نی)سکヱت بヰتر
ゆم خ ュیداشت ュتヘگ 

 ュیرفت یبه سمته خヱنه م ヱستهیヱ پ آهسته

 خヱنュ؟!!!! یدارュ آهنگ م نیفکر کرد نکنه

 ..نینیب یکه م یخゅنم نیبه هم کنهیم ュヤیکنه بバد تبد یم یخゅنヱادュ قゅط یمゅیارヱر بدュ شبکه جヱ ュ شبکه س من

ゆدرد گرفت..بذار گهید خ ュی دیبسته فکュک ....ュراه بر 

ヱヤنه که رس جヱیدیخュ یدヱکゅ  رفت داخل ヱ ز کردゅدرد ب 

 فرست   زیا یدی+ل

 ..ستین ュیحゅل یدیم یدیمن ل-

 بヱد که بゅر دヱمت بゅشه؟! تیحゅل ی+تヱ ک

 اヱمد ゅرینسبتゅ خشن امゅ کنترل شده سゅم یجヱابمヱ بده که صدا رفت

- ュヱیفقط بشنゅ فゅیبب هیکュاان ا ن ゅهゅیکه شمゅا گرفت نجヱهم نیدع ヱدر نیت ゆیآゅ ن مヱیغرقت ュکن 

 ..ゅطیتヱ ح دュیدヱ عیکردヱ ュ سر یلرزش ی دュیکش یترس نヘس نم از

زد پشت  یکی شد 標勠 یمن شب دنیبヱد که بゅ د نیسرش رヱ شヱنه مゅه ینشسته بヱدن ヱ دل ヱنیرヱ ا نیヱ مゅه یدل
 ヱ اشゅره به من داد.. نیمゅه

 ヱ اヱنュゅ از جゅشヱن بヤند شدن ヱ اヱمدن سمتュ.. دュیشد به سمتشヱن دヱ ینطヱرای 標勸 دنュیبゅ د نュیمゅه

 جゅ دادュ.. نشヱنیشده بヱدا..هر دヱشヱنヱ تヱ بغュヤ گرفتュ خヱدمヱ ب یهند ュヤیف

 ..ゅلهیخ یکه اصا ب نیرヱ از رヱ دヱشュ بヤند کردヱ ュ نگゅش کردュ ا یامد سر دل هیگر یصدا

 بヱد..  دهیرヱ برداشتュ اヱنュ که خヱاب یمゅه سر

 نヘر اヱمد که گヘت ی یصدا

 کゅااااات نیمنヱ جゅ گذاشت-

 بヱد.. نیسヱ نیا ییییییヱااااا



 ヱ رヱ بヰش گヘتュ نیبغュヤ بヱدن برگشتュ سمت سヱ یヱ مゅه یکه دل همنطヱر

 !!!یبد اان شゅرژ یهゅ بヱد تیم یشب ی+تヱ بغل سゅم

 شゅرژ شدュ خヱ.. دュیدلمヱ د-

 ヱ شرヱع کرد قربヱن صدقه رفتن نیبغل سヱ دیاز بغュヤ در اヱمد ヱ پر یدل

 خره..دلت براュ تنگ نشده بヱヱヱヱد؟!!! کゅاااات یعشقه خヱدم-

ヱیاز بغل دل نیس  ヱ د به دل یجدا شدバب ヱ ゅه به مゅت ینگヘت گヰ⊥ب ゅب ヱ انداخت 

 !!یکن یدلュ من کゅت بヱدュ تヱ چرا کゅت رヱ کゅت م-

 کرد ヱ گヘت یدست شیپ نیبگه مゅه یزیتゅ رفت چ یدل

 بستヰヰヰヰه؟! شهیم-

ゅن خند نیا بヱیدیحرفش هممュ کت شدゅد سバب ヱیュ رفت ヱیュ ...نهヱسمت خ 

بچه هュゅ پشت سرش تکرار ギ بسته؟ شهیمギگヘت  یبه مヤバمゅ م شدیخسته م نیدヱران مدرسمヱن افتゅدュ..هر ヱقت مゅه ゅدی
 بヱد.. یدヱران خヱب ゅمرزیخدا ب ریبخ ゅدشیشدن... یم ゅلیخ یکردن ヱ مヤバمゅمヱن ب یم

 آرامش کヱتゅه مدت بヱد... نیخヱنه بゅعث شد حس آرامش بュヰ دست بده امゅ ا یخヱنه که شدュ گرمヱ ゅارد

ヱر ゅپ ュسر ヱ ュدヱد که  نییمبل نشسته بヱدش  یبバب ヱ ュسر ヱرد تヱلشت خゅز یب..ュسر ヱمد رヱد اヱفر ヱگ ریپت ヱشده پت ュ
 بヱدュ..سرュ انقدر درد گرفته بヱد که حد نداشت..

ヱپت バر سゅکه نشد..هزار ب ュبردار ュسر ヱاز ر ュاستヱخ ヱر  یرゅنشد..انگ ゅام ュد..  یکیکردヱکرده ب ュヤヘقهیچند دق یق 
 اヱمد... یヱحشتنゅک ヱ ترسنゅک یحرکت نکردュ که صدا

 زدュیزدヱ ュ پشت سر هュ مゅمゅن ヱ بゅبゅمヱ صدا م یبヤند غیترس ج از

 厥�که دخترت مرد  ゅی+بゅبゅ ب

 گヘت ییصدا یکه گヘتュ  نヱیا

 انشゅه-

ゅب ュتヘگ ュزゅت بヰ⊥ب 

 匣卻آخرمه  یکه نヘس هゅ ゅی+مゅمゅن ب

ヱ  تヘن صدا گヱا ュزゅب 

 خداکنه-

ゅバاقヱ قض ینم ュنヱخر هیچ هید ュヱکد ヱیداره ا یヱرゅم یم  نک ゅکه ترس یکنه ام ュنヱیدュد  

 بヤدュ کردن یバنیکرده بヱد محکュ تر شد ヱ بバد از جュゅ بヤند شدュ.. رュیکه دヱرュ بヱد ヱ زنج یزیچ اヱن

 ヱلュ کنه.. ヱایزدュ که اヱن ه یヱ دست ヱ پゅ م زدュیم غیج

 �厥 یヱاااااااااااااااااا

 سヱسک بゅشه  نکنه

 غیییییییییییج



 +سヱヱヱヱسککک 

 غییییییییج

 زد یヱ داد م نییاヱمد ヱ بバدュ من ヱ انداخت پヱ ゅاュیاヱن ه غیج یصدا

 کヱヱヱヱ سヱسک کヱヱヱヱش-

ゆ ر از زヱبه ه ریز ュمد که چشヱدر ا ヱید کلیپتヱکゅ ..دゅافت 

  卮凖ترسヱند  یداشت منヱ م یゅبヱنیب نیا

 ..نیکرد ヱ بバد سر خヱردヱ ュ ش∠پ∠ヤ∠خ خヱردュ زم ریسرجュゅ بヤند شدヱ ュ خヱاستュ برュ سمتش که پゆ ュゅ پتヱ گ از

 افتゅدنشュ براتヱن نヱشتュ( یصدا نی)حゅل کن

 گヘت یم یヱ ه دیپر یهュ م ゅکヱید نیافتゅده بヱدュ کゅما بدنュ کヱفته بヱد ヱ ا نیمن که رヱ زم 

 ...غییخヱنュ سヱسک داره....ج یسヱヱヱヱسک...ヱاااا-

ゅدست د ی ب ヱ ュدヱنگه داشته ب ヱسرم ュیدستュزم گم ヱق نیر ュدヱگرفته ب ゆیضرュفゅ د ヱ دヱکر بヱما پゅیکヱکゅ ヱه م رゅینگ 
...ュکرد 

 صداهゅ نشنヱه... نی..گヱشゅتヱن از انهیبد نب یزایچ نیاز ا چشمتヱن

 بヱد.. نیزم پゅشヱ گذاشت رヱ دستュ که رゅ ヱکヱید

 من..  غیج یبد اヱمد ヱ بバد صدا یصدا یدستュ  از

 زدュ.. یسرجュゅ بヤند شدヱ ュ دستヱ ュ نگه داشتヱ ュ داد م از

 حヱヤاتヱ بخヱرュ شゅهی...ایاز ヱسط نصف بش شゅهی...ایسقط بش شゅهی...ایبترک شゅهیا ی+آ

نکردヱ پゅمヱ تヱ هヱا نگه داشت ヱ آヱرد به سمت  یヱ اヱنュ نゅمرد ゅکヱیکردュ بゅ پュゅ زدュ پشت کمر د یکه غرغر م نطヱریهم
 بゅا..

 ..رヱ هヱا گهید یکیپュゅ رヱ هヱا بヱد  یصحنه رヱ  نیقسمتتヱن نکنه ا خدا

 تゅدهسیا نュیرヱ زم یبرد بゅا..رヱ شصت پゅ یپゅمヱ بゅ تمュゅ قدرتش م یکیاヱن  ゅکヱیبゅز کرده بヱدュ چヱن د 011أکنュ  فکر
..ュدヱب 

 د ヱ ...ز یطゅنیلبخند ش ی

ヱمゅیم0به اندازه  پヤزم ی ュردヱمخ خ ゅا که بゅنیبرد ب.. 

 تヱنستュ تکヱن بخヱرュ.. یکرد که نم یسر ヱ کمرュ درد م انقدر

 خヱرد.. ゅکヱیحرکت بヱدュ که چشمュ به د یب یا قهیدق 1

ュنヱد.. خヱمده بヱش اヱبه ج 

 بヤد بヱدュ به عنヱان فحش گヘتュ یهرچ

 ..یکدヱ از ヱسط نصف بش یغヱربゅقه..شب دیヱ سゅ ヘهیپゅه س..خرمگس هشت یヤیتر ریز ی+احمق ااパ..بر

ュゅشد د حرف ュヱیکه تمヱکゅ ند زد زヤخنده.. ریب 

 ..دیخند یداشت م یگヱرخر سبزآب نیا ヱمدیاشکュ داشت در م من



 مュヱヤバ بヱد.. کشیرヱده کヱچ یヱヤترینگゅش کن انقدر دهنش بゅز بヱد که از چند ک اه

ヱآب آرنجم ゆکه دهن اس ュداد ヱفر ヱ ر شکمشゅکن ュبسته شد.. یگذاشت 

 نگゅه به من کردヱ بバد به سمتュ هجュヱ اヱرد... هی

ュزم من ヱر ュدヱده بゅش نیکه افت ュرゅمد نشست کنヱا ュنヱرجهیا ..ュゅهヱمヱزد ت 

 زدュیم غی..منュ جدیکشیمشت مشت مヱهゅمヱ م شヱバریب

 (匣بゅبゅ سュ ات ヱ بکش )سュ اسゆ شヱنیکند یییییا یمヱهュゅ اخ ヱلュ کن ヱحش ی..ヱایکچل ش ی+ا
 بگヱ غヤط کردュ... عینکن محکュ تر مヱهゅتヱ بکشュ..حゅاュ سر ی..کゅرゅیگیم یحヱاست بゅشه چ یآ یآ-

 گگگگگهیدرصد بゅبヱ ゅل کن د هی+فک کن 

...مゅ ュゅستینجヱریکه داد اヱنュ درد اヱمد..)هه...بヤバــه ا دュیحرف منュ دستゅمヱ بゅا اヱردヱ ュ مヱهゅشヱکش نیاز گヘتن ا بバد
 (ュ�匕یبヤد

 ...ヱلش کن...کنهینم گュゅین یکس گهید ختیدختر مヱهヱ ュゅلش کن..ر یا-

ュیترکش محکュل دヱ ل نکرد یکه داد زدヱ ヱمゅهヱم 

ن نヱچ...اسゆ کجゅ بヱد برヱبچ خヱدمヱن ュیدیکه د ュیヱ پشتمヱنヱ نگゅه کرد ュیچندتゅ اسゆ همزمゅن برگشت دنییدヱ یبゅصدا ヱヰی
که بゅز داد زد ヱل کنュ...اヱمدュ جヱابشヱ  دュیヱ دヱبゅره مヱهゅشヱ کش ゅکヱیبرگشتュ سمت د یعゅد یヤیسمتمヱن....خ ゅنیدارن م

ヱکه س ュت: نیبدヘگ ュاخゅب 

-ヱگذاشت شیکشت ییدا یه ヱنه رヱنه..خヱلش کن چه خبره تヱ..ヱن.. نیداداشمヱسرتヱر 

ゅر  ب تヱゅدیسمゅ یدست شیحرف بزنه پ ュتヘگ ヱکردم 

 نداشتュ.. شی..خヱدش منヱ ترسヱند کゅررュیتقص یب نبゅریゅ من ابヱد استثنゅع نیا ریاヱل تقص نیسヱ نی+بب

 هヱヱفف.. شヱنیکند شهیکردュ..بゅبヱ ゅل کن از ر ی..من فقط شヱخیتヱجنبه ندار-

 ��نヱچ ヱل کن ヱل کنュ ی+ヱل کنュ که تヱ ヱل نکن

 خヱرد حرفشヱ... نیکゅم یدهنشヱ ヱا کرد حرف بزنه که بゅصدا ゅکヱید

ゅکل م شیپنج ش ی+چرامثل بچه هヤک ヱاヱله همش دعゅلت بکش نیکنیسゅ؟؟خجュهゅنیبゅهヱم ヱاز ت ヱنヱتゅن دستヱتتヘی..ج 
 ..عی..سررヱنیب نیبکش گهیهمد

ن که اص ュیاヱنヱرヱ نگゅ کرد نヱریヱ مث مヱنگヱا ا ュیمヱهゅمヱنヱ ヱل کرد عیگヘت که مゅهュ سر تیبゅ تحکヱ ュ عصبゅن انقدر
 .ュینکرد یکゅر چیانگゅر مゅ ه

ュヱهرکد  ヱ ن رد شدنヱمヤن کردن.. یچیاز بغヱرمゅب 

ヱن چنیسヱزتゅس فヱمゅه؟ی:ن匣 
 匯شششی:اゅریسゅم
 ヱ:格اقゅバ که قبゅحت دارهنیمゅه
 ��:ヱاستヱن متゅسュヘ کゅاااتنゅیدل

 ..ュیヱ به بچه هゅ مヤحق شد ュیچشュ غره بヤند شد هیヱ بュ  ゅینگゅه بュヰ کرد هی..مュゅ ییرای... ヱ رفتن سمت پذنطヱریاュ هم هیبق



***** 

 (نی)مゅه

مゅ  دیش..اヱه ببخュیدیتمرگ ュیپخش شد جゅیヱ هرکدュヱ  ییرایتヱ پذ ュیاヱمد یانداختن به اヱن مرヱ パ خرヱس جنگ کهیت بバداز
دراヱرد ヱ رفت تヱ  شヱیبافゅصヤه گヱش یاュ اヱمدن ヱ نشستن..هرک ゅنゅیヱ دا ゅکヱی..دュیتحتゅن گراヱ ュ بゅمبل آشنゅکرد

 از رヱ برن.. ュیرگینگゅشヱن کردュ بヤکュ ازخ کュی..شیگヱش

 ..یゆ پررヱ گヘتن زک نゅیا رینخ دュید

バمحترمه به لحظه راست کن تی+جم ヱ ュنیمحتر... 

ゅگردن ...ュه گند زدヱه اヱا..اゅمد بヱسرعت اゅب 

 راست... نیاヱن راست نه ا دی+ببخش

ヱنیس: 

 厰هن-
 ヱ گヘتュ دュیبه صヱرتュ کش یدست

ヱ  یヱ دل مگه تヱ نیاخه..سヱ نی..چرا انقد منحرفنیبヱد ヱ راست کن یگردنゅتヱن که تヱگヱش یバنی نیراست کن نینی+بب
  ن؟یراست کن نیتヱنیم ییدا

 厰ینشکヤیشدن ا همه
 匣�*دュ که..یبゅز ر یヱا یا

 ..دنیخندیم یشرヱع کردن مسخره کردن من ه شヱرایب

 ヱ گヘتュ.. نیزم دュیبヤند شدヱ ュ پゅمヱ کヱب بゅحرص

 ...گهیبヱد د یسヱت هیدヱا ヱ درمヱن خヱ  یکヱفت..حنベゅ ب یمرض ا یدرد ا ی+ا

 ゅرヱگヘتیبゅخنده زد پشت سゅت نیکゅم

 مردュ.. یمنヱ ヱا رهیگیب یکیتヱرヱخدا  یヱااا-

 ..زدنیداشتن مبارヱ گゅز م کهیشده بヱد جヱر شتریبچه هゅ ب یخنده  شدت

 凖�دارュ یشمゅ مگه من بゅشمゅ شヱخ جヱن

 匯..دهع
 ..خヱردュیمنュ حرص م دنیخندیم نゅیا

 یمگه ヱل کن بヱدن...رヱکردュ سمت دل شヱرایب

 ..�یبゅ اجゅزه کپ ی+خヱاهر دل
 استヱپ زد ヱ نگュゅ کرد... ヱヰی یدل

ヱرتمヱص ...ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 ..ی..اصن بゅهمتヱن کゅاااات اヱکهیچ نیدヱنی+م



بヱد  نییمن همچنゅن سرュ پゅ یヱل دنیخندینم گهیبバد جヱ ارュヱ شد ヱ د کュی..نیینشستヱ ュ سرمュ انداختュ پゅ نهیبه س دست
...ュدヱربヰمثا ق 

 �هヱا نیکه خヱف داشت ا یاخم هیبゅ نゅیاヱمد زد پشت شヱنュ که بゅ اخュ برگشتュ نگゅش کردュ که اヱه دل یدست
 (�نیتصヱر کن ゅدیخヱف داشت..شمゅ ز ゅدیز یヱل سیهヱاش مشخص ن قゅی)دق
ヱه م منゅکردینگ... 

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 شده؟ یزیچ ی+جゅن دل

 ゅ匣یدر ュیکゅتュ  پゅشヱ بر ییヱ دا نیبバدشュ بゅ سヱ یکرد ینヱچ....بゅر آخرت بヱد از من کゅپ-
 +هゅاا

 مرگ-

  勦حゅا.. ゅیلゆ در ュیبگュ بر خヱاستュیبヱد م نیراست کردنュ  هم هی+نゅمヱسヱ ゅاسه قض
 قرمز شدن.. دュینگゅه کردュ به بچه هゅ که د هی بバد

 凖گهید نیبخند هیفقط کゅف یバنی+
 شرヱع کردن... بゅز

 تヱرヱحتヱن من رفتュ امゅده شュ.. ی+ا

ヱ عیسر ....ュن ترک کردヱقمゅبه مقصد ات ヱل رゅح 

 کردュیلبュ غرغرم ریز

 حゅا... نیسیاز قصد نبヱدکه..دارュ براتヱن ヱا گهیندادن خヱ در رفت د یلヱسゅ..انگゅر خヱدشヱن تゅحゅا سヱت شی+ا

ヱیا نیسュゅدا ن...ベゅات ヱدن تヱمده بヱشن ییا ヱر غرغرامゅت: دهیکه انگヘد گヱب 

 ..ی*دـــیکه..دقت کن ر ینداد یخヱاهر تヱ سヱت یمゅه-

 بگヱ.. بゅری

 داد بره لبゅسشヱ عヱض کنه..منュ به کゅرュ ادامه دادュ.. حیپヱکر نگゅش کردュ که ترج برگشت

ヱ ヱاسه  ュدیرヱشن هュ پヱش یاب شرتیت هیبستヱ ュ از پشتش رد کردュ.. یبرداشتヱ ュ مヱهゅمヱ دュ اسب دیکاه پره داره سヘ هی
 دュیپヱش تراز زانュヱ نییヱجゆ پゅ هیتゅ  دیشヱヤارک چسبヱن سヘ هیاュ بستュ دヱر کمرヱ ュ  یسرمه ا دیسヘ شرتیسヱ هی نゅنیاطم

ゅヰدرن ヱیت تیヱپم  ゅیصندل اب هیب ヘیانگشت دیس  ヱس هیゅلبゅد یرژ ک ゅب ヱ ゅبه بچه ه ュکرد ヱر..ュکرد ュヱندنشیتمヱ ュتヘگ 

 匈..نیکه فکر دل مردمュ بゅش نیدی+جヱヱヱヱヱヱن بخヱرمتヱن بゅبゅ کشته م
 ヱ جゅلゆ شده بヱد.. ュیبヱد یرنگ رنگ یヤیبゅهュ کنゅر هュ خ یバنیبゅحゅل بヱد  یヤیخ پشヱنیت

ヱنیس  ゅیل ی کهیسه ت هیبヱگ ییم ュشゅهヱم ヱ دヱرژ سرخ سیسبز ب ヱ طرفヱد از دヱصندل تخت سبز  یشده ب ヱ دヱزده ب
 بヱد... دهیپヱش

رヱن قرمز ヱ شヱヤارک چسبヱن قرمز ヱ  یبヤند تゅ رヱ شرتیت هیヱ  یکاه پره دار ل هیزده بヱد  یست قرمز مشک هی نュゅیدل
 رژ مゅت زده بヱد مヱهゅشュ ازاد گزاشته بヱد  هیقرمز ヱ  هیصندل بند بند



 یصندل پゅشنه لژ کヱتゅه سゅحヤ هیزرد  یبゅ خطゅ دیزرد ヱ شヱヤار نヱد سヘ شرتیヱ سヱ دیヱ تゅپ سヘ یرژ قヱヰه ا هیبゅ  ییدا 
 زرد...

ゅヰمثل دل م ュیهゅط ن ゅرت فیفقط بヱن یرنگ ص ヱیヤی ヱヤدن.. جヱب ュヱر 

 ..ヱلیا ュیبヱ ュヰ گヘت ュیヱ طبق عゅدت دستゅمヱنヱ زد ュیهュ رفت کینزد

 :گヘتیبヱد که م نیسヱر یتق داد ヱ پشت بندش صدا یسمت در که در صدا رفتュیداشتュ م هیازبق جヱヤتر

-ゅمヱنゅقصد ندار یخ ゅم ュیمحترュ یکشته بدゅل یالک مゅنم ヱنヱدتヱتش نیخ ヱریب فیゅدتر.. نیヱز 

ヱر نیسヱبه س ヱر ヱ ا کردヱ ヱرفت در ヱ زد ヱヤج ュت: نیازヘگ 

-ゅنیا یبه ج  ヱبر ゅدبه بردار ب یکیحرف ヱ تشت ゅتヱریدゅ.. 

ゅم ヱر سヱگرفت نیکه منظ ヱیュ لヱر یヱرهیب نیسゅچ ゅب ヱ شه خدا بخ هیهنگ کردゅریب  ュゅنه..مヱکنه رفت سمت اشپزخ
 ..ュیدنبゅل پسرا گشت ゅطیح یヱ تュ ヱیرفت رヱنیب

ヱ فゅکتヱر  لیگヱر نیچرا انقد پゅفن..البته اگه اヱن کゅم نゅای نゅمヱس匣ゅجمع کنه دیفک منヱ بجヱره نه ببخش ゅدیب یکی بـــــــه
 ��جذاゆ شده بヱد یヤیکه خ شیآب یヱ شヱヤارک راحت یطヱس تیف شرتیبゅاヱن ت ュیریبگ

 ュیکرد ستهیا ゅریسゅم یکه بゅ صدا ゅیسمت در ュیبر ュیبゅهュ اヱمد دخترا

غرヱبه  دュ ュیبゅ هュ بر نیسیヱا نیدヱ م ュیبゅ هュ بر ュیسゅعت مバطل شمゅ بヱد هیدر خدمت...بゅبュ  ゅیبヱد نیداشته بゅش فیتش-
 خطرنゅکه..

 زدヱ ュ گヘتュ ییشヱنه دا به

 ..ュیریبゅهュ م نیسیقゅنع شدヱ ュا یヤیخ یی+جヱن دا

 ...ュیتゅ بچه هゅ کゅراشヱنヱ برسن بゅهュ بر سゅدنیヱا ゅریاز حرف سゅم تیهュゅ به تبバ بچه

 ゅااااایدر یبه سヱ شیヱ پ ュیشد لیبバد همه تکم قهید چند

 ゅ匕یدل مヱ در ゅیدر ゅیدر ゅی...در
 ..یادュ بゅش مゅه سیه

 匏یヱااااا
 ..ゅااایمحゅله محゅله در یخヱشبخت نヰمهیمنヱ ا 

ヱ ت دュیطرف ヱ پر هیحرکت کندヱ ュ پخش کردュ  هیسمت اヱ ゆ صندامヱ کاهمヱ تヱ  دュییدر نظرگرفتن بچه دヱ بدヱن
..ゆآ 

 بヱدュ مخصヱصゅ غرヱبش... ゅیدر عゅشق

 ..匏رنگ آゆ خر تヱ خر بヱد ヱ قشنگ اخه
 ستゅدهیا نهیهمヱنجヱر دست به س دュیヱ د نیکゅم ی رهیچش چرخヱندュ که نگゅه خ دュیبゅا اヱمدュ بچه هゅرヱ لゆ اゆ د یヱقت

ヱمح ュاخ ゅد بヱخیم یب ..ュヱد رヱب 

 ....پゅچهیدر آヱرده ヱ اヱمده تヱ آヱ ゆ مゅヰ هュ رヱش اゆ م شرتشヱیسヱ ییدا دュیچش چرخヱندュ که د ゅلیخیب

 ..ゅکヱید شیرفته بヱد پ نیدبه ヱ لگن بدست طبق دستヱر سヱ نュیرヱشن کنن ヱ سヱر شیرفته بヱد ات ゅکヱیヱ د نیヱ سヱ یدل

 ..ゅکヱیرفته بヱد کمک د ゅرュیتヱ آゆ سゅت ヱمدیداشت م ゅرュیسゅم



 بゅا.. ヱ بゅز اヱمدュ رشیヱ تヱ آヱ ゆ رفتュ ز دュیپر گهیدヱر د هی

ヱت  ヱراه رفتم ゆیآュحل... کゅس ュد ュمدヱد اバب 

 شدュ.. نیکゅم نینگゅه سنگ متヱجه

 چشゅش شدヱ ュ گヘتュ... رهیخ نبゅریا

 رفته.. ゅدュی+چقد بヱد 

 厰کجゅ..؟ یچ-
 شربت انگヱر دادュ بゅا.... ヱانیل هیمنヱ... انگゅر ارث بゅبゅتヱ بゅ  یکنی+ارث بゅبゅتヱن....ヱاا اヱنجヱر که شمゅ نگゅ م

 شد کュیتر شد ヱ نزد ظیغヤ اخمش

 ؟یمث ادュ رفتゅرکن یتヱنینم قهیخヱدت بگヱ سرتヱ کجゅ بکヱبュ..دヱ د-

 ヱ گヘتュ دنییلگد به اゆ زدュ که اゆ بپゅچه رヱش ヱ شرヱع کردュ به دヱ هی

 ل؟؟یفرشته ادュ شه؟...بバدشュ اصن به تヱ چه گヱر دهید ی+برヱ بゅبゅ ک

 匣�جヱن شヱمゅ کردュیته آゆ م یهゅ یبゅ مゅه کیساュ عヤ هیتゅ بュヰ نرسه چヱن مسヤمゅ  دュییدヱیآゆ م یتヱ ینجヱریهم

 دュیجنبنュ دب ュゅیشدュ پرت شدュ عقゆ..تゅ ب دهیکش ییヱヰیکه از پشت  زدュینヘس نヘس م دنییبヱدュ از فرط دヱ دنییدヱ درشرف
 بヱدゅ ュیکه تヱ بغل در

 حرفゅس بヱゅ( نیازا شヱرتربی اヱن که ヱاقゅバ�برュ نه نیبغل کゅم نی)نゅمヱسゅ تヱقع داشت

 ヱ ヱل کردن منュ افتゅدュ تヱ آゆ... دنیاقゅ منヱ کش بヤバه

ュبゅاعص ヤد کヱرد شده بヱم یخ ヱغمゅدم ヱد تヱرفته ب ゆختیآヱسュتヘگ ヱ ュندشدヤب... 

 ی+مگه مرض دار

 یتヱشヱヤارت مگس دار-

 برヱز شヱ کュی..شヱヰری+خز ب

 ヱرژن راحتュ نیبه تヱچه من بゅ هم-

ヱ+سیヱیش یر ヰه م ششی.اییالヘشده اگه خ ゆپر آ ュغゅیدمュیچ شد ..ゅه 

 که... یشیتヱ آゆ خヘه نم گهیکه د یهست یجゅن تヱخヱدت مゅه یبゅبゅ مゅه-

ヱ ا ゅدش بヱخنده.. ریحرف مسخرش زد ز نیخ 

ュمرد منゅپر ین ヱ ュینکردュنم د ュرヱاقع زヱدر ゆآ ヱت ュش دادヤه ヱ د  دیرسیسمتشヱل عررر زدن بヱن که مشغヱچ ゅش امヰب
..ゆآ ヱد تゅافت ヱ دارهヰنگ ヱدشヱنست خヱنت 

هュ  منュ افتゅدュ تヱ آゆ..هュ حرصュ گرفته بヱد دیکه پゅمヱ کش کردュیپヱزخند بヰش نگゅه م هیداشتュ بゅا سرش بゅ  نهیبه س دست
...ュخند 

ュبد کش نیاز ا خند ヱانقد من ゅه م هیکه  دیکه اقヘداشت خ ヱ دهنش ヱد تヱرفته ب ュゅشدیپ  

ヱ ...ゆآ ヱد تヱانداخته ب ュن منヱد چヱگرفته ب ュحرص 

ヱمゅدهنش کش پ ヱیاز تュنریب دヱ ュتヘگ ヱ 



 ؟یاヱک یمزمヱ بچش یکیتヱ زارュیمطمバن بゅش نم یخヱش مزヱ ュل نヱیریش یヤی+درسته خ

ュمدヱکه س ا ュند شヤخ هینینگیب ヱ ュヱانداخت ر ヱدشヱرهیخ ヱت یشده تヘگ ヱ ュゅچشم 

 نکن.. فیتکヤ نییپس براュ تバ دュیبخヱاュ انجュゅ م یمن هرکゅر یخゅنュ مゅه نیبب-

 کرد؟! ریینظرュ تغ دیچطヱره تヱ رヱ امتحゅن کنュ شゅ یヱل ゅدمی بدュ(匣�)غذایدرسته ازمゅه یدرثゅن

دمゅمヱ ق تیヱ بゅعث نگゅه مشکヱک  اヱنゅ به سمت من شد منュ ازعصبゅن ュیینجゅیصدا زد که گヘت ا ゅرヱیヱ سゅم نیسヱ نیکゅم
 که بچه هゅ درست کرده بヱدن تند کردュ...ص یشیسمت ات

 جヤز ヱ ヱلز کرنش ارュヱ شュ.. یヱ بゅ صدا شیヱ بندازュ تヱ اヱن ات نیکゅم خヱاستیدلュ م قゅیدق

 (��穆من خشنュ نیاگه فکرکن شهیتヱ اヱن ات ندازمتヱنی)م

ヱنیس ヱرس دیید ヱت دیヘگ ヱ بمن 

 شمゅس؟ نیب یزی...چشده؟یبュ چ یگینゅخヱاهر شدュ که نم یخヱاهر نゅمヱس من از ک نیمゅه-

 نگュゅ کرد ヱمشکヱک

 بヱدュ چشュゅ قرمزشدن از خشュ... مطمバن

ヱچ نی+س ゅヘگرنه من م یزیلطヱ ヱینگヱنمヱم دゅشه... نیب یزی..خدانکنه چنیکゅبゅم 

 اراュ،اراュ بゅش.. یشد یمرغ یزیاヱه اヱه بゅشه بゅبゅ چرا چ-

 ..ュیبヱد نینگゅه هゅهュ منヱ کゅم یヱ منظヱره همه  کردنینگゅهمヱن م یخゅص یجヱریهمشヱن  ュیبヱد دهیبه بچه هゅ رس گهید

 ..کننیفکر م یتヱرヱحت بشر که اان همه چ یا

 ...شدیبヱد ヱ داشت سردュ م یکیرヱ به تゅر بゅیتقر هヱا

ュعث لرز سیخ تنمゅب ヱ دヱیبュبه ات شدیم دن ュندヱرس ヱدمヱپ شیخ ュنشست ヱییدا شی.. 

ヱنゅبه ات دست ヱشیر ヰجヱت ヱ ュیگرفت ゅه هゅیبه نگ ..ュنکرد ゅال بچه هヱپرس 

ュم داشت ュزه گرゅقمش ر یکیکه  شدیتヤس ゅه دایبヤバب ...ュدن... یی*د به حسヱن بゅج 

 +چته چ مرگته

 �...؟ュیشده مゅخبرندار یزیچ ゅیمشکヱک دایجد-
 ...ヱنュسヱزیم ヱیکبゆゅ سヤطゅن نیرヱز ا هیمطمバنュ  یبخدا ヱل سین نیکنیکه فکر م یزیاヱن چ گュی+ن نゅمヱسゅ..براتヱن م

 یکرد یبشه قゅط یبسヱزه که چ یبه اヱن خヱش مزگ یکبゆゅ سヤطゅن ゅدیدلت م ی+ヱا

  گュیヱ م نیکゅمゅ..匣نゅی+دا

 ...یاヱک یاヱک اヱپس-

ヱی نیسヱヰ رヱرفت از پشت س ヱ ند شدヤنیب ヱヤرد گذاشت جヱا ヱیدبه ر  ヱ ヱهیمن  ヱ ュندヱخ ヱشヰت ゅچشمک زد که ت
 بゅز گヘت شیخヱدشュ بゅ تشت اヱمد ヱر دلュ نشست ヱ بゅ ن

バب تی+جم ヱتヱتゅنゅتحتゅن مヱا اゅریبسه حゅن بد نیヱسط تکヱنی... 

ヱ ゅج ュیاعتراض نزاشت یاصا هュ ع کردヱشر ヱیュ یزدیم یمسخره ا یه زدن هرصدابュ رヱج ゅش  یتゅهゅشه که بش بゅب
 ...دیرقص



حゅل بゅ یヤیخ یヱ قر دادن ヱا دنیکه بゅ بشکن اヱمد ヱسط ヱ شرヱع کرد به رقص ゅربヱدینヘر سゅم نیبゅحゅل بヱد اヱل یヤیخ
 ...دیرقصیم

 ヱ گرفت ヱ بردش نیرفت دست کゅم زیقر ر هیبゅ  ゅرュیرヱ گرفت ヱ به زヱر بردش ヱسط سゅت ゅکヱیاヱن اヱمد دست د بバداز
 ..دادنیدختر قشنگ تر قرم هیبゅحゅل بヱدش ヱاقゅバ از  یヤیتゅ برقصن خ

 بヰشヱن مヤحق شد... ゅریهュ بゅچشمک سゅم  نیسヱر

ゅヰقت ن مゅردیطヱゅ دست دا ヱسط... ییヱ رفتن ヱ بکش بکش گرفت ヱر 

ヱ قرمز کرد سرش چゅرهیب یاشゅره زدュ که بره ヱسط ヱل نゅیدヱرشヱن به دل دنیرقصیپسرا دخترا رヱ دヱره کرده بヱدن ヱ م 
ゅنییانداخت پ.... 

 ..خخکشهینبヱد بچュ عゅشق شده خجゅلت م ゅدュی اヱه

 (�خヱدتヱ مسخره کنه یکی)مرگ خヱبه 
 ...شدیداشت خゅمヱش م شュیشده بヱد ヱات کیکゅمل تゅر هヱا

ュشد کゅپ ュیکュ یکه برュ ゅسゅنه لبヱن  یخヱیهممュک ヱヤل شیات یجヱ دヱن خ یخشک شده بゅد.. سیهمچنヱب 

ヱنヱدمヱند خヱنه رسヱیبه خヱیزنگ زد مュ رش دادゅヘس ュゅیشュ پ ヱیزد تزایュ به بدن匏 
ヱ نه رفتヱنه دヱدش دバیبュ  ..ュヱحم 

 حمュヱ... هی پسرا

ュهی دخترا ...ュヱحم 

 سرد شده بヱد.. گهیشدن مطمバنن سرمゅ رヱ شゅخشヱن بヱد چヱن آゆ د ゅنゅیヱ دا ゅریهゅ سゅت چゅرهینヘراュ ب نیآخر

 ....پヱکュیدارュ م یヱاا

ュゅری چشゅگهید کنهینم ی... 

 ..دュیبچه هゅشدヱ ュ رفتュ کپ ゅلیخیب 

ゆش شヱخ ュゅشم�匣 

**** 

ヱ(نی)س 

ゅب ヱیغر غر ر ュتヘگ ヱ ュتخت نشست 

 تヱ اتベゅ مゅ ...ゅدین شهیحゅا نم-

 گヘت یا هیگرانゅ خیکرد ヱ بゅ لحن تヱب یاخュ مゅمゅن گヱنه ا نゅیدل

-ヱنیببند س ュن هヱا هی...ا ヱس تゅヰتن ヱ ه...نم نیدخترهヱیکه بگ شهیگرュ  هیبره ゅابه... گهید یجヱبخ 

ヱب دستمヱیبه تخت کュد ュتヘگ ヱ 

 ؟یچ یバنی ی...کゅت کنュ بヰヘم؟یبゅهゅش رل بزن یخヱای...میزنیخبゅا تヱ چرا سنگشヱ به مゅ تحتゅنت م-

 چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت چپ

 کنュ... یکゅت هیمنュ  نیتヱ کゅت کن بب-



 کردヱ ュ بヤند شدュ... یپヱف

 گヘتュ رفتュیم ییطヱر که به سمت دستشヱ نیهم

 ن؟یرسیم یتゅ ک-

ヱیاز پشت در شن صداشュد 

 زヱد راه افتゅدن... یヤیبゅشن...خ نجゅیفکر کنュ تゅ ظヰر ا-

 薬匣گヘتヱ ュ مشغヱل کゅر خヱدュ شدュ یبヤند بゅشه

 از اتمュゅ کゅر... بバد

 اヱمدヱ ュ به سمت سゅکュ رفتュ... رヱنیب

 لبゅس خゆヱ انتخゆゅ کردヱ ュ عヱضش کردュ... هی

 ...ゅنیدانشجヱ هゅ م هیامرヱز بق نیدヱنیطヱر که م نیهم

 تヱ اتベゅ مゅ بمヱنه... ゅدیب خヱادیهュ م شヱバرهیدختر ب نیا

ヱمゅهヱبرا م ヱ ュیبست ....ュنه رفتヱنه به سمت آشپزخヱردن صبحヱخ 

ゅلپ دنید بヱکه د ゅردنیداشتن م یبچه هヱت خゅر سゅکن ヱ ュتند کرد ゅریپゅ لقمه م ュدヱسه خヱヱ ر کهヱن طヱهم...ュینشستュگرفت 
ュتヘگ ゆゅت ヱ ゆآ ゅب 

 ...هیآرمゅنヱ دヱست دارュ...بچه بゅحゅل ی...ヱلゅدیخヱشュ نم دایاز پゅن نکهیبゅ ا-

ゅヰت مヘگ ュدر ادامه حرف ュه 

-ゅپ...ュヱهヱر هیاゅهست... یهمه ک 

 کرد ヱ گヘت یاخم ゅریسゅم

 ...ستیهه...در حد مゅ ن-

 ヱ گヘت دیکヱب ゅریبه دست به کمر سゅم نیکゅم

 ...رسهیمュゅ نم یبه گرد پゅ یشکیاره داداچ...ه-

ヱدهنم ュتヘگ ヱ ュکج کرد 

 هヰヰه...حسヱدا...-

 شد ヱ گヘت نهیدست به س ゅریسゅم

 ...یبگ نヱیا یتヱنیکه بتヱنه مثه من حرکت بزنه...اヱن مヱقバس که م ゅریرヱ ب یکی بر匚...ヱ...من؟...حسヱد؟..هه؟یک-

ュدش دست به س منヱنهیمثل خ ュتヘگ ヱ ュشد 

 یاگه کュ اヱرد ی...ヱلュینیبیحゅا م-

 گヱنه جヱヤش گرفتヱ ュ گヘتュ دیاشゅرمヱ تヰد انگشت

 ...یانجュゅ بد دیمن گヱش دادュ رヱ بゅ یاヱنمヱقس که هر چ-

 زد ヱ گヘت یپヱرخند

 ...یانجュゅ بد دیگヘتュ بゅ ی...اヱن مヱقバس که من هرچیヱ اگر تヱ کュ اヱرد-



ヱب زیبه م مشتمヱیکュد ュتヘگ ヱ 

 بゅااااشه....-

ュنヱرد کرد که صدا نیهم اゅند یکヤرد...دا یبヱدر ا ヱر ゅداد بچه ه ヱ دهنش  ییداد ヱر که لقمه اش تヱن طヱحرص هم ゅب
 بヱد گヘت

 ...ی...حゅا خヱدشヱن شدن خرヱس جنگدادنیم ریبه من ヱ سمヱゅر گ شゆی...تゅ دゅیبゅبゅ چتヱنه رヱان-

ヱلقمم ヱنه ام یتヱش ヱ ュگذاشت ュهدهنゅنگ...ュا انداختゅب ヱت یゅریبه سゅ  که ュیانداختヱヰ اヱ...د شدゅگش ュゅیچشゅیبب سュمن ن...
 نگرفتュ..نکنه حゅمヤه شده بゅشه... یاز دل یاطاعゅت چیه

در  ...به سمت دュیرヱ گرفتヱ ュ کش یدادュ بゅا ヱ از جュゅ بヤند شدュ...دست دل مヱینヘس چゅ کیتند مشغヱل خヱردن شدュ... تند
 ندادュ... تیاهم غゅشュیج غیرفتュ...به ج ゅطیح

 ...ュیدیرس یامن یمطمئن شدュ جゅ یヱقت

ヱمゅک زیر چشمゅلحن ترسن ゅب ヱ ュیکرد ュتヘگ 

 شد... یچ نュیبگヱ بب-

ゆت آヘگ ヱ رت دادヱق ヱدهنش 

 شد؟یچ ی...چیچ-

 قدュ جヱヤ رفتヱ ュ گヘتュ هی

-ヱش یتゅتنیمゅس ゅری...بゅ ریچゅن؟یکرد ک 

 پヱکر شد ヱ گヘت ゅفشیق ヱヰی

 ...نی...بバدشュ که زنگ زدن گヘتن شمゅهゅ گュ شدュینزد یحرف چیبヱゅ...اヱلش که کا ه یچیتヱ دهنュ...ه...قヤبュ اヱمد یرヱان-

 ...دادیم ュیفقط استرس داشتュ...اヱنュ دلدار ュیتゅ برس گهید

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 بヱسسست کردددد؟...-

 زد ヱ گヘت یغیج

 ...فقط دستمヱ گرفت...ریبرヱ گمششششヱ...نخ-

 ヱ گヘتュ دュیشدش خندصヱرت سرخ  به

 فک کنュ اヱنュ دヱست داره...-

 زد ヱ گヘت یلبخند

 ...دヱنュینم-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 ببند...چه خヱششュ اヱمده...برヱ تヱ..چゅدرتヱ هュ بکش جヱヤتر... شتヱین-

 زد ヱ رفت سمت خヱنه... یکج ヱ کヱله ا لبخند

ヱمゅدست ヱیج یتゆ به سمت در ヱ ュکرد ヱفر ュارヱヤیشゅ ...ュرفت 



 ...دュیکش قیヱ نヘس عم سゅدュیلゆ آヱ ゆا قゅیدق

ゅد بゅمد... یبヱکه ا 

ヱمゅج دست ヱیاز تュب ...ュز کردゅب ヱ ュردヱدر ا 

 ...匣داد دستュ کیتゅنیتゅ حس

 پسر پゅف کュ بヱد فقط... هی

ゅمد ر ییصدا بヱا ュیخند زیکه از پشت سرュد ュتヘگ ヱ 

 که جヱر شد...-

ュج برگشت ヱش تゅدست ュدヱار بشیسمتش...مثل خ ュヱار ヱ دヱمب ヱヤج ュヱمدیヱ 

 عمヱ... یبپゅ غرベ نش-

 برگشتゅ ...ュیدヱبゅره به سمت در سゅدیکنゅرヱ ュا یヱقت

 مردヱنه... ی...خヱش بヱ بヱد...تヤخ ヱ سرد...مردヱنه دیچیدمゅغュ پ یکه عطرش تヱ دュیکش ینヘس

 نگゅهش کردュ... یچشم ریز

 تنش بヱد... یمشک شرتییヱ سヱ یقرمز ヱ شヱヤار مشک یبゅ نヱشته هゅ یمشک شرتیت هی

 ...کردیم ییخヱدنمゅ شرتییسヱ یتヱ بゅزヱهゅش

ュاستヱمد خヱکه صداش در ا ュس بکشヘره نゅبヱد 

 ...ゅری...ادا شゅخゅ رヱ در نکشهیم قینヘس عم ی...هگهیبسه د-

 برگشتュ سمتش ヱ بゅ حرص گヘتュ کゅمل

-...ュسسسست دارررررヱد 

 گヘت کردیرヱ نگゅه م ゅیهمヱن طヱر که در ヤکسیر یヤیکه خ دュیتند نヘس کش تند

 ....سゅدュیخヱک ヱا هیکنゅر  کنュیحس م-

 زدュ که بゅعث شد از جゅ بپره ヱ چند قدュ عقゆ بره... یبヤند غیج

 گヘت یکه بゅ لحن خر کننده ا کردュینگゅهش م نیخشمگ

 ...یشیچرا نゅراحت م یستیمن...ارュヱ بゅش...حゅا خヱک ن زیارュヱ عز-

ヱل دستشゅت دیبه سرش مヘکج شده گ ゆل ゅب ヱ 

 ؟یدヱست دار-

 گヘتュ نیطヱر خشمگ همヱن

 ヱ...凖؟یچ-
 勵یکه خヱک بゅش-

ュاستヱره ج خゅبヱکه سر غید ュعیبزن ヱر ヱدستش ヱ مدヱا ヱヤگذاشت... یج ュدهن 

 بヰش... دیبゅزヱهゅش ヱ بدنュ چسب نیپرت شدュ ب バشیحرکت سر از



ヱسمヘن نゅچند ث...ュکش عیگذشت که سر هیحبس کرد ゆعق ヱدمヱیخュد ゅسر پ ゅب ヱنیی ...ュه کردゅنگ ュشヘده به کゅافت 

 ...رュیبゅعث شد سرمヱ بゅا بگ ゅریسゅم یعゅد یصدا

 ...شهیتヱ...هヱا داره سرد تر م ュیبر ゅیب-

ゆآ ...ュلش رفتゅجه دنبヱمثه ج ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

ゅج بヱنه مヱارد شدن به خヱی ...ュعث شد لبخند بزنゅب ヱ ردヱخ ュرتヱص ヱت ゅاز گرم 

 پヤه هゅ بゅعث جمع شدن لبخندュ شد یاز رヱ یبヤند دل یصدا

 卮...کゅاااات؟یدヱست دار شتریگرュ رヱ از من ب ی...هヱایشششヱバریب یヤیییخ-
 شدュ... رهیمبل لュ داده بヱد خ یکه رヱ نیبه مゅه بدبختゅنه

ヱلبخند خب سرش ゅد بバکرد...ب ュهゅکر نگヱپ ヱ ردヱا اゅبه دل یثیب ヱت یرヘگ 

 گرュ گヘته عشقュ... یبه هヱا دュیتゅزه من از افکゅرش فヰم-

ゅکه دل ب ュهش کردゅت عیسر یحرص نگヘگ 

 اررره؟...پس دبل کゅااات...-

 اヱمد... ゅریخنده سゅم یصدا

 کرده برگشتュ سمتش ヱ گヘتュ بغ

 من خنده داره؟... یزهر مゅر...بدبخت-

ヱسرش ヱپر ゅت ییبヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...شهیطヱل عمر م شیخنده؟...خヱاهر من بゅعث افزا-

ゅصدا ب ヱ یحرص ュتヘند گヤب 

 ....ゅاااااااای...دنیسسسسヱヱヱヱヱرررررر-

ゅتヱنییدヱش ゅپ ゅه هヤا نییبه سرعت از پヱ ュヱヤج ヱ مدنヱدنیاゅس... 

 بヱ ゅحشت گヘت نیسヱر

 ؟ی..رعد ヱ برベ زده بヰت سヱخت؟یشده؟...تصゅدف کرد یچ-

 ヱ تته پته گヘت شتریبヱ ゅحشت ب ゅکヱید

 ...ی..ュ رگتヱ زددی...شゅ؟ین..نکنه تヱ آゆ غرベ شد-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 سر خヱدュ اヱرده بヱدュ که اان جヱヤتヱن نبヱدュ... ییخنگ خداهゅ اگه با-

 نگゅهュ کردن.... تیبدヱن حゅلت شد ヱ چند لحظه بバد بゅ عصبゅن صヱرتゅشヱن

ゆکس آ ゅヰبه تن ヱ ュرت دادヱق ヱد  یدهنمヱب ュرゅنیکه کنバم یゅریسゅ ...ュه بردゅپن 

 ヱ ارュヱ گヘتュ سゅدュیヱا پشتش

 ...یدار شュیپ زهیجゅ هی یدヱر کن نجゅیاگه منヱ از ا-



ゅصدالب ب ヱ م یخند حرص درارヱت یارヘگ 

-ゅج ュدヱیخヱم زم ゆゅیانتخュکن... 

 گヘتヱ ュ دヱبゅره پشت شヱنه اش پنゅه بردュ... یحヱاس بゅشه ا یヱ ب هヱل

 ヱ به سمت پヤه هゅ رفت...در همヱن حゅل بヤند گヘت دیدستمヱ کش یثیدفバه بゅ لبخند خب نیا ゅریسゅم

 ...خヱدュ کゅرش دارュ...نینداشته بゅش یداداشششュゅ...فバا بゅهゅش کゅر ヱヱヱヱنیآقゅااا-

 رفت... نییپゅ یزد ヱ عゅد یچشمک ュیکه رد شد یکنゅر دل از

 از اتゅقゅ... یکیسمت  دیامゅ محکュ تر گرفت ヱ کش ゅرュیخヱاستュ دستمヱ در ب ュیدیطبقه بゅا که رس به

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱترس ق ゅب ヱدهنم 

 اヱنجゅ... یریچرا م-

 بュヰ انداخت ヱ رヱشヱ برگردヱند... ینگゅه ュین

ゅام ヱابر ゅب ヱ ره برگشتゅبヱید ゅا رفته به چشمゅه کرد... یبゅنگ ュنگران 

 محکュ تر نگゅهュ کرد... نبゅریヱ ا سゅدیヱا

ゅم یصدا بヱت یآرヘگ 

 ...؟یبه...به من اعتمゅد ندار-

 اعتمゅد داشتゅ ...ュریچشمュゅ خゅمヱش شد...من به سゅم یتヱ ترس

 ヱ گヘتュسرمヱ تکヱن دادュ  مطمئن

-...ュد دارゅاعتم 

ヱشゅهヱکش ابر ュه ヱره ا دیتゅاش ュچش ゅب ヱت یヘگ ヱ کرد ュヰب 

 بヱد؟ ینヱع نگゅهت چ نیپس ا-

ヱکش دستم ュیبه سرュد ュتヘلت گゅخج ゅب ヱ 

 ...دهیヱاکنش رヱ نشヱن م نیا یخゆ...هر دختر-

 زد ヱ به چشمュゅ نگゅه کرد... یخゅص لبخند

 انداختュ... نییヱ سرمヱ پゅ دュینگゅهش بゅزュ خجゅلت کش از

ゅعیحرفش سر ب ...ュردヱا اゅب ヱسرم 

 ...کشهیهュ م یچه خجゅلت-

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 دュ؟یخجゅلت کش ی...من؟...من ک؟یک-

ヱدست به س دستم ヱ ل کردヱر نهیヘت ゅب ヱ کرد... حیشد ュهゅنگ 

ヱشヱت ابرヘگ ヱ ュپرت کرد سمت 

 ...یاان...رنگ لبヱ شد نیهم-



ゅتヱد  ュゅبه لپ ヱمゅدست...ュر دادゅفش ヱ ュندヱچسب 

ュرتヱد... صヱغنچه شده ب ュゅلب ヱ دヱجمع شده ب 

 خنده... ریزد ز دنュیبゅ د ゅریسゅم

 کردヱ ュ گヘتュ ュیدستゅمヱ برداشتヱ ュ پشتュ غゅ عیسر

 خヱدت بخند... ゅفهیچته...برヱ به ق-

 گヘت دیخندیطヱر که م همヱن

 تヱ هست چرا برュ به خヱدュ بخندゅ ...ュفهیق یヱقت-

 کردヱ ュ لبゅمヱ جمع کردュ... یشیا

 زد که قヤبュ اヱمد تヱ فکュ... یدخترکش یچشمک

 ...کنهیم نیا هیچ نکゅرヱیا

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 ...؟یگرفت کیزهر مゅر...ت-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 ؟یکیچه ت-

 چشمک... کیت-

 ヱ دヱبゅره چشمک زد ヱ گヘت دیخند

 مخ زدن... گنیکه...بヰش م ستین کیت-

 ...گهیامصゆ نکن د یا

ゅب ュتヘحرص گ 

 ؟یمخ منヱ بزن یخヱایابد م-

 بدنュ گذاشتヱ ュ گヘتュ یدستمヱ چپ ヱ راست رヱ عیمثه اسکنر رفت که سر نمヱییشد ヱ از بゅا تゅ پゅ نهیبه س دست

-ヱدر ヱتゅکن... شیچش 

 زد ヱ گヘت یخند مچهین

 ...یستیهュ ن یمゅل نیهمچ-

 شدュ...چند قدュ جヱヤ رفتヱ ュ گヘتュ یعصب

 ...ュیندار ریتゅ نظ 4اュ...مゅ  یهュ عゅل یヤیزر مヘت نزن...خ-

ゅت بヘگ ヱ شد ュخ ュرتヱبه سمت ص ヱ زد ュغゅانگشت به دم 

 ...رینظ یپس بپゅ نخヱرنت ب-

 کنゅرュ رفت... از

 حرکゅتش بヱدュ...کュ کュ حヱاسュ جمع شد ヱ به حرفش فکر کردュ... ریدرگ هنヱز



 نヘسسس کشششش... ی....آآآآآآیگヱاخ...منحرف عヱض پسره

 زد بゅا... رتュیغ

 به سمت پヤه هゅ رفتュ... نیسنگ یدادュ بゅا ヱ دستゅمヱ مشت کردヱ ュ بゅ قدュ هゅ نゅمヱیآست

ゅم دنید بゅریسゅ لیخیکه بゅ دست به ج ヱیゆ ゅز رفتیم نییپ ヱدیسرعتمゅ ...به سمتش ュه کردヤحم ヱ ュکرد 

 ....کشششششششمتتتتتتتیم-

ゅشن ت ヱد دیصدام ゅب...ュحشت برگشت سمتヱ ゅم نیمن که ع دنیبヱゅم شیگ ュیدارュゅ عیسمتش سر ヱد ヱ دیبرگشت... 

ュز من ヱدیسرعتمゅ ...لشゅدنب ュدゅافت ヱ ュتر کرد 

 ...زدیم غیاヱن ج زدュیداد م من

 که نتヱستュ خヱدمヱ کنترل کنヱ ュ محکュ خヱردュ بヰش... سゅدیلゆ پنجره ヱا ヱヰی

 ...ヱفتュیبه پنجره ヱ کمرمヱ گرفت که ن دیچسب

 ...دュیشنیتند تند شده بヱد م دنیقヤبشヱ که به خゅطر دヱ یصدا

 به چشمュゅ نگゅه کرد... یجヱر هیگذشت که آرュヱ جداュ کرد ヱ  هیثゅم چند

ゆآ ュتヘتته پته گ ゅب ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ヱ..ヱل...ュ کن...-

ヱهشゅنگ ...ュبرگرد ュعث شد منゅند که بヱنه چرخヱر خヱد ゅر تヱد 

ゅب ゅبه ج ゆجバل یتゅیخ ...ュه کردゅنگ ゅبچه ه 

ゅدن؟... کجヱب 

 پنجره ヱ منظرش  دنیکه بゅ د ゅریبرگشتュ سمت سゅم دヱبゅره

 ...نییپゅ دュیگرفتヱ ュ کش ゅرヱیسゅم قهی عیسر

 شد ヱ منュ افتゅدュ رヱ پゅش... نیپخش زم ゅریخゅطر حرکت تندュ سゅم به

ヱدمヱا کش خゅیبュد  ヱاشکیヱنیبه ب یヱر ...ュه کردゅنگ 

 ...دنیخندیهゅ لゆ آゆ نشسته بヱدن ヱ م بچه

ゅバم قطゅس ヱریاگه منゅ لت مゅن حヱا ヱت ヱنستنینم دنیدیرヱر تヱبر نیفکر بد نکنن...س ヱد... دهیکه سرمヱب 

 شدゅ ...ュریصヱرت سゅم یمتر یヤیاヱردュ که قشنگ تヱ چند م نییکردヱ ュ سرمヱ پゅ یفヱت

ュゅتند تند... چش ュسヘن ヱ د شدゅگش 

 ...دیچرخیصヱرتュ م یتヱ نگゅهش

 داد که بゅعث شد چشمゅمヱ ببندュ... رヱنیصヱرتュ ب یسر نヘسشヱ تヱ آخر

 از چشمゅمヱ بゅز کردュ... یکی یا هیناز چند ثゅ بバد

 ...دیچرخیصヱرتュ م ینگゅهش تヱ هنヱز

 ...دیکمرュ نشست ヱ دヱبゅره جュヱヤ کش یکه دستش رヱ دュیخヱدمヱ عقゆ کش یکم



ゅب ...ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ...کردیصヱرتュ نگゅه م یجゅ یبه جゅ دュیヰヘمینم شヱیکه مバن یاز نگゅه متバجゆ من بゅ همヱن نگゅه خゅص ゅلیخیاヱن ب یヱل

ュم داشت ゆヱیذュهش... ریز شدゅنگ 

ヱدستم ヱر ヱ ュردヱا اゅن یبヱعث شد تکゅکه ب ュرتش گذاشتヱکنه... یص ュهゅپرسش نگ ヱ ゆجバت ゅب ヱ رهヱبخ 

ヱسرم ュتヘگ ュヱار ヱ ュکج کرد 

 ...یヱلュ کن شهیم-

 از دヱرュ بゅزشヱن کرد... عیبه دستゅش کرد ヱ سر ینگゅه

ヱبه سمت در ح هی ت ヱ ュند شدヤب ュゅطیحرکت از جゅ ヱیدュدュتヘل گゅن حヱدر هم.. 

 ...ゅیب یبچه هゅ...تヱ هュ اگه دヱست داشت ゅطنیتヱ ح-

 ...رヱنیرفتュ ب عیجヱابش نمヱندヱ ュ سر منتظر

 ...دュییرفتヱ ュ به سمت سゅحل دヱ نییتند از پヤه هゅ پゅ تند

 بヱدュ رنگュ سرخ سرخ شده... مطمئن

ゅادل دنیرس ب...ゅر دل نیبه بچه هヘین ヱشد...ابر ュヰجヱا انداخ ییمتゅتبヘگ ヱ ت 

-ヱیچرا انقدر سرخ نیس... 

 خヘه شدヱ ュمدیکه از پشت سرュ م ییبگュ که بゅ صدا یヱ فکر کردュ چ سゅدュیヱا خیس

 ...گهید دییدヱیداشت م-

ュفشیسمتش...ق برگشتゅ ق یخنث یخنثゅヘر اتゅر نه انگゅد...انگヱشه... یبゅده بゅافت 

 بヱد... یبزرگ زیدست هュ ندادュ چ بهیپسر غر هیکه تゅحゅا بゅ  یمن یبرا یبヱد...ヱل ヱفتゅدهیهュ ن یاتゅヘق البته

 به خヱدュ اヱمدヱ ュ گヘتュ عیسر

 صヱرتュ سرخه... نیهم ی...برادュییدヱیم نجゅیکه داشتュ ا یدیاره...اانュ د-

 بゅا انداخت ヱ گヘت ییابرヱ طنتیبゅ ش نیکゅم

-ヱت ヱخنک بش یپس بر ゅت ゆگرمته دیآ ゅگهی...حتم... 

 گヘتュ عیسه نشه سر نکهیا یبرا

 گرمه...من رفتュ تヱ آゆ... یヤیاره خ یヱااا-

 بゅزヱمヱ تヱ مشتش گرفت ヱ بゅ تバجゆ گヘت ゅریسゅم

 ...یشد زیاヱن تヱ که فر یگرمه...بر ヱیچ یچ-

ゅخنده مسخره ا ب ヱ غره ュیچش ュتヘگ ヱ ュز کردゅب ヱدستم 

 برヱヱヱヱヱ بゅبゅاااا...گررررررمه...-

 ...دュیدゅ ヱیادامه بحث نمヱندヱ ュ به سمت در منتظر

ゅکه ج ب ゆآ ヱت ュپرت کرد ヱدمヱا... غیحرکت خヱرفت ه 



ゆخی خی آ ゅد...سرمヱا ییب ヱ ュدヱداشت...سر نیب ヱمرگ ر ュحک ュبرا ュسرد ه ゆکه صدا عیآ ュند شدヤب ュゅاپ  یاز جゅش
 ...دュیشヱヤپ راه رفتن تヱ آゆ رヱ شن

ュم برگشتゅریسمت صدا که سゅ د ヱیرュن دゅعصب ヱ حرص ゅمدیم تیکه داشت بヱ ...ュسمت 

ュゅنヱم دند ュردیبه هヱخ... 

 ...دュیلرز شتریاヱمد که ب یسرد بゅد

 گヘت یبヤند بゅیتقر یبゅ صدا دیجュヱヤ که رس ゅریسゅم

 ...؟یکنیم هیکゅرا چ نیا ید اخه رヱان-

...اان ممکنه بゅرヱن ؟ینیبی...هヱا رヱ نمゅدیکه داره م یآゆ سرد ヱ بゅد سرد نیا یتヱ رهیمヱقع م نیا شهیبヤند م یک
 ...؟یخヱدتヱ بکش یخヱای..مゅدیب

 شدت سرمゅ نتヱنستュ جヱابشヱ بدュ... از

 که چヰره اش نگران شد ヱ آرュヱ جヱヤتر اヱمد ヱ گヘت دیکنヱ ュضع بدمヱ فヰم فکر

 ...ن؟یسヱ یخヱب-

ヱمゅدست ュتヘلرز گ ゅب ヱ ュبغل کرد 

 ...سر...ده...یヤیخ-

 جヱヤ اヱمد ヱ محکュ گرفتتュ... عیسر

 سゅحل اヱمد یاز تヱ نیسヱر یصدا

 ن؟یسヱ ی...خヱبゅر؟یچش شده سゅم-

 گヘت یبヤند یヱ بゅ صدا نیبرگشت سمت سヱر ゅریسゅم

 تヱ خヱنه...سردش شده... برمشیخヱبه...اان م نینترس-

ゅحل رفت... هی بゅبه سمت س ヱ کرد ュندヤحرکت ب 

 که تکヱنュ داد ヱ گヘت ヱفتゅدیهュ م یبدنش چشュゅ داشت رヱ یگرمゅ از

-...ュرژانس خبر کردن ندارヱه اヤصヱبچه...ح ゆاヱنخ 

 ...دュیاش کヱب نهیبه س یجヱن یب مشت

 اヱمد نینگران سヱر یصدا

 ...زュ؟یعز ی...خヱبن؟ی...چت شد سゅヱر؟یسゅم-

ヱمゅبه س چش ュندヱچسب ヱره سرمゅبヱد ヱ ュبسته کرد ヱ زゅم نهیبゅریسゅ... 

 گヘت ゅریجヱヤ اヱمد ヱ رヱ به سゅم ゅکヱید

 ...یشد سیبدش به من...تヱ خヱدت هュ خ-

 دستゅشヱ دヱرュ محکュ کرد ヱ بゅ اخュ گヘت ゅریسゅم

 ...نیゅریبراش ب ی...شمゅهゅ لبゅس خشک ヱ قرص سرمゅخヱردگゅرمشی...خヱدュ مستین یゅزین-

ヱد... رゅنه راه افتヱبه سمت خ ヱ کرد ュش محکمゅدست 



 بگュ که عطسه اュ گرفت... یزیگرュ تر شده بヱدュ...خヱاستュ چ یکم

 بュヰ انداخت ヱ بゅ لبخند گヘت ینگゅه ュین ゅریسゅم

 مخ... یمبゅرک ب تیسرمゅ خヱردگ-

 گرفته گヘتュ یکردヱ ュ بゅ صدا یاخم

 ...یمخ خヱدت یببند...ب-

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 دヱبゅره تヱ آゆ؟ ュی...بریخゆヱ شد نکهینه مثل ا-

ヱشヱزゅچسب ب ヱ ュت گرفتヘیسュد ュتヘگ ヱ شヰب 

 تヱ خヱنه... ュینه...بر یヱا-

 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند

 ...دュیخヱنه بدنュ شل شد ヱ لرز یتヱ یاز گرمュ ゅیخヱنه که شد ヱارد

 فشゅرュ داد... شتریمتヱجه شد ヱ ب ゅریسゅم

 ..یبヤند دل یヱ پشت بندش صدا یدر ヱرヱد یسمت پヤه هゅ حرکت کرد که صدا به

-ヱヱヱヱヱرفتیه...ヱヤبکش ج ヱدرتゅبغل  ی...دختره...چ ヱسسس کششش غ ی...آآگه؟یمرد د هیتヘینュا... رتゅزد ب 

ヱرمゅا کنヱ دیکهゅس ...ュهش کردゅنگ ゆجバت ゅب 

 من گヘت نیهュ ع ゅریسゅم

 بゅا... برمشی...دارュ مضهیبゅبゅ مر-

 ヱ بゅ اخュ گヘت نهیدست به س یدل

 ...خヱدش گヘت گرممه...ضهیغヤط کرده که مر-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 ...ュیبزار بバدا بゅ هュ حرف بزن یدل-

ゅا یصدا دنیشن بヱ نヱمヱヤسرسع ج ヱ نگران شد ュدیگرفتゅس... 

 گذاشت ヱ بゅ تバجゆ گヘت ュیشヱنیپ یرヱ شヱدست

 ...ی...تゆ دارزهیچ یバنی...یخゅک عゅلュ داパ کرد یヱا-

 گヘت تیبゅ جد ゅریسゅم

 ..کنュیم یدگیکنゅر من بヰش رس یاگه شمゅ بر-

 اヱمد بゅا... ゅریヱ سゅم دیکنゅر کش عیسر یدل

 سمت اتベゅ خヱدشヱن حرکت کرد... به

 تخت خヱابヱند... یاتゅقヱ بゅز کرد ヱ منヱ رヱ در

 گヘتュ عیشده بヱد نگゅه کردュ..سر سیلبゅسش که خ به



- ヱض کن تヱع ヱستゅدت لبヱر یکیخヱنخ ゅیسرم... 

ヱبه سمت کمد رفت... سرش ヱ ن دادヱتک 

ゅم ب...ュهش کردゅنگ ゆجバادیتヱخ ヱヤض کنه؟... یجヱمن ع 

 تحمل کنュ... تヱنュینم گهیرヱ د یکی نیجد سゅدات ا ゅی یヱا

 هュ فشゅر دادヱ ュ دستゅمヱ مشت کردュ... یچشمゅمヱ رヱ عیسر

ゅردن در یصدا بヱخ ュヰیکی یب ...ュز کردゅب ヱمゅاز چشم 

 نبヱد... ゅریسゅم

 چشممヱ هュ بゅز کردュ... یکی اヱن

ゅب ...ュه کردゅنگ ベゅبه ات ゆجバت 

ゅد؟... کجヱرفته ب 

 گذاشتュ ...ュیشヱنیپ یヱ دستمヱ قゅئュ رヱ دュیکش یپヱف

 شدュ...بدنュ داパ بヱد... ضیヱاقゅバ مر نکهیمثل ا نه

ゅره در بゅبヱز شدن دゅتغ ریمس عیسر یب ヱهمゅریینگ ...ュداد 

 ...رヱنیاヱمد ب گهیلبゅس د هیبゅ  ゅریبゅز شد ヱ سゅم ییدستشヱ در

 نگه داره... گرتヱیداره...خدا ج ゅی...رفته بヱد اヱنجゅ لبゅسشヱ عヱض کنه...به به بچه حآهゅاااان

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین

 ..ゅرهیبرات لبゅس م نゅیاان دل نیپゅشヱ بش-

ヱسرم ...ュند شدヤب ヱ ュن دادヱتک 

ゅر تヱس ヱ ز شدゅدر به شدت ب ュف کردゅص ヱدمヱدل نیخ ヱدا ی ヱه ییゅم ヱدنیپر نی ...ベゅات ヱت 

ゅن م بヱهشゅنگ ゆجバیتュکرد... 

ヱ  سمتュ اヱمد...بدヱ بدヱ زهیدستش رヱ بゅا گرفته بヱد که نر ヱانیل یزد رヱ تخت ヱ کنゅرュ نشست...دل رجهیش نیسヱر
ヱヤت یجヘگ ヱ زد ヱزان ュゅپ 

 ...یریفدات بشュ...بخヱر جヱن بگ یالヰ خヱری ゅیب-

 که دستش بヱد رヱ بゅا گرفت ヱ گヘت یゅزیヱ پ جینشست ヱ هヱ نیکنゅر سヱر ییدا

 تゅ چشュ سمヱゅر کヱر بشه... کنュیسヱپ درست م هیتصدقت بشュ ااュ برات -

 اتベゅ اヱمد رヱنیاز ب ゅکヱیاعتراض د یصدا

-ヱヱヱヱیه ゅدت مヱخ ュن... ییبزار دا هیاز چشヱج 

 افتゅد ヱ گヘت یدستش کنゅر دل یتヱ یبゅ لبゅسゅ نیمゅه

 رヱ بپヱش تゅ حゅلت بدتر نشده... نゅیپゅشヱ...پゅشヱ ا-

 بヤند شد... ゅریسゅم یکゅراشヱن رヱ هضュ نکرده بヱدュ...صدا هنヱز

 کنه... هュ سヱپ درست ゅنゅی...دادュیم تヱ پゅشヱ کمکش کن لبゅسゅشヱ بپヱشه...منュ قرصゅشヱ نゅی...دلنیبゅبゅ بدبختヱ پヱکヱند-



 کرد ヱ گヘت یفکر کرد...دست اخر پヱف یکرد ヱ کم نیبه مゅه ینگゅه

 ؟یسراパ ندار یخヱدت کゅر-

 قゅطゅバنه سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت یヤیخ نیمゅه

 نچچچچ...-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 کن بゅ پسرا... زیبچه هゅ...خヱنه رヱ تم ゅنیاان م-

 تکヱن داد ヱ بヤند شد...انگشت اشゅرشヱ به سمتュ گرفت ヱ گヘت یسر

 کشمتیخヱدュ م یش ضی...دفバه بバد مریشیم ضیبゅر آخر بゅشه مر-

ゅب ...ュن دادヱتک ヱترس سرم 

 بヤند شد ヱ گヘت یاتベゅ خヱヤت شد دل یヱقت

 لبゅستヱ عヱض کن... ゅیب-

 ...رヱنیبヤند شدن ヱ از اتベゅ رفتن ب نیヱ سヱر ゅریسゅم

ヱمゅسゅض ک لبヱکه ع...ュسبک شد ュحس کرد ュرد 

 تق ヱارد شد ヱ از جバبه قرص هゅ چند تゅ در اヱرد ヱ بュヰ داد... هیبゅ  ゅریسゅم

 خヱردمشヱن... یکی یکی

 ヱ گヘت دیخند زیچته که ر یتکヱن دادュ به مバنゅ ی...سرکردیحرف نگゅهュ م یب یدل

 ...یمثه بچه هゅ شد-

 حرف سرشヱ بゅا اヱرد ヱ نگゅهュ کرد... نیبゅ ا ゅریسゅم

ュیا یالک اخ ュتヘگ ヱ ュکرد 

 یゅاآゆ پرتقゅل هュ ب ヱانیل هیتخت دراز بکشュ... یرヱ دیبゅکاسゅ بゅ نی...اان من مثه انیبゅبゅ...حヱصヤمヱ سر برد نیبر-
 سرュ بゅشه...

 نگュゅ کرد ヱ گヘت یچپ چپ ゅریسゅم

 گه؟یامر د-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱنه برヱبه نش 

 ندارュ...مزاحュ نشヱ.. یفバا بゅهゅت کゅر-

ヱدستش ヱヤیمشت کرد ج ゅچش ゅب ヱ مب یدهنشヤرقヱت دهیヘگ 

 ...دヱیکن دختره چشュ سヘ گゅیاعババババع...ن-

 عطسه کردュ که خゅندانュ اヱمد جヱヤ چشمュ... هیکردヱ ュ پشت سرش  یشیا

 ...دュیヱ دراز کش رヱنیبه زヱر از اتベゅ انداختمشヱن ب خاصه

 سرュ بردヱ ュ به سقف نگゅه کردュ... ریヱدュ...دستゅمヱ زهュ سرمゅ نخヱرده بヱدュ که حゅلュ بد بゅشه...تヱپ تヱپ ب اヱنقدرا



مسゅفرت هゅ بゅ  یتヱ شهی...تゅحゅا حسش نکرده بヱدュ...همゆیعج زیچ هیتゅزه بヱد... زیچ هیسヘر چند رヱزه براュ  نیا
 ...ュیکردیاز دヱر ヱ اطرافمヱن حس نم یزیヱ چ ュیختیریکرュ م یکヤ نیسヱر

 مバنゅ داشت... یاان براュ همه چ یヱل

ゅد... نکهیا بヱک بゅحشتنヱ ュجنگل برا ゆن شヱا 

 داده بヱد... فیبュヰ ک یヤیخ یヱل

ゅنیگیم حتم ...ュヤمن خ 

 ...گュیمن نم یヱل

 ...گュیهュ دارュ چرت ヱ پرت م حゅا

 ...دュیشکمュ دراز کش یکردヱ ュ تヱ جュゅ غヤت خヱردヱ ュ رヱ یپヱف

ヱسرم ヱبه ا یت ヱکردم ヱلش فرゅکه م نیب ュز نیا شهیفکر کردヱن یچند رゅسیا دایکه پゅنج ヱاب نیهم یمن رヱتخت بخ...ュ 

 بゅلشش نرュ بヱد امصゆ... یヤیخ

 خヱابュ برد... ヱاشی ヱاشیکュ سرمヱ تکヱن دادヱ ュ  هی

ゅب ییدا یصدا ب ゆاヱداریاز خ ュشد 

-ヱヱヱヱب یه ヱشゅیچش قشنگ...پュن... 

 کردヱ ュ گヘتュ یهヱم

 ...گهید نیفدات بشュ دヱ م ییدا-

 سرمヱ فرヱ کردュ تヱ بゅلش... دヱبゅره

 ...دュیپر عیزد که سر یزیر غیج

ュیغره ا چش ...ュند شدヤب ヱ ュبراش رفت 

 کجゅس... نجゅیبゅ تバجゆ به اتベゅ انداختュ...ا ینگゅه

ゅنه ن مヱخ ヱیستیچرا تュ... 

 ...ュ؟یدانشگゅه ندار مگه

ゅردنیبه  بヱدآゅ ن قヱمدنمヱل اゅیشمュفゅ دا ヱ کر شدヱییپ ...ュدゅن راه افتヱدمヱخ ベゅبه سمت ات ヱ ュر زدゅکن ヱر 

 ...ヱمدیهュ پشت سر من بゅ غر غر م ییدا

-ゅم ゆبهیدختره نچسゅنهی...شتヱگهیم ط ゅنヱن دندヱا ュیالک یبزنヱیب شュرゅ نکراسش که همچゅپ ヱل ب گرشیچ یتゅدیحゅ... 

 ヱ گヘتュ دュیخند زیر

 ゅکヱ؟ید ؟یهست یبゅ ک ییدا-

 شد ヱ بゅ چشュ غره گヘت نهیبه س دست

 سمヱゅر دختره؟ یاخه رヱان-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ...یدخترش هュ کرد دیبヰش...گヘتュ شゅ یدینسبت م یتヱ همه القゅب-



ヱت لبشヘگ ヱ ز گرفتゅگ 

 ...دュیهنヱز به اヱن مرحヤه نرس-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 ؟یگیرヱ م یحゅا ک-

 کرد ヱ گヘت یشیا

 رヱ... یریکبیا یپゅندا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ...ュ؟یمگه مゅ پゅندا دار-

ゅت یکافگ بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ 

-ヱرفت نیس ュدر یفکر کن ヱیتゅ ...ختهヱمغزت س ヱرفته ت ゆآ 

 شدヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 ...گهید یگیم ヱیزررر نزن خゆ مثه آدュ بنゅل ک-

 به پヤه هゅ کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 خゅنュヱ... دایخゅنュヱ پゅن-

ュخنده... ریز زد 

 بヱد؟... دایرヱ بゅ پゅن نゅیا همه

ュخند ュتヘمد گヱکه بند ا 

 ...خヱرتمヱنیپゅندا م ュیگی...خヱدش بدヱنه بヰش مییدهنتヱ دا-

 کرد ヱ گヘت یاخم

 ..گردهیداره تヱ خヱنه م یبゅ چه ヱض نیدختره عنتر برヱ بب-

ュسر یاخم من ヱ ュعیکرد ゅپ ュنییرفت... 

 رفتュ... نییتند از پヤه هゅ پゅ تند

ゅکه همه ن دنید ب ゅیاخم مچهیبچه ه ヤغ ュاخم ュتر شد... ظیداشتن من 

 تر که شدュ متヱجه فرد مヱرد نظر شدュ... کینزد

ゅل دنشید بゅقゅشد قد ب ュゅیچش... 

 لبゅس بپヱشه؟... ینطヱریا بهیهمه پسر غر نیچطヱر به خヱدش اجゅزه داده جヱヤ ا نیا

 کردヱ ュ گヘتュ یبヤند نچ

-...ュمدヱمن ا...ュسا 

 سر هゅ برگشت به طرفュ... همه

 گヘت یسمتヱ ュ بゅ ذベヱ زدگ دیرヱ بヰش داده بゅشن پر ゅیانگゅر دن دنュیبゅ د ゅریسゅت



 آشپزخヱنه کゅرت دارュ ...ュیبر ゅی...بیゅیسر مヱقع م شهی...همتتتیمن برュ بر فداااا یالヰ یا-

 ...من بدبختュ دنبゅلش...دینکرد ヱ بدヱ بدヱ به سمت آشپزخヱنه دヱ درنگ

 ヱ به پشت سرュ نگゅه کرد... سゅدیヱا عیسر ュیاشپزخヱنه که شد ヱارد

 گヘت یゅشヱ دヱر بゅزュヱ انداخت ヱ بゅ لحن مヤتمسدست ستین یمطمئن شد کس یヱقت

-ヱاهش منیسヱی...خュایه نیا کنヱ درست کن ヱرنیرヱنطヱندائه اゅش ی...پヱس پゅمن دهیلب ゅب ゅشم ュست گراヱقت دヱنヱا...
 ...کنهیکゅت م

ゅب ュتヘت گヰب ヱ ゆجバت 

 ن؟ییییمگه ررررلヤヤヤل زد-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ...یرل در اヱن حد هュ نه...در حد دヱست-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 مثه آدュ بگヱ بچه...-

 داد ヱ گヘت نتیبه کゅب هیتک

 دادュ...اヱنュ قبヱل کرد... شنゅヰدی...پشیاز همه چ یバنیخゆ از اخاقش خヱشュ اヱمده...-

ゅب ュتヘگ ゆجバن تヱهم 

-ゅططط کرددددد....نبヤبه من بگه؟.. دیغ 

 اヱمد تヱ... یکیبگه که در بゅز شد ヱ  یزیبゅز کرد ヱ خヱاست چ تیبゅ مظヱヤم ششヱین

ゅم دنید بゅف نیکヱیپ ュتヘگ ヱ ュکرد 

 چته... گهیتヱ د-

 مثه بچه تخسゅ کرد ヱ گヘت ゅفشヱیق

 ...مغزュ درد گرفت...نیکن رヱنیاژدهゅ رヱ ب نیا-

 به خنده افتゅدヰ ...ュشیتشب از

 داشت ヱ تゅپ ستش تنش بヱد... ییطا یدامن کヱتゅه قرمز که شヤバه هゅ هی دایپゅن اخه

 متヘکر گヘت ゅریسゅت

 هنヱز سردشه... یヱل رهیراه م نجゅیداره ا شرتییبゅ سヱ نی...سヱشه؟یسردش نم نیا-

 ヱ گヘتュ دュیحرفش پر ヱنیم

 ...نهیکنゅر شヱم نュیپتヱ برュ بش هیبゅ  خヱادیاان دلュ م نی...اصن همیاخ اخ گヘت-

ヱیخ تュاتゅ که دست ュشد ヱیمح ヱヤنشست... یج ュرتヱص 

 ...دュیرヱ د نیسرمヱ بゅا اヱردュ که مゅه عیسر

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...کنュی...درستش میبگ یخヱایم یچ دヱنュیخヱدュ م-



 متヘکر گヘت ゅریاز بゅبت گرفتن منظヱرش راحت شده بヱد مثل سゅت ゅلشیکه خ اヱن

 ..زنهیحرف م ی...هزنهیحرف م یزدن...ه ヱندیپ ヱیامصゆ دهنشヱ بゅ راد-

ヱشゅت چشヘگ ゆجバت ゅب ヱ د کردゅگش 

- ヱر ゆنم هیاااامص ュص هゅنهیبحث خヱرفت به درست کردن م ュند از پشヘسヱگ ュپش ヱرت رفت تヱسک صゅاز م...
 مバجヱن...

ヱن سرمバشه د یبه مゅگهیب ュتヘگ ヱ ュن دادヱزر نزن تک 

 ...زنュی...من خヱدュ بゅهゅش حرف مرヱنیب نیخゆ...شمゅهゅ بر ヤهیخ-

 ...رヱنیرヱ تکヱن دادن ヱ رفتن ب سرشヱن

 ヱ آرمゅن کヱجゅن؟... مゅنیفکر کردュ...پس ا یکم

 تヱ سرヱ ュ گヘتュ دュیبゅا انداختヱ ュ بゅ کف دستュゅ کヱب یا هشヱن

 فرベ سر منن...-

 از پشت سرュ اヱمد ییصدا

 ...چゅرهیب ریخヱد درگ-

 برگشتュ سمتش ヱ گヘتヤ ュکسیر

 نبゅشه... ヘتهیخヱدش یبゅشه ヱل ریآدュ خヱد درگ-

ゅف یکافگ بヱت یپヘگ ヱ کرد 

 ؟یخヱب-

 ...هیاره بヱゅ حゅلュ عゅل-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ یکم

 ...؟یرヱ بکن دایپゅن تیشکゅ یخヱایتヱ...اان...نم-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یشヱنه ا ゅلیخیب

 ...گهیگヘتن د هیبق-

 نگヘتュ... یزیکردヱ ュ چ یشیا

 ...نییدادヱ ュ سرمヱ انداختュ پゅ نتیبه کゅب هیتک

ゆر خヱا چطゅ؟  یحュش بگヰب 

ュا برヱ شヱヤیجュه سゅنگ ゅب ヱ ュبه کمر ュبزن ュمゅیدست ュش بگヰا بゅاز ب 

 گヱヱヱヱرتヱ گュ کنننن...-

ヱمゅدست ュتヘتند گ ヱ ュردヱا اゅب 

 نه نه زشته...-

 (  دستمヱ به چヱنه اュ زدュ )  دヱبゅره

ゆیم خュس م رゅاحس ゅب ヱ شヱヤیجュگ 



 ؟یگヱرتヱ گュ کن هی...نظرت چزュیعز-

ゅیدل غیج یصدا ب ヱکه م یاز ت ュرゅتیافکヘگ  

 凖...کゅااااااااااتزュ؟یعز یگیبヰش م-
 هヱا... دュیمتر پر هی

 چشゅش گشゅد شد... دنュیکه جュヱヤ مشغヱل خヱردن بヱد بゅ د ゅریسゅم

 ...رヱنیکردヱ ュ رفتュ ب شرتュییسゆ ヱیヱ دستゅمヱ تヱ ج سゅدュیشق ヱا عیسر

ゅکه به سمت در م دنید ب ゅب رفتنیبچه ه ヱا شتریسرعتمヱ نヱرشゅکن ヱ ュیکردュدゅی...دسヱکゅ د ゅیبュره ا دنゅندا کرد به پ یاشゅ
 گرفتュ... عیکه سر

ヱصدام ュتヘز گゅن ゅندا بゅبه پ ヱر ヱ ュف کردゅص 

 ...زュیعز ینکن خیجヱن... دایپゅند..پゅن-

 به خヱدش انداخت ヱ بゅ حゅلت دヱ به شک گヘت ینگゅه

 ...ゅیگیاュヱヱ..راست م-

ゅق بヱیذ ュتヘگ ュطر گرفتن نقشゅبه خ 

 ...یشヱヤار بゅ پゅلتヱ بپヱش..مثل من سرمゅ نخヱر هی...برヱ زززュیاررره عز-

ヱده ا سرشゅخت...دختر سヱاسش سヱ ュا..دلゅرفت ب ヱ ن دادヱل یتکヱ...دヱاز ا یب ュلゅح ゆم نیخ ュヰراش بゅردیکヱخ... 

ゅن تゅچ نیرفت ب دایپ ゅتヱزید ...ュله شد ュمحک 

ゅر م بヱیزュاستヱدر ب خ ヱدمヱیخュرゅ لヱن ب یヱر اヱشد.. شتریز 

ゅچ یصدا دنیشن ب ゅتヱن دヱج زیا ゅب ヱ ュکر شدヱغیپ ュتヘگ 

 ....ゅااااااااکヱヱヱヱヱヱید-

 ...دادیبغュヤ کرده بヱد داشت فشゅرュ م شヱバریب

ゅیخنده زم بュکش ن ヱلپم ヱ ند شد... دیگذاشتヤب ュکه آخ 

 از من جヱヤ اヱمد ヱ گヘت یبه طرفدار نیسヱر

 داداش بچه له شد...-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュاسش رفتヱ 

 بچه عمته...-

 نثゅرュ کرد ヱ رفت... یبرسرت خゅک

 کردヱ ュ رヱ به همه گヘتュ بュیج ی...دستゅمヱ تュヱیرفت ゅطیبه سمت ح دヱبゅره

 کヱشن؟ مゅنیآرمゅن ヱ ا-

 کنゅرュ اヱمد ヱ گヘت.. نیمゅه

 ...دنیرفتن کپ دنیتゅ رس-

 بゅا انداختヱ ュ به سمت سゅحل رفتュ... یا شヱنه



ゆا لヱ ゆیآュدゅس عم سヘن ヱیکش قیュد... 

 رヱ که کنゅرュ حس کردュ سرمヱ بゅا اヱردュ... یدل حضヱر

 گرفته بヱد.. یبヱد ヱ بゅد مヱهゅشヱ به بゅز سゅدهیヱا نهیبه س دست

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ...یشد ヤمゅیف نیا هیشب-

 نگゅهュ کرد... یヱ پرسش دیبه مヱهゅش کش یدست

 لبゅمヱ جمع کردヱ ュ ابرヱمヱ بゅا انداختュ... نیهم یبدュ...برا حینداشتュ تヱض حゅل

 بゅ تバجゆ گヘت یدل ヱヰی

 شد؟...مثه سگ اخュ کرده... یجن ヱヰی ゅریسゅم یدی...دنیسヱ گュیم-

ヱم سرمゅل سゅدنب ヱ ュندヱریبرگردゅ ...ュگشت 

ゅحل تک دنشید بゅر سゅف هیکه به سنگ کنヱد پヱب ュه ヱش تゅاخم ヱ دヱبه دل یداده ب ヱر ヱ ュیکرد ュتヘگ 

 دヱبゅره سگ شده..-

ヱヤبه در ج ヱکه ر ュرتヱشد طرف ص ュخ ヱ مدヱیاゅ تヘگ ヱ دヱب 

 مگه قبا هュ سگ شده بヱده؟-

ヱن  سرمヱتکュتヘگ ヱ ュداد 

 شده بヱد... یطヱر نیاره..تヱ جゅده هم-

 زد ヱ گヘت یچشمک

 ...رهیجヱنュ بره خبر بگ یسゅت گュیم رュیاان م-

ヱاداش ュتヘغر غر گ ゅب ヱ ュردヱدر ا 

 جヱنュ...برヱ گمشヱ... یزهر مゅر ヱ سゅت-

ヱهش م دستشゅنگ  ゆجバت ゅب...ゅشن ه ヱکرد ر ュپرت ヱ ュر گردنヱیانداخت دュکرد... 

ュرゅآخ دیدراز کش کن ヱند شیヤت... یبヘگ 

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ...کنهیم سمヱنیخ ゅدیخل دختر؟...اان آゆ م یمرض دار-

 ヱ به فゅصヤمヱن تゅ سゅحل نگゅه کرد... دیخヱدشヱ بゅا کش یکم

 ヱ گヘت دیدراز کش یبゅ راحت بバدش

 ...رسهیبه مゅ نم-

 نگヘتュ... یزیبゅا انداختヱ ュ چ شヱنه

 ...ュیدیپゅ شن یکه صدا ュیبه آسمヱن بヱد رهیخ مヱنییحرف دヱتゅ بدヱن

 نگゅه کردュ... رفتیشنゅ راه م یجュゅ بヤند شدヱ ュ به پゅندا خゅنュヱ که بゅ نゅز ヱ ادا رヱ از



ュد... خندヱگرفته ب 

ゅب ヱند رヤشنه بゅت پヱراه م یب ゅرفتیشن ه... 

 ...�ヱفتنینم یヱل ヱفتنیداره م زننیکه م زهیچ نی...همدヱنュچمی...匣زدیم یهュ تگر یه

 لبゅسゅش نگゅه کردュ... به

 رヱش... قهیبヤند ヱ جヤ نیآست یلبゅس بゅفتن هیشヱヤار چرュ تنگگگگگ... هی

 خヱدشヱ نشヱن بده... دیدر هر صヱرت بゅ یバنی

 هュ کرده... یشیآرا چه

 ...مヱهゅشヱ هュ دヱتゅ بゅفته بヱد دヱرش...دادینشヱن م یمرغش رヱ حسゅب زیشکل..چ یکه اヱن لبゅ رهیت یقヱヰه ا رژ

 کردヱ ュ از جュゅ بヤند شدュ... یپヱف

 رفتヱ ュ گヘتゅ ュنゅیسمت دا به

 کゅرت دارゅ ...ュی...بییدا-

 بヱد رفتュ... سゅدهیヱا ゅریگヱشه سゅحل که سゅم یسمت سنگ هゅ به

 رヱ ازجヱヤ بسنجゅ ...ュریسゅم تیعصبゅن زانیم خヱاستュیم ییجヱرا هی

 گヘتゅ ュنゅیヱ رヱ به دا سゅدュیسنگ ヱا هی کنゅر

 ュ؟ینیرヱ بب نیزم ュیریم یک-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 ...ュیگردیفکر کنュ فردا...پس فردا هュ برم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 نه؟یکجゅس زم یدヱنیتヱ م-

 متر بپرュ هヱا هیاز بغュヤ بゅعث شد  ゅریسゅت یصدا

 ش؟یبخر یخヱایم-

ゅب ュتヘگ ヱ ュش کردゅحرص نگ 

-...ュدهن ヱرفت ت ュچゅر...پゅزهر خر...کره م 

 نقطه نゅمュヱヤバ گヘت هیبه  رهیداد به سنگ ヱ خ هیヱ مثل مゅ تک دیخند

 ش؟یبخر یخヱای...میگヘتیم ی...خゆ داشتیدیヱاقゅバ ترس نکهیمثل ا-

ゅم بゅره به سゅریاشゅ バس ュゅم یکه تم ヱکردیاش ر ヱدش ن یکه اصا به رヱرک خゅرهیمبゅ ا ゅیمゅیینجュ ュتヘگ 

 اヱهュヱ...اگه جゅش خゆヱ بゅشه چرا که نه...-

 زدヱ ュ گヘتュ ینگュゅ کرد که چشمک یپرسش

 ...حヱصュヤ سر رفتش...شه؟ینم داریآرمゅن چرا ب نیا-

 بヱد گヘت ゅیヱ همヱن طヱر که رヱش به در ヱردیطゅقت ن ゅریسゅم بゅاخره



 ...یکن دارشیب یبر یتヱنیم ینگرانش یヤیخ-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-...ュچرا که نه...من رفت 

 کرد ヱ گヘت یدادュ که پヱف ヤشیتحヱ یسرشヱ اヱرد بゅا ヱ بゅ حرص نگュゅ کرد...منュ لبخند حرص درار عیسر

 ...ゅدیم شهیم داریب شیخヱدش از خヱاゆ زمستヱن نجゅیهم نیازュ نکرده...بش-

 شدヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 من اان حヱصュヤ سر رفته...-

ュنヱت نهیمن دست به س نیع اヘگ ヱ شد 

 مشکل خヱدته...-

ヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...کنュیم داریآرمゅن رヱ ب رュیاگه مشکل منه پس م-

 سرحゅل آرمゅن اヱمد یبگه که صدا یزیچ خヱاست

 کنゅر خヱشمزتヱن اヱヱヱヱمدددد... نیسااااااュ...بر-

ゅپر ب ベヱیذュد د ゅدنیسمتش...ب ヱع کرد دヱشر...ュر شدヱ هヤدنیمن که به سمتش حم... 

ュゅا سرجヱیュدゅس ヱبه د ヱدنی ...ュه کردゅنش نگヱزヱم 

 گヘتیヱ م زدیم غیمثه دخترا ج یه

 ...خヱررررهیمنヱヱヱ م ゅدی...مゅمゅااان...اان میヱااااا-

 ...ゅریاا سゅم ュیدیخندیهゅش م یبゅز ヱヱنهید نیبه ا همه

 ...ری...پسره خヱد درگشی...اکردیمجسمه ابヰヤل نگゅمヱن م مثل

 کنゅرش رفتヱ ュ گヘتュ سゅدیسرجゅش ヱا یヱقت

 ...فشヘشه یچطヱر-

ヱشゅش دست ゅب ヱ ندヱلゅم ュت طنتیبه هヘگ 

 خヱبュ ترقه...-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

- ゆمه دار هیامشゅیبرنュ... 

 بゅز گヘت شیヱ مثل خヱدュ بゅ ن سゅدیヱا صゅف

 ؟ی...هゅاان چ؟یچ-

 زدヱ ュ گヘتュ یبشکن

 لヱاشک بゅ نمک ヱ نバنゅ خشک ヱ رゆ آلヱچه...-

 آゆ دهن قヱرت دادن همشヱن اヱمد... یصدا



ュبرگشت ュتヘخنده گ ゅب ヱ نヱسمتش 

-ゅن بヱه...همتヰヰヰヰヰر دیهヱنیبخ... 

 گヘت یتヱ دمゅغ یبゅ صدا پゅندا

 دندヱنュゅ بدهه... یبخヱرررュ...برا تヱنュیمن نم یヱا-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

 خゆ تヱ نخヱر...-

 تゅ دندヱنشヱ نشヱنュ داد ヱ دヱبゅره بست... 30بゅز کرد ヱ  ششヱین

ヱه رゅنیبه م ュتヘگ 

 ...یخریتゅ لヱاشک ترش ترش م 00...ییتヱ دیمسئヱل خر-

 رゆ آلヱچه ترشش... ヱヤیک هیبسته نمک...نバنゅ خشک... هی

 همشヱن آゆ دهنゅشヱن رヱ قヱرت دادュ... دヱبゅره

 زدヱ ュ گヘتュ یبشکن

 ...یهュ بخر یتمر هند یتヱنیاهゅاان...م-

ゅنヱت رヘگ ヱ جمع کرد ヱرتشヱص 

 هヱ ゅلヱ ان... یی...امشゆ همه تヱ دستشヱنیدهنت سヱ یا-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 امتحゅن کنن... دی...همه بゅهیچゅلشه د-

)ゆش( 

ュゅتم ゅسヱلی ヱت ヱبه سمت پذ ینیس هی یر ヱ ュییرایبزرگ گذاشت ...ュدゅراه افت 

 گヘت یبゅ بدبخت دنュیبゅ د نیکゅم

 منュ نخヱرュ؟ شهینم-

 ...�کردیم یبیشده بヱد...غر ینشستュ...بچه آرヱم مゅنیگヘتヱ ュ کنゅر ا یبヤند نچ

 آرمゅن همچنゅن پرヱ بヱد... یヱل

 رヱ ヱسطمヱن گذاشتヱ ュ چرخヱندمش... یآゆ مバدن یخゅل یبطر

 افتゅد... ییبه سمت دا سرش

 لヱاشک برداشتュ... هیزدヱ ュ  یثیخب لبخند

 رゆ آلヱچه زدュ ...ュیزخ هیا هیتمュゅ سطح رヱش رヱ  اヱل

 نمک... هیا هی بバدش

ュدバهیا هی ب ...ゅنバن 

 کردヱ ュسطش... یخゅل یقゅشق هュ تمر هند هی



 ...ییکردヱ ュ دادュ دست دا رヱلش

ゅهش م بゅکردیترس نگ... 

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 از دهن افتゅد... گهیبخヱر د-

 مظュヱヤ بュヰ انداخت که گヘتュ ینگゅه

 هュ برسه... هیمثه خヱد شرک بュヰ نگゅ نکن...بخヱر نヱبت بق-

ヱشゅدهنش... چش ヱکرد ت ヱاشکヱل ヱ ر دادゅفش ュه ヱر ュمحک 

 (勵飭نی...)آゆ دهنゅتヱن رヱ قヱرت بدرヱنیاヱرد ب گشヱیگゅز زد ヱ نصف د هی

 ...کردنینگゅهش م رنیبゅ ح همه

 جمع جمع شد ヱ نヱچ نヱچش بヤند شد... صヱرتش

ュدヱپس م خ ュیداشتュدゅفتヱ... 

 به خヱدュ گرفتヱ ュ گヘتュ یا یصヱرت عゅد یヱل

 نヘر خヱرد... هیخヤ ...ゆهیخ-

 ...چヱندュیرヱ پ یبطر دヱبゅره

 مヱند... ゅریسゅت یرヱ ندفバهیا

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 برادر؟ یآمゅده ا-

 به غبغゆ انداخت ヱ گヘت یبゅد

 آمゅاااده... یآمゅاااده -

 کردュ رヱ تکرار کردヱ ュ دادュ دستش... ییکه ヱاسه دا یکゅر همヱن

 ...ュیヱ مゅヰ مヱنده بヱد ゅریبه من...فقط من ヱ سゅم دیتゅ بゅاخره رس ュیجمع شده رヱبرヱ شد یطヱر بゅ صヱرتゅ نیهم

ゅهر بゅل یظヱ ュヱطن یارゅیب ヱ لゅبرهیدر ح  ュدヱاسه خヱهی ...ュل گرفتヱر 

ヱヤیج ...ュش کردゅنگ ヱ ュش داشتヰنگ ュرتヱص 

ゅعیحرکت سر هی ب ...ュدهن ヱکردمش ت 

 ...نهیخداااا...چشمتヱن رヱز بد نب یヱااااا

ュیم داشتュمرد... 

ヱمゅم دست ヱ ュدヱیمشت کرده بヱدمشییج... 

 گヘت یا رندهیانتقュゅ گ یبゅ صدا نیسヱر

 داره؟ یچه زجر یدیحققققته...بکششش...قヱرتش بده...مزه اش رヱ تゅ اخر عمر به جヱنت ヱصل کن...د-

 کردヱ ュ گヘتュ یصヱرتمヱ عゅد عیزヱر قヱرتش دادヱ ュ سر به



 ...تمュヱ شد رفت...یبرヱ بゅبゅ...چه زجر-

 ...دیヱبت مゅヰ رسدستشヱن...ن دュی...هه...فکر کردن آتヱ مدیزجدر من نشدن ヱ بゅدشヱن خヱاب متヱجه

 درست کردヱ ュ دادュ دستش... دヱنهی سشیヱا

ュنヱردش... اヱر خヱز ゅب 

 کردュ شتریمヱاد رヱ ب ندفバهی...ادیرس ゅریسゅم نヱبت

ゅفهیق بゅ یثیخب ュتヘگ 

 نヱش جヱヱヱヱヱن...-

ュز یغره ا چشゅخ بゅاست شヱخ ヱ رفت ュヰرهیدر ب یبゅ ...دهنش ヱکرد ت ヱ اشکヱل ュゅتم ヱ 

 ...ュیکردیبゅ تバجゆ نگゅهش م همه

 ...دنیاز جゅش بヤند شد ヱ شرヱع کرد هヱار کش ヱヰی

 ...کنهیداره تمュゅ رヱحمヱ دگرگヱن م دュیتヱ دهنش شن یزایچ نیب از

 ヱ گヘتュ دادュیسرمヱ تکヱن م یحرفش ه دییچشゅمヱ بستヱ ュ در تゅ نیهم یبرا

 ...بヤヤヤヤバه حق بゅ شمゅس...نیگیبヤه...شمゅ درست م-

 بゅاخره اヱن لヱاشکヱ خヱرد... یحرص

 چヰره به شヱت ترسنゅکش مュヱヤバ شد... تゅزه

 گヘتュ یرヱ برヱز ندادヱ ュ بゅ خヱنسرد یحس ترس چیه یヱل

 ...نヱش جヱنتヱن...؟یا گهیامر د-

ヱشゅت دستヘگ ヱ مشت کرد 

 داررررュ براااات...-

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

-...ヱقゅع ュمنتظر 

ゅع کرد بヱیرفتنش همه شرュ دنیبه خند... 

 ...ュیゅ پゅندا تヱ اتベゅ سر کنب یجヱر هی ュیشゆ هュ گذشت ヱ تヱنست اヱن

****** 

ゅغیج ب ュتヘگ 

 کجゅسسسس... نجゅیجن کنمممュ...ا هیشب یزنتヱ شゆ عرヱس شゅایا ゅکヱید یا-

ゅت بヘحرص گ 

رش س نیخヱایم یی...بゅهゅش ازدヱاج کنュ چه بانیدیبدبخت فحش م نیبゅبゅ خヱبه حゅا من هنヱز زن نگرفتヱ ュ انقدر به ا-
 ...نیゅریب

 گヘت یゅلیخیبゅ ب ییدا

 ...شهیزنت م یک نی...حゅا اヱل ببュیکنیاヱن مヱقع در مヱردش فکر م-



ュت یغره ا چشヘگ ヱ ش رفتヰب 

 ..بندنیکه خゅستگゅرا پشت در صف م رュیبヰشヱن بکنュ...بخヱاュ زن بگ ینگゅه چپک هیهمه ارزヱ دارن من -

 هヱا رヱ نگゅه کرد ヱ گヘت ییدا

 دヱر ヱ زمヱنه عヱض شده...-

 بゅ غر غر گヘت نیکゅم

- ゅبゅب ゆیبسه...دخヱکゅ شش اヱنیزم نیک... 

 اشゅره کرد ヱ گヘت نیزم هیتヱ افق محヱ شد ヱ به  ゅکヱید

 ...ュیدیرس گهید ュیاヱنゅهゅش...بر-

 فرزندュ... یشد ی...گل خゅلرهیمゅدرت بم یالヰ یبه شヱヤارュ کردュ...ا ینگゅه

 کردュ... یعرض ادب هیرヱ احضゅر کردゅ  ヱ ュکヱیلゆ خゅندان د ریز

 بヤند گヘتュ یヱ بゅ صدا دュیدستゅمヱ کش ュیدیرس یヱقت

 ...ュ؟یدیبゅاخره رس یバنی...شششششیاخ یヱاااا-

 چشュ غره رفت ヱ گヘت ゅکヱید

 ...قهیدق 01حゅا انگゅر چقدر راه اヱمده...همش -

 زدヱ ュ گヘتュ یغیج

-...ゆگل راه م قهیدق 01د امصصص ヱت ュیدارュممممی...مرヰヘ؟ی 

 کرد که دست به کمر گヘتュ ینچ

 ...گヰヰヰهید ید خゆ نヰヘم-

ゅزب  ュدفع کرد ヱغره اش ر ュچش ュغره ا ュچش ゅب ュدヱغره بره که خ ュاست چشヱخ匕 
ゆن بگه که ا خヱبرات ュنヱر که د نیزم نیجヱن طヱه داره... قهیدق 01 نیدیهمヤصゅر فヰش ゅب 

 ...جゅش ヱاقゅバ قشنگ بヱد...یمتر 11∵حدヱدا  نیزم هی

ュیبه در هゅ جنگل... دید ュداشت ه 

ュゅز تم ュر هヰد... ریشヱت بゅپ 

 خヱنه بسゅزن... نجゅیا ゅدیدلشヱن م چطヱر

 گヘتゅ ュکヱیکردヱ ュ رヱ به د یپヱف

 ュ؟یکن کゅریخゆ اان چ-

 کرد ヱ گヘت نゅمヱنیبه دヱرب یا اشゅره

 ....ゅیاز تمュゅ زヱا یعکس بردار-

 ...ュیعکس انداخت ュیسゅدیヱا مゅنیヱ پゅندا ヱ مヱ ゅヰ ارمゅن ヱ ا ییヱ دا من

 حرف زدن... ゅکヱیبゅ د سゅدنیهヱ ュا یヱ دل نیヱ مゅه نیکゅم



ュنヱن بگه که ا جヱداداش عت نیبرات ゅتヱم قهیدゅر درست کنن...البته سゅهゅندن نヱنه مヱخ ュریهゅ  تヘدش گヱلش خヱا
 ..کننیجヱج درست م مヱنهیهュ گヘت م ゅری...بバد سゅتゅدینم

 ...ュیاز انجュゅ دادن تمュゅ کゅر هゅ دヱبゅره به سمت خヱنه راه افتゅد بバد

ゅدنیرس ب ヱ ایبهヱختن ی...بヱس ゆヱمد...سر خヱا ゆヱش عیچゅدهیم نیاز مゅ ربゅبه سمت ب ヱ ュیکیشدヱ شه ح یヱطیگゅ  راه
...ュدゅافت 

 شゅفیهュ از ق ゅری...سゅمکردیم خیداشت جヱجه هゅرヱ س ゅرینشسته بヱدن ヱ سゅت زیم یهゅ یپشت صندل ゅریヱ سゅت ゅریسゅم
 ...زدهیمヱヤバمه داشته غر م

 ヱ بゅ ذベヱ گヘتュ سゅدュیヱا کنゅرشヱن

 ...نیسااااュ...چه کرد-

 زد ヱ گヘت یچشمک ゅریسゅت

 بند به جヱن من نق زد... هیبشر که فقط  نی...انی...نه چه کردیچه کرد-

ュヱیخند ارュچ د ヱیزی ...ュتヘنگ 

ゅه ینیسنگ بゅم ینگゅه سゅنگ ゅکه ب ュندヱبرگرد ヱریسرمゅ ...ュاجه شدヱم 

ゅهش م دید تゅنگ ュیدارュند...ا کردヱبرگرد ヱشヱشیر.. 

 ...یاز خヱدراض پسره

 سمت خヱنه راه افتゅدュ... به

 ...دنیخヱدمヱ سゅب سゅدュیتヱ حمヱ ヱ ュヱا دュیپر یفヱد

 اヱمدュ که بゅ پゅندا مヱاجه شدュ... ردنیاز حمュヱ ب ュیزیاز مطمئن شدن از تم بバد

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه

-ヱمヱشد ا ゆヱنیب یچه خヱمر ュی...منュاستヱخ ...ュヱحم ュبر 

 کنゅر ヱ گヘتュ دュیکش

 برヱ خヱاهر... ゅیخヱ ب-

 بشر خヤه... نیبゅ نゅز از کنゅرュ رد شد...بゅبゅ ا دヱبゅره

 سمت سゅکュ رفتヱ ュ لبゅسュゅ رヱ عヱض کردュ... به

ヱمゅهヱله پ مヱح ゅیچیبュبه سمت ح د ヱطیゅ ...ュدゅراه افت 

ゅدنید ب ...ュن رفتヱدن به سمتشヱنشسته ب ュر هヱکه همه د ゅبچه ه 

ゅヰتن ゅل یجゅیخ ゅن جヱت یهمゅریسゅ مゅر سゅد که کنヱریبゅ ...دヱب 

 ...کردیداشت جヱجه هゅرヱ کبゆゅ م خヱدش

 ترش برداشتヱ ュ مشغヱل خヱردن شدュ... مヱیل هینشستゅ  ヱ ュریکنゅر سゅم نゅچゅر

 بゅ اخュ نگゅهュ کرد ヱ گヘت ゅریسゅم

 ...حゅلت خヱبه؟یخヱریم یترش هュ دار مヱی...حゅا لیاヱن لヱاشک داغヱن رヱ خヱرد شゆید-



ヱمゅلب ュتヘگ ヱ ュغنچه کرد 

 ...خヱرهیترش بュヰ نم یزایچ نیبゅ ا...تゅزشュ...من حゅلュ ュیعゅاال-

 گヘت ゅریبヱد رヱ به سゅم دهیکه صدامヱن رヱ شن نیمゅه

 ...گヘتیآخ هュ نم کردیجバبه گヱجه سبز زヱ تمュヱ م هیسゅعت  هیبچه بヱد در عرض  نیاره بゅبゅ...ا-

 گヘت یヘتگیبゅ ش یدل

 ...هییمヱجヱد فضゅ نیسヱ کردュیفکر م شهی...همریبخ ゅدشیاره... یヱااا-

 نگゅهشヱن کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

 ...گهید نیخヱدتヱن رヱ راحت کن نیاヱن آنゅنゅس ترشゅ رヱ هュ بگ-

 اخبゅر گヘت یهゅ ندهیمثل گヱ ییدا ندفバهیا

-ヱس ترش را م 01 قهیدق 01در عرض  نیهمچن یゅنゅبرش آن ゅیتバヤکا ه دیب ヱا زیچ چیヱ ل یچزゅتینم هیچه عヘنی..اگ 
 کیヱ خاصه  کردیرجヱع نم ییبه دستشヱ یدن ان همه مヱاد ترشسゅعت بバد از خヱر کیدر  یمヱجヱد نゅشنゅخته حت

 است... یبیعج دهیپد

 ...ュیدیخند ییلحن دا نیبه ا همه

 به غذا خヱردن... ュیاز اヱمدن پゅندا جゅن شرヱع کرد بバد

 بヱد... ینゅمتゅバدل ヱاقバ هیبشر  نینرュ شده بヱد ヱ ヱاقゅバ ا کュی ゅریسゅم

 رヱ به مゅヰ گヘت ییکه دا ヤمヱنیجمع کردن ヱسュ ゅیاز ظヰر شردع کرد بバد

 ؟یمヱنیم ゅی یゅی...م؟یکنیم کゅریتヱ چ-

ゅヰت مヘگ ヱ ن دادヱتک ヱسرش 

 ...رازیش ュゅیم خヱنュی...درسゅمヱ منجュゅی...تゅ اخر فرجه هゅ هュ انゅیمゅمゅن ا شیپ رュینه..م-

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 ...یمヱفق بゅش-

 نگヘت... یزیزد ヱ چ یلبخند

 ...ュیヱ به سمت بゅزار رفت ュیلبゅسゅمヱن رヱ عヱض کرد ュیتمュゅ کゅرامヱن رヱ کرد یヱقت

 حرکت کردヱ ュ ارュヱ گヘتュ نیسヱر کنゅر

 جヱنュ... یسヱر گュیم-

 کرد ヱ سرشヱ برگردヱند طرفュ... یهヱم

 گヘتュ متヘکر

 بخرュ براشヱن؟ ی...چنهیヱ مゅه یتヱلد دل-

ュنヱت اヘگ ヱ فکر کرد 

 امرヱز چندمه؟-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه



 ヱ نヱد ヱ پنج.. صدیآذر عزار س 03-

ヱشゅدست ヱت بشیج یتヘگ ヱ کرد 

 ...یبخر ینیتزئ یزایچ ゅیپヱل... فیک هی یتヱنیخゆ م-

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 تゅزه... زیچ هیرヱ بヰشヱن دادュ... نゅیتمュゅ ا-

 شد... ییجゅ رهیヱ خ سゅدیヱا

 ...دュیرس یفرヱش یمغゅزه لبゅس محヤ هینگゅهشヱ دنبゅل کردヱ ュ به  ریمس

 زدヱ ュ گヘتュ یثیخب لبخند

-ゅا بバف...ュヤت داش گゅیدمت ه... 

ヱبد ...ュزه رفتゅبه سمت مغ ヱبد 

 ...رヱنیヱ بゅ ذベヱ رفتュ ب دュیخر یヱ گヱگヱل سینゅ یدست لبゅس محヤ چゅヰر

 از بچه هゅ نبヱد... یخبر یヱ ヱر رヱ نگゅه کردヱ ュل دヱر

 ...رュیرヱ بگ یدر اヱردュ تゅ شمゅره دل ヤمヱیکردヱ ュ مヱبゅ یپヱف

 ...سゅدیگرفت ヱ ヱا کゅمヱیستپا یمヱقع دست هگヱن

 بヱد... ゅری...سゅمدュیکヘشゅش شرヱع کردヱ ュ به صヱرتش رس از

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ن ュ ن؟-

ヱت تヘگ ヱ شد ヱافق مح 

 ؟یبر یخヱای...کجت مدمتیجゅهゅ بヱدュ د نیرفتن ته بゅزار...منュ هم هیبق-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 بخرュ... نゅیヱاسه مゅمゅنュ ا یسヱغゅت خヱاュی...مدヱنュینم-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ..یشیشヱヤغه گュ م نجゅیطヱر...از کنゅر من جュ نخヱر...ا نیمنュ هم-

 ヱ گヘتュ دュیخند زیر

-ゅبゅب ュییچش.. 

ュنヱر هی اヱیزد که خ یخند یヤد ند یヱقت بヱق دهی ュدمش...ته دلヱیبヤی ヱیヤم یゅره سゅبヱریرفت...دゅ ن مヱربヰشدیداشت م... 

ゅد ب ュرفت گهیه ゅزه هゅیبه سمت مغュ ج ヱ چهヱヤک ヱیگرفت گهید یزایュ... 

 ...نゅیسمت مゅش رنیزد که گヘت دارن م نیبه کゅم یزنگ ゅریشد سゅم لیتکم دمヱنیخر یヱقت

ゅد مゅن سمت به راه افتヱبه هم ュیهュ... 

 دستゅمヱن نگゅه کردュ... به



ستش بヱد ヱ خヱدشュ د یکゅیمن ヱ پاست یکゅیچند تゅ از پاست ゅریسゅم ی...ヱلدュیترکیدستュ بヱد داشتュ م کیسه تゅ پاست من
 ...رفتیداشت راه م ヤکسیر یヤیخ

 ...ヱ匕رزشکゅر گنیم نیا به

ゅش دنیرس بゅیبه مゅم نゅریسゅ ゅسヱلی ヱر ヱنیزم یر ...ゅنجヱند اヱچپ ヱهمه ر ヱ ز کردゅب ヱر ベヱدر صند ヱ گذاشت 

 بゅ نق نق گヘتゅ ュریヱ رヱ به سゅم دュیکش یا ゅزهیخم

 بゅبゅ اه... ゅدیکه...خヱابュ م کنیگヘتن نزد نゅیاه...ا-

ヱت دیکش دستمヘگ ヱ ز کردゅب ヱگرد رゅرفت...ش ヱヤبه سمت در ج ヱ 

 ...کنュیم دارتیخヱنه ب ュیدی...رسنجゅیبرヱ بخヱاゆ ا-

ュاسته سر منヱعیاز خدا خ ...ュبست ヱدر ヱ ュنشست 

ヱهیبه در تک سرم ..ュبست ヱمゅچش ヱ ュداد 

 ...ゅرینگه داره سゅم گرتヱیبه...خدا ج به

****** 

-ヱرس نیس ヱشゅیدیپュ... 

 ...دュیچشمゅمヱ بゅز کردヱ ュ از جゅ پر عیسر

ゅم دنید بゅریسゅ  د کهバب ヱ ュهش کردゅیگنگ نگュدゅ مد چヱش یاゅدهیپ نیشده از مゅ ...ュشد 

 ...ヱمدیخヱابュ م هنヱز

 گヘتュ رفتュیم ایطヱر که به سمت ヱ نیهم

 ...ری...شゆ بخنینکن دارュیمن رفتュ بخヱابヱ...ュاسه شュゅ ب-

 نمヱندヱ ュ رفتュ بゅا... منتظر

ヱلヱ ...ュبست ヱمゅچشم ヱ تخت ヱر ュشد 

 مヱقع هュ خヱابュ برد... همヱن

***** 

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 ...گهیتندتر برヱ د کュی...خゆ امصゆ نییییمゅه-

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت ندهیتヱ آ از

 سرعت خヱبه... نینچ...هم-

 ...خヱدش عشق سرعته...کنهیم تمヱنیداره اذ دヱنستュی...میدهنت مゅه یا

ヱمゅچش ュتヘگ ヱ ュکرد ュヱヤمظ 

 ..خرمゅایم پیتヰران برات هュ ゅیدیرس-

 کرد... شتریافتゅدュ...سرمヱ تکヱن دادヱ ュ حヱاسمヱ جمع کردュ...سرعتشヱ ب ゅریسゅم ゅدیزد که  یخند تک

 ヱ غرベ جゅده شدュ... شهیدادュ به ش هیگヱشュ گذاشتヱ ュ سرمヱ تک یهゅمヱ تヱ یهندزفر



------ 

ゅنیرس بヱنه پ دنمヱخ ュدهیدゅ رヱس ヱ ュت نیشدゅس ゅکه ب ュریهゅ د پヱمده بヱدهیاゅ ...شد 

 سمت خヱنه... ュیヱ رفت ュیکرد یخدافظ ازشヱن

ゅز خسته ب یخヱش گذشته بヱد..ヱل یヤیخ ュیریخゅن رヱ فゅکتヱربگ ヱنیکゅم ی ゅیاگر مسخره بゅز نکهیخسته بヱدュ..بゅا یヤیخ
 ゅده،خヱنهی..بچه هゅرヱ سر راه پشهیتمュヱ جヱنت خسته م نیعت بششمゅ دヱسゅ یشده بヱدュ..به جヱن شヱمゅ..اصن حゅلت عゅد

ازمュ لヱ  یسر هی یヱل ییدا شیقراربヱد برュ پ یバنی..شمヱندتゅبرسヱنم نیتヱمゅش یینヘردا نیکردヱ ュ اخر ゅدهیهゅشヱن پ
ゅد بヱران بヰیم دیتュنه برم رفتヱیخュداشت  ヱیکمیュ خبر مゅب ゅنجヱع اゅضヱیاز اュدشهشدヱخ ュلヱه.فضヤヰب..勦..تحمل ヱدヱج 

 نゅیا ییدا ی..سر کヱچه رュیبگ ヤمヱیتヱ ゅسゅ رفتュیم دیاヱن خヱنه سخت بヱد امゅ بゅ یحرヱمزادش تヱ ی بچه بゅاヱن افسゅنه
 گヘت عیپヱنگ شدش سر نگیقد پ یکه ترمز کردュ.بゅ تバجゆ برگشت سمتヱ ュ بゅچشュ ゅیدیرس

 �یبر یخヱایم ییج厰ゅ؟؟یسゅدینجヱゅایچراا-
نگゅت نکنュ مゅمゅنت فکر بد نکنه  یخヱنتヱن ه ュیرفت ینگゅت کنュ تヱ ゅقت نجゅیا ریدل س هی خヱاュی+نه عشقュ م
ازمュ  رازیش ゅرュیخرت ヱ پرت دارュ بجヱرمشヱن ب کュیسر خヱنه  هیبرュ  خヱاュی..مگیاره د ヱیک یا�格راجبمヱن

 勦شنیم
 ュ核یریدヱربزن بゅهュ م گهیپه منュ نشستュ د یاヱکヱ匐 کره خرュ بچه هゅتن  یاヱن خヱدت زュیعز نکهیاهゅ.بゅا-

 ...ـیی+دا

 ヱ ... ییدا-

 ュゅیم رュیبسヱزه..پゅشヱ برヱ م منگゅهمュینزار نش نجゅیسヱزヱندュ تヱرヱاヱردュ ا نبنزی من�ゅنゅی+خゅااااا غヤطکردュ...دا
 格زヱد

 سمت خヱنه خヱدتヱن  یراست بر هیヱ  یمثل ادュ منュ ببر یخヱاسیم匯+مゅتحتゅن لقت

 اان  یخسته  ا نュیب نییبرヱ پゅ ゅی+د ب

 خسته کجゅبヱد  ینه جヱن مゅه-

 هزارتゅ کゅردادرュ نュیب نییپゅ ゅبرヱی..بشヱヰری..بیمرض مゅه یدرد ا یکヱفت ا ی+ا

 مヱاظゆ خヱدت بゅش.. یخゅااااا..ヱل-

+飭عت د یکپـــゅسヱد ゅبゅب ゅهی..خ .ュنヱخ 

به اصطاح پدر عヱض کردュ.دنبゅل  یاقゅ یヱ به سمت خヱنه  ریشد ヱ من پゅمヱرヱگゅز فشゅر دادュ مس ゅدهیپ نیازمゅش ییدا
نکنه  تゅ فک رュیافسゅنه اュ بگ دحゅلیاヱنجゅبゅ رュیحゅاکه دارュ م ییجヱرا هیبヱدヱ  ュمدهیکنゅرュ ن هیقض نیبゅا یشر نبヱدヱ.ュل
 نیمゅش ی..پشت به در تゅヱنتیعمゅرت د یدرヱازه  یبه جヱヤ دュیسر دュیافکゅر غرベ بヱدュ که د نی.تヱهمدュیمن کنゅر کش

ヱت ヱ ュدヱدل ینشسته بヱم ید ゅپ ヱ یدستュزد  ュبرゅバاقヱ یکهゅ  ゅیتصم هینه؟بュ یآن  ヱ ュرپشت هゅبヱهید ベヱمکث بゅر بゅب 
تバجゆ کرده بヱد.حق  چゅرهی..برヱنیヱاشد ヱ عمヱ مバصュヱ اヱمد ب کیکヱچ یبバد درヱازه  یヱ فشゅر دادュ که کم نیمゅش
عヱض شده بヱد..از  نمュیبベヱ مゅش بヱدュ خヱنه تゅزه ヱمدهیヱقت بヱدن یヤیمن بヱد ヱ منュ خ یطرز بベヱ زدن برا نیا اشتد

 یرفت تヱ عیلبخند زدュ کخ ゆ خヱدش اヱمد ヱ سر هیمنتظر عمヱ مバصュヱ دست تکヱن دادمヱ  یچشゅ یبرا شهیپشت ش
تمュゅ تنュ  ュیدیکه م یزیبردュ ازچ ゅطیح خلヱ ارュヱ به دا نیتゅ درヱازه رヱ بゅز کنه..بゅ بゅز شدن درヱازه مゅش ゅطیح

که همش اヱنجゅ  یقیااچ ینزاشته بヱد..جュ ゅیبچگ یاز خゅطره  یچ چیه*ر*ز*ه ه ی کهی..از خشュ بヱد اヱن زندیلرز
 ...دュیکشیم ینقゅش

ヱنヱ هュ جゅش  ュیبゅ مゅدرュ کゅشته بヱد ゅیکه خヱدヱ ュبچه هゅ  یرز ヱ بنヘشه ا ییدرست شده بヱد ヱ گا کیکヱچ یبゅز نیزم هی
نمکرد اヱن ارامش قبل ヱ  نیヱ بュヰ تヤق یحس چیه گهید ゅطیح نیداده بヱدن.ا ゅیヱ شمشゅد ヱ گل کゅمヤ کゅسیبه س



 یاヱمدュ..عمヱ مバصュヱ بゅنゅراحت نییپゅ یヱ نゅراحت تبرداشتヱ ュ بゅهمヱن بゅ ヰطیح دنیچشュ از کヱゅ شهینداشت..بゅزدن ش
 ヱکرد ュゅعینگヱヰ ش کشヱدیبه اغ ..ヱمن 

اゆ که گاشヱ خر ییدختر کヱچヱلヱ یشヰر دلش برا نیازا ییجゅی یمرد ریپ هی یگیزュ؟نمیعز یدخترュ؟چرا نبヱد یخヱب-
 شه؟یتنگ م کردیم

ヱ نیحرفش پ نیپشت بند اヱیشヱس مヱدیبゅچه پدرانه ه ヱ.دکه ازا ییヱچه مردانگدیرسیمرد به من م نیبヱ.ی ゅدکه ب ییهヱ
 مرد اسطヱرش بヱد.. نیا

ن م ینکنه ヱقت کردュی..همش فک میکه تنگ شده بヱد شمゅ بヱد ی.عمヱجヱن.شرمندュ.بخدا که دلュ برا تنゅヰکسنی+خヱب
مヱ ع ی.اــــــ勦نیکن ゅنتیجヱن خ یب یヱ به ب نیریبگ گهیزن د هی نیبر ییکه سربه سرتヱن بزارュ ازتنゅヰ سュین

 گヱشュ..آخـ... یمバصュヱヱヱヱ گヱشヱ ュاااا

 

 .نجゅستیا شهیجゅش هم یب یب سュیمバرفت ن یمنヱ تنゅヰ گزاشت منکه ب یب یبسヱزヱن..ب شی+پدسヱخته ازراه برس بد ات

ヱشمヱب گヱر کゅبヱل کرد دヱدی ヱنشیس یر 

 ヱ جゅش که گヱشمヱ نجゅت داد.. یب یبه قربゅن ب ی+ا

ヱخنده  عم ュヱصバند یمヤت یبヘگ ヱ کرد 

 بゅعث ازارت بشن. تヱننیفکر کنن م ゅنیبゅش دخترュ..شゅد بゅش.نزااطراف ینجヱریهم شهی+هم

 نیکه افتゅده رヱ..ヱاقゅバکه مرد بヱد ا یتゅ حس نکنュ اتゅヘق کردیکゅرهゅ م یヤی..داشتـ... خکردی..داشت امゅده مدادیم دیام داشت
 داریدارヱ درختゅ،گا.عمヱ مバصュヱ سرا ゅریヱ  قیرف یریپヱヱヤヰن زヱرخヱنه بヱد ヱ تヱ پ یکه تヱجヱヱن یمرد نیمرد.ا

 پدر بヱد... هی لمث ゆیعج ゅنتیدختره د یヱاسه  یبヱد ヱل ゅنتیعمゅرت د

 از عمヱ مバصュヱ فゅصヤه گرفتヱ ュ گヘتュ یکم

پسرتュ خヱنه  سゅدヱュامی خヱدت ヱردست 勦شدュیعرヱست م ヱمدュیヱگرنه م یپسرندار ヘهیممنヱن..ح یヤی+ممنヱن عمヱ..خ
 �بمヱنュ شتیمنュ بشュ دختر شمゅ پ ゅرهیبره سرュ حヱヱ ب دادュیراه نم

 نیانگゅر ا یکه دختراداشتن..ヱل ゅیبヱد به اسュ ح ییچ هی مゅیقد ゅی.ثゅنゅرهیخゅنュヱ حヱヱ ب یکردسرتヱیاヱا پسرュ غヤط م-
 دختر جヱن.. هکنیヱاسه تヱصدベ نم هیقض

ヱ به خنده انداخت.کم یپشتبند حرفش خنده ا ュا یسرداد که من ヱ ュدヱشده ب ュヱمد نیار ヱ نشیارامشヱ ازصدا.ュدヱیب 
ゅمد ب یخنده هヱنه اゅافس ュヱصバم ヱعم ヱ ندمنヤنیبヱتر ヱت منヰبゅب ヱ دヱکه شده بヱد..کم ری.شヱهش قرارداده بゅل ینگヱط 

لبュ  یکه جヱヤاヱمده بヱد خنده رヱ یبゅاヱن شکم دنشی.بゅددیسنجیانگゅر داشت عکس الバمل منヱ م ゅدیتゅ به خヱدش ب دیکش
 ..رヱکردュ به عمヱ مバصヱ ュヱ گヘتュزبヱدیزن نヘرت انگ نیداد.ヱاقゅバاا ュیشヱنیپ یاخュ رヱ هیجゅشヱ به 

 بゅا رュیببرュ..م نجゅیاثゅرخヱدمヱ ازا نیندارヱ ュ فقط اヱمدュ اخر یخヱنه کゅر نی+عمヱجヱن من تヱا

که دستمヱ  یجヱاゆ دادن بヰش ヱ ندادュ رفتュ سمت در عمゅرت ヱ بدヱن در نظر گرفتن افسゅنه اヱمدュ برュ تヱ ی ゅزهヱاج
 مヱضع خヱدش. یرفت تヱ عیسر یبرگشتュ سمتش که خヱدش ازترس دستشヱ شل کرد ヱل ی..جヱردیازپشت کش

 افتゅده؟ ی.اتゅヘقیヱرا اヱمد نی..ازュیعز یجゅن..حゅلت چطヱر نی+ساュ مゅه

 ヱ悲انی،ح匣،چゅپヱヤس匣،جゅندار匣تヱ بشر ییپررヱ یヤخی.کنュ�✂شیچیازکدュヱ جヰت ق نینゅمヱسゅشمゅبگ
ره بمن دستت بخヱ یبバد یدفバه  ی.درثゅنرュیاجゅزه بگ یقبヤش ازکس دیپدرュ بゅ یخヱنه  ュゅیاگربخヱاュ ب کنュیاヱافکرنم-

  ヘتهین یاتベゅヘ بد کنュینم نیتضم

ヱ سر ヱ ュنداد ヱشヰدادن ب ゆاヱعیفرصت ج ...ュارفتゅب ヱ هヤراه پ ヱ داخل ュاز رفت 



نه اヱرده سر خゅ ヱطیکه شر ح یینکردュ که همヱن با نیبه ا یاعصゅبュ مشتنج شده بヱد که تヱجヰ کهیزن نیازدست ا انقد
ر د ی رهیدستگ دنشیند ی.براヱゅردュیخヱدュ ن یبه رヱ یヱل دュیشنیقدمゅشヱ م یصدا سゅدュیدراتゅقヱ ュا ی.جゅヱヤنهیهュ اヱرده 
 یچرا قヤヘه.برگشتュ سمتش.اヱن پヱزخند گヱشه  نیا ینشد..لバنت ュبゅزنشد.دヱبゅره امتحゅن کردュ که بゅز یヱل دュیاتゅقمヱ کش

 .ュیازュ شد ییجمع کن بゅبゅ دشヱ تヱیヱری شین ヱثید格لبش رヱ مخュ بヱد

 در چراقヤヘه؟ نی+ا

 ュیگذاشت نی.بخゅطرهمی..تヱاュ که نبヱدشدیانبゅرهュ جゅنم یکه تュ ヱیداشت یاضゅف لیヱسゅ یسر هیارュヱ بゅش. زュیاヱه عز-
ヱیت .ヱت ベゅات 

 ؟卮کنュ متقゅرنت دヱنصف بزنュ ؟نゅمヱس格ゅیش نیگヘت؟داخه بزنュ شتکت کنュ پخش زم یاان چ نیا
 یتヱنیم یخヱاست یهرغヤط یندازیپس م یتヱله دار هیچヱن  یفکرکرد ییهرجゅ کهی..زننیغヤط کرد یヤی+شمゅخ

 ؟یخヱریم خヱادیدلت م یکه هرگ*ヱ*ه* یهست یک یکن خヱدتヱ..فکر کرد ؟جمعیبکن

 نگゅه به دヱر ヱ ヱر کرد ヱ بバدسرشヱخュ کردطرفمヱ گヘت: هی..سゅدیشد ヱ رヱبرヱن ヱا کュینزد کュی

 پدرتヱ.. هیخヱنه،زنه عقد نیخゅنュヱ ا-

ヱدشヱکش خ ゆادامه داد دیعق ヱ 

 .یزنیحرف مヘت م یدار یゅدی..مヱاظゆ حرف زدنت بゅش دختر جヱن..زستュین چکسュیه نیپس همچ-

 ؟凖厰بゅمن بヱد نیا

ت سم ュیهردヱ بゅهュ برگشت یداد یصヱرتش که بゅصدا یتمュヱ کردヱ ュ دستمヱ اヱردュ بゅا تゅ بزنュ تヱ نمヱیب ی فゅصヤه
 راه پヤه... هیヱرヱد

 ؟یکنیم یکゅرینجゅچیچه خبره؟؟تヱا نجゅیا-

ゅیبیپدر..م ی+به به اقュخت یکه قصر نゅن..کمک نیا یبرا نیسヱقتヱشバندار یزیچ یم ュن؟؟یاز匚ز نیاゅیمسخره بゅ هیچ 
 ....نجゅیاثゅر خヱدمュ ببرュ ازا نیبمヱنュ اヱمدュ اخر ヱمدュیدر اتベゅ من چرا قヤヘه نترس ن نیゅریدرم

 +البته اگه همخヱابتヱن اجゅزه بدن ヱ زبヱن درازشヱنヱ کヱتゅه کنن

 افسゅنه زن منه مゅدر برادرته. یگیヱ م یدیاヱن دهنت تゆゅ م یتヱ یبュヰヘ  چ ییهرجゅ یدختره -

ه ب نینه اヱن تヱله برادرمه تヱ ヱ اヱن زنتュ بر ینه پدرم دهیبمن رس یヤیفゅم هیازشمゅ فقط  ゅنتید یاقゅااا سゅیヱا سゅیヱا
 درک...

ن اخر م یگヱاخ گヱヱヱ..امゅبゅحرفゅ کهی.زنزدیداشت راجبش حرف م یدادن ヱقت تゅپیبه خر ت یانگゅر یگیرヱ م افسゅنه
 داパ کرد 

ゅیب تュゅ یزیچ ヱد که تヱب ュز مشت پدرゅب ュپ یبگ ヱ نشست ュرتヱرصヱゅبゅن ヱ تヰبゅب..ゆبه عق ュیرت شد ヱریبه تص  ュヱヤج
 خヘه شュ. نبゅریا خヱاستュینم ینبヱد مگه کュ خヱرده بヱدュ ازش ヱل دیبヱدュ..منヱ زد.هه بバ رهیخ

 ازت متنヘرュ متنヘررررر. یبه من زد ヘتヱیاヱن دست کث یهゅاان.به چه حق یمنヱ زد ی+به چه حق

ュゅاشکヱ دکه مヱختیریب ヱعث م یرゅب ヱ ュرتヱشدیص .ュقع حرف زدن هق هق کنヱم 

ازت دفゅع  ゅدیب رهیطرفتヱ بگ ゅدیکه ب ستین یشد رخヱابشیچندبゅر ز سیاヱن پسره که مュヱヤバ ن نبゅریا شدیچ-
 ش؟؟یヱゅردیکنه.ن

ュپ داشت ヱهل م شیحرفش ュدヱیخュت؟پسره؟زیم ی..چکردヘ؟ایگゆاヱمت م نی..انیرخヰهده که ه زدیداشت تゅنیب یچیخداش 
 تنヘر نبヱد.. یゅحتیجز دعヱا ヱ کヤکل  نیمنヱ کゅم



 جمع کن خヱدتヱ.. یبشュ شヱرشヱ دراヱرد زヱنیاヱ یبه هرکس سュی+من مثل افسゅنه ن

 +البته اگه همخヱابتヱن اجゅزه بدن ヱ زبヱن درازشヱنヱ کヱتゅه کنن

 افسゅنه زن منه مゅدر برادرته. یگیヱ م یدیاヱن دهنت تゆゅ م یتヱ یبュヰヘ  چ ییهرجゅ یدختره -

ه ب نینه اヱن تヱله برادرمه تヱ ヱ اヱن زنتュ بر ینه پدرم دهیبمن رس یヤیفゅم هیازشمゅ فقط  ゅنتید یゅااااق سゅیヱا سゅیヱا
 درک...

ن اخر م یگヱاخ گヱヱヱ..امゅبゅحرفゅ کهی.زنزدیداشت راجبش حرف م یدادن ヱقت تゅپیبه خر ت یانگゅر یگیرヱ م افسゅنه
 داパ کرد 

ゅیب تュゅ یزیچ ヱد که تヱب ュز مشت پدرゅب ュر یبگヱゅبゅن ヱ تヰبゅب..ゆبه عق ュپرت شد ヱ نشست ュرتヱیص ヱریبه تص  ュヱヤج
 خヘه شュ. نبゅریا خヱاستュینم ینبヱد مگه کュ خヱرده بヱدュ ازش ヱل دیبヱدュ..منヱ زد.هه بバ رهیخ

 ازت متنヘرュ متنヘررررر. یبه من زد ヘتヱیاヱن دست کث یهゅاان.به چه حق یمنヱ زد ی+به چه حق

ュゅاشکヱ دکه مヱختیریب ヱعث م یرゅب ヱ ュرتヱشدیص .ュقع حرف زدن هق هق کنヱم 

ازت دفゅع  ゅدیب رهیطرفتヱ بگ ゅدیکه ب ستین یشد رخヱابشیچندبゅر ز سیاヱن پسره که مュヱヤバ ن نبゅریا شدیچ-
 ش؟؟یヱゅردیکنه.ن

ュپ داشت ヱهل م شیحرفش ュدヱیخュت؟پسره؟زیم ی..چکردヘ؟ایگゆاヱمت م نی..انیرخヰهده که ه زدیداشت تゅنیب یچیخداش 
 تنヘر نبヱد.. یゅحتیجز دعヱا ヱ کヤکل  نیمنヱ کゅم

 جمع کن خヱدتヱ یبشュ شヱرشヱ دراヱرد زヱنیاヱ یبه هرکس سュی+من مثل افسゅنه ن

اヱن  یخヱدュ جمع شدュ.تヱ یلگد زد ゆ پュヱヤヰ که تヱ هی.یヱ اヱمد سمتュ فرصت نداد تゅ بヤندشュ حت ヱゅردیحرفュ طゅقت ن نیبゅا
چヱن مجゅل نداد ヱ کمربندشヱ ヱاکرد ヱ دヱر دستش  شدیزدュ.انگゅرارュヱ نم یヱ داد بヤند ヱゅردュیپヱヤヰمュ زد گه طゅقت ن یکی
که قヤبュ بヱد ریاヱن ز یقヤبュ سヱخت درست.ヱل یفرヱد اヱمد رヱ نュیس یقヘسه  یاヱل رヱکه زد رヱ یضربه  نی.اヱلچヱندیپ

 مرد نゅمرده به اصطاح پدر. نیヱ سست عنصر بヱدن ا یمحبت یاز ب سヱختیداشت م

������������ 
 (ゅنゅی)دا

ュلヱازا ゅیدمینبュبره.دختره  زاشت ゅヰه شق یتنヤک匣.نヱزب ュヰヘن匣.زゅلجب匣.دنده هی匣 
ヱ گゅزگرفته بゅشه بد  نیسゅعت..نکنه اヱنجゅدعヱاشヱن شده بゅشه؟نکنه اヱن زنه مゅه4کرد دヱسゅعتش شده  ریچراد اهヰヰヰه
 ヱ بخヱره... نیشده بゅشه بد مゅه ヱヰشیب نیمゅه

تュ گرف شヱیبゅرュ هزارュ گヱش یابゅد..برا نیبرュ ام دیدختره من اخر بゅ نیشدュ..ازدست ا ヱヱنهیخدا د یحゅمヤس ヱا شهینم نه
تヱ ュ گرف نیسヱ یراه شمゅره  ی.تゅヱرهیヱ رفتュ تゅامゅده شュ برュ دنبゅلش دلュ طゅقت نم ヱゅردュیفقط.طゅقت ن خヱردیکه بベヱ م

 匣�دهیحتمゅ مثل خرس گرفته کپ دهیجヱاゆ نم نュیا یلバنت

الヱ  یدرست گرفتュ اصن؟؟ع اره شمゅره خヱدشه.صدا یگرفتュ که هنヱز بベヱ نخヱرده جヱاゆ داد.ヱا نゅرヱیدل یشمゅره 
 بچسبヱنュ به گヱشヱ ュیگヘتنش بゅعث شد گヱش

 یدل یخヱدت ゅنゅی+جゅن دا 

 گهی.خヱدمュ دنسیسک رینخ-

 یانقد زヱد جヱاゆ بد ヱیگヱش ی+اخه سゅبقه نداشت

ュヱヤバچه شده  مゅد دست پヱب 



 یزنگ زد دュید کردュیゆ دادュ اصن داشتュ اهنگ گヱش ماصن کゅاات عع..حゅا که جヱا-

 ゅبゅشه بゅت نکن..بب هی+بゅه نیلحظه کゅنه پدر نیمヱاستیم شیرفته خヱبگ یسر هی خ ヱ داشتゅنجヱپرت که ا ヱ رهیخرت 
 سین داشیاز چゅヰر سゅعته که پ شتریاان ب ゅدیقراربヱد دヱسゅعته ب ゅرهیب

 بヤند کردヱ ュ گヘتュ دربست ヱ سヱار شدュ یتゅکس هی  یدستمヱ برا همزمゅن

 شیعバع خゆヱ زنگ بزن به گヱش-

ヱد خヱاゆ ب یزنگ زدュ انگゅر نュی.سヱدهیجヱاゆ نم یヱل شیبه گヱش زدュیزنگ م دیبゅ دヱنュیهゅ خヱدュ م شهیم تیچیتヱ  ی+دل
 جヱاゆ نداد.

 منュ کゅت کردュ قطع کردュ. دیヱسط حرف زدنمヱن خヱاب شیسゅعت پ هیاره -

 ..گـیم یدل نی+بب

 شد بュヰ بگヱ فバا. یدارュ خبر یپست خط دیببخش ییدا یヱا-

ヱ تق.قطع کرد格 
 شکرت ゅیヱ کヱفت.خدا ییدا یا

 زدینگران بヱدュ.دلュ شヱر م یヤیخ

ヱヤنه  یجヱه یخゅینیمゅیرس نュد پ دヱدهیزゅ کس ュردادゅفش ヱ زنگ ヱ ュداد زدن.از اسرس  یشد ュع کردヱنداد..شر ゆاヱج
به درヱازه ヱ  دュیکヱبیپشت در برداشتュ م یسنگ از کنゅر بゅغچه  هی..سュیتバدال نداشتヱ ュا یحت دیヤرزیتمュゅ تنュ م

 زدュیصدام

 .عمヱ مバصـ.ـــــュヱ.نی.تヱرヱخدا درヱ ヱاکنــــنی+مـــゅه

ض بغ دنュیعمヱ مバصュヱ که درヱ ヱاکرد ヱ بゅد دنیヱ منتظرشدュ که درヱ ヱاکنن بゅد دュیعقゆ کش ヱمدیکه م ییقدمゅ یبゅصدا
 شرヱع کردュ به داد زدن. نیمゅه نیمゅش دنیヱ بゅد ゅطیخヱدمヱ رسヱندュ به ح یچجヱر دینヰヘم گهیکرد د

 .جヱاゆ بده.ییکجゅ یخヱاهر نュیخداااا مゅه ی+ا

 عمヱ مバصュヱ اヱمد بヤندュ کرد.. نییامヱنュ ندادヱ افتゅدュ پゅ هیگر

ヱ ヱبرد ت ヱنه  یمنヱدشیداریسرا یخゅه دنی..بゅنیم ヱدراز کش یکه ر ヱب دهیتخت عم ュゅد شدت اشکヱشترشدیب. 

 دعヱات شده؟؟ یبゅک هینشکヤیچرا سرヱصヱرتت ا هیچه ヱعض نیا یقربヱنت بشه خヱاهر ییدا ی+ا

 خヱدشヱ پرت کرد تヱ بغヱ ュヤ بゅهق هق گヘت  ヱヰعی

 ..خヱنه.فقط منヱ ببر نیازا خヱاュینم یچیدヱرュ کن.ه یاشغゅل دヱن نیخراゆ شده ببر.ازا نی..تヱرヱخدا منヱ ازاゅنゅیمنヱببردا-

بزنュ که عمヱ  یچشمゅش بستس..اヱمدュ حرف دュیشヱنュ بヤندکردュ که د یسرشヱ ازرヱ خヱرهیان متヱجه شدュ تکヱن نم هی
 گヘت ختیریرヱبغل کرد ヱ همヱجヱر که اشکゅش م نیاヱمده بゅاسرュ.مゅه دュیمバصュヱ رヱ د

 ゅرمشیمنュ م رヱنیヱ ببر ب نیشده مゅش ヱヰشیدختر جヱن ضバف داره ب-

ュش رفتゅازح نیمヱطیゅ هゅمヱعم ュمنتظرشد ヱ ュرج کردゅیخヱرهیب نゅهゅنشست  نی..م ヱヤمد جヱدش اヱخ ヱ ندヱابヱپشت خ ヱ
 افتゅده یکه چه اتゅヘق دュیاز عمヱمバصュヱ هュ پرس مゅرستゅنیب هیتخت گゅز مردュ سمت 

 یصدا ی..ヱقتنヱیدヱستداشت مゅه یヤیخ ゅخゅنュヱیبゅزدر دیمحبت پدرヱنه ند یازبچگ سヱزهیدختر م نیا یجゅن دلュ برا ゅنゅیدا-
 یرسヱندュ به خヱنه ヱ پヤه هゅرヱ رفتュ بゅا..ازصحنه  یخヱدمヱ چجヱر دュیبست..نヰヘم خیخヱن تヱ تنュ  دュیヱ دادشヱ شن غیج

ت دس ریز دادیافتゅده داشت جヱن م رヱنیکه ازتنگ ب یمゅه هیمثل  نیمゅه کردュیم دنヱفرامヱشیرヱبرュヱ داشتュ نヘس کش
 ینبرد ییبヱ یخدا دستت بشکنه مردکه ازمردヱنگ ی..ارヱنیب دュیکش ヘشヱیپゅرسゅ.پゅرسゅرヱ کنゅر زدヱ ュ تن نح



 کرده بヱد. هینヘس نداشت ازبس گر چゅرهیب رمردیپ

بヤند  نیتヘヤن مゅه یصدادار شده بヱد.صدا گهید ュیاز عمヱ مバصュヱ ندارュ.. گر یخヱدمュ دست کم دュیخヱدュ که اヱمدュ د به
 بヱد تヘヤن ヱ ヱصل کردュ نیخヱدュ زنگ خヱرد..سヱ یپヱ ゅ قطع شد..پشت بندش گヱش ریشد اヱمدュ جヱاゆ بدュ که افتゅد ز

-ヱبیبدبخت شد ییدا یا،ュرهیゅنیشد چヱا،ュ هゅاعع مヱا نیزنه دراکヱ رد ارهヱخ ヱییییی 

ヱه سヰنی+اه ゅد یمحض رضヱش قهیخدا دゅب ュاد 

ヱتشخ نیس ュبد صیکه ازصدا ベゅヘیداد ات ゅده بゅت یلحن کم یافتヘنگران گ 

 حゅلش چطヱره؟؟ نیمゅه شدهیچ ゅنゅیدا-

 ...نـی.سヱمゅرستゅنیب مشیبریم ュی..دارسی+حゅلش خゆヱ ن

ヱ یگرュ برا ヱجرارゅدشمヱخ ヱ گرفت ュاز ヱن رヘヤت ュヱصバم ヱیگرفت.عم ヱر نیسバفت فیتヱ قرارشد ヱ یدیرس یکردュ 
 اヱرژانس.. ュیرヱ برد نیヱ مゅه ュیشد ゅدهیپ عیسر دュیکه رس مゅرستゅنیب ی.جゅヱヤنیب ュیزنگ بزن مゅرستゅنیب

ヱب عم ヱرارゅد پرستヱرفته ب ュヱصバرهیمゅ ..مدنヱر اゅبرانک ゅر بゅپرست ゅکه چندت ュدヱمنتظرب ヱ ュدヱزکرده بゅب ヱ ゆدرعق ュمن 

 اヱرژانس.. یگذاشت رヱ برانکゅر ヱ رفتن سمت ヱرヱد نヱیمゅه عیسر

 زد... نیاشゅره به مゅش هیسر پرستゅرا خヱاستュ برュ که عمヱ مバصュヱ جヱヤمヱ گرفت ヱ  پشت

 اヱرژانس.. یسمت ヱرヱد دュیک کردヱ ュ دヱヱ پゅر نیヱ به سرعت نヱر مゅش نیکردمヱ رفتュ سمت مゅش یپヱف

 کنュ.. کゅریچ دیدヱنستュ بゅ یسゅله شده بヱدュ نم ゅ 0ی 0 یبچه هゅ یشب

 صداュ زد یشخص یکه  ییجゅ یسمت  دュیدヱ یکجゅ برュ داشتュ م دیدヱنستュ بゅ یکه سردرگュ بヱدュ نم انقدر

 خゅااانュヱ؟؟ خゅاااانュヱ؟؟-

ュゅکه  سرج ュبرگشت ヱ ュقف شدヱد هیمت ヱر رゅیپرستュد ヱیدュسمتش..  د 

ゅم ب ュゅت نگヰا یب ヱر اان تゅن پرستヱنیکرد ا  ュلゅد.. یحヱت بゅفرشته نج 

ヱمゅدست ゅه ヱزゅر بヱید ..ュتヘگ ヱ ュل کردヘره قゅپرست 

 !!ن؟یکرد کゅرشیکヱش؟ چ نュیمゅه ی+خヱاهرュ کヱش؟ آبج

 گヘت: یلحن مヰربヱن یبゅ  ستیحゅلュ خゆヱ ن دیکه تゅزه فヰم پرستゅر

 تゅ کمکت کنュ؟! هیچ مゅرتヱنیب لیاسュ فゅم زュیعز-

 ゅنتی..دنی.....مゅهنی+مゅه

ヱ  نیکرد ヱ بバد بュヰ آدرس اتベゅ مゅه گゅهین زیم زیبرد ヱ چندتゅ چ ییجゅ یسرش ヱ تکヱن داد ヱ منヱ بゅ خヱدش به  پرستゅر
 گヘت: یگヘت ヱ بゅ دヱ دل

 ュゅ؟یمنュ بゅهゅت ب یخヱا یم-

  ی+نه سپゅس که کمکュ کرد

د ヱ تゅزه کنュ که در بゅز ش یمکث کردュ که نヘس کュی دュیر اتベゅ که رسکه پرستゅر گヘت رفتュ دュ د ییبه سمت جゅ عیسر
ゅر امدن ب یآقゅپرست ュنゅخ ヱ نヱヱنیدکتر جヱیا خیس رュدゅاست ب ستヱخ ュمヱصバم ヱدیکه عمゅ نیبヱن ر ヱره زدゅدیکه اشゅ .. 

کتر جゅن که د ヱفتュیکه بゅعث شده بヱد ب ستゅدュیヱحشتنゅک جヱヤش ا یحرکت خヤバ هیخヱاست به راهش ادامه بده که بゅ  دکتر
 ...سュیヱا زادیآدم یمゅنتヱمヱ تヱ مشتش گرفت ヱ منュ بバد اヱن تヱنستュ تゅバدلمヱ حヘظ کنヱ ュ سرجュゅ شب یجヱヤ دیزحمت کش



 دی+ببخش

 کرد گュゅین یتکヱن داد ヱ پرسش یسر

 زدヱ ュ گヘتュ نیゆ در اتベゅ مゅه یا اشゅره

 +چطヱره؟

 ابرヱشヱ داد بゅا ヱ گヘت یتکヱن داد ヱ  یسر ینゅراض

 ヱ.... دهیاش صدمه د هیکヤ ستیجゅلゆ نحゅلش اصا -

ゅصدا ب ヱ ریغ یترس ュتヘبل کنترل گゅق 

 ؟؟یヱ چ دهی+صدمه د

 داد ヱ گヘت یرヱ صヱرتشヱ برداشت ヱ سرشヱ تکヱن آرヱم نکیمظュヱヤ نگュゅ کرد ヱ ع دکتر

-ゅعمل بشه  دیب 

 زنه ینم گهیلحظه حس کردュ قヤبュ د ی

ヱدستم  ヱ ュبヤق ヱر ュهیگذاشت  ュتヘاه پر درد گ 

 ゅزヱمヱ گرفت ヱ گヘتب پرستゅر

ュ بヰت ヱصل کنュ یببرمت  ゅیب- ر⊥  س⌒

 ヱار گヘتュ دیکنゅر ヱ تヰد دュیبゅزヱمヱ از دستش کش عیسر یヤیخ

ュ زدュ  یبゅر نی..من آخرゅری+اسュ سヱزن ヱ آمپヱلヱ جヱヤ من ن ر⊥  سゅلュ بヱد ۱که س⌒

 بゅا انداخت ヱ رفت یچشمゅشヱ چرخヱند ヱ شヱنه ا پرستゅر

 لゆ گヘتュ ریبヰش انداختヱ ュ ز ینگゅه هی

 جヱن.. ی+محبتت تヱ گヱヤ دヱک

 سرفه اヱمد که نشゅن از بゅز گند زدنュ بヱد.. یحرف صدا نیا بバد

 دکتر ヱ نگゅه کردمヱ گヘتヤ ュکسیر یヤیخ

ゅرا هゅاسه کヱ+ی ゅش بヤریچ دیعمゅ؟ کュکن 

 رفت ヱ گヘت یچشュ غره ا دکتر

 ...گنیبヰتヱن م رشیپذ دیبر-

ヱتشکر سرم ヱ ュن دادヱه یتکゅم ベゅسمت ات ュرفت ヱ ュنیکرد  

 ..ستゅدュیا نیاتヱ ベゅ بゅز کردヱ ュ رفتュ کنゅر تخت مゅه در

 بゅا نیدر هر صヱرت مافه رヱ تゅ گردن مゅه یمن گرمュ بヱد ヱل ゅیدヱنュ اヱن سرد بヱد  یヱ تヱ دستュゅ گرفتュ..نم دستゅش
 ..دュیکش

ヱپ دستم ュر انگشتヱد ヱشゅهヱسمت م ュصدا چیبرد ゅب ヱ ュنه ا یدادヱیبچگ ュتヘگ 

 زد چاقت کرد ゅنتیヱ د یرفت ییヱ تنゅヰ یدر آヱرد یヱ گヱゅ بゅز یدادحرفمヱ گヱش ن یدی+خره قشنگュ د

 عمヱ مバصュヱ یاヱمد ヱ بバدュ صدا یسرفه ا یکرد ヱ صدا یاخم نیمゅه



 نیبゅهュ خゆヱ حرف بزن مゅرستゅنهیحداقل اان که رヱ تخت ب-

ヱه یمゅیمヱیچیپ شتریب نュد ュتヘگ ヱ 

 زنュ پس اشکゅل نداره ی+عمヱ من بゅهゅش دارュ حرف م

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر

 دیش یشمゅهゅ آدュ نم-

 ュ 匈勹یヱ گرنه که مゅ فرشته ا ュیشمゅ آدمゅ شد یقゅط دنی+بゅامヱنヱ چ

ヱخنده ر عم ュヱصバرج شد  یزیمゅخ ベゅاز ات ヱ ه یکردゅم ゆ هゅنینگ  ュزد ュاخ ゅب ヱ ュش جدا کردゅهヱاز م ヱدستم ヱ ュکرد
 ヱ گヘت نیمゅه یشヱنیرヱ پ

 مثヤه مگس بکشه تヱ رゅ  ヱنتیاヱنجゅ تゅ د یرفت یヱاسه چ ی+آخه ااパ رヱان

 بゅزュ اخュ کرد که بゅعث شد بگュ نیمゅه

 اهヰه یکن یزرت ヱ زرت اخュ م یه گهید یشد یا ヱانهید ری+الحمده زنج

 کنュ کゅریعمヱヤ چ یخدا کゅرا آخ

ゅحتم ゅنتید یآقゅ ゅدیب دیبゅ  !!بزنه نه؟ ゅامض卮  
 بゅا ヱ بゅ اخュ گヘتュ  دュیمゅنتヱمヱ کش ینゅیاست

 卮کنن  کゅریخヱان چ یم هیبق نュیبب زنュیخヱدュ امضゅ م رینخ
 که بヱد حゅا اヱضゅعش بدتر شد( ری)خヱد درگ

ヱیگیم دهینشن حرفتュر 卮 
 گرفتュ نヱیدر آヱردヱ ュ شمゅره سヱ بュیبゅ حرص از ج مヱیگヱش

 آدュ نشد  نیبヱقゅش تمュヱ شد امゅ سヱ یگヱش دهیکه جヱاゆ نم نュیا ゅیب

ュداد یقطع م داشت ゆاヱکه ج ュکرد 

ヰگرتیج ی+ال ヘس ュゅهヱلز کنه..تک تک اردک مヱ ヱ زヤدرست نشد دیج ヱت ゅیشد ام  

 حرفゅرヱ نداره که.. نیجヱاゆ ندادن ا رید ی.. حゅا ستゅیحゅلت خゆヱ ن ییدا-

 خヱرن یکرمゅدندヱنت سرمゅم ندهヱاسردهی+بب

 حسゆゅ  نیکه اعصゆゅ مバصゆゅ مゅش نینه مثل ا-

 +آرهه

 شد؟! یخゆ..چ-

 عمل بشه دیبゅ نی+مゅه

ヱن نیسゅد چند ثバه دیکش غیج ی هیبゅمد یبندر نیکه م ュゅهゅا شمゅنیزد..حヱریا شهیمن هم نیاگه فکر کن نیヱخبر  ینط
 ..دュیم

 !!!؟یکشیم غیخر ج یمヱش چرا شب ヱانهی+زهر اک پشت د

 نیمقدمه بچ ی یبد یخヱا یخبر م یدفバه گヘتュ  011مخ  یاخه ب-



 دادヱ ュ گヘتュ  نیکنゅر تخت مゅه ヱاریبه د هیتک

 کف دست... نヱヰی+ظゅهر ヱ بゅطن ع

ゅه غشیج یصدا بゅه بر مヱنیعا ヱ ヱر ュرفت ュبرهیمن.. 

 گヘتュ عیسر

 ...یخدا سバد مゅرستゅنیب ゅیپゅشヱ ب-

 ...دュیکش یقطع کردヱ ュ پヱف عیسر

 بヱد.. یヤیس یکردュ...گヱنه اش کبヱد شده بヱد ヱ سمت چپش جゅ نیبه صヱرت مゅه ینگゅه

 ヱ چشمゅمヱ بستュ... یدادュ به صندل هیتヱ چشゅمヱ پゅک کردヱ ュ سرمヱ تک اشک

ヱ(نی)س 

ゅارد اب بヱ هヤنیب یعجゅرستゅبه سمت پذ م ゆمثه اس ヱ ュرشیشد ...ュرفت 

ヱب دستمヱیکュم د ヱنیرヱزش  ゅه کردن... دنیمتر پر هیکه بدبختゅنگ ュنヱره داغヰترس به چ ゅب ヱ اヱه 

ゅب ュتヘترس گ 

 کヱ؟... نュیمゅه-

ゅره ا بゅکرد... یدست اش ヱبه ته راهر 

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ؟یشنゅسیمゅرヱ از کجゅ م نیمゅه-

 شد ヱ گヘت نهیبه س دست

 رヱ گرفتن... نتヱنینヘر اヱمدن سراパ مゅه 0تゅ اان -

 زنده؟ ゅیاعع؟...حゅا مرده اس -

 دستش کرد ヱ گヘت یبه پرヱنده تヱ ینگゅه

 ...شهیعمヤشヱن شرヱع م گهید قهیتゅ ده دق-

ゆل پر آゅح ゅب ヱ ュرت دادヱق ヱنیدهنمヱش ュتヘگ 

 پر پر شد... نتیکه سヱ ییکجゅ نننیکヱヱヱ...کجゅسس...مゅه-

 ヱ به سمت ته راهرヱ رفت... دیدستمヱ کش یبゅ کافگ پرستゅره

 که درヱ بゅز کرد ヱ پرتュ کرد تヱ اتヱ ...ベゅردュیدر م یبゅز یطヱر داشتュ کヤ نیهم

ヱدلمゅバد ت ゅا...بゅب ュردヱا ヱغر غر شرم ゅب ヱ ュظ کردヘدا یدل دنیح ヱن ییバبه م ヱسرم ュヱصバم ヱعم ヱن  یヱتک ュسا
...ュداد 

ヱه ینیسنگ جゅنگ ヱ ュتر رفتヱヤد...جヱاب یبヱخ ュدهیبه آد ヱیر ...ュتخت کرد 

ゅند نیه دمشید تヤیکش یبュد ヱヤج ヱدستم ヱی ...ュگذاشت ュدهن 

ュゅع کرد ر اشکヱشدت شر ゅختنیب... 

ゅهی ب ...ュند به سمت تختش رفتヤب ュقد 



بヱد...اヱنュ  ییبه صゅحゆ دست کردュ...دا یبヤندュ کرد...نگゅه یانداختュ امゅ دست شنیس ینشستヱ ュ خヱدمヱ رヱ کنゅرش
 ..کردیم هیداشت گر

ゅب ュتヘهق هق گ 

 ...یبه خゅطر فشゅر عصب دهید ゆیاش آس هیشده...من فکر کردュ فقط کヤ ینطヱریا یچرا نگヘت-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...نیبش ゅی...بدیببخش-

 نشヱندュ... یصندل یدستمヱ گرفت ヱ رヱ نゅیدل

 ...دادュیدلュ به پدرش فحش م یبヱدヱ ュ تヱ نیصヱرت مゅه رهیخ

 بکنه... یکゅر نیبゅهゅش همچ تヱنستیم چطヱر

 شヱنه اュ گذاشت ヱ گヘت یدستشヱ رヱ نゅیدل

-ヱنیس ヤش...کゅب ュヱم هیآر ゆヱنرشهیاش خヱطر ضربه ز یزی...فقط خゅدیکرده...به خゅ... 

 بヤند گヘتュ یجュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ صدا از

 بکنه... یکゅر نیچططططヱر دلش اヱمد بゅ بچه اش همچ-

ヱمゅدست ゅنヱدند ゅب ヱ ュیمشت کرد ヤدیک ュتヘشده گ 

 ...کنュیخヱدュ آدمشヱن م-

ヱسر عم ュヱصバت عیمヘگ ヱ ヱヤمد جヱا 

 که بゅ اヱن عجヱزه ازدヱاجککرده اصا به کل اخاقش فرベ کرده... ی...از مヱقバکنهی...بدتر تゅ مゅینه بゅبゅجゅن..نر-

ゅن یصدا بヤگرب ヱ هید ュتヘگ 

 رヱز انداختش؟ نیヱجヱدشヱ زد؟...به ا کهیخヱدش رヱ...ت یヱلヱ بچه  یゅبヱنیزن خ هیدد امصゆ بچش بヱد...به خゅطر -

 به شدت بゅز شد ヱ دヱتゅ پرستゅر ヱارد شدن... در

ゅاخم دنید ب ベゅمتشنج ات ヱج ヱ ゅهゅیم  ヱ ت یکیکردنヘگ ゅنヱاز ا 

 ...دهیخヱاب ضیبغل هュ مر یهゅ ...اتベゅمゅرستゅنهیب نجゅیلطゅヘ...ا نیآرュヱ بゅش-

 بغュヤ جمع کردュ... ینشستヱ ュ پゅهュゅ رヱ تヱ نیزم یتヱجه بヰشヱن رヱ یب

 ...رヱنیخヱدشヱن رفتن ب ュیزاریبヰشヱن محل نم دنید یヱقت

ベゅات ヱد.. یتヱت بヱسک 

ヱت عمヘگ ヱ ند شدヤش بゅاز ج ュヱصバم 

-ゅنیب دیاان بゅ عمل...هم ベゅیببرنش اتゅش نجゅمن ب نیب ゅنیتヱرمشゅ... 

 به جュヱヤ جヱاゆ دادュ... رهیمゅنتュヱ بردヱ ュ خ ゆیج یدستمヱ تュヤ ヱیزنگ مヱبゅ ی..بゅ صدارفت

 بヤه؟-

ゅگرفت دنیشن ب ュصداش بغض 

-ヤکیع ...ュسا ヱسریゅ ره؟ヱنگ چطヘج 



ゅدیبغض ز بゅ ュتヘگ 

 ؟ی...تヱ خヱبستیخゆヱ ن-

 شد ヱ بゅ ترس گヘت یجد صداش

 برات افتゅده؟ ی...اتゅヘقن؟یشده سヱ یچ-

ュگ بغض ゅهیرشکست...ب ュتヘگ 

 اتベゅ عمل... برنیدارن م نヱی...مゅهنیمゅه-

 بヤند گヘت یヱحشت زده تر شد ヱ بゅ صدا یصدا

 اان...؟ ییشده؟...کجゅ ید امصゆ مثه آدュ بگヱ چ-

 خヱنمヱن... کی...نزدمゅرستゅنیب-

 ヱ لحن هヱلش اヱمد دنشیدヱ یصدا

 ...ュیゅیخゆ...اان مゅهゅ هュ م ヤهیخ-

 ..ュی...خヱدمヱن هستنیゅیچرا ب-

 ...مراقゆ خヱدت بゅش..ュゅیاان م نی...همنینزن سヱحرف -

 کردュ... هیبヤند گر یپュゅ گذاشتヱ ュ بゅ صدا یرヱ قطع کرد...سرمヱ رヱ تヘヤن

 یاتベゅヘ برا نیمن بヱدن...اان که ا یسه نヘر خヱاهرا نینداشتュ...ا ی...من که خヱاهرュیヱابسته بヱد گهیشدت به همد به
 ...دنیقヤبュ رヱ دارن فشゅر م کنュیافتゅده احسゅس م نیمゅه

 بゅبゅش...از اヱن زن کثゅفط بゅبゅش... یرحم یب نヰمهیا از

 تخت ヱارد شد ヱ بバدش چند تゅ پرستゅر ヱ عمヱ... هیگذشت ヱ در بゅز شد...اヱل  قهیدق چند

 گذاشتن ヱ مافه رヱ درست کردن.. نیرヱ کنゅر تخت مゅه تخت

ゅل یب بゅیح ...ュند شدヤب ュゅاز ج 

 ...سゅدュیکردヱ ュ جヱヤش ヱا شتریسرعتمヱ ب رفتیم نیکه به سمت اتベゅ مゅه یدکتر دنیヱ بゅ د رفتュ رヱنیاتベゅ ب از

 بゅ تバجゆ بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه

 شده خゅنュヱ؟ یچ-

ヱد انشگتمヰاریتヱد ヱヤیج ュتヘگ ヱ ュن دادヱرتش تکヱص 

 ...رヱنیب یرینم مゅرستゅنیب نیزنده از ا ゅدیب نیسر مゅه ییاگه با-

ゅطیاحت بゅ تヘگ 

 ...ュیریرヱ بگ یزیخヱنر یجヱヤ دینداره عمヤشヱن..فقط بゅ یخゅنュヱ...کゅر خゅص نیارュヱ بゅش-

 گヘتュ یآرヱم یヱ بゅ صدا ختیاشکュ ر دヱبゅره

 ...رヱنیب ゅرشیسゅلュ ب کنュیخヱاهش م-

 از سر راهرヱ اヱمد... یبヤند فرد یبگه که صدا یزیزد ヱ خヱاست چ یآرامشبخش لبخند

ュد برگشت ゅن سمت...بヱید دنیبه اヱکゅ مゅس ヱریゅ مゅک ヱت نیゅس ヱریゅ ن مヱه به سمتمヤعج ゅمدنیکه بヱ ب ュゅشد... رشتیاشک 



 گヘت یخشن یبゅ صدا نی...کゅمدنینヘس نヘس زنヱن زヱدتر رس نیヱ کゅم ゅکヱید

 کجゅست؟-

 به اتベゅ کردュ... یا اشゅره

 کنゅرュ زد ヱ ヱارد شد... عیسر

 به دکتر کرد ヱ بゅ تバجゆ گヘت ینگゅه ゅکヱید

 ؟یینجゅیا ヘتیش ...امرヱز؟یکنیم کゅریچ نجゅیتヱ ا-

رヱ  گهیهمد یヱ دکتر چطヱر ゅکヱیヱ شرヱع کردن حرف زدن ヱ متヱجه نشدュ د سゅدنیکنゅرヱ ュا عیسر ゅریヱ سゅت ゅریسゅم
 ...شنゅسنیم

 تند تند گヘت ゅریسゅت

 کヱ؟ نゅی...دلن؟یشده سヱ یچ-

 به اتベゅ اشゅره کردヱ ュ بゅزュ هュヤ داد ヱ رفت تヱ... دヱبゅره

ゅرگیب بゅم یچゅریبه سゅ  که ュه کردゅهینگバدش... کدفヱبه خ ュندヱچسب ュمحک ヱ انداخت ュنه اヱر شヱد ヱدستش 

ュゅبه س دست ュندヱچسب ヱب نهیر ヱ هیصدا گر یاش ...ュکرد 

ヱم دستش ュبه کمر ュヱچ دیکشیار ヱتینم یزیヘگ... 

ヱسرش ゅت نییپヘگ ヱ ردヱا 

 ヱاست افتゅده... یاتベゅヘ بد ゅی...ی...فکر کردュ تصゅدف کردکردュ؟یداشتュ سکته م یدヱنیم-

ゅهق ب ュتヘهق گ 

 اتベゅ عمل؟ یبره تヱ دیبゅ نیبدتر که مゅه نیاتベゅヘ از ا-

ュت محکヘگ ヱ ュگرفتت 

 ..ی...تヱ سゅلمیمن تヱ مヰم یاان برا-

 کردュ به خヱدュ مسヤط بشュ... یمヱندヱ ュ سバ سゅکت

ゅیصدا ب ゅییچرخ ヱمد سر یکه از تヱا ベゅر کش عیاتゅیدیکنュ ندヱمنتظر م ヱیュ... 

 اヱمد... رヱنیب نیمゅه تخت

 کنゅرュ راه افتゅدن به سمت اتベゅ عمل... ییヱ دا یدل

 دکتر گشتュ امゅ نبヱد... دنبゅل

 گヘتュ نیارュヱ به مゅه کردュیطヱر که حرکت م همヱن

 ...کشتمتیخヱدュ م یゅین رヱنیب نجゅیزنده از ا-

 ...از تخت جدا شدヱ ュ در بسته شد...دیبゅزュヱ رヱ گرفت ヱ کش یدست

ゅد که رس بヱنب ュاسヱح...ュه کردゅنگ ュヱヤبه در بسته شده ج ゆجバیدیتュ.. 

ュدست که د برگشت ゆحゅیسمت صヱکゅ د ヱیرュن ی...لبخند بدヱیج ュتヘگ ヱ ュزد 

 ؟یخヱب-



ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ؟یتヱ چ-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュقه کردヤح ュه ヱت 

 ...شهیヱ بゅبゅشヱ کتک بزنュ حゅلュ خゆヱ م رヱنیب ゅدیسゅلュ ب نیاگه مゅه-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 ؟یدار کゅریبゅ بゅبゅش چ-

 اخمゅشヱ کرد تヱ هヱ ュ گヘت ヱヰی

 نکنه؟-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

-ゅسヱ دهヱشیرفته بヤ م ヱبرヱش رゅبゅزن ب ゅجمع کنه...ب ヱمشهیر ュش هゅبゅدی...بゅ ن مヱاشヱدع ュه ゅش ا شهیبゅبゅبا نیب ヱر 
 ...ゅرهیسرش در م

ヱشゅصدا دست ゅب ヱ ند کنترل شده ا یمشت کردヤت یبヘگ 

 پسست فطرت... یا-

 ヱ به سمت مゅ اヱمدن... دنیداده بヱدن از جゅ پر هیتک ヱاریکه به د ゅریヱ سゅم نیکゅم

 ...رفتیم یرヱ به کبヱد شヱنییچヰره هر سه تゅ دュیرヱ فヰم ゅنیجر یヱقت

 شده گヘت دیکヤ یبゅ دندヱنゅ نیکゅم

 ...ゅرュیحゅلشヱ جゅ ب رュیمن م-

ゆعق ヱبه سرعت د ヱ دیگرد کرد... 

 دنبゅلش رفت امゅ مヱفق نشد... ゅریسゅم

 ...خヱندیمختヤف م یهュ دعゅ هゅ یヱ نゅراحت بゅشه خヱابش برده بヱد ヱ دل یکه عصب شهیمثل هم ゅیدا

 ...ュینداشت یヤیکدュヱ م چیه یبرگشت...ヱل یخヱراک کیپاست هیبゅ  ゅریسゅت

 اتベゅ... هیسمت  دنیگذشت که در به شدت بゅز شد ヱ دヱتゅ پرستゅر دヱ یسゅعت ュین

ゅب ゅعمل رفتن... یهدستگ ベゅبه سمت ات ヱ برگشتن 

ゅب ゅیقدم ュتヘحشت گヱ ヱ ترس ゅب ヱ ュن رفتヱل به سمتشヱ ヱ شل 

 شششده؟ یچ گュیشده؟...م یچ-

 بヤندتر گヘتュ یبゅ صدا یبゅزュヱ رヱ گرفت ヱل یدست

 اヱمده؟ نیسر مゅه ییچه با نید امصبゅ بگ-

 گヘت یاز پرستゅرا بゅ کافگ یکی

 ...ュیکنیبヰش شヱک ヱارد م ュیدچゅر شヱک شده...دار ゅدیز یزیبه خゅطر خヱنر مゅریب-

ュゅهゅپ ヱر ヱ نیزم یشل شد ...ュدゅافت 

ゅتヱکرد... د ュندヤب ヱ گرفت ヱمゅهヱزゅدست ب 



ュیکه د برگشتヱکゅ مゅس ヱریゅ د ヱیرュد.. 

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュمشت کرد 

 نه؟... مヱنه؟؟مگهیسゅلュ م نیمゅه-

 رفت... یدヱتゅ دستゅمヱ گرفت ヱ به سمت صندل یبゅ نゅراحت ゅریسゅم

ヱلヱ ر دلゅکن ュیشد ...ュر دادゅفش ュر شرヱد ュمحک ヱمゅدست ヱ 

 بخヱابه... تヱنستیم تیمヱقバ نیکه تヱ ا ییخヱردュ به حゅل دا حسرت

 حس کردュ که رヱبرュヱ نشسته... ゅرヱیسゅم حضヱر

ヱمゅن چشمゅعصب ゅب ヱ ュز کردゅبه دل تیب ヱیر ュتヘگ 

 ...شهیماعصゆゅ من نرヱ...حゅل اヱن خゆヱ  ینکن...رヱ هیگر یانقدر الک-

 بヱدュ... دهیبヱد...منュ ترس دهیمن ارュヱ گرفت...ترس یبゅ صدا یدل

 ...دیمچ دستمヱ گرفت ヱ کش ゅریسゅم

 که سヘت منヱ گرفت... ヱفتゅدュیتヱヤ تヱヤ خヱردヱ ュ داشتュ م یヱل سゅدュیشدヱ ュا بヤند

 ヱ گヘتュ سゅدュیکرد حرکت کردن که بゅ تمュゅ زヱرヱ ュا شرヱع

 ...رヱنیب ゅدیسゅلュ م نیجゅ بمヱنュ...مゅه نیهم دی...بュゅゅیجゅ نم چیمن ه-

ゅت یلحن آرامش بخش بヘگ 

 ...ュینیبش ゅطیتヱ ح کュی ュیبر ゅی...برヱنیب ゅدیسゅلュ م نیکه مゅه ュیدヱنیهمه م-

 اش زدヱ ュ گヘتュ نهیبه س یدستゅمヱ مشت کردヱ ュ ضربه ا دヱبゅره

 ..ュゅی...ی..ュ..نمゅی...نمュゅی...نمュゅیجゅ نم چیمنヱ خر نکن...گヘتュ ه-

ヱس یر ュゅچشم ヱ ュدゅش افتゅهیدستゅرفت... ی 

ゅترس یصدا ب ヱ ندヤل دهیبヱ...زد ュیصدا ...ュبد ゆاヱکه ج ュن نداشتヱج 

 کرد ヱ گヘت شتریچشمュゅ سرعتشヱ ب دنیبゅ د ゅریاز چشمゅمヱ بゅز کردュ...سゅم یشدنュ تヱ هヱا رヱ حس کردュ...کم مヤバق

-ヱنیسヱب نی...سヱش...؟یخゅب ュヱار... 

 ...ستین ゅدュی یزیچ گهید ندفバهیهュ افتゅد...ヱ ا یچشمュゅ رヱ دヱبゅره

********* 

 (ゅری)سゅم

ヱنیس ヱر ヱق یرゅبه سمت ات ヱکردم ゅبه ج ゅج ュゅیدست ...ュد رفتヱن داده بヱر نشゅکه پرست 

ュヱار ヱیر ...ュرش نشستゅکن ヱ ندمشヱابヱتخت خ 

 رヱش بヱد... یゅدیچقدر براش سخته....فشゅر ز دヱنستュیم

 ...رヱنیヱ بバد از کゅرش رفت بسرヱ ュارد شد  هیبゅ  پرستゅر

گヱنه هゅش مヱنده  یبゅد کرده بヱد...رد اشک رヱ هیشده بヱد ヱ چشمゅش به خゅطر گر دیکردュ...صヱرتش سヘ نگゅهش
 بヱد...



 کردヱ ュ به سゅعت نگゅه کردュ... یپヱف

 نداده بヱد... یبヰمヱن خبر یکس چیه یسゅعت از عمل گذشته بヱد ヱل کی

 انداختュ...چヰره اش آرュヱ آرュヱ بヱد...بدヱن استرس... نیبه سヱ ینگゅه

 ...دュیزدヱ ュ پتヱ رヱ رヱش کش یکیکヱچ لبخند

 چشمゅشヱ بゅز کرد... ヱاشیتکヱن خヱرد ヱ  یکم

ゅن دنید بゅد از چند ثバب ヱ شد ゆجバش متゅیاشک هیمن چشم... 

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

مュヱ ت نی...بخヱاゆ تゅ استین ینگران یسرشه...پس جゅ ی...اان دکتر ヱ پرستゅر بゅایدヱنیخヱدت م زهیقطرش بر هی-
 بشه...

ゅت یخش دار یصدا بヘگ 

 بچه هゅ...اヱنجゅ استرسュ کمتره... شیپ ュیبر-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 ...رュیگیبخヱاゆ...خヱدュ خبر هゅرヱ برات م ریبگ گュیم-

 گヘت تند

 ...نیسヱر-

ヱمゅچشم ヱیر ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュه 

 استراحت کن......تヱ فقط دュیاان بヰش خبر م-

ヱراحت سرشゅن ゅدراز کش یب ュヱآر ヱ ن دادヱدیتک... 

 رヱ گرفتュ..در دسترس نبヱد... نیاتベゅ ببرヱن رفتヱ ュ شمゅره سヱر از

 بゅا انداختヱ ヱ ュارد اتベゅ شدュ... یا شヱنه

ヱد نیس ゅر دنیبヱت یمن فヘگ ヱ نشست 

 شد؟ یهنヱز؟...چ یچرا نرفت-

ゅطرفش... یدست ュکرد ュخ ヱسرم ヱ ュگرفت ヱمشت شده اش ر 

ゅب ゅمゅیچش ュتヘگ ヱ ュکرد...لبخند زد ュهゅسرخ نگ 

جゅ استراحت  نیشد..تヱ هュ هم یچ نュیبب رュی...اان هュ مستیدر دسترس ن نیارュヱ بゅش دختر خゆヱ...اヱمدュ بگュ سヱر-
 کن...

ヱمゅت دستヘگ ヱ ر دادゅفش 

 ...ゅیتヱرヱخدا زヱد ب یبゅشه بゅشه...ヱل-

ヱسرم ...ュگرد کرد ゆعق ヱ ュن دادヱتک 

 در خゅرج شدヱ ュ به سمت اتベゅ عمل راه افتゅدュ... از

 بچه هゅ ابرヱهュゅ افتゅد بゅا... یخゅل یجゅ دنیبゅ د دュیرس یヱقت



 از پرستゅر هゅ رفتヱ ュ گヘتュ یکیبه سمت  یفヱر

 شد؟... یکه اان تヱ اتベゅ عمل بヱد چ یمゅریب نیخゅنュヱ...ا دیببخش-

ヱراحت سرشゅن ゅب ヱ ن دادヱت یتکヘگ 

 ...نیکゅراشヱن رヱ انجュゅ بد نیبر نیتヱنیمتゅسゅヘنه فヱت شدن...اانュ بردنشヱن سردخヱنه...م-

ュゅخیم سرج ...ュدヱشده ب 

 کنュ؟ کゅرینداشت...من چ امکゅن

ヱدستم ヱبه د یت ヱ ュکرد ヱفر ュゅهヱاریمヱ هیتک ...ュزد 

ヱسمヘآه ب ن ゅنیبヱر رヱچط...ュشل شد ヱ ュیداد ヱ؟ب نیبه سュگ 

..سرمヱ تکヱن دادヱ ュ ارュヱ شدی..مطمئنゅ خゆヱ مکردیبヱد...اگه بゅبゅش اヱن کゅر رヱ نم یافتゅدュ...دختر خヱب نیمゅه ゅدی به
...ュند شدヤب 

ヱاریبه د دستمヱ ...ュحرکت کرد ヱ ュگرفت 

 بگュ که حゅلش خراゆ نشه... نیچطヱر به سヱ دヱنستュینم

 ...اヱن رفته...خヱردیتکヱن نم یجヱر چیه یاصヤ یبゅز هュ مバن گヘتュیم ی...هرجヱرشدینم

ヱヤیج ヱس ベゅا نیاتヱیュدゅس عم سヘر نゅچند ب ヱیکش قیュد... 

 در رヱ بゅز کردヱ ヱ ュارد شدュ... هیاز چند ثゅن بバد

ヱد نیس ヱیرュنزد د ュヱش گذاشته...ارヱر ヱسرش ヱ قه کردهヤش حヱر زانヱد ヱشゅدست ゅتヱکشیکه د  ヱ شد ュヰجヱکه مت ュشد
 ヱ کنゅرش نشستュ... رヱنیبصゅف نشست...نヘسمヱ محکュ دادュ  عیسر

ュヱزゅت بヘگ ヱ گرفت ュمحک ヱر 

 شش؟یپ ュیبر ュیتヱنی..مگه؟یشد؟...خヱبه د ی..چゅر؟یسゅم-

 تحمل کنュ... شヱینゅراحت تヱنュیبヰش بگュ خدا...نم ینگゅهش کردュ...چطヱر رهیخ

 لرزヱن گヘت یبゅزュヱ رヱ محکュ تکヱن داد ヱ بゅ صدا دヱبゅره

 ...رュیمی...دارュ مگهی...تヱرヱخدا بگヱ دゅر؟یسゅم-

 محکュ بغヤش کردヱ ュ ارュヱ دュ گヱشش گヘتュ کدفバهی

 رفت... نیمゅه-

ゅسر نیسنگ ب ュنه اヱپر عیشدن ش ゅیاز جュدد ゅدنی...ب ヱشیکه ب نیسヱヰ عیشده سر ..ュبه سمت در رفت ヱ ندمشヱابヱخ 

 ...(رヱانی کرد سکته بچه..匣خبر رسヱندنت نیخゅک بر سرت بゅ ا ی)ا

ゅصدا هی دنید ب ゅر بゅیپرست ...ュبرگشت ベゅبه سمت ات ヱ ュند صداش زدヤب 

ュنヱا ヱبه سمت س ヱ ارد شدヱ رفت... نیپشت سر من 

 گヘت قهیکرد ヱ بバد از چند دق چکش

 شد؟...حゅلش خゆヱ شده بヱد که... ینطヱریکه ا نیبヰش گヘت یچ-

ヱسرم ゅنییپ ュتヘگ ヱ ュانداخت 



 دヱستش فヱت کرد...-

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 بヱدن؟ مゅرستゅنیب نیتヱ هم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...ゅنتید نیمゅه-

 پرヱنده هゅشヱ در اヱرد ヱ شرヱع کرد گشتن... ヱヰینگゅهュ کرد ヱ  متヘکر

 اヱرد ヱ بゅ تバجゆ نگゅهュ کرد... رヱنیپرヱنده رヱ ب هی کدفバهی

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 شده؟ یچ-

 رヱ بゅا اヱرد ヱ تヱ هヱا تکヱن داد ヱ گヘت پرヱنده

 که زندس... نیا-

ゅیصدا ب ュتヘند گヤب 

 ....زنده اسسس؟ییییییییییچچچچچچچچچچ-

ヱت دヘترس گ ゅب ヱ رفت ゆعق ュقد 

 ...هیکヱゅریر ی...بヤバه زنده اس...تヱنیکنیم نیヱااا...چرا همچ-

ュاخ ヤصدا یظیغ ゅب ヱ ュند یکردヤیب ュتヘگ 

 سردخヱنه اس... یگヘت که مرده...تヱ یاヱن پرستゅر لバنت-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

ان...چند  یکヱゅریر یحゅلشヱن خヱبه...تゅ ヱنتیخゅنュヱ د یعمل نゅمヱفق بヱد...فヱت کردن..ヱل یکیدヱ تゅ عمل بヱد...اヱن -
 ..نیهュ دنبゅل شمゅ بヱدن اگه خゅنヱاده اش هست ینヘر

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 ...نجゅیا ゅنیب نیبگ نشヱنیدیبゅشه ممنヱن...اگه د-

ヱرفت ب سرش ヱ ن دادヱنیتکヱر... 

ヱیصندل یر ヱببا یت ヱر رゅن پرستヱفقط اگه ا...ュندヱچسب ュبه سر ヱر ュゅدست ヱ ュغش کرد ベゅیتュسط  نی...همچنヱ از
 ゆچس ゅکه ب ュه اش کنヘنه... کینصヱبچسب ヱدشヱنه خヱنت ュسه ه ヱد 

ゅز شدن در س بゅدل خیب...ュنشست ュゅیسر جゅدا ن ヱیゅنゅ که د ヱیرュیاخم د  ュاستヱخ ゅت...ュن رفتヱبه سرعت به سمتش ヱ ュکرد
 بگュ... یزیچ

 بسته بشه... یرفت بゅا ヱ مثه فشنگ از کنゅر من رد شدن که بゅعث شد چشمュゅ لحظه ا شヱنییهر دヱتゅ غیج

ヱسمヘصدا ن ゅنیمثل غرش ب ییبヱر د رヘن ヱن که دヱسمتش ュبرگرد ュاستヱخ ヱ ュر گهیداد ベختنیمثه بر ...ヱت 

ゅید دنید بヱکゅ تゅس ヱریゅ بدبخت ゅب...ュگرفت ヱن رヱشヱヤج ヱ ュز کردゅب ヱمゅیدست  ュتヘگ 

 ..چه خヱشگュヤ...گゅی..منヱ ننینگران اヱن نش گهیشمゅهゅ د-



 کرد ヱ گヘت یاخم ゅکヱید

 شد؟ ینجヱریچرا ا نی...سヱنュیبکش کنゅر ب-

ュمن  ヱ ュکرد ュهیاخ ュتヘحرص گ ゅب...ュرفت ヱヤج ュقد 

 به خヱدュ مربヱطه...-

ヱشヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...گهی...خゆ بنゅل چش شده د؟یچ یバنی-

 شدヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

-ゅدیچرا ب ヱسش دار؟یبش نینگران سヱ؟ی....د 

 خند گヘت شیبه کمرヱ ュ بゅ ن دیمحکュ کヱب ゅریسゅت

-...ゅبゅب ヱبر 

 اخュ کرد ヱ گヘت ゅکヱید

 ...مヱヤバمه دヱسش دارュ...یگیم هیچرت ヱ پرتゅ چ نیا-

ゅچ ت ュاستヱت یزیخヘگ ヱ ردヱا اゅب ヱدستش ュبگ 

 ...کتریخヱاهر کヱچ هیالبته به عنヱان -

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...کنュیم فیبراتヱن تバر نیهمتヱن جمع بش نیゅیب-

 ...ュیسゅدیヱا نیتخت سヱ کنゅر

هュ که اشکش به  نゅیشد از خنده...دل نیهمヱن اヱل پخش زم ゅریکردュ...سゅت فیرヱ براشヱن تバر ゅنیکردヱ ュ جر یپヱف
 راه...

 حرفュゅ تمュヱ شد گヘتュ نکهی...بバد از ادادنیبゅ اخュ به حرفュゅ گヱش م یヱل ゅنゅیヱ دا ゅکヱید

 چطヱرع؟ نیحゅل مゅه-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یشヱنه ا ゅنゅیدا

 بخش... ゅدیبند اヱمده...فردا م شیزیخヱنر-

ヱسرم ヱبه سمت س ヱ ュن دادヱکه صدا نیتک ュید یبرگشتヱکゅ ند شدヤب 

 نخヱرده بゅشه... نヱیمゅه یکه داشت بゅبゅ ی...بゅ اヱن حゅل عصبدارهیبر نم شヱی...گヱشن؟یخبر دار نیاز کゅم یراست-

 دندヱنゅشヱ بュヰ فشゅر داد ヱ گヘت نゅیدل

 �اش کنヰヰه کهیت کهیبخヱرررتش...بゅ دندヱنゅش ت-
 انداخت ヱ گヘت نゅیدستゅشヱ دヱر شヱنه دل ゅریسゅت

 بخرュ حゅلت بヰتر بشه... ヱهیبرات آبم ュیبر ゅیجゅن...ب یارュヱ بゅش دل-

 شدュ... نیسヱ رهیزدヱ ュ دヱبゅره خ ゅریعゅشق شدن سゅت نیبه ا یتکخند

 مゅ بゅ تバجゆ گヘتن دنیگذشته بヱد که در اتベゅ بゅز شد ヱ دヱتゅ پرستゅر ヱارد شدن بゅ د یا قهیدق ده



 ...ュ؟یتヱ؟...چرا مゅ متヱجه نشد نیاヱمد یشمゅ ک-

 زد ヱ گヘت ヱاریبه د هیتک ゅکヱید

 تゅ آدュ... ۱...اヱنュ ュیゅیب ヱاریکه از تヱ د ュیستی...ヱ گرنه رヱح نگهینبヱده د حتمゅ حヱاستヱن-

 کف کرده بヱد بゅ عشヱه گヘت ゅکヱیژست د دنیکه بゅ د پرستゅره

- ゅه...حتمヱヱزارسی هیاヱبر فی ヱن رヱشゅدست ゅجه نشدن... دنیرد شده بچه هヱمت ヱ 

ゅبه ا ب ゆجバنیت ...ュه کردゅش نگゅتنヘپرت گ ヱ چرت 

 رヱ گرفت ヱ صゅفش کرد...بバدュ بゅ حرص رヱ به پرستゅرا گヘت ゅکヱیحرص دست دبゅ  ゅنゅیدا ヱヰی

 بゅشه؟... مゅریحヱاستヱن به ب شهی...مرヱنیب ュیریحゅا مゅ م-

 دヱبゅره حゅل عصゆ گرفت ヱ گヘت یدل

 �شششدهヰه ヱヰشیعمه اته...اヱن فقط ب مゅریب-
 انداخت ヱ گヘت یدستشヱ دヱر شヱنه دل ゅریسゅت

 بکششش قققیارュヱ بゅش...نヘس عم-

ゅب ュتヘخنده گ 

 ...ュیبر نیゅیب-

 رヱ گرفت ヱ رヱ به پرستゅره بゅ حرص گヘت ゅکヱیبゅ حرص دست د ゅنゅیدا

 匯...شمゅ به کゅرت برسرヱヱヱنیب ュیمゅاا رفت-
 بゅز دست از عشヱه اヱمدن برنداشت ヱ مقنバه اش رヱ عقゆ تر داد ヱ گヘت پرستゅره

 匐کنュیکゅرヱ م نیهم نیاگه شمゅ اجゅزه بد-
 گヘتュ عیخヱاست حمヤه کنه که سر نゅیدل ندفバهیا

 گヰヰهید رヱنیب نیبر-

 ..�سیتنュ ن یزینگゅه سر تゅ پゅ بュヰ کرد که حس کردュ چ هی...پرستゅر جヘヤه سゅدュیکردヱ ュ خヱدヱ ュا رヱنشヱنیزヱر ب به
ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュاسش رفتヱ 

 ...زارュیبشه راحتتヱن نم شیزیحヱاستヱن به کゅرتヱن بゅشه خゅنュヱ...اگه چ-

ゆر آヱق ヱسردهنش ヱ عیت داد ヱس ュت نیسرヘگ ヱ ردヱدر ا ヱر 

 ..ゅدیبヱヰش م گهید قهیسرمش تمュヱ شد..چند دق-

ヱسرم ヱسمت س ュبرگشت ヱ ュن دادヱرتش رنگ پرنیتکヱز دهی...ص ヱ دヱد... ریبヱش سرخ شده بゅچشم 

 گشتュヤ ...ュیبردヱ ュ دنبゅل مヱبゅ بュیج یکردヱ ュ دستمヱ تヱ یپヱف

ゅدنشید ب ヱک بر سر زیم یرゅر تخت خゅیکن ゅبヱم ヱ ュکرد ュدヱر خゅلینث ...ュبرداشت ヱر 

 ..سیرヱ گرفتュ که دヱبゅره نヱشت در دسترس ن نیسヱر شمゅره

 بچه... نیکجゅس ا سی...مュヱヤバ نپヱヱヱف



ゅب ゅردنヱن خヱیتک ヱد... نیسゅش افتヰب ュهゅنگ 

 گヘت یاز چشمゅشヱ بゅز کرد ヱ بゅ خヱابゅلヱدگ یکی

 بュヰ.. یدی...آゆ میییدل-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュزد ュبه کمر 

 تヱنه؟یدل هیمن کجュゅ شب-

 حヱاس گヘت یب

 ..گیخゆ بゅبゅ لنگ دراز تヱ بده د-

 ヱاسュ رفت ヱ گヘت یبゅز نگゅهش کردュ که چپ چپ شینشست...بゅ ن عیسゅکت شد ヱ سر ヱヰی

 ...اヱنュ تヱ اتベゅ من....یکنیم کゅریچ نجゅیتヱ ا-

 اتゅقヱ بゅ چشمュゅ گذرヱندヱ ュ گヘتュ دヱر

 ...مゅرستゅنهی...مゅل بستゅیاتベゅ تヱ هュ ن نیاュヱヱ...همچ-

ゅب ت ュنیاسゅرستゅا مヱ ند شدヤب ュردヱا ヱدیرゅکه گرفتمش... شدیم نیکه داشت پخش زم س 

ヱیر ...ュهش کردゅنگ ヱ ندمشヱتخت نش 

 ....هیگر ریبヤند زد ز یصヱرتش نشست ヱ بゅصدا یهゅش خュ شد ヱ دستش رヱ شヱنه

 جヱヤش خュ شدヱ ュ گヘتュ عیسر

-ヱه کن بب؟یکنیم هی...چرا گرن؟یسゅنگ ヱی...منュن... 

 ヱس(نی匣) 
ゅه هیگر بゅم...ュهش کردゅنگ ヱ ュردヱا اゅب ヱتر یکی...نیسرمヰمردش مرد... نیاز بゅن پدر نヱطر اゅبه خ...ュゅستヱد 

ゅیصدا ب ュتヘند گヤب 

 اヱن پست فطرت رヱ... کشمشیخヱدュ م یدستゅ نی...بゅ همکشمشیم-

ヱشゅت دستヘگ ヱ ردヱبا ا 

 افتゅده... یاتゅヘق هی...گュیم یج نی...گヱش کن ببنیسヱ سゅیヱا-

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅترس نگ 

 卻شده یچ گهید-
 زد ヱ گヘت یکیکヱچ لبخند

 ...ゅدیتゅ بヱヰش ب هیکヱゅریتヱ ر نیمゅه یمرده بヱده...ヱل گهید مゅریب هیزنده اس...اヱن پرستゅره اشتبゅه کرده بヱد... نیمゅه-

ゅب ュتヘک گヱش 

 ...اررره؟؟یکنیخرュ م ی...دار؟یگیدرパヱ که نم-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک ュمحک 

 بヰت نشヱنت بدュ ...ュیبر ゅی...برینه خ-



 اュ رヱ اعصゅبュ بヱد... جهیبヤند شدヱ ュ بゅزヱشヱ گرفتュ...سرگ عیسر

ゅب ب ュنیاخヱد ر ヱر ゅکه بچه ه ュیرفتュد... 

 بدヱ بدヱ سمتュ اヱمد ヱ محکュ بغュヤ کرد... نゅیدل

ヱسرم ヱیر ュتヘگ ヱ ュنه اش گذاشتヱش 

 زنده اس؟...اره؟-

 ...ゅی..زنده اس...غش غشヱ شد.زュیاره عز-

ヱچ سرم ュاستヱخ ヱ ュیزیجدا کرد ヱکه ت ュش  یبگヱر د هیآغヘم گهینヰش فヱاز ب...ュدゅیافتュهییدا د... 

ュمد دستヱکه صداش در ا ュر کمرش انداختヱد ヱر 

 ...کنهیヱاسه من غش م یدختره خر...زرت-

ヱصداش ゅت نییپヘگ ヱ ردヱا 

 بヰت خヱش گذشته... یゅدیالبته ز-

ゅب بヱیمشت به کمرش کュت دヘکه گ 

 تヱ اヱن ذاتت دختر... یا-

ュヱیخند ارュید یکه صدا دヱکゅ شن ヱیرュد... 

 ...نュیخندتヱ بب گهیبゅر د هی خヱاستیدلュ م-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ؟یبر ییجゅ یخヱایمگه م-

 تゅ ته بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 �薬دستشヱیی 勦آررره...-

ュدバلن رفت... بゅبه سمت ته س ヱ شد ヱر ヱ پشت 

 خنده... ریبゅ صدا زدن ز ゅریヱ سゅم ゅریسゅت

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュن رفتヱاسشヱ 

 ...نیمゅه شیپ نیمنヱ ببر ュیزهر انゅر...بر -

ヱヤدست دل ج ュحرکت کرد یتر از من حرکت کردن...من ュه ゅب ヱ ュگرفت ヱیرュ... 

 ...شهیاز پشت ش...اヱنュ نمشیزヱر اجゅزه دادن چند لحظه ب به

 ヱ دستمヱ رヱش گذاشتュ... سゅدュیヱا شهیش پشت

ゅه دنید بゅنیم バضヱ نヱا ヱر تیتゅنه شردع کردن بヱنه دヱد ュゅدنیاشک... 

ヱدستم ヱشهیش یر ュتヘگ ヱ ュمشت کرد 

-ヱه یقゅش مゅنیبゅب ヱابشヱبده... دی...ج 

 ゅه ヱصل بヱد...دستگ هیزده بヱد ヱ به  رヱنیشکمش ب یلヱله هュ از تヱ هیدهنش بヱد ヱ  یلヱله تヱ هی



 بヱد ヱ بゅعث آرامش بヱد... یقヤبش عゅد ضربゅن

ゅبه سمت ب ب ヱ ュدゅر راه افتゅمدن پرستヱنیاヱر ...ュرفت 

 ...زدنینヘر جمع شدن ヱ تند تند حرف م هیکه دヱر  دュیهゅ رヱ د بچه

 ...دュیرヱ د نیرفتュ که کゅم جヱヤتر

ヱت شتریب سرعتمゅر سゅکن ヱ ュریکردゅ اヱیュدゅسュتヘتند تند گ... 

 ...ینکرده بゅش یزیشد؟..کتکت زد؟..خヱنر یچ-

ゅب ヱیابر ゅنバبه م ヱکرد که سرم ュهゅا رفته نگゅهیچ یب ...ュن دادヱتک 

 به خヱدش کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 ازش کتک بخヱرュ؟ تヱنュیم کلیه نیبه نظرت بゅ ا-

ヱمゅن انگشت ゅب ヱ ュندヱچسب ュنه ا شیبه هゅز احمقゅیب ュتヘگ 

-ゅش ュتヘه...گヰヰヰکرد دیاخ ヱت سنش رゅکتکت بزنه... ی...گذاشتیمراع 

ュاخ ヤت یظیغヘگ ヱ کرد 

تヱ اتベゅ عمヤه رنگش شد مثه گچ...منヱ بگヱ فکر کردヱ ュاسه  نیمゅه دیفヰم یغヤط کرده منヱ بزنه...حゅلشヱ جゅ اヱردヱ...ュقت-
 نداره... یبده؟...به من ربط خヱادیم یگヘت:خرجش رヱ ک یفヱر یبچه اش نگران شده...ヱل

ュゅمرد نیاز ا دستゅنیا یهمه ن ゅنヱدند ゅیمرد مشت شد...ب ヤدیک ュتヘشده گ 

 ...یخدا لバنتش کنه...مرت-

 ..ゅرهیسゅت دュیدهنمヱ گرفت ヱ از صداش فヰم یدست

 بゅشه ازت بزرگتره.. یحرف بد نزن...هرچ-

 ヱ گヘتュ دュیکش قیبرداشت نヘس عم یکردュ تゅ دستشヱ برداره...ヱقت یا اشゅره

 دهنュ نذار... یヱقت دستتヱ رヱ چیه گهید-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 چرا؟-

 ヱسط ヱ گヘت دیمثه "پ.ن" پر یدل

 ...ترسهیمثه هゅپヱ از خヘه شدن م رایز-

 دادュ... هیتک ヱاریبه د نهیکردヱ ュ دست به س یشیا

 گヘت نیکゅم ヱヰی

 ؟یدید نヱیمゅه ی...اان تヱ رفتنュیبب سゅیヱا-

 همشヱن برگشتن سمت من... ヱヰی

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

-ゆد؟ جیبه من چه ه خヱن نبヱاستヱح ュヱکد匣 
 گヘت تیبゅ جد نیکゅم



 شد؟ یخゆ حゅا حヱاسمヱن هست...چ ヤهیخ-

 گヘتュ تی...بゅ مظヱヤمسゅدュیヱ صゅف ヱا دュیترس تشیجد از

 ...ゅدیهュ بヱヰش م یبヱد...به زヱد یلヱله بヰش ヱصل بヱد...ضربゅنش هュ عゅد-

 گヘتュ عیبゅ گヘتن "خヱبه" بヤند شد ヱ خヱاست بره که سر نیکゅم

 ...زهیچ گュیم-

 سمتュ...تند تند گヘتュ برگشت

 ه؟یبゅبゅت نظゅم ゅی..ن؟یدار ینظゅم لیفゅم-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 ...چطヱر؟هی..عمュヱ نظゅم؟یدヱنیتヱ از کجゅ م-

 لゆ گヘتュ ریز

 برادر... دュیاز اخاベ سگت فヰم-

ゅت بゅریخنده سゅ غره ا ュسر یچش ヱ ュش رفتヰم عیبゅبه ک ヱنیر ュتヘگ 

 ...یبゅش یخゅنヱاده نظゅم هیتヱ  دیبヱد...گヘتュ شゅ ゅیمثه نظゅم تتیاخه جد-

 بヤند تر شد که گヘتゅ ュریسゅت خنده

 ...شتヱیزهヰヰヰر مゅر...ببند ن-

 سゅکت شد... عیسر دیگرخ بدبخت

 گヘتュ یکردヱ ュ رヱ به دل یشیا

 گل خندانتヱ بردار ببر... نیا ゅیب-

 اヱمد ヱ گヘت ゅریبゅز به سمت سゅت شیبゅ ن یدل

 گヤヤヤل مننن... ュیبر ゅیب-

ゅفهیق دنید بゅ ز ュخنده... ریاش پر صدا زد 

 ...دنیخندیم ی...مثه چゅکヱیヱ د ییヱ امゅ دا دیهュ ارュヱ خند ゅریسゅم

 ...دیدخنیپر صدا تر م ییدا شدیسゅکت م ゅکヱید ی...ヱقتشدیسゅکت ن ییدا دیخندیم ゅکヱیبヱد...تゅ د یهゅشヱنュ الک خنده

ュنヱجد ا ゅق تیب ヱفهیゅ ...ヱلゅاخم 

ヱاریبه د دستمヱ ز ュزد ヱ ュندヱخنده... ریچسب 

 برگشتن سمتヱ ュ بゅ تバجゆ نگゅهュ کردن.. شヱنییدヱتゅ هر

 گヘتュ دهیبر دهیافتゅدヱ ュ بر یصندل یرゅ ヱدیخنده ز از

 ...دنゅتヱنュیفقط عゅشق اヱن بゅ اخュ خند یバنیمردュ خدا.. یヱااا-

 گヘت عیسر یبゅز شد که دل شヱنییهر دヱتゅ شین

 یرتیتヱ غ یخندان رل زدュ رヱ یسゅت نیبゅ ا ی...فکر کردیدنゅشヱنی...عゅشق بゅ اخュ خندنطヱریعババه...که ا-
 ...چند رヱزه بゅهゅت کゅت نکردュ؟...کゅااات...نュیبب سゅی...اصن ヱاشュ؟ینم



ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

ه خゅل هュ ک هیشببع خر نゅبゅلغ یکیخر نゅبゅلغه...اヱن هیشب شヱنیکی...ゅدیدヱتゅ خヱشュ ب نیا ゅفهیبخヱرュ از ق یپ یمن...پ-
 داره...

 ...کردیبゅ اخュ نگゅهュ م نهیبゅز هュ همヱن طヱر دست به س یدل

 بゅز کردヱ ュ بゅ چشمک گヘتュ شمヱین

 ...یژヱヱヱن..اخمゅتヱ بخヱرュ گヱگヱل-

ヱشゅکرد... اخم ュهゅنگ ゆجバت ゅب ヱ ز کردゅب 

 خنده... ریزدن ز هیبق

ュدمヱدل خ...ュد از لحنヱگرفته ب ュیخنده ا  ュاشیهヱ اشیヱ ینヱز کر ششゅمثه هب ヱ ایدヱ زد ز ゅخنده... ریه 

 دعヱا کردن... سゅدیپرستゅر رد شد ヱ ヱا هیمゅ  ゅدیخنده ز یصدا از

ュهゅجمع کرد م ヱن رヱطمゅبس ヱ یبندュ رفت ヱیュ ح ヱطیتゅ... 

 افتゅدヱ ュ بヤند شدュ... یزیچ هی ゅدی ヱヰیکه  ュیشد نیدرخت پخش زم هی ریز

ヱم رゅنیبه ک ュتヘگ 

 ؟یزد ینطヱریرヱ ا ゅنتی...اヱن دگゅیعゅقヱ...مゅرヱ ن-

 ...دュیجュヱヤ کヱب نیچرخ زدヱ ュ بゅ مشت به فرد درヱغ هیجヱヤ... دュیپゅمヱ بゅا اヱردヱ ュ کヱب هی

 ...کردیکه پヱکر نگゅهュ م نیبرگشتュ سمت کゅم بバد

ヱمゅهヱابر ...ュهش کردゅمنتظر نگ ヱ ュا انداختゅب ベヱذ ゅب 

ュヱج آر ヱدست ت ヱیゆ فゅژشت پ ゅچند قدم یب ヱ مدヱا ヱヤیجュ اヱدیゅس... 

 ヱاکنش نشヱن دادヱ ュ سرمヱ خュ کردュ عقゆ... عیصヱرتュ رد کرد که سر یاヱرد بゅا ヱ از جヱヤ عیپゅشヱ سر هی

ゅگذاشت زم ت ヱشゅسر نیپ ヱ د شدنヱل ゅشدن.. عیبچه هゅپ 

 مバرヱفゅش زد ヱ بヤند صداュ کرد... غیاز اヱن ج یدل

ュبرگشت ュتヘگ ヱ سمتش 

 کن... قュیتشヱ نیزدن بش غیبه جゅ ج-

ゅتヱد ゅنشصتش  یانگشت ゅب ヱ اゅرد بヱا ヱت شیرヘز گゅب 

 (یمヱفق بゅش-....)بجنگگگگگگگینییییتیفゅااا-

ゅشین ب  ヱسمتش ュز برگشتゅظ هیبバیتュ ュتヘگ ヱ ュه کردゅتヱک 

 شششヱمゅاا... یفدا-

ュم برگشتゅنیسمت ک ュتヘگ ヱ ュع گرفتゅلت دفゅح ヱ 

 ش؟یزد ینطヱرینゅمヱس ا-

ュنヱت اヘگ ヱ لت گرفتゅح 

 ..ュیکنیم یاان بゅ قゅنヱن بゅز ی...ヱلزدュیدュ دستュ اヱمد م ینه بヱゅ...اヱنヱ هرچ-



ヱسرم ...ュع کردヱشر ヱ ュن دادヱتک 

 ...کردیدفع م زدュیم یضربه ا هر

 بゅ حرص گヘت ییچمنゅ که دا یرュ ヱیسر هر دヱتゅ خسته افتゅد اخر

-ヱک بر سرت سゅه نکردنیخヤی...چرا حم... 

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 بヱد... یبゅز هی گهیحゅا ヱل کن د-

 به سゅعت کردヱ ュ گヘتュ ینگゅه

 بヱヰش اヱمده بゅشه... دی...شゅگهیبゅا د ュیبر-

 از جゅشヱن بヤند شدن... ヱヰی همه

 کردヱ ュ جヱヤتر حرکت کردュ... یشیا

 رفتュ مゅرستゅنیخヱدュ آヱازخヱن به سمت سゅختمヱن ب ヱاسه

اخه چرا من رヱ هヱاااュ...تヰرررانヱ دヱست دارヰヰ  ュهیچه حس ヱ حゅل نیحゅااا دستゅت تヱ دستゅااュ نگゅهュ تヱ نگゅااات...ا-
 ...یکششیهヱاشヱ تヱ نヘس م نکهی...ایفقط براااا

ュاستヱکه دست خ ュم یادامه بدゅسمتش که س ュرد...برگشتヱخ ュنه اヱریبه شゅ د ヱیرュمدヱت ی...هヘکه گ ュکرد 

- ヱیکشف نشده ا دهیپد هیت ゅنیآهنگ ب هی...حتمヱبده... ر 

ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 ...یشیم مヱنیاهنگ بدュ به اسュ کゅاات نکن پش هی خヱاュیاررره...م یヱااا-

ゅت بヘخنده گ 

 نゅ؟یبه دل یکن ュیتقد یخヱایم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...کنهیم یآشت دهیگヱش م نヱیهر ヱقت کゅت کنه ا گهیاااارررره...د-

ゅت بヘخنده گ 

 ...گهینشنュヱ د شヱیخرヱس یچه خゆヱ شد کゅت کردュ صدا گهیヱ م شعیتر م دヱاریاヱنヱ گヱش بده ام-

ゅا بヱ یحرصュدゅس ュتヘگ ヱ 

 ...هیخヱدت خرヱس یصدا-

ゅر بヘب حیتヱک ヱمゅکرد که پ ュهゅینگュنیزم د ュتヘگ ヱ 

 ...هییییهュ صداش خرヱس ゅکヱیاصن زن د-

 بゅ هュ بゅا رفت ییヱ ذベヱ دا ゅکヱید اعتراض

 :ゅکヱید

 نییییدار کゅریددد امصبゅ بゅ زن من چ-

 :ییدا



 票勠...یآبججج یدار کیا-

 رفتュ... مゅرستゅنیزدヱ ュ به سمت ب شヱنییヱاسه هر دヱتゅ یچشمک

 (ゅنゅی)دا 

 勳勸اュ خر ذベヱヱヱヱヱヱ  یا

 شد؟؟؟؟ یچ نیدید یヱااااااا

ヱیسュت صدا زنه د نヘیگヱکゅ سヱهیخرヰヰヰ 匏匏 

 勠勠داره  ゆیع ゅکヱیکه زنه د گュیمن درست م نیدید

ヱヱننه  یی勠 یخر شبی منュ ش کヰبه دادن  کیکه بゅشヱن ヱ匏 
 از درد کمش مچゅله شد.. ゅفュیآرュヱ بュヰ زد که فقط من ق یییییخヤバ یییییضربه خヤバ ی یکی

ゅسمت طرف که د ب ュبرگشت ュیاخヱکゅ د ヱیرュد.. 

 برات رفバش کنュ هゅاا؟ مゅرستゅنیتヱ ب کنهی+کجゅت درد م

 اヱن پرستゅره شیپ رュینه تヱ زحمت نکش..اان م-

ش کنمゅااااااااا اخ  بزنュ ش∠ت∠ک⌒

ヱヱشه برゅب+ 

 رفت.. رشیکردヱ ュ اヱنュ به سمت پذ یبゅ اخュ نگゅش م نهیبه س دست

ヱヤره ا جゅن پرستヱدیاゅست  ヱن ی ゅد بバب ヱ من کرد ゆ هゅع کرد حرف  شینگヱشر ヱ رهゅن پرستヱکرد سمت ا ヱشヱز رゅب
 زدن..

لحظه ゆ لحظه پヱکر تر  ゅکヱید نیرفت ヱ همچن یبゅ خヱدش ヱر م یداد ヱ ه یحゅلت م رییتغ قهیهュ هر چند دق پرستゅره
 شدیم

 محکュ رفتュ سمتشヱن.. یزدュ بゅا ヱ بゅ قدュ هゅ نゅمヱیآست

 دست از عر زدنش برداشت ヱ نگュゅ کرد ヱ گヘت قهیشدヱ ュ نگゅه ゆ پرستゅره کردヱ ュ اヱنュ بバد چند دق کشヱنینزد

 نگゅ داره؟؟؟؟-

 ヱ گヘتュزدヱ ュ ابرヱمヱ دادュ بゅا یلبخند

 匆داره  صゅヘخر دنی+د
 شیپ ゅヱکیکه دبگه یزینگゅ نゅراحت بヰش انداخت ヱ بバد منヱ نگゅه کرد ヱ خヱاست چ یخنده ک پرستゅر  رید زبヤند ز ゅکヱید

 کردヱ گヘت یدست

 شمゅ سヱت بزن-

 اヱنجゅ بヱد.. نیمゅه ک یکヱゅریسمت ر ュیヱ بゅ هュ رفت دیدست منヱ کش بバد

 ヱ گヘتュ ュیهمه نگゅشヱن ゆ دستゅمヱن افتゅد ک همزمゅن دستゅمヱنヱ ヱل کرد ュیبچه هゅ شد کینزد

 نゅاااای+خヘه..دهن اヱن مغزاتヱنヱ ببند

 گヘت ゅکヱیکردن ヱ بバد دゆ مننگゅه یهゅ  بچه



 ...عمرااااااゅدایم خヱشュنیک من از ا نیفکر نکن نیاصا ゆ ا-

 ヱاریخヱرد دکه دیگヘتن عمرا چرخ بバد

 飭飭کردュ از خنده  یاヱن ヱسط عرعر م نیمنヱ دار یバنی اخ

 飭飭رفتュ  یکردヱ ュ سجده ヱ رکヱع م یمشرヱ ベ مغرゆ م نュیゆ قل مゅه یヱ ه نیبヱدュ رヱ زم نشسته

 ヱسط خندش گヘت یسゅت

 飭飭هヱااااا  نیا یدیداداش ر-

ヱشゅن م دستヱنش ヱ دヱز کرده بゅب ュدادیاز ه  

 کرد ヱ گヘت یاخم ゅکヱید

ه∠  نیببند-  فکヱ..کرمゅ دندヱنتヱن سگ لرزه زدن د⌒

ヱヤبه د ج ュره کردゅاش ヱ ュگرفت ヱیدهنمヱکゅ حرف م ヱدر نم ی ュاز شدت خنده صدا ゅام ュمدیزدヱ.. 

ヱدل نیس ゆ ヱر ヱ کرد ュヰب ゅت ینگヘگ 

 ヤ 飭نتیرفت رヱ سゅ نیبゅز ا-
 ヱ گヘت  دیخند یدل

 ヱヱヱヱヱ飭ش آره -
 ...نیدهن همه رヱ الヤخصヱص منヱ بست چند تゅ پرستゅر ヱ دکتر اヱمدن ヱ رفتュ تヱ اتベゅ مゅه ゅکヱید نکهیا بバد

 لبخند ヱارد شد.. یکه در بゅز شد ヱ دکتر بュ  ゅیکرد یヱ بゅ استرس نگゅه ゆ در م ュیدر شد کینزد عیسر هممヱن

 رゆ ヱ دکتر گヘت ゅکヱیبバد د مヱیکرد یپヱف یهممヱن  اヱل

 شد؟حゅلش چطヱره؟ یرادان چ-

 گヘت رادان

 ゆ بخش ュیدیانتقゅلش م ュیعائمش بヰتر شده دار-

 گヘت یکه کゅم ュیرヱ بغل کرد گهیヱ همد ュیزد یاز خヱشحゅل غیج ی نیヱ سヱ یヱ دل من

 چخه چتヱنه بゅبゅااا-

 گヘت ゅریرفت ヱ رゆ ヱ سゅت نیゆ کゅم یچشュ غره ا یدل

 کゅاات-

 گヘت نینگゅه کرد ヱ بバد رゆ ヱ کゅم نیゆ سヱ یبゅ بدبخت ゅریسゅت

-ヰن  یالヱ۱همه اュراخ بشن بخندヱت سゅپک 

 عゅشقヱنه زدن.. یヱ شرヱع کرد حرفゅ یرفت سمت دل ゅریسゅت

 انداختمヱ بバد گヘتュ نینگゅه ゆ سヱ ی

 گヱشت رد شداااا خی+خطر از ب

ヱت نیسヘدکتر گ ゆ ヱر ヱ ن دادヱتک ヱسرش 



 مゅ؟! یآبج نیا شهیمرخص م یدکتر ک یآقゅ دیببخش-

 متヘکر گヘت دکتر

 یゆ زヱد-

مゅنکنゅ قدュ برداشت ヱ بゅ  یژست خゅص ヱ شب یヱ بゅ  دیهمヱن لحظه دست دکترヱ کش ゅکヱیدکترヱ نگゅه کردュ که د پヱکر
 جヱن رفت.. یدک

 دکترヱ بゅخヱدش بヱد.. یرتگヱاخ ز پسره

ヱر ュتヘپسرا گ ゆ 

 شه؟؟؟؟یم شی+ک

 پヱکر نگュゅ کرد ヱ گヘت نیکゅم

 سر کヱچه داره هیک بقゅل شヱیشمیک-

ュپ زد ゆنیヱیشュ ュتヘگ ヱ 

 !شه؟یم یسمヱゅر هی+نヰه داداچ دکتر ک

 متヘکر گヘت ゅریسゅم

 گهیآهゅاااا..دヱستشه د-

ヱت نیسヘکر گヘمت 

 بゅبゅ نیدヱست دکتر داره؟ آفر ゅکヱید-

ュمن ヱس ゆ رهゅد اشバب ヱ ヱپشت دستم ュدل نیزد ヱی ュتヘگ ヱ ュکرد 

ゅستヱن ی+د ヱیمنゅگ ゅستヱن ید ゅنヱیاゅر ییییی..هگゅزگヱر 

ヱت نیسヘگ ヱ ュヤزد پس ک 

 بچヰه یک اان مバتゅد شده بヱد ュیاگه مゅهゅ نبヱد-

 مバتゅد بشه ゆ من چه ゅکヱی+زن د

 نヘر اヱمد یداد  یصدا

 زنه بدبخت منننننن چゅرهیب-

 نگゆ ゅ بچه هゅکردヱ ュ گヘتュ ی

 +چ حヱاسش ゆ زنش هست

 گヘت یکゅم

 رヱ خゅنヱمش گهیداره د رتیغ-

 گヘت نیرゆ ヱ کゅم یاعصبゅن یک سゅت یزد ゆ بゅزヱ سゅت یدل

 دヱزュ یدل ヱ رヱدتヱ بュヰ م نجゅیدفバه کゅت کنه هم نیا-

 دهیکش یمدت کュ چ نیتヱ ا نیبب اخخخخ

ヱت نیسヘگ 



 یتヱن یداداش تحمل کن تヱ م یسゅت-

انجュゅ دادن ヱ مゅهュ مثヤه جヱجه پشت  شیヱ ヱاسه جゅبه جゅ نیヱ همヱن لحظه اヱن چندتゅ پرستゅر کゅر مゅه دیکش یپヱف یسゅت
 ...ュیسر مゅدرشヱن راه افتゅد

 داخل اتュ ..ベゅیヱ مゅهュ بゅ اجゅزشヱن رفت رヱنیانجュゅ دادن اヱمدن از اتベゅ ب نヱیمゅه یکゅرا نکهیا بバد

ゅدخترا ه م ゅت م یسه تゅسゅیکرد یابراز احسュ هゅم ゆه نیゅم ヱاب یب نیヱر خヱバد.. دهیشヱب 

 ..ゅدیヱ منتظر که بヱヰش ب ュیسرش سکヱت کرده بヱد بゅا

 غیج یصدا ヱヰینبヱد که  چکسیه یحヱاسュ پ دادュیفحش م یکیゆ  یکردヱ ュ ه ینゅخنゅمヱ پゅک م یحرص اک رヱ از
 بゅعث شد از جュゅ بپرヱ ュ دستュ بره تヱ چشمュ.. نゅیدل

 چشمュ یمゅمゅنュ کヱر شدュ..ا ییا

 اヱمد یکیخش دار  یصدا ヱヰیکردュ ک  یدادヱ ュ بپر بپر م یچشممヱ مゅسゅژ م یه

ュ کرد که.. ヱヱنهید نیبゅز ا-  ر∠

 کرد.. یکردュ که چشمゅش بゅز بヱد ヱ داشت نگュゅ م نیکゆヱ شدュ سرجヱ ュゅ نگゅه به مゅه خیم ヱヰی

 زدヱ ュ گヘتュ یヘیخヘ غیج

 匏�هヱヱヱ هヱヱヱ  شدی زنده 匏 ی+ヱا هゅ هゅ هゅاااااا

 اخュ کرد ヱ گヘت نیمゅه

 مگه مرده بヱدュ؟!-

 نه عشقュ رهیبم ゅکヱی+زنه د

 ヱ دکتر اヱمدن داخل.. ゅکヱیخヱرد ヱ د یلحظه ゆ در تقه ا همヱن

 ارュヱ گヘتュ یヤیخ

 شهیظゅهر م ヱヰی ゅدیاسュ زنش م مヱنهیجنه م نی+ا

 گヘت یکردヱ بゅ خヱشحゅل نیヱ دکترュ نگゅه ゆ مゅه ستゅدیمشکヱک نگュゅ کرد ヱ کنゅرュ ا ゅکヱیکه د دنیهゅ خند بچه

-ゅاستゅت بヤه سرعت عمゅشゅم ュنゅخ 

 ヱ گヘت دیخند ゅکヱید

 اره ヱاا از مゅ سゅلュ تره-

 گヘت یدل

 یضیجمع نبندا خヱدت مر-

 گヘت ゅکヱیرゆ ヱ د دکتر

 !؟یخヱاست یم نヱیهم-

 کردن ヱ بバد از اヱن خヱدش شرヱع کرد ゆ حرف زدن نهیحرفش شرヱع کرد به مゅバ نیبバد ا دکتر

 ..فکر کنュ فردا مرخص بشه..هیعゅل یヤیخ-

 گヘت نیرゆ ヱ مゅه نیヱ سュ ヱیکرد یابراز خヱشحゅل هممヱن



 匏 رازیش ュیبر ュیتヱن یم یバنیفردا -
 زد ヱ گヘت یسرشヱ تکヱن دادヱ لبخند نیمゅه

 شرمندتヱنュ که بゅزュ من-

 ヱسط حرفشヱن ヱ گヘتュ دュیمヤخ پر یشب

 ギ勠 شゅتゆゅ زیپギヤ گهیکه م ュیدار یヱ مختصر دیجمヤع مヘ ی+
 دستشヱ گذاشت رヱ شکمش ヱ گヘت نیمゅه

 ست؟؟یک ن عیرنگュ ضゅ رییتغ-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ゅدیهュ بヰت م یヤی+نه خ

ヱل نیسゅحゅلحن ب ゅت یبヘگ 

 匈رنگゅ  رییتغ نیتゅ بゅشه از ا-
 که دکتر گヘت ュیゆ چرت ヱ پرت گヘتنゅمヱن ادامه بد ュیخヱاست یم

 بゅشه  مゅریتヱنه بゅ ب یتゅ همراه م 0بゅشه شゆ فقط  ゅدتヱنیبرュ امゅ  دیبゅ گهیخゆ من د-

 گヘت نیسヱ رヱنیک رفت ب دکتر

 مヱنュ.. یم نیمゅه شیمن پ-

 پヱکر شد ヱ گヘت نیمゅه

 匣خدا  یسヱپر من شد ا نیبゅز ا-
 بゅ اعتراض گヘت ゅریسゅم

- ヱن یکیت ゆلゅدت جヱل خゅن حヱستیاصا چ 

ヱبرچ نیس ゆم دیلゅاست اعتراض کنه ک سヱخ ヱریゅ ヱس ヱ کرد ュیاخュت.. یزیچ نヘنگ 

 گヘت یکゅم ヱヰیکه  ュیکرد یفکر م ュیداشت

 هستュ کا.. ششیمن امشゆ پ-

 حرفش گヘتュ لیتکم در

 مヱنュی+منュ م

 گヘت نیکنن که مゅه یهゅ خヱاستن اعتراض بچه

-ヱشه..دل نیسヱخゅا یک ن ュلیهゅ اره فقط داヱنده د ییヱگهیم.. 

ゅطنتیش ب ュتヘگ 

 مشکات خاص بشュ... نیک از بゅر ا زنュی+منュ رل م

 (نی)مゅه 

 گヘت عیسر ゅکヱید ゅنゅیحرف دا بバد



 بゅ تヱ رل بزنه.. ゅدیمغز خر نخヱرده ب یکس-

 دستشヱ زد به کمرش ヱ گヘت ゅنゅیدا

 .. کشنیاقداュ کنュ براュ صف م-

ヱدستم ュتヘگ ヱ اゅب ュبرد 

 ..دی+حゅا دعヱا نکن

 بゅ اخュ رヱ به بچه هゅ گヘت ゅنゅیヱ دا گهیحرکت پشت کردن به هュ د هیتゅ  ヱنゅیヱ دا ゅکヱید

 匯 نیستゅدیمثل مجسمه ا نجゅیا گهید نیبر-
 ردュ..ک یم یبゅ یهゅشヱنヱ جمع کردن ヱ خヱاستن برن که بゅ لبخند بゅهゅشヱن بヤ ゅهیرヱ نگゅه کردن ヱ ヱس ゅنゅیهゅ پヱکر دا بچه

 ヱ منヱ تنゅヰ گذاشتن.. رヱنیپشت سرشヱن رفتن ب نュیヱ کゅم ゅنゅیاتベゅ که خゅرج شدن دا از

ヱد ت ヱ ت به درヱاریسکヱ ه مゅنگ ベゅس ترس م یاتゅاحس ヱ ュدا یکرد ヱ ز شدゅشدت ب ゅن لحظه در بヱکه هم ュییکرد 
 غرغر کنゅن ヱارد شد 

 ヰه..خر بゅل دار اهゆヰیحゅلش بد بشه..ااパ بد ترک یبخヱاب یریبゅشه نگ نیحヱاست به مゅه گهیبه من م لیگヱر یپسره -

 ヱ گヘت ゅنゅیزد پشت شヱنه دا نیکゅم

 عمヱ رینヘس بگ-

 برداره.. ییدستشヱ از رヱ شヱنه دا یکゅم نکهیخヱدشヱ تکヱن داد به منظヱر اتخس  یبچه هゅ یهュ شب ゅنゅیدا

 گヘتュ متヘکر

 !ュ؟یریم ی+فردا بゅ چ

 گヘتارゅ ュヱنゅیدا

 گریج-

 گヘت نیکゅم

 !؟یگゅ ヱゅی یگヱسヘند-

ヱدستم ゅنバم ゆی ュتヘگ ヱ ュن دادヱسرت تک ヱک تゅخ 

 گریگذاشتن ج نヱی+اسュ مゅش

 چشمゅشヱ بست.. ヱارヱیداد به د هیヱ سرشヱ تک یصندل گヘت ヱ نشست رギヱ یآهゅااااانギ هیمتヘکر  نュیکゅم

 بヱد.. رهیخ ییهュ متヘکر ゆ جゅ ییدا

ュヱبه دا آر ヱییر ュتヘگ 

 ازュ نگرفت؟ یسراغ گهید ゅنتید یی+دا

 دستشヱ مشت کرد ヱ گヘت ییدا

 !ده؟یم یک مゅرستゅنヱیفقط گヘت پヱل ب دیفヰم یヱقت ゅنتュیکتکش زد ヱ د یرفت سراغش ヱ کヤ دیفヰم یヱقت یکゅم-

 ヱ گヘتュ دュیکش یآه

 +چقدر نگرانュ بヱد!!



 گヘت یゅلیخ یبゅ ب ゅنゅیدا

 خヱدتヱ عشق است خره.. ستیمュヰ ن-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 رヱ دل نکنゅ ..ュدهی+انقدر محبتت ز

 ヱ گヘت دیخند

 حヱاسュ بヰت هست خره..-

 فکر کردュ.. یمゅجرا هヱ ゅ در کل همه چ نیヱ ا ゅنتیゆ ヱ د دュیخند

 زمゅن ヱ مکゅن نبヱد که خヱابュ برد... یحヱاسュ پ اصا

***** 

 ヱ گヘتュ دュیکش غی...بゅ ترس جヱمدیم جヱヤتر

 ...مننننن اززززت متنヘرررررュ ییییییمن نشヱ لバنت کی+نヰヰヰه نزد

ゅب بヱک ュش محکゅدیدست ...ュدهن ヱت 

 .. تهی...لバنت به تヱ ヱ اヱن عヘر ی+اخخخخخخ نزن عヱض

 غییییییییییییج

 دュیشنیم یمبヰم یصدا

 ...نیمゅه-

 پゅشヱ... نیمゅاااه-

 شヱ... داریب نیمゅه-

 بヤند شدヱヰ ..ュیヱ از ترس  دュیکش یبヤند غیج

 ...نゅیا یچ یバنیخدا  یヱااااا

ヱل د سرمゅدنب ヱ ュندヱنتیبرگردゅ ..ュگشت 

 ...یچ یバنی ییییلバنت نبヱヱヱヱد

  یدیکゅبヱس د نیمゅه-

 ..زدیبヱد که حرف م نیکゅم

ゅل یزیمن چ امゅیحュ شدینم 

 دュیترس یم همش

ュد  بدنヱده بゅبه لرزه افت 

 ....هیگر ریزدュ ز ヱヰیبه دستュゅ کردヱ ュ  نگゅه

 ...دュیزدヱ ュ خヱدمヱ کنゅر کش غیبゅزュヱ رヱ گرفت که دヱبゅره ج یدست

 انداختュ نییسرمヱ پゅ یヱل دュیرヱ شن ゅیدا دهیترس یصدا



-...ュبه دکترش خ..خبر بد ュمن..من بر 

ゅیصدا ب ...ュردヱا اゅحشت بヱ ゅب ヱش سرمゅقدم 

 زدن... غیکه شرヱع کردュ ج رهیترسヱنュ افتゅد جヱヤ اヱمد ヱ خヱاست دヱبゅره دستمヱ بگ یتゅ نگゅهش به چشمゅ نیکゅم

ュزدمشیم محک バس ヱیم یュکرد ...ュع کنゅدف ュدヱاز خ 

 اش... نهیمچ دستゅمヱ محکュ گرفت ヱ پرتュ کرد تヱ س کدفバهی

ヱشゅت یضربدر دستヘگ ュヱآر ヱ انداخت ュر کمرヱد 

 ...کنهینم تتیاذ گهیبゅش..اヱن د...نترس منュ...آرュヱ ششیه-

 چنگ زدヱ ュ بゅ هق هق گヘتュ رهنشヱی...پهیگر ریزدュ ز بヤند

 کرد... نکゅرヱی...چرا بゅهュゅ استュ؟ی+مگه من بچه اش ن

ュب نهیبه س محکヱیاش کュد ュتヘگ ヱ 

 ��چررررررا...-

 کرد آرヱمュ کنه که مヱفق هュ بヱد... یتر نگュヰ داشت ヱ بゅ حرفゅش سバ سヘت

 رヱ نداشت...آرュヱ.. یدختر نیداشتن همچ ゅقتی...لゅدیهュ ب تیقدم هی زارュینم گهیجゅن...د نیآرュヱ بゅش مゅه-

 ヱ تکヱن نخヱردュ... دュیبゅز شدن در رヱ شن یصدا

 ...زدنیحرف م نیکه داشتن بゅ کゅم ヱمدیم ییدکتر ヱ دا یصدا

 کرده بヱدュ... یヱ مغزュ رヱ خゅل دادュیقヤبش گヱش م یمن آرュヱ به صدا یヱل

 ...دュیکشینヘس م یحس چیه بدヱن

 اヱمد ییدا یصدا

 خヱابش برد؟-

 ارュヱ گヘت نیکゅم

 فکر کنュ... دヱنュینم-

ュヱار ゅهش به چشمゅکرد که نگ ュل یجداゅخ ヱیتュ ...دゅافت 

ゅکرد...ب ب ュهゅنگ ゆجバجبش... یتバه متゅبه نگ ュختヱد ヱهمゅل نگゅح ヱ حس 

 گヘت تیعصبゅن یدستゅشヱ دヱر شヱنه هュゅ انداخت ヱ تکヱنュ داد...بゅ کم کدفバهی

 دیکرد گذشت...نبゅ ی...اヱن نゅمرد هر کゅریヱ شゅد بゅش یبخند دی...بゅ؟یدیخヱدتヱ...فヰم یحس کن یب یحق ندار-
 ...یبش ینطヱریا

ュゅتیرنگ آرامش گرفت...راست م چشمヘکه گ ュنヰنداره...به ج ュسヱد ュゅبゅکه ب ュنヰگهیزن د هی...گذشت...به ج 
 ヱستゅمヱ دارュ...بゅ اヱنゅ شゅدュ...داره...اصن به جヰنュ که من هنヱز زنده اュ...من د

 زدヱ ュ گヘتュ یآرヱم لبخند

 بゅشه...-

 کرد ヱ لبخند زد.. یراحت شده بヱد...پヱف ゅلشیخ



ュهゅدا نگ ヱ دا ییبه دکتر ヱ لبخند ゅد...دکتر بゅن م ییافتヱهمゅنگ ゆجバت ゅکردیب... 

ュヱار ヱیتخت دراز کش یرュد ュتヘبه دکتر گ ヱر ヱ 

 ...ュیکه مزاحュ شمゅ شد دیمن حゅلュ خヱبه...ببخش-

ゅرفت ب ب ヱ ن دادヱتک ヱن لبخند سرشヱنیهمヱر... 

 تخت افتゅد... یبヤند به سمتュ اヱمد ヱ رヱ یبゅ قدュ هゅ ییدا

ュم یغره ا چشゅت نیبه کヘگ ヱ رفت 

 برヱ بخヱاゆ عゅمゅ ...ヱی..حゅا ヱاسه مゅ دکتر رヱانشنゅس شده...بششیا-

 اتベゅ رفت...بゅ خنده سرشヱ تکヱن داد ヱ به سمت مبل کنゅر  نیکゅم

 بゅز گヘت شیهュ به زヱر خヱدشヱ کنゅر من جゅ کرد ヱ بゅ ن ییدا

 جヱنュ... یگヱگヱل رییی...شششゆ بخیبخヱاب یتطヱریا دهیم فیانقدر ک-

ュヱیخند آرュد ...ュبست ヱمゅچشم ヱ 

 (نゅی)دل 

 اصرار کرد برュ امشゆ خヱنشヱن... نیسュ ヱیبرگشت مゅرستゅنیاز ب نکهیا بバد

 شیپ گریکردュ... ج یخدافظ ゅریجمع کردمヱ بゅ مゅمゅن ヱ بゅبヱ ゅ دل امヱیمنュ همه ヱسゅ رازیش ュیبر ュیخヱاستیفردا م چヱن
 یヤیخ نیبخゅطر هم ュینداشت یبゅز ヱヱنهیحس ヱ حゅل د ュیخسته بヱد یヤی...خュیبر ゅریسゅم نیبゅ مゅش ュیبヱد مجبヱر شد ییدا

 بヱد... یپヤ نیゅمیتヱ" بن ゅدی زرヱز ا هیヱ فقط اهنگ " ュیبヱد نیسゅکت ヱ ارュヱ تヱ مゅش

ヱد تヱت بヱیسکュ  یکهヱヰ ヱبه س ュالک نیزل زد ヱیدیخند یュ ن کردنヱمゅکر نگヱکه پسرا پ匣... 

ュゅ؟؟؟یمن د نیکنیفکر م شمュنヱヱ匯 
جゆ بヱد...بゅ تバ یدرヱ ヱا کرد...خヱنه سゅکت خゅل نی...سュヱیکرد ی...بゅ پسرا خدافظنゅیا نیخヱنه سュ ヱیدیرس گهید یچیه

ュتヘگ 

 匣ست؟؟؟یخヱنه ن ی+کس
ヱت نیسヘغره گ ュچش ゅب 

 匣دنیخنگ خدا سゅعت دヱازده شبه همه خヱاب-
 ヱ گヘتュ نیجュヱヤ که از شدت ترس افتゅدュ تヱ بغل سヱ دیپر یکی ヱヰی هیヱارد خヱنه شدュ  متヘکر

 飭.د.ュ تヱ خヱدュیر. یخر یヤیخ نی+سヱر
ヱت نیسヘگ 

 飭مدلشه من عゅدت دارュ نیا-
 زد رヱ شヱنュ گヘت یکی نیسヱر

 飭یآبببج یکنیعゅدت م-
 رヱ تخت.. ュیヱ ヱلヱ شد نیتヱ اتベゅ سュ ヱیرفت

ヱز دستم ュئゅریق ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュسر 



ヱنم نی+س ュابヱدیمن خゅ ریچゅک ュکن匣 
  ززیヤیپュ匏ینیبب یکره ا ュヤیف ゅیعچقュ ب ییヱاا-

ヱدتヱا نکش خゅخب+飭 
 飭داد یبد یرヱ تخت که تخت صدا دュیپر دュیخヱابمヱ پヱش لبゅس
ヱیسュن ヱاک م ییدستشヱت زدیداشت مسヘدهن پر گ ゅکه ب 

-ヱتر.. یه ュヱشتر آر� 
 ..نستゅیبرداشتュ رفتュ تヱ ا مヱینکردヱ ュ گヱش یحرفش تヱجヰ به

ヱیسュن ヱه چپ چپ ییاز دستشゅنگ ゅب ヱ مدヱت یدر اヘگ 

 匯شششیا-
 匣شیشمی+ک
 �عشقممュ یکنیم کゅریچ یدار-
 匏فندقュ نستュゅی+ا
 (�گهیتヱ سر ヱ کヤه همد ュیزنمی �مゅیستین ینطヱریمゅهゅ ا تی...در ヱاقバششی)ا
 ..دیاز دستュ قゅپ مヱیرヱ تخت ヱ گヱش دیپر ヱヰی

ゅب ュتヘره گヰدل 

 卻..مヱیترヱヱヱخدا بده گヱش ییی+ヱاا
 飭یکنیبدبختヱ چک م نیا جیپ ی...بゅز داریییゅریسゅت جیتヱ پ یヰیヰیه-

 یکن کیدستت نخヱره ا نیسヱ ی+ヱاا

 کرد.. کیاز عکسゅرヱ ا یکی یمヱقع زرت همヱن

 کردمヱ گヘتュ کیآنا عیヱ سر دュیاز دستش کش مヱیگヱش

ヱیخ نی+سヤیییخر ی飭匯 

 ...شهیاان شرヱع م سل ゅیانگゅر ب شدیحゅااا چ-

ュکه  یغره ا چش ュیبراش رفتヱヰ تゅریسゅ داد یپ ュا 

 "匏飭یکنیمنヱ چک م جیپ ی"تヱ بゅز دار

 اュ دادュ یヱ بヰش پ ヱゅردュیپヱکر شدヱ ュ اصن برヱ خヱدュ ن کゅما

 "飭匏عشقュ ری"شゆ بخ 

ヱ عیسر ...ュش کردヱمゅخ ヱنتم 

 یشمچゅヰر چ نیسヱ یبヱد...ヱل سیرنヱیز یヱ حヱاسュ پ دュیヰヘمیاز زبヱنشヱن نم یزی...من که چュیدیبゅهュ د سل ュینشست
 ...دییپゅیرヱ م پسر ヱ دختر سل



ゅب ュتヘخنده گ 

 ...یکنی+چرا مثه گشت ارشゅد نگゅهشヱن م

 استゅدانه دستشヱ اヱرد بゅا ヱ گヘت یヤیخ

 نکنه.. یخヱر یپ یヱخ پسره پ هی پュゅی...دارュ مهی...جヱヱ ヱن اصヤستین یاصヤ تیچヱن که اヱن پسره شخص-

 تヱ سرヱ ュ گヘت دیکヱب دヱنهینگゅهش کردュ که  جیگ

پسره که دست دختره رヱ  نی...اهیاصヤ تیکه اسمش " جヱヱ ヱن" هستش شخص هی...اヱن پسر پشتگゅاایاحمق جヱنュ...ن-
 ...سسسین یاصヤ تیشخص "ه ヱنیم ヱنیگرفته اسمش " ه

 رヱ نگゅه کردュ... سیرنヱیز یشتریب یگヘتヱ ュ بゅ حヱاس جمバ یبヤند آهゅااان

 匣خヱابش برد یزرت نیسゅعت نشد که سュ ヱین
ュکپ من ヱش کردمヱمゅخ ヱبゅیلپ تュد... 

 ヱ(نی)س 

ゅیلگد ب ...ュرد گرفتゅگ ヱ ュمشست ュゅج ヱر تヱسرعت ن ゅرد بヱخ ュヱヤヰکه به پ 

 رفتュ... ییکه رュヱ افتゅده بヱد پヱکر از جュゅ بヤند شدヱ ュ به سمت دستشヱ یدل یپゅ دنیبゅ د یヱل

 ...ゅریヱاسه سゅت رュیممممرررررگ...بم یバنی نゅیبゅ دل دنیخヱاب

 卩نیبکشه از دست ا دیبゅ یچ
ゅاج ا بヱق نیفکر ازد ゅتヱیدュفゅ نیا ヤشد  یشک匆 ヱ است ب فکرایヱدیبد بد خゅ که سر ュذهن ヱا عیتゅتک یب ヱسرم ゅت ュن دادヱ

 گュ شن...

 کردュ... داریرヱ از خヱاゆ ب زュیاヱمدヱ ュ اヱن خرس عز رヱنیب ییدستشヱ از

 سمت کمدュ رفتヱ ュ درشヱ بゅز کردュ... به

 به قربヱن نظمت برュ عشقュ... به

 ...رヱنیب دュیشゅل هュ کش هیلبゅس پخش شده  نیشヱヤار ヱ مゅنتヱ در اヱردュ...از ب هیزヱر  به

خجゅلت  دلی از...參خヰヰ ゆهی...چدュیبه دヱر ヱ ヱر اتベゅ کردヱ ュ بدヱ بدヱ لبゅسュゅ رヱ در اヱردヱ ュ اヱنゅ رヱ پヱش ینگゅه
 勵کشュیم

 ...ششی...انیخندمی چرا...匣خر زهر

ヱヤنهیآ یج ュتヘند گヤب ヱ ュنشست 

-ヱヱヱヱیکن ب شیچی...قیدل یهゅ نیبヱگهید ر... 

ゅز غشیج یصدا ب ュخنده... ریزد 

 هヘتゅ آلبゅلヱ سبز شد... شیرヱ لبュ که ش دュیکش نیرヱ برداشتヱ ュ همچ ュییشヘتゅلヱ رژ

ヱمゅلب  ヱ ュر دادゅفش ュبه ه ュهیمحک ...ュدゅس مشت فرستヱب 

 ...رヱنیاヱمد ب دنیدر حゅل شヱヤار بゅا کش یبゅز شد ヱ دل ییدستشヱ در

ゅه بゅسمتش که نگ ュیخمده برگشت ゅلحن آدم ゅب ヱ کرد ュت یبه لبヘمنحرف گ 



 ...گゅایژヱヱヱن...لبゅرヱ ن-

ヱمゅدست ヤیچゅپ ヱکش یر ュا تنゅیبュد ュتヘگ ヱ 

-ヱدر ヱتゅکن عنتر... شیچش 

ゅبゅبヱکش رفت... ییبرゅبه سمت س ヱ کرد ュرゅنث 

 گヘتュ رفتュیم رヱنیطヱر که از ب همヱن

- ヱه هیبدゅاسه مヱ ュسゅریب نیدست لبゅ... 

 کرد... ریبسته شدن در گ یصدا یگヘتنش تヱ بゅشه

 ...�براش خヘه شد رュیبم

 رفتュ... نییخゅنヱمゅنه ازش پゅ یヤیسمت پヤه هゅ رفتヱ ュ خ به

ゅر دنید بヱغره ا نیس ュیچش ュتヘگ ヱ ュاسش رفتヱ 

 ؟یدادیکه آنتن نم یبヱد یا ヤهیکدュヱ تヱ رヱزیپسره گヱاخ...د-

ゅب ュتヘگ ュاخ ゅکرد که ب ュهゅنگ ゆجバت 

 تゅ دュ مرگ رفتヱ ュ اヱمدュ... رヱزیببند چشゅرヱ...د-

ゅت بヘگ ヱ ヱヤمد جヱترس ا 

 شده بヱد؟ یاان؟...چ یخヱب-

 ...نیآゆ شد افتゅد زم یکردュ که مثه بستن فیرヱ تバر داستゅن

 برگشت سمتヱ ュ گヘت عینشستュ که سر کنゅرش

 حゅلش خヱبه؟...برュ بゅبゅشヱ بکشュ؟ یمطمئن-

 گヘتゅ ュلیخیچپ نگゅهش کردヱ ュ ب چپ

 حゅلش جゅ اヱمد... دیحسゅبشヱ رس نیرفت همچ رヱزید نیکゅم-

 کرد ヱ بヤند شد... یپヱف

ュنه رفت منヱبه سمت آشپزخ ヱ ュند شدヤب ュゅیاز جュ... 

ゅدنید ب ュتヘگ ヱ ュلبخند زد ゅبゅب ヱ نゅمゅم 

 به به...جمバتヱن جمه...گヤتヱن کュ بヱد که..-

 از پشت سرュ اヱمد یدل یصدا

 شد... ゆゅیاان شرف  نیگヤتヱن کュ بヱد که هم-

ュبرگشت ヘاندر س ベゅع ヱ هیسمتش ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ 

 ؟یاヱنヱقت...تヱ گヤمヱن-

ゅب ゅن داد که رست به س یچشمヱتک ヱد سرشゅلبخند گش ヱ نهیبسته ..ュزد ゆل ヱ ュشد 

 ...یتヱ گ.ヱ.همヱن-



 دهنشヱ گرفت... عیزヱدتر ヱاکنش نشヱن داد ヱ سر نیمバرヱفゅش بزنه که سヱر غیاز اヱن ج خヱاست

ゅز ب ュریصدا زد ュتヘگ ヱ خنده 

 ..ュیزヱد بر ュیصبحヱنه بخヱر ュیبر ゅیخبゅا تヱ هュ...ب-

 خヱردن... ュیヱ شرヱع کرد زیپشت م ュینشست

ゅیچュ ュتヘگ ゅبゅب ヱ نゅمゅبه م ヱر ヱ ュکرد ュヱتم ヱر 

 ...ュیگردیبرم گهید یچیهュ که ه ュی...اگه نرفتکنュیم ی...پس ازتヱن خدافظرازیش ュیامرヱز بر نیممکنه هم-

ゅبゅت بヘگ 

 خطرنゅک نبゅشه... نیبر نیتヱ شゆ بخヱا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...ییヱ دا نیبゅ مゅه گهی...دヱتゅ پسرا بゅ مゅ...دヱتゅ دュینیشیخゆ دヱ به دヱ م-

ゅبゅت بヘگ ヱ ن دادヱتک ヱسرش 

 خطر... یسヘرتヱن ب-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-..ゅمヱن شヱقرب 

 گرفت که بゅ حرص نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ یشگヱنین یدل

-ゅبゅنم یبه ب ュدمヱیخュنヱ؟ تュابراز عاقه کن 

 داد ヱ گヘت هیتک یبه صندل نهیبه س دست

 اصن...مヱهゅتヱ بکن تヱ... دهیم ی...چه مバننچچچ-

 ...زدیلقمشヱ گゅز م ゅلیخیب نیسヱر یヱ بゅبゅ بゅ تバجゆ نگゅهمヱن کردن...ヱل مゅمゅن

 مヱهゅمヱ دادュ تヱ ヱ گヘتュ عیسر

 ...گهید ュیخゆ...پゅشヱ بر ヤهیخ-

 بヱسشヱن کردュ... یヱ حسゅب نゅیسمت مゅمゅن ا دュی...پرュیجゅهゅمヱن بヤند شد از

 ヱ گヘتュ نیگرفتュ برگشتュ سمت سヱر یانرژ یحسゅب نکهیاز ا بバد

 ...ゅریآ قربヱنت بشュ برヱ سゅکゅمヱن رヱ ب-

ュヱヤمظ ュتヘکرد که گ ュهゅنگ 

 خر شرک نکن خヱدتヱ...برヱ برادر من برヱ... هی...شبششیا-

 کرد ヱ رفت بゅا... یپヱف

 ...ュیرفت ゅطیکرد ヱ بゅ هュ به سمت ح یخدافظ نゅیهュ بゅ مゅمゅن ا یدل

 ...ゅدیتゅ ب ュیسゅدیヱا نیسヱر نیمゅش کنゅر

 ...ュیگذاشت ヱ سヱار شد نیسゅکゅمヱن رヱ پشت مゅش دیرس یヱقت



ヱن ه یتヱیمثل د یحرف چیراه بدゆش داد شヱیبه آهنگ گュ به خ ュمن ヱنیヱبゅ ゅبراش تنگ  یه ュدل ゅت ュختヱد ュران چشヰت
 نشه...

 صبح بヱد... 01سゅعت  ュیدیرس مゅرستゅنیبه ب یヱقت

 ヱ بゅ اخュ گヘت سゅدیپرستゅر جヱヤمヱن ヱا هیکه  ュیرفت نیهュ بゅهゅمヱن اヱمد ヱ به سمت اتベゅ مゅه نیسヱر

 ..ستیخゅنュヱ اان ヱقت ماقゅت ن-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ..ュیاヱمد مゅرمヱنیمرخص کردن ب ی...مゅ برادヱنュیبヤバه م-

ヱر... سرشゅرفت کن ヱ ن دادヱتک 

 خヱابن... شヱنییهر سه تゅ دュیکه د ュیشد نیاتベゅ مゅه ヱارد

 بヱدن ... دهیرفتュ که چヘت هュ خヱاب نیヱ مゅه ییسمت دا به

 صヱرتش کمرنگ شده بヱد... یゅیکردュ...کبヱد نیمゅه ゅفهیبه ق ینگゅه

ヱبه دل سرم ヱر ヱ ュن دادヱش یتک ゅب ヱ ュطنتیکرد ュتヘگ 

 ...زュیجゅن عز یدل-

 زد ヱ گヘت یچشمک

 ...ュیگرفتュ عشقュ...بزن بر-

 تکヱن دادنشヱن... ュیشرヱع کرد ییدヱ سه بヤند گヘتヱ ュ دヱتゅ کیتゅ ته بゅز کردヱ ュ  شمヱین

ゅتヱع کردن داد زدن... ییدヱشر ゅجه مヱت ヱبد ヱ ند شدنヤب ゅاز ج 

 نگゅه کرد ヱ گヘت نیبゅ ترس به مゅه ییدا

خヱرده بヱدヱ...ュاقゅバ که نخヱاستュ مجرد  یزیچ هیبه گヱر شدュ؟...بゅبゅ من  نگلیآخر سر س یدی...زلزلヤヤه...دیヱاااا-
 ...رュیبم

 گヘت غیبゅ ج نیمゅه

- ゅبゅنقشه رب ヱبگ ヱمن...ュنمممヰبه ج ヱنヱا چ ختهیاゅح...ュبکششش ヱنه رゅن افسヱا ュدヱریبゅ؟ کュکن 

 ヱسط داد زدنゅشヱن ヱ گヘتュ دュیپر یعゅد یヤیخ

 یکن تشیاذ یبر یرヱح سرگردان بش یتヱنیخゆ م-

 گヘت یبゅ خヱشحゅل ヱヰیشد ヱ  یخنث ゅفشیق

 ...گی...آره راس منیسヱ ヱلیا یヱااا-

 شد بヰمヱن... رهیسゅکت شد ヱ خ ヱヰی

ゆبه دل آ ュヱآر ヱ ュرت دادヱق ヱیدهنم ュتヘگ 

 ه؟ینظرت در مヱرد فرار بر قرار چ-

 اسکانه بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

-...ュافقヱم ヱپゅسگ در ه 



ゅه تゅفرار کردن... نیدهن م ュع کردヱز شد شرゅب 

 هュ پشت سر من اヱمد... یدل

 ヱ افتゅد دنبゅلمヱن... نییپゅ دیپرش از تخت پر هیانگゅر نه انگゅر عمل داشته بゅ  نیمゅه

 ...ュیرفتیヱ از سر ヱ کヱل هュ بゅا م ュیدیچرخیاتベゅ م دヱر

 ...کردینگゅه م نیکه هنヱز بゅ بヰت به مゅه نیکنゅر کゅم ュیسر خسته افتゅد آخر

ヱهیمبل تک یبه پشت سرم ュتヘس گヘس نヘن ゅب ヱ ュداد 

-ヱه سیدهنت سرゅرنیمヱچط ヱریا ی...تヱینط ヱ؟یدیید 

ヱچش یر ゅب ヱ دゅتتخت افتヘغره گ ュ 

 ...گهیهュゅ جヱش خヱرد د هیزهر مゅااار...خゆ بخ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

-...ゆجバヤال 

 بゅ حرص گヘت نیسヱر

-...ュدヱش چه نگران بゅب ヱمن 

 زبヱنشヱ در اヱرد ヱ گヘت نیمゅه

 �...ヱااینبゅش یخヱاستیم-
 گヘت نیکرد ヱ رヱ به کゅم یشیا نیسヱر

 پヱست رヱ استخヱن... ی...شدیبخرュ بخヱر یزیچ هیبرات  ュیداداش پゅشヱ بر-

 حرکت کرد... نیهنヱز بヰت زده بヱد...همヱن طヱر دنبゅل سヱر نیکゅم

 خنده... ریز ュیزد ییدر بسته شد چゅヰر تゅ یヱقت

ゅب ュتヘخنده گ 

 ...飭به خヱدش دیر نیبدبخت کゅم-

 گヘت ییبゅ خنده بュヰ رفتن ヱ دا یچشュ غره ا ییヱ دا نیمゅه

-...ゅنزدم ヱر ゅهゅز شمヱمن هن 

 دستشヱ صヤح طヤبゅنه بゅا اヱرد ヱ گヘت یدل

-...ュدゅط کردن افتヤمن که به غ 

ュنه ا منヱیش ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 بگه... قمヱنیرف یمنュ که هرچ-

 دستشヱ بゅا اヱرد ヱ گヘت نیمゅه

 بکنヤ ...ュتیذل قیخゅک بر سر رف-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا



 ...ュیبر نیجمع کن نی...پゅشرازیش ュیبری...دکتر اجゅزه نده هュ مゅ تヱ رヱ مگهیخゆ د-

 رفت ヱ خااااصه... ییاز جゅش بヤند شد ヱ به سمت دستشヱ ییدا

 داد... صشヱیاجゅزه ترخ عیヱ سر دیکرد که بدبخت دکتره گرخ نهیمゅバ نヱیاヱمد مゅه دکتر

ヱنمヘヤب ت ュرفت ヱ ュنیبرداشتヱر... 

 رヱ گرفتヱ ュ منتظر مヱندュ تゅ برداره... ゅریسゅم شمゅره

 الヱ؟-

 گヘت ヱ ヱاریدادュ به د هیتک

-..ュسا 

 ؟یساュ خヱب-

 ؟یاヱهュヱ تヱ چ-

 ヱ گヘت دیکش یقیعم نヘس

 شده؟ یمنュ خヱبュ...چ-

 راز؟یش ュیداده...بر ی...دکتر بヰش اجゅزه مرخصュینیمゅه شیاان پ-

 ...خヱبه؟ュیヱفتیخゆヱ...بバد از ظヰر راه م یجゅ هی ュیریخゆ...نゅهゅر رヱ م ヤهیخ-

 گرفتヱ ュ گヘتヱ ュاریامヱ از د هیتک

- ゅب ゅشه...مゅربヱمد نیسヱیاュم ュادی...اانヱا خ ゅهゅر...مゅیبره سر کゅنیم نجヱیمュ ب ゅهゅشم ゅیتゅنی... 

 شتヱنه؟یپ نیمゅه نی...مゅشュیヱفتیخゆ...اان راه م-

 ...ュیتر بر عیتゅ سر نیゅی...شمゅهゅ هュ زヱد بهییدا شیاره پ-

 ....رヱنیاヱمد ب نیرفتュ که همヱن مヱقع در بゅز شد ヱ سヱر نیبه سمت اتベゅ مゅه ゅریاز سゅم یاز خدافظ بバد

 قدュ عقゆ رفتヱ ュ نگゅهش کردュ... چند

 سمتヱ ュ محکュ بغュヤ کرد... دیپر کدفバهی

ヱمゅن دست ゅت ュش گرفتヱزゅیبه بュفتヱ... 

ヱنمヱس گヱب ュت دیمحکヘگ ヱ 

-ゅش...شゅدت بヱخ ゆم دیمراقゅبه س...ュت سر بزنヰب ュنヱرینتゅ ر دنگゅヰچ ュشه... یسپردゅمراقبت ب 

 زدヱ ュ دستゅمヱ بゅاتر اヱردヱ ュ دヱر گردنش انداختュ... یلبخند

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱبه گردنش چسب 

 بسヱنュ... شヱیعゅل دヱنهیبرات  ュゅی...بزار خヱدュ بゅیریتヱ هュ مراقゆ خヱدت بゅش...زن نگ-

 ヱ ヱلュ کرد... دیبヱس مヱیشヱنینگゅهュ کرد ヱ آخر سر پ یヱ جداュ کرد...کم دیخند

ヱمゅدست ヱیج یتゆ  ヱ ュکرد ュヱنتゅم...ュهش کردゅلبخند نگ ゅب 

ュヱت دیخند ارヘگ ヱ 



 ...یبゅاااا یخゅنュヱ....بゅ یآبج دュیبゅاخره راه خر کردنت رヱ فヰم-

 شد... ュیج عیヱاکنش من نمヱند ヱ سر منتظر

 سرمヱ تکヱن دادュ... دمヱیخند ゅلیخیب

 ...ستین نیاز کゅم یヱ خبر زننیبゅ اخュ دارن حرف م یヱ دل نیヱ مゅه ییدا دュیاتベゅ شدュ که د ヱارد

 نشستヱ ュ گヘتュ کنゅرشヱن

 شده؟ یچ-

 بゅ اخュ گヘت یدل

 ...گهیم یدختره خر چ نیبب-

ュه برگشتゅنیسمت م ュتヘگ ヱ 

 ؟یگیم یدختره خر چ-

 پゅشد ヱ بヤند گヘت ヱヰی ییدا

 بره ヱاسه مゅ کゅر کنه... خヱادید د د..م-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ؟یکزت بش یخヱایم-

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅسف نگゅت 

 ...ヰヘمュیشدن تヱرヱ نم دهیヱاقゅバ عヤت آفر-

 گヘتュ یتند سرمヱ تکヱن دادヱ ュ بゅ فضヱل تند

 ؟یکゅر کن یچ یخヱایخゆ...حتمゅ گل کュ اヱرده خدا...بنゅل م ヤهیخ-

 گヘت نیتヱجه به کゅم یب نیارュヱ اヱمد تヱ...مゅه نیمヱقع در بゅز شد ヱ کゅم همヱن

ترュ  0استゅヘده کنュ بتヱنュ خرج  ュیحسゆゅ بゅنک یکه...من بخヱاュ از تمュヱ پヱاا کنهینم یヱاسه من خرج ゅنتید گهید-
 کنュ... دایجゅ کゅر پ هیبرュ  خヱاュیدانشگゅه رヱ بدュ...م

ゅب ュتヘگ ュاخ 

 ؟یکゅر کن یبر یکه تヱ بخヱا ュیمگه مゅهゅ مرد-

 بゅ حرص گヘت ییدا

 ...گュیم نヱی...منュ دارュ همکایآ بゅر-

 ...کردیداده بヱد ヱ نگゅهمヱن م هیتک ヱاریمسکヱت به د نیکゅم

 ارュヱ گヘت نیمゅه

 دیゅشمゅهゅ بمヱنュ...ب زヱنیکه آヱ تヱنュی...درست...امゅ نمنیکه براュ مヱند نیهュ هست ییمن ヱ تنゅヰ کسゅ یدヱستゅ نیشمゅ بヰتر-
ヱیر ゅا یپヱ ュدヱیخュد س ゅنتیتゅ ...ュن بندヱفکر نکنه به ا 

 بゅ غر غر گヘت یدل

 ...دنیتجربه کゅر م یسゅله ب 01دختر  هیاخه کجゅ به -



ゅم یصدا بゅیبرگشت نیکュ ...سمتش 

 کمکت کنュ... تヱنュیم یاگه بخヱا-

 بゅ ذベヱ گヘت نیمゅه

 ؟یکゅر سراパ دار-

 متヘکر گヘت نیکゅم

 چیزنش پゅ به مゅه بヱد ヱ رفت...حゅا ه ュیقبゅ ヤری...دستکنュیداره که من ادارش م رازیش یشرکت تヱ هیخゆ پدر من -
 ...یکゅرヱ انجュゅ بد نیا یندارュ...فکر کنュ بتヱن یゅریدست

 شدヱ ュ گヘتュ بヤند

 بکنه؟ دیبゅ کゅریچ-

 جヱヤتر اヱمد ヱ گヘت نیکゅم

-ゅتنظ یمثا قرارداد ه ヱر ゅسه هヤعت جゅبده...س ュヰب ヱده شده رゅیآمュ  ヱ دشیکنهゅ ヱشه...تゅض یبバرا یبゅندس یکヰیم 
 کمک کنه ヱ خاصه دست راست من بゅشه...

 بゅ ذベヱ از جゅش بヤند شد ヱ گヘت نیمゅه

 ؟یکنی...تヱ قبヱلュ مندارュ ی...من حرفهیعゅل نیا یヱا-

 ヱسط حرفش ヱ گヘت دیبدヱ بدヱ پر ییدا

 بゅشه؟ یقراره منش یバنیندارュ... یحرف ヱیچ یچ-

 دستゅشヱ بゅا اヱرد ヱ گヘت نیکゅم

ه مخصヱص ب یزایヱ چ کنهیمن کゅر م یمن فقط برا ゅریدست یقرارداد ヱ امヱر شرکته...ヱل ュیکゅرش تنظ ینه نه...منش-
 ...دヱنهیمن رヱ م

 نزد... یحرف گهیشده بヱد د یراض یکه تゅ حدヱد ییدا

 ヱ گヘت سゅدیヱا نیکゅم یجヱヤ نیمゅه

 شرヱع کنュ؟... رازیش ュیرفت-

 ヱ گヘت دیارュヱ خند نیکゅم

 ...ゅی...فکرت که آزاد شد از اヱن مヱقع بュیبزار امتحゅنゅ رヱ بد-

ゅه یتقه ا بゅدادن از م ゆاヱرد فرصت جヱگرفته شد... نیکه به در خ 

 سمتش ヱ گヘتュ دュیپر دنشیاヱمد تヱ...بゅ د ゅکヱیبゅز شد ヱ د در

 جヱنممゅ ...ュااید-

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅخنده نگ 

 ...دنمゅاایاز د یذベヱ مرگ شد-

 کرد ヱ گヘت یشیبゅ حرص ا ییدا

 سمヱゅر ذベヱ داره؟ هی دنید هیچ یاخه چ-



 شد ヱ گヘت نهیبه س دست

 تヱپ ندارュ که دارュ... کلیهمه جゅش...ه-

ヱت دستشヘگ ヱ کرد ヱش فرゅهヱم ヱت 

-ヱیمدل م ...ュکه دار ュل ندارゅحゅب 

 ...ュیزد غیج ییヱ دヱتュ ゅیمنظヱرشヱ گرفت ییبه پゅهゅش کرد که من ヱ دا یزد ヱ نگゅه یطゅنیش لبخند

 تヱ کمرش ヱ بゅ اخュ گヘتュ دュیکヱب یکیدュ دستュ بヱد  چヱن

 شヱバر... یمنحرف ب-

 گヘت که دهنش بسته شد... یزهر مゅر نیخنده که کゅم ریصدا زد ز پر

 لبゅسゅشヱ عヱض کنه... نیتゅ مゅه رヱنیب ュیرفت همه

 زدヱ ュ گヘتュ هیتک ヱارید به

 شه؟یخヱنمヱن...بヱゅرتヱن م ュیریم ュیبچه هゅ دار یヱا-

 ヱ گヘت ヱاریزد به د هیمثل من تک نュیکゅم

 ...ヱفتهین یا گهیخدا کنه اتベゅヘ د-

 بゅ چشュ غره گヘت یدل

 زبヱنتヱ... ریگゅز بگ-

 ヱ گゅز گرفت.. رヱنیزبヱنشヱ اヱرد ب یبゅ لヱدگ نیکゅم

 هュ دنبゅلュ اヱمدن... ییヱ دا ゅکヱیجدا شدヱ ュ به سمت آسゅنسヱر حرکت کردュ که د ヱارید از

 ...ュیزد هیطرف تک هیヱ هر کدヱممヱن به  ュیسヱار شد تیاهم یب

 گヘت ゅکヱیگذشت که د یکم

 ن؟یکرد کゅریطرحゅتヱن رヱ چ-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ...ュیعکسゅ رヱ نگゅه کن یبه نظرت ヱقت شد حت-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...یگینچ راست م-

 گヘت یبゅ مسخرگ ییدا

 ...گهینه چپ م-

 گゅرد گرفت ヱ گヘت عیسر ゅکヱید

 ...گهیヱسط م-

 ...گهیم یشمゅل شرق-

 ...گهیم یشمゅل غرب-



 بنヘش... یایگヱدز-

 ...یمゅرمヱلک گヱسヘند-

 عمتヰヰヰه...-

-ュعمه ندار匚 
 بゅ ذベヱ گヘت ییدا

 زنتヰヰه...پس -

 دیبゅ حرص غر ゅکヱید

 نه.. ゅی جヱئュیخرخرتヱ م نیبده بب ریبه زن من گ گهیبゅر د هی-

 گرفت ヱ گヘت ゅکヱیانگشت اشゅرشヱ بゅا اヱرد ヱ به سمت د ییدا

 بヱد... یبゅمزه ا ی...هه...شヱخیخرخره منヱ بجヱئ یخヱایتヱヱヱヱ؟...م-

 شヱヤارش کرد ヱ گヘت ゆیدستゅشヱ تヱ ج ゅکヱید

 بヱد...امشゆ مراقゆ خヱدت ヱ خرخرت بゅش... یهュ جد یヤیاتゅヘقゅ خ-

ヱشゅمثل ا دست ヱ ردヱا اゅه م یکیداره  نکهیبヘخ ヱت کنهیرヘگ ヱ ر دادゅفش ュبه ه ヱشゅنヱدند ヱ شکل داد 

 ...شهیخヱرد م ینطヱریヱگرنه ا-

 بゅد کرده گヘت یبゅ لپゅ دهیترس یکه مュヱヤバ بヱد کم ییدا

 ...رュیم نی...بゅ سゅヱدیخヱاست بゅ تヱ ب یجمバش کن تヱ هュ...اصن ک-

 بゅا انداخت ヱ گヘت ییابرゅ ヱکヱید

 ن؟یبرュ مگه نه سヱ نیبゅ سヱ خヱاュیمن که م-

ュاستヱد... یزیچ خゅد افتヱر بヱنسゅکه در آس ュヱبرヱبه ر ュهゅکه نگ ュبگ 

ゅدنید ب バن م یتیجمヱهمゅنگ ゆجバت ゅکردنیکه ب  ュنم هیدهن ヱ ز شدゅیمتر بュنستヱیچ د ...ュبگ 

 رヱنیب یرد نگゅهمヱ دنبゅل کردن ヱ به آدمゅ ゅفュیق دنیهュ که اصا متヱجه نبヱدن برگشتن سمت منヱ ヱ بゅ د ییヱ دا ゅکヱید
 ....دنیآسゅنسヱر رس

ヱن دهنم ヱ ュیجمع کردヱز شم ュانه زدヱاسک ヱ ュز کردゅخنده... ریب 

 خنده... ریهュ که فکر کرد من نقشه دارュ زد ز ییدا

ゅتヱیدیخندیم یالک ییدュ ゅج ゅیکه پخش شد ییتュ ...رヱنسゅکف آس 

 ...ヱمدیرفته بヱد از خنده ヱ منュ نヘسュ در نم سهیر ییدا

 ...رヱنیرヱ گرفت ヱ کشヱندمヱن ب مヱنییهر دヱتゅ یبゅزヱ ریز ゅکヱید

 ...ュیشده بヱد ینطヱریهم قゅی...اان مゅ دقن؟یجمバش کن نیتヱنیヱ نم نیخندیم یاヱقゅت الک یبバض نیدید

 ヱ بゅ خنده گヘتュ ییبرگشتュ سمت دا کشمヱنیداره م ゅکヱید نکهیاز ا ゅلیخیب

 ...دュیترک ی...ヱاااانیدستュ خヱرد به بベヱ مゅش ゅدتهی یヱاااا-

 ヱ نگゅهش کرد... سゅدیヱا ゅکヱیکه د ヤنتیرفت رヱ سゅ ییدا



 ...شدیヱ دヱبゅره سゅکت م دیخندیヱ تق تق م شدیآرュヱ م یه

 بヤند گヘتュ یمنヘجر شد که منュ بゅ صدا ヱヰی

 ゅ飭ااایعババババررررررر...خداااا-
 سゅکت شدن ヱ نگゅهュ کردن... ییهمه از جمヤه دا ヱヰی

ゆکه  آ ュرت دادヱق ヱیدهنمヱヰ هیخنده  یصدا ゅند هゅر مثه بヘش ینゅا... نیمヱرفت ه 

 نگゅه کردュ... دیخندیشده بヱد ヱ م زヱنیآゅ ヱکヱید یکه از بゅزヱ ییقدュ رفتュ عقヱ ゆ به دا هی

 گヘت ゅکヱیاヱن به خنده افتゅدュ که د یخنده  از

 ...یکه به حمده خرュ شد یخر نشده بヱد-

 کرد... یخند مچهیهュ ن ゅکヱیکه د دیبゅ صدا خند ییدا دヱبゅره

 که من به حゅلت تヱヰع افتゅدュ ...ュیدیانقدر خند خاصه

 ...ュیشدیヱ سゅکت م ュیزدیخنده م هی هیヱ هر چند ثゅن ュینشسته بヱد ゅطیح یتヱ یهゅ مکتین یرヱ ییدا کنゅر

ゅت یصدا دنیشن بゅریسゅ د ゅب...ゆعق ュخند دنشیبرگشت ュヱیارュد ...ュکرد ュسا ヱ 

 تر ヱ گヘت کینزد اヱمد

 ن؟یساュ...چتヱنه شمゅهゅ...چرا انقدر قرمز شد-

ゅغیج ب ュتヘگ 

 ...飭یددヱ ュاااا ヱاااای 飭اان آرュヱ.. نینگヱ...هم یزیچ کنュیازت خヱاهش م-

 خنده... ریز ュیزد دヱبゅره

 افتゅد رヱ چمنヱ ゅ پゅهゅشヱ جمع کرد ヱ قヰقه زد... ییヱ قヰقه زدュ که دا ییدا...دستمヱ گذاشتュ رヱ شヱنه دینخند شدینم

 ...دنشیاヱمد ヱ دゅ ヱکヱیگヘتن د یヱا یصدا

 ...کردیبدبخت که هنگ نگゅمヱن م ゅریسゅت

 ヱ گヘت ゅریداد دست سゅت ヱانیل هی.ゅکヱید

 ...نゅیا رنیمیاان م ゅنゅیبدヱ بده به دا-

 رفت... ییبه خヱدش اヱمد ヱ به سمت دا ゅریسゅت

 که بخゅطر لرزش دستュ از خنده نتヱنستュ... رュیکنゅر من نشست ヱ آゆ رヱ جュヱヤ گرفت...خヱاستュ از دستش بگ ゅکヱید

 صヱرتمヱ گرفت ヱ آゆ رヱ به خヱردュ داد... خヱدش

ゅپر ت ヱ ュدゅبه خنده افت ュヱヤگ ヱدیرفت ت ...ュヱヤگ ヱت 

 کمرュ... دنیکردュ سرفه کردن که دヱتゅ دست شرヱع کردن مゅل شرヱع

 ...دュیرヱ شن ゅرینگران سゅم یآرュヱ شد صدا هュゅ که سرفه

ュهゅد... نگゅش افتヰب 

 ...دیمゅلیبヱد ヱ کمرュ رヱ م سゅدهیسرヱ ュا پشت



 گヘتュ یخش دار یجュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ صدا از

 ...ュیشده بヱد ینطヱریچرا ا دヱنュیخヱبュ بヱゅ...نم-

ュهゅییبه دا نگ ゅد که پゅم مکتین نییافت ヱآبش ヱ دヱردینشسته بヱخ... 

ゅن د یصدا بヘヤیزنگ تヱکゅ یبرگشتュ ...سمتش 

 به تヘヤنش کرد... یجゅش بヤند شد ヱ نگゅه از

 به سمت مゅ برگشت ヱ گヘت بバدش

 ...همه کゅرا انجュゅ شده...نهیبゅا...کゅم ュیبر-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ゅر؟یسゅم نی...شمゅهゅ بゅ مゅشュیゅی...مゅهゅ بゅ اヱن ممゅرستゅنهیب نگیپゅرک یتヱ گریج-

ゅم یصدا بゅریسゅ ュبه سمتش برگشت 

 ...ゅنیتゅ بچه هゅ ب ュیرヱ رヱشن کن نیمゅش ュیمゅهゅ بر ゅیآره...ب-

ヱبه سمت دا سرم ヱ ュن دادヱییتک ...ュرفت 

 زانヱ زدヱ ュ گヘتュ جヱヤش

 بده... گرヱیج دیکヤ ییدا-

ヱدستش ヱیج یتゆ ヱس ヱ ش کردヱنتゅرد.. چییمヱدر ا ヱر 

 رفتュ... نگیبه سمت پゅرک ゅریگرفتヱ ュ دنبゅل سゅم ازش

ヱدستم ヱیج یتゆ ب ヱ ュدヱکرده ب ュヱنتゅلیخیمゅ م ュیقدュزد... 

 شد ヱ گヘت کュینزد یکم ゅریسゅم

 شمゅهゅ چتヱن شده بヱد؟-

 ...دیکردヱ ュ که خند فیبراش تバر ゅنヱیجر

ュل ج منゅدنب ヱ ュن دادヱتک ヱگریسرم ...ュگشت 

ゅدست هیکه  دنشید ب ヱ ュد به سمتش رفتヱده بゅشه افسرده افتヱیبه سرش کش یگュد ュتヘگ ヱ 

 ...گهید شتュی...خヱدュ پゅیعشقュ؟...نگران نبゅش ی...تヰنゅ بヱدگرممュیقربヱنت بشュ جآ -

 نثゅرュ کرد ヱ گヘت یا ヱヱنهید ゅریسゅم

 شد... رید ュیبدヱ بر-

ヱش سرمゅدر م ヱ ュن دادヱنیتک ...ュز کردゅب ヱر 

ゅت  ュار شدヱخیس ...ュزد 

ヱش یتゅد... نیمヱسرد سرد ب 

 هュ سヱار شد... ゅریرヱ رヱشن کردヱ ュ سゅم یبخゅر عیسر

ュヱج... آرヱبه سمت راه خر ュحرکت کرد 



ヱدستم ...ュشنش کردヱر ヱ ュبه سمت ضبط برد 

 دستشヱ لゆ پنجره گذاشت ヱ گヘت ゅریسゅم

-ヱن؟یس 

 هュヱ؟-

 ュ؟ینゅهゅرヱ کجゅ بر-

 فکر کردヱ ュ گヘتュ یکم

 درکه؟ ュیبر-

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ ゆجバت 

 ...ュیشیاヱنجゅ که منجمد م ュیاان بر-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 �..هヱمュ...اصن به من چهュبری خ勦..ゆاヱااا...اره-
 ヱ بゅ تゅسف سرشヱ تکヱن داد... دیخند

 ...ゅنیخヱدش پゅرک کردヱ ュ منتظر مヱندュ تゅ بچه هゅ ب نیکنゅر مゅش گرヱیج

 ...ュیبه راه افتゅد ゅریسゅم نیヱ دنبゅل مゅش ュیاヱمدن سヱار شد یヱقت

ヱد یتヱن بゅبヱیاتュ ت ییکه داヘلبخند گ ゅب 

 تنگ شده بヱد... مヱنینطヱیدلヱ ュاسه جمع ا-

 گヘت یبゅ نゅراحت یدل

 تنگ شده.. یヤیخ رازیاヱهュヱ...من دلヱ ュاسه ش-

ュمن ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱسرم 

-ヱبسییی ュدل ュااا یبرا ی...منヱ...تنگ شده ュیف یتختュممゅمヤ...هヰتنگ شششده ゅنヱاسه اヱ ュدل... 

 بゅ هュ گヘتن شヱنییسه تゅ هر

 مゅاااار...زهر -

 دادュ... ریکردヱ ュ بغ کرده حヱاسمヱ به مس یشیا

 ...ュیدیرستヱران نゅنゅس رس هیرفتュ تゅ به  ゅریطヱر دنبゅل سゅم نیهم

 تュ ...ヱیヱ رفت ュیشد ゅدهیپ همه

 ...رヱنیب ュیختی...بバدュ رュیدیرヱ پر مکゅمヱنیش یحسゅب نکهیا خاصه

 جヱヤ اヱمد ヱ گヘت ゅریکه سゅم ュیسゅدیヱا نゅیمゅش کنゅر

- ゆمشخص مخ ヱر ゅهゅیکنیجュ... 

 کرد ヱ گヘت یبه من ヱ دل یا اشゅره

 من نیشمゅهゅ تヱ مゅش-



ュدバم بゅد نیبه ک ヱیヱکゅ تヘگ ヱ ره کردゅاش 

 ...نゅیا گریشمゅهゅ هュ تヱ ج-

 بゅ ترس گヘت ییدا

 شمゅهゅ... شیپ ュゅینヰヰヰヰه...من م-

 بゅ تバجゆ گヘت ゅریسゅم

 چراا؟..-

 بゅ طバنه گヘت ゅکヱید

 خヱردش کنュ... ترسهیم-

 درست کرد ヱ گヘت ゅفشヱیق عیسر ییدا

 اصن... مヱنュیجゅ م نی...همترسهیاز تヱ م یبرヱ بゅبゅ ک-

 ...ュیبゅا انداخت ヱ به مゅ اشゅره کرد تゅ سヱار ش یشヱنه ا ゅریسゅم

 رヱ نگゅه کردن... گهیهュ نشستن ヱ عشقヱانه همد شیپشت پ دنیبدヱ بدヱ دゅ ヱریヱ سゅت یدل

ュلیخیب منゅ هندزفر ヱ ュنشست ヱヤیج ヱت ヱمゅاجه ام یهヱن خゅکن احس ヱآهنگ آرز ヱ ュکرد ュشヱیریگ ...ュگذاشت ヱر 

ヱبه ش هیتک سرم ュشهیداد  ヱاشیヱ رヱن طヱکه هم ュاهنگ زمزمه کرد ゅبرد... یب ュابヱخ 

 (ゅنゅی)دا

ヱヤه م نهیدست به س جゅنگ ュヱヤبه ج ュاخ ゅب ヱ ュدヱش ینشسته بゅبه کف م ヱمゅپ ヱ ュب یم نیکردヱیکュد.. 

 ن؟؟یکن یبゅ تバجゆ نگゅه م هیچ هゅااااا

 گهیچرا اعصゅبュ خヱرده د مヱヤバمع

 خヱاد خرخرمヱ بخヱرهヰヰヰヰه یم گهیبه من م لیگヱر ゅکヱید نیا چヱヱヱヱヱヱن

ヱمゅم پ ュیمحکュم یکه صدا زدゅند شد نیداد کヤب 

 یکرد ヱヱنمヱنیبゅبゅ نکゆヱ پゅتヱ د-

 گゅرد گرفت ヱ گヘت یسر نیمゅه

 خヱاد پゅشヱ بکヱبه  یاصا به تヱ چه ؟! دلش م-

 ヱسط حرفشヱن ヱ گヘت  دیپر ゅکヱید

 آره بذار پゅشヱ بکヱبه-

 که دستゅش که رヱ فرمヱن بヱد ヱ رヱ بゅز کرد ヱ گヘت ュیکرد یبゅ تバجゆ نگゅش م همه

 جمゅعت که آدュ تヱقع نداره  ヱヱنهیاز د-

ュئ منゅدیدر ت ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱحرفش سرم 

 براش مュヰ بゅشヰヰه؟! ヱヱنهید کی یک کゅرا نیدیرヱ د ی+آره ヱاا تゅ بحゅل چ شخص

 یفکر کردヱ ュ کュ کュ م ゅکヱیخヱدヱ ュ بバد به حرف د یکردن ヱ منュ به حرف یگرد نگュゅ م یبゅ چشمゅ نیヱ کゅم نیمゅه
 هیچ هیقض دュیفヰم



 گヘتュ غیبゅج ゅکヱیرヱ به د چ

 نممممممュی+ヱاااااااااستゅااااا بب

 ترمز ヱ نگュゅ کردزد رヱ عیسر

ヱد دستمヰدیت ュتヘگ ヱ رتشヱص ヱヤج ュار گرفتヱ 

 ゆ ヱヱヱヱヱت....ヱヱヱヱه؟ید یگیمن م+تヰヰヰヰヰنヱヱ!!! 

 ヱ گヘتュ دمشیکنه که کش یبゅا انداخت ヱ خヱاست دヱبゅره رانندگ یヱ شヱنه ا دیخند

 ヱヱنه؟؟؟ید یبه من گヘت ی+تヱヱヱヱ بゅ چ حق

ゅت بヘگ ヱ کرد ュゅلبخند نگ 

 !؟یکرد دیتヱ که خヱدت تゅئ-

ゅب ュتヘگ ヱشヱزゅب ヱر ュحرص زد 

 دュی+من اヱن مヱقع نヰヘم

 گهید ینヰヘم-

ュس دست ヱر ュگذاشت ヱیュب نヱر کゅچند ب ヱیュد  ュتヘگ ヱ 

 تヰヰヰヰヰヰヰヰヰヰヰヰヰهیریکبی+نヰヘمممュ اヱن زنه ا

ゅت بヘگ ヱکرد ュゅنگ ュاخ 

 غヤط کنゅاااا بゅ خゅنヱمュ درست صحبت کنゅاااااا-

 زنشヰヰヰه یکنه چ تحヘه ا یندヱنه فکر م یکی+خبヰヰヰه خبヰヰه 

 ゅاایتヱ دن نهیزنه من بヰتر-

 ヱ گヘتュرヱ داشتبヱرد  دュیدستمヱ کヱب عیسر

ヱヱヱヱااااار...بدゅبزن...بزن کن+ 

ゅب ュتヘکرد که گ ュゅنگ ヱ ترمز ヱترس زد ر 

 همه اعتمゅد به نヘست نی+حゅلュ بد شد از ا

ゅن بゅکرد که صدا تیاعصب ュゅم ینگゅت نیداد کヘگ ヱ مدヱدر ا 

 د؟یکن یم دادیچتヱنه شمゅهゅ انقدر دادヱ ب-

 بゅ اعتراض گヘت نیمゅه

 نیسیجヱヤ شمゅهゅ آدュ ن ュیمゅ بر نینیمゅ بش یجゅ نیゅیاصا که ب-

 اشゅره ゆ خヱدش زد ヱ گヘت.. ینگゅه کرد ヱ  نヱیبゅ لبخند برگشت مゅه ゅکヱید

 بゅشه.. ییヱایچ ه ستیمن ک فرشتュ امゅ دヱستゅن گرامتヱن مュヱヤバ ن-

ヱمゅنヱج دند ヱ ر دادゅفش ュヰغیب ュتヘگ ヱ ュزد 

 ヱヱヱヱヱاュ؟؟؟یزشت منننن ه ی+ببند فکヱヱヱ پسره 



ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 یخヱده خヱدت گنیزشت که م یヱایشک نکن ه-

 نگゅه چندش آヱر بヰش انداختヱ ュ گヘتュ هی

 ؟؟؟یگیم ینطヱریا یدید نهیی+خヱدتヱ تヱ آ

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱاゅداد ب 

 !!! یدیمن ゆ خヱدュ اعتمゅد دارュ ل-

 کردヱ ュ دستمヱ جヱヤش تکヱن دادヱ ュ گヘتュ نگゅش

 شییی+خبヰه خبヰه بدمممュ اヱمد ا

 کرد ヱ گヘت یمدل ی ゅفشヱیق

 ヱヱヱヱヱهヰヰه-

ュش م داشتゅه ینگゅکه م ュج نیکرد ゅت غیبヘداد گ ヱ 

 جュ ヱヤیمゅ بر نینیپشت بش نیゅیب نیگمش-

ゅب  ュتヘگ ヱ ュش کردゅترس نگ 

 شهیهゅت بゅز م هی+بゅشه خヱاهر حرص نخヱر بخ

ュت چشヘگ ヱ غره رفت 

-ュتر ュلゅس ヱش من از تゅنگران من نب 

 بゅ غرغر گヘت ゅکヱیヱ سر جュゅ بヤند شدュ که د دュیخند

 اهヰه یکردュ نذاشت یم یتヱعه هゅاااا داشتュ رانندگ ریهمش تقص-

ュش دستゅسقف م ヱر ュگذاشت ヱنی ュتヘگ ヱ به سمت داخل ュشد ュخ ヱ 

 ..اهヰه یدیغرغر نکن مخمヱنヱ جヱ رزنゅیپ ی+شب

 ゅکヱیرヱ به دヱ  رヱنیب ゅدیاز پنجره م نیکه همヱن لحظه دست مゅه دیبゅز کرد ヱ محکュ کヱب نヱیبゅ حرص در مゅش ゅکヱید
 گهیم

 ؟؟یاヱراقش کن یخヱایازش اヱنュ م ュیدار نیمゅش ی ゅیهヱヱヱヱ از دار دن-

 اヱرد بゅا ヱ گヘت ュیتسヤ یدسشゆ ヱ مバنゅ ゅکヱید

 !؟یریگ یغヤط کردュ چرا گゅز م-

 زد ヱ گヘت غیج نیمゅه

-ヰیال ..... 

 ゆ کمرش داد ヱ گヘت یヱ قر نیزد رヱ سقف مゅش یسر ゅکヱید

-ヰیال ゅش ュکن ゆش دیتゅب ヱヱヱت ュرゅیپرست 丗� 

ュد از ا خندヱهم نیگرفته ب ヱ ریحرکتشヱیخند یصدا م یکه ب نطュی دヱヰ دهیゅ یعررر خدا ヱصدا خند نیس ゅب ヱ ュدゅیافتュد 
ゅس ヱر ュره رفتゅبヱد ヱنتیヤ.. 



ゅن  ی بヱا ゅب ヱ ュدヱنگه داشته ب ヱتک یکیدست شکمم ヱ ュنگه داشت ュدهن ヱヤج ュش هیدستゅبه م ュیکه د نیدادヱکゅ یヱヰ  مدヱا
 جヱ ュヱヤ دستشヱ گذاشت رヱ شヱنヱ ュ گヘت

 !؟یخند یچته بゅبゅ انقدر م-

 خنده که تکヱنュ داد ヱ بゅ تバجゆ گヘت ریکردヱ ュ دヱبゅره زدュ ز نگゅش

 چته تヱヱヱ؟ ヱヱنهینヘس بکش د-

ュنه د دستヱش ヱر ュگذاشت ヱیヱکゅ ュتヘگ ヱ 

 ........عررررر......نی......سゅヱکヱی+د

ヱخند عرر ュزゅب ュتヘیکه گュیکه د دヱکゅ تヘگ ヱ ن دادヱتک ヱسرش ヱ خندش گرفت 

 ヱヱنهید نیتヱ مゅش نیبش-

 زنگ خヱرد... شیاز کنゅر رد بشه که گヱش اヱمد

 کردヱ رゆ ヱ من گヘت چ حال زادست ینگゅه شヱیگヱش

ヱسゅهم تم ヱ صل کردヱریヱش زدیکه حرف م نطゅار مヱکه  نیس ュپشت سرش نشست ュمن ヱ یشدヱヰ مゅب نیک ゅنیشتریب 
 زدュ که داد زد ヱ بゅ اخュ گヘت ゅکヱیゆ بゅزヱ د یرس چنگسرعت حرکت کردヱ منュ از ت

 رازیش ュیآبゅد بバد بر نیام ュیاヱل بر یکゅم-

 نشستヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 匆دنبゅل زنت؟!  ュیبر یخヱا یم هی+چ
 نگュゅ کرد ヱگヘت طنتیبゅ ش ゅکヱید

 匆بشه..  دهیامشゆ خرخرت جヱ یعاقه دار یヤیخ نکهینه تヱ مثل ا-
ゅب ュتヘگ ヱ ュازشش کردヱن ュヱآر ヱ ュヱヤسمت گ ュبرد ヱدستم ュヱآر ゅترس ام 

ヱینترس یی+عمゅ ید نیاヱکゅ ت چیهヤط یگヤه ی( نمی)غヰنه بکنヱت 

ュヱبه ب آر ヱ ュغنچه کرد ヱلبم ヱ ュゅپ ヱر ュگذاشت ヱنیدستمヱکه دا رهیخ ر ュیشدヱکゅ لت  ریزد ز یپق یゅن حヱهم ゅخنده که ب
ュش کردゅنگ ヱ ュبرگشت 

 خنده ک بゅ تバجゆ گヘتュ رهیزد ز یتヱ چشمュ اヱفتゅد دヱبゅره پق چشمش

 ؟؟؟؟یخند یم ی+به چ

ゅت بヘخنده گ 

 ؟؟؟یری...بگی....سヘヤیخヱاست یم-

ゅف  بヱرバمثل مバال ゆن ضرヱا ヱ ュش کردゅنگ ゆجバیتュدゅ مد ک مヱگهیا 

ギز چه ربطヱداره؟! قهیبه شق یگギ 

 ヱ گヘت یزد پشت شヱنه کゅم ゅکヱید

 کنن؟؟ یلبゅشヱنヱ غنچه م رنیبگ یان سヘヤخヱ یدخترا م یدیداداش د-

 حرفش لبゅشヱ غنچه کرد ヱ تند تند پヤک زد نیا بバد



 کردヱ ュ گヘتュ نگゅش

ゅن چ لبヱヱヱヱヱヱیی+ژ 

 گヘت زدیکه خنده تヱش مヱج م یینگュゅ کرد ヱ بゅ صدا یجد

  دمゅاااایمن پゅ نم-

 شد ヱ گヘتュ یطヱر یحرفش  نیاز ا ゅفشیق

 رュییییییی+بم

ヱخ دستش ヱ اゅیبرد بヤت یجد یヘگ 

 انشゅه-

ヱدستم ュتヘگ ヱ شヱزゅبه ب ュزد ヱ ュمشت کرد 

 یریکبیپسره ا رهی+زنت بم

ヱکه ب دستش ュゅهヱم ヱ ヱرتمヱص ヱヤرد جヱنیآヱکش ر ヱد رヱب ュلゅت دیاز شヘگ ヱ 

 بゅ زن من درست صحبت کنゅاااا-

ュبه س اخ ュزد ュمشت ゅب ヱ نشیکرد ュتヘگ ヱ 

ゅهヱل کن بب ی+مヱ ヱیمنュن 

ヱمゅهヱت دیکش شتریب مヘگ ヱ 

 匆نヱヱヱヱچ -
 مゅمゅاااااان  ییییییا

 ゅاادیاشکュ در م اان

 رヱ مヱهュゅ حسゅسュ خدااااااا من

 ヱ گヘتュ نشیبゅر پشت هュ زدュ رヱ س چند

 +بゅ تヱاュ مヱهゅمヱ ヱل کننننننن

ヱشヱب ابر ヱ اゅلیخ یانداخت بゅ تヘگ 

- ュط کردヤغ ヱبگ 

 زدヱ ュ گヘتュ غیج

 +عمرااااا

 از دستش خゅرج بشه.... نیلحظه کنترل کردن مゅش یهل کنه ヱ  نیکه زدュ بゅعث شد کゅم یداد

 دهیبヱد کش ゅکヱیヱ چヱن مヱهュゅ تヱ دست د ゅکヱیرヱ پゅهゅش د ヱفتュیرفت که بゅعث شد بゅ سر ب چیلحظه مゅرپ ی نیهم ヱاسه
 شد که اشکュ در اヱمد..

 اヱمد که گヘت نیمゅه یرفت رヱ رヱال صدا شیکه دヱبゅره رانندگ نیکゅم

 ゅنゅ؟؟؟یدا یسゅلم-

 پゅهゅشヱ تکヱن داد ヱ گヘت ゅکヱینگヘتュ که د یزیچ



 دختره دهنتヱ ببند یه-

ヱب دستمヱک ヱ ュیمشت کردュت دヘش ک گゅپ ヱر 

 خヱره یشده حゅلュ داره بュヰ م سیرヱ شヱヤارュ خ ختیخヱ آゆ دهنت ر ヱانهید-

مشت زدュ که دヱتゅ دستゅشヱ گذاشت دヱر بゅزヱ ュヱ برعکسュ کرد رヱ سرمヱ گذاشت رヱ پゅهゅش ヱ مچ دستゅمヱ گرفت  دヱبゅره
 گذاشت.. یヱ ضربدر

 ..دیبゅر یم تیاعصبゅن ゅفشیق از

 دیشد ヱ بゅ تバجゆ پرس یخنث ヱヰیکه تヱ چشمュゅ افتゅد  چشمゅش

 厰 ؟یکرد هیگر-
 گヘت  که محکュ تر گرفت ゅ ヱرュیدستمヱ خヱاستュ از دستش در ب مچ

 ؟؟؟یکرد هیبゅ تヱاュ گر-

ュヱت آرヘکه گ ュن دادヱتک ヱسرم 

 کنه؟؟یدرد م تییجゅ د؟یسرت ضرゆ د-

 شدیم شتریدست زد ヱ تバجبش ب یヱ ه ュیشヱنیفゅصヤه دستشヱ آヱرد رヱ پ با

ヱنه شد.. دستمヱヱر ュゅره اشکゅبヱد ヱ ュرتヱص ヱر ュگذاشت 

 بره.. ゅدュیکردュ درد مヱهゅمヱ  یヱ سゅ バکヱیبヱدュ پشتヱ ュ کردュ به د دهیکه خヱاب همヱنطヱر

 امゅ رヱ مヱهュゅ بد جヱر حسゅس بヱدュ.. ستュیヱ ن⊥ن⊥ر ن لヱس

 اヱمد ヱ گヘت ゅکヱید یکه خشک شد دستمヱ ヱ از جヱヤ صヱرتュ بر داشتヱ ュ که صدا ュیاشک غده

-ヤバس یخヱヱヱヱヱیل 

ゅشب ب ヱ سمت ュبرگشت ュیاخ ゅیبچه ه  ュتヘتخس گ 

 +زنته 

 کرد ヱ گヘت یاخم

 سیزنه من اصا لヱس ن-

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ رمヱس

 لヱسه یدیفヰم یازدヱاج کرد دیشゅ یدヱن ی+تヱ که نم

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 کنュ یخゆ مヱقع ازدヱاج چشمゅمヱ بゅز م-

 گヘت ゅکヱیヱ رヱ به د دیヱسط حرفمヱن پر نیکゅم

-ゅچ چشم ヱمب یداداش تヤ⊥رق ∠ヱیヱز کن دتゅیزن ذل یچ نکن یبヤیعز یュز 

 گヘت ゅکヱیکه د دュیخند نیヱ مゅه من

 دュیمن ゆ حرف خゅنمュ گヱش م ستュین لیمن زن ذل نیآقゅ کゅم-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت نیمゅه



 یدار یخヱب هی..رヱحنیآفر-

 ヱ سرشヱ تکヱن داد  دیخند نیکゅم

 بゅ اخュ نگュゅ کرد ヱ غرغر کنゅن گヘت ゅکヱید

-ヤکه ع ュぺヱش یب یتゅراحت ب..ュیغゅ 

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 دュیپゅمه دراز کش جゅمهی+راحتュ..ب

 زد ヱ گヘت یلبخند

 !!!یپヱش یشمュゅ که شヱヤار مゅمゅن دヱز م-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 یشی+شمュゅ بپヱش مバتゅدش م

ゅت  بヘد گバب ヱ سرت ヱک تゅره کرد خゅدستش اش 

 ؟؟یتヱ اان مバتゅد-

ヱب سرمヱدستش ک ゅکه ب ュن دادヱلبخند تک ゅنیبه پ دیبヱیشュ تヘگ ヱ 

 دنیヱ به گند کشامثゅل شمゅ هستن که جゅمバه ر-

ュپ دست ヱر ュزد ヱ اゅب ヱ ュنیبردヱشیش ュتヘگ ヱ 

 نییآدمゅ نیهمچ ی+امثゅل زنت 

 کرد ヱ گヘت یپヱف

 به زنه من یداد ریبゅبゅ تヱ چرا انقدر گ-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 勠匈 هیک یدヱستدارュ به دヱنュ زن استゅد سمヱゅر یヤی+خ

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱر تکヱغر ゅب 

 زュیمتشخص عز یدیل ی-

 گヘتュ نیヱ کゅم نیヱ رヱ به مゅه دュیخند

 سヱزه  یمتشخص م یدی+دلュ به حゅل ل

 گヘت یجد یヤیخ نیکゅم

-ュمن 

 بゅ اعتراض گヘت ゅکヱید

 چراااا اヱنヱقت؟؟؟-

 گヘت نیکゅم

-ゅیخ دیبヤم ی ヱشه که زنه تゅشهیبدبخت ب 



 ヱ گヘت دیپゅشヱ کヱب ゅکヱید

 چرا بد بخت؟؟؟-

 گヘت نیمゅه

 تحمل کنه دیرヱ بゅ یقヱل نیهمچ-

 کرد ヱ گヘت نیヱ مゅه نینگゅه به کゅم ی ゅکヱید

 دست شمゅهゅ درد نکنه-

ヱر دستشヱر م یطゅب یکرد که انگヱر کゅد چند بバب ヱ بزنه ヱنه رヱاست درخヱت دیخヘگ ヱ ュسر ヱت 

 .....نیپヱکه نگヱ شمゅ هゅهュ عقل ندار نیکردュ مゅله ا یفکر م شهیهم-

 (نی)مゅه 

ュد از ا خندヱیحرکت د نیگرفته بヱکゅ ゅنب ゅیخند یم دیامュد.. 

ヱمゅدا لب ュبرگشت ヱ ュدهن ヱت ュجمع کرد ュدهن ヱیتゅنゅ نسردヱخ ゅیب  ヱ ュゅنیلبخند ش یتمゅم یط ュゅبه د ینگ ヱیکرد رゅヱک ュتヘگ 

 ...ゅنゅیدヱنヱ ュ امゅ دا یکه نم نヱیبゅا خヱنه رヱ اجゅره دادュ کゅم ゅزュی+من که پヱل ن

 کرد ヱ گヘت یدست شیبگュ که پ یزیرヱ نگゅه کردヱ ュ خゅستュ چ ゅنゅیدا

 من کュヤ کゅما پره..کヤه پヱک زنشه-

 ..دنیبュヰ زد که منュ بافゅصヤه برگشتヱ ュ آرュヱ شرヱع کردュ خند یحرفش چشمک نیا بバد

 ヱ سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت دیخند نュیکゅم

 飭ازت داره  یبد نقطه ضゅ ヘバنゅیゅکヱ،داید-
 گヘت یゅلیخیبゅ ب ゅکヱید

 من فقط... ستی..نقطه ضュヘバ نرュینخ-

 ヱسط حرفشヱ گヘت دیپر نیکゅم

 飭 ؟یرヱش حسゅس یヤیحتمゅ خ-
 ヱ فشゅر داد ヱ گヘت نیدستشヱ گذاشت رヱ دヱش کゅم ゅکヱید

 رازاااایش ュیریم ュیمゅ دار-

 ヱ گヘت دュیخند

 飭 یحسゆゅ کن هیتصヘ رازیش یخヱا ی+تヱاュ که بゅ همه م
ゅت دانヘگ ヱ دست 

 تヱخゅل داداچ یزد-

 ヱ گヘتュ دュیکش بباュیدست به س یالک

ヤバکر ی+خゅیچュ ن ییداゅج 

 گヘت یطゅنیشد ヱ بバد بゅ لبخند ش یاعصبゅن ゅفشیاヱل ق ゅنゅیدا



 جゅن یمゅه یااف ینبゅش-

 یسゅعته مゅه 04حنベゅ  ی+کヱفته مゅه

 کاس اヱل گヘت یبچه هゅ یشب ゅکヱید

 بده رتخی خدا کن سゅعتش ∫ 4☝خゅنュ اجゅزه -

 .. مヱدیم ゅکヱیヱ د ゅنゅیداد دا یداد ヱ ب یبه خنده افتゅد امゅ صدا نュیکه کゅم دュیخند بヤند

ュヱر آرゅقرار ندارن انگ ヱا م یヱدع ュهゅرنیگ یبچن همش ب.. 

 اخュ کرده بヱد.. یاز سرヱ صداشヱن کافه شده بヱد ヱ حسゅب نیکゅم

***** 

ゆر شゅا تヱه ヱ دヱکیشده ب.. 

 ..ュیاصゅヰヘن بヱد یکゅینزد

 نه؟! ゅی ュیشュゅ بخر ュیریم نیزنگ به بچه هゅ بزن بب ی-

 ننه گشنュ شد آخ

 ...دیرسیشکمゆ ュ گヱشュ م یآヱاز خヱندنゅ یصدا

 خヱنه یم ゅنیاستゅد شجر یچقدر شب عخヰه

 داره منヱ صدا  اヱا

 جヱヤ صヱرتュ گرفته شد ヱ چند بゅر تکヱن داد  یکی یدست ヱヰیکردュ که  یشکمュ نگゅه م به

 +هゅ..هゅااااا

ヱم سرمゅه به کゅنگ ヱ اゅب ュردヱم نیآ ュゅنگ ゆجバت ゅکه ب ュکرد یکرد 

 شده؟ یزی+چ

 به بچه هゅ یヱد زنگ بزنقرار ب-

 بゅبゅ یشکمュ حヱاسمヱ پرت کرد ه یصدا نیاصا ا آخ

 !؟ییکجゅ سییییپ-

 شکمュ صداش در اヱمد نیشュゅ ا یگヘت نی+بゅبゅ،کゅم

 ヱ گヘت دیخند نیکゅم

 飭بد بヱد  یヤیصداش خ یヤیخゆ حتمゅ خ-
 بヱد  ゅنیصدا استゅد شجر ی+نه بゅبゅ اتゅヘقゅ صداش شب

 شکمت.. یداره صدا دنیبه به پس شن-

 خヱند  یم یاستゅد عゅل ی+هゅ آره..کゅپ

 در اヱمد تکヱیداد د یصدا ヱヰیکه  دیخند نیکゅم

 یبرヱ اヱن طرف تر جヱ ゅاسه من نزاشت ゅید ب-



 اخュ کرد ヱ گヘت نیکゅم

 نیاز مゅش رヱنیندازمتヱن ب یم ゅدیصداتヱن در ب-

 اヱمد که گヘت ゅنゅینゅله دا یصدا

 منヱ بخヱヱヱヱヱヱر ゅیب یشیپ-

 نیヱ منュ بافゅصヤه زنگ زدュ به سュ ヱیدیخند هممヱن

 تゅ بベヱ خヱرد امゅ جヱاゆ نداد چند

ヱیبه دل م آرز  ュنヱا یم ュر زنگ بزنゅبده.. نیب ゆاヱج ュنゅخ 

ュره دل رفتゅیشمゅبگ ن ヱیرュر ヱزنگ زد نیک س 

 تバجゆ عバع

 ヱ ヱصل کردュ تمゅس

 ؟یسュヱヱヱヱヤ چطヱر-

 卮 ؟یدیجヱاゆ نم تヱیگヱش زنュی+چرا زنگ م
ヱنیس ヤバت یخヘنه گゅمヱヤمظ 

 卉عخشュ نخヱاستュ شゅرژت تمュヱ بشه مگه بده؟ -
 اヱمد که گヘت نゅیداد دل یصدا

 پس؟ کゅااات یدیجヱاゆ م زنュیعخشت؟؟ چرا من زنگ م-

 گヘت یاعصبゅن نیکه سヱ دュیخند

 ینخند ک بدبختュ کرد نیکヱفت مゅه-

 که گヘت دュیتر خند بヤند

 ؟یدار کゅریهن چ-

ゅب ュتヘخنده گ 

 د؟؟یمヱنیم ییヱاسه شュゅ جゅ گهیم نی+کゅم

ヱب نیس ゅل یبゅت یحヘگ 

-ゅه ゅاهヱآره ی 

 +بゅشه

 ュیمゅ پشت سرتヱن نیرستヱران خゆヱ بر ی-

ュعشق ュچش+ 

ヱبه دل نیس ヱت یرヘگ 

 دهیدلュ نگゅه خヱدش نخ م-

 اヱمد که گヘت یداد دل یصدا



 卮卍شヱヱヱバر؟  یب یمگه خヱدت عشق ندار-

ヱگهیعشقمه د نی+س 

ヱت نیسヘگ 

 نیمゅه یشヱバر یب یヤیخ-

 ヱسط حرفヱ ュ گヘت دیمگس پر یشب ゅنゅیک دا دュیخند بヤند

-ヱعر عر کن نیبه س ゅشم ヱبگ 

ヱشن ییکه حرفه دا نیس ヱت دیرヘگ 

 خرخرتヱ بجヱئه یヱاقゅ バکヱید گュیم ییدا-

 گヘت ゅکヱید

 匍 دュیم بشヱیجヱヱヱヱヱヱن چشュ ترت-
 دعヱا گرفتن.. ゅنゅیヱ دا ゅکヱید دヱبゅره

ュمن ヱس ゅفظ نیبゅم یخداحゅبه ک ヱر ヱ ュنیکرد ュتヘگ 

ヱت بر نی+سヘیگュ ران تم یヱن م زیرستヱپشت سرم ュゅنヱنیاゅ 

ヱکم سرش ヱ ن دادヱت یتکヘگ ヱ فکر کرد 

 ュ؟یدیکه همヱ د ییجゅ نیهمヱن اヱل ュیبر-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ی⌒ ヱ سゅت یاヱنجゅ فقط به نヘع دل ゅریدر ن یبゅز کی+رمゅنت

 ヱ تکヱن داد ヱ گヘت..  سرش

 آره ヱاا...-

ヱ(نی)س 

 ヱ گヘتュ یاز قطع کردن تヘヤن برگشتュ سمت دل بバد

 ؟یدل-

 بدبخت... ゅریسゅت یزانヱ یرヱ دیکرد ヱ پشت چشュ نゅزک کرد ヱ بゅ مشت کヱب یشیا

 ヱردرヱ در ا ゅریهヱا که سرش خヱرد به سقف ヱ داد سゅم دیمتر پر هی نゅیحرکت دل نیبヱد بゅ ا لیکه سرش تヱ مヱبゅ ゅریسゅت

 ...نیحرف نزن رازیش نیسゅلュ برس نیخヱایشمゅ سه تゅ...اگه م نヱیمゅش نیاه پヱکヱند-

 کرده برگشتュ سر جヱ ュゅ گヘتュ بغ

 ...یزنیخبゅا چته...چرا داد م-

 از بغل بュヰ انداخت ヱ ارュヱ گヘت ینگゅه ュین

 ...دیببخش-

ヱخندم ュتヘگ ヱ ュردヱخ 



 خدا ببخشه...-

 نثゅرュ کرد ヱ حヱاسشヱ کゅمل داد به جヱヤ... ییپرヱ بچه

ュاز پنجره ب من ヱنیسرمヱخ ر ヱ ュردヱرهیا ゅره هゅیست ヱیت ュن شدヱآسم... 

ゅم دهیکش بゅبه س ヱ ュجمع کرد ヱدمヱخ ュنヱریشدن شゅ تヘگ ュاخ ゅکه ب ュه کردゅنگ 

 ...رهیگیتヱ هヱا سرده...گヱشت م ゅیب-

 خヱ... رヱنیلحظه بردュ ب هی-

 نرヱ... گهیحゅا د-

ヱنمヱد ش ヱ ュا انداختゅیزیچ گهیب ...ュتヘنگ 

 سمت راستش راه افتゅده... یヱ راهنمゅ شهیسرعتش داره کュ م گریج دュیکه د ュیبヱد رازیش کینزد

 به خنده افتゅدュ ...ュیدیرヱ اヱنجゅ د گهیکه دفバه اヱل همد یرستヱران دنیجヱヤ نگゅه کردュ که بゅ د به

 هュ بゅ خنده گヘت ゅریسゅم

-ゅکردن... ییچه ج ゆゅانتخ ュه 

نه ゅشقヱヱ رفتن تヱ فゅز ع گهیجヱヤ اヱردュ که خヱردن به همد یصندل نیمثه بچه فضヱا سرشヱن رヱ از ب یヱ دل ゅریسゅت
 خヱدشヱن...

ュن که د برگشتヱیسمتشュچند م د ヱیتヤان... گهیهمد یمتر ی 

ゅنیحرکت ش هی بゅیط ュتヘگ ヱ ュن بردヱشヱヤج ヱدستم 

-ヱヱヱمجرد نشسته...یه... 

 از هュ دヱر شدن ヱ بゅ حرص نگゅهュ کردن.. عیسر

 گヘتュ تیبゅز کردヱ ュ بゅ مظヱヤم شمヱین

 شدュ؟ یکردュ مゅنع از تمゅس نゅمحرم یبدکゅر-

 شده گヘتن دهییبュヰ سゅ یبゅ دندヱنゅ ششヱنیدヱتゅ هر

 ارررره...-

ヱمゅدست ュتヘگ ュヱار ヱ ュجمع کرد ュه ヱت 

 匣دیخゆ ببخش-
 جヱヤش نگゅه کرد... یبه صندل تیشد ヱ بゅ جد نهیدست به س یدل

ゅا بヱدنیゅش سゅپ نیم ュヱدهیارゅ ب ヱ ュیشد ...ュران حرکت کردヱت به سمت رستヱゅヘت 

 از من دヱست داشت... شتریرヱ ب ゅریسゅت نゅینゅراحت شده بヱدュ...دل راستش

 ...کنهیازدヱاج کنه منヱ فرامヱش م ゅریبゅ سゅت اگه

ゅヰیم تنュش... 

 که بゅهュゅ کゅت کنه ヱ دائュ نگرانュ بゅشه... ستین یکس

ヱبغضم ...ュران شدヱارد رستヱ ヱ ュرت دادヱق 



 ...کنュیم یخヱشبخت ینداره که منヱ فرامヱش کنه...براش آرزヱ اشکゅل

ヱدست تر یر ュل کن یصندل نیدゅدنب ヱ ュیشستュヘ که د ュیگشتュستین د... 

 برخヱرد کردュ... یزیچ هیجュゅ بヤند شدュ که بゅ  از

 ...دュیبه سمت د فیرヱ ک ゅریکه سゅم دュیعقゆ کش عیسر

ヱسرم ゅنییپ ュتヘگ ヱ ュانداخت 

 ...شیکه آヱرد یمرس-

ヱه کرد... سرشゅنگ ュرتヱدقت به ص ゅب ヱ کرد ュخ ュبه سمت 

ヱشتریب سرم ゅنب نییپ ヱمゅچشم ゅت ュنهیانداخت... 

ヱلبم ...ュندヱکت مゅس ヱ ュز گرفتゅگ ュمحک 

ゅید یصدا بヱکゅ ...ا گرفتゅب ヱسرش 

 ...ュ؟ینیبش نجゅیا-

ヱاسمヱبه م ح ヱ ュزیجمع کرد ...ュه کردゅنگ 

 دヱ نヘره... زیم هی

 جヱヤه کنュ...لبخند زدヱ ュ گヘتュ یکردュ عゅد یخヱدمヱ لバنت کردヱ ュ سュ バیحヱاس پرت بゅبت

 خヱدمヱن... یقبヤ یهمヱن جュ ゅیبر-

 هゅ حرکت کردュ... زیبه سمت م زヱدتر

 پشت سرュ اヱمد ヱ گヘت ゅکヱید

 ...ュیهゅ رヱ به هュ بچسبヱن زیم نیゅیخゆ ب-

ヱم سرم ュاستヱخ ヱ ュن دادヱکه دست زیتک ュهل بد ヱیر ヱندش کرد... یرヤب ヱ نشست ュدست 

ゅم بゅکه س ュه کردゅدست نگ ゆحゅبه ص ゆجバریتゅ د ヱیرュد... 

 نگゅهش کردュ که گヘت یپرسش

 ...ュیکنیدرستش م ゅکヱیکنゅر من ヱ د ゅیب-

ヱر دا سرمゅکن ヱ ュن دادヱا ییتکヱیュدゅس... 

 ...خندنیヱ م زننیヱ دارن بゅ هュ حرف م سゅدنیヱا نیکنゅر مゅه ゅریبゅ سゅت دュیگشتュ که د یدل دنبゅل

 لرزヱن زدュ... یلبخند

 خヱاهرュ بヱد... ییجヱرا هی

 تره... کینزد یヤیبراュ خ یدل ی...ヱلکمنیزدن یヤیخ یヤیخ یدヱستゅ ییヱ دا نیمゅه

ヱهمゅبه صدا نیبه زم نگ ヱ ュختヱزیشدن م دهیکش ید ...ュش دادヱگ 

 ...ュیヱ نشست ュیهゅ رヱ درست کرد یصندل دیهゅ به هュ چسب زیم یヱقت

ュزゅت یدل بゅس ヱریゅ ...دنヱب ュر هゅکن 



ヱمゅدست ヱزیم یر ...ュهش کردゅنگ ヱ ュگذاشت 

ゅم دیش ュیاگر من هュاستヱا خ ュاج کنヱریازدヱیم ینطュشد... 

 براュ فرベ داره... یدل کنュیبヰش فکر م یهرجヱر یヱل

ヱسرم ...ュجمع کرد ヱاسمヱح ヱ ュن دادヱتک 

 ...کردュیخヱدュ حس م یرヱ رヱ ینیسنگ نگゅه

 برخヱردゅ ...ュرینگゅه گشتュ که بゅ سゅم دنبゅل

 من بヱد نشسته بヱد... یکه رヱبرヱ نیکゅم کنゅر

 شده؟... یبه سر ヱ ヱضュバ انداخت ヱ بゅ نگゅهش گヘت چ یبュヰ انداخت ヱ اشゅره ا قیعم ینگゅه

ヱسرم ヘیمن ...ュندヱبرگرد ヱسرم ヱ ュن دادヱتک 

 شد ヱ سゅヘرشゅرヱ گرفت... کینزد گゅرسヱن

 گヘت یسرشヱ به شヱنュ چسبヱند ヱ بゅ حゅلت زار ییدا

 ...شュیآゆ م یヱاخ ننه دارュ از گشنگ-

 بゅ حゅلت دانشمند گヱنه گヘت نیمゅه

 ...ی...نه گشنگکنهیاヱن گرمゅئه که آدュ رヱ آゆ م زュیعز-

 نثゅرش کرد ヱ بゅ حرص گヘت یزهر مゅر ییدا

-ヤمشک...ュبش ゆاسه آヱخ ュا دلゅه؟یح 

 گヘت دهیبゅ حゅلت ترس نیمゅه

-ヤچه مشک ゅبゅعزینه ب ヱش ゆی...آュی...فقط ازゅه داره بر نجゅش؟ یچヱت 

ゅلبخند ریحرفش همه زدن ز نیا ب ュت یخنده...منヘگ ヱ ュزدュ 

 ...یاヱنゅ رヱ هュ تحمل کن ینگゅهゅ دیبゅ یヱل یبزن غیج یتヱنیم ییدا-

 مشت شده گヘت یبゅ دستゅ ییبه افراد داخل رستヱران کردュ که دا یا اشゅره

 حヱاسュ هسسست...-

ュمن ュتヘگ ヱ ュمشت کرد ヱدستم 

-ゅنگگگیتیف... 

 بゅ خنده گヘت ゅکヱید

-ヱیحس م نیسュر د هیاز  کنヱمد گهیکشヱیا... 

ヱمゅیکره ا هیشب چشم ュتヘگ ヱ ュکرد ゅه 

 ...سسیبヤد ن یاヱヱヱه...من فゅرس-

 به شヱنه اュ زد... یヱ ضربه ا دیخند

ヱم سرمゅبه س ュهゅکه نگ ュندヱریبرگدゅ ヘقل اندر سゅد که عゅم هیافت ュهゅکردینگ... 



 کردュ که لゆ زد... یهヱم

 ؟یخヱب-

ヱرヱمゅر یچشヱن طヱهم ヱ ュگذاشت ュیه ュتヘگ 

 خヱبه... شیخヱشبخت-

 ...دیلرز یزیچ هی نュیقヘه س یزد که تヱ یلبخند

 دستمヱ رヱش گذاشتヱ ュ متバجゆ نگゅهش کردュ... عیسر

 ...匯لبخند قشنگ کثゅفط

 در اヱردヤ ...ュمヱیکردヱ ュ مヱبゅ یپヱف

 ...べ匏مدیخヱش غذا ب یتゅ بヱ دュیヱل چرخ یکم

 ヱ رفتن.. دنیبشقゆゅ هゅرヱ گゅرسヱنゅ چ یکی یکی

ゅم بゅردن که کヱبه خ ュع کردヱشر ベヱت نیذヘگ 

 ...خヱرهیچه بچه بゅ ذヱقュ م گゅین-

ゅب ュتヘدهن پر گ 

 تゅ چشت دراد...-

 زد ヱ گヘت نیپヱکر بゅ دست به شヱنه کゅم ゅریسゅم

-ゅعمرت انقدر ض ヱا تゅحゅد عیتヱ؟یشده ب匣 
 گヘت یبゅ حゅلت بدبخت گヱنه ا نیکゅم

 �نه -
ヱلمゅنص چنگ ヱ ュنش دادヱتک ヱ ュردヱا اゅر حتیبヱیط ュتヘگ 

 �بسسسه گهید یاان شد-
 حرف مشغヱل غذاش شد... یゅهュ کرد ヱ بバدش بنگ یکم

 ...خヱردیヱ نヱشゅبه م کردینگゅه م ゅریکردュ که بゅ ذベヱ به سゅت یبه دل ینگゅه ュین

ゆیبرچ لュبه دا د ヱر ヱیی ュتヘگ 

 نヱشゅبه بزار دهنゅ ...ュی...بییدا-

ゅنزد ب ヱ برداشت ヱبه رゅشヱن ゆجバرد... کیتヱا ュدهن 

 کردュ... یشینヱشゅبه رヱ قヱرت دادヱ ュ ا یبه دل رهیخ

ヱاسمヱح ...ュردヱش خヰت ゅت ヱ ュداد ュبه غذا 

 ...ュیرفت نゅیヱ به سمت مゅش ュیاز غذا بヤند شد بバد

ヱم رゅریبه سゅ ュتヘگ 

 کنュ... یبزار من رانندگ-



 ..ゅرهیسゅت دュیرヱ شヱنュ نشست ヱ از صداش فヰم یدست

 برگ چغندرュ؟... نجゅیمن ا-

ュره ا برگشتゅاش ヱ یبه دل یسمتش ュتヘگ ヱ ュکرد 

- ゅفشمゅشه کゅست من بヱاست به دヱهیح... 

 گヘت یاشヱ بゅا انداخت ヱ بゅ لبخند گشゅد شヱنه

 هست... یحヱاسュ چゅヰر چشم-

ゅنهیخنده د بヱヱ ش یاゅبه سمت م ヱ ュتヘنیگ ...ュدゅراه افت 

 ...ュیزヱدتر سヱار شد ゅریヱ سゅم من

ヱش کمربندمゅم ュاستヱخ ヱ ュیبستヱم نゅحرف س ゅکه ب ュشن کنヱریرゅ سمتش ュبرگشت 

 خヱشحゅل؟ ゅی ینゅراحت قゅیاان دق-

 امヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

سخته...امゅ  یヤیمثل خヱاهرュ بヱد...پس تヱجه نکردنش به من براュ خ یندارュ...دل یخヱاهر چیه یدヱنیهمヱن طヱر که م-
 ...شهیبゅعث ذベヱ کردنュ م خندهیشゅده ヱ داره م ゅریبدヱنュ بゅ سゅت نکهیا

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 رヱ دارュ... یعرヱس دヱمゅد اخر عرヱس کینزد لیهمヱن حゅل فゅم-

ゅبه سمت پنجره برگشت... ب ヱ ن دادヱتک ヱخنده سرش 

 که سヱار شدن آرュヱ شرヱع کردュ به حرکت کردن... ゅریヱ سゅت یدل

 اهنگ خゅص... هیرヱ رヱشن کردヱ ュ افتゅدュ دنبゅل  ضبط

ゅز زیقر ر هیکردنش  دایپ ب ヱصداش ヱ ュدیدادゅ ...ュکرد 

 ارسان[-مゅری]ب 

 

ヱمد تヱیپ یاュرفت..ش ュغ ヱ رهヱدلش... 

 

ゅب  ヱشت...دردامヱیلمس آغュدゅ ..رفت 

 

 چشمゅمヱ...سمت تヱ ヱا کردュ.. یヱقت از

 

ヱیاز کل...دن راهمゅ ...ュجدا کرد 

 

 یゅمینه...تヱ کل دن ゅی یکن بヱゅر

 



ヱب ت ヱ ゆاヱمیداریخゅهゅی..هر لحظه ب... 

 

 ...مゅرュیتヱ ب ینه...من ب ゅی یکن بヱゅر

 

 ...دارュیمヱقع از عشقت...دست بر نم چیه

 

 نه... ゅی..ینه...بヱゅر کن ゅی...یکن بヱゅر

 

 رヱ کュ داشت یزیچ هیتヱ... یب یزندگ نیا

 

ヱمد تヱبرداشت... یا ュبغض...دست از سر ゅت 

 

 شن رヱزاュ... ی...طヱانشدیتヱ م شیپ کゅش

 

 ...ゅیاز دن خヱاュیم یتゅ تヱرヱ دارュ...چ من

~~~~~~~~ 

ヱیر ゅن بشکن هヱیم زیر یفرمュش زمزمه م زدゅهゅب ヱیュکرد... 

 ヱ گヘتュ دュیکش یکヱتゅه غیج یاز خヱشحゅل ュیدیدرヱازه قرآن که رس به

-ヱرسییی...ュعشششق ュیدی...ساュ راااازیش... 

 هュ بゅ ذベヱ گヘت یدل

 ...ممممュیヱ درس بخヱن ュیخر بزن دیدلュ بゅ زیعز-

 جمع کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

- ヱر چ هیشد تゅینزن زیب ...ゅش مヱل خゅبه ح 

ゅت طنتیش بヘگ ヱ ا انداختゅب ヱشヱابر 

 نچچچ...-

 نگヘتュ... یزیچپ چپ نگゅهش کردヱ ュ چ نهیآ یتヱ از

 کردュ که خヱابش برده بヱد... ゅریبه سゅم ینگゅه

ュゅپ تن چشヱسیشد قد ت... 

 ...؟یمن ヱ دل یسر ヱ صدا نینشده تヱ ا داریب یچطヱر نیا

ゅآ یدل یصدا ب ヱنهیاز ت ...ュهش کردゅنگ 



 ...خヱابهیهュ مثه خرس م شヱنیکی نیبヰش نگゅه نکن...ا یعشقュ اヱنطヱر-

ヱلبم ュتヘگ ヱ ュز گرفتゅگ 

 ...یگヘت یچ ヰヘمنیم شنیم داریب نゅیخヘه بヱゅ...اان شゅنس مゅ ا-

ヱگقت دهنش ヱ گرفت 

 فکر نکرده بヱدュ... نجゅشیاヱه اヱه به ا-

ゅسمت خ ب ュبرگشت ヱ ュن دادヱتک ヱنیخنده سرمヱبゅ... 

 ...رازیش یゅبヱنゅیبه خ به

 ...ییچه درختゅ جヱヱヱن

 ...یینゅیبه چه مゅش به

 رヱ نگه داره... گرتヱنیج خدا

ゅن  دنیرس بヱچه امヱم گهید غیج هیبه کゅکه س ュریزدゅ ش نشست... خیسゅسر ج 

 شد... داریکه ب نی...ازرشک

 کردュ که بゅ صヱرت جمع شده گヘت یاشゅره ا یدل به

 ヱاقゅバ بヤند بヱد... یکی نیا-

ヱسر لبم ヱ ュفهیق عیجمع کردゅ جبバیمت ュتヘگ ヱ ュگرفت 

 ؟یدیپر ヱヰیشده؟...چرا  یچ-

 چپ نگゅهュ کرد ヱ گヘت چپ

 ...؟ینزد غیاان تヱ ج-

ゅب ب ゆجバشتریت ュتヘگ 

 ...یدی...منننن؟...نه بヱゅ حتمゅ تヱ خヱاゆ شن؟یکککک-

ヱت سرشヘکر گヘمت ヱ ندヱرゅخ 

 ممکنه...-

ゅا بヱدنیゅش سゅا نیمヱ ュمن ゅیبچه هュدゅس... 

ュا داشتゅب ヱ ن قدヱن م یقربヱختمゅیسュم رفتゅتیکه سヘرگゅ 

 ...نگ؟یتヱ پゅرک یببر نヱیکه مゅش یندار نヱیا ゅلیخ ゅنゅیاح-

 نبヱد... گریاز ج یجュヱヤ نگゅه کردュ که خبر به

 شدュ... نگیحرکت دادヱ ヱ ュارد پゅرک نヱیمゅش عیسر

ゅش دنید بゅلت کش نیمゅخج ュدヱیخュازش... د 

ゅده پ یسر بゅدهیافتゅ ...ュبه سمتش رفت ヱ ュشد 

ュاستヱد خ ゅکه ب ュش بزارヱر ヱش پش دنیدستمヱک رゅنیخヱم ...ュشد 



 گヘتュ مヱنیطヱر بゅ حゅلت پش همヱن

 گر؟یاز تヱ استゅヘده کنュ...بゅشه ج گهید دュی...قヱل میکه تنゅヰ بヱد دی...ببخش؟یساュ خヱب-

 از دلش در اヱردヱ ュ به سمت آسゅنسヱر رفتュ... بゅاخره

ヱکمゅر دل سゅکن ヱ ュر کردヱنسゅارد اسヱ نヱن کشヱا یکشヱیュدゅس... 

ヱت دستشヘگ ヱ انداخت ュنه اヱر شヱد 

 شده عقش من نゅراحت بヱد امشゆ؟ یچ-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 حヱاست بヱد؟..-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

-ゅشه؟... دیچرا نبゅب ュاسヱح 

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 بヱد... ゅریاخه همش حヱاست به سゅت-

 ヱ گヘت دیخند زیر

-ゅطر اخゅد نیک بر سرت...به خヱراحت بゅغ؟ینゅدم ゆآ ュچش ヱا ュط بکنヤب ی...من غ ヱست داشته  شتریرヱد ヱاز ت
...ュشゅب 

ゅشیتشب بヰ ュتヘگ ヱ ュجمع کرد ヱرتمヱص 

 ؟یبزن ینداشت نیمثゅل قشنگ تر از ا یرヱان-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یدیق یبゅ ب یا شヱنه

از جゅヰز  یهュ گヘتュ...تヱ جزゅ ヱری...اهゅاان...من به سゅتگヘتュیم ی...داشتュ چرسヱندیاز همه اش بヰتر منظدر رヱ م نیا-
 خヱنه اュ... یبزارمت تヱ دی...بゅیمن

 بゅ خنده گヘت ییدا

-ヱتخت نیس ヱر ュش یحکゅنداشته ب ヱااات... یرヱヤص 

 به شヱنه اشヱ گヘت دیبゅ حرص کヱب یدل

 که... یندار یذره شヱバر فن هی...تتتیترب یزهر مゅرررر...ب-

 شد ヱ گヘت نهیبه س دست

-ゅتخت دیچرا ب ヱقت یرヱ یم یبکنمشュنヱ؟ تュد تختش کنヱخ 

ゅکه چشمک ب ュهش کردゅنگ ゆجバدگ یتヱل ゅت یبヘگ ヱ زد 

 ...یخヱدュ بゅش شیپ یشゆ عرヱس هیاصن نظرت چ-

ヱدستم ヱیر ュتヘتته پته گ ゅب ヱ ュگذاشت ュرتヱص 

 ..؟زュیعز یجヱنュ...خヱدت ی..دلیدل-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین



-ゅشه؟... یا گهیکس د دیبゅب 

 شدヱ ュ گヘتュ ュیکه اヱن طرف آسゅنسヱر بヱد ヱ پشتش قゅ نیسمت مゅه دュیپر

 ...نه؟یبیم ゅری...خطرنゅکه...نکنه منヱ سゅتخヱابュینم نیا شیمن امشゆ پ-

 به بゅزュヱ زد ヱ گヘت یدست نیمゅه

 ...زュیمن بخヱاゆ عز شیپ ゅی...بهیاررره...نظر خヱب-

 ヱ گヘتュ ییسمت دا دュیزدヱ ュ پر یغیج

 ...؟یستین ینطヱریجヱنュ...تヱ که ا ییثل اヱن شد...داکه م نュیا-

ュبرگشت ゅچش ゅکه ب ュه کردゅش نگヰب ヱت یヘگ ヱ غنچه کرد ヱشゅلب ヱ کرد ュهゅر نگゅخم 

 ....زززززュینヰヰه عز-

ゅرت جمع شده پر بヱیصュز شد... دゅقع بヱن مヱر که همヱنسゅسمت در آس 

ュم دゅنه سヱریخゅ یاゅا نヱیュدゅس ュتヘگ ヱ 

 ...دنهیشمゅ خヱاب شیپسرا بخヱابュ جュゅ امن تر از پ نیا شیمن پ-

 ヱاسュ رفت ヱ گヘت یچپ چپ یدل

 ...ゅدیخヱابュ م نیبヱゅ...درヱ بゅز کن ュینیب نیشیب-

 در اヱرد ヱ درヱ بゅز کرد... داشヱیکヤ ییدا

 رヱ کنゅر زدヱ ヱ ュارد شدュ... شヱنییسه تゅ هر

 ...نیاヱخヱدااا...قربヱن اヱن حゅل قشنگت بره سヱ یヱا

 سمت اتゅقمヱن ヱ درشヱ بゅز کردュ... دュیپر

ゅم دنید ب ベکه بر ュزدیتخت  ゅهیب ...ュبغل کرد ヱلشمゅب ュمحک ヱ شヱر ュانداخت ヱدمヱحرکت خ 

 از جュゅ بヤند شدュ... یヱ بバدش عゅد دュیبゅلش کش یتヱ یخヘه ا غیج

 حرف زدن بچه هゅ دュ در اヱمد... یصدا

 سمتشヱن رفتュ که همヱن مヱقع درヱ بستن... به

 ヘتュکردヱ ュ گ یشیا

 که بヱد؟...-

 من که دستش بヱد رヱ بゅا اヱرد ヱ گヘت یدست فیک یدل

 ...یجゅ گذاشت نヱیدヱبゅره ا-

ゅب ュتヘت گヰب 

 ...؟یهュ متヱجه شد نヱیا-

 زد ヱ گヘت یچشمک

 ...پゅمتیم یجヘت چشم-



 سمتش ヱ محکュ بغヤش کردュ... دュیپر

 (نゅی)دل

 زヱد دستمヱ دヱر شヱنه اش انداختヱ ュ گヘتュ یヤیخ یتバجゆ کردヱ..ュل نیبغل کردن سヱ ییヱヰی از

 ..کنュ؟ی...مگه ヱلت میتヱ خر خヱدم-

 ヱ گヘت دیبه شヱنه اュ کヱب یمشت

 ابراز احسゅسゅتتュ... نیا یفدا یバنی-

 ヱ گヘتュ دمヱیخند

 勹هیتک بヱدュ د شهیهم-
 匣زهر مゅر -
 کردヱ ュ به سمت اتゅقمヱن راه افتゅدュ... یشیا

ゅدراز کش ب ヱ ュردヱدر ا ヱر ュゅسゅلب ベヱیذュد... 

ヱمゅت چشゅفکر به س ゅب ヱ ュریبستゅ ابヱیخュد... 

******* 

ヱمゅد...نزد چشヱصبح شده ب ュا کردヱ رヱد... کیبه زヱده ب 

اヱنュゅ  دュیکه فヰم ゅدینم ییヱ دا یاز مゅه ییصدا دュیکردュ که خヱاゆ بヱد...رفتュ سمت حمュヱ...د نیبه سヱ ینگゅه
ت در ...به سمゅدیکه حس کردュ از پشت در صدا م دュیسمヱ پヱشحゅلュ جゅ اヱمد...لبゅ ی...رفتュ دヱش گرفتュ که حسゅبدنیخヱاب

ヱ رفتュ ت ゅلیخی...بکنهیبحث م  ゅریヱ بゅ سゅم رヱنیره بیداره م نیکゅم دュینگゅه کردュ...د رヱنیبه ب یرفتヱ ュ از چشم
صبحヱنه خヘن درست  هیبه ذهنュ زد که  ヱヰیکردュ... یکュ تヱجヰ نیچند رヱز به سヱ نیآشپزخヱنه...حس کردュ ا

نヱن  دュیکゅراュ بヱد که د یاخرا گهی...ددュینゅنゅز چ یヤیهュ خ زیدュ کردュ...م ییشکستمヱ چゅ مرヱیکنュ...چゅヰرتゅ ن
 ュ厥匣یندار

 ....ییییی...ヱادュیزنگ درヱ زدن...در ヱا کردュ د ヱヰی رュیکه خヱاستュ برュ از پسرا بگ نیهم

 کرد تヱ دستュ گヘت یهمشヱ خゅل عیبگュ سر یزی...تゅ خヱاستュ چدهینヱن خر نیکゅم

 سヱختمュ سヱختュ ییییا-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرفت 

 匣خجゅلت بکش مردد کヤتی+از ه
ヱدشヱت خヘگ ヱ ر کردヱج ヱ جمع 

 匯飭خبゅاا-

ゅب ヤازش ک ヱغره رفتم ュیخنده چش ..ュتشکر کرد 

ュمدヱکه د ا ヱیتュد ヱعج داریب نیس ヱ یشدهゆ م ュゅکنهینگ 

 سمتش ヱ گヘتュ دュیگذاشتヱ ュ پر زیهゅرヱ رヱ م نヱن

 ュپرنسسم ュعشقمم ュساام+匏 



 匏عشقュ یفدات بره چヰヰه کرد نیسヱ ییییヱا-
 ュی+عشقヱヰ ...ن گل کردヱتヰب 

 ...شゅااایگل کنه ا شهیهم-

 ... ュیدیヱ خند ュیگヘت یヱ کュ ヤیصبحヱنه رヱ خヱرد گهیشدن ヱ بゅهュ د داریب نュیヱ مゅه ییدا

ゅنشست ظرف ヱ ュیشستュ ...نヱمشقم ヱ سر درس 

 ظヰر همه سرشヱن  تヱ درسヱ مشق بヱد... کیتゅ سゅعت  ممュیخررر درس خヱند مثه

 پゅشد ヱ گヘت نیسゅعت سヱ هیاز  بバد

 匣گشنمه-
 گヘت نیمゅه

 یヤیاخخ منمュ خ-

 هュ که مュヱヤバ بヱد گشنشه... ییدا

 飭مゅرヱ شنゅختیم گهید ュیزنگ زده بヱد هیفرヱش تزایپ نی...انقدر به اュینداشت تزایجز پ یچゅره ا گهید
 ...ازش ヘمュینم یچیکا ه ینی...匣گذاشت که من بゅز پヱکر شدュ یکره ا ュヤیبدヱ بدヱ رفت ف نیکه اヱمد سヱ تزایپ

 شرヱع کرد بゅز درس خヱندن جゅیهر کدヱممヱن  مヱینゅهゅرュ ظرفゅ رヱ شست بバد

 گヘت  ییヱヰیヱ  یالک یヤیخ ییپنج بヱد که دا یکゅینزد سゅعت

 دلヱ ュاس پゅرکمヱن تنگ شده-

ヱت  نیسヘگ 

 飭دヱسش  دارュ یپヱکヱنده ヱل چمヱیزده دنبゅل نکهیゅ ااره ب یヱاا-
 飭خنده  ریز ュیزد همه
ュیخ منヤی ヱس ュنه داشتヱشقゅیعヱه م نゅینگュت  کردヘکه گ 

 �دلュ؟ هیچ-
ュفقط حرف بزن عشق ヱت+匏 

 خنده سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت ゅب

 پゅااارک... ュیبر نیدرس بسه...پゅش گهید-

 ...ュیسمت اتゅقゅمヱن تゅ لبゅسゅمヱن رヱ عヱض کن ュیدیپر شدنیم لیکه از مدرسه تバط ییمثه بچه هゅ یبゅ خヱشحゅل همه

****** 

  یشゅل کرュ قヱヰه ا هیヱ  نیبヤند بヱد بゅ شヱヤار ج بゅیکه تقر دュیکرممヱ پヱش کゅپشن

 زヱد بゅش... کردنیکه صداュ م ヱمدیداد بچه هゅ م صدا

رفت  یچشュ غره ا نیکرد ヱ مゅه یپヱف نینثゅرュ کرد ヱ سヱ یشیا ییتヱ آسゅنسヱر که دا دュیدヱヱ دュیتند آل استゅرامヱ پヱش تند
..ュکر شدヱکه پ匣 



ヱت نیسヘگ 

 شده قربヱنش برュ یبヰش کュ تヱجュ ヰیمن بر گریبゅ ج-

ュゅچش ュتヘگ ヱ گرد شد 

 ...ュیخヱاستگゅر ゅدیب ゅرسゅتی بذار...匯ییییییخゅنュ اヱک نیسヱ گهی+بゅشه د

-ゅヘت نکن لطゅک...ュط کردヤغ� 
 ヱ匣قت بヱد کゅت نکردュ بヱدمゅ... یヤی+اヱا خ
ゅرتゅヰنییچヱیزد مュ د ریزヱرヱ به سمت در ヱ یحرکت کرد یخندهュ.... 

 ...ュیخヱرد ュیヱ نشتس دュیخر یخヱراک کュیرفتュ  عیپゅرک من سر ュیدیرس یヱقت

 استراحت از جゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ یاز ک بバد

 سرده... ュیدヱبゅره برگرد ュیکن یرゅ ヱدهیکュ پ هی نیجمع کن نیپゅش-

 ...ュیرヱ تکヱن دادن ヱ راه افتゅد سراشヱن

ه نگゅ به آبشゅر ک هی نینگゅ به سヱ هی یه نینگゅه به سヱ هیبه آبشゅر کرد  ینگゅه نیمゅه ュیاز کنゅر آبشゅر رد شد یヱقت
 ...ュیدیهممヱن از خنده پヱک

ヱر کرد... نیسヰمثا ق ヱ شن کردヱر ヱد چ.س کنشヱخ 

ヱدستم ュتヘگ ュنش گذاشتヱش ヱر 

 ؟ی+عشقュ کゅت

 نگュゅ کرد ヱ گヘت  یپヱکر ヱ جد یヤیخ

 هه کゅت...-

ヱه سヰヰه ننننی+عゅت نکن د نیمゅط کرد اصن...کヤگهیغ.. 

 خنده ヱ گヘت ریمث خر زد ز نیبگه که سヱ یزیاヱمد چ نیمゅه

 飭飭شمゅهゅرヱ خر کرداا شهیچقدر راحت م-

 پゅرک... یهゅ یصندل هیرュ  ヱیヱ نشست ュیبراش رفت یچشュ غره ا هممヱن

 ヱ گヘت دنیشرヱع کرد بヱ کش ییدا ヱヰی

-ゅاااهヱی ヱیس یبゆ اااادیسرخ کرده م ینیزمゅ厥... 

 ...برュ بخرュ؟؟؟خヱامممュیم ی+ヱاا

ヱت... نیسヘگ 

 ...خرュیمن م نیبش-

 بヤند شد ヱ گヘت نیمゅه

 ...رュیمنュ بゅهゅش م-

 ヱ گヘتュ ییگヘتヱ ュ زل زدュ به دا یا بゅشه



 دلュ برات تنگ شد ییヱヰی یヤیخ ییدا ی+ヱاا

 飭به مヱا یا ヱヱنهید-
 ゅکヱعهیزن د ヱヱنهی+د

 ...یاخخ گل گヘت-

 ...ュیهゅرヱ داパ داパ خヱرد ینیزم ゆیداده بゅشن س تゅپیکه بヰش ت یاヱمدنヱ مثل خر نیヱ سヱ نیمゅه

 بヱد... 4به سゅعت کردュ سゅعت  ینگゅه

ヱر ュتヘگ ゅبه بچه ه 

 ...شهی...اان شゆ مگهید ュیبر-

 سمت خヱنه... ュیآرュヱ راه افتゅد یヤیرヱ تکヱن دادنヱ بヤند شدن...خ سراشヱن

 ...ュیدیتゅحゅا پسرا رヱ ند رヱزید از

ュت دلゅاسه سヱریゅ تنگ شده�� 

 (ゅنゅی)دا

 بゅرュ برگمヱ چک کردュ...حヤه نیآخر یبرا

 نگゅه به بچه هゅ کردュ.. ی

ヱا.. نیسゅرد بヱاز برگه آ ヱن لحظه سرشヱهم 

 نヱشت.. یداشت تند تند جヱاゆ سヱاا رヱ م نیمゅه

 کرد.. یヱ اヱنヱر نگゅه م نヱریبه ا ゅلیخ یب نュゅیدل

 ..ュیتヱجه همتヱن که اان سر جヤسه امتحゅن قゅبل

 勠بヱده مگه نه؟!  نیریش شهیامتحゅن هم نیآخر
 امتحゅنュ.. نیامتحゅن ヱ آخر نیکه درس خヱندュ عゅشق اヱل ییدر طヱل سゅل هゅ من

 اヱمد.. ییسرفه آشنゅ یبヱدュ که صدا ュیبه سゅعت مچ رهیخ

ュره م یسمت دل برگشتゅمش کن زدیکه اشヱدیتم .. 

 ..یبヱد انگゅر کافه

 نبヱد اصا.. ゅیدن نیک تヱ ا نュیمゅه

 رヱ نگゅه کرد ヱ بバد دヱبゅره سرشヱ انداخت تヱ برگه.. یبچه خنگゅ دل یشب

 رヱ متヱجه نشده.. یمنظヱر دل انگゅر

 بゅر پشت هュ سرفه کردュ..0من  نیهم ヱاس

 ..داد نشヱن ر ヱ☝ 0زدヱ ヱ بゅ دستش عدد  یدفバه برگشت نگュゅ کرد ヱ لبخند نیا

 گهید قهیدق 0 یバنی نیا

ュم سر ヱد که صدا زیرヱیب ヱند شد  نیسرفه سヤب 



ゅام  ゅت... یبヱゅヘت 

ヱد عب3 نیسゅر سرفه کرد که استゅدبヰم یال ヱت زیزد رヘگ ヱ 

 رヱ دヱر سرفه؟؟ نیچتヱه شمゅ چندتゅ؟؟ بゅز دヱبゅره افتゅد-

 از پسرا گヘت یکی

 飭فヰمه  یدヱبゅره منظヱر سرفه هゅرヱ نم شヱنیکی..نهیهم شهیاستゅد هم-
ゅتن ا بヘنیگ ...ュش کردゅنگ ュاخ ゅب ヱ صدا ヱ سمت ュحرف من برگشت 

 بヱد.. دهیتバجゆ کرده بヱدヱ ترس چゅرهیب پسره

 اخمュ بد جヱر بヱد؟؟ انقدر

ک  نュیヱ برگشتュ سر جュゅ بش دュیضرゆ در کش یدستュ رヱش  یکیدستヱ ュ گرفتュ جヱヤش ヱ بゅ انگشت سبゅبه اヱن  کف
 ..خヱرد نی..سヱنی..مゅهیچشمュ به دل

 منظヱرمヱ خゆヱ گرفته بヱدن ヱ امゅ پسره هنヱز متヱجه نشده بヱد  دخترا

 حق به جنゆゅ گヘت نیمゅه ک

 匯匚!!!!! یفヰم یم یヤیشد خ یشمゅ ک ادعゅت م-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت نゅیدل

 نشヱن نیخط ا نیا یバنی-

 تمュゅ گヘت ییبゅ پرヱ پسره

 ن؟؟؟یゅریسر من با ب با نیخヱا یشمゅ هゅ م-

 گヘتکه استゅد ュیسرمヱنヱ تکヱن داد ییتゅ چゅヰر

 اهヰヰه گهیدبسه-

 ..ュیسゅکت شد همه

ヤバه یخゅنه مゅمヱヤه کرد نیمظゅنگ ヱیュ... 

 کرد ヱ پヤک زدن...بゅز ششヱین عیسر که

 ..یشرکヱ گヘته بヱد زک خر

 از سرجゅش بヤند شد ヱ بゅ حرص برگه رヱ داد  ゆ استゅد یدل

 سرش من  پشت

ヱ ヱه نیسゅم ヱیュترت ن ゆیゆ... 

 گヘت نیدانشگゅه که سゅ ヱطیتヱ ح ュیرفت

 خゆヱ بヱد ゅکヱی..ゆ نظرュ فقط همヱن درست کردن طرح دュیدیکش یهمه سخت نی..اュیهمه امتحゅن داد نیا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 خゅص بヱد  شهی+طرحمヱن که مثل هم

ヱیسュت نヘگ 



 شمゅل؟؟ ュیبر ゅزュیبچه هゅ  گュیم-

 ゅاااュی+نヰヰه من نم

ヱن م سرمヱیتکュه دادゅت نیکه مヘگ 

- ゅبゅچخه..ب ヱヱヱرف کرد چرا جد یهゅバیریگ یم یت!! 

 ..ュیحرکت کرد نیسヱ نیヱ به سمت مゅش ュیرفت یچشュ غره ا نیمゅه ヱاسه

 رفتュ سمت در راننده ヱ گヘتュ عیسر

 勠کنュ  یم ی+من رانندگ
 کردن یشرヱع کردュ رانندگ یفゅز بゅحゅل یヱ منュ بュ  ゅیشد نیمゅش سヱار

****** 

 ...نیکشュ برا تヱلد مゅه ینヘشه م یطヱر یصبح تゅ حゅا دارュ  از

 تヱلدشه... گهیرヱز د0

 خヱشحゅلュ.. یヤیخ

 ..ュیبگرد کュی ュیبر نュیヱ من ヱ مゅه دیبرن خر نیヱ سヱ نゅیامرヱز دل قراره

 ...گهیکゅر د یヱ کヤ دیهュ من قراره برュ خر فردا

 ن؟؟؟؟ی+مゅاااااااه

-ュمدヱاا اゅخ 

 خゅ گهیم یگیم یچ+خヱ ゅ کヱفت اه هر 

 به تヱ چ آخه-

ヱه دستمゅم ゆ ヱر ヱرمゅانگشت اش ヱ اゅب ュردヱلیخ نیآゅیュ ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱر دستمゅند بヱ ヱ ュگرفت 

ヤバییییی+خ ヱییپر ر ヤバیییییخ 

 زد ヱ گヘت یچرخ یヱ  رヱنیبゅ خنده اヱمد ب نیمゅه

 خヱشگل ヱ نゅنゅس در خدمت شمゅس-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ゅبپ ゅبゅن بヱヱヱヱرنت ب+جヱه ینخゅیبش نیمュ.. 

 ک گヘتュ یبگ یزیچ خヱاست

 خヱرن ی+هر چند گヱش تヤخゅ رヱ نم

 ヱار تکヱن داد ヱ گヘت دیدستشヱ تヰد  یکیدستشヱ زد ゆ کمرش ヱ اヱن  ی

 ؟؟یگヱش تヤخヱ ک بゅ من نبヱد-

ヱمゅدست  ヱ ヱヤج ュردヱیآュکش ک ヱدمヱیخュت دヘگ ヱ ゆعق 

 (oh no lady..sory← ) ی..سゅریدی+اヱه نヱ ل



 ..رヱنیتゅ فحش داد ヱ رفت ب ヱ چند دیخند

ュعیسر من ヱد ヱ ュده کردゅヘیاز فرصت استュد ヱس ベゅدل نیسمت ات ヱیゅن... 

ヱکه  مهین در ヱت ュبرد ヱسرم ヱ ュز کردゅیبヱヰ دیکش غیج یدل  ヱ ュسر ヱرد تヱکه در خ ュببند ヱدر ュاستヱخ ュمن ヱش فح ی
 به خヱدュ دادュ... ینゅمヱس یب

ヱژ م سرمゅسゅغر غر م دادیم ヱکه دل ی ュرد ب یکردヱآ ヱر در سرشゅنیاز کنヱکرد ر ュゅنگ ゆجバمت ヱ 

ゅب  ュره زدゅدست اشギچته؟ ゅهギ 

 گヘت که

 ؟؟یکن یخヱک در ヱ بゅز م یشب ヱヰیچرا -

 که من بترسュ؟؟؟ یکشیم غی...دヱمゅ تヱ چرا جゅکヱ⌒ ی+اヱا خヱک زنه د

 گل انداخت ヱ گヘت لپゅش

 کردュ خヱ یداشتュ لبゅس عヱض م-

ゅطنتیش ب ュتヘگ 

ヱس ヱヤن؟؟ی+ج !!匆 
ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

-ヱمه..دختره ب نیسヱر یحمヱバش 

ゅطنتیش ب ュتヘگ 

 ュر کردヱゅب ュآره من+匆 
ゅت بヘحرص گ 

 نیخヱدت بب ゅیپس ب-

ュاستヱب خヱره در کゅبヱداخل که د ュببر ヱدهیسرم ..ュسر ヱشد ت 

 دادヱ ュ گヘتュ یبه دل ینゅمヱس یفحش ب یدفバه کヤ نیا

 ヱانه؟؟؟ید ی+اخه مگه تヱ مヱش کヱر

ヱت دستشヘلت گゅخج ゅب ヱ دヱنش بヱگ ヱر 

- ュدヱیلخت بュدゅ ゅد نبヱیب دینبゅی 

ヱدستم ゅنバیبه م ュتヘگ ヱ ュن دادヱسرت تک ヱک تゅخ 

 ششششی+مرد شヱر اヱن خجゅلتتヱ ببرن ا

 ヱヱヱヱشششش -

 نیزنگ بزن یبバد  نیبکن داتヱنヱیخر عی..شمュゅ سررヱنیب رュیدارュ م نی+کヱفت..بゅ مゅه

ヱفظ سرشゅخداح ヱ ن دادヱکر تکヘیکرد یمتュ ربヱد ュمن ヱیヱنه ب نمヱاز خ ュرفت ヱ ュنیگرفتヱر ... 

******** 

 چرخュ.. یصبح زヱد دヱر خヱدュ م از



 کنュ.. کゅریدヱنュ چ ینم

 گヘته انجュゅ بدュ که پدرمヱ در آヱرده.. قیتحق ی ゅکヱید گュیدرパヱ م یچته الک گهیم یه نیمゅه

 سخت سخت بده ااパ... یغヤط کرده بゅ زنش به من کゅرا ゅکヱیبگمゅ د نュیا حゅا

ヱرゅهゅرد نヱیخュ استراحت م ュدار ヱیュاسه خر کنヱ ュد برバب ゅاسه جشن فردا... دیتヱ 

ヱتنظ ت ヱمゅمه هゅبرن ュداشت ュیذهنュ یم :ュکرد 

 تヱلدヱ سゅヘرش بدュ کی*ک

 بخرュ نیتزئ یبرا ヤهی*ヱس

ュبخر ュدヱاس خヱ سゅلب* 

 رュیبگ دیبゅ نュیمゅه ی*کゅدヱ برا

 匏به رヱزュ کا پر شدا  به
 匏چ خゆヱ  یヱاااا
 ヱارد اتベゅ شد ヱ گヘت نیمゅه

 برا خヱدュ بخرュ یزیچ ی ュゅیمنュ بゅهゅت م ゅیدا-

 کنュ یچ غヤط یヱاااا

 بگュ یچ یヱاااا

 رヱ گヘتュ رヱنیاز دهنュ اヱمد ب یفکر هرچ یب

 دیذار یخヱاュ از شرتヱن خاص بشュ نم یرヱزュ م ی+غヤط کن..

 ヱ گヘت دیخند

-ュس ندارゅلب ゅبゅب ゆخ 

 ュیری+بゅشه حゅا فردا م

 خゅااا-

ュیغره ا چش ヱسر ュرفت ヱ ュند شدヤب ュゅاز سرج ヱ ュسیبراش رفت... 

  شیییییییآخ

 ییبه چ هヱا به

 کرده رییبه چقدر اتゅقمヱن تغ به

ゅه م بゅنگ ゅبه همج ベヱه یذゅکه م ュت دیخند نیکردヘگ ヱ 

 飭飭بゅد نبرتت  رヱنیب یریم یرنگ ヱ رヱت بゅز شده سبکュ شد-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 飭بشュ  نیکه سنگ زュیریمپسته  بュゅی+تヱ ج
 ヱر رفت شیヱ بゅ گヱش دیخند



ュبه آرا من ュع کردヱدقت شر ゅکردن... شیب 

ュمゅسゅش لبヱیپュک د ヱیヱمヘ هゅم ゅب ュاستヱخ ヱ ュدست ュفظ نیگرفتゅکه د یخداح ュیکنュابش برده.. دヱخ 

 گヘتュ نیヱ رヱ به سヱ رヱنیاتベゅ اヱمدュ ب از

  نیزنگ بزن نیخヱاست یزیچ ゅی نیداشت یکه کゅر رュی+من م

 بゅشه مヱاظゆ خヱدت بゅش-

 ヱ گヘتゅ ュدュی یزیچ ی ヱヰیکردヱ ュ رفتュ سمت در که  یخداحゅفظ

 نجゅ؟؟یا ゅدی+مゅヰ امشゆ م

 گヘت یدل

 که کمکュ بتヱنه بکنه ゅدیتヱنه فردا صبح م ینه امشゆ نم-

ゅب ヤیفکر به فردا ک ュکرد ベヱذ 

 ..رヱنیکردヱ ュ رفتュ ب یخداحゅفظ دヱبゅره

 ヱ ヱاریزد به د هیヱ زد ヱ بバد تک نگیدکمه پゅرک عیبゅ عجヤه اヱمد تヱ ヱ سر ゅکヱیآسゅنسヱر که شدュ پشت سرュ د ヱارد
 رヱشヱ بر گردヱند.. یゅلیخ یبرگشت سمتヱ ュ بゅ ب

ュد از ا دهنヱز شده بゅراش که  نیبゅیکヱヰ تヘگ ヱ ュترس برگشت سمت ゅب 

 !!!؟یکن یم کゅریچ نجゅیعع تヱ ا-

 رヱنیخヱاュ برュ ب ی+خゆ کゅما مشخثه م

ヱت سرشヘکر گヘمت ヱ ن دادヱتک 

 رヱنیخヱاュ برュ ب یمنュ م-

 ..ستیانگゅر تヱ بパゅ ن اصا

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュن دادヱش تکヱر ヱヤج 

 چته؟؟ ゅکヱ؟؟ی+حゅلت خヱبه د

 نگュゅ کرد ヱ پヱکر گヘت متヘکر

 ゅ 匣دیخヱابュ م-
 زدヱ ュ سرمヱ تکヱن دادュ.. یربخند

 ヱنریヱ بバد من رفتュ ب رヱنیرفت ب عیسر ゅکヱیآسゅنسヱر که بゅز شد د در

 .... شیبشر ا نیا ستیجنتل من ن کュیزشت  لیگヱر

ュش رفتゅه نیسمت مゅج نیم ヱت ュدست کرد ヱیュیکه د بュد ヱیسヱین چュردヱゅ.. 

ヱیک تヱمヘ که د ュه کردゅینگュستین د.. 

 دارمゅ.. مریبゅبゅ منュ الزا یا

ュاستヱن لحظه د خヱر که همヱنسゅسمت آس ュیبرヱکゅ رکゅاست از پヱرج بشه.. نگیخゅخ 

 ヱ گヘت نییヱ داد پゅ نیمゅش شهیتゅ رد بشه امゅ جヱヤ پュゅ تヱقف کرد ヱ ش ستゅدュیا



 رسヱنمت یخヱدュ م ゅینرヱ بゅا ب گهید-

 من بヱد یحヱاسش پ فضヱل

 خヱره یشک به هュ نم یب رامヱنュی..مسشュی+نه مزاحمت نم

 ندارュ یخゅص ریمن مس نیبش ゅیامゅ ب یمزاحュ که هست-

ュیغره ا چش ..ュار شدヱس ュرفت ヱ ュبراش رفت 

ヱت دستمヘا که گゅب ュبرد 

 بゅشه بゅبゅ مزاحュ زنه منه-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 زحمت.. یب یفرヱش ینیریش یخヱاستュ بگュ که منヱ ببر  یخヱاستュ بگュ..م ینم نヱی+نه ا

 匈丗 ؟یدر اヱمد یدگیاز ترش ゅننیاح ه؟؟یبゅشه..حゅا خبر-

ュدست ュتヘگ ヱ شヱزゅبه ب ュزد ヱ ュمشت کرد ヱ 

 ن⌒ یفردا شゆ تヱلد مゅه نکهی..دュヱ ادュیمن اصا هュ نترش نکهی+اヱل ا

 勳勠آذر  0..اヱنュ هیآذر مゅه نیمゅه-

 انقدر جذابه؟؟ شی+چ

 شیچیه-

 شده امرヱز... ヱانهید

ヱヤش ینیریش ی جヱداشت.. یفرヰبزرگ نگ 

 +ヱاヱ..دستت درد نکنه..

 ..ュゅیبرヱ تヱ منュ م-

 +نه برゆ ヱ کゅرت برس

 تنゅヰ بذاره.. دیمثل تヱ رヱ نبゅ یا قهیبد سヤ ینبゅشه..آدュ  تیبرヱ کゅر-

ヤバر یب ی+خヱバیییییش... 

 ..یشدヱ ュ رفتュ سمت قنゅد ゅدهیپ نیمゅش از

ヱヤیدر ا جュدゅد ست ゅیتヱکゅ دیبゅ... 

 ヱ نگゅه بュヰ کرد ヱ گヘت ستヱゅیاヱمد ヱ کنゅرュ ا قゅیچند دق بバد

 !ュیبر-

 هュ پشت سرヱ ュارد شد.. ゅکヱیشدヱ ュ د یقنゅد ヱارد

 ..ュیکرد کشヱنیک یهゅ خچゅلینگゅه به  ی اヱل

 ヱمدی+من که خヱشュ ن

 ستنیجゅلゆ ن ゅدیآره ز-



 رヱ نشヱن دادヱ ュ گヘتュ کیمدل عکس ک یدر آヱردヱ ュ  مヱیگヱش عیفکر کردヱ ュ سر کュی

 ه؟ی+نظرت چ

 هュヱヱ قشنگه-

رヱ  کیک یک مد نظرュ بヱد برا یکرد ヱ بバدュ اجゅزه دادن مدل یگرم یاحヱال پرس ゅکヱیجヱヤ که فرヱشنده بゅ د ュیرفت
 ュرش بدゅヘرستن...سヘن بヱن برامヱدشヱقرار شد که فردا خ ヱ 

 ..ュیشد نیヱ سヱار مゅش رヱنیب ュیاヱمد یقنゅد از

 ؟؟یبر یخヱا یخゆ اان کجゅ م-

ゅب ュヱس دی+اヱهیヤ یبگ ینیتزئュس برا رゅکه لب ュدバب ヱی  ヱ ュدヱبرا یخ ヱدゅه یکゅنیم.. 

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

- ュدヱه م یمن خゅشگヱیفرュسゅد شنゅقن ュازヱرهیم یکه لゅر چ نی..از اヱیجュیگیکه م زا  ヱقسمتش داره.. یت 

 ..همヱنجュ ゅی+پس بر

ヱه رفت... سرشゅشگヱن فرヱسرعت به سمت ا ゅب ヱ ن دادヱتک 

******* 

ゆخ ..ュبخر ヱسمゅنده لبヱفقط م ュداد ュゅانج ヱرا رゅهمه ک 

 کرد.. یکردュ که بゅ دقت به مغゅزه هゅ نگゅه م ゅکヱینگゅه به د ی

ヱاسمヱکه  ح ゅزه هゅسمت مغ ュکرد.. یداد ゆヤدش جヱبه خ ヱمヰجヱزه تゅمغ 

ゅزه رفت بゅسمت مغ ュهゅب ヱ شヰب ュره زدゅیدست اشュ .... 

 ..یمغゅزه شد ヱارد

ュنゅس خゅبه هر لب ヱ ュمد سمتヱشنده اヱه م یفرゅینگ  ュن حرف م کیکردヱرشゅعت دربゅزدیس.. 

 دهنشヱ بکشه.. پیز دیبゅ دیسر پヱکر نگゅش کردュ که فヰم اخر

ゅمد ب ヱسゅه به لبゅکه  یقت نگ ュب ی یکردゅس حسゅد.. یلبヱکرده ب ゆヤج ヱمヰجヱت 

 کردヱ ュ لبゅسヱ بヰش نشヱن دادゅ ..ュکヱینگゅه به د ی

 برベ زد ヱ بバد پヱکر گヘت چشمゅش

  ستیقشنگ ن-

 کنュ اهヰヰه یمنヱ بگヱ چرا تヱرヱ آدュ حسゆゅ م اخه

ュبه بق یغره ا چش ヱ ュش رفتヰهیب ..ュه کردゅنگ ゅسゅلب 

 هュ نظرمヱ جゆヤ کرد.. گهیلبゅس د ی

ヱیبه د رヱکゅ ュتヘگ 

 که خヱبه؟؟ نی+ا

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

-ヤقب ヱکن هیبر ヱپر ヱر 



 زشته.. گヘتیکه تゅ اان م نیا عع

 بشر کرュ داره.. نیچقدر ا نینیب یم

 گヘتゅ ュکヱیرヱ به د یゅلیخیزدヱ ュ بバد بゅ ب یطゅنیش لبخند

 +نه اヱن زشته

 بゅ تバجゆ گヘت ゅکヱید

 خヱشگヤه یヤینه بゅبゅ خ-

 خヱاد ینم گهیزشته د ی+نه آخه تヱ گヘت

 لبゅسゅ بヰتره هیهゅ آره زشت که هست امゅ خゆ از بق-

ゅبه د ب ヱر ュیخنده رفتヱکゅ ュتヘگ 

 یکرد یم تیاذ یداشت دュینکن فヰم شیمゅست مゅل گهی+د

 ..نیزن یهمتヱن م یریزد که همヱن لبخند بバد از مچ گ یلبخند ی

ヱبهر ュتヘشنده گヱفر 

 ن؟؟یبد شهیمنヱ م زیلبゅس سゅ نی+خゅنュ ا

ヱسرش  ヱ ن دادヱیتک ゅه به سゅت زینگヘگ ヱ س کردゅلب ヱر 

 مヱنده..فکر کنュ اندازتヱن بゅشه دヱنهی نیهم-

 از دستش گرفتヱ ュ رفتュ تゅ لبゅسヱ بپヱشュ... لبゅسヱ متヘکر

 اندازュ بヱد اندازه

ヱدمヱنهییاز داخل آ خ ..ュه کردゅنگ 

 匏匏 یهゅ یهゅ هゅ هヱ ゅا

 匏شدュ  گریچ ج جヱヱヱヱヱヱن
 ..یヱضバ یاصا  ヱمدیبュヰ م یヤیجヱنه شمゅ خ یヱااااا

ュینم مدلشュه گゅلد مヱز تヱیکا  نیکه رヱヰ پراヱنیبش زیس 飭匏 

ヱسゅخ لب ヱ ュردヱیدر آヤس کیش یヤمج ヱب ی ュنیرفتヱر 

-ゅد؟؟ زتیسヱب 

 勠+آره 
ヱسゅکنه.. لب ゆゅحس ゅت ュتヘگ ヱ شندهヱفر ュداد 

ヱسمゅیکه خر لبュمد دヱزه اゅیاز مغュ نیبヱر.. 

 匏 دュیمغゅزه د یکه تヱ راه  نیبه سمت مゅش ュیرفت یم ュیداشت
 匏من قربヱنت برュ  یییییا

 ..ستゅدュیا نیتریヱ پشت ヱ دュیرヱ کش ゅکヱیدست د عیسر



 دختر یپゅک خل شد-

ュزد ュتヘگ ヱ شヱزゅبه ب 

  匏+اک هゅرヱ نگゅه کن حゅل کن 
 از رنگゅش قشنگه ینگゅه بヰشヱن انداخت ヱ گヘت بバض ی

ヱسرم ..ュزه شدゅارد مغヱ ヱ ュن دادヱتک 

 گヘتゅ ュکヱیヱ بバد رヱ به د دュیچندتゅ رنگ خゅص خر اヱل

 +تヱ اュ چندتゅ رنگ انتخゆゅ کن

 حرف چندتゅ رنگ انتخゆゅ کرد.. بدヱن

ゅنヱییا ..ュگرفت ヱ ュکه نداشت 

 گヘت زヱیاک ヱ گذاشت رヱ م ی ゅکヱیآخر د در

 تヱشヱن قشنگ تره نیا-

 به رنگ اک کردュ  نگゅه

ギزهیفヱیا ر 匏ギ 
ゅت بヘکه گ ュش کردゅلبخند نگ 

 رنگュ نیعゅشق ا-

 ..ュیبゅر تゅヘهュ دار نیاヱل ی+هヰヰه..برا

 نگヘت.. یزیヱ چ دیخند

 ....رヱنیب ュیاک هゅ رヱ هュ حسゆゅ کردヱ ュ از مغゅزه اヱمد پヱل

 ..ュیヱ سヱار شد نیسمت مゅش ュیرفت

 匏بヱدا  دهیپゅهュゅ پヱک شششششیآخ
 رヱشن کرد ヱ گヘت نヱیمゅش

 ュیکه دعヱا نگرفت هیرヱز نیاヱل-

 ..ュینゅ رヱ کرد ゅبヱنی+فکر کنュ مراعゅت حゅل مردュ تヱ خ

 ヱ سرشヱ تکヱن داد که گヘتュ دیخند

 ..ュیゅیاز خجゅلت هュ در م ندهیا یرヱز بヱد..رヱز هゅ ی نی+امゅ خゆ فقط هم

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 شک نکن -

 ..... یدادュ به صندل هیکردヱ ュ سرمヱ تک ゅدیضبطヱ ز یصدا

************ 

ヱ(نی)س 



ヱبد ュتヘگ ヱ ュرفت ュゅبه سمت حم ヱبد 

-ヤヤヤヤدست میدل ュبزار د ヱر ヱم ヱی...اتュاヱخ ...ュف کنゅص ヱمゅهヱم 

 در حمュヱ رヱ بستュ... دュیبヤندش رヱ که شن ی بゅشه

 ...رヱنیب دュیخヱدمヱ گربه شヱر کردヱ ュ پر عیسر

ゆآ ゅر تゅヰس چゅلب...ュبه سمت کمد رفت ヱ ュگرفت ヱمゅهヱنییمヱم ヤل من یگل گゅد...مヱت هی ب ヱد... کهیدヱدامن قرمز ت هیب ゅ
ヱیر  ヱ ヱین هیزانュ ヤیتنه گل گ ヘدیس... 

 نگゅه کردュ... نهیتنュ کردمش ヱ بゅ ذベヱ به خヱدュ تヱ آ عیسر

 تヱالت... زیم یصندل یچرخ زدヱ ュ نشستュ رヱ هی

 رヱ برداشتヱ ュ مヱهゅمヱ خشک کردュ...بバد هュ بゅ اتヱ مヱ افتゅدュ به جヱنش... سشヱار

 تヱ.. دیپر یکゅرュ بヱد که در بゅز شد ヱ دل یاخرا گهید

ゅکه پر ب ュهش کردゅنگ ゆجバلحن خر کننده ا دیت ゅب ヱ ュت یسمتヘگ 

-ヱنیس ...ュقشنگمم...ュعشقم...ュنヱج 

ヱم ییابرヱه ヱ ュا انداختゅکه ن یب ュیکردヱت ششヘگ ヱ ز کردゅب 

 ؟یکنی..مヱهゅمヱ درست م؟یکنیم شュیآرا-

 سرمヱ تکヱن دادュ... دمヱیخند زیر

 مヱهゅمヱ هュ صゅف کردヱ ュ از جュゅ بヤند شدュ... آخر کهیت

 به کمد کردヱ ュ گヘتュ یا اشゅره

 ؟ییکرد دا کゅریرヱ چ نیتヱ لبゅستヱ عヱض کن که مヱهゅت بュヰ نخヱره...مゅه-

 سمت کمد رفت ヱ در همヱن حゅل گヘت به

 بخره... یفرستゅدش بره لヱازュ مゅکت سゅز-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュزد ュبه کمر 

 ...ュیヱقت ندار شتریسゅعت ب هیخゆ...بدヱ بپヱش  ヤهیخ-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت ュاسヱ 

 ...زی...دختره هنュیپشت ヱ رヱ شヱ بب-

 به نゅخヱنュゅ کردヱ ュ گヘتュ یکردヱ ュ پشت ヱ رヱ شدュ...نگゅه یپヱف

 ...د؟یسゅ ヘیقرمز بزنュ  گュی...میدل-

 丗قررررررمزززز-
ヱسرم ...ュبرگشت ヱ ュن دادヱتک 

ゅنیم نیکه ع دنشید بヱبه ز م ヱسش م پیدستشゅنهیپشت لبヱز رس ュر ریزدゅزهر م ュاخ ゅکرد که ن یخنده...ب ュرゅینثヱشم 
 دادュ بゅا ヱ بゅ ذベヱ نگゅهش کردュ... پشヱیجمع کردュ...ز

 داشت... یمشک نهیヱ پشت زم یصヱرت یآبرنگ یکه رヱش گل هゅ دیزانヱ به رنگ سヘ نییلبゅس دکヤته تゅ پゅ هی



 اヱرد... کヘشゅمヱن رヱ در یکヘش هゅرヱ بゅز کرد ヱ جバبه هゅ کمد

 پر رنگ به رنگ گل لبゅسش بヱد... یヱ مゅل اヱمد صヱرت یسゅنت 3کヘش قرمز پゅشنه  هیمن  کヘش

ヱشمヘره ا کゅاش ヱ ュکرد ュゅیبه صندل یپ ュتヘگ ヱ ュزد 

 کヱ؟ یینکردュ...دا شیهنヱز خヱدمヱ هュ آرا نیبدヱ بش-

ヱت یصندل یرヘگ ヱ نشست 

 حمヱمه...-

ヱجه ا سرمヱلت گゅح ュدバش...بゅهヱف کردن مゅص ュع کردヱدقت شر ゅب...ュبرداشت ヱر ヱم ヱات ヱ ュن دادヱس یتکゅنゅا  ینゅب
 بゅفتュ... ییقゅیآفر قشヱیبستمش ヱ گヱشه شق

ゅهیس ヰبヤاسش کش یگヱ ュخط چش ヱیュد  ュدر اخر ه ヱرت هیヱیرژ ص ゅنیشد پゅ ...رشゅک 

ゅه بゅتヱکه جبغ ک ュهش کردゅنگ ベヱند  یذヤش بゅاز ج ヱ شد...زد 

 ...匣...رヱنیرفت ヱ سゅعتش رヱ برداشت ヱ رفت ب نهیقربヱن صدقه خヱدش تヱ آ یکم

 کردヱ ュ نشستュ... یشیا

رژ قرمز رヱشن هュ زدヱ ュ تゅ خヱاستュ عطرمヱ بردارュ در  هیヱ رژگヱنه قرمز مゅتمヱ هュ زدュ... دュیکش یچشュ نゅزک خط
 اヱمد تヱ... دهیبرچ یبゅ لبゅ ییبゅز شد ヱ دا

ゅت یبدبخت بヘکه بغ کرده گ ュهش کردゅنگ 

-...ュاااゅهヱفقط م 

ュبرا یغره ا چش...ュدرست کن ヱشゅهヱم ゅنشست ت ヱ براش ュلت دادن... یرفتゅح ヱ فتنゅب ュع کردヱسط شرヱ از ュن هヱا 

 کゅرش تمュヱ شد رفت تヱ اتゅقش...منュ اک قرمزمヱ برداشتヱ ュ بゅ دقت مشغヱل شدュ... یヱقت

ゅخد یصدا ب...ュند شدヤترس ب ゅیازنگ در بゅ ل مヱیقュگهید د  ゅه یدل گهیخط د هیبゅفقط م...ュر نزارゅسرک ヱش نیرゅه...نب 

ゆب آ ュرفت ュヱار ヱ ュرت دادヱق ヱنیدهنمヱر... 

ゅکه م دنید ب ゅヰین دیخندیمヱج شم ヱ ュز کردゅته ب ゅیغیت ヱد یاز رゅیش ゅن عヱنمヱبه خヱا خゅح...ュانقدر  قیزد ヱ دヱصدا ب
ゅ بヤند مゅه نیفکر کن نیヱنمدی...匣افتゅدュ اعصゅبュ داغヱن شد ゅدشی ヱヰی...ششی...ادیرسیヱاضح صدامヱن به خヱنه پسرا م

 飭☝مゅیزنیم غیج

ゅヰد مヱته بヘگ ュنヱض کنه...به اヱع ヱسشゅلب ゅرفت ت ヱ ن شدヱمヰم ベゅارد اتヱ ヱبد ヱیبدュ ヤسیبخره...اخه ن یگل گ ヱن خヱدم
ヤیگュゅب ュن هヱمゅسゅشه دی...لبゅن بヱدمヱد خゅنم匐 

 ...ゅنیپسرا ب گهیبه سゅعت کردュ...اانゅس د ینگゅه

 تヱگرجی 匏نگゅ کردュ...اヱخヱدا نیمゅه کیرفتュ...درشヱ بゅز کردヱ ュ بゅ ذベヱ به ک خچゅلیاشپزخヱنه شدヱ ュ به سمت  ヱارد
 رگیج یヤیخ یسゅدگ نیتゅج نゅنゅس داشت...در ع هیکه رヱش  یپکヱر یاکヱر یصヱرت کیک هی...匏گررریبخヱرュ ج
 بヱد...

 بヰتر شده بヱد.. یヤیحゅلش خ نیمゅه رازیヱن به شبバد اヱمدنم از

ゅهゅهم م ュشهیه バیکرد یسュ شゅزش بゅیکنュ مرد نゅن نヱبه فکر ا ゅفتهیتヱ... 

ゅیصدا ب ゅرتゅヰنییزنگ هر چヱیختیر مュ نیبヱر... 



ゅب ییدا دنید بヱک ュヰب ヱمゅدست ゅヰم ヱیュد ュتヘگ ヱ 

 匏شمゅ عنترررا نشدی خヱشگل چه...ヱヱヱ匏ششش -
 چرخ زد ヱ گヘت هیبه سمت در رفت ヱ مゅヰ  یدل

-...ュشگل تر شدヱخ...ュدممヱشگل بヱخ 

 به لبゅسش کردュ... ینگゅه

 پر از گل بヱد... لبゅسش

 بزرگ داشت... یゅسیبنヘش ヱ  یکرュ رヱشن بヱد ヱ گل هゅ نشیزم رنگ

ヱ بنヘش  یصヱرت زیر یداشت ヱ گل هゅ رهیکرュ ت نهزمی اヱنュ مゅل...匏شده بヱد ینگゅه کردュ...آشغゅل عゅل ییدا به
ゅتヱل هر دゅنییداشت...مヱش ヱر ゅآست یمثل من ت ヱ دヱب ヱنداشت... نیزان 

 به در کردュ... ینگゅه

 آرュヱ در رヱ بゅز کرد ヱ لبخند زد... یدل

ゅیکه شن ییصدا بュب د ュمحک ヱسمヘنینヱدن... رヱپسرا ب...ュداد 

ヱسمゅلب ...ュبه سمت در رفت ヱ ュف کردゅص 

 نヘر ヱارد شد... نیبゅز کرد ヱ اヱل شتریدر رヱ ب یدل

ゅت دنید بゅریسゅ ینヱشم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 

-...ュساااااا 

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅلبخند نگ 

 ...بゅیساュ خゅنュヱ ز-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیحヱالュ کرد...ا یکردュ که چشュ غره ا یبه دل ینگゅه ュین

-...ュدل パسرا ヱبر 

ゅبرگشت سمت دل ب ベヱت یذヘگ ヱ نه اش انداختヱر شヱد ヱدستش ヱ 

 لش...د ュیبر-

ゅب ...ュن دادヱتک ヱخنده سرم 

 دسته گل بزرگ ヱارد شد... هیبヱد که بゅ  نیکゅم یبバد نヘر

ゅヰتشکر کرد... عیسر م ヱ از دستش گرفت 

ュنヱتبر ا ヱ ュد از ساバکیب ...ヱمد تヱا 

 خヱدشヱن رヱ انداختن تヱ ヱ بゅ بヰت نگゅهュ کردن... شヱنییدヱتゅ ゅریヱ سゅم ゅکヱید

ュکه دا من ュن کردヱهشゅنگ ゆجバت ゅت ییبヘگ ヱ هر شدゅظ ュرゅکن 

 ...نهی...سヱنیدیچتヱنه شمゅهゅ...لヱلヱ خر خره که ند-

ゅییدا یصدا ب ゅتヱنییدヱا ش ヱ نヱهیبرگشتن سمت اバه کردن... ندفゅن نگヱت به اヰب ゅاشیبヱ اشیヱ ن ب شینヱتشヘج ヱ ز شدゅ
 به سمتمヱن اヱمدن...



 گヘت ییرヱ به دا یبゅ لبخند حرص درار ゅید

 لبゅسه تヱنسته خヱشگل نشヱنت بده... نکهینه مثل ا-

 ヱار گヘت دیبゅ حرص دستشヱ بゅا اヱرد ヱ تゅک ییدا

 من...خヱشگل...بヱدュ...هستュ...خヱاهュ بヱد...-

 ヱسطشヱن ヱ گヘت دیصヤح طヤبゅنه پر ゅریسゅم

 نヰヰヰه...اه... نیریگヱヤتヱن رヱ خشک نه ش نینیبش نیمن...بر زانیخゆ عز ヤهیخ-

 کرده بヱد... یشヱヤارشヱ قヱヰه ا ゅیヱ د ییخشュ آلヱد دا یبゅ اヱن نگゅهゅ بدبخت

 به کمکش رفتヱ ュ گヘتュ عیسر

 بヱد؟ ی..؟...نه...اه..چنیکن دیجد-

 بゅ استرس گヘت ゅریسゅم

 ..گهیکردュ د ریگ نشیابヤه منュ تヱ هم-

-ヱヱヱヱه زن دیهヤئهی...ابヱکゅگ ュمن ゆری...خ ...ュکرد 

 گ.ه خヱردュ بゅز کردヱ ュ گヘتュ یبه مバنゅ شمヱیبゅ خشュ برگشت سمتュ که ن ゅکヱید

 خヱبه؟... ゅریبکش...اصن زن دヱست سゅم قیدلュ آرュヱ بゅش...نヘس عم زیعز-

 ヱسط ヱ گヘت دیپر ゅریسゅم

 ...ゅ匣کヱئهیدヱست من د-

ヱه دستم ヱ ュر یشکیمشت کردヱمه طヰヘین ュتヘگ 

-...ヱاااال ششش 

 ..سゅدュیبゅز کردヱ ュ صゅف ヱا شمヱین دヱبゅره

ゅل شد یصدا بヱن هヱیزنگ هممュ... 

ヱپر بد ヱیبدュپشت د د ヱ نهヱاریسمت اشپرخヱ ュتヘگ ヱ ュه گرفتゅپن 

-ヱヱヱاااییب دییییبدゅع شششد...نیヱشر... 

 سمتュ که دستمヱ بゅا اヱردヱ ュ گヘتュ دنیپر همشヱن

- ゅبゅش کنه... یکیبヱمゅخ ヱر ゅبره چراغ 

 کゅرヱ انجュゅ داد... نیا عیسر ییدا

 شد... دیت ヱ دست به دامゅن کヤرヱ کنゅر گذاش یگشゅد کنهیبゅز نم یکس دیکه د نیمゅه

 رヱ در اヱردュ... کیヱ ک خچゅلیسمت  دュیپر

ヱده شد دゅآم ヱ ュشه گذاشتヘرش فشヱیュ ب ゅدیتゅ ...ヱت 

 نیمتバجゆ مゅه یبゅز شدن در اヱمد ヱ صدا یصدا

 ...نゅیالヱヤヤ؟....کヱشن ا-



 ...نیسمت مゅه ュیدیچراغゅ رヱ زد ヱ پر ییدادュ تゅ فشヘشه هゅ رヱ رヱشن کنه...تゅ رヱشن شد دا یبه دل یعامت

ゅع کرد غیج بヱار شرヱه ヱیュ ندن که بدبخت شبヱرک خゅلدت مبヱد... تیم هیتヱشده ب 

 ...ュیفشヘشه هゅ خゅمヱش شد همه خヘه شد نکهیاز ا بバد

 آゆ دهنشヱ قヱرت داد ヱ ارュヱ گヘت نیمゅه

 تヱلدمه؟-

 جヱ ヱヤ گヘتュ دュیپر

 ...یبゅش ュیتヱ هュ سュ ヰیگヘت ュیختیپ ن پ...طرح خヱشحゅل کردن مヤت ر-

 اندازه فゅصヤه درヱازه قرآن تゅ اتヱبゅن تヰران کرج بゅز کرد ヱ بゅ ذベヱ گヘت ششヱیدفバه ن هی

 ヱ دست ヱ هヱヱヱヱراااا...تヱلدددددممممه... غیج-

 ...دنیزدن ヱ هヱرا کش غیج ュیشرヱع کرد کヱایا مثه

 ...دュیمبل افتゅدヱ ュ دستゅمヱ کش یبره لبゅسゅش رヱ عヱض کنه رュ ヱیفرستゅد نヱیمゅه نکهیاز ا بバد

 خヱنه نگゅه کردュ.. نیتزئ به

 کرده بヱدن... ییヱ هヱا ینیعゅشقمヱن بヱد خヱنه رヱ پر از بゅدکنک زم یبゅدکنک هゅ که متشکل از کヘتر هュ ゅیت

 بヱدن... ختهیر نیزم یرヱ شヱنیبヱد...بق دهیتゅ بゅدکنک به سقف چسب چند

ヱاز ا یر ュه ゅل نیپرده هヱگヱگ ュازヱیلゅ ...دヱب 

ゅب ゅم نییپゅس...ュختヱد ュヤبه بغ ヱهمゅریرفتن مبل نگゅ ...دヱب 

 نشستヱ ュ نگゅهش کردュ... صゅف

 ...匣...چقد شゅد ヱاقゅバیآسمヱن یبゅز گذاشته بヱد...بゅ شヱヤار آب نهیتゅ س قشヱیکه  دیمردヱنه سヘ رهنیپ هی

 کردュ... هیبه بق ینگゅه

 مردヱنه تنشヱن بヱد.. رهنیپ همشヱن

 ...یبヱد ヱ شヱヤار زرشک دهیقرمز پヱش یهゅ نیبゅ سر آست یمشک رهنیپ هی ゅکヱید

 ...یヱ شヱヤار خゅکستر ゅریمثل سゅم دیسヘ رهنیپ هیهュ  نیکゅم

 ...یمشک رهنیヱ پ یهュ شヱヤار سرمه ا ゅریسゅت

 ...匏امصبゅ شدیهュ مゅشゅا غヱل بヱدن...لبゅسゅشヱن داشت پゅره م همشヱن

 به شヱنه اュ زد ヱ گヘت یضربه ا ゅریسゅم

 ...مヱنیخヱرد-

 چپ یخヱدمヱ جمع ヱ جヱر کردヱ ュ رفتュ کヱچه عヤ عیسر

 من؟...هه... یک-

ヱشヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

-...ゆعج 



ヱمゅچش ヱآرامش ر ゅیب ュتヘگ ヱ ュند شدヤنه بヱلت پرنسس گゅح ゅب ヱ ュگذاشت ュه 

 بヤヤヤバه...-

ゅب ..ュن حرکت کردヱمゅقゅز به سمت اتゅن 

ゅپر دشیاز د ت ュرج شدゅیخュه دゅم ベゅات ヱیا نیتゅب نヱک ヱمゅهゅپ ヱیュنیزم د ュتヘله گゅن ゅب ヱ 

دارنゅ...دلت  یکヤیامصبゅ چه ه ی...ヱل؟یزنیم دیرヱ د نゅیا یکゅره نشست کی...عنتر حゅا نیسヱ سیدهنت سرヱ یا-
 ...یریگゅزشヱن بگ خヱادیم

ゅشین ب ゅپ ュانداخت ヱز سرمゅه  کیکه  نییبバدیدفゅ یزیچ هی ...ュدゅافت 

 ...کنهیبه تバجゆ داره نگゅهュ م نیمゅه دュیسرمヱ اヱردュ بゅا که د عیسر

 لゆ گヘتュ ریبدبختゅنه به سقف کردヱ ュ ز ینگゅه

 .ュ...نیریطヱر م نیخدا نヱکرتュ دارュ هم-

ュدバن ب ゅشیب ゅپ ュردヱا ヱز سرمゅه نییبゅبه سمت م ヱنی ...ュرفت 

-ヱヱヱهییゅز شد ی...مゅل کردیچه نゅس ی...حゅیخر یچه لبュبرات.. د 

 به لبゅسش کرد ヱ گヘت ینگゅه

 خヱشگヤه... یヤیاره خ-

 ...حヱاسش پرت شد...ヱشش

 کゅمل بヰش انداختュ... ینگゅه

ヱشゅهヱفقط  م ヱ دヱا بسته بゅب ュب هیمحکゅت سرخゅد... یرژ مヱزده ب 

 داشت... یヱ صヱرت یヱ قرمز ヱ نゅرنج یآب یکه رヱش گل هゅ دیزانヱ بヱد به رنگ سヘ یدکヤته تゅ رヱ هی لبゅسش

 ...کردینگゅهュ م نهیهュ پゅش کرده بヱد ヱ دست به س یبند دیکヘش سヘ هی

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 اヱن تゅج نゅنゅزه کヱヱヱ؟...-

 نکرده... داشیپ دュیبゅ تバجゆ کرد که فヰم یهヱم

 رفتヱ ュ کشヱش رヱ بゅز کردュ... زیم سمت

 اヱردヱ ュ به طرفش گرفتュ... رヱنیرヱ ب جバبه

 کرد ヱ بゅ بヰت نگゅهش کرد... بゅزش

ュヱآر ヱبه اش ب یاز تバنشیجヱهش کرد... رゅنگ ベヱذ ゅب ヱ ردヱآ 

 بヱد... کشیک یتゅج رヱ هیکه شب ュیبヤند ヱ کヱچヱلヱ براش گرفته بヱد یتゅج فゅنتز هی

 کردヱ ュ گヘتュ ュیکردヱ ュ بゅ خنده تバظ مشیتنظ براش

-ゅه ヱنゅب(ゅمゅیم ヱت ヱن قد یقصر رゅیزمュ ヱم یت ゅمゅتنیکره مヘگヱبر...)؟یュ 

ゅت بヘخنده گ 

 )بヤه( ی⌒ی   -



 گヘتュ طنتیزدヱ ュ بゅ ش یچشمک

 ...ゅااایکヤککک...راه افتゅد یااا-

 نثゅرュ کرد... ییヱ برヱبゅبゅ دیخند

ゅتヱب یید ベゅنیاز اتヱمد رヱیاュ د ゅب ゅه دنیکه بچه هゅع کردن تبر نیمヱتن... کیشرヘگ 

ュمن ゅشمع ه ヱ ュنه رفتヱیبه سمت آشپزخ ヱب کیک یر ヱ ュشن کردヱر ヱنیرヱر ...ュرفت 

 کنه...کردュ تゅ ضبط رヱ رヱشن  یبه دل یا اشゅره

 کذاشتヱ ュ بゅ ذベヱ گヘتュ نیمゅه یرヱ جヱヤ کیک

 اヱل آرزヱ کن بバد فヱت کن...-

 زد ヱ چشمゅشヱ بست... یغمنゅک لبخند

 ヱ بゅ غصه نگゅهش کردュ.. دیغュ لبخندش...خنده خヱدュ مゅس از

ゅت کرد  بヱف ヱد که سر هیشمع رゅچپش افت ュم عیقطره اشک از چشヰفقط من ف ヱ کش کردゅیپュد... 

ゅلبخند زد... ت ヱ دゅهش به من افتゅز کرد نگゅب ヱشゅچشم 

ュیلبخند کج من ヱشیتحヤ ゅسرج ュヱار ヱ ュیداد ヤیقبュ مゅر سゅریکنゅ ...ュنشست 

ゅヰت زیبه سمت م مヘگ ヱ رفت 

 کردュ... نی...همشヱ خヱدュ تزئنییچゅقヱت رヱ ب ゅیب-

ゅب ヱقゅیلبخند به چ ヱیت ...ュه کردゅدستش نگ 

 سرخ داشت... یヱ رز هゅ یارغヱان یهゅ گل

 ...دنیاز دستش گرفت ヱ شرヱع کرد بヱ کش یبゅ خヱشحゅل نیمゅه

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ...کنهیداره چゅقヱ بヱ م نی...مゅهゅ گشنمヱنه اگهید نヱیببر ا-

ゅبه سمت ک ب ヱر ヱقゅع کرد کیخنده چヱهمه شر ヱ یگرفتュ ...تنヘگ ヱس رヱکバرش مゅشم 

ゅقヱبر کیک ی ヱبه  دیر ヱ برداشت ヱنヱا ゅヰتقسم ゅنه رفت تヱکنه... مشیسمت آشپزخ 

 گヘت طنتیاز جゅش بヤند شد ヱ بゅ ش ییدا

 ...نュیبب ゅدیب نیکゅدヱ هゅااا...رد کن نیریبه بخش ش ュیرسیم-

 خヱدش رヱ داد... یکゅدヱ یヱ هرک ュیدیخند همه

 براش گرفته بヱد... نیجヘت گヱشヱاره به اسュ خヱد مゅه هیداد که  یینヘر خヱد دا نیاヱل

 براベ گرفته بヱد... یدستبند بゅ سنگ هゅ هیبヱد که  ゅریسゅم یبバد نヘر

ه چرا اک هゅرヱ ب زدیبند غر م هی ییگرفته بヱدن که دا شیست کゅمل انヱاع اک ヱ لヱازュ آرا هیجヘتشヱن  یヱ دل ゅریسゅت
 ...نیداد نیمゅه

ュش خ هیبراش  منヘت کヘیجヤلیخ ی ゅسین ヱکه ت ュدヱنگ یگرفته ب ゆم نیش ベش برゅزدیه... 



از  از همه شتریب نیخヱشگل براش گرفته بヱدن که مゅه یヤیخ یبゅ طرح هゅ یشمیابر یヱ مゅヰ هュ جヘتشヱن رヱسر نیکゅم
 اヱنゅ خヱشش اヱمده بヱد...

 بヰمヱن خヱش گذشت... یاヱن شゆ هュ تمュヱ شد ヱ بس خاصه

 
ゅس بچه هゅلب 

***** 

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュتر به کتش بند کرد ュمحک 

 آ قربヱن پسمュヤ برゅ ...ュیشヱ...د ゅلیخیفدات بشششュ...جヱن من ب ゅید-

 ممکن بヱد... ریکゅر غ نیا یヱل ゅرهیکتشヱ از دستュ در ب خヱاست

 ...دュیدانشگゅه بمヱنュ اヱن کゅر رヱ انجュゅ نم یکیتゅر یشゆ کゅمل تヱ هیبゅشه  شده

 ヱ گヘت سゅدیسرجゅش ヱا یحرص ゅکヱید

-ゅب ゆخ...ヱیا دیاز دست تヱرゅبد نک ュゅگهید یانج... 

ヱحر شتریب کتش ヱ ュیففشرد ュتکرار کرد ヱر ュدヱته بヘگ ュدヱخ ゅکه ب 

 نیبه ا قیعمرا تحق ی...ヱلدュیکゅر رヱ انجュゅ م نیدانشگゅه ا یشゆ تک ヱ تنゅヰ بمヱنュ تヱ هیداداشュ...شده بゅشه  نیبب-
 رヱ انجュゅ بدュ... ینیسنگ

ゅت بヘگ ヱ ュثت برگشت سمتゅخب 

 ؟یمヱنیヱاقゅバ م-

 匣هن؟-
 ...؟یمヱنیدانشگゅه...شゆ م-

ゆنت آバل ヱ ュرت دادヱق ヱکم یدهنم...ュکرد ュحヱر رゅینث ュتヘگ ヱ ュمکث کرد 

 ...مヱنュیم-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین



 ...سین قیاز اヱن تحق یخبر یبمヱن نجゅیشゆ کゅمل رヱ ا هی یاگه بتヱن-

ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 ...مヱヱヱنュیم ی....ヱااامヱヱヱヱنュیم-

 زد ヱ گヘت یکج لبخند

 کن... ュیجゅ قゅ هی...خヱدتヱ مهیヱ ن ∵کاس امرヱز تゅ  نی...اخرュینیبیم-

ュゅدست ゅヰد...مثه سگ از تنゅاز کتش افت ヱ ییشل شد ヱر یتゅیترسیم یکیتュلدヱ...ینم یュاستヱب خ ュیکュرゅ.. 

 شل ヱ ヱلュ رヱ درست کردヱ ュ گヘتゅ ュفهیق عیسر

 ...نمتیبیفردا صبح م-

 زد ヱ راه افتゅد... یپヱزخند

 به سمت کاس راه افتゅدヱ ュ کنゅر مヱ ゅヰلヱ شدュ... لرزヱن

ゅヰین مュ هゅفهیبه ق ینگゅ تヘگ ヱ انداخت ュنヱداغ 

 چته؟...-

 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

 ...ییچیییه-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 匣گヱゅ له شدس یپ یپ هیشب ゅفتیق-
ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

-ヱسیدهنت سر ...ゅヰم 

 ュ کرد...بゅز کرد ヱ بゅ خبゅثت نگゅه ششヱین

 ...ュیراه افتゅد ゅطیヱ مゅヰ هュ بヤند شدن ヱ به سمت ح ییکردヱ ュ از جュゅ بヤند شدュ...بバد من دا یشیا

ゅلرز به مح ب ヱ طیترس ...ュه کردゅه نگゅدانشگ 

ヱدارره... یت ゅح داره؟...حتمヱه رゅدانشگ 

ヱمゅپر چش ヱ ュیبستュش دゅنیسمت م... 

 درشヱ بゅز کردヱ ュ نشستュ تヱش.. عیسر

ヱسمヘب ن ュنیمحکヱر ..ュشنش کردヱر ヱ ュداد 

 ヱ مゅヰ هュ نشستن ヱ حرکت کردュ... ییدا

ゅهرچ دنیرس ت ゅヰه مゅابگヱیبه خ ヱل زندگ 01 یفحش تゅیسュ ه اヱヰح قヱر رゅنث ュدヱد بヤیرنگ د یبヱکゅ ...ュکرد 

 از رفتن مゅヰ به سمت خヱنه راه افتゅدュ.. بバد

رヱ انجュゅ  قیاヱن تحق دیبرュ...اگه نرュ هュ بゅ زارنینم ゅدیヱ به احتمゅل ز کننیمسخره اュ م سنیمیبه بچه هゅ بگヱ ュا اگه
...ュبد 

 به حرف اヱمد ییکه دا دュیکش ュیشヱنیبه پ یدست



-ヱن؟یچته س.. 

 نشستヱ ュ گヘتュ صゅف

 بヱゅ...خゆヱ خヱبュ... یچی...هیه-

 تヱ حمュヱ... دュیراست به سمت اتゅقمヱن حرکتュ کردヱ ュ پر کی ュیدیرس یヱقت

 ...رشیآゆ رヱ بゅز کردヱ ュ نشستュ ز دヱش

 ..دュیترسیヱ رヱح ヱ جن م یکیتヱ تゅر ییخر از تنゅヰ مثه

ヤب یک ュمدヱا ヱ ュس دادヘد به نゅاعتم ュدヱبه خ ュヱحم ヱنیتヱر... 

 کردュ.. یکه داشتュ رヱ عمヤ ینゅهゅر نقشه ا مヱقع

 ...ュゅی..تゅ صبح هュ ممکنه نییبرュ جゅ خヱاュیبچه هゅ...امشゆ م-

 ヱ گヘتュ دュیکش یبゅ تバجゆ نگゅهュ کردن..پヱف شヱنییسه تゅ هر

 انجュゅ بدュ... یکゅز هی دی...بゅزنュیلヱزالバمدتヱن رヱ گره م نیمنحرف بش-

 گヘت یبゅ نگران یدل

 ...ی...چه کゅریجヱن به لبュ کرد گهیخゆ بگヱ د-

ヱشقمゅق ヱیر ュتヘگ ヱ ュانداخت ュبゅبشق 

 ..گهیدانشگゅه د ュیゅی...فردا صبح مکنュی..ازتヱن خヱاهش مゅکヱئهیمن ヱ د نیب یزیچ هی...گهید نینپرس-

 ヱ منュ جنگ اعصゆゅ بゅ خヱدュ داشتュ... دنینپرس یزیکدヱمشヱن چ چیه گهید

ゅعت  تゅم ۱س ュヱآر ヱر ュدヱیخュکرد... 

 رヱنیاز بچه هゅ ب یبرداشتヱ ュ بバد از خدافظ چیسゅندヱ هیヱ  یپتヱ مسゅفرت هیبヤند شدヱ ュ لبゅسمヱ تنュ کردヱ ュ  بゅاخره
...ュمدヱا 

 ...ستهیا ینم یヱ ヱا رهیم نییداره پゅ دュیسمت آسゅنسヱر حرکت کردュ که د به

 شدヱ ュ به سمت پヤه هゅ حرکت کردゅ ...ュلیخیب

 اヱنجヱ ゅجヱد نداره... یرヱح چی...هنیسヱ نیبب

ヱخ ت ゅلیبゅ م ヱمتゅریراحت شヱیخ... 

 ...یخヱابیم

 ...یدانشگゅه یصبح هュ تヱ فردا

 شدュ... نیヱ سヱار مゅش دュیکش قیعم نヘس

ゅعت  تゅه سゅبه دانشگ ュر ∵برسゅا تヱه ヱ دヱر کیشده بゅد... کیتヱب 

 سمت سゅختمヱن حرکت کردュ... به

 مヱقع کاس داشتن...به سمت طبقه بゅا حرکت کردュ... نینبヱدن که تゅ ا شتریتゅ کاس ب سه

ュنیدست تر د ...ュارد شدヱ ヱ ュکرد ゆゅانتخ ヱکاس ر 

 ...دュیگرخ شیکیتゅر از



 جゅ نشستュ... هیهゅ رد شدヱ ュ  یصندل نیزヱر از ب به

ゅبヱیمヱمヤ ره دゅشم ヱ ュردヱیدر اヱکゅ ...ュگرفت ヱر 

 یتヱ گヱش دیچیپ طヱنشیش یاز چند تゅ بベヱ صدا بバد

 جヱنュ خゅنュヱ نترس؟-

-...ュヱطبقه د..ュهゅدانشگ ヱر...من تゅزهر م 

 ...ی...راستنمتتتیبیخゆ...فردا صبح م ヤهیخ-

ヱت صداشヘگ ヱ ک کردゅترسن 

 تヱ سゅختمヱن... ゅدیشبゅ نم داریسرا نیهم یدانشگゅهه...برا یچند تゅ رヱح سرگردان تヱ گヘتیاز بچه هゅ م یکیامرヱز -

ゆچ آ ヱ ュرت دادヱق ヱیزیدهنم ...ュتヘنگ 

 بگュ... یزیچ تヱنستュینم اصن

 گヘت زنュینم یحرف دید یヱقت ゅکヱید

-ゅشش...بゅدددت بヱخ ゆاا یمراقゅیب... 

 ...ゅکヱیتヱ رヱحت د یتヘヤن رヱ قطع کرد...ا تق

ヱمゅهゅپ ヤن حヱرشヱد ヱدستم ヱ ュردヱا اゅب...ュقه کرد 

 حゅヘظ در اヱمد... دنیبسته شدن در ヱ کش یتヱ همヱن حゅلت بヱدュ که صدا یسゅعت ュین

 نگゅه کردュ... رヱنیاز جュゅ بヤند شدヱ ュ از پنجره به ب عیسر

 سゅختمヱن رヱ بسته بヱدن.. در

 رヱ هュ بست... ゅطیدر ح داریخゅرج شد ヱ سرا ゅطیاز ح نیمゅش هیمヱقع  همヱن

ゅرانه به سمت م بヱر کヱبه ک ヱ ュر رفتゅزیترس ازپشت پنجره کن ...ュدゅراه افت 

ゅسヱیヱمヤ ب ュرفت ヱ ュنیجمع کردヱر... 

 ...یヤヤヤヤیییترسنゅک بヱد...خ یヤیخ

ヱا م یراهرゅد...حヱر بヱن نヱبد ヱ کتゅه سゅش نم مردنیدانشگヱمゅخ ヱر ゅکردن؟یچراغ... 

 نداشت رفتヱ ュ چراغشヱ رヱشن کردゅ ...ュطیبه ح یدیطرف مقゅبل که د یاز کاسゅ یکیسمت  به

 اختراعت... نیبゅ ا سヱنی...نヱر به قبرت ببゅره ادششیآخ

ゅسヱیヱمヤ ヱزیم یر ヱر ュنشست ヱ ュل کردヱ دゅیاست ...ヱسک 

ヱسمヘب ن ュنیمحکヱر ヱر ヱسرم ヱ ュیداد ...ュگذاشت ュゅپ 

ュヤصヱشک حゅد...کヱااقل سل یسر رفته ب ュدヱرده بヱا ヱپمゅیدیم لپ تュد... 

ュاستヱکه صدا خ ュند شヤب ュゅیتق تق یاز ج ヱشن یت ヱیراهرュد... 

 دهنュ گرفتヱ ュ چراغゅرヱ خゅمヱش کردュ... یدستمヱ جヱヤ عیسر

 تق تق گヱش دادュ... یپنゅه گرفتヱ ュ به صدا زیم پشت



 چرا بヱد.. یراه رفتن بヱد؟...نه نبヱد...ヱااا یصدا

 صداش قطع شد... ヱヰی

ヱیت ...ュدヱکرده ب ベعر ゅسرم 

ヱدستم ヱヤیج ...ュحبس کرد ヱسمヘن ヱ ュتر کرد ュمحک ュدهن 

 تق تق بヤند شد... یصدا دヱبゅره

 ...نیبヱد ا یچ ゅیخدا

 ...ヱمدیم کیفゅصヤه حدヱدا نزد هی...از کینه نزد شدیدヱر م نه

 گذشت ヱ صدا قطع شد... یا قهیدق چند

ュد از ا منバخبر نکهیب ュسین یمطمئن شد ヱندゅس ゅن جヱیهمヱچم ヱر ヱسرم ヱ ュردヱگذا زیم یخ...ュشت 

 بヱدュ... نجゅیا شدیم یسゅعت سه

ヱل ییدستشヱ ュیترسیم یداشتュب د ュنیبرヱر... 

 �بヱددد ییچ نی...اخه ادادュ؟یم گهید شنゅヰدیپ هی مردュیم
 بヱد... دیشد ュییヱاقゅバ دستشヱ یرヱ هュ تحمل کردヱ ュل گهیسゅعت د کی

 گذاشتュ... رヱنیلرزヱن پゅمヱ ب ュヤیاز جュゅ بヤند شدヱ ュ بバد از برداشتن مヱبゅ نゅچゅر

 به راه افتゅدュ... ییرヱشن کردヱ ュ به سمت دستشヱ مヱیگヱش نヱر

ゅدنیرس ب ヱد ییبه دستش ヱج دنی ュاستヱش خヱند غیعامت رヤبرا یب..ュنستヱاز نت ュنیهم یبکش ヱر ュمحک ヱمゅنیزم یپ 
 ...دیچیراهرヱ پ یکه صداش تヱ دュیکヱب

 یヤیخ تشیمヱقバ یکی ュیبゅا خراゆ بゅشه...اヱمد ییدستشヱ دی...چرا بゅیバنیدهنゅتヱن  یسمت راه پヤه هゅ حرکت کردュ...ا به
 ...کنهیم یکه رنگ دانشگゅهヱ قヱヰه ا نییبヱد...تゅ برسه پゅ یاヱرژانس

 ...دュیتق تق شن یرفتュ که بゅزュ صدا نییکردュ ک اردュ اردュ از پヤه هゅ پゅ یشیا

 ...خヱردیاز جゅش تکヱن نم یبヱد ヱل کینزد

ヱدستم ヱچسب یر ヱ ュگذاصت ュیدهنュاریبه د دヱ هم ヱر  نیヱاشکیطヱی ヱسمت دستش ュییرفت... 

 خヘه اュ کنه؟... ییتヱ دستشゅ ヱدیب نکنه

 بゅهュゅ نکنه... یبد یبر سرュ کゅر خゅک

 رヱ بکشュ..بバد منヱ بکش... ゅکヱیدفバه رヱ زنده بمヱنヱ ュ برュ د نیقربヱنت برュ فقط بزار ا ゅیخدا

ュدمヱم خヰヘینュچه سرعت د ゅیب ヱدستش ュییرفت ...ュمدヱا ヱ 

ヱヤا نهیآ یجヱیュدゅب س ヱی ゅبヱر مヱاس نヱیحヱمヤ ヱعث شد  یرゅکه ب ュگرفت ュرتヱک درست بشه... هیصゅره ترسنヰچ 

 ..نیヱ پرت شدュ زم دュیکش یکヱتゅه غیج

ヱدستم ヱس کش یرヘتند تند ن ヱ ュگذاشت ュبヤیقュد... 

 ...دュیترسیخヱدمュ م از

 افتゅدゅ ュکヱید یحرفゅ ゅدی



 اヱنجゅ رヱح سرگردان ヱجヱد داره...-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ュمحک 

 نヰヰه امکゅن نداره...اヱنヱ ゅجヱد ندارن...-

 به خヱدュ... دュیر قゅیاヱمد که دق رヱنیدر از ب هیمحکュ بسته شدن  یمヱقع صدا همヱن

 ...دュیکش رヱنیزヱر از جュゅ بヤند شدヱ ュ خヱدمヱ ب به

 کس نبヱد... چیبه راهرヱ کردュ...ه ینگゅه

 در کجゅ بسته شد؟... پس

 شده بヱد رヱ بستュ... سیヱ چشمゅمヱ که از ترس اندازه تヱپ تن دュیکش یقیعم نヘس

ゅبヱیمヱمヤ هゅنگ ヱ ュیبرداشت ...ュعت کردゅبه س 

 شゆ بヱد... ュیヱ ن 00

 کس بュヰ زنگ نزد؟... چیه چرا

 کردュヤ ...ュیبه شゅرژ مヱبゅ ینگゅه

 نداره... شتریب %01اヱه... اヱه

 اヱمدュ... رヱنیچراパ قヱه اش رヱ خゅمヱش کردヱ ュ بゅ کمک حس امسه ب عیسر

 بヱد... کیتゅر کی...ヱ گرنه همه جゅ تゅرヱمدینヱر مゅه بヱد که از پنجره هゅ م فقط

 از پヤه هゅ بゅا رفتヱ ...ュاشی ヱاشی

بزارュ..پゅمヱ بヤند کردヱ ュ خヱاستュ به پヤه بکヱبمش که پュゅ  یپヤه بバد یهشتゅ پヤه بゅا رفته بヱدュ...خヱاستュ پゅمヱ رヱ هヘت
 صゅف خヱرد ヱ بゅعث شد لق بزنヱ ュ برعکس بشュ.. نیمحکュ به زم

 ...نییقدرت پゅهゅمヱ کنترل کنヱ ュ پرت شدュ پゅ نتヱنستن

 ...نیپヤه هゅ محکュ خヱردュ زم نییپヤه هゅ غヤت خヱردヱ ュ پゅ یدヱر رヱ چند

ュヱت آر ュسر...ュز کردゅب ヱمゅهدیکشیم ریچشمゅر ی...نگゅت...ュانداخت ュاطراف ヱ رヱیسرد...ا نی...زمیکیبه د ヰنت بバتل 
ゅن جヱز همヱیمن که هن ヤیقب ...ュا 

ュヱآر ゅبヱم ヱ ュند شدヤب ュゅیاز جヱمヤ ...ュبرداشت 

 به سゅعت کردヱ ュ متバجゆ شدュ... ینگゅه

 افتゅده بヱدュ؟... نجゅیا ヱヰشیب قهیدق 01 من

 بヱدمش... دهیپゅگرد بヱد که ند هیبゅ حرص به پヤه هゅ کردュ...بバد پヤه هゅ  ینگゅه

 ヱ بバد راه افتゅدュ سゅدュیرفت...چند لحظه ヱا جیکه سرュ گ ヱفتュیراه ب...بゅ حرص خヱاستュ یا تゅبهیمゅه عنتر

به دستュ  یزیه چک دュیکش ュیشヱنیبه پ یکه رفته بヱدュ رヱ گュ کردュ...دست یکاس یاز پヤه هゅ بゅا رفتヱ ュل ゅطیبゅ احت ندفバهیا
 دستュ نگゅه کردュ... یصヱرتュ گرفتヱ ュ به چسبنゅک یسヱخت...بゅ تバجゆ دستمヱ جュ ヱヤیشヱنیヱ پ دیچسب

 اヱمده بヱد سرュ؟... خヱن

ヱنهییヱش نمゅج...厥.. 



 حرفゅس... نیاان چه ヱقت ا اه

 شرヱع کردュ راه رفتن تヱ سゅلن... ゅلیخیب

 ...گذرهی...خヱش مستゅیبدュ ن نیهمچ

ヱعت 1 تゅیکه ا یسュゅشیب قهیدق 01 نجヱヰ عت همゅچند س...ュدヱکاس...صدا نیب ヱت ュدヱنده بヱر مヱک  یطゅترسن
 ...هی...اュヱヱヱ عゅلヤヤزنهیبュヰ زنگ نم ی...کسشنュヱیم

 بردュ...سرد بヱد هヱا... بュیج یکردヱ ュ دستゅمヱ تヱ یپヱف

 کاس شدュ... هیکردヱ ヱ ュارد  یلرز

ヱچراغش  ヱ ュشن کردヱهیر ...ュشه نشستヱگ 

ュヱヱヱسر رفت...ه ュヤصヱح... 

ゅحرکت ت ュاستヱره صدا یخゅبヱد ュند شد.. یبزنヤتق تق ب 

ュسヘریداره ا یاخه...ک هیچ نیحبس شد...ا نヱرهیراه م یج... 

ヱدمヱخ バس ヱ ュد یجمع تر کرد ヱت ュدیکرد ...ュشゅنب 

ヱعتゅس ..ュه کردゅنگ 

 شゆ بヱد... ュیヱ ن 00

 خヱاゆ بヱد؟... ゅکヱید

 من نشده بヱد؟... نگران

ュゅستヱ؟یچ د... 

 هュ زنگ نزد... نیسヱر یحت

ゅب ...ュند شدヤب ュゅقطع شدن صدا از ج 

 گرفته بヱدュ... یدرد بد سر

ュد... زخヱدرد گرفته ب ュسر 

ュゅد... دستヱفته شده بヱک ュه 

 زدュ... رヱنیヱ از کاس ب دュیدستゅمヱ مゅل یکم

 دایاعتقゅد پ یبゅشه به همه چ طیمح نی...تヱ ایاگه به رヱح هュ اعتقゅد نداشته بゅشه کس یداره...حت یجヱ ترسنゅک ییخدا
 ...کنهیم

 سمت پنجره رفتヱ ュ بゅزش کردュ... به

ゅا دنید بヱد...گرف یهヱب ゆヱا خヱصبح که ه...ュشد ゆجバته مت 

 ...ゅد؟یبゅرヱن ب خヱادیم

 نگゅه کردゅ ...ュبヱنゅیبゅا انداختヱ ュ همヱن طヱر به خ یا شヱنه

 ...دنیبゅرヱن شرヱع کردن بゅر یقطره هヱ ゅاشی ヱاشی

 کردュ...چراغゅش خゅمヱش بヱد.. یداریبه خヱنه سرا ینگゅه



ュخر حق ュヱم نیمثه من ا یداشت بدبخت...کد ゆقع شヱدیمゅ ه مゅدانشگ ヱنه؟یتヱم... 

 بゅرヱن تند تر شد... ヱاشی ヱاشی

 ...دュیرس نییسمت پヤه هゅ رفتヱ ュ به سゅلن پゅ به

ヱヤد یجヱرヱ ا یدرヱیュدゅغصه به ح س ゅب ヱطیゅ ...ュه کردゅنگ 

ゆط عجヤیغ ...ゅکردم 

 ...گヘتュیم گهید زیچ هی یکゅشک

ュاستヱکه صدا خ ュیشن ییبرگردュد... 

 کردヱ ュ تمرکز کردュ... یاخم

 ...زیヱ پچ پچ ر یزیشدن چ دهیکش ی...صداヱمدیاز سمت چپ م صدا

ゅب ヱیترس دュا... دゅسمت ب 

 تヱش ヱ بゅ ترس مヱبゅلمヱ در اヱردュ... دュیپر دュیکه رس ییجゅ نیاヱل به

 بمヱنュ... تヱنستュیبヱد نم یヱاقバ نیا گهید

 که داشتュ رヱ گرفتュ... یشمゅره ا نیاヱل

 زنگ زده بヱدュ؟ ゅری...من به سゅمیتヱ گヱش دیچیپ ゅریخヱاゆ آلヱد سゅم یتゅ بベヱ خヱرد ヱ صدا چند

 بヤه؟-

 ヱ بゅ ترس گヘتュ دュیچسب یرヱ دヱ دست یگヱش

 ...ゅااریسゅم-

 شد... ゅریهヱش صداش

-ヱشده؟... ی...چن؟یس 

ゅب ュتヘتته پته گ 

 آدمه... نجゅیدنبゅلュ...ا ゅیتヱرヱخدا ب-

-ゅنه ن ییکجヱخ ヱ؟یستیمگه؟...ت... 

 تヱرヱخدا... ゅین..نه دانشگゅهュ...ب-

 ヱ کافه شد یعصب یصدا

 ...؟یکنیم کゅریدختره احمق اヱنجゅ چ-

 ...ゅی...فقط بگュی...به خدا مگュیم-

 ...ュゅیخゆ...ارュヱ بゅش اان م ヤهیخ-

ュاستヱکه صدا یزیچ خ ュند شد... یبگヤب ベبر ヱ رعد 

 ...نیزم یزدヱ ュ نشستュ رヱ یزیر غیج

 اヱمد ゅریفベヱ الゅバده نگران سゅم یصدا



-ヱن؟یسヱب نی..سヱ؟یخ.. 

 ヱ گヘتュ دュیکش ینヘس

 ؟یآ..آره..اヱمد-

  دュینヘس زدنش رヱ شن نヘس

 ؟یسゅختمヱن ی...تュゅヱیدارュ م-

-ゅن پヱه...اヤدیپچ پچ م یصدا نییآ..آره...درا ققゅمゅااری...سゅ... 

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

-ヱنیس ゅش...ヱل نشヱشه... یصدا دیهゅد بゅب 

 تند گヘتュ تند

 کاس هュ محکュ بسته شد... هی...در ゅدیراه رفتن هュ م یصدا-

 ...کュی...نزدュゅیخゆ...اان م-

ヱسمヘب ن ュヱنیآرヱر ...ュداد 

 بدュ... ییشنゅヰدایپ نیگヱه بخヱرュ همچ گهید

 اヱمد ゅریسゅم یگذشت که صدا یکم

-ヱ؟یهست نیس 

 ..شهیداره تمュヱ م ュヤیشゅرژ مヱبゅ یاヱهヱ...ュヱل-

- ゅگهید قهیدق 1ت ...ュゅنجヱا 

ゅچ ت ュاستヱصدا یطیخ ュند شد... یبگヤتق تق ب 

 خاء بゅشه بヱد... یبヱد که انگゅر تヱ یصداش جヱر حゅلت

 داشت... یکسゅنی یヱ صدا خヱردینم تکヱن

 گヘتゅ ュریبه سゅم تند

 ...ゅدیپゅ م یدヱبゅره صدا ゅریسゅم-

 ...دュیخゆ از جゅت تکヱن نخヱر رس-

 ...گهید قهیدق1 یاان گヘت نیتヱ که هم-

 تヱ؟... ュゅیب یحرف نزن حゅا من چطヱر-

 نکرده بヱدュ...درا هュ که قヤヘه... نجゅشヱیفکر ا یヱااا

 ...دュیند یچیبヱد ه کیچヱن تゅر یبه دヱر ヱ اطرافュ انداختヱ ュل ینگゅه

 رヱ محکュ گرفتヱ ュ گヘتュ یگヱش

 ؟یگیبه نگヰبゅن م-

 ゅرنیبバد پدرمヱن رヱ در م گهیم تیریاگه بگュ به مد-



 افتゅده بヱدュ... هیبه گر تیترس ヱ عصゅن از

 ...دュیکه ترس ヱمدین ゅریصدا از سゅم یا هیثゅن چند

 زدュ... خیصヘحه خゅمヱشش  دنیرヱ برداشتヱ ュ بゅ د یگヱش

 ؟یاヱنجゅ بゅشه چ یکیヱ  نییکنュ...اگه برュ پゅ کゅریچ

ュرژرゅش ゅسヱ ゅکه ب ュیهュヤ ن کاسヱا ヱهیت ...ュکه گمش کرد 

 گشتゅ ...ュریسゅم نیسمت پنجره رفتヱ ュ دنبゅل مゅش به

 ...مュヱヤバ نبヱد یزیاز اヱنجゅ چ یヱل

 ..دュیکヱب ヱاریبه د یکردヱ ュ مشت یپヱف

 خヱدششه.. ی..پنجره؟...ヱاヱار؟ی...دنュیبب سゅیヱا

 بゅا بره... ヱاریاز در ヱ د تヱنهی....مثه گربه مکنهیپゅرکヱر کゅر م ゅریسゅم

ゅب ゅبヱم ュاستヱخ ベヱیذヱمヤ یدر بュرゅ  که ュخبرش کن ヱیュدゅ ...شهヱمゅد خゅافت 

 پنجر شده شد ヱ ヱا رفتュ... کیاست هیشب ゅفュیق

 سمت در راه افتゅدュ... به

 بزنュ... غیج تヱنュی...اصن منجゅستیا ゅری...سゅمنییپゅ رュیم من

ゅنヱر چیه اゅننینم یکヱبکنن... ت 

ゅفهیق بゅ ینترس ...ュحرکت کرد ゅه هヤبه سمت پ 

ゅطیاحت بゅ ゅر د نییپゅکن ヱ ュاریرفتヱ اヱیュدゅس... 

ヱسمヘن ...ュش دادヱدقت گ ゅب ヱ ュحبس کرد 

 ...ヱمدینم ییصدا

ュヱبه ب ار ヱ ュنیبه سمت در حرکت کردヱر ...ュه کردゅنگ 

ュشکر  دヱخدار ヱ دヱشن بヱن رゅبヰقک نگゅیم یزیچ هیاتュنستヱیبب تュن... 

 رヱ حش کردュ... یزیدفバه رد شدن چ کیکه  سゅدュیヱا یا قهیدق چند

ゅب ...ュرفت ゆعق ュترس چند قد 

ヱمゅبب چش ゅت ュیجمع کردュهیچ ن... 

 ...دュیدینم یچیه ゅهیس زیجز چ یヱل

 عقゆ تر رفتュ... یکم

 بゅشه؟... ゅریسゅم نکنه

 ..؟یاگه دزد بゅشه چ ی...ヱلممکنه

 به در نگゅه کردュ... یヱاشکیشدュ  ヱ ュیقゅ یکنゅر در ヱرヱد ヱارید پشت

ュゅرزیم یمثه چ دستヤدی... 



ュاریبه د محکヱ گヱヤاز لرزشش ج ゅت ュن کردヱیریبندش ...ュکن 

ゅد کینزد ب ヱ ュن آدヱشیه دنیشدن اヤاریاز پشت د عیسر کヱ نیبヱر ...ュبه سمت در رفت ヱ ュمدヱا 

 رヱ جゆヤ کنゅ ...ュریبه در زدュ تゅ تヱجه سゅم ضربه

ゅز کینزد ب ュهیگر ریشدنش زد... 

 به سمت در اヱمد ヱ حゅヘظ رヱ تکヱن داد... عیسر

 قヘل بヱد... یヱل

ゅن بゅت تیعصبヘگ 

 ؟یکنیم کゅرین تヱ چاヱ یدختره رヱان-

ゅهیگر ب ュتヘگ 

 ..ヱمدی...از اヱنجゅ صدا مرヱنیب ゅری...منヱ بگュیم-

 سمت راستュ اشゅره کردュ... به

 ...ヱفتゅدین یاتゅヘق چیه یهュ در رヱ تکヱن داد ヱل بゅز

 گヘت یヱ بゅ کافگ دیکش یپヱف

 طبقه اヱل پنجره داره؟-

ヱمゅنه ا اشکヱش ヱ ュک کردゅیپ ...ュا انداختゅب 

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 هゅ یتヱ...تکヱن نخヱر ュゅیکنュ م دایپنجره بゅز که پ هی...سゅیجヱ ゅا نیهم-

ヱر در ل سرمゅکن ヱ ュن دادヱزیتک ヱت ヱمゅهゅپ ヱ ュردヱیخ ...ュجمع کرد ュشکم 

 بند اヱمده بヱد... بゅرヱن

 گشتゅ ...ュریヱ دنبゅل سゅم دュیدر چسب به

ゅبه د دایپ ب ヱارینکردنش سرمヱ ...ュبست ヱمゅچش ヱ ュندヱچسب 

ゅیمنتظر م دیبュندヱمدی...ممヱ... 

ゅصدا ب ヱ یکه از سمت راست شن ییسرュنشست... یلرز د ュبدن ヱت 

ヱمゅس کش دستヘتند تند ن ヱ ュیمشت کردュد... 

 خヱدت کمکュ کن... ゅیخدا

ュゅختیریبه سرعت م اشک... 

 شدن پヱ ゅ بゅز شدن در اヱمد... دهیکヱب یصدا

 کجゅس... ゅریتヱ خヱدュ جمع شدュ...سゅم شتریب

ュم قد ヱヤبه سرعت ج ゅمدیهヱ... 

ヱمゅچشم ヱت ヱسرم ヱ ュیبست ヘمخ ュゅهゅیپ ..ュکرد 



 سرュ حس کردュ.. یرヱ بゅا یفرد حضヱر

 بヤند کردن سرمヱ نداشتュ...لرزشュ مشヱヰد شده بヱد... جرئت

 به سرعت سرمヱ بゅا اヱردュ... دュیرヱ که کش قینヘس عم یصدا

ゅدنید ب ヱヤمفرد جヰヘن ュیュچه انرژ د ゅش...چند قدم یا یبヱر ュپرت کرد ヱدمヱخ ヱ ュشد ゅپ ュゅیاز ج  ヱ رفت ゆعق
 ...سゅدیヱا

ゅز ب ュهیگر ریصدا زد... 

ゅب یدست ヱ ュندヱبه کمرش چسب ヱنمヱشتریلرز ...ュش فشردヰب ヱدمヱخ 

 گذشت تゅ آرュヱ شدュ... یا قهیدق چند

 دستشヱ دヱر شヱنه اュ انداخت ヱ عقゆ تر بردتュ... خヱدش

 ...یتکヱن خヱردن چینگゅهش کردュ...بدヱن ه ュیمستق

 به دヱر ヱ اطرافュ نگゅه کنュ... خヱاستیدلュ نم اصا

ゅب  ゅکرد...ام ュهゅهیآرامش نگバخ کدف ュرفت... رهیبه سر ュه ヱره اش تヰچ ヱ شد 

 بد سヱخت... یヤیکه خ دیدست کش ュیشヱنیヱ به پ دュیکش جヱヤتر

ュرتヱند صヤآخ ب ヱ له شدゅیمچ ...ュتヘگ 

ゅت بヘحرص گ 

 ششده... یچ تیشヱنیپ-

ゅب ュتヘتته پته گ 

-ゅپ ュپرت شد ゅه هヤنییاز پ... 

 بゅ داد گヘت ヱヰی

 ...؟یکنیم کゅریچ نجゅی...اصن تヱ ان؟یییپゅاا یپررت شد-

ヱمゅتن... چشمヘگ ヱر ゅقゅヘات ュゅتم ュع کردヱسرعت شر ゅب ヱ ュفشرد ュبه ه 

نگゅه کردュ که کュ مヱنده بヱد از سرش دヱد بヤند  ゅریچشممヱ بゅز کردヱ ュ بゅ ترس به سゅم هی یتمュヱ شد ا نکهیاز ا بバد
 شه...

 منヘجر شد.. کدفバهی

 ...نجゅیخطرنゅکه ا ヰヘمهیگل کرده؟...نم شی...پسره احمق بچه بゅزゅکヱ؟ید-

ヱمゅدست ヱیر ュتヘگ ュヱآر ヱ ュش گذاشتゅنه هヱش 

 ...؟یبバد بゅهュゅ دعヱا کن رヱنیب ュیبر شهیم-

 تق تق بヤند شد... یبگه صدا یزیچخゅمヱش شد...چヰره اش آرュヱ شد..تゅ خヱاست  کدفバهی

ヱه داشت یقدم دヤصゅف ュهゅیکه بュ چسب ヱ ュپر کرد ヱیرュش... دヰب 

ヱمゅدست ヱیر ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュرتヱص 

 همヱن تق تق اسسس... نیا-



ヱگرفت... من ヱدستم ヱ دش جدا کردヱاز خ 

ゅبヱیمヱشヤ ...شن کردヱر ヱفاشرش ر ヱ ردヱدر ا 

 ...ュیدヱ حゅلت داشت ュیدی...به منبع صدا که رسュیبゅا رفت طبقه

 (××)勵卻厥:من

 (¤_¤)  ゅ匣ریسゅم
ゅه م بゅنگ ュヱبرヱبه رバبه ج ゆجバیتュدادیتق تق صدا م یکه ه کرد... 

 بヱددد؟... نیهمه ヱحشت من بدبخت به خゅطر ا نیا

ュنستヱز نت ュپر صدا زد ヱ ュکنترل کن ヱدمヱخنده... ریخ 

 ...飭飭امゅاا یاسکヱل

 بゅ حرص برگشت سمتヱ ュ گヘت ゅریسゅم

کنتヱر برベ رヱ  ی...حゅا صدارهیداره راه م یکی گهیم نجゅیشゆ منヱ کشヱنده ا 00...سゅعت شتヱیزهر مゅاار...ببند ن-
 ...یکゅر یسرت رزم رهیاصن؟...خ ی...تヱ انسゅن؟یراه رفتن...نه تヱ عقل دار گهیم

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュه کردゅنگ ュヱبرヱن رゅشヘه آتشヱبه ک ヱ ュندヱرゅخ 

-ゅپ ゆپس؟... یچ نییخ 

ヱت دستشヘگ ヱ به کمرش زد 

هュ رفتュ تヱش  یبゅز بヱد...من از اヱنجゅ اヱمدヱ...ュقت نییکاس پゅ یاز پنجره هゅ یکیپس به نظرت من از کجゅ اヱمدュ؟..-
 ...نیرヱ زم ختهیر لیبゅد زده کゅغذا ヱ ヱسゅ دュید

 نیヱاسه اهمه ヱحشت کردュ  نیخدااا...ا یبسته شدن در هュ به خゅطر بゅد بヱد؟...ا ینگゅهش کردュ...پس صدا پヱکر
 ..زا؟یچ

ヱسرم ゅنییپ ュتヘگ ヱ ュانداخت 

-ゅد یاگه جヱاز چ یمن ب ヱا یشکی...به جز من ه؟یدیترسینم یخبر نداشت یزی ヱن به ا نیتヱختمゅیبزرگ نیس 
 ...مヱنュی...برヱ خヱنه منجゅیکشヱندمت ا یکه الک دینبヱد...بゅرヱنュ که گرفت ترسنゅک تر شد...ببخش

ヱمゅدست ヱت ヱ ュیج یمشت کردュن... بヱگذاشتمش 

 چヱنه اュ نشست ヱ سرمヱ بゅا اヱرد... ریز یدست کدفバهیکه  ュیسゅکت بヱد یا هیثゅن چند

ゅراحت بゅکه لبخند ین ュهش کردゅت ینگヘگ ヱ زد 

 دیرヱ هュ بゅ ゅکヱیخヱنه...حسゆゅ د ュیبر ゅی...پゅشヱ بیزنگ زد یکرد یگヘتュ...خゆヱ کゅر یزیچ هیبヱدュ  یمن عصب-
..ュبرس 

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

-ゅگرنه د دیبヱ...ュنヱیبمヱکゅ ن تحقヱا ュヰم قهیب ヱدهیر... 

 نگゅه کرد ヱ گヘت ヤشیسゅعت مヱبゅ به

 رヱ بده... قهی...غヤط کرده بخヱاد بヰت تحقنュیبب ュیبر ゅی...بیینجゅیسゅعته ا ∵...مهیヱ ن 0اان سゅعت -

ュاستヱره چ خゅبヱکه اخم یزید ュت یبگヘگ ヱ کرد 



-ゅن ヱ ز کردنゅل نゅاا...ب دنیز کشحゅیندارمゅ یبرュ... 

 انداختュ... نیینگゅهش کردヱ ュ سرمヱ پゅ دمغ

 ヱ راحت افتゅد...منュ ارュヱ پشت سرش حرکت کردュ... دیکش یپヱف

 ...کرد؟یکュ بゅهュゅ بヰتر برخヱرد م هیااقل  دیمسخره..نبゅ پسره

ヱヤا یجヱ هヤدیراه پゅت سヘگ ヱ 

-ゅسヱتیヤ س؟...بردار برゅیکجュ... 

 گヘتゅ ュرュیسرمヱ بゅا ب نکهیا بدヱن

 کدュヱ بヱد... دヱنュینم ی...ヱلنجゅسیا یاز کاس هゅ یکی...تヱ دヱنュینم-

 سمتヱ ュ گヘت برگشت

 بヱد همراهت؟ ゅیچ-

 شゅرژر... هیヱ  یپتヱ مسゅفرت هیفقط -

 ヱ گヘت سゅدیヱا یکم

 ...دارュیبر م ュゅیفردا صبح اヱل ヱقت خヱدュ م-

 سرمヱ بゅا اヱردヱ ュ بゅ اخュ گヘتュ عیسر

 ...دارュیبر م ュゅی...خヱدュ مستیممنヱن...ازュ ن یヤیخ-

ヱکرد... ییابر ュهゅدقت نگ ゅب ヱ ا انداختゅب 

 ...ヱمدیهュ پشت سر من م ゅریانداختヱ ヱ ュارد راه پヤه شدュ..سゅم نییسرمヱ پゅ دヱبゅره

 همヱن طヱر گヘتュ ュیدیاヱل که رس طبقه

-ゅیبر دیبュ طرف؟ نیا 

 سمت راست اشゅره کردュ... به

ヱدستم ヱدش کش یکه رヱل خゅدنب ヱ گرفت ヱد رヱا بヱدیه... 

 اヱردュ... رヱنیدستش ب یخヱدمヱ سヘت کردヱ ュ دستمヱ از تヱ عیسر

ゅر بヱف ュکرد...من ュهゅنگ ヱ ュبرگشت سمت ュیاخ ュتヘگ ヱ ュکرد ュاخ 

 ...ュゅیخヱدュ م-

 براش در اヱردヱ ュ حرکت کردュ... ییتヱゅヘت حرکت کرد...منュ از پشت ادا یبゅا انداخت ヱ ب یا شヱنه

رヱ نگゅه کردュ...اヱه اヱه همه  نیزم ヱمدیم شیکه از فاشر گヱش یヱ درش رヱ بゅز کرد...بゅ نヱر دیکاس رس هی به
رد شدヱ ュ پشت  لیヱسゅ نیبゅد بヱده!...ارュヱ از ب یپچ پچ هヱ ュاسه  ی...صدانجゅیپخش شده بヱد ا زیم یرヱ یزایچ

 ...سゅدュیکه کنゅر پنجره بヱد ヱا ゅریسゅم

 کュ بヱد..دヱ متر بヱد... یヤیبه ارتゅヘع کردュ...خ ینگゅه

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 من اヱل برュ؟-



 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه

 ؟یتヱنیم-

ヱت سرمヘگ ヱ ن دادヱتک ヱسرش ュن هヱا...ュن دادヱنه مثبت تکヱبه نش 

 ...سゅیمن ヱا یجゅ ヱヤیب-

 زدヱ ュ گヘتュ یزیر غیدستゅشヱ دヱر کمرュ انداخت ヱ بヤندュ کرد...ج کدفバهی...سゅدュیヱا جヱヤش

 ..نی...بزارュ زمیکنیم نュیچرا همچ-

 رفت ヱ گヘت جヱヤتر

 ...یبر نیاز ب نییکا از کمر به پゅ نیزم یبخヱر ترسュیتヱ مゅتحتゅنت خرابه...م-

 پنجره گرفتュ... ینثゅرش کردヱ ュ دستمヱ به بゅا یشヱバریب رلゆیز

ヱمゅهゅنیب پヱر  ゅب ヱ ュهیبرد ゅپ ュانداخت ヱدمヱنییحرکت خ... 

ゅطیح نیزم تゅ پر ベヱذ ゅب ュحس کرد ヱیرュد ュتヘگ ヱ اヱه 

 ...یاخ جヱヱヱن آزززاددد-

 از پنجره اヱمد ゅریسゅم زیتشر آم یصدا

 ..رヱنیب ゅدیم ゅرヱی...اان سسیه-

ヱدستم ヱヤیج ゅک پヱن ヱ ュگرفت ュم ییدهنゅس ゅت ュرفت ゆریعقゅ ب ュدیهゅ.. 

ゅانداخت ب هی ب ヱدشヱنیحرکت خヱند شد... رヤب ヱ 

ゅا ب...ュهش کردゅنگ ゆجバلیتヱ ...ゅبゅب 

ゅت ...ュزک کردゅن ュپشت چش ヱ نطرفヱا ュکرد ヱمヱد رゅافت ュヰهش بゅنگ 

 لبゅسش رヱ تکヱند ヱ گヘت خゅک

-ゅاریاز د دیبヱ یبرュ ا...مゅنیبヱ؟یت 

ゆبه د آ ヱ ュرت دادヱق ヱاریدهنمヱ ...ュه کردゅه نگゅدانشگ 

 ...عمممرااا

ゅت بヘگ ヱ ن دادヱتک ヱسرش...ュعرضه ندار ュندヱمヰف ュهゅنگ 

-ゅر هی دیبヱپرت کن یج ヱنゅبヰاس نگヱیحュ بزن ヱیュ نیبヱر.. 

 ヱ گヘتュ دュیافتゅدュ ..دستمヱ به سرュ کヱب یزیچ هی ゅدی ヱヰی

 ...نゅاااییییدヱرب-

ゅکرد...سر ب ュهゅت نگヰگرفت نشست... عیب ヱ مدヱدش اヱبه خ 

 که نتヱنستュ خヱدمヱ کنترل کنヱ ュ شتヤق افتゅدュ رヱ پゅش... دیمنュ کش دست

 گヘتュ یآرヱم یدهنش گذاشتヱ ュ بゅ صدا یدستمヱ رヱ عیگヘت که سر یبヤند آخ

 نکن... نمヱنیببنددد...بدبخت تر ا-



 برش داشتヱ ュ نگゅهش کردュ... عیبه دستュ کرد که برش دارュ...سر یا اشゅره

 به سゅختمヱن کرد ヱ گヘت یا اشゅره

داره ...طبقه اヱل دヱ تゅ دヱنه ببشتر نتهیریطبقه دヱمه که سمت مد نゅیدヱرب شتریمゅرヱ گرفته بゅشن...ب نゅیفک نکنュ دヱرب-
 سمت راست... دヱنهیسمت چپ... دヱنهی

ュزد ュتヘگ ヱ ュبه دست 

 ...ده؟یمゅرヱ د هیسمت راست-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

بヱد...منュ که کاه  نییمュヱヤバ نبヱده...تヱ که سرت پゅ ゅدیاگه گرفته بゅشه هュ صヱرتゅمヱن ز یاحتمゅلش بゅاس...ヱل-
ヱییسュسرمه... شرت ヱر 

ヱاヱده...هر هر هر...فکر کرده خر مهヱب ュヰاسش بヱی...حュش�... 

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 گرفته بゅشدت... دیسゅختمヱنه...اヱنュ بゅ یヱرヱد یکه همヱن جヱヤ شヱنュیکیداره... ゅدیکه ز ゅطیح-

 بゅ خبゅثت گヘت ヱヰیفکر کرد ヱ  یکم

 ...نش؟یبپヱکヱن هینظرت چ-

ゅت بヘکه گ ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ュ匚卮یکنیヱ لヰش م مشیکنیم-

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ره؟یم نیاز ب رشیتصヱゅ ینطヱریبバد ا-

 طヱر مヱند ヱ گヘت نیهم هیپヱکر شد ヱ مゅت نگゅهュ کرد...چند ثゅن ヱヰی

 ュ؟یکن کゅریچ دیبゅ قゅیخゆ اان دق-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

ヱجヱد نداشته  ゅکヱیمن ヱ د نیهュ ب یヱ شرط قیتحق چیتختュ بゅشヱ ュ خヱابュ برده بゅشه...ه یاان تヱ خヱادیفقط دلュ م-
 بゅشه...

 تヱجه به حرفュ گヘت یب

 بゅشه هゅ... دهیممکنه اヱنュ منヱ ند-

 بヱد...کاهュ داشتュ...فکر نکنュ چヰره اュ مュヱヤバ بゅشه... کیتゅر یヤیاヱمدュ سمتت خ یヱقت من

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 رفته بゅشنمヱن؟گ نゅی...اگه همه دヱرب؟یهمش که شد فکر کنュ...اگه همش پشت ヱ رヱ بゅشه چ-

 پゅش نشسته بヱدュ کرد ヱ گヘت یبه من که رヱ یا اشゅره

-ヱزن رヱ از ب یاگه ュゅرس نیپ ゆاヱبشه به ج ュدیبره فکر کن... 

 ...سゅدュیمゅش بヤند شدヱ ヱ ュا یاز رヱ عیسر



ヱمゅزیر چش ...ュه کردゅن نگヱرمヱبه د ヱ ュکرد 

 هゅ... هیکاسه هュ چه گヱشه پرت نینداشت...ا دیبヱد که خدارヱشکر به مゅ د نیتゅ دヱرب 4

 ...کنهیرヱ نگゅه م نゅیداره بゅ دقت ヱ اخュ دヱرب دュیکردュ که د ゅریگذرا به سゅم ینگゅه

 دستمヱ گرفت ヱ گヘت کدفバهی

 ...خュ...ゆیکنیبه من به سمت چپ حرکت م دهی...چسبشمゅرュیتゅ سه م-

 گヘتュ تند

 چررا...-

ヱکاهش ゅت دیکش نییپヘگ ヱ 

 پشت من حرکت کن... قゅیبヰت...فقط دق گュیم-

ヱسرم ...ュتمرکز کرد ヱ ュن دادヱتک 

 ...دヱ.....سヰヰه...کی-

ゅع کرد بヱیسرعت شرュ ヱدنید... 

 که به سمت کヱچه بヱد... ュیرفتیسمت چپ م یヱارایاز د یکینگゅه کردュ...به سمت  رمヱنیمس به

 نヘس نヘس زدن... ュیدستمヱ ヱل کرد ヱ شرヱع کرد ュیدیرس ヱاریبه د یヱقت

 نظر داشت... ریرヱ ز ゅطیپشت به بヱد که ح نیدヱرب هیヱن انداختュ...به دヱرم ینگゅه

 نگゅه کردゅ ...ュریヱ به سゅم دュیکش یقیعم نヘس

ュنヱه اゅت ینگヘگ ヱ انداخت ュヰب 

 ...شهینم تیزیچ یپゅ هュ داره...اگه آرュヱ بر یمتره...جゅ ∵...فکر کنュ ستیبヤند ن ゅدی...زヱارهید نیپشت هم نیمゅش-

ゅب ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱترس سرم 

-...ュنヱبت ュفکر کن 

 گヘت ヱ به سمتュ اヱمد... یاヱهヱم

ヱヤیج  ゆجバت ゅزد که ب ヱزان ュゅهیپ ...ゆعق ュرفت ュقد 

 چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت چپ

 ...گهیجヱヤ د ゅی...ب؟یکنیم نیچرا همچ-

 چرا؟..-

 کرد ヱ گヘت یکافه ا پヱف

-ゅبگ دیب ヱتゅهゅیپュن رヱیبر یکه بت ...ヱلヱچヱا کゅب 

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

-ヱبل قد تゅنده...در مقヤب ュه م یمن قدゅتヱمه کヱヤバن مヱینردبュش... 

 هヱا جヱヤ اヱمد ヱ زانヱهゅمヱ بغل کرد ヱ کشヱندュ بゅا... یب



ヱدستم ヱヤج ュکه ج یمحک ュگرفت ュغیدهن ...ュنزن 

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅحرص نگ 

 ...نی....منヱ بزار زمیــــــــریدرد بــگــــــ یا-

 بゅ حرص گヘت از من بدتر

 دستュ شکست... نュی...بدヱ ببنیسヱ یبヰتره ببند-

ヱمゅاریبه د دستヱ ا کشゅب ヱدمヱخ ヱ ュیگرفتュدد ゆظ لゅヘی...حヱارヱ سر ヱ ュعیگرفت ...ュشد ヱر ヱ پشت ヱ لبش ュگذاشت ヱمゅپ 

 ...نییپヱ ゅاریヱ ارュヱ ارュヱ رفتュ از د نییپゅ دュیشゅلمヱ کش عیسر نیدヱرب هی دنیبه دヱر ヱ اطرافュ انداختュ...بゅ د ینگゅه

ュゅقر دادن... دیرس نیکه به زم پ ュع کردヱشر 

 زیپک دار چ کسیسヱسک س هیهゅاا... شهیرヱ بکشュ...قتل حسゆゅ نم ゅکヱینヱکرتュ بزار د ゅی....به به...خدایآززاااادددد
ヱاز ر ヱره رヰن دن نیزم یچヱببرش ا...ュکرد ヱیمحゅ رヱش ک یقشنگ حゅهゅب ゅکنن... فیه 

ゅرد ه یدست بヱخ ュنヱینیکه به ش ...ュاز دست داد ヱدلمゅバت ヱ ュکرد 

ゅم ب ュیمغز داشتュدゅفتヱ چسب یکه دست ヱ قه شدヤح ュر کمرヱدهید ゅبه ج ュییشد... 

 که دヱرュ بヱد کردュ... یبه دست ی...نگゅهزدュینヘس م نヘس

 ヱ برگشتュ سمت دست.. دュیخヱدمヱ جヱヤ کش عیسر

ゅم دنید بゅریسゅ ب ュمحک ヱسمヘنینヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ...دュیترس-

ヱشゅنب دستゅحق ج ゅب ヱ ت یبه کمرش زدヘگ 

 ...ینداشت یفرق چیاگه نگرفته بヱدمت اان بゅ اسゅヘلت ه-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 منヱ ببر خヱنمヱن... ゅی...ب؟یخゆ که چ-

ヱت کاهشヘحرص گ ゅب ヱ ردヱتر اヱヤج 

 ...یاヱردヱز کن ییپرヱ زانیم نیبゅ ا ترسュیم-

 ...دهیگرخ یحゅل گرفتن از سゅم نیریبه بخش ش ュیرسیتヱجه به حرفش قدュ برداشتュ...خゆ حゅا م یب

 ...ュینیبیم تュی...منت کشیاヱک ی...اヱکهید یکنیم عیمنヱ ضゅ حゅا

 همヱن جゅ بヱد که... ゅریسゅم نی...من اصن چرا حرکت کردュ؟..مゅشنュیب سゅی...ヱادュیرヱ نشن ゅریسゅم یپゅ یصدا

 ...کنهینگュゅ م یヱ بゅ مسخرگ نهیدست به س ゅریسゅم دュیبرگشتュ که د عیسر

 نثゅرش کردヱ ュ به سمتش حرکت کردュ... یلゆ زهر مゅر ریز

ゅش دنید بゅیکه دق نشیمゅق ...ュبه سمتش رفت ヱ ュز گرفتゅگ ヱد لبمヱب ュヱبرヱر 

 گヘتュ یヱ بゅ حق به جゅنب سゅدュیدر شゅگرد ヱا کنゅر

-...ヱز کن درゅسرده...ب 

ヱسرش  ヱ ن دادヱسف تکゅت ゅیدزدگبヱزد... ر 



ヱدر ヱ...ュنشست ヱ ュز کردゅی..ایییبゅرهیکه زمحر نج... 

 نشست... ゅریراننده بゅز شد ヱ سゅم در

ヱمゅدست ...ュه کردゅنگ ュヱヤمنتظر به ج ヱ ュجمع کرد ュه ヱت 

 درجه آخرش گذاشت... یرヱ رヱ یرヱشن کرد ヱ بخゅر نヱیمゅش

ゅشد پر ت ュیگرュش... دゅپره ه ヱت ュکرد ヱمゅدست ヱ شヱヤج 

 ...به به...یبゅد گرم ...چهヱヱشش

ゅم یصدا بゅریخنده سゅ ...ュهش کردゅنگ ヱ سمتش ュبرگشت 

ヱا انداخت که ب ییابرゅب ュسمت صندل یبرا ュبرگشت ヱ ュهش کردゅت نگヱゅヘیتュ به ب ヱنیヱرهیخ ر ...ュشد 

 ...ی...نکش به جヰنュ...از خداتュ بゅشه نゅز منヱ بکشکشュینゅز نم گهیگヱرخر...بュヰ م پسره

ュنیهم داشت ヱر تヱغرغر م یط ュیدلュم کردゅریکه سゅ مدヱبه حرف ا 

-ヱن؟یس... 

 ندادヱ ュ چشمゅمヱ بستュ... یجヱاب

 صداュ کرد.. دヱبゅره

-ヱــنیس... 

 در اヱردヱ ュ دヱبゅره جヱاゆ ندادュ... ییادا

ゅا بヱدنیゅش سゅیکی یا نیم ...ュز کردゅب ヱمゅاز چشم 

 بヱد... سゅدهیヱا ゅبヱنیخ گヱشه

 ...ゅرهیرヱ در م شرتشییداره سヱ دュیفヰم دュیکه ازش شن ییصداهゅ از

 چشゅمヱ بستヱ ュ نヘسゅمヱ ارュヱ کردュ... عیسر

ュل خヱ ュل کردヱه ュکه حس کرد ヱر ュعیسر یشدنش طرف ...ュدرست کرد ヱدمヱخ 

ゅب ゅم یزیچ یگرمヰد فゅافت ュヱیکه رュد ヱشرتشییس ...ュヱانداخته ر ヱر 

ヱدمヱقت خヱ ヱ ュن یکنترل کرد ゆیرفت عقヱشم ...ュز کردゅب 

 جنتヤمن... ی خرچسヱنه

 خヱابュ برد... یکردنش که ヱاقバن فیفحش دادن همراه بゅ تバر سゅدュیطヱر ヱا نیهم

******* 

 (ゅری)سゅم

 ...دیکشیکردュ که همヱن طヱر آرュヱ نヘس م نیبه سヱ ینگゅه

 ゅفهیق دュیخヱدمヱ رسヱندュ اヱنجゅ...از بバد از ظヰر د یچطヱر دュینヰヘم نجゅستیا یکیکه بュヰ زنگ زد ヱ گヘت  یمヱقバ اヱن
 ...نجゅیرヱ فرستゅده بヱد ا چゅرهیدختر ب نیا یرヱ چه حسゅب دヱنュیمحل ندادュ...نم ینگرانه ヱل ゅکヱید

 رヱ کュ کردュ... یکردヱ ュ درجه بخゅر یبヱد...پヱف ュیヱ ن 0به سゅعت کردュ  ینگゅه

ゅش دنیرس بゅنه...مヱیبه خヱن ヱسمت س ュبرگشت ヱ ュرک کردゅنیپ... 



ヱس م هیتک یصندل یبه پشت سرشヘن ュヱار ヱ دヱدیکشیداده ب... 

ヱیمن دق شرتییسゅد... قヱنده بヱشヱپ ヱشヱر 

 خヱاستیم نکهیشده بヱدュ از ا ینゅراحت شده بヱد..ヱاقゅバ اヱن مヱقع عصب کنュیزدヱ ュ سرمヱ تکヱن دادュ...حس م یتکخند
 بゅزュ بمヱنه...

ヱدستم ヱنه سヱکه ب نیبه سمت ش ュاب دارشیبردヱخ...ュنگه داشت ヱسط راه دستمヱ ゅام ュد...نم دهیکنヱیبュاستヱدارشیب خ 
...ュکن 

 خュ شد... یکم نیشدヱ ュ به سمت در شゅگرد رفتュ...ارュヱ درヱ بゅز کردュ که سゅ ヱدهیپ نیمゅش از

ヱریاز ز دستم ...ュندش کردヤب ュヱار ヱ ュش رد کردヱزان ヱ نه اشヱش 

ヱدر ...ュش کردヤヘق ヱ ュبست ュゅپ ゅب 

 یبه زخュ رヱ یجュヱヤ بヱد...نگゅه قゅیدق نی...صヱرت سヱسゅدュیسمت آسゅنسヱر حرکت کردュ...دکمه رヱ زدヱ ュ منتظر ヱا به
 ...کرد؟یدردشヱ حس نم یبヱدش...چطヱر یکردヱ ュ اخمュゅ تヱ هュ رفت...زخュ بد شیشヱنیپ

 راحت بゅهゅش کنゅر اヱمده بヱد... یヤیشده بヱد ヱ خ ヱヰشیاحمق...ب دختره

 ...دュیچسب نهیاسゅنسヱر شدヱ ュ به آ ヱارد

 به سمت خヱدュ اヱردヱ ュ چسبヱندمش به خヱدヱ ...ュفتゅدیヱ جゅبه جゅ کردヱ ュ سرشヱ که داشت م نیسヱ یکم

 شدヱ ュ مردد به در خヱنه هゅ نگゅه کردゅ ...ュدهیپ سゅدیکه ヱا آسゅنسヱر

 کنュ که خヱدش بره خヱنه... دارشیگرفتュ ب جهیسر نت اخر

 تکヱنش دادヱ ュ صداش کردュ... یکم

 نشヱن نداد... یعکس الバمヤ چیه یヱل

 نکرد... یکゅر چیه یتکヱنش دادヱ ュل شتریب

ヱش م نیسヰد...دست بヱابش سبک بヱدیپریم زدنیکه خ... 

 بゅ تバجヱ ヱ ゆحشت سرمヱ بゅا اヱردュ... کدفバهی

 نشد؟... داریبヤندش کردュ ب یヱقت چرا

ゅب بヱبه در ک ュゅپ ゅب ヱ ュن رفتヱدمヱنه خヱه به سمت خヤیعجュد... 

 رヱ صدا زدュ که بゅزュ جヱاゆ نداد... نیسヱ دヱبゅره

 هュ به در زدュ که بゅ سرعت بゅز شد ヱ چヰره ヱحشت زده بچه هゅ ظゅهر شد... گهیتゅ ضربه د چند

ゅب ヱس ヱ به من ゆجバه م نیتゅنگ ュヤکردنیبغ... 

ゅند یصدا بヤیب ュتヘگ 

 ...نییاヱرژانس...بدヱ نیزنگ بزن-

 زدمشヱن ヱ ヱارد خヱنه شدュ... کنゅر

 تخت خヱابヱندュ... یرヱ رヱ نیسمت اتベゅ حرکت کردヱ ュ سヱ به

 ...دنیپرسینبゅلュ به اتベゅ اヱمده بヱدن ヱ سヱال مد ゅریヱ سゅت ゅکヱید



ゅسمت د ب ュبرگشت ュیخشヱکゅ ュتヘگ ヱ 

از ترس  دュیرس ی...ヱقت؟یکردیقبヱلش م دیاحمقゅنه داد...تヱ بゅ شنゅヰدیپ هی نی..ا؟یتヱ عقヤت سر جゅشه؟...بچه ا-
 ...دیヤرزیم

 رفت... نیبه سمت سヱ یخゅمヱش نگゅهュ کرد ヱ بゅ نگران ゅکヱید

ヱدستم ヱیت ヱبه س ヱ ュکرد ヱفر ュゅهヱنیم ...ュه کردゅنگ 

 شد؟... ヱヰشیب کدفバهی چرا

 نگゅه کردュ... زدیکه بゅ تヘヤن حرف م نیرفتヱ ュ منتظر به کゅم رヱنیب

 رヱ داد ヱ تヘヤن رヱ قطع کرد... آدرس

 سمتヱ ュ گヘت برگشت

 ...ュ؟ی...به دخترا بگゅنیدارن م-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 ...کننیم یヱ زار هیگر نجゅیا ゅنیاگه ب-

ヱت هیبه اپن تک دستشヘگ ヱ داد 

 ... کنه؟یم کゅریسه تゅ پسر چ نیابن دختر ب گهینم نجゅیا ゅدیاگه هュ اヱرژانس ب-

ゅیکافگ ب ュتヘگ 

 ...خヱدュ هستュ...گهیاتベゅ د هیتヱ  نی...اصن شمゅهゅ بردヱنュینم-

ヱسرش ヱر ヱمد...دستشヱا ヱヤج ヱ ن دادヱت یتکヘگ ヱ گذاشت ュنヱش 

 اヱن اتュ ...ベゅیریخゆ داداش...ارュヱ بゅش...مゅهゅ م ヤهیخ-

 زدヱ ュ گヘتュ یخسته ا لبخند

 ...دュیبخشیاصا خヱدمヱ نم ヱفتゅدیبراش م یبゅ منه...اگه اتゅヘق نیسヱ تی...مسئヱلکردュیاز ヱحشت داشتュ سکته م-

 کرد ヱ گヘت یاخم نیکゅم

 ؟ینگرانش بヱد تتیحس مسئヱل یفقط برا-

ヱمゅدست ヱیج یتゆ گ ヱ ュبرد ュارヱヤشュتヘ 

- ヱ دهゅافت ゅه هヤاز پ...ュدヱنگرانش ب ュدمヱشیب قهیدق 01خヱヰ ...دهヱب 

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ ゆجバت 

 تゅ اان خヱدشヱ نگه داشته؟.. یچطヱر-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

-ヱگهید نهیس.. 

 بزنه که زنگ به صدا در اヱمد... یحرف خヱاست

 به شヱنه اヱ ュارد کرد ヱ گヘت یفشゅر

- ゆاヱج ヱبر ヱمت ゅهゅیریبده...مュ ...ベゅات ヱت 



ヱبه سمت آ سرم ヱ ュن دادヱنیتکヱヘ ...ュحرکت کرد 

ヱدر ...ュندヱمنتظر م ヱ ュز کردゅب 

ゅمدن ب بヱر اヘن ヱد ヱ ز شدゅر در بヱنسゅمدن آسヱا اゅنیبヱر... 

ゅنیراهنمヱق شゅبه سمت ات ュیکرد ヱد.. نیکه سヱش بヱت 

 ...کردュیهشヱن منگゅ یزده به کمد بゅ نگران هیشدن...منュ تک نهیمゅバ مشغヱل

 ...کردیاش م نهیمゅバ یکیヱ اヱن  نヱشتیم شヱنیکی

 سرュ هヱ ュصل کرد ヱ از جゅش بヤند شد... هیکرد ヱ بستش... یضد عヱヘن شヱیشヱنیپ

 جヱヤ اヱمدヱ ュ گヘتュ عیسر

 شد؟... یچ-

 کرد ヱ گヘت شیشヱنیبه پ یا اشゅره

سرュ زدュ حゅلش  هیاز هヱش رفته...براش  نیهم یداشته ヱ فشゅرش هュ افتゅده بヱده...برا جهیبه خゅطر زخمش سرگ-
 ...شهیخゆヱ م

ヱسمヘنیب نヱر ...ュتشکر کرد ヱ ュداد 

 به سمتュ اヱمد ヱ گヘت یبゅ نگران ゅکヱیاヱمدن..د رヱنیاز رفتن اヱنゅ بچه هゅ از اتベゅ ب بバد

 شد؟...حゅلش خヱبه؟.. یچ-

ゅن لحن جد بヱیهم ュتヘگ ュا 

 ...خヱدュ هستュ..نیبخヱاب نیخヱبه...شمゅهゅ بر-

 گヘت عیسر ゅکヱید

-...ュمراقبش ュدヱپس خ...ュنه...مقصرش من 

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュمشت کرد 

-ヱر ゆامش ュه ゅشم..ュهست ュدヱنکرده...خ ュابیمبل م یازヱیخ... 

 عقゆ گرد کردヱ ヱ ュارد اتベゅ شدュ... عیسر

 تخت نشستヱ ュ نگゅهش کردュ... یرヱ نیسヱ کنゅر

ゅب ュتヘغرغر گ 

 د ヱاقゅバ فکر کرده بヱدュ حゅلش خヱبه...اヱنجゅ خヱدشヱ نگه داشته بヱ نیدختره پرヱ...همچ-

ゅکج(ر یゅد یکヱن شده بヱرمヱゅب ュه ゅداداش م�) 
 ヱ ربع بヱد... 3به سゅعت انداختュ... یکردヱ ュ نگゅه یپヱف

 ヱ داد راه نندازن... غیکه ج ュیسه تゅ بگ نیبه ا ی...چطヱریچی...اヱن هュیفردا رヱ که عمرا بر دانشگゅه

ヱمゅدست ヱخم یر ヱ ュگذاشت ュرتヱزهیصゅ ندヤیکش یبュد... 

سゅله کشته  3،4که  ゅکヱیاز دست اヱن د یکیندارュ... شیکنه...از دست شمゅ دヱتゅ من آسゅ زیتヱ رヱحゅتヱن هゅپヱ چ از
 انجュゅ بدュ... یبراشヱن کゅر شュینم تیرヱ دヱست دارヱ ュ اذ شヱنییخゆ هر دヱتゅ یاضゅفه شد...ヱل نュیسヱ نیمゅرヱ...حゅا ا



 داره... یبゅحゅل تی...شخصゅدیدヱست دارュ؟..خゆ نه اヱنطヱر دヱست داشتن...ازش خヱشュ م نヱی...من سヱنュیب سゅیヱا

 بゅ خヱدュ... زنュیچヘد دارュ فک م یヱا

 نگゅه کردュ... نیسرュ گذاشتヱ ュ به چヰره غرベ در خヱاゆ سヱ ریヱ دستمヱ ز دュیدراز کش نیسヱ کنゅر

 آتش بزنه... تヱنهیشヰرヱ م هی یداریب یتヱ نیعمرا بヱゅر کنه ا نهیاانشヱ بب ゅفهیق یهرک

 کゅراش افتゅدゅ ...ュدیزدヱ ュ  یلبخند

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュفشرد ュبه دست 

 بゅحゅله... ゅشュیاسکل بゅز-

ュゅر م چشمヱختیبدجヱکمس ュاستヱخ ヱ نヱبرد... ی...بستمش ュابヱکه خ ュفکر کن 

****** 

ヱ(�نی)س 
 کردヱ ュ چشمゅمヱ بゅز کردュ... یهヱم

 ...کنهیمغزュ درد م اخ

 دانشگゅه... یヱا

 厰کجゅس؟ نجゅیاز جュゅ بヤند شدュ که خشک شدュ...ا عیسر
 厰کنهیم کゅریتヱ اتベゅ من چ ゅکヱیヱ د ゅریسゅم عکس
ュد برگشت ゅب ヱ یکس دنیسمت تخت ヱد ج یکه رヱزم یغیتخت ب ヱر ュنشست ヱ ュنیزد... 

 سرخ نگゅهュ کرد... یヱ بゅ چشمゅ دیهゅ از خヱاゆ پر دهیمثه جن د ゅریسゅم

ヱدستم ヱヤصدا یج ゅب ヱ ュبرد ュیدهن ュتヘند گヤب 

 ...کنュیجヱن ننه بゅبゅت منヱ نخヱر...خヱاااهヰヰش م-

 بヤند شد...بゅ سرعت به سمتュ اヱمد ヱ دستمヱ گرفت... عیخヱدش اヱمد ヱ سر به

ゅزش بヱکه س ュهش کردゅیترس نگ ヱپ یت ュه ی...اخدیچیدستゅنگ ヱ ュانداخت... یکرد ュبه دست 

 دستュ در اヱرد... یسヱزن رヱ از تヱ هی ゅریسゅم

 ...دュیرس یسرュ خゅل هیدنبゅل کردュ که به  ...ادامشヱییヱا

ゅت بヘتشر گ ゅکه ب ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ...نュیبヤند شヱ بب-

 شرヱع کردヱヰ ュیپゅشدヱ ュ  عیسر

 ...از خدا بترس...؟یکنیرヱ م نکゅرای...چرا ا؟یدی...منヱ دزدکنュ؟یم کゅریچ نجゅیمن ا-

ュاستヱخ ヱر ヱکه دستش ュبه د یادامه بد ュندヱچسب ヱ گذاشت ュاریدهنヱ... 

ゅب ...ュکت شدゅس ヱ ュهش کردゅت نگヰب 

ゅت بヘگ ュاخ 



 حرف بزن... سゅی...بバد ヱایبگذره که بヱヰش اヱمد قهیبزار دヱ د-

ゅم بヰヘرفت... ین ゆعق ヱ ن دادヱتک ヱکه سرش ュهش کردゅنگ 

 گヘتュ یارヱم یبゅ صدا  دュیکش ینヘس

 شده؟.. یخゆ بگヱ چ-

 تヱ مヱهゅش فرヱ کرد ヱ گヘت یدست

 ...ゅدیم ゅدتیکュ فکر کن  هی-

 فکر کردن.. سゅدュیヱ ヱا دュیبه سرュ کش یدست

 اヱمدن...厥ترسنゅک صداهゅی...卻دانشگゅه تヱ مヱندن...�شرط...ゅ參کヱدی...�قتحقی...匣دانشگゅه
 匣اش هبقی خ厂...ゆنیتヱ مゅش دنュخヱابی...簒دردュ سر...匯هゅش یبゅز شヱバدبی...ゅ匍رسゅمی
 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

-...ゆیخュدゅ مد..چヱاش؟.. هیشد بق یا 

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅحرص نگ 

 اヱردمت خヱنه خヱدمヱن ヱ.... یشد ヱヰشیب-

 حرفゅش تمュヱ شد سرمヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یヱقت

 کنュ؟ کゅریبچه هゅ حتمゅ نگرانュ شدن...سرمヱ چ-

 ヱ گヘت دیبه بゅزヱش کش یدست

-ゅا یبگ دیبヱن...بخヱشヰا یبヱمنیم ینخヰヘ... 

ヱه سرمゅنگ ヱ ュن دادヱیتک ...ュعت کردゅبه س 

ゅع دنشید ب ュیدهنヱヰن ヤر عゅز شد... یغゅصدر ب 

 بヱد... دهیصبح بヱد؟...دヱ تゅ از کاسュゅ پر ュیヱ ن 01 سゅعت

 گヘتゅ ュریعゅلュ...تند تند رヱ به سゅم خゅک

 برسュ...خدااافظ... هیبه اخر دیبدبخت شدュ...کاسュゅ تمュヱ شد...بゅ یヱااا-

 شدュ... سヱندهیشد ヱ ヱا دهیسمت در که دستュ کش دュیپر

ュم برگشتゅریسمت سゅ تヘکه گ 

 ...ュیصبحゅنه بخヱر ュیسرت...پゅشヱ بر ریخ یضی...مریریامرヱز کا کاس نم-

 اخه..-

 کرد ヱ گヘت یاخم

 ...ゅرین لیانقدر دل ュیبر ゅیب-

 در اヱردヱ ュ گヘتュ ییادا

 ...هینقطه اュ عرヱس هیاز دانشگゅه نرفتن نゅراحت بشه...اان تヱ  هیبرヱ بゅبゅ...ک-

 گヘت طنتیخنده ヱ بゅ ش ریز زد



 مヱヤバمه حゅلت خヱبه...نظرュ عヱض شد...پゅشヱ برヱ دانشگゅه... یکنیکゅرا رヱ که م نیا-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

-ヱنه اخر کنجد رヱد ゅمن ت...ヱمゅع ヱگمچ ヱاز ا یبر ュرヱنخ ヱن رヱینゅنم نج ュیجュرヱخ... 

ヱبه سمت  سرش ヱ ن دادヱخنده تک ゅم هیب ュمهیدر رفت که خرヰヘ ヱت هییدستشヘل گゅن حヱدر هم ヱ رفت 

 ...ュゅیمنュ اان م رヱنیبرヱ ب-

 رفتュ... نهیکردヱ ュ به سمت ا یهヱم

 بゅنداژ شده بヱد... ュیشヱنیبه خヱدュ انداختュ...پ ینگゅه

ュヱنتゅر از دهن بز کش مゅکه انگ ュنیب دنیهヱر... 

ュヱنتゅدست م ヱ ュردヱدر ا ヱیبه ت یرュیکش شرتュد... 

 کヱتゅه بヱد ヱ سردュ بヱد... نیاست

ヱد سرم ゅب ヱ ュندヱچرخ ベゅر اتヱدنید ヱم شرتییسゅریسゅ زد...سر ベبر ュゅعیچش ...ュکرد ュتن ヱ برداشتمش 

ゅز دنید ب ュزد ュدヱخنده.. ریخ 

 ...زدیتヱ تنュ عــــــــر م شتریاسゅس لبゅسش هュ ب نیبزرگ تر بヱد ヱ بر هم نیاز سヱر ゅریسゅم کلیه

زاد طヱر ا نیヱ هم دュیبヰش کش یهュ بستヱ ュ مヱهゅمヱ بゅز کردュ..دست پشヱی...زرヱنیب ゅدیبゅا زدュ که دستュ ب نゅشヱیاست
...ュن کردヱلشヱهی ...ゅدن بدبختヱد بسته بヱز بヱا هیرヱرن... ییهヱبخ 

ゅب ت ュبر ュاستヱنیخヱر ヱم ییدر دستشゅس ヱ ز شدゅریبゅ مد بヱنیاヱر... 

 خنده... ریبه من انداخت ヱ زد ز ینگゅه

ゅیخنده مرض ب ュتヘگ ヱ ュرش کردゅنث 

 ...خゆ سرده-

ュنヱت اヘخنده گ ゅب 

 عکس ازت بندازュ... هی سゅیヱا قهیدヱ د یجヱن سゅم-

ュا یغره ا چشヱ ュゅسر ج ヱ ュخنده رفت ゅیبراش بュدゅس... 

 برداشت ヱ گرفت سمتュ... زیم یاز رヤ ヱشヱیمヱبゅ عیسر

ヱمゅخند دست ヱ ュزد ュیبه کمرュد... 

ヱکمرش عکس ヱت ュزد ュمن ヱ ن ندادヱنش ュヰکه انداخت ب匣 
همヱن عکس  هی...چヱن شبنیرヱ بヰش نشヱن ند نیدختر انداخت هیکه از  یعکس نینکن یヱقت سバ چی...هヱاا
 匣کندتヱنیم

 بヱد به ヱه... حتینص

 دادیادامه م رفتیطヱر که به سمت در م نیヱ هم دیبه جゅنゆ نگゅهش کردュ که بゅ غرغر دستشヱ به کمرش کش حق

 ...شهیکه گヱゅم سیدستت دヱ شقه بشه...دختر ن یالヰ یا-

ゅب ...ュلش رفتゅخنده دنب 



 بゅا... دیابرヱهゅمヱن پر مヱنییهردヱتゅ زیم دنیبゅ د ュیدیآشپزخヱنه که رس به

 ...匏بヱد یصبحヱنه نبヱد که تゅبヱヤ هنر زیم

ゅپر ب ベヱیذュزیسمت م د ュتヘگ ヱ 

 ..ه؟یکرده...کゅر ک ヱヱنهید نヱیچه کرده...سヱ یヱااا یヱااا-

 متヘکر گヘت ゅریسゅم

 بゅشه... ゅکヱیفکر کنュ کゅر د-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 کنه... یمنت کش خヱاستهیم-

ヱپشت م سرش ヱ ن دادヱنشست... زیتک 

ュکر م منヱپ ヱ ュینشستヱاان چ ز...ュه کردゅینگヱ ゅ؟ دیبュرヱبخ 

 /:یبربر پتヱن،شکر،نヱنیل یر،کゅلبゅس،چゅیر،پنیヱه،شیتست،آبم کره،مربゅ،عسل،نヱن

ヱا که د سرمゅب ュردヱیاュم دゅریسゅ یخヤهیراحت داره آبم یヱ ヱرهیم رヱخ... 

ュچ من ゅا بゅر نم یشگیهم یزایکه کゅنه کنヱیصبحュゅن پنヱن(یゅنیریش یر،چ) 

ヱسゅلبゅردن... کヱخ ュع کردヱشر ヱ ュبرداشت 

 گヘت ゅریتمュヱ شد خヱاستュ جمع کنュ که سゅم یヱقت

 ..مراقゆ زخمت هュ بゅش...هیヤیبゅشه خ ヱفتゅدهیپس ن نゅیتヱ برヱ خヱنه...تゅ اان دل-

ヱسرم ュتヘگ ュヱآر ヱ ュن دادヱتک 

 ...شدیم یچ دヱنュینم یヱمدی...اگه نمیکه اヱمد یمرس-

 زد ヱ گヘت یلبخند

 ..ゅدیبヰت نم نکゅرایبچه...ا نュیبرヱ ب-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 بゅ ادゆ بゅشمゅ... یزاریخヱدت نم نیبب-

 سرشヱ تکヱن داد... بゅخنده

 ...رヱنیکردヱ ュ رفتュ ب یخدافظ

ヱس در ュا خیکه بستヱیュدゅس... 

 چرا لبゅسュゅ رヱ عヱض نکردュ؟...خゅک دヱ عゅلュ بر سرュ... من

 که عمرا بヰتヱن بگュ در اヱردヱ ュ درヱ بゅز کردュ... مヱنیمخヘ یرヱ از جゅ یدکی دیسمت خヱنه...کヤ دュیپر عیسر

 ...ستین نجゅیجゅ مثل ا چی...هدュیکش قیخヱنه که شدュ نヘس عم ヱارد

ゅب ゅاان ب...ベゅسمت ات ュرفت ベヱب هی دیذゅحس ヱ درست ュヱیحم ...ュبر 

ヱپر در ヱ ュز کردゅب ヱقمゅیاتュش... دヱت 



ュゅسゅنداژ پ لبゅب ヱ ュردヱدر ا ヱنیرヱیشヱم ...ュز کردゅب ュه 

ゆヱد...بدن ن خヱرده بヱش خヱدش...زخمش جヱئه... ستیبヱهヱا ゆکه چس 

 ...رヱنیヱ نゅنゅس گرفتヱ ュ اヱمدュ ب ژهیدヱش ヱ هی

 تヱ خヱنه... زنیاヱن قュヱ گشنه بر گهیکه د اانゅس

ュゅسゅلب ヱس ヱ ュض کردヱع ヱم شرتییرゅریسゅ ヱآ ヱنیرヱش... زヰب ュقت بدヱ که در اسرع ュکرد 

 کردュ... خچゅلیبه  یسمت آشپزخヱنه رفتヱ ュ نگゅه به

ゆ؟... یچ خュدرست کن 

 ...کنهیسヱپ خヱشمزه رヱح ヱ رヱانتヱ شゅد م هی...یゅیب رヱنیهュ خسته از ب یکه سرده...ヱقت هヱا

 زدヱ ュ دست به کゅر شدュ... یبکشن

ヱپ جیه ヱزایゅ د فرنگヱنخ...ュرد کردヱخ ヱر یر ュیهュخت  ュنشست ヱ ュزد ュل هヘヤف ヱ نمک...ュفه کردゅاض ュه ヱر ゆر ヱ ゆآ ヱ
 ...یرヱ صندل

 به سゅعت کردュ... ینگゅه

 ..ゅیاان م گهیاヱه د اヱه

 تヱ... ختنیمヱقع در بゅز شد ヱ ر همヱن

ゅا... تヱن رفت هヱگذاشتن صداش ヱنヱشゅپ 

-ヱن؟یس 

-ヱمد نیسヱ؟یا 

-ヱنننیییس... 

 ヱ گヘتュ رヱنیآشپزخヱنه اヱمدュ ب از

-ゅر...همسゅم هیزهر مヰف ュه ゅل من م دنیهゅنیگردیدنب... 

 رفت ヱ گヘت یچشュ غره ا ییدا

 ...کردュیخヱنه...ヱگرنه خヱدュ خヘه ات م یفقط برヱ خدارヱشکر کن اヱمد-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ن؟یاان شمゅهゅ نگران من بヱد-

 بゅ بغض اヱمد جヱ ヱヤ گヘت یدل

- ヱتخت هین پس تゅن پヱمゅم یج ュد...داشتヱیبュدیاز نگران مردヱرفته ب ゅ؟ی...کج 

 ヱ گヘتュ دュیخند زیر

 ..کنュیم فیبراتヱن تバر نیゅی...بنیلبゅسゅتヱن رヱ عヱض کن نیبر-

 کرد ヱ گヘت ュیشヱنیبه پ ینگゅه

 شده؟ یچ-

 ヱ گヘتュ دュیرヱش کش یدست



-...ュدゅافت ゅه هヤاز پ 

ヱت سرشヘگ ュتحک ゅب ヱ ن دادヱتک 

 ...یکن فیتバر دیتゅ گヱجه داستゅن رヱ بゅ ری...سュیゅیヱ م ュیریم-

 ヱسط ヱ گヘت دیپر نیمゅه

 کヤمゅت... حیشمゅ...ستゅد تصح ی...بゅ تشکر از همکゅرゅزیتゅ پ ریس-

ゅب ...ュهش کردゅخنده نگ 

 چپ نگゅهュ کرد ヱ گヘت چپ

 به مغزت خヱرده؟ یضربه مربه ا شゆی...نکنه دیخندیم یچته تヱ ه-

 گヘت یبゅ نگران یدل

 تヱ کمゅ؟ ی..رفت؟یشد یاره؟...ضربه مغز-

ゅنیکف دست به پ بヱیشュ ュتヘگ ヱ ュزد 

 کردュ؟یم کゅریچ نجゅید اخه قربヱنت برュ اگه تヱ کمゅ بヱدュ ا -

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 �یب یب سیاヱه -
 نگゅهشヱن کردュ... نهیکردヱ ュ دست به س یشیا

 ヱ به سمت اتゅقゅ حرکت کردن... نییسرشヱن رヱ انداخت پゅ یجمバ دست

 ...ختュیسヱپ ر یهゅ رヱ تヱ شلیسمت آشپزخヱنه رفتヱ ヱ ュرم به

 ...نیゅیتヱتヱن تゅ حゅل ب زュیریهュ م ی...قربヱن قد ヱ بゅاتヱن برュ...جヘバرجヱヱヱن

ゅبه سمت  ب ベヱلیذゅر خچヘバبسته ج ヱ ュیرفت ヱت ヱ ュخرد کرد ヱ ュبرداشت ヱخه شゅش ゅچند ت ヱ ュبرداشت ヱپ  یرヱس
 ...ختュیر

ベتصد ヱبت یبヱخ匏... 

ゅب ...ュنشست ヱ ュف کردゅص ヱصدام ゅمدن بچه هヱا 

 نگゅهュ کردن... نهینشستن ヱ دست به س شヱنییتゅ سه

ゆر آバت ュع کردヱشر ヱ ュرت دادヱق ヱجرا فیدهنمゅردن مヱید یゆش... 

 کتک زدنュ.... سゅدنیヱا هیمヱضヱع چ دنیسゅلュ تヱ بدنュ نمヱنده بヱد...عنترا تゅ فヰم یجゅ هیحرفュゅ تمュヱ شد  یヱقت

ゅبرچ ب ゆکه دا دهیل ュن کردヱهشゅینگゅنゅ نゅعصب ゅت یدیشد تیبヘگ 

که کرده...بزار برسه خヱنه...خヱدュ سر ヱ تヰشヱ بュヰ  هیامرヱز مヱش شده بヱد...نگヱ ヱاسه غヤط دュی...دゅبヱی کهیمرت-
 ...کنュیヱصل م

 گヘتュ دهیگرخ

 ...مثヤث بゅش خヱاهر من...زュیجヱنュ...ارュヱ بゅش عز ییدا-



ヱسشヘنیداد ب نヱه رゅنشست...نگ ヱه یゅم یبه م ュهゅانگشت به دهن نگ ヱ کرヘکه مت ュکردیانداختゅنバبه م ヱچته  ی...سرم
 تکヱن دادュ که گヘت

 پس اヱن پتヱ ヱ شゅرژر ヱاسه تヱ بヱد؟-

ゅب بヱدست ک ゅتヱیدュد ュتヘگ ヱ ュسر ヱت 

 بکنュ... یحゅا چه غヤط ی...ヱادارهیبر م رهیگヘت صبح م ゅریبدبخت شدュ...سゅم یヱاااا-

 ヱ گヘت دیاュ کヱب به مشت آرュヱ به شヱنه یدل

 دنبゅلش نرفت... یکردن اصن...کس کゅرشیچ سیخゆ بゅبゅ تヱ هュ...مュヱヤバ ن-

ヱسمヘب ن ュنیمحکヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ؟یچ نゅیدヱرب-

 بゅزュ هゅپヱ شد ヱ گヘت ییدا

 گرفتت؟ یヱااا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 بヱد...صヱرتュ فکر نکنュ مュヱヤバ بヱده بゅشه.. کیخゆ تゅر یگرفته ヱل ゅدیبه احتمゅل ز-

 کゅرآگゅه هゅ نگゅهュ کرد ヱ گヘت هیشب

 ...؟یچ ゅریسゅم-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

-ヱده... شرتشییکا سヱنب ュヱヤバم ュشنش هゅده...اگه گرفته بヱسرش ب ヱر 

 بگه که زنگ در به صدا در اヱمد... یزیدヱبゅره خヱاست چ ییدا

 ...ュدیرヱ د نیدر نگゅه کردュ که کゅم یشدヱ ュ به سمت در رفتュ...از چشم بヤند

 رヱ بゅز کردヱ ュ نگゅهش کردュ... در

-..ュسا 

ヱن داد.. سرشヱتک 

 کنه؟ی...سرت درد نم؟یساュ...خヱب-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 شده؟ یزیخヱبュ..چ یمرس-

 ヱ گヘت دیبه مヱهゅش کش یدست

 کゅر داشتュ... نیبゅ مゅه-

ヱه سرمゅم ヱ ュن دادヱنیتک ...ュصدا زد ヱر 

 گヘتュ نیاヱمد رヱ به کゅم یヱقت

 خدافظ...فバا -

ゅکرد... یلبخند خدافظ ب 



 اشپزخヱنه شدヱ ュ سراパ سヱپュ رفتヱ ...ュارد

ゅب  ベヱچش هیذ ヱ ュدمشیماقه برداشت... 

 ...زهیریطヱر فرت ヱ فرت از من م نیهم ییکدبゅنヱ اصن

 سヱپ رヱ خゅمヱش کردュ... ریヱ ز دュیرヱ چ زیم

ゅنیبسته شدن در ب یصدا بヱر ...ュرفت 

 بゅ قر جヱヤ اヱمد ヱ گヘت نیمゅه

 محححゅله.. یهمه خヱشبخت نیمنヱヱヱ...منヱ ا رهیگیب یکی یヱاااا-

 زدヱ ュ گヘتュ هیبه اپن تک نهیبه س دست

 ؟یچته مثه خر ذベヱ کرد-

 زنヱن گヘت بکشن

 ...رمممュیکゅر دار شدمممュ...از امرヱز بバد از ظヰر م-

ゅل بゅشحヱیخ ュتヘگ 

 ن؟یمبゅرررکه...همヱن شرکت کゅم یヱااا-

ヱکر سرش ュヤبغ ュمحک ヱ ن دادヱد...تک 

 کنュ... یشدنش نتヱنستن حرکت زヱنیآヱ ییヱヰی نیا از

ゅصدا ب ヱ ه یسرゅدا یدل نیم ヱب یی ュنیهヱمد... رヱا 

 که بغل من بヱد پヱکر نگゅهمヱن کرد ヱ گヘت نیمゅه دنیبゅ د یدل

 ...یبゅ یتヱ رヱز رヱشن...اヱک ゅنتیخ-

 به زヱر از خヱدュ جدا کردヱ ュ بゅ حرص گヘتュ نヱیمゅه

 خヱدت... یپゅ شیمنت کش-

ゅیب ゅییب ュتヘگ ヱ ュکرد 

 نゅهゅر... نیゅیب-

***** 

 (نی)مゅه

 سمت کمدュ رفتヱ ュ بゅزش کردュ... به

 ...�بپヱششュ یخدا چ یا

ゅیبدبخت ب ...ュه کردゅنگ ュゅه ヱنتゅبه م 

 شヱヤار کرュ برداشتュ... هیداشت رヱ بゅ  ییبヱته جقه طا نゅشیدکمه ヱ سر آست یجゅ یکرュ که رヱ یمゅنتヱ هی

ゆم کیش خ ュل هヱز اヱد...به درد رヱردیبヱخ... 

 رヱ هュ دستュ کردヱ ュ مヱهゅمヱ جمع کردュ ...ュییطا سゅعت



 بسنده کردュ... یرژ صヱرت هیبستヱ ュ به  یرヱ هュ رسم ュییطا یرヱسر

 نبヱدュ... یشدュ بヱゅ...تゅحゅا انقدر رسم یچ اヱف

 کرュ مゅت برداشتヱ ュ پュゅ کردュ... یسゅنت 3کヘش پゅشنه  هیکمد کヘشュゅ  از

 رヱ خヱدュ... ختュیرヱ هュ برداشتヱ ュ آخر سر عطرمヱ ر ュヘیک

 ...رヱنیヱ رفتュ ب دュیکش یقیعم نヘس

 از جゅش بヤند شد ヱ گヘت دنュیبゅ د نینヘر سヱ نیاヱل

 ...ی...چه کردیآبج ュیپتیヱヱششش...بゅبゅ ت-

 بゅ ذベヱ گヘت یدل

 ...یخゅنュヱ دکترا شد هیشب-

 گヘت تیکه بゅ مظヱヤم ュیسه پヱکر نگゅهش کرد هر

 کنュ... رشکゅیخゆ شده چ-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 کゅرュ درست بشه.. نیمن برفتュ...براュ دعゅ کن گهیراحت بゅش خヱاهر من...خゆ د-

 زد ヱ گヘت یچشمک ییدا

 ...یگیب لیاشゅره بکن جنゅزه تحヱ هی...استخدامت نکرد ュیبرヱ از پشت هヱاتヱ دار-

 رفتュ... رヱنیبゅهゅشヱن ب یヱ بバد از خداحゅفظ دュیلحن اتش خند به

 شرکتش.. ュیکه بゅ هュ بر ュゅیب 4اヱمد گヘت بバد از ظヰر سゅعت  نیکه کゅم ظヰر

 دکترا شدュ... هیشب دュیم یچک کردュ...حقヱ به دل نهیاسゅنسヱر شدヱ ュ خヱدمヱ تヱ آ ヱارد

 ヱ سرمヱ تکヱن دادュ... دュیخند زیر

 ...سゅدュیヱا ゅریسゅم نیشدヱ ュ کنゅر مゅش نگیپゅرک ヱارد

 به سゅعتュ کردュ... ینگゅه

 ...�قهیヱ چヰل هヘت دق 3

 بس استرس داشتュ زヱد اヱمدュ... از

ゅبヱیمヱمヤ ا ゅب ュع کردヱشر ヱ ュردヱعکس انداختن... پیت نیدر ا ュسゅنゅن 

 ...دュیاسゅنسヱر رヱ شن یطヱر انداختュ تゅ صدا نیهم

ゅبヱیمヱمヤ ヱیک یتュヘ سرヱر ヱ ュیگذاشتヱم ...ュف کردゅص 

ゅم بゅه به کゅنگ ゆجバت ゅز شدن درش بゅب ヱ رヱنسゅمدن آسヱنیا ...ュکرد 

 بュヰ... دینگゅهュ ادامه داشت تゅ رس هیゅنث چند

ヱمゅچش ...ュه کردゅن نگヱره به اゅبヱد...ュدヱسمت خ ュندヱچرخ 

 ...ュ؟یدیهュ لبゅس پヱش هیچرا مゅهゅ شب اان



ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅخنده نگ 

 ...یمثل خヱدュ زد پتュی...تیاستخداュ بش دیبゅ نکهیمثل ا-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...یمثل من زد پتヱیتヱ ت-

ヱره ا سرشゅاش ヱ ن دادヱش یتکゅت نیبه مヘگ ヱ کرد 

 ...نیبش-

ヱش سرمゅبه سمت م ヱ ュن دادヱنیتک ...ュرفت 

 بヱد... دهیکرュ پヱش ییچゅヰرخヱنه طا رهنیکت ヱ شヱヤار کردヱ ュ پ هی

ヱشゅهヱین مゅفقط گ ュدヱن خゅقت گذاشته.. قهیدق 01...به جヱ شゅهヱم ヱر 

 ...نیکردヱ ュ نشستュ تヱ مゅش یشیا

ゅبゅم بヰیدیفュ منヤیجنت... 

 ...نیشدュ که دهنュ خヱرد کف زم ヱارد

 ...هیچه سゅختمヱن گهید نیا

ゅا ب...ュه کردゅنگ ュاطراف ヱ رヱبه د ゆجバد... یفقط اب نیتヱب 

 ...گهید هیزیچه چ شرکتゅش

 ...دادیم لیرヱ تشک ییسنگ شده بヱد ヱ هر کدュヱ از سنگ هゅ شکل هゅ نیزم کف

 اヱمده بヱد... نیزم یゅیلヱستر بヤند تゅ نزدک هیヱ  دیヱ سゅ ヘهیس مبヤمゅن

 دنبゅلش رفتュ... ندفバهیکه ا دیدستمヱ کش نیکゅم دヱبゅره

 ...کردュیبه دヱر ヱ اطرافュ نگゅه م یهゅ ه دیبد دیمثه ند ュیاسゅنسヱر که شد ヱارد

 اسゅنسヱر... ヱارهیداد به د هیتک ヤکسیرヱ زد ヱ ر ∫ طبقه

ュمن バز یسゅل بヱاسک ュا یکردヱ عゅص ヱ رゅکن ュبزار ヱمゅیهュدゅس... 

 匕شدゅ ュدهیاヱل خヱدュ پ ュیدیطبقه هشتュ که رس به
 اヱن اヱمد... بバدش

 �瓢سهیراهرヱش هュ نゅ یبه راهرヱ کردュ...حت ینگゅه

ヱ زنگ عرヱ  سゅدیヱا کیبزرگ ヱ ش یدر چヱب یجヱجه دبنゅلش رفتュ،جヱヤ نヱヰیسمت ته راهرヱ حرکت کرد...منュ ع به
 زد...

 به پاکゅرد کنゅر در کردュ ینگゅه

 "داریپゅ ی"شرکت سゅختمゅن

ヱهヱاゅمداری...پゅبه سمت ک ュندヱبرگرد ヱنی...سرم... 

 ...قبا دقت نکرده بヱدゅ...ュدایشرکت بヱدن بヰش م سیرئ

 شد... ゅنیسゅله نمゅ 41 بゅیخゅنュヱ تقر هیبゅز شد ヱ  در



 زヱدتر ساュ کرد که خゅنヱمه لبخند زد ヱ گヘت نیکゅم

 ...نیساュ خヱش آمد-

 کنゅر رفت تゅ من اヱل برュ... نیکゅم

 جヱابمヱ داد... ییزدヱ ュ ساュ کردュ...بゅ خヱشرヱ یهヱل لبخند

 ヱار شرヱع کرد حرف زدن یهヱ ュارد شد ヱ طヱط نیکゅم

 شرکت هستن... یهستن...خゅنュヱ رادمنش هュ منش ゅنتیخゅنュヱ د دュیجد ゅریخゅنュヱ رادمنش...دست-

ヱدستم ヘلبخند گ ゅب ヱ ュبه سمت رادمنش گرفتュت 

 هستュ...خヱشبختゅ ...ュنتید نیمゅه-

ヱت دستمヘگ ヱ گرفت 

 ..ی..خヱش اヱمدزュیعز ュゅیمن هュ مح-

ヱه سرمゅنگ ヱ ュن دادヱنه تشکر تکヱیبه نش ...ュبه شرکت کرد 

ヱヤیج ...ュت نزنヱس ゅت ュگرفت ヱدمヱخ 

بزرگ ヱ بヤند چゆヱ سヱخته هュ رヱبرヱ بヱد...سمت راست ヱ چپ دヱتゅ  زیم هیبヱد ヱ  یشطرنج کیسرام نیزم کف
 راهرヱ داشت که کنゅرش چند تゅ پاکゅرد خヱرده بヱد...

 تゅ گヤدヱن بزرگ کゅکتヱس دヱ طرف راهرヱ هゅ بヱد... 4

 بュヰ انداخت...صداشヱ صゅف کرد ヱ گヘت ینگゅه ュینگゅهمヱ حس کردヱ ュ ن ینینگゅه کردュ که سنگ نیکゅم به

 ...ゅرهیدヱتゅ قヱヰه ب نیبگ یバی.به شヘاتベゅ من.. ュیریم-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ به سمت راهرヱ سمت راست رفت... رادمنش

 هュ به سمت راهرヱ سمت چپ...دنبゅلش رفتュ... نیکゅم

 فقط در بヱد...هュ سمت چپ...هュ سمت راست... ュیراهرヱ که شد ヱارد

 ...سゅدیヱا یپنجم یتゅ در از سمت راست رヱ رد کرد ヱ جヱヤ چゅヰر

 ...تیرینヱشته بヱد مد قیدر کردュ که بゅ نستヤバ یبه پاکゅرد رヱ ینگゅه

ヱارد شد... درヱ ヱ ز کردゅب 

ュپذ من ヱ لゅقش اندازه حゅات...ヱت ュن قسمت ش ییرایرفتヱهم ュه ヱヤد...جヱنه بヱبخゅطرف کت ヱد ヱ دヱب ゅن یا شهیمヱختمゅس 
 رヱ به شヰر بヱد... یبヱد ヱ دヱتゅ پنجره سراسر

 ...گهیبگュ د شヱیندارュ بق حゅل

 ...زشیکرد ヱ نشست پشت م زヱنیراحت کتش رヱ در اヱرد ヱ آヱ یヤیکردュ که خ نیبه کゅم ینگゅه منتظر

ヱدستم ...ュهش کردゅنگ ヱ ュزد ュبه کمر 

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه

 ...گهید نیبش ری...بگیکنینگュゅ م ینطヱریچرا ا-

ヱدست تر یر ュنید ュتヘگ ヱ ュمبل نشست 



 رفت......حヱصヤه اュ سر یکゅر منヱ بگ شهیم-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ゅدیبزار رادمنش ب-

 دادュ... هیمبل تک یکردヱ ュ سرمヱ به پشت یپヱف

 ...کنهیداره کゅغذ جゅبه جゅ م دュیفヰم نیکゅم یسر ヱ صدا از

 به در خヱرد... یگذشت تゅ تقه ا قهیدق چند

 نشستュ... خیヱ س دュیجゅ پر از

 تヱ...اجゅزه ヱرヱد داد ヱ در بゅز شد ヱ رادمنش اヱمد  نیکゅم

 ...زشیم یبرد ヱ قヱヰه اش رヱ گذاشت رヱ نیرヱ به سمت کゅم ینیس

 گヘت نیجュヱヤ گذاشت ヱ رヱ به کゅم زیم یمنュ رヱ یبرا

 ن؟یبゅ من ندار یکゅر یجنゆゅ سヤطゅن-

 از جゅ بヤند شد ヱ گヘت نیکゅم

 ...نیبگ ゅنتیمربヱط به خゅنュヱ د یヱ کゅر هゅ ゅریچرا...تゅ من برگردュ در مヱرد دست-

ヱسرش ヱヤج ヱ ن دادヱمن نشست... یتک 

 ...رヱنیمشت کゅغذヱ برداشت ヱ رفت ب هی نیکゅم

 به رادمنش کردヱ ュ گヘتュ ینگゅه

-ゅمن ب ゆریچ دیخゅ؟ کュکن 

 زد ヱ گヘت یلبخند

ندارن ヱ همه  ゅریدست شهیم یچند مゅه یسヤطゅن یاヱمد...اقゅ شیخゅنヱمش پゅ به مゅه بヱد...مجبヱر شد بره پ یقبゅ ヤریدست-
 کゅراشヱن به من سپرده شده...

 نگゅهش کردュ تゅ ادامه بده... منتظر

 دیهستن بゅ سیکه خヱد رئ ی...فقط مヱاقバستیشرکت لزュヱ ن یتヱ تヱنیشگی...حضدر همゅریخゆ در مヱرد کゅر دست-
 ...نیبゅش

 ...نیکنیم ュیヱ قرارداد هゅ رヱ تنظ یخصヱص یهゅ قرار

ゅنیا بヱژه ا شヱنیریم یبه پر ゅب ゅزیچ دیشم ゅبد گنیم سیکه رئ ییه ュゅانج ヱنیر... 

 ヱ گヘتュ دュیکش ュیشヱنیبه پ یدست

 ؟یچ گهی...دهیاヱک نجゅشیتゅ ا-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 بشه... یخヱدشヱ نداره...ممکنه قゅط تュیقرار هゅ ر نی...اگه نبゅشنیرヱ دار سی...حکュ دست راست رئنی...همیچیه-

 جゅش بヤند شد ヱ گヘت از

 ...نیゅیدنبゅل من ب-



 شدヱ ュ به سمتش رفتュ... بヤند

 رヱ بゅز کرد ヱ رفت تヱ... هییخヱد اتベゅ بヱد ヱ من فکر کرده بヱدュ دستشヱ یکه تヱ یدر

 ...یヱ خゅکستر دیرنگ آرュヱ...سヘ نیزایبヱد بゅ د گهیاتベゅ د هیرفتヱ ヱ ュارد شدュ... دنبゅلش

 به تュ اتベゅ زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 داره! یچه رنگ خヱب-

ゅت بヘگ ゆجバت 

- ゅلبن کسشمヱن م نیکه از ا نیهست یاヱشتヱدیمدل خゅیا ی...هرکゅد م نجヱتیبヘراحت کننده ا گゅداره... یرنگ ن 

 زدヱ ュ گヘتュ یمسخره ا لبخند

 ...کننیآدمゅ بゅ هュ فرベ م-

 رفت... زینگヘت ヱ به سمت م یزیچ

 رヱ رヱشن کرد ヱ منتظر مヱند... زیم یرヱ ヱتریکゅمپ

 ヱ به کゅرش نگゅه کردュ... سゅدュیヱا کنゅرش

 نییヱصل بشヱ ュ قرارداد هヱ ゅ زمゅن قرار هゅ رヱ براش تバ نیکゅم پヱتریبه کゅم یچطヱر نکهیدادن ا حیکرد تヱض شرヱع
...ュکن 

 ...ヱمدیبヱد...از پسش بر م یآسヱن کゅر

 به در خヱرد.. یبヱدュ تقه آرヱم تヱریبه مゅن رهیヱ خ دادュیرادمنش گヱش م یکه به حرفゅ نطヱریهم

ヱم سرمゅا که کゅب ュردヱیآヱید نュد.. 

ゅارد شد  یلبخند کمرنگ بヱ 

 به احترامش از سر جゅش بヤند شد منュ که سرپゅ بヱدュ.. رادمنش

 رゆ ヱ رادمنش گヘت نیکゅم

 به خゅنュ؟ یداد حیتヱض زヱیهمه چ-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت رادمنش

 دادュ حیتヱض زヱیبヤه..کゅما همه چ-

 بゅ لبخند سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت نュیکゅم

 ..یبه کゅرت برس یتヱن یم-

 ヱ بゅ خنده گヘت نیرفت سمت کゅم رادمنش

 اخراجュ؟!  یバنی-

 ヱر ヱ اヱن ヱرش کرد ヱ گヘت نیヱ دستشヱ آヱرد بゅا ヱ ا دیخند نیکゅم

 هゅ  هیمゅ نیتヱ هم زیچ ی-

 زدュ  نیاز رヱ حرکت کゅم یلبخند

ュرادمنش  ゅفظ یبゅن کرد.. یخداحヱلمゅشحヱخ 



ュصندل نشست ヱم یرゅک ヱیュا ن ュرゅمد کنヱدیاゅت ستヘگ ヱ 

- ゆالخヱ؟؟یکه ندار یس 

 شدヱ ュ گヘتュ رهیخ تヱریبه مゅن متヘکر

 رسهیبه ذهنュ نم یزی+نه فバا چ

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت نیکゅم

 ..یاز اان کゅرتヱ شرヱع کن یتヱن یخゆ م-

ヱسرم ゅحرف ヱ ュن دادヱکه ییتک ..ュردヱطر آゅبه خ ヱمヰرادمنش زد ب 

 کنュ ..ュیتنظ دیتゅ جヤسه بゅ 0 دیبヱد بゅ گヘته

 کردュ.. یم پیتゅ دیمتن بヱد که بゅ یسر ی نیهمچن

 کゅر کردن بヱدヱ ュ اصا حヱاسュ به زمゅن ヱ مکゅن نبヱد.. مشغヱل

ュد.. کمرヱدرد گرفته ب ュゅچشم ヱ گردن ヱ 

 به بدنュ دادヱ ュ از سرجュゅ بヤند شدュ.. یヱ قヱس کش

 به سゅعت انداختュ.. ینگゅه

 شゆ.. ∫ اヱヱヱヱヱヱه

 چقدر غرベ کゅر بヱدュ... من

ュرفت ュرج شدゅخ ュقゅاز ات ヱ سمت در 

 چ زヱد صゅحゆ شدュ  اヱا

 گهیکه هست مゅله منه د نهیهم

 ..نگゅه به درヱ بر اتベゅ کردュ ی

 قستیخヱشュ اヱمد طرف خヱش سヤ نه

 کردュ که خدارヱشکر نبヱد.. نیکゅم زینگゅه به سمت م هی

ゅشکر؟؟ نیگیم حتمヱچرا خدار 

 匆勳کرد  یفضヱل یکヤ شهیکه م چヱن

 匆勳هゅاااا هゅااااا هゅاااا  ヱヱヱヱی

ュصندل زشیسمت م رفت ヱر ュنشست ヱص مدر یヱتیمخص.... 

 به سمت چپ دュیسمت راست چرخ از

ヱ کس از سمت چپ چرخバヤیبュبه سمت راست د 

 ..کردュیهュ زمزمه مرヱ یآهنگ ی کیمヱز

 ヱヱヰ ....厥یکردヱ ュاسه خヱدュ که  یم یداشتュ زندگ کا
ュاپ جیگ سرゅت ヱ زم یرفت ュدゅنیافت 



 دستュ  یا

 سرュ یا

 کمرュ اخخخخخخ

 یخヱر یچرخ م ینجヱریبバد ا یپشت صندل ینیشیچرا م یندار تیتヱ که ظرف لیدختره گヱر اخه

 بゅ خヱدュ چند چندュ؟!!! نیفکر کن نیヱنیمد

 فヱتبゅل افتゅدュ.. یبゅز ゅدهیگヘتュ چند چند  اخ

 به نゅقص شدن من داره.. یربطفヱتبゅل چ نیاان ا آخ

 ..یヱ اヱخ کنゅن از سر جュゅ بヤند شدヱ ュ نشستュ سر صندل آخ

 匆匏کردュ که رヱشن بヱد  ヱتریکゅمپ تヱریبه مゅن یکه حゅلュ سر جゅش اヱمد نگゅه کュی

ュه ی داشتゅیخ ینگヤچ ییییییییییヱکا  یکیک ヱ ゅمه هゅمل م یبه برنゅمپ یچک کゅک ュیکردヱترヱ  یکهヱヰ رهیدستگ یصدا 
 اヱمد تヱ... نیخゅمヱش کردュ که همヱن لحظه در بゅز شد ヱ کゅم ヱترヱیکه زدュ کゅمپ دینکش هیاヱمد به ثゅن

 سرجュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 ュعع سا+ 

ヱد سرش ゅب ヱ ند کردヤیبュت زشیکه پشت م دنヘگ ヱ کرد ゆجバت ュدヱب 

-ュسل..ا 

 کردヱ ュ گヘتュ یاشゅره ゆ صندل ی

 ..نュیبب یسヤطゅن ヱیکゅم دیمنظره رヱ از د نュیبش نجゅیا ュゅی+حヱصュヤ سر رفته بヱد گヘتュ ب

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

-ゅا همسゅه هیحゅدانشگ ュه ヱان رئ یچیه یヱعن ゆ اعتراف بزار.. ستیحداقل ュヰب 

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 بゅ هュ؟؟ ュی+مگه من ヱ تヱ تほرف دار

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 نه اصا..-

  نشستュ..از مبا یکیرفتヱ ュ رヱ  نیح نیمنュ در هم شیヱ نشست سر صندل زیسمت م اヱمد

 چطヱر بヱد؟ یخゆ رヱز اヱل کゅر-

 +خゆヱ بヱد..امゅ گردن ヱ کمرュ به فنゅ رفت

 ヱ گヘت دیخند

 ..یکن یبゅر اヱل خヱ..عゅدت م-

ゅب ュتヘاکراه گ 

 +آرهヰヰه

ュال یزیر اخヱس ゆجバمت ヱ کرد  یکرد ュゅنگ 



 ( 飭دヱ نヱع حゅلته  ゆی)ترک
 ヱاانه تゅج+ 

 جゅنه خヱدت -

 +جゅنه عمت 

ゅتن ا بヘمه  نیگヤکرد  یک ュゅچپ نگ ヱ ندヱبرگرد ヱآن سرش 

ヱدستم  ュدهن ヱヤج ュگذاشت�  
ヱ ..ュن دادヱتک ヱسرم 

 ヱ نخヱره صヱヤات.. من

 ヱ بゅ تバجゆ گヘت تヱریشد به مゅن رهیخ

 خゅمヱش شد؟!!! یک نیا-

 ..دュیر یヱااااااا

 گند زدュ.. یヱااااااا

 فکر کردヱ ュ گヘتュ کュی

 خゅمヱشش کردュ.. شدی+آخه برベ مصرف م

ヱن داد... ابرヱتک ヱسرش ヱ اゅداد ب ヱشゅه 

 گヘتュ ュیبحث خゅرج بش نیاز ا نکهیا ヱاسه

 خヱنه؟؟ ュیریم ی+خゆ ک

 اان.. نیهم-

 匏+آخ جヱヱヱヱヱヱن 
 ヱ گヘت  دیخند یکゅم

 یرینم-

 ...جمع کردヤ ュمヱیヱسゅ عیدادヱ ュ بバد سر یفحش یلب ریز

ゅم بゅمد نیکヱیاュ نیبヱش رゅد خسته نبバب ヱفظ دیゅخداح ヱیرفت یュ شゅنیسمت م... 

 ヱ چشمゅمヱ بستュ.... یزدュ به صندل هیشدュ سرمヱ تک نیسヱار مゅش نکهیا بバد

 (ゅنゅی)دا

ヱمゅهゅپ ヱا خ زیم یرゅت زدن...حヱس ュع کردヱشر ヱ ュیانداختヤحرفه ا ی ュیم یهュزن動匐...ضد ا هرکی ュیهヱبت  نゅث
 ..ヱاااااا...匣کنه خره

هュ که دヱبゅره مثه خرس پヰن شده  نیسرش...سヱ ریکه بヤند شد رفت سر کゅر خ نیاュ سر رفته بヱد...اヱن مゅه حヱصヤه
ヱヤمبل ج ヱدقت ف یر ゅداره ب ヱ یمنュヤ نهیبیم... 

 ...زنهیهュ قربヱنش برュ بچه درس خヱヱヱن...داره خر م یدل

 گヘتュ نیحヱصヤه بヤند شدヱ ュ رヱ به سヱ یب



-ヱنهیس... 

 سرشヱ برگردヱنه گヘت نکهیا بدヱن

 هن...-

 ヱ حق به جゅنゆ گヘتュ سゅدュیبه کمر ヱا سرش دست بゅا

 حヱصヤه اュ سر رفته...-

 کنュ؟... کゅریخゆ چ-

ゅب ュتヘحرص گ 

 ...کنュیلپ تゅپ ヱ گرヱه اکسヱ ヱ کل کره رヱ نゅبヱد م ゅی یگردヱنیصヱرتتヱ برم ゅی-

 سر جゅش نشست ヱ نگゅهュ کرد ヱ گヘت خیس

-...ヱヱヱگヱب ュنمممゅج 

 به پنجره کردヱ ュ گヘتュ یا اشゅره

 برュ پゅرک... خヱاュیم-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

-...ヱبر ゆخ 

ゅب ゅکه سر یشیآت یچش ュهش کردゅت عینگヘگ 

 سرュ بزنュ دヱبゅره... هیبرュ  دی...بゅکنهیاخ اخ...سرュ چقدر درد م-

 گヘت رفتینگゅهش کردュ که از جゅش بヤند شد ヱ همヱن طヱر که به سمت راهرヱ م هیاندر سヘ عゅقل

 ... ی.. بゅاااااکنهیم کゅااریداره چ یدل نュیمن برュ بب-

 از کنゅرュ رد شد ヱ رفت تヱ اتベゅ... گیم گیم مثه

ゅب ...ュرفت ュقゅن به سمت اتゅبヱک ゅپ ヱ ندنヱشک ヱمゅانگشت ュع کردヱحرص شر 

ュゅسゅلب  ヱ ュض کردヱع ヱمشک هیر ヱلتゅش یپヱند پヤیبュد... 

 ...رヱنیبرداشتヱ ュ رفتュ ب ヤمヱیدヱر گردنヱ ュ مヱبゅ چヱندュیگردنュ رヱ هュ پ شゅل

 ...رヱنیکヱتゅهمヱ برداشتヱ ュ رفتュ ب یبヱت هゅ یجゅ کヘش از

 لنگヱن به سمت آسゅنسヱر رفتヱ ュ دکمشヱ زدュ... لنگヱن

ヱمゅز پ ュاستヱخ...ュکرد ュゅپ ヱشمヘک ヱ ュردヱا اゅیبヱن  پشヱا که اゅب ュم یکیبکش ュداشت ヱ ردヱسر خ ュゅیپュدゅفتヱ ن کヱه هم
 ...匣منヱ بگرفت یدست نیزم یچند سゅنت قゅیمヱقع در اسゅنسヱر بゅز شد ヱ دق

 رヱبرヱ شدゅ ...ュکヱی....سرمヱ بゅا اヱردュ که بゅ دزدュیتند نヘس م تند

ュاستヱه خゅکه اشتب ュبکش ゆعق ヱدمヱخ ا یخゅمم ゅب ュرتヱکه ص ュتر رفتヱヤبت کرد... شیریکبیجゅاص 

 کرد ヱ ヱلュ کرد... یبヤند اخ

 سگ تヱ رヱحت...کمرュ خヱرد شد... یآ

ゅب ュتヘگ ヱ ュند شدヤب ュゅغر غر از ج 



 ...یکردیبヤندュ م یردیمی...میجز کبد بزن یالヰ یمヱゅر...اس یریدرد نگ یا-

 به جゅنゆ نگゅهュ کرد ヱ بゅ خشュ گヘت حق

 ؟یبバد طヤبکゅرュ هست یدمパゅ خヱشگヤمヱ آسゅヘلت کرد یزد-

 از جュゅ بヤند شدヱ ュ انگشت اشゅرمヱ گرفتュ طرفشヱ گヘتュ عیسر

-ヱヱヱヱヱیبندی...میه  ヱیفکゅ یبュااااゅ ر کرد یبررررات...زدゅکゅن ヱست منヱم ید ュچه هヰاسه من چヱ دバ؟یییزنیب 

ゅت تیجد بヘگ 

 رヱ قبヱل کنه... قیتحق تヱنستیداد...م شنゅヰدیخヱدش پ-

 گヘتュ تند

 ...یگヘتیرلحت تر م زیچ هیااقل  ゅی یرد کن شنゅヰدشヱیپ یتヱنستیتヱ هュ م-

 اشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

ل که داشت رヱ ح ییاز مسئヤه هゅ یヤیخ تヱنستیم ヱゅردیکه از اヱن بدست م ییزایبه نヘع خヱدش بヱد...بゅ چ قیاヱن تحق-
 کنه..

 بュヰ فشرده شده گヘتュ یحرصュ گرفت بゅ دندヱنゅ شیحق به جゅنب نヰنهیا از

 ازش... یکردیم یمバذرت خヱاه هی-

 ヱ بゅ پヱزخند گヘت ヱاریداد به د هیتک نهیبه س دست

 کنュ یمバذرت خヱاه دیخヱدش بヱده من بゅ ریکه تقص یヱاسه کゅر-

  ュمشت کرد ヱمゅدستヱت ヱ ュتر رفتヱヤج ヱصدا ی ゅرتش بヱند کنترل شده ا یصヤیب ュتヘگ 

که  ستیهست؟...دختره...پسر ن تیبره...انصゅف حゅل ینزار یتヱنستی...تヱ م؟یبراش افتゅده بヱد چ یاگه اتベゅヘ بدتر-
هュ نبヱده...بバد اقゅ راحت تヱ خヱنه  یخر چیヱسط دانگشゅه افتゅده بヱده...ه ヱヰشیب قهید ヱ01اسش مュヰ نبゅشه...اヱن  یزیچ

 ...کنهیم کゅریداره چ یکیヱ تゅر ゅکه اヱن دختر بدبخت تヱ سرم ستیهュ ن ゅلشیخ نینشسته ع

 ...زدュینヘس نヘس م تیعصبゅن از

ゅم ب ュهゅنگ ゆجバا اکردیتゅحゅنی..ت ヱند یر ヱد... دهیمنヱب 

ヱشゅت دستヘگ ヱ ردヱا ヱヤج 

آゆ هュ از استرس  یبه من گذشت...حت یچ یدヱنی...مکردュیم یشヱخ...من داشتュ یکنیم ینطヱریخゆ...چرا ا ヤهیخ-
ヱ داشتュ اヱمد ت نیبゅ سヱ یاヱنجヱر ゅریسゅم ی...ヱقتヱفتهیب نیسヱ یبرا یبخヱرュ...هر لحظه نگران بヱدュ اتゅヘق تヱنستュینم

 ...کردュیسکته م

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ ュاخ 

 ؟یکن کゅریچ یخヱایحゅا م-

 زد ヱ گヘت یشخندین

-ヱش ن نیسヱرهیمبه رゅ  قت تحق هیکهヱیヱل قヱ...ュش ندヰشه... یبゅن من سرجヱمヰم ゆامش ュゅش ゆخ 

バیس ヱヤج ュزدگ یکرد ベヱیذュ بگ ヱیرュنیهم ی...برا ر ュتヘگ ヱ ュز نکردゅب ヱاخمم 

 خヱبه..-



ュاستヱا ریاز ز خヱ ュヱヤمد جヱکه ا ュبزن ヱر رヱنسゅدکمه آس ヱ ュدیدستش رد بشゅس... 

ゅب ...ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 دヱتゅ ابرュヱ گذاشت ヱ بゅزش کرد... نیرヱ بゅا اヱرد ヱ ب انگشتش

 ..کردュیطヱر بゅ تバجゆ نگゅهش م نیهم

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ...یشیاخュ نکن زشت م-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 هュヱヱ...پس خヱشگュヤ؟-

 اخュ کرد ヱ گヘت عیسر

 ...ریبرヱ بゅبゅ...جヱگ-

ヱاداش ュتヘگ ヱ ュردヱدر ا 

 ...ششیزنته...ا ریجヱگ-

ゅبه پ ب ュن انگشتش محکヱنیهمヱیشュ تヘحرص گ ゅب ヱ زد 

 ...کنュیم کゅرتیچ نیبگヱ بب یزیبه زن من چ گهیبゅر د هی-

 مثا؟ یکن کゅریچ یخヱایهヰヰヰه...م-

 بゅزュヱ گرفته شد ヱ پشت ヱ رヱ شدュ... دュید ヱヰیشد...بゅ شک نگゅهش کردュ که  ثیچヰره اش خب ヱヰینگゅهュ کرد ヱ  یکم

 به جュヱヤ... دュیزدヱ ュ بゅ مشت کヱب یزیر غیج

ヱسرم バقヱم ヱ ュردヱا اゅبررس تیب ヱد یر...ュیکردヱکゅ ュتヘحرص گ ゅلش...بヱک ヱر ュدヱانداخته ب ヱر ヱ پشت 

 ؟یبریزن داشتن رヱ بゅ خヱدت به گヱر م یارزゅ ヱی نیزم یزاریمنヱ م-

ゅت یمسخرگ بヘگ 

 ...یکن کゅریچ یخヱایهه...مثا م-

ヱمゅلب ュتヘحرص گ ゅب ヱ ュجمع کرد 

 کゅررررヱ... نیا-

 شد... شیکه دل خヱدュ ر یゅزیبه اヱن قسمت شش امت دュیپュゅ کヱب ゅب

 کرد ヱ ヱلュ کرد... یاخ

 ...نیزم یچرخ زدヱ ュ بゅ پュゅ اヱمدュ رヱ هی

 ...دیچیپیمثه مゅر به خヱدش م ゅکヱید

 گヘتュ یخゅک شヱنه هゅمヱ تکヱندヱ ュ مثل خヱدش بゅ مسخرگ یالک

 ...یعمه شد ی...عمヱ بヱدیعخخخ-

 زدヱ ュ دکمه آسゅنسヱر رヱ زدュ... پヱزخند



ゅصدا ت ヱت ュبر ュاستヱیپر درد د یخヱکゅ شن ヱیرュد... 

 دختره خر... رュیگیحゅلتヱ م-

ヱنمヱزب ...ヱت ュرفت ヱ ュردヱدر ا 

ゅز ت ュخنده... ریدر بسته شد زد 

 飭امュ... یکه من چه جヱنヱر اخ
 کنュیشکر م شتریبرヱ...ュ ب ゅیکه نذاشت آرزヱ به دل از دن کنュیرヱ عمه کنュ...خدارヱ شکر م یکیبヱده  نیآرزュヱ ا شهیهم

 مゅد سمヱゅر بヱد... سیکه تヱنستュ عمه اش کنュ اヱن رئ یچヱن اヱن شخص

 ...هیبه چه رヱز خヱب به

 حرکت کردゅ ...ュطیاヱمدヱ ュ به سمت ح رヱنیآسゅنسヱر ب از

 شدヱ ュ به سمت پゅرک رفتゅ ...ュبヱنیخ ヱارد

****** 

ヱکش دستم ュヱヤیبه گュب د ゅب ヱュتヘغض گ 

 ...یتゅ خゅله هュ بش زدュیمحکュ تر م یحقته...اصن کゅشک-

 شدュ ...ュیقゅ نیپشت سヱ عیحمヤه کنه طرفュ که سر خヱاست

ゅت بヘگ ヱ کرد ュゅحرص نگ 

 بヱدュ... ختهیر شتریب ی...تヱ هュ حقته...اصن کゅشکه؟ینطヱریا-

ヱت نیسヘگ ヱ رفت ヱヤج 

 ...نیغヤط کرد تヱنییتヱ هュ...اصن هر دヱتゅ گهیبسه د-

ュاسه د یغره ا چشヱیヱکゅ تヘگ ヱ رفت 

 ...یختیر ریکه تヱ غذاش پヱدر س یهュ تヱ غヤط کرد-

 ヱ گヘت نیزم دیبچه تخسゅ پゅشヱ کヱب نیا هیشب ゅکヱید

 تヱ غذاش... ختュیر ریحقشش بヱد...زد من بدبخت رヱ داغヱن کرد...من فقط پヱدر س-

 گヘتュ زヱنیجヱヤ رفتヱ ュ بゅ لヱ ゆ لヱچه اヱ عیسر

- ヱدتヱخ ュط کردヤغ ヱگهیراحت کن دبگ.. 

ヱشゅت چشヘگ ヱ زخند زدヱد پバب ヱ د کردゅگش 

 خヱرددددュ... زیچ یبگ دیبゅش...تヱ بゅ ゅلیخ نیهه...به هم-

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 ..کنهیکゅرارヱ م نیا کヤشیاز ه کشهی..مردک خجゅلت نمشیبヱゅ...ا ریخヘه بم-

 کرد... بشیヱ دستゅشヱ تヱ ج سゅدیصゅف ヱا عیسر

 ختمヱن راه افتゅدュ...کردヱ ュ به سمت سゅ یشیا



 یبヱ تヱ حヤقمヱن ュی...تゅ لقمه اヱل رヱ کردュیمثه خر بخヱر ュیرفت ュیاヱرد ریسرمヱن غذا مヘت گ ریلヱله فゅضاゆ...خ پسره
 شد به حゅل ヱ احヱالュ... یپ ی...پریزد بゅا...منュ که منتヘر از س ریس

 دヱست ندارュ... ریمن س دهیسمヱゅر زنگ زده از کجゅ فヰم نیا دヱنュینم حゅا

ヤدیک ...ュز کردゅب ヱدر ヱ ュبرداشت ヱر 

 ヱ مゅنتヱمヱ همヱن جヱ ゅل کردヱ ュ رفتュ تヱ اتベゅ... شゅل

パتخت... چرا ヱر ュشد ヱلヱ ヱ ュشن کردヱر ヱابヱخ 

 ...دュیشدヱ ュ کپ ゅلیخی...بヱمدیم رヱنیبچه هゅ از ب یヱ صدا سر

ヱ(نی)س 

 حヱصヤه از جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ یب

 کゅر کنュ... نゅیヱاسه ا...به من چه برュ گهیجヱن من ヱل کن د یدل-

ヱشゅب پヱت نیزم دیکヘگ ヱ 

-ヱن من سヱبرنیج ヱشゅخدا پヱرヱی...تュ... 

 رفتヱ ュ بゅ غرغر گヘتュ ییسمت دستشヱ به

 سگ دヱ بزنュ... دی...بバد من بدبخت بゅゅدینゅز ب ゅریجヱヤ سゅت خヱادیم نیا-

ゆاヱب ج ュمدヱا ヱ ュداد ュゅانج ヱرمゅک ヱ ュاک زدヱمس ュنینداد...منヱر.. 

 به ヱ برداشتュ پゅلتヱم匐...ヱ...انقدر من سゅده اュدュیپヱش یヱ شヱヤار مشک یسゅده تر زرشک یヱ رヱسر یشکمゅنتヱ سゅده م هی
 ...زدュ هュ کمرنگ قرمز رژ

ュنیب رفتヱب ر ヱه به م یヤصヱزیح ...ュه کردゅنه نگヱصبح 

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین ییدا

 ...گهیبخヱر د ゅیب-

 کرده گヘتュ بغ

 ...خヱرュیم رュیگیم یبستن هی رヱنیب رュیمن بخヱرュ...م سین یچیه-

 ヱ گヘت دیسر کش شヱیتند تند چゅ نیمゅه

 هュ شد صبحヱنه؟ یخゅک بر سرت بستن-

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...مهیاش هュ خدا کر هینشده...بق مュیچیعمر کردュ...ه یسゅل بゅ همヱن بستن 01فバا -

 لقمه به دست جヱヤ اヱمد ヱ گヘت یدل

 شد.. رید ュیخゆ..غرغر بسه...بر ヤهیخ-

ヱمゅب پヱیکュنیزم د ュتヘگ ヱ 

 ...ره؟یصبح کجゅش د ∵د امصゆ سゅعت -

 رفヱ ゅ گヘت یچشュ غره ا یدل یخنده ヱل ریزدن ز ییヱ دا نیمゅه



 نه... ゅی یشی...گュ مرهیییید یバنی...رررهید گュیم-

 کردュ... یبゅ یکردヱ ュ بゅ بچه هゅ بゅ یپヱف

 سベゅ بヤندمヱ برداشتュ... یرفتヱ ュ بヱت هゅ یسمت جゅ کヘش به

 هュ پュゅ کنュ... نヱیا دیحゅا بゅ پヱヱヱف

ュنشست ...ュکرد ュゅپ ヱمゅت هヱب ヱ ゅه هヤپ ヱر 

 جュゅ بヤند شدヱ ュ دکمه آسゅنسヱر رヱ زدュ... از

ゅمدن دل بヱارد شد یاヱیュ در بسته شد دل ゅت ヱع کرد... یヱشر 

-ヱヱヱاز چ ستیل هی...نیییس ュایکه م ییزایدرست کردヱیخュ... 

 کردュ که کمر بدبختュ خヱرد شد... یهヱم

ヱاح دل دستمヱار ュع کردヱر شرヱن جヱهم...ュشد ュخ ヱ ュگرفت ュشمردن... یبه کمر ヱر 

 ...یدار کゅریبゅ کمر من چ یزن بشه...د عヱض یب ゅریسゅت یالヰ ی...ایتヱ اヱن رヱحت دل یا-

 بゅا انداخت ヱ گヘت ゅلیخیشヱ ب شヱنه

 ...یتヱجه کن یخヱاستیم-

 匣یدل-
-ュنヱヱヱژ甸 
 匐✌.دュ تヱ رヱحتیر-

 برگشت... نهیکرد ヱ به سمت آ یشیا

ヱسرم ...ュندヱمنتظر م ヱ ュن دادヱتک 

****** 

ゅه بゅنگ ベヱیذ ゅات هヱیبه کر ュتヘگ ヱ ュکرد ュヱヤج 

-ヱヱیا ی...دلیییゅن ن ヱیرゅن...گヤشگヱچه خ... 

 ...سゅدیرگゅل لبゅسゅ رد شد ヱ کنゅرヱ ュا نیب از

ゅت دنید بヘگ ヱ زد ベش برゅچش ゅات هヱکر 

 ؟یتヱ چ رュیگیم نゅیبヱゅ...من از ا هیژヱن-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

-ゅدیب ゅتヱاسه هر دヱنییヱ؟یبخر شュ 

 چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت چپ

 ن؟یاستゅヘده کن ییدヱتゅ یبگ یریبگ دヱنهی یخヱایپس به نظرت م-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 دヱقヱヤ نبヱدن؟ نゅیا شدینم-



ゅت شین بヘگ ヱز برگشت طرفمゅب 

 خヱبه... یヤی...دヱقヱヤ که خییヱاا-

ヱمゅج دست ヱیتゆ ュتヘگ ヱ ュبرد ュヱلتゅپ 

 �بバد... یدヱقヱヤ اュ...اان حゅل ذベヱ کردن ندارュ...پس بزار برا یعゅشق بچه هゅ یدヱنیخヱدت م-
ヱخ سرش ヱ ن دادヱرهیتک ゅات هヱش... یشد به کرヱبرヱر 

ュر یاز سر ب منゅیک ...ュن کردヱهشゅنگ 

 از اヱنゅ چشممヱ گرفت... یکی

 داشت... یヱ مشک یکه رヱش طرح زرشک دیکرヱات سヘ هی

 بヱد... کیش یヤیخ

ュاستヱکه دل یزیچ خ ュت عیسر یبگヘگ 

 ...هییعゅل نیا نیسヱ یヱااا-

 انگشتش کردュ... ریبه مس ینگゅه

 بヱد که من گヘتュ... همヱن

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 بگュ... خヱاستュیبヱد که من م یهمヱن قゅیدق-

ヱت سرشヘگ ベヱذ ゅب ヱ ن دادヱتک 

 ...رュیگیم نヱیپس هم-

 کردヱ ュ گヘتュ یهヱم

 ...رュیبگ تヱنュیヱاسشヱن م یچ نュیبب رュیمنュ م-

 ...شتیپ ュゅیم رュیبگ نヱیخゆ...منュ ا ヤهیخ-

ヱلف دل سرمゅسمت مخ ュرفت ヱ ュن دادヱیتک... 

ゅب ゅسヱ ヱ ゅسゅنه ا لیدقت به لبヱیمرد ヱه م یکه تゅد نگヱزه بゅیمغュکرد... 

ヱヤا یجヱ ゅعت هゅیقسمت سュدゅی...از بچگس ...ュدヱعت بゅکردن س ゆゅشق انتخゅع 

ゅب ...ゅعتゅه کردن سゅنگ ュع کردヱدقت شر 

 ...نュیرヱ انتخゆゅ کردヱ ュ خヱاستュ که از جヱヤ بب شヱنیکی

 بده بゅ ...ュヰدیرヱ صدا زدュ تゅ ب زدیکه اヱنجゅ داشت چرت م ییゅرヱی اヱن

 بندازュ... خヱاュی...خヱدュ مゅر؟یبدュ به سゅم دیبゅ نヱیعゅشقش شدュ...چرا ا دمشید کیاز نزد یヱقت

ゅبرچ ب ゆدهیل ...ュه کردゅعت نگゅبه س 

 匯خヱرمشیدستش نکنه م اگه
ゆخ ヱیتصゆ ...شد 



ヱر ュتヘشندهه گヱبه فر 

 ...برュیم نヱیهم-

ヱبرداشت... سرش ヱبشバج ヱ ن دادヱتک 

 دستبند... نュیزدュ رفتュ سمت دستبندا...خゆ اヱن سゅعت...ا دヱر

 گرفتゅ ...ュریدستبند چرュ خヱشگل هヱ ュاسه سゅت هی

 ..دمشیگشتュ که کنゅر در د یدل دنبゅل

 کردュ... لیتکم دمヱیبه سمت صندベヱ رفتヱ ュ خر عیسر

 ...ュیبه سمت رستヱران رفت یهュ بゅ دل بバد

ゆخ ゅاان ب ゅر که تヱن طヱم دیهمヰش دهیفゅم یدل نیا نیب ゅادیمヱپرا خヱلد سヱن تヱبردار عشقش ヱ نヱاسه عشقشヱزی 
 ...رهیبگ

 ...ュیکن دیرヱز بバد خر 0کرده که از اان ヱاسه  داریبدبخت رヱ هュ ب من

 ...شهیآذره ヱ هヱا ヱاقゅバ داره سرد سرد م یاخرا گهی...دگذرهیدانشگゅه م ヤنیاز جد یهヘته ا 0

ヱش یتゅیکه نشست نیمュ سمت دل ュیبرگشت ュتヘگ ヱ 

 ن؟یریگیدヱتゅ تヱلد م یバنی...ن؟یرヱز بゅ هュ تヱゅヘت دار هیفقط  یバنی...ه؟ینطヱریヱاقゅバ چرا تヱلد شمゅ هゅ ا یدل-

 اشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

- ゆن من شヱچ ゆیخュداヤ ゅلد نگ دیشヱیتュر نی...همرヱن هی یطヱمヰیریبگ یمュ... 

ゅب ュتヘغرغر گ 

-ゅن نره خرا بヱاسه اヱلد بگ دیヱیریتュنگ ヱاسه تヱ دバ؟یری...بュ 

 چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت چپ

 ...رهیم شهی...تمュヱ مュیریگیهュ م کیکヱچ کیک هی...ュیخヱریشュゅ م هیرستヱران  ュیری...مرهیخヱاست تヱلد بگ یک-

 عقゆ گرفتヱ ュ همヱن طヱر گヘتュ دنده

 ...پヱヱヱف...دنی...لبゅس خردنی...کشヱندن اヱنゅ به رستヱران...کゅدヱ خرزی...رزرヱ کردن مکیک-

ゅت بヘخنده گ 

 ...گذرهیبد م دیعشق خر یبه تヱ سیاخ ن-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...گذرهیخヱش م یヤیخ ュیヱاسه خヱدمヱن بخر ュیاگه اان بر-

ヱت دستشヘگ ヱ ردヱا اゅب 

 ...اヱل رستヱران...بバد لبゅس...رررینه خ-

 ヱ گヘتュ دュیفرمヱن کヱب به

 ...کنهیم یییچه فرق-

ゅه بゅینگ ヘقل اندر سゅت هیعヘگ 



 ...رزرヱ کردنش هュ سخته...هیچヱن رستヱران مバرヱف ヱ گرヱن-

ゅب ュتヘغر گ 

 ...ュیگرفتیم یفافヤ یتヱلد رヱ تヱ شدیحゅا نم-

ヱبر ヱد ییگمش ヱ کرد ュرゅادامه نداد... گهینث 

ュلیخیب منゅ به ا ヱ ュنیشد ヤبه جمع خ ュ؟...نکنه منュدار ベヱذ ュچل من ヱ خل ゅتヱن دヱلد اヱاسه تヱ چرا ュه  نیفکر کردバمゅج
 ...ヱ厥ستュیپ

ヱیعز نیسュاست به رانندگ زヱح ヱ ヱشه... تیانقدر چرت نگゅب 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

-ゅنگیتیف働匐 

 عامت سヱال نگュゅ کرد... هیبرگشت سمتヱ ュ شب یدل

 مسخره بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...چュیبゅ خヱدュ بヱدュ عچ-

 کرد ヱ دヱبゅره تヱ افق محヱ شد... یشیا

****** 

ヱヤا یجヱ رانヱیرستュدゅس ゅتヱد ヱدهیپ ییゅ یشدュ... 

 شゅلشヱ صゅف کرد ヱ ヱارد شد...منュ پشت سرش رفتュ تヱ... یدل

ヱヱヱاヱ...دلش نم ュه...آدヰヤششگヱرانه؟...چقد خヱرست ゅدیابنجゅ یاゅرت بده... نجヱق ュدهنش ゆآ 

 افتゅده بヱدن... نیزم یمخمل قرمز که رヱ یهゅ پرده

 براベ داشت... یقرمز که رヱش دکمه هゅ یهゅ یヱ صندل دیسヘ یهゅ زیم

 ...رفتیراهرヱ م هیحرکت کردュ که داشت به سمت  یدل دنبゅل

 ...نجゅیا سیرئ شیبره پ خヱادیم دュیراهرヱ فヰم یپاکゅرد جヱヤ از

 دنبゅلش حرکت کردゅ ...ュلیخیب

ヱヤا یجヱ دیدرゅکت سゅران سヱدر زد...چه رست ヱمدین ی...کسهیヱ ریبگه چゅ؟نیهست ی....کنیدار ک.. 

 به در نگゅه کردゅ ...ュلیخیبゅا انداختヱ ュ ب یا شヱنه

 گذشت ヱ در بゅز شد... هیثゅن چند

 ...رヱنیاヱمد ب ییسゅله بゅ خヱشرヱ یヱ خヱرده ا 41 بゅیمرد تقر هی

 حرف زدن... سゅدیヱا یهュ بゅ خヱشحゅل یدل

-ゅاق ュن یساゅن م شهی...همیقربヱعث زحمتتゅیشیبュ... 

 سرشヱ متヱاضゅバنه تکヱن داد ヱ گヘت هیقربゅن دュیکه فヰم ゅرヱی اヱن

-ゅرمヘنیا دیین ゅرمヘب...ヱدییحرف ..ヱت 



ゅیرفت یدل بュ ش اヱヱ...ヱیتゅن نج ヱیرゅران م هی...چقدر گヱنهیرستヱش کیش ت ュلش هヱشه...البته پゅکهیب ゅه�... 

ゅینشست یدل بュ نゅمヤمب ヱد.. یرヱب ゅنجヱکه ا 

 هュ جヱヤمヱن نشست ヱ رヱ به من گヘت یقربゅن

 دخترュ؟ یشمゅ خヱب-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 مچکر... یヤیخ-

 ...گشتیم یزیچ هیدنبゅل  ヘشیک یبرگشت که داشت تヱ یزد ヱ به سمت دل یژکヱند لبخند

 اヱرد ヱ گヘت رヱنیپゅکت ب هینگゅهش کردュ که بゅاخره  سゅکت

 ...ュیکنیرヱ رزرヱ م زاشیطبقه بゅا رヱ تمュゅ م نی...ヱ البته اگه لطف کنخヱاستュیقسمت بゅا م یتヱ زیم هی-

 ヱ گヘت دیخヱدشヱ جヱヤ کش یقربゅن

 ؟یچ ییرایچشュ حتمゅ...فقط شヱ ュゅ پذ-

 ...ゆی...اヱنュ تヱ شヰر غرشنゅسهیرヱ از کجゅ م یدل ゅرヱی نی...اصن اپرسهیاز من نم یزیچ یشکیدهنゅتヱن...ه یا

 مرگュ هست... هی دینگゅه کردュ که فヰم یبه دل پヱکر

 زد ヱ گヘت یهヱل لبخند

 ...ュیمنヱتヱن رヱ نگゅه کن شهیاگه م-

 گヘت رفتیاز جゅش پゅشد ヱهمヱن طヱر که به سمت در م عیجヱن سر قربヱن

 خدمتتヱن... ゅرュیچشュ حتمゅ...اان م-

ゅن بゅر یرفتن قربヱم یفヰدش فヱخ...ュهش کردゅمنتظر نگ ヱ سمتش ュت دیبرگشتヘگ ヱ 

 ...نجゅیا ュیゅیرزرヱ کنュ...ب خヱاュیبゅبゅمه...طبقه بゅا رヱ م یاز دヱستゅ یکی-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 تゅمヱن؟ ∫هر -

ヱشヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 تゅمヱن... 01هر -

 匣هن-
 پشمکن؟ نجゅیヱ مゅヰ ا نیسヱر-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ゅد؟یهュ م نیمگه سヱر-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...نجゅیفردا خヱدشヱ برسヱنه ا یگیم یزنی...امرヱز تヱ بヰش زنگ مگهیاره د-

 تヱ... دیپر یبگュ که در بゅز شد ヱ قربゅن یزیکردヱ ュ خヱاستュ چ یشیا



ゅتヱره رفت ب دゅبヱدش دヱخ ヱ ن دادヱمヰب ヱر ヱنیمنヱر... 

ゅاخ چقدر گشنمه... ب...ュه کردゅنگ ゅدقت به غذاه 

ュیسمت دل برگشت ュتヘگ ヱ 

 من گشنمه...-

 گヘت ゅرهیسرشヱ از تヱ منヱ در ب نکهیا بدヱن

 ...رュیگیم یزیچ هیبرات  رヱنیب ュیرفت-

 ュ؟ینゅهゅر بخヱر نجゅیا شهینم-

 بامبヱن.. خヱادیتゅ دلت م ュیゅی...همヱن شゆ مررررینヰヰه خ-

 کرده گヘتュ بغ

- ヱمبر ヱب ュه ゆت؟..من بدبخت آヘبشکه ن ュدش بشバب ュنヱامبゅب...ゅبゅیبュم کن ベゅیچュش... 

 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند زیر

 ..دلュ خヱاست...رعسلیگヘتュ ش ییی...ヱیعسل بخند ریمرض...رヱ ش-

ゅنیدست به پ بヱت شیشヘگ ヱ زد 

-ヱ؟ یبندیم نیسュکن ゆゅمن انتخ ヱفک 

 کردヱ ュ گヘتュ یبヤند نچ

 تخゆゅ کنュ...ان خヱاュیاصن من م-

ヱت منヘگ ヱ بست ヱر 

 خゆ تヱ انتخゆゅ کن...-

ヱا من ヱ ュبرداشت ヱهیرバدقت ب ندف ゅه کردن... شتریبゅنگ ュع کردヱشر 

ゆپ م شیپ یبرا خヱنهیغذا سヱکه سرد...به به ت ュا هヱشه...هゅب匏...اسهヱ غذای ヤیاص  ヱ パمر ゅب ヱヤزرشک پ ュه
 ...ュیخヱریم کی...ヱاسه دسر هュ که کدهیفسنجヱن خゆヱ ب

ュض یسمت دل برگشتヱت ヱمゅه ゆゅانتخ ヱحی ...ュداد 

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 匏زرشک پヱヤ به خゅطر مننن؟-
 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ...ゅرینه پس ヱاسه چشヱ ュ ابرヱ سゅت-

ヱشゅدست ヱت یرヘگ ヱ لپش گذاشت 

 ه؟یخヱب زیسヱپرا یバنی-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...یکنیم کゅریرヱ چ کیارره...ک-

 زد ヱ گヘت یچشمک



 勦برامヱن کننیهュ درست م کیک نجゅیا-
ゅب ...ュن دادヱتک ヱخنده سرم 

ゅن بゅمدن قربヱس یا ヱینی ヤقب ュゅب یدستش چشヤشد یق匏 
 نگه داره قربヱن جヱنュ... گرتヱیخدا ج یا

ゅس ب ベヱقت ینیذヱ ヱ ュل کردゅدنب ヱیدستش ر ヱبه سمت دل زیم یر ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم ゆیگذاشت آ ...ュبرگشت 

ュت یا غره چشヘزمزمه گ ゅب ヱ رفت ュاسヱ 

 ...ュیکヱفت کن بر-

 کیک هکیت هیصبر کردュ تゅ صحبتشヱن گل کنه..تヱ ゅارد بحث شدن مゅگ قヱヰه رヱ برداشتヱ ュ  یبゅز کردヱ ュ کم شمヱین
 گشنュ بヱددا... ییهュ برداشتュ...بゅ ذベヱ شرヱع کردュ خヱردن...ヱ یشکات

ヱبمゅدست به س بشق ュکرد ュヱن هیبه مبل تک نهیکه تم ゅب ヱ ュشیزد ...ュه کردゅن نگヱشヰز بゅب 

 ...رفتیطヘره م یاヱن ه ی...ヱلیبه قربゅن نداختیبゅ زヱر داشت پゅک رヱ م یدل

 اه... گهیبره د ری...بゅبゅ بگکردュیتバرفゅتشヱن نگゅه م نیبه ا پヱکر

 قبヱل کرد... یبゅ هزار تゅ خヱاهش دل بゅاخره

 ...رヱنیب ュیازش زد یヱ بバد از خدافظ ュیجゅ بヤند شد از

 گヘتュ یبゅ ذベヱ رヱ به دل ュیکه شد نیمゅش ヱارد

-ヱヱヱیدل ییی ュل کردゅنی...حバی... 

ゅت بヘخنده گ 

 ...دهیخدا حゅجت شکュ رヱ م-

 ヱ استゅرت زدュ... دュیخند

 که گヘتュ ュیاز راهヱ رفته بヱد یکم

 ュ؟یبر دیکجゅ بゅ قゅیاان دق-

 شد ヱ گヘت ستشیل یبررس مشغヱل

 خヱدمヱن... یدایدرست شد...فقط مヱنده خر...رستヱرانュ ュیرヱ کرد دامヱنیخゆ...خر-

ゅل بゅشحヱیخ ュتヘگ 

 ...ュیاخ جヱヱヱن...بزن بر-

***** 

 شدゅ ...ュدهیپゅرک کردヱ ュ پ نヱیمゅش

 ...سゅدهیدュ آسゅنسヱر ヱا دュیگشتュ که د یدل دنبゅل

 ...ュیヱارد اسゅنسヱر شد ییسمتش رفتヱ ュ دヱتゅ به

 ...ュیدستشヱ گرفتヱ ュ به سرعت ヱارد پゅسゅژ شد ュیدیرس یヱقت

ゅت بヘخنده گ 



 ...جゅنتュیه نیعゅشق ا یバنی-

 بخرュ؟ ی...خゆ چکردュیتヱجه بヰش به مغゅزه هゅ نگゅه م یب

 داشت... کیبヱت شتریسمت چپ که ب دュیرヱ کش یدل دست

 هュ مثل من غرベ بヱد ヱاسه خヱدش... یدل

کゅر  داشت یکه بゅ رنگش همخヱن ییسمت راستش گل هゅ یقسمت بゅا یکه رヱ دیمゅنتヱ سヘ هیاز چند تゅ پرヱ کردن  بバد
 ゅد بヱهیشده ب ヘار سヱヤسر دیشヱر ヱدل ی...ュگرفت  ュگرفت ヱنتゅدار مヤدار مثل قسمت گヤیگ  ュمشک هیه ヱنتゅه قسمت ک یم

ゅیه ゅنشییپ  ヱ دヱنه راست یخط زرشک هیطرح دار بヱسر قسمت طرح دارش کش شکه از ش ゅدهیت  ゅد... بヱهیشده ب 
 ...یسゅده زرشک یヱ رヱسر یشヱヤار مشکبヤند...بゅ  نیآست یبゅفت زرشک

 ...ュیبه سمت خヱنه حرکت کرد دامヱنیاز تمュヱ شدن خر بバد

                           
 

 

****** 

 ...ュیヱ به سمت خヱنه حرکت کرد ュیاヱمد رヱنیآسゅنسヱر ب از

ゅب ゅنه پسرا شن ییصداهヱیکه از سمت خュسمت در د ュبرگشت 

 داشتن؟... مヰمヱن

 درヱ بゅز کنه... یبゅا انداختヱ ュ متتظر مヱندュ دل یا شヱنه

ゅنه...دا بヱخ ヱن تヱمدنمヱا ییاゅاز ب ヱن کرد... دیمبل کش یسرشヱهمゅنگ ヱ 

ヱسرم ゅنバت یبه مヘکه گ ュن دادヱچته تک 

 نه؟ ゅی نینゅهゅر خヱرد-

 نچ...-

 جゅش پゅشد ヱ گヘت از

 براتヱن غذا بکشュ... نیلبゅسゅتヱن رヱ عヱض کن نیخゆ بر-

ゅب ュتヘشک گ 

 ...یمヰربヱن شد ヱヰیچه -

 نگュゅ کرد ヱ گヘت پヱکر



 اصن به جヰنュ...برヱ خヱدت گرュ کن...-

 ヱ گヘتュ دュیجヱヤ رفتヱ ュ دستشヱ به سمت آشپزخヱنه کش عیسر

 ...برヱ خدا پشت ヱ پنゅهت...برヱヱヱ...زュینه نه عز-

ゅنه... بヱآشپزخ ヱرفت ت ヱ ن دادヱتک ヱخنده سرش 

ュهゅض کرد عیسر مヱع ヱن رヱمゅسゅیلبュ رفت ヱیュ غذا بر ゅیزیتュ ش ヱنیتヱمکم... 

********* 

 رヱ برداشتヱ ュ شمゅرشヱ گرفتュ... تヘヤن

 یتヱ گヱش دیچیخسته اش پ یاز چند تゅ بベヱ برداشت ヱ صدا بバد

-ヱس ュنゅن؟یج 

 ساュ آベ داداش خسته...-

 ヱ گヘت دیخند

-ヤع ヱیュب کヱخ...ュ؟یسا 

 خヱبن؟ نゅیبヤヤバه...شمゅ چطヱر؟...مゅمゅن ا-

 ؟یداشت ی...کゅرュیاヱهュヱ...همه خヱب-

 اره...سرت شヱヤغه؟-

 نه چطヱر؟-

 |: رازیش ゅیپゅشヱ ب-

 هゅن..-

 ヱ دراکヱاس... دهیتヱلد گرخ-

 براش افتゅده بゅشه ヱ نخヱاد بگه... یبヱدュ اتゅヘق دهی...ترسرヱنینヘسمヱ دادュ ب دュیرヱ که شن دنشیخند یصدا

 گن؟یبヰت نم یزیسヱاله که چرا چ یبدبختゅرヱ...ヱاقゅバ براュ جゅ نیا یداغヱن کرد یدختر تヱ زد-

 ؟یگیبュヰ م یزیتヱ چ یسヱر گュیمگه من به تヱ م-

-...ュست دارヱمن د ゆخ 

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-...ュست دارヱد ヱمن ュه ゅنヱپس ا 

-ヱヱヱیه匣...یم یرتغیゅشم... 

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 بヱゅ...اヱヱヱپゅاا جヱنممュ ...ュینیب نیشیب-

 ヱ گヘت دیخند

 چته...-



 ...گهید ゅیرزرヱ کرده...تヱ هュ ب زیخر ذベヱ رفته م ی...دلگه؟ید یゅیم-

 ...ヱفتュیخゆ...برュ امرヱز کゅرامヱ درست کنュ...فردا راه م ヤهیخ-

 بヱس محکュ کردヱ ュ دヱبゅره چسبヱندمش به گヱشュ... هیرヱ جュヱヤ گرفتヱ ュ  یگヱش

 ...ヱمدینم نیاز سヱر ییصدا

 ...یسヱヱヱر ی...الヱヱヱ...هヱヱ؟یدبز-

 داش اヱمدبバد ص هیثゅن چند

 ؟یزنیچته نュヰヘ چرا داد م-

 ؟یبپرسュ کجゅ بヱد شهیم-

 ...خヱردュیداشتュ آゆ م-

 ...یبゅ یمزاحمュ شد گهی...برヱ دیداغヱنュ کرد یバنی-

 جヱابش نمヱندヱ ュ تヘヤن رヱ قطع کردュ... منتظر

 ...ュیعاف تヱ خヱنه نشسته بヱد یヱ دل ییخر که رفته بヱد سرکゅر...من ヱ دا نیجュゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ تヱ حゅل...مゅه از

 ヱلヱ شدヱ ュ گヘتュ ییدا کنゅر

 ...خヱادیم دیجد من دلュ سل-

ュب محکヱک ュنه اヱزد ب شیکه ش دیبه ش ュاز ュحヱر ゅنیتヱر... 

ゅب ュتヘگ ヱ سمتش ュبرگشت ゆجバت 

 چتヰヰه؟-

ゅت بヘحرص گ 

 ...نگیتیفゅ گュی..منیاヱمدュ به رفتگر پゅرک بگュ خسته نبゅش رヱزید دュیتヱ رヱ د یゅایانقدر سر-

 خنده... ریصدا زدュ ز پر

 ...دュیخندیهمヱن طヱر م ییدادュ به دا هیتک

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

 ...؟یکヤヤヤヤک...به رفتگر محヤه چشュ دار یا-

 ..یبه شヱنュ که پرت شدュ سمت دل دیکヱب بゅز

 ...ییهュ هュヤ داد ヱ دヱبゅره افتゅدュ رヱ دا یدل

ゅبرچ ب ゆدهیل ュتヘگ 

- ゆن نکنه..آヱتヘخدا خ...ュشد ヱلمب 

 رفت ヱ گヘت یچشュ غره ا یدل

 درس بخヱヱヱن... نیبش-

ヱدستم ヱکش یر ュرتヱیصュد ュتヘگ ヱ 



-...ュندممヱخ 

 به لپ تゅپュ کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 (匣هیچ گهیقشنگ براتヱن م exo نیتヱ نت بزن نی)برنیکنسرت اکسヱ بب نیبش ゅیب-
 بゅ ذベヱ گヘت ییدا

 ...ュ匏ینیرヱ بب ヱلیاره...چゅن یヱاااا-

ュزده مثه دا من ベヱا ییذヱدیゅیسュ زゅردن...دل یخل بヱت یدر اヘگ ヱ برداشت ヱپゅکر لپ تヱپ 

 خدا شゅヘتヱن بده...-

ュاسش رفت یغره ا چشヱیュ ...ش شدヱمゅکه خ 

 ...ュیدیヱ خند ュیدید ュヤیطヱر دヱ سゅعت بゅ بچه هゅ ف نی...همヱپیヱتیتゅپヱ ازش گرفتヱ ュ رفتュ تヱ  لپ

 رفتュ...تヱ همヱن حゅل گヘتュ از اヱن من بヤند شدヱ ュ به سمت حمュヱ بバد

 ...ゅدیم نیبچه هゅ فردا سヱر-

 سュیبゅعث شد سرجヱ ュゅا ییدا غیج یصدا

-ヱヱヱヱکشششمتی...منیسسس... 

ゅت بヘسمتش که گ ュترس برگشت 

 ...ヘهیچه کث گゅی...خヱنه رヱ ن؟یگヘتیزヱدتر م یمردیم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 پسرا بمヱنه... شیخゆ بره پ-

 اヱرد ヱ گヘت رヱنیآشپزخヱنه ب یسرشヱ از تヱ یدل

 مヰمヱن دارن-

 ؟یدیاعع...تヱ هュ فヰم-

ヱنه... سرشヱآشپزخ ヱره برگشت تゅبヱد ヱ ن دادヱتک 

 گヘت ییدا

 ...ュیکن زیرヱ تم نجゅهゅیا ゅیجゅ بمヱنه...زヱد از حمュヱ ب نیهم دیحسゆゅ بゅ نیخゆ بゅ ا-

ヱسرم ...ュحرکت کرد ベゅبه سمت ات ヱ ュن دادヱتک 

****** 

ゅیخستگ ب ヱیر ヱر ヱدستم ヱ ュدゅنیپ یمبل افتヱیشュ ...ュگذاشت 

 بغヱ ュヤلヱ شد ヱ گヘت ییدا

 ...یبر دی...اان دヱبゅره بゅیرفتیخره حمュヱ نم-

 امヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 ...رュیخゆ دヱبゅره م-



ヱد سرش ヱ ن دادヱت... یزیچ گهیتکヘنگ 

 بヱد هنヱز... ヱمدهین نیشゆ بヱد...چرا مゅه ∬به سゅعت انداختュ... ینگゅه

 ...خヱندیتخت نشسته بヱد ヱ درس م یرヱ یجュゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ تヱ اتベゅ...دل زا

 رヱ گرفتュ... نیرفتヱ ュ شمゅره مゅه ュヤیسمت مヱبゅ به

 الヱ؟-

 ؟یکヱش نیالヱ مゅه-

 یزیچ یتヱ ゅقت یمطゅلバه اشヱن کن دیبゅ گهی...همه پرヱنده هゅ رヱ انداخته جヱヤ من مخヱرュیترک م یدارュ از خستگ یヱااا-
 ...هیمنظヱرュ چ یگヘتュ بدヱن

ヱیر ュتヘگ ヱ ュتخت نشست 

 خゆ چند تゅش مヱنده؟...-

 کرد ヱ گヘت یهヱم

- ュد 01فک کن ゅگهیت... 

ゅب ュتヘخنده گ 

 داヱر... یخسته نبゅش-

 ...رهیگیپゅچه م ゅدیاان م گهی...برヱ دپヱکュیدارュ م یヱا-

 ...خدافظゅیخゆ...زヱد ب ヤهیخ-

 ..یبゅا-

ヱنヘヤس عم تヘن ヱ ュیکش قیقطع کردュد... 

 دستش کرد ヱ گヘت یبه کتゆゅ تヱ یاشゅره ا یدل

 ؟یخヱند-

 به کتゆゅ کردュ... ینگゅه

-..ヱشヘد هینص ュنده... گهیکヱم 

ヱسرش ...ゆゅکت ヱره رفت تゅبヱد ヱ ن دادヱتک 

 داد ヱ گヘت هیتک زیヱارد اتベゅ شد ヱ به م ییدا

 گششننمممه...-

 به سゅعت کرد ヱ گヘت ینگゅه یدل

 نبヱد که..بヱゅ...خヱنه  ュیکゅر کرد یヤیخستュ..خ یヱااا-

ゅب ュتヘخنده گ 

 خゅک تヱ اتベゅ مヰمヱن بヱد ヱヤیک ۱-

 گヘت ییدا

- ゆشه بره از ب یکیخゅنیپヱرهیغذا بگ ر... 



ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ュ؟یمگه تヘヤن اヱن رستヱرانه رヱ ندار-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ازش انداختمش دヱر... ュیندار یفکر کردュ استゅヘده ا-

 ...ュیسرشヱ اヱرد بゅا ヱ هر دヱتゅ پヱکر نگゅهش کرد یدل

ヱشゅت دستヘگ ヱ ردヱا اゅب 

 ...رندیヱ برヱند غذا بگ ندیمرحمت بヘرمゅ تヱنیکیحمュヱ... رュیحゅا...من م گهیخゆ د-

ヱزد ب بد ヱنیبدヱر... 

 کردヱ ュ گヘتュ یبه دل ینگゅه

 برュ؟ ゅی یریم-

 ؟یبر شهیم-

ヱسرم ...ュبه سمت کمد رفت ヱ ュن دادヱتک 

ュヱلتゅپ ヱر ヱیت یرュش شرتヱیپュد ...ュض کردヱع ュارمヱヤش ヱ 

 گヘتュ یسرュ انداختヱ ュ رヱ به دل یبゅفتمヱ رヱ شゅل

 ؟یخヱریم یچ-

 جヱجه...-

ヱب سرم ュرفت ヱ ュن دادヱنیتکヱدار ベゅارد اتヱ...یا ییゅش... نヰب ュزد ヱ ュرفت ュヱبه سمت در حم ヱ ュشد 

 کرد که گヘتュ یهゅن ییدا

 ؟یخヱریم یزهر مゅر...بنゅل چ-

 من جヱヱヱجه... زیعزجヱヱヱヱجه -

 �خدا شゅヘت بده-
ュنیب رفتヱر ヱس ヱییヱچم ...ュز کردゅب ヱدر ヱ ュبرداشت 

ゅا ب...ュه کردゅنگ ュヱヤبه در ج ゆجバیتゅس نヱن؟... یعرヱنشヱخ ヱگرفتن ت 

 جヱヤ رفتヱ ュ گヱشمヱ چسبヱندュ به در... ヱاشی ヱاشی

 کرده... ゅدیانقدر آهنگヱ ز یک

ュنヱرج اゅیراک خ� 
 ...ヱمدیهュ م گهینヘر د هی یهمخヱن یصدا

ヱشتریب سرم ...ュجمع تر کرد ヱاسمヱح ヱ ュندヱچسب 

 دختر بヱد... یصدا

 سرمヱ بゅا اヱردヱ ュ چند قدュ عقゆ رفتュ.. عیسر



 کردن... رヱنینه اヱنヱ که ب یاヱمده؟...ヱل نゅیدヱبゅره مヤ نکنه

 که... رュیمیم یخدا از فضヱل یヱا

 زヱر از در فゅصヤه گرفتヱ ュ رفتュ تヱ آسゅنسヱر... به

 بゅشه؟...بچه هゅ خヱاهر داشتن؟... تヱنهیم یک یバنی

ヱدستم ュتヘحرص گ ゅب ヱ ュگرفت ュبه مغز 

 بسسسسه...به من چه اصن... یヱاااا-

 ...هیربط نداشته بゅشه کゅف ゅریبه سゅم فقط

 داره... ی...به من چه ربطゅر؟ی...چرا سゅمنュیب سゅیヱا

 ربط نداشته بゅشه... یヱل کن...ヱل اه

 رفتュ... نュیسヱر خゅرج شدヱ ュ به سمت مゅشجنگ اعصゅبュ از آسゅن نیاز ا خسته

ヱا درش...ュنشست ヱ ュز کردゅیبゅله... نجゅشم ゆکه قط ュه 

ゅش بゅیغرغر مヱر نゅبخ ヱ ュشن کردヱته ز یر ゅت ヱدیرゅ ..ュکرد 

ヱヤا یجヱ رانヱیرستュدゅپ س ヱدهیゅ ...ュشد 

 غذا رヱ گرفتュ به سمت خヱنه حرکت کردュ... نکهیاز ا بバد

 ....سゅدュیヱا ヱヰیشدヱ ュ خヱاستュ رد بشュ که  ゅدهیپ نیاز پゅرک کردن مゅش بバد

ュش برگشتゅیسمت مゅش نゅبه م ヱش ینیゅر مゅم نیکه کنゅریسゅ ...ュه کردゅد نگヱرک شده بゅپ 

 ...کرد؟یم کゅریچ نゅیا ゅریسゅم نگیبヱد؟...تヱ پゅرک یمゅل ک نهیمゅش نیا

ヱییابر ...ュر رفتヱنسゅحرص به سمت آس ゅب ヱ ュا انداختゅب 

 هی یچرا صدا ی...نکنه بゅبゅ ننش اヱمدن...ارره امکゅن داره...ヱلن؟ی...مヰمヱنゅشヱن کゅدیکه صدا ازتヱن در نم نیبترک یا
 ...ヱمدیدختر جヱヱن م

ゅاریمشت به د بヱ بヱر کヱنسゅیآسュب د ュداد ゅمثه اژده ヱسمヘن ヱنیヱر... 

ゅر پ دنیرس بヱنسゅدهیآسゅ ヱヤاز ج ュخش ゅب ヱ ュیشد ...ュن رد شدヱنشヱدر خ 

ヱدر ュز کردゅب ...ュنه شدヱارد خヱ ヱ 

 رヱ صدا زدュ یبヤند دل یبゅ صدا نیتヱجه به مゅه بدヱن

-ヤヤヤیدلヱヱヱاااایدل ی...هゅن... 

ヱب بد ベゅاز ات ヱنیبدヱکرد... ر ュゅمنتظر نگ ヱ مدヱا 

ゅب ュتヘحرص گ 

 ؟یدراکヱا حرف زد نیدヱ رヱز بゅ ا نیا-

ヱن داد... سرشヱنه نه تکヱبه نش ヱسرم ヱ ندヱرゅخ 

ヱب دستم ュداد ヱسمヘن ヱ ュزد ュنیبه کمرヱر... 



هュ  کنهی...چヱن هュ خヱدشヱ داغヱن منیدختر رヱ انگヱلک نکن هی یヱقت حس کنجکヱゅ چیطヱر که قبا گヘتュ ه همヱن
ヱطرف ر 

ヱیر ヱر ヱر ゅغذاه ヱ ュدゅه زیم یمبل افتゅم...ュنیگذاشت ヱآ ュنه اヱنیاز شヱت زヘگ ヱ شد 

 ششده؟..هゅن هゅن؟ یچ-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

 هゅرヱ نکن اخه... یشヘت بゅز نیا-

 دادヱ ュ گヘتュ هیخر مゅنند نگゅهュ کرد که سرمヱ به مبل تک تیشل شد ヱ افتゅد...بゅ مظヱヤم دستش

 از خヱنشヱن... ヱمدیدختر م هی ی...صدابنیپسرا عج یمヰمヱنゅ نیا-

 سمتヱ ュ گヘت دیدヱبゅره بゅد شد ヱ پر نیمゅه

 ...زدیحرف م ゅکヱیهمش پشت تヘヤن بゅ د نیاره ..امرヱز کゅم یヱااا-

 اش زد ヱ گヘت نهیاヱمد ヱ بゅ مشت به س رヱنیاز آشپرخヱنه ب ییدا ヱヰی

 شه...دختر اヱرده خヱنه؟ زیر زیزنش ر یالヰ یا-

ゅب ュتヘخنده گ 

 ..یفک کن خヱدت زنش ش ییدا-

ゅت بヘگ ュاخ 

 ازش... ゅدی...بدュ مشュیببند دهنتヱ...من سرمヱ هュ ببرュ زنش نم-

ヱرتشヱنه... صヱآشپزخ ヱبرگشت ت ヱ جمع کرد 

 ...کنهیکه گヘت صبح حرکت م دュیزنگ زدヱ ュ در مヱرد فردا پرس نیاز خヱردن شュゅ به اتゅقュ رفتヱ ュ به سヱر بバد

 ...دュیچیپتヱ پ یヱ خヱدمヱ ا دュیتخت دراز کش یاز قطع کردن تヘヤن رヱ بバد

 ...دュیکپ چشمゅمヱ بستヱ ュ راجت نیهم ی...براヱمدیشدت خسته بヱدヱ ュ خヱابュ م به

***** 

ゅه یصدا بゅنیم ...ュز کردゅب ヱمゅچشم 

ュヱار ...ュهش کردゅمنتظر نگ ヱ ュند شدヤب ュゅاز ج 

 کرد ヱ گヘت یبه صندل یا اشゅره

 ...ゅدیم ヱاشی ヱاشی گهید نی...احتمゅا سヱرゅیヱ ب ریبرات لبゅس گذاشتュ...برヱ دヱش بگ-

 زدヱ ュ از جュゅ بヤند شدュ... یلبخند

 به سゅعت کردュ.. ینگゅه

 بヱدュ... دهیبヱد...چقدر خヱاب 00

 کنه چه خبر بヱده... فیخヱنمヱن تゅ تバر ゅدیヱ قرار شد مゅヰ بره ヱ بバد دانشگゅه ب ュیکدヱممヱن دانشگゅه نرفت چیه امرヱز

 آゆ داパ رヱ بゅز کردュ... ریحمュヱ شدヱ ュ ش ヱارد

ゅا ریلذت ز بヱ شヱیدュدゅد از  سバب ヱ01 نیب قهیدقヱر ...ュمدヱا 



ゆآ ゅلب パسرا ヱ ュگرفت ヱمゅهヱمゅه ییسゅنیکه م ...ュد رفتヱگذاشته ب 

 بヤند کرュ... نیبゅفت آست هیکتヱن...بゅ  یشヱヤار قヱヰه ا هی

 ...دュیتنュ کردمشヱن ヱ مヱهゅمヱ سشヱار کش عیسر

ュヱب ار ベゅنیاز اتヱنه که صدا رヱبه سمت آشپزخ ヱ ュمدヱازش م یا ゅمدیبچه هヱ ...ュرفت 

 چشمش بュヰ خヱرد... ゅینヘر دا نیاヱل

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ساュ کヱآا...-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュاسش رفتヱ 

-...ュدヱخسته ب ゆخ 

 دستشヱ دヱر شヱنه اュ انداخت ヱ گヘت نゅیدل

 ؟یکردیدانشگゅه چه م ュیبر ュیخヱاستیاگه م-

ヱヤج ュتヘگ ヱ ュرفت 

 خゆ حゅا که نرفتヤ ...ュهیخ-

 حرکت کرد... خچゅلیکرد ヱ به سمت  یشیا

 شパヱヤ کردュ... زیبه م ینشستヱ ュ نگゅه نیمゅه کنゅر

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ن؟یکنیم نیکゅرا رヱ ヱاسه سヱر نیشمゅ همه ا-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت ییدا

 کن.. ゅرشیخヱرد کن مゅست ヱ خ نیبش ریبگ یرヱ از دل ゅرایسرمヱن مヰمヱنمヱنه...تヱ هュ پゅشヱ اヱن خ رهیخ-

ヱبه سمت دل سرم ヱ ュن دادヱیتک ...ュرفت 

ゅسطヱکه صدا ی ュدヱب ュرゅیک ゅبヱیزنگ مュヤ ...ند شدヤب 

 برگشت... لیکه دستش آزاد بヱد به سمت اتベゅ رفت ヱ بゅ مヱبゅ یدل

 برداشتュ عیبヱد..سر نیبه اسمش کردュ...سヱر ینگゅه

 الヱ؟-

-ヱس ヱی...من رسن؟یالュچه اس؟دヱک ュヱکد... 

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 اヱن کヱچヰه که بغل پゅرکه...-

 خゆ...اヱمدヤ ...ュهیخ-

 ...یخヱش اヱمد-

 قطع کردヱ ュ رヱ به بچه هゅ گヘتュتヘヤن رヱ  عیسر



 اヱمد...-

 تヱ اتゅقゅ... دنیاز کنゅر من رد شدن ヱ پر شヱنییسه تゅ تند

 رفتヱ ュ دستゅمヱ شستュ... نکیبゅا انداختヱ ュ به سمت س یا شヱنه

ゅنیزنگ آ یصدا بヱヘ نیبヱر ..ュز کردゅبراش ب ヱدر ヱ ュرفت 

 ...سゅدنیاヱمدن ヱ کنゅرヱ ュا رヱنیحゅضر ヱ امゅده ب نیヱ مゅه ییヱ دا یدل

ゅهش م بゅزده نگ ベヱنسدر ذゅمدن آسヱیبه صدا در اュا کردヱ اخرهゅب ゅدیتゅز شد.. سゅدرش ب ヱ 

 ...رヱنیسゅک اヱمد ب هیدست گل بزرگ ヱ  هیبه  نیسヱر

ゅدنشید ب ...ュش کردヤبغ ヱ ュسرسع به سمتش رفت 

 ヱ دستゅشヱ دヱرュ حヤقه کرد... دیخند

 بゅز گヘتュ شیازش جدا شدヱ ュ بゅ ن هیاز چند ثゅن بバد

-...ゅپヱا ュسا 

 نگュゅ کرد... یجیاش جمع شد ヱ بゅ گ خنده

 از پشت اヱمد یدل یصدا

 �ュیدヱنیکه مゅ م یینجゅی...تゅ ادهدیبرادر م یاヱپゅ مバن-
 گشゅدتر کردヱ ュ نگゅهش کردュ... شمヱین

 زد ヱ به سمت بچه هゅ رفت... یا ینヰヘم لبخند

 رヱ درست کرد... ヤشیヱارد خヱنه شد ヱ ヱسゅ نکهیاز ا بバد

 هゅشヱن یخヱب نヰمهیヱ دヱبゅره برگشتن تヱ آشپزخヱنه...از ا دنیچ زیم یهゅرヱ رヱ ینیریヱ ش کیヱ ک یچゅ عیهゅ سر بچه
 یمختヘヤ یآشپزخヱنه ヱ همشヱن رヱ محکュ بヱس کردュ...که بヱ ゅاکنش هゅ یرفتュ تヱ نیهم ینکنュ...برا ینتヱنستュ کゅر
ュشد ヱبرヱر 

 ...یدل

-ヰمن... یال ュفدات برررر 

 ...ییدا

 ...نュیجمバش کن ب شششیا-

 ...نیمゅه

 .... |:خヱاュیمن بゅزュ م-

 رد شدュ چヱن به شدت خطرنゅک شده بヱد... نیاز کنゅر مゅه عیسر

 در ضرゆ گرفتن... یヱ شرヱع کردュ رヱ سゅدュیヱا نیاتベゅ سヱر یسمت راهرヱ رفتヱ ュ جヱヤ به

 پヱکر نگゅهュ کرد... نیبバد در بゅز شد ヱ سヱر هیثゅن چند

ュヱیخند ارュد ュتヘگ ヱ 

 اヱن شゆ که ترسヱندمت افتゅدュ... دゅی ヱヰی-



ゅدی بゅ ز ュند زدヤب ゆن شヱیخنده...چه ج ریاゅیقشنگ یغ... 

ュدشヱمد خヱل اゅبه سمت ه ュلゅدنب ヱ ن دادヱتک ヱخنده سرش ゅب 

شه  داری...فقط نگュゅ به سゅعت بヱد بیگیرفت بکپه تゅ بバد از ظヰر بره به پسرا سر بزنه...منヱ م نیر سヱرゅاز نゅه بバد
 ...ゅرهیپゅشه بره اطاعゅت ب

 ...شدیجゅ به جゅ م هیثゅن ュیبゅر ن هیسゅعت  ュیسゅعت خゅک بر سرュ که لج کرده بヱد هر ن نیا

 رفت... نییطヱر حヱاسュ به سゅعت بヱد که احسゅس کردュ مبل پゅ نیهم

ュدل برگشت ゅب ヱ یسمت چپ ...ュشد ヱبرヱر 

ヱن سرمバت یبه مヘگ ベヱذ ゅکه ب ュن دادヱچته تک 

 ゅاافتュی...نیسゅ ヱااافتュی-

 نشستヱ ュ منتظ نگゅهش کردュ... جゅنیذヱقش منュ بゅ ه از

 دیヱ هュ دخヱنشヱن ر ュیتヱنیرستヱران...بバد م ゅنیفردا ب ュیدعヱتشヱن کن نکهیا یاان جヱヤ در خヱنشヱن...برا ュیری...منیبب-
 ...نظرت؟ュیبزن

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ュ؟یکن زشヱنیسヱپرا ュیخヱاستیمگه نم-

 بゅ هュ رستヱران... ュیاヱمده...فردا شゆ بر نیسヱر ュیگیکه ヱاسه تヱلد اヱنゅ...م ュیگیچرا خره...نم-

 زدヱ ュ بゅ خنده ヱ ذベヱ گヘتュ یبشکن

 ...رュیمیکه اان م ュی...پゅشヱ بریکゅرت درسته آبج-

 سمت در... ュیدیヱ پر ュیبヤند شد عیسر

 ...ュیسゅدیヱا مヱنییヱسط راه دヱتゅ یヱل

 خنده... ریز ュیヱ زد ュیخヱدمヱن نگゅه کرد به

ゅدار نیا ب ゅضع مکش مرگ مヱیュ یریمュ ..نヱنشヱخ ュد 

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 ددر... ュیبپヱش بر کیش-

 به راهرヱ کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 ؟یچ نیسヱر-

 نیدنبゅل مゅヰ...تゅ اヱن مヱقع سヱر ュیبر ュیتヱنی...مゅدیفقط تヱ خヱنس...اهゅاان...مゅヰ هュ داره م ییسرکゅر...دا رهیکه م نیمゅه-
 ...نゅیخヱنه ا رهیهュ م

ヱدستش ヱت یرヘگ ヱ بش گذاشتヤق 

-ヤعق ゅست بヱبزن بر یاخ که من چقدر د...ュیدارュ... 

 ...رヱنیب ュیヱ اヱمد ュیخヘن زد پیヱ ت ュیبه سمت اتベゅ رفت عیسر

 ヱ....匐ااااااااا...بهیبدمبه آدュ غر حیتヱض دینداره آقゅمヱن گヘته نبゅ یهュ بヰتヱن ربط پشیت



ヱپر چییس ヱ ュچنگ زد ヱیرュنیاز در ب دヱر... 

 ..رヱنیهュ پشت سر من اヱمد ب یدل

ヱヤا یجヱ نヱدیدرشゅیسュ س عمヘن ヱیدیکش قیュ... 

ヱدستم ...ュزد ヱزنگ ر ヱ ュردヱا اゅب 

 پゅ اヱمد.. یتゅ صدا دیطヱل کش قهیدق چند

 ...سゅدュیヱا خیکردヱ ュ س یکヱتゅه سرفه

 ..تمرکزュ به زد گند اصن اعع...匣بゅشه؟ ゅریسゅم کنュیدارュ ارزヱ م چرا

 ...نییپゅ دمشیکش عیヱ سر دュیبه سرュ کヱب یدست

 بゅز شد ヱ ... در

 یکه لنز آب ییヱ چشمゅ یپヰن مشک یهゅ ی...ابرヱیاستخヱن یヱ گヱنه هゅ دهیدختر قد به شدت بヤند ヱ صヱرت کش هی
ゅلب ゅد...بヱن بヱشヱد... یتヱب ゅتز شده...چقدر آشنヱپر 

ヱس دستشヱلحن ل ゅب ヱ ت یبه کمرش زدヘگ 

-ゅرمヘد؟ییب 

 بゅ من ヱ من گヘت یدل

 ..ュیکゅر داشت ゅری..بゅ آベ..آقゅ سゅتدیゆ.بخش-

 اخمゅشヱ تヱ هュ کرد ヱ گヘت دختره

 ن؟یدار کゅریچ-

ュمن ュتヘگ ヱ ュکرد ュاخ 

 ...ュی...مゅ بゅ خヱدشヱن کゅر دارن؟یهست یشمゅ ک-

 گヘت ییغヱیج غیج یبゅ صدا دختره

 کゅرتヱن... گュیم-

ュاستヱکه دل یزیچ خ ュت یبگヘگ 

 ...ュیریجشن بگ ュیخヱای...مュیヱاسه فردا شゆ دعヱتشヱن کن ュیخヱاستیم-

 زد ヱ گヘت یپヱزخند دختره

 ...ن؟یریمن جشن بگ ゅریヱاسه سゅت نیبخヱا نیهست یهه...شمゅهゅ ک-

 گヘت یلرزヱن یبゅ صدا یدل

 من؟... ゅریسゅت-

ュت یشد طرف دل خヘگ ヱ 

 ن؟یヱفتیمرد بدنبゅل دヱتゅ  ستی...زشت نュیمن...قراره بゅ هュ ازدヱاج کن ゅریبヤバه...سゅت-

ヱدستم ヱیر ヱزゅیدل یب ュتヘگ ヱ ュگذاشت 

 ...؟یچ ゅریسゅم-



 داد ヱ گヘت هیدر تک به

 ...نیکه شمゅهゅ هست ییاヱنجゅ ゅدیرヱ ヱل کنه پゅشه ب دュیکه من تدارک د یاヱن هュ فکر نکنュ بخヱاد جشن-

 رヱ سヘت گرفتヱ ュ بゅ اخュ گヘتヱ ュفتゅدیکه داشت پس م یدل

 ...یکن نیبه مゅ تヱه یحق ندار-

 گヘت شیغヱیج غیج یپر رنگ تر شد ヱ بゅ همヱن صدا پヱزخندش

 ...زヱنゅیآヱ نュیب نیبر-

 ヱ رヱ شد ヱ در رヱ بست... پشت

 ...مردュیداشتュ م ینゅمرد نヰمهیا از

ュاستヱکه دل خ ュنه برヱصدا یبه سمت خ ゅت یگرفته ا یبヘگ 

 ...رヱنیب ュیبر-

ヱندمش... سرمヱر کشヱنسゅبه سمت آس ヱ ュن دادヱتک 

 ...دیکشیم قیヱ نヘس عم ختیریصدا م یارヱ ュヱ ب اشکゅش

 ..ヱاسュ مュヰ شده بヱد. ゅریچرا انقدر سゅم دヱنستュیبگュ...حゅل خヱدュ داغヱن تر بヱد...نم دینبゅ یچیمヱاقع ه نیتヱ ا دヱنستュیم

 ...رュ؟یمیدارュ م رهیاヱن دختره براشヱن تヱلد بگ نکهیاز ا چرا

 رヱ به سمت کمک راننده بردヱ ュ نشヱندمش... یدل

ュدヱیب خ ...ュنشست ヱ ュل به سمت در راننده رفتゅح 

ヱمゅدست ヱیر ...ュه کردゅنگ ュヱヤت به جゅم ヱ ュن گذاشتヱفرم 

 به حرکت در اヱردュ... نヱیذهنمヱ ارュヱ کردヱ ュ مゅش یاز جنگ تヱ یگذشت تゅ باخره کم یا قهیدق چند

ارزش شدن؟...چرا  یゅطر ب...به خゅطر خヱرد شدن؟...به خدヱنستュیخヱدュ رヱ نم هیگر لیヱ دل ュیدیچرخ ゅبヱنیخ یتヱ یکم
 اュ... ینطヱریحس هュゅ...چرا من ا نیخسته شدュ از ا یヱاسュ مヰمه؟...اه لバنت ゅریヱاکنش سゅم

 ヱ شمゅره مゅヰ رヱ گرفتュ... سゅدュیヱا ゅبヱنیحヱصヤه گヱشه خ یب

 یتヱ گヱش دیچیشゅدش پ یصدا

-ヱس ュنヱن؟یج 

 مゅヰ جゅن...-

 بゅ شک ヱ ترس گヘت نیهم یگرفته خヱدュ متバجゆ شدュ...انگゅر اヱن هュ تバجゆ کرده بヱد...برا یصدا از

 شده ؟ یچ-

 ...یゅیفردا ب یتヱنیدنبゅلت...م ュゅیب تヱنュیکه نم دیببخش-

 متバجゆ تر شد صداش

 چرا؟...-

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ببرمش خヱنه... خヱاュی...مستیحゅلش خゆヱ ن یدل-



 تند گヘت تند

 ...مراقبش بゅش..زュیبゅشه...بゅشه عز-

ゅیخدافظ هی ب ...ュه قطع کردゅتヱک 

ュاستヱکه صدا خ ュدل یحرکت کن ュヱار ヱ شن یگرفته ヱیرュد 

 برュ خヱنه... خヱاュیمن نم-

 اュ گرفت... هی...منュ نتヱنستュ تحمل کنヱ ュ گرهیگر ریکردュ...بゅزュ زد ز نگゅهش

 به من انداخت ヱ بゅ هق هق گヘت ینگゅه

 ...من بدبخت شدュ...من گヱل خヱردュ...؟یکنی...مهیتヱ...چرا گر-

ヱسرم ヱیر ュتヘگ ヱ ュن گذاشتヱفرم 

 شد؟... نیارزش شدュ...خゅر شدュ...منュ دヱست داشتュ خヱشحゅلش کنュ...چرا همچ ی...بیدل دヱنュینم-

ヱت یصندل یبه پشت سرشヘگ ヱ زد 

 خヱنه... ュیبر-

ヱمゅاشک ...ュحرکت کرد ヱ ュک کردゅپ 

ゅنه دل دنیرس بヱش پ یبه خゅاز ج ュヱدهیارゅ ...به سمت در حرکت کرد ヱ شد 

دا بゅ ص تヱنهیکه نم ゅدهیانقدر غمش ز یバنیفゅجバه... یバنیکردنش  هیآرュヱ گر نجヱریاصا خゆヱ نبヱد...ا یحゅل دل نیا
 بده... رヱنشیب

 شدヱ ュ دنبゅلش رفتゅ ...ュدهیاز جュゅ پ عیسر

 کردュ... شیبゅز کردヱ ュ تゅ آسゅنسヱر همراه دیرヱ بゅ کヤ در

ュا دヱ رヱنسゅیآسュدゅس ュتヘگ ヱ 

نداشته  تیهュ بگヱ کゅر نیヱ سヱر ゅی...به دایبゅهゅش حرف بزن ی...اگه اヱمد سمتت حق نداریمنヱ نگゅه کن دل-
ゅتヱدت...اان هر دヱخ ヱ شゅدت بヱشن...خゅنیبヱم ゅヰزین ییبه تنゅ یدارュ... 

 سرخ شده گヘت یداد ヱ بゅ چشمゅ هیآسゅنسヱر تک ヱارید به

 چرا؟ گهیتヱ د-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュگره زد ュبه ه 

 ...ュゅیبゅ خヱدュ کنゅر ب دیشده...بゅ یاحسゅسゅتュ قゅط-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...یبه درد من دچゅر نش دヱارュیام-

ヱسمヘآه ب ن ゅنیبヱر ...ュزد ヱدکمه طبقه ر ヱ ュداد 

 ...هیگر ریشدヱ ュ پر صدا زدュ ز نیکردヱ ュ تند سヱار مゅش ゅطیبه سمت ح ゅバیاز بسته شدن در...سر بバد

ヱسرم ヱاخره  یرゅب ゅبده ت ュゅانج ヱدش رヱر خゅک ュبゅجنگ اعص ュگذاشت ヱ ュن گذاشتヱنیکیفرمヱش ヰヘب ゅبرنده بشه...ت ュم
 ...ه؟یخゅل اانュ به خゅطر چ



 قبل تر از اヱن... دیدانشگゅه به کمکュ اヱمد...شゅ یکه تヱ یبراュ مュヰ شده بヱد...از همヱن شب ゅریسゅم تヱجه

ュنヱد؟.. اヱمثل من ب 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ュمحک 

 ....ゅیکه بゅ دヱتゅ کゅر طرفتヱن ازش خヱشتヱن م نیی...فقط شمゅ دختراستین-

 ...ゅدیخヱشュ ب ゅریاز سゅم دیمسخره اس....چرا من بゅ نیگヘتュ؟...دヱسش دارュ؟..نه ا یشدュ...من چ سゅکت

ゅنگید بヱヱی ヱر ヱمゅپ ヱ ュن دادヱتک ヱیسرم ...ュز گذاشتゅگ 

 ...ゅریسゅم طی...هرجゅ دヱر از محمقصدュ؟

****** 

 (نゅی)دل

 به در آپゅرتمゅنش به سمتشヱن رفتュ... رهیاヱمدヱ ュ خ رヱنیヱ منگ از آسゅنسヱر ب جیگ

ヱدستم ヱصدا یر ヱ ュن دختر پ یزنگ گذاشتヱدیچیا ...ュسر ヱت 

 !...ュیازدヱاج کن قراره

 ...!ュیازدヱاج کن قراره

ゅز شدن در صدا بゅند دا نیه یبヤتن بヘیگゅنゅ ...مدヱا 

 ゅر زدمش ヱ گヘتュحヱصヤه کن یب

 نداشته بゅش... یاگه برات مヰمュ بュヰ کゅر-

 سمت اتゅقュ رفتヱ ュ درヱ قヘل کردュ... به

ヱمヱنتゅم ...ュز کردゅب ヱش رヱد ヱ ュرفت ュゅبه سمت حم ュسゅن لبヱهم ゅب ヱ ュردヱدر ا 

ゅل یسرد بヱش لرز هیاヱنشست... ید ュبه تن 

 کردن...بゅ صدا...پر از غュ... هیگذشت ヱ شرヱع کردュ گر هیثゅن چند

 شدن... چهی...درد بゅز؟یدرد لバنت نیبヱد؟...ا نیشدن ا عゅشق

 رفتュ... رヱنیب سیهمヱن دヱش نشستヱ ュ بバد همヱن طヱر خ ریز یا قهیدق چند

ヱلرز یر ヱ ュدゅافت ュیتختュگر د ヱهی ...ュکرد 

 چشمゅش ヱ خنده هゅش افتゅدゅ ...ュدیヱ  دュیلرز

ュسゅاحس バاقヱل  یゅم ゅد...امヱن...بヱا 

 ...دیدر رヱ شن یヱ گヱشュゅ صدا دュیلرز

 از جュゅ بヤند شュ... یヱ نتヱنستュ حت دュیلرز

 ヱ نه فکرکردュ... دュینه شن گهیヱ د دュیلرز

 (ゅ凖ری)سゅت
 اヱمدヱ ュ لبゅسュゅ رヱ عヱض کردュ... رヱنیزنヱن از حمュヱ ب سヱت



که سرشヱن رヱ به کゅر پرت کردن تュ  ゅیبヱد ゅکヱیヱ د نیاتベゅ خゅرج شدヱ ュ به سمت آشپزخヱنه رفتヱ...ュاقゅバ ممنヱن کゅم از
 مゅرヱ تنゅヰ بزارن...

 یی...تنゅヰکردュیرヱ درک نم قیبゅشن...اヱمدن شقゅ نجゅیا یتヱ ゅاسه تヱلد من ヱ سゅم نجゅیاヱمده بヱدن ا قیヱ بゅبヱ ゅ شقゅ مゅمゅن
 بشه؟... یکه چ نجゅیبヤند شده اヱمده ا

که ヱاسه خヱدش  ییهゅ ゅفهیبه شدت لヱس ヱ مسخره اس...مخصヱصゅ بゅ اヱن ق یتره...ヱل کیاز مゅهゅ کヱچ دヱسゅل
 بヱد... یبゅز همヱن طヱر یکュ بヰتر شده بヱد...ヱل هینゅجヱر بヱد...اان  یヤی...دفバه قبل که خسゅزهیم

ヱسرم ヱاز ت ヱ ュن دادヱلی یتکゅهی خچ ゅپیه ...ュبرداشت 

 ...کردیゅه منگ ヱاریکه بゅ پヱزخند به د دュیرヱ د قیشقゅ دュیسゅلن که رس به

 ...یگیچرا م نیگیخヤه...م گュیم

 بゅا رفته گヘتュ ینشستヱ ュ بゅ ابرヱ کنゅرش

 ؟یゅیپヱز م یدار یヱاسه ک قゅیاان دق-

 ゅدی..اخ .دیرسینم نゅیدل یغゅیشد...البته به ج خیزد که مヱهュゅ س غیبゅا ヱ ج دیمتر مر هیمتヱجه من نشده بヱد... نکهیا مثل
 ...چقدر دلュ تنگ شده براش...نمشیحتمゅ بب دیافتゅدュ...امرヱز بゅ نゅیدل

 تکヱن دادュ که گヘت هیچ ی...سرمヱ به مバنゅکردیکردュ که دヱ دل نگゅهュ م قیبه شقゅ ینگゅه

 ن؟یدانشگゅهتヱن داد یشمゅهゅ آدرستヱن رヱ به دخترا-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ...؟یچ یヱااا..نه...برا-

ヱشゅهゅپ ヱت یرヘه گヱعش ゅب ヱ انداخت ュه 

 ...ゅنیدヱر ヱ بر ب نیغヤط بکنن ا گهیتゅ د دュیدュ در...منュ حسゅبشヱن رヱ رسدヱتゅشヱن اヱمده بヱدن -

 سر جュゅ نشستヱ ュ بゅ تバجゆ گヘتュ خیس

 کدュヱ دヱتゅ؟..-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 بヱد...قدشヱن هュ از من کヱتゅه تر بヱد... یچشゅشヱن رنگ-

ヱمゅدست ヱب یتヱک ュیسرュد ュتヘگ ヱ 

 بヰشヱن؟ یگヘت یبدبخت شدュ...چ-

ゅز دست بゅنヱر ヱت یشヘگ ヱ رتش گذاشتヱص 

 نشن... ゅریمزاحュ تヱ ヱ سゅم گهیヱ د ュیگヘتュ قراره بゅ هュ ازدヱاج کن-

ゅتن حرفش سر بヘپر عیگ ゅیاز جュد ...ュرفت ベゅبه سمت ات ヱ 

ヱژاکتم ゅشق...ュرج شدゅلن خゅاز س ヱبد ヱبد ヱ ュکرد ュت قیتنヘگ ヱ مدヱا ュلゅدنب 

 ...؟یریشده؟...کجゅ م یچ-

ゅا بヱ ュゅیحرص سرجュدゅد سヰت ヱرمゅانگشت اش...ュبه سمتش برگشت ヱدی ゅنヱدند ヱ ュخش ゅب ヱ ュردヱا اゅار بヱی ヤش دیکュتヘده گ 

 فゅتحه ات خヱنده اس... ゅدیب شیبراش پ یبゅشه...اヱن حسゅسه...مشکヱ ヤمدهین نゅیسر دل ییفقط دعゅ کن با-



 از در خゅرج شدヱ ュ محکュ بستمش... عیسر

ヱヤنه دل یجヱیا یدر خゅا نヱیュدゅب سヱبه در ک ュمحک ヱیュد... 

 شد... ゅنینمゅ ゅنゅیبه سرعت بゅز شد ヱ چヰره ヱحشت زده دا در

 حرکت کردュ... نゅیزدمش ヱ به سمت اتベゅ دل کنゅر

 گヘت هیبغュヤ حرکت کرد ヱ بゅ گر ゅنゅیدا

 ...ュ؟یکن کゅریسゅعته رفته تヱ حمュヱ...چ 0از در اヱمد بゅ حゅل بد رفت تヱ اتベゅ...اان -

ヱمゅب دستヱبه در ک ヱ ュیمشت کردュصداد ゅی...ب ュتヘند گヤب 

 جゅن...تヱرヱخدا درヱ بゅز کن...سヱءتゅヘهュ شده... نゅی...دلنゅیدل-

 ...دュیم حیدرヱ تヱض نیکن ا بゅز

بゅزュ  یヱل دュیبゅر محکュ تر کヱب نی...بヱ ゅحشت اヱمدیدヱش اゆ هュ نم یصدا ی...حتヱمدین ییامゅ صدا سゅدュیヱا یکم
 ...ヱمدین

 گヘتゅ ュنゅیرヱ به دا عیسر

 بده...بدヱ... یگヱشت جیپ هی-

 تゅ بゅاخره درヱ بゅز کردヱ ヱ ュارد شدュ... دیطヱل کش قهیدق چند

ゅیدل دنید بゅس خ نゅلب ゅسیکه ب ヱیر ヱرش رゅکن ヱ شل شد ュゅش بسته اس قدمゅچشم ヱ دهゅنیزم یتخت افت ...ュدゅافت 

ヱنداد... دستم ゆاヱج...ュصداش زد ヱ ュنه اش بردヱبه سمت ش 

 تゅد ヱ بゅ داد گヘتکنゅرュ اف ゅنゅیدا

 ...ゅری...تヱرヱخدا...پゅشヱ سゅتمゅرستゅنیببرش ب-

 ヱ بヤندش کردュ... دュیچیتخترヱ دヱرش پ یکیاヱن  یاز جュゅ بヤند شدヱ ュ پتヱ سرسع

ュد محکヱرヱ به سمت در ヱ ندمشヱچسب ュدヱیبه خ ...ュحرکت کرد 

 گヘت هیانداخت ヱ بゅ گر نゅیدل یسر ヱ رヱ یヱ رヱ دیشゅل ヱ مゅنتヱ دヱ هیپشت سرュ بゅ  ゅنゅیدا

 هュ گمشده... نیخبر بده...سヱ یدیتゅ رس-

 گヘنュ شدュیجヱر که سヱار آسゅنسヱر م همヱن

 ...نیبره دنبゅل سヱ دیزنگ بزن...اヱن بゅ ゅریبه سゅم-

ヱا سرشヱ ヱ ن دادヱدیتکゅس... 

****** 

ゅنیبه ب دنیرس بゅرستゅره دل مゅبヱیدゅن ....ュرژانس حرکت کردヱبه سمت ا ヱ ュبغل زد ヱر 

 تخت حرکت کرد ヱ منュ دنبゅلش رفتュ.. هیبه سمت  دنュیبゅ د پرستゅر

ュヱیدل ار ュتヘگ ヱ ュندヱابヱش خヱر ヱر 

 ...کنュی...خヱاهش مゅدیدکتر...بگヱ دکتر ب-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 



 ...ゅنی...اان منیارュヱ بゅش-

 افتゅدヱ ュ بゅ بغض گヘتュ یصندل یرヱ کنゅرش

 غヤط کردュ... گュی....خヱدュ مゅیخゅنヱمュ...تヱ بヱヰش ب خヱاュیمバذرت م-

ゅب ゅバم ヱ مدن دکترヱداد... یدل نهیا ュゅانج ヱر ゅنヱا ュゅر تمゅپرست ヱ شتヱل نヱآمپ ヱ ュسر ヱ ヱدار ゅچند ت 

ヱره رنگ پر یصندل یرヰبه چ ヱ ュیدل دهینشستゅن ...ュه کردゅنگ 

 هュ بヱدュ...حتمゅ بゅ اヱنュ بد رفتゅر کرده... نیداغヱنش کنه...نگران سヱ تヱنستیم یزیشکننده بヱد...هرچ یヤیخ

ゅم یسرد دل یدستヱسه ارヱب ヱ ュگرفت ヱیر ュتヘگ ヱ ュش زدヱر 

 خゅنュヱ من بشه؟... تヱنهیم یاخه به جز تヱ ک-

 رヱ گرفتゅ ....ュریヱ شمゅره سゅم دュیارュヱ بヱس شヱیشヱنیجュゅ بヤند شدヱ ュ پ از

 از چند تゅ بベヱ برداشت بバد

 هュヱ؟..-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

-.ュساゅ؟یی..کج 

-ヤر کیعヱس...ュمده ش نیساヱبرازیا ュه ゅاان ب ゅنی...تヱد رヱیبュشゅی...رفت مヱم نشバهیببره تゅمرگ ュدار ュی...منュنه...خ رヱ 

 ヱ گヘتュ دュیبه صヱرتュ کش یدست

 بヰت زنگ نزد؟ ゅنゅیدا-

 نه چرا؟-

-ゅط هیبرداشته  قیشقヤیکرده...اان ب یغュنゅرستゅی...فقط امヱکه سر ن ュت بگヰعیب ヱل سゅدنب ヱنیبرュلش  ...فک نکنゅح
 خゆヱ بゅشه...

 نگران شد صداش

 شده؟... یمثه آدュ بگヱ چ-

 ...قュیاヱمده بヱدن دュ خヱنه..شقゅ نیヱ سヱ نゅیدل-

 هュ بヱد یعصب یحرفュゅ تمュヱ شد صداش عاヱه بر نگران یヱقت

 ...ن؟ی...کجゅس سヱشヱバریدختره ب-

 انداختヱ ュ گヘتュ یبه دل ینگゅه ュین

 ...یدنبゅلش بگرد یبر گヘتュینمکه  دヱنستュیاگه م-

 قطع کرد... یگヘت ヱ بدヱن خدافظ یا بゅشه

 سمت پرستゅر رفتヱ ュ گヘتュ به

 ゅد؟یبヱヰش ب کشهیچقدر طヱل م-

 انداخت ヱ گヘت یبه دل ینگゅه

 بمヱنه... دیبヰش ヱارد شده...فک کنュ تゅ شゆ بゅ یشヱک عصب-



ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...رュیبگ خヱاュیم یاتベゅ خصヱص-

 به ته سゅلن کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 ...ュیکنی...مゅ منتقヤش منیاヱنجゅ کゅراشヱ درست کن-

ヱسرم ゅن جヱبه سمت هم ヱ ュن دادヱییتک ...ュد رفتヱره کرده بゅکه اش 

 دستش گذاشتュ...سرد سرد بヱد... ینشستヱ ュ سرمヱ رヱ یصندل یرヱ نゅیاز تمュヱ شدن کゅراヱ منتقل شدن دل بバد

ゅتヱد ...ュهش کردゅنگ ヱ ュقه کردヤر دستش حヱد ヱمゅدست 

 ارュヱ ارュヱ بヱد... صヱرتش

 ...سشیخ یتنش بヱد...به خゅطر لبゅسゅ مゅرستゅنیب لبゅس

 جュゅ بヤند شدヱ ュ چند بゅر طヱل اتベゅ رヱ دヱر زدュ... از

 کنゅرش افتゅدヱ ュ چشمゅمヱ بستュ... نゅیدل ヱمدنیاز بヱヰش ن خسته

***** 

ヱ(نی)س 

...دヱستش داشتュ...فقط دヱستش ヱمدیخヱشュ م ゅریبヱدュ...از سゅم دهیرس جهینت هی...به کردュیم یرヱ ط ゅبヱنゅیحヱاس خ یب
 ...شدュینده نゅراحت م تیبュヰ اهم نکهیداشتュ...از ا

 شدゅ ...ュدهیپ نیヱ از مゅش سゅدュیヱا ゅبヱنیخ کنゅر

 در حゅل حرکت نگゅه کردュ... ینゅیدادヱ ュ به مゅش هیکゅپヱت تک به

ュゅختیم چشヱاشک بر هیانقدر گر گهی...دس ュل نداشتゅح ュدヱیکرده بュچ هیگر لی...دلز ュگرفت یا ュبه سر ヱد؟...دستمヱب ュ
 بヤند گヘتュ یヱ بゅ صدا

 خヱدت... یبرا یکنیبゅز م دیبحث جد هی...اان گهیبسه د-

 شدヱ ュ حرکت کردュ... نیسヱار مゅش عیسر

 ...سゅدュیپゅرک ヱا یسمت خヱنه رفتヱ ュ جヱヤ به

 به سゅعت کردュ... ینگゅه

ゆヱد... غرヱشده ب 

شده که تバدادشヱن هュ کュ بヱد نگゅه  دهیچیشゅل ヱ کاه پ نیب ینشستヱ ュ به بچه هゅ مکتین یرヱ یبゅز لیヱسゅ کینزد
...ュکرد 

 افتゅدュ... خヱردュیاヱن رヱز که داشتュ به بچヰه م ゅدی

ュゅهゅرد... بヱدر ا ュد از دلバا کرد...بヱدع 

 یسکヱت بヱد...کدュヱ ادュ عゅقヤ ینبヱد..پゅرک تヱ یبچه ا گهیپゅرک رヱشن شد...د یشد ヱ چراغゅ کیتゅر ヱاشی ヱاشی هヱا
 پゅرک؟... ゅدیسرمゅ م نیتヱ ا

 رヱ اヱن دفバه رヱش نشسته بヱدュ رفتュ... یجュゅ بヤند شدヱ ュ به سمت تゅب از

ヱتک رشیبه زنج دستم ヱسرم ヱ ュش.... هیگرفتヰب ュداد 



ュヱحرکت کنه... ار ゆゅت ゅت ュکرد ゅبه ج ゅج ヱمゅپ 

رد دانشگゅه..کمکュ ک ی...بغュヤ کرد...ارヱمュ کرد...تヱدュی...صداشヱ شنیکیتゅر یجنگل فکر کردュ...تヱ یاヱن شゆ تヱ به
 ...براュ دکتر اヱرد...نگرانュ بヱد...رヱنیب ュゅیاز اヱنجゅ ب

هر  ی...دヱست نداشتュ ازش دヱر بゅشュ...بヱدنش خゆヱ بヱد...رヱبرヱ شدن بゅهゅش تヱدیاز گヱشه چشمュ چک یاشک قطره
 خゆヱ بヱد... یزمゅن

 ヱ جمع شدュ... دュیکه اヱمد به خヱدュ لرز یبゅد ゅب

ヱسرم ゅنییپ ...ュه کردゅنگ ュゅهゅبه پ ヱ ュانداخت 

 دهیبゅ اヱن دختره ازدヱاج کنه؟...چرا چヰره دختره انقدر آشنゅ بヱد...کجゅ د خヱادیم ゅریخゆヱ بヱد؟...ヱاقゅバ سゅت یدل حゅل
 بヱدمش...

ヱرتمヱل صヱ...فکر کردن ュع کردヱشر ヱ ュینرس یا جهیبه نت یجمع کردュد... 

ヱکم یت ヱ ュکرد ュه ヱت ヱمゅدست ヱ ュشد ゅبه جゅج ュゅز یج ヱر ゆゅدیسرعت تゅ ...ュکرد 

***** 

 (ゅری)سゅم

ゅنگران ب ゅب ヱ ュر زدヱه دヤنزد یعج...ュه کردゅعت نگゅیبه سゅد... یکヱب ゆヱغر 

ゅاتر بゅنیب ...ュنه حرکت کردヱسرعت به سمت خ 

 قیختمヱن رفتュ...دستュゅ به خゅطر خشュ از دست شقゅپゅرک کردヱ ュ به سمت سゅ ゅبヱنیهمヱن طヱر کنゅر خ نヱیمゅش
 مراعゅتش رヱ کرده بヱدュ... یヤیچند رヱز خ نی...ادیヤرزیم

ز کدュヱ هュ ا چیه ゅدی) خヱشュ م دュیヱ محکュ به در کヱب سゅدュیヱا نゅیا نیدر خヱنه سヱ یسرعت از پヤه هゅ بゅا رفتヱ ュ جヱヤ به
 (匣کننیزنگ استゅヘده نم

ヱدا دستم ヱ ز شدゅکه در ب ュدヱیبرنداشته بゅنゅ ゅنینمゅ... 

 گヘتュ یفヱر

-ヱ؟ نیس 

 اشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

 شد؟ یچ نゅی...دلشュیهاک م ی...به خدا دارュ از نگراندهیجヱاゆ نم شヱی...گヱشدヱنュینم-

 ヱ گヘتュ دュیبه سرュ کش یدست

 نه... ゅی دارهیبر م نیباطرافヱ بگردュ...تヱ هュ زنگ بزن ب نیا رュیخヱبه نگران نبゅش...من م-

ヱسر سرش ヱ ن دادヱعیتک ゅره پゅبヱنیید ゅشق ゆゅحس...ュد از پ قیرفتバاسه بヱ شهゅدایب ヱنیکردن س... 

 اطراف رヱ گشتヱ ュ اخر سر به پゅرک رفتュ.. یشده بヱد...کヱچه هゅ کیتゅر هヱا

 بヱد ヱ نگゅه کردن گヱشه به گヱشه اش سخت... بزرگ

 نکرده بヱدュ... داشیبヱدヱ ュ هنヱز پ دهیヱسط پゅرک رس دヱنیم به

 خヱنه خヱدمヱن بヱد رفتュ... کیヱ نزد یبゅز نیسمت چپ که سمت زم به

 ...خヱرهیتゆゅ نشسته ヱ ارュヱ تکヱن م یرヱ یکی دュیدヱر د از



ヱادکر شتریب سرعتمヱ رشゅن کنヱس زنヘس نヘن ヱ ュیュدゅس... 

ゅدنید ب ヱنیس ゅچشم ヱی ヱヤنشد... یقرمزش ج ュヰجヱمت...ュش نشستゅپ 

ヱدستم ヱکه  یر ュش گذاشتヱش پر کیزانゅه از جバکرد... دیدف ュهゅنگ ゆجバت ゅب ヱ 

ゅراحت بゅین ュتヘگ ヱ ュه کردゅش نگゅبه چشم 

 بゅ خヱدت؟ یکرد نکゅرヱیچرا ا-

ヱدستم ヱاز ر ヱ ت یگرفتヘبغض گ ゅند کرد...بヤش بゅپ 

 بュヰ دست نزن...-

 نگゅهش کردュ که گヘت یپرسش

-ヱنیمن دختر آヱ؟ یزュا 

ヱسمヘکافگ ن ゅنیب یبヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ؟یریگیم شیربط گヘته...تヱ چرا جد یب زیچ هیکرده  یغヤط هیاヱن دختر -

 که در اヱمد سゅکت شدュ... اشکش

 کنه؟یم ینطヱریچرا داره ا یقヱ نیسヱ اヱن

ヱشゅجد دست ゅب ヱ ュتیگرفت ュتヘگ 

-ヱدختر آ ヱه کن...اگه تゅنیمن نگヱد یزヱیمن محل م یبュت؟... زاشتヰب 

ヱشゅت دستヘگ ヱ مشت کرد 

 شه؟یم یمن چ ینゅیازدヱاج کنه؟...دل ゅریبゅ سゅت خヱادیم-

ヱسرم ゅنییپ ュتヘگ ヱ ュانداخت 

-ゅاه قیمن از طرف شقヱذرت خバیم یمュنمم...دختره احکن ヱدشヱنهیق حد خヱتدゅری...سゅ یبه جز دلゅکس فکر  چیبه ه ن
 ...کنهینم

 زد ヱ گヘت یلرزヱن لبخند

 ...ستین یآدم نیهمچ ゅریسゅت دヱنستュیم-

 اشکش گذاشتヱ ュ گヘتュ یدستمヱ بゅا اヱردヱ ュ رヱ عیسر

 خゅنュヱ خゅنヱمゅ... یمヰم یヤی...پس بدヱن که خدュیکه د یهست یدختر نی...تヱ بヰتریکن هیگر گهید یحق ندار-

 زد ヱ گヘت لبخند

-...ュمطمئن شد ュفکر کن 

ゅت یجیگ بヘکه گ ュهش کردゅنگ 

 ...یヰヘمیبバدا م-

 جュゅ بヤند شدヱ ュ دستشヱ گرفتヱ ュ گヘتュ از

 ...نゅ؟یدل شیپ ュیبر-

ゅت بヘگ ゆجバت 



 مگه کجゅس؟-

ュヱار ュتヘگ 

 ..مゅرسیبردش ب ゅریحゅلش بد شده...سゅت-

ゅن ب ュدنش حرفゅافت ヱ ند شدنヤطر  مهیبゅند...به خヱره مゅیکヱヰد... ییゅافت ヱ از دست داد ヱدلش رゅバند شدنش تヤب 

 دュیرヱ گرفتヱ ュ بヤندش کردュ...سرشヱ که بゅا اヱرد بゅ خشュ غر بゅزヱش

 نکن... هیمگه نگヘتュ گر-

ゅت بヘهق هق گ 

 ...ششیچش شده؟...تヱرヱخدا منヱ ببر پ-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュنش دادヱتک ヱ ュش انداختゅنه هヱر شヱد 

 ...کنهیم غیج غیج ゅریارュヱ بゅش دختر...حゅلش خヱبه...ضバف کرده...اانュ حتمゅ بヱヰش اヱمده ヱ داره بゅ سゅت-

ヱب دستشヱک ュنヱت دیبه شヘگ ヱ 

 ..بخشュیکدヱمتヱن رヱ نم چیه ヱفتهیب نゅیヱاسه دل یاتゅヘق-

ゅیبدبخت ب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ 

 چرا؟ گهیمن د-

ゅچ هیگر ب ヱ کرد ュهゅت... یزینگヘنگ 

ヱس عم سرمヘن ヱ ュن بردヱبه اسم ヱیکش قیرュد... 

ヱضربدر نیس ヱمゅدست ヱ ュهل داد ュدヱبه سمت خ ヱیر ュتヘگ ヱ ュنه اش انداختヱر شヱد 

کس  شیپ یخヱدュ...حق ندار شیپ یゅیب دیبゅ یهュ نゅراحت بヱد ی...از دست هرکیاز دست من نゅراحت بゅش یحق ندار-
 ...یبر یا گهید

ヱدشヱت خヘگ ヱ جدا کرد 

 حق ندارュ... یهمش که گヘت-

 گヘتュ یطヱنیبه دمゅغش زدヱ ュ بゅ لحن ش یدست

 ...یحق دار هی-

 ؟یچ-

 هر ヱقت دلت گرفت آغヱش من برات بゅزه بゅزه... نکهیا-

ゅب  ヱ کرد ュهゅنگ ゆجバهیتバب کدفヱدست ک ゅت دیبヘگ ヱ ュنه اヱش ヱت 

 دلュ... شی...پゅشヱ برュ پゅیح یب تیتربیب-

 به پشت سرュ که سمت سゅختمヱن بヱد کردヱ ュ گヘتュ یا اشゅره

 ...چゅرهیب کنهیاز همه مュヰ تره...داره سکته م تヱنییفバا دا-

ヱن  سرشヱرد شد...تک ュرゅاز کن ヱ داد 



 یچیبگه امゅ ه یزیحرکت دستشヱ گرفتヱ ュ انگشتゅمヱ تヱ انگشتゅش حヤقه کردュ...منتظر بヱدュ چ هی یزدヱ ュ ط دヱر
 نگヘت...

 
 

 (ゅری)سゅت

ュヱکش ار ヱر ュبدن ヱ ュشدゅپ ュゅیاز جュد... 

 عヱض شده بヱد... نゅیبه اتベゅ کردュ...چراغゅ رヱشن شده بヱد ヱ سرュ دل ینگゅه

 سゅعت گذشته بヱد... کیبه سゅعت کردュ... ینگゅه

ヱدستم ヱرت دل یرヱیصゅن ュتヘگ ヱ ュگذاشت 

 ...؟یپゅش یخヱای..خゅنヱمュ...نمنゅیدل-

 ヱ شرヱع کردュ حرف زدن دュیدستمヱ به مヱهゅش کش ندفバهیا

 انقدر عゅشقت شدュ؟.. ییヱヰیشد  یچ-

 ؟یヱمدیمバرفت تヱ چرا سراغュ ن ی.بچند رヱز بدヱن تヱ تحمل کردュ؟.. نیا ی..دلヱ ュاست تنگ شده...چطヱریپゅش شهیم-

ゅکش ب ヱکردنش دستم ュیاخュد... 

که ارュヱ پヤکゅش تکヱن  کردュینگゅهش کردュ که تヱ جゅش تکヱن خヱرد ヱ به سمت من برگشت...بゅ لبخند نگゅهش م یکم
از جゅش بヤند  کدفバهیامゅده کرده بヱدュ... ی....خヱدمヱ ヱاسه هر ヱاکنشکردیヱ مゅت نگゅهュ م جیخヱرد ヱ بゅزشヱن کرد...گ

 ...دنیشد ヱ بゅ اشک نگゅهュ کرد...لبゅش شرヱع کردن لرز

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュبرد ヱヤج 

 ..ارヱ..زュیارュヱ بゅش عز-



ゅیصدا ب ...ュه شدヘدادش خ 

 ...یچطヱر تヱنست-

 ...هیگر ریبヤند زد ز یاز گヘتن جمヤه اش بゅ صدا بバد

ュゅرزیبدنش م تمヤدی... 

 سゅکت شد ヱ سرشヱ اヱرد بゅا... کدفバهی

 سرخ سرخ شده بヱدن... چشمゅش

 قヘل کرده بヱد... ュیلバنت دهن

 مشت شده گヘت یجゅش بヤند شد ヱ بゅ دستゅ از

 کرده بヱدュ... کゅرتیمگه چ ی...لバنتیداد شیکه بゅز یکس شیپ ی...زنت نگران نشه اヱمد؟ینیبب ヱیچ نجゅیا یاヱمد-

ュهゅنگ ヱزن تヱد... یبه سヱدستش ب 

ュヱانژ ار ュヱار ヱ ュتر گرفت ュمحک ヱبکشه که دستش ゆاست عقヱخ...ュردヱا اゅب ヱدستش ヱ ュکتیبه سمتش رفتヱ ヱدر  ر
...ュگرفت ヱتر دستش ュمحک ヱ ュت کردヘس ヱشヱر ゆچس...ュردヱا 

 ヱ بゅ هق هق گヘت دیدستش به شヱنه اュ کヱب یکیبゅ اヱن  ゅرهینتヱنست دستشヱ در ب یヱقت

 ....ヱلــــــــュ کـــن...یヱلュ کن لバنت-

ュヱبه س ار ヱمشتش ヱ مدヱا ヱヤره جゅبヱکرد...د ュهゅنگ ヱ رفت ゆعق ュچند قد...ュل کردヱ ヱب نهیدستشヱک ュت دیاヘگ ヱ 

 ...بگヱ...؟یکゅرヱ کرد نیفقط بگヱ چرا بゅهュゅ ا-

 نداشت.. یسبک اヱن درد یمشتゅ یヱل دیاュ کヱب نهیبゅر پشت سر هュ به س چند

ュヱکش ار ヱ ュگرفت ヱشゅمشت ゅتヱد ヱ ュردヱا اゅب ヱدمشیدستم ...ュدヱسمت خ 

ヱلرز یت ヱ دゅافت ュヤدیبغ... 

ヱمゅدست ...ュشش بردヱبه سمت گ ヱسرم ヱ ュکرد ュرش محکヱد 

 محکュ تر گرفتمش... یخヱدشヱ تکヱن داد ヱل یکم

ュヱار ヱیت ュتヘشش گヱگ 

ان کنュ؟...اヱن دختره رヱ دایپ تヱنュی...اخه کجゅ بヰتر از تヱ مستین یکنیکه فکر م ی...به خدا اヱنجヱرزدلュیارュヱ بゅش عز-
 از تヱ دست بکشュ اخه... تヱنュیヱاسه خヱدش بヤغヱر کرده...مگه م یزیچ هی شیپر

ゅیمشت バشیضヘ م ュنه اヱبه ش ュヱردیارヱزمزمه م خ ヱکردی.. 

 ؟یسゅکتュ کن یخヱای...م؟یگیدرパヱ م یدار-

ュمحک ゅج ゅحس م ییتر گرفتمش ت ヱبش رヤیکه حرکت قュکرد... 

 ...گه؟ید یکی...برュ دنبゅل یمن...تヱ خゅنュヱ یتヱ عشق من یچرا درパヱ بگュ؟...ヱقت-

 ...کردュیحس م رهنュیپ یاشکヱ رヱ یسیهنヱز خ یبدنش ارュヱ شده بヱد...ヱل لرزش

 تヱ همヱن حゅلت نگヰش داشتュ تゅ ارュヱ بشه... یا قهیدق چند

 داد زدن...چقدر فشゅر رヱش بヱده... نجヱریبヱد ا دیسゅکت من بバ ینゅیدل از



ュヱا به د دمشیکش ارゅاریبヱ ...ندمشヱچسب ュرゅکن 

ゅب ュتヘگ ヱ ュک کردゅپ ヱشゅاشک ュدست 

 ...بゅشه خゅنヱمュ؟ゅیزیاشک بر یجヱریا گهید نュینب-

 گヱنه راستュ گذاشت...به سمت دستش خュ شدヱ ュ نگゅهش کردュ... ینگゅهュ کرد...ارュヱ دستشヱ بゅا اヱرد ヱ رヱ مゅت

ヱسمヘن ヱرتش ب یتヱنیصヱبست... ر ヱشゅکه چش ュداد 

 زدヱ ュ سرمヱ خュ کردュ طرفش... یلبخند

ヱشゅقت چشمヱ ヱ ز کردゅد یب ヱヤانقدر ج ヱبست... دیمن ヱشゅچشم ュヱار ュヱد ارバب ヱ کرد ゆجバل تヱا 

ュن لبخندゅث ュچند صد ヱت ヱ هیپررنگ تر شد ...ュکرد ュヱتم ヱه رヤصゅف 

****** 

 (ゅنゅی)دا

ヱبغض به د یر ゅب ヱ ュدヱنشسته ب ゅه هヤاریپヱ ه مゅینگュکرد... 

 راهرヱ هュ چقدر سرد بヱدا... نیا

 سゅعت نگゅه کردュ... به

 ...ゅریزنگ زد نه سゅت ゅرینه سゅم ی...ヱلゅدیب نیمゅه گهیکه د اانゅس

 رفتن... مゅرستゅنیکدュヱ ب دヱنستمュینم

غヱره فقط اب ヱمدیهュ از دستمヱن بر نم ی...کゅرنجゅیا ヱمدیم شدیپゅ م کردیکゅرヱ ヱل م گヘتュینگヘتュ چヱن اگه ن نュیمゅه به
 ...ュیگرفتیم

 ...دュیبゅر چند هزارュ به سゅعت نگゅه کردヱ ュ پヱف کش یبرا

 ...کردュیبゅا نگゅه م ヱمدیヱ منتظر به عدداش که م دュیآسゅنسヱر از جュゅ پر یبゅصدا

 بゅز به در نگゅه کردュ تゅ بゅز بشه... شیبゅ ذヱ ベヱ ن دیبه طبقه مゅ رس یヱقت

ュヱره نحس د ارヰچ ヱ ز شدゅب ュヱیارヱکゅ ...شد ュヱヤバم 

 بゅز من نگゅه کرد ヱ گヘت شین به

 ...شهیببند مسヱاک گرヱن م-

 جمع کردヱ ュ گヘتュ شمヱین عیسر

 مرده شヱر زنتヱ ببرن که فقط قدمت شヱمه... یا-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 ه؟یتヱ ヱاقゅバ مشکヤت بゅ زن من چ-

 امヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 ...هیفحش دادن عゅل یهست برا یهرچ ی...ヱلدヱنュیخヱدمュ نم-

ヱداد ب سرش ヱسشヘن ヱ ا گرفتゅنیبヱر... 

 اشکュ در اヱمد... یخبر یヱاقゅバ از ب گهید ندفバهیبه سゅعت نگゅه کردヱ ュ ا دヱبゅره



ヱمゅب نیبه زم پヱیکュعر زدن که د د ュع کردヱز شرゅدهن ب ゅب ヱیヱکゅ ر همچゅاکنش نیبدبخت انتظヱدینداشت چند متر پر ی 
...ゆعق 

ゅک م بゅپ ヱمゅاشک ゅمثه بچه ه ュیمشتュد کرد ヱره مゅبヱیュزهیبر زاشت... 

 برگشت ارュヱ جヱヤ اヱمد ヱ گヘت یکه به حゅلت عゅد ゅکヱید

 چته؟...خゆ بゅبゅ عر نزن به زنュ فحش بده...گردن مゅ از مヱ هュ نゅزک تر..-

 گヘتュ هیطヱر بゅ گر همヱن

 زن...��دنیجヱاゆ نم رヱیگヱش ゅریヱ سゅم ゅریگュ شده...سゅت نی...سヱدهیجヱن م مゅرستゅنیداره تヱ ب دلی...�بゅبゅ ریبرヱ بم-
ヱسط... نیا هپخی چه تヱ 

 جヱヤ اヱمد ヱ شヱنه هゅمヱ محکュ تکヱن داد ヱ گヘت عیسر

 گمشده؟ نی...سヱمゅرستゅنه؟یب نゅی...دل؟یگヘت ی...چ؟یییییییییچ-

ヱبرچ سرم ゆل ゅب ヱ ュن دادヱدهیتک ...ュهش کردゅنگ 

ヱدستش ヱت یتヘگ ヱ برد ヱش فرゅهヱم 

 شده؟ یچ-

ゅب ュتヘلت بغ کرده گゅح 

که  ュنی...سヱمゅرستゅنیبردش ب ゅریکرد بバدュ غش کرد سゅت یکه اヱمد خヱنه رفت خヱدشヱ زندヱن یاصن...دلبرن گュ شن -
 اس رفته دنبゅلش... یپ یج ゅریگヱرشヱ بゅ خヱدش گュ کرده سゅم

 حرف نگュゅ کرد... یب قهیسمتヱ ュ چند دق برگشت

ュگ منヱپرر ゅاا چته؟ یبゅه ュتヘن دادن سر گヱتک ゅب ヱ ュهش کردゅنگ 

ヱسرش ゅت نییانداخت پヘگ ヱ 

-ヱرگهید ییبچه پررゅکرد.. شهینم تی..ک 

 بゅ پヱزخند گヘتュ نهیبه س دست

 هュ دلت بخヱاد.. یヤیهه...خ-

ヱنشヱنیداد ب زبヱت رヘگ ヱ ز گرفتゅگ ヱ 

 من دلュ تヱرヱ بخヱاد... ゅرهیخدا اヱن رヱزヱ ن-

 ...یازدヱاج کن یخゅنヱم نیاز خداتュ بゅشه بゅ دختر به ا-

ヱنشヱت چヘگ ヱ ندヱرゅخ 

- ヱقت تヱ نヱ؟یزن د یشیماヱکゅنت مヱش جヱن ゅشهی...فحش.. 

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ازدヱاج بکنヱ...ュاه ヱاه..با به دヱر... ヱایمن غヤط بکنュ بゅ تヱ ه-

 شدヱ ュ به سمت خヱنه حرکت کردュ... برعکس

ヱدر  ゅب ヱ ュز کردゅاسه د هیبヱ زخند حرص درارヱیپヱکゅ ...ュبست ュمحک ヱرヱد ヱ ュن دادヱدست تک 



****** 

ヱ(نی)س 

ュهゅن حرکت کرد بヱختمゅیبه سمت سュب نکهی...از اヱد حس خヱگرفته ب ヱمゅیدست ...ュداشت 

 نهینشヱن بدュ...من..من دヱسش داشتュ...فقط دヱسش داشتュ..عゅشق س یچه عکس الバمヤ دヱنستュینم دمشید یاヱنطヱر یヱقت
ゅاز حس حم...ュدヱکش نشده بゅم تشیچ ュشヱمدیخヱ... 

 ...ヱمدیخヱشュ م ゅتشی...از تمュゅ خصヱصゅشیبゅز ヱヱنهی...دゅشیخヱشمزه بゅز از

ヱدر ...ヱت ュند برヱمنتظر م ヱ ز کردゅب 

ュヱار ヱت ヱ ュبرداشت ュطیح یقدゅ ره حرکت کردゅبヱد ュهゅب ヱ بست ヱدر...ュیرفتュهی...اバنگرفت.. ندف ヱدستم 

 شدن از اسゅنسヱر برگشتュ سمتش ヱ گヘتゅ ュدهیاز پ بバد

 ؟یゅیخヱنه مゅ م-

ュد... صداヱر گرفته بヱبدج 

ヱا سرش ゅتبヘگ ヱ ن دادヱتک ュخ 

-...ヱبر ヱم هیت ュدヱیذره استراحت کن...خュゅ لت برゅیدنبュ یدل شیپゅن.... 

ヱسرم ュتヘگ ュヱار...ュه کردゅنگ ュشヘک کヱبه ن ヱ ュن دادヱتک 

 بゅبت امرヱز ممنヱن..-

ヱدست لبخندش...ュداد... یحس کرد ュلヱنه هヱبه سمت خ ヱ زد ュنه اヱبه ش 

 رヱ فشردヱ ュ منتظر مヱندュ... زنگ

 ...رヱنیاヱمد ب ییبه شدت بゅز شد ヱ دا در

ゅب ゅت یچشヘگ ヱ کرد ュゅمده نگヱاز حدقه در ا 

 ...یゅریرヱ در م نیسヱ یادا یدار ゅی یخヱدت یヱاقバن-

ュヱیخند ارュد ュتヘگ ヱ 

 ...نュیتヱ خヱد سュゅ ヱیب یاگه بزار-

ゅج دهیکش ب ュنستヱبسته شدن در فقط ت ヱ ュزیر غیشدن دست ...ュبزن 

 پر خشュ نگゅه کردュ... ییヱ به دا سゅدュیسر جヱ ュゅا صゅف

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ..ارュヱ بゅش...دュیم حیتヱض-

ゅره کرد...سر بゅبه مبل اش ュض عیچشヱت ュع کردヱشر ヱ ュش نشستヱجرا... حیرゅدادن م 

ヤل هدر کرد یکゅیدستمュ زار زد ヱیュشد دا ュヱکه تم ュゅت یی...حرفヘگ 

-ヰشق شد یالゅکه ع ュیفدات بش... 

 گヘتュ عیسر

-...ュسش دارヱفقط د...ュشقش نشدゅع 



 دヱستدارヱ... نیسヱ گریخبゅا...همヱヱن...ج-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شنヱین

 ...کنهیرヱ بگヱ اヱنجゅ چه م یحゅا منヱ ヱلش...دل-

ゅنیه بゅت جヘگ 

 خゅله شدュ؟ یバنی...یヱااا-

ヱسرم ...ュش کردゅگنگ نگ ヱ ュندヱرゅخ 

ゅک بر سرت بゅت یدست خヘگ ヱ ن دادヱنش 

 سه نヘره بر نگردن صヱヤات... ゅریヱ سゅت ی...دلゅیگرفتیبゅبゅ قبا زヱد م-

 ...رهیخنده که گュヱヤ سヱخت ヱ بゅعث شد سرفه اュ بگ ریصدا زدュ ز پر

 آゆ برگشت... ヱانیل هیヱ به سمت آشپزخヱنه رفت ヱ بゅ  دیاز جゅش پر عیسر ییدا

 دستش گرفتヱ ュ ارュヱ خヱردュ... از

ヱره ا سرمゅاش.ュهش کردゅنگ ヱ ュردヱا اゅکر یب ュヱヤتبه گヘگ ヱ د 

 ...نهیپس عゅش...دヱست داشتن ا-

 زدヱ ュ نگゅهش کردュ... یلبخند

 هュ برگشت... نیگذشت ヱ مゅه یا قهیدق ده

تュ  ゅیدرست کرد یخヱراک یدل یبرا ییヱ سه تュ ゅیکرد فیبراش تバر یترسنゅک زیچ چیرヱ سر بسته ヱ بدヱن ه ゅنیجر
 ...مゅرستゅنیب ュیببر

 رヱ گرفتゅ ュریشゆ بヱد که شمゅره سゅم 01 یکゅینزد سゅعت

 یتヱ گヱش دیچیخヱاゆ زده اش پ یاز چند تゅ بベヱ صدا بバد

-ヱس ュنゅنیج... 

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ..دی...ببخش؟یساュ...خヱاゆ بヱد-

 خヱدش یヱ بバدش صدا دュیبヤند شدنش رヱ فヰم یصدا

 که... ستی...اان ヱقت ماقゅت نمゅرستゅن؟یب یبر یخヱایچرت بزنュ...اان م هی خヱاستュینه بゅبゅ م-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 خヱنه من برュ به جゅش بمヱنゅ ...ュدی..اヱن بششهیاز بバد از ظヰر پ ゅریسゅت-

 ...ュیبر یقبヱل کنه ヱل ゅریفکر نکنュ سゅت نکهیخゆ...بゅ ا ヤهیخ-

 گヘتュ عیسر

 ..ュیرینه تヱ بخヱاゆ...منヱ بچه هゅ بゅ هュ م-

 تヱ گヱشュ دیچیاش پ یجد یصدا

-ゅج ゆش ュتヘر گゅیصدب ヱنیخ یدختر تヱبゅ ده شستینゅنیم نی...امヱبرمت... 



 گヘتヱ ュ تヘヤن رヱ قطع کردュ... یا بゅشه

 رفتヱ ュ گヘتュ نیヱ مゅه ییسمت دا به

 فکر نکنュ اجゅزه ヱرヱد بدنゅ... نیゅی...شمゅهゅ بمヱنュیم یدل شیمن امشゆ پ-

 متヘکر گヘت نیمゅه

 ...گヘتュیم ゅیاان داشتュ به دا نیاره اتゅヘقゅ هم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 خヱنه... ュゅیم ی...فردا بゅ دلرュیخゆ...پس من م ヤهیخ-

 گヘت یا کدفバهی ییدا

 شه؟یم یتヱلد فردا چ-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 چه خبره... نュی...برュ ببدヱنュینم-

 سمت اتゅقュ رفتヱ ュ لبゅسュゅ رヱ عヱض کردュ... به

 رفتュ... رヱنیاز بچه هゅ ب یغذاهゅ رヱ برداشتヱ ュ بバد از خدافظ فیک

ゅرک دنیرس بゅد نگیبه پ ヱش دنیゅم نیمゅشن سヱریرゅ ...ュار شدヱس ヱ ュبه سمتش رفت 

 کنゅرش کردヱ ュ گヘتュ نیبه مゅش یا اشゅره

 ن؟یدیخر دیجر نیمゅش-

ヱسرش ヘت یمنヘگ ヱ ن دادヱتک 

 نه...مゅل بゅبゅمه...-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ...کنه؟یم کゅریچ نجゅیヱااا...پس ا-

ュヱت دیخند ارヘگ ヱ 

 دارن... فیاان اヱن بゅا تشر نیمゅمゅن ヱ بゅبュゅ هم-

 دهنュ گذاشتュ... یヱ دستمヱ جヱヤ دュیکش ینیه

 طヱر متバجゆ گヘتュ همヱن

...برヱ نゅیمゅمゅنت ا شی...برヱ بゅا پュیکنیم تیاذ ュیدار یخゅک بر سرュ...خゅنヱادتヱن بゅان بバد شمゅ دヱتゅرヱ من ヱ دل-
 تヱرヱخدا...

ゅت بヘخنده گ 

 خヱش بگذرヱنن... یچطヱر دヱننیمن خヱدشヱن م یبヰمヱن ندارن...مゅمゅن ヱ بゅبゅ یسرجゅت بچه...اヱنゅ کゅر نیبش-

ュヱار ュتヘگ ヱ ュنشست ュゅسرج 

-ゅق؟یپس...پس شق 

-ヱلمه...اゅنهیدختر خヱشده ب ز ュنゅمゅدیمゅ یاゅنج... 



مヱن ه نیکرده بヱدュ افتゅدュ...ا زیاヱن رヱز که خヱنشヱن رヱ تم ゅدیدختر خゅله اش بヱد... نیسرمヱ اヱردュ بゅا...پس ا ヱヰی
 ...نسنゅس...شゅای...بره بترکه ایییییدختره بヱد؟...ا

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 دختر خゅله ات... یヱل گュیم نヱیا دیببخش-

ゅت بヘخنده گ 

 تヰران... رهیفردا صبح م نی...همュیتحمヤش کن ュیتヱنیبゅبゅ...مゅهュ نم دヱنュیخヱدュ م-

 چراا؟....-

 بره... خヱادیمヘصل کردمش ヱ اヱنュ خヱدشヱ لヱس کرده ヱ م هیتنب هیخヱنه  دュیتゅ رس-

ュヱب ارヱک ュنه اヱیبه گュد ュتヘگ ヱ 

نゅراحت  گهی...من دیکرد ینطヱری...چرا اشنی..خゅله ヱ مゅمゅنت نゅراحت م؟یخゅک بر سرュ...به خゅطر مゅ دعヱا کرد-
...ュدヱنب 

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت نゅنهیزبیر

 ...؟ینゅراحت نبヱد-

ヱسرم ...ュن دادヱتک 

 سرمヱ بردュ بゅا ヱ گヘتュ ینگゅهュ کرد که بゅ بدبخت یبゅ سرسخت هュ بゅز

 خゆ بゅبゅ نゅراحت بヱدヤ ...ュهیخ-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین تشیخゅطر مヱفق به

 سゅختمヱن حرف بزنه...خゅااک عゅلュ... نیسヱ گゅنهیهمسن دعヱاش کردュ...جرئت کرده به  ی...براگهید نهیهم-

 خنده... ریکه اخر حرفش در اヱرد زدュ ز ییخゅطر ادا به

ゅنیبه ب دنیرس بゅرستゅیک مヱرゅヘ پ ヱ ュدهیبرداشتゅ ...ュشد 

 کنゅرュ شرヱع به حرکت کرد... نیهュ بバد از پゅرک کردن مゅش ゅریسゅم

 ...دیزنگ زد ヱ اتゅقشヱن رヱ پرس ゅریبه سゅت ゅریسゅم

ゅبه بخش رفت ب ュیهュ قش گشتゅل اتゅدنب ヱیュ... 

ゅزده پر دنید ب ベヱذ ベゅیدر اتュد  ヱ یسمتشヱヰ ...ュزش کردゅب 

 تゅ سقف رفتن ヱ برگشتن... ییکه رヱ تخت بヱد دヱتゅ یکه گヱشه پتجره بヱد ヱ دل ゅریسゅت

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 شکヘتヰヰヰه... یبゅ ساュ خدمت دヱ نヱگل همچ-

 بゅ خنده سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت ゅریسゅت

-ヱس ュگمشده... نیسا 

ュخ یغره ا چش ヱارشヱヤکه ش ュدیسیبراش رفت... 

 نشستヱ ュ ارュヱ به شヱنه اش زدヱ ュ گヘتュ یدل کنゅر



-...ュش ゅج ュر تر منヱنヱا ヱگمش 

ゅت بヘگ ゆجバت 

-...ゅتخت منه ه 

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 ...کゅااات...شیاگه منュ کنゅرت بخヱابュ؟...ا شهیبکنュ...حゅا تختت نصف م ستیخゅک بر سر خس-

 سمت خヱدش ヱ گヘت دیدستشヱ انداخت دヱر گردنمヱ کش عیسر

 حرف نزن دلュ برات تنگ شده بヱد خره...-

 زدヱ ュ دستمヱ دヱر شヱنه اش انداختュ... لبخند

 بヤند شد... ゅریسゅم یصدا قهیاز چند دق بバد

 حゅلュ بュヰ خヱرد...آدュ انقدر لヱس... ュیجمع کن بر یاه اه سゅت-

 ...ュیヱ نگゅهشヱن کرد ュیهュ جدا شد از

 داد ヱ گヘت ヱاریبه د هیتک ゅریسゅت

...بバد چند رヱز بゅبゅ اヱمد فرغヱنヱ ببره منュ ن؟یمنヱ جゅ گذاشت ュیخヱنمヱن رヱ عヱض کرده بヱد ゅدتهیヱسن...ل نゅیاره بゅبゅ ا-
 اヱردمتュ... دید

ゅز یصدا ب ュند زدヤرایخنده...ب ریبヱバن ربط م شヱدشヱبه خ ヱرゅک هヱدنیج... 

ゅتヱنییدヱد ش ゅدنیب ヤک ヱ رژ شدنゅش ゅز یخنده مゅردن... یمسخره بヱدر ا 

ヱ منتظر نگゅهش  دュیرヱ دادュ...کنゅر خヱدش دراز کش یدل یヱ غذا رヱنیرヱ انداختュ ب ゅریبه زヱر سゅت نکهیاز ا بバد
...ュکرد 

 بゅزュ رفت ヱ گヘت شیبه ن یچپ چپ

 ...یچゅکヱنیم شیچته مثه منگヱا ن-

ュヱنشین ارヱشگ ュتヘگ ヱ ュگرفت 

-ゅب...ゅشمゅته بヘره؟...از اان گヱله چطゅخ ベヱدیفند ヱله سゅانیبه من بگه خヱبخ...ヱی نید بگه سゅ ヱن از پنجره  نیسヱج
 ...نییپゅ کنュیپرتش م

ゅکرد که دست یگنگ ب ュهゅنیبه پ ینگヱیشュ ュتヘگ ヱ ュزد 

 خゅنヱا... هیヱ فندベヱ خゅله  ゅری...اان تヱ ヱ سゅتگهید گュیخヱاهر...بゅبゅ نヘر سュヱ رヱ م ヘهیمثه خヱدュ ضバ تییرایتヱ هュ که گ-

ゅیزیچ ب ...ュرت دادヱق ヱرد ادامه حرفمヱخ ュکه به سر 

ゅبه دل ب ゆجバت یتヘکه گ ュه کردゅنگ 

 ...خجゅااالت بکششش...ゅیح یب-

ヱخب ییابر ゅب ヱ ュا انداختゅیثیب ュتヘگ 

 ن؟ینکرد یغヤط چیه یبگ یخヱایم یバنی-

ヱسرش ゅدست نییپ ヱ سر یزیر غیکه ج دیبه لبش کش یانداخت ヱ ュعیزد ュتヘگ ベヱذ ゅب ヱ ュند شدヤب ュゅاز ج 



 ...بヱسسسست کردددد؟...ヱヱヱヱاヱヱヱヱ...یییگی...درパヱ میヱاااا-

 جゅ بヤند شد ヱ بゅ چشュ غره گヘت از

 ؟یکنیم هیچ نکゅرایبکنュ...ا ゅتیح یخゅک بر سر ب-

ヱیکش دستشュد ュتヘگ ヱ 

-ヱن سヱیب نیجゅ رバر یکن چ فیتバت ュیم فیشد...منュکن... 

ゅیبدبخت ب ヱیر ...ュهش کردゅمنتظر نگ ヱ ندمشヱابヱتخت خ 

ュزゅر بバع کرد تヱشر ヱ غره رفت ュم فیچش ベヱمثه خر ذ ュمن ヱ یکردنュکرد... 

 خヱابمヱن برد... ヱاشی ヱاشیتュ  ゅیطヱر بゅ هュ حرف زد نیهم

******* 

 بヤند گヘتュ یهュ دنبゅلュ...درヱ بゅز کردヱ ュ بゅ صدا نゅیاسゅنسヱر خゅرج شدヱ ュ به سمت خヱنه رفتュ...دل از

 اヱمد... ヱنیاپاس نیریکه بخゅطرش م یاヱن-

ゅید دنید بヱکゅ مゅک ヱنی ...ュدن ال شدヱمبل نشسته ب ヱکه ر 

 خヱردュ؟... ی...من اان چه گ.هکردュینگゅهشヱن م مゅت

 بر سرュ شد... خゅک

 ヱ ساュ کردュ... نییسرمヱ انداختュ پゅ سرسع

 ヱ خنده ساュ کردن... طنتیبゅ ش شヱنییدヱتゅ هر

 ヱ گヘت دیمحکュ به کمرュ کヱب نゅیدل

 ...فقطططط...ینی.ریفقط م یバنی-

ゅبرچ ب ゆت دهیلヘکه گ ュهش کردゅنگ 

 گذشته... یکゅرت از سヱت ندفバهیبرヱ...برヱ که ا-

 سمت اتベゅ رفتュ تゅ لبゅسュゅ رヱ عヱض کنュ... به

ュ نشستヱ ュ سا نیر سヱرهュ اヱمده بヱدن...لبمヱ گゅز گرفتヱ ュ ارュヱ کنゅ ゅریヱ سゅت ゅریヱ سゅم نیاヱمدュ...سヱر رヱنیب یヱقت
...ュکرد 

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ساュ..چته؟-

 سرمヱ بゅا اヱردヱ ュ بヤند بヤند گヘتュ عیسر

 ...چه خبر اヱپゅ جヱنュ؟....زممュیعز یشی..هیمننن؟..ه-

ゅید زیخنده ر یصدا بヱکゅ  ا منゅح...ュز گرفتゅگ ヱتر لبم ュر هیمحکゅا یک ュیکردゅل کن ن نヱستنی... 

 نگュゅ کرد ヱ گヘت یجیبゅ گ نیسヱر

 ن؟یسヱ یخヱب-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ یالک شمヱین



-ゅاااا...مگه بヱیچ دیュ  ュهیبشه...من بر ゅیبر یچュیب زュゅ... 

 سمت آشپزخヱنه... دュیاز جュゅ پر گیم گیم مثه

ゅبدبخت یدل دنید ب ゅت یبヘکه گ ヱ ュهش کردゅنگ 

 ...یゅیکنゅر ب ی...پس مجبヱرستنیヱل کن ن نゅیکه ا یدヱنیم-

 کرده گヘتュ بغ

 بヱد بヰتره که... یکه اヱن طヱر ゅریسゅم ゅفهیق دنی...از دکننیم ینطヱریچرا ا نゅیدادュ...ا یا یسヱت هیحゅا من -

 خنده... ریاヱن رヱز افتゅدュ زدュ ز ゅدی

 هヱا... دیمتر پر هیکه انتظゅر خنده منヱ نداشت  یدل

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 خنده... ریز یزنیهゅ م ヱヱنهیبゅا...مثه د ュیدヱز قرصゅتヱ ببر دیبゅ نیبرات سヱ رュیبم-

 گرفتヱ ュ گヘتュ ینヘس

 ...یت کناستراح دیبゅ نュیبرヱ بب ゅی...ب؟یکنیم کゅریآشپزخヱنه چ ی...تヱ تヱنュیبب سゅیافتゅدヱ...ュا یچ ゅدیکه  یدヱنینم-

ヱرتشヱت صヘگ ヱ جمع کرد 

 بヱゅ...من از تヱ اュ حゅلュ بヰتره... ュینیب نیشیب-

ヱش سرم ゅب ヱ ュندヱرゅطنتیخ ュتヘگ 

 حゅلュ تヱپ بヱد... شدュیلゆ شゅرژ م قیمنュ از طر-

ゅگ دنید بヘنه پر ریکヱیدستش از آشپزخュنیب دヱبه  ر ュپخش شد یکیکه محک ヱ ュردヱیخュ نیزم... 

ヱسرم ...ュند شدヤب ヱ ュگرفت 

ゅسک به زم ییدا دنید بヱد...ن دهیچسب نیکه مثه سヱیبヱیالک شم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 

 ゅرュ؟ی..کゅردک بزュ؟؟یعز یخヱب ییاヱا خゅک بر سرュ...دا-

ュند شد.. یغره ا چشヤش بゅاز ج ヱ رفت 

ヱن م سرمヱمゅبه پسرا که نگ ヱ ュردヱا اゅکردنیب ュتヘگ ヱ ュغره رفت ュچش 

 ...شهیاان چپ م نیچشゅتヱنヱ جمع کن-

 تکヱندヱ ュ گヘتュ ییرヱ از شヱنه دا یヱ خゅک الک دュیخند زی...رنییتゅشヱن سرشヱنヱ انداختن پゅ 1 هر

 شゅه نداره... ュیداربه به...دختر -

 هュ چشュ غره رفت ヱ به سمت آشپزخヱنه رفت... بゅز

 هュ برگشته بヱد تヱ اشپزخヱنه.... یدل

ヱه سرمゅم ヱ ュندヱنه چرخヱر خヱن نید ヱیرュفتゅ... 

 گヘتュ بヤند

 ....یکヱجゅاااا نیمゅه-



 به حرف اヱمد نیسヱر

 تヱ اتゅقشه...-

ヱه سرمゅم ベゅبه سمت ات ヱ ュن دادヱیا نیتکゅن ...ュحرکت کرد 

ゅتヱد ...ュز کردゅب ヱرヱپشت سرش د ヱ ュتق زد 

 ヱ گヘت دینشسته بヱد از جゅ پر زیکه پشت م نیمゅه

 اجゅزه بده طرف بバد درヱ مثه گヱゅ بゅز کن... سゅیچند لحظه ヱا یزنیدر م یخره ヱقت-

ヱبر ゅبゅییب ヱر ヱ ュرش کردゅپشت م ینث ュنヱا...ュت زشیتخت نشستヘگ ヱ نشست 

 شده؟ یچ-

 ...رヱن؟یب یゅیچرا نم-

 جヱヤش کرد ヱ بゅ غرغر گヘت یبه برگه هゅ یا هاشゅر

 کنュ ...ュیرヱ تنظ نゅیا نュیبش دی...بバد من بدبخت بゅکنهیم فینشسته داره ک رヱنی...خヱدش بشヱバریپسره ب-

ュمن ュتヘن غرغر گヱهم ゅب 

 ...خندنیمن دادュ هنヱز بュヰ م یسヱت هی...شヱバرایاره ب-

 که گヘتュ دیخند زیر

 بヱد؟ یچ ュیسヱت یدヱنیمگه تヱ م-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ..گهید ュیبヱد سゅدهیمゅهュ اヱنجヱ ゅا-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 جゅهゅ تゅر شد ヱاسュ... هیبق دュیرヱ که د ヱایاヱن دヱتゅ ه-

ュزゅدیخند ب ュتヘکه گ 

 نخنده بュヰ... یکس نجゅیزهر مゅر...من اヱمدュ ا-

ヱت خندشヘگ ヱ جمع کرد 

 ..رヱن؟یب ュیبر ュیخヱایبرن؟...مگه شゆ نم خヱانینم نゅیخゆ بゅبゅ...ا ヤهیخ-

ヱسرم ュن دادヱتک 

 ...رヱنیاره...چمدヱنヱ ュاا...من رفتュ ب-

-|: ..ヱبر 

 ....رヱنیکردヱ ュ رفتュ ب یشیا

ゅب ت ュنیرفتヱتن رヘگ ヱ ند شدنヤپسرا ب 

 ...ュیمゅ رفت-

 هュ بゅ خنده گヘت نیخندュ گرفت...سヱر شヱنیهمゅهنگ از



 ..نیریم نیدار ュیدیارュヱ داداشュゅ...فヰم-

 ヱ گヘت دیارュヱ به کمرش کヱب ゅریسゅم

-...ヱمゅع ヱبر 

ヱヤج ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ...مゅیریم ∵امشゆ سゅعت -

 متヘکرانه گヘت ゅریسゅم

-ヱیب نیسゅ ...ュرت دارゅک 

ヱییابر ..ュلش رفتゅدنب ヱ ュا انداختゅب 

 ヱ منتظر نگゅهش کردュ ...ュیسゅدیヱا ییرایپذ گヱشه

 کرد ヱ گヘت ゅریبه سゅت یا اشゅره

 ...گهیヱ د ننیرヱ بب نゅیدل خヱانیبヱدن...م ریدرگ یヤیخ شゆید هیتヱ قض نゅیمゅمゅنュ ا-

 بゅز گヘتュ شیبゅ ن عیسر

 بゅدا بゅدا مبゅرک بゅدا..-

ュヱت دیخند ارヘگ ヱ 

 ...ゅنیاره...اヱنゅ هュ امشゆ م-

ュヱار ュتヘگ ヱ ュزد ュنه اヱبه گ 

 بپヱشュ... یخゅک عゅلュ....لبゅس چ-

ゅت بヘگ ヱ ن دادヱتک ヱخنده سرش ヱ سفゅت 

 ...یبه خヱدت برس یخヱایتヱ چرا م ゅنیدارن م نゅیشمゅهヱ...ゅاسه دلامゅن از دست -

 زدヱ ュ بゅ نゅز گヘتュ یچشمک

-ゅپسند دیش ュه ヱمد منヱنت اゅمゅن پ گریپسر ج هی دیمヱادتヱنゅخ ヱبه به س دایت...ゅرشه  کسیشد دادش به مヱپ ヱ پک دار
 بヱخヱدا... ュیسヱار هュ راض

ゅت بヘس گヘد به نゅاعتم 

 ...ュیゅریپゅف خゅنヱاده من ヱ سゅت یتنゅヰ پسرا-

 هヱا گヘتュ یب

 ...کنュیخゆ تヱ رヱ تヱر م-

 دهنュ گذاشتヱ ュ گヘتュ یگヘتュ دستمヱ جヱヤ یچ دュیحرفュ...تゅ فヰم لیتحヤ سゅدュینگュゅ کرد که ヱا مゅت

-...ュک بر سرゅه خヰヰنینバاه..زهیچ ی... 

 ...سゅدュیヱ پشتش ヱا نیسمت سヱر دュیکنゅر زدمش ヱ پر عیسر

ュヱپ ار ュヱنیارヱیشヱبیبه کمرش م مヱیکュفحش م د ヱدمヱخ ヱیュداد... 



ゆسش دار خヱش یاحمق دゅدیپ گهی...دیکه داشته بゅヰر شنゅستگゅیخ ゅایبد دیکه نبヱ...ط یヤاصن چرا من  یچه غ...ュکرد
 گヘتュ... نヱیا

 گヘتュ هینشستヱ ュ بゅ حゅلت گر نیرفتن همヱن جゅ رヱ زم یヱقت

 �..عررررررزززیبر نیماان منヱ آゆ کن رヱ ز نیخدا گند زدュ...خدااااا هم یا-
 بゅ تバجゆ نگュゅ کرد ヱ گヘت نیسヱر

 ...؟یدیانجュゅ م هیچ ゅیبゅز یرヱان نیهゅ....ا شهیم تیزیچ هیتヱ امرヱز -

ゅهی ب ュتヘگ ヱ ュند شدヤب ュゅحرکت از ج 

 گند زدュ... ییヰヘمیگند زدュ...م-

 کرد ヱ گヘت ییبه دستشヱ یا اشゅره

 ..یی...برヱ دستشヱگهیهュ م یخゆ بゅبゅ بゅ چه افتخゅر-

ゅب بヱک ュیدست به سرュد ...ュرفت ベゅبه سمت ات ヱ 

ヱیر ヱت ヱسرم ヱ ュدゅا یتخت افتヱ ヱ ュکرد ヱلش فرゅیبュدゅلش... غیج سゅز گرفتن بゅگ ヱ ュزد 

 رفتヱ ュ به سمت آشپزخヱنه حرکت کردュ.. رヱنیکュ که ارュヱ شدュ ب هی

ゅکه پشت م دنید ب ゅヰزیم ...ュکرد ゆجバد تヱنشسته ب 

ヱن دادن... دستشヱع کرد تکヱتند تند شر ヱ ردヱا اゅب 

ヱヤج ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ...یزنیبゅل بゅل م ینطヱریکه ا ستュیخヱاهر من سه قدュ بゅهゅت فゅصヤه دارュ اヱن طرف مرز ن-

 چپ نگュゅ کرد که دستمヱ بゅا اヱردヱ ュ گヘتュ چپ

-...ュط کردヤغ ゅبゅب ゆخ 

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ؟یخヱب-

 ؟یاヱهュヱ...تヱ چطヱر-

 ...ییییعゅل-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 چرا؟..-

 از پشت سرュ اヱمد نیسヱر یصدا

 چرا؟ پرسهیمگه ادヱ ュاسه حゅل خゆヱ هュ م-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 چرا... یعゅل یخゆヱ نه...ヱل-

ゅت بヘگ ヱ هل داد ヱانگشت سرم 

 ؟یبرگشت تیانسゅن یゅیبرヱ بچه...دヱبゅره به دن-



 �چطヱر؟-
 اجنه... ヰنヱیع یصبح که شده بヱد-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 دادュ که مپرس... ییهゅ یسヱت-

ゅزد ز ب ゅヰغره ا ریحرف من م ュیخنده...چش ュتヘگ ヱ ュاسش رفتヱ 

 به تヱ هュ گヘتن؟..-

ュف محکヱن داد...پヱتک ヱیسرش ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ...یزنیم سیکه سقف رヱ ل یرヱ اگه بدヱن یدヱم-

 شد ヱ گヘت نュیاست زヱنیبヤند شد ヱ اヱ عیسر

-...ヱヱヱن من بگヱج..ヱبگ 

ュاستヱکه  یزیچ خ ュهیبگバکدف ゅانداخت پ ヱسرش ヱ کت شدゅنییس... 

 ...کردینگゅه به مゅヰ م یانداختュ که بゅ لبخند محヱ نیبه سヱر ینگゅه

ヱمゅهヱش ابر ゅطنتیب ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 بدュ ...ヱヱヱیحرف بزن گرتیدر مヱرد اヱن خヱاستگゅر ج ュیمゅヰ...بر یراست-

ヱچ دهنش ゅز کرد تゅکش عیبگه که سر یزیب ヱیدستشュدز اخر ق د ヱفهیゅ رヱارفته سヱد نی ヱیرュا د ヱنی ヤش یشکュد匆 
 قهی...ده دستین نیرヱ تخت ヱلヱ ヱ مゅه ییヱ دا دهیدراز کش نیزم یرヱ یدل دュیکه د ュیشد نゅیا ییاتベゅ دا ヱارد

 گヘت یمゅ نشستن ヱ دل دنینبヱدمゅاا...بچه هゅ بゅ د

 ...رヱنیب یچه عجゆ اヱمد-

 پュゅ نشست ヱ گヘت یجヱヤ عیکردヱ ュ نشستュ کنゅرش...مゅヰ سر یشیا

 ؟یگیکدュヱ خヱاستگゅرمヱ م-

ゅب ュتヘخنده گ 

 ؟یمگه چند تゅ دار-

ゆت لヘگ ヱ شد ヱلヱ چه اشヱل ヱ 

که نصف دندヱنゅش به خゅطر  مهیمحヤه پدر یهュ نヱنヱا یکیکه گュ شد...اヱن  شヱنیکیتゅ خヱاستگゅر دارゅ 0 ...ュیاز دار دن-
 ...ختهیر گゅریس

ゅیصدا زد بュ خنده... ریز 

ゅلت خنده دار بゅت یحヘگ ヱ به سرش زد ヱدستش 

 ...ュیヱردیتヱ خヱاستگゅرュ شゅنس ن-

ヱبر ゅبゅییب ュتヘگ ヱ ュرش کردゅنث 

 اصن... دュیمن که خヱاستگゅرامヱ ند-

 زد تヱ کمرヱ ュ گヘت یدل



 ...خヱاュینم گهیم ゅدیخヱاستگゅر م یحرف نزن...هرچ گهیتヱ د-

 نشستヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

-ゅن سه تヱل چه خ یاز اヱید یریاュاز بق د ュاヱیبب هیکه بخュن... 

ゅヰت مヘکر گヘمت 

-...ゅن سه تヱد اヱن بヱمگه چش 

 اشゅرمヱ بゅا اヱردヱ ュ گヘتュ انگشت

 卞کچヤヤل... یヰヘمممی...کچل بヱد...مهیاヱل-
 اヱمد ییدا صدا

 ؟یهゅ چ یخゆ بゅبゅ زار نزن...بバد-

 بゅا اヱردヱ ュ گヘتュ مヱیبバد انگشت

 سゅل ازュ بزرگتر بヱد... 01..هیدヱم-

 ヱسط حرفمヱ گヘت دیپر عیسر ییدا

 امصゆ پヱلدار بヱدا... یヱل-

ゅب ュتヘچندش گ 

 سه راه پゅسداران... مکشیبヱد ش نجゅیبرヱ گمشه...خヱدش ا-

 خنده.. ریزدن ز شヱنییحرفュ هر سه تゅ نیا از

 گヘتュ عیسر

بゅ قرص ヱ دارヱ شده  کلی...ابرヱهゅ برداشته...هی...دمパゅ عمヤنتلمی دندヱنゅ �یرヱ بگヱ...ュ امゅاا...سヱم یسヱم نیبزار-
 هرکヱل...

 بゅ صヱرت جمع شده گヘت یدل

 خゆ بゅبゅ بسه نگヱ حゅلュ بュヰ خヱرد...-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ...رسهیپسر خゅنュヱ م هیمن اخر به ی خヱاستگゅرا یتکゅمヤ ریس نیدیپس د-

 ...ュیغذا درست کن ュیرفت ュیحرفゅمヱن تمュヱ شد بヤند شد یヱقت

 گرفتュ که گヘتن رفت سرکゅر... نヱیبچه هゅ سراパ مゅه از

مゅヰ  یچヰره بغ کرده اش خندュ گرفت...خヱدشヱ اگه بゅ خヱاستگゅرا دنیرヱ صدا زدュ...بゅ د نیヱ سヱر ュیرヱ امゅده کرد غذا
ゅم سهیمق ヱشهیکنه پرゅا بバیحرصش بد دی..پس فュ... 

 شدュ... زیفرستゅدヱ ュ خヱدュ مشغヱل جمع کردن م رヱنیاز خヱردن غذا بچه هゅ رヱ ب بバد

ュیظرف م داشتュر شستヱا نیکه سヱ ュرゅکن ヱ نه شدヱارد آشپزخヱدیゅس... 

 بヰش انداختヱ ュ گヘتュ ینگゅه ュین

 شده؟ یچ-



 کرد ヱ گヘت رヱنیبه ب یا اشゅره

 جヱابمヱ بده... یبپرسュ...درست ヱ حسゅب خヱاュیم یزیچ هی-

ヱتک سرم...ュهش کردゅنگ ヱ ュن دادヱ 

 من ヱ من کرد ヱ گヘت یکم

 ه؟یمゅヰ...دختر خヱب نیا گュیم-

ュم دلヱヤطر مظゅمد...برا شیبه خヱا ュنیهم یبه رح ュتヘگ 

 پゅشن برن شمゅل... نゅیبدヱ برヱ زنگ بزن به مゅمゅن ا-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 ؟یچ یヱاااا برا-

 کردヱ ュ گヘتュ رヱنیبه ب یا اشゅره

 ...یاز دست بد دینبヱ ゅیزیچ نیچヱن همچ-

 بغュヤ کرد... ییヱヰیبゅز کرد ヱ  ششヱین

 زدヱ ュ دستゅمヱ بゅا بردヱ ュ گヘتュ یغیج

 ...هیدستュゅ کヘ نیبزارュ زم ヱヱنهیددد د-

ゅنه... غیج یصدا بヱآشپزخ ヱمدن تヱا ゅمن بچه ه 

ゅیصدا ب ュتヘند گヤن بヱخندش 

 ...شヱバریب نیبزارュ زم نیزهر مゅر...سヱر-

ュヱزم ار ュس نیگذاشتヱب ヱنه امヱگ ュمحک ヱت دیヘگ ヱ 

-...ュشششقتمممゅع 

ュヱیخند ارュر دヱس ゅت...ュن دادヱتک ヱسرم ヱنیرفت ب نیヱر ゅنییهر سه تヱا شヱ ヱ ュار شدن سرヱدنیاゅس  ヱج ヱ پرس
 کردن...

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

 که نگヘتュ رヱ بگュ.... یسヱت نیゅی...حゅا بنیヰヘمی...اصن خヱدتヱن مگュی...مヱقع اش که شد بヰتヱن مسسسیه-

 نیافتゅده بヱدن زم ییمヱ ゅヰ دا ینداشت...ヱل یヱ به اخر جمヤه اュ کゅر دیرنگش پر یکردن مヱضヱع که دل فیتバر سゅدュیヱا
 ...دنیخندیヱ م

ュヱنه دل ارヱب یبه شヱیکュد ュتヘگ ヱ 

 ...؟یشد ヱاریتヱ چرا رنگ گچ د-

ヱدستش ヱت یرヘگ ヱ نه اش گذاشتヱگ 

 ؟یچ ゅدیاگه از من خヱششヱن ن-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم



که  یستی( نゅری...عچق سゅتヱر)سゅتیدیکه ب یدیمن نب گری...جیکه هست یستیببند بゅبゅ...از خداشヱن هュ بゅشه...نゅنゅز ن-
 که هست... سینゅخヱن رヱ تخته ن دنیکش هی...صدات شبیهست

ゅبرچ یپشت گردن ب ゆل ゅزد ب ュヰدهیکه ب ュتヘگ 

 ...یکه دار یدست بزنュ ندار-

ゅヰت مヘخنده گ ゅب 

 ...رنتیگیحتمゅ م ゅنیاصن ヱاسه مヱرد اخر م-

 گヱنه اش گذاشت ヱ گヘت یدستゅشヱ رヱ دヱبゅره

 بپヱشュ؟ یلبゅس چ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

-ゅنヱخر ییپس ا ュه ゅیدیکه بュ نده؟ヘسヱگ ュپش 

ゅت بヘگ ヱ ند شدヤب ベヱذ 

-...ュده بشゅام ュمن بر 

 بヱد... 1به سゅعت کردュ... ینگゅه

ュヱب ارヱک ュنヱیبه گュد ュتヘگ ヱ 

 ...ュیاヱنجゅ بゅش دیبゅ گهیسه سゅعت د نیجمع کن نیخゅک بر سرュ...پゅش-

ゅند شد بヤا بヱ ヱ لヱیهュ ن رفتヱمゅقゅبه سمت ات ヱیュ... 

 ...رهیهュ برگشت ヱ رفت که دヱش بگ نیحمュゅ رفت ヱ بバدش من...مゅه یدل اヱل

 یヱヤارداشت رヱ تنュ کردュ...مゅنتヱ ش پヱریگ هنیس یکه از شヱنه تゅ بゅا دیکヱتゅه سヘ نیآست رهنیپ هیسمت کمدュ رفتヱ ュ  به
 نشستュ... نهیآ یبヱدュ تنュ کردヱ ュ جヱヤ دهیامشゆ خر یهュ که برا

ュمن ヱヤج ュست داشتヱم یدゅن سゅمゅریمゅ ゅس ゅاج بヱرد ازدヱز که در مヱامر...ュه کنヱヤج ゆヱریخゅم  ュدヱدش حرف زده بヱخ ゅب
ه ازدヱاج من ヱ خヱدشヱ...ا رهیبگ یمسخره ا زیچ خヱامュینم یفکر کنه از قصد گヘتヱ...ュل خヱاュی...نمکردュیداشتュ سکته م

ヘس ュل کن...کرヱ دیاصن  ヱرتمヱص ヱ ュبرداشت ヱکننده امゅヘمداد مشک ص...ュیدادヱم ヱکش یت ュیچشمュد  ヱر هی ュلمیک 
...ュزد 

 برداشتュ... مヱیزدヱ ュ رヱسر مヱیهュ زدヱ ュ در اخر عطر خヱشبヱ گヱگヱل یمゅت صヱرت رژ

 ...دیپヱشیشت مゅنتヱشヱ مکردュ که تゅزه دا یبه دل ینگゅه

ヱヤج ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ..؟یکنیمゅنتヱتヱ تنت م یخゅک بر سرت...من کゅرュ تمュヱ شد تヱ تゅزه دار-

ゅت یبدبخت بヘگ ヱ کرد ュゅنگ 

-...ゆخ ュاسترس دار 

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 کنュ... شتیارا نیبش ゅیبدヱ ب-

 زدヱ ュ گヘتュ یمداد یرژ زرشک هی یرژ صヱرت یبه جゅ یکردヱ ュل سیرヱ هュ مثل خヱدュ ارا اヱن



 کヱ؟... تیرヱسر-

 به تختش کرد... یا اشゅره

 بستヱ ュ گヘتュ یبرداشتヱ ュ براش بستュ...مゅل خヱدمュ مدل دل شヱیرヱسر

 ...ュیتمュヱ شد-

ゅت بヘگ ヱ کرد ュゅخنده نگ 

 ...مهیرヱز خヱاستگゅر کنュیحس م-

ゅب ュتヘبغض گ 

 بغゅ ...ュヤیدلュ گرفت...ب شヱバریب-

ュنヱبرچ ا ゆدیل ...ュمد سمتヱا ヱ 

 دستュ کردヱ ュ گヘتュ یبه سゅعت تヱ یヱ اخر سر ヱلش کردヱ ュ نگゅه ュیرヱ محکュ بغل کرد گهیهمد یا قهیدق چند

 ...مهیヱ ن ۱خゅک بر سرュ...سゅعت -

 ...رヱنیزد ヱ بدヱ بدヱ رفت ب یزیر غیج

ュد من ゅب...ュلش حرکت کردゅر دنیدنبヱنیس ヱب یکه رヱک ュبヤبه ق ヱد دستمヱیمبد نشسته بュد ュتヘگ ヱ 

 ヱاسه خヱدت اヱپゅاااا... یشد یخュゅ خュゅ بخヱرュ داداچ...پゅف گرتヱیج یا-

ゅکرد... ب ュهゅنگ ヱ ند شدヤار تنگ مشک هیخنده بヱヤپ یش ゅرت رهنیبヱنه صヱیخ یمردヤشن که آست یヱیرヱشゅا ن ゅرنج داده ت
 بヱد بゅا...

 به دستش کردヱ ュ گヘتュ یا اشゅره

 ...یゅیم ینطヱریا ینکن خی-

 ヱ گヘتمبل کرد  یرヱ یبه پゅلتヱ یا اشゅره

-...ュردヱا ヱمヱلتゅپ 

ヱسرم ュتヘند گヤب ヱ ュن دادヱتک 

 شد... رید رヱنیب نیزیخヱنه...بر یاهゅل یاهゅاا-

 ...رヱنیاヱمدن ب شヱنییبゅز شد ヱ سه تゅ نゅیا یاتベゅ مゅه در

ゅنید بヱدنش ュتヘخنده گ ゅب 

 که نشده هنヱز...تヤヘده... شヱنیعرヱس-

 گヘت طنتیبゅ ش ییدا

 勵دヱنیهュ تヤヘده هュ عرヱس د-
ゅب ュتヘخنده گ 

 تヱ کبدュ... دヱنتیعرヱس د-

 ...یヱ قصد رفتن کردند ュیکヘش به پゅ کرد یدل یشدنゅ دیاز سرخ ヱ سヘ بバد

 ...ュیبر گریشد بゅ ج قرار



 عقゆ... گمヱنید یヱ سه تュ ゅیجヱヤ نشست نیヱ سヱر من

 ...ヱفتゅدنیکردュ که هنヱز پゅرک بヱد...پس هنヱز راه ن ゅریسゅم نیبه مゅش ینگゅه

 ...رヱنیحرکت داد ヱ رفت ب نヱیمゅش نیسヱر

ゅبヱیمヱمヤ برس ゅت ヱ ュیبرداشتュ یکم ...ュل شدヱمشغ 

ゅنیرس بヱش دنمゅنیم ヱت ヱرک یرゅرک کرد نگیپゅران پヱیرستュ پ ヱدهیゅ یشدュ... 

 ...ュیسمت رستヱران حرکت کرد به

 ...ュیبه سمت پヤه هゅ حرکت کرد...مゅهュ دنبゅلش راه افتゅد یبバد از همゅهنگ یدل

اشتュ د تشヱیشده بヱد..در اヱن حد که اگه قゅبヤ دهیچ کیヱ ش گرینゅنゅز ヱ ج یهヱا...بس دیبゅا ابرヱهュゅ پر ュیدیرس یヱقت
 ...دادュیدرسته قヱرتش م

 ...کردیفرベ م نییبゅا بゅ پゅ دمゅنیچ مدل

 ゅپنجره ه نییヱ کرュ داشتن...همヱن پرده مخمل قرمز بヤند تゅ پゅ ییبرجسته به رنگ طا یهゅ یヱاریهمه کゅغذ د ヱاراید
 افتゅده بヱد...

 نヘره هュ ته سゅلن بヱد... 00 زیم هینヘره ヱ  4 زیتゅ م چゅヰر

 قرمز داشتن.. یهゅ یزیبゅ رヱم ییطا یهゅ یهゅ به رنگ کرヱ ュ صندل زیم

 ...ュیبزرگ ته سゅلن رفت زیسمت م به

ゅب ゅیخ یدسته گل هヤر نیتزئ یقشنگ یヱست غذاخ ヱ دヱش چ یشده بゅره هヘل سゅدستم ゅد... دهیبヱشده ب 

 کردن ヱ عکس انداختن... فیتバر ュیヱ شرヱع کرد ュینشست زیپشت م همه

ゅب ゅهیس ゅییه ヱه د یکه رヤیپュر دヱیف ュتヘگ 

 اヱمدن... نیجمع کن نیپゅش-

 ...سゅدیاز جゅش بヤند شد ヱ مثه سربゅزا امゅده بゅش ヱا عیسر یدل

ゅب ュتヘگ ヱ ュند شدヤب ュゅخنده از ج 

- ヱلヱهرته...لヱدرشゅاهر من...مヱش خゅب ュヱره که نارヱرخヱستیخ.. 

ヱشゅت دستヘگ ヱ گره زد ュبه ه 

 ...ست؟یکج ن ュیخヱبه؟...رヱسر ゅفュیق نیزر نزن...بب-

ゅتیجد ب ュتヘگ 

-ヱشه از رゅبت نکنن... یاگه قرار بゅتر که اصا انتخヰن بヱبت کنن همゅهرت انتخゅظ 

ゅشد... نیا ب ュヱار ヱ حرف من بدنش شل شد 

 کردュ... زدヱ ュ به پヤه هゅ نگゅه یزیآم تیمヱفق لبخند

 ヱ مرتヱ ゆ جنتヤمنゅنه بゅا اヱمد... کیش یヤیخ یヱ خヱرده سゅله ا 11 بゅیتقر یاز همه آقゅ اヱل

 بゅ صヱرت نمک اヱمد بゅا... کیسゅله ش 11خゅنュヱ  هیاز اヱن  بバد

 بゅا... ختنیپゅف ر یヱایتゅ ه 4 بバدش



ゆمنتظر شد آ ヱ ュرت دادヱق ヱیدهنمュ برسن به م ゅزیت... 

 بゅهゅشヱن حرف زد... نیヱ اヱل از همه سヱر ュیشدن به سمتشヱن رفت کمヱنینزد یヱقت

ュه ヱشرヱخ ゅش بゅبゅب ュه ヱ نشゅمゅر ییمヱس ゅکردن... نیب ュسا 

 ...ュیشد شقدュیمن ヱ بچه هゅ پ بバدش

 ...کردیヱ بゅ لبخند بヰمヱن ساュ م کردینگゅهمヱن م نゅنهیزبیر مゅمゅنشヱن

 ヱ گヘت سゅدیجヱヤ اヱمد ヱ کنゅر من ヱا ゅریسゅم

 ...نیهستن...سヱ نیخヱاهر سヱر شヱنیمゅمゅن...ا یشنゅسیرヱ که م نیسヱر-

ュヰب ュتヘگ ヱ ュلبخند زد ュヱره کرد...ارゅاش 

-ゅنییاز آشنヱت  ヱن رヱره تヰچ...ュشبختヱیخュدゅ دیمゅد ュنゅمゅم ゅب ュدヱن... دهی...بچه که بヱدمتヱب 

 زد ヱ گヘت یمヰربヱن لبخند

 چه بزرگ شده اان... یاヱن دختر نゅز نゅز-

 زدヱ ュ تشکر کردュ... لبخند

 ...ヱفتゅدیپس م قゅیکه داشت دق دیرس یکرد ヱ اخر به دل یヱ مゅヰ رヱ هュ مバرف نیヱ مゅه ییدا ゅریسゅم

 ...سゅدیمتヱجه حゅلش شد ヱ کنゅرش ヱا ゅدیکنュ سゅت فکر

 ادامه حرفشヱ گヘت ゅریسゅکت شد ヱ سゅت ゅریسゅم

 هستن... نیسヱ یمیخゅنュヱ دヱست صم نゅیهュ دل شヱنیا-

 ...دュیلبخندش د یبゅز شد که من تゅ بچه دار شدنشヱن رヱ هュ تヱ یمゅمゅنشヱن همچ لبخند

ヱسمヘت ب نヱف ゅنیبヱر  ヱ ュاشکیدادヱبه دل ی ヱیرゅن ュتヘگ ベヱذ ゅب ヱ ュمشت کرد ヱمゅدست 

 併سسسسی-
ュヱدیخند ار ゅپ ヱسرش ヱانداخت... نیی 

 به حرف اヱمد ゅریسゅت مゅمゅن

-ヤگ ュن ا یمن هゅمゅم...ュپسر... نیهست ゅتヱد 

 به همسرش کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 هستن... یتヰران دیهمسرュ حم شヱنュیا-

ゅران یاقヰت یتヘگ ヱ ن کردヱهمゅلبخند نگ ゅب 

-ゅاز آشن ュشبختヱنییخヱت... 

ュهゅداد م ヱابشヱلبخند ج ゅیبュ... 

 کرد ヱ گヘت زیبه م یاشゅره ا نیسヱر

-ゅرمヘی...خنینیبش نییبヤند یヱم ゅنیسر پ.. 

 ...ュیحرکت کرد زیبه سمت م همه



ゅران یاقヰزیسر م یت ヤرش گゅکن ヱپسرا... ی ゅتヱد دバب ヱ نヱج 

 ...نیヱ کゅم ゅکヱیヱ د ゅریヱ سゅم ゅریجヱن ヱ سゅت ینشسته بヱدن ヱ سمت اヱنゅ گヤ نیヱ مヱ ゅヰ مゅه نیヱ سヱر یمゅ من ヱ دل سمت

ゅران یاقヰدا یت ヱسر م یی ヱد ュنشستن... زیه 

 بゅا اヱمد ヱ سゅヘرشゅرヱ گرفت ヱ رفت... گゅرسヱن

...ازش خヱشュ اヱمده زدیجヱن حرف م یبヱد ヱ راحت ヱ بゅ لبخند بゅ گヤ ختهیر ی...ترس دلュیمشغヱل حرف زدن شد یکم
 طヱر... نیهュ هم یتヰران یبヱد...اقゅ یمヰربヱن یヤیبヱد...زن خ

ュاسヱر حヱس ヱ ゅヰد که ه نیبه مヱب ュم گهیهمد یه ヱیرゅدنییپ... 

 ...خヱردنیヱ حرص م کردنیدعヱا م گهیارュヱ بゅ همد یヤیهュ طبق مバمヱل خ ゅکヱیヱ د ییدا

 ارュヱ بヱدن... نیヱ کゅم نیمゅه یدل

ゅم بヰزه فゅمدن غذا تヱیاュن یا د ュاسヱح ヱ دهゅر من افتゅفل فشゅکه ستیدل ق ュردن کنヱع به خヱشر ベヱذ ゅب ュاستヱی...خゅد ヤیگ 
 ارュヱ شرヱع کردュ خヱردن غذا... یヤیجヱن افتゅدヱ ュ خ

 راحت شرヱع کردュ غذا خヱردن... ゅلیرヱ کنゅر گذاشتヱ ュ بゅ خ یسی...رヱدرヱاخヱرュیم یدارュ بゅ مسخرگ یヤیخ دュید

ゅه یدست بゅنگ ヱ ュردヱا اゅب ヱرد سرمヱخ ュヱヤヰدست که دل یکه به پ ゆحゅن  یبه صヱتک ヱسرم ゆجバت ゅب ヱ ュد کردヱب
...ュداد 

 به غذاュ کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 匣...کゅتزュیعز ی..اヱکگه؟ید یاز من دヱست دار شتریغذاتヱ ب-
 گヱ ュヱヤ به سرفه افتゅدュ...تヱ  دیپر غذا

 ゅرینگران سゅم یجュヱヤ گرفته شد ヱ بバد از اヱن صدا یپر آب ヱانیل

 ...نヱی..بدヱ بخヱر ا؟یخヱب-

ュヱار ...ュردヱپ خヱヤر چند قヱبه ز ヱ ュاز دستش گرفت 

 گヘتュ یارヱم یヱ بゅ صدا دュیخجゅلت کش هیچヰره بق دنیحゅلュ بヰتر شد سرمヱ بゅا ارヱدヱ ュ بゅ د یヱقت

 ...خヱاュیمバذرت م-

ゅران یاقヰت یتヘگ ヱ لبخند زد 

 کنه؟ی...گヱヤت درد نم؟یبゅبゅجゅن؟...خヱب یخヱایچرا مバذرت م-

 سرمヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュ عیسر

-...ュبヱخ ゆヱنه..نه...خ 

 لبخندش ادامه داد ヱ گヘت به

 خدارヱشکر....-

ュکه صدا من ュادامه بد ヱغذام ュاستヱخ ヱ ュدل یلبخند زد ュヱشن یار ヱیرュد 

-ヱب...دی...ببخشنیسヱ؟یخ 

ヱسرم ...ュهش کردゅلبخند نگ ゅب ヱ ュردヱا اゅب 



ュヱب ارヱک ュنه اヱت دیبه شヘگ ヱ 

 ...ستیخبرا ن نی...از فردا شゆ اکنュیامشゆ بゅهゅت کゅت نم هی-

ュبق یغره ا چش ヱ ュاسش رفتヱهی ...ュردヱخ ヱغذام 

 رヱ جمع کردن... زیهمه تمュヱ شد چند نヘر اヱمدن ヱ م یغذا یヱقت

سゅلن بゅز شد ヱ چند نヘر  یاز قسمت هゅ یکیヱ ヱقت اヱردن دسر شده بヱد...در  زیکه جمع کردن م قهیاز چند دق بバد
 ختیر یرنگ یرنگ یヱ برگ هゅ دیترک یزیچ هیسرمヱن  یبゅا کدفバهیبゅدکنک به دست ヱارد شدن ヱ بバد از اヱن 

 رヱمヱن...

ゅع کرد بヱیخنده شرュ ندن براヱلد خヱاهنگ ت ヱ پسرا... یدست زدن 

 رヱشن اヱمد که از جゅ بヤند شدヱ ュ دنبゅلشヱن رفتュ... یرヱش بヱد بゅ فشヘشه هゅ کیچرخدار که ک زیم هیدヱنヘر از اヱن  بバد

 رفتゅ ...ュریヱ سゅت ゅریرヱ بヤند کردヱ ュ به سمت سゅم کیک

 مربヱطش رヱ کنゅرش... لیرヱ جヱヤشヱن گذاشتヱ ヱ ュسゅ کیک

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 تヱلدتヱن مبゅرک...-

 نشستヱ ュ گヘتュ نゅیجヱابュ رヱ دادن...کنゅر دل ییدヱ بゅ خヱشرヱ هر

 ...نیشمع هゅرヱ فヱت کن گهیبゅ همد نشヱنیب نیتヱلد تヱ هュ هستゅ...برヱ بش-

 بヱد از جゅش بヤند شد ヱ گヘت دهیمنヱ شن یکه صدا نیسヱر

 رヱ ببرن ヱ بヱヘتن؟... کیهュ فرداست...چطヱره امشゆ بゅ هュ ک نゅیبچه هゅ تヱلد دل-

 از جゅش بヤند شد ヱ گヘت عیسر ゅریسゅت

 ...نیمゅهゅ بش نیب ゅیاره...ب-

 ارュヱ بヤند شد ヱ به سمت اヱنゅ رفت... نゅیدل

 نسست اヱنجゅ... یگذاشت ヱ دل ゅریخヱدشヱ ヱ سゅت نیرヱ ب یصندل هی ゅریسゅم

 شمع هゅرヱ رヱشن کرد ヱ رفت کنゅر... گゅرسヱن

ヱمゅتن... دستヘگ ヱس رヱکバرش مゅبه شم ュع کردヱشر ヱ ュردヱا اゅب 

 ...کیک یمゅ بゅز کردن ヱ شرヱع کردن فヱت کردن شمع هゅ کیچشゅشヱن رヱ بستن ヱ بゅ شمゅره  شヱنییゅسه ت هر

خゅص که ابداع  تュیر هیدست زدن بュ  ゅیدヱ سه من شرヱع کرد کیヱ بゅ  دیکردュ که منظヱرمヱ فヰم ییبه دا یا اشゅره
 ヱ شرヱع کرد... دیهュ مヱضヱع رヱ فヰم نیخヱدمヱن بヱد...مゅه

 بヤند شد ヱ گヘت ゅریتمュヱ شد سゅت ی...ヱقتکردنیبゅ خنده به دست زدنمヱن نگゅه م همه

 بزنه بゅ من طرفه.... کیک نیدست به ا یهرک-

 بゅ صヱرت جمع شده گヘت نیسヱر

-バقヱاز م...ゅبゅب ヱا یبر ヱت ヱمゅیکه پゅفکر ا نج ヱت ュیگذاشتュر نヱرمش د یچطヱشه... ریبخ ュヱتم 

 بヱدュ از جゅ بヤند شد ヱ گヘت که امشゆ اصا بゅهゅش حرف نزده ゅکヱید



-...ュヘسゅن متヱکه...برات ゅバاقヱ 

 ...ュیبゅ تバجゆ نگゅهش کرد همه

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین ヱヰی

 ن؟یکن یرヱ هゅپヱل کیک نیخヱایمثه شゅخ شمشゅد بバد م سゅدهیヱا نجゅیبزدگتر ا هی نیکشیخجゅلت نم-

 پゅشد ヱ گヘت ترکهیکه مュヱヤバ بヱد داره م ییدا

-ゅران یمن که به جز اقヰیت ヤگ ヱن بزرگتر یヱیبینم یجュن... 

 زد ヱ گヘت یپヱزخند ゅکヱید

 خゅنヱمュ هستュ... یヱ گヤ دیخゅنュヱ...البته من چゅکر عمヱ حم ییدا یبزن نکیبヰتره ع-

 آゆ قند بدュ؟( ゅکヱید طرفدارای)飭جヱن زد که منュ دلュ ضバف رفت یچشمک ژذاヱ ゆاسه گヤ هی

ヤن داد... یگヱتک ヱخنده سرش ゅن بヱج 

 گヘت نهیدست به س ییدا

 ヱاسه خヱدمه.. کی..اヱل ヱ اخرش اヱن ککنュیاصن من چرا دارュ بゅهゅت بحث م-

 از جゅش بヤند شد ヱ دستشヱ اヱرد بゅا ヱ گヘت نیمゅه ندفバهیا

 ...دیدヱسسستゅن...صبرررر کن-

 ...ュیگヘت همه خヘه شد یکتゅب نیهمچ

 گヘت تیاヱرد ヱ بゅ جد نییدستشヱ پヤ ゅکسیر یヤیخ

 ؟ دیヱゅریب مゅنیا دیخヱاهینم ゅیا-

 ...سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘتュیکردیبゅ تバجゆ نگゅه م نیبه مゅه ندفバهیا

 ...بدヱن اヱن خゅمه که رヱشヱ پヱشヱنده خヱشگل ヱ خヱشمزه هست؟...نینیرヱ بب کیک نیا-

 که گヘت نینگゅ به مゅه هی ュیکرد کینگゅه به ک هی همه

-ゅرع ヱبت رゅحج ュاهرヱکن... تیپس خ 

ゅیحرفش همه زد نیا بュ م ریزゅنیخنده...فقط ک ヤگ ヱ ゅヰم ヱی ゅاق ヱ نヱران یجヰدن...بق یتヱا هینشسته بヱدهیゅد سヱیبュ... 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ضバف کردュ! گهید ュیبخヱر نیゅیآゆ شد...ب کیک-

ゅران یاقヰره ا یتゅت یاشヘگ ヱ ن کردヱرسゅبه گ 

 ...نیゅریبرامヱن ب نیبرش بزن نヱیا نیلطف کن-

 رヱ برد... کیسرشヱ تکヱن داد ヱ ک ゅرヱی

ゅهゅنشست م ュیهュ ...ュع کردヱمن شر ヱ 

ヱمゅب دستヱک ュبه ه ベヱذ ゅیبュد ュتヘگ ヱ 

 ...ゅدیب نیبه بخش خヱشگل کゅدヱهゅاا...رد کن ュیرسیم-



 گヘت نیکゅم

 ؟یریکゅدヱ هゅرヱ بگ یخヱایمگه تヱ م-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 بゅز کردن کゅدヱ خヱدش از گرفتن کゅدヱ بゅحゅل تره... جゅنیه نیبゅاخره هم-

ゅچ ب ヱ ن دادヱتک ヱت... یزیخنده سرشヘنگ 

 گرفته بヱدュ رヱ در اヱردヱ ュ جヱヤشヱن گذاشتゅ ...ュریヱ سゅت ゅریکه ヱاسه سゅم ییکゅدヱهュヘ ゅیک ینヘر خヱدュ از تヱ نیاヱل

ゅتヱن... ییدヱشゅهヱدゅز کردن کゅع کردن بヱشر ヱ تشکر کردن 

ゅشین ب ...ュن کردヱهشゅز نگゅب 

 دستبند ذベヱ زده گヘت دنیبゅز کرد ヱ بゅ د ゅریسゅت اヱل

 بخرュ؟ یزیچ نیهمچ هیهヘته برュ  نیا خヱاستュیم شهی...بヱゅرت میヱااا-

ゅخ بゅیش ュتヘگ 

 ...خヱنュیبرادر...من ذهنゅ رヱ م یفکر کرد یچ-

ヤت یگヘلبخند گ ゅن بヱج 

 ...زュیدستت درد نکنه عز-

 قゅبヤشヱن رヱ نداره... کنュیخヱاهش م-

ヱ  دュیجヱヤتر کش یاز برベ نگゅهش به شدت ذベヱ کردヱ ュ خヱدمヱ کمهュ کゅدヱشヱ بゅز کرد ヱ چشゅش برベ زد... ゅریسゅم
...ュهش کردゅنگ 

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅلبخند نگ 

 قشنگه... یヤیدستت درد نکنه...خ-

 بغ کرده گヘت ゅغریسゅت

 卩یدینخر نゅیمن از ا یبرا یبرا چ-
ュヱر ارヱیج ヤیکه گ ュزد ゆمه لヰヘن نヱشゅبゅب ヱ نヱج 

 ヱاست... خرهیببند بヱゅ...زنت م-

ゅم تヰف ヱین دیحرفمヱز کرد ترس نیهمچ ششゅیبュره... دヱلبش جر بخ 

 دنیشده همヱن مヱقع سゅعت خヱدشヱ بゅز کرد ヱ مゅل من رヱ به دستش بست...بゅ د کسیهمヱن طヱر بゅ لبخند ف ゅریسゅم
ヱعت تゅق یس ュبヤیدستش قヤی ヱیヤن ی ヱ یرفتヱشم ...ュز کردゅن اراده بヱبد 

ュزゅب ヤیگ ゅآق ヱ نヱران یجヰیت ...ュداد ヱن رヱابشヱج ュتشکر کردن که من 

 ...دیرس یدل یکゅدヱهゅشヱن رヱ دادن تゅ به کゅدヱ یکی یکیهゅ  بچه

ل هュ به شک یبسته مربバ هیداد ゅ  ヱریبヱد رヱ به سゅت هیهد یجヱر بسته بند هیبヱد ヱ خヱدش  کیش یヤیکرヱات که خ کヱゅر
 ...دهیخر یچ ゅریヱاسه سゅم دヱنستュی...من هュ نمゅریسゅم

 گヘت یمثل قبل بゅز کرد ヱ بゅ خヱشحゅل ششヱیヱ طرحش ن یشمیکرヱات ابر دنیبゅز کرد ヱ بゅ د ゅریسゅت اヱل



 قشنگه... یヤیخ-

 ヱ گヘت دیهュ سرخ شده ارュヱ خند یدل

 قゅبل نداره...-

 ヘتュگ یبヱد...ارュヱ به دل یگヱگヱل یヤیرヱ نヱشته بヱدن رヱش...خ ゅریپاک که اسュ سゅم هیهュ کゅدヱشヱ بゅز کرد... ゅریسゅم

 ؟یヱاسه منュ بخر نゅیاز ا یریمیبکنュ...م ヤتیشヱهر زل لیفゅمخゅک بر سر -

 گヘت کردینگゅه م هیبゅز بヱد ヱ به بق ششیطヱر که ن همヱن

 چقد چヱنه زدュ تゅ زヱد امゅده اش کنه... یدヱنینم نیببند فکヱ ヱاسه هم-

 دادュ... هیتک ュیبه صندل نهیکردヱ ュ دست به س یشیا

 ...ュیرفتن کرد...عزュ کیاز تمュヱ شد کゅدヱهヱ ゅ خヱردن ک بバد

ヱヤا یجヱ رانヱدیرستゅیسュ ヤبه گ ヱر ヱی ュتヘن گヱج 

...ヱگرنه حتمゅ دعヱتتヱن نیشمゅ مヰمヱن بچه هゅ هست ュیدヱنستیچند رヱز مゅ نم نیخヱنه مゅ...ا نیゅریب فیفردا تشر-
 ...ュیکردیم

ヤت یگヘلبخند گ ゅن بヱج 

 نداشت یتゅ فردا کゅر دیحم نکهیخゅطر اچند رヱز هュ به  نیتヰران...ا ュیگردی...مゅ فردا صبح برمزュیقربヱنت برュ عز-
 ...ュینیبیرヱ م گهیدヱبゅره همد یبه زヱد شゅای...انュیبچه هゅ رヱ ببب شتریتゅ ب ュیزヱد اヱمد

ヱم سرمヰヘن ゅب ヱ ュندヱرゅیخ ...ュهش کردゅهینگバسمت دل هیبه قض یپ کدف ュد شد...برگشتゅگش ュゅچش ヱ ュد که ش یبردヱده ب
 هュ نبستمش... نیتヱ مゅش ュیゅیکه ب یتゅ ته بゅز کردヱ ュ تゅ مヱقバ شمヱی...نگرفتیلبشヱ گゅز م یرنگ لبヱ ヱ ه

ゅینشست تュ ج ュع کردヱداد کردن غیشر ヱ 

 ヱ هヱراااا... غیعرヱسسس شدددد...دست ヱ ج یヱاااا-

 دهنュ گذاشت ヱ گヘت یدستشヱ دヱر شヱنه اュ انداخت ヱ کشヱندュ جヱヤ...بゅ تバجゆ نگゅهش کردュ که دستشヱ رヱ نیسヱر

 دل برادر؟ زیعز یسکヱت کن یکم یتヱنیم-

ヱسرم ...ュهش کردゅره نگゅبヱد ヱ ュن دادヱتک 

 کرد ヱ گヘت یهヱم

 ...تヱ هュ لطف کن ببند اヱن فکヱ...دارュیخゆ...پس من ارュヱ دستمヱ بر م ヤهیخ-

ゅنیاطم بゅن ...ュن دادヱتک ヱسرم 

ゅس راحت تヘبرداشت ن ヱیکش یدستشュد ...ュف نشستゅص ヱ 

ュاستヱره چ خゅبヱر یزیدヱکه س ュت عیسر تیبگヘگ 

 ...گهدی ببند...匣ددد-

 کرده گヘتュ بغ

 ...ذベヱ دارュ...شهیخゆ دلュ داره عرヱس م-

 به پشت کرد ヱ گヘت یا اشゅره



 ...پس فバا تヱ همヱن سکヱتت بمヱن...ستین ゅیدن نیتヱدش تヱ ا یاگر دقت کن-

ゅیحرفش همه برگشت نیا بュ د یسمت دل ゅب ヱیزد دنشیュ خنده... ریز 

 ...کردیبゅز م ششヱیヱ ن شدیقرمز م یヱ ه ゅبヱنیشده بヱد به خ رهیخ

ゅیصدا ب  ゅیخنده مヱヰ پر ゅن کرد... دیاز جヱهمゅنگ ゆجバت ゅب ヱ 

ゅب ュتヘخنده گ 

 ؟یکجゅ بヱد قゅی...اان دقیدل یبپゅ غرベ نش-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 ...تیترب یب-

 بゅز کردヱ ュ ابرヱهゅمヱ بゅا انداختュ.. شمヱین

ゅیبرس تュ نه دヱینزد یحرف گهیخュ... 

 ゅدیبشن ヱ دヱبゅره اسゅنسヱر ب ゅدهیتゅ پ ュیسゅدیبゅا...مゅهヱ ュا رفتیبヱدن ヱ اسゅنسヱر داشت م دهیپسرا هュ رس ュیدیرس یヱقت
ゅنییپ... 

 ...ュیヱ ヱلヱ شد ュیبه سمت تختゅنヱن رفت یهمه مثه زامب ュیدیرس یヱقت

******** 

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 نه... ゅی دنیحゅا خゅنュヱ اجゅزه م-

ゅヰم ゅپ ヱد سرشヱه نییکه سرخ شده ب ヱ گره کرد... یانداخت ュه ヱت ヱشゅدست 

ュヱیخند ارュد ュتヘگ ヱ 

 ...مゅیعرヱس خゅنュヱ...منتظر-

ヱن سرشヱربヰلبخند م ゅب ヱ ردヱا اゅیب ゅヘگ 

 ...نیゅریب فیتشر-

 شدュ... زヱنیزدヱ ュ از گردنش اヱ یارヱم غیج

 بヤند کردュ... یتゅکس هی یاز گرفتن شنゅره خヱنشヱن از در دانشگゅه خゅرج شدヱ ュ دستمヱ برا بバد

 ...اانュ اヱمدュ دانشگゅه چヱن مゅヰ امرヱز کاس داشت...یخゅستگゅر ュゅیداده بヱد ب ریاز صبح گ نیسヱز

 تヱش... دュیپر عیヱ سر سゅدیヱا یتゅکس هی بゅاخره

ゅش حتمゅال شده که چرا مヱن سヱیبراتュن ن ヱ؟یرュردヱゅ... 

 �گرفت برد نمヱینゅزن نیاヱمد دュ در مゅش ゅریسゅت صبح
فردا اヱل  گهیشدュ...هヱا به شدت سرد بヱد...د رهیخ رヱنی..صヱرتمヱ جمع کردヱ ュ به بشی...ایین کجゅمن اا بدヱن

ن دست ヱاسشヱ شتریزدヱ ュ بゅ شدت ب دادنیبراュ دست تکヱن م نیمゅش یکه داشتن تヱ ییبه بچه هゅ یزمستヱن بヱد...لبخند
 ...ヱمدیازشヱن خヱشュ م یヤیداشتن ヱ خ ییبゅا یجヱر بچه هゅ رヱابط عمヱم نیتکヱن دادュ...ا

 مثه ببر گرسنه حمヤه کرد سمتヱ ュ شمゅره رヱ گرفت... نیخヱنه سヱر دュیرس یヱقت



 زدヱ ュ گヘتュ هیتک ヱاریبه د نهیبه س دست

-ゅر هی دیاان نبゅ؟یبکن یک 

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت گنگ

-ゅریچ دیبゅ؟ کュکن 

ュヱب ارヱیبه سرش کュد ュتヘگ ヱ 

 تشششکررررر...-

ヱشゅدست  ヱ ندヱچسب ュظ هیبه هバیتュ ه کرد...اゅتヱیشیک ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ...ゅرایهゅرヱ در ن یکره ا یادا-

ヱت سرشヘگ ヱ ردندゅخ 

 ...یمゅ بش ゅلیخیبゅر ببرمت کره ب هیبゅشه  ゅدュی-

ゅپر ب ベヱیذュد ュتヘگ ヱ سمتش 

 ...جヱن من؟..تヱرヱヱヱヱخداااا...؟یبریم-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ヱقヱヤ...کجゅ ببرمت...چسゆ د نュیبرヱ اヱنヱر ب-

ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 کررررره...-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ュیبپヱش بر-

ゅت بヘکه گ ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ...گهید ュیبر ゅیب-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュا بردゅب 

 خداشゅヘت بده...-

 بゅز کرد ヱ گヘت ゅیمثه رヱان ششヱین

 من... زیخヱاهر عز یبヱد vip یکه تヱ تヱ دادی...اگه مگهید دهید نم-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュا بردゅب 

 بده من...-

 عقゆ رفت ヱ گヘت یکم

 ヱ؟یچ-

 دستش کردヱ ュ گヘتュ یبه کゅغد تヱ یا اشゅره

-...ヱره رゅشم 



 عقヱ ゆ گヘت دیپر عیسر

 (نی+ انشت نی...)سヱیمن نیشتی..تヱ سヱ؟یا ヱヱنهیگヘته تヱ د یک-

ヱمゅلب ...ュحرکت کرد ベゅبه سمت ات ヱ ュن دادヱتک ヱسرم...ュنخند ゅت ュندヱچسب ュبه ه 

ゅاب یدل دنید بヱف دهیکه خヱد پヱیکش یبュد د...ュه کردゅعت نگゅبه س ヱقت ب گهیヱد... داریヱشدن ب 

 ヱ گヘتュ سゅدュیسرش ヱا یبゅا

-ヱヱヱیه ヤヤヤヤヤیدل... 

ヤند تر ب یجュヱヤ نگゅه کردヱ ュ کم یتکヱن هュ نخヱرد...بゅ تバجゆ به خرس قطب هی ینشد...بヤکه حت داریداد من...نه تنゅヰ ب از
ュتヘگ 

 ...یداداششش هヱヱヱヱヱヱ یدل-

 کرد ヱ بゅز خヘه شد... یهヱم ندفバهیا

 ...ینجヱریا شهینم گهید نه

ゅیپر عیحرکت سر هی بュد ヱیر ゅپ ヱ اゅب ュع کردヱشر ヱ دنیپر نییتختش... 

ゅب ゅن هヱپنجم یتک ヱ رゅヰند  یچヤش بゅکرد...از ج ュゅد نگヱآل ゆاヱخ ヱ شد 

 اヱمدヱ ュ گヘتュ نییتخت پゅ از

 ؟یدیهمه داد زدュ نヰヘم نی...ادュیند ゅیدن یداغヱن تر از تヱ تヱ یバنی-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 ...یزدیم غیج ی...پس تヱ داشتゅدیپشه م زیヱ زیヱ یتヱ خヱابュ صدا دュیاعع...د-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱسف تکゅت ゅب 

 زدュ... یکヱاانس ヱندیزヱج رヱ به هュ پ هیپゅشヱ...پゅشヱ که امرヱز -

ゅه یگنگ ب ゅکرد که ب ュゅنینگゅج ュتヘگ 

 دヱمゅد بشششه... خヱادیداداشュ م-

 زد ヱ از جゅش بヤند شد...بゅ ذベヱ به سمتュ اヱمد ヱ گヘت یارヱم غیج

 ه؟ییی...دختره که؟یک-

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 ...یاگه گヘتتتت-

ヱرتشヱت صヘگ ヱ جمع کرد 

 ...هی...بنゅل کگهید ゅریدر ن یبゅبゅ مسخره بゅز-

ゅب ュتヘده گゅچه افتヱل ヱ ゆل 

 مゅヰاا...-

 زد ヱ گヘت یبヤند غیج ندفバهیا

 ...ゅاااانیچقد به هュ م یヱاااا-



ゅه غشیج یصدا بゅم ヱ ز شدゅقع در بヱن مヱچپ شد...هم ュゅدا نیکه چش ヱر ییヱس ヱدنیپر نی ...ベゅات ヱت 

ュبرگشت ュتヘگ ヱ نヱسمتش 

 خヘه کن در خدمت شمゅس.. غیج نی...سヱنینترس زیچ چیاز ه-

 ...رヱنیسرشヱن رヱ بゅ تゅسف تکヱن دادن ヱ رفتن ب شヱنییسه تゅ هر

ュیسمت دل برگشت ュتヘرت جمع شده گヱص ゅب ヱ 

 خヱرن؟یادبنヱ...ゅاس مゅ تゅسف م یب نゅینچ نچ...چقدر ا-

ゅتヱت ییدヘظت گヤغ ゅیبュ 

 匚هــــــــــــــــه -
 اヱمد تヱ ヱ گヘت ییمヱقع در بゅز شد ヱ دا همヱن

 ن؟یکنیم ینطヱریا رهیگیヱ درد...گヱヤتヱن درد نم هه-

 که پヱکر نگゅمヱن کرد ヱ گヘت ュیسرمヱن رヱ به عامت نه تکヱن داد هردヱمヱن

-ュنヰبه ج ゆخ匣 
ヱانت  هی ュیسمتヱن که دヱتゅ پゅ داشت دی...پریییخشششششュ دااا ヱヰیکه  ュیبゅا انداخت یشヱنه ا یゅلیخیبゅ ب مヱنییدヱتゅ دヱبゅره

 فرار کردن... ュیヱ شرヱع کرد ュیهュ قرض کرد گهید

 بヤند شد... یدل یگヱش یرヱ مبل که همヱن مヱقع صدا ュیافتゅد ییヱ هر سه تゅ دیدست از دنبゅل کردنمヱن کش بゅاخره

 ヱ گヘتュ ییرفتن سمت اتベゅ...برگشتュ سمت دا ヱرتمهیاسゆ شرヱع کرد  مثه

 کنュ؟یکه من فکر م یکنیفکر م یتヱ هュ به همヱن-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 بヱد... ゅریسゅت زنهیبヱゅ چراパ م گهی...اره د؟یگیرفتنش رヱ م رتمهヱی-

ュب من ヱ ュن دادヱتک ヱلیخیسرمゅ هیبه مبل تک ...ュゅخنゅن ゅر رفتن بヱ ュع کردヱشر ヱ ュزد 

 گヘت یبヤند مهین یبه سゅعت کرد...بゅ صدا یاز جゅش بヤند شد ヱ نگゅه ییدا

 شد... رتی...بجنゆ بゅبゅ دنیمゅاااه-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ ییبヱد...ابرヱ 00گذرا به سゅعت کردュ... ینگゅه

 بره؟ خヱادیمگه کجゅ م-

 ヱسط بحثمヱن ヱ گヘت دیپر کیش یヤیخ نیمゅه خヱد

 خヱنュ... ۱سゅعت  ゅدیکゅراش رヱ انجュゅ بدュ...به احتنゅل ز دی...بュゅیجヤسه دار هیامرヱز -

ゅطنتیش ب ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب ヱمゅهヱابر 

 خゅنュヱ مヰندسس... یاヱک-

ュد از خدافظ دیخند اردバب ヱ ن داد...به سمت در رفتヱتک ヱسرش ヱنیزد ب یヱر... 

 ヱ گヘت رヱنیب دیپر یجュゅ بヤند شدヱ ュ به سمت راهرヱ رفتュ که همヱن مکقع در اتゅقمヱن بゅز شد ヱ دل از

 ...نیسヱヱヱ یヱاااهゅاا-



ゅب ヱکه ا ュش کردゅنیترس نگヱت زヘگ ヱ شد ュدست 

 شددد؟ یییچ یدید یییヱااا-

ゆا ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 رفته آゆ بخヱره افتゅده تヱ حヱض؟ ゅریسゅت-

 جヱر زل زدュ تヱ چشمش... نینگュゅ کرد که منュ خヘه شدヱ ュ هم پヱکر

ヱرفت... دیکش دستم ベゅبه سمت ات ヱ 

ヱیر ヱヤج ヱ کرد ュلヱ ت یتختヘگ ヱ شد ヱلヱ ュゅپ 

 استرس دارュ... یヱاسه تヱلدمه...ヱل ゅدی...به احتمゅل زرヱنیبゅهゅش برュ ب دیگヘت امشゆ بゅ ゅریسゅت-

 گヘتゅ ュلیخیب

 ...یبバد دست ヱ پゅ در آヱرد یتヱ اヱل استرس بヱد-

ヱشゅت دستヘگ ヱ کرد ゆقا ュه ヱت 

 بپヱشュ؟... یچ-

 از جゅش بヤند شد ヱ صヱرتمヱ قゆゅ گرفت ヱ مثه خر شرک زل زد بヱヰ ...ュヰیبگュ که  یزیکردヱ ュ خヱاستュ ج یهヱم

 نگゅش کردヱ ュ گヘتュ مشکヱک

 ...یخヱایم یبنゅل چ عیند سرزヱد ت-

ヱرتمヱنه تر صゅمヱヤمظ ゅب ヱ ل کردヱت نیヘلحن ممکن گ 

 勦بپヱヱヱشュ یدیات هسسست...اヱنヱ م یاヱن مゅنتヱ گヱگヱل-
 匣نچ-
-ヱنیس ...ュنمممヱج匍 
 �ررررینه خ-
-ヱجیعج نیس ュدلمم匏 
 (飭匣 ای کره نه)�ヱیآن-

 ؟یگیدرست م یمطمバن-

ヱنمヱش ュتヘخنده گ ゅب ヱ ュا انداختゅب 

 ...گュیم نュیبیم یبゅبゅ...هرچ دヱنュیچم-

ゅد ت ヱین دیخندمヱت ششヘگ ヱ ز کردゅب 

 گه؟یبپヱشュ د-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱسف تکゅت ゅب 

 ندارュ... شتریب یدل هیکه  فییی....حفیییح-

 کردن... یجمات خر کننده گヘتن ヱ چゅپヱヤس سゅدیشد ヱ ヱا زヱنیکヱآا از گردنュ آヱ مثه



 جュゅ بヤند شدヱ ュ به سمت کمد رفتュ... از

ヱمヱنتゅم ヱیاز ت ...ュش گرفتヱヤج ヱ ュردヱرش در اヱゅک 

 .شده بヱد... یسنگ دヱز یبヱد راه هゆ ゅیکه ج ییمゅنتヱ تゅ جゅ نییکه از پゅ یشمیابر یسه ربع مشک نیمゅنتヱ آست هی

 نゅنゅس بヱد... یبراベ کゅر شده بヱد ヱ خاصه حسゅب یکمر تヱر دヱز یمゅنتヱ هュ تゅ گヱر پشت

ュヱار ュتヘگ ヱ دستش ュداد 

 ...کنュینخش م هینخ ازش کュ بشه هュ خヱدتヱ هュ اヱن سゅتヱر رヱ شب هی-

ゅت بヘگ ヱ گرفت ュاز دست ベヱذ 

 بپヱشュ؟ هیبゅ اヱن شヱヤار سندبゅد-

 فکر کردヱ ュ گヘتュ یکم

 شه؟یسردت نم-

 کرد ヱ گヘت ینچ

 匐 نهیヱ خヱشگュヤ کن نیبکش-
ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...ゅدیهゅش ب یرヱ هュ سرت کن که به سنگ دヱز هییゅل طاپس اヱن ش-

 تخت انداخت ヱ به سمت حمュゅ رفت ヱ گヘت یتند سرشヱ تکヱن داد ヱ ارュヱ مゅنتヱ رヱ رヱ تند

 دنبゅلゅ ...ュدیم 1سゅعت -

 اヱل صبحヱنتヱ بخヱر بバد برヱ حمゅ ...ュヱیخゆ ب-

 کرد ヱ گヘت ینچ

 اヱمد نتヱنستュ برュ حمュヱ...حمゅاااヱ ュاجゆ تر اسسست... شیپ یکゅر هی یدید ヱヰینヰヰه...-

ヱب سرم ュرفت ヱ ュن دادヱنیتکヱر... 

 رفتヱ ュ در زدュ...بゅ شک گヘت نیسمت اتベゅ سヱر به

-ゅرمヘدییب... 

 شد... زヱنیلヱ ゆ لヱچه اュ آヱ کردیجمع م اشヱیکه داشت ヱسゅ دنشیکردヱ ュ رفتュ تヱ...بゅ د درヱبゅز

ゅت بヘگ ヱ کرد ュゅنگ ゆجバت 

- ゅسヱمゅاان در زدن ヱ؟یت 

ゅن ق بヱفهیهمゅ ...ュن دادヱتک ヱسرم 

ヱشゅت لبヘگ ヱ جمع کرد ュه ヱت 

 ...ュیدیرヱ هュ د نیヱ در زدن سュ ヱیجヤل الخゅلق...نمرد-

 ヱ گヘتヱ ュاریزدュ به د هیتک نهیبه س دست

 ؟یبر یخヱایم-



ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...نجゅیهュ تنゅヰن...بバدュ بچه هゅ مバذبن ا نゅیکゅر دارュ تヰران...مゅمゅن ا یヤیخ-

 کردヱ ュ گヘتュ رヱنیبه ب یا اشゅره

 ..匣مバذبن؟...برヱ عゅاامヱ نゅی...ا؟یییک-
 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند

ゅپیآخر که ز ت ...ュهش کردゅببنده نگ ヱکشゅس 

 رヱ بست ヱ برگشت سمتヱ ュ گヘت پیز

 خゅنュヱ... نیسヱ یکنینگゅ م ینجヱریچرا ا-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュندヱچسب ュبه ه 

 !یا یبゅشه چه شکゅ ヤدュیچند ヱقت  نی...ヱاسه اکنュیبدنمヱ شゅرژ م نیدارュ سヱر-

ヱشゅت دستヘگ ヱ ز کردゅب ュاز ه 

 بゅشه... ゅدتیبغヤمヱن هゅ  ュیپس ب-

 سمتش ヱ محکュ بغヤش کردュ... دュیپر

ュنヱت اヘگ ヱ قه کردヤح ュرヱد ヱشゅدست 

-ゅヰتن ゆش...شゅدت بヱخ ゆنیب ییمراقヱحتم ر...ヱبه پسرا خبر بده...چنر ゅک زیヱد یمشک ュیدیه ュتゅخبر بده...درس ュزゅب 
 خゆヱ بخヱن...

ュヱیخند ارュد ュتヘگ ヱ 

 ...نیچشュ مゅمゅن سヱر-

 گヘت یخヱدش جداュ کرد ヱ به چشュゅ نگゅه کرد...بゅ لحن نگران از

-ヱینب نیسュدت ب ییبا ما نヱریسر خゅیゅ... 

 کردヱ ュ گヘتュ یزیر یاخم

 قبا با سر خヱدュ اヱردュ؟...مگه یکنیم نیچرا همچ-

 ...گュیکاااا م-

ヱنهیبه س دستم ュتヘگ ヱ ュاش زد 

-ゅر یهه داداش کجゅاد ب ی...هرکیکヱدیبخゅ هی نیهمچ کینزد  ゅت ュاسش برヱ دشیفنゅ ...لد شدهヱمت ゅبره از کج 

 ヱ گヘت دیخند

-ヱرد ه نیا یتヱنگران چیم ヱ حر یا یشک ゅفقط بپ...ュتیندارヘ ن مヱگرنه داغ ヱ...شهゅیشیقدر نب... 

 گヘتュ یکヘヤت یاتゅ رヱ در اヱردヱ ュ بゅ صدا نیا یادا

 کヤه بヤند شه... هی نیبخヱاد رヱ دست سヱ ینشده کس دهییاز مゅدر زا-

 زد که چند قدュ رفتュ عقュ ...ゆیشヱنیاشゅرشヱ به م انشگت

 کنゅرュ رد شد ヱ گヘت از



-ヱا سバه ب هی نیفヤیکゅ فت کن یزیچ هیヱیبده کュ نمرد ゅیتュ... 

 ...رヱنیکردヱ ュ دنبゅلش رفتュ ب یشیا

******** 

 بヱد... ュیچゅヰر ヱ ن یکゅینزد سゅعت

داشت که به مゅنتヱ  ییطا ریزنج هیرヱ هュ پゅش کرد...دヱر مچ شヱヤار  شیヱ همヱن شヱヤار سند بゅد دیمゅنتヱرヱ پヱش یدل
 ...ヱمدیم

 رヱ زدヱ ュ گヘتュ یبه نゅرنج لیمゅ یرژ قヱヰه ا هیヱاسش کردヱ ュ  گنیم ュینヰヘمه که اصطاحゅ بヰش گر یشکیه شیآرا هی

 ضد آبه...-

ヱند شد... سرشヤب ヱ ن دادヱتک 

 از مヱهゅشヱ پشت گヱشش انداختヱ ュ گヘتュ کهیت هی

-...ュرک دل قشنگゅدلت مبヘت 

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ...یگیم کیتヱلدمヱ تبر یمه که دار01از صبح تゅحゅا بゅر -

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ..گュیم کیتヱلدت رヱ تبراز خداتュ بゅشه -

 لپمヱ مゅچ کرد ヱ گヘت عیسر

 ...یآبججج ュیمゅ چゅکر شヱمゅ هュ هست-

ヱدستم ヱنهیس یر ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュا 

 داداششش... یدار ییفدا-

ヱلشゅش ヱدش تنظ یاز رヱخ ヱ یتخت برداشتュ ...کرد 

 هゅرヱ هュ زد ヱ گヘت یمخصヱص آذر مゅه عطر

 خゆヱ شدュ؟-

 اشゅره ヱ شصتュ رヱ به هュ چسبヱندヱ ュ گヘتュ انگشت

 瓢甸پرررفکتتت-

 کرد ヱ به سمت هゅل رفت... یکヱتゅه ュیبゅز کرد ヱ تバظ ششヱین

 هュ گヘتュ یヱ هرچ ヱفتهیقرار بヱد اخر شゆ راه ب نیسヱر

-ゅآق(...کککهゅکه حسن نکن خطرنゅکه م یمنیا یخطرن ヱسیرゅنیشن )به حمده :| ؟ 

 نکرد که نکرد... گヱش

 گヘت یبヤند یヱ بゅ صدا دیداشت رヱ پヱش ییسگک طا هیکه  شヱیمشک ی...کヘش عرヱسکیکヘشجゅ  یتヱ از

 خヱنه...من رفتュ... یاهゅل یاهゅاا-

 اتベゅ گヘت یبヤند از تヱ یبゅ صدا ییدا



 ...ゅدیدرュ ببند سヱز م-

ュヱیخند ارュد ュتヘگ ヱ 

 نشه... عیرヱ بゅ چنگゅل بخヱره امゅ ضゅ ゅیبرヱ که آدュ آゆ در-

 کرد ヱ رفت... یشیا

ュمن  ゅت ュحرکت کرد ュقゅبه سمت ات ヱ ュبست ヱرگ به رگ نشه... هیدرر ュمغز ュنヱدرس بخ ュک 

 (نゅی)دل

 ...نیبゅا انداختヱ ュ نشستュ تヱ مゅش ییبヱد ابرヱ نیسヱ نیکه سヱار مゅش ゅریسゅت دنیرفتヱ ュ بゅ د نگیسمت پゅرک به

 زد ヱ گヘت یلبخند دنュیبゅ د ゅریسゅت

 شمゅ؟ دیببخش-

 ヱ گヘتュ یزدュ به صندل هیتک نهیبه س دست

 بنده خدا... هی-

 زد ヱ گヘت یچشمک

 بنده خدا عشق مゅسゅ... هی نیا-

 انداختュ... نییヱ سرمヱ پゅ دュیخند

 گヘتュ یکه بゅ فضヱل ュیاز راه رヱ رفته بヱد یکم

 ュ؟یبر ュیخヱایکجゅ م-

 گヘت کردیطヱر که بゅ دقت نگゅه به جヱヤ م همヱن

-ゅن جヱییهم  ヱریکه آهゅ ه... یداره آヤب 

ュヱار ュتヘگ ヱ ュنه اش زدヱبه ش 

-ヱرد ا نیسヱنکهیدر م ヱゅل نکن هی یحس کنجکゅバف ヱت نزده؟ یحرف نیدختر رヰب 

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

-ヱل یزیچ نیسヱ تهヘم ینگゅریسゅ رバفیت ヱریچ نیکرده سゅکرده... ک 

 زدヱ ュ گヘتュ یبکشن

 勿餅匕...مراقゆ خヱدت بゅشگهید نید هم-

ゅت بヘگ ヱ ن دادヱتک ヱترس سرش 

 خゅنヱمュ ..ュیدヱر بزن ュیریم ュیدار-

ゅخند ب ベヱیذュد ュتヘگ ヱ 

 ..اصن ヱضع بدنュ تゅزه متゅバدل شد...ششیاخ-

ュنヱن داد... دیخند اヱسف تکゅت ゅب ヱسرش ヱ 

 ...ュیداパ بر بدن زد یرکゅکゅئヱیヱ ش ュیشヰر دヱر زد یتヱ یکم



 ヱ گヘت سゅدیپゅرک خヱشگل ヱا هیبヱد که کنゅر  ∵ یکゅینزد سゅعت

-ゅنییبپر پ... 

 شدヱ ュ گヘتゅ ュدهیپ نیمゅش از

 ュ؟یچرا اヱمد نجゅیا-

 زد ヱ گヘت یلبخند

 ...یبヰヘم دیبگュ بヰت...خヱدت بゅ یزیچ تヱنュینم نجゅیدر مヱرد ا-

ヱرک شد سرمゅارد پヱ ュه ゅب ヱ ュن دادヱیتکュ... 

 ...کردュیحرکت م ゅریسゅت دنبゅل

ヱヤا یراه سنگ هی یجヱدیゅت سヘگ ヱ 

 ...ュゅیب رュیبگ یزیچ هی...من برュ نجゅیتヱ برヱ ا-

 به دヱر ヱ اطراف انداختヱ ュ گヘتュ ینگゅه

 ره؟یکجゅ م نجゅیا-

 ...ュゅیヱ خヱشگヤه...تヱ برヱ منュ م کیکヱچ ゅچهیدر هی-

ヱبه سمت راه سنگ سرم ヱ ュن دادヱیتک ...ュحرکت کرد 

ゅد... یچراغヱشن کرده بヱر ヱر ゅنجヱرک اゅپ 

 ...دュیترس ゅچهیمطヤق در یکیتゅر دنی...بゅ ددュیکه رس یتゅ جゅده سنگ به

ュاستヱکه  خ ュهیبرگردバد کدف ゅب ヱ شن شدヱر ゅر هヱدنیهمه ن ヱر ヱدستم ュヱヤبه سمت  یمنظره ج ュچند قد ヱ ュگذاشت ュدهن
...ュحرکت کرد ゆعق 

ゅبرگヤد... یگل رز همه  یگヱپر کرده ب ヱر ゅنجヱب زیم هیاヱیچ  ゅده بゅکیک هیس ヤر در یقرمز مخمゅچهیدرست کنゅ 
ゅرهヱد...نヱیتزئن یب ヱچهیدر یرゅ ر مヱنゅدرست م رفتنیم ヱر ゆヤشکل ق ヱکردنی... 

ゅت دنید بゅریسゅ  ب یکیکه از پشت ゅنیاز درختヱر ...ュهش کردゅر نگヱゅبゅمد نヱا 

 زد ヱ جヱヤ اヱمد... یلبخند

ヱد برد... دستمヱگل درست شده ب ゅبزرگ که ب ゆヤبه سمت ق ヱ گرفت 

 فکر کنュ... تヱنستュینم یچی...در مヱرد هکردュیزده نگゅهش م بヰت

ュヱا ارヱدیゅدستم س ヱ....ل کردヱ ヱ 

 تر شد ヱ شرヱع کرد حرف زدن... قیعم لبخندش

 ی...ヱلدヱنュیرヱ م نゅی...همه ایدرست رヱ بخヱن یخヱای...میمن ندار یرヱ یزヱده...هنヱز اヱنقدر شنゅخت یヤیکه خ دヱنュیم-
 نیهمヱن شゆ اヱل که فکر کرد دی...شゅیاز ک دヱنュیبه بバد بدヱن تヱ ادامه بدュ...نم نیاز ا تヱنュیهرجヱر فکر کنュ بゅزュ نم

 دュیامرヱز که فヰم نی...تゅ هممردュیداشتュ م یشده بヱد ضیکه مر یز...از همヱن مヱقع عゅشقت شدュ...اヱن رュヱیخヱن آشゅم
 ...ュیکل زندگ یشد

ヱم دستم ヱشゅانگشت ه ヱ ردヱا اゅنیبヱ تヘگ ヱ برد ヱفر ュゅانگشت 

 بヱد...پس.. نهیگز نیکنュ...امشゆ بヰتر زتیجヱر خゆヱ سヱپرا هی خヱاستیدلュ م-



ヱدستم ヱヤج ヱ ل کردヱی ...ュدヱش بゅحرف ヱز محヱهن...ュهش کردゅنگ ゆجバت ゅزد...ب ヱزان ュゅپ 

 در اヱرد ヱ ارュヱ بゅزش کرد... یجバبه مخمヤ هی بشیج یتヱ از

ゅند...اان چ نیانگشتر پر از نگ دنید بヱز مゅب ュدهن ュヱبرヱیر ュا بردゅب ヱصداش سرم ゅشد؟...ب 

 ...؟یبゅهュゅ ازدヱاج کن یحゅضر-

ヱدستم ヱヤصدا یج...ュهش کردゅنگ ヱ ュگذاشت ュیدهن ヱت ヱبمヤم یق ュشヱیشنیگュ؟... ی...اان چدュاج کنヱش ازدゅهゅت؟...بヘگ 

 گヘتュ یヱ دست اخر بゅ نゅبヱゅر کردュیم یتند حرفゅشヱ حاج تند

 من؟...تヱ؟...هゅن؟...-

ゅب ...ヱヤداد ج ュلヱه ヱ انداخت ュر کمرヱد ヱدستش ヱ ند شدヤش بゅخنده از ج 

 اش خヱردュ... نهینتヱنستュ خヱدمヱ محکュ نگه دارヱ ュ محکュ به س شییヱヰیحرکت  از

 از جゅنبش بヱدュ... یبه صヱرتش زل زدヱ ュ منتظر حرکت ュیمستق

 زد ヱ گヘت یلبخند

 دستتヱ بده...-

 حヱاس دست راستمヱ به سمتش گرفتュ... یب

ゅا برد... بゅب ヱدش دست چپمヱخ ヱ ن دادヱتک ヱخنده سرش 

ゅل  بゅدنب ヱراشゅت کヰن بヱیمهمュکرد ゅهی...ب ヱاز ت ヱقه رヤیدست ح ヱر ヱبه رバج ヱ ردヱبه اش در اバل  نیزم یجヱ
 کرد....

ヱدستم ヱت ヱقه رヤاست حヱخ ヱ ا بردゅکنه که سر یب ュکش عیدست ヱیدستمュد... 

ゅب ゅهヱت یابرヘگ ヱ کرد ュهゅا رفته نگゅب 

 ؟یکنیم نیچرا همچ-

-ュنداد ゆاヱز جヱمن که هن� 
 زد ヱ گヘت یچشمک

 ؟یرヱبرヱت نه بگ پیخヱشت نیبه ا یتヱنیم-

 خندュ گرفت...سرمヱ تکヱن دادヱ ュگヘتュ شییپررヱ از

 بヱدュ... دهیند یداغヱن نیبه ا یخヱاستگゅر-

 گヱنه اュ گذاشت ヱ گヘت یراستشヱ رヱ دست

 ...ゅرュیهュ درش م یبزار دستت کنュ...از داغヱن-

ゅره کرد... طنتیش بゅاش ュبه لب 

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 ...یکه عمه بش تیゅزیبزنュ به سه امت نیکن تゅ همچ دستュ یجرئت دار-

 خنده... ریصدا زد ز پر

ュزゅت بヘگ ヱ چشمک زد 



 ؟یاگه بدヱن عمه شدن دستت کردュ چ-

ゅب ュتヘس گヘد به نゅاعتم 

 ...یبヱس مجゅن هی-

 لبュ قرار گرفت... یرヱ یا یبزنュ گرم یا گهیبゅز کرد ヱ تゅ خヱاستュ حرف د ششヱین

ゅت بゅبه س ゆجバریتゅ سیکه تند تند مヱیبュد ...ュه کردゅاشینگヱ اشیヱ همراه ュمن ヱ بسته شد ュゅشیچشم ...ュکرد 

 انگشتュ احسゅس کردュ ازش جدا شدュ.... یرヱ که تヱ یزیچ یسرد

ゅت به انگشتر بヰیب ヱیکه ت ...ュه کردゅد نگヱب ュدست 

ヱت سرمゅبه س ヱ ュا بردゅریبゅ ...ュه کردゅنگ 

ヱشゅب دستヱک ュت دیبه هヘگ ヱ 

- ュدヱل خゅرد کن بیییشدم ヱسヱدی...بゅ... 

ゅب ت ヱヤاست جヱدیخゅ ヱر ヱیدستم ュتヘگ ヱ ュلبش گذاشت 

 ...یبバد دستュ کرد ی...تヱ اヱل بヱس کردستیقبヱل ن-

ヱس دستمヱکش عیکه سر دیب ゆعق ヱیدستمュد... 

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 سرجゅشه... هیانجュゅ بدュ...پس اヱن بヱس مجゅن خヱاستュیبヱد که م یکゅر دنیبヱس-

 حرکت لبمヱ گرفت... هیجヱابュ نمヱند ヱ بゅ  منتظر

ュس منヱل بヱمشغ ヱ ュر کمرش انداختヱد ヱدنشیدستم ...ュشد 

 تヱلد عمرمヱ جشن گرفتュ... نیヱ من بヰتر ュینشست یصندل یبバد کنゅر هュ رヱ یکم

 ...ュیدیشゆ بヱد که به خヱنه رس 00 یکゅینزد سゅعت

 داد دستمヱ گヘت چヱییبゅ خنده سヱ نیبバد از پゅرک مゅش ゅریسゅت

 ...نگیヱ سامت پゅرکه تヱ پゅرک حیبگヱ عشقش صح نیبده به سヱ نヱیا-

ゅب ュتヘگ ュاخ 

 عشقشه؟...اررره؟ نیا-

ゅت بヘگ ヱ ندヱرゅخ ヱسرش ゆجバت 

 بュヰ گヘت ینطヱریخヱدش ا-

ヱمゅب نیبه زم پヱیکュد ュتヘگ ヱ 

 بکنュ... یکゅت درست ヱ حسゅب هی...برュ نییچند ヱقته کゅت خヱنュ اヱمده پゅ هیدارュ براش...-

 ...ュیヱ دستشヱ دヱر شヱنه اュ انداخت ヱ بゅ هュ به سمت آسゅنسヱر رفت دیخند

****** 

ヱ(نی)س 



 یاヱ بゅ صد دュیکه به قヤبش خヱرد از جゅ پر یرتی بゅ...عررررر...�یرヱ بزن یبک ゅدمی دلت چطヱر...�یعヱض نزنش
ュتヘند گヤب 

 رヱ کشتننن... ヱنتیکه بکヰ ینیبب ییکجゅ چゅنی...卻قمرررر ゅی-

 اヱمد سمتヱ ュ گヘت ヱرتمهیمثه اسゆ  ییبゅز شد ヱ دا نゅیا یاتベゅ مゅه در

 پرت شده تヱ آゆ کヱسه خヱردتش؟ یریگیرفته مゅه ヱلیشده؟...چゅن یچ-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

 کشت...زنشュ کشششت... ヱنヱیبک卞ヰخヱاهر من؟...عرررر هینゅمヱس فゅزت چ-

ゅرد اعضヱدارن در م...ュن محترゅانندگヱجه خヱبل تゅحرف مگر ی)ق ヱه اکسヱمی...اگه نمزننیヰヘیفقط ا گنیم یچ نیヱن 
 (飭ان یヱ دل نیمثه سヱ یヱ چゅن یکه بک نیبدヱن
ュرゅت کنヘگ ヱ نشست 

 شد؟ یچ ヱلی...حゅا چゅنیعخخخخ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ..کنهینم یبゅز ュヤیف نیخره اヱن اصن تヱ ا-

ヱشゅنیداد ب لبヱت رヘگ ゆجバت ゅب ヱ 

 سゅعته؟...فکر کردュ اヱنュ هست.. هی یگرفت سگゅیاعع...ا-

ヱبر ゅبゅییب ュتヘگ ヱ ュرش کردゅنث 

 بخヱرمゅاا... کیک خヱاستュی...مه؟یکدュヱ گヱر یدل نیبرヱ خヱاهر من برヱ...ا-

 به سゅعت کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 ...کنهیم فیک ゅریتゅزه داره؟...حتمゅ اان داره بゅ سゅت کیک یا یفرヱش ینیریشبه...اان کدュヱ ش 00سゅعت -

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 شدن... گهیعゅشق همد عیهュ چه سر نゅی...امゅیخヱدمヱن یヱل-

ゅت بヘگ ヱ ن دادヱتک ヱخنده سرش 

 ...ستی...عゅشق شدنش هュ مثه آدュ نگهید هیاヱهュヱ...دل-

 ...دュیلپ تゅپ افتゅد لゆ برچ ریتゅ نگゅهュ به تصヱ دمヱیغش خند غش

 شدュ... شیبق دنیکردヱ ュ مشغヱل د یرヱ پュヤ ヤیف

ゅیاخر ف تュヤ هی ...ュکرد ュヱتم ヱل رゅبسته دستم 

 بゅز شدن در اヱمد.. یآشپزخヱنه که صدا یجュゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ تヱ از

 گヘتュ یرヱ به دل یヱ بゅ حق به جゅنب رヱنیب دュیپر عیسر

-ヤکیع ...ュساااااا 

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین

-ヤاااات... کیعゅک ヱ 



ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ヱااا...چرا؟-

من  یヱد...منتظر بی...اヱکپュゅ؟یتヱرヱ نم گهیسゅتヱر د شیحヱاسュ رفته پ یشده عشقت؟...فکر کرد نتیتゅحゅا مゅش یاز ک-
 �...کゅااات؟یعشق بヱرز نتیبه مゅش یبرュ بバدش بدヱ بدヱ بر

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱگنگ تک 

 غヤط کرد...-

 匣یک-
 مرده ات... لیشヱهر زل-

ヱب دستشヱرتش کヱد دیبه ص ゅد ش دنیکه بゅگش ュゅقه چشمヤح ベبرヱر ヱ ید ヱن رゅن شئ درخشヱبت  یدست دل یاゅث
 مヱند...

ュヱار ...ュهش کردゅت نگヰب ゅب ヱ ュگرفت ヱدستش ヱ ュرفت ヱヤج ュヱار 

ゅکش ب ヱت دیخنده دستشヘگ ヱ 

 خرヱسゅ... یرفتュ قゅط-

 نشستュ... نیزم یヱ رヱ دュیکش یبヤند نیه

 بヱ ゅحشت کنゅرュ نشست ヱ گヘت یدل

 ...ن؟یشد سヱ یچ-

 بヤند گヘتュ یمヰبヱت نگゅهش کردヱ ュ بバد بゅ صدا هیثゅن چند

 درخヱااااااااااست دادددددددد؟-

 اヱمدن... رヱنیخヱاゆ آلヱد از راهرヱ ب نیヱ مゅه ییاヱنطرف ヱ دا دیمتر پر هیمن  غیج از

 بゅ ترس گヘت نیمヱ ゅلヱ شدن ヱ مゅه کنゅر

 ...دزد اヱمده؟...ن؟یشده سヱ یچ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 بヱده... شیامشゆ خヱاستگゅر یچヰره ا زیعنتر چ هی-

 بゅ تバجゆ گヘت ییدا

 هゅ؟ یکره مره ا نی...از ا؟یییک-

 کردヱ ュ گヘتュ یبه دل یヱ اشゅره ا دュیکش یبヤند نج

 ....نゅااااااااشششششی...از جنس دلیداخヤ یهゅش...اヱنュ داخヤ یرانیم یرانیا نینヰヰヰه...از ا-

ゅب ゅتヱنییحرف من هر دヱندن سمت دل شヱچرخ ヱن رヱن یسراش ヱヱر ュه ゅنヱه اゅند... یگヱبت مゅقه براقش ثヤح 

 جゅش بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 بپرسュ...رفتュ بخヱابュ... یزیچ تヱنュیاان تヱ شヱکュ...نم-

 تخت انداختュ... یヱارد اتベゅ شدヱ ュ خヱدمヱ رヱ عیسر



ヱپ پت ュر سرヱد ヱیچیرュد ヱت ヱرتمヱص ヱی ...ュلش جمع کردゅب 

 یバنی...رفتیم شュیヱ از پ کردیم یداشت عرヱس ی...دلننیاュ رヱ بب هیبچه هゅ گر خヱاستュیشヱک نبヱدュ...نم یتヱ راستش
 رヱنیヱ ب ュیهر ヱقت دلمヱن خヱاست قرار بزار ュیتヱنی....نمュیدヱران بゅ هュ خヱش بگذرヱن نیمثه ا ュیتヱنیヱقت نم چیه گهید
 کردュ... هیدهنュ گذاشتヱ ュ ارュヱ گر ی...دستمヱ جヱヤشュیヱ من براش کمرنگ م شهیم شیزندگ ری...اヱن درگュیبر

چヱن تحمل نداشتن  شدュیطدف هュ داشتュ داغヱن م هی...از کنهیداره ازدヱاج م یکه دل مردュیطرف داشتュ از ذベヱ م هی از
 رヱ نداشتュ ..ュیزندگ یتヱ یمثل دل یکس

ゅیصدا ب ...ュزد ゆاヱبه خ ヱدمヱخ ヱ ュکرد ュヱار ヱمゅسヘن ヱ ュک کردゅپ ヱمゅز شدن در...اشکゅب 

 به سمت تختش رفت...ارュヱ لبゅسゅش رヱ عヱض کرد ヱ  یدل

ュمن バدرگ یس ュیریکرد ゅیفکر یهュ  د ازバکه ب...ュابヱبخ ヱ ュازاد کن ヱ0ر ...ュفق شدヱعت مゅس 

******* 

 گヘتュ جゅنیヱ بゅ ه دュیبゅا کش یاュ رヱ بゅ ن ヱهیآبم ته

 شゅنست... نینکنه بゅ ا کゅرتیخدا بگュ چ یバنیهゅ... یخヱاستگゅر نیخدا قسمت کنه از ا-

ヱشゅب دستヱک ュت دیبه هヘگ ヱ 

 رヱ نگヱ...پر از مヱز بヱد... کشیخヱشگل بヱد اヱنجゅ...ک یヤیخ یヱا-

 مبل رヱ به سمتش پرت کرد ヱ گヘت یاز کヱسن هゅ یکی نیمゅه

 اヱن حヤقه رヱ.. نュی...بده بیکرد فیخヱشمزه تバر یزای...لヱ ゆ لヱچه اュ کج شد انقدر از چیدل یریزهر مゅر نگ یا-

 گذاشت ヱ نگゅهュ کرد... نیدست مゅه یارュヱ حヤقه رヱ تヱ یدل

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

دستمゅل  هیヱ  لیبیس ヱヤیک شیاتゅ بヱد...بゅ ش نیا هی...اヱل خヱدش که شبیخヱاستگゅر ゅدیب خヱاستیمゅ م سیحゅا اگه ک-
....تゅزه حヤقه کنュ دایحヤقه پ هی یرابیجヱانゅن بヱد که ヱسط آゆ س کゅنیپ یتヱ کیبゅ ک یرابیآゆ س هی زュی...بバدュ سヱپرایزدی

 ر نヱشゅبه بゅشه...هュ د

ゅنیا ب ゅهر سه ت ュゅنییحرفヱریزدن ز ش ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب ヱمゅنه هヱخنده...ش 

-ゅر یکجゅبه ا نیک ゅنگ...ゅهゅقع تقس نینکن نیشمヱیمュ دشヱنس خゅینیریش  ゆن آヱهم ゅهゅش داده...مヰب ゅکرده خدا چند ت
 ...ュیخدارヱشکر کن ュیبر دیهュ بヰمヱن برسه بゅ یرابیس

 بゅ خنده از جゅش بヤند شد ヱ گヘت نیمゅه

 هیامرヱز خゆヱ بتヱنュ خヱدمヱ نشヱن بدュ...قراره  نیشرکت...بچه هゅ دعゅ کن رュیدارュ م گهیاخ دلュ درد گرفت...من د-
 هュ کゅر کنュ... نهیزم نیا یتヱ نیبゅ کゅم تヱنュیبدュ...اگه قبヱل بشه م نیطدح خゆヱ رヱ بکشヱ ュ نشヱن کゅم

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت یدل

 ヱارュ کゅرت خゆヱ بゅشه... دیبرヱ ام-

 گذاشت ヱ گヘت هیمゅ ゅکヱیاز زن د شهیهュ طبق مバمヱل هم ییدا

 ...کنュیم یرヱ جヱヤ پゅت قربヱن ゅکヱیخヱدュ زن د یゅیخゆヱ ب یبرヱ که اگه بゅ خبرا-

ゅب ュتヘرت جمع شده گヱص 



سرュ نゅزل  یرヱ ییباهゅ دュیکه بヤバه رヱ م ینشュ...چヱن حتمゅ از همヱن شب ゅکヱیزن د نکهیرヱزانュ ا یاز دعゅهゅ یکی-
 ...ヱفتュیخヱردن م زیکه به چ شهیم

 بゅا رفته گヘت یبゅ ابرヱ ییدا

 ؟یچ ゅری...پس سゅم؟یبش ゅکヱیزن د یخヱایبヤه بヤه؟...م-

 کرده گヘتュ بغ

هゅ  ュری...در مヱرد دヱشت داشتن سゅممヱنهیم نیسヱر نیヱاسه من ع ゅکヱی...دکردュیبرヱ گمشヱ بゅبゅ...داشتュ مسخره م-
 ...یخیب

ヱمヱه رゅنیسمت م ゅدست ゅب ヱ ュیکرد ュتヘمشت شده گ 

-ゅنگگگییییتیف ュنمممヱج ヱヱهゅم働匏 
ゅقش رفت... یخنده ادا بゅبه سمت ات ヱ ردヱدر ا ヱدمヱخ 

 ...از جュゅ بヤند شدヱ ュ به سمت اتゅقュ رفتュ...نیاز رفتن مゅه بバد

ュゅسゅب لب ュرفت ヱ ュض کردヱع ヱنیرヱد ی...دلر ゅیبュت دنヘگ 

 ؟یریکجゅ م-

 کردヱ ュ گヘتュヘ ュیبه ک یا اشゅره

 ...ュゅیبخرヱ ュ ب زیخヱدکゅراュ جヱهرشヱن تمュヱ شده...کاسヱرمュ برگه هゅش پر شده...برュ چند تゅ چ-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ؟یگردیبرم یبゅشه...ک-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ...ュゅینبゅشه که زヱد م کی...اگه ترافدヱنュیچم-

 نگヘت...کヘشゅمヱ پュゅ کردヱ ュ رヱ به هردヱشヱن گヘتュ یزیچ گهیکرد ヱ د یهヱم

 رヱن؟یاز ب نیخヱاینم یزیچ-

 از جゅش پゅشد ヱ گヘت یدل

 ...匣خヱاュیم یاررره...نゅرنگ-

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 ؟یکرد ゅریکヤک...ヱ یا-

 بゅ خنده گヘت ییدادヱ ュ زبヱنمヱ در اヱردュ...دا یزد ヱ کヱسن کنゅرش رヱ پرت کرد سمتュ...جゅ خゅل یغیج

 ...کنهیم ینゅرنگ هیخヱدتヱ شب ゅدیم برヱ اان-

 ..رヱنیヱ رفتュ ب دュیخند

 ...نییتゅ برسュ پゅ نهیکردن تヱ آ یبゅز ヱヱنهید سゅدュیآسゅنسヱر شدヱ ヱ ュا ヱارد

 خヱشمュヤ شدヱ ュ راه افتゅدュ... نیمゅش سヱار



تヱ  نیخط بکش رشヱزی...匐دュیرس گヱندیم یریヱ به آن لヱازュ التحر ヘرヱشدیرا م لیجヱر ヱسゅ نیکه فقط ا یفرヱشگゅه به
 ...ゅدیامتحゅن م

 ...�گュیدارュ چرت م دヱنュیخヱدュ م خبゅا

ヱلمゅکش ش ヱヤیجュد ..ュه شدゅشگヱارد فرヱ ヱ 

 هقیヱ بバد چند دق داشتュیبرم ヱمدیخヱشュ م یヱل گشتن تヱ مغゅزه...از هرچ سゅدュیزدヱ ヱ ュا زیبه دختر پشت م یلبخند
 سر جゅش... زاشتュیم ヱゅردュیم

 ...دュیرヱ خر خヱاستュیکه م ییزایتゅ تمュゅ چ دیسゅعت طヱل کش هی حدヱد

تゅ  3تゅ پゅک کن... 01تゅ دفتر... 1تゅ کاسヱر... 3تゅ خヱدکゅر از هر رنگ... 1بヱد از من... دهیبدبخت گرخ دختره
 ...نیاヱمدヱ ュ نشستュ تヱ مゅش رヱنیحسゆゅ کردュ ب نکهی...بバد از اگهید یزایچ یヤیاتヱد...ヱ خ

ゅدنید ب ゅییقطره ه ヱکم یلبخند شستیم شهیش یکه ر ヱ ュشهیاز ش یزد ゅپ ヱنییر ヱب ゅت ュیداد ...ュحس کن ヱن رヱرゅب 

 غرゆヱ بヱد... گهیسゅعت د کیسゅعت نگゅه کردュ... به

 رヱ گرفتュ.. نیرヱ برداشتヱ ュ شمゅره مゅه یگヱش

 رヱ برداشت یاز چند تゅ بベヱ گヱش بバد

-ヱس ュنゅنیج... 

 مゅهヱ...کゅرت تمュヱ شده؟-

 صبر کرد ヱ گヘت یکم

 هنヱز کゅر دارュ.. گهیسゅعت د ュین-

 دنبゅلت؟ ュゅی..برヱنュیمن ب-

 داداچ... ュیدر جヱارت بゅش ュیشی...خヱشحゅل مゅیهュヱ...ب-

 ヱ گヘتュ دュیخند

-...ュشرکتش ヱヤت جヱاس کن سه س ヱآدرس ر 

 خゅاااا-

 زهرررر مゅاااار...-

 ...کشتュیم ゅدی...برヱ اان مشششیا-

 بکنه... تヱنهیکゅر نم چیغヤط کرددده...ه-

ゅت بヘخنده گ 

-ヱک بر سرت سゅی...حس منیخュهر ا کنヱن شヱهم ゅب ュزت حرف م دهیدارヱیآل امرュزن... 

ゅطنتیش ب ュتヘگ 

 سردت نشه؟ نیتヱ مゅش یاヱمد رュیداパ بگ یرابیبرات آゆ س-

 دュیヱ صداشヱ شن دュیجمع شدش رヱ از پشت تヘヤن هュ د صヱرت

 برヱ گمشヱ چندششش...-



-ュرفت ゆخ匣 
 ...خヱردیم ヱمدیکه م یآهنگ به بゅرヱن یکردュ...قشنگ فضゅ ゅدیرヱ قطع کردヱ ュ آهنگ رヱ ز تヘヤن

 (匈ی)اهنگ دلبخヱاه
ゅش یصدا بヱگ ュاس ュیاس اヱه مゅنگ ヱ ュیبرداشت ヱابر...ュحرکت  ییبه آدرس کرد パヱヤن محل شヱبه سمت ا ヱ ュا انداختゅب

...ュکرد 

***** 

 نیبヱد ヱ ヱاقゅバ اعصゆゅ آدمヱ ا یشヱヤغ یقرار داشت جゅ نیکه شرکت کゅم یا کهی...اヱن تقهیدق 41سゅعت شد  ュین
 ...کردنیداغヱن م کゅیتراف

 رヱ گرفتュ نیکردヱ ュ شمゅره مゅه دایپゅرک پ یزヱر جゅ به

 هن-

 شرکت پゅرک کردュ ی...کヱچه بغヤنییپゅ ゅیگمشヱ ب-

 خゅاااا-

 دادュ... رヱنیرヱ قطع کردヱ ュ نヘسمヱ ب تヘヤن

 نشست... نیبバد در بゅز شد ヱ مゅه یکم

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

- ュیبسااا ...ゆゅاعصص 

-ヤع ヱیュاات؟ کヱاح...ュسا 

-...ゆヱヱヱヱخ 

 ؟ی...قبヱل شدشد؟یچ-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ュشیمستقل مستقل م گهی...اヱنヱقت دشهیم شتریاگه قبヱل کنه حقヱقュ ب نیسヱ یبヱ...ュヰا گنی...فردا مدヱنュینم-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

-ヱاست ارزヱفق یヱیم تیمュکن... 

ヱاست ادا دستشヱخ ヱ ردヱا اゅب ヱ در ب یمشت کرد ヱرهیمنゅ 

 ...نگگگیتیفゅاا-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 瓢瓢یاヱک ی...اヱکهیاز من د نیکنیم یکゅپ-

 داد... هیتک یヱ سرشヱ به صندل دیخند

 ...ゅدیخヱشحゅل بヱدュ که تヱنسته بヱد بゅ خヱدش کنゅر ب ヱاسش

******* 

 برداشتヱ ュ به سمت آسゅنسヱر حرکت کردュ... کゅمヱیشدヱ ュ پاست ゅدهیپ نیمゅش از



 کرد ヱ گヘت ゅیبه پاستک یبゅ تバجゆ نگゅه نیمゅه

 پرヱرشگゅه؟ یبر یخヱایم-

 �ヱااا چرا؟-
 پس؟ یدیخر یک یرヱ برا لیهمه ヱسゅ نیا-

 به خヱدュ کردヱ ュ گヘتュ یا اشゅره

 جゅنヱ ゆ شمゅ سه تゅ جゅنゆ.. نیا-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 هュヱヱヱ...کمکت کنュ؟-

 ...ュیسヱار شد ییازュ گرفت ヱ دヱتゅ کヱیپاست هی

 تヱ ممゅخュ که دلュ ضバف رفت... دیچیپ یخヱش غذا همچ یبュ ヱیخヱنه که شد ヱارد

 ...دュیرس زدنیکه بゅ خنده داشتن حرف م ییヱ دا یبヱ رヱ دنبゅل کردヱ ュ به دل رد

ュصدا یالک اخ ゅب ヱ ュند مهین یکردヤیب ュتヘگ 

 ...یکمتر بヱد که ヱلュ کرد نیمن از ا ی⌒ بگヱ چ ی...لバنتیکنیم ゅنتیخ یدار دヱنستュی...مدヱنستممュیم-

 ...کردنیهゅ بゅ بヰت نگュゅ م چゅرهیب

 گヘت ییچشュ غره رفتن ヱ دا شヱنییدهنゅشヱن رヱ بستن ヱ دヱتヱ ゅاشی ヱاشی

 ...یゅریصداهゅ رヱ از کجゅت در م نی...قヤبュ اヱمد تヱ دهنュ از ترس...انیسヱ یریزهر مゅر بگ-

 به دヱر ヱ اطراف خヱدュ کردヱ ュ بゅ تバجゆ گヘتュ ینگゅه

-ゅاز ج ヱヤم گهید یمگه به جز گ ュرد؟ شهیهヱصدا در ا 

 بゅ خنده از بغュヤ رد شد ヱ گヘت نیمゅه

 聞ششششهیبヤバه که م-
 خنده... ریز ュیپر صدا زد مヱنییچゅヰرتゅ هر

 ...ュیヱ ヱاسه امتحゅن فردا خヱدمヱن رヱ امゅده کرد ュیگヱشه ヱلヱ شد هیاز شュゅ همه  بバد

****** 

 ...ヰヘمュیرヱ اصصصن نم کهیت هی نیتヱرヱخدا برسヱن بュヰ...ا یدل-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...گهید گュیبヰت م یبゅش کュیخゆ اگه نزد-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 بヱد؟ یچ تیヤیفゅم-

ゅب ュتヘکرد که گ ュゅنگ ゆجバت 

 ...؟یبヱد ی...چゅدینم ゅدュیخヱدمヱ  یヤیفゅم یمرض...من اان حت-



ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱسف تکゅت ゅب 

 راد...-

ゅب ュتヘگ ヱ ュسر ヱت ュدست زد ゅتヱد 

 لヱヱヱت... ریتヱ کヱ یヱفتیخゅک بر سرュ...تヱ که م-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

-ゅم دیشゅیبه فヤشه... یゅنب 

 اگگگه بヱدددد...-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ...گهید نهیهم یدرس بخヱن...برا گュیبヰت م یه-

ュبراش که ن یغره ا چش ュیرفتヱبست... شش 

ゅه یصدا بゅه حرکت کرد نیمゅن دانشگヱختمゅیبه سمت سュ...دیゅ که ا ゆن شヱیاゅنج  ゆف...شヱヱヱپ...ュدゅافت ュندヱم
 بヱد... یヱحشتنゅک

 نشست... یصندل یبر اسゅس اسمش رヱ یヱ هرک ュیکاس شد ヱارد

که  نیمゅه نددی ب匣...ゅنکردュ داشیگشتュ که کا پ ییヱ دنبゅل دا دュیکردュ که ته کاس نشست...لゆ برچ نیبه کゅم ینگゅه
ヱرد یصندل یر ュヱنشست کا ام فید ュرゅیکنュک دヱدیپ... 

ュسر ゅدر ب نییپ ヱرمゅدکヱخ ュاستヱخ ヱ دヱیبュرゅ  یکهヱヰ ...اゅب ュردヱا ヱسرم 

 ヱ گヘتュ دュیکش یخヘه ا غیکه پشتュ نشسته بヱدن ج ゅریヱ سゅت ゅریسゅم دنیپشتمヱ نگゅه کردュ که بゅ د عی...سرゅریヱ سゅت ゅریسゅم

 ...یمرسس ゅاایخدا یヱااا-

 گヘتュ عیبゅ تバجゆ نگュゅ کرد که سر ゅریسゅم

 ...تヱرヱヱヱخدااا بュヰ بررسヱن...ゅاااریسゅم-

 کرد ヱ گヘت یهヱم

-...ュل ندارゅح 

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

-ヱن سヱخداااا...جヱرヱنیت... 

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت ュاسヱ 

 ..گュیخゆ بゅبゅ...اگه بヤد بヱدュ بヰت م ヤهی...خ؟یدヱبゅره کشت ヱ کشتゅر راه انداخت-

ヱدستم ヱیر ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュرتヱص 

 چゅااکر پゅککرتュ داداچچچ...-

 یکی یبه سقف رفتヱ ュ بゅ صدا ی...چشュ غره ایدیخندینم ینطヱریا یمردیکه دلュ رفت...اخ فشゅرュ افتゅد...م دیخند نمک
 دادュ... رヱنینヘسمヱ ب زده گヘت استゅد اヱمده آفتゅبمヱ آمゅده کردヱ ュ  جゅنیاز بچه هゅ که ه

 برگه هゅ پخش شد... عیヱارد شد ヱ سر استゅد



 مバصュヱ شرヱع کردュ... 04امヱ00  ヱ ュゅ بバد از متヱسل شدن به  دュیکش ینヘس

ゅب バقヱدرست م ヱ ュحل کرد ヱنشヱنه دヱد ベヱیکه م یذュاستヱش خヱد یاز خ ゅب ュن ت هی دنیبترکヱال که از همヱیا کهیس 
 ذヱقュ رخ داد... یتヱ یبヱدュ کا انヘجゅر هسته ا دهینヰヘم یچیبヱد که ه

ヱاریبه د سرمヱ بヱک ュرゅیکنュل دゅل آنヱمشغ ヱزی ...ュد شدゅاست 

ゆد... کینزد خヱنب 

ヱد سرم ゅب ヱ ュندヱر کاس چرخヱم ییدا دنیدゅمثه ک ュنヱد سر نیکه اヱیته کاس ب ...ュن دادヱتک 

ュم اردゅریبه سゅ ュتヘگ 

 ...یسゅاام-

ヱت یکم سرشヘگ ヱ ردヱا ヱヤج 

 کدュヱ؟-

 به سヱال کردヱ ュ گヘتュ ینگゅه

-00 

 ...سゅیヱا قهیتヱ د-

ヱسرم ...ュندヱمنتظر م ヱ ュن دادヱتک 

 دュیگذشت که صداشヱ شن یکم

 چゅヰرヱ بزن...-

ゅب ュتヘگ ュヱار ヱ ュزد ベヱذ 

 طヤبت.. یکی-

 دュیشن ゅرヱیسゅم یرヱ هュ حل کردュ که صدا هیبق عیسر

-ヱ0۱..نیس  

 به سヱال کردヱ ュ گヘتュ ینگゅه

- ュ3من زد 

 ...شدیم کمヱنیاستゅد نگゅه کردュ که نزد به

ュヱصدا ار ゅکه ب ュند شدヤب ュゅصندل یاز سر ج ヱر ュدゅره افتゅبヱد دゅیاستュ 

 ...نュیبب نیبششش-

ヱدستم ヱترس یر ヱ ュگذاشت ュبヤت دهیقヘگ ヱ مدヱا ヱヤج ュヱآر...ュهش کردゅنگ 

 ؟یچرا بヤند شد-

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ...نیゅریبゅا باگه بヰتヱن بگュ ممکنه کف ヱ خヱن -

 اه ヱ چندش بچه هゅ بヤند شد ヱ استゅد صヱرتشヱ جمع کرد ヱ گヘت یصدا

 ؟یبکن یخヱایم کゅریچ-



ヱبرگم ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

 بゅ اجゅزتヱن تمュヱ شد...-

ヱشゅت اخمヘگ ヱ کرد ュه ヱت 

 ؟یگヘتیاز اヱل م شدیم تیزیچ-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 ...ュنشヱندی دヱبゅره شمゅ شدュ بヤند که من...匣اعع-

 خヱدشヱ جمع ヱ جヱر کرد ヱ گヘت عیسر

 ...رヱنیبرヱ ب زیبرگه اتヱ بزار رヱ م-

ヱسر سرم ヱ ュن دادヱب عیتک ュنیرفتヱر... 

ヱمゅج دست ヱیتュبه د ب ヱ ュاریکردヱ ر در کاس تکゅهیکن ...ュداد 

به  یヱاشکیرヱ حس نکردュ  یبشر یبن چیحضヱر ه ینظر گرفتヱ...ュقت ریراهرヱ رヱ ز یヱاشکیヱ  دュیکش یآرヱم سヱت
 به کاس انداختュ.. یدر نگゅه یرヱ یسمت در رفتヱ ュ از پنجره 

 رヱ داده بヱدن بヰشヱن.. ゅیبه من نداشت...نگゅه بچه هゅ تゅ بュヰ افتゅد انگゅر دن یدیاヱن طرف کاس بヱد ヱ د استゅد

 ...دادنیمختヤف رヱ نشヱن م یبゅ دستゅشヱن عددا یه

ュیغره ا چش ヱر ヱانگشتم ヱ ュن رفتヱاسشヱه ی ヱ ュگذاشت ュغゅیکش سیدمュد... 

 سゅکت شدن ヱ بゅ التمゅس نگュゅ کردن... همشヱن

ゅچ ت ュاستヱد... یزیخゅد راه افتゅاست ュبزن ゆل 

 ...دュیرفتヱ ュ کنゅر کش نییپゅ عیسر

ヱد که نشسته ب یکس نیاز اヱل عیاستゅد که دヱبゅره اヱن سمت بヱد سر دنیرفتュ جヱ ヱヤ بゅ د ヱاشیگذشت که  قهیدق چند
ゅت ュع کردヱشر ゅن رس یبه بچه هヱدمヱیخュد... 

 ...شヱバریب یکه کمکュ رヱ رد کرده بヱدن..خرخヱنゅ نیヱ کゅم نゅیヱ دل نیمゅه

 ...دادیمختヤف نشヱن م یعددا یکه ه دュیرس ییدا به

ゆل ...ュزد 

 ...یننヱشت یچیخゅک بر سرت تヱ که ه-

ゅهمه زدن ز نیا ب ゅخنده... ریحرف من بچه ه 

 حヱاسشヱن به من بヱد... همشヱن

 بヤند گヘت یبゅ صدا استゅد

 ن؟یمثه آدュ بد نیتヱنیامتحゅن نم هی...نی...از سنتヱن خجゅلت بکشنیخندیددد...چرا م-

 ...نییپゅ دュیدهنュ گذاشتヱ ュ خヱدمヱ کش یبヤندش دستمヱ رヱ یصدا از

 سرمヱ بゅا اヱردュ... دیدヱبゅره سر ヱ صدا خヱاب یヱقت

 بヱد... کینزد استゅد



 ...دュیکشیم نییخヱدمヱ پゅ گشتیگヘتヱ ュ تゅ استゅد برم ییچند تゅ جヱاゆ به دا عیسر

 ...رسヱندュیهュ جヱابゅ رヱ م کردュی...هヱ ュرزش مخااااصه

ュه د...ュگر ュنヱند نم چیهمشヤشدیکس ب ...ュبد ヱهمه ر ゆاヱمن ج ゅت 

 ...شی...اخヱاستیجヱاゆ نم ゅرュیبヱدュ...سゅم دهیرس ゅریسゅت به

ュیم داشتュتヘیکه  گヱヰ فهیقゅ ه مゅترس به من نگ ゅب...ュشد چش ゅکه کردنیهمه بچه ه ュن دادヱتک ヱسرم ゆجバت ゅاز  یکی..ب
ゅره کرد... ییبچه هゅاش ュد به پشت سرヱنشسته ب ヱヤن جヱکه ا 

ゆآ  ヱ ュرت دادヱق ヱاشیدهنمヱ ...ュبرگشت 

 بゅا رفتヱ ...ュاشی ヱاشیکه جュヱヤ بヱد شرヱع کردヱ ュ  رهنشیپ از

 بゅز کردュ... شمヱیصヱرتュ آرュヱ شد ヱ ن دュیاش که رس ゅفهیق به

 جヱヱヱنمممゅ ...ュیساュ د-

 نگュゅ کرد ヱ گヘت نهیبه س دست

-ヤا کیع...ュیساゅریچ نجゅ؟یکنیم ک 

 ...گヘتュ رヱنیب نیزیاヱضゅع امن ヱ امゅنه بر کردュیطヱر که به بچه هゅ اشゅره م نیهم

 ...رヱنیبゅبゅ...امتحゅن دادュ اヱمدュ ب ییچییه-

 نگュゅ کرد ヱ گヘت هیاندر سヘ عゅقل

 ؟یکردیم کゅریچ یداشت قゅیخゆ...اان دق-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

کュ چベゅ شدヱ...ュاسه  هیرヱزا  نیا کنュی...حس مدهیمヘ یسامت ی...براکردュی...آهゅ داشتヱ ュرزش مزهچی...勦هヰه...من؟-
 ヱزن کュ کنュ... دیبゅ یدل یعرヱس

ヱت دستمヘگ ヱ گرفت 

 ...یتゅ خヱدتヱ بدبخت نکرد ュیبر ゅیب-

ゅلش کش بゅدنب ゆجバدهیت ...ュشد 

 ヱ بゅ اخュ نگュゅ کرد... سゅدیヱا یسゅلن بバد گヱشه

ュزゅب ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ ゆجバت ゅب 

 ヱات د فゅز...-

ヱدستش ヱر ュر سرゅارید یکنヱ ر کشゅکن ヱ ュشد ゆذバیگذاشت که مュد... 

ュヱر کش ارゅکن ヱ سر داد ヱدیدستش... 

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 شده؟... یچ-

 ヱ گヘت دیمヱهゅش کش تヱ یدست

 ...ュیزنی...برヱ فバا...بバدا حرف میچیه-



ヱسر سرم ヱ ュن دادヱیج عیتکュ ...ュشد 

 زانヱ هュゅ گذاشتヱ ュ خュ شدュ.. یدستمヱ رヱ دュیکه رس ゅطیح به

 ...گヘتینم ی...ヱلکنهیم تشیاذ یزیچ هی...مュヱヤバ بヱد ゅکヱیشده بヱد د ゆیانقدر عج چرا

 غیج یپرت شدュ..پشت سرش صدا یکیبゅزヱمヱ گرفت ヱ تヱ بغل  یヱ خヱاستュ دヱبゅره برュ بゅا که دست دュیکش یپヱف
 بヤند شدュ ییدا یغヱیج

 ...رヱنیب ヱمدュیم گهیشヱヤار د هیヱاقゅバ بゅ  یرسヱندی...اگه نمیفدات بشه...مرررس ゅکヱیزن د یالヰ یا-

 لبゅسمヱ تکヱندヱ ュ گヘتュ یヱ خゅک الک دュیヱ خヱدمヱ کنゅر کش دュیخند

-...ュپل دارゅک ュدヱمن خ...ュممヱنゅر خゅبکش کن 

 پشت سرش اشゅره کرد ヱ گヘت به

 درخت آلبゅلヱ نشستن... ریز-

ヱت ュتヘگ ヱ ュشد ヱافق مح 

 سヱاد دارن؟-

ゅت بヘبشکن گ 

 نچ نچ-

 بゅ سヱادن؟-

 نچ نچ...-

 شدヱ ュ گヘتュ پヱکر

 ...یمنت کش ュیپس گمشヱ بر-

 ...ュیخヱشمヱن مヤحق شد شهیبه جمع چゅヰر نヘره هم ییخنده ヱ دヱتゅ ریصدا زد ز پر

***** 

ヱریز دستم ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュسر 

 ؟یدل-

ヱیشن صداشュد 

-...ュヱヱヱه 

 افتゅده؟ ゅکヱیヱاسه د یبه نظرت چه اتゅヘق-

 چطヱر مگه؟-

 بヱد... یجヱر هیامرヱز -

 ؟یچه جヱر-

 ...مثه مرパ دュ کنده بヱد...دヱنュینم-

 تخت نشست ヱ گヘت یجゅش بヤند شد ヱ چゅヰر زانヱ رヱ از

 ...احمق مرパ سر کنده س...یگرفت پュヤید یتヱ چطヱر دヱنュیヱاقゅバ نم-



 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

-...ュندヱکه رس ヱر رヱاخره منظゅب 

 چش شده... نュیخبゅا...بنゅل ب-

 ...دュیپرسیکه از تヱ نم دヱنستュیخره اگه م-

-..ュنヱبد ゅمن از کج ゆخ 

 ...دヱنهیششششヱヱヱهرت که م-

ヱنشヱنیب زبヱت رヘگ ヱ ردヱا 

 ...دヱنهیشヱهرررュ منچ...برررادررر -

 زدヱ ュ گヘتュ یکیکヱچ لبخند

 دلュ براش تنگ شده...-

 لبشヱ خゅرヱند ヱ بゅ تバجゆ گヘت گヱشه

 ..ی...غヤط کردゅر؟یヱاسه سゅت-

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 تنگ شده...امرヱز اصن اヱنقدر نگゅهش نکردゅ ...ュریبرヱ گمشヱ بゅبゅ...دلヱ ュاسه سゅم-

 رفت ヱ گヘت ヱاسه لبخند جمع نشده اュ یچشュ غره ا یدل

 ...ゅاااایاز دست رفت-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 دلュ رفته...-

 ヱ گヘت دیخند

 匣بکپ ریゅا بگح..勳نیآヱر نی...آヱریگیسخュ بزرگゅنュ که م-
ヱا سرم ヱدمヱخ ヱ ュن دادヱپ یتک ュヱیچیپتュد ュتヘگ ヱ 

 ...ریشゆ بخ-

-ヤع ヱیュبخ ک ゆریش... 

 ヱ چشمゅمヱ بستュ... دュیخند زیر

****** 

ュヱکش ار ヱبدنم ヱ ュند شدヤب ュゅیاز جュد... 

 شدュ... رهینقطه خ هیمبل نشستヱ ュ به  یرفتヱ ュ خヱاゆ آلヱد رヱ رヱنیاتベゅ ب از

 نهیمゅه دュیکنゅرュ نشست...از صداش فヰم یکی

-ヱنیسヱنی...س ...ュرت دارゅک ゅヘلط ヱد شヱل 

ヱب سرم ヱ ュندヱرゅلیخゅح ...ュهش کردゅنگ 



ゅت بヘگ ヱ ه کردゅنگ ュゅبه چش ゆجバت 

 ...یسرمゅ خヱرد ゅی..یکرد هیگر ゅی..یدیخヱاب ゅدیز ゅی-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ヱاا...چرا؟-

 چشゅت سرخ سرخه...-

 اهゅااان...-

ヱمゅل چشゅیمュد ュتヘگ ヱ 

 ...خゆ؟هیبه خゅطر کュ خヱاب-

ヱعتشゅت سヘگ ヱ ه کردゅنگ 

 برュ سر کゅر... تヱنュینم گرュیخヱدュ خرابه بゅزュ...بゅ ج هیکヱچ نی...مゅشخヱاュیم نتヱیمゅش-

 برتت؟ینم نیمگه کゅم-

 برュ دنبゅلش... دیبゅ ستین نجゅیاان ا یچرا..ヱل-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ببر بゅبゅ...مゅل خヱدته...راحت بゅش...-

 ...رヱنیب دیヱ پر دیگヱنمヱ بヱس عیسر

 مバمヱل رヱ انجュゅ دادュ... یرفتヱ ュ کゅرا ییجュゅ بヤند شدヱ ュ به سمت دستشヱ از

 ...ュیکاس داشت ゅکヱیبゅ د امرヱز

 ヱ به سمت اتゅقュ رفتュ... دュیکش یヱفپ

 بゅا انداختヱ ュ لبゅسュゅ رヱ تنュ کردュ... ییهنヱز خヱاゆ بヱد...ابرヱ یدل

 رヱبرヱ شدュ...سرمヱ تکヱن دادヱ ュ فگتュ ییرفتュ که بゅ دا رヱنیب

-ゅز بヱکس دیامرゅت ゅیبر یبュهゅش نی...مゅیمヱبرد... ن 

 خゆ پس من برュ زنگ بزنュ آژانس..-

-...ヱبر 

ヱشゅت زیر چشヘگ ヱ کرد 

 چته تヱ؟-

 گヘتュ یحゅل یاゆ بゅا انداختヱ ュ بゅ ب شヱنه

 هュ خヱبュ... یヤیچمه؟...خ-

 بュヰ کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 ...چشゅتュ سرخه...دهیرنگت پر-

 ヱ گヘتュ دュیچشゅمヱ مゅل دヱبゅره



 هنヱز قرمزن؟ نゅیاه..ا-

 ...ュی...پゅشヱ بدヱ بریفک کنュ سرمゅ خヱرد-

 ...ゅطیتヱ ح ュیرفت ییبرداشتヱ ュ بバد از زنگ زدن دا ヘمヱیک

 پュゅ گذاشتュ... یبゅغچه نشستヱ ュ سرمヱ رヱ کنゅر

 بヤند شدュ ییدا یکه بゅ صدا بردیخヱابュ م داشت

 ...دیپゅشヱ رس-

ュヱکمک د ار ゅب ヱ ュند شدヤب ュゅاریاز جヱ نیبヱر ....ュردヱخ ゅسرم ゅバاقヱ ュفکر کن...ュرفت 

ヱش یتゅنه دا نیمヱبه ش ヱسرم ヱ ュهیتک یینشست ...ュبست ヱمゅچشم ヱ ュداد 

ゅب ب ゆاヱره از خゅبヱداریصداش د ...ュشد 

-ヱدن؟یس ヱشゅیدیرس گهی...پュ.. 

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ヱاقゅバ خヱابュ برد؟-

ヱپ سرش ヱ ن دادヱسف تکゅت ゅدهیبゅ پ ュدهیشد...منゅ ه رفتゅبه سمت دانشگ ュه ゅب ヱ ュیشدュ.... 

ュل یب ساゅیح ...ュنشست ュゅسر ج ヱ ュکرد ゅヰبه م 

ヱسرم ヱیم یرュلحن خسته ا ز ゅب ヱ ュیگذاشت ュتヘگ 

 ...ゅدیخヱابュ م ゅیدا-

ゅینگران ب ヱر ヱدستش ヱ نشست ュرゅت یکنヘگ ヱ گذاشت ュدست 

 خヱنه؟ ュیبر یخヱای...میداパ داغ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...ゅکヱئهی..کاس دュیبمヱن دینه...بゅ یヱا-

ゅت بヘگ ュاخ 

 ...ュیاان بر نیتヱ ヱاجゆ تره...پゅشヱ هم یبه جヰنュ که کاس اヱنه...سامت-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ュمحک 

 بمヱنュ...کاسゅشヱ دヱست دارュ... خヱاュینه...م-

ゅنیکف دست به پ بヱب شیشヱت دیکヘگ ヱ 

 ...ゅرهیم یحرف زدن در مヱردت نحس یکه حت ゅکヱیلバنت بヰت د یا-

ヱبر ゅبゅییب ヱر ヱسرم ヱ ュرش کردゅینث ...ュگذاشت ュゅدست 

ゅمدن د بヱیاヱکゅ ヱن تヱج ゅバاقヱی ...ュند بشヤد که بヱنب ュゅهゅپ 

ュنヱجه من نشد.. اヱمت 

 کردن... ゆゅیجゅش نشست ヱ شرヱع کرد حضヱر غ سر



 ...دمشیکش نییپゅ عی..دستمヱ به زヱر بゅا بردヱ ュ سردیمن که رس به

 ...رفتیم یゅهیسز درس دادنش گذشته بヱد که چشمュゅ ا یکم

 ...شدیبدتر م یヱل دمشیمゅلیتند م تند

 غیج یヱ بچه هゅ افتゅدュ...فقط صدا زیم یرفت ヱ رヱ جیبگュ که سرュ بدتر گ یزیزヱر از جュゅ بヤند شدヱ ュ خヱاستュ چ به
 ゅیبچه هュدゅ ...دヱب 

****** 

ゅکل( ی)دان 

ゅب ヱدن سゅدانیافت ヱ ゅヰی...مゅنゅ ند غیجヤسر دنیکش یب ヱند شدن...دیヤن بヱشゅیع از جヱکゅ ندヱرس ゅنヱبه ا ヱدشヱبه سرعت خ  ヱ
 ヱ بゅ ترس گヘت سゅدیافتゅده بヱد کنゅرش ヱا زیم یکه رヱ نیسヱ دنیبゅ د

-ヱن؟یسヱب نی..سヱ؟یخ... 

 گヘت غیبゅ ج ゅنゅیدا

 ...زヱد بゅششش...مゅرستゅنیب مشیبヤندش کن ببر-

 بヱ ゅحشت گヘت آرمゅن

 بچه هゅ رヱ صدا کنュ... رュیمن م-

ヱ به سرعت به سمت در  دیپر ...رنگ خヱدشゅュهشیچشュ س ریヱ ز دهیرنگ پر دنیرヱ بヤند کرد ヱ بゅ د نیارュヱ سゅ ヱکヱید
 حرکت کرد...

ゅم تゅرج شد به سゅریخゅ تゅس ヱریゅ س مヘس نヘن که نゅآرم ヱدیرس زدنی... 

 جヱヤ رفت ヱ گヘت عیافتゅده بヱد سر ゅکヱید یدستゅ یجヱن رヱ یکه اヱن طヱر ب نیسヱ دنیبゅ د ゅریسゅم

 بدش به من...-

 تگゅ ヘکヱید

 ...ュیبر نیحرفゅس؟..زヱد بゅش نیاان ヱقت ا-

 گヘت یارヱم یبゅ صدا ゅریسゅم

 ...بدش به من...ゅرنیحرف در م نیسヱ یخヱدت هュ برا یهュ برا ننیبب ینطヱریتヱرヱ ا رヱنیاگه بچه هゅ ب-

 ؟یخヱدت چ-

 ...سیحゅلش خゆヱ ن ゅکヱی...زヱد بゅش دیشنゅخته شده ا نجゅی...تヱ استュین شتریدانشجヱ ب هیمن -

 انداخت ヱ گヘت ゅریسゅم یدستゅ یرヱ رヱ نیارュヱ سゅ ヱکヱید

 گرفته... یا یمゅریب هی...هュ ضバف کرده...هュ مゅرستゅنیبرヱ ب زヱد-

ヱسر سرش ヱ ن دادヱرج شد... عیتکゅن محل خヱاز ا 

 حرکت کرد ヱ بゅ داد گヘت نشیسرعت به سمت مゅش به

-...ヱز کن درゅب 

 ...زدیرヱ م چییسヱ یتند تند دکمه رゅ ヱریسゅت



ヱدر ヱس ヱ ز کردゅنیب ヱر ヱبه دا یصندل یر ヱ ندヱابヱیخゅنゅ که م ゅヰم ヱیュاستヱت خヘار شن گヱس 

 ...نیゅیب ゅکヱیヱ د ゅریبゅ سرعت برュ...شمゅهゅ بゅ سゅت خヱاュیم-

 رفت... مゅرستゅنیسヱار شد ヱ بゅ سرعت به سمت ب عیسر

 (ゅری)سゅم

 ...کردュینگゅه م نیヱ به صヱرت سヱ گشتュیبゅر برم کی قهیچند دق هر

ヱヤنیب یجゅرستゅا مヱیュدゅس ...ュرژانس رفتヱبه سرعت به سمت ا ヱ 

ヱنیس ...ュمنتظر دکتر شد ヱ ュندヱابヱخ ヱر 

 بヱدن... دهیهゅ هュ رس بچه

 ...دュیکヱبیヱ مشتゅمヱ به هュ م رفتュیراه م کافه

 شد...به سرعت جヱヤ رفتヱ ュ گヘتュ نیتヱ پرヱنده سヱ ییزایاヱمد ヱ مشغヱل نヱشتن چ رヱنیدکتر ب بゅاخره

 شد؟ یچ-

ヱت سرشヘگ ヱ ردヱا اゅب 

 ...نشیببر نیتヱنی...سرمش که تمュヱ شد منیبゅاس...مراقبشヱن بゅش یヤیگرفتن...تبشヱن هュ خ دیجد رヱسیヱ هی-

 گヘت یفヱر ゅنゅیدا

 بヱヰش اヱمده؟-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت دکتر

 ی...اگه تゅヱدیتر م نیی...سرمش که تمュヱ بشه تبش پゅبرهیヱ دヱبゅره خヱابش م ゅدیبヱヰش م یکه داره ه یبه خゅطر تب-
ゅره تبش بゅبヱنه دヱنیا رفت اخ ゅه ヱیکه م ییدارヱینュش م سヰب ヱنیدیر ヱشゅپ ヱنیکنیش م هی... 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 نمش؟یبب تヱنュیبゅشه...م-

 به پرستゅر کرد ヱ گヘت یا اشゅره

-ゅنییراهنمヱکننیم ت... 

 چک کردュ... تشヱیبヱد به سمتش رفتヱ ヱ ュضバ دهیکه ارュヱ خヱاب دنشیگشتュ...بゅ د نیاتベゅ شدヱ ュ دنبゅل سヱ ヱارد

 رفتヱ ュ گヘتュ رヱنیب

 خヱنه.. ゅرمشی...بヱヰش که اヱمد منیشمゅهゅ برگرد-

 تش انداخت ヱ گヘتعبه سゅ ینگゅه ゅنゅیدا

 ...ゅرشی...تヱ هュ بュیکنیرヱ امゅده م زایچ هیخヱنه...ヱاسش غذا ヱ بق ュیری...مゅهゅ مشهیاان نگران م یدل-

ヱبه د سرم ヱر ヱ ュن دادヱیتکヱکゅ ュتヘگ 

 تヱ ببرشヱن...-

 هュ دنبゅلش رفتن... هیگヘت ヱ حرکت کرد...بق یا بゅشه

 اヱنجゅ بヱد... گهینヘر د هیتヱ بヱد کردュ...فقط  نیکه سヱ یبه اتゅق ینگゅه



ュヱار ...ュرش نشستゅکن ヱ ュارد شدヱ 

 داغشヱ گرفتヱ ュ به سرمش نگゅه کردュ... دست

 رسヱندュ... یخヱدمヱ چطヱر دュیآرمゅن بゅ اヱن عجヤه ヱارد شد نヰヘم یヱقت

ゅدنشید ب ヱیر ゅید یدستヱکゅ عصب ュزゅبه جز من کس یب ュاستヱنخ ヱ ュش دست بزنه... یشدヰب 

 نگゅه کردュ... نیدادヱ ュ به چヰره تヱ هュ سヱ هیتک یبه صندل دュیکش یپヱف

 مヤتヰبشヱ بゅز کرد... یخヱرد ヱ چشمゅ یتکヱن ارヱم نیگذشته بヱد که سヱ یسゅعت ュین

 شدュ سمتش ヱ گヘتュ دヱا

-ヱبن؟یسヱخ..ゅنگ ヱ؟ی...من 

 ヱ گヘتュ دュیمنュ درد گرفت...پشتشヱ مゅل ید که گヱヤکر یا سرفه

 ュ؟یبر یاگه خヱب-

ゅت یصدا بヘگرفته گ 

 ...ュیبر یヱل ستュیخゆヱ ن-

 گヘتュ یفヱر

 ...ュینه بمヱن-

ヱدستش ヱت یرヘگ ヱ گذاشت ュنه اヱش 

 ...خヱنه راحت تره...ュینه بر-

ه ک ヱفتゅدی...داشت مسヱندمشیتخت بヤندش کردヱ ヱ ュا یدستمヱ دヱر کمرش انداختヱ ュ از رヱ عیبヤند شه که سر خヱاست
 محکュ شヱنه هゅمヱ گرفت...

 جュヱヤ بヱد کردヱ ュ گヘتュ قゅیسرخ ヱ تゆ دارش که دق یبه چشمゅ ینگゅه

 بغヤت کنュ؟...-

ヱسرش ゅت نییپヘگ ヱ انداخت 

 ...دیببخش-

 کردヱ ュ بゅ اخュ گヘتュ بヤندش

 ...یکه چゅヰر بゅر غش کرده بヱد یゅیب نیتゅ مゅش یخヱاستیحゅل م نیبゅ ا-

 نگヘت... یزیکرد ヱ چ یسرفه ا دヱبゅره

 خヱدمュ رヱش انداختヱ ュ سヱار شدュ... یجヱヤ...پゅلتヱ یرفتヱ ュ خヱابヱندش صندل نیسمت مゅش به

 کردュ که گヘت ゅدیرヱ ز یبخゅر

 ...یヤی...خゅریگرمه سゅم-

ヱدستم ヱنیپ یرヱم شیشヰف ヱ ュیگذاشتュداره... د ゆت 

ヱشゅهヱن دارヱخヱاز دار...ュنه رفتヱبه سمت خ ヱ ュه گرفت 

***** 



ヱ(نی)س 

ヱمゅصدا دست ゅب ヱ ュر گردنش انداختヱید ュتヘگ ュگرفته ا 

 ...دュیکه همش بヰت زحمت م دیببخش-

 آسゅنسヱر رヱ زد ヱ گヘت دکمه

 انقدر حرف نزن بچه...-

ヱد هیبه گردنش تک سرم ュنداشت ュل حرف زدنゅاصا ح ヱ ュگهیداد... 

 آسゅنسヱر به خヱدュ نگゅه کردュ... نهیآ یتヱ از

ュゅچش ヘس ュد...رنگمヱقرمز ب ヱ ゆدیپر آ ヘکنه... دیس ュبヱد خヱنسته بヱنت ュه ュن سرヱد...اヱب 

ヱヤا یجヱ دیدرゅن سヱر داد...تکゅفش ヱزنگ ر ヱی ュتヘگ ヱ ュداد ュدヱبه خ 

 ...نی...بزارュ زمیخسته شد-

ヱت کمرمヘگ ュاخ ゅب ヱ گرفت ュمحک 

 ...شهیکس خسته نم چیه یراحت بゅش قهیتヱ اگه دヱ د-

 ヱ گヘت رヱنیبヱ ゅحشت اヱمد ب یکردュ که دヱبゅره به سرفه افتゅدュ...در بゅز شد ヱ دل یپヱف

-ヱبن؟یسヱ؟یعز ی...خュت درد مزゅکنهی...چت شد اخه...کج... 

 ヱ گヘت دیبゅ بゅزヱ کنゅرش کش ゅریسゅم

 تヱ بバد شرヱع کن... ュیゅیبزار ب-

ヱیر ゅدکمه ه ヱ ュندヱت یمبل نشヘگ ヱ ز کردゅب ヱمヱلتゅپ 

 داره... ریヱاگ رヱسشی...ゅヱدیسمتش ن یکس-

 دستمヱ جヱヤ دهنュ گذاشتヱ ュ گヘتュ عیسر

 ...یخゅک بر سرュ تヱ خヱدت که همش جヱヤ بヱد-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 شن... ضیهمه مر نکهیبشه بヰتر از ا ضینヘر مر هی-

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ ュاخ 

-ゅیا دینبヱرゅسک هی...یکردیم نکゅی...یزدیم یزیچ یمゅ یدادیم ...ュمن بزن 

ゅکش یلبخند دست ب ュゅهヱم ヱت دیرヘگ ヱ 

 ...شهیخゆ بسه...اان گヱヤت بدتر م ヤهیخ-

 گヘت کردنیجゅش بヤند شد ヱ رヱ به پسرا که نگゅهمヱن م از

 خヱنه... نیبر نیپゅش-

 دخترا هュ گヘت به

 اヱن اتベゅ... یهュ تヱ نی.سヱشمゅ بゅشه.. شیهュ پ نゅی...دلنیتヱ اتベゅ خヱدتヱن بゅش شتریشمゅهゅ هュ ب-



 سرشヱ خゅرヱند ヱ گヘت ゅکヱید

 ؟یتヱ چ-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 پرستゅر اヱشヱن... شュیمنュ م-

 کردヱ ュ گヘتュ یا سرفه

 ...ینش ینطヱریمن خヱبュ...تヱ هュ برヱ دارヱ بخヱر ا-

 ヱ گヘت دیخند

 ..سヱزهیکゅر از کゅر گذشته...گュヱヤ م گهید-

ュゅختیریاراده م یکه ب اشک ュتヘگ ヱ ュک کردゅحرص پ ゅب ヱر 

-ゅینزد دینبュگهید یشدیم ک... 

 کرد ヱ کنゅرュ نشست... یهヱم

 صヱرتュ گذاشتュ.... یبرداشتヱ ュ جヱヤ یحゅل یبゅ ب یدستمゅل

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت دهیبゅ لゆ برچ یدل

 ...یحゅل کن یتゅ حسゅب ゅرュیسヱپ خヱشمزه م هیاان برات -

ゅلت ب بゅن حヱلیهمゅه ا حヤک ヱ م یلبخند کجゅسمت س ヱسرم ヱ ュریزدゅ ...ュکج کرد 

 خヱدمヱ تکヱن دادヱ ュ چشمゅمヱ بستュ... یکم دیسرュ به شヱنه اش رس یヱقت

 حゅل شده بヱدュ... یدヱبゅره ب نقدریتヱ ゆ دارヱ هゅ بヱد که ا اثر

 گذاشت ヱ گヘت ュیشヱنیپ یدستشヱ رゅ ヱریسゅم

-ヱه..سヱه اヱکرد نیا パیداゅ... 

ヱند شد... یبه سمت پشت سرمヤش بゅاز ج ヱ ندヱمبل برگرد 

 ...گردهیقرص هゅ م کیاز صداهゅش مュヱヤバ بヱد داره تヱ پاست یبゅز کردن چشمゅمヱ نداشتヱ...ュل حゅل

 قرص رヱ انداخت تヱ حヤقヱ ュ آゆ رヱ چسبヱند به دهنュ... هیاز دهنمヱ بゅز کرد ヱ  یبバد کم یکم

ュヱکش ار ゆعق ヱ ردمشヱیخュد... 

 ..از جゅ بヤند شدن ヱ رفتن. پسرا

 رفتن تヱ اتベゅ تゅ درس بخヱنن... شヱنییهュ سヱپ رヱ براュ اヱرد ヱ هر سه تゅ یدل

 کمکュ کرد تゅ سヱپュ رヱ بخヱرゅ ...ュریسゅم

ゅشق بゅم یهر ق ュヱヤارد گヱ م شدیکه ュه ヱت ュヱヤزش گヱطر سゅبه خ ュرتヱعصب رفتیص ヱیم یュشد... 

 بゅ خنده به صヱرت درهمュ نگゅه کرد ヱ گヘت ゅریسゅم

 ...یکنیشده م دهییجヱ آدامس هیچرا صヱرتتヱ شب-

ュヱب ارヱنه اش کヱیبه شュد ュتヘگ ヱ 



 خゆ... سヱزهیگュヱヤ م-

ゅب ヱت ヱپ رヱشده س ュヱسه تمゅک ヱ ن دادヱتک ヱند شد... ینیس یخنده سرشヤب ヱ گذاشت 

ュヱار ヱیمبل دراز کش یرュز د ヱمゅدست ヱری ...ュگذاشت ュسر 

 نشست ヱ گヘت نیزم یجュヱヤ رゅ ヱریسゅم

 تヱ اتベゅ بخヱاュ ...ゆیپゅشヱ بر-

ゅم یصدا بヱیآر ュتヘگ 

 خヱبه.. نجゅیحゅل ندارュ پゅشュ...هم-

 بدنュ رد کرد ヱ بヤندュ کرد... ریヱ دستゅشヱ از ز دیکش یپヱف

 ...ヱفتュیشヱنه اشヱ گرفتュ تゅ ن عیسر

 سمت اتベゅ رفت ヱ تゅ بخヱاュ به تخت برسュ خヱابュ برد... به

-------- 

 (ゅری)سゅم

ュاستヱبندش شل شد... خ ヱ دゅافت ュنه اヱش از شゅتخت بزارمش که دست ヱر 

ュヱار ヱندمش که چرخ یرヱابヱم دیتخت خヱس آرヘن ヱدیکش ی.. 

 برده بヱد... خヱابش

ヱپت ...ュه کردゅابش نگヱخ ベرت غرヱبه ص ヱ ュرش نشستゅکن ヱ ュف کردゅش صヱر ヱر 

 شده بヱد ヱ گヱنه هゅش به خゅطر تゆ داشتن سرخ شده بヱد... رهیچشمش ت ریز

 گヱنه اش گذاشتュ... یزدヱ ュ دستمヱ رヱ یلبخند

ヱرتشヱل صゅم ュنگه داشت.. دیبه دست ヱدستم ヱ 

ゅب ...ュهش کردゅنگ ゆجバت 

ュヱاز ز ار ヱ ュندヱابヱخ ヱریدستم ...ュردヱدستش در ا 

 جゅ بヤند شدヱ ュ به سمت آشپزخヱنه رفتュ... از

 به سمت اتベゅ رفتュ... سیحヱله خ هیسゅعت بバدش رヱ آمゅده کردヱ ュ بゅ  یدارヱهゅش قرصゅ کیپاست یتヱ از

 شد... یعゅد ヱاشی ヱاشی یگذاشتュ...صヱرتش تヱ هュ رفت ヱل شیشヱنیپ ینشستヱ ュ حヱله رヱ آرュヱ رヱ کنゅرش

 دستش گذاشتュ... یگذشت ヱ حヱله رヱ رヱ یا قهیدق چند

ュヱار ゅتبش پ ュヱمدیم نییارヱ... 

ュابヱد... خヱگرفته ب 

 تخت دراز کردヱ ュ سرمヱ رヱش گذاشتュ... یگذاشتヱ ュ دستمヱ رヱ شیشヱنیپ یرヱ رヱ حヱله

 ...شュیدヱبゅره پゅ م بندュیلحظه چشゅمヱ م چند

 ...برتتیم ヱヰیکه  یامゅن از خستگ یヱل



ヱ(نی)س 

ュヱبه مح آر ヱ ュز کردゅب ヱمゅطیچشم ...ュه کردゅنگ ュاطراف 

ゅم دنید بゅریسゅ ヱچرخ یکه سرش ر ヱ ュکرد ゆجバد تヱب ュیتختュسمتش... د 

ヱلشمゅدق ب ヱرتمヱص ヱ ュیکج کردゅق ヱヤیج ...ュرتش نگه داشتヱص 

 勵جذاゆ شده بヱد یبヱد ヱ بس ختهیصヱرتش ر یتヱ مヱهゅش
ュヱار ヱر ヱ ュند کردヤب ヱیدستم ヱヤر جゅت ゅش کش یچند تヱیمュد... 

 ردュ...مヱهゅش فرヱ ک یخヱاゆ خヱابه به خヱدュ جرئت دادヱ ュ دستمヱ تヱ دュید یヱقت

 دヱسش نداشته بゅشュ... شدیبゅر هュ بゅهュゅ بد تゅ نکرده بヱد...مگه م کیخゆヱ بヱد... یヤیداشتュ...خ دヱسش

 ...دیگヱنه اュ چک یرヱ یاشک قطره

ゅم تゅس..ュبه سمتش ببر ヱدستم ュاستヱریخゅ ...ند کردヤب ヱسرش ュヱار ヱ ن دادヱتک ヱسرش 

 گشゅد شده نگゅهش کردュ... یヱ بゅ چشمゅ دュیدستمヱ کش عیسر

ヱشゅس عم زیر چشمヘن ヱ ردیکش یقیکرد ュد اخゅهش به من که افتゅت یزی..نگヘگ ヱ کرد 

 ..؟یخヱب-

ヱسرم ...ュند شدヤب ュゅاز ج ヱ ュن دادヱتک 

 شده ヱ بゅ شک گヘت قیبゅر به صヱرتュ دق نیا

 ؟یکرد هیگر-

 اشکمヱ پゅک کردヱ ュ گヘتュ عیسر

 ...هیچ هین..نه بゅبゅ...گر-

ゅل بヱ کرد ュهゅن شک نگヱت... یزیچ گهید یهمヘنگ 

 رヱ به سمتュ گرفت ヱ گヘت زیم یکنゅر تخت ヱ دヱ تゅ قرص رヱ یسمت عسヤ دیپر عیبه سゅعت کرد ヱ سر ینگゅه

 سゅعتت گذشت... هیبخヱر  نヱیبدヱ ا-

ュヱن... ارヱردمشヱنه خヱنه دヱد ヱ ュاز دستش گرفت 

ゅد ب ュنیب گهیهヱیرفت رュحرف م ュヱار ヱ دنヱنشسته ب ゅزدنی...بچه ه... 

 ...دنیشرヱع کردن خند ヱایبگュ مثه ه یچ خヱاュیم دنیفヰم شヱバرایدهنュ گرفتュ...ب یヱ جヱヤخヘه شدヱ ュ دستم عیسر

 ...کردュی" نگゅهشヱن مکنュیم کゅرتヱنیچ نینیヱ من بゅ "بب کردیگنگ نگゅهشヱن م ゅریسゅم

ュヱند شدن... ارヤب ゅاز ج ヱ مدヱن بند اヱخندش ュヱار 

 به سゅعتش کرد ヱ گヘت ینگゅه ゅریسゅم

 !!!نゅاااینره سゅ ヱدتی...یبزن گهیآمپヱل د هی دی...فردا هュ بゅیخヱریم سゅعت به بゅر قرصゅتヱ ۱هر -

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュخنده جمع کرد ゅب 

 چشュ آベ دکتر...-



ゅت بヘگ ヱ زد ュغゅبه دم ュヱانگشت ار 

 بヰتره.. یحرف نزن تیخرヱس یصدا نیبゅ ا-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...ゅرااااااینره سゅم ゅدتی...یخヱنه دارヱ بخヱر تゅ مثه من نش یتヱ هュ رفت-

ゅت بヘگ ヱ ن دادヱتک ヱخنده سرش 

 چشュ خゅنュヱ دکتررر...-

 بヤند شد ییدا یصدا

بخヱر  یزیچ هیبرヱ  ヱفتهیدمゅغت راه ن یخヱای...اگه مゅریرヱ...هヱヱヱ آベ سゅم ゅیمسخره بゅز نیا نیاه اه بゅبゅ جمش کن-
 ...یآゆ چکヱن نش نیا هیشب

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 آゆ چکヱن عمته...-

ヱنشヱچ زب ヱ ردヱت... یزیدر اヘنگ 

 ....匍شرヱع کردュ دیجد سل هیسراパ لپ تゅپュ رفتゅ  ヱ ュریاز رفتن سゅم بバد

 کنゅرュ نشست ヱ بゅ صヱرت جمع شده گヘت یدل

ته  نヤمゅشヱیهنヱر ف ینیبیم ュヤیف ی...از اヱن مヱقع داریبヱد زایجヱر چ نیتヱ عشق ا ゅدمهیکه  ی...من از مヱقバنیسュ ヱگیم-
 ده؟ینکش

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 دهیヱز نکشر هیتمュヱ بشه به  سل هیرヱ حヘظ کنュ...بバدュ چرا ته بکشه؟... ゅلヱگゅشヱنیتゅ تمュゅ د نュیبیرヱ م ゅایانقدر سر-
 ...کننیرヱ شرヱع م یکیاヱن 

ヱشゅهゅت پヘگ ヱ ن دادヱتک 

 کゅرنゅااا... یب-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 نیفقط صحنه خゅک بر سرت کنュ داره...ا هیچ ゅییکゅیآمر ..اヱن سل.یکن دایپ یتヱنینم ゅایسر نیکゅرن؟...بヰتر از ا یب-
 .....رنیجذاゆ⌒ شگヘت انگ ヤمゅیف

 چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت چپ

-ゅرگردانゅز یکره ا یاگه کゅب ヱنیヱنستنیم گراشヱیا یا شهیچه طرفدار هزار آت دゅل به ا نجゅچنگ ゅه  رانیدارن بヤحم
 ...کردنیم

ゅب ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱخنده سرم 

 ...نュیبب ヤممヱیف خヱاュیخゆ حゅا...پゅشヱ برヱ م ヤهیخ-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ؟یدرس خヱند-

ュنیع من ュتヘگ ヱ ュداد ュゅانج ヱرشゅک 



-ゅنجヱیبه سر م یضیکه بنده در مر ییاز اュیریگیم جهی...پسسس نتبرュ  ت  0به مدتヰن جゅنه مکヱد به هر گヱرヱ زヱر
 ممنヱع اسسست... دایاک یعュヤ آمヱز

 کرده گヘت بغ

 کنج خヱنه کنゅرت... نュیبده بش یضیبه منュ مر ゅیب-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرفت 

 بخヱنュ... نュیبش رュیخヱنه من بدبخت فヤک زده بگ یゅریجزヱه ب ヱヤیک هی دیدانشگゅه بゅ یریبرヱ عゅمヱ...تヱ م-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 ...ی...اヱکیاヱککک-

 ュ匕بپرداخت حرف سرمヱ برگردヱندヱ ュ به ادامه سل یب
گرفت  رヱنیاتベゅ...بゅ دفتر دستکش اヱمد ب ینظر گرفتュ...از جゅش بヤند شد ヱ رفت تヱ ریرヱ ز یدل یهュ کゅرا زیر یヤیخ

 نشست کنゅر من شرヱع کرد درس خヱندن...

ュلشیخیب منゅ به سل ヱمヰجヱت ヱ ュشد ...ュداد 

 به شدت من نبゅشه... شیضیبヱدュ که مر ゅریطرف نگران سゅم هی از

 ...دュیکشیطرف ازش خجゅلت م هی از

 جبران کنュ... تヱنستュیدرصدش رヱ هュ نم هیヱ من  کردیکمکュ م یヤیخ

 اヱمده ヱ منヱ برده... ゅریبچه هゅ گヘتن سゅم ی...ヱلمゅرستゅنیرسヱنده بゅشدュ ب ゅکヱیبヱヰش اヱمدュ انتظゅر داشتュ د یヱقت

ュتヘید گヱکゅی...عجゆ رش عجゅیرفتゆ ゅد...مثه آدمヱحرف ییب ヱر م یکه تゅشن رفتゅدل بヱکردید... 

ゅبه ا یپ دیب ュتش... نیببرゅحرک 

 کردヱ ュ از جュゅ بヤند شدュ... یهヱم

 سرュ انداختュ... یヱ کاهشヱ رヱ دュیヱ پヱش شرتュییسمت اتゅقュ رفتヱ ュ سヱ به

 زدヱ ュ به سمت در رفتュ... رヱنیاتベゅ ب از

 مثه جغد سرشヱ برگردヱند سمتヱ ュ گヘت یدل

 حゅلت؟ نیبゅ ا یریکجゅ م-

 کردヱ ュ گヘتュ رヱنیبه ب یا اشゅره

-ゅنه همسヱهیخ... 

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ゅدیدرュ ببند سヱززز م-

 کردヱ ュ درヱ محکュ بستュ... یشیا

ヱمゅهヱم ヱヤیاز ج ...ュر دادゅر فشゅچند ب ヱن رヱنشヱزنگ خ ヱ ュر زدゅکن ュرتヱص 

 شده نگゅهュ کرد... خیس یخヱاゆ آلヱد ヱ مヱهゅ ゅفゅیبゅ ق نیبゅز شد ヱ کゅم در

ヱن سرمヱتک ュتヘگ ヱ ュداد 



-ヱ رゅسیبکش کنヱنیرヱارد م تヱ شهیداره.. 

 ヱ کنゅر رفت... دیبه مヱهゅش کش یطヱر خヱاゆ آلヱد دست همヱن

 رヱبرヱ شدュ؟... یزیبゅ چه چ نیخヱنه شدヱ ュ اگه گヘت ヱارد

 ...دュیاز لبゅس رヱ د دهیخヱنه بمゆ ترک هیقربヱن اヱن مغز منحرفتヱن بشュ... ریخ نه

ヱدستم ヱم یرゅبه سمت ک ヱ ュگذاشت ュرتヱنیص ュتヘگ ヱ ュبرگشت 

 خヱنه؟ یخヱنه اس بヱ ゅحش نیخゅک عゅلュ..ا-

 ヱ گヘت دیخند

 خヱنه... یヱحش-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュزد ュبه کمر 

 ن؟یجمع کن نیتヱنیمشت لبゅسュ نم هیبバد  نیکنیم یزندگ نیدار نجゅیچゅヰر تゅ نره غヱل تヱ ا-

 ...رヱنیب ヱمدیکه از راهرヱ داشت م رヱنیزد ب ゅریسゅت یمゅیصدا بバد س اヱل

 動勠نبヱد...ساュ ینطヱریا نجゅیکه ا ュیتヱنستیاگه م-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ... سゅزنیヱاسه دخترا جک م سنیمیبバد ヱا-

 لゆ بゅ غرغر ادامه دادュ... ریز

 زارن تヱ کمد...تゅ کنن ب تヱننیلبゅسヱ نم کهی...بバد خヱدشヱن دヱتゅ ترنیگیم رادیヱ حرف زدن مゅ ا یاز رانندگ یه-

 گヘت یدستشヱ دヱر شヱنه اュ حヤقه کرد ヱ بゅ نمک ゅریسゅت

 خヱدت ببخش پرنسس... یحゅا شمゅ به بزرگ-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュگرد کرد ヱمゅانگشت ヱ ュردヱا اゅب 

 نکنه بکش کنゅر داداچ... تیرヱسیپرنسس ヱ نیا یخヱایهゅهゅهゅ...اگه م-

 ヱ گヘت سゅدیヱ پشتش ヱا نیسمت کゅم دیپر عیسر

 هュ اضゅفه شد... یکی نیفرار کردュ...ا شヱنیکیاヱن  شیاان از پ نیعررر...هم-

ュم خゅت نیشد سمت کヘگ ヱ 

 کヤککک؟ یلヱ نداده بゅش یداشته بゅش یرヱسیم رヱسی...نکنه تヱ هヱ ュنュیب سゅیヱا-

 ヱ گヘتュ دュیهゅش خند یلヱدگ به

 کヱ؟ قتی...داداش عترヱسیヱ یآنت-

 به راهرヱ کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 بردیاستراحتگゅه به سر مدر -

 گرفتヱ ュ گヘتュ ュیتバظ حゅلت

-...ゅپヱا ヱئゅمヱک 



ゅلت گنگ بゅبرچ یح ゆل ゅکردن که ب ュゅن نگヱشヱدهیهر د ュتヘگ 

 ن؟یریبگ ゅدی ای کره 瓢 نقدهیا هی یخヱایهمتヱن...به خゅطر منュ که شده نم نیشヱバریب یヤیخ-

 بゅا اヱرد ヱ گヘت ュیدستゅشヱ به حゅلت تسヤ نیکゅم

 چヰヰه؟ یバنننی یکه گヘت ینی...ایینکن عمヱ هیخゆ...حゅا گر ヤهیخゆ...خ ヤهیخ-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュن رفتヱاسشヱ 

-ゅنバبه م ヱئゅمヱا م یکヱنره غ ゅبه شم ュه ゅپヱن...اヱنی...گنیممنバبرادر... ی 

 ヱ گヘت ゅریبرگشت سمت سゅت یبゅ گنگ نیکゅم

-ゅپヱا ヱ؟یمن یاان ا 

 ヱ گヘتュ دュیکش ュیشヱنیبه پ یدست

 ...ヱنگیبگن ه دیبگن اヱپゅ...پسرا به پسرا بゅ تヱننیدخترا به پسرا م...فقط رررینه خ-

 ヱ گヘت دیکヱب تیبゅ مشت به شヱنه کゅم ゅریسゅت

 ...ヱنگیه یچطヱر-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ュ؟ین ヱنگیه نچゅنゅیک-

 مثل قبل نگュゅ کردن که سرمヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュ دヱبゅره

 卮شهیم یچ شیمバن نیبュヰ بگفردا  نیکن قیتحق نیدرس امشبتヱن...بر شهیم نیا-
 به سمت راهرヱ حرکت کردュ...ارュヱ در اتベゅ رヱ بゅز کردヱ ヱ ュارد شدュ... یا گهیحرف د بدヱن

ゅم دنید بゅریسゅ ヱرچ دهیتخت دراز کش یکه رヱゅد پヱش بسته بゅچشم ヱ دヱرچ نیبヱゅرش  نیپゅکن ヱ ュبه سمت تخت رفت
...ュنشست 

ヱمゅریز دست ...ュهش کردゅنگ ベヱذ ゅب ヱ ュزد ュنヱچ 

ヱرت جد تヱص ゆاヱشد مرض قند نگ یداشت...جد یا یخ ゆقند آ ュدل ヱانقدر اان ت...ゆجذا ヱیュات... رヱヤص 

ヱمゅل لبヱ ュبرد ヱヤج ヱدستم ュヱار ヱ ュجمع کرد ュه ヱیت  ゅدیبゅ ヤه قبバکش یدف ヱیدستمュد... 

 صヱرتش گذاشتュ... ینشه...دヱ به شک دستمヱ جヱヤ بردヱ ュ آرュヱ رヱ داریاان ب دیشゅ حゅا

 ...تゆ کرده بヱد..ュیداパ بヱد مヱنییدヱتゅ هر

ヱدستم ヱر ュرتش... یحرکت دادヱص 

 لبش یゅیکیشد دヱبゅره حرکت کردュ تゅ به نزد یعゅد یابرヱهゅشヱ تヱ هュ کرد که دستمヱ ثゅبت نگه داشتヱ..ュقت یکم
 ...دュیرس

 دارュ...دヱست دارュ...فقط دヱستش  ゅرヱیفکر کنュ؟...من فقط سゅم یزیچ نیبه همچ دینگゅهش کردュ...چرا بゅ رهیخ

 گذاشتュ که چشمゅشヱ بゅز کرد ヱ نگゅهュ کرد... شیشヱنیپ یذهنュ دستمヱ رヱ یریدرگ نیاز ا خسته

ュヱار ゅپ ヱ ュمشت کرد ヱنییدستم ...ュردヱا 

ゅس یصدا بヱیخر ュتヘگ ュدヱخ 



 دردسرتュ... ی هیکه فقط مゅ دی...ببخشیتゆ کرد-

ュاخ ヤنشست... یظیغ ヱ کرد 

ヱسرم ゅنییپ ...ュه کردゅنگ ュゅبه دست ヱ ュتر برد 

 اヱنュ خش دار شده بヱد یصدا

 دردسر؟... ی هیرヱ گヘته؟...تヱ؟...مゅ یحرف مسخره ا نیهمچ یک-

 مヱهゅش فرヱ کرد... یزد ヱ دستشヱ تヱ یا یحرص شخندین

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

ت بゅرュ کمک هی یمن حت ی...ヱلیکنیヱ کمکュ م یゅیکرده بゅشュ تヱ م ریگ یی...هر ヱقت تヱ جヤیکنیکمکュ م یヤیتヱ خ-
...ュنکرد 

ヱدستش ヱصدا یر ゅب ヱ گذاشت ュنヱت یا یعصب یشヘگ 

 ...؟یکنیفکر م ییزایچ نیبه همچ ヱヰی...چته؟...چرا ؟یشد ヱヱنهید-

ュیزیر اخ ュتヘگ ヱ ュکرد 

 مگه درヱغه؟-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

ذره بュヰ سخت  هی یاگه حت ی!...فکر کردیستیدردسرュ ن ی هیمゅ یمن بゅش یبرا یزیاره درヱヱヱヱغه...تヱ هر چ-
 ...شュیヱقت خسته نم چیه ュیمュヰ زندگ ی..من از آدمゅمヱندュ؟یسゅکت م گذشتیم

ゅلرز ب ュゅصدادیحرف اخرش چشم ゅه ا ی...بヘیخ ュتヘگ 

 مヰمュ؟...-

ゅتヱد ヱر ヱشゅم یدستヱه آرゅنگ ゅب ヱ گذاشت ュゅنه هヱت یشヘگ ヱ ه کردゅنگ ュヰب 

 ؟یستین-

 ヱ بゅ سر افتゅده گヘتュ دュیکردュ...ارュヱ شヱنه هゅمヱ از دستش کشمحヱ نگゅهش  یا هیثゅن چند

 ...ممنヱن که...یدیم تیممنヱن که بュヰ اهم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

-ゅزندگ یاز آدم ュヰیمュت... 

 گヘت یزد ヱ بゅ لحن شヱخ یلبختد

 ...ュیسヱپ بخヱر ュیبر هی...نظرت چュیخゆ...حゅا آدュ مュヰ زندگ-

ヱمヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 کヱ سヱپ؟-

 کرد ヱ گヘت رヱنیبه ب یا اشゅره

 در خدمت شمゅس... یسمヱゅر ゅکヱیسر آشپز د-

ュヱیخند ارュد ...ュند شدヤب ヱ 



اش گذاشتヱ ュ به زヱر  نهیس یدستمヱ رヱ عیکه سر ヱفتゅدیدستشヱ به سرش گرفت ヱ داشت م یهュ بヤند شد ヱل ゅریسゅم
...ュش داشتヰنگ 

ュنヱا اヱ ヱ انداخت ュنه اヱر شヱد ヱدیدستشゅس... 

ゅنگران ب ヱ یترس ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ 

 ؟ی...خヱبゅر؟یسゅم-

 گヘتュ یلرزヱن یヱ بゅ صدا ختی...اشکュゅ ردュیترس شتریجヱاゆ نداد ب یヱقت

 ؟ی..تヱرヱخدا پゅشヱ...خヱبゅر؟یسゅ...سゅم-

 جدا شد ヱ بゅ تバجゆ نگゅهュ کرد ヱ گヘت عیسر

 ؟یکنیم هیچرا گر ヱヱنهیدختره د-

 گヘتュ دヱبゅره

 ؟یخヱب-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 رفت... جیذره سرュ گ هی...فقط ن؟یسヱ یشد ینطヱریاره...چرا ا-

ゅا بヱ دیدقتゅل شیبررس سヱ...ュید یه یکردュر م دゅک م شدیتゅپ ヱمゅحرص اشک ゅب ヱیュکرد... 

 گヘت یهヱا گرفت ヱ بゅ کافگ یمچ هゅمヱ تゅ ヱریدستュ خヱاست به سمت صヱرتュ بره که سゅم دヱبゅره

-ヱچته؟نیس ヱه کن...د اخه بگゅنگ ヱمن... 

 ..یبگヱ خヱب نی...جヱن سヱیشد ヱヰشیفک..فک کردュ ب-

 شد ヱ گヘت ظیبه شدت غヤ اخمش

 ...نییپゅ ゅیجヱن خヱدتヱ قسュ نخヱر...بدヱ برヱ لبゅسゅتヱ عヱض کن ب-

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ヱاا...چرا؟-

 چشュゅ اشゅره کرد ヱ گヘت به

 دヱتゅ رヱ خゆヱ کنュ... نیکه حゅل ا-

ゅیگنگ ب ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱسرم 

 ...ュゅیخゆ...اان م-

ヱمゅدست ヱب یاز ت ュرفت ヱ ュردヱنیدستش در اヱر... 

 بヱدن... ヱنیمبل افتゅده بヱدن ヱ غرベ تヱヤز یرヱ نیヱ کゅم ゅریسゅت

 اヱمد ヱ گヘت رヱنیآشپزخヱنه ب یاز تゅ ヱکヱید

 ن؟یسヱ یخヱب-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ...من اヱمده بヱدュ بゅ تヱ کゅر داشتمゅیاره مرس-



ヱヤت جヘگ ヱ مدヱا 

-ヱبگ ゆخ... 

ゅصدا ت ュز کنゅدهن ب ュاستヱم یخゅریسゅ مد یکیاز نزدヱا 

 ...گهی...بدヱ دیینجゅیتヱ که هنヱز ا-

ヱبه د سرم ヱر ヱ ュن دادヱیتکヱکゅ ュتヘگ 

 ..نمتیبیبバدا م-

 سمت در رفتヱ ュ ارュヱ بستمش... به

 راست به سمت اتベゅ رفتュ... کیخヱنه شدヱ  ヱ ュارد

ر زدュ عط ی...کمیشیارا چیسرュ کردヱ ュ بدヱن ه مヱیヱ شゅل بゅفت مشک یخز دار زرشک یبゅ پゅلتヱ مヱیکتヱن مشک شヱヤار
 ...رヱنیヱ رفتュ ب

 گヘت ییراهمヱ سد کردن ヱ دا نیヱ مゅه یヱ دل ییدا

 عجヤه؟... نیکجゅ بゅ ا-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュگره زد ュبه ه 

 ...رヱنیب ュیگヘت بر ゅریسゅم-

 ابرヱهゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت یدل

 ...ل؟یاヱنヱخ به چه دل-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 ...کردュیم هیگر کردیحرکت م هی ゅریهゅ تゅ سゅم ヱヱنهی...حゅلュ خゆヱ نبヱد اヱنجゅ...مثه ددヱنュینم-

 نثゅرュ کرد ヱ گヘت یبゅ دست خゅک بر سرت نیمゅه

 (勦چیسゅندュ ヱیگمی م匣 ゅ)همヱن اهممュ یشیم چیسゅندヱ یخゅک بر سرت...دار-
ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 لヱس شدュ... یヤی...خدヱنュینم-

 زد ヱ گヘت هیتک ヱاریبه د نهیدست به س یدل

 ...یشیعر عرヱ م ینطヱریا یبش چیسゅندヱ یخヱایتヱ هر ヱقت م-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 匯عر عرヱ عمته...-
 زد ヱ گヘت یچشمک

 ...سゅدهیپسرمヱن تヰنヱ ゅا نیبرヱ ا ゅیب-

 گヘتュ رفتュیطヱر که به سمت در م نیکنゅر زدمشヱن ヱ هم عیسر

 ...یفバا بゅاااا-

ヱدر ...ュر رفتヱنسゅبه سمت اس ヱ ュبست 



 حرکت کردゅ ...ュریسゅم نیاヱمدヱ ュ به سمت مゅش رヱنیاز آسゅنسヱر ب

ゅدنید ب ゅم یچراغヰشن فヱیرュد ヱش یتゅنهیم... 

ュヱار ...ュنشست ヱ ュز کردゅب ヱدر 

ゅسمتش...سر ت ュعطسه کرد که نگران برگشت ュت عینشستヘگ ヱ ردヱا اゅب ヱشゅدست 

 ...هیعゅد یسرمゅخヱردگ یعطسه بヱد که ヱاسه  هیراه ننداز... هیگرترヱخدا -

 کرده گヘتュ بغ

 کردュ... ضیتヱرヱ مر نکهیبه خゅطر ا رュیمی...دارュ مه؟یچ یدヱنیعذاヱ ゆجدان م-

 گヘتュ عیبگه که سر یزیچ خヱاست

 ..بゅا...پゅشュ .ヱیبر ...حゅلت بده؟..بヤند شヱرヱن؟یب ュゅی...من خر چرا قبヱل کردュ بکنه؟یخゅک برسرュ..بدنت درد م یヱا-

ヱاس درヱخ ヱ ュز کردゅب ュده بشゅپب ュکشیت ュمچ دستヱヰدهی  ヱت ヱ هیشد ゅیج ...ュمدヱد اヱفر ュگر 

ゅت به ت بヰه م شرتیبゅنگ ュヱヤیجュکرد... 

ヱشゅت دستヘگ ヱ ردヱا ュشヱبه سمت گ ヱسرش ヱ قه کردヤح ュرヱد ュمحک 

..عذاュ ゆیگذرヱنیخヱش م رヱنیب ュیری...اانュ مهکنی...اصا درد نمهی...بدن من قヱヱヱنهیانقدر خヱدتヱ نゅراحت نکن د-
 نشن... ضیکه مر یدヱر بゅش دیبゅ هی...از بقینیراحت کنゅرش بش یرヱ دار یکیヱجدان هュ نداشته بゅش...خヱبه که...

 استゅヘده رヱ کردュ... نیفرصت بヰتر نیچشمゅمヱ بستヱ ュ از ا یحرف چیه یب

ヱصدا نهیبه س سرم ゅب ヱ ュر دادゅیاش فش ュتヘگ ュگرفته ا 

 کنه... تュیاذ یکس یزارینم ی...ヱلیکن تュی...خヱدت ممکنه اذیخヱب یヤیتヱ خ-

ゅت بヘخنده گ 

 کردュ... تتیاذ ینمک نشنゅس...من ک یا-

 زدヱ ュ ازش جدا شدュ... یارヱم لبخند

 رヱشن کرد ヱ راه افتゅد... نヱیمゅش

ヱریز دستم ヱاز ت ヱ ュرد ュنه اヱم شهیش یچゅریبه سゅ ...ュه کردゅنگ 

ヱیت ヰیگشت زد رشュ ش ヱیヱئゅکゅرد یرکヱخ パیداュ... 

 که خヱرده بヱدュ خヱاゆ آلヱد شده بヱدュ... ییخゅطر دارヱ هゅ به

ュم برگشتゅریسمت سゅ ュتヘگ ヱ 

-ゅاز قرص ュه ヱرد یتヱ؟یمن خ.. 

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 نچ...-

 کردヱ ュ گヘتュ یهヱم

 ..خヱابュی..منュ مبکن تヱیپس رانندگ-

 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند



 رヱ صゅف کردヱ ュ چشمゅمヱ بستュ... یصندل یپشت

 خヱابュ برد... نیمゅش یزヱد بゅ تکヱنゅ یヤیخ

ゅیکه شن ییصدا بュپر د ゆاヱیاز خュد... 

 ...کردیسرخ ヱ بゅ لبخند نگゅهュ م یبゅ چشمゅ ゅریسゅم

ヱن سرمゅبه مک ヱ ュردヱا اゅد یبヱش بヱیکه تュ ...ュه کردゅنگ 

 بヱد... نگیپゅرک

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ュ؟یدیرس یک-

 به سゅعت کرد ヱ گヘت ینگゅه

 ...ュیدیاس رس قهید01-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ..یکردیم دارュیخゆ ب-

 زد ヱ گヘت یلبخند

 کنه... دارتیب ゅدیآدュ دلش نم یخヱابیانقدر ارュヱ م یヱقت-

ュسر یزیلبخند ر من ヱ ュعیزد ュتヘگ 

 بゅا... ュیبر-

ヱپ سرش ヱ ن دادヱدهیتکゅ ...شد 

ュدهیپ منゅ ر شدヱنسゅارد اسヱ ュر هゅکن ヱ ュیشدュ... 

ヱاریبه د سرمヱ ر تکヱنسゅم هیآسゅبه س ヱ ュریدادゅ رهیخ ...ュشد 

 ヱ بゅزュ نتヱنستュ جبران کنュ... رヱنیاヱمد ب ضشیبヰتر شدن حゅلュ بゅ اヱن ヱضع مر یبرا

 که بュヰ افتゅد سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت نگゅهش

 ؟ینگゅهتヱ از رュヱ بردار یتヱنیانقدر جذابュ نم-

 ヱ گヘتュ دュیخند

-ヱبچه پرر 

ゅطنتیش ب ゅهヱچابر ヱ ا انداختゅب ヱت... یزیشヘنگ 

ゅص دنیرس بヱر تヱنسゅهیآس ゅیه ゅغر زدن ヱ ع شدヱشر ュیمن ゅشدن حرف ュヱتم ゅت ュنヱمن ادامه داشت... یا 

ヱدر ュتヘگ ヱ سمتش ュره برگشتゅبヱد ヱ ュز کردゅب 

 نره هゅاا...اگه تبت رفت بゅا حتمゅ خبر بده... ゅدتی-

ヱنیبه پ دستشヱب شیشヱت دیکヘگ ヱ 

-ヱکرد نیس ュヘیب یخゅ ...بهヱبه خヱخ ュلゅمن ح...ヱت ヱبر 



 سرخش نگゅه کردヱ ヱ ュارد خヱنه شدュ... یبه چشゅ نゅمطمئن

ヱلمゅش ュتヘگ ヱ ュردヱدر ا 

-...ュمدددヱヱヱヱمن ا 

 اヱمد ヱ گヘت رヱنیاز اتベゅ ب نیمゅه

 کنュ... کゅریخゆ چ-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュزد ュبه کمر 

 ...یسکته کن یاز خヱشحゅل دیمثا؟...اان بゅ نینچ نچ...شمゅهゅ دヱست-

ゅیشینم ヱر ヱپ یدستش ヱ ゆヤنیقヱت شیشヘگ ヱ گذاشت 

 ...ستゅااادیآه قヤبュ بヱ ゅرヱدت ا-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرش کردゅنث 

 کヱشن؟ ییヱ دا یزهر مゅر...دل-

 کرد ヱ گヘت یهヱم

 انقدر درس خヱندن خヱابشヱن برد...-

ゅطنتیش ب ュتヘگ 

 امュ... یدلتヱヱヱن بسسسヱزه...من تヱ مرخص-

ヱب نهیبه س مشتشヱر دیاش کヘلت نゅح ゅب ヱیゅت ینヘنه گヱن گゅمゅم 

 پゅف دヱر دヱر... هیعنتر خゅتュヱ رفت بゅ  نیبバد ا ュیخヱندیدرس م ュیبچه...مゅهゅ مثه خر داشت ینزن گریجز ج یالヰ یا-

 اشرمヱ بゅا اヱردヱ ュ گヘتュ انگشت

 ...ضیپゅف مر-

 چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت چپ

 حゅا همヱن...-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...خسسسته...؟یヰヘمیبکپュ..خسسته اュ...م رュیپش منュ م-

ヱت دیبه لبش کش دستشヘرت جمع شده گヱص ゅب ヱ 

 ...خヱابュی...برヱ بکپ منュ اان میخسته ا دュیفヰم یکرد ュیخゆ بゅبゅ تف مゅل ヤهیخ-

 سゅعت نگゅه کردュ... به

 شゆ بヱد... ∬ یکゅینزد

 شدュ... دنیخヱابیشゆ م ∬بچه منظمゅ که  نیا هیشب کردュیم حس

 ヱ به سمت اتベゅ رفتュ... دュیخند

ヱمゅسゅلب ヱر ヱ ュض کردヱیع ...ュدゅتخت افت 



ヱیکش بدنمュد ヱر ヱسرم ヱلش تنظ یゅیبュ سر ヱ ュبرد... عیکرد ュابヱخ 

******* 

 ヱ گヘتュ دュینヱن کش یرヱ رヱیپن

 ...گهید ヱفتهیراه م ゅدیم گهیسゅعت د هیبخヱر انقدرュ حرص نخヱر...حゅا  نヱیا ゅیب-

 رヱ از دستュ گرفت ヱ گヘت لقمه

 براش...رヱز سゅلگرد مゅمゅنشュ رفته کゅر کنه... رュیبم-

 گヘت یبゅ نゅراحت یدل

 ...زهیریاヱنجゅ بゅ بゅبゅش رヱبرヱ بشه...دヱبゅره تゅ چند ヱقت اعصゅبش بュヰ م رهیم یヱقت خヱاュینم-

ヱآه عم سرم ヱ ュا بردゅیکش یقیبュد ュتヘگ ヱ 

-ババババیهゅحل...کجゅله سゅه ینیکه بب یی...خゅکشهیداره م ییچه دردا نیم... 

 ヱ گヘت دیمحکュ به گردنュ کヱب ییدا

 ...ュیکنیبدبخت تر جヱヤه کنه...محکュ رفتゅر م نیکه خヱد مゅه ュیゅیبه نظر ب یجヱر دی...امرヱز نبゅگهیتヱ هュ ببند فکتヱ د-

 ...ュیصبحヱنمヱن مشغヱل شد هیヱ به بق ュیرヱ تکヱن داد سرامヱن

همه راه  نیا شهینم یمゅهゅ دلمヱن راض یبره تヰران..ヱل خヱاستیبヱد...خヱدش که م نیسゅلگرد فヱت مゅمゅن مゅه امرヱز
 ...ュیستیکدュヱ از مゅ ن چیبشه...ه یヱ دヱبゅره عصب نهیبره تヰران...اگه بゅبゅشヱ اヱنجゅ بب

ヱدستم ュتヘگ ゅبه بچه ه ヱر ヱ ュزد ュبه سر 

 بゅهゅش برュ... خヱاュیمن م-

 رفت ヱ گヘت یچشュ غره ا یدل

 اヱمد برامヱن.. هیقسヱ ュ آ یچجヱر شゆید ستین ゅدتی...زارهینم ی...ヱلュیبر ュیخヱایهمه م-

 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

 ؟یچ نهیدنبゅلش؟..اگه اヱنجゅ بゅبゅشヱ بب ュیبر یヱاشکی شهینم-

 بゅ حرص گヘت ییدا

 امرヱز سゅلگرد زنشه... ستین ゅدشی یبゅبゅش حت گュیمن که م-

 ...؟یاگه بヱد چ-

-ヱچ نیس ュله ن زیببند...انقدرゅینゅ هゅد مヱن..خヱاسمヱنهیم یزیچ هی نیヱادیکه م دヱن خ ゅهゅیمゅیュ... 

ヱمゅب دستヱک ュیبه هュد ュتヘگ ヱ 

 بゅهゅش بره... دیبゅ یکیبخヱاد تنゅヰ بره... نیا سیبゅز دلュ ارュヱ ن یヱل-

 گヘت کدفバهیسゅکت نگゅهュ کرد ヱ  یدل

 ...دمممュیفヰم-

ゅدا ب ヱ یدیمتر پر هی ییدادش منュ هش کردゅترس نگ ゅا...بヱیهュ غره ا ュت یکه چشヘگ ヱ رفت 

 تゅ دنبゅلش بره... ゅرهیب لیدل هی تヱنهی...اヱن مュ؟یبگ نیکゅمبه -



 زدヱ ュ گヘتュ یبشکن

 به عقヤتتتت... نیافررر-

ゅنیا ب ゅیزد ییحرف من سه تュ داشت هیخنده... ریز ュヤバیمュ  ゅتیم یزیچ هیکه تヘیگュ یهمヱتیم نヘگ... 

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 خヱنه اس؟ نیاان کゅم-

 چپ چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت ییدا

 سر کゅره؟... نیخヱنه بゅشه مゅه نیکゅم یعقل کل ヱقت-

 امヱ خゅرヱندヱ ュ گヘتュ چヱنه

 ...همش ヱلヱ بヱد خヱنه...رفتیانقدر سرکゅر نم نی...قبا کゅمگمゅیم-

 از کنゅرュ رد شد ヱ گヘت یدل

 ...ی...تヱ که همش خヱنشヱن نبヱدیدヱنیاز کجゅ م-

 ヱاا... دヱنュینم-

 ...ュیهゅل نشست یヱ تュ ヱیرヱ جمع کرد زیم گهیبゅهمد

ヱهیمبل تک یبه پشت سرم ュتヘگ ヱ ュداد 

 رفته؟ ゅدشی...نکنه خヱدشゅ ュد؟یچرا نم ییحゅا خدا-

 گرفت... نヱیبرداشت ヱ شمゅره مゅه ヤشヱیヱ مヱبゅ دیارュヱ به سرュ کヱب یدل

 卮تヘヤن... یخヱردن پゅ یزیچه چ ュیقطع کرد ヱ نزاشت مゅهゅ هュ بヰヘم نیبゅ مゅه نکهیاز ا بバد
 ヱ گヘت ュیکردیکه پヱکر نگゅهش م ییسمت من ヱ دا برگشت

 ...رهی...از همヱن جゅ مュゅیخヱنه نم گهیم-

ヱب دستمヱک ュنه اヱیبه گュد ュتヘگ ヱ 

 برده؟... نیمگه مゅش-

 کرد ヱ گヘت ینچ

 ..رهیبゅ اヱبヱتヱس م-

 صヱرتشヱ جمع کرد ヱ گヘت ییدا

 ...هیاتヱبヱس د نیزهر مゅر ヱ اヱبヱتヱس...مثه ادュ بگ-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュر گردنش انداختヱد 

 ...کنュیدرک نم یزندگ نیا ی...ヱاقゅバ نقش تヱ رヱ تヱ؟یستیبヤد ن یا گهید زیبه جز سゅز مخゅلف چ یدقت کرد-

 بゅ حرص گヘت یدل

 ュ؟یکن کゅری...چسین یبچه هゅاا...اان ヱقت مسخره بゅز-

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از



 動匕بسپゅرش به من-

ゅب ゅه ュیقد ヱس ヱ ュرفت ュقゅبه سمت ات ュییمحکュب شهیکه هم شرت ュزد ヱ ュکرد ュتن ヱد رヱدست ب ュنیدヱر... 

ヱヤنه  یجヱا یخヱ یپسراュدゅس ヱر ヱدستم ヱا یヱ ヱ ュیزنگ گذاشتュدゅل سヱ س زدنヱعر ベヱنشد که نشد... یمثه ب 

 ...رヱنیب ختنیر ゅریヱ سゅم ゅریبゅز شد ヱ سゅت در

ゅبررس ب ヱمن ゅکه ت ュن کردヱهشゅنگ ゆجバب یت ヱن رヱسشヘنیکردن نヱحرص ه ر ゅب ヱ غره رفتن...ه یدادن ュچ یچش ュش
 غره رفتن...

 شدヱ ュ گヘتュ یسر منュ عصب آخر

 ...نیریگیبゅبゅ بسه چشمゅتヱن لヱچ شد..چتヱنه بゅ چشゅتヱن پゅچه م-

 دستشヱ بゅا اヱرد ヱ گヘت ゅریسゅت

 کنه؟یصゅحゆゅ بベヱ بベヱ م یب نیرヱ ا زارهید اخه ادュ دستشヱ م-

ヱسرم ヱ ュندヱرゅخ ュتヘگ ベヱذ ゅب 

 نゅمヱسゅ مュヱヤバ بヱد بベヱ عرヱسه؟-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

- ュبده من ヱلشヱد...فرمヱب ュヱヤバدیاره مゅ یبگュر... 

 ...勠هیبベヱ در ثゅن 0-

 زد ヱ گヘت یبکشن

 ...یمرسسس-

 ...یبچه خرررس-

 منヘجر شد ヱ گヘت ヱヰی کردیکه تゅ اヱن لحظه گنگ نگゅمヱن م ゅریسゅم

 ...نیشده سヱ ی...چگهیبسه د-

 ヱ جヘتشヱن رヱ کنゅر زدヱ ヱ ュارد خヱنه شدュ... دュیبردن به مヱضヱع دستمヱ به سرュ کヱب ینگゅهش کردヱ ュ بゅ پ یکم

ヱل یرヱنیا ュتヘگ ヱ ュمبل نشست 

 تゅ نرفته... دی...بدヱئدیبدヱئ نیبد-

 پュゅ نشست ヱ گヘت یبゅ تバجゆ جゅ ヱヤریسゅت

 ..ュ؟یبد یچ-

ヱلبم ュتヘگ ヱ ュز گرفتゅگ 

 تヱرヱخداااا... دی...بدヱئخヱاュیم نヱیشمゅره کゅم-

 ヱ شمゅرشヱ گرفتュ... دュیاز دستش قゅپ عیکه سر نیاطاعゅت کゅم یدر اヱرد ヱ رفت تヤ ヱشヱیمヱبゅ ゅریسゅت

 نگヘت ヱ نگュゅ کرد... یزیچ بدبخت

 رヱ برداشت... یاز چند تゅ بベヱ گヱش بバد

 ...ゅر؟یالヱ سゅت-



 ...نی...منュ سヱنیالヱ کゅم-

-ヱیس.. 

 شته؟یپ نی...مゅهسسسینگヱ...ه یヱا-

 اره..-

 ...ゅرュیبگヱ من سゅت یالک نیخゆ خゆ...بب-

 بゅ غر غر گヘت ゅریسゅت

-ゅا یکج ヱمنه... هیشب یریکبیت 

ヱنمヱنیب زبヱر ュتヘگ ヱ ュردヱا 

 匣...ههیمن بゅش هیاز خداتュ بゅشه شب-
 نگヘت... یزیکرد ヱ چ یشیا

 گヘت یبゅ گنگ نیکゅم

 ؟یزنیحرف م یدار یبゅ ک-

 ヱ گヘتュ دュیچسب یرヱ دヱ دست یگヱش

 تنゅヰ بره...جヱن من... نیدادا..نزار مゅه نی...ببدیببخش یヱا-

ゅت بヘان گヱفرا ゆجバت 

 کجゅ؟...چرا؟...-

ヱب دستمヱک ュیبه سرュد ュتヘگ ヱ 

 مゅهゅ زارهیبره تヰران...نم خヱادیامرヱز سゅلگرد فヱت مゅمゅنشه...م نی...ببنیمゅه یریدرد مゅر بگ یهنヱ بヰت نگヘته؟...ا-
 بشه... یاヱنجゅ بゅ بゅبゅش رヱبرヱ بشه ヱ دヱبゅره عصب خヱاュیبゅهゅش برヱ...نم یجヱر هی...تヱرヱخدا تュ ヱیゅیهمراهش ب

 شد ヱ گヘت یجد صداش

 نگران نبゅش...خヱدュ حヱاسュ هست...-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-ゅپسمل...ب ヱن تヱیآ قرب ゅیب ゅنگیتیداداچ...ف... 

 ヱ گヘت دیخند

 نヘر... ヱنیヤیمュ ∵1یشد ゅیبゅ ک نیبب-

 نگヘتヱ ュ تヘヤن رヱ قطع کردュ... یزیچ

 دادュ... رヱنیمبل فرヱ کردヱ ュ نヘسمヱ ب یدسته مبل گذاشتヱ ュ خヱدمヱ تヱ یرヱ رヱ یگヱش

 ...کردیپゅش نگゅه م یداده بヱد ヱ به جヱヤ هیآشپزخヱنه تک ヱاریسゅکت شده بヱد به د ゆیکه امرヱز عج ゅریسゅم

ゅت یصدا بゅریسゅ ...ュبه سمتش برگشت 

 نه؟یمゅهامرヱز سゅلگرد فヱت مゅمゅن -

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 



 نیا تュ ゅیگرفتی...مゅهュ از رヱز قبل استرس مرفتیمゅمゅنش م شیپ نیاز رヱز قبヤش مゅه ی...فرداس...ヱلستیامرヱز هュ ن-
 رヱز تمュヱ بشه... 0

 کرد ヱ گヘت یهヱم

 ...کنهیم شیکゅر هی نینگران نبゅش...کゅم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ...چヱندشیپیم یجヱر هی...شنゅسュیکه من م ینیمゅه نی...ادヱارュیام-

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 ...ュیمゅ که رفت-

 بヤند شد ヱ گヘت ゅرュیسゅت

 ...ゅدیدرュ پشت سرت ببند سヱز ن-

صヱرتش تکヱن دادュ که بゅ ترس  یبヱد...بゅ تバجゆ دستمヱ جヱヤ نیزم رهی...هنヱز خسゅدュیヱا ゅریسゅم یکردヱ ュ جヱヤ یشیا
 سرشヱ بゅا اヱرد...

ヱمゅچش ュتヘگ ヱ ュد کردゅگش 

 چخه داداش...-

 ارュヱ شد ヱ گヘت نگゅهش

 شد؟.. یچ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ...رュی...دارュ میچیه-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 مراقゆ خヱدت بゅش...-

ゅیگنگ ب ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱسرم ュمن 

 طヱر... نیتヱ هュ هم-

 راحت شده بヱد... نیاز طرف مゅه ゅلュیسمت در رفتヱ ュ ارュヱ بستمش...خ به

 حمヤه کردن طرفュ... تیبゅ عصبゅن یヱ دل ییخヱنه شدュ که دا ヱارد

 به در خヱنه ヱ گヘتュ دュیچسب

 ...کنュیم فی...هヱヱヱش..براتヱن تバرヱااانゅااتیآراュ ح-

 مشتش رヱ جヱヤ اヱرد ヱ گヘت ییدا

 چゅヰر تゅ استخヱن رヱ خヱرد کنュ تヱ صヱرتت... نیا ゅی یگید م-

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ...ゅاایخطرنゅک شد ییدا-

ゅت بヘحرص گ 



 ヱ کヱفت... ییدا-

 نゅزک کردヱ ュ گヘتュ یچشم پشت

 بره تヰران... نیزنگ زدュ گヘتュ بゅ مゅه نیحヘظュ...اقゅ رفتュ به کゅم شヱیبق-

 گヘت یدل

 خゆ؟-

 匣خゆ به جمゅلت-
ゅب ゅنヱیدند ヤت دیکヘشده گ 

 گヘت؟ یچ نیزهر مゅر...کゅم-

ヱنمヱش ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 برュ استراحت مطヤق... خヱاュیکنゅر م نی...حゅا هュ برکنهیم شیکゅر هیگヘت -

 匕برداشتヱ ュ رفتュ تヱ فゅز خヱدヤ ュمヱیتخت افتゅدヱ ュ مヱبゅ یزدمشヱن ヱ ヱارد اتベゅ شدュ...رヱ کنゅر
 (ゅنゅی)دا

 نگゅه کردュ  نیپヱکر به رفتنه سヱ ییییییییヤیخ

 گヘتュ نゅخヱدآگゅه

 匣دヱست داشت؟!  شتریヱ از خヱاゆ ب ی+دل
ュکه دل یفکر م داشت ュت یکردヘداد گ ゅب 

 瓢匯 نیسヱاヱヱヱヱヱکی 瓢匣 یاヱヱヱヱک-

ヱکینزد نیس  ヱ شد که برگشت ベゅهیدر ات  ヱ ک به منヱه مشکゅال به دل هینگヱه پر سゅینگゅت یانداخت که دل نヘگ 

 瓢 گهید یاヱヱヱヱک ؟؟یدヱست داررررراز من شتریحゅا خヱابヱ ب-
ヱکر به دل نیسヱپ ヱ اゅرد بヱا ヱرشゅت یانگشت اشヘگ 

-ュر عشقヱه نخヱگ 

ヱت  رヘبه من گ 

 ؟یاヱن صゅحゆ مرده رヱ بゅز نکن قهیچند دق یریمیم-

ヱخند دستم ヱ ュن دادヱیبه سمتش تکュد ュتヘگ ヱ 

ه∠  ゅکヱئهی+صゅحゆ مرده زنه د  د⌒

 گرفت گヘت یکه داشت جヱヤ خندش ヱ م یطヱر

 بヰش بگュ رتヱیخ یهヱ ゅ دعゅ نュیرヱ بب ゅکヱیمشتゅقュ تゅ زنه د-

 زد ヱ گヘت  یヱ بشکن دینمک خند یدل

  飭匏 زبشهینه نگヱ بذار سヱپرا-

ヱت نیسヘگ 



 یبゅش کیبゅس رمゅنت طュیشرا نیعゅشقتュ تヱ بدتر یدل-

 نگゅ کردヱ ュ گヘتュ نヱیسヱ پヱکر

 اان ュیطیشرا نی+تヱ بヰتر

ヱیبه دل ر ュتヘگ ベヱذ ゅب 

 匏勸 رهیبم ゅکヱی+فکر کن زنه د

 بゅز گヘت شیدستشヱ بュヰ زد ヱ بゅ ن نゅیدل

 داداچ.. هیعゅل-

 زدヱ ュ گヘتュ نیکش به سゅ ヱکヱیچشمک زن د هی

 匈به نヘع من  1_0+
ヱییییبس نیس  ヱدستش ヱ کرد ュゅکر نگヱپ瓢 رایヱینج ...ベゅرفت داخل ات ヱ کرد 

 گヘتュ یبゅ حゅلت مسخره ا یدر بسته شده نگゅه کردヱ ュ بバد رヱ به دل به

 کنュ ی..درکش نمヱヱنستی+د

 گヘت یهュ بゅ لحن مسخره ا یدل

 瓢 یییییاヱک گヰヰヰهید یییییاヱک-
 ヱ لュ دادュ رヱ مبل.. دュی..( خندکمゅی)فقط  کュی

ゅمتک ヱشب یر ヱ ュبغل کرد ヱیمبل ر ゅس به یبچه هヱلヱヤنیزیتヱ رهیخ ...ュشد 

 厥厰 یヱاااا

 厥厦卻شد؟؟؟ ییییچ نیییییییییدید

 氷卻نکردیヱ  ュقته دعヱا یヤیخ ゅکヱیヱ د من

 داد زدュ  بヤند

 یییییییییی+دل

 جヱانュ؟-

 یری+نه پ

 پヱکر نگュゅ کرد که گヘتュ یبس یدل

  ュیدعヱا کن کュیبنداز  ゅدュی دュیرヱ د ゅکヱیرヱز د ی یدل گュی..می+اヱک

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 یشیتヱ آدュ نم-

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 勸+نヰヰヰヰヰヰه 



 匣کヱヱヱヱヱفت -
 +اヱا تヱاュٔ آره؟

 بヤه که آره..-

 瓢 ییییی+اヱک
 که تヱ دهن هممヱن افتゅده... هیفヤسヘش چ یاヱک نیدヱنュ ا ینم اصن

 کنュ.. ینم درکش

 厦 نییخدا نقطه درکュ اヱمده پゅ یヱاااا
نュ ک یヱ درکヱ ュ قゅ ヱکヱیبخش دعヱا بゅ د دیفکر کنュ منュ بゅ شدیپヱ افتゅدュ که خヱاヱ ゆ غذاヱ.. کュ م ゅدهیاان  نیدヱن یم

飭匣  

  飭بゅ پヱ دارュ  یتゅヘهم چه
ゅش  دیبゅهゅب ュرل بزن飭 
 " in rel �: " سュیبنヱ نستゅیا ヱیشゅخゅ تヱ ب یشب بバد

ゆزدن بسته.. گهید خ ュهヱت 

 بشه.. یدگیبه اヱن دヱ مヱرد رس دیヱاقゅバ بゅ یヱل

 氷匣دعヱا  الヤخصヱص

 (نی)مゅه

 ..رヱنیکردヱ ュ از اتゅقュ اヱمدュ ب فیرد عیهゅ رヱ سر پرヱنده

ュم زیسمت م رفتゅنیک ュتヘگ ヱ 

 رュیبگ یرヱز مرخص0 نیخヱاュ زヱدتر برヱ ュ همچن ی+من امرヱز م

 کرد ヱ گヘت یاخم نیکゅم

 عヤت ヱ مュヱヤバ؟-

 شه؟ی..مرュیبگ یخヱاュ مرخص ی..من می+حゅا هرچ

 مヱヤバمه که...-

 تمュゅ گヘت یگヱش دادュ که بゅ خヱنسرد نیبゅز کردヱ ュ بゅ ذベヱ به فバل جمヤه کゅم شمヱین

 ..شهینم-

 کردヱ ュ گヘتュ یبسته شد ヱ اخم شュین

 بゅشه دیگیخヱاュ برュ شمゅهュ م یمسخرتヱنュ م+مگه من 

 چشュ دیگیشمュゅ م شهینم گュیم ستヱنュیمن رئ-

 سسسسسیتゅ بگュ جنゆゅ رئ دی+بゅش

 زد که گヘتュ.. یゅریحرص دار ب لبخند



 ヱیبرگه م ی+ت ヱینュز مرخص 0به مدت  سヱم یم یر ュاヱیخュرゅ کن ゅن امضヱدیبرات.. 

-ゅدیب ュکنمممم ゅامض ゅت 

 من ヱ در آヱرد؟؟ یاان ادا نیا

 چشممممュ ∵دلقک  پسرهヰه

 زدュ بゅا ヱ گヘتュ نゅمヱیآست

 رمممュیبنده م دیند یچه مرخص دیبد ی+چه مرخص

ュت برگشتヘگ ュتحک ゅکه ب ュقゅسمت ات ュبر ゅت 

 منュ برگه اخراجتヱنヱ امضゅ بزنュ.. دیشمゅ بر-

ュゅیا سرجュدゅست ュتヘگ ヱ سمتش ュبرگشت ヱ 

 ..دیکرد یچ کゅر بد دیヰمヘیم یرヱز یامゅ...  رュی+بゅشヰヰヰه..من نم

 که بゅ خنده گヘت شییکرده نشستュ رヱ مبل جヱヤ بغ

 لشگرヱ شکست دادュ.. یکنュ  یاحسゅس م-

ゅیلبخند حرص درآر ب ュتヘگ 

  ستین دیبバ یچیلشگرュ ه یمن  نکهی+از ا

 ヱ گヘت دیخند بヤند

 نیبر نیخヱاست یکه م ییتゅ جゅ ذارュیم ゅرتヱنیدر اخت نمヱیبردュ از خゅنュ لشگر،مゅش نیبخゅطر ا-

ュبب برگشت ゅت ュش کردゅینگュی گهیراست م نゅ ینه که دュراسته.. د 

 هヱا ヱ دست زدュ  دュیسرجゅ بヤند شدヱ ュ چند بゅر پر از

 ..ردュیمیذベヱ داشتュ م از

 یییییییمرس ی+ヱاااااا

 زد ヱ بバد انگشت اشゅرشヱ به سمتュ گرفت ヱ گヘت یلبخند نیکゅم

 ュゅیالبته منュ م-

 匣خط صゅف  هیکه داشتュ از رヱ لبュゅ برداشته شد ヱ جゅشヱ داد به  یپرنگ لبخند
 匣飭گヘت  شدیجヱر سゅده ترュ م یکه  نیゅریゆ رュヱ نامゅ نیدیدヱنュ فヰم یم

 !!یゅینداره شمゅ بゅ من ب ی+لزヱم

 ュゅ 匕یخヱاュ ب یلزュヱ که نه صرفゅ جヰت خنده م-
 یゅی+جヰت خنده بخヱره تヱ سرت..شمゅ نم

 勦خゅنممممュ؟  یبゅزュ عاقه به بゅخت دار-
 匯 ری+نخ
 زد ヱ گヘت یبرنده ا لبخند



 ュ 匕یآمゅده بشヱ بر یدیاگه کゅراتヱ رس-
ュت برگشتヘکه گ ュردヱدر آ ヱاداش ヱ 

 به کゅرت ندارュ  یداره خゅااانュ امゅ چヱن مヰربヱنュ کゅر هیکゅرت تنب نیا-

ヱدستم ...ュشد ュقゅارد اتヱ ヱ ュن دادヱتک ゅبゅب ヱنه برヱبه نش 

 دادュ....رلکس کゅرامヱ انجュゅ  یヤیخ

 به در خヱرد  یکردュ که تقه ا ینگゅه م ヘمヱی...داشتュ تヱ ک

ゅرمヘدیی+ب 

 ヱارد اتベゅ شد  نیبゅز شد ヱ کゅم در

 زد به درヱ گヘت هیヱ بست ヱ تک در

 حゅا؟یبر یخヱا یکجゅ م-

 +هゅاا؟

 نگュゅ کرد پヱکر

ヤیک ュردヱر آゅفش ュبه مغز 

 +آهゅااااا..منظヱرت مقصدمه

ヱن داد سرشヱتک 

 زهرا+تヰران.....بヰشت 

 بگه یزیزدヱ ュ منتظر شدュ تゅ چ یتヤخ لبخند

ヱسرش ゅخ نییانداخت پ ヱیヤت یヘگ ュヱآر 

 خدا رحمتش کنه-

 رヱنیحرف از اتベゅ رفت ب نیا بバد

 در نگゅه کرد ヱ به ادامه کゅرュ مشغヱلュ شدュ.. به

ュک سر ヱک فیت ヱت ュمゅدست ヱهر د ヱ دヱفیب.. 

 کュ آヱرده بヱدュ یانرژ

 ..هیدヱنュ چ یکه اصا نم یش کیهدف دنبゅل  یب

 افتゅد.. فیک پدارتヱیز ゆیکنュ که چشمュ به ج یکا خゅل ヘمヱیکردュ که ک قصد

 ゆیبゅز کردヱ ュ دست برュ تヱ ج پشヱیز

ュیبسته م چش ュگشت 

ュرد به  دستヱبه.. یخバج 

 ...رヱنیヱ آヱردمش ب برداشتمش

 匣匏بヱد؟!  یچ نیگヘت اگه



 匣匏بヱヱヱヱヱد  ررررررلکسسسسس

ュرヱآدامسه  منظ動匣 

ヱدرش  ヱ ュز کردゅنهیبヱد ュردヱبخ ヱ ュش بگرفتヱاز ت 

 رヱ در آヱردヱ ュ گヘتヱ ュدنتیبゅ غゅتیتبヤ یادا

 +اュヱヱ..خヱشمزس

 دادヱ ュ گヘت رییصداヱ ュ تغ کュی

 پتヱسهی+اکゅل

ヱ تغ ヱ ュصدا ュزゅرییب  ヱ ュیداد ュتヘگ ヱ ュت کردヱف 

 +سرده

 匯 نゅیخヱدتヱن ヱヱنهید
ュلتゅچ خج ゆヱآخه  هیزیخ 

 匯آخه  ヱヱنهید گهیم یخゅنュ متشخص ヱ بヱ ゅقゅر ک ی به
 匈匏زدن شدュ  کیگرفتヱ ュ مشغヱل مゅت نمヱییヱ آ کیヱ مゅت فیپゅکت آدامسヱ بستヱ ュ انداختمش تヱ ک در

ヱمゅلب  ヱ ュت هیغنچه کردゅم ヱ ュزد ュدヱاسه خヱ یچشمکヱیکش کュد .. ュلب ヱر 

 ..رヱنیگذاشتュ رヱ دヱشヱ ュ از در رفتュ ب ヘمヱیآمゅده شدュ ک نکهیا بバد

 من نبヱد یکرد ヱ حヱاسش پ ینگゅه م رヱنیداشت به ب نیکゅم

ュヱپشتش ا آر ヱ سمتش ュیرفتュدゅست  

ヱسرم ュتヘگ ヱ ヱヤج ュبرد 

 +پــــخ

 ..شهیبه ش دیヱ چسب دیکش یبヤند یه

ゅهر هر کر کر راه انداختن.. ب ュع کردヱشر ヱ ュجر شدヘحرکت آخرش از خنده من 

 ..رفتュیبه سمت عقبュ م دュیخند یکه م نطヱریهم

 کردュ... هیヱ کゅما خヱدمヱ از لحゅظ خنده تخヤ زیزدュ به م هیآخر تک در

 ..دュیچند بゅر سرفه کرد که تヱجه نکردヱ ュ در آخرュ خヱدュ کュ آヱردمヱ نخند نیکゅم

 نگゅه کردュ که اخュ داشت.. نヱیکゅم

ヤمده؟ شیپ ی+مشکヱا 

 匯انقدر خنده داشت؟ -
 +بヰヰヰヰヰヤه

 به چه عヤت؟-

ゅنجヱرئ یی+از ا ゆゅچسب دنیترس سیکه جن ヱشهیبه ش دنی  



 خنددار نبヱد ゅدیانقدر ز ییخدا-

 飭 یتヱ رヱ هュ بゅ مگس کش زدن تゅر ヱ مゅر شد کنهیفکر م نتتیپشه از اヱن ヱر بب ی+چرااا بヱد...فکرشヱ بکن 
 گヘت رهیداشت جヱヤشヱ بگ یکه سバ یمکث کرد ヱ بバد بゅ لبخند کュی

  یالحق ヱ النصゅف که مسخره ا-

 کردヱ ュ گヘتュ یکیکヱچ ュیمゅنتヱمヱ گرفتヱ ュ تバظ یهゅ گヱشه

ュمتشکر+ 

ヱرفت سمت م سرش ヱ ن دادヱک زشیتک ヱیヱشヘ تヘگ ヱ گرفت 

 ュ؟یبر-

 نمヱنده بヤه ی+اگه کゅر

ヱن سرشヱرفت سمت در  یتک ヱ داد 

 ..رヱنیتゅ من برュ ب ستゅدیヱ بゅز کرد ヱ منتظر ا در

ュنیب رفتヱهمگ ر ゅب ヱفظ یゅاز شرکت زد یخداح ヱ ュیکردュ نیبヱر.. 

 تヰران.. یبه سヱ شیヱ پ ュیشد نیمゅش سヱار

ヱش یتゅینشست نیمュ حرکت کرد ヱیュ دا بヱد که صدا قهیدق ستیحدヱن نگذشته بヱدن مゅش یازراه افتヱیگュ مدヱدرا.. 

 بヱد.. ゅنゅیدرش آヱردュ دا ュヘیازتヱ ک یبゅبدبخت

 منه... پی حヱاسش خゅن فضヱل格 شی...ادュیヱ نگゅه کردュ که د نیکゅم یچشم ریز

 اتصゅل ヱمنヱر کردュ ی دکمه ヱ رفت匯 ュبゅحゅا  نیچشュ غره ازا هی

ゅه+ 

 ادゆ ی...سامت کヱ بیشヱریب یヤیخ-

 勦 ؟ی+خゅ..ساュ عشقュ خヱب
 核 ؟یکنیکゅرمی؟چیی؟کجゅیتヱخヱب تیفدا-

 � ؟یکن سگゅیا ینゅمヱسゅ زنگ زد یی+دا
 厰هゅااا -
 匣 ؟یپرسیم هینゅچیا یکن سگゅیا یزنگ زد گュینزن که م یدرد..کゅپ ی+ا
 匯ک آدュ حゅلتヱ بپرسه..  یندار ゅقتیادゆ...ل ی..بشششیا-

 格دهع  گهی+کゅاااااارت ヱ بگヱ د
 ؟یحرکت کرد شدیچ-

 +اヱره

 ؟یعバع بゅک-



 �瓢برュ  یمگه قراربヱدبゅکس ゅی؟مشکヱکیی+دا

 کا دュیپرس ینجヱریهゅا نه که هم-

 رヱزتگه،ید هیکゅف یهست حرکت کردュ...اطاع رسゅن ュیسゅعت ュین هیتヰران  رュیدارュ م نکهیفقط ا گュیمنュ کا م ی+اヱک
ゅبゅب ュش عشقヱیخ 

 格قطع کردヱ  ュیگヱش زرت
کゅک،بヱاا دختره مشکヱیم یュاヱمگه.؟! خ ュبر 

 厰 نュیب سゅی.....ヱاهゅااا
 ヱ گヘتュ نیبرگشتュ سمت کゅم ヱヰعی

 � ؟یゅیم ینゅمヱسゅ تヱ چرا بゅ من دار ヱنی+کゅم
 که انگゅر خヱف کرده بゅشه برگشت سمت من ヱ گヘت یجヱری چゅرهیب

 厰 ؟ییییییچ-
 厥 یقبرستヱن تヰران خゅک کن یاヱنヱر منヱ نبر ری..سرتヱ بگیدرد چ ی+ا
 برگشت رヱبه جゅده ヱ گヘت ヤکسیر یヤیخ

 匣 ن؟یفرمヱد یچ-
 �تヱرヱگヘت؟  یکس ؟یتヱچرا بゅمن اヱمد یجد گュی+ م
 راه سرت بخندュ حゅل ヱ هヱاュ عヱض بشه  یتヱ کュیبゅهゅت  ュゅیاره کヱدک درヱنュ گヘت ب-

 !!یمتشخص نیخゅنュヱ به ا یکش ی..خجゅلت نمیچپه ش ی+ا

 کヱヱ؟؟کجゅااست؟؟!-

 گرده یم گهید یکیヱ دنبゅل  نهیبیکه مثا منヱ م کردیاヱنヱر م نヱرヱیسرشュ ا شヱریب

バババババشد نکهیفقط ا ی+ه ュヘسゅدیبرات مت 瓢 
ヱ ....سمت پنجره ュکرد ヱمヱر 

 یاヱن آدم ゅدیبゅشュ که همヱن رヱز فقط  هیخヱاستュ مثل بق یرفتュ سرخゅک.. دلュ نم یرヱز قبل سゅل مゅمゅن م هیاز  شهیهم
 ..ヘتنیم ستیجمバشヱن ن یتヱ گهیکه د

  卉 یدلュ برات تنگ شده مゅمゅن چقد
ゅバاقヱ م ュد یدلヱاست بヱد یخヱیخ طیشرا یاگر بヤچ یゅم یزیب ベکردیکه اان هست فر.. 

 ...یکه نゅراحت بش رュیبゅ بゅبゅ دعヱا نگ گهید یاگر بヱد دادュیقヱل م یحت

 رسヱند نییکه مسرانه راه گヱنمヱ گرفته بヱد خヱدشヱ پゅ یاشک ی قطره

 نゅمحسヱس اشکمヱ پゅک کردュ یヤیظゅهرمヱ حヘظ کرده بゅشュ خ نکهیا یبرا

ヱیک ازتュヘ در از حبゅآهنگ م ュردヱدرآ ヱنمヱیهدفゆ ...ュبست ヱ ュゅچشم ヱ ュگذاشت ヱ 

 بヱد که کュ کュ چشمュ گرュ شد... ュیکヱدک یازرヱزا ییصحنه هゅ ゅداヱردنیبゅب



 ..دュیاز خヱاゆ پر ヱヰعیتنュ حس کردュ  یتヱ که یبゅ لرز 

 夘❄بヱد سرمゅ تヱ تنュ رخنه کرده بヱد  نییپゅ نیسمت کゅم شهیش کュیشده بヱد ヱ چヱن  کیهヱاتゅر

ュکردヱم رゅنیبه ک ュتヘگ ヱ 

 ...؟شهی+م

 بدبخت کپ کرد... بゅز

ゅب ゅمب یچشヤرقヱت  دهیヱヱヱヱヱヤج+ ュتヘترس گゅکرد که ب ュゅنگ厥卻 

 ...سゅدیشرヱ ベ غرゆ شد ヱ تゅااپ ヱا نیヱ مゅش دیتヱدستش چرخ ヱヰعی فرمヱن

 匯 ه؟؟؟یچ هゅن
 سهیتゅاپ ヱا یبゅ صدا نمヱنیدارュ مゅش دヱست

 匯 دنیم ریگ نュیمゅش سゅدنیヱا یبه صدا ヱاا
 ...دュید نヱیکゅم هیبرزخ یسرمヱ آヱردュ بゅا که چشゅ سゅدیヱا نیمゅش یヱقت

ュمدヱاゅر کردن تゅجヘع کرد انヱشر ュاکنヱ دهن 

 گسید جゅ یحヱاسش جمع  یکی ینیبیم یتヱ اصن هゅن؟چه ヱضバه حرف زدنه ヱقت یخヱاゆ نبヱد ؟؟مگهیا ヱヱنهیتヱد-
 卍匯 ؟؟یچ ュیکردیاگه تصゅدف م یزن یحرف م ییヱヰیچرا 

 یヤی...خیکنیدعヱاュ م شهیم ュی..تゅ هرچیکه،خヱدت خヱاست یゅیمنکه ازت نخヱاستュ بゅهュゅ ب یشدیاز دستュ راحت م یچی+ه
 بゅا..؟! یرヱ بد شهیش شهیبگュ م خヱاستュی...فقط سردュ شده بヱد مرュیخヱدュ م رュیگیم نیمゅش شュیم ゅدهیپ نجゅیسختته هم

 آن شرمنده شد.. هیرヱ بゅ بغض بヰش گヘتュ که انگゅر خヱدش  نゅیا

 ...رヱنیشد ヱ رفت ب ゅدهیپ نیشده ヱ بافゅصヤه ازمゅش رهیخ ュیاشک یبه چشمゅ چندلحظه

 منュ رヱヱنه شد... یاشکゅ لیدر س دنیبゅکヱب

ヱمゅاشک  ヱ ュک کردゅس عم هیپヘیکش قینュی.دュم کゅک.ュدヱشده ب ュヱنیداشت ب نیارヱش رゅرازمヱم نید ュدهیزد پ یقدゅ ش ュد
 قدュ نیヱاقゅバسرد بヱد درヱبستヱ.ュ بゅزヱهゅمヱبغل کردュ به سمت کゅم رヱنیدヱنュ.ب یجヱاゆ نداد نم ゅی دیヱصداش زدュ نشن

 نبゅریتمヱ رヱشヱنش گذاشتュ تکヱن نخヱرد.انگゅر ا.دسکرد یبヱدヱ اسمヱنヱ نگゅه م سゅدهیヱا دュیبرداشتュ.به پشت سرش رس
 صداش کردュ دینترس

 نیکゅم ی+ه

 سمتュ که دستュ از رヱ شヱنش افتゅد برگشت

 ヱگヘتュ نیینگヘت سرمヱ انداختュ پゅ یزیچ

 匳بشه. ینجヱریخヱاستュ بترسヱنمت که ا ینم دی+ ببخش
 凖.یزد یحرف م یبゅمن اヱنجヱر دیبヱد نبゅ شدهیکه م ュیاصا هرچ ゅیادب یب یヤیتヱاュ خ یヱل
 نمی آخر تند لحن به اヱل مظュヱヤ لحن اヱن آخه匣飭.نشیمゅش یسرمヱ آヱردュ بゅا چشゅش شدن بヱد اندازه چرخゅ یヱقت

 خヱرد بدبخت کپ کرد.سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت

 دختر.فゅز ヱ نヱلت قطバه. یتヱヱاقゅバ داغヱن نیتヱمゅش ュیゅبری_ب

ヱمن خ ی+ه ゅه هバلش قطヱنヱزゅیعمت فヤی .ュلمゅس ュه匯 



ヱ ن فرصت براヱم یبدゅدادن ک ゆاヱش نیجゅنیبه سمت م ュنشست ヱ ュرفت 

 نگヘتュ تゅ خヱدش به حرف اュヱ یزیچ گهیヱ حرکت داد.منュ د نیهュ اヱمد ヱ نشست ヱ مゅش نیاز من کゅم بバد

 ؟یست داشتヱد یヤی_مゅدرتヱ خ

 +به نظر خヱدت؟

 نگヘت که ادامه دادュ یزیچ

بヰت آرامش  یخヱدش خゆヱ بヱد مثل سゅحل ヱاقバ یشد ヱل یヱقتゅبخゅطربゅبュゅ دعヱامヱن م ی.بバضیヤی+آره دヱسش داشتュ خ
ヱ که  نینکنュ.سکヱت کゅم هیگر گهیهュ که رفت آرامش ヱ هュ بゅخヱدش برد.ت تヱنستュ خヱدمヱ نگヰدارヱ ュ د یヱقت دادیم
 دهکردュ منگ خヱاゆ ش فیتバر راششゆ ب کیبヤババババه آقゅ انگゅر داستゅن هزارヱ دュینگゅش کردュ که د دュید

رگشت تヰران.پヱکر ب ュیپشت رل سゅلュ برس نュیبزن کنゅر من بش برهیکردュ برات که داره خヱابت م ینم فی+داستゅن تバر
ュسمت 

 匣_  هゅاااا؟
 ازخヱاゆ. یریمیم یدار نュیب سゅیکヱفت.ヱا یمرض ا یدرد ا ی+ا

 格تیترب ی_ب
 ترمز زد ヱزرت

 گهینمヱنده د یزیدست ヱ صヱرتヱ ュ آゆ بزنュ چ کュیآゆ رヱ بده  عیمゅرヱ از تヱداشبヱرد اヱن بطر ی_عمرابزارュ بکش
 .ュیتヰران کینزد

 ریبگ�格文خゅاا匯شششی+ا

 

ヱ  یتヱصヱرتش.داشت مشت بバد دیヱ پゅچ ختیتヱدستش آゆ ر کュیヱ بゅز کردヱ  نیرヱ دادュ دستش ヱ در مゅش یبطر
 پゅش.برگش بヱゅحشت یاز ترس پرت کرد جヱヤ چゅرهیب ヱیفشゅر دادュ که بطر ییヱヰیصヱرتش که بヱ ベヱ  یرヱ ختیریم

هヱا..  خندュ رفت کیبヰت زدش شヤ ی ゅفهیق دنیبゅد匍لبヱ نヱヰعینگュゅ کرد.منュ که چヱن خندمヱ نگヰداشته بヱدュ شده بヱدュ ع
 بخند. یحゅا نخند ک

 ی.ヱヱヱااااادュیننه پゅچ یخدامردュ... آ ی+ヱا

 به نشヱنه تほسف براュ تکヱن داد ヱ ヱ گヘت یسر

 ازدستت آرامش نداره  قهیازدستت.ادュ دヱد کشنیم ی_دヱستゅت چ

ヱ صدا ュزهゅیب ゅد آخه خ یخنده هヱیمن بヤت. یヘل گゅحゅب飭�
 飭.گهید ュیدیخند کュیجنبه  ی+خゅ بسه حゅاب

ده شゆ  یکゅیヱ رヱشن کرد.سゅعت نزد نیヱگرفت ヱ داد دست منヱ مゅش یبヱد چヱن بطر دهیخヱابش پر یخゆ انگゅر یヱل
 یا هقیچند دق هی.ュییکجゅ نュیدقت نکردュ تゅبب نیبヱد ヱاسه هم کیヱ تゅر یابر یヤی.هヱا خ ュیبヱد ヱ مゅ همچنゅن در راه بヱد

 اヱمد حرف به بゅز�ヱ勦نیگذشته بヱد که کゅم

 جゅن گشنت نشده شمゅ؟؟ ی_مゅه

格ااه اه ..ュشتکت آخه بزن ュهی کنゅم مゅنیعمته کヱ ن.حゅکه ف فیفقط ح فیخバیم یا رانندمュاヱبر خ ュلゅس.ュس 

 اヱشヱن ヱدرپゅسخ.勵بヤه ュیدر دلمゅن نقل کرد نترヱیازュ به ذکر هست که همه ا البته



 匣بヤه ゅدیز یتゅ اندک ی+کم
 匚بゅش تゅامヱراتت بگذره ی_اヱک

 ششششیفرهنگ ا یب ュیدیخند یتゅاندک ی+هه.بس

ヱ  ز.اصاヱغヤسمت پنجره.پسره چ ュکرد ヱمヱیرュدゅ ゅرد.عヱگرسنه،عر یآ ュع卞ف من. رر�ررバایی ضヱ رایبヱش  ヱخ
 قゅیヱ دق ュکردیداشتュ تヱذهنュ بゅهゅش دعヱام هی.�گهید ュیکن ضیخندベ با رヱ مستヘ جゅی سゅیヱا سیخس ュیچند سゅعته تヱراه
 ュ匯یسیگヘتュ دヱست دارュ بゅصدا تゅاپ ヱا قبا هی.هゅ چسゅدنیヱا یتゅاپ نمゅشی حسسسسゅسゅ��لحظゅت حسゅس

 من�سゅلュ برسュ تヰران عرررر خヱاュمی من�؟عرررریرنمی چرا آدュ مثلخدا آقゅ اصا من غヤط کردュ چته تヱ. ی+ا
ュنヱヱز جヱهن ヱآرز ュمی دارュاヱازا خ ュヱاسه نヱرت هی نیヱیسره صゅ عررر ュبخر� 
 نیヱنگ زدن سرتヱ بゅا کن بب کヱندی.بجゅ یته نداره استراحت کن تیسゅکت شヱ.تヱ چرا انرژ نیتヱرヱخدا دヱم ی_ヱا

 خゅنュヱ اهی___匣....ュسゅدュیکجヱゅا

ゅه به ب هیحرفش  نیا بゅنینگヱکه ا ر ュیانداخت ゅران.عヱن رستヱヱヱم یژゅسمت ک ュکردヱف کرد.رバض ュیع ュتヘگ ヱ 

 .یرفتゅرکن زادانهیجنتヤمندانه ヱ آدم کュی یریممی ヱ格نیجنゆゅ کゅم یچپه ش ی+ا

 .اصا درتバجبヱ ュاقゅバ.یرヱدار یヤیخ یی_خدا

 匚+هه هه بゅش تゅامヱراتت بگذره.
 .خ اااابسه گشنمه.ゅヰیヰیهゅهゅهヱهヱه匕�پسش دادュ کشヱیهヱヱرااااا ت آرررررره

 勠شدュ د برヱ به سمت رستヱرانت هヱرااا ゅدهیپ نیازمゅش
ヱヤکش یج ゆکه ازعق ュدヱاپ ن دهیدربゅش ュیشدュدゅتヘ.飭چ دهکشی فقطゅه.ヱخ ュست داشت هیشدヱیب نیاان دュتヘ ن دヱلت
ヱدیمゅ卞مرداゅمششای.نゅک ゆゅه جنヤنند  ی. بゅهم ゆبه سمت عق ヱدن که بنده رヱن بゅتヱرانگヱن اゅن کیخヱزゅر آمヱنゅیج 
 匣دندیکش
 چته گهیرヱ د قهینصف شه اヱن دستت ヱل کن  ی+ا

 کردヱ گヘت قمヱヱلی

 卍تヱعع نیا یک ستیشゆ مュヱヤバ ن ュی_صبرکن بゅهュ بر
 یب یخゆヱ اصاتバجبمヱ نشヱن ندادュ.شヱنمヱ به نشヱنه  ای ヱ.نبゅبゅاا厰دایی جヱن厰شد. یرتیاان غ نیمن ا یヱا یا
 ی.ازگشنگュیبヱدنشست یبخゅر کیکه نزد ییزهゅیازم یکیヱ رュ ヱیبゅا انداختヱ ュ گヘتュ بゅشه.بゅهュ به سمت داخل رفت یゅلیخ

 نیکゅم ュبدی سゅヘرش تゅ سرجュゅ نشستュ(اند سヱ گرسنه یヱر یبヱゅقゅر)ヱل یخゅنヱمゅ نیکنヱ ュ مثل ا زینتヱنسュ محل ヱ آنゅل
 یسバ که نیکゅم یبゅشه.که تゅزه ازخنده  یفقط خヱردن یکه منュ نه گذاشتュ نه برداشتュ گヘتュ همه چ یخヱریم یچ دیپرس

 .زد丙�ュپヱریکه خヱبه ش یسヱت شهیمثل هم دュیدرکنترلش داشت فヰم

ュمدヱا ュتヘگ ュجمش کن 

  دهیمن کヱب خヱاュیم دهیاصا کヱب  گهیبゅشه د یخヱردن یバنی زهی+هゅ نه چ

 .ههسیچرخヱندュ که آره مثامن حヱاسュ ن نヱراヱنریسرمヱا بد

داشتュ در  یی.دستشヱغذا رヱبده. یهュ خندشヱ خヱرد ヱ از جゅش بヤند شد ヱ رفت تゅ سゅヘرش هゅ نیکゅم
 ゆیغ ヱヰعیه آشپز آخ شیفک کنュ رفت پ نュیکجゅبرュ.کゅم دヱنستュیپゅشュ برュ نم خヱاستュیم هی فشゅاااربヱدم雰��ゅیحدچ
ヱد ب سゅدهیゅرヱهه که پشت صندヱ ベヱایگرفتュ برュ ازاヱن  ュیفشゅربヱدュ تصم یヤی.خヱヱیی دارュ 0 شمゅره من عررر�شد.



 پゅشد厦�.ュخヱف نゅک هستش رヱنیب رュیبゅشه تヰنゅ نم رヱنیکجゅس آخه اگه ب شヱنュییکجゅرفت بバددستشヱ نیبپرسュ کゅم
ュسمت رفت .ベヱن.صندヱهه ازاゅشی اقュیگندهه پرس کュد: 

 勦برن؟یکゅمل به سرم یュ بچه هゅ همه درسامتخゅنヱاده خヱبن خゅن نی+ساュ جنゆゅ خゆヱ هست
 خندش گرفته بヱد.بゅخنده گヘت  کمヱعهیش رمردهیپ

 دخترュ؟؟ ゅدیازمن برم یکمک ؟چهی_ساュ دخترュ.همه خぼبن خヱدت چطヱر

 ヱヰع؟؟یشدیبヱد که اヱمد سゅヘرش داد چ ヱنهیآقゅ کゅم نی+تچکر.ا

 ..رヱنیازدررفت ب دュیکجゅرفت دخترュ فقط د دヱنュینم قゅی_دق

 اヱن کجゅست؟ یبヰداشت سیسرヱ نیا دیلطゅヘ بگ شهیم دیبخش یممنヱن عمヱجゅن..فقط م یヤیخ+آهゅن

 هست. سیسرヱ کهیهست.ته اヱن بゅر کیکヱچ ی کهیبゅر هیکュ جヱヤتر هی رヱنیب ی.ازدرکه رفترヱنهی_ب

 格؟یفشゅربゅشه چ یکی+ اهヱヱヱヱع عمヱ جゅن چرا انقد دヱر.
  رهیگیرستヱران بヱم یتヱ نیمنطقه خرابه.ヱاسه هم نی_فゅضاゆ ا

 +آهゅن بヤه بヤه قゅنع شدュ.ممنヱن

 که کردュ بر دヱرヱ به�نگゅه هیکجゅعه؟؟اヱمممヱ ...ュنهیکゅم نی.ارュینم یی.خゆヱ را دヱره تنゅヰرヱنیاヱمدュ ب ヱازرستヱران
 هیلحظه چشمュ به   هیکه. رهیگیکه خر منヱم کゅرکنュ؟دادبزنュیچ زنهیヱ م نمゅشی داره دزد سرュ به خゅک厥من یヱا ای

درヱنュ فヱران کرد ヱ ارュヱ ارュヱ رفتュ سمت اヱن  جゅعتヱ ش یحس شゅخ ヱヰعیاヱنヱرتر افتゅده بヱد. کュیچゆヱ خヱرد که 
 دزده.

 یا فرهنگ یب ی.انیکه تゅ کمر خュ شده بヱد تヱمゅش ゅرヱههیاヱن  کهیاヱن چヱبه رヱ برداشتヱ ュ نュ نュ رفتュ نزد ヱاشی یヤیخ
زمゅن هュ چヱ ヱ ゆヱ هم凖�رررقヱداایییقدュ بヤند رفتュ پشتش ヱ گヘتュ بگ هیヱ بゅ کنュیشヱヱバر اان ادبت م یب یا تیترب یب

 دادازاヱن ادمه اヱمد یصدا ヱヰعی.دュیکنゅر کش مヱخヱد یحمヤه نکنه بュヰ تند نکهیزدュ تヱ کمرش ازترس ا

 凖بヱد هゅن یکدュヱ خر یکمرヱ ュا ی_ا
ヱ .برگشت به پشتش ゆغضゅب 

匣�ه ا یاヱヰنس در چه حد قゅد×ی×.ریخدا ش×ュ .که匣م نیاゅنیک ヱبدبخت ュف شتکش کردヱد که.اヱب�勵چشゅبゅیم 
 گヘتュ نیاطراف رヱ ヱاسه هم یهゅ ی.اヱمدュ جمع کنュ اヱن قヱヰه اداکردュیپ ゅزین ییکرد بدتربه دستشヱ گュゅین یخヱن

 

  یبه جヱن تヱ.لبゅستュ آخه عヱض کرد ییتヱ دヱنستュیآخه فکر کردュ که دزده اヱمدュ دزده رヱ بزنュ نم یدヱنیم زهی+ چ

ゅن چ بヱهمゅن یشヱق یخ ヱفهیゅ ت یازا شیبرزخ یヘنش گヱدند 

 

 凖کنュیم تی_که دزده آره؟اان دزد ヱ حゅل
من بدヱ? نیکゅم匣بدヱ من♀�♀�.هュ قرض گرفتュ د بدヱ نیسمتュ  دヱتゅ پゅ داشتュ چゅヰرچرخ مゅش کنهیداره حمヤه م دュید

.ヱن بدヱا ヱیبدヱهヱهه ش ییゅن اقヱچه که اヱن کヱردبه اヱخ ュیچشمュت م کヘرسهیگندهه گ ヱیچی.پییبه دستشュن  دヱا
مدュ درヱ بゅز بヱدュ اヱ یقدم هیبمن دادن تヱ  ییゅیدن انگゅر ییدر دستشヱ دنی.بゅدヘتュیب دنیترسیبヱد م کیتヱ.امصゆ انقدبゅر

ヱاخ پسره گ نیپشت سرュ خبر داد ا ینヘس عصب یشدュ عقゆ.دヱبゅره اヱمدュ بکشュ درヱ بゅزュ نشد.صدا دهیکش یکنュ که ه
 .گرفته من卞ヱشヱریب



 

 .ییی...تヱرヱخداااااااااا..آی+غヤط کردュ بخدا فکر کردュ دزد

 

 ؟یزد یهゅن؟؟ヱاسه چ یکرد یم کゅریچ رヱنی.تヱاصن اヱن بگهی_که آره من خرュ د

 .لحظه چشمュゅ بسته شد هی.از درد یکنゅر ヱاریحرف منヱ برگردヱند ヱ کヱبヱند به د نیزدن ا بバد

 

 �ヱلュ کن یکمرヱ ュ نゅبヱد کرد ی+آه چته تヱ ヱحش
 

 匚یبش هیتنب دیکه غヤط بヱده.بゅ یکرد یکゅر هیخゅنュヱ. یمゅه گهین د_د 
 گヘت؟! یچ نیا

 厰+هゅااا
 .منュ لبゅمヱ غنچه کردヱ ュ پشت سرهュ پヤکستین یヱقت منゅسبه عصبゅن دュیمن پヱکر نگュゅ کرد که د یریازخنگ گ چゅرهیب

 ュتヘگ ヱ ュزد 

 勦�خゅ دیببخش شهی+م

 یشیم یزیداره چ تیヱضバ دュیلبュ ثゅبت شد..اヱه اヱه د یرヱ غنچه  نییکرد ヱ اヱمد پゅ ریینگゅهش از چشمュゅ تغ سمت
 سمت خヱدش دیبدتر کردュ.دستمヱ چنگ زد ヱ منヱ کش یヱا یکه ا دュیلبمヱ درست کردヱ ュ لゆ بゅامヱ گز عیسر

ゅバاقヱ گهید バضヱتی ヱد.تヱنب ゆヱیخ ュتヘگ ュヱار ュشد ゅبه ج ゅج ュゅج 

 .ییبرュ دستشヱ خヱاュیヱلュ کن م نی+کゅم

 دیببخش هیسゅکت شده بヱد.بゅ  نی.کゅمنیی.سرمヱ انداختュ پゅدュیخجゅلت کش کュیکنゅر.راسش  دیتゅزه به خヱدش اヱمد کش انگゅر
ヱت ュندヱچپ ヱدمヱیخ ヱچ گهی.از استرس دییدستش ュیم زبندیداشتュشد ヤتخ ュقت هیرفتヱ ヱ ュب یشد ュمدヱنیاヱی رゅچن لحظه  د

 هیبده. یجرات نیبزارュ به خヱدش همچ دی.نبゅمسヤط بشヱ ュخヱدュکردュ ر یافتゅدュ.مヱرمヱرュ شد.صヱرتمヱ آゆ زدュ.سバ شیپ
هュ ک شدュ حゅا  هینبヱد.هه.رヱش نشدحتمゅ بمヱنه ازخجゅلت.تخヤ نیکゅم رヱنیبه دست ヱ صヱرتュ زدヱ ュ رفتュ ب گهیاゆ د

 ن.اخュ کردヱ ュ رامヱ سمت رستヱرادュید نヱی.بدヱ بدヱ خヱدمヱ به سرکヱچه رسヱندュ که کゅمゅدیداشت بュ فشゅر م یفشゅر گشنگ
 صداュ زد نیکه کゅم رفتュیکج کردヱ ュ داشتュ م

 آزاد یمゅه ی.هی+مゅه

匣خیゅیヤعه. یヱیپررュزゅبゅ ن خヱیهمヤعه یヱابش�پررヱج ヱ ュنداد ヱ به ュادامه راه ュکه داد ヱدشヱخ ュヰند بヱرس ヱ تヘگ 

 匈شنیکر م یخشک یهゅ تヱ یمゅه ゅنゅی_اح
 شدیهنベゅ م دادュیヱ نم جヱابش

 غذا بخヱرュ. رュیパ ذ ぺ.اانュ بنده گشنمه ヱ دارュ م خヱانیگゅز استゅヘده کنن.غذا م ستنیهゅ ن ヱنیهゅ مثل کゅم یمゅه ری+خ

ゅه شد. رسمヘیخゅهゅهヱ�丗 

 که پشت صندベヱ بヱد اヱمد جヱヤ رヱبه مゅ کرد ゅرヱههیداخل اヱن  ュیヱ رفت  ュیدیرستヱران رس به



 دュیسرد شده.منکه بゅ اسュ غذاشゅرژ شده بヱدュ پر کュیفکرکنュ  نیヱقت هست که حゅضرشده نبヱد یヤی_جنゆゅ غذاتヱن خ
 ヱ گヘتュ  دヱنیヱسط م

 勦دیتچکر فراヱان درヱد بر شمゅ خسته نبゅش دیدیزحمت کش یヤینداره عمヱ خ ی+ن  ن اشکゅل
ヱرد اヱمد نشست چشمش که خ نュیتヱبشقゅبュ.کゅم دュیسرد نبヱد کش ゅدュی.غذا ززیخندش گرفت.بدヱ بدヱ رفتュ سرم رمردهیپ

 بچュ دیتヱبشقゅبュ خヱف

 匚ستیدخترا ن هیشب تیچیه厰 یدختر شد یخدا.تヱچجヱر ゅخヱدی_
 匣کرد خی بヘرمゅ حゅا匐ュ�سخت گرفت دیرヱ نبゅ کュی+ヱاا دختر پسر نداره.ش

.ュنع شدゅه قヤه بヤب_ 

ヱ ردن غذا دヱدازخバردن.بヱع کرد خヱشر ヱم گهیغذاشゅک.ュرヱن بخヱتک ュゅکه ازج ュن نداشتヱنیج  ゅکنه ب ゆゅکه رفت حس
 �格گشنュ بヱد خヱ یヤیپゅشدュ ازجュゅ.خ یبدبخت

سکته  نヱیپرش زد.خخ من آخر ا هیヱ زدュ که  ریدزدگ نیکゅم ゆیزヱد از بغل ج رヱنیب ュیکه رفت ヱازرستヱران
 نی.کゅمنیتヱمゅش دュیگرفتュ چヱن حゅل نداشتュ بحرفヱ.ュاا.چپ دیشゅخゅ براュ رفت که ند نیازا یچشュ غره  هی.برگشت ヱ دュیم

 کردهاヱمد لبゅسشヱ عヱض  ゅدュی ヱヰعی.ュیヱ رヱشن کرد ヱ راه افتゅد نیمゅش

  یتヱلبゅستヱ ヱ چراعヱض کرد یراست ی+ه

 .یخゅنュヱ چقذ زヱد متヱجه شد ری_به ساュ صبح بخ

 ュدヱجه شده بヱی+متュدゅ  ヱا بگゅح ュرفت بپرس 

 شゅنس�سمت من. دیآゆ اヱن سمت بヱد پゅش یرد شد ヱ هرچ نیمゅش هیبردارュ که  نیازتヱمゅش مヱیگヱش رヱنی_اヱمدュ ب
ュردヱا آヱمバهی م ヱس فصل تゅش یدست لبゅنیم .ュدار 

 ヱヱヱکسی+اヱی.ا 

 گرュ شده بヱد که منュ شکمュ پرشده بヱد که کュ کュ خヱابュ برد  نュیمゅش طی.محگهینگヘت د یزیچ نیکゅم

کجゅست؟من  نجゅیخدا خゅک به سرュ ا یبه اطراف انداختヱ.ュا ینگゅه هی.دارشدュیبه چشمュゅ،ب دیتゅبیکه م یآفتゅب بゅنヱر
چشمュ  عヱヰیبکشュ که  غیفقط مゅنتヱ ヱ شゅل ヱ ازتنュ دراヱمده بヱد.اヱمدュ ج دュینگゅه به لبゅسュゅ کردュ که د هیلبゅسュゅ؟ یکجュゅ؟ヱا

 ュدیخヱاب  نیمن تヱمゅش ی.ヱلگهید ュی.مゅتヰرانشدیافتゅد چ ゅدュی تゅزهزده شده بヱد. ヱارید یکه رヱ نیخヱرد به عکس کゅم
 �نجゅکهیمنヱ آヱرد ا یک�کجゅست که نجゅیا�ゅدکهینم ゅدュی ュیزیچ
ヱ  دیヱ سヘ یآب یبゅپرده  یبزرگ سراسر یپنجره  هیبヱد که  ینگゅه به اتベゅ کردュ.اتベゅ بزرگ هی.نییتخت اヱمدュ پゅ از

 نیازا یکه رヱش کヤ یبه رنگ مشک شیآرا زیم هی.یآب یمشک یبゅ رヱتخت یسرمه ا یتخت دヱنヘره  هیسرمه داشت.
ゅسヱد. لیヱنه بヱل هیمردゅد. یآب ی چهیقヱن بヰپ ベゅسط اتヱ ュسرمه هヱ دゅاریامヱ格اریدヱ  دヱد.پربヱب ュヱد که آلبヱنب

ゅم یازعکسゅنیکヱ ゅاندازه ه ヱ ゅلت هゅن درحゅف.ا یخヤدراض یپسره  شیمختヱلیازخヱ.یازحق نگذر یュ  ュه هヤشگヱخ ュه
 گヘتاز پشت  ییکه صدا کردュیعکس هゅ رヱنگゅه م ی هبقی داشتュ همچنゅن勵شヱヰرهیب کュیفقط  پیخヱش ت

 منヱ که یخヱرد گهید یخヱشگヱ ュヤل یヤیخ دヱنュی_ م

 ازکجゅاヱمد ヱヰعی نی.ادیتヱذات نゅپゅکت زهヤه اュ ترک یا

 یزنیدر نم یخゅنュヱ بش هیヱارد اتベゅ  یخヱایم یヱقت یفرهنگ یشد.اصا انقد ب داتیپ ییヱヰیتヱ.ازکجゅ یچپه ش ی+ا
 ؟یریگیاجゅزه نم



من هュ درزدュ  نکهیヱ برヱ.ュامゅ ا ュゅیخヱاستュ ب یمنه ヱ منュ مجゅزュ هرヱقت هر طヱر نجゅاتベゅیتر بゅبゅ اヱا ا ヱاشی_اヱه اヱه 
متヱجه  یکردیم یゅپردازیヱ رヱ یمن بヱد یجゅن شمゅ غرベ در عکسゅヰ یمゅه ییازاヱنجゅ یهュ منتظر جヱاゆ شدヱ ュل

 匚ینشد
من سرتヱکجゅبکヱبュ چپه  ی.ایپرداز ゅیر格ヱغرベ تヱعکسゅش؟ ؟منی؟کیمゅه凖پررヱعه یヤیخ凖شヱرهیب یヤیخ نیا
 �格.شهیندュ حنベゅ م نヱی.ج ヱا ایش
 خュ شدヱ بゅ حرص گヘتュ کュیヱار گرفتュ جヱヤصヱرتش  دیهュ بصヱرت تヰد یکیدستمヱ زدュ به کمرヱ ュ اヱن  هی

 ュ.ههکن یゅپردازیکه بゅعکسゅت براخヱدュ رヱ یجذاب یپیخヱشگل ヱخヱشت یヤینه که خ ゅیاヱن عمته.ثゅن یاヱا مゅه نی+بب

 پヱزخند گヘت هیابرヱشヱ انداخت بゅا ヱ بゅ هیشヱヱバر  یب

 匈.داستی_بヤه بヤه کゅما پ
 ؟�کجゅست نجゅیا نجゅ؟اصایاヱمدュ ا ی.چجヱرゅدینم ゅدュی یزیچ گュید دュیخヱاب نیتヱمゅش شゆیمن که د نュی+اصا بگヱ بب
 ゅیبحث ヱ عヱض کن یستی_اصا بヤدن

 گهید نュیمرگ بگヱ بب ی+ا

 .یゅریکュ م ژنیجゅن اکس ی_بゅشه بゅشه آراュ بゅش مゅه

 ادامه داد تیاز عصبゅن شュیدارュ قرمز م گهیکه د دید

 خヱنه مュ .ゅیヱمدیم دیتヰران ヱ خゆヱ مسヤمゅ بュ ゅیدیسゅعت بدرس کیحدヱد  هی یدیخヱاب نی_تヱکه تヱمゅش

ゆヱخ+匣 
 匣_به جمゅلت

 نجゅیاヱمدュ ا یچجヱر�هゅ  کنュیکゅرمی+من تヱ اتベゅ تヱچ

 �هیدختر تヱکجゅت مゅه شهیداパ دلュ تゅزه م ヘتهیم ゅدュی_اخ نگヱ که 
بヱد  کیکمر نزد سکیاヱمدュ بヤندت کنュ که د یشدیم داریخヱنه مگه ب ュیکنュ بر دارتبی اヱمدュ.براخヱدت�یپゅ نヰنگ هی
رآヱردュ د نゅهュیکردュ اヱردمت بゅا.مゅنتヱت دایپ لیجرثق هی یاヱن ヱقت شゆ بゅ بدبخت گهید یچیه ینیازبس سنگ رュیبگ

 匐چرヱک نشه.
نヘس  یآآآ凖آヱرد بゅا لیبゅ جرثق نュ؟منヱسنگی من اتベゅ کف افتゅد چشュゅ!؟厰لیجرثق یヱل�匣✌.شت،چرヱکاヱپسس
 کش

 凖�یدیفヰم یچپه ش ゅرュیسرت م ییبا هی ゅیغヤط کردュ  دیببخش یگیゅمی شمرュیتゅ سه شمゅره م نی+بب

 گヘتュیم ヱ کردュیدنبゅلش صداش م دュدヱیی ヱ اヱمدュ خヱدュ به.کرد فرار 匈ヱیییییابرヱ براュ بゅا انداخت ヱ گヘت غヤط کرد هی

 یگیم یکنیغヤط م یکنیفرارم دنیترسی.اヱرانگヱتゅن.تヱکه منュیب سゅی+ヱا

ュنヱسر ا ゅه هヤر که داشت از پヱنجヱرفتیم عیهم ゅت نییپヘگ 

 اヱمد کمرュ درد گرفت  ゅدュیآخ بゅز  نهیآ ری+مگه غ

 گュیم سゅیヱا کنュیدستュ بヰت نرسه دヱنه دヱنه مヱهゅتヱ م نکهیا مگه



مبل  یヱ افتゅد رヱ زیم هیجゅ پゅش خヱرد به پゅ هیمنュ پشت سرش. دییدヱیم زانیدヱره مبا ヱ م یبه هゅلشヱن ه ュیبヱد دهیرس
 .دュیکشیدست مヱهゅشヱ م هیدست گヱششヱ گرفتュ بゅ  هیخヱدمヱ رسヱندュ بヰش ヱ از پشت بゅ  یعゅل تیمヱقバ دュیمنュ د

 بゅا یآヱرد لیمثل نヰنگ اره؟؟که منヱ بゅ جرثق نیسنگ یヤی+که من خ

 دختره ヱلش کن.گヱشュ آخ آخ  شヱنیخヱشگュヤ کند یمヱهゅ ی_ا

 核شیادゆ رヱان پر ی+حقته ب
 ヱل کن حゅا دیخゆ بゅشه بゅبゅ ببخش ヤهی_خ

  卅+د ن د کمه
 ゅ格دهی_از سرتュ ز

 که دヱ محکヱ  ュ بゅ دردگヘت دュیبه گヱشش دادヱ ュ مヱهゅشヱ محکمتر کش گهیفشゅر د هی

 صゅحゅبゅرヱ یヱل کن اヱن ب دی_آآآآخخخ خゅا غヤط کردュ ببخش

ュمن  ゅر د هیبゅگهیفش  ゅب ヱ ュل کردヱ ヱرヱزخند دست به س هیهردヱنهیپ ュتヘگ ヱ ヱشヱヤج ュرفت 

 بゅز یچپه شد یدید ヱヰی.چヱن ヱنهیآقゅ کゅم یヘتینکن بゅ من درب یسバ گهی+د

چرا همش  ヱمدهیبه من ن یخゅک به سرュ خヱش یکه اヱمد برگشتュ پشت سرュ که ا  ییدستゅヰ یبゅصدا
ュ×ی×ر×ی×ュن丙參 آ هیゅیتقر یقゅلیم بゅنسゅ ゅه م یدختره نمک هیبゅنگ ヱر ゅخنده مゅدست م کردنیداشتن ب ヱزدنی 

ゅنید بヱی دنشュر کرد.. کヱج ヱ جمع ヱدمヱخ 

 ..ستیرヱ سرュ ن یزیچ دュیکه د دュیبه سرュ کش یدست

ゅت  بヰکه د هیب ュانداخت ュゅپ ゅه به سر تゅینگュبد ن د ュنゅه آن چنヰヰヰینュست.. 

 زدュ  یلبخند یشخص مجヱヰل کردヱ ュ 0نگゅه دヱبゅره به اヱن  ی

 به بゅزヱش زد ヱ گヘت یヱ مشت نیヱ اヱمد سمت کゅم دیخند دختره

 بشه ヘتیتヱنست حر یکیخヱشحゅلュ که بゅاخره -

 مسن جヱヤتر اヱمد ヱ رヱ بュヰ گヘت مرد

 !!یکنیم تیپسر مゅرヱ اذ نیکه ا یجرぺت دار یヤیدختر خ-

 انداختヱ ュ گヘتュ نینگゅه به کゅم ュین ی

ヤه نداره  یزی+خゆ چ  که عヱض داره گ⌒

 زد ヱ گヘت یلبخند مرد

 ..ستیتヱش ن یبヤه شک-

 بヱد گヘت ستゅدهیا نیکه کنゅر کゅم یدختر

 آدمت کنه.. ゅدیب رتیگ یزن نیهمچ ی شゅهیا یکゅم-

 که تゅ اان سکヱت کرده بヱد گヘت یکゅم

 خゅنヱاده اヱن ゅی نیمن شک دارュ اヱمدュ خヱنه خヱدمゅااا..شمゅ خゅنヱاده من گュیم-

ゅب ュتヘگ ヱ اゅب ュردヱا ヱره زد که انگشتمゅسرش به من اش 



ゆاااゅداره جن ュن اسヱا+ 

-ゅا..مゅا حゅیخ.... 

ュت یغره ا چشヘبراش که گ ュرفت 

 ..ن-

 +اهゅاا

 زد ヱ گヘت.. یدست دختره

 匏مثヤه خヱدش خヱشگヤه  یچه اسュ قشنگ یヱا-
 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

ュنヱممن+ 

 دستش ヱ بゅ لبخند آヱرد جヱ ヱヤ گヘت دختره

-ヤمゅیکゅ مゅنه کヱاهر جヱن یخゅخ 

ヱلبخندم ュتヘگ ヱ ュپرنگ کرد 

 هستゅ ..ュنتید نی+مゅه

 گヘت.. ستゅدیکه کنゅرمヱن ا یمرد

 کنュ پس یخゆ منュ خヱدمヱ مバرف-

ヤمゅیکゅ ت  یدستヘزد گ 

 زュیآره عز-

 ヱسط حرفشヱن ヱ گヘت دیヱزパ پر یشب نیکゅم

-ヤمゅیکゅ ر دヱد ヱنゅمゅم ュیدیچشゅ 

ヤمゅیکゅ ゅبヱم ییبرゅک ヱ رش کردゅینثュن رس نヱبت به بزرگشヱاخره نゅب ヱ ش کردゅکر نگヱدیپ 

 نیپدر آقゅ کゅم یخゆ منュ کゅمران سヤطゅن-

 آرュヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسرم

ュشبختヱخ+ 

 زد ヱ گヘت یبه سمت مبا اشゅره ا یسヤطゅن یکه آقュ ゅیاヱنجゅ مکث کرد کュی

-ゅرمヘنینیبش دییب 

 گヘتュ عیسر

 خヱاュ برュ بゅا بゅ اجゅزتヱن ی+نه ممنヱنュ م

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 نیهرجヱر راحت-

ヱ ..د رفت سمت مباバب 



ュم منゅبه ک ヱنیر ュتヘگ 

 بヰشت زهرا! رュی+بバدازظヰر م

ュاستヱم خゅا که کゅب ュت نیبرヘگ 

 ュیریامゅده بゅش بゅهュ م 3سゅعت -

ュمدヱکه سر ا ュت کنヘلゅت عیمخヘگ 

 ゅرمتیم برمتیحرف نبゅشه..م-

 ..نیبゅا انداختヱ ュ رفتュ بゅا تヱ اتベゅ کゅم یا شヱنه

ヱبه  یتخت ب یر ヱ ュعت  رهینقطه خ یهدف نشستゅس ゅت ュبشه... 3شد 

ュداشت ゅش یعکسヱیگヱه م مゅکه  ینگ ュیکردヱヰ  ュس به اسゅحه تمヘصギن ییداゅج ギمدヱا 

ヱسゅعیسر تم ュتヘگ ヱ ュصل کردヱ 

 جゅن؟؟؟ ییدا ی+چطヱر

 اヱمد که گヘت  نیسヱ یصدا ی

 منュ.. کهستشین ییدا-

 گヘت یدر اヱمد که م ییداد دا یصدا بバد

-ヰلز بش یالヱ زヤئهیزنه د یی..دانیجヱکゅ نه منننننن 

 کرد که داد زد نگゅش یچطヱریヱسط ک نیدヱنュ ا ینم

 نه که... ゅنゅیمنظヱر از دا ییدا نュیب نیگمش-

ヱلحنه خنده دار نیس ゅت یبヘگ 

 دختره پرヱ.. کشهیرヱ داداشュ چشュ داره..خجゅلتュ نم نیمゅه ینیبیم-

 بゅ اعتراض رヱ به من گヘت نیزد که سヱ نヱی،سヱییکه دا دュیفヰم ヱمدیم ییبه صداهゅ بゅتヱجه

 دست بزنュ داره تゅزه.. یدختره ヱحش-

 بゅ داد گヘت ゅنゅیدا

-ュهرممممヱل شゅح ゆ شヱخ 

 کردヱ ュ گヘتュ یدست شیبگه پ یزیچ نیヱ تゅ خヱاست سヱ دュیخند

 هست ュゅیح ی+ب

ヱت نیسヘگ 

 بگュ نヱیخヱاستュ هم یهمヱヱヱヱヱヱن..منュ م-

 داد زد  ییدا

 بゅهュ تت دارن.. یدل ینیب یم-

 داد زد  یدل



 瓢匣 نیسヱ ی....اヱヱヱヱکゅیتヱرヱ خدا دا ینیب یم-

ヱداد غیج نیس ヱییسره دا ی ヱبه س ヱد رバب ヱ تخت ヱر ュداد ュل ュمن ヱ نیکرد ュتヘگ 

 !؟یبゅ دختر مردュ تت دار گهی+خゆ خجゅلت داره د

 (丗)قゅبل تヱجه دヱستゅن : تت = تゅヘهュ..بゅ تشکر مゅهک جヱنتヱن 
 که..آخه تヱهュ؟؟؟ رسهیدست من به تヱ م نیمゅه یا-

 تゅبع جمュバ شهی+من هم

 شゅایبشه ا ュیجمع بخヱره تヱ سرت تقس-

ゅبゅب ヱعته زنگ زد ی...+برゅیگیچرت پرت م یس 

 شییییذاره،ایم ییدا نی...مگه اゅیگیراست م سیییییه-

ゆخ+ 

-ュبپرس ヱالتヱاح ュفت..زنگ زدヱک ヱ ゆخ 

ュبヱخ+ 

 یریمیم یبپرساگه یاحヱال نپرس-

 مشخصه  گهید دی+خヱ خヱب

 ..ییییییجヤز ヱلز بش یالヰ یا-

 خヱشゅل شدュ بヱس بヱس یヤی+خゆ خ

 匯خدافظ -
 اヱمد داخل  ゅیدر اヱمد ヱ بバد کゅمヤ یتمゅسヱ قطع کردュ صدا نکهیا بバد

 !ستن؟یدر زدن بヤد ن نゅیکردュ اخه چرا ا ینگゅش م پヱکر

 匣+بヤه؟ 
 甸 زュینゅهゅر عز ゅیب-

 کردヱ ュ پشت سرش رفتュ... تشکر

 به عنヱان مゅدرش نبヱد یهمه نشسته بヱدن امゅ انگゅر شخص ュیآشپزخヱنه شد ヱارد

ゅن یآقゅطヤتیسヘگ 

 ...رسهیخゅنュ نم نهیسک یدست پختش پゅ گهید دیدست پخت پدر ヱ دخترヱ بخヱر..ببخش نیا گهیدخترュ..د نیبش ゅیب-

 厰 نه؟ی+سک
 گヘت  یپرانتز نیکゅم

 گهیمゅمゅنمヱ م-

 کنュ.. ی+آهゅااااا..بヤه..نه خヱاهش م

ュرفت ヤمゅر کゅیکنゅ ...ュردن شدヱل خヱمشغ ヱ ュنشست 



اヱمدنュ به  لیآヱردن اヱن رヱزاヱ ュ دل ゅدیبヱد.از به  یبد یاヱر رヱزا ゅدیتヰران  یکردュ.راستش هヱا یبゅ غذاュ بゅز کュی
دستشヱ جدا  خヱاستュیمن بゅ لقمه م نداختیکヱر شد.بغض به گュヱヤ چنگ م ュیزندگ ی زهیتヰران اشتュゅヰ که سヤヰه انگ
بヱد که برنده ヱ شد ヱ  یبغض لバنت نیکنュ.امゅ آخر ا آزادبゅ آゆ اヱنヱ  خヱاستュیآヱرد ヱ من م یکنュ.بغض به گュヱヤ فشゅر م

اتベゅ  به سمت یکی یکیاشکュゅ پヤه هゅرヱ  زشیکه بュヰ داده بヱدن کرد.همراه بゅ ر یاتゅق هیرヱبه جمع راه دیببخش هیゅ منヱ ب
 دله از ت یヱل کردュیتشک خヘه م یبゅ شتゆゅ درヱ بゅز کردヱ ュ خヱدمヱ پرت کردュ رヱتخت.صدامヱ تヱ دュیرس ی.ヱقترفتュیم

حゅل دخترش چطヱره.ヱ  نهیرヱز قبل از سゅل مゅدرت زنگ نزده بب هیکه  ینداشتن مゅدر.نداشتن پدر ی.زجه زدュیزجه م
کرد.دلュ گرفته بヱد.ازュ داشتュ  یم سیヱ تشک ヱ خ شدیاشک م هیکه هرکدヱمش  زدュیرヱ م ییاヱن عقده هゅ یزجه 

 گهید ュیسゅعت ヱ ن کیبヱد. ュیヱ ن کیکردュ. تنگゅه به سゅع هیخヱدمヱ به خゅک مゅمゅن سゅحل برسヱنバ .ュتریهرچه سر
دヱرヱ  بヤند شدヱ ュ یآن ュیتصم هی.بゅبرهیمنヱ م ゅی رュیخヱدュ م ゅیبرュ  خヱاュیمヱنده.بمنچه من م ュیگذاشت نیه بゅکゅمک یتゅقرار

ا خヱرد ヱ صد یکه در تقه ا دュیچرخیآヱرده بゅشتش.داشتュ دنبゅل سゅک م نیکه کゅم دヱارュیگشتュ ام کュیبرュ دنبゅل سゅک کヱچ
 خヱاست داخل شه یصداュ زد ヱ ازュ اجゅزه م نیبندش کゅم تپش

 ゅتヱی+ب

ヱ کش یدست ュرتヱص ヱیبه سرュره گر دゅآث ゅهیت ュببر ヱر 

 ی_خヱب

 س؟؟ی+مュヱヤバ ن

 سخ... دヱنュیم نی_بب

که بゅهュ  یبر یبرュ سر خゅک.اگه م خヱاュی.فقط میتکرار یحرفゅ یدارュ نه حヱصヤه  حتینص ینه حヱصヤه  نی+کゅم
 .شュی.خدارヱشکر تヰرانュ بヤدュ گュ نمرュیاگر نه من خヱدュ م ュیبر

 کردヱ ヱ اشゅره کرد به کمد ヱ گヘت ظیاخュ غヤ هی نیکゅم

ュ سمت تشکر کヱتゅه بヰش پشت کردヱ ュ رفت هی.بュゅیبر نییپゅ ゅیآمゅده شヱ ب گهیربع د کیهゅتヱ گذاشتュ اヱنجゅ.تヤ ゅهی_سゅک ヱس
ヱ قゆゅ عکس منヱ مゅمゅن ヱ  یشゅل مشک هیبゅ  یمشک یاز تヱش به مゅنتヱ رヱنیکمد.درشヱ ヱا کردヱ ュ سゅک ヱ آヱردュ ب

ヱ شゅل ヱ  دュیمヱهュゅ کش یتュ ヱیدست هی دュیヱ منュ لبゅسゅمヱ پヱش رヱنیاز اتベゅ رفت ب نیکゅم رヱنیمゅمゅن جヱن ヱ آヱردュ ب
 نییمゅنتュヱ انداختヱ ュ قゆゅ عکس هュ بغل زدヱ ュ از اتベゅ خゅرج شدュ.راه پヤه رヱ به سمت پゆ ゅیج یتヱ مヱیسرکردュ.گヱش

 ヱヰی اヱمد ゅ ヱیبヱدن.نگゅشヱن کردュ که کゅمヤ ستゅدهینゅراحت ا یچヰره  هیبゅ  نیپدر کゅم پヤه هゅ خヱاهر ヱ نییگرفتュ.پゅ شیپ
 بغュヤ کرد.

پゅک  ヱ بゅ پشت دست دیکه از چشمュ چک یمنュ نبヱده تゅ درک کنه.اشک طیمطمバنュ که تヱ شرا ی.ヱلدادیترحュ نم یبヱ بغヤش
ヤمゅاز بغل ک ヱ ュیکردゅ نیبヱر .ュمدヱم هیاゅپدر ک.ュش پس دادヰب ヱخ ترشヤزد که صدبرابر ت ュヰخ بヤمد نیلبخند تヱا  ヱ ヱヤج

 ヱ گヘت دیسرヱ ュ بヱس

 کردنت. هیبゅ گر یمゅدرتヱ نゅراحت کن دینبゅ یسخته دخترヱ.ュل یヤی_خ

ュمدヱم اゅکه ک ュبد ヱش ゆاヱت نیجヘگ ヱ مد داخلヱا 

ゅیپس.ب یی_کجゅ گهید 

 یヱ بゅ خヱدش برد ヱ از پشت سر خدافظ دیدستヱ ュ کش نبゅریヱ اکردュ دヱبゅره اخمゅش تヱهュ رفت  هیبゅز گر دید یヱقت
 یخدافظ نゅینتヱنسュ از بゅبゅش یヱ حت شدュیم دهیدرشت شده پشتش کش یشヱکه شدュ بゅ چشمゅヰ شییヱヰیکرد.اتقد که از کゅر 

ヱヤبه ج.ュش یکنゅیدیکه رس نیمュ از دستش کش ゆゅشتゅب ヱیدستمュنیب دヱر ュتヘگ ュاخ ゅب ヱ 

ヱنم یکن یفکر م شیکشیکه م ستی.دسته.کش نشیچته کند ی+ه ュدیدرد هゅ. 

ヱ که کش ヱمヱزゅب دهیب.ュندヱلゅد مヱریبヱمد. نهیدستش سنگ شヱا ュدرد 

تュ. چヱنュ گذاش ریدادヱ ュ دستヱ ュ ز هیتک شهیشدヱ ュسرمヱ به ش نی.سヱارمゅشنュیچشュ غره براュ رفت ヱ اشゅره زد که بش هی
مت داشتن.از س یقشنگ ゅطیگرفت.ح شیتゅ درヱازه رヱ پ یسنگ ریヱ مس رヱنیاヱمد ب نگیهュ سヱار شد ヱ از پゅرک نیکゅم



کゅشته  یحبゅب یヱجヱد داشت که دヱرش چراパ هゅ گرن یآجر یراه سنگヘرش هی نگیخヱنه ヱ ازسمت پゅرک هیدر ヱرヱد
 یدلصن زヱیم نشヱنیدرخت ب یبゅ کنده هヱ ゅنیکه هرچند تゅ درم دیپر بゅر ب یبヱد.درختゅ یهュ همش سر سبز هیبヱدن.بق

اヱمد  دستش نیبヱد.کゅم ゅطیبدュ اヱن سمت ح صیپرگل هュ که نتヱنستュ نヱع گゅヰヤشヱ تشخ یبゅغچه  هی.درست کرده بヱدن
 خヱدشヱ کنترل کرد ヱ گヘت ینگゅش کردュ که خندش گرفت ヱل رگشتュجュヱヤ که بゅترس ب

ゅیم ؟؟صداتیی+کجュیم زنュتیر  گヱرت بده نم مヱداشب ヱاز ت ヱیヱ؟یشن 

 ヱ برداشت ヱ درヱازه رヱ بゅز کرد. مヱتیدستشヱ سمت داشتبヱرد برد  ヱ ر بバد

 گヘتュ ضیبゅ غ ゅرهینگュ دلュ طゅقت نم دュید

 .یتیترب یب یヤی+خ

ゅیبュع کヱمصن ゆجバت  یتヘگ ヱ ュبرگشت سمت 

 اヱنヱقت؟؟؟ ؟؟منننن؟؟چرای_عバع ک

سゅکت شد ヱ تヱ  گهیمحヤش ندادュ که خヱدش د یکه حゅل ヱ هヱاュ عヱض کنه ヱل ゅرهیدرم یداره مسخره بゅز دヱنستュیم
 دلュ گヘتュ یبヰشت زهرا حرکت کرد.منュ تヱ ریمس

 .شتیپ ュゅی+ مゅمゅن جヱن دارュ م

 شدゅ ヱ ュدهیمن پ نیヱ پゅرک کنه ヱاسه هم نیمゅش خヱاستیم نیبヰشت زهرا.کゅم یجュ ヱヤیبヱد دهیربع بバد رس کی حدヱدا
جヱاゆ دادن در  یبرا نیاヱنجヱ.ゅ بدヱن مヤヰت دادن به کゅم رュیم∵3قطバه  ゅریب ریبراュ گاヱ ゆ گل بگ یگヘتュ اگه تヱنست

که اسュ مゅمゅنュ  دュیقبر د هی یشدュ.به خヱدュ که اヱمدュ خヱدمヱ بゅا دهیکش ∵3یفرار کردヱ ュ به سمت قطバه  ششیヱاقع از پ
 قبر ヱ سنگ سرد ヱ بغل زدュ. یخヱدمヱ انداختュ رヱ هیرヱشه.بゅ گر

ゅکج ュنヱヱヱن جゅمゅن یی+مゅمゅنیستین ؟چرایمゅمゅ؟م ゅکج ュヤحゅیکه ب ییسゅه یゅبغل کن نیم ヱف یتゅبب ヱشゅهヱاااانیمゅمゅ؟م. 

 هیاز درد دله  دヱنستنیم یمردュ نداشتュ.مردュ چ زیبه نگゅه ترحュ انگ ュی.کゅرزدュیمゅمゅنヱ ュ صدا م زدュیته دل زجه م از
 که هュ مゅدرش رヱ از دست داده هュ پدرشヱ ازش گرفتن؟! یدختر

.من ゅیخدا دیヱدュ.اگرュ بヱدュ ببخشنب ینبヱد.ادュ بد نیخدا حق من ا یرヱ اسمش.ا دュیدست کش دュیسرد قبر ヱ بヱس سنگ
سنگ قبر مشت  یبشュ.رヱ داریصداュ بزنه تゅ ب ゅدیخヱاゆ بد که مゅمゅنュ ب هیرヱزهゅ خヱاゆ بゅشه  نیا یهمه  خヱاュیمゅمゅنمヱ م
ュتヘگ ヱ ュزد 

من  پゅشヱヱヱ یدعヱا نکنュ که نゅراحت ش ییبゅ بゅبゅ گهید دュیخヱنه مゅمゅن بخدا تヱ پゅشヱ قヱل م ュی+مゅمゅن خヱشگュヤ پゅشヱ بر
 دستمヱ گرفت ヱ گヘت ریاヱمد ز یخゅنュヱ چゅدر هیتنュゅヰ. یヤیخ

 .جヱننیزم یقبر بヤندュ کرد ヱ نشヱندュ رヱ یآゆ بزن به صヱرتت.به زヱر از رヱ کュی ゅیب زュی_پゅشヱ دخترュ پゅشヱ عز
 آゆ به صヱرتュ زد ヱ گヘت کュیافتゅدュ.اヱن خゅنュヱ  یヱ م دュیشل م یمヱندن نداشتュ ه

 س؟یهمرات ن یسکدخترュ؟ ی_تنゅヰ اヱمد

د که بヱ یکه بヰش سرزدن همヱن ヱقت یبゅر نیکه انگゅر آخر یسنگ قبر دنیحرف زدن نداشتュ.دلュ گرفته بヱد از د تヱان
 اヱمدヱ ュ سر زدュ .ュیمن از شمゅل که اヱمد

ヱ دュ  دیشمنヱ بゅا ک ضیابرヱهゅش افتゅده بヱد.بゅغ نیب یاخュ بزرگ دュیヱ د نیمنヱ بヤند کرد.بゅا رヱ نگゅه کردュ که کゅم یدست
 گヱشュ گヘت

 ؟یبゅ خヱدت کرد یچه کゅر ذاشتュیتنゅヰت م دیゅ_نب

 هینگヘتュ.منヱ نشヱند کنゅر درخت بغل خゅک ヱ از اヱن خゅنュヱ تشکر کرد ヱ رفت سر خゅک. یزینگゅش کردヱ ュ چ فقط
ゅヰبرگヤگ ヱ شست ヱ قبر ゆگا ゅد بバبヱندヱتحه خゅیف ヘدیس ヱر ヱقرمز رز ر ヱی  ヱ ند کردヤب ヱمن ュمد سمتヱن کرد.اヰقبر پ

 گヘت



  ュیبسته.پゅشヱ بر_ヱاسه امرヱز 

 زدヱ ュ گヘتュ یزدヱ ュ شل ヱ ヱل رفتュ سر اسヱ ュ بヱسه ا ゅرشنک

 خدافظ. شتیپ ュゅی+فرداュ م

 ヱ نشヱند خヱدشュ رفت سヱار شد نیدستمヱ گرفت ヱ منヱ برد سمت مゅش نیکゅم

داشتュ  یچشم ری.زکردیヱ جゅده رヱ نگゅه م کردیم یヱ از سمت بヰشت زهرا حرکت داد ヱ بゅ اخュ داشت رانندگ نیمゅش
 کردュیشستن قبر ヱ گヤبرگゅヰ ازش تشکر م یبرا دیبゅ کردュیゅش منگ

ヱسرم ゅپ ュنییانداخت ヱت ヱمゅدست ヱصدا ی ゅب ヱ ュکرد ゆقا ュیه ュتヘگ ュگرفت 

 ممنヱن یヤی+خ

 نگヘت که ادامه دادュ یزیچ

 .یمنヱ آヱرد نکهی+بゅبت گل هヱ ゅ گاヱ ゆ ا

 نگゅه کنه من ヱ گヘت یحت نکهیاخمش بدヱن ا بゅهمヱن

 .کنュی_خヱاهش م

ュید منュیخ گهید دヤز نیداره سرسنگ یゅرهیدر م یبゅ تک یزیچ ヱسرم ュاخ ゅب ヱ ュتヘبه ش هینگ ュشهیدادュکرد  .درسته کمک
من ヱ  طیشュ.شرا یبゅ مゅمゅنュ حرف بزنュ تゅ خゅل خヱاستュیپر بヱدュ م یヤیبکنه که من خ ینجヱریحق نداره بゅهュゅ ا گهید یヱل
ゅبشه.اصا  ریم نکهیکرد نه ا یدرک م دیب ゆحظهل هیغض ゅヰگرفت چرا آدم ュا یبغض ュبر ヱرヱریدヱین؟خداینطゅ ته خس

 بسته؟؟ شهیشدュ م

ارュヱ  بستュ تゅ یمتヱجه نشد.چشمヱ ュゅ کم نیشゅلュ پゅکشヱن کردュ.انگゅر کゅم یکه بゅ گヱشه  دیقطره اشک از چشمュ چک چند
دヱرヱ  دهیبرف پヱش یدرختゅ یبجゅش کュ ヤیخヱنه نبヱد کینزد دュیヱ که د رヱنی.بسゅدیヱا نیسゅعت بバد مゅش هیبشュ حدヱد 

 ヱ گヘتュ نیبヱدュ.برگشتュ رヱبه کゅم دهیاطرافمヱن بヱدتゅحゅا اヱنجゅرヱ ند

 نجゅ؟یا ュیکجゅست؟چرااヱمد نجゅی+ا

 گヘت یعゅد یヤیشد ヱ اヱمد سمت من ヱ در ヱ بゅز کرد.خ ゅدهیحرف پ یب

 .ュیشヱ قدュ بزن ゅدهی_پ

ゅب ゅヰدهیگرد شده پ یچشمゅ ز سردヱکه س ュپ یشد ュتن ヱیکه لزر دیچیتュم دゅک.ュجمع شد ュدヱخ ヱت ヱدیکه د نی ヱلتゅپ  ュهمرا
 شرتییヱ ュ سヱکرد نیگنده آヱرد ヱ گرفت پشتュ تゅ بپヱشュ.دستゅمヱ تヱ آست یヤیخ شرتیسヱ هی نیرفت از صندベヱ مゅش ستین

ヱد اヱمد خندش گرفته ب نی.کゅمشدیکردュ نم یم یسバ ی.عرヱداشت ریخヱاستュ ببندュ که گ پشヱیبゅزュ سردュ بヱد ز دュیヱ پヱش
 جュヱヤ زانヱ زد ヱ گヘت

 ؟یببند یتヱنی. ヱ نمشرتییسヱ هی پی.زیヱگرنه هنヱز بچه ا ی_ヱاقゅバ که فقط قد بヤند کرد

 اخュ کردヱ ュ گヘتュ براش

 شهی+بゅبゅبزرگ لبゅس تヱ مشکل داره بسته نم

ヱد ز ییヱزده ب ヱزان ュヱヤر که جヱنجヱهم ヱ تヘپینگ ゅدکمه ه ヱ بست ヱپرس کرد.ب یپرس ی ュس هゅکاه لب ヱ ند شدヤ
هュ کاه نصف  زدیزار م یتヱتنュ از گشゅد شرتییدلقک شدュ چヱن هュ سヱ هیشب یヤیخ کردュیرヱهュ انداخت رヱسرュ.حس م

 صヱرتمヱ گرفته بヱد.

 گヘتュ نیرヱ به کゅم دヱبゅره

 کجゅست؟ نجゅیسرمゅ؟اصا ا نیتヱا نجゅیا ュیچرااヱمد ی+نگヘت



 دستمヱ گرفت ヱ حرکت کرد ヱ همزمゅن گヘت نیکゅم

 ュیزنیحرف م ュیقدュ بزن کュی_

 دستشヱ ヱل کنュ آخه هュ گنده بヱد هュ داパ بヱد. ヱمدیتکヱن دادュ.دلュ ن یحرف سر یب

هュ  نیداشت که سر همشヱن برف نشسته بヱد ヱ کف زم ییبヱد درختゅ یقشنگ یヤیخ ی.جュゅیزد یقدュ م ュیداشت ینجヱریهم
پشتش  رفت جヱヤتر ヱمنュ نیجヱヤ ره تمュヱ شد.کゅم ュیکه رفت گهید کュی.یکヱه هی یبゅا ュیبヱد.مュヱヤバ بヱد که اヱمد یبرف یکم
 نصف تヰران ازش مュヱヤバ بヱد.ヱاقゅバ قشنگ بヱد. ردヱュ که نگゅه ک نیی.پゅسゅدیヱا نیشدュ بゅهゅش رفتュ.کゅم دهیکش

 به حرف اヱمد نیکゅم

 

ヱ بدبخت  نیفردا رヱ.خヱدمヱ تنゅヰتر دینه خヱرش خヱاستیشده بヱدュ.نه دلュ مヰتゆゅ شヱ ゆ م ریس یاز زندگ یرヱز هی_
 یه  ヱقتک رヱندュیاتヱبゅن بゅ سرعت م یهدف داشتュ تヱ یبヱد.ب دهیبراュ به تヰش رس ی. زندگدヱنستュیم نیزم یآدュ رヱ نیرت

 ヱ بゅا نی.اヱمدュ اکردیヱقتゅ ارヱمュ م یヤیبヱد ヱ خ زیبراュ خゅطره انگ یヤیبヱد که خ ییجゅ نجゅی.انجュゅیا دュیبه خヱدュ اヱمدュ د
تヱجه نکرده  نییاヱن پゅ یکمتره؟تゅحゅا به منظره  گهید یゅیヤیاز خ ュیچرا من؟مگه چ دュیاز ته داد زدュ خدارヱ.ازش پرس

ゅبرج ه ヱ ゅنه هヱخ.ュدヱخ ییب ュد.چشمヱب ュヱヤバرهیکه م ゅن پヱد به اヱز خنییشد ه بヱن رヱی.اヤدل  ی ヱ درد ュخدا حرف زد ゅب
ヰر ش نیتر ا قیゅر آخر خヱاستュ دقب یخヱدمヱ خاص کنュ.برا خヱاュیکردュ آخر حرفゅمュ گヘتュ که خسته شدヱ ュ کュ آヱردヱ ュ م

 یچ اسゅدュ؟اصیلحظه بゅخヱدュ فکر کردュ من کجヱ ゅا هی نیدیヱ م نییداشتュ پゅ یرヱ نگゅه کنヱ.ュقت یپر خゅطره ヱ پر بدبخت
ヰم ベゅヘزندگ یبیشده؟چه ات ヱیتュ ゅیکه م دهافتュاヱ؟ خュخاص کن ヱدمヱنیخバماز ت یه ییصدا هینه؟یا یته بد بخت ی ュヰب ヱی 

رヱ  یزندگ یکه بخヱا یاز دست نداد یزی.تヱ چتیارزش تヱ زندگ یب یمヰره  هیجز  یاز دست نداد یزیگヘت تヱ چ
رزش ا یزیپش ゅشヰر که مشکل تヱ در برابر مشکات اヱن نی.هزاران آدュ بد بخت هست تヱ ایبゅش دیヱ نゅام یریسخت بگ

 کنゅر دیکュ آヱردュ نبゅ ییافته.اگرュ جゅ یمن اتベゅヘ نم یهゅ برا نیبد تر شهیکه هم دュینداره.اヱن رヱز به خヱدュ اヱمدュ.فヰم
ゅب ュکس دیبکش ゅت ュبت کنゅث ヱدمヱل نشه... یخゅشحヱاز شکستن من خ 

 یردا ییゅیتヱ دヱست یخヱدشヱ از تヱ جدا کرده ヱل طیヱ پدرت شرا یتゅبヰت بگュ درسته مゅدرتヱ از دست داد نجゅیا اヱردمت
 یکュ آヱرد ゅی یاヱردمت تゅ بگュ هرヱقت خسته شدگュ کرده دارن. زیچ هی یشگیهم یسر زنده  نیکه بدヱن تヱ بدヱن مゅه

ヰدت نヱیبه خゆ ゅبب یکس یبزار دیبزن که نب ヱنهیشکستت. 

 دستمュ گرفت ヱ ادامه داد یکیسمتヱ ュ اヱن  برگشت

 

 بدュ به دヱستゅش.بゅشه؟ لیسر زنده ヱ بゅ هدف ヱ ببرュ تحヱ نیمゅه هی خヱاュیم رازیش ュیگردی_فردا که بر م

 قゅنع کردن من اヱنゅرヱ گヘت؟ یفقط برا ゅیداشت  قتیحرفゅش حق نیبヱد؟ヱاقゅバ؟ا نیکゅم نیا

ゅم بゅن دادن کヱنیتک  ゅکه ب ュش دادヰب ヱر ュابヱج ュن دادن سرヱتک ゅد.بヱب ゆاヱمنتظر ج.ュمدヱا ュدヱج لیلبخند خ هیبه خ ゆذا
 شد. نیکゅم دنیکゅرュ بゅعث خند نیبستمش.که ا عیبゅز شد که سر ヱヰی شュیجヱابمヱ داد که ن

ヱنیاز دستش ب دستمヱیکش رュد  ヱهی ュتヘگ ヱ ュش زدヱزゅبه ب ュヱمشت ار 

 

 زنュیم خیمن دارュ  ュیبر ゅیب دنیلحظه خندュ گرفت.اان بجゅ خند هیخゆヱ  شヱری+عババババع ب

 

 .ュی_بゅشع بゅبゅ نزن مゅرヱ بر

ヱ حسرتش ゅیヤیکه خ ینیبشュ.همヱن مゅه گهید نیمゅه هی دیبヱد.از امرヱز بゅ نی.خق بゅ کゅمュیحر کت کرد نیسمت مゅش به
ヱ به سمت خヱنه  ュیشد نیکنه.سヱار مゅش یکゅر خヱاستیم یヱقت ヱゅردیم نیکه آسمヱن ヱ به زم ینیヱ همヱن مゅه خヱردنیم

 ...ュیحرکت کرد



 )صبح رヱز بバد( 

 

 کنュ. یبゅز هュ برュ سر خゅک مゅمゅنュ تゅ بゅهゅش خداحゅفظ خヱاستュیヱ من م رازیش ュیبر گرد ュیخヱاست یم امرヱز

 ゅیکردュ. بمゅند که چقدر عمヱ کゅمران ヱ کゅمヤ داریヱ از خヱاゆ ب نیآゆ سرد کゅم نヱایل هیزヱد بヤند شدヱ ュ رفتュ بゅ  صبح
 ヱ匣 دヱر خヱنشヱن دنبゅل داد  ゅطشヱنیヱ بمゅند که چقدر منヱ تヱ ح دنیسرش خند

ヱ خ ゆنگ آヤش ゅب ュیآخر سر هュکرد س格 
 .ゅدینتヱنست ب ュیکه مゅ بヱد یخヱاهرش ヱ تゅ مヱقバ یخヱنه  یヱ رفته چند رヱز ستین نیکゅم مゅمゅن

ュس اانヱ ゅهیمن بヤ مゅک ゅت ュمنتظر ュゅدیب نیهゅ خدافظ ヱیکن یュ بر ゅیتュ بر ュرヱ نヱاز ا ヱ شت زهراヰیبュ رازیراست ش کی 

 آヱردن. فیسゅعت عرヱس خゅنュ تشر هیبバد از  بゅاخره

ゅب ュتヘغر غر گ 

 

ردュ من که....ب گهیゅدی+اヱف ب  .ュیヘتیراه ب ュیتゅ زヱد تر بتヱن ュیزヱد تربر ゅیم⊥

 匕در خدمت شمュゅ  پیخヱشگل ヱ خヱش ت نゅیاヱمدュ....آه ا گهیخゆ د ヤهی_خ
 

 ヱتゅبه هゅشヱی+بده به من نュشه اه انقد حرف نزن بر نیسنگ کゅینبュ گید... 

 

از هュ ابر یヱ کヤ دیدست دادュ که بゅز هュ سرمヱ بヱس نیکردヱ ュ بゅ پدر کゅم یرヱبヱس ゅیمヤヰت ندادヱ ュ رفتュ بゅ کゅمヤ بバش
 勦تヱنュیتゅ م رュیهュ سゅヘرش کرد که حゅل پسرشヱ بگ یヱ کヤ مヱنییکرد از اشنゅ یخヱشحゅل

 .ュیاヱمد ヱ سヱار شد ヱ به سمت بヰشت زهرا رفت یهュ بバد از خدافظ نیکゅم

ュゅنجヱک چ تصم ا ュتヘش گバب ヱ ュشست ヱنمゅمゅسنگ قبر م ュزهゅام یمیب ュتヘگ ヱ ュا د دیگرفتゅک ح ュارヱیاضاز من ر گهی 
 بゅشه.

 ...رازیش ュیکه بر ュیمゅمゅن مヱندュ قصد کرد شیکه پ کュی

 (ゅنゅی)دا 

 نیاز برگشتن مゅه یکرده بヱدュ چه جヱヱヱرュ...اان دヱ هヘته ا ی...هヱس بستنرヱنیبرداشتヱ ュ از خヱنه زدュ ب ヘمヱیک
خゆヱ  یヤی...خرهیتヱ خヱدش نم گهیヱ د کنهیاヱمده سخت تاش م یتヱ تヰران چش شده...از ヱقت دヱنュی...نمگذرهیم

 �ュ؟یبکن ュیتヱنیم یکゅر ュیبゅش ی..نゅراضیشده...مゅهュ راض
ヱمゅشヘن غرغرا کヱهم ゅیشگیهم یب ヱکه صدا یر ュکرد ュゅپ ゅه هヤینحس د یپヱکゅ ش رسヱره بگゅبヱدید... 

 جゅن... ییساュ عرض شد دا-

ゅب ュتヘگ ヱ ュندヱبرگرد ヱحرص سرم 

-ヤع ヱیュک... 

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...ن؟یدار یشمゅ بゅ جنゆゅ سگ نسبت دیببخش-



ュین کュردヱゅ ュتヘگ ヱ 

 ندارュ... یزن شمゅ کゅر یایبゅ فゅممن -

ヱشゅه ا چشمヤصゅف ゅت ヱ حرص بست ゅیب  ベヱز کنه از ذゅزیقر ر هیکه ب ...ュرفت 

 به چشمゅش نگゅه کردヱ ュ گヘتュ ュیمستق

 ...؟یا گهیعرض د-

ヱشゅت دستヘگ ヱ مشت کرد 

 ؟یبゅر بゅهゅت حرف بزنヱ ュ مثل آدュ بゅش هیشد -

 چشممヱ نゅزک کردヱ ュ گヘتュ پشت

 سمヱゅرخゅن... شنیفرشته هゅ آدュ نم-

ヱشゅهヱکش ابر ュه ヱت دیتヘگ ヱ 

 سمヱゅر عمته...-

ヱد انگشتمヰزیآم دیت ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...دارュیبゅ زنت کゅر م یداشته بゅش یبゅ عمه من کゅر-

ヱاریبه د دستشヱ تヘگ ヱ زد 

 ...匐پヱچه یگیکه به زنュ م ییزایچ نی...پس تمュヱ ارュیزن بگ خヱادیخゆ بدار...اصن دلュ نم-

ヱلبم ュتヘگ ヱ ュشل شد 

 ...دュیهر هر هر...شده به زヱر هュ زنت م-

ヱشゅت دستヘگ ヱ ز کردゅب 

 بده... ゅیب-

ゅب ュتヘت گヰب ヱ ゆجバت 

 卻بدュ یچ-
ゅت بヘخنده گ 

-...ュزن 

 ...خゅک بر سسسسرت...ゅیبゅ سرعت تヱ صヱرتュ پخش شد...خゅک بر سرت دا خヱن

ヱدستم ュتヘغره گ ュچش ゅب ヱ ュگذاشت ュنه اヱس گヱر 

 ...من رفتュ...اصن به من چه-

 ...نییپゅ دュیاز پヤه هゅ پر یفヱر

ヱیکه شن صداشュا دヱ ュゅیسر جュدゅس... 

 ...یکュ اヱرد یدی...د؟یبریاز من م یکردیهゅهゅ...چرا فکر م-

 رヱ فرامヱش کردヱ ュ برگشتュ سمتش... یسヱت ゅنیاヱن جر کا



ゅیمسخرگ ب ュتヘگ 

 匚...هه...ゅرュ؟ی؟...من؟...برヱ عゅمヱ...من بخヱاュ کュ ب یک-
 گヘت یداد ヱ بゅ پヱزخند مسخره ا هیتک ヱاریبه د نهیبه س دست

- ゆد داشت مثه اسヱرتمهیپس عمه من بヱ ؟ رفتیمゅه هヤسمت پ 

 بره... ヱرتمهیسن مثه اسゆ  نیاره عمت بヱد...بヰش بگヱ زشته بゅ ا-

 بزرگュ گヱشュ بヱد... کهیت ヱردیم رュیشرヱع کردュ فرار کردن...چヱن مطمئنن اگه گ عیسمتュ که سر دیپر

 ...ヱمدیداشت پشتュ م ゅدیهمچنゅن بゅ سرعت ز شヱバریپسره ب اعع

 سゅختمヱن خゅرج شدヱ ヱ ュارد کヱچه شدュ... از

 به پشت سرュ نگゅه کردュ... دュیدヱیم ゅبヱنیطヱر که به سمت خ همヱن

 ...یترسنゅااک ゅفهی...اヱنュ بゅ چه قゅدیکه هنヱ داره م نیابرفرززز ا ゅی

ュب برگشت ヱسرعتم ヱشتری ...ュکرد 

 ..دュیرヱ شن یبベヱ بヤند یヱ خヱاستュ از عرضش رد بشュ که صدا ゅبヱنیتヱ خ دュیپر تヱجه بدヱن

ュゅیم سرجゆヱخک ...ュشد 

ュد برگشت ゅش هی دنیسمت صدا...بゅل... شدیم کیکه به سرعت داشت نزد نیمヘل قヘق ュゅهゅپ ヱ دست ヱ د شدゅگش ュゅچشم 

ヱیچند متر یتュ کش ュد که دستヱبه  دهیب ュمحک ヱ هیشد ゅیج ...ュرد کردヱت برخヘس 

 ...ヱفتゅد؟یم یبヱدュ که داشت چه اتゅヘق نیا ریرد شد ヱ من هنヱز درگ یبゅ بベヱ متヱال نیمゅش اヱن

فقط نگゅهش  ゅکヱید دنیهمヱنطヱر افتゅده بヱدュ که هل داده شدヱ ュ بゅ د یتکヱن چیترس لرزه گرفته بヱدュ...بدヱن ه از
...ュکرد 

ゅکش ینگران ب ヱدشヱت دیخヘگ ヱ ュسمت 

 ؟.. یخヱب-

ュ؟یم داشتュمرد... 

ヱمゅدست  ヱ هیگرفتバن کدفゅعصب ゅت تیبヘگ 

 ...ی...مگه بچه اゅبヱنیヱسط خ یپریچرا بدヱن فکر م-

بュヰ  یبヱد تصゅدف کنヱ ュ اانュ حس خヘگ کی...حゅا هュ نزدرュیکه بゅ تصゅدف ヱ خヘه شヱن بم دュیترسیم ی...از بچگبچه
 دست داده بヱد...

ヱن دستمヱا ヱ ュبرد ュヱヤیکیبه سمت گ ヱر ヱید نهیس یرヱکゅ ...ュمشت کرد 

ゅدنید ب バضヱکرد... عیسر تی ュヤبغ ヱ ند شدヤب ゅاز ج 

 ....سردگュ شده بヱدュ...کردュیم ینヘس بکشヱ ュ احسゅس خヘگ تヱنستュیم

ゅید تヱکゅ است چヱس یزیخ ュゅهیبگه چشمゅی ヱر ヱ یرفت ...ュش شل شدゅدست 

***** 

 (ゅکヱی)د



ゅیدا دنید بゅنゅ شیکه بヱヰ バجم ヱ ュردヱخ ヱد حرفمヱیتیشده ب ュتヘگ ヱ ュر زدゅکن ヱدن رヱن جمع شده بヱرمヱکه د 

 ...حゅلش بده ..نیریبگ یتゅکس هی-

 گヘت عیبヱد سر ستゅدهیگヱشه ا هیکه  ییآقゅ هی

 اュ... یآقゅ من تゅکس ゅیب-

 دنبゅلش راه افتゅدュ... عیسر

ュヱیدا ارゅنゅ ヱر ヱیصندل یر ゅیه ...ュنشست ヱヤج ュدヱخ ヱ ュگذاشت ゆعق 

 ...ستین نیذره عقل تヱ کヤه ا هی...ゅبヱنیヱسط خ دهی...بدヱن تヱجه پرヱヱنهید دختره

ゅنیبه ب دنیرس بゅرستゅم ...ュن مرد تشکر کردヱاز ا ヱ ュش کردヤره بغゅبヱد 

 از تخت هゅ خヱابヱندمش... یکی یسمت اヱرژانس رفتヱ ュ رヱ به

 ...ゅدیپرستゅر اشゅره زدュ که ب به

ゅت بヘگ ヱ مدヱا ヱヤه جヱعش 

 افتゅده؟ یجゅنممュ...چه اتゅヘق-

ゅبه  ب ュیدااخゅنゅ ュتヘگ ヱ ュره کردゅاش 

 ...ゅنیدکتر ب نیلطゅヘ بگ-

 زد ヱ گヘت یداغヱن چشمک

-...ュشه چشششゅب 

ゅر دا بゅکن ュن اخヱیهمゅنゅ ...ュه کردゅمش نگヱرت آرヱبه ص ヱ ュنشست 

 کنュ... یریجبヰه گ نمشیبی...عゅدتュ شده تゅ مュیبゅ هュ اخヱ ュ دعヱا دار شهیهم

 نگゅه کردュ... شدیم کیکه داشت نزد یヱ به دکتر دュیکش یپヱف

 سمت تخت اヱمد ヱ گヘت به

 شده؟ یساュ چ-

 از اتベゅヘ رヱ ヱاسش گヘتュ که جヱاゆ داد یا خاصه

 بره خヱنه... تヱنهیتمュヱ که شد م سュینヱیسرュ م هی...براش ستین یزیحتمゅ دچゅر شヱک شده...چ-

ヱسرم ...ュنه رفتヱخヱبه سمت دار ヱ ュن دادヱتک 

دュ دنبゅلش که به خヱدュ گرفته بヱ یا یترسنゅک الک ゅفهیمنュ بヱد...اگه بゅ اヱن ق ریاتベゅヘ تقص نی...اュیبゅش یمنطق ュیبخヱا اگه
 ...رفتینم ゅبヱنیヱ بدヱن فکر به سمت خ دیترسینم دیشゅ کردュینم

 فرار کنه... یاヱنطヱر خヱاستهیترسنゅک بヱده که م ゅفュیانقدر ق یバنی

ヱسرم ヱد از تحバب ヱ ュن دادヱلیتک ...ュرژانس رفتヱبه سمت ا ュگرفتن سر 

 رفتゅ ...ュنゅیدادヱ ュ به سمت دا گهیپرستゅر د هیヱسゅئل رヱ دست  یヱ بゅق ュسر

 ینم یبرا یعゅدت داشته بゅشن...ヱل هیبق دیداشت...شゅ یآرヱ ュヱاسュ تゅزگ ゅفهیق نیبヱد...ا دهیهمヱن طヱر آرュヱ خヱاب هنヱز
 داره... یصヱرت تゅزگ نی...ادュیند ゅنゅیصヱرت آرュヱ رヱ از طرف دا هیمن بゅشه بゅ  یکه برا یکه تゅ به حゅل خنده ا



 گヘت ゅنゅیدا دنیヱارد شد ヱ بゅ د پرستゅر

 که اگه تکヱن خヱرد رگ پゅره نشه... نیهر دヱتゅ دستゅش کجه...لطゅヘ صゅفش کن مゅریآقゅ ب-

ヱسرم ゅنه هヱش ヱ ュن دادヱیدا یتکゅنゅ ...ندمشヱابヱف خゅص ヱ ュگرفت ヱر 

 پرستゅره دقت کردュ... یزدヱ ュ به کゅرا هیتک ヱاریبه د نهیبه س دست

ゅپر ت ゅارد دستش کرد از جヱ ヱزن رヱگنگ دیس ゅب ヱه کرد... یゅبه اطراف نگ 

 تخت ヱ گヘت یهヤش داد رヱ پرستゅره

 ...شهیارュヱ بخヱاゆ خゅنュヱ...اان رگت پゅره م-

 ヱ به من نگゅه کرد... دیبدヱن حرف دراز کش ゅنゅیدا

 سمتش رفتヱ ュ گヘتュ به

 ...؟یخヱب-

 حرف سرشヱ تکヱن داد... بدヱن

 رفت... رヱنینجュゅ داد ヱ بکゅرشヱ ا پرستゅره

 نشستヱ ュ گヘتュ کنゅرش

 خヱنه... ュیریسرمت که تمュヱ بشه م-

 به سرュ انداخت ヱ بゅاخره زبヱن بゅز کرد... ینگゅه

 ...؟یبه بچه هゅ هュ گヘت-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 رفت...زنگ بزنュ؟ ゅدュینه...اصن -

ヱسرش ヘت یمنヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...نجゅیچرا بکشヱنمشヱن ا گهیخヱنه د رュیتمュヱ بشه م نینه...ا-

 زدュ... هیتک یکردヱ ュ به صندل یهヱم

 آرュヱ حرف زدنش هュ براュ تゅزه بヱد... یحت

 تخت گذاشتヱ ュ گヘتュ یهュゅ زدヱ ュ دستゅمヱ رヱ یبゅز ヱヱنهیبه د یشخندین

بゅلت پゅف مゅف دن فیپسر به قヱل خヱدتヱن پ هی...لヱلヱ خヱرخヱره که دنبゅلت نکرده بヱد...ゅبヱنیتヱ خ یدیپر ینیچرا همچ-
 بヱد...

 خヱشحゅل بヱدュ.... نュیکュ بヰترش کنヱ ュ خنده اشヱ بب هیتヱنسته بヱدュ  نکهیخنده...از ا ریز زد

ゅت بヘخنده گ 

 تنゅヰ... ی...پゅااف...تنゅヰهیپゅف چ فیپ-

 امヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 ...ゅدیهュ بر م ییکヤمه هゅ نیاز شمゅهゅ همچ-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 



- ゅینیامュ ن مگهیدヱمヰمه س گنی...بゅریلغت نゅ... 

 ヱ سرمヱ بゅ تゅسف تکヱن دادュ... دュیخند

 ..ュینگゅه کرد شدنیکه رد م یینゅیヱ هر دヱ نヘر پヱکر به مゅش ュیرفت ゅبヱنیاز تمュヱ شدن سرمش به سمت خ بバد

 بゅ حرص برگشت سمتヱ ュ گヘت ゅنゅیدا

 ...یヱردیم نیمゅش یمردیم-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ هیاندرسヘ عゅقل

مヱجヱد ヱلヱ شده رヱ دستュ افتゅده...بヤند شュ هヤک ヱ هヤک برュ تヱ  هی یکュ از اヱن مخ آکبندت استゅヘده کن اخه...ヱقت هی-
 ...ゅرュ؟یبردارュ ب نیمゅش نگیپゅرک

 چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت چپ

 ...ュ؟یاヱمد یخゆ پس چطヱر-

 ヱ گヘتュ دュیتヱ مヱهュゅ کش یدست

 ...نجゅیداشت...منュ اヱردمت ا یشده بヱدن تゅکسکه دヱرمヱن جمع  ییاز اヱنゅ یکی-

 اشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

 سرュ ضバف دارュ... ری..خ؟یゅریب ریگ یتゅکس هیلطゅヘ  شهی...حゅا میدست شヱمゅ مرس-

ヱر سرم ヱ ュن دادヱنهیزبیتکゅکس نゅل تゅیدنب ...ュگشت 

ゅکس هی دنید بゅیت ...ュن دادヱبراش تک ヱدستم ベヱذ ゅب 

 کرد... یبゅ یاز کنゅرمヱن رد شد ヱ ヱاسュ بゅ هیتゅکس

ヱمゅدست ゅدا نییپ...ュه کردゅنگ ュヱヤکر به جヱپ ヱ ュردヱیاゅنゅ شدت زد ز ゅخنده... ریب 

ヱدشヱبیبه دست من م خヱغش غش م دیک ヱدیخندی... 

 ヱ بゅ چشュ غره سゅکتش کردュ... سゅدュیヱا خیس

 محجヱبゅنه دستمヱ تکヱن دادュ... یヤیخ ندفバهیگشتュ...ا گهید یکی دنبゅل

 ...نیبゅر زده بヱد تヱ مゅش لیا هیکردュ... نیمゅش یبه افراد تヱ ی...نگゅهیسゅدنی...امゅ چه ヱاسゅدیヱا بゅاخره

 رヱ فرستゅدュ بバدュ خヱدュ نشستゅ ...ュنゅیヱ اヱل دا دュیرヱ کش ゅنゅیدست دا یمجبヱر

ゅن شیتیپسره ت هی دنید بゅمゅر دا یمゅیکه کنゅنゅ ヱر ュヱش زゅچش ヱ دヱرت دا ینشسته بヱیصゅنゅ د عصبヱدر یب...ュسته که شد
هュ  ی...پس هرچュیچゅヰر نヘر مراقبت کن نیکه از ا ュیازش محゅفظت نکنュ...قヱل داد تヱنュی...امゅ نمستュیخゆヱ ن ゅنゅیبゅ دا

ゅشه بゅدیب ..ュشゅمراقبش ب 

ヱیت ゅن فضヱچسب یا ュهمه به ه ュد دهیکヱیبュ... 

 ..نداختیم نییヱ سرشヱ پゅ دیکشیخヱدشヱ سمت من م ゅنゅیヱ دا چسبヱندیم ゅنゅیبه دا شتریخヱدشヱ ب یه پسره

ゅر کمر دا هی بヱد ヱیحرکت دستمゅنゅ نゅعصب ゅب...ュدヱندمش به خヱچسب ヱ ュد تیانداخت ゅکه ب ュه کردゅندیبه پسره نگ  ヱ من
 رヱشヱ کرد اヱنطرف... عیبヱد سر ゅنゅیدستュゅ که دヱر کمر دا

 بヱد... دهیانداخته بヱد ヱ به شヱنه اュ چسب نییسرشヱ پゅ ゅنゅیدا

 ...ュیدیرس بゅاخره



 ...ュیبه سمت خヱنه رفت یحرف چیヱ بدヱن ه ュیشد ゅدهیپ عیسر

 ...ュیداد هیطرف تک هیヱ هر کدュ  ュヱیآسゅنسヱر شد ヱارد

 ヱ گヘت دیکش شیشヱنیدستشヱ به پ ゅنゅیدا

 ..یکه امرヱز کمکュ کرد یمرس-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

-ゅب...ュدヱمقصر ب ュدمヱیکمکت م دیخュکرد... 

 تゅ بゅز بشه... سゅدیدر آسゅنسヱر ヱا یکرد ヱ جヱヤ یشیا

ゅتヱنیب ییدヱیرفت رュ ن هヱبد ヱن شد یحرف چیヱمゅنه هヱارد خヱیュ... 

 ...رヱنیرفته بヱدュ ب یرفت ヱاسه چ ゅدュی اصن

 ...匣دخترا نیاز دست ا ュیدار یا یزندگ

****** 

ヱ( نی)س ^_^ 

ヱمゅهゅب پゅنتیاز ک ヱنیآヱبه دل ز ヱر ベヱذ ゅب ヱ ュیکرد ュتヘگ 

 برددد... زهیتゅ جゅ 00...اکسヱ امسゅل یییدل یヱاهゅاا-

ヱ ق ゅب ュز هゅفهیبゅ ...ュشد ヱبرヱکرش رヱپ 

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 ...کنュینم فیبراتヱن تバر گهی...اصن دیشヱバریب یヤیخ-

ヱر گュ گ یゅنゅیدا نیکه خヱدشヱ تヱ کゅر خヘه کرده...ا دهیند دهید ریخ نیمゅه نیاヱمدヱ ュ رفتュ تヱ اتベゅ...ا نییپゅ نتیکゅب از
اسه ュ ヱیاعظュ بゅ هュ تنゅヰ تヱ خヱنه نشست سیپヱکر ف نی...من ヱ اگردهیکجゅ داره دنبゅل گヱرش م سیکرده هュ که مュヱヤバ ن
ヱکاس تق ゅیگذاشت یتیپشه هュ... 

バババگهی...دیه ゅنゅن بگه که امتحヱبرات ュنヱع شده... یجヱشر ュتر 

 ...ュیزنیخر م ュیخر دار مثه

 بゅ شمゅ قسمت کنュ... مヱیخヱشحゅل نیゅیب نکهیا گهید

ヱداکسسس ヱ...چیه گری匍.. 
 ...نیپヱکر نگゅ نکن یشمゅهゅ هュ انقد مثه دل خبゅا

ベヱند دایشد پヤیکش یبュد ...ュندن کردヱع به درس خヱشر ヱ ュز کردゅب ヱمゅبゅکت ヱ 

 اヱمد... یدر ヱرヱد یگذشته بヱد که صدا یسゅعت ュین

 ...رヱنیاز جゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ ب عیسر

ゅعیسر ییدا دنید ب ュتヘگ 

 ...ی...اصن چرا رفتیکردیم کゅری...چیکجゅ بヱد-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت ュاسヱ 



 بزار برسュ بバد قد قد کن...-

 گヘتュ یزیآم دیヱاسش رفتヱ ュ بゅ لحن تヰد یچپ چپ

 ...بنゅل...ゅنゅیدا-

 دادن مゅجرا... حیتヱض سゅدیکرد ヱ ヱا یشیا

 ...ュ卩ینداشت یヱل گشتュیم لیدنبゅل چس ف یゅلیخی...منュ بゅ بنداختیبゅر صヱرتشヱ چنگ م هی هیهر سه ثゅن نゅیدل

 که تمュヱ شد از جュゅ بヤند شدヱ ュ به سمت اتベゅ رفتュ... حرفゅش

 کجゅش داغヱن شده...دل ヱ رヱدش سرجゅشه.. نهیヱ بب ゅنیدا یبررس سゅدیامヱ ゅا یدل

 کتゅبュゅ رヱ بゅز کردヱ ュ مشغヱل شدュ... دヱبゅره

ヱ ر گهیهمد یهست که درست ヱ حسゅب یهヘته ا هی...دلヱ ュاسشヱن تنگ شده...به خゅطر امتحゅنュ ゅیبゅ پسرا کاس داد فردا
 ...ュیدیند

ヱمدادم ゅه هヤحل مسئ ュع کردヱشر ヱ ュن... یبرداشتヱبمゅک کتゅترسن 

 عت نگゅه کردヱ...ュ به سゅ دュیگرفتュ دست از درس خヱندن کش ゅدیخゆヱ  یヱقت

ュヱا... دیپر ابرゅدرس م هیب ュعته فقط دارゅ؟یسュنヱخュچرا انقدر ک...匣...ュه داشتゅ؟می اشتبュاخره که زدゅا بゅی..حゅد 
...ュگرفت 

 گヱشه افتゅده بヱدن ヱ سرشヱن تゅ ته تヱ کتゆゅ بヱد رヱبرヱ شدュ... هیکه هر کدヱヱ  ュヱنهیرفتヱ ュ بゅ سه تゅ د رヱنیاتベゅ ب از

 خبر ندارュ... یزیاヱمده بヱد...اصن چرا من از چ یک نیمゅه

 گشنمه اصن... من

ュیسمت دل برگشت ュتヘگ ヱ 

 گشنمه...-

ヱن سرش ヱ ردヱا اゅیبュ هゅت ینگヘگ ヱ انداخت ュヰب 

 راحت بخヱر... ゅلیبゅ خ نینヱدل بردار...بش هیرヱ بゅز کن... نتیالحمده...برヱ در کゅب یپヱ ゅ دست که دار-

 گヘتュ رفتュیطヱر که به سمت آشپزخヱنه م نیکردヱ ュ هم یشیا

 ...دュیکدュヱ از شمゅهゅ نم چییییپس به ه-

 هュ مثه خヱدュ جヱاゆ داد.. ゅنゅیدا

-ゅر یهه...داداچ کجゅردیکヱخ ヱنヱدامヱن ュه ゅی...مュ... 

ュبرگشت ュتヘگ ヱ نヱسمتش 

 ن؟یکردیمنュ صدا م ヱفتゅدیگヱヤتヱن خش م-

 شヱنه هゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت نیمゅه

 ...یدرستشヱ بخヱن ینیبش ュیگヘت صدات نکن نゅیدل-

 گヘت یヰیاヱرد ヱ بゅ عゅقل اندرسヘ رヱنیهュ سرشヱ از کتゆゅ ب یدل

 درسسس بخヱنننن...-



 ....�کردヱ ュ مشغヱل آمゅده شدن غذاュ شدュ یپヱف

 ...رヱنیاز خヱردن نヱدل اکヱر پکヱرュ از جゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ ب بバد

 گヘتュ ینشستヱ ュ رヱ به دل ییدا کنゅر

 بゅ خゅنヱاده خدمتمヱن برسه؟ ゅدیب خヱادیسゅتヱره نم نیا-

ヱت سرشヘگ ヱ اゅرد بヱا 

 درس بخヱنュ... خヱاュیسゅل دانشگゅهمه...م نیهュヱ...زشته برュ بپرسュ...بバدュ تゅزه اヱل-

ュپ چشヱیغره ت ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 سゅل ازش دヱر هی یتヱنی...خヱدت منュیب یخゅستگゅر ゅدی...پゅشヱ برヱ بگヱ ب؟یدرس بخヱن یتヱنینم یمثا شヱهر کن-
 ...یبمヱن

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 ..تヱنュیتヱ بگヱ دヱ رヱز...نم-

 نشستヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 ...یخゅستگゅر ゅدیخゆ پس انقد زر نزن...بگヱ ب-

ヱب دستشヱنه اش کヱت دیبه گヘگ ヱ 

-ヱپر ゅب ュبر...ュک بر سرゅب ییخ ュیبگゅ رゅستگゅ؟یخュ 

 به حرف اヱمد ییدا

 تヱ برヱ بگヱ... نیانقد تゅبヱヤ بچسبه بヰش...اصن سヱ دینبゅ گهید یشヱهره...ヱل یبゅبゅ...درسته قحط گهیراس م-

 نشست ヱ گヘت خیبゅ ذベヱ س یدل

 ؟یریجヱنممュ...تヱ م نیاره...سヱ یヱاا-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 厰ش؟یخゅستگゅر ゅنیم یاان بヤند شュ برュ دュ خヱنشヱن بگュ ک نیهم-
 تند گヘت یدل

 که... یヰヘمی...مگهیکن د شیحゅل یجヱر هیفردا  نکهیاعババع...نه خره نه...منظヱرュ ا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

-..ヱارسس...ヱارسس 

 گقتュ یارヱم یヱ بゅ صدا دュیکش یگنگ نگュゅ کردن که پヱف دヱبゅره

 ...دュیفヰم-

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 حヱصュヤ سر رفته...-

 گヘت ییدا

 درس بخヱن... نیبش-



 ...ュینیبب ュヤیف ュینیبش نیゅیاان تمヱمش کردュ...ب نیبゅبゅ هم-

 رفت ヱ گヘت یچشュ غره ا نیمゅه

 ...ュیدیر یمسخرهه که گذاشته بヱد ュヤیرヱ هュ به خゅطر اヱن ف یامتحゅن محمヱد-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...دنیکجゅش مسخره بヱد...بゅاخره که بュヰ رس-

ヱبشゅت کتヘگ ヱ بست 

 اشک حرュヱ کردヱヤ ...ュیک شیبه هュ برسن من ش نゅی...تゅ ادュید دنشヱنュیرس-

 ゅز کردヱ ュ گヘتュب شمヱین

 ...شتریب ュヤیف یرگذاری...تゅثشتریقゅنヱن هست..هرچقدر اشک ب هی...اصن گهیخヱبه د نشیهم-

 همヱن طヱر که سرش تヱ کتゆゅ بヱد گヘت یدل

 ...یتヱ چرا رشته هنر نرفت-

ヱمゅدست ュتヘگ  ヱ ュزد ュبه کمر 

 ...من رفتュ بکپュ...رایچヱن که ز-

ゅب ゅب عیضヱک ヱمゅن پヱندادنش ゆاヱطر جゅبه خ ュیشدنュنیزم د ...ベゅات ヱت ュرفت ヱ 

ヱرد.. یرヱزنگ خ ュنヘヤقع تヱن مヱکه هم ュتخت نشست 

ゅبヱیمヱمヤ ヱر ヱ ュیتخت دراز کش یبرداشتュردヱد... نی...سヱب 

 (�..)الヱヱ؟یدヱبヱ س-
 فヱن؟... ستریس یمゅ زیا سید یهヱヤ؟...سヱر-

 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

 ...گهید گنیم یچ یدヱنیکره م یخヱدتヱ لヱس نکن...تヱ که دヱبゅر تゅحゅا رفت یکیتヱ  نیسヱر-

 ヱ گヘت دیخند

 کرده به اعصゅبت... زیچ یخゆ حゅا ک-

 ...مگه اعصゅبュ چمه؟یشکیه-

 匣چشه-
 دمゅغه..-

 دارممュ... کゅریچ یرヱ ヱلش...اگه بدヱن نゅیحゅا ا-

 فکر کردヱ ュ گヘتュ یکم

 ...کنهیم دایحتمゅ به مゅヰ ربط پ-

 ..یدیاعع...از کجゅ فヰم-

 ...زュیعز سیخط ن ریهمه مثه تヱ هヱششヱن ز-



 ..یخゅستگゅر ュیبر ュیخヱای...شمゅره خヱنشヱن رヱ میدیزهرمゅر...خゆ حゅا که فヰم-

 ...یخゅستگゅر ュیゅیب دهیاجゅزه م نュیاヱل برュ ازش بپرسュ بب سゅیچخه...ヱا زュیداداش عز-

ゅت بヘغرغر گ 

 ...شیخゅستگゅر رュیاز خداشュ بゅشه دارュ م-

ゅب ュتヘگ ュاخ 

-ヱヱヱیه ヱヱヱایه ヱت...ゅشمゅته بヘهرچ هیقض نی...گ...ュゅヰن بگه...حق ندار یمن طرف مヱز یاゅریدرب یمسخره بゅی... 

 مظュヱヤ شد صداش

 ...ゅددددیدلت م-

 ...卮رهیم رینه خ-

-ヱن رヱا ゅب ュ؟یسگت حرف م یمن اان دارュزن 

 匣قゅیدق-
-ヱن رヱپس ا ゆیمزاحمت نم زیسگ عز یخュش... 

 هュ ساュ برسヱن... نゅیمゅمゅن ابه -

 عمヱ جヱヱヱن... نیدرسسسسゅتヱヱヱ خゆヱ بخヱヱヱن...افر-

ゅچ ت ュاستヱقطع کرد... یزیخ ヱنヘヤت ュبگ 

ュヱیخند ارュد ...ュن دادヱسف تکゅت ゅب ヱسرم ヱ 

 ^-^ مュیافتゅد یعرヱس هیبゅ مゅヰ هュ حرف بزنュ... دیبゅ فردا

ゅبヱیمヱمヤ ابヱخ ュヱار ヱ ュرژ زدゅیبه شュد... 

ヱبه د ریز دستم ヱهمゅنگ ヱ ュگذاشت ュاریسرヱ ...ュختヱد 

 اヱنュ دلش براュ تنگ شده؟... یバنی...نمشیبیبバد از چند ヱقت م فردا

ヱسش د یヤیخ دュی...فヰمدمشیهヘته که ند هی نیا یشده بヱد...تゅ ヱدی...شدت دヱست داشتنュ زیاヱن دヱسュ نداشته بゅشه چ اگه
 ....شهیم یاعصゅبュ خط خط نمشیبینم یدارュ...اヱنقدر که ヱقت

 ヱ چشمゅمヱ بستュ.. دュیکش یپヱف

****** 

 (匣)فردا صبح
ュヱدرد م ار ュبدن ュゅتم...ュنه رفتヱبه سمت آشپزخ ヱ ュند شدヤب ュゅکردیاز جゅهヱن مヱهم ゅب ヱ ュدヱب ュゅحم ゆسیخ ی...آخر ش 
 ...دュیخヱاب

ヱز گردنم ヱ ュر دادゅیکتر ریفش ...ュشن کردヱر ヱر 

 ...رヱنیاヱمد ب ییشد ヱ دابゅز  نゅیا نیسمت اتゅقゅ رفتュ که در اتベゅ مゅه به

ュヱد ار ゅب ヱ اゅرد بヱا ヱش گرد شد... دنیسرشゅمن چش 

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ



 چته...-

ゅدنیشن ب ヱر ュگذاشت ヱدستم ュیصدا ...ュدهن 

 جヱヤ اヱمد ヱ گヘت عیسر ییدا

 ...یشد ینطヱریحゅا ا ゅی...بیگヘتュ مヱهゅتヱ خشک کن گヱش نداد نヰمهیا شゆی...دヱヱنهید یسرمゅخヱرد-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...ュیامتحゅنヱ بد ュیخبゅا بゅبゅ زندュ...بر-

ゅت بヘتشر گ ゅب ヱ ن دادヱتک ヱسف سرشゅت 

- ヱز شه... هیااقل برゅر صدات بヱبخ ヱدار 

ヱب سرم ヱر ゅبچه ه ゅت ュرفت ヱ ュن دادヱداریتک ...ュکن 

 ...ュیヱ به سمت دانشگゅه حرکت کرد ュیاز خヱردن صبحゅنه امゅده شد بバد

ゆゅن جدا نم کتヱره مشدیاز دستمヱی...تند تند دュب کرد ュاسترس ヱیدرس خ نی...اشدیم شتریヤتر یヰد...بヱد  نیسخت بゅاست
 کاس بヱدن.... نیهュ بゅهゅمヱن تヱ ا نゅیا ゅریدرسمヱنュ افشنگ بヱد که سゅم نیا

ュد ه ベヱا دنشیذ ゅب...ュدヱب ュنگران درس ュه ュداشت ヱیخ نکهیرヤل یヱ ュدヱنده بヱخ ゆヱز م یخゅیترسیبュد... 

 صヱرتュ پヱشヱندュ... یヱ شゅلمヱ جヱヤ دュیپر رヱنیب عیسر ュیدیدانشگゅه که رس به

 ..ゅدیسヱز برف داشت...ممکن بヱد برف ب هヱا

 ..ュیヱ به سمت کاسمヱن حرکت کرد ュیسゅختمヱن شد ヱارد

ュヱار ...ュارد شدヱ ヱ ュهل داد ヱدر 

ゅت دنید بゅریسゅ ...ュن رفتヱبه سمتش ヱ ュن دادヱتک ベヱذ ゅب ヱدستم 

 ...جヱヤ رفتヱ ュ بゅ لبخند گヘتュکردیم یبゅز ヤشیهュ بゅ مヱبゅ نیسرش تヱ کتゆゅ بヱد ヱ کゅم ゅریسゅم

 ساュ شヱهر خヱاهر...-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ساュ خヱاهر زن...-

 نگュゅ کرد... قیصداュ سرشヱ بゅا اヱرد ヱ عم دنیبゅ شن ゅریسゅم

 سمتش برگشتヱ ュ گヘتュ به

-...ュسام 

 زد ヱ گヘت لبخند

-ヤب کیعヱخ...ュ؟یسا 

ゅیهمه به سمتش برگشت ییدا یصدا بュ... 

 匯شمゅ یهゅ یاز احヱال پرس-
ュヱب ارヱک ュنه اヱیبه گュغره ا د ュکت شه...چشゅس ゅت یتヘگ ヱ رفت 

 شدن... لیچゅヰر تゅ مردن..زندن..فس نیا گنیヱاا به خدا...نم-



 پヱکر نگゅهش کرد ヱ گヘت نیکゅم

 ...نュیبیرヱ م یمゅه نیخゆ من که همش ا-

 گヘت ゅرュیسゅت

 ...نュیبیرヱ م نゅیه همش دلمنュ ک-

ヱرد ヱ ...دستشヱ بゅا اュیヱ حق به جゅنゆ نگゅهش کرد ュیبرگشت ゅری...به سمت سゅمュیヱ به هュ نگゅه کرد ュیبرگشت ییヱ دا من
 گヘت

 نゅمュ کゅر کنゅ ...ュنیپゅ یرヱ دی...تゅزه بゅخヱندュیبه خدا همش داشتュ درس م-

ヱمゅچشم ュتヘگ ヱ ュبست 

 ... نیدرس بخヱن نینی...بشیخゆ مゅバف شد ヤهیخ-

ヱت سرشゅر سゅکن ュヱدرس شد...ار ュسرگر ヱ ن دادヱریتکゅ بق ヱ ュگ هینشستゅج ュه ゅشدن... ریبچه ه 

 بゅر کی قهیهر چند دق یهュ جヱヤ بヱدن ヱ دل ییヱ دا نیヱ مゅه یهュ کنゅرュ...دل ゅریپشت سرュ بヱدن...سゅت نیヱ کゅم ゅریسゅم
 ...رفتیヱ چشュ غره م گشتیبرم

ゅبヱیمヱمヤ جر ヱ ュردヱنیدر اゅ ...ュتヘبراش گ ヱر 

 ヱ گヘتュ دュیکش ゅریخヱدュ سمت سゅت یکم

 دراکヱا...-

 کرد ヱ نگゅهュ کرد...ابرヱهゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یهヱم

 ؟یریرヱ بگ یدل نیا یゅیب یخヱاینم-

 匣داغヱن نگヘتュ؟ یヤینظرتヱن خ به
ゅم شین بヰف ュاجه شدヱزش که مゅیبュن تر دヱه ا نیداغヤیجم ...ュتヘگ ュعمر ヱد که تヱب 

 شرヱع کردュ درست کردن جمヤه اュ عیسر

 سقف... هی ریز نیبر نیخヱایم یک یバنی...زهیاعバع...نه چ-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...یبه زヱヱヱد-

 ...دارュ براااات...؟یچヱنیپیدهنت دراکヱا...منヱ م یا

 خヱاستگゅر اヱمده بヱد... هیبراش  رヱزید نی...چヱن همشیریبگ یゅیب یبヰتره زヱد-

در  قیتحق رهی...حゅا خヱبه نمزنهیکヤه...سゅل تゅ سゅل خゅستگゅر پر نم هی نیدستت طا سヱ یاخمゅش رفت تヱ هュ ...ا عیسر
 مヱرد خヱاستگゅراش...

ゅب ...ュبرداشت ュدヱر کردن به خゅصداش دست از افتخ 

 نگヘت یزی...چرا خヱدش بュヰ چیتヰران ヱاسه خゅستگゅر ュیریبバد از امتحゅنゅ م -

 گヘتュ یفتヱ ュ بゅ سرخヱشヱ نゅمحسヱس ر زیقر ر هی

 که... ریمنヱ بگ ゅیپسر بگه خゅستگゅر دارュ ب هیبه  ゅدیدختر ب هیخゆ زشته -



ゅاست چ تヱافشنگ ر یزیخ ヱ ز شدゅختیبگه در ب ...ヱت 

 نتヱنستュ تکヱن بخヱرュ... دیچیکه تヱ گヱشュ پ یصحبت ینشستن بゅ گرمゅ نیح در

 بگه... ゅدیب تヱنهیدختر م هیدヱست  یヱل-

که دستゅشヱ به هュ قاゆ کرده بヱد ヱ بゅ  ゅریقヘل بヱدن ارュヱ نشستヱ ュ به سمت صدا برگشتュ که بゅ سゅم هیاز چند ثゅن بバد
 رヱبرヱ شدュ... کردینگゅهュ م حیتヘر

ュیغره ا چش ...ュゅسر ج ュبرگشت ヱ ュبراش رفت 

**** 

 .. ュیجヱ ゅلヱ شد هیچمنゅ  ی...هر کدュヱ رュヱیرفت ゅطیヱ به سمت ح ュیاヱمد رヱنیاز امتحゅن از کاس ب بバد

ヱصدا سرم ゅب ヱ ュا بردゅیب ュتヘند گヤب 

 ...نیکرد کゅریامتحゅنヱ چ-

 خゆヱ بヱد..-

-...ュتر زد 

 ヱفتمممュیم-

 امتحゅن بヱد مثا؟ نیا-

 جヱヤ چشمヱ ...ュمدیبヤد نبヱدュ چヰره نحس شヱهرش م یرヱ ببرن که تヱ امتحゅن هر چ ゅکヱیمرده شヱر زن د یا-

ゅه دا بヤییجم  ヱ کت شدنゅیهمه سヱヰ یزدュ خنده... ریز 

 داد ヱ بゅ خنده گヘت هیبه درخت تک ゅریسゅم

 ...رهیبخヱره زن بگ زیچ گهید یدینسبت م ゅکヱیکه به زن د ییزایچ نیبゅ ا-

 بゅ حرص گヘت ییدا

 ...دهیدختر م لیبه اヱن عزرائ یبه درک...اصن ک رهینگ-

ゅب ュتヘگ ヱ ュند شدヤخنده ب 

 رستヱران مバررヱヱヱヱف... ュینゅهゅر رヱ بر ゅکヱیدنبゅل د ュیبر نیبسه بゅبゅ تヱ هュ...پゅش-

 که گヘت ییمヱافقت کردن به جز دا همه

 نヱن خشک سق بزنه؟ نهیبش سین یشکیه نهیبره خヱنه بب ییتنュ ゅヰیرヱ نبر ゅکヱید شهیم-

 ...دیمن رヱبرヱ شد ヱ به کل خヘه ا یبゅ پس گردن که

 حرکت کردヱ ュ رヱ به بچه هゅ گヘتュ نیمゅه کنゅر

 کجゅس؟... ゅکヱیاان د-

 به سゅعتش انداخت ヱ گヘت ینگゅه ゅریسゅم

 دنبゅلش... رュیمن م نیتヱ مゅش نیشمゅهゅ بر-

ゅرک مゅیرفت نگیبه سمت پュ مゅس ヱریゅ ...نヱختمゅبه سمت س 



 یسر صبح یゅیلヱس بゅز نیبヱدュ نبヱد...چرا انقدر حゅلュ خヱبه پس...فک کنュ از ا ضیکه مر نیحヱاسュ به ا اصن
 ヱردュ..در ا چمヱییヱاسه بدن خل ヱ چュヤ کردヱ ュ سヱ یشیبヱد...ا

 ...ュیکرد ゅدیرヱ تゅ ته ز یヱ بخゅر ュیشد نゅمヱنیسヱار مゅش همه

 شد ヱ گヘت زヱنュیآヱ عیسر نゅیدل

-ヱヱヱل چنیسゅجر م ی...بنヘمن ュاان داشت ゅیشد...تュشد ...ュازت بپرس ゅت 

 زدヱ ュ گヘتュ یبشکن

 کردددده... ヱヱヱنهیجヱنت چه کرده...همه رヱ د نیسヱ نیبب-

 بゅز هュ بゅ غرغر گヘت ییدا

- ヱنهیدهمه رヱ رده... ینکرده...دلヱاز دبه در ا ヱر 

 خنده... ریز ュیصدا زد پر

 ...اヱنュ پر ذベヱ...دیخندیبゅر م کی قهیهر چند دق ゅنیب ゅکヱیヱ د ゅریکه سゅم یتゅ مヱقバ یکردュ که دل فیرヱ تバر مゅجرا

 匣کنهیداد م یداره ب یشヱهر یب
ゅمدن د بヱیاヱکゅ مゅس ヱریゅ یحرکت کردュ... 

 سゅعت نگゅه کردヱ...ュاسه نゅهゅر خヱردن زヱد بヱد... به

 گرفتヱ ュ منتظر مヱندュ تゅ برداره.. ゅرヱیسゅم شمゅره

 الヱ؟..-

-...ュسا 

 شده؟ یساュ چ-

ュیغره ا چش ヱاسش از تヱی ュتヘگ ヱ ュن رفتヘヤت 

 ュ؟یکن کゅریاان زヱده ヱاسه نゅهゅر خヱردن...چ-

 ...ュیکجゅ بر دヱنュیم ゅیدنبゅلュ ب-

 گヘتヱ ュ تヘヤن رヱ قطع کردュ... یا بゅشه

 ...ュیدیتゅ رس ュیتヱ راه بヱد یا قهیدق ستیب

 ....ュیشد ゅدهیپゅرک کردヱ ュ پ ゅریسゅم نیکنゅر مゅش نヱیمゅش

ゅید دنید بヱکゅ ن عیسر ゅب ヱ ュشیبه سمتش رفت ュتヘز گゅب 

 مゅ چطヱره... یساااュ...استゅد فردا-

ゅت بヘخنده گ 

-ヤع ヱیュک ヱب یدانشجヱخ ヱت ュبヱمن خ...ゅن ندار مゅ؟یفردا امتح 

ヱچ سرم ュاستヱخ ゅت ヱ ュن دادヱدا یزیتک ュت ییبگヘگ 

 ...یکن کゅریچ یخヱایبگヱ م ゅری...سゅمهیچ ゅیمسخره بゅز نیاه اه ا-

 سرشヱ خゅرヱند ヱ گヘت ゅریسゅم



 ...یفکر کنュ مヱقع پخش کردن اعصゆゅ تヱ دست به آゆ بヱد-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...ققققゅیییدق-

ュم یغره ا چشゅن رفت که سヱمヱاسه هر دヱریゅ ت عیسرヘگ 

 هュ راحت... یヤی...خュینیبیم ュヤیف ュینیشیهュ نداره...تゅ مヱقع نゅهゅر م یگنگ زیچ چی...هیبバد 4 نمゅیس ュیاヱمد-

 رヱ بخرن... طゅیرفتن تゅ بヤ نュیヱ کゅم ゅریヱ سゅت ュیبゅ هュ به سمت سゅلنش رفت همه

 نگゅ کردヱ ュ بغ کرده گヘتヤ ュمゅشیکュ به ف هی

 نداره؟ یکره ا ュヤیف-

 بゅ حرص گヘت نیمゅه

 卮؟ینیبب یخヱایم یچ گهی...دیヤمیکゅمل ف ヱیکره...نه نداره...تヱ که آرش نیمゅرヱ بゅ ا یپヱکヱند نیسヱ یヱااا-
 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...دمشヱنید ی...عゅددュیرヱ که ند ヤمゅیف یخゆ چند بバد-

 نگヘتュ... یزیچ گهیسرشヱن رヱ بゅ تゅسف تکヱن دادن که پヱکر نگゅهشヱن کردヱ ュ د همشヱن

ゅم بゅمدن کヱت نیاゅس ヱریゅ یحرکت کردュ ヱت ヱلن نشست یゅیسュ... 

 ...شدیشرヱع م گهیربع د هی ュヤیف

 شرヱع بشه... ュヤیتゅ ف ュیヱ منتظر شد ュیمخصヱص رヱ زد ینکゅیتゅ بゅاخره شرヱع شد...همه ع ュیبゅ هュ حرف زد یکم

 بヱد...ヱاヱ...انگゅر خヱدュ نشسته بヱدュ... ییهヱا ترن

 ...رفتیطヱر به سمت جヱヤ م نیهم

ゅب ュتヘخنده گ 

 بゅا خヱبه... نیهヱا چقد ا ییدا-

ヱیشن صداشュد 

-ヱیچرا ا نیببند سゅع داره... نجゅヘانقد ارت 

 خنده... ریکه کنゅر مゅ بヱد زد ز یدل

ゅه شد هیبق سیه سیه یصدا بヘیخュ... 

 ...ュیرفتیم نییبゅا ヱ پゅ یヱ ه ヱفتゅدیتヱ دست انداز م یه زمヱنیعز ترن

 ...ュیشدیم کیبヰش نزد ュیبゅرヱن زا مュヱヤバ بヱد که داشت ゅهیتヱده ابر س هیجヱヤ  از

 بゅرヱن شرヱع شد... ュیدیبه اヱنجゅ که رس 

 ...کردュیرヱ حس م یا یسیخ

ゅب ュتヘشک گ 

 کرد... شیج یبچه هゅ ک-



 اヱمد ییدا یصدا

 ...کنهیم شیداره از بゅا ج یکی-

 از پشت سر اヱمد ゅریسゅم یصدا

 ..ゅدایهゅ مثا بゅرヱن داره م ヱヱنهید-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...یاヱک یهゅ...اヱک گهیاعع...راست م-

 حヱاسمヱ به جュヱヤ دادュ... دヱبゅره

 ...ییدا یکه افتゅدュ رヱ دیچیپ ندفバهیا 

 ...دنیشرヱع کرد هヱار کش هیمヱضヱع چ دیبدبختュ نヰヘم ییدا

 ...کننیدارن زنده زنده خゅکمヱن م ュیاヱمد نمゅیس هی...بゅبゅ هیچ گهید نیابرفرررز...ا ゅی-

ュاستヱکه  یزیچ خ ュیبگヱヰ ...ュゅسر ج ュبرگشت ヱ ف شدゅترن ص 

ヱمゅدست ュتヘحرص گ ゅب ヱ ュر دادゅفش 

 ...احمق من بヱدゅ...ュیببند دا-

 ...رヱنیتゅ رヱحュ زد ب شیرヱ آدュ؟...ش یヱفتیم یخゆ مرض دار-

 ヱ دヱبゅره جヱヤمヱ نگゅه کردュ...کردュ  یشیا

از  جヱヤمヱن  مヱنی...مュیدادیادامه م رمヱنیبه مس ュیشゅد ヱ خヱشحゅل داشت یヤی...خزهی...نه چュیخرュ بヱد یヤیشゅد ヱ خ یヤیخ
 ...شدیرد م

ゅیدیرس نکهیا تュ  نقطه... هیبه 

 دره بヱد... هیヱجヱد نداشت ヱ  یترن لیر گهید

 ...دュیکه بヱد که ترس یヱاقバ انقدر

ヱمゅدست ゅره هゅیصندل یبه کنュ ...ュدヱط بヱترس منتظر سق ゅب ヱ ュگرفت 

 بヤندتر اヱمد یヤیخ ندفバهیا ییدا یکه صدا شدیم شتریب نجヱریترن داشت هم سرعت

 کبゆゅ شد... ゅنゅتیدا ینیکه بب ییکجゅ نی...سヱمممュیریمیم ュیدار ی...ヱاااااایدفゅع اندرヱنز ریヱز ゅیاستقدヱس... ゅی-

ュمن ュتヘترس گ ゅب 

 هゅ... نکهیمثه ا ヱفتュیخヱدمュ دارュ م ゅیخヘه دا-

ゆیدیدره رس لュ ند شد... غیکه جヤن بヱهمم 

ヱمゅچش ...ュط شدヱمنتظر سق ヱ ュبست ュمحک 

 ...نییپュ ゅیکゅرヱ بکنュ شپヤق پرت شد نیدヱنه از چشممヱ بゅز کردュ که انگゅر منتظر بヱد من هم هی

 ...مشیگرفته بヱد ینゅمヱسゅ همه جد گهیبه صヱرتمヱن خヱرد که د یمحکم بゅد

 اヱمد یاز کنゅر دل نیمゅه یصدا ندفバهیا

 رヱ نکششششتゅ ...ュرヱی...من هنヱز زن اヱن رュیاان بم دیخداااا...بゅبゅ من چرا بゅ یヱااا-



 هュ گヘت ゅیدا

 رヱ زن ندادمممممュ... یسمヱゅر نیبゅبゅ من هنヱز ا یヱاااا-

 بヤند گヘت یبゅ اعتراض ヱ صدا ゅکヱید

 ...؟یهنヱز به زن من بند رュیمیم ュید امصゆ دار-

ゅب ュتヘگ ュخش 

-ゅتヱنییهر دヱی...من منیببند تュاستヱل خヱ ュعکس بنداز ヱاکس ゅااا یبヱ...ュنسسستヱز  ینتヱسل 01هن ゅنشده  ت ュヱتم
...ュدار 

 همشヱن بゅ هュ گヘتن ヱヰی

-ヱヱヱヱヱヱنیببند سسسسس... 

ننه مゅتحتゅنュ دヱبゅره خヱردن که ヱاخ  نیهゅ که بゅا رفته بヱدن محکュ به زم یپرت شدنمヱن گュ شد...صندل یتヱ صداشヱن
 شکست...

ヱمゅر صندل دستヱصدا از ه یاز د...ュمدیکس نم چیبرداشتヱ... 

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 سゅلمه؟... یکس-

 صداش بゅ حرص بヱد ゅریسゅم

 ...ュیدمسخره خゅص ヱ عュゅ ش نュیبب نیبヱد...پゅش ュヤیف نی...احمقゅ انیکن دایاュ که شمゅهゅ شゅヘ پ یヱاقゅバ من منتظر رヱز یバنی-

 ...نュیرفت ヱ بゅعث شد دヱبゅره بش جیسرュ گ یヱ از جュゅ بヤند شدヱ ュل دュیمحکュ به کュヤ کヱب دヱنهی

 صداش نگران شد ندفバهیا

-ヱبن؟یسヱ؟ی...خ 

ュヱع ار ヱ ュند شدヤره بゅبヱیدヱنکم ...ュبرداشت 

ヱهمه  سرم...ュه کردゅنگ ュاطراف ヱ رヱبه د ヱ ュن دادヱرد م یکی یکیتک ゅهشت ゅر مゅخنده از کن ゅشدنیب  ヱ ヱن رヱسرش
 ...دادنیتکヱن م

 ...ュیرヱح ヱ رヱان مヤت شد یشکرت بゅعث شゅد ゅیخدا

 رヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یヱ دل ییدا

 به آبرヱمヱن... ュیکه بد تررر زد نیجمع کن نیپゅش-

 بゅ غرغر بヤند شد ヱ گヘت ییدا

 شゅه رヱ آヱرد جヱヤ چشمュ... نیپسر نゅصرالد یپدربزرگ دختر خゅله  یسゅختنشヱن...جد نヱه عمュヤ ヱیف نیمسخره هゅ بゅ ا-

 گヘت یبゅ مسخرگ ゅکヱید

-ヤیاعع!...چه شک ヱد عمヱییب � 
ュヱیبه گردن د ارヱکゅ بヱیکュد ュتヘگ ヱ 

 حسゆゅ.. نی...اعصゆゅ مصゆゅ مゅشرヱنیبزن ب نجゅیتゅ به زنت حمヤه ヱر نشده از ا-



 ...رヱنیزد ب تیآゆ دهنشヱ قヱرت داد ヱ بゅ مظヱヤم یالک ゅکヱینگゅه کرد که د ゅکヱیبه د نهیدست به س ゅیدا

 ...رヱنیب ュیرヱ گرفتヱ ュ رفت نیمゅه دست

 ...ュینگゅه کرد گهیヱ به هュ د ュیدیکنゅر سゅلن چسب ヱارید به

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

-ゅا نکهیا یجヱه کن نیسیゅنگ ュببر نیبه ه ヱغذا بد نیمن ュヰگشنمه نیب匣... 

 دستشヱ دヱر شヱنه اュ انداخت ヱ گヘت ゅریسゅت

-ヱن سヱمヰد نیم ュヱنゅگه؟یخ 

ヱدستش ヱیاز ر ュتヘچه کج گヱل ヱ ゆل ゅب ヱ ュانداخت ュنه اヱش 

 ...ュیمヰمヱن شゅدヱمゅدمヱن رینه خ-

 گヘت طنتیدفバه چشゅش برベ زد ヱ بゅ ش هیبه بچه هゅ کرد... یکرد ヱ نگゅه یشیا

 ...ュیگل گابمヱن یاصن امرヱز مヰمヱن آベ کゅم-

 حرفشヱ گرفت ヱ گヘت یادامه  نュیمゅه

 تヱ رگ... ュیبزن تزایپ ュیریم ヱنیخヱاهر...مヰمヱن جنゆゅ کゅمبه ヱجヱدت شヱهر  کیا-

 ...勦حد جنتヤمن نیبزنه ヱ قبヱل کرد...در ا ینتヱنست حرف بدبخت

 ...ュیヱ سヱار شد ュیرفت نゅمヱنیبه سمت مゅش همه

 پشت فرمヱن نشست ヱ من عقゆ نشستュ... نیمゅه ندفバهیا

تヱ سرュ...خゅک بر سرュ...قرار بヱد بゅ مゅヰ حرف  دュیافتゅدヱ ュ بゅ دヱتゅ دست کヱب نیسヱر ゅدیکه  ュیاز راه رヱ رفته بヱد یکم
...ュبزن 

 نگゅهش بュヰ افتゅد ヱ گヘت یدل

 ...؟یدیبゅز چه ر-

ヱشهیبه ش سرم ュتヘگ ヱ ュندヱچسب 

 رستヱران؟ ゅدیقرار بヱد برュ به مゅヰ بگュ...زنگ بزنュ ب-

 گヘت ゅیدا

 ...فردا امتحゅن داره...ゅدینه نم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

-ゅفردا ب ュمن ゆه برا دیخゅدانشگ ュکته...م یبرゅن مヱنمشیبیا... 

 بゅ حرص گヘت ییدا

 ؟ینیمゅکت رヱ بب یبر یخヱای...تゅزه میبد ヤشیتحヱ شی...قرار بヱد هヘته پنیتヱ رヱحت سヱ یا-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

-ゅت ヱش ヱاکس ュداشت ゆیخュ م ヱیدیرュد... 

 بヱد گヘت لیتヱ مヱبゅ همヱن طヱر که سرش یدل



 اュ... 0111بゅر  یالبته برا-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...ゅدیم شیヱاستヱن پ یکゅر هیبヰتヱن نشヱن بدュ  خヱاュیهر دفバه هュ م-

نگゅه  نکنن خیبヱدن تゅ  دهیچیپ یکدュヱ جヱاゆ ندادن بغ کرده سر جュゅ نشستヱ ュ به مردュ که خヱدشヱن رヱ حسゅب چیه یヱقت
 ...کردュیم

ゅدنیرس ب ゅرد نظر همه پ یبه جヱدهیمゅ یشدュ... 

 رفتヱ ュ گヘتゅ ュریسمت سゅم به

 ن؟یشمゅهゅ فردا امتحゅن دار-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 نه چطヱر؟-

ュمن ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱسرم 

 خヱنه اس؟ ゅکヱی...پس دュیمゅ هュ امتحゅن ندار-

ヱشゅت زیر چشمヘگ ヱ کرد 

-ゅن بゅشده؟ یفردا...چ رهیبگ دینچ...امتح 

ヱسرم ゅنییپ ュتヘگ ヱ ュانداخت 

 اヱمد نتヱنست بگه... شیاتベゅヘ پ هیبュヰ بگه...هر دفバه خヱاست بگه  یزیچ هیاخه قرار بヱد -

ヱشن صداش ュرゅیاز کنュد یجد یکه بس دヱب 

 دانشگゅه بュヰ بگヱ بゅهゅت حرفمヱ بزنュ... یゅیفردا اگه م-

ヱد سرمヱبه سمت فست ف ヱ ュن دادヱد یتکヱیکه قرار گذاشته بュ ...ュرفت 

 ...کننیم نیچرا همچدヱتゅ  نیا

 نشستュ... نهیدست به س نیامヱ بゅا انداختヱ ュ کنゅر مゅه شヱنه

 که جュヱヤ بヱد چپ چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت ییدا

 چته...-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 گل من... سین یگヘتن یزیهر چ -

 برگشت سمتヱ ュ گヘت زدیحرف م ゅریبゅز بゅ سゅت شیکه داشت بゅ ن یدل

-ゅヘلط ヱخ نشゅاه.. مرسی...�ش 

 منヱ فرヱ بردュ... یکردヱ ュ سرمヱ تヱ یشیا

ヱیب ヱندゅش سヱمدیم چیخヱ匏... 

 جヱヤش نشست... ゅریکنゅر من ヱ سゅم ゅکヱیبゅ اخヱ ュارد شدن ヱ د ゅکヱیヱ د ゅریسゅم



 匣...نゅیشد ا چشヱن
 ヱاسه خヱدュ غذا سゅヘرش دادゅ ...ュلیخیبゅا انداختヱ ュ ب یا شヱنه

 ...ュیهュ سゅヘرشゅشヱن رヱ دادن ヱ منتظر آمゅده شدنش شد هیبق

ゅبヱیمヱمヤ ...ュاس داد ゅヰبه م ヱ ュردヱدر ا 

ゅヰبر م ュسا(ه یゅچل...فردا دانشگ ヱ ه؟ید یخل) 

 که جヱاゆ داد دینکش قهیدق به

-ヤع ヱیュر؟ کヱچط...ュن دارゅاره امتح...ヱヤه ヱ 

 ...نمتیبゅس بب یچیه-

 مヱゅ؟ شیپ ゅدیکヤه داره م هی نیشده سヱ یاヱヱヱ...چ-

 ...نمتیبیم یشگیهم یهمヱن جゅ ゅطیح یتュ ヱیヱ ن 01خヘه بヱゅ کゅرت دارュ...سゅعت -

 ..پس فバا..یاヱک-

 ...ゅدیدرュ پشت سرت ببند سヱز م-

 ضرゆ گرفتュ... زیم یقヘل کردヱ ュ بゅ دستュ رヤ ヱمヱینگヘت ヱ منュ مヱبゅ یزیچ گهید

 ...کردنیم کهیت کهیヱ ت دادنیرヱ قヱرت م گهیهمچنゅن بゅ چشمゅشヱن همد ゅکヱیヱ د ゅریسゅم

ュヱヤバد  مヱق هیبゅヘن قض یاتヱا ヱ به من ュه ゅحتم ヱ دهゅکنهیم دایربط پ هیافت... 

 ...ختنیبュヰ ر شヱنییدヱتゅ ینطヱریتゅ در مヱرد اヱن حرف زدュ ا چヱن

 اکヱر پکヱرمヱن اヱمد... یچゅیکه همヱن مヱقع سゅندヱ دュیکش یپヱف

ュلیخیب منゅ زゅکاس ب ゅع کرد یبヱشر ゅرده هヱمثه نخ ヱ ュشدヱندゅز زدن سゅگ ュچی... 

ヱگشنمه هیچ خ卞... 

 ...رヱنیب ュیجゅن حسゆゅ کردن ヱ همه زد ヱنیکゅم یفゅز داد...آقゅ یکه بس چゅمヱنیاز خヱردن سゅندヱ بバد

ゅنجヱیکرد یخدافسسس همュ  ュヱهر کد ヱل شد هیヱ یطرفュ... 

 ...دنیخریم زیم زیمゅکتشヱن چ یبرا دیبゅ نیヱ مゅه یدل

 هュ که آمゅده حمヤه بヱد شرヱع کرد غر زدن سر من بدبخت... ییدا

 ...یکنیم یغヤط هی یبردار ببر استゅد فکر کنه دار یزیچ هیاヱنجゅ...حداقل  یرفت یفردا که گヱرررتヱ گュ کرد-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...勦دュیمن که هنヱز مدلشヱ ند-

 ...卞نمヱنده بヱد یبゅق ینیجヱヤشヱ گرفت ヱ گرنه اان سヱ نیمゅه

 ...دュیدلュ دارュ فحشش م یاز ترسمه که تヱ نیاگه فکر کن نیヱنمدی...匣جヱنュ...چخه کره خر کدخدا ییدا چخه

ゅه دنیرس بゅشگヱشهیکه هم یبه فر ゅسヱ نیازشヱمヤ م ヱیدیخریرュ دهیپゅ یشدュ دヱرヱ به سمت در ュر هゅکن ヱیرفت یュ... 

ゅج بヱن مヱارد شدنمヱمد... یヱل اゅح ュنکراسゅرد که پヱن خヱمゅرتヱبه ص ゅاز گرم 



 ...ュیبخر زیم زیتゅ چ ュیجゅ پخش شد هیکددュ  هر

 ...ختュیسبدュ ر یبゅ ذベヱ چند تゅ چندتゅ برداشتヱ ュ تヱ دュیکه رس زیر لیآدュ هヱ ヱ ゅسゅ به

 匐☝مجمヱعه ゅطیح یچمن برا یゅدیز مقدار

 匐☝مجمヱعه ゅطیح یبرا زیر یهゅ سنگ

ヱ قゅسننه زیچ یب ヱر ゅکه شم ゅه票匐 

ヱヤک یجヱیمداد ن ゅا یهヱ شگل مشکلヱیخュدゅجد س ヱ کرヘمت ヱن م یヱبشゅانتخ ュیداشتュن صدا کردゅヰگゅد مرا به خ ییکه نヱ
 آヱرد

 ...یکنیم کゅریچ نجゅیساュ...شمゅ ا-

ュت برگشتヘیک نیسمت صدا...اگه گヱ یدュنی...عمرا اگه حدس بزند�... 

 بヱد... آرمゅن

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-ヤع ヱیュا ک ゅکج ゅیبرادر...شمゅ؟ نجゅکج 

 ヱ گヘت دیخند

 ...یدیヱاس مゅس...شمゅ تヱ مヤک مゅ ب نجゅیا-

ヱمヤک ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ヱ匣اس شمゅس؟...هن-
ヱدستش ヱت بشیج یتヘگ ヱ کرد 

 نیخヱایم ی..چ.دュیشمゅهゅ رヱ د ヱヰیبヱدュ  نجゅی...امرヱزュ ازنュیاヱقゅت بヰش سر م یفرヱشگゅه پدرمه...منュ بバض نجゅیا-
 ن؟یبخر

 به سبدュ کردヱ ュ گヘتュ یا اشゅره

 ...رュیگیم ヤشヱی...دارヱ ュسゅیدیمゅکت ヱاسه مج-

 کرد ヱ بゅ تバجゆ گヘت یپヱف

 ؟یریگیم ヤشヱیヱسゅ ی...تゅزه دار؟یهنヱز آمゅدش نکرد-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...کنュیرヱزه تمヱمش م هی...منュ بゅ کمک بچه هュ ゅیゅریب ュیتヱنیگヘت تゅ اخر هヘته م-

 گヘت ییکرد ヱ بゅ لبخند مکش مرگ مゅ یهヱم

 بュヰ بگヱ... ی...کمک خヱاستیمヱفق بゅش-

ュین منヱیخرک شم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 

-...ゅحتممم 

مゅ هュ  یپرヱ شهیهم ییداد...دا حیآرمゅن تバجゆ کرد ヱ ارمゅنュ دヱبゅره تヱض دنیبه سمتヱن اヱمد ヱ بゅ د ییمヱقع دا همヱن
 راحت گヘت یヤیخ



 ...ュیریتヱپ بگ فیتخヘ هی دیخゆ پس بヤ ゅهیخ-

 ...دیکشیخط ヱ نشヱن م ییヱ ヱاسه دا دیکヱبیبه گヱنه اش م یهュ که همヱن بغل خヱدمヱن بヱد پشت آرمゅن ه یدل

 بヱد که گヱ ュ گヱر شده بヱد... نیヱسط مゅه نیا فقط

 زد ヱ گヘت یلبخند شヤ آرمゅن

 اヱنجゅ... نیゅیتمュヱ شد ب داتヱنیبゅبュゅ...خر شیبヤه حتمゅ...من پ-

 ヱ گヘت دیپر رヱنیمثه تゅرزان ب نیمゅه ヱヰی

 ...ュیゅیحتمゅ م-

 ابرヱهゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت آرمゅن

 گن؟یم یکゅر تヱ چ نیبه ا یدヱنیم-

 گヘتュ یتند

 ...勠استヘراベ سبز-

 نگュゅ کردن... یصヱرتゅشヱن رヱ جمع کردن ヱ بゅ چندش همشヱن

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 مگه؟ هیخヱ چ-

 بゅ همヱن حゅلت گヘت ییدا

 استراベ سمバه...احمق اヱن -

ヱمヤدگ کヱل ゅب ヱ ュندヱرゅیخ ュتヘگ 

 匣عجججゆ...�اعع؟-
 لゆ نثゅرュ کرد ヱ آرمゅن رヱ دک کرد... ریز یمゅر زهر

********* 

آرمゅنه رヱ بゅ خヱد آرمゅن  یبゅبュ ゅیدیکه اان فヰم یشگیهم  یکه اヱن آقュ ゅیبه سمت صندベヱ دفت دامヱنیخر لیاز تکم بバد
 ...ュیدید

ュیکرد ساュ  ュن هゅارم ヱ داد ヱن رヱابمヱلبخند جゅهیکه ب ヘزد فیتخ ゅنجヱاز ا ュخر ヱ لゅشحヱخ ヱ ن دادヱمヰپ بヱت ベヱیفュ 
 ...رヱنیب

 خヱابュ برد... نیمゅش یヱ امرヱز تヱ شゆید یکه من از خستگ ュیسمت خヱنه رفت به

***** 

 (ゅری)سゅم

ヱدستم ヱیت ュتヘگ ュخش ゅب ヱ ュکرد ヱفر ュゅهヱم 

 متنヘرュ... نヱیا یヰヘمی...من از اヱن آدュ متنヘرュ...مکنュیگヘتュ خヱدュ مヱضヱع رヱ حل م ید لバنت-

 دستゅشヱ تヱ هュ قاゆ کرد ヱ گヘت نیکゅم

 ...چسبهیヱ بヰت م ゅدیم یبヱヰنه ا هیبره؟...هر دفバه بゅ  یدکش کن یتヱنیヱ بバد نم یمتنヘر یصدبゅر گヘت-



ヱیر ュتヘگ ヱ ュمبل نشست 

 تمرکز کنュ... تヱنュیکュ اعصゅبュ بヰتر بヱد...اان اصا نم هیاان بس کن...بزار بバدن که  کنュیخヱاهش م-

ヱن آرامش هم سرشヱا ゅب ヱ ن دادヱت شیشگیتکヘگ 

 زنه؟یم یفکر قبا هュ بゅش...فکر قゆヤ خヱدت هュ بゅش...ヱاسه ک ی...ヱلیدヱنیخヱدت م-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ گنگ

 ؟یچ یバنی-

 زد ヱ گヘت یچشمک

 دستت... ゅدین مکュ فکر ک هی-

ゅم بヰヘهیمبل تک یبه پشت ین ヱت ヱمゅدست ヱ ュیداد ...ュکرد ヱفر ュゅهヱم 

 همヱن حゅلت بヱدュ... یبヱد تヱ قهیچند دق دヱنュینم

ゅصدا ب ゅب ヱ ュند شدヤب ゅاز ج ュنشدن ュヱیآر ュتヘند گヤب 

 کュ تヱ پゅرک قدュ بزنュ... هی رュیمن م-

 زدュ... رヱنیبゅا انداختヱ ュ از خヱنه ب یکدュヱ جヱاゆ ندادن...شヱنه ا چیه

ゅطیبه ح بゅ یرسュرک دنゅش نگیدر پゅم ヱ ز شدゅارد شد... نیبヱ دخترا 

 شدュ... نگیصدا دنبゅلشヱن رفتヱ ヱ ュارد پゅرک یب

ヱش نیسゅاز م ヱلゅابヱد... نیخゅافت ュヰهش بゅرج شد که نگゅخ 

 ヱ نگゅهュ کرد... سゅدیسر جゅش ヱا خیس

ヱن سرمバیبه م  ヱ ュن دادヱتک ュسا...ュرفت ヱヤج 

 هュ متヱجه اュ شدن... هیبق

 گヘتュ عیذهنュ اヱمد سر یکه نゅخヱآگゅه تヱ یヱ بゅ فکر سゅدュیヱا جヱヤش

 تヱ پゅرک؟ ュیبر یゅیب شهیم-

ゅت یگنگ بヘگ 

 چرا؟-

ヱدستش ュتヘگ ヱ ュگرفت 

-...ュرت دارゅک 

 نداشتن ヱ رفتن بゅا... یهュ کゅر هیدنبゅلュ اヱمد...بق یحرف بدヱن

ュヱرک شد ارゅارد پヱ ュدست ه ヱیدست تュ... 

ゅل بヱن فکر مشغヱنم یا ゆحت ュیکه داشتュنستヱت ヱچه برسه به ا یت...ュتمرکز کن ュبه سرد ب نکهیراه رفتن ュاسヱا حヱدن هヱ
 ヱخی ヱیکه ن ینیکردن سュ راه م ュゅهゅن حرف بヱعته داره بدゅدیسゅ فتهیبヱ... 

 کرد به خヱدュ اヱمدュ... خیدستュ  یکه تヱ دستش

 سمتش برگشتヱ ュ نگゅهش کردュ... به



 شده بヱد... دیヱ لゆ هゅش سرخ شده بヱدن ヱ صヱرتش سヘ دمゅغش

 بگه که بゅ اخュ گヘتュ یزیپゅلتヱمヱ در اヱردヱ ュ رヱش انداختュ...پس ヱ زد ヱ خヱاست چ عیسر

 سردته... ی...من حヱاسュ نبヱد تヱ چرا نگヘتیخヱریتنت کن...سرمゅ م-

ュヱヤت مظヘگ ヱ کرد ュゅنگ 

 بگュ... یزیچ دュی...ترسیشتاخュ دا یヤیاخه خ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 اخュ من؟.. ゅیکردن تヱ مヰمه  خی-

 درنگ گヘت بدヱن

 شده؟... یاخュ تヱ...چ-

 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

 !...یچیه-

 در مヱردش حرف بزنュ... خヱاュیکه نم دیفヰم

 قدュ زدن... ュیهュ شرヱع کرد بゅز

 سゅعت تمュゅ حرف نزنه... کیبتヱنه  نیسヱ کردュیرヱ نم فکرش

 خسته شده... دュیآرュヱ راه رفتنش فヰم از

ヱینشست مکتین نیتر کینزد یرュ پشت صندل ヱدستم ヱی ヱنیس ...ュن کردヱبه آسم ヱر ヱسرم ヱ ュگذاشت 

 ...ゅدیقراره بゅرヱن ب نکهیقرمز بヱد...مثل ا قرمز

 نگゅه کردュ... نیسヱ به

ヱشゅدست ヱر م یتゅفش ヱ دヱقه کرده بヤح ュدادیه... 

 ...گرفتیدهنش م یبゅر هュ جヱヤ هی هیچند ثゅن هر

 تحمل کرده سرمゅرヱ؟.. ینطヱریخゅطر من ا به

ヱشゅدست ヱیت ...ュبرد ュرتヱبه سمت ص ヱ ュگرفت ュゅدست 

ュヱبشن... ار ュگر ゅت ュکرد ゅه 

 که بバد ارュヱ شد... دیدستゅشヱ کش یکم

 گヘتュ یمヱنیبه انگشتゅش که از سرمゅ قرمز شده بヱد کردヱ ュ بゅ پش ینگゅه

 ...یخヱریخヱنه اان سرمゅ م ュی...اصا حヱاسュ نبヱد بヰت...پゅشヱ بردیببخش-

ュاستヱنگران خ ゅب ヱ گرفت ヱمゅدست ュکه محک ュل کنヱ ヱشゅت یدستヘگ 

 شده؟ ی...چدهیرヱ لヱ م یهمه چ ゅفتی...قュゅیجゅ نم چیچت شده ه یتゅ نگ-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 در مヱردش حرف بزنュ.. خヱاュیبヰت گヘتュ که نم-



ュنヱت یاخم اヘگ ヱ کرد 

 ...شه؟یم یچ یخヱدت نگヰش دار یتヱ یヱ ه یاگه حرف نزن-

 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

-ゅد هیم ゆینم گرانیعذاュش... 

ゅبه زم یکافگ ب ヱشゅپ ヱ ند شدヤش بゅب نیاز جヱت دیکヘگ ヱ 

 ...یلバنت گهیشده د یلحن خراヱ ゆ حゅل بدت رヱ اعصゅبه...بگヱ چ نیا ゅریسゅم-

ゅن بゅکافگ تیعصب ヱصدا ی ゅب ヱ ュند شدヤیب ュتヘند گヤب 

 از من؟... یحل کن یتヱنیم یبدュ...تヱ چه مشکヤ حیヱاسه تヱ تヱض دیبゅ یچ یبه خヱدュ مربヱطه...برا-

ゅب ...ュردヱخ ヱخشک شدن بدنش ادامه حرفم ヱ رتشヱسخت شدن ص 

 گヘت یبدヱن حرف نگュゅ کردヱ ュ بゅ لحن لرزヱن هیثゅن چند

 نداره... یربط...به من ربط..دیآ...آره...ببخ...ببخش-

 پゅهゅشヱ حرکت داد ヱ ازュ دヱر شد... عیسر

ヱدستم ヱض یتヱن عヱا ヱدمヱخ ヱ ュکرد ヱفر ュゅهヱا یمヱ شヱヤج ヱ ュلش حرکت کردゅدنب...ュدゅنت فرستバل  ヱیرュدゅس... 

 از کنゅرュ رد بشه که دستمヱ جヱヤش نگه داشتュ... خヱاست

ヱا نم سرشゅکردیبゅن سر پヱهم ゅصدا نیی...ب ヱت یヘن گヱلرز 

 برュ...بزار -

ゅیبدبخت ب ュتヘگ 

 کافه اュ نکن... شتریب گهیتヱ د-

 ...دュیشدت سرشヱ بゅا اヱرد ヱ من تゅزه اشکゅشヱ د به

 ...من...من...ینゅراحت نュیبب خヱاستュیحゅلتヱ خゆヱ کنュ...نم خヱاستュیمن فقط م-

 حرفشヱ بزنه... شتریهقش نزاشت ب هق

 رفتュ که چند قدュ عقゆ رفت ヱ دستشヱ جュヱヤ نگه داشت... جヱヤتر

ゅت بヘن هق هق گヱهم 

 ...شュیعذابت نم هیمゅ گهی...دگهیکه کافه ات کنュ...د ュゅیسراغت نم گهیبゅشه...د-

 ヱ رヱ شد ヱ حرکت کرد... پشت

ゅب ...ュش کردヤاز پشت بغ ヱ ュسرعت به سمتش رفت 

 شヱنه اش گذاشتュ... یکه دستمヱ محکュ تر کردヱ ュ سرمヱ رゅ ヱرهیب رヱنیخヱدشヱ ب خヱاست

ゅت یصدا بヘنش گヱلرز 

-...ュبز..بزار بر 

 به شヱنه اش چسبヱندヱ ュ گヘتュ مヱیشヱنیپ



 نرヱ.. شュیتヱ از پ-

 گرفته گヘتュ یآرュヱ شد...محکュ تر گرفتمش ヱ بゅ صدا بدنش

 نداشتュ... شیبه خدا من کゅر یمنه...ヱل ریتقص گنیهمشヱن دارن م-

***** 

ヱ(نی)س 

ゅن صداش گر بヱق هیلحن داغゅヘگرفت...چه ات ュمد...صداش گرفته تر م یاヱره به حرف اゅبヱد..دヱده بゅاسش افتヱدشی... 

 ...نیبゅر سخته...سخته به خدا سヱ نیا یکردュ تヱ ゅلュ کرد...ヱل یکゅر هیهر دفバه من -

ュنستヱشتریب نت ...ュبه سمتش برگشت ヱ ュتحمل کن 

ヱدستم ...ュرش دادゅفش ュدヱبه خ ヱ ュر گردنش انداختヱد 

 تند گヘتュ تند

 ...یندار یریتقص چی...تヱرヱخدا ارュヱ بゅش...تヱ هیگヘته تヱ مقصر ی...کششیه-

ヱشゅدست ヱت ヱسرش ヱ کرد ュمحک ュر کمرヱد یدヱکرد... یگ ヱفر ュگردن 

 خدا... خヱاستュی...نمنュیحゅلشヱ بب نیا خヱاستュی...نمکردュیم هیصدا گر یب

 گذشت تゅ آرュヱ ازュ دヱر شد... یا قهیدق چند

 کرد ヱ گヘت یکه بュヰ افتゅد اخم نگゅهش

 ...؟یکنیم هیگر ینجヱریچرا ا-

ヱمゅاشک ゅچشم ヱت ュزل زد ヱ ュک کردゅیپ ュتヘگ ヱ سرخش 

 ...؟یخヱب-

ヱسرش ヱلبخند مح ヱ ن دادヱت یتکヘگ ヱ زد 

 ؟یکنیم هیگر ینجヱریدختر...تヱ چرا ا سゅیヱا یخヱبュ...ه-

ゅب دنید ب ュش اشکゅختیریم شتریچشم... 

ヱدستم ヱیر ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュرتヱص 

 ...یشد یヱاقバ یدراکヱاهゅ هی..شبگゅی...چشゅتヱ نگهیبه خゅطر تヱئه د-

ュヱداد... دیخند ار ヱقرمز شدن ر ヱ لتゅر خجヱدست ュزه بدنゅک کرد...تゅپ ヱمゅش اشکゅسر انگشت ゅب ヱ 

ヱسرم ゅنییپ ュتヘگ ヱ ュانداخت 

 ...ュ؟یبمヱن ゅی ュیبر یخヱایم-

 دヱر ヱ برش نگゅه کرد ヱ گヘت به

 ...چرا انقدر خヱヤته پゅرک؟...ュیبر-

ヱلتمゅخج ュتヘگ ヱ ュر گذاشتゅکن 

 تヱ پゅرک... ゅدیسرمゅ ب نیتヱ ا شهیمثه مゅهゅ بヤند نم یخر چیچヱن ه-



 کرد ヱ گヘت یهヱم

 ...ュیگرュ بヰشヱن بد زیچ هیュ  ヱیدヱتゅ خرヱ ببر نیا ゅیخゆ ب-

ヱمヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ؟یچ-

 خر مヱنث بخヱاد... یهرچ-

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...ゅد؟یم ゅفهیداره ق ゅیحゅل خر مذکر خヱبه  نهیبب خヱادیخر مヱنث اان فقط م-

ュا قدヱ ヱ شد ュヱش ارゅدیهゅس... 

ュمن バا تیبه تبヱ نヱیاز اュدゅتسヘگ ヱ کرد ュهゅدقت نگ ゅب... 

-ヱاان خ یداد ریگ نیس...ュبヱخ..ゅل منゅیبه حヤی ...ュبヱخ 

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...شه؟یحゅلت بد م گهید قهیچند دق یバنی-

ヱشن سرش ヱمشヱمن زمزمه آر ヱ ن دادヱیتکュم د ヱنیزم خی ...ュشد 

 خヱبュ... یاان که تヱ هست-

ゅب ゅا رهیگرد شده به افق خ یچش...ュدヱیاان چ نیب ヱت؟...سヘدت ب نیگヱیبه خゅه شنゅه یدی...اشتبゅاره اشتب...
تヱرヱ دヱست  دیحرف رヱ زده...ヱ گرنه اヱن چرا بゅ نیحرفヱ بزنه...عشق خヱدت بヰش ا نیا دیبゅ ゅری...چرا سゅمیدیشن

 داشته بゅشه...

ゅم دهیکش بゅگنگ به س ヱ ュمدヱا ュدヱبه خ ュریشدن دستゅ ...ュه کردゅنگ 

ヱدستش ヱヤت یجヘگ ヱ ن دادヱتک ュرتヱص 

-ゅیآه ゅیآهゅی..آه ゅه...کجヤشگヱخ ュヱنゅ؟یخ.. 

 درست کردヱ ュ گヘتゅ ュفمヱیق عیسر

 جゅ... نیهم-

 گヘتヱヰ ュی

 من خヱشگュヤ؟-

 برگشت سمتヱ ュ بゅ دقت نگゅهュ کرد ヱ گヘت صゅف

 ...یستیبدک ن-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 بヰتر از تヱ ヱجヱد نداره... یバنی نیا-

ュヱنیبه پ یضربه ا ارヱیشュ تヘخنده گ ゅب ヱ زد 

 ...دュیبچه پرヱ تر از تヱ ند-

 گヘتヱュ بゅ غرغر  دュیمゅل مヱیشヱنیپ



 ...دュیپشت ヱ رヱ حرف زن تر از تヱ هュ ند-

 یکュ حゅلشヱ بヰتر کنュ خヱشحゅل بヱدヱ...ュل هیتヱنسته بヱدュ  نکهیخヱشحゅل بヱدュ...از ا دュیدیخنده هゅشヱ م نکهی...از ادیخند
 تュخヱاسیم یبヱدュ...هرجヱر یعصب هیمヱضヱع چ دヱنستュینم نکهیاعصゅبュ بヱد...از ا یچشمゅش رヱ یتヱ یبゅز هュ کافگ

 ...رفتیدر م یبکشュ به ترفند رヱنیب ゅریزبヱن سゅم ریاز ز

ヱمゅدست ヱیج یتゆ حس کردن ج ゅب ヱ ュکرد ュヱلتゅیپゆ ゅه یهゅد شد...نگゅگش ュゅیبزرگش چش ..ュکرد ュدヱبه خ 

 بヱد... ゅریسゅم یکه پゅلتヱ نیا

 بゅفت ヱل کردュ بバد خヱدュ دヱتゅ دヱتゅ تنュ کردュ... هیتヱ سرمゅ بゅ  ینطヱریبر سرュ..بچه مردュ رヱ ا خゅک

 ヱ بゅ خجゅلت گヘتュ سゅدュیヱا ゅریپゅلتヱ رヱ در اヱردヱ ュ پشت سゅم عیسر

 ...ستیتنت ن یزیاصا حヱاسュ نبヱد تヱ چ دیتنت کن...ببخش نヱی...اゅر؟یسゅم-

 به خヱدュ کرد ヱ گヘت یدستュ نگゅه کرد...اشゅره ا یتヱ یسمتュ برگشت ヱ به پゅلتヱ به

 ...یخヱریتヱ بپヱش سرمゅ م-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

- ュیراه منچ...دارュن ر ュستیاصا سرد ュدヱخ ュدバتنت کن... هی...ب ュه ヱت...ュدار ヱلتゅپ 

ヱتنش کرد... سرش ヱشヱلتゅپ ヱ ن دادヱتک 

ゅبه سمت خ ب ュنیهヱبゅ یرفتュ فゅک ヱمقصد ر ヱکرد ی ゆゅن انتخヱمヤپ محゅیشュ  ゅر زیچ هیتヱبخ ュیگرュ... 

ゅف بゅارد شدن به کヱج یヱپ مゅشل کرد... یش ヱرد که بدنمヱخ ュرتヱبه ص ゅاز گرم 

 ...ュیヱ نشست ュیانتخゆゅ کرد زیم هی

 ...ュیヱ منتظر شد ュیقヱヰه سゅヘرش داد هیکدュヱ  هر

ゅیکه  یزیچ بュدゅ رヱد فゅیافت ュتヘگ ヱ ュا بردゅب ヱسرم 

 ...ن؟یشمゅهゅ فردا امتحゅن ندار-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...ヱヤدュ؟یم ینشستヱ ュ قヱヰه م یکنゅر تヱ م ヤکسیربه نظرت اگه امتحゅن داشتュ انقدر -

ュヱیخند ارュد ュتヘگ ヱ 

 ...ゅکヱیتヱ بصل النخゅع زن د ヱヤدنتیم یم-

 زد ヱ گヘت ییدندヱن نمゅ لبخند

 ...شهیتヱ چヰرشه هم یخゅص رュی...غヤط بکنュ زن بگゅکヱیヱاسه د شهیکبゆゅ م گرュیج-

 ヱ گヘتュ دュیخند زیر

 داداش... یدار کیا-

-...ュکرゅکر پゅچ 

 (飭یزمیعز شهیم یی...بゅ زュی:عزゅی...)چゅگییゅیچゅگ-
ヱشゅهヱلحن ش ابر ゅب ヱ ا انداختゅنیبヱت یطヘگ 



-ゅ؟... زتیعز دیچرا من بュشゅب 

ゅصل شد... ریدزدگ یچیحرفش فقل که ه بヱ ュヱر رヱکنترل از راه د 

 بヤده؟... یکره ا نیا

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ...؟یبヤد یتヱ...تヱ کره ا-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 کュ... هی-

 چرا...-

 در ارتبゅطュ... رانیا ュیمق یچヱن تヱ شرکت بゅ چند تゅ کره ا دی...شゅیطヱر نیهم-

تゅ  یヱل بゅشدیم نجゅنゆیهュ تصヱرات خاベ ا نゅی...ادヱنュیヱ کره نم رانیاز رابطه ا یچی)دヱستゅن عرض شヱد که من ه
ゅنجヱیکه م ییاュنヱیرابطه بد نیهمچ د ゅندارن ュه�) 
ヱمゅدست ヱزیم یر ュتヘگ ヱ ュگذاشت 

 ...یبュヰ نگヘت یزیپس چرا قبا چ-

ヱشゅت دستヘگ ヱ ز کردゅب ュاز ه 

-ゅن م دیشヱیچュاستヱپرا خヱزتیس ...ュکن 

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

-ゅن شヱپرا دیاヱس ヱ نتヱسر زن.. زتیچ ヱره تヱبخ匣..اصن... یچهی 

 ヱ گヘت دیصدا خند پر

-...ゅنヱدهنت ヱده تゅر افتヱبدج 

ゅشد... ب ュヱن تمヱمゅحرف ゅه هヱヰمدن قヱا 

 ...به سゅعتュ نگゅه کردュ...ュیヱ به سمت خヱنه حرکت کرد ュیاヱمد رヱنیشゅپ ب یاز خヱردن قヱヰه هゅ...از کゅف بバد

∵ ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب ヱمゅهヱد...ابرヱب ゆش 

 لقمه اュ بکنن... هیヱ بچه هゅ  ییفک کنュ برسュ خヱنه دا-

ュهゅت نگヘگ ヱ کرد 

 چرا؟-

 دヱ ュ گヘتュبゅز کر شمヱین

-ゅبヱیاخه مュمヤ ینュردヱゅ ュدヱخ ゅب勦 
 کرد ヱ بゅ تゅسف ヱسرشヱ تکヱن داد... یخند تک

 گヘتュ زヱنیآヱ یگرفتヱ ュ بゅ لبゅ گゅرد

-ヱヱヱهمچیکنیم نی...چرا همچیه ヱا تゅبه حヱت یدیپر نی...خヘگ ヱ ヱヤایم یجヱک یحرف بزن یخヱیکه  پュچ د ュتヘیگ 
 شده...



ュت یا یالک اخヘگ ヱ کرد 

 کردュ اヱمدュ بゅهゅت درد ヱ دل کردュ؟ یبد کゅر-

ゅبرچ ب ゆدهیل ュتヘبغ کرده گ ヱ 

 ...یکヤمه هュ حرف نزد هی...یدرد ヱ دل کرد یヤیاره خ-

ヱヤا یجヱ ュدیراهゅس ヱر ヱشゅدست ヱجد ی ゅب ヱ گذاشت ュゅنه هヱت تیشヘگ ヱ کرد ュهゅنگ 

خヱدュ  یゅیبدبخت ریرヱ هュ اس گهید یکی خヱاستュی...اگه مگヘتュیکنュ بヰت م تینゅراحت ヱ عصب خヱاستュینگュゅ کن...اگه م-
 بュヰヘ.. نヱی....انیسヱ خヱاュینم ی...ヱلگヘتュیبکنュ بヰت م

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅغصه نگ 

 کュ اعصゆゅ خヱدتヱ راحت کن... هی...بュヰ بگヱ ヱ یکنیم یمنヱ عصب شتریب یکنیم ینطヱریتヱ که ا یヱل-

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ ュاخ 

 اعصゆゅ تヱرヱ داغヱن کنュ که خヱدュ راحت بشュ؟...-

 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

 یدヱنینم یفقط خヱدت بゅش یヱقت ی...ヱلیریکمک بگ هیاز بق یتヱنی...میریگیم ュیاعصゅبت راحت بشه بヰتر تصم یヱقت-
 ...یبکن دیبゅ کゅریچ

ヱسرش ゅت نییپヘگ ヱ انداخت 

ه خゅطر ب تヱیکافگ خヱاュی...نمنュیتヱرヱ بب ینゅراحت خヱاュیبゅ تヱ نه...نم یبزارヱ...ュل ヱنیヱ بچه هゅ در م ゅکヱیممکنه بゅ د-
 ...نュیخヱدュ بب

ヱدستم ヱیر ュتヘگ ヱ ュرتش گذاشتヱص 

 انجュゅ نده!...بゅشه؟ یتヱرヱخدا بゅ بچه هゅ حرف بزن...خヱدت کゅر یبゅشه...به من نگヱ...ヱل-

ヱسرش ヱکه ر ヱدستم ヱ ن دادヱتک ュヱد... یارゅنه راه افتヱبه سمت خ ヱ د گرفتヱرتش بヱص 

 (ゅنゅی)دا

 ュ سمت آشپزخヱنه..ヱ رفت رヱنیدر اتベゅ اヱمدュ ب از

 مشغヱل شュゅ درست کردن بヱد یدل

ヱد ュندヱخ ヱ ュن دادヱتک ヱمゅنه هヱش ヱ ヱشヱبه ر ヱر ュبرد ヱمゅدست ゅت 

 ヱفتュی...دارュ مرممュیخヱاュ بگ ی...دستゅتヱ مرممممュیمیکه دارュ م ریکشممممュ...دستمヱ بگ ی+من از تヱ دست نم
 رمممュیبگ ヱفتュی...دارュ مرュیبگ

 بゅز دستمヱ گرفت ヱ قر داد ヱ خヱند شیبゅ ن نュゅیمثا غش کردュ که دل نیا بバد

بゅشه  ゅدتیاشتبゅه کن...دヱبゅره به چشمュゅ نگゅه کننن... گهیبゅر د یاشتبゅه کن...دヱبゅره به چشمュゅ نگゅه کننن... گهیبゅر د ی-
 یییاشتبゅهمヱ دヱست داشت نیآخر یبゅشه نگゅهمヱ دヱست داشت ゅدتیاشتبゅهتヱ دヱست داشتュ... نینگゅهتヱ دヱست داشتュ اヱل

ヱش گرفت... دیکش دستمヤبغ ヱت ヱمن ヱ 

 دادヱ ュ مヰربヱن گヱنه گヘتュ فشゅرش

 ی+تヱ فقط بゅ قゆヤ من در ارتبゅط



ュت محکヘنه گヱشقゅلحن ع ヱ ベヱذ ゅب ヱ داد ュرゅفش 

 انقدر تゆ ゅ حゅل خヱشحゅل نبヱدممممュ  یヱااااا-

 ..رヱنیヱ ヱاسش چشمک زدヱ ュ از آشپزخヱنه رفتュ ب دュیخند

 زنگ در امد.. یکه از آشپزخヱنه خゅرج شدュ صدا نیهم

 زدュ داد

 کنممممュ یییی+مننننن بゅز م

ュاز چشم رفت ヱ یدر  یسمت در ヱه سرسبد سヤخ ゅکه ب ュه انداختゅبه زیعز نینگヱر..ュشد ヱر 

 بヰヰヰヰヰヰه بヰヰヰヰヰه

ヱن در ゅب ヱ ュز کردゅشیب ュتヘز گゅب 

ュا⌒ل گرااااا ヱبر اکس ュسااااا+ 

 بگه یزیحرفュ کردヱ ュ منتظر شدュ چ یヱ چشمک هュ چゅشن بشکن

 زد ヱ گヘت یکمرنگ لبخند

-( ⊥ヱゅمヱکcomao ) 

 (�� ی)ممنヱنュ خヱدمヱن..در زبヱن کره ا

 رفت سمت اتゅقش.. یداشت م ゅلیخ یب یヤیافتゅده نگゅش کردヱ ュ که خ یجمع شد ヱ بゅ لبゅ شュین

ヱدر ..ュپشت سرش حرکت کرد ヱ ュبست 

 آرュヱ )محکュ( زدュ به کمرش  ゅرییییییبس ゅرییییییبس

 ヱ برگشت سمتヱ ュ گヘت دینゅقゅبل پر 0.1m ی

 یشヱバر یب یヤیااااااااخ...خ-

 کردヱ ュ گヘتュ  بغヤش

 قヘس رهゅ کنننن نی+به من اعتمゅااااد کن...به من اعتمゅاااااد کن...خヱدتヱ از ا

 قヤبش زدヱ ュ منتظر نگゅش کردュ یرヱ یآرヱم یمشت

 ヱ گヘت دیヱنش کشنگュゅ کردヱ بバد دستمヱ از رヱ ش قیعم

 اان نヰヰه!-

 رفتュ یکردヱ ュ چشュ غره ا یاخم

  یریکبی+برヱ گمشヱ اصن...خنگヱل ا

 نگゅه بュヰ انداخت ヱ بバد رفت تヱ اتュ  ...ベゅین ی

ュゅیانرژ تمヱنیگرفت ا م ヱر ا یب نیسヱバشیییییییییش 

ュر رفتヱآهنگ پ ヱ ュگذاشت ヱهدسم ヱقゅات ヱیتゅ ヤپ ヱیر : ュبست ヱمゅچشم ヱ ュکرد 

 یتکرار یحرفゅ نیپشت هم یمバمヱل یکゅرا نیهم پشت



ヱتر تヰنیب バضヱبدتر تی ヱنیممکن ت バضヱر تیゅیک 

ヱنیخ یتヱبゅ ヱت ヱصف متر ヱیت ヱت ヱ ران یکاسヱرست 

ヱالکاس ت ゆیاضطراヱک ヱغ یتヱヤیشゅران نیا یヰت 

 یمن بゅش شیکه پ نیخヱنه فکر هم هیتヱ بヱدュ فکر  فکر

 یخヱدュ پゅش یرایکه آخر هヘته بゅ صبح بخ نیهم فکر

 یمن بゅش شیکه پ نیخヱنه فکر هم هیتヱ بヱدュ فکر  فکر

 یخヱدュ پゅش یرایکه آخر هヘته بゅ صبح بخ نیهم فکر

♫♫♫♫♫♫ 

 دュیدیم یرヱ جヱر تゅزه ا ゅیدن کیکヱچ یخヱنه  نیヱاسه تヱ ا من

 دュینヰヘم یزیچ یاز زندگ یヰヘمیاز تヱ که حرفゅمヱ م ریغ

ヱت ゅخنده  تختیپ ゅد بヱد ヱ زゅزندگ یتخت گ ヱکرد یتュ 

 کردュ یشرベ تゅ غرゆ , غرゆ تゅ شرقヱ به عشق تヱ رانندگ از

 یمن بゅش شیکه پ نیخヱنه فکر هم هیتヱ بヱدュ فکر  فکر

 یخヱدュ پゅش یرایکه آخر هヘته بゅ صبح بخ نیهم فکر

 یمن بゅش شیکه پ نیخヱنه فکر هم هیتヱ بヱدュ فکر  فکر

 یخヱدュ پゅش یرایکه آخر هヘته بゅ صبح بخ نیهم فکر

 (یدریح ゅیپヱر -)پنج شنبه 

 که تمュヱ شد چشمゅمヱ بゅز کردュ  آهنگ

ュرفت ..ュゅعکس ュヱسمت آلب 

ヱمヱپ آلب ュرفت ヱ ュگرفت ュヤبغ ヱیدل دل شیت... 

ュر دل نشستゅمبل کن ヱن یر ゅب ヱ شゅپ ヱر ュگذاشت ヱمヱآلب ヱشی  ...ュش کردゅز نگゅب 

 نگゅه به من انداخت ヱ گヘت ینگゅه به آلبヱ ュヱ بバد  یاヱل  یدل

 ؟؟یشゅد یゅدیز اصن امرヱز چرا ه؟؟یفゅزت چ-

 نگゅه کردヱ ュ گヘتヱ ュیدل کュی

 اعظュ بゅشュ؟؟ سیفسヱヰن پヱکر یشب یخヱا ی+م

 سヱヱヱヰن؟؟ آهゅااان سヱヱヱヰن...نヰヰヰه-

 امゅ نشد.. رュیکردュ جヱヤ خندمヱ بگ یسバ یヤیخ

 خندュ.. یکه دارュ م دیفヰم شدیヱ فقط از دهゅن بゅزュ م ヤنتیامゅ کュ کュ رفتュ رヱ سゅ دュیخند بヤند

 دستشヱ گذاشت رヱ شヱنヱ ュ انگشت اشゅرشヱ اヱرد جヱヤ رヱ ュヱ گヘت نゅیدل

 !یشیتヱ آدュ نم-



ュر من ゅب ヱشヱヤج ュبرد ヱرمゅیانگشت اشュت ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱانگشتم ヱ ュゅنه هヱش 

 ..!شنییییی+فرشته هゅ هرگز آدュ نم

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 شیییییا-

ヱمヱل د آلبヱمشغ ヱ زد ベرヱدنی ゅن ط4 یعکسヱرمヘل شد نیا ینゅیچند سュ... 

ゅسطヱد یヱب ュヱیآلبュ هゅم ヱ ز شدゅنه بヱداد م نیکه در خ ゅب ヱ نهヱخ ヱمد تヱند یاヱخ 

 من آمدهヰه اュ یヱاااااا یمن آمدهヰヰه اヱ ュااااا-

 بヤند شدヱ دستشヱ برد جヱ ヱヤ مسخره ヱار تکヱن داد ヱ گヘت یدل

 یتヱ آمدهヰヰه ا یヱااا یヱااا یکند تヱ آمدهヰヰヰه ا ゅااادیعشق فر-

 تند دست زدヱ ュ گヘتュ تند

 ゅاادیسヱز م نیاヱن درヱ ببند زیبヱد...حゅا پヤ ی+عゅااال

 بغ کرده نگュゅ کرد ヱ گヘت نیمゅه

 دュیشヱバر تر از تヱ من ند یب-

 اヱمد نیخヱاゆ آلヱد سヱ یصدا

 دュیامゅ من د-

 کنجکヱゅ گヘت یدل

 ؟؟یییییک-

ヱریهم نیسヱم نط ヱشゅدستش چشم ゅت یکه بヘند گヱلゅم 

 

 ゅکヱヱヱヱیزنه د-

 که دستュ بヱدヱ انداختュ بゅا ヱ گヘتュ یک⊥ヱس∠ن

ヱヱヱه ヱヱヱه...هヰヰヰヰه خرشヰヰدهヱه خヰヰاره+ 

 �کردュ قر دادن  شرヱع
  �دュ جヘتک نゅ قゅبل نثゅر همشヱن کر یبヱد که  نیک کردュ ا یپヱکر نگュゅ کردن ヱ منュ تنゅヰ کゅر ゅرییییییبس ゅریییییبس
 رفت تヱ اتベゅ تゅ لبゅسゅشヱ عヱض کنه.. نیمゅه

 ュیدیعکسゅ رヱ د هیヱ بقنشست کنゅرュ  نュゅیدل

ヱیسュم ن ゅنه تヱآشپزخ ヱبچ زیرفت ت ヱر ュゅنهیش.. 

 گヘت یاヱمد که بゅذベヱ م نیمゅه یکه صدا ュیدیعکسュ د نیآخر

- ュااااゅن شヱヱヱヱヱヱヱآخ ج 

ゅب ュتヘگ ゆجバت 



 تヱ شکمت؟؟؟ یزیبر یخریکヱفت ヱاسه خヱدت نم ی یریم رヱنی+ب

 نヰヰヰヰヰヰه-

 اヱمد که گヘت نیداد سヱ یبゅ تゅسف سرشヱ تکヱن داد ヱ صدا نゅیدل

 گヰヰヰهید نیشュゅ کヱفت کن نیゅید ب-

 اخュ گヘت یبゅ کم نゅیدل

 ادゆ یب-

ュゅرده شد.. شヱت خヱلت سکゅدر ح 

 勠زشتヰヰヰヰه  ヤنته،چهیسゅ یحゅلت سکヱت شب اヱا
ュヱآلب ..ュابヱبخ ゅت ベゅات ヱت ュرفت ヱ ュگرفت ヱعکس 

ヱکم ر ヱ ュدゅیتخت افت ュز فکر کردヱبه امر 

ゅヰفتیک  یزیچ تنゅ یشد ب ヱدن سヱل بゅد! نیحヱب 

ヱمゅد چشم ヱ ュم گهیبستヰヘینュشد یچ د 

******** 

ヱنگヘگرفت  ت 

 دیرヱ کش مゅشه

  ب∠نننننننننگ

 خヱرده نداشتュ.. ریدست ت یتゆ ゅ حゅل  ゅیخدا

ヱاسمヱن مرد  حヱبه ا ュداد 

 بヱد دهیکت بヤند چکمه پヱش ی

 تヘنگヱ گرفت سمتュ دヱبゅره

 دفバه نشヱنه قヤبュ بヱد نیا

 نبヱد.. یفرار راه

 دیرヱ کش مゅشه

 زد ریبゅ تゅخ نبゅریا

 ヱارد قヤبュ شد گヱヤله

 .....نیافتゅدュ رヱ زم 

★★★ 

 ..دادیتکヱنュ م یکی

 ..پゅشゅヱヱヱヱヱنゅااااایپゅشヱヱヱ..دا-

ヱمゅچشم ュز کردゅب ュヱآر 



 بヱد شヱنینگران جュヱヤ بヱد ヱ چヰرش پر نゅیدل

 ؟یخヱヱヱب ゅنゅیدا-

ゆل ュتヘند گヤد بバب ヱ ュزد 

 +من زندュ؟؟

 گヘت هیدستشヱ گذاشت جヱヤ دهنشヱ چشمゅشヱ بست ヱ بバد چند ثゅن نゅیدل

  یخヱاゆ بヱد-

ュヱتکرار م آر ュدヱخ ゅیب ュکرد 

ゆاヱخ..ゆاヱخ...ゆاヱخ+ 

 ヱ گヘت ュیشヱنیدستشヱ گذاشت رヱ پ نゅیدل

 که! یتبュ ندار-

ヱمヱبه دل پت ヱر ヱ ュゅاز سرج ュند شدヤب ヱ رゅکن ュیزدゅن ュتヘگ 

 زنュ؟؟یمヱقته تヱ خヱاゆ حرف یヤی+خ

 داد ヱ گヘتتکヱن  یسر

 کردュ یم دارتیヱقته داشتュ ب یヤیامゅ من خ ヱمدیصدات ن گهیبバد د یلحظه داد زد یفقط -

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسر

 勠خヱرده بヱد؟ ریدست چپュ ت شهیبヱゅرت م ی..امゅ دلستین ی+خヱابمュ درست ヱ حسゅب
 رヱنیگヘت ヱ از اتベゅ رفت ب یزیلゆ چ ریبゅ تバجゆ نگュゅ کرد ヱ چشمゅشヱ بست ヱ ز نゅیدل

 کنュ؟؟ هیگر اان تヱقع داشت نیا

ゆت خ ュد،به ا ریدستヱرده بヱل نیخゅحゅیب 

ュدست ュتヘگ ュدヱخ ゅب ヱ ュبヤق ヱر ュگذاشت ヱ 

 خヱرد جヱヱヱヱن  یرررررریبگヱ،چ ت نヱیا

ュمد ب رفتヱا ヱ ゆنیدست به آヱر  ヱل یゅب یح ュرفت ヱ ュداد ュرتヱص ゆنیヱر.. 

 صبحゅنه آمゅده بヱد زیم

 بヰヰヰヰヰه تخュ مرパ بヰヰヰه

ヱرتヱゅ؟؟ ی شهیم بュردممممヱنخ パمر ュتس تخヘنصف ه 

 بヰヰヰه بヰヰヰヰه

ュیسر صندل نشست ュشد パمر ュردن تخヱل خヱان مشغヱفرا ベヱش ゅب ヱ 

ゅیا آهュته ا نヘد که هヱب ュن آرامゅمゅر مヱکه دست ュر کی یبگヱبخ パمر ュر تخゅیبュ 

 گヘتュ مゅمゅن آراュ دلュ چنگده براش تنگه یییه

ヱنمゅم صبح ュردヱیکه خヱکه دل ز ュمد پ یجمع کردヱیاュت شヘگ ヱ 



-ヱه نیسゅه،مゅیرفته دانشگュک نヱپ ュه منヤصヱره،حゅدهیک سرک 

ヱدستم ュتヘگ ヱ اゅب ュبرد 

 نده.. یمنヘ یاヱن کゅپヤت انرژ ی+خヱاهشゅ تヱهュ شب

 کرد که گヘتュ یپヱف

 رヱنیب ュی+حゅظر شヱ بر

 زد داد

 آخ جヱن یヱااا-

 تند رفت سمت اتゅقش ヱ منュ رفتュ تヱ اتベゅ تند

 گرفتュ  نヱیمゅه نیمゅش چیヱ سヱ رヱنیحゅظر شدュ اヱمدュ ب نکهیا بバد

 داد زدュ ستین نゅیدل دュینگゅه به سゅلن انداختュ د ی

 ゅاااایب یزヱد ی+دل

 ヱ سヱار آسゅنسヱر شدュ.. رヱنیخヱنه رفتュ ب از

 بゅز شد ヱ سヱار شدュ... نیزدヱ ュ در مゅش مヱتヱیر دュیکه رس نگیپゅرک به

 ヱ ضبطヱ رヱشن کردュ.. نیمゅش یبخゅر

ヱمゅش چشمゅکه در م ュدل نیبست ヱ ز شدゅیبゅمد  نヱا 

 ...رヱنیب ュیکردヱ ュ از خヱنه زد حرکت

 ュ؟؟ی+خゆ کجゅ بر

 بゅزار ュیاヱل بر-

 ل؟یبゅزار ヱک ュی+بر

 ュیヱقته نرفت یヤیآره خ-

 حرکت کردュ.. لیتکヱن دادヱ ュ به سمت بゅزار ヱک یسر

 ..ュیراسته بゅزار فرش فرヱش هゅ رفت از

 بヱد یچشممヱنヱ گرفته بヱد ヱ ヱاقゅバ عゅل شヱنیدست عیهمヱن اヱل صنゅ از

 )بゅزار نقره(ریسمت بゅزار مش ュیヱ رفت ュیبゅزار فرش فرヱش هゅ خゅرج شد از

ヱヤیدر  یج ゅر یآق ゅن بヱربヰس سنت شیمゅلب ヱ ندヤد.. یبヱنشسته ب 

 ..ュیヱ بバد ヱارد شد ュیانداخت یتゅ سヘヤ چند

 ..ュیخゅرج شد ریبバد از بゅزار مش مヱیکرد دیخر

 شیراسته پヱشゅک ヱ لヱازュ آرا ュیرفت

 که اک داشته بゅشه.. یشیلヱازュ آرا یヱ بردمش  دュیرヱ کش نゅیدل دست

ゅاک خر ت ュنستヱیتヱدل دم ヱیゅآرا ن ュازヱر لヱهمه ج ュگرفت یشیه 



ゆخ ゅن دیبヱنیبد  ュکه عشق اک دار 

ゅب ゅکت هゅش دیخر یپゅیرفت نیبه سمت مュ.. 

 .. ュیصندヱ ベヱ سヱار شد ュیهゅرヱ گذاشت پゅکت

 دیکش قیبヤند گヘت ヱ نヘس عم شیآخ ینشست  نゅیکه دل نیهم

 ゆ سゅعتュ کردュ نگゅه

 خヱنه؟؟ ュیبバد بر ュینゅهゅر بخヱر ュیبردبヱ ظヰر

 دیمヱافقュ شد-

 ..ュیرستヱران ヱ غذا سゅヘرش داد ی ュیرفت

 زنگ ゆ مゅمゅن زدュ.. یغذاهゅمヱن امゅده بشه  نکهیا قبل

 چند بベヱ جヱاゆ داد بバد

 ュن آراゅمゅد مバب ュسا+ュدヱヱヱヱخ 

 دخترュ؟؟ ی..خヱبزュیساュ عز-

ュ..تヱ خヱب تی+فدا ∠ヱ  زند بزرگ چطヱره؟؟ ؟یب⌒ر∠

-..ゆヱヱヱヱヱヱخ 

ゅصدا ن؟چیی+کج ヱهییسر!! 

 نجゅنیهمه ا.ュیخヱنه خゅلت-

 کریبذار رヱ اسپ ヱی+عع..پس گヱش

 همه اヱمد ساュیمکث صدا یکم بバد

 ن؟ی+ساュ بر اهل خゅنه..خヱب

 بゅ هュ گヘتن بヰヰヰヤه همه

 اヱمد( 匕گراュ  ییآراد)دا یکه صدا دュیخند

 ؟؟یخヱشحゅل ینیبیکヤه گنده؟مゅرヱ نم یچطヱر-

 خヱشبヱ تر شده؟!!! ژنیاکس نمتیبینم نکهیااز شهی..بヱゅرت مュی+عゅل

 کردشهینم شیکゅر گهید یشヱバر یب-

 یュشد نیصحبت بゅ اهل منزل ヱ خヱردن نゅهゅر سヱار مゅش بバد

 صداش در اヱمد نゅیدل یگヱش

-ヱنهیس 

ゆاヱد ا جバب ヱ ت نکهیدادヘگ ュヰب ヱقطع کرد ر 

-ヱافقت کرده  نیسヱم ュゅヰم ヱ حرف زده ゅヰم ゅت بヘد گヱب 

ゅب ュتヘگ ヱ ュدست زد ヱ ュزد ベヱب ゆضر 



 ییییییی+چ عゅااااال

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر

 خヱنه ゅنیخヱان بゅ مゅヰ ب یاانュ م-

 +اヱه چ بد 

ュزゅن داد یسر بヱتک 

ゅیشتریسرعت ب ب ... ュرفت 

 .... ュیヱ سヱار آسゅنسヱر شد ュیهゅرヱ برداشت پゅکت

 ヱ(نی)س 

 ...نیبر دهنت سヱر یا آخ

ゅب ュتヘغر غر گ 

 ...شیخゅستگゅر ュیゅیبشュ که ب یکی نیا زヱنیسゅعت آヱ هی ュゅیکردュ ب یمن بدبخت چه گنゅه-

 بゅ حرص گヘت یاتベゅ بゅز شد ヱ دل در

 ...گهید رヱنیب ゅیچته تヱ...ب-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 برュ حمュヱ.. خヱاュی..مュヘیکث-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 زممュ؟یحمュヱ عز یبバد بر یزن داداش گرامت رヱ ヱل کن یخヱای...اان مュیکمتر زر بزن ゅیب-

ヱبرچ یر ゆل ゅب ヱ ュدهیتخت نشست ュتヘگ 

 ره؟یداره م نیسヱر یヱاقバن یバنی-

ュرゅت کنヘگ ヱ نشست 

 ره؟یکجゅ م-

 خヱنه خヱدش..-

 匣مگه شهیم یخゆ بره چ-
 گュ؟یم یچ یヰヘمی..مستیقبل ن نیاヱن سヱر گهیخゆ د-

 زد ヱ گヘت یلبخند

 ...یکنیبバد عゅدت م یبمヱنه...نگران نبゅش...اヱلش سخته ヱل شهیکه هم شهیخゆ بゅاخره نم ی...ヱلヰヘمュیاヱهュヱ م-

ゅب بヱنه اش کヱیخنده به شュد ュتヘگ ヱ 

 مگه؟ یکヤک...تجربه دار یا-

ュヱヤヰت پヘگ ヱ ر دادゅفش ヱر 

 ...رヱنیب ゅیاز کヱپنت حرف نزن ب ゅدتریز-



 تکヱن دادヱ ュ بヤند شدュ... مヱسر

ゅヰدا م ヱیی ヱیر  ゅب ヱ دنヱر م یزیچ هیمبل نشسته بヱرفتنی... 

 ヱلヱ شدヱ ュ گヘتュ کنゅرشヱن

 به جヱنش؟... نیافتゅد یطヱر نیاヱن زبヱن بسته ا هیچ-

 دستش چشュゅ گشゅد شد... یجバبه تヱ دنیدستشヱ بゅا اヱرد ヱ بゅ د ییدا

ゅغیج ب ュتヘگ 

 ...؟یکنیم کゅریچ یدار قゅیاان دق-

 رヱ تکヱن داد ヱ گヘت جバبه

 کردヤ ...ュشیاز لヱلヱ به هヱヤ تبد-

ュزد ュتヘگ ヱ ュرتヱبه ص 

 ...یخヱرددد زید تヱ چ -

 ...نیرヱ زم ュیبゅ هュ افتゅد ییکه دنده عقゆ رفت ヱ دヱتゅ رュیسمتش ヱ خヱاستュ جバبه رヱ بگ دュیپر

 ...نیرヱ کف زم ュیمحکュ به هュ خヱرد ヱ ヱلヱ شد دمゅغゅمヱن

ゅند شد غیج بヤداد ب ヱیュ دゅافت ヱیュ ن همدヱگهیبه ج... 

برداشته بヱد رヱش  ییدا یقسمتش رヱ رنگ نکرده بヱدュ تゅ طرح بزنュ رヱش...ヱل هیجバبه رヱ خヱدュ سゅخته بヱدヱ ュ  اヱن
 (بヤندュ مゅه نرسد دستュ تヱ به هرگز) 卞مゅه بヤندュ نヱشته بヱددد

 ...ュیدعヱا کرد یرヱ مبل ヱ کام ュیپخش شد گهیاز کتک زدن همد خسته

 ヱسط نیبヱد ا یعنتر مゅه بヤندمت چد اخه -

-ゅب ュندヤه بゅشه.. دیمゅر داشته بヱحض ゅهمه ج 

 بゅ گ.ه نخヱردن نمرده؟ یتゅحゅا کس یدヱنیم-

 ...یریمیهュ نم یヱاقゅバ؟...پس تヱ اان اگه ببند-

 گゅز محکュ از شヱنه اش گرفتュ... هیرヱش ヱ  دュیزدヱ ュ پر یغیج

ュدバخ ب ゅلیبゅ ..اゅب ュانداخت ヱمゅهヱابر ヱ ュゅسرج ュراحت نشست 

ゅن بゅاست تاف تیعصبヱت یخヘگ ゅヰکنه که م 

 شمゅهゅ هュ... گهیبسه د-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ؟یکنیاز خヱاهر شヱهرت دفゅع م یاان دار-

 انداخت... نییشد ヱ سرشヱ پゅ سرخ

 منヱ بکشه.. ゅدیهュ که انگゅر نه انگゅر قرار بヱد ب ییدا

ヱشゅل دستゅم ュت دیبه هヘگ ヱ 

 匆ن؟یریگیم یرヱ ک یخゆ خゆ...عرヱس-



ュن لحن دا منヱهم ゅب ヱ ュرفت ヱヤییج ュتヘگ 

 匆...ن؟یشیبچه دار م یرヱ ヱلش...ک یعرヱس-
 مゅヰ که رヱ به منヘجر شدن بヱد بゅ حرص گヘت گهید

 نه... ゅی نیبندیم-

ゅتヱنییدヱه کرد مゅنگ ュیبه هュ تヘنه گヱکر گヱپ ヱیュ 

 نه :|-

ゅنه... بヱآشپزخ ヱرفت ت ヱ ند شدヤش بゅحرص از ج 

 نده...خ ریز ュیزدیヱ غش غش م ュیدیکヱبیدستゅمヱنヱ به هュ م ュیکردیرヱ منヘجر م یکی یヱقت شهیهュ به رسュ هم ییヱ دا من

 به درس خヱندن... ュیهュ اヱمد ヱ همه نشست نیاز ظヰر مゅه بバد

 هゅ نشسته بヱدュ... نتیکゅب ریتヱ آشپزخヱنه ز من

ゅヰز مヱヤر تゅنیکنヱ... 

 که ヱلヱ شده بヱد رヱ مبل... ییدا

 ヱلヱ شده بヱد... ینゅهゅر خヱر زیم ریز نュیمゅه

ヱ دل ゅیام ...ュقشنگ 

ゅ رヱبرヱ م یهゅ کهیکه بゅ ت خヱندینشسته بヱد ヱ مثه بچه خرخヱنゅ دزس م ریتحر زیاتベゅ پشت م یمرتヱ ゆ بゅ نظュ تヱ یヤیخ
 شد...

 �ヱاسه درس خヱندنه؟ ریتحر زی...مپرسュیمن از شمゅ م نه
 ...ششیا

ヱد  ヱ ュدヱکرده ب ュヱتم ヱفصل ر ゅنهیتヱد که خ دヱنده بヱیمヤب ی ュرفت ヱ ュند شدヤب ュゅاز ج...ュدヱد نبヤب ゆヱنیخヱر... 

 ...دヱنهینشستヱ ュ سヱالمヱ نشヱنش دادュ که گヘت نم ییدا کنゅر

 飭匣گヘتن که هر دヱ هュ اشتبゅه بヱد یزیچ هینشヱن دادュ که هر کدュヱ  نュیمヱ ゅヰ مゅه به

ュهمچ یدل شیپ رفت ヱت ュبر ュاستヱخ ゅپر یزد که هر چ یغیج نیکه ت ュدヱنده بヱدیخ... 

 برュ تヱ... زاشتینم

 ヱ شゅل ヱ کاه کردヱ ュ رفتュ دュ خヱنه پسرا.. دュیکش یپヱف

 ...卞فヱ ュヰ شヱバر یاندک دیام به

ゅب ヱر ュت یدستゅس ヱ ز شدゅکه ب ュگرفت ゆریدر ضرゅ ...شد ュヱヤバبه دست م ゆゅکت 

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-ュゅس ヤکککیع... 

ヱسرش  ヱ ن دادヱتکرار کرد... هیتک ヱبゅه از کتヤجم 

ゅب ...ュنه شدヱارد خヱ ヱ ュن دادヱتک ヱسف سرمゅت 



ゅل بق بゅدنب ュکه د هیچش ュیگشتヱکゅ ヱر ヱاب یرヱی دهیمبل خュفتゅ... 

 ششد... یچ نیددی..�اعع

 ...نュیرヱ هュ بب ゅکヱیقرار بヱد د من

ゅحرف م دیب ュه ゅیزدیبュ厥... 

ゆش... زیعز خゅب ュヱمن آر 

 ...تهیسرت همسゅ ریخ

 ...گهید شینیبیم یヱقت خヱاست هر

 گشتゅ ...ュریدادヱ ュ دنبゅل سゅم یدヱاریخヱدュ ام به

 رヱ زدゅ ...ュریسمت اتゅقゅ رفتヱ ュ در اتベゅ سゅم به

 ...هیک-

ゅرفت... دنیشن ب ュه ヱت ュゅصداش اخم 

 انقدر گرفته بヱد... چرا

ヱعیسر در ...ヱت ュرفت ヱ ュز کردゅب 

 ヱ بゅ تバجゆ گヘت دیاز جゅ پر دنュیبゅ د ゅریسゅم

 ...یکنیم کゅریچ نجゅیا-

 ...دュیندادヱ ュ هヱا رヱ بヱ کش تیحرفش اهم به

ュد... حدسヱدرست ب 

ヱریس یبゅمدیم گヱ... 

ュゅرفت... شتریب اخم ュه ヱت 

 رヱ نگゅه کردュ... زشیم یرفتヱ ュ رヱ جヱヤتر

 بヱد... گゅریکه تヱش آشغゅل س یگゅریجゅ س هی

ゅم بゅبه س ュریخشゅ ュتヘگ ヱ ュه کردゅنگ 

 ؟یکرد نکゅرヱیچرا ا-

 شد.. شتریب تバجبش

 کردュ؟ کゅریچ-

 گヘتュ رفتュیم رヱنیطヱر که ب نیاشゅره کردヱ ュ هم یگゅریجゅ س به

 ...زارュیب یگゅریس یヱ آدمゅ دنیکش گゅریاز س-

ゅب پ ヱ ュنیتند کردヱر ...ュرفت 

ヱدر  ヱ ュطیراس به سمت ح کیبستゅ ...ュرفت 

 رヱ نداشتヱ ュ ندارュ ...ュیزندگ یتヱ یآدمゅ دنیکش گゅریس تحمل



 ヱ به شدت بゅهゅش دعヱا کرده بヱدュ... دهیکش گゅریس نیبヱدュ مゅه دهید یچندبゅر

 اュ... یبه همヱن شدت عصب دهیکش گゅریهュ س ゅریسゅم دュیکه د اان

 بخヱنュ... خヱاستュیرفته بヱد درس م ゅدュیبه کل  اصن

ヱمゅبゅکت ヱر ヱسرم ヱ ュغچه گذاشتゅب ゆل ュرゅیکن ...ュکرد ュخ ュゅپ 

ゅیصدا دنیشن ب ヱاز ر ヱسرم ゅیپ ...ュه کردゅصدا نگ ゆحゅبه ص ヱ ュبرداشت ュゅهゅپ 

ゅم دنید بゅریسゅ ...ュند شدヤب ュゅاز ج ヱ رفت ュه ヱت ュゅاخم 

ュاستヱا خヱ ュヱヤج ヱ ش تند شدゅکه قدم ュدیحرکت کنゅس... 

ゅت تیجد بヘگ ヱ ه کردゅنگ ュرتヱبه ص 

 ...؟یریヱ م یزنیچرا حرف خヱدتヱ م-

ヱمゅلب ...ュهش نکردゅنگ ヱ ュر دادゅفش ュبه ه 

ヱشゅدست ヱت یتヘگ ヱ کرد ヱش فرゅهヱم 

-ヱکن س ュゅنینگ.. 

 خヱدش سرمヱ بヤند کرد ヱ گヘت کنュینم یکゅر دید یヱقت

 ...خヱبه؟...کشュینم گهید-

 شدュ... منヘجر

 ؟یداشت اヱن لバنت یا دهی...چه فゅ؟ینکش گهیکه د یدیچرا اصن کش-

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 نکرد... یکゅر چیه ی...ヱلکنهیآرヱمュ م کردュیفکر م-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュن دادヱا تکヱه ヱت 

 قヱز بゅاقヱز... شهی...مهیسرطゅن ر شهیهゅت...م هیر یتヱ زنهی...فقط گند مکنهینم یغヤط چید خゆ مヱヤバمه ه -

ゅیخنده اش عصب دنید ب ュتヘگ ヱ ュتر شد 

 ...؟یヰヘمیرヱ م نیبکشه...متنヘر بヱدن از ا گゅریبخヱاد س کュゅیاز نزد یکس ゅدی...من بدュ م؟یخندیزهر مゅر...چرا م-

 شヱنه اュ گذاشت ヱ گヘت یشヱ جمع کرد ヱ دستゅشヱ رヱ خنده

 دュیه کشک شヱی...اヱلدنیکش گゅریبکشュ...اصن منヱ چه به س گゅزیبخヱرュ س زیچ گهی...گヘتュ دگهیخゆ...ارュヱ بゅش د ヤهیخ-
 ...کردュیسرفه م قهیتゅ ده دق

 گヘتュ دヱبゅره

 ...؟یدヱم یرفت یمرض داشششت-

ュヱヤت مظヘگ ヱ کرد ュゅنگ 

 نه... ゅی کنهیآرヱمュ م یدヱم نュیبヱدュ...گヘتュ بب دهیرヱ که نヰヘم یخゆ اヱل-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュنه اش زدヱبه ش 

 مヱاد مخدر از کجゅ شرヱع کردن؟... یゅیقゅچゅقچ یبزرگ...پس فکر کرد یخافゅ شهیکه م کهیکヱچ یخافゅ نیهم-



ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 ...؟یخゅک نیزم-

 نشستュ... نیزم یヱ رヱ دュیکش یخسته ا پヱف

ュنヱت اヘگ ヱ ا شدヱخنده د ゅب 

 ...یزنیم خیبゅا اان  ュیخゆ خゅنュヱ حسゅس...پゅشヱ بر ヤهیخ-

ヱمゅد دستヰدیت ヱヤار جヱی ュتヘگ ヱ ュن دادヱرتش تکヱص 

 ヱ تヱ... دヱنュیمن م یبکش گهیبゅر د هی-

ゅکش ب ヱدستم ヱ ن دادヱتک ヱکرد... دیخنده سرش ュندヤب ヱ 

 لبゅسمヱ تکヱنヱ ュ به سمت کتゅبュゅ رفتュ... یاحتمゅل خゅک

 به کتゅبュゅ نگゅه کرد ヱ گヘت یبゅ کنجکゅ ヱゅریسゅم

 ....هیچ نゅیا-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュاسش رفتヱ 

- ュدヱمده بヱادامه  هیا ュبر ヱ ازت ュال بکنヱیس ...ュنヱبخ ヱدرسم 

 زد ヱ گヘت یچشمک

 ..؟یدرستヱ بゅ من کゅر کن یادامه  هیجبران نظرت چ یحゅا برا-

ュاستヱق نخヱیخرذヱم ...ュن بدヱنش 

 خヱدمヱ جヱ ュ جヱر کردヱ ュ بゅ گヘتن خヱبه به سمت آسゅنسヱر حرکت کردュ... نیهم یبرا

ュنヱد... اゅراه افت ュلゅخنده دنب ゅب 

 ...ュیرヱبرヱ شد ゅریبゅ سゅت ュیدیخヱنه که رس به

ゅل بヱانه تر یاسکヱلحن اسک ゅب ヱ ن کردヱمゅت ینگヘگ 

 ...ن؟یاعع...شمゅهゅ از کجゅ در اヱمد-

 خنده... ریغش زدュ ز غش

 اش... ゅفهیبゅحゅل شده بヱد ق یヤیخ

 بゅ خنده گヘت ゅرュیسゅم

 تヱ درستヱ بخヱن داداش...راحتتت راحتتت...-

ヱسرش ...ゆゅبحر کت ヱره رفت تゅبヱد ヱ ن دادヱتک 

ュشヱدیم خゅ هر عヱش ヱ یزنヱヰنن... گهیهمد نヱخرخ 

 تخت نشستュ... یرュ  ヱヱیشد ゅریاتベゅ سゅم ヱارد

 تخت ヱ کتゅبمヱ برداشت... یرヱ دیحرکت پر هیبゅز کردヱ ュ بゅ  شرتشヱییسヱ پیز

ヱمゅیکش دستュخم د ヱزهیゅ اゅند بヤییب ...ュکرد 



 استراحت.... یا هیاز چند ثゅن غیمゅヰ تゅ کنヱن در شیصبح که رفتュ پ از

 ...匕دュیفヰم یداد ヱ منュ به راحت حیمسゅئل رヱ ヱاسュ تヱض یکی یکی ゅریسゅم

 بکヱبه؟.. ヱاریرمゅنゅ دختره نヰヘمه بバد پسره خヱدشヱ به در ヱ د هیمثه بق نیانتظゅر دار نکنه

 ...دی...سخت در اشتبゅهزانュیعز ریخ

 عュ بゅهヱش... یآ

ゅت شهیهم مヱゅヘهمه مت ゅیبュ...匕 
 ...دینش یکنゅر شゅخ نیبر

 بゅز گヘتュ مهین یاز تمュヱ شدن درسゅ از جュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ چشゅ بバد

تن  00ه حق ب ی..الヰینヱازشش کرده بゅش یرヱ حت گゅریس نュیبب گهیبゅر د هی...گهیبゅر د هی...نゅیطا...فقط منヱ ببدستت -
 سュ اسゆ بشه... هیاکسヱ   دستゅت شب

ゆت آヘگ ヱ رت دادヱق ヱدهنش 

 ...زنュیم غینشヱنュ بده ج گゅریس یبرュ...اصن هرک کشیغヤط بکنュ نزد گهیمن...گヘتュ د زیبゅشه عز-

 اヱمدュ... رヱنیبゅهゅش ب یヱ بバد از خدافظ دュیخند

 که من خヱنشヱن بヱدュ... یسゅعت کی یط

 نبヱد... نیاز کゅم یبヱد ヱ خبر دهیخヱاب یهمچنゅن مثه خرس قطب ゅکヱید

 ...خヱندیヱ درس م رفتیتヱ خヱنه راه م زمュیاسکヱل عز یسゅت

 خر بزنه... ینطヱریا ヱمدینم بヰش

 خゆヱ در ヱ تخته رヱ بゅهュ جヱر کرده... خدا

 ...ュیشヱنیخヱرد تヱ پ ییلنگه دمپゅ هیبゅزمヱ حヘظ کردヱ ヱ ュارد خヱنه شدュ که درجゅ  شュین

ヱق دستم ゅکه ب ュردヱا اゅب ヱسرم ュخش ゅب ヱ ュگرفت ュفهیبه سرゅ ..ュشد ヱبرヱر ゅت زده بچه هヰب 

ゅب ゅنヱیدند ヤدیک ュتヘشده گ 

 کゅر کدヱمتヱن بヱد...-

 بゅ تته پته گヘت یدل

 سر..سرت قرمز شده...-

ヱمゅهヱابر  ヱتュتヘگ ヱ ュヱبر ュه 

 بヱد؟... یکゅر ک گュیم-

 کج ヱ کヱله بゅز کرد ヱ گヘت یヤیخ ششヱین ییدا

 که خヱشگل تر ヱ جذاゆ تر ヱ ... دیتヱرヱ د ی...ヱلنیبخヱره به مゅه خヱاستیم هیی...دمپゅزهیاعع...چ-

ヱحرفش  ゅب ヱ ュسمتش...کشمتی"م هیقطع کرد ュه کردヤحم " 

 زد ヱ شرヱع کرد فرار کردن... یبヤند داد

 اتゅقュ... یヱ رفتュ تヱ دュیحسゅبشヱ رس ییاヱردュ بゅ همヱن دمپゅ رشیگ یヱقت



ヱヤا نهیآ یجヱیュدゅس ゅبه ج ヱی ゅییدمپ ヱنیپ یرヱیشュ ...ュه کردゅنگ 

 ..شدیبヱد...ارュヱ ارュヱ داشت کمرنگ م کیقرمز کヱچ هی

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 هゅشヱن دヱسشヱن دارュ... یاسکヱل بゅز نیبه خゅطر هم-

ュنیب رفتヱر دا رゅکن ヱیی ...ュنشست 

ヱدشヱن خ ヱ یجمع کردュ هゅانداخت.. ینگ ュヰب 

 گヘتュ عیسر

 چته...-

ヱت عیسر سرشヘگ ヱ نطرفヱبرد ا 

 ...یچچچیییه-

ヱمゅهヱخ ابرゅش ゅیب ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 匐خヱبه-
ゅسر ب ヱسمتش... یت ュبرگشت ヱ د شدゅگش ュゅکرد چش ュرゅکه نث 

ゅت بヘگヱ کرد ュゅحرص نگ 

 خヱرده تヱ سرت...مبل رヱ که پرت نکردュ... ییدمپゅ هی...خヱبه ゅهゅیヱاسュ ن-

 ヱ بゅ غرغر گヘتュ دュیسرمヱ دست کش پشت

 ...یمبل پرت کن یبخヱا یگریمگه ج-

 ヱ گヘت دیکヱب دヱبゅره

 عمته... گریج-

 رفت هヱا.. غشیگゅز از بゅزヱش گرفتュ که ج هی عیسر

 دادヱ ュ گヘتュ هیتک نهیبه س دست

 خرتヱ بزن... نی...تゅ چشت دراد...بشگرهیج یヤیهュヱヱ..اره عمュ خ-

 گヘتュ غیبه پュヱヤヰ زد که بゅ ج گهید یکی دヱبゅره

 چه مرگته...-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 خرمヱ بزنュ... یخヱدت گヘت-

ゅه بゅه شد نیداد مヘدر بطن خ ュحرف卞... 

 ببندュゅ ...ュیب ゅی نیبندیم-

سرشヱ  خヱندیدرس م یاش ヱقت شهیهュ به عゅدت هم ییヱ من مشغヱل ヱر رفتن بゅ نゅخنュ شدヱ ュ دا ュیمゅهゅ هュ خヘه شد گهید
 ...زدیحرف م ヱاریヱ بゅ در ヱ د ヱゅردیبゅا م



 ...匣زنهیداره بゅ من حرف م کردュیمنュ فکر م کردیهュ من بدبخت ヱ نگゅ م شهیهم

 گヘتュ یヱ بゅ گنگ دュیگヘت که نヰヘم یزیچ هیهュ دヱبゅره سرشヱ بゅا اヱرد ヱ  اان

 هن؟...-

ュت... یغره ا چشヘند گヤب ヱشヤجم ヱ ن دادヱا تکヱه ヱت ヱشゅدست ヱ رفت ュاسヱ 

ゅک بر سرت بゅخ ュد یدست ヱ ュرش کردゅگهینث ...ュمحل نداد 

 نشستュ گヘتュ کゅریمن که ب دنیاヱمد ヱ بゅ د رヱنیمゅگ از آشپزخヱنه ب هیبゅ  یدل

 ...؟یخヱنیدرس نم-

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 همشヱ کゅر کردゅ ...ュریبゅ سゅم-

 کرد ヱ گヘت یشیا

 ؟یچ ゅریسゅت-

 ヱ گヘتュ دュیخند زیر

 ...خヱنهیدرس م رهیمثه اسکヱا تヱ خヱنه راه م-

 قربヱن صدقه رفتنش... سゅدیشد ヱ ヱا یقヤب چشゅش

ュب من ゅلیخ یبゅی ゅن مヱا ヱ ュردヱش در اゅدست ヱاز ت ヱگゅه ا عیمヱヰست داشت یقヱیرنگ د バヤپ بヤپ قヤق ヱیرュد匏... 

 (匐هヘته بバدد0)
 پヤه هゅ نشستュ... یاヱمدヱ ュ بゅ غرغر رヱ رヱنیسゅختمヱن ب از

 هュ کنゅرュ نشست ヱ گヘت یدل

 ...یکنیغر غر م یچته تヱ از بゅا تゅحゅا دار-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュگره کرد ュه ヱت 

 کردュ... یقرص اسゅヰل...زدュ برگه رヱ قヱヰه ا ゅیامتحゅن بヱد  نیا-

 ヱ گヘت دیخند زیر

 سخن بزرگゅن...-

 ...ュیبچه هゅ شد هیزدヱ ュ منتظر بق یشخندین

 امتحゅن بヱد ヱ سخخت... نیآخر

 کردن... دایヱ مゅヰ هュ گヱرشヱنヱ پ ییヱ دا نیبゅاخره مゅه قهیدق 01از  بバد

 ...یشگیهم یهمヱن جュ ゅیヱ ヱلヱ شد ュیヱ به سمت چمنゅ رفت ュیヱ نسکゅفه گرفت کیヱ چند تゅ ک ュیسمت سヤف رفت به

 ヱ گヘتュ دュیکش یقیعم نヘس

 سرد شده هゅاا... یヤیخ-

ゅヰت مヘگ 



 ...ゅدیبرف ب خヱادیکه انگゅر م هیجヱر هیتゅ اان ذベヱ برف دارュ...هヱا  شیاヱهュヱ...از هヘته پ-

ヱدستم ヱیت ュتヘگ ヱ ュا بردヱه 

 سゅل... نیاヱل یبرف...تヱ نیاヱل-

 زدヱ گヘت ュیشヱنیبه پ یضربه ا ییدا

 ...یجゅذبه رヱ بゅ تمヱ ュゅجヱدت لمس کن نیتヱ سرت که همچ خヱرهیشゆゅヰ سنگ م هی ゆیس ی...اان به جヱゅتنیپゅشヱ ن-

 ヱ نشستュ... دュیخند

 خヱنه... ュیヱ رفت دュیاز خヱرد ヱ خヱراکمヱن پゅش بバد

ゅヰه برگشت.... مゅابگヱبه خ ュه 

 کردنشヱن شدュ... یبند تیرفتヱ ュ مشغヱل جدا کردن ヱ اヱلヤ ヱمュゅیبه خヱنه...به سمت ف دنیمحض رس به

 مبل پشت سرュ نشست ヱ گヘت یرヱ نیمゅه

 تヰران؟... نیری...مュیヤیهヘته تバط هی-

ゅب ヱیابر ュتヘگ ヱ ュهش کردゅا رفته نگゅب 

 ...؟یゅیمگه تヱ نم-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 جヤسه.. هیبرن اصゅヰヘن ヱاسه  خヱانیگヘت م نی...کゅمدヱنュینم-

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 ...گهیتヰران د نیゅیخゆ از اصゅヰヘن ب-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 ...ゅدیخヱدش نخヱاد ب دی...شュゅゅ؟یب نیبゅ کゅم یバنی-

 نشستヱ ュ ادامه دادュ... کنゅرش

 اتヱبヱس... ゅی ریبگ نیمゅش هی..اگه نه که خヱدت ゅرهیتヰران تヱرヱ هュ ب ゅدیاگه م نیخゆ بヰش بگヱ...بب-

ヱدش شد... سرشヱر خゅل کヱمشغ ヱ ن دادヱتک 

 رヱ صدا کردュ... یヱ دل ییکردヱ ュ دا یپヤ ヤممヱیف

 گヘت شستیمゅ ماヱمد ヱ همヱن طヱر که کنゅر  ییدا

 ...کゅر مュヰ داشتش...زنهیحرف م ゅریداره بゅ سゅت یدل-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュزد ュنه اヱبه گ 

 مرده؟.. یک یバنی-

 ヱ بゅ حرص گヘت دیشヱنه اュ کヱب به

 ...رهیبم یکی یتヱ هュ فقط آمゅده ا-

 ヱ گヘتュ دュیاュ رヱ بゅ صヱرت جمع شده مゅل شヱنه



 که...دست خره... ستیمرده شヱر دستتヱ ببرن...دست انسゅن ن یا-

 شヱنه هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یچپ نگュゅ کرد که بゅ حق به جゅنب چپ

 ...نگゅ داررره؟...ヰヰهیچ-

 داد ヱ گヘت هیتک یبゅز کرد ヱ به پشت ششヱین

 خر صゅヘ داره... دنید-

ュنیع من ュتヘگ ヱ ュرفت ヱدشヱحرکت خ 

 به دستゅت نگゅه کن...خرヱ تヱشヱن حس کن...-

 بヤند شد... یدل غیج یبگه که صدا یزیچ خヱاست

 ...ュیشد رهیخ کردیرقص داغヱن رヱ ヱسط اتベゅ م هیکه  یسمت اتヱ ベゅ بゅ ترس ヱ تバجゆ به دل ュیرفت ヱرتمهی ییتゅ سه

ヱشゅم هیشب دست ゆعق ヱ ヱヤمثه دستش ج ュه ヱگردنش ヱ دヱر کرده بゅدادیحرکت م... 

ヱشゅهゅه پ ュم یه ゅف م کردیتゅص ヱکردی... 

ゅقش ب دنید بヱذ ゅهゅتشد... شتریمヘگ ヱ مدヱن اヱه به سمتمヤصゅباف 

 ششششد!!!. یچ نی...اگه بدヱنیヱاااا-

 گヘتュ یゅلیخیدادヱ ュ بゅ ب هیتک ヱاریبه د نهیبه س دست

 ...؟یخヱاستگゅر ゅدیب خヱادیگヘت م ゅریسゅت-

 ...سیشد اندازه تヱپ تن چشゅش

 که گヘتュ کردیداشت نگュゅ م یهمヱنطヱر

 چته...-

ゅت بヘشک گ 

 ...؟یتヱ بヰش گヘت-

ゅپه... یچشヱن تヱشد قد هم ュمن 

ヱمゅب دستヱک ュرتヱیبه صュد ュتヘگ ヱ 

 !!!!..یگگگی...درパヱ مゅد؟یب خヱادینゅمヱسゅ گヘت م-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 خヱنمヱن... ゅنیتヰران که بゅ خゅنヱاده اش ب ュیاان گヘت بر نینヰه..هم-

ابراز  ュیسمتش ヱ شرヱع کرد ュیدیヱ پر ュیدیکش غیج هی(...نیヱ مゅه یی)من ヱ دا مヱنییهر سه تゅ یطヱر نゅگゅヰن به
 کردن... یخヱشحゅل

خヱدش  ュیاヱرد ریکمه رヱ هュ که گ ュیتخته ヱ ن هی ゅریسゅت نیشヱهر هم یقحط نی...تヱ ا؟یヰヘمیشヱهررره...م داداش
ヤااااااهیکヱ...卮 
کدヱممヱن حヱاسゅمヱن به آشپزخヱنه  چیک ه ュیکه امتحゅن داشت یی...از اヱنجュゅیتゅ نゅهゅر بخヱر ュیاز ذベヱ کردنمヱن رفت بバد

 ...زدینبヱد...تヱش مگس پر نم



 ...ュیتゅ بسته نヱدل داشت 0 فقط

ヱمヱابر ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 مヱنده؟... یچ گهید-

 گヘت کردینگゅه م خچゅلヱیهمヱن که  یدل

-...ュنهیامヱل دلمه ا دヘヤیفヱنه هヱد ゅتヱدارجی...د ュبه هゅشヱی...اعع نュ ط نیاز اヱیقゅ... 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

-ヱبه...از تヱزیفر یخ  ュرد کن ب نهیس هیه パدیمرゅ... 

 ヱا بره.. خشیتュ  ゅیمرパ در اヱرد ヱ گذاشت نهیس هی

 رヱ خرد کرد.... یفヘヤل دلمه ا نیمゅه

 بکرد... شیر شیر جヱیهュ هヱ ییدا

ュبپزه... من ュگذاشت ヱرゅدل هヱن ゅتヱد 

 سرخشヱن کرد... مヱیヱ رヱ ゆ آبゅ ヤزیمرパ هゅ رヱ خرد کرد ヱ بゅ پ یدل

ゆゅچ بشق ヱرゅیدیهュ طゅد از قバب ヱع کرد یヱاد...شرヱم ュゅیکردن تمュ ...ردنヱبه خ 

 ...ュیشد ュヤیف دنیヱ بゅ ذヱ ベヱ شベヱ من...مشغヱل د ュینشست ヱنیتヱヤز یاز نゅهゅر جヱヤ بバد

 ...شدیذベヱ مرگ م دنیرسیفردا....تゅ دختره ヱ پسره به هュ م یکه انقدر ذベヱ داشت ヱاسه  یدل

 رفتヱ ュ گヘتュ رヱنیغرゆヱ بヱد که از اتベゅ ب یکゅینزد

 ..دیخヱنه...بشتゅب یاهゅل یا-

 مبل بヤند شد ヱ گヘت یاز رヱ ییدا

 گゅااج منتشر کرد...-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ...دیخر ュیبر ュیخヱایم-

 اヱمد ヱ گヘت رヱنیبدヱ بدヱ از اتベゅ ب نیمゅه

-ゅیسه پュداداچ... ت 

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 ...ュیچゅکر-

 ...یهュ مヱافقتشヱ اعاュ کرد ヱ امゅ دل ییدا

 ...匣کヱش؟

ゅنه چرخ بヱر خヱد ュیچشュن د ゅفتمشیامゅ... 

 دنبゅلش گشتن امゅ نبヱد... نュیヱ مゅه ییدا

ゅپر یجسم دنید ب ュゅهヱلن ابرゅشه سヱسقف... دیپشت پرده گ ヱر 



ュヱره خنده دار دل کشینزد ارヰچ ゅکه ب ュر زدゅکن ヱپرده ر ヱ ュیشد ...ュشد ヱبرヱر 

ュنستヱصدا نت ゅب ヱ ュکنترل کن ヱدمヱند دایشد یخヤز یب ュخنده... ریزد 

 حゅلتشヱ عヱض نکرد... یکرد ヱل یاخم

 خنده... ریزدن ز یدل تیヱضバ دنیاヱمدن ヱ بゅ د کینزد نュیヱ مゅه ییدا

ヱرزانゅヰچ ヱر ヱشゅدست ヱ دヱد... ینشسته بヱنده بヱچسب ュبه ه ヱرشゅاش ヱ انگشت شصت ヱ دヱش گذاشته بゅپ 

ヱشゅهヱخنده دار ختهیر م ヱ کゅلت ترسنゅح ヱ رشヱد دヱد... دایپ یبヱکرده ب 

 دستゅشヱ برد بゅا ヱ شرヱع کرد تکヱن دادنش تヱ هヱا... کدفバهی

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ؟یゅی...مدیخر ュیبر ュیخヱایجゅن بゅبゅ...م یدل-

ヱن سرشバلت به مゅن حヱهم ゅر ش یبヱره کرد که دゅاش ヱ ن دادヱینه تکュ... 

 ...ュیتゅ لبゅس بپヱش ュیヱ به سمت اتゅقゅمヱن رفت ュیعقゆ رفت ヱاشی ヱاشی

 داد بュヰ... دشヱیخر ستیヱارد اتベゅ شد ヱ ل قهیهュ بバد چند دق یدل

 ...ュ匕یکن یکردنمヱن زخم دیرヱ بゅ خر ゅیヤیتゅ خ ュیヱ رفت ュیشد ュیگヱگヱل نیبゅهゅش سヱار مゅش یبゅ یاز بゅ بバد

ュاد درست م داشتゅنه سヱآشپزخ ヱیتュیکه صدا کرد  ュز کردゅب ヱ در ヱ سمت در ュنه رفتヱکرگヱلت پゅمد...به حヱزنگ ا
 رヱ به رヱ شدュ...انقد پゅف شده بヱد عشقュ که نگゅ ヱریکه بゅ سゅت

ゅشین ب ュتヘز گゅب 

-ュعشقم ュسااام 

 ヱ گヘت ヱاریبゅ عجヤه چسبヱندتュ به د یヤیخ ゅریسゅت یヱل

 ュی+جمع کن بر

 کجゅ؟؟؟؟-

 گュیهゅتヱ م ヤهی+جمع کن تヱ ヱس

 گهیヱ بگヱ دلヱس نش ゅریسゅت-

 ュیچند رヱز بゅهュ بゅش خヱاュیبゅبゅ م ی+ا

 تヰران؟ ュیبر سیヱ دستمヱ رヱ دهنュ گذاشتヱ ュ گヘتュ مگه قرار ن دュیبヤند کش نیه هی

 ヱ برد تヱ اتベゅ دیヱارد خヱنه شد ヱ دستمヱ کش یヱ مجヤس کیش یヤیخ یسゅت که

ュست عشقゅکت کجゅس+ 

 تヱ کمد-

ュمببند ヱکتゅبرات س ュدヱخ+ 

 یاヱک یهゅاا...اヱک-

 کمد تヱعه؟ نی+ا

 اヱمュ اره...-



 ی+اヱک

 飭匣کمد دخترヱنست هیاヱن  دュیتゅمل فヰم یاز اندک بバد

 تヱرヱخدا بゅزش نکن.... ゅاارینヰヰヰه سゅت یییヱااا-

 کゅر از کゅر گذشته بヱد... یヱل

 ....رヱنیزد ب ュیداشت یلبゅس نゅمヱس یهر چ نهیرヱز بد نب چشمتヱن

 لبشヱ به دندヱن گرفت... یسゅت

ヱ ش کش یدستゅهヱم ヱدیت.. 

ヱ ن ゅدش بバکرد شیب ュゅز نگゅب 

 ادゆ ... یکヱفヘتتت ب-

...ゆضشه خヱ چه+ 

 ...کنュیخヱدュ جمع م رヱنیحゅا عゆ نداره برヱ ب-

 ...کنュی+نه خヱدュ جمع م

 匣یسゅت-
...ュنヱج+ 

 ...رヱنیگمشヱ ب-

 +بゅشه عشقュ حرص نخヱر...

ヱکش لپم ュدیمحک ヱر ュر... یکه زدゅکن ュتش کردヱش ヱ دستش 

 خاصه

ゅس مヱهیヤ جمع کرد ヱنヱمゅیهュ یکه برュ ...دゅآب ゅکجゅن 

 دヱ رヱز... ヱاسه

 خヱنه.. دنیبچه هゅ رس نیح نیهم در

ヱ د ゅدنیب ヱ ندヱا مヱ نヱدهنش ュدست ヱک تゅس 

 گヘتュ بヰشヱن

 勦نゅکجゅ آبゅد... ュیبر ュیخヱایم-
ヱت نیسヘگ 

 ゅ飭匣یبゅ چゅヰرتゅ بچه برگشت نュیبب ی+نر

-ヱس ヱヱه شヘننننیخ... 

 ...匆ادゆ گمشヱ برヱ دنبゅل شヱهرت...منتظرته ی+ب

 ...匯یییاヱک-

 شدゅ ュریسゅت نیکردヱ ュ سヱار مゅش یخدافظ بゅهゅشヱن



 ...ュ؟یبر ュیخヱایخゆ حゅا کجゅ م-

 ...ュ؟یشュゅ بخヱر هی ュی+اヱل بر

 اュヱヱ بゅشه...-

 ...؟یخヱریم ی+چ

 فافل..-

...ュشه عشقゅب+ 

 زدヱ ュ سرمヱ برگردヱنュ... یلبخند

 داشت... یکヤمه عشقュ حس ヱ حゅل خヱب دنیشن

 خゅرج شヰر... بゅیکه تقر یبه فافュ ヤیرفت

 شدゅ ...ュدهیپ نیمゅش از

 سرد بヱد... ییヤیخ هヱا

 ヱ خشک... سرد

 ...ヤرزヱندیکه تゅ استخヱنゅتヱ هュ م یجヱر

 ...ュیرفت یدستشヱ دヱر شヱنュ حヤقه کرد ヱ منヱ به خヱدش چسبヱند ヱ طرف فافゅ ヤریسゅت

ゅتヱع کرد دیفافل خر دヱشر ヱیュ ...ردنヱبه خ 

ゅل بヱز نیاゅپر یگ ュزゅاز سه ف ベبر ュدیکه زد... 

ゅنیه بゅج ュتヘگ 

 چقدر خヱشمززست... ییヱاا-

 ...ی+اره لバنت

 ؟؟یاز فافل دヱست دار شتریمنヱ ب ییییاヱک-

 ...ゅلیخی+غヤط کردュ عشقュ ب

ヤیدیخند یکュ شゅبه طرف م ヱیرفت نیュ... 

 ...ヱمدیخヱابュ م یヤیخ

ヱشد... کهیت یصندل یبه پشت سرم ュگر ュゅچشم ヱ ュداد 

######## 

 (ゅ卅ری)سゅت
 غرベ خヱابش کردヱ ュ ارュヱ صداش کردゅ ュفهیبه ق ینگゅه

 ...ュیدیشヱ عشقュ رس داریب ی+دل

ヱشゅهヱکش ابر ュه ヱت دیتヘحرص گ ゅب ヱ 

 هゅاا...-



...ヱشゅپ+ 

-...ュابヱشه بذار بخゅب 

ュگرفت... خند 

ヱش سرمゅاز م ヱ ュن دادヱدهیپ نیتکゅ ...ュشد 

 مجبヱر شدュ بغヤش کنمヱ ببرمش تヱ خヱنه... گهید

 خヱنه شدヱ ュ به سمت مبل سه نヘره رفتヱ  ュارد

ヱر  ヱ شヱر ュانداخت ヱپشنمゅک ヱ مبل گذاشتمش 

ュم رفتヱش ゅنهیت ...ュشن کنヱر ヱر 

 سرد بヱد... یヤیخ خヱنه

 ربع کヤنجゅر بゅاخره رヱشن شد... هیاز  بバد

 ..کدفバهیجュゅ بヤند شدュ که  از

 رュ از دヱ طرف حس کردュ...رヱ کم یدست یگرم

ュن ه برگشتヱیحرف چیبد ゅیبه چشم ゅپ ヱسرم ヱ ュکرد ヱش فرゅهヱم ヱت ヱدستم ヱ ュه کردゅع ب نییبراقش نگヱشر ヱه بردم
 ...کردیم ュیهمراه یحرف چیکردュ اヱنュ بدヱن ه دنشیبヱس

ヱ ュヰ بغヤش کردュ...خヱدشヱ محکュ ب دュی...دراز کشュیبヱد نشست نهیکه کنゅر شヱم یヱ کنゅر مبュ ヤیدヱ تゅمヱن نヘس کュ اヱرد هر
 چسبヱند ヱ چشمゅشヱ بست...

 به نヱازش مヱهゅش کردュ شرヱع

 ؟؟یچندتゅ بچه دヱست دار یسゅت-

 +چゅヰرتゅاا دヱ تゅ دختر دヱتゅ پسر

ヱسرش ゅچش ゅب ヱ ردヱا اゅت یبヘد شده گゅگش 

 چه خبر یヱاا-

ュヱس ارヱب ヱیلبشュد ュتヘگ ヱ 

 عشقュ هی+مگه چ

 勦....زュیعز یچیه-
 گه؟ید یتヰران ヱاسه خヱاستگゅر ュیقرار شد فردا قراره بر ی+راست

 تヰران... ュیریاره فردا م-

 گذشت که گヘتュ قهی...چند دقヱمدیبه حرف ن یکس گهیヱ د ュیشد سゅکت

 ュف هی+برゅ؟ یکュدرست کن 

 نداد... یجヱاب

ヱسرم ゅنییپ ...ュهش کردゅنگ ヱ ュبرد 

 ؟؟ی..هヱ؟ی+دل



 ؟؟یدی+عه دلュ؟...خヱاب

 ...یییزنیهست...اخ چرا مشت م نュیبغヤش کنュ...اヱه چه سنگ دیسره خヱابه بゅز بゅ هیکه  نュی+ا

 حقته...-

ヱس سرشヱیبュن ه دヱبد ヱق یحرف چیゅب یبردمش به اتヱرکت چゅیکه پ  ヱ دヱر  هیبゅت هیپنجره کن ヱره که رヘن ヱیختتخت د 
 کرュ داشت ヱ رヱ تخت گذاشتمش...

 عشقュ ری+شゆ بخ

 نرヱ یسゅت-

 کゅرا نیزشته ا...یبخヱاゆ دل ری+بگ

 ュیکن کゅریچ ュیخヱایخヱاهش...مگه م-

ゅب ゅیخنده به چش ュتヘگ ヱ ュه کردゅمش نگヱヤمظ 

 +بゅشه...

ゅب ゅد زیر یچشヰت ヱ کرد ュهゅت زیام دیشده نگヘگ 

-ヱیه ヱریهヱنطヱر دی...نخند اヱمنظ...ゆاヱبخ ュرゅکن ュتヘیا گهی...فقط گ ...ュنداشت 

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュا گرفتゅب 

 ュک+مگه چه کردヱدت... یاخه...اヱل خヱبه ق 

 بゅلش فرヱ کرد... یヱ سرشヱ تヱ دیخند

ヱسمゅتخت... لب ヱت ュرفت ヱ ュض کردヱع 

 پشت بغヤش کردヱ ュ سرمヱ تヱ مヱهゅش فرヱ کردュ... از

ヱدستش ヱکه ز یر ュکش ریدست ゅب ヱ د گذاشتヱدنیسرش ب ゅت یفرض یخط هヘگ 

 بヱد... یجヱر هی...عゅشق شدن من ヱ تヱ گمゅیم-

ヱس سرشヱیبュد ュتヘگ ヱ 

 بヱد... ی+چجヱر

 ...نکنه آرامش قبل ازゅریسゅت ترسュیزヱد گذشت...م یヤیمゅل من ヱ تヱ خ ی...ヱلهیヱ سخت یاخه همه عゅشق شدنゅ بゅ بدبخت-
 طヱفゅن بゅشه..

 کردヱ ュ دستゅمヱ دヱر بدنش محکュ تر کردヱ ュ گヘتュ یاخم

پسر  هیه فکر کن ک نیبه ا زایچ نینده...عヱض ا...بد به دلت راه ヱفتهینم یاتゅヘق چی...هゅیحرفゅ بزن نیاز ا نュینب گهی+د
 ...تیخヱاستگゅر ゅدیپس فردا داره م گریپゅف ヱ ج

 گヘت یآرヱم یヱ بゅ صدا دیخند زیر

-...ヱبچه پر 

 ...دیسمتュ چرخ به

ヱس گردنشヱیبュد ュتヘگ ヱ 



 بچه پرヱ عゅشقته... نی+ا

 چسبヱندヱ ュ گヘتュ نュیヱ سرشヱ به س دュیکه سرخ شد خند صヱرتش

 ...یاュ نکرد ヱヱنهیبخヱاゆ بچه تゅ د ری+بگ

ヱشゅت دستヘگ ヱ انداخت ュر گردنヱد 

 من... ヱヱنهید یآقゅ ریشゆ بخ-

 کردヱ ュ گヘتュ نگゅهش

 کننده من... ヱヱنهیخゅنュヱ د ری+شゆ بخ

ヱ(نی)س 

ュبرم داشت ヱکمゅیسュت ییکه دا داشتヘگ ヱ شد ベゅارد اتヱ هヤعج ゅب 

-ヱヱヱヱخرسنیییس ゆراヱی هی...ج ...ヱمن ک 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ..کゅر؟یچ یخヱایاヱنヱ م قゅیاان دق-

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت پヱکر

 匣؟یفضヱل-
ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュاسش رفتヱ 

 کن... داشیبچه پرヱ...اصن به من چه...برヱ خヱدت پ-

ヱام سرشゅن ゅب ヱ ا گرفتゅت یدیبヘگ 

-...ュندヤه بゅنرسد م ュدست ヱهرگز به ت 

ゅییدمپヱم ヱبد ヱبزنمش که بد ュردヱنیاز در رفت ب در اヱبست... ر ュمحک ヱدر ヱ 

 لゆ فحشش دادヱ ュ از جュゅ بヤند شدュ... ریز

 ヱ آقゅشヱن از اヱن نゅکجゅآبゅد برگشتن شゅد ヱ خرュ چست ヱ چゅبک... یصبح دل امرヱز

ゅکه ر م ュدهیند لیه�  
 بدبختヱ... مشیپヱکヱند

ュن دار اانヱزتゅاج ゅیبュ یکنیحرکت مュ یبرュ ..رانヰت 

 ...ュینヘر ۱تヱゅヘت که  نیبゅ ا ゅنیدفバه قبل پسرا هュ بゅهゅمヱن م مثل

 ...ゅنیبバد از جヤسشヱن م نیヱ کゅم نیمゅه

ゅب ュتヘند گヤب ヱ ュل رفتゅبه سمت ه ュکゅس 

 شد.. ری...دهیتن لشゅتヱنヱ د نیجمع کن-

 گذاشت ヱ گヘت نتیکゅب یدستش بヱد رヱ رヱ یکه تヱ یاヱمد ヱ سبد رヱنیاز آشپزخヱنه ب یدل

- ュرゅمه...من کヱتم 



 اヱمد ヱ گヘت رヱنیهュ از اتベゅ ب ییدا

 مゅل منュ تمヱمه...-

ヱش سرمヘکゅبه سمت ج ヱ ュن دادヱیتک ...ュرفت 

ヱمゅشヘزدند ک ゅحرکت کردند یبه پ ヱرند یヱنسゅیبه سمت آس.. 

ヱرک یتゅشد نگیپ ヱبر ヱنگ دار رヘسه ت ゅیبュ ن رفتヱیکه به سمتشュ... 

 جゅ داد... نیشمゅ یگرفت ヱ تヤ ヱمヱیجنتヤمنゅنه ヱسゅ یヤیخ ゅریسゅم

 ...ュیتذکر دادن ヱ ال ヱ بل ヱ حرکت کرد سゅدیبゅزヱ ュا ゅریاز تمュヱ شدن کゅر هゅ...سゅم بバد

 بردن اصゅヰヘن... نیヱ مゅه نیکゅم گرヱیヱ ج ュیمن رفت یدفバه بゅ بچه  نیا

ゅنヱسه برسن... اヤبه ج ゅدن تゅد راه افتヱصبح ز 

ヱص یتゅخ ベゅヘدین یراه اتゅفتゅ رانندگ ュدヱخ ヱراه ر ュゅتم ヱدل ی ヱ ュند یکردヱکپ ヱیرュ شهゅاسه فردا خسته نبヱ ゅت��... 

ゅپسرا جدا م ییج ゅن بヱینگه داشت شدیکه راهمュ از همد ヱیکرد یخدافظ گهیュ... 

اسکل خヱش  ی...بゅشد که جمュバیحضヱر به هュ برسゅن یخゅستگゅر یکه هممヱن تュ ヱیبگذاشت نیرヱ هュ بر ا قرار
 ...匆بگذرانند

 ...ییدا شیبゅزュ بره پ نیکردヱ ュ قرار شد مゅه ゅدهیرヱ دュ خヱنه هゅشヱن پ دخترا

 ارュヱ از پヤه هゅ بゅا رفتュ... یヤیخヱنه شدヱ ュ خ ヱارد

 بヱدن.. دهیخヱنه نヰヘم یヱارد شده بヱدヱ ュ تヱ یپشت نگیپゅرک از

 سゅعت نگゅه کردュ... به

ゅبゅمدهین بヱ لヱ دヱر یبヱنیس ゅشه... دیبゅنه بヱخ 

ヱدر ...ュنه شدヱارد خヱ ヱ ュز کردゅب 

ゅب ゅل یگرمゅحゅت بヱنه رخヱیخ ヱپ یت ュیکه ج دیچیبدنュمد... گرヱل اゅح 

ゅمرگ یچزاغ ベヱنه حس ذヱشن خヱم یر ュヰدادیب... 

ゅصدا ب ヱ یسر ヱم یتヰنه فヱیآشپزخュست... دゅنجヱن اゅمゅم 

ヱکمゅرچ سヱゅپ ヱ ュرچ نیبغل کردヱゅنیپ ...ュا رفتゅب ゅه هヤار پ 

 نگゅه کردュ... نیبه در اتベゅ سヱر دュیپヤه هゅ که رس یبゅا به

 خヱنه اس... دュیدر مュヱヤバ بヱد فヰم ریچراパ رヱشن اتゅقش که از ز از

 سمت در اتゅقュ رفتヱ ュ ارュヱ بゅزش کردュ... به

تゅ ته بゅز بヱد داشت ヱ  ششیخر که ن هیکه رヱش عکس  یلبゅس راحت هیشدヱ ュ تند تند لبゅسゅمヱ عヱض کردヱ  ヱ ュاردش
 ...رヱنیبستヱ ュ ارュヱ رفتュ ب یتنュ کردヱ ュ مヱهゅمヱ خرگヱش نداختیم ییدا ゅدیمنゆ  ヱیعج

 در بردュ تヱ ヱ فضゅ رヱ رصد کردュ... هیرفتヱ ュ سرمヱ از ا نییپヤه هゅ پゅ از

ヱنمゅمゅیکه د مュب دヤق ュゅیچش ...ュشد ュل کن نقشه اヱ ヱ شد 

 سمتش... دュیزدヱ ュ پر یاز خヱشحゅل یغیج



 نگゅه کرد... دュیدヱیبه سمتش مبسته شده  یکرده برگشت سمتヱ ュ بゅ ترس به من که بゅ دهن بゅز ヱ مヱهゅ دیکヤ مゅمゅن

 ヱ داد گヘتュ غیبغヤش کردヱ ュ بゅ ج عیسر

 ژヱنュ... ی...عرررر...چقد قدت آゆ رفته مゅمینبヱده بヱد یخヱدمممュ...کجゅ بヱد یعرررر...ساュ ننه -

 بヤند گヘت یبه خヱدش اヱمد ヱ بゅ صدا مゅمゅن

 ヱلュ کن... نیسヱヱヱヱ ی...آیخヘه اュ کرد ヱヱنهیヱلュ کن دختره د-

ュヱن ار ゅب ヱ ュلش کردヱشی ...ュهش کردゅز نگゅب 

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت ュبرا 

 ببند... شتヱی...نヱヱنهیخجゅلت بکش...دختره د-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شتریب شمヱین

 کゅرات تنگ شده بヱد... نیا یدلュ برا-

 شد ヱ محکュ بغュヤ کرد... یچشゅش اشک ヱヰی

ヱمゅدست  ュندヱنه اش چسبヱبه ش ヱرتمヱص ヱ ュر کمرش انداختヱکشد ヱب ヱدمشی... 

 ...ュیاز هュ جدا شد نیسヱر یگذشت که بゅ صدا یکم

 ...یاヱمد یاعع...تヱ ک-

 بゅز گヘتュ شیسمتش برگشتヱ ュ بゅ ن به

 ..ヱیヱهゅسیآن-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

-ヤع ヱیュک ک...ュمد یساヱض کرد یاヱع ュه ヱتゅسゅیکه لب... 

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 کنممュ... زتヱنیاヱمدュ سヱپرا یヱاشکی-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

-ヤیخ ...ヱت 

 گヘتュ طنتیشدヱ ュ بゅ ش زヱنیسمتش رفتヱ ュ از گردنش اヱ به

 ...گهیخヱاهر شゅدヱمゅدュ د-

ュヱب ارヱک ュنه اヱت دیبه گヘگ ヱ 

-..ュتゅپヱلت بکش..من اゅبچه خج ヱبر 

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-ゅپヱه...اヤヤバد... یبゅمヱد 

 گヘت یبゅ ذベヱ زدگ مゅمゅن

 ...نュیبب تヱنヱیرヱز عرヱس شهیم یバنی-



 زد ヱ گヘت یچشمک نیسヱر

 ...勠نیبب مヱنヱیتゅ عرヱس یخゅستگゅر ュیبر-

 نچ کردヱ ュ گヘتュ نچ

 از خجゅلت... ختنیریعرベ م تریل شیش یخゅستگゅر ュیبر گヘتنی...مュیقد یپسرュ پسرا-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 شدن؟یرنگ لبヱ م دیبヱ ゅمدیヱاقゅバ؟...اヱن دخترا نبヱدن که اسュ خゅستگゅر م-

 در اヱردヱ ュ گヘتュ ییادا

 ...بゅاخره خجゅلت بکش زشته...یحゅا هرچ-

ゅبゅبヱن رفت... ییبرゅمゅبه سمت م ヱ کرد ュرゅنث 

ゅب ゅزیر یچش ...ュهش کردゅشده نگ 

ヱشゅلحن خر کننده ا دست ゅب ヱ ن انداختゅمゅر کمر مヱت یدヘگ 

 مゅاامゅاان...-

ュرتヱجمع شد... ص 

 جヱن مゅمゅن-

ュرتヱله شد... شتریب صゅمچ 

 ...یخゅستگゅر ュیریم یک-

ヱدستم ヱヤیج ...ュگرفت ュدهن簒 
 هゅرヱ انجュゅ بدュ.. یتゅ همゅهنگ گュیمゅمゅن فدات بشه..امشゆ به بゅبゅت م ュیریم-

ゅغیج ب ュتヘگ 

 شمゅهゅ...حゅلュ به هュ خヱرد... گهید نی...بس کنیییا-

ヱرتمヱادا ص ヱ ュر یجمع کردヱیسヱن ...ュردヱدر ا 

 卷یییییی...اااییخゅستگゅااار ュیریم یمゅمゅاااان...ک-
 بゅا رفته نگゅهشヱن کردュ... یخنده که بゅ ابرヱ ریヱ مゅمゅن زدن ز نیسヱر

 خنده هゅش گヘت نیب نیسヱر

 بヱد... ی...عゅلدュی...ترکیヱا-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ..匕من حرف ندارュ دヱنュیم-
 هゅشヱنヱ جمع کردن ヱ مゅمゅن بゅ ته خنده گヘت خنده

- ヱیبرュش کゅرژ بゅاسه فردا شヱ میاستراحت کن ュゅمد شヱت که اゅبゅری...بヱیخュ... 

ヱا... سرمゅب ュرفت ヱ ュن دادヱتک 



ヱدمヱخ ヱرد.. یرヱزنگ خ ュنヘヤقع تヱن مヱکه هم ュانداخت ュتخت 

ゅیج یصدا بゅم دادیکه م ییغヰیفュهیدل د... 

 رヱ گذاشتュ کنゅر گヱشヱ ュ گヘتュ یگヱش

-..ヱヤاله ب 

 بヱヤ اله...-

-...ュاا ヱヤس 

-...ュسا ヱال 

ュریز زد ュتヘخنده گ ゅد...بヱخنده اش گرفته ب ュدشヱخنده...خ 

 عرヱヱヱヱس... یچطヱر-

 ...دیپヱک یصدا

-ヱヱヱیی ヱاز استرس منیس ュیمی...دارュی...نمرュنヱدل یچ د...ュشヱریبپゅ ار مشک گهیمヱヤن کت شヱیا  ュنゅمゅم...ュشヱبپ ヱر
 اヱن کرمه... گهیم

 ابرュヱ رヱ خゅرヱندヱ ュ گヘتュ گヱشه

 ...؟یآمゅده بش یخヱای...از اان میدیسゅعتュ نشده رس کیهنヱز -

ゅت بヘحرص گ 

 ...رュیمیدارュ از استرس م یヰヘمیم-

ゅم بヰیلحنش فュیخ دヤبش چ یゅنیهم ی...براهیمرغ زیاعص ュتヘگ 

 ...دهیرヱ بپヱش...قدت رヱ هュ خゆヱ نشヱن م ی...همヱن مشکدュی...فヰمیاヱヱک-

 ...؟یپヱشیم یتヱ چ-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 بゅبュゅ... ژامهیپ-

 زد ヱ گヘت یغیج

-ヱان نیسヱت...اگه رヱازده تن اکسヱن دヱن اゅز یبه جゅریدر ب یبゅدت م یヱنیخヱید... 

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

-ゅبゅکه...ننه ب ュردヱمغز خر نخ ゅبゅم یبゅیسュرゅ ...ゅهستن 

 شدュ؟...آره شدゅ ...ュریسゅم ریحد درگ نیشدュ...در ا ینطヱریطヱر...چرا ا نیهュ هم یخヘه شدュ...دل ヱヰی

 گヘت یبゅ لحن نگران یتゅ دل ヱمدیصداهゅمヱن در ن یا قهیدق چند

-ヱن؟یس.. 

 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

 ...خدافظ...نمتیبیفردا م-

 ...دュیتختュ دراز کش یرヱ قطع کردヱ ュ رヱ تヘヤن



ヱمゅبرد... چش ュابヱخ ゅت ュجره داشتゅمش ュدヱخ ゅانقدر ب ヱ ュبست 

دش گذاشت ヱ خヱ یمنヱ دュ خヱنه دل نیヱابュ برد...سヱرهュ که خ شゆیچヱن رفته بヱد ヱ د نュیهュ نتヱنستュ بゅبゅ رヱ بب صبح
 رفت سر کゅرش...

 زنگ گذاشتュ... یشヱنه اュ انداختヱ ュ دستمヱ رヱ یرヘ ヱمヱیک

 در بゅز شد... یحرف چیه بدヱن

 ...ی. مゅمゅنشヱن رفتュ تヱ اتベゅ دلゅریبゅ دل یخヱنه شدヱ ュ بバد از ساヱ ュ احヱال پرس ヱارد

ヱه م یرゅش نگゅشヘدقت به ک ゅب ヱ دヱکردیتخت نشسته ب... 

 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

 ...گهیرヱ بپヱش د یانقدر نگゅه کردن داره اخه...همヱن مشک-

ヱت سرشヘگ ヱ اゅرد بヱا 

 ...پヱشュینظرュ عヱض شد...اヱن کرمه رヱ م-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ...یهر کدヱمヱ خヱدت دヱست دار-

 شد ヱ گヘت رهیبه کヘشゅ خ دヱبゅره

 رヱ بپヱشュ؟.. ییاヱن کヘش طا-

 انداختュ...خゆヱ بヱد... ینگゅه

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 عره...همヱنヱ بپヱش..خヱشگヤه...-

 جゅش بヤند شد ヱ گヘت از

 ..یکشیحمュヱ...اヱمدュ مヱهゅمヱ سشヱار م رュیدارュ م-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ..رヱنیب ゅی...زヱد بゅنیهュ م ییヱ دا نیاان مゅه-

ヱسرش ...ュヱحم ヱرفت ت ヱ ن دادヱتک 

ゅیرفتش..پر تュنیب دヱدل ر ベゅبه سمت ات ゆゅشت ゅب ヱریゅ ...ュرفت 

ヱپر در ヱ ュز کردゅب ュیمحکュد ...ベゅات ヱت 

 سکته نゅقصヱ رد کرد... هی بدبخت

 رفتュ سمت تختش ヱ نشستュ...خヱدشュ کنゅرュ نشست ヱ گヘت یتند

 ...ختュینقشه ر-

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 هست نقشه؟.. یبه عقヤت...خゆ چ نیآفررر-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 



 ...ゅنیب نュیヱ مゅه ゅنゅیبزار دا-

 زنگ بヤند شد... یمヱقع صدا همヱن

ュب محکヱنه اش کヱیبه شュد ュتヘگ ヱ 

 ...رヱنیب ゅدیم نゅیبゅا اان دل ゅرشヱنیبدヱ ب-

 حمヤه کرد سمت در اتヱ ...ベゅزپヤنگی مثه

ヱمゅب دستヱک ュیبه هュثت  دゅخب ゅب ヱュتヘگ 

-..ゆد امشششヱچه ش匆 
ゅته م بヘشک ゅگل ن ヱن ヱمدن دヱیگرد راه انداخت زیاュ چ ヱنヱنقشم ヱیدیュ... 

 اヱمد تヱ... یآخراش بヱد که در بゅز شد ヱ دل گهید

 ヱ گヘت  سゅدی...کنゅرヱ ュاュیبحث رヱ عヱض کرد عیسر

 پゅشヱ مヱهゅمヱ درست کن...-

 جュゅ بヤند شدヱ ュ دنبゅلش راه افتゅدュ... از

****** 

ゆヱد غرヱده شده بゅن امヱهمم ヱ دヱیبュاشی گهی...دヱ اشیヱ ゅمدنیم دیبヱ... 

ゅب ゅستヱد ゅاده هヱنゅزه خゅت کردن... کینزد یاجヱدع ュه ヱر ゅنیبچه هバل د یヱاسک ゅن سه تヱا ヱ ゅگهیم... 

 هیداشت تنュ کرده بヱدヱ ュ  ینقره ا ریزنج هی یکه رヱ یمشک قهیجヤ هیヱ  دیمردヱنه سヘ رهنیヱ پ یشヱヤار راسته مشک هی
 مختصر هュ داشتュ... شیآرا

ゅب  ゅنヱمヰمدن مヱل دل یکی یکیاゅجه دنبヱیحرکت کرد یمثه جュ ...نهヱسمت آشپزخ 

 ヱاسش... ュینقشه داشت یکه کヤ ییمヱند ヱ چゅ ی..دلرヱنیب ュیヱ رفت ュیرヱ برداشت ینیریヱ ش ヱهیم

 گذاشتュ... زیم یرヱ رヱ ヱهیبゅ ادゆ ساュ کردヱ ュ م یヤیخ

 چشمش بュヰ افتゅد ヱ لبخند زد... ゅریسゅم

ュا ن منヱیمثه اسکヱشم ...ュهش کردゅنگ ヱ ュز کردゅب 

 ...��اヱنجゅ شستنیم دیپسرا بゅ چゅرهیتヱ آشپزخヱنه...ب ュیهゅرヱ گذاشتن ヱ دヱبゅره برگشت ینیریهュ ش ییヱ دا نیمゅه

 رヱ گرュ کرد... یکردュ که منظヱرمヱ گرفت ヱ سر دل ゅریبه دل یا اشゅره

ゅیچ ヱت ヱرゅیه ヱرفنج ゅینュخت ヱت ヱن از پ یヱشیفنج バبه ر یشده مقدار نییتヱیزردچュخت ...ュهمش زد ュヱار ヱ 

ヱنیچ ینیس یتヱاخر دمش ヱنヱا ヱنی ゅن بゅد جゅمヱکه د ュن گذاشتヱبرش داره... دیفنج 

 جヱヤ اヱمد ヱ بゅ ذベヱ به فنجヱنゅ نگゅه کرد ヱ گヘت یدل

 ببرمش... یبد رنگ بشه...حゅا چطヱر دュیترسیدستت درد نکنه...انقدر استرس دارュ م یヱا-

 کردヱ ュ گヘتュ نگゅهش

 ...به عمق چشュゅ نگゅه کن...یدل-

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت پヱکر



 ...هیخゆ چ-

ヱدستم ヱヤیج ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュدهن 

 ...؟ینیعمق چشゅمヱ بب یتヱنیخゅک عゅلュ...نم-

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅشک نگ 

 ...؟یゅریدر م یمسخره بゅز-

ヱدا سرم ヱ ュن دادヱییتک ...ュصدا کرد ヱر 

ュヱヤا جヱدیゅکرد... س ュهゅنگ ヱ 

 چشュゅ اشゅره کردヱ ュ گヘتュ به

 به عمق چشュゅ نگゅه کن... ییدا-

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅدقت نگ 

-...ゆاالゅچقدر ج...ヱاヱ 

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 جゅن... یدل یدیحゅا فヰم-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱسف تکゅت ゅب 

 ...ュیجゅمバه داد لیتشک ュیمشت اسکヱل دヱر هュ جمع شد هی-

 اشゅرمヱ بゅا اヱردヱ ュ گヘتュ انگشت

 حرف بزنه... ینطヱریعرヱس ا هیببند فکヱ...زشته -

 مゅمゅنش اヱمد یبگه که صدا یزیچ خヱاست

 ...ゅریرヱ ب یچゅ زュیجゅن...عز نゅیدل-

 لنگ بندازن... ششیپ دیبゅ ゅیمیقد ゅینヱک یایرفت که اヱن مヱبゅ یا برهیヱ نیهمچ ヱヰی

ゆس آ ヱ رت دادヱق ヱرفت ب ینیدهنش ヱ ند کردヤب ヱنیرヱر.. 

ゅد رفتنش  مバب ュه ゅر تゅヰیچュک ヱداد یقر از ر ベヱیذュ رفت ヱیュ ヱヤنه که د یجヱلن نداشت... یدیدر آشپزخゅبه س 

ゅبヱیمヱمヤ ن ゅب ヱ ュردヱشیدر ا ュتヘز گゅب 

ゅر انگ نیاز ا دیبヱیف زیصحنه شュヤ کرد... یبردار 

 ...دیرس ゅریبه سゅت یچゅ نیآخر ゆیهゅرヱ پخش کرد ヱ طبق همヱن ترت یچゅ یدل

 رヱ شرヱع کردュ... یبردار ュヤیヱ من ف ュیشد فیخرک دヱبゅره

 انداخت... نییبゅ ادゆ کنゅر مゅمゅنش نشست ヱ سرشヱ پゅ یヤیخ یدل

 ...کردنینگゅه م ゅریبه سゅت یکرده بヱدن ه دایپ یخنده دار زیچه چ دヱنュیهュ که نم ゅکヱیヱ د ゅریسゅم

 بヱد... نییبچュ سゅکت نشسته بヱد ヱ سرش پゅ نیکゅم

 به حرف اヱمد یدل مゅمゅن



-ゅرمヘخدا...از دهن م نییبヱرヱفتهیتヱ... 

 دهنش گرفت.. یآرュヱ فنجヱنشヱ بヤند کرد جヱヤ یヤیخ ゅریبزنュ...سゅت غیج تヱنستュیکه نم فیح

 گヘت ヱمدیکه صداش نم ییته گヱヤ یهゅ غیبゅ ج ییدا

-...ヱヱヱヱر...بدヱヱヱヱبخ 

 کرد ヱ بゅ صヱرت جمع شده شرヱع کرد سرفه کردن.. ریگヱヤش گ یکه خヱرد چشゅش شد قد قゅبヤمه...تヱ یقヤپ نیاヱل

 ...دیヤرزیدستュゅ م ゅدیخنده ز از

 ...دیخندیヱ م گرفتیヱ دستゅشヱ گゅز م نیپヰن شد رヱ زم ゅریدل

 گヘتنیم یヱ ه زدنیبヱدن پشتش م ゅریکه کنゅر سゅت نیヱ کゅم ゅریسゅم

 کرد تヱ گヱヤت؟..داパ بヱد؟... ریچته؟...گ-

 گرفته گヘت یکه جゅ اヱمد صヱرتش سرخ سرخ شده بヱد...کتشヱ صゅف کرد ヱ بゅ صدا حゅلش

 کرد تヱ گュヱヤ.. ریداパ بヱد گ دیببخش-

 رヱ قطع کردヱ ュ به سرعت به سمت راه پヤه حرکت کردュヤ ...ュیف

 تヱش... دュیاヱردュ رヱ بゅز کردヱ ュ پر ریکه گ یاتゅق نیاヱل

ヱز در ュه زدゅه قゅق ヱ ュخنده... ریبست 

ヱم نیزم یر ゆمثه اس ヱ ュدヱیخندینشسته بュد... 

 ...کردیجヱヤ صヱرتヱ ュ رヱانمヱ شゅد م ヱمدیم ゅریسゅت هیاヱل ゅفهیق یه

 تヱ... ختنیر شヱنییبゅز شد ヱ سه تゅ در

ヱع کردن خند درヱشر ュه ゅنヱا ヱ دنیبستن... 

 ...زدیヱ قヰقه م دیکヱبیم ヱاریدستشヱ به د نیمゅه

 ...نییپュ ゅیヱ رفت ュیهゅمヱنヱ درست کرد ゅفهیکه بند اヱمد ق خندمヱن

 ...مヱنیبه جمバشヱن اضゅفه شد ヱاسه نقشه بバد ゅریدل

ゅبヱیمヱمヤ ヱده پ یتゅآم ヱ ュگرفت ュیدستュゅ ریدلゅ ...ュدヱب 

 اヱمد... ゅمشیگذشت که پ یا قهیدق چند

 ...یسمت اتベゅ دل ュیヱ حمヤه کرد ュیاز جゅمヱن بヤند شد یفヱر

 تختش... ریرفت ز ییدا

 رفت تヱ بゅلکن... نیمゅه

ュمن ヱت ュد... یکمد یرفتヱر تختش بゅکه کن 

 بゅز گذاشتュ... مهیزヱر خヱدمヱ جゅ دادヱ ュ درヱ ن به

 ヱارد اتベゅ شدن... ゅریヱ بバدش سゅت یگذشت که در بゅز شد ヱ اヱل دل یا قهیدق چند

ュヱب ارヱک ュنه اヱیبه گュد ュتヘگ ヱ 



 بخヱان بکنن چه کنュ؟.. یخゅک بر سر یخゅک بر سرュ...کゅرا-

ヱمゅچش ヱیر ュتヘگ ヱ ュر دادゅفش ュه 

 بکنن... یکゅر نیگヘته اجゅزه دارن همچ یبه من چه...اصن ک-

ゆآ ...ュن کردヱهشゅنگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

ヱخ ر یتخت نشستن که صدا یرヱند شد... ییدا زیاヤب 

ヱدستم ヱヤز یج ュزد ヱ ュگرفت ュخنده... ریدهن 

 ...飭تخت اخه یخヱدشヱ ヱل کرد رヱ یدل

 بゅ شک گヘت ゅریسゅت

 ..؟یدیتヱ هュ شن-

 که خدارヱشکر متヱجه نشده بヱد گヘت یدل

 ..ヱ؟ینه چ-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت ゅریسゅت

 ...یچیه-

 انداخت ヱ گヘت نییسرشヱ پゅ یدل

-ゅرد چ دیاان بヱ؟یحرف بزن یدر مュ... 

 نگゅه کردュ نشヱنیچشمュ گذاشتヱ ュ از ب یانداخت که دستゅمヱ رヱ یدستشヱ دヱر کمر دل ゅریسゅت

 ...؟یاز من دار یچه انتظゅرات-

 ...شدیم یکمر دل نییبゅا ヱ پゅ یمثه اسکنر ه ゅریدست سゅت یخヱدشヱ لヱس کرد ヱ حرف زدن...ヱل یکم یدل

ュゅهゅد... پヱقهیدق 01درد گرفته ب ...ュدヱجمع کرده ب ヱدمヱد که خヱب 

 ...کردینگゅهشヱن م یا شهیبヱد ヱ از پشت در ش سゅدهیبヰش نداشتن راحت ヱا یدیچヱن اヱنゅ د نیمゅه

 بヱد.. سゅدهیترسنゅک ヱا یヤیخ ییخدا البته

ヱشゅن م دستヱهشゅکر نگヱپ ヱ دヱکردیبه کمرش زده ب... 

ュشゅچشم ヱر تヱطر نゅخ یبه خ ベゅیاتヤف یآب یゅヘد... یشヱشده ب 

 رفت هヱا... یدل غیداد ヱ ج ヱヰیجュゅ تکヱن خヱردュ که  یتヱ یکم

 پゅشヱن .. یخヱردヱ ュ پرت شدュ جヱヤ یヱ درヱ ヱل کردュ که سکندر دュیترس

 رفت هヱا... شヱنییدヱتゅ غیبゅ بヰت نگゅهュ کردن...بバد ج اヱلش

ヱنヱدشヱب خヱدنیک ヱار دا یرヱه ヱ ا... ییتخت که دادヱرفت ه ュه 

 در برゅ ...ュیبヱدュ بخندュ  مヱنده

 گヘت غیهュ بヤند شد ヱ بゅ ج یجュゅ بヤند شدュ که دل از

 ...نیヱヱヱسヱヱ کششششمتیم-



 ...رヱنیب دیتخت پゅشヱ گرفت ヱ خヱدشヱ کش ریاز ز ییحمヤه کنه که دا خヱاست

 سمت من... دیヱ محکュ بゅ پゅ پرت کرد اヱنطرف ヱ پر ییزد ヱ دست دا یغینداشت...ج نヱیانتظゅر ا بدبخت

ゅتヱفرار کردن... د ュع کردヱشر ヱ ュقرض گرفت ゅپ 

 ینشستن...فقط ヱاسュ مュヰ بヱد که دست دل نیینبヱد که پسرا ヱ خゅنヱاده هゅ پゅ ゅدュیرفتヱ ュ اصا  نییپヤه هゅ بゅ سرعت پゅ از
 بュヰ نرسه...

 بヱدュ... یاز طرف دل یヱ امゅده هرگヱنه پرتゅب دュیمبل چرخ دヱر

ゅاست چ تヱا ییبگه دا یزیخゅت یاز بヘداد گ ゅب ゅه هヤپ 

 ...یدلヤヤヤ زュیخヱنتヱ بر خヱاュیکه م سسゅیهمヱن جヱ ゅا-

 ...دュیبه خヱدش...البته منュ ر دیر یヱ دل گヘتیرヱ م نゅیبゅ خشュ ا ییدا

ゅتヱع کرد ییدヱیشرュ دا ヱ ن... ییفرار کردنヱلمゅدنب ュه 

 ...匣چرا کتک خヱردュ دヱنュیانداخت ヱ من نم رمヱنیجゅ گ هیبゅاخره  نکهیا خاصه

ゅسطヱد یヱردن بヱیکتک خュ  یکهヱヰ کت شدゅس ュه ゅت جمع مヱیاز سکュ... 

 دゅیز یヤیکه بゅ خنده خ ゅریمゅمゅن بゅبゅهゅ که بゅ تバجヱ ゆ بヰت ヱ پسرا ヱ دل دنیسمت جمع ヱ بゅ د ュیربゅت برگشت مثل
خゆヱ  یヱ مثل بچه هュ ゅیヱ دستゅمヱنヱ جヘت کرد ュیسゅدیخط ヱا هی یتヱ ییヱ سه تュ ゅیبه خヱدمヱن اヱمد کردنینگゅهمヱت م
 ...ュیسゅدیسゅکت ヱا

 ...ュیتق تق کヘش سرمヱنヱ بゅا گرفت ی...بゅ صداヱمدیدر نم یاز کس صدا

 ...نییپヱゅ ゅردشیبヱد گرفته بヱد ヱ ارュヱ م دهیکه رنگش پر ゅرヱیسゅت نیمゅه

ュنستヱز نت ュبه شدت زد ヱ ュخنده.. ریتحمل کن 

سゅکت بヱد ヱ خゅنヱاده هゅ که بゅ بヰت هنヱز  یヱ فقط دل دنیبچه هゅ شرヱع کردن به خند یکی یکیاز خنده من  بバد
 ...کردنینگゅهمヱن م

ヱدمヱخ ヱییدا یر ュتヘگ ヱ ュانداخت 

 ...飭飭...دمممュیترک یヱا-

 ...نطヱریبヱد بゅ اشゅره دستش گヘت منュ هم یヤنتیخنده سゅ یهュ که رヱ ییدا

 مبل شヱنه هゅشヱ تکヱن داد ヱ بゅ غر غر گヘت یانداخت رゅ ヱرヱیسゅت نیمゅه نکهیاز ا بバد

 ...؟یکردیم کゅریچ یبヱد دهید ی...اگه ヱاقゅバ زامبیدیتヱ...حゅا خヱبه آدュ د ینی...چقدر سنگدュیترک-

 پر از بヰت تヱ افق محヱ بヱد... ゅفهیبدبخت هنヱز بゅ ق ゅریسゅت

 بゅ چشュ غره گヘت یدل مゅمゅن

 ....ゅریヱاسه آقゅ سゅت ゅریآゆ قند ب ヱانیل هیزヱد بゅش  نゅیدل-

ゅشین ب ュتヘز گゅب 

 ...رهیرヱ بگ یخヱد دل دیبゅ یکیخゅله -

ュヱヤバل مヱ ن گرفتهヱد خندشヱاستنیم یبヱخ ヱن یبه ر ゅرنیمゅ... 

 کرد ヱ گヘت یاخم



- ヱبت ヱریبرゅ... 

ヱسرم ...ュحرکت کرد ヱ ュن دادヱتک 

 ...飭خنده ریزدュ ز ヱヰی یصゅدق یکه رد شدュ مثه عゅ ヤریبغل سゅت از

 خنده... رینتヱنست تحمل کنه ヱ همه زدن ز یکس گهید ندفバهیا

 ...زدュیدلュ گذاشته بヱدヱ ュ قヰقه م یافتゅدヱ ュ دستمヱ رゅ ヱریسゅت کنゅر

 رفته بヱد تヱ شヱک... یヤیبدبخت...خ ゅدیآゆ قند اヱردュ تゅ حゅلش جゅ ب ゅریسゅت یخنده هゅمヱن جمع شد برا نکهیاز ا بバد

 ...ヱفتゅدنیهュ به خنده م هیخنده که بق ریز زدنیبゅر م هی قهیهر چند دق نیヱ مゅه ییدا

 ...ュیدヱنستیم ュیافتゅده...فقط مゅ سه نヘر که بゅا بヱد یچه اتゅヘق دヱنستینم یکس هنヱز

 خゅرヱندヱ ュ گヘتュ مヱیشヱنیپ

 ...ュیداشت ヤمشヱیف یکゅشک-

 زد ヱ گヘت یچشمک ゅریدل

-...ュدヱز کرده بゅسゅمن از قبل ج 

 زدヱ ュ گヘتュ یارヱم غیج

 عゅشقتュ... یヱااا-

ゅزه ا بゅپر یاج ヱ ュتヘیگュدل د ベゅات ヱی...دلیتュرゅ ...مدヱا ュپشت سر 

ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 ....یکجゅ گذاشت-

 اヱرد... رヱنیرヱ ب نیرفت ヱ قسمت بゅاشヱ بゅز کرد ヱ دヱرب یヱاریرヱ برداشت ヱ به سمت کمد د یصندل

 ...ュیبヱد ュヤیف یبヱد که هممヱن تヱ ییجゅ قゅیدق نیدヱرب

 کردュ... یرヱ پュヤ ヤیヱ ف دュیقゅپ نヱیدヱرب

 جヱヤ زدュ تゅ به ヱرヱد پر افتخゅرمヱن برسه... یسゅعت ュین

ュزゅت ج بヤع ゅت ュتر زدヱヤل دل غیجヱت یزدن اゅس ヱیヱرゅ ...ュمヰヘب 

دستشヱ صゅف کرد ゅ  ヱریکه سゅت کردیبه نュゅ بز داشت نگゅهشヱن م یدار شیر یچゅヰر پヱ ゅانیبヱد ヱ مثه ح سゅدهیヱا نیمゅه
هر ن یترسنゅک مゅه ゅفهیق دنیهュ نگゅهشヱ دنبゅل کرد ヱ بゅ د یرヱبرヱ شد...دل نیکヤشヱ چرخヱند سمت بゅلکن ヱ بゅ مゅه

ゅتヱنییدヱزدن... غیج ش 

 ...نییمヱقع در کمد بゅز شد ヱ من پرت شدュ پゅ همヱن

 ...دュیزدュ جヱヤتر ヱ بバد از فرار کردنمヱن رヱ د دヱبゅره

 جمع شد... رゅیاヱمد ヱ حヱاس سゅت رヱنیاز در ب نیکه مゅه کردینگゅه م ヱاریمنگ شده به د ゅریسゅت

ゅه دنید بゅپر یداد نیم ヱ ه دیزدゅترس به م ゅب ヱ ه م شدیم کشیکه نزد نیکنج تختゅکردینگ... 

 نشستュ... نیزم یزヱر خنده رヱ از

 داشت آرヱمش کنه... یسバ نیمゅه



 گヘتیبゅ دستش م یه

 انسゅنュ... گゅی...ننیمنュ مゅه ゅری...بゅبゅ خヘه سゅتسسیه-

 ヱ بヤندش کرد... ゅریشヱنه سゅت یدستشヱ انداخت رヱ نیخヘه شد ヱ مゅه ゅلیسゅت بゅاخره

 شده بヱد... یاتベゅ خゅل گهید

 ...ュیدیヱ خند ュیغヤت زد نیزم یرゅ ヱریرヱ کنゅرュ گذاشتヱ ュ بゅ دل نیدヱرب

 یدヱبゅره مجヤس خヱاستگゅر ュیدیヱ سکヱت بچه هゅ فヰم نیجヱ سنگ دنیヱ بゅ د نییپュ ゅیاز تمュヱ شدن خنده هゅمヱن رفت بバد
 ...飭شده

 سمتュ... کردیپرت  م شیヱ آت رفتیمن پشت سر هュ چشュ غره م دنیرنگ ヱ رヱش برگشته بヱد ヱ بゅ د ゅریسゅت

 ...ゅریمヱند کنゅر سゅم یخゅل یヱ تنゅヰ جゅ ییدا شیپ دیپر عیسر ゅریدل

ュヱار ...ュف کردゅص ヱمゅهヱم ヱ ュرش نشستゅکن 

 کردュ... یヱ بゅ دستュゅ بゅز دュیبه لبゅسュ کش یدست

 ヱ جヱヱنゅ سرشヱن به خヱدشヱن گرュ بヱد... زدنیبゅ هュ حرف م بزرگترا

ゅم یصدا بゅریسゅ ュردヱا اゅب ヱسرم 

 از دستتヱن شکゅره... ゅری...سゅتنゅیسヱزヱند شیآت یحسゅب-

 ヱ گヘتュ دュیخند زیر

 از خنده... یکنی...غش مینیبب ヤمشヱیف دیبゅ یبدجヱرュ شکゅره...ヱا-

ヱد ب دیکه ازュ بバ یبヱد که لبخندュ جمع شد ヱ سرمヱ بゅ خجゅلت قیخنده اュ مゅت شده بヱد...اヱنقدر نگゅهش عم یرヱ نگゅهش
ゅنییپ ...ュانداخت 

 نگヘت... یزیچ گهید ゅرュیسゅم

 به حرف اヱمد ゅریسゅم یگذشت که بゅبゅ یکم

-.ゆزه بد گهی..دخゅبپرس نیاگه اج ヱر ゅینظر بچه هュ... 

 گヘتュ طنتیلゆ بゅ ش ریز

 ..زننیچقدュ دヱ به شکن آخه...دارن له له م نゅیا-

 ヱ سرشヱ بゅ تゅسف تکヱن داد... دیبヱد ارュヱ خند دهیکه شن ゅریسゅم

سمت  ختندایم شیبچه پرヱ هュ که راحت نشسته بヱد ヱ فقط آت ゅریانداخته بヱد ヱ سゅت نییکه سرخ شده بヱد سرشヱ پゅ یدل
 من بدبخت...

 گヘت یدل مゅمゅن

 شد؟... یصحبتゅتヱن چ جهیخゆ...نت-

ュزゅب ュتヘگ ュヱآر 

 ..ییمشت کتک از دا هی-

 دهنش گرفت تゅ خنده اش مュヱヤバ نشه... یتゅ ته بゅز کرد ヱ دستشヱ جヱヤ ششヱین ندفバهیا ゅریسゅت



 گヘت نゅیا ゅریسゅم مゅمゅن

 ...ュ؟یکن نیریخゆ...عرヱس خゅنュヱ دهنمヱنヱ ش-

 انداخت ヱ ارュヱ گヘت نییسرشヱ پゅ یدل

-ヤیمن مشک ...ュندار 

ゅدخترا نیا ب( رヘر نゅヰچ ゅحرفش م匣) 
ュیکرد رュ ع کردヱشر ヱیュ کل کش غیج ヱ داد کردن ヱدنی.. 

اختن به هュ اند ینیزهر آگ ریبゅزュ چه ت دヱنュینم دیکه رس ゅکヱیپخش کرد...به د ینیریش ییهゅمヱن دا یبゅز یاز رヱان بバد
 کヱبヱند... ゅکヱید یبゅ کヘشش محکュ به پゅ ییکه دا

 گヘتュ ییچسبヱندヱ ュ رヱ به دا ゅریخヱدمヱ به سゅم ヱاشیسمت مゅ که اヱمد  به

 ...؟یبنداز یخヱایاز اヱن لگدا به من که نم-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت ュبرا 

 بردار بامبヱن... دヱنهینندازュ  یخヱایاگه م-

 عقゆ... دュیبرداشتヱ ュ کش دヱنهی عیبゅز کردヱ ュ سر یدگبゅ لヱ شمヱین

 بゅز گヘت شیهゅ...مゅمゅن دヱ نره غヱل بゅ ن ینیریاز خヱردن ش بバد

 ...نیمن بش شیپ ゅیدخترュ ب-

 انداخت.. نیینشست ヱ سرشヱ پゅ ゅریسゅم یننه بゅبゅ نیارュヱ از جゅ بヤند شد ヱ ب یدل

ヤننه  یگ( نヱヱヱبه ننه  یج ヱر...)لヱنره غ ヱت یدل یدヘگ 

 ...ュیعرヱسمヱن رヱ نشヱن کن ュیخヱایبゅ اجゅزتヱن م-

 زد ヱ گヘت یلبخند خゅله

 ...نیゅری...صゅحゆ اختکنュیخヱاهش م-

ヤک یگ ヱن از تヱشیجヘ هی ヤبه مخمバت یجヘگ ヱ ردヱدر آ 

-..ュヤس گヱبده عر ヱدستت 

 ..دشیرヱ دستش کرد ヱ بヱس یخヱشگヤ نیجヱن انگشتر پر از نگ یヱ گゅ ヤریبゅ خجゅلت دستشヱ داد به ننه سゅم یدل

ゅره مثه ند مゅبヱد ュه ゅار راه انداخت غیج دایبد دیسه تヱه ヱیュ خند ヱیدیュ... 

 ...کردیسمتヱ ュ مゅت نگゅهュ م گشتیبرم زدュیحرکت م هیداده بヱد به صヱرت من ヱ تゅ  ریبدجヱر گ ゅریسゅم

 ...یدیدیازشヱن نم یگヱنه عکس الバمヤ چیشده بヱدن...ه زیریهュ که قヱربヱنشヱن برュ ف نیヱ کゅم ゅکヱید

 بヤند شدن که برن... ヱاشی ヱاشیداستゅن تمュヱ شد  نیا نکهیا بバد

ュره د دゅبヱیرفتن دヱکゅ گ ヱلحن نگران ریمن ゅب ヱ ردヱت یآヘگ 

 ..ن؟یسヱ نیگردیبرم یک-

ゅب ュتヘتته پته گ 

 شده؟.. یمگه چ-



 ヱ گヘت دیکش یکافه ا پヱف

 ...ゅریلバنت بヰت سゅم-

ヱر کش دستشゅکن ヱ هش دیمشت کردゅنگ ゆجバت ゅان...بヱر...ュهیکرد匣...ヱرچی من عچق به بده فحش زنت به برゅک 
 ...匣بدبخت دهندی آدヱ匣...ュاا...匣یدار

ュد یغره ا چش ュمن ヱ ュاسش رفتヱل یزیچ گهیヱ...ュتヘاه ینگヱگ ュم یخبرا یته دل ヱدادیبد ر... 

 ...ュیمبل ヱلヱ شد هی یاز رفتن مヰمヱنゅ هر کدュヱ رヱ بバد

 خسته بヱدュ گヘتュ دایکه شد ییاヱنجゅ از

ゅ ...البته بمヱنュیم یدل شیمنظヱر..امشゆ پ نیجュ بخヱرュ...به هم تヱنュیاصن نم یバنی...خヱرュیخゅله من از خヱنتヱن جュ نم-
 اجゅزه...

 زد ヱ گヘت یلبخند خゅله

 ...یکنی...مゅرヱ هュ خヱشحゅل مزュیبمヱن عز-

 ...نیمゅه یپゅ یتヱ هヱا ヱاسش فرستゅدヱ ュ پخش شدュ رヱ یبヱس

 گヘت قمヱیجヤ یرایشرヱع کرد ヱر رفتن بゅ زنج نیمゅه

 چه تヱ هュ بヱدن؟... نیヱ کゅم ゅکヱید نیدقت کرد گュیم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 (�چرا) ヱ匣؟ヱی.. 匣عره-
ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 بヱد... یجヱر هیهゅ  ュریسゅم یکه دقت کردュ خنده هゅ یی...از اヱنجゅدヱنュینم-

ゆآ ...ュهش کردゅترس نگ ゅب ヱ ュند شدヤب ュヱآر ヱ ュرت دادヱق ヱنیدهنمバد... یچ یヱشده ب 

 ヱلヱ شد کنゅرمヱن ヱ گヘت یاعصゅب یبゅ ب ییدا

 شمゅهゅهュ...به مゅ چه اصن... نیجمش کن-

 ی...ヱاュیچرا گヘت برگرد ゅکヱیافکゅرュ غرベ شدュ...به همヱن مヱضヱع ربط داشت...د ینکردヱ ュ تヱ یحرفش تヱجヰ به
 ...شュیم ヱヱنهیدارュ د

 ...ュیتختش ヱلヱ شد یヱ رュ ヱیبه اتゅقش رفت یبゅ دل ییヱ دا نیاز رفتن مゅه بバد

ヱریز دستم ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュسر 

 ..شده. یچ یバنی...ュیگردیبرم یک دیامشゆ ازュ پرس ゅکヱیربط داره...د ゅکヱیヱ د ゅریافتゅده...به سゅم یاتゅヘق هی یدل-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت ュاسヱ 

 ...ュی...بヤند شヱ لبゅسゅتヱ عヱض کن بکپتیمنヘ یانرژ نیبس کن تヱ هュ بゅ ا-

 ヱ از جュゅ بヤند شدュ... دュیکش یپヱف

 مشغヱل خヱابمヱن برد... یヱ هر کدュヱ بゅ فکر ュیتخت افتゅد یلبゅسゅ بゅ هュ رヱ ضیاز تヱバ بバد

****** 



ヱصدا در ゅب ヱ ュز کردゅر یبヱند سヤنیب ...ュصدا زد ヱر 

 ...نننننی...سヱヱヱヱヱرررررررنیسヱヱヱヱヱر-

 اヱمد ヱ گヘت رヱنیاز آشپزخヱنه ب مゅمゅن

 ...یکنیم ینطヱریچته دختر چرا ا-

 خゅرヱندヱ ュ گヘتュ مヱیشヱنیپ

 کヱ؟ نیسヱر-

ヱنشヱت شヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...بゅاس حتمゅ...دヱنュیچم-

ゅب  ヱقشゅات ヱدر ヱ ュرفت ゅه هヤهیغرغر به سمت پ ...ュز کردゅب ゆضر 

ゅدنشید ب ヱاب یکه رヱدهیتخت خ ...ュشرمنده شد ヱ ュز گرفتゅگ ヱد لبمヱب 

ュヱار ヱر ヱ ュیبه سمتش رفت ...ュتخت نشست 

ゅکمرنگ ب ュس م یاخヘن ュヱار ヱ دヱبسته ب ヱشゅدیکشیچشم... 

 مヱهゅش فرヱ کردュ... یزدヱ ュ دستمヱ تヱ یلبخند

 عشق اヱن کجヱ ゅ عشق من کجゅ... یبزرگュ هュ عゅشق شده بヱد...مثه خヱدヱ...ュل داداش

 نه... ゅی کنهیبュヰ فکر م دヱنュینم یمن حت یجヱاゆ مゅヰ هュ مثبته....ヱل نهدヱیاヱن حداقل م بゅز

 ...دیمچمヱ گرفت ヱ کش نیヱ خヱاستュ بヤند شュ که دست سヱر دュیکش یقیعم نヘس

ゅب ...ュهش کردゅنگ ヱ ュنشست ュゅترس سر ج 

ヱشゅچشم ヱند شد... یرヤش بゅاز ج ヱ ر دادゅفش ュه 

 گヘت یخヱاゆ آلヱد یヱ بゅ صدا دیتヱ مヱهゅش کش یدست

 ...ن؟یشده سヱ یچ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 کردュ... دارتیب دی...بخヱاゆ...ببخشیچیه-

ュت یزیر اخヘگ ヱ کرد 

 خヱاهر کヱچヱلヱ... یاヱنجゅ بゅ ادゆ شد یرفت-

ュヱیخند ارュد ...ュن دادヱتک ヱسرم ヱ 

ヱشゅنه اش تک دستヱبه ش ヱکرد...سرم ュヤبغ ュمحک ヱ انداخت ュنヱر شヱب هید ヱ ュس کش یدادヘیحرف نュبه اد ゅバاقヱ...نی 
براュ درست کرده بヱد...اگه مشکヤش  ゅریکه سゅم یا یذهن یهゅ یریدرگ نیداشتュ...خشته شده بヱدュ از ا ゅجیآغヱش احت
 ...شدュینم ی...انقدر عصبکردュیخゆ منュ کمکش م گヘتیرヱ بュヰ م

 دستュ افتゅد... یヱ رヱ دیاز گヱشه چشمュ چک یاشک قطره

 ارュヱ گヘت نیسヱر

 شده کヱچヱلヱ؟... یچ-



ヱدمヱشتریب خ ュتヘگ ヱ ュندヱش چسبヰب 

 ...فقط خسته اュ...بزار استراحت کنュ...یچیه-

ゅکش یصدا دنیشند ب ゆعق ヱمن...ュت دیگرفته اヘگ ュاخ ゅب ヱ ه کردゅنگ ュゅدقت به چشم ゅب ヱ 

 ..؟یکنیم هیچرا گر-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュقه کردヤر گردنش حヱد 

 ...بزار فقط آرュヱ شュ...نینگヱ سヱر یچیه-

ヱکرد... دیتخت دراز کش یر ュヤبغ ュمحک ヱ 

ヱسرم ...ュبست ヱمゅچشم ヱ ュندヱبه گردنش چسب 

 شد ヱ خヱابュ برد... نیخゅطر سکヱت مطヤق اتベゅ چشمュゅ سنگ به

******* 

 (ゅری)سゅم

 رفتゅ ...ュطیرفتヱ ュ به سمت ح رヱنیاتベゅ ب از

ヱیر ヱت ゆゅطیح یتゅ ゅاز سرم ヱ ュینشست ヱطیح یتゅ لرز ュدヱیبه خュد... 

 کنヘ ...ュشیکث یکゅرا ریヱبゅره خヱدمヱ درگد خヱاستュینم

 بکنュ... دیبゅ کゅریچ

ヱسرم ヱیت ヱر ヱ ュگرفت ュゅیدست ...ュگذاشت ュゅپ 

 نشن... داریب هیآرュヱ به سمت اتゅقュ حرکت کردュ تゅ بق یヤیヱارد خヱنه شدヱ ュ خ قهیاز ده دق بバد

 هュ فشゅر دادュ... یاتベゅ افتゅدヱ ュ چشمゅمヱ رヱ یمبل تヱ یرヱ دュیاتゅقュ که رس به

 مヱضヱع خراゆ کنュ... نیبゅ ا ゅرヱیحゅل خゆヱ اانه سゅت خヱاستュیاز مヱضヱع خبر داشتن...نم نیヱ کゅم ゅکヱید فقط

 کنュ... ریفکرشヱ درگ خヱاستュینم یعゅدت شده بヱد...ヱل تゅشیاذ البته

 ...شュیم تیکه دارュ اذ چゅヰرسゅله

 نستュتヱی...تゅزه مکردینヘر رヱ تجربه م هیبゅر حس عشق به  نیاヱل ی...قヤبュ داشت برانیسヱ دنیاز چゅヰر سゅل بゅ د بバد
バاقヱ ست داشتنヱد ュمヰヘر یبヱهیچط... 

 سمت تخت رفتヱ ュ خヱدمヱ پرت کردュ رヱش... به

ヱمゅته ا چشمヘذهن آش ゅب ヱ ュیبست ュرفت ゆاヱبه خ 

 (��ززززممュیعزززز ررهیمゅدرت بم ی)ا

****** 

 ساュ کردヱ ヱ ュارد اتベゅ شدュ... یبه منش یشرکت شدヱ ュ بゅ لحن خسته ا ヱارد

 رفتゅ ...ュریبه سمت اتベゅ سゅت عیانداختヱ ュ سر زیم یرヘ ヱمヱیک

ゅز کردن در  بゅیبヱヰ پر ゅخ دیاز ج ュヰترس ب ゅب ヱشد... رهی 

ヱヤج ュتヘگ ヱ ュرفت 



 ...؟یبراュ بکن یکゅر هی یتヱنیم-

 ..؟یچ-

 ...ییجゅ هیبرュ  دینجゅت بده...بゅ نجゅیمنヱ از ا یجヱر هی-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 پرヱژه... هیسر  یرفت گュیبرヱ م-

 زدヱ ュ سرمヱ تکヱن دادュ... یلبخند

 گヘت یبه سمت در رفتュ  که منش ュヘیرفتヱ ュ بバد از برداشتن دヱبゅره ک رヱنیسرعت ب به

 ...نیبریم فیتشر ییجنゆゅ مヰندس...جゅ دیببخش-

バد یسゅع ュیکرد ...ュشゅب 

-ゅه...بヤسر  دیب ュبرنم هیبر ュر هヰظ ゅژه...تヱیپرュگرد... 

ヱدش شد... سرشヱر خゅل کヱمشغ ヱ ن دادヱتک 

 رفتュ... نگیヱ به سمت پゅرک رヱنیتند از شرکت زدュ ب تند

 که بゅهゅش قرار داشتュ حرکت کردュ... ییرヱشن کردヱ ュ به سمت جゅ نヱیمゅش

***** 

ヱمゅدست ゅبه چشم ヱ ュگره کرد ュه ヱییت  ゅعت صرف آرا کیکه مطمئنゅد خکرد ششیسヱرهیه ب ュتヘرت گヘن ゅب ヱ ュشد 

 درستش کنュゅ ...ュیب یکرد یکه هر غヤط ستュیپヱل سゅزت ن نیمن مゅش-

ヱشゅت دستヘگ ヱ گره کرد ュه ヱت 

- ュیم 011فک نکنヤنیヱ ل زヱلدارا پヱبچه پ ゅاسه شمヱدیゅند ی ヱلヱاگه پ...ュتヘت گヰشه...قبا که بゅیب... 

ゅن بゅتیعصب ヱر ヱب زیم یدستمヱیکュد ュتヘگ ヱ 

- ュرمنゅفت کゅکث ュتヘت گヰیقبا ب ゅبه من ربط یه ヱل ن یتヱرستینداره...مشکل من پゅیکه م هی...مشکل من کヱیاخ  ゅب
 ...یاヱن پヱل انجュゅ بد

ヱشゅه ز دستヱعش ゅنسرد ریبヱخ ゅب ヱ نه اش گذاشتヱیچ ヱت یکه رヘد گヱب ュبゅاعص 

 ...ستین یکه کゅر بد یخヱشگذرヱن-

ゅب ュتヘزخند گヱپ 

 ...شه؟یحسゆゅ م یاتゅقュ خヱشگذرヱن هیتゅ مرد تヱ  01بゅشه...بゅ  یچ یتゅ خヱشگذرヱن-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

-ゅپن مヱش عز ندیاゅیبュست فرندزゅج ゅهゅی...مュ... 

ヱدستم ヱب زیم یرヱیکュد ュتヘگ ヱ 

 نیهمچ تکه بخヱاュ برا یندار ی...اصن تヱ به من ربطدュی...من اヱن پヱلヱ به تヱ نمگュیزر مヘت نزن...قبا گヘتュ...بゅزュ م-
 رヱ انجュゅ بدュ... یکゅر

 داد ヱ گヘت هیتک یبه صندل نهیبه س دست



 یهュ هست...بدکゅر یخヱشگヤ ی...پس از فردا منتظر عکسゅ بゅش...جヱجヱیهゅن ی...اヱکیپヱلヱ بد یخヱایاュヱヱヱ...پس نم-
 ...یجنゆゅ تヰران یکرد

ゅب تヱک ヱ ュگرفت ヱند شد دستشヤش بゅدمشیاز ج ヱیصندل یر... 

ゅکرد... ب ュهゅترس نگ 

 گヘتュ تیاشゅرمヱ جヱヤش گرفتヱ ュ بゅ عصبゅن انگشت

 ...؟یکنیگヱرتヱ گュ م یریاヱن پヱلヱ بگ-

 شدش مュヱヤバ شد... نتیلم یبゅز کرد که دندヱنゅ ششヱین

 ...نمتیبب ستュین لیمゅ ゅدیز گهیمヱヤバمه...خヱدمュ د-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 ...کنュیم کゅریکه چ یدヱنیخヱدت م یرヱ اヱرده بゅش نیبゅر اسュ سヱ هی یحت نュیاگه فقط بب ی...ヱلدュیپヱلヱ بヰت م-

 زد ヱ گヘت یچشمک

 ..؟یدیم یدارュ...پヱلمヱ ک کゅری...من اصن به اヱن چی...اヱکゅاایاヱヱه...خゅطرخヱاهش-

ヱدستم ヱیت ュتヘگ ヱ ュکرد ヱفر ュゅهヱم 

 ...ریبگ ゅیجゅ ب نیفردا هم-

 شゅپ خゅرج شدュ... یبヤند شدヱ ュ از کゅف یحرف بدヱن

 دادュ.... رヱنیب قیدادヱ ュ نヘسمヱ عم هیتک یصندل یرفتヱ ュ بバد از نشستن سرمヱ به پشت نیت مゅشسم به

 ...کردュیاヱن کゅرヱ م دیبヱد بヱ ゅنیدر م نیسヱ یچヱن پゅ یبه دادن اヱن پヱل نبヱدヱ ュل یراض

 بヱد... ゅکヱیکمکュ کنه د تヱنستیکه اان م یحرکت کردュ...تنゅヰ کس ゅکヱیسمت خヱنه د به

****** 

ヱ(نی)س 

 ゅریکヱچヱلヱ از سゅم هیبگヱ  یچند رヱز حت نیヱ رヱز از نヱ دانشگゅه از نヱ...تヱ ا رازیش ュیرفتیم دیصبح دヱبゅره بゅ فردا
 یزیچ ゅریهュ نتヱنسته بヱد از سゅت ی...دلنیاعصヱ ゆゅ سگ سヱ یب یاヱن رヱ یバنیمرگ... یバنی نیخبر نداشتヱ...ュ ا
 افتゅده... یاتベゅヘ بد گهیبュヰ م یحس هینュ پس ندادنゅشヱن  نیبپرسه ヱ از ا

 رفتュ... ییرایاヱمدヱ ュ به سمت پذ رヱنیاتゅقュ ب از

ゅر دنید بヱس ヱ ゅبゅب ヱ نゅمゅنیم ゅردنیم یکه داشتن چヱخ ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب ヱمゅهヱابر 

 به به...خゅنヱاده جمバن فقط گヤشヱن کュ بヱد...-

 بュヰ انداخت ヱ بゅ حرص گヘت ینگゅه ュین نیسヱر

 اヱنュ از نヱع کゅکتヱسش...-

ュاسش...البته ب یغره ا چشヱ ュرهیرفتゅشه...ا چゅراحت بゅزه خ نیحق داشت نヱرヱیدヤی ....ュدヱگرفته ب ヱچشゅپ 

 آبنبゅت برداشتヱ ュ انداختュ تヱ دهنュ... هیمゅمゅن نشستヱ ュ  کنゅر

 ...ヱنیتヱヤز یجヱヤ دュیزدヱ ュ پر یبヤند غیج شدیکه داشت پخش م یヤمیف دنیبرگشتヱ ュ بゅ د ヱنیسمت تヱヤز به



ュゅبゅحرص  ب ゅتبヘگ 

 چته دختر مردュ از ترس...-

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...یییییییکرررره اااااا ュヤیف-

ゅر نیا بヱس ュزدن ز نیحرف ゅبゅب ヱغره رفت... ری ュتند تند چش ュنゅمゅم ヱ خنده 

ュز برگشتヱヤنیسمت تヱ زゅدقت به ب ゅب ヱشیゅگره ...ュه کردゅنگ 

خسته شد ヱ  نیسヱر نکهیتゅ ا گヘتュیهゅشヱن رヱ ヱاسشヱن م یヱگرافیب یکی یکیヱ بゅ ذベヱ  شنゅختュیرヱ م شترشヱنیب نصف
 گヘت

 ...ュینیبب ヤمヱی..بزار فی...خستمヱن کردگهیعババババح...بسته د-

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 ...یشヱバریب یヤیخ-

 احمقゅنه بゅز کرد ヱ گヘت ششمヱنی...حゅلュ به 丙بد  دید یヱقت

 دل اヱپゅ... زیبگヱ فدات شュ...بگヱ عز-

 دادن... حیتヱض سゅدュیذベヱ کردヱ ヱ ュا دヱبゅره

شد ヱ به سرعت  یچشمゅش چراغヱن ヤشیمヱنده بヱد که بゅ زنگ مヱبゅ نیヱ رفتن...فقط سヱر چヱندنیヱ بゅبゅ که پ مゅمゅن
 برداشت... شヱیگヱش

 شدヱ ュ نگゅهش کردュ... سゅکت

 الヱ؟...-

 ...؟یساュ داداش خヱب-

 قربゅنت...اヱنュ خヱبه...-

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین

 ...یدستت...از من خداسバد ی....گヱشنجゅستیره اآ-

 رヱ به سمت من گرفت... یヱ گヱش دیخند

ゅب ュتヘگ ュゅحرکت لب 

 ..ه؟یک-

ュنヱزد  ا ゆل 

 ...ゅریسゅم-

ュدیپر رنگ... 

ゅش بヱن گヱیدست لرز ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم ゆآ ヱ ュگرفت ヱر 

 ا..الヱ؟...-

ヱیکه شن صداشュد ヱرفت ر ュبヤن قゅهزار... یضرب 



-ヱن؟یس.. 

 ...؟یبع..بヤバه...خヱب-

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 ..؟یخヱبュ...تヱ خヱب-

 شده؟... یزیاヱهュヱ...چ-

 تヱ اتゅقゅ ...ュیاز جゅش بヤند شد ヱ بゅ حرکت اشゅره گヘت که حرفゅت تمュヱ شد ب نیسヱر

ヱم سرمゅمنتظر حرف س ヱ ュن دادヱریتکゅ ...ュشد 

 ...ュ؟یرینشده...فردا م یزیپヱヱヱヱف...چ-

...صدامヱ صゅف کردヱ ュ صداش زدیبゅ خنده بゅهュゅ حرف م شهیهم ゅریافتゅده...سゅم یاتゅヘق هی کردュیچرا حس م دヱنュینم
ュزد 

 ...ゅر؟یسゅم-

ゅن دنیشن ب ュنستヱیحرفش نتヱشم ュز نکنゅب 

-...ュنゅج 

 بゅز شد ヱ از صداش چشمュゅ نگران تر... شュیحرفش ن از

 جمع کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 افتゅده... یاتゅヘق هی کنュی...حس م؟یخヱب یمطمئن-

 تند گヘت تند

 ..ن؟یشده سヱ یزی...چ؟یچه اتゅヘق-

ュゅاخم ュتヘشک گ ゅب...ュه ヱرفت ت 

-ゅم نمتیبب دیبゅریسゅ... 

ヱت صداشヘگ ヱ ف کردゅص 

 ...گهید ュینیبیخゆ فردا م-

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 (....匣دヱستゅن هیکゅفه رز )من در آヱرد ゅیاان ب نیهم-

 حرکت کردュ... نیرヱ قطع کردヱ ュ به سرعت به سمت اتベゅ سヱر یگヱش

ヱر عیسر درヱس...ュارد شدヱ ヱ ュز کردゅد نیب ゅت دنیبヘگ ヱ ردヱا اゅب ヱمن سرش 

 شده؟... یچ-

バد یسゅع ュخدا یکرد...ュشゅیبゅ حت هیヤمص パヱیدر... 

 ..ュゅیヱ ب نゅیا نیمゅه شیهمゅهنگ کنه...برュ اان پ خヱاستی...ヱاسه فردا میچیه-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 اان؟...غرヱبه هゅا...-



ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 بگヱ...فバا خدافظ... نゅیکゅر ヱاجゆ دارمشヱن...به مゅمゅن ا-

ヱخدافظ سرش ヱ ن دادヱکرد... یتک 

ヱمゅچشم ...ュرفت ュقゅبه سمت ات ヱ ュر دادゅفش ュه ヱر 

 ...رヱنیبرداشتヱ ュ رفتュ ب نمヱیمゅش چییヱ سヱ دュیپヱش یزیچ هی عیسر

 (ゅنゅی)دا

ヱر دゅستگゅز از خヱاااااریبس یرゅ دل ゆیجذاゅگذشت.. یم ن 

 بヱدュ دهیند یخゅستگゅر نگヱنهیتゆ ゅ حゅل ا ییخدا

 گヘت : یخゅله مゅمゅن اヱفتゅدュ که بچه بヱدュ بュヰ م ゅدهی

 خヱدت  یعرヱس شゅهیا-

ュمن ヱپر ゅیم ییب  ュتヘگ 

  شゅهیخゅله ا شゅهی+ا

 کنه یخヱاد ヱاسه پسراش خゅستگゅر یکردュ منヱ م یاز اヱنュ فکر م بバد

ュهヱد د تヱنه بゅدکヱگهیک |: 

ュتزئ داشت ヱرゅدا یم نیدسر ه ،ュله آراگل داشتن م ییکردゅخ ヱ مدنیآرادヱ اهل ب ゅتیب 勠 
 دلヱ ュاسشヱن شده قد مヱرچヰヰヰヰه یヱا

ヱنزد هدس ュشヱه کیبه گゅکه م ュقر داد ヱ ュزمزمه  کرد ヱ اهنگ ヱ ュارد شد نیتر کردヱ نهヱکر گヱپ 

 تمュヱ کن برヱ حゅضر شゅ ヱتヱیبゅز گヱلیتر اヱن ژ عیسر گهیخゅله آراュ م-

 آخراشه.. گهی+د

 برگشت ヱ گヘت ヱヰیتکヱن داد ヱ خヱاست بره که  یسر

 هست؟؟ ゅنュゅیک-

ゅز سر شین بゅشب یب ヱ ュن دادヱن صدقه ک یتکヱقرب ゅن بزرگゅمゅیمゅنゅ  ュرفت 

 آراد ییدا دヱنهی یکی شهیم ゅنゅیک

ヱ قیرف نیهمچنゆゅف  ゅ4مゅت 

 هゅرュ نگゅه کردヱ ュ رفتュ سمت اتゅقヤ ュهینگゅه به غذا انداختヱ ヱ ュس یتمュヱ شد دسر که کゅر

 غذا بゅ من بヱد ヱ کا سنگ تمュヱ گذاشته بヱدュ امرヱز

 نگゅه به لبゅسュゅ کردュ.. یکمدمヱ بゅز کردヱ ュ  در

 نヱヱヱヱچ

 نبヱد دهیلبゅس بヤند ヱ پヱش حس

 یبゅفت زرشک یبرداشتヱ ュ  دمヱیبرمヱدا سヘ شヱヤار



ヱمゅهヱم  ゅیکش زرشک یبュبست  

 پュゅ کردゅ  ュمュیزرشک پゅپヱش

ヱ  ゅشیآرا یب ュکرد ュヱتم ヱرمゅمختصر ک 

 匕کنه  فیاز خヱدش تバر دیچ خヱشگل شدュ، ادュ بゅ به به
 نیヱ رفتュ سمت اتベゅ مゅه رヱنیاتベゅ اヱمدュ ب از

 .اتゅقュ. یتヱ اتベゅ کنゅر نهیچیヱ همه رヱ م رهیگیم اتヤ ベゅهیヱاسش ヱس نیمゅه قهیبゅبゅ بゅبک بゅ سュ ヤیاヱمدکه یسر نیا

 من کهیکヱچ یرسمゅ شد آبج گهید نیمゅه

ゅバاقヱ که پ ュلゅشحヱشمهیخ 

 زدヱ ヱ ュارد شدュ.. در

 دادュ  هیتک ヱاریبゅفت رفتュ کنゅرش ヱ به د یداشت مヱهゅشヱ م نیمゅه

ゅه ب ،ュش کردゅلت زار نگゅچیح  ヱفت رゅب ュنستヱقت نتヱدیゅ یبگ،ュاسه آرا رヱ ب یشگریکاس ュنستヱنت ュزゅب ゅام ュفت رفتゅ
 ヱدیرゅ یبگ،ュم شهیهم ر ヱمゅهヱم ュاسヱ نゅمゅن یمヱدتヱخ ュفت، خنگゅنییییب 

ュه داشتゅن مゅیهمچنヱه م نゅت ینگヘکه گ ュکرد 

 رسهیبヰش نم یچیکه ه هیچ چゅرュیتمュヱ شدュ، گنゅه شヱعر ب-

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسر

شュ نرュ م ندتیشヱバر همسر آ ینبゅش ب ゅیح ی+ب  ゅدیخヱاست زヱد تر ب یچشمش کヱر د∠ند⌒

 خヱنュ یتヱ  یآدم نیهمچن یدヱنست بゅ  یخゆ از کجゅ م-

 تヱ سرش ヱ گヘتュ دュیتゅفتشヱ برداشتヱ ュ کヱب زشیرヱ م از

 از خداتュ بゅشه یخヱب نیشヱバر من ゆ ا ی+ب

 تヱجه بヱدュ یرفت ヱاسュ منュ ب یسره چشュ غره م یدستشヱ گذاشت رヱ سرش ヱ  نیمゅه

 برگشت ヱ رヱ بュヰ گヘت یبゅ چند تゅ رヱ سر قهیشد رفت سمت کمدش ヱ سرشヱ کرد تヱ کمدش ヱ بバد چند دق بヤند

 ゆ نظرت؟ ゅدیکدュヱ به لبゅسュ م-

 نگゅه ゆ سرتゅ پゅش انداختュ: ی

 ヱ شヱヤار دمپゅ کرュ  یکرュ بゅ طرح سنت سゅرافن

 رヱ انتخゆゅ کردュ.. یکی نشヱنیヱ شゅل هゅ کردヱ ュ ب یゆ رヱسر ینگゅه

 ヱمدیم یヤیکゅر شده رヱ سゅرافنش رヱ داشت، بヰشュ که خ یاز رنگゅ یبیترک

ゅرفت ب ュیهュ ن شیپゅمゅم ヱ ゅبゅب 

 )غرغر( یشرヱع کردュ کمゅل طヤب دュیمゅمゅن که رس به

 ..ヱمدنیکردن ن ریچرا د که

 ..کنュیم یکنن کمゅل طヤب ریذベヱ دارヱ ュ د یヤیکه ヱاسه اヱمدن مヰمヱن خ هینجヱریاخاقュ ا کا

 زنگ خヱنه به صدا در اヱمد .. یヱر ヱ اヱن ヱر رفتュ تゅ صدا نیا انقدر



 ..رヱنیدرヱ بゅز کردヱ ュ از خヱنه زدュ ب ヱヘن،یهヱا ヱ رفتュ سمت آ دュیپر

 همشヱن بゅ همن   یヱاااا

 مردュیداشتュ م یخヱشحゅل از

ゅز ا شین بゅدهیبゅش آمد م ستヱخ ヱ ュدヱیب ュتヘگ 

 بغヤشヱن کردヱ ュ چرت ヱ پرت گヘتュ.. یرفتュ سمتشヱن ヱ حسゅب دュیヱ خゅله رヱ که د ییدا

کردヱ ュ هヤمゅ دختر نゅزشヱ  یヱ محکュ منヱ بغل کرد بバدュ بゅ زنش احヱال پرس بغヤش ヱدュید دュی)پسرخゅله( رヱ که د صدرا
  دュیبヱس

 که دل ヱ رヱدمヱن گره خヱرد ュیدیپر نییヱ انقدر بゅا پュ ゅیهمヱ بغل کرد غیبヱد بゅ ج دهیرس ゅنゅیبه ک نヱبت

ゅز رفت شین بゅیبュ ک ヱ نهヱخ ヱیتゅنゅ قتヱه یゅیمヱج دید ن ゅسه... غیبヱب ヱ چゅم ュمراس ュゅنヱا ヱ رفت سمتش 

نه ヱ سر تکヱن دادヱ ュ رفتュ تヱ آشپزخュ ヱ،یبر ュیپゅش نجゅیاشゅره زد که از ا ゅنゅینشسته بヱدュ که ک ゅنゅیヱ ک یهد ییزندا کنゅر
 خヱدش پشت سرュ اヱمد

 +جヱنه دلュ؟

ゅب ヱدهنش ヱヤرد جヱا ヱدستش ベヱذ 

  ゅنゅااااایدا یヱاااااا-

 یصحبت کردن که همراه بゅ ذヱ ベヱ شゅد ی)نヱع ییゅنゅیجヱヤ دهنش ヱ شرヱع کرد مدل ککゅما دستشヱ گذاشت  نیا بバد
 شヱد( حرف زدن یقゅبل فュヰ فرد نゅشنゅس گヘته م ریفراヱان است ヱ به گヱنه غ

 سゅکت شد  ヱヰیکه  دュیخند یزد به پゅهゅش منュ فقط م یکرد ヱ دستشヱ م یم یヱا یヱا یکرد ه یم فیکه تバر نطヱریهم

 شدش؟ ی+چ

 !ه؟یحゅا نظر تヱ چ گه،یگヘتュ د-

 ه؟یک یقرار خゅستگゅر ،یدلشヱ برد یヤیخ یگیک م ی+خゆ اヱنجヱر

 گヰヰヰهیهヘته د-

 گヘتュتکヱن دادヱ ュ متヘکر یسر

 فی+ح

 متバجゆ گヘت ゅنゅیک

 ! ف؟ییییح-

  ュゅیاصا فکر نکنュ بتヱنュ ب یバنی ستュ،ی+آره، من ن

 ..رヱنبی رفت آشپزخヱنه از � یپヱکر نگュゅ کرد ヱ بバد دستشヱ مشت کرد ヱ بゅ فحش هゅ اヱل

که  زدュیغر م ゅکヱیدارュ شرヱع کردュ چرت ヱ پرت گヘتن ヱ به جヱن د ゅکヱیبه زن د یکه من ارادت خゅص ییاヱنجゅ از
 مヱند.. شتریب شهیبخゅطرش نم

 اヱمدن تヱ آشپزخヱنه ییヱ خゅله ヱ زندا مゅمゅن

 گヘت طنتیبゅ ش ییزندا

 ه؟؟ینکنه خبر ،یکه گل کゅشت نュیب یم-



 چشュ غره رفتヱ ュ گヘتュ  براش

 رییی+نخ

 گヘت عیسر خゅله

 شヱهررر کنه!!!  دینبゅ نیا یهد-

ゅب ゅیچش ュتヘد گゅگش 

 +ヱاااا چرااااا؟؟

 گヘت خゅله

-ゅن دیبヱر دل ننت کمکش کن یبمヱی 

 نگゅش کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

 خヱاュ شヱهر کنュ ی+گمشヱ بゅبゅ تヱاュ، من م

 خجゅلت زده گヘت مゅمゅن

 ゅنゅاااایدا-

 خنده هゅشヱن اヱمد.. یکه صدا رヱنیاز آشپزخヱنه رفتュ ب عیسر

 صداュ زد  نیمゅه بافゅصヤه

 ؟؟؟ییدا-

 آراد بゅ داد گヘت ییدا

 بヰヰヰヰヰヰヤه؟؟؟-

ゅعیخنده سر ب  ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

  یییییزنیداد م ヱヰی+بゅ من بヱد، چ 

 آراد متヘکر گヘت ییدا

 تヱ؟! ゅی ュییفヰمュ اان من دا یمن نم-

 گヘت خندهبゅ صدرا

 اヱنゅ یی⌒ اヱن دا ییمゅ یی⌒ تヱ دا-

 از تゅسف تکヱن داد ヱ گヘت یسر ゅرهیم رشیصدرا داره گ دیآراد که فヰم ییدا

  یآدュ نشد یاز دخترت خجゅلت بکش، بゅبゅهュ که شد-

ュت عیسر منヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 شهیخر تر م شهیبزرگ ترهュ که م ی+هر چ

ュت  صدراヘگ 

 رسュیامゅ حسゆゅ تヱرヱ م رسهینم ییمن که زヱرュ به دا-

ュمن  ュداد زد 



 +بゅبゅااااااااا

ゅبゅت بヘگ 

 جゅنュ بゅبゅ؟؟-

 اشゅره به صدرا زدヱ ュ گヘتュ ی من

 کنه..  یم تュی+اذ

 داره کゅرュیچ نیمゅه نュیヱاسه صدرا تکヱن دادヱ ュ رفتュ تヱ اتベゅ که بب یحرف دست نیا بバد

 شدヱ ュ رヱ بヰش گヘت کیخヱف کردヱ ュ آرュヱ نزد دュیکه د ゅفشヱیق

 !!ゅی+منヱ نخヱر

ゅشبゅش چشمヱره به گゅیاشュ سر ュمن ヱ ش عیزدヱتراس  یگ ヱر ュرفت ヱ ュگرفت ヱر 

 +الヱ بヰヰヤه؟

 کヱفت بヰヰヰヰヤه-

 نیسヱ شت

ヱس ュنゅن؟ی+ج 

ヱل نیسヱヤバع کرد حرف زدن مدل مヱس از  نی)ا یشرゅشنゅمه  01مدل شخص نヤم 1.∬کヰヘمه را نヤبس دهیک ヱریゅ جیگ 
 کند( یشخص را نگゅه م

 حرفش )فحش دادنش( تمュヱ شد گヘتュ یヱقت

 شده؟ یخゆ چ ゅکヱ،یヱ اヱن زنه د ی+خヱدت

 مثل مدل قبل شرヱع کرد حرف زدن  دヱبゅره

 شینیبیم ュیری+خゆ انقدر استرس نداشته بゅش بゅبゅ، فردا م

 ... ییآخه دا-

ヱحرفش ュتヘگ ヱ ュقطع کرد 

 تر نکن فیکث ヘتヱیانقدر خヱن کث ュ،ی+آخه ندار

 ه؟یچ یدヱن یاصا م ،یشヱバر یب یヤیخ-

 +هュヱヱヱ؟

 ..یعゅشق نشد-

 که عゅشق شده است ستیبゅヰر زییپゅ یدیفヰم ی+ヱگرنه م

  آヱردی در ش丙ヱجمヤه هゅت، قشنگ عن نیمنヱ بゅ ا یتヱ کشت-

ュکررررゅچ+ 

 یااف ینبゅش-

 +آخ دلヱ ュاسه عمق چشゅت تنگه 

 فヰمュ یکردن نم یاز زندگ زتヱیヱاقゅバ انگ یバنی-



 飭 گهیبه مゅه بヤندュ برسヱ ュ به شゅعر ثゅبت کنュ داره چرت م نهیا زュی+انگ
- ゅバاقヱ ヱفق یتヱیشخص م  

 دヱنュ ی+م

 خゆ حゅا خヱشحゅلュ کن-

 )خداحゅفظ( ヱیآن ،ی+اヱک

 ヱヱヱヱیآن-

 ....نییکرد به نゅهゅر، رفتュ پゅ یمゅمゅن اヱمد که دعヱت ک یکه صدا ستゅدュیرヱ تراس ا کュی

 که صدرا گヘت ュیسرف نゅهゅر رヱ کゅنゅپه نشسته بヱد بバد

-ゅب ゅن مヱله جゅخ ゆیبر دیخュ 

 گヘت مゅمゅن

 چرا انقدر زヱد؟-

ュض صدراヱفظ حیتゅن خداحヱد از اバب ヱ بق یداد ゅفظ هیکرد بゅش خداحゅهゅب ヱ سمتش ュرفت ュت  یمنヘکه آخر سر گ ュکرد 

 دارュ برات، خداحゅفظ-

 کردュ یヱ خداحゅفظ دュیخند

 صدرا ヱ خゅنヱادش، خゅله بヤندشد ヱ اヱنュゅ رفتن بバد

ヱ د داヱنده بヱآراد.. ییدر آخر م 

 بゅز کردュ که رヱ به مゅمゅن گヘت شمヱیچشمک به من زد ヱ منュ ن یآراد  ییدا

 هرچند..  یرヱ حس نکن ゅنゅینبヱد دا ュیخヱا یهヘته، م یتュ  ゅیمヱن یم نجゅیآراュ مゅ امشゆ ا-

 کرد ヱگヘت لینگゅه بュヰ انداخت ヱ حرفشヱ تکم ی بバد

 کنهینم یبヱد ヱ نبヱدش فرق-

 گヘت عیرفتヱ ュ مゅمゅنュ سر ییپヱکر شدヱ ュ چشュ غره برا دا من

 یدار ゅنュゅیبه دا کゅریچ یبمヱن یخヱا یعババع آرادددد، دخترمه هゅ مثا، تヱ م-

 ...ヱゅردュیادا در م ییヱ برا دا شدュیمن شゅرژ م زدیحرفゅرヱ م نیکه ا مゅمゅن

***** 

 ..دュیشن نیاز اتベゅ مゅه یمبヰم یاز چشمュ برداشتヱ ュ گذاشتュ رヱ کتゅبュ که سرヱ صدا نکヱیع

 که بゅعث شد بترسュ اヱمدیبیعج یصدا قهیشدュ بバد چند دق ゅلیخ یب اヱل

سر  ュنیبش یشتریبゅ شتゆゅ ب شهیبゅعث م ヱیصندل هیبه پゅ کنهیم ریشدヱ ュ اヱمدュ از سر جュゅ بヤند شュ که پュゅ گ حヱل
 ..ュیصندل

 ..از اتベゅ رヱنیب ュゅیکنヱ ュ م یم یبヱدュ نثゅر زات صندل فحش بヤد یهرچ

 اتゅقヱ که خヱاستュ بゅز کنュ....  در



ゅز نم بゅدر ب ،ュاجه شدヱارد م هیتک شد،یمشکل مヱ رゅبه در فش ュکمر ゅب ヱ به در ュدستگ یزد ヱر ュگذاشت ヱدستم ،ュرهیکرد 
ュتヘگ ヱ 

 بゅش ヱ بゅز شヱヱ یخヱب+بچه

 شدュ.. کیرヱ فشردュ که در بゅز شد ヱ من بゅ شتヱ ゆゅارد اتベゅ تゅر رهیدستگ

 گرفتヱ ュ گヘتュ گゅرد

 بゅش... نداشتهیکゅر نیヱ بゅ مゅه رヱنیب ゅیب ی+هرجゅ هست

 گردنمヱ به چپ ヱ راست تکヱن دادヱ ュ گヘتヱ ュمد،ین ییصدا

 که امثゅل تヱ ヱاردش بشه ستین ییخヱنه بゅبک زند کュ جゅ ،یگذاشت ی+پゅتヱ تヱ خヱنه بد کس

ュزゅمد،ین ییصدا بヱ  ヱ ュجمع کرد ヱدمヱا یخヱ د سردゅب ヱ دヱز بゅب ،ュه به پنجره کردゅنه منگヱشد،یرد خ ゅفض ベゅیات 
 گرفته بヱد به خヱدش  یترسنゅک

ベیسرد عر ..ュرش زدゅکن ュدست ベゅس ゅد که بヱنشسته ب ュرتヱص ヱر 

 شکست اヱمد از پشت سرュ، چشمュゅ شده بヱد اندازه گردヱ یصدا

ヱ جمات قヤمبه سヱヤمبه  یریگیヱ گゅرد م یゅیم یچرا ق⊥پ یترسیبز م یبュヰ بگه تヱ که شب ستین یکیآخه  د
 شششششیا،یگیم

ست سرمヱ آヱردュ بゅا که بゅ د عیسر دュیشکسته ヱ رنگ قرمز د ヱانیヱ برگشتュ پشتュ که رヱ پゅرکت ل دュیکش قیعم نヘس
 مヱاجه شدュ..  نیمゅه

 بヱヱヱヱヱヱد قرمز

 رヱ تخت.. دュیکه خヱدمヱ جمع کردヱ ュ پر شهیبヱد پュゅ بره رヱ ش کیرفتュ سمتش ヱ نزد عیسر

 انداختュ نینگゅه به صヱرت مゅه ی

 بゅز بヱد ヱ دستشュ قرمز مهیشده بヱد رنگ گچ، دهنش ن صヱرتش

 کردュ ..ュینیب کیヱ نزد دュیヱ بバد انگشتمヱ به هュ مゅل دュیخヱن بゅشه انگشتمヱ به دستش کش نکهیترس ا از

 نبヱد! خヱن

 اヱمد ヱ بバدش بゅ مشت شرヱع کرد منヱ زدن نیمゅه غیج یصدا کردュیم لیヱ تحヤ هیطヱر که داشتュ تجز نیهم

 یم ییزایچ یضربゅتشヱ کュ تر کرده بヱد ヱ آرュヱ شده بヱد امゅ همچنゅن  نیاヱمده مゅه شیپ یا هیچه قض لヱد شدュ که یヱقت
 گヘت

 ..نهیبیکه داره کゅبヱس م دュیفヰم

 تکヱن، بゅزュ صداش زدヱ ュ تکヱنش دادュ .... یاز  غیصداش زدュ، امゅ در عیسر

 کゅرュ کردュ.. نیبه گヱشش بزنヱ ،ュ ا یヤیشدュ س مجبヱر

 سرتخت.. ヱفتュیکه رヱش بヱدュ مجبヱر شدュ ب یاز سرجゅش بヤند شد که من یبه صヱرت ヱحشتنゅک یヤیاヱن س بバد

 کردュ.. نینگゅه به مゅه یبヤند شدヱ ュ  قهیچند دق بバد

ゅد ب ヱ اریترس به درヱ ه مゅنه نگヱد کردیخ ヱمن ゅع کرد گر دیتヱشر ヱ ュヤبغ ヱانداخت ت ヱدشヱلت  هیخゅن حヱهم ゅب ヱ کردن
 کردن.. فیمヱضヱع خヱابヱ تバر



ュش گر منゅپ ゆ ゅاز ا یم هیپ ュد نیکرد ヱヤحゅله سゅخ ゆاヱلش، خゅب دهیحゅحس ヱ دヱپرعذاب یب ゆاヱد.. یخヱب 

بخヱره ヱ خヱدمュ مشغヱل جمع کردن  یزیتゅ چ نییکردュ تゅ بره دست ヱ صヱرتشヱ بشヱره ヱ بバدュ فرستゅدمش پゅ کمکش
 مゅمゅن اヱمد که گヘت یهゅ شدュ که صدا شهیش

 جゅن دュ دره.. نیسゅ ヱنゅااا؛یدا-

 نگゅه به سゅعتュ انداختヱ ュ خヱف کردュ ی عیسر

 ن؟؟؟یسヱヱヱヱヱヱヱ اان

ヱدر نیبه زم هیتک دستم ヱ ュشゅپ ゅت ュش نیاز ا غیداد ュردس... شهیکه دستヱخ 

 رفته تヱش... شهیش دュینگゅه به دستュ که د یرヱ تヱ دستュ احسゅس کردュ،  یسヱزش

 ییسمت دستشヱ دュیヱ دヱ دュیکش یヘیخヘ غیج

 آゆ ریش ریهゅرヱ از دستュ جدا کردュ دستمヱ بردュ ز شهیش

 نبヱد یکردュ امゅ خゆ چゅره ا یرヱ احسゅس م یبد سヱزش

ゅیدست ب ゅبه کمک هバد در جヱب ュلゅل یکه سヱهیا ..ュند گشتゅل بゅدنب ヱ ュز کردゅب ヱر 

 از بゅند غیامゅ در دュیهゅ رヱ د ヤهیヱس یتمゅم

ュزゅکه پ ب ュداشیگشت ..ュکرد 

ヱندゅرت فج بヱبه ص ヱ ュزش کردゅب ュنヱدند ゅیبヰیچیپ یュد ュر دستヱد 

 کنه.. فیتゅ خヱنه رヱ کث ゅدین یکردュ تゅ ازش خヱن محکمش

 خゅرج شدュ  ییسرجュゅ بヤند شدヱ ュ از دستشヱ از

 کردヱ ュ گヘتュ یط یکیبゅا که پヤه هゅ رヱ دヱ تゅ  ゅدیپヤه هゅ بخヱاست از یم مゅمゅن

 اヱمدゅ ュ،ی+ن

ヱ لت نゅح ュدست ゅیبヱمدنヱ ن مヱینشュمدکه دادヱا ュچشمش به دست 

 به صヱرتش زد ヱ گヘت یچنگ

 تヱ دختر؟؟ یخゅک عゅلュヤヤヤヤ، چ شد-

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسر

 مゅمゅنュ، سゅلمュ ستین یچی+ه

 ヱ گヘت شیسمت گヱش رفت

 دکتر  ュیبر ゅدیبゅبゅت تゅ ب زنュیاان زنگ م-

 ヱ گヘتュ ستゅدュیحرفش سرجュゅ ا نیدر شده بヱدュ امゅ بゅ ا کینزد

 ゅااااایزنگ نزززززن کنュ،یم فیتバر ュゅیچ کゅر داره بバد م نیسヱ نュیصبر کن بذュ بب قهیچند دق ی+

ゅت  بヘلت زار گゅح 

 بゅ خヱدت  یچ کرد نیآخه بب-

 +عバع مゅمゅن!



ュヱبره پ آر ュتヘزدن گ ゆل ゅب ヱ سمتش ュه شیبرگشتゅنیم. 

 جمヤه رヱ گヘتヱ ュ از در خゅرج شدュ.. نیا

ヱل متر کردن ح نیسゅیدر حヱطゅ یدュد.. 

 نگゅه کردュ.. نیبه سヱ یشتریبه سゅعتュ انداختュ که بゅ تバجゆ ب گهینگゅه د ی

 از محゅاتヰヰه -رヱنیب-تヰران-نیسヱ-بゅشه، اخه دュ غرゆヱ نیسヱ شدیبヱゅرュ نم همچنゅن

ュヱآر ュتヘگ 

ヱن؟ی+س!! 

 سمتヱ ュ منュ خゅستュ رヱمヱ برگردヱنュ بدュヱ که گヘت دیبرگشت ヱ دヱ که

-..ュرت دارゅک ،ヱヱヱヱヱنه خره ند 

ュゅیا سرجュدゅچسب ست ヱمゅهヱزゅمد بヱلت زار دیکه اゅح ゅب ヱت یヘگ 

 یییییدا یヱاااا-

ヱس ュヱنی+آر ュヱآر 

 زد ヱ گヘت صヱرتشبهیچنگ

 از استرس رュیمیدارュ م ییدا یヱا-

ュترس  من ゅیب ヱه به سゅنینگ ュتヘگ ヱ ュانداخت 

 خゅنヱادت سゅلمن؟؟ ؟ی+خヱب

 داد ヱ گヘت  تکヱنیسر

 ゅااااریسゅم ヰヰヰヰه،یخゅنヱاده چ-

ゅم بゅتن سヘریگゅ ب ュشتریترس  ュتヘگ ヱ شد 

 چشه خヱ ی+سゅلمヰه؟ تصゅدف کرده؟ رفته تヱ کمゅ؟ ヱااااا

 بده یسゅلمه امゅ حゅلش انگゅر ،یتヱ ک از من داغヱن تر یヱاا-

ゅب ュتヘگ ヱ به کمرش ュزد ュلمゅدست س 

 چشه نی+د خゆ گمشヱ برヱ بب

 ュیدیازه رسبه درヱ نکهیدادュ تゅ ا یبヰش به سمت جヱヤ هヤش م زدュیکه م یضربه ا هر

 رヱ بゅز کردヱ ュ رヱ بヰش گヘتュ در

 +مヱاظゆ خヱدت بゅش

 گヘت ヱ خヱاست از بره که گヘتュ یآرヱم بゅشه

 من حヱصヤه ندارュ ن،یبゅ بچه برگرد نیصحنه رヱ عゅشقヱنه نکن ی+اهゅن راست

ゅب ヱت ییپرヘگ 

 ؟؟یبزرگشヱن کن یخヱا یمگه تヱ م-



 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ عیسر

 تヱ یرヱ دار یچ ی+گمشヱ بچه پرヱヱヱヱ، شب

 !نیمゅه یمگヱ، حت یزیچ یکسبه-

 دیدرد سر عیمゅ ゅکヱیヱاسه من ヱ د ی+برヱ بچه که تヱ ヱ اヱن سゅم

 شد نینثゅرュ کرد ヱ سヱار مゅش یفحش

 دست تکヱن دادヱ ュ در ヱ بستヱ ュاسش

 شدュ کردヱ ュ به سمت خヱنه رفتュ.. یچینگゅه به دست بゅند پ ی

 ヱ گヘت شュیاヱمد پ عیخヱنه که شدュ مゅمゅن سر ヱارد

 دکتر!! ュیبر ゅیب-

 ؟؟؟؟یچ ュیدکتر بگ ュی+د آخه مゅدر من بر

 یتゅ بزن سهیヱاست بنヱ یآمپヱل هゅر ی ュیبگ-

 ヱ گヘتュ دュیخند بヤند

ゅج ュنゅمゅر نیا گهید ی+مゅل هヱنزن، د آخه آمپ ヱیحرف 

 رفتュ از پヤه هゅ بゅا ヱ رفتュ تヱ اتゅقュ دュیخند یک م همچنゅن

ュرفت ヱد ییسمت دستشゅبت ゅب ヱ ュز کردゅب ヱند دستمゅب ヱبستمش.. نی ュزゅب ヱ ュش دادヱش ヱ شست 

ュریدر گ ذهن ヱنیس  ゆخ ゅد امヱکه چ یدیام یب ュشه،ینم یزیداشت ゅیام دیشュد.. یالک دヱب 

ヱسمت م فکرم ュرفت ヱ ュزیآزاد کرد  ...ュندヱخ ヱرد عاقمヱن مゅادامه رم ヱ ュバلゅمط 

 گゅز گذاشتヱ ュ به سرعت دヱر شدュ... یپゅمヱ رヱ ییبゅ دا یاز همゅهنگ بバد

 کゅفه بヱدュ... یجヱヤ قهیدق 01از  بバد

 شدヱ ュ رفتュ تゅ ...ヱدهیپ عیسر

ゅم دنید بゅریسゅ  هیکه ...ュش نشستヱヤج ヱ ュتند تر کرد ヱمゅد قدمヱشه نشسته بヱگ 

ヱد سرش ゅب ヱ ردヱا اゅدنیب ヱمد تヱا ュبヤش قゅیچش ...ュقヤح 

 زد ヱ گヘت یکج لبخند

 نشده... یزی...گヘتュ که چیヱاسه خヱدت درست کرد هیا ゅفهیچه ق نیا-

ヱدستم ヱصدا زیم یر ゅب ヱ ュیمشت کرد ュتヘن گヱلرز 

 ...گهیم یا گهید زیچ هیچشゅت -

 ヱ گヘت دیبه چشمゅش کش یدست

 ヱ بヱゅر نکن... نیبب-

ュヱار ヱر ヱب زیم یدستمヱیکュد ュتヘگ ヱ 

 ربط داره؟ هیشده!...به..به همヱن قض ی...بگヱ چرュیمیدارュ از استرس م ゅریسゅم-



ヱلحن سرش ゅب ヱ ن دادヱیتک バد کردیم یکه سゅت یعヘشه گゅب 

 تمュヱ شد... گهیاヱهュヱ...د-

 دستمヱ جヱヤتر بردヱ ュ گヘتュ محتゅطゅنه

 شد؟... ی...چیچ-

ュرش داد... دیکه به دستش رس دستゅفش ヱ گرفتش ュمحک 

 نگゅهش کردュ... دهیترس

 شد ヱ گヘت رهیتヱ چشュゅ خ یجد

 تمュヱ شد... گュی...میهست ینکن...د اخه نگران چ یچشゅتヱ اヱنجヱر-

ゅب ュتヘگ ュاخ 

 خرابه!... ینجヱریتمュヱ شد ヱ حゅلت ا یگیم-

ヱدستم ヱت ヱشゅدست ゅتヱد ヱ ل کردヱچسب ی ヱسرش ヱ ش کردゅهヱدیم... 

ヱمゅدست ヱیت ...ュهش کردゅمنتظر نگ ヱ ュقه کردヤح ュه 

 سرشヱ بゅا اヱرد ヱ گヘت هیاز چند ثゅن بバد

-ヤط به مヱیمربゅد... نヱب 

ゅپر دنیشن ب ュدیحرفش رنگ... 

 دختره... همヱن

ゆصدا آ ゅب ヱ ュرت دادヱق ヱیخش دار یدهنم ュتヘگ 

 خゆ؟...-

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 بヰش ندヱ ...ュنیヤیم 011کرده بヱد که اگه  دュیتヰد-

 حرفشヱ خヱرد... ادامه

ヱدمヱکش خ ヱヤیجュد ュتヘگ ヱ 

 ...کرد؟یم کゅری...چیچ-

 جゅش بヤند شد ヱ گヘت از

 ...ュیبر ゅیب-

ゅدیام ن ...ュند شدヤب ヱ ュهش کردゅنگ 

 رヱ حرکت کرد.... ゅدهیبه سمت پ ゅریヱ سゅم ュیرفت رヱنیشゅپ ب یکゅف از

 دنبゅلش رفتュ... یحرف بدヱن

 ...کردیجヱヤتر از من حرکت م خヱدش

ゆヱخ غر ヱ دヱیبゅنヱبゅ رد م ュرゅاز کن ュد...مردヱب パヱヤشدنیش ゅتنه ه ヱدیز یゅم ی ュヰن نم زدنیبヱچ ュمن ヱیュاستヱخ 
 ...دュیخریگュ کنュ همشヱنヱ به جヱن م ゅرヱیسゅم



ゅا بヱدنیゅم سゅریسゅاヱ ュی...منュدゅس ...ュヰردن بヱپسر از پشت خ ゅت ヱقع دヱن مヱکه هم 

ュیپرت م داشتュکش یکه دست شد ヱ گرفت ヱدیکمرم... 

 ヱ به دヱرュ نگゅه کردュ...  سゅدュیヱا صゅف

 شده بヱد ヱ اヱن دヱتゅ هュ رفته بヱدن... دهیچیدヱر کمرュ پ ゅریسゅم دست

ュیسمتش که د برگشتュم د ュゅحرص نگ ゅکنهیب... 

ヱسرم ゅنバت هیچ یبه مヘکه گ ュن دادヱتک 

 ...؟یکنیچرا دقت نم-

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 ؟یچ کردュی...اگه گمت میرفتیم ینجヱریهم یخゆ تヱ داشت-

 گヱشュ گヘت ریخヱدش نگه داشت ヱ ز یヱ دستمヱ محکュ گرفت ヱ منヱ جヱヤ دیکش یپヱف

 ...ュゅیبرヱ منュ پشتت م-

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 کج..کجゅ برュ؟...-

 پゅرک رヱبرヱ اشゅره کرد ヱ گヘت به

 پゅرک... ュیبر ゅیمثه دفバه قبل ب-

ヱسرم ...ュحرکت کرد ヱ ュن دادヱتک 

 بヰمヱن بخヱره... یکس زاشتیدヱرュ بヱد ヱ نم ゅریسゅم ینخヱردュ چヱن دستゅ یبゅر به کس نیا

ヱヤد یجヱرヱع کرد یヱشر ュヱار ヱ گرفت ュمحک ヱرک دستمゅیپュ ...ュزد ュقد 

ヱسرم ゅت نییپ ヱ ュدヱانداخته بヱم یゅس...ュدヱیفکر بュرゅ بゅیحس ヱد... یتヱفکر ب 

 گヘتュ یگذشت که بゅ لحن آرヱم یا قهیدق چند

 ...؟یبگ شヱیبق یخヱاینم-

 رفت... مکتゅیاز ن یکیヱ به سمت  دیکش یکافه ا پヱف

 نشستヱ ュ منتظر نگゅهش کردュ... کنゅرش

ヱشゅه کرد... هیتک مکتیبه پشت ن دستゅن نگヱبه آسم ヱ داد 

ュمن ...ュه کردゅن نگヱبه ا 

 که به حرف اヱمد کردュیم لیصヱرتشヱ تحヤ یاجزا یکی یکی

 ...کنهیتヱ رヱ...پخش م یکرد اگه پヱلヱ ندュ...عکسゅ دュیتヰد-

 نگゅهش کردュ... جیگ

 ...دュیگذشت تゅ حرفشヱ فヰم هیثゅن چند

 گヘتュ یسرعت از جュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ لحن لرزヱن به



 ...؟یچچچچ...چ-

ュنヱت اヘگ ヱ گرفت ヱمゅدست ヱ ند شدヤب 

 ..گヘتュ که تمュヱ شد...پヱلشヱ گرفت ヱ رفت...نی...ارュヱ سヱششیه-

ヱدستم ヱヤر یجヱゅبゅن ゅب ヱ ュگرفت ュیدهن ゅچه عکس...ュهش کردゅم یینگ ヱاستیاز منヱپخش کنه... خ 

ヱالمヱیپرس سュم دゅریکه سゅ کش ヱدیدستم ヱر ヱند... مکتین یヱنش 

ゅت یلحن آرامش بخش بヘگ 

-ヱشد...برا نیس ュヱکه تم ュتヘکن...گ ュゅن...نگゅینم نیهم یجュاستヱخ ...ュت بگヰب 

ヱکه داشت ت دستم ュدیکشیم ریبه سر ュتヘگ ヱ ュندヱچسب 

 ..کردュ!!!کゅریداش..ت...مگ...مگه چ کゅریاヱ...اヱن بゅ من چ-

ゅمد... دنید بヱتر اヱヤج ヱ نگران شد ュバضヱ 

ヱشゅت دستヘگ ヱ انداخت ュنه اヱر شヱد 

-ヱبنیسヱ؟ی..خ... 

ゅکش ب ヱヤکه ج ュهش کردゅیترس نگュدش... دヱبه خ ュندヱچسب ヱ 

ュゅدست ヱنه اش م یرヱرزیشヤمدی ヱرゅن کヱکردی...اگه ا... 

 منヱ...از کجゅ...آ..آヱرده؟.... یبه خدا...عک..عکسゅ ستュی...نسی...من...چر..ا..من...اصن..اヱن کゅره نゅریسゅ...سゅم-

ヱسرش ヱب یر ヱ گذاشت ュنه اヱداد شتریش ュرゅفش 

تمュヱ  گهیاヱن کゅرヱ بکنه...د خヱاستی...بゅ فヱتヱشゅپ میکنیتヱ اヱن کゅرヱ نم دヱنュی..آرュヱ...منی...آرュヱ سヱششیه-
 نداره... یبゅهゅمヱن کゅر گهیشده...د

ゅیسیحس خ ب ヱم یکه از رゅبه س ヱ ュبرد ゆعق ヱراه گرفت سرم ュریگردنゅ ヱاشک ر ヱ دヱش سرخ بゅنه  یکه چشمヱگ
 ...هیگر ریاش بヱدュ زدュ ز

ヱمゅدست ヱیر ュتヘگ ヱ ュش گذاشتゅنه هヱگ 

 ...ゅرینکن...سゅ..سゅممم هیتヱرヱ...تヱرヱخدا گر-

ヱتک سرش ュت هیبه دستヘگ ヱ داد 

 کنه... دی...من احمق گذاشتュ اヱن کثゅفت انقدر به خヱدش جرئت بده که تヱرヱ تヰدنیمنه سヱ رهیهمش تقص-

ヱلرز سرم ゅب ヱ ュتر بردヱヤیج ヱت ュیکه ه ヱت ュد هヱب ュیصدا ュتヘگ ュبدن 

 ارュ...کردنتヱ ند هینکن...به خدا تحمل گر هیگر نی...جヱن سヱگهینکن د هی...گرستیتヱ ن ریبه خدا تقص ゅرینه...سゅم-

ヱشゅدست ヱمثه من ر ヱ ردヱا اゅت یبヘگ ヱ ک کردゅپ ヱمゅشصت اشک ゅب ヱ گذاشت ュゅنه هヱگ 

 نکن... هیمنュ تحمل ندارュ...پس تヱ هュ گر-

ヱرت  سرمヱق ヱمゅاشک ヱ ュن دادヱتند تند تک...ュداد 

ゅب ュتヘگ ヱ ュک کردゅپ ヱشゅسر انگشت اشک 



...مگه هگی...تمュヱ شد دュیبخヱر یبستن ュیبر ゅیتمュヱ شد...اصن ب یگی...مگه نمュیکنینم هیکدュヱ گر چیه گهی...دگهید-
 نه؟...

ゅت یدستヘگ ヱ گرفت ヱسردم 

 ...تمュヱ شد...زュیاره عز-

 ヱ گヘتュ دュیجュゅ بヤند شدヱ ュ دستشヱ کش از

 برュ خヱنه هゅاا... دی...بゅگهیپゅشヱ د-

 ヱ پرت شدュ تヱ بغヤش... دیدستمヱ به سمت خヱدش کش یحرکت نゅگゅヰن هی یجゅش بヤند شد ヱ ط از

ゅطر سرعت کشش ج بゅچسب یزیر غیخ ヱ ュیزدュش... دヰب 

 ヱ گヘت دیشゅل سرمヱ بヱس یرヱ از

 ...زیبه خゅطر همه چ خヱاュیمバذرت م-

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 اヱنه... ری...تقصیکرد یتヱ په گنゅه-

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 ...ヱفتゅدیاتゅヘقゅ نم نیکدュヱ از ا چیヱاسュ مヰمه اان ه ییزایمنュ هست...اگه نزاشته بヱدュ بヰヘمه چه چ ریتقص-

 ینバی...نهیصヱرت ذベヱ زدمヱ بب تヱنهینم ゅریگقتن مュヰ بヱدنヱ ュاسش قند تヱ دلュ آゆ شد ヱ خدا رヱ شکر کردュ که سゅم از
 اヱنュ دヱسュ داره؟...

**** 

ヱدراز  یت ュصدا دهیکشتخت ヱ ュدヱیب ヱاز ت ヱبمヤم یق ュشヱیشنیگュد... 

 ...رفتیヱ درجه حرارت بدنュ بゅاتر م گذشتیصヱرتュ م یاز جヱヤ یکی یکی ゅریسゅم یکゅرا

 بヱد؟... یچ یاز رゅ ヱریسゅم یکゅرا

ゅمطمئن ヤقゅنیم یهر فرد عヱریهم شهینم یکس یدヱن بده... یبه کس یالک ینطヱمحبت نش 

 دヱسュ داره... ゅریکه سゅم یخヱدمヱ بزنュ به خヱش خヱامュینم

 کردュ خヱدمヱ آرュヱ کنュ... یヱ سバ دュیکヱب ュیشヱنیヱ بゅ دست به پ دュیکش یپヱف

ヱمゅچش バس ヱ ュر دادゅفش ュه ヱر ュیمحک ...ュابヱبخ ュکن 

 امشゆ خヱابュ برد... ゅدیبゅزュ بゅ  که

*** 

ゅب ュتヘداد گ 

 ...ュیریکه نم یچ یバنی...یییییییییچ-

 ヱ داد از اヱنヱر خط گヘت غیبゅ ج یدل

 ヱاسه بヤه برヱن... ュیゅیامشゆ م گهیصبح زنگ زده م یمゅمゅن سゅت گュیبゅبゅ م-

ゅنیدست به پ بヱیشュ بヱیکュد ュتヘگ ヱ 



 ...ュ؟یریامرヱز نم یバنی-

 نچ..-

 درد...-

 ...گهید ュیریگヘت...فردا م ییヱヰیکنュ اヱن  کゅریاعع...خゆ من چ-

 بゅز گヘتュ شیبرنゅمه شدヱ ュ بゅ ن ゅلیخیب

 ...ن؟یشیامرヱز به هュ محرュ م-

 حس کنュ... تヱنستュیسرخ شدشヱ از پشت تヘヤنュ م صヱرت

-ヱر نیاعع...سゅیندار یببند...ک ゅب ュیمن بر... 

 تخت انداختュ... یرヤ ヱمヱیکردヱ ュ مヱبゅ یخدافظ

ゆز نم خヱیریامرュ رازیش... 

 ...ュ؟یکن کゅریچ

 ...نゅیا ییگرفتュ چتر شュ خヱنه دا ュی...تصم دュینرس ییبه جゅ یفکر کردヱ ヱ ュقت یکم

 یبヤه برヱن...حضヱرمヱنュ اヱنجゅ ب ュیبر زاشتیヱجه نم چیبه ه ュیراه انداخت یدل یکه ヱاسه خゅستگゅر یبゅ اヱن بسゅط چヱن
 بヱد... یمバن

ヱمゅسゅب لب ュرفت ヱ ュض کردヱنیعヱر... 

 گヘت دنュیبゅ د مゅمゅن

 ؟یریکجゅ م-

 ...نゅیا ییخヱنه دا-

 اヱنجゅ؟... یبر یخヱایم ヱヰی...چرا سیکه اان خヱنه ن تییدا-

ゅب ュتヘخنده گ 

 ...گュیرヱ م ゅنゅیکه مゅدر من...دا گュینم ヱゅشヱیس ییدا-

 ... ヱنریبゅا انداخت ヱ منュ از در رفتュ ب یچتر هیکنュ فقط خヱنه بق کゅریخゆ برヱ چ یگヘت ヱ شヱنه هゅشヱ به مバن یآهゅن

ゅنه دا دنیرس بヱیا ییبه خゅدهیپ نゅ ヱر ヱدستم ヱ ュیشد ...ュزنگ گذاشت 

 حرکت خヱدمヱ به در سゅختمヱن رسヱندュ... هیدر بゅز شد ヱ منュ بゅ  رفتュیکتヱ محر نیکه فقط من ا ییاヱنجゅ از

ゅس بヱبヱر ュله آراゅا پ یخゅب ュرفت ヱ ュشیکرد ...ゅبچه ه 

ュヱدا ار ベゅز بد نب ییدر اتヱن رヱش...که چشمتヱت ュانداخت ヱدمヱسرعت خ ゅب ヱ ュز کردゅب ヱنهی... 

 شدュ... نیخヱرد تヱ شکمュ که پخش زم نقدیدر ا نقدیدر عرض ا یزیچ هی

 ...نیگヘتヱ ヱ ュلヱ شدュ رヱ زم یآخ

 سمتヱ ュ گヘت دیپر یبゅ نگران ییدا

-ヱن؟یسヱب نی...سヱ؟یخ... 

ュل شد... کرゅバف ュنヱدر 



ヱمゅچش ヱب یر ヱدمヱخ ヱ ュگذاشت ュشیهヱヰ ...ュن دادヱنش 

 یلヱ کیکه کمرュ خヱرد به سرام نیヱلュ کرد رヱ زم پヱندュیم یدارュ به رحمت الヰ دیفヰم یچند بゅر تکヱنュ داد ヱ ヱقت ییدا
ヱت ヱ ュندヱکت مゅیس ...ュنش کردヱرゅفحش ب ュدل 

 ...ヱمدیم کردیرヱ دنبゅل م یقدمゅش که اتベゅ بغヤ ی...صدادュیخند زیر

ゅه یکیداد داشت به  بゅم ュم نیکه فک کن ュد پشت سر هヱتیبヘگ 

-ヱمرد... نیس 

 چشゅمヱ بستュ... عیقدمゅ بヤند شد ヱ سر یصدا

 حس کردュ... شヱنヱییدヱتゅ رヱحض

ュسر ヱر ヱ ند شدヤب ュヱیآر ゅقرار گرفت... یکی یپ 

 ...نهیمゅه دュیصداش فヰم از

-ヱن؟یسヱن؟...چ نی...سゅرشیجゅییدا یکرد ک... 

 صداش مشヱヰد بヱد گヘت یکه تヱ یبゅ لرزش ヱ استرس ییدا

 رヱ پرت کردュ خヱرد تヱ شکمش... یکیآゆ پاست ی...من فقط اヱن بطردヱنュیبه...به خدا نم-

 گヘتュ... نیدلュ بヰش آفر ینثゅرش کرد که تヱ یゅک بر سرتخ نیمゅه

 ヱاقゅバ نگران شده بヱدن... گهیصداュ کرد که د گهیچند بゅر د نیمゅه

バتخت که خ یس ヱببرن ر ヱ ند کننヤب ヱکردن زم دهیند ریکردن من ュره پرتゅبヱد ュمحک ゅنیه... 

ヱچ دادم ヱ ュرت دادヱیزیق ...ュتヘنگ 

 ...ュیکه خヱاستن بヤندュ کنن خヱدمュ به صヱرت نゅمحسヱس کمکشヱن کردヱ ュ به سمت تخت رفت ندفバهیا

ヱکردن عنترا... یر ュلヱ ュزゅتخت ب 

 شده بヱدュ تゅ اان قطゅバ مرده بヱدヱヰ ...ュشیاگه ヱاقゅバ ب یバنی

ゅتヱنییدヱن شゅد از چند ثバب ヱ نشستن ュرヱمن دا هید ヱشدن ر ュヱمد... ییزヱبه حرف ا 

 (یقヤب یゅی) همヱن اح؟  ュیآرش کن یپ یس-

 ヱ گヘت دیکش ینچ نیمゅه

 دنده هゅش بشکنه... ترسュیم-

 تنヘس دهゅن به دهゅن چطヱر...-

 رヱ بزنュ تゅ آسヱده بخヱابュ... ییدا نیبヤند شュ همچ خヱاستیدلュ م یバنی

 گヘت نیمゅه

-...ゅبゅببند ب 

 اヱرژانس... ュیزنگ بزن ュیخゆ بر-

 سゅکت مヱند ヱ بバد گヘت یکم نیمゅه

 شده... ヱヰشی...مヱヤバمه فقط بسین ゅزین نه...به اヱرژانس-



 گヘت یبゅ مسخرگ ییدا

 ...؟یکرده بゅشه چ یداخヤ یزی...اگه خヱن رュیمゅ خبر ندار یدکتر شد یتヱ ک-

 بゅ تバجゆ گヘت نیمゅه

 سمتش... یمگه خمپゅره پرت کرد-

 گヘت ییدا

 خゆ ممکنه... ینه بヱ...ヱゅل-

 حرفشヱ قطع کرد ヱ گヘت نیمゅه

- ヱریب نیریش زیچ هیبرゅ یزیبرュ ゅقش...شヤح ヱزنده شد... دیت 

 داد زد جゅنیبゅ ه ییدا ヱヰی

 ヱاسش... ュیکن یلヱله گذار-

ュゅد م چشゅی...همشدیداشت گشュد دا نヱنده بヱدیب ییمゅ له گذارヱل ュاسヱکنه... ی 

 بゅ حرص گヘت نュیمゅه

 ... دنینشヱن م ュヤیکه تヱ ف هی...مگه به همヱن آسヱنن؟یسヱ ی...تヱ هュ شدییببند دا-

 ...رفتیبحث حヱصュヤ سر م نیداشت از ا گهید

バخ یس ュیکردヤکینزد ی バاقヱ اشی تیبهヱ اشیヱ صدا ゅب ヱ ュز کنゅب ヱمゅیگرفته ا یچش ュبگ 

 من کجュゅ؟...-

 زدن ヱ افتゅدن رュヱ... یغیبゅزュ ج یچشゅ دنیبゅ د ییヱ دا نیمゅه

ゅب ...ュن کردヱهشゅنگ ゆجバت 

 گヘت یبゅ خヱشحゅل نیمゅه

 زنده شدددد...خヱد به خヱددد... ییدا یヱا-

 بゅز گヘت شیهュ بゅ ن ییدا

 ...دنیکه دヱستゅ به هュ م هیمثبت یهゅ یبه خゅطر انرژ نیا-

 تند تند سرشヱ تکヱن داد... نュیمゅه

 تخت... یدادュ به بゅا هیヱ تک دュینگゅهشヱن کردヱ ュ خヱدمヱ بゅا کش پヱکر

 به شکمュ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ییدا

 ...؟یدرد ندار-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱراست تک ヱ به چپ 

 بヱد اصن... یمگه خمپゅره خヱردュ؟...چ-

 آゆ گヱشه در کرد... یبه بطر یا اشゅره

ヱمゅهヱسمتش... ابر ュبرگشت ヱ ュا انداختゅب 



 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

- ゆیخヱヰمد ییヱیا ...ュد پرتش کردヱب ュدست ュد ュنヱا...ヱت 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱسف تکゅت ゅب 

 بگュ... یچ دヱنュیヱاقゅバ نم-

 بゅ عشヱه چشゅشヱ تヱ کゅسه چرخヱند ヱ گヘت ییدا

 مゅ قゅسمه... ییبゅیزبゅن از ز-

ゅب ...ュهش کردゅنگ ゆجバت 

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 خゆ کゅسبه...-

ュزゅه... بゅن نگヱهم 

 خゅسゆ؟...-

 حゅسゆ؟..-

 ...ゅسر؟ی-

ヱبدبخت سرم ゅب ヱ ュن دادヱیتک ュتヘگ 

 نヘر... ヱنیヤیهヘتゅد ヱ پنج م ュیشد ゅیبゅ ک نیبب-

 نداد... یکه غرベ تヱ افکゅرش بヱد جヱاب ییدا

 از جゅش بヤند شد ヱ گヘت نیمゅه

 ...نجゅ؟یا یشد اヱمد یچ-

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュکرد ゆقا ュه ヱت 

 ...ュیخヱش بگذرヱن ュینی...گヘتュ بشュی...مゅهゅ که نرفتهیبヤه برヱن دل-

 گヘت یاز خヱشحゅل یبゅ داد ییدا ヱヰی

 نه( ゅیاهゅاااان قゅسررررر...)چمدヱنュ درسته -

 تゅسف تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یاز رヱ یسر

 به عقヤت... نیآفر-

 جゅش بヤند شد ヱ گヘت از

 ...؟نیجゅت چطヱر ینیریヱ ش کیخゆ بゅ درست کردن ک-

ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 ...مممュیرسヱنیساュ م-

ゅنیه بゅت جヘگ ヱ رد گرفت سمت درゅگ 

 درست کنヱن...  ュیبر نیپس بزن-



 (ゅنゅی)دا

ヱمゅپ  ゅب ヱ اゅب ュیبرد ュز کردゅب ヱقゅدر ات ュヱضربه آر 

 ..ヱمدنیپشت سرュ م نیヱ سヱ نیمゅه

 رفتازュ جヱヤ تر نیقدمゅمヱ آرュヱ کردュ که مゅه کュی

 شدヱ ュ نゅ محسヱس گヘتュ نیبه شヱنه سヱ شヱنه

 خبر؟ چشゆید+از

 شد ヱ نگュゅ کردتゅ بنゅگヱشش بゅز ششین

ュین منヱکه  شم ュز کردゅیبヱヰ یدیرسュ هヤبه راه پ 

 ヱ مゅنع رفتنش شدュ دュیکشپشتاز قشヱیکنه که  یخヱاست پヤه اヱلヱ ط یم نیمゅه

 هヱヱヱ چته تヱ؟-

ゅل من..شمヱیاک پشت م یشب+اゅنی 

ヱاعتراض نیس ゅتبヘگ 

 یریم اسゆ یشب تヱرینخ-

ュبرگشت ュتヘگ ヱ سمتش 

 بゅزュ هستゅ دا،یچسب بヰتیヤیخ نکهیامثل ی+اヱن بطر

ヱت دستشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 نیتخヱنュゅ درد گرفت بس که پرتュ کردنه خヱاهش من تمュゅ اس-

 نگゅش کردュ که گヘت مشکヱک

 رヱ تخت؟ نیخゆ مگه بゅ احتراュ منヱ گذاشت-

 پヱکر گヘت نیمゅه

 یمرد ュیفکر کرد ر،ینخ-

 ュیشゅنسゅ ندار نی+نچچچچ، مゅ از ا

ヱن یکی نیس ゅب ュمن ヱ ュپر شیزد پس گردن ゅه هヤز از پゅیبュد 

ヱ ゅل نییپ ゅت ュدヱمنتظر ب ゅه هヤیدیپ ゅان ب یهヱنیجゅ 

 گヘت دیتゅ بュヰ رس نیمゅه

ュ م-  تヱ یکن یچته ر∠

ゅت  ヱ ュندヱمن م ヱ نهヱآشپزخ ヱرفت ت ュبد ヱابشヱج ュمدヱدهن یا ヱت ゆاヱج 

ゆنه عقヱآشپزخ ヱت ュرفت ヱ ュگرد کرد 

ヱه نیسゅم ヱصندل نی ヱدن رヱمستق ینشسته ب ュمن ヱیュ  سمت ュلیرفتゅخچ 

 زیهゅرヱ برداشتヱ ュ گذاشتュ رヱ م ヤهیヱس



 کردヱ ュ بバد آرュヱ گヘتュ رヱنینگゅه به ب ی

 ュیبد کیبバد پخت به پسرا هュ ک ュیتヱنست یم ュیبヱد رازی+اگه ش

ヱد نیسゅلت غش کردن افتゅبه ح ヱ بشヤق ヱگذاشت ر ヱدستش 

 پゅهゅشヱ تکヱن داد ヱ گヘت نュیمゅه

 ュیبراشヱن ببر ュیتヱن یفرداュ م-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュردヱدر آ ゆヤبه شکل ق 

  ヱیاヱ  ی+ا

 کرد.. یابراز خヱشحゅل غیج غیبゅ ج نュیヱ سヱ دیخند

ュب رفتゅپ نتیسمت ک ヱ کاه ヱشی ヤیبند گل گヱش مヱپ ヱ ュیگرفتュد 

 دست دستکشュ آヱردヱ ュ به بچه هゅ دادュ سه

 بゅ غرغر گヘت نیمゅه

 نبゅشه شدیدستکش نم-

ヱت نه یجد نیسヘگ 

 ..ュیکゅر کرد ュیتقس ュیآمゅده شد نکهیا بバد

 ュیدرست کن تیسکヱیヱ ب یهندヱانه ا کیک یشد  قرار

ヱاد ک نیسヱده م کیمゅآم ヱه کردیゅم ヱیュاد ب نヱیمヱیسکヱت 

ュمه برا منゅل درست کردن خヱد مشغバب ヱ ュشن کردヱر ヱنیتزئ یفر ر ュشد 

 تヱ فر ュیヱ گذاشت ュیهمه کゅرا انجュゅ شد مヱادヱ قゅلゆ زد یヱقت

ュدバینشست بュ ر مヱع کرد زیدヱشر ヱیュ حرف زدن 

 نیمゅه

 !کنه؟یم کゅریداره چ یاان دل-

 کنه ی+داره ازدヱاج م

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 یانقدر به مغزت فشゅر آヱرد یرینم-

 گヘتュ یبヤند نچ

ヱنیس ュتヘگ 

  رازیش ュیریفردا م یバنی-

 حゅلت التمゅس گヘتュ به

 هیکه عゅل ュی+بر

 گヘت نیمゅه



 !ュ؟یشمュゅ مثل من خسته شد-

 اヱهュヱ گヘتュ ی نیヱ سヱ من

ヱم نیس ヱگذاشت ر ヱش خ زیسرشゅبه چشم ヱ ュدست ヱر ュگذاشت ヱبه سمتش سرم ュمن ヱرهی ュشد 

 گヘت غیج غیکنュ بゅ ج یحس کرد دارュ نگゅش م یヱقت

 ؟؟ینگゅه نکن مگه خヱدت نゅمヱس ندار-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 مゅه بヤندュ تنگ شده بヱد  ی+دلュ برا

 که بゅ ترس بヤند شد ヱ داد زد دیکش قیگヘت ヱ بバد نヘس عم یآهゅن

 کゅااااایک-

 سمت فر...  ュیヱ رفت ュیاز سر جゅمヱن بヤند شد یヰیحゅلت فج به

 خゅمヱشش کرد نیفر رヱ بゅز کردヱ ュ سヱ در

 سゅلمن دュیکردュ که د ゅیبه خヱراک ینگゅه سطح ی

ه آヱردヱ ュ ب رヱنیرヱ ب کیهゅرヱ در آヱردュ، بゅ کゅردک از قゅلゆ ک ヤهیヱ بゅ دستکش فر ヱس ュیدیکش ییسه تゅ یبヤند هヱف
 دヱ ュ گذاشتュ تゅ سرد بشناز ヱسط نصヘش کر یصヱرت افق

 اヱمد ヱ بゅ ذベヱ گヘتゅ ュدュیفکر کردュ تゅ  یکمه، کヤ زیچ یکردュ  یم احسゅس

 خヱاュ درست کنュ ی+بゅسヱヤقュ م

ヱت نیسヘگ ヱ دست زد 

 ارهヰヰヰه-

 سرد شد  کیگヘت ک نییهゅشヱ برداشتヱ ュ شرヱع کردュ درست کردنش که مゅه ヤهیヱس خچゅلی از

ュرفت ュگرفت ヱرゅمه هゅخ ヱ نヱسمتش 

 رفت سمت بゅسベヱヤ تゅ بذاره سرد بشن نیمゅه

ュکیک من ヱبه س ヱمه رゅخ ヱدقت ا نی ゅب ヱ ュیسپردュدゅب ست ヱر ゅیتヱتیسک ュشکل بد ヱرゅه 

 بشه یتヱافق قرار شد شکل زمستヱن به

 تیسکヱیکردن ب کヱرینゅخن شرヱع کردュ مゅن کヱریمゅن مثل

ュرゅدست ک ベヱذ ゅشد ب ュヱج یکه تم ヱ ュغیزد ュداد کرد ヱ 

 انداخت ヱ گヘت  کینگゅه به ک یاヱمد  نیمゅه

 یاکヱر یヱاا ヱ،یآدュ برف ه،یعゅل-

 زدヱ ュ رفتュ سمت بゅسベヱヤ یلبخند

 گردشヱن کرده بヱد گヘتュ نیمゅه

ゅنゅج ュنヱممن+ 

 گヘت ヱ منュ مشغヱل ادامه کゅرュ شدュ یکنم یم خヱاهش



ヱیسュکرد ن ュヱتم ヱرゅه ベヱヤسゅر بゅک ヱ ュکرد ベヱذ ヱ ュه به کردゅنگ ュمن ヱ کرد ベヱذ ヱ شد ュヱرش تمゅکュ 

ヱیظرف چ تュد  ュگذاشت ヱلیゅخچ 

 رヱ کゅنゅپه ュیتヱ سゅلن ヱ لュ داد ュیヱ رفت ュیدュ کرد یヱ چュ ゅیبه کمک هュ شست مヱیکرد فیکه کث ییهゅ ゅهیヱس

ヱت نیسヘگ 

 ュ؟یکن تشیاذ کュی ュیبزن نゅیزنگ زه دل ی-

 گヘت نیمゅه

 شهیم عیضゅ کنهیسرخ م یヱا-

 ヱ گヘتュ دュیخند

ヱس تصゅل نداره، تمゅم یری+اشک ュیگیهュر  ゅیتュیبخند کュ 

 زنگ زدュ ュیتکヱن دادن ヱ منュ بゅ گヱش یسر

 چند بゅر زنگ زدن جヱاゆ داد بバد

 کرد یヱر ヱ اヱن ヱرشヱ نگゅه م نیا یگヱشست چヱن ه یبヱد  مشخص

 زدュ داد

 ی+هゅلヱヱ دل

 ساュ کردن  نュیヱ سヱ نیمゅه

 بゅ اعتراض گヘت یدل

 اان ヱقت زنگ زدنه.. جヱヤ مヰمヱنゅ یヱاا-

ヱنیس ヱپر ゅت ییبヘگ 

- ゆنخヱشバجم ヱت ヱبر 

 چشュ غره رفت ヱ گヘت نیヱاسه سヱ یدل

 بゅ شمゅ سه تゅ ابرヱ ヱر؟؟-

 گヘت نیمゅه

 ゅدیخゆ پس به دヱمゅد ترسヱ بگヱ ب-

 رفت ヱ گヘت یچشュ غره ا یدل

 اهヰه ستیترسヱ ن-

 بゅ سرعت اヱمد ゅرュیرヱ صدا زد ヱ سゅت ゅریسゅت یヱ دل ュیدیخند

 ヱ گヘت دュیخند

 بشヱ لیزن ذل+بذار جヱهر اヱن مヰر خشک بشه بバد انقدر 

 اعتراض گヱنه گヘت یدل

 ゅر؟؟یسゅت ゅی نیشمゅ طرف من-



ヱت نیسヘگ 

 طرف حق-

 کرد ヱ گヘت دیتゅئ نیمゅه

 نهییامゅ درک جمع پゅ نهیجمヤه سنگ-

ヱت نیسゅبه س ヱریرゅ تヘگ 

 ؟یشمゅ چ ュیدار کیمゅ که ک-

 ヱ گヘت دیخند ゅریسゅت

  ュیدار کیمュゅ ک-

ヱت نیسヘگ 

 ゅریفردا سュヰ مゅ رヱ ب-

ゅر چ بゅتن فردا انگヘی یزیگュدゅ تゅشه به سゅمده بヱریاゅ ュتヘگ 

  نゅیکنسل کن رازヱیبرنゅمه ش نュینب گهیهنگュゅ د یخرヱس ب ی+ا

 بゅ تバجゆ گヘت  ゅریسゅت

 مگه من مقصرュ؟-

ゅن بゅتیاعصب ュتヘگ 

 +بヰヰヰヤه

 زد پشتヱ ュ گヘت نیمゅه

 آرュヱ بゅش-

ヱیسュت  نヘاعتراض گ ゅب 

 جشن ュیゅیب نینذاشت یحت-

 بゅ اعتراض گヘت یدل نبゅریا

 تヱش؟؟ نیگند بزن یکه مثل خゅستگゅر-

ュزゅن بゅاعصب ゅتیب ュتヘگ 

 +بヰヰヤه

 نگゅه بュヰ کرد ヱ گヘت ی ゅریسゅت

 بخヱره نیبد کゅیاز اヱن ک کュیحゅلش بده  نیا-

ヱدمヱه خゅم ヱر ュت نیانداختゅبرا س ュانگشت ゅب ヱریゅ ن کشヱنش ヱ یخطュد 

 ュیヱ تمゅسヱ قطع کرد ュیحرف زد گهید کュی

ュرفتヱت ゅچ ゅر تゅヰچ ヱ نهヱیر یآشپزخュک خت ヱب کی ヱیヱتیسک ュگرفت ュقヱヤسゅب ヱ 

ュشیپ رفت ..ュصدا زد ヱنゅمゅم ヱ ゅبچه ه 



 ュیヱ مشغヱل خヱردن شد شمヱنیاヱمد پ مゅمゅن

 بヱヱヱヱد یعゅل زیهمه چ ،یخゅل جゅتヱن

 دیپرس مゅمゅن

 راز؟یش نیریم یک-

ヱت دیخند نیسヘگ ヱ 

 دنゅیحرستヱن م یヤیمヱヤバمه خ-

 گヘت مゅمゅن

 ...کュی ゅنゅیخヱبه دا نیبゅبゅ، مゅهنه -

 آخه؟؟ یچ کュی+مゅمゅاااان، 

 یاعصゅب یپررヱ ヱ ب کュی-

 نگゅه به اヱن صدا انداختヱ ュ رヱ به دヱ کヤه پヱک گヘتュ ی

 پر رヱヱヱヱヱヱ ؟-

ヱنヱن دادن سرشヱتک ュنظ ゅب 

 نگゅشヱ کردヱ ュ دهنمヱ بستュ  پヱکر

 مゅمゅن

 ستゅااایخヱبュ ن نیهمچ نیحゅا بر-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 مゅمゅ گهید ی+حرفتヱ زد

 بゅا انداخت ヱ رفت تヱ اتベゅ یا شヱنه

ュゅتن ادامه داد مヘپرت گ ヱ یبه چرتュ.. 

ヱ(نی)س 

ヱکمゅس ゅپ ゅه هヤاز پ ヱ ュنییبرداشت ...ュرفت 

ヱヤا یجヱ یدرュدゅخم س ヱزهیゅ اゅند بヤن ا ییبゅمゅبه م ヱر ヱ ュیکردゅن ゅچشم ゅکردن ب ュゅن  یکه داشتن نگヱد دست تکヱلゅابヱخ
...ュداد 

 جヱヤ اヱمد ヱ گヘت یبゅ نگران مゅمゅن

 ...نیبヱد داریبバد از نصヘه شゆ ب 0تゅ  شゆی...دنینینش تヱنییپشت فرمヱنゅ...هر چゅヰرتゅ ینیدختر نش-

ゅلیب بゅیح ュتヘگ 

 خヱبュ مゅدر من...نگران نبゅش...-

ゅبゅب ヱر ヱش تک یدستشヰب ヱگذاشت که سرم ュنヱخم هیش ュزゅب ヱ ュزهیدادゅ یکشュد... 

ヱن دا سرشヱسف تکゅت ゅتبヘگ ヱ د 

 ...نゅیکن یشمゅهゅ رانندگ نュی...دختر بゅبゅ نبرینه خ-



 سرمヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュ ی...الکشنینم ゅلیخیب دュید

 ...نهیبش ゅدیب ゅریسゅت گュیم-

ヱر سرشヱبه س ュهゅنگ ヱ ن دادヱرد... نیتکヱخ 

ヱヤکش ج ヱلپم ュمحک ヱ مدヱت دیاヘگ ヱ 

 مراقبت خヱدت بゅش...-

ヱیکش سرمュد ュتヘگ ヱ 

-ゅچه...بゅیب ゅیب... 

 اヱمدュ... رヱنیبゅهゅشヱن از خヱنه ب یاز خدافظ بバد

 زمゅن از دستمヱن در رفت... ュیدر اヱرد یبゅز ヱヱنهیヱلヱ بヱدヱ ュ انقدر بゅ هュ د نゅیا ییخヱنه دا 0تゅ  شゆید

 ...زدュیحرف م نゅیصبح بゅ دل 4خヱنه تゅ  دュیبバدشュ که رس تゅزه

 ...یヱض هی اصن

 برュ تヱ جゅده... ヱفتュیصبح راه ب ∫سゅعت  دیهュ بゅ حゅا

 ヱ بچه هゅ رヱ سヱار کردュ... دュیکش یپヱف

 ...دنیهゅرヱ خヱابヱندن ヱ کپ یصندل دュیتゅ رس شヱنییسه تゅ هر

 نگゅشヱن کردヱ ュ بゅ داد گヘتュ پヱکر

-ヱヱヱヱندشیهヤیبب نی...بュن... 

 سرخ نگュゅ کردن...سرمヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یヱ بゅ چشمゅ دنیجゅ پر از

 ...ゅدیمنュ خヱابュ م-

 بゅ غر غر گヘت ییدا

 ...ュیبکپ ュیریبزن بغل بگ-

 سゅعت اشゅره کردヱ ュ گヘتュ به

 ...رازیش ュیبر ュیخヱایاحمق م-

ヱل سرشヱ ヱ لحن شل ゅب ヱ ن دادヱت یتکヘگ 

-...ゆاالゅع...چقد جバاع� 
ヱمゅختیکه م چشヱم سゅره سゅشم ヱ ュر دادゅریفشゅ ...ュگرفت ヱر 

 از چندتゅ بベヱ برداشت... بバد

-ヱس ュنゅنیج... 

 نکنه که قヤبュ اヱمد تヱ پゅچه اュ از ذベヱ... کゅرتیخدا بگュ چ آخ

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-ゅکج ュن؟ییسا... 



 ヱ گヘت دیخند

 ...ュیسゅدیヱا دヱنی...دュ همヱن مهینجヱریساュ...چرا صدات ا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ...ュیهممヱن رヱ به مヱت-

 -_-چرا -

 ...ュیبヱد داریتゅ صبح ب-

 ...نیکرد کゅریچ نュیبب نجゅیا نیゅیب-

 گゅزفشゅر دادュ... یچشゅمヱ بゅز نگه داشتヱ ュ پゅمヱ رヱ یاز قطع کردن...کم بバد

 تゅ خヱابュ نبره... نییاستخヱن پヱکヱن دادュ پゅ یتヱ اヱن سرمゅ نヱیمゅش یهゅ شهیش

 فکت در مヱرد مゅ چゅヰر تゅ هست که  هی

 ...ゅاایヱاقバ یبه مバنュ ゅیپヱکیم یバنی...ュیپヱکی...مゅدیخヱابمヱن ب یヱقت

ゅبه م یهر بدبخت ب ヱدمヱد خヱنیبヱد ...ュندヱرس 

 بヱدن... دهیتヱ خヱدشヱن جمع شده بヱدن ヱ خヱاب شヱنییسه تゅ هر

ヱش سرمゅل مゅدنب ヱ ュن دادヱنیتک ...ュپسرا گشت 

ゅش دنید بゅم نیمゅریسゅ اヱ رشゅیکنュدゅپ س ヱدهیゅ ...ュشد 

 بヱدن که گヘتュ گمヱنید یشدن ヱ منتظر سه تゅ ゅدهیپ شヱنییچゅヰرتゅ هر

 ...رヱنیب ゅنینم-

 بゅ تバجゆ گヘت ゅریسゅت

 چرا؟..-

 �دنیچヱن کپ-
ュヱد دنیخند ار ヱیヱکゅ تヘگ ヱ ره کردゅاش ュゅبه چش 

 ..؟یهست یداریتヱ هュ اان تヱ خヱاゆ ب-

 کردヱ ュ گヘتュ یهヱم

 ...قゅاایدق-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت ゅریسゅت

-ヱش نیسゅم ヱت ヱبر ヱم نیت ュمن...ゅیمュنطرف... رヱا 

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ مشکヱک

 ...ゅد؟یخヱابت که نم-

 ヱ گヘت دیخند

 ...دュیخゆヱ خヱاب شゆینه بヱゅ د-



 گヘتゅ ュزهیکنゅرش رد شدヱ ュ بゅ خم از

- ュدヱب ュب نداختنیم یدل هیمن ベヱاز ذ ュヰشیبヱヰ یمュشد... 

 خنده... ریزدن ز شヱنییچゅヰرتゅ هر

ュاستヱبش خ ゆعق ュیبرュم نゅت نیکه کヘگ ヱ مدヱا 

 ...رهیگیدرد م...کمرت خヱابنیپشت نم یゅیبرヱ جヱヤ...صندل-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...یدار ヱلیا-

ュصندل رفت ュبه محض نشستن ヱ ヱヤیج ゅپ ヱر ュق رفتヤکه شپ ュندヱابヱخ ヱید یرヱکゅ... 

ゅش م بゅنگ ヱر ヱ کرد که من پشت ュゅنگ ゆجバیتュکرد... 

 دکمه برداشتュ... یヱ دستمヱ از رヱ دュیبゅزュ بゅز کردヱ ュ خヱدمヱ بゅا تر کش شمヱین

 به جゅ شدヱ ュ پゅهゅمヱ بゅا اヱردヱ ュ جمバشヱن کردュ...تヱ جュゅ جゅ  یکم

ヱسر هیبه پنجره تک سرم ヱ ュبرد... عیداد ュابヱخ 

 (ゅری)سゅم 

 انداختュ... نیبه سヱ ینگゅه

 بヱد... دهیهمヱنجヱر خヱاب هنヱز

 دقت کردヱ ュ به جュヱヤ نگゅه کردュ... یاز رヱ یاخم

 سرد بヱد... یヤیجゅده خ یکردュ...تゅ ヱدتریز یرヱ کم یبخゅر درجه

 حゅل خヱدشヱن بヱدن... یتゅ ヱکヱیヱ د نیکゅم

 ...کردیکه داشت بゅ لپ تゅپش کゅر م ゅکヱید

 ...دادیآهنگ گヱش م یبゅ هندزفر نュیکゅم

 کنゅرمヱن قرار گرفت... نیسヱ نیمゅش

ゅیدا دنید بゅنゅ هゅم ヱنی ヱاب یکه رヱخ ヱ دنヱده بゅافت ュگرفت... دهیه ュدن خندヱب 

ゅバاقヱ یشخصゅلب یتゅداشتن... یج 

 ...ュیراه بヱد یبヱد تヱ یسゅعت 4 حدヱد

 ...ュیبヱد دهیاصゅヰヘن رس به

 رفت... نیجヱヤ بヱد راهنمゅ زد ヱ به سمت پمپ بنزن ゅریکه سゅت ییاヱنجゅ از

ュا منヱ پشت سرش ヱ ュلش رفتゅیدنبュدゅس... 

ゅا بヱدنیゅش سゅنیم ヱن ر نیسヱیزیتک ヱر ヱشゅهゅپ ヱ ردヱگذاشت... نیزم یخ 

ュヱش ارゅدهیپ نیاز مゅ خ ヱ ュیشدヤی ...ュبست ヱتر در ュヱار 

 بشه... داریب خヱاستュینم



 ヱ بゅ خنده گヘتュ سゅدュیヱا ゅریسゅت کنゅر

 ..گذره؟یکنゅر همسر خヱش م-

 گヘت ییبゅز کرد ヱ بゅ پرヱ ششヱین

 ...ندازهیلگد م یヱ ه دهیخヱاب ی...فقط مثه خرس قطبیعゅااال-

ュخنده... ریز زد 

ヱدستم ヱیر ュتヘگ ヱ ュنه اش  گذاشتヱش 

 هヘتゅ تختヱن کمه... شیش تヱنیی...هر دヱتゅنیゅیانتخゆゅ خヱدت بヱد...به هュ م گهید-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت ュヰب 

-ヱبرادرت درست حرف بزن... یه ゅب 

ヱسرش ュتヘگ ヱ ュهل داد 

 ...یتر کیبزن بچه...از من کヱچ نتヱیبنز-

ゆت دیبرچ لヘگ ヱ 

 ..قه؟یヱاسه دヱ سه د-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ...هیヤیهمヱنشュ خ-

 شدヱ ュ گヘتュ رهیافق خ به

- ュیاز ا یزیچ هیمن برゅهゅر نجヱنه بخヱصبح ュیبخرュ... 

ヱن داد... سرشヱتک 

 برگشتュ... نゅیヱ به سمت مゅش دュیخر زیبヱد رفتヱ ュ چند تゅ چ نیکه کنゅر پمپ بنز ییسمت دکه هゅ به

 شده بヱدن... داریب نیدخترا تヱ اヱن مゅش هیヱ بق نゅیدل

 خヱدمヱن رفتュ... نیرヱ بヰشヱن دادヱ ュ به سمت مゅش کشヱنیپاست

 دادゅ ...ュکヱیبه د کヱیشدヱ ュ پاست سヱار

ヱت سرشヘگ ヱ ردヱآ ヱヤج 

 ؟... یکن دارشیب یخヱاینم-

 گヘتュ یتنگ شده بヱد...ヱل طنتゅشیانداختュ...دلヱ ュاسه ش نیبه سヱ ینگゅه

 بشه... داریهنヱز شゅرژ نشده...بزار خヱدش ب-

ヱاست آب سرشヱخ ヱ ن دادヱهیمتکヱ ک ヱکی ュتヘبده که گ ュヰب 

-ヱش م داریب نیسゅهゅیشد بュرヱخ.. 

ゅم بゅک ヱ دشヱخ ヱ ن دادヱتک ヱل شدن... نیخنده سرشヱمشغ 

 خヱرد ヱ از جゅش بヤند شد... یجゅش تکヱن یتヱ نیسゅعت گذشته بヱد که سュ ヱین



 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین دنشیبゅ د ゅکヱید

 جゅن... یساュ خرس قطب-

ヱغره ا نیس ュت یچشヘگ ヱ شヰرفت ب 

 زنته... یخرس قطب-

ゅم نیا بゅک ヱ یزد نیحرفش منュ د ریز ヱ یخندهヱکゅ ヱحرص س ゅیبヱکرد... ن ゅنگ 

ヱم رゅنیبه ک ュتヘگ 

 گشنس... نیبده...سヱ کヱیپاست-

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ ベヱذ 

 ...یدیاز کجゅ فヰم ヱلیا-

 پヱکر نگゅهش کرد ヱ گヘت نیکゅم

 یزیچ شゆیヱ از د یدیخヱاب نヰمهای که تヱ اヱن匣...ュبخヱابه بバد بヤند شه گشنشه یکی یヱقت دヱننیهمه م گهید نヱیخゆ ا-
 ...ینخヱرد

ヱنیس  ゅب ヱ ردヱا اゅب ヱت هیانگشت شصتشヘچشمک گ 

 داداچ.. یدار کیا-

ゅب ュتヘبه پسرا گ ヱخنده ر 

 گヘتュ شゅرژ نشده بヱد هنヱز... نیدید-

ヱنیس ュتヘکرد که گ ュهゅنگ 

 ندارュ...گشنمュ هس... حیحゅل تヱض-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ..؟یヱاا..مگه نخヱرد-

 ヱ گヘت یداد به صندل هیتک نهیدست به س ゅکヱید

 ...خヱرهینچ..گヘت بゅ تヱ م-

ヱلت پرانتز نیسゅرتش به حヱطرف ص ヱد ヱشゅیدست ゅلپ ゅب ヱ ن یگذاشت ヱ د کردهゅت شیبヘز گゅب 

 ...کنممュیتچکر م-

 که آخش رفت هヱا... دュیヱ لپشヱ کش دュیخند

ヱدستش ヱکرد... یر ュゅحرص نگ ゅب ヱ لپش گذاشت 

 ヱ گヘت دیخヱدشヱ جヱヤ کش نیکゅم

 ...نیبخヱر یزیچ هیعقゆ  نیゅیجヱヤ؟...شمゅهゅ هュ ب ュیゅیکنゅر مゅ ب یبزن یخヱایم-

ヱسرم ...ュزد ゅراهنم ヱ ュن دادヱتک 

 ازュ جヱヤتر بヱد ヱ رفته بヱد... ゅریسゅت

 مゅ... یپشت...اヱن دヱتゅ هュ برگشتن جュ ゅیヱ رفت ュیشد ゅدهیپ



ヱآهنگ نیس ゅم ریکه ز یب ゆندیلヱیپاست خヱک ک ヱ ز کردゅآبم کیب ヱهیヱ ...ردヱدر ا ヱرゅه 

 گرفتヱ ュ تشکر کردュ... ازش

 هュ تヱ حゅل خヱدشヱن بヱدن ヱ بゅ آهنگ عヱض کردن مشغヱل بヱدن... ゅکヱیヱ د نیکゅم

 خヱردن... ュیشرヱع کرد یحرف چیه بدヱن

ヱبه ب نیس ベヱذ ゅنیبヱبゅ ب ヱ ه م یخشکゅف نگヤع ゆن کردیآ ヱیヱز م ششゅکردیب... 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ذベヱ کردن داره؟... نجゅیا هیچ-

 صヱرتش گذاشت ヱ گヘت یدستゅشヱ رヱ دヱبゅره

 ...هヱヱهヱヱヱ...راززیش ュیریم ュیدار دهینشヱن م-

ゅد ب ヱ ュن دادヱتک ヱزده نشد... یحرف گهیخنده سرم 

******* 

ヱ(نی)س 

 شدュ گذشته بヱد... داریکه ب یاز مヱقバ یسゅعت 0

ヱچ یت ュکه حس کرد ュدヱب ュدヱل خゅیزیح ヱد... یرゅافت ュدست 

ゅد ب ヱ ュبرگشت ゆجバیتュم دゅریسر سゅ ...دستمه ヱر 

ュجبバچند برابر شد... ت 

ュヱه  آرヤکه ک ュف کردゅص ヱنمヱف شد... یشゅص ュゅهゅب ュنヱا 

 خヱابش برده... دュیفヰم

ヱقمヱینم ذュنستヱت ...ュن کنヱヰپن 

ヱمゅدست ヱبه صدا یت ヱ ュکرد ゆقا ュم یه ュشヱش که به گゅسヘردینヱش م خヱیگュکرد... 

ヱهیتک یصندل یبه پشت سرم ...ュبست ヱمゅچش ヱ ュداد 

 ...کننیبد نگゅه م ゅکヱیヱ د نیجヰنュ که کゅم به

 ...زهیآم طنتیش یاز اヱن لبخندا شヱنییهر دヱتゅ یلبゅ یجヰنュ که رヱ به

 بゅشュ... ششیدارヱ ュ دヱست دارュ پ دヱستش

 شヱنه اュ قرار گرفت... یرヱ یکردュ که دستشدヱ ュ شゅلمヱ صゅف  ゅدهیپ نیمゅش از

 ش زدヱ ュ گヘتゅ ュفهیبه ق یدرهュ برهュ برخヱردュ...لبخند یبゅ مヱهゅ ゅریسمتش برگشتュ که بゅ سゅم به

 شده؟... یچ-

 ヱ گヘت دیخند

 خヱابュ برد... یچطヱر دュی...نヰヘمدیشヱنه ات درد گرفت؟...ببخش-

ュیزیر اخ ュتヘگ ヱ ュکرد 



 ^-...راحت بゅش.. ^رهیبرヱ بゅبゅ...چرا درد بگ-

 بゅز شد... شュیヱ منュ دヱبゅره از خندش ن دیخند دヱبゅره

ヱدستش ヱرفت... یاز ر ゆعق ヱ برداشت ュنه اヱش 

 شد... زヱنیاز گردنュ آヱ یدرخت مヱنیم هیمヱقع  همヱن

 ...مヱنهیکدュヱ م دュیبヱش فヰم از

ュغره ا برگشت ュن چشゅکه چن ュهش کردゅحرص نگ ゅب ヱ بسته شد... یسمتش ュرفت که فک 

ヱمゅلب ゅنバبه م ヱسرم ヱ ュر دادゅفش ュه ヱهیچ یر ...ュن دادヱتک 

ヱشゅت دستヘگ ヱ گره کرد ュه ヱت 

 خヱش گذششت؟...-

ヱسرم ヱپر ゅن ییب ヱ ュن دادヱیتکヱشم ...ュز کردゅب 

 چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت چپ

 خجゅلت بکش...-

ヱمゅهヱابر ゅنバینم یبه مュاヱت خヘکه گ ュا انداختゅچه ب ヱبه ت 

 ¤_¤خゆ نکش به من چه -

ュزゅد... شین بヱابش بヱج ュزゅب 

ゅب بヱک ュヱヤヰت دیدست به پヘگ ヱ 

 د چرا زبヱنت بستش زبヱن بسته...-

 گヘتュ عیسر

 ...ヱヱنهیعمت ح-

 هゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

 خヱش بゅحゅلش..-

 ...ヱمدیحرصュ داشت در م گهید

 از بゅزヱش گرفتヱ ュ گヘتュ یشگヱنین

 مゅهヱ عر عرヱ ヱاسه من شゅخ شده...-

ヱل دستشゅت دیمヘگ ヱ 

 ببندヱ ...ュمدュیببند تゅ ن-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ..؟یببند یخヱایم یچطヱر-

 خヱردュ... یکه چند قدュ عقゆ رفتヱ ュ به کس ゅدیجヱヤ ب خヱاست

ュد برگشت ゅیسمتش که بヱکゅ ن...ュشد ヱبر ヱیرヱشم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 



 چゅکر برادر..-

 ヱ سرشヱ بゅ تゅسف تکヱن داد... دیخند

 ...پسیکردن مسゅفت...مسゅفران قصد استراحت کردند یط ی...بバد از اندززهیرヱس ...نه چکردن کヱ یط یاز اند بバد
 ...یسゅدندیヱا یヱ کم یرا انتخゆゅ کردند یگヱشه ا

ュه هゅم ュنヱنتید نیاکنゅ ヱヤتند یراه بنده را سد کردند یجヘخزعبل گ ヱی... 

ヱل دا سرمゅدنب ヱ ュردヱا اゅدل ییب ヱیゅن ...ュگشت 

ゅنید بヱش دنشゅن تک نیکه به مヱدمヱه هیخゅدن دست مヱیداده بヱیکش نュن... دヱرشゅکن ュرفت ヱ 

 ...نیمゅش شهیヱ بゅ سر رفتュ تヱ ش دیدادュ که خヱدشヱ جヱヤ کش هیتک یشヱنه دل به

ヱکه ن دستم ュهش کردゅحرص نگ ゅب ヱ ュگرفت ュیبه سرヱز کرد... ششゅب 

 ヱ نگゅهشヱن کردュ... سゅدュیヱا دهیبرچ یبゅ لبゅ نهیبه س دست

 ...زدنیゅس حرف مدر مヱرد لب داشتن

 *-* ュیدر مヱرد اکسヱ حرف بزن ュینی...بشهی...لبゅس چششیا

 (飭دنیم لیرمゅن تشک نیرヱ ا دیجد ی)به جゅن خヱدュ چند درصد از اکسヱاا
 کدュヱ محュヤ نذاشتن... چیه شヱバرایب

 گذشت که گヘتュ یا قهیدق چند

 سردمه...-

 ヱ گヘتュ دیدستゅشヱ به هュ کヱب ییدا

 طヱر... نیمنュ هم-

 سرشヱ بゅا اヱرد ヱ رヱ به پسرا گヘت نیمゅه

 ...گه؟ید ュیヱفتیراه ب-

 خヱدش نشست.. نیتヱ مゅش یهرک ندفバهیمヱافقت کردن ヱ ا همه

 هュ پشت فرمヱن نشست... نیمゅه

ゅینشست تュ ゅف ヱ ュبه سمت ضبط برد ヱلیدستم ュتヘاسه حرف زدن گヱ ردヱن خヱن تکヱشゅلب ゅت...ュز کردゅب ヱمヱاکس 

 ...کنュیگヱヤله حرヱمش م هی...ゅدیصداش در ب یهرک-

 ^-راحت آهنگゅمヱ انتخゆゅ کردゅ ^...ュلیヱ منュ بゅ خ دنیعقゆ کش همه

 (ゅنゅی)دا 

 گヘت نیمتヱقف شد ヱ مゅه نیمゅش

  نیبه منزل خヱش آمد نیمسゅفر-

ヱت م زدیدست م نیسヱس ュمن ヱیュزد  

 کرد یزヱد نگゅهمヱن م نیبゅ حゅلت گمش نیヱ مゅه رヱنیرفت ب نیاز مゅش عیسر نゅیدل

 تゅ ته بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین



 خヱش گذشت  یヤی+خ

ヱ ا ゅنیب ヱس ヱ ュترک کرد ヱیحرف صحنه رュن ..ュپشت سر 

ヱمゅا کش دستゅیبه سمت بュخستگ د ゅیتュ س عمヘلت نゅن حヱهم ゅیکش یقیدر بره، بュد ュتヘگ ヱ 

 یمیقد ゅریدلュ برات تنگ شدュ بヱد  راز،یش ششششش،ی+آخ

 آرュヱ گヘت نゅیدل

 چقدر عヱض شده -

 گヘت نیمゅه

 اヱهュヱ، خヱشگل تر شده-

ヱت نیسヘگ ゆجバت ゅب 

 ن؟یمگه زندان بヱد-

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسر

 ....نجゅیامゅ ا مゅیخゅطره تヱش دار یتヰرانヱ دヱست ندارュ، کヤ گهی+د

 دستشヱ گذاشت رヱ شヱنヱ ュ گヘت نیمゅه

 ュیراحت تر نجゅیا-

 ヱ گヘت رヱنیاヱمد ب نیزヱد از مゅش ゅکヱیپسرا پゅرک شد ヱ د نیرヱ زد که مゅش دیمヰر تゅئ نュゅیدل

 ...رازیش ュیヱ بゅاخره اヱمد-

 گヘت طヱنیش نیمゅه

 تنگ شده؟ یکس یدلت برا هیچ-

 گヘتュزدヱ ュ نゅخنمゅ نگゅه کردヱ ュ رヱ به دخترا نیمゅه نیبه مゅش هیتک

 +دلش برا پゅندا خゅنュヱヱヱヱ تنگه 

ュدバسمت د ب ュیبرگشتヱکゅ  ゅیکه ب ヱیابر ゅلب ヱ ا رفتゅم یب ュゅدر آخر لبخند یغنچه شده داشت نگ ヱ یکرد ヱ ت زدヘگ 

 تنگه اヱنュ چ جヱرュ... دایپゅن یآره، دلュ برا-

 ذره برگشت سمت پسرا که پشتش بヱدن ヱ گヘت یدر آヱرد ヱ  شヱیヱ گヱش بشیجنگゅه به آسمヱن کرد ヱ دستشヱ برد تヱ هی

 جヱاゆ بده؟؟ شヱیگヱش تヱنهیاان به نظرتヱن م دュ،یرヱ ند دایانداخت که پゅن ゅدュیامゅ خゆヱ  شیعقヤ یبゅ همه ب-

ゅب ゅس ュه ヱر ヱمゅنヱدند ヱ ュمشت کرد ヱمゅییحرص دستュم دゅت نیکه کヘگ 

 آره بゅبゅ، زنگ بزن-

در آヱردヱ ュ خヱاستュ از جヱヤ  نیاز تヱ مゅش ヘمヱیمشغヱل تمゅس گرفتن شد منュ ک ゅکュヱیرفتヱ ュ د یچشュ غره ا نیکゅم یبرا
 ذベヱ کرده گヘت یヤیرد بشュ که خ ゅکヱید

 ؟؟یخゅنم یخヱب زمممュ،یساュ عز-

 ヱ گヘتゅ ュکヱیتヱ شکュ د دュیبردュ بゅا ヱ کヱب ヘمヱیک

ب∠ک  ،ییییی+مرض خゅنم  گ⊥ند⌒



 دیرسیヱ بゅ همヱن حゅل حرف زدنش به گヱش م ゅکヱیسمت آسゅنسヱر رفتュ که آه ヱ نゅله د به

 شهیم کیامヱ ゅاسه حرص دادنュ به اヱن عنتر نزد ゅدیبدュ م دایدヱنه از پゅن یاهヰヰه، م ゅد،یکゅرش خヱشュ نم نیاز ا اصا
 اهヰヰه

ヱ  انداختュ تヱش دمヱیدر شدヱ ュ کヤ کیبه طبقمヱن بゅ لبخند نزد دنیヱ بバد رس دュیکش قیآسゅنسヱر شدヱ ュ نヘس عم ヱارد
 شرヱع کردュ حرف زدن بゅ خヱنه

 勵 گهیمبل ヱ مゅکرヱفر گرفته تゅ شکات ヱ شゅمپヱ ساュ کردヱ ュ اعاュ حضヱر کردュ، عゅدتمه د به
ヱکه صدا ت ュدヱب ベゅل یاتゅشحヱخ ヱ مدヱا ゅنیبچه هヱش 

  رヱنیヱ از اتベゅ اヱمدュ ب دュیلبゅسمヱ پヱش عیسر

 گヘت یم نیヱ در همヱن ح رفتیヱ منگ سمت اتゅقش م جیگ نュینشسته بヱدن رヱ مبل ヱ سヱ نیヱ مゅه نゅیدل

 خヱاュ بخヱابュ یمن م-

 ヱ بゅ داد گヘت دیکش زیبه م یدست نゅیدل

 ..ュینک زیخヱنه رヱ تم ュیخヱا یم یکنیلبゅستヱ عヱض م یریم-

 گヘت یحゅل یبゅ ب نیمゅه

 نヰヰヰه، خヱنه نヰヰヰヰه-

 دستゅشヱ برد بゅا ヱ گヘت نュیبراش رفت ヱ مゅه یچشュ غره ا نゅیدل

 خゅااا -

ゅب ュتヘگ ヱ ュخنده دست زد 

 دهی+جヱヱヱنュ جذبه، اヱن مバتゅدمヱنヱ پゅشヱ برヱ جمع کن اان کゅر دست خヱدش م

 بヤند شد تゅ لبゅسشヱ عヱض کنه نیسمت اتゅقشヱن رفت ヱ مゅه نゅیدل

ュمن ヱヤسمت ت ュنیزیرفتヱ ヱش سヤف ヱآهنگ آل آف م نی ヱ شヱت ュگذاشت ヱن ،یゅلیچヱ (all of me, chanyeul ヱر )
 ..رュیبگ ریگذاشتヱ ュ بゅ ذベヱ رفتュ سمت آشپزخヱنه تゅ چندتゅ دستمゅل گردگ

ヱمد ب نیسヱا ベゅنیاز اتヱر  ヱی ヱヤه به تゅنیزینگヱ تヘبه من گ ヱر ヱ کرد 

 بゅبゅ؟؟نه -

ゅشین ب ヱز سゅنیب ュتヘگ ヱ ュه کردゅنگ ヱر 

 نشد؟! ヱلیعゅشق چゅن شهی+مگه م

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 نه ヱااا-

 شدن  کردنزیکゅرュ ادامه دادヱ ュ بچه هゅ هュ مشغヱل تم به

  ュیبゅ هュ گヘت نی( اヱمد ヱ من ヱ سmonster,EXOヱمバرヱف آهنگ مゅنستر، اکسヱ) کهیت ヱヰیکه  ュیمشغヱل بヱد سخت

 ..  You can call me monster← مゅنستر  یゅل مکن ک ヱی±

 شد ヱلینヱبت چゅن کهکردنیاز کゅسه در اヱمده نگゅهمヱن م یبゅ چشمゅ نゅیヱ دل نیمゅه



ゅش م شین بヱگ ヱز آهنگゅیبュر م دادゅک ヱی ュکرد 

 تکヱن داد گヘت یسر نیمゅه

 ･ ･ یاز راه بدر کرد نュیا-

ヱت یسر نیسヘگ ヱ ن دادヱتک 

- ュدارمممم ュهゅه ゅاسه شمヱ 

 اخطゅر دهنده گヘت نゅیدل

 !نیکゅرتヱنヱ انجュゅ بد-

 ュ (-- )zzzیدیسمت اتゅقゅمヱن ヱ خヱاب ュیヱ رفت ュیتمュゅ کゅرهゅرヱ انجュゅ داد عیسر

 هヘته بバد (0) 

ヱپت  ゅب ヱ رゅکن ュزد ヱل گ یرゅز دنبゅب ュم رهیچش ュゅهヱیمュداشیکه پ گشت ュنکرد 

ヱمゅهヱپ م ヱ اゅب ュنیبردヱندمشヱپ چ ،ュن زدヱگرش ヱیヱیکش رهنمュد ゅنییپ  ュرج شدゅخ ベゅاز ات ヱ 

ヱ ヱدسش ュر ییرفتゅت ゅمد، همه جヱصدا اヱسر ュقゅقع رفتن به اتヱم ヱد کیヱب 

ュلن که د رفتゅس ヱیتュد ヱヤنیزیتヱ  ،شنهヱیر  ュعت کردゅه به سゅنگギ1 صبح ギن مヱنش ヱدادیر  

  خچゅلهیداخل  یکیبゅزه ヱ  خچゅلیدر  دュیاز آشپزخヱنه اヱمد، رفتュ سمت آشپزخヱنه که د ییصدا

 ؟؟؟یهست یتヱ ک یییه⌒ +

ゅب  ュر کヱلینゅرد ب دش،ید شدیم خچヱآ ヱن شخص سرشヱنیاヱقت رヱ ュゅچشم ヱند غیج دشید یヤیکش یبュسمت د ュرفت ヱ 
ュداد زد ヱ لنゅس 

  ییییییی+زامب

 شده؟!!! یچ دنیپرس یم یヱ ه رヱنیهゅ بヱ ゅحشت اヱمدن ب بچه

 کردュ.. نゅیبه آشپزخヱنه زدヱ ュ نگゅه به دل اشゅره

 شد.. ュیقゅ نیاヱنュ در اヱمد ヱ بバدュ رفت پشت مゅه غیج یزد بゅا ヱ رفت سمت آشپزخヱنه که صدا نゅشヱیآست نゅیدل

گرفت ヱ بバد چراパ هゅرヱ رヱشن کرد ヱ بバد رفت سمت آشپزخヱنه  زヱینگゅه به مゅ دヱتゅ کرد ヱ گヤدヱن رヱ م ی نیمゅه
ヱب یصدا ヱ مدیم دادشیدادヱ ن زامبヱا ゅدر آخر ب ヱبرگشت ی 

ヱمゅه چشمゅد که مヱب ュゅچشم ヱر ュدست ヱ ュدヱت نیبسته بヘگ 

-ヱنهیس 

ヱه به زامب دستمゅنگ ヱ ュیبرداشت ヱس ゅバاقヱ عババババع ،ュز نهیکرد ヱ مستゅر لبش خヱد ヱ ختستヤش شゅهヱا فقط مゅریه 
 یچشمゅش مشک

 بゅلشت تヱ دستشヱ پرت کرد سمتش ヱ گヘت نゅیدل

 سکته زدュ، کゅااات ،یشヱバر یب یヤیخ-

 گヘتュ نیبゅ اخュ رヱ به سヱ کردヱ ュنیزینگゅه به تヱヤ ی

 ؟؟؟؟یخヱر یم یخゅمه ا ینیریヱ ش یکنیم هیヱ بバد گر ینیبیصبح اکسヱ م 1+سゅعت 



ヱشゅهゅسرام پ ヱت کیرヘگ ヱ ن دادヱتک 

 قسمتュ مュヰ بヱد  نیشبゅنه داشتュ ا نترنتیخゆ ا-

ュس عم یغره ا چشヘن ヱ دسته مبل ヱر ュگذاشت ヱسرم ヱ ュیکش قیبراش رفتュد 

 رヱ بュヰ گヘت نیمゅه

- ゆا نمخゅرررریح 

ヱه سرمゅنگ ヱ اゅب ュردヱه یآゅت نیبه مヘترس گ ゅکه ب ュانداخت 

 جヰنュ ریخゆ بم-

ヱر ヱنیبه س ュتヘگ 

 ュینیبذار بب ヤمヱیاヱن ف دی+خヱابュ که پر

 به پヱ ュゅ گヘت دیاز سرجゅش پゅشد ヱ بゅ پゅش کヱب نゅیدل

 ؟؟؟ینیبب یخヱا یاان خヱدت م یکرد یدعヱاش م یتゅ اان داشت-

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسر

  ゅدی+خヱابュ نم

ヱاست بش نیسヱن  نهیخヱا ヱانداختمش ر ュゅپ ゅکه ب ュرゅیکیکن ュتヘر دهنده گゅاخط ヱ مبل 

 که اعصゆゅ خヱرده  یشینم کی+به من نزد

 نگュゅ کرد ヱ گヘت پヱکر

-ゅبゅه بヰヰヰچخ 

 شヱنه بゅا انداخت ヱ گヘت نیمゅه

 ریشゆ بخ شششش،یا یتヱاュ که کا فゅقد اعصゅب-

 ュیبゅهュ گヘت نیヱ سヱ من

 )خداحゅفظ( ヱヱヱヱヱیآن±

ュدバیدیخند بュ ف ヱیュヤ ヱس ヱض نیヱرش تゅدرب ヱ داد... حیگذاشت 

 اکسヱال شدن..  هیمراحل اヱل گュیم نゅیا به

 ヱ(نی)س 

 پتヱ اヱمد کنゅرュ نشست ヱ پゅهゅشヱ جمع کرد تヱ شکمش ヱ گヘت هیبゅ  یکه دل ュیبヱد دنید ュヤیطヱر مسغヱل ف نیهم

-ゅش کヱداره؟  یت¤_¤ 

 ...匆رヱ هュ انداختュ تヱ چنگゅل اکسヱ  گهید یکیتゅ ته بゅز کردヱ ュ تند تند سرمヱ تکヱن دادュ... شمヱین

***** 

 رヱز بバد...سر کاس داداچ افشنگ... صبح

ヱم سرم ヱر ュب زیمحکヱیکュل یبد یکه صدا دヱشد... دیت 



 سرخ ヱاسشヱن چشュ غره رفتヱ ュ صゅف سر جュゅ نشستュ... یبرگشتن سمتمヱن که بゅ چشゅ هیبق

 گرفتゅ ...ュدی ییヱ دا یاز دل دیاヱل صبح تゅحゅا شヱنصد تゅ فحش جد از

 فحش بخヱرュ... دیچرا بゅ ...من بدبختنیاکسヱال بش نیخヱایمヱندュ شمゅهゅ م من

 ^....-عゅدت دارュ خヱヱヱ ^ من

 ...زدュیم شیبヱدヱ ュ ش رهیتخته خ به

 ...کردュیبゅز م شمヱین ヱヰی

 ...داشتュیفゅز دپ برم ヱヰی

 ...شهیم کیافشنگ داره نزد دュیدیم ヱヰی

 تن اکسヱ...عر ننه...ゅ 00ی...شهیم کی...داره نزدヱااات

 هی شد ヱ بゅ اخュ ازش رهیکاس بヱد خ یاز بچه چش قشنگゅ یکیヱ به نسترن که  سゅدیمن ヱا ییجヱヤ زیتر شد ヱ م کینزد
 ...دیسヱال پرس

 شد... ییヱ دا یکه بゅعث خنده دل رヱنینヘسمヱ تゅ ته دادュ ب عیضゅ یヤیخ

 ...گشتیヱ برم زدیヱ قヰقه م رفتیم نییشヱヤارشヱ بتکヱنه پゅ نکهیا یبه هヱا نゅیدل

 بヱد... برهیدهنش گذاشته بヱد ヱ رヱ ヱ یهュ دستゅشヱ جヱヤ ییدا

 جヱヤرヱ نگゅه کردュ... یاز بゅزヱهゅشヱن گرفتヱ ュ عゅد یشگヱنین

******* 

 گヘتュ نیاヱمدヱ ュ رヱ به کゅم رヱنیکاس ب از

 کヱヱヱ؟... ゅکヱید-

ヱعتشゅت سヘگ ヱ ه کردゅنگ 

 طبقه بゅا تヱ اتベゅ خヱدش...-

 کردヱ ュ بدヱن تヱجه به بچه هゅ بゅا رفتュ... یتشکر

ヱه به  یتヤکه بدبخت  یکیراه پ ュزد... چیپ هیتنه زد 

 مثه من سرش داغヱن شه... ヱفتهینگヰش داشتュ که ن عیسر

 ...دュیヱ برگشت سمتュ که د سゅدیصゅف ヱا ゅرヱی

 ...آرمゅنヰヰه...اعバع

 کردヱ ュ گヘتュبゅز  شمヱین

-ゅن هゅبر آرم ュیسا ...ュゅام 

 ヱ گヘت دیخند

-ヱس ュب نیساヱخ...ュヱنゅ؟یخ... 

ヱسرم ...ュهش کردゅنگ ヱ ュن دادヱتند تند تک 

 ヱ گヘت دیبه چヱنه اش کش یدست



-ゅز ب هی دیبヱیرゅبش ی ュیمدل... 

ヱمゅچش ュتヘگ ヱ ュد کردゅگش 

 <×_×> ؟یخゅک عゅلュ...مدل چ-

 به فدات... ゅریکه دヱتゅ گヱنش چゅل افتゅد...عرررر...سゅم دیخند

ه نگゅ شدیبゅز کردヱ ュ منتظر به چゅاش که داشت محヱ م تヱنستュیکه م ییتゅ اヱن جゅ شمヱیتヱ ....ن یهست یگریج چه
...ュکرد 

 ندارュ هنヱز... یاصヤ ینقゅش یکュ کュ بゅز کنヱ...ュل شگゅهمヱینمゅ خヱاュی...میمدل نقゅش-

ヱمゅش که د چشゅل گهیاز لپゅیچ ...ュه کردゅش نگゅبه چشم ヱ ュنداشت گرفت 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ...؟یتヱ مگه نقゅش بヱد-

 خヱدュ سرشヱ تکヱن داد که بゅ تشر گヘتュ مثه

 ...سین یکردن کゅر خヱب یکゅپ-

 حゅل اヱمد..ヱヱش...چゅاال... گرュیکه ج دیخند دヱبゅره

 من بゅشュ... شگゅهتینمゅ یاصヤ یヱ نقゅش یکه مدل اصヤ دュیافتخゅرヱ م نیخゆ بヰت ا-

 زد ヱ گヘت یدخترکش چشمک

 تゅ بکشمش... خヱاュیخゆヱ ازت م نهیعکس خゆヱ بゅ زم هی...دュیپس بヰت خبر م-

 دヱستش داشتュ افتゅدュ... یヤیاز عکسュゅ که خ یکی ゅدیفکر کردヱ ュ  یکم

 ..؟یخヱامی اヱن勠...ヱ یببバ هیدارュ...بゅ  یکی...یヱاهゅاا-

 نگュゅ کرد ヱ گヘت پヱکر

-バبب ゅایم یبヱش یخゅینق ヤیبش یاص... 

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

-バن ببヱا ゅیخ هیاخه بヤب یヱپل خゅیشیم یکュکه عکس م شهی...هم ュه ゅیندازیبュ م ゆヱن خヱمゅفتهیعکسヱ... 

 از پشت سرュ گヘت ییصدا ヱヰی

 ...گهید ヱفتهیکه عکسゅت خゆヱ م هیاヱن ببバ نیخゆ پس به خゅطر حضヱر غرヱر آفر-

ュبرگشت ュتヘگ ヱ ュرش کردゅنث ュゅچش ゅفحش ب ゅر تゅヰچ ヱ سمتش 

 ...ینثゅر رヱح پر فتヱح زنت نشده..دヱر برداشت یزیچند ヱقته چ-

 خبر نداشت گヘت یزیکه از چ آرمゅن

 ...ن؟یاعع...استゅد مگه شمゅ زن داشت-

 ヱ گヘت دیکヱب شیشヱنیبゅ مشت به پ ゅکヱید

 ...ゅرュیسر دختر مردュ ب ییبا نینه...قصدュ ندارュ همچ-

 صヱرتュ گヘتュ یشده رヱ کسیبゅ لبخند ف نهیبゅ س دست



 ...ゅرهیسر دختر بدبخت م ییبゅ ازدヱاج چه با دヱنهیخヱدشュ م-

 تヤق زد بヰش... ヱヰیبرد ュ  ヱیشヱنیپ کیاشゅره ヱ شصتش رヱ به هュ چسبヱند ヱ نزد انگشت

 ...دュیچسب مヱیشヱنیگヘتヱ ュ بゅ دستュ پ یآخ

 نگران گヘت آرمゅن

 ...ن؟یسヱ یخヱب-

ヱبه د سرم ヱر ヱ ュردヱا اゅحرص ب ゅیبヱکゅ لヱی ュتヘن گゅبه آرم 

 آرررررره...-

ゅپ ュتヘگ ヱ ュرش رد شدゅن از کنゅبヱک 

 ....یسمヱゅرررررر یآقゅ نュیبیمن شمゅرヱ بバدا م-

ヱحرص شن صداش ゅیبュد 

-ヱヱヱنیس... 

ュبرگشت ュتヘگ ヱ 

 کヱヱヱفت....-

 عنتر چس چヰره کゅر داشتュ... نیحرکت کردュ...اヱاا..من بゅ ا ゅطیسمت ح به

 ...ممュیخヱنه...بزار برسسس ュی...حゅا بزار برسپヱف

 ...زدنیپسره بヱدن که داشتن بゅ هュ حرف م هیکه به چشمュ خヱرد مヱ ゅヰ  زیچ نیکه شدュ..اヱل ゅطیح ヱارد

 جرئت کرده بゅ زن داداچ من حرف بزننننه... ینヘسسس کشششش...ک یآ

 رヱ چپ چپ نگゅه کردゅ ..ュرヱیヱ  دュیمゅヰ رヱ چسب یکュ بゅزヱبه سمتشヱن رفتヱ ュ مح گیم گیم مثه

 ヱ چند قدュ عقゆ رفت... دیبدبخت از سرعت عمل من گرخ پسره

ヱت رヘگ ゅヰبه م 

 ...نیپس شمゅ به من خبر بد-

ヱسرشゅヰر شد... مヱپسره د ヱ ن دادヱتک 

 ヱ گヘتュ سゅدュیجヱヤش ヱا عیسر

 که بヱد ヱ چه کرد؟...-

 ヱ گヘت دیخند

 ...؟یپرسیم خیتゅر یمگه دار-

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 از جヱاゆ سヱال طヘره نرヱ گل من...-

 هゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

 بنده خدا... هی-



 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ نهیبه س دست

 داشت؟... کゅریبنده خدا بゅ زن داداش من چ نیاヱنヱقت ا-

 گشゅد شد ヱ صヱرتش شد رنگ لبヱ... چشゅش

 پته گヘت بゅتته

 هゅن؟...-

 دヱر شヱنه اش انداختヱ ュ گヘتゅ ュمヱدست

 ...شششهی...نگヱ نه نمیخゅستگゅرر ュゅیب ュیخヱایم-

ヱشゅب دستヱش کゅنه هヱت دیبه گヘگ ヱ 

 ؟... یگیرا...راس م-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

-...ュدヱدت نگرفته بヱاز خ ヱزشゅاا...مگه اجヱ 

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ن؟یحرف زد نゅیبゅ مゅمゅنュ ا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتند تند تک 

 ヱ پرسنیرヱ م هی...بバدュ نظر تヱ که کゅما مヱヤバمه چزنهیزنگ زده...مゅمゅنتュ گヘته بゅ بゅبゅت حرف م شیمゅمゅنュ هヘته پ-
 ゅدا بゅدا مبゅرک بゅداا...ب...ヱ匆 بバدشششش  یبバدشュ خゅستگゅر

ゅب بヱک ュنه اヱلت به شゅت دیخجヘگ ヱ 

 ...بچه هゅ کヱشن؟...گهی...نکن دتیترب یب-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 سヘヤن... ی...حتمゅ تヱدヱنュینم-

ヱسرش ゅبه جمع رفق ュه ゅب ヱن دادヱیداش مشت یتکゅ  د هیبه جز( رヘینヱکゅ飭....)رفتیュ... 

****** 

 )سه رヱز بバد(

 رヱ تヱ دستュ جゅ به جゅ کردヱ ュ بゅ حرص گヘتュ یگヱش

 بゅشュ خゆ... خゅاュیمゅمゅاان...منュ م-

 بゅ آرامش گヘت مゅمゅن

 ...ゅیب یتヱنیگه ما-

 کردヱ ュ گヘتュ یمヱف

 ...امتحゅن دارュ...تヱنュینم-

 ...ゅیاگه قبヱل کردن ヱاسه بヤه برヱن که هヘته بバده تヱ هュ ب شゅای...بバد اュیری...مゅ مگهیخゆ د-

ゅبرچ ب ゆشه ا دهیلゅیب ..ュقطع کرد ヱ ュتヘگ 



 ...یه ی...هرュینم نیسヱر یخゅستگゅر

 ...یه ی...هنمشیبب یتヱ لبゅس خゅستگゅر تヱنュینم

 ...یه ی...هゅرュیدر ب یخゅرشヱهر بゅز تヱنュینم

 من گヘت دنیヱارد اتベゅ شد ヱ بゅ د نゅیدل

-ゅنیچرا تゅ؟... کتیت..ヱسヱشده س ベغر 

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ...هید هین ュ ن؟ ...سヱسヱ چ-

ゅت بヘگ ベヱذ 

 ^-هュ گヘتュ گヘت قشنگه ^ یخヱدュ اختراعش کردュ...به سゅت-

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 غヤط کرد ヱاسه اسュ من نظر داد...منュ بヰش بگュ سゅتヱر خヱبه؟... یسゅت-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 ...؟یگیمگه نم-

ュمن ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ ヱسرم 

 ...گュ؟یمگه م-

 شدュ... رهیکرد که به افق خ یهヱم

 سمت در رفتヱ ュ گヘتュ به

 شュゅ امشゆ بゅ عچقتヱن...-

)زمزمه اش رヱ داد زدن بゅ  کردュیاکسヱ رヱ زمزمه م یゅاز آهنگ یکیسمت آشپزخヱنه رفتヱ ュ همヱن طヱر که  به
 شدュ... ی(...مشغヱل آشپزنیرヱشن بدヱن کرヱفنیم

ヱکه  ت ュدヱب ュدヱل خゅیزیچ هیح ...ュنゅتحتゅم ヱپرت شد ت 

ゅب ゅیشیآت یچش ゅچ (یشیآت ی 飭...)ュسمت برگشت ゆゅن کننده پرتヱش لنگ اヘنتی کバن هم لヱهم ゅیشگیکه ب  ヱبرヱر
...ュشد 

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ...یبヱد که پرت کردュ...خゆヱ خヱند کیا یاز رヱ گهید دفバهیا-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 )ヱاقゅバ؟( نجゅ؟یششتتت...چ-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ヰヰهی-

ベヱصدا یا یخرک ذ ゅب ヱ ュکه صدا یبس یکرد ュچه زدヰره چゅبヱد ュه یقشنگゅمد نیداد مヱا ベゅات ヱاز ت 

 رヱ کر شدュ... شهیببند اヱن تゅار اند-



 شدュ... یدادュ بヰش ヱ مشغヱل آشپز یسゅل ∫0مثبت  فحش

 است... نیکرده بヱد که مسئヤه ا ریمゅندن ヱ نمゅندن گ نیهュ ب ییدا

 ...زیم یهュ گرفت نشست رヱ اپن ヱ شرヱع کرد نゅخヱنک زدن به ظرف شکات رヱ بゅاخره

ヱبرنجم  ヱ ュیدرست کردヱヰ ュتヘند گヤب 

 ...نゅاااای...دلی...هヱヱヱنゅاااااایدل-

 تヱ هヱا... دیمتر پر هیبدبخت تヱ حゅل خヱدش بヱد  ییدا

 ...نیسヱ تیتف تヱ ذات زامب یا-

 بゅز گヘت شیヱارد آشپزخヱنه شد ヱ بゅ ن یدل

-ヱنیس ...ヱسヱنه...س 

 بゅ دهن بゅز گヘت ییدا

 ...هیا غهیهن؟..سヱسヱ چه ص-

 بدبخت بゅزュ فحش خヱرد... ゅریکرد که سゅت فیرヱ تバر هیفض همヱن

 ヱ گヘتュ دュیخند

 سゅادتヱ درست کن دل دل خゅنュヱ.... نیبش ゅیب-

ュیغره ا چش  パسرا ヱ لیرفتゅرفت... خچ 

 رفتヱ ュ گヱششヱ کنゅر زدュ... ییرایپذ یکردヱ ュ به سمت پنجره تヱ یپヱف

 سرمゅ زده رヱبرュヱ بヱد... پゅرک

ヱمゅبه افق خ دست ヱ ュجمع کرد ュه ヱرهیت ...ュشد 

ュض آدバشه... یبゅب ゅヰست داره تنヱد ゅقتヱا 

ュض آدバست داره صدا یبヱت دゅقヱه... ییاヱنشن 

ュض آدバست داره کس یبヱت دゅقヱداد بگه یا ゅب ヱ شヱنپره ر 

 سヱسヱ جヱヱヱن... یهست یمحヱ چ-

ゅب ュتヘگ ヱ سمتش ュحرص برگشت 

 اヱقゅت دヱست داره... یآدュ بバض-

ヱت حرفمヘگ ヱ قطع کرد 

-ヱب نیکه س ュゅبزاره م ヱ ببنده ヱیدهنشヱنヱه کن رゅینگュ... 

 دستش رد شدヱ ュ گヘتュ ریا انداختヱ ュ از زبゅ یا شヱنه

 ژヱヱヱن... یدا یدل دل جヱنュ دا شیپ رュی...منیبب ゅیب-

 خنده ヱ گヘت ریانتظゅرュ زد ز برخاف

 ...یدا یچه جذابヰヰه...دا یヱا-



 ヱ گヘتュ دュیخند

 ...یدا یبゅن بゅن...دا-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 ヱ کبヱدت کنゅ ...ュهیبュヰ بگヱ بゅن بゅن تゅ س گهیبゅر د هی-

 ...یدل شیهゅمヱ بゅا انداختヱ ュ رفتュ پ شヱنه

ن ...اヱنュ چヱهیچ شیمバن ュیدیヱقتュ نヰヘم چیبゅن بゅن...که ه گヘتنیم ییاز بچه هゅ به دا ی...بバضرستゅنیدヱران دب اヱن
 کرده بヱد... دایپ یبه بゅن بゅن آلرژ هیچ شینمدヱنست مバن

 ...ュیانجュゅ بد ュیندار یヱاقゅバ کゅر ュیدیاز خヱردن غذا د بバد

ヱیمبل دراز کش یرュز د ヱدستم ヱری ...ュگذاشت ュسر 

 تゅ ته بゅز بヱد کردヱ ュ بヤند گヘتュ ششیبヱد ヱ ن شیکه سرش تヱ گヱش نゅیبه دل ینگゅه ュین

 ...خヱادیبゅبゅ منュ دلュ شヱهر م-

 هヱا... دنیمتر پر هیتヱ حゅل خヱدشヱن بヱدن  همشヱن

 چپ چپ نگュゅ کرد ヱ گヘت نیمゅه

 خゆ حゅا چته...-

ゆیبرچ لュبه دل د ヱی ュره کردゅاش 

 ...خヱاااュی...منュ مدهیجヱヤ مゅ پز م نیا-

 تヱ سرヱ ュ گヘت دیکヱب ییدا

 ...ینش یعقده ا ینطヱریا ریدヱس پسر بگ هیصدبゅر گヘتュ  یبچه بヱد-

ヱمゅچش ュتヘگ ヱ ュگرد کرد 

 دヱس پسر داش که اان شヱهر داره... یمگه دل-

 کرد ヱ گヘت یاهم

 ...شدیم یヱ گر نه اヱنュ مثه تヱ عقده ادست فرار کرد... ریاز ز نیا-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 ببند تヱ هュ حゅا انگゅر خヱدش صدتゅ دヱست پسر داشته...-

 ヱ گヘت دیکش یقیعم نヘس

 دヱنشュ زد داغヱنمヱن کرد... هیهمヱن -

ゅیدید تュ رهیداره م ゅز دپ هر سه تゅف ヱیدیپر ییتュ د ヱ شヱنهیرヱヱ زゅرد یبヱیدر اュ خاصه به هم ヱنی  ュن شبヱال اヱمن
 گذشت...

***** 

 )دヱ هヘته بバدددددد(

 گヘتュ زاشتュیم ュヘیتヱ ک ヤمヱیکه ヱسゅ نطヱریヱ هم رヱنیتند از کاس زدュ ب تند



ゅره برگشتュ دヱب گهیتゅ چند رヱز د نیهュ نکن ی...خヱدکشنゅیبゅش دهیکش شیخヱنه رヱ به آت نュی...نبنゅیمراقبت خヱدتヱن بゅش-
 ...شتヱنیپ

 بゅ بغض گヘت یدل

-ヱیسュنممم... 

 ヱ بゅ بغض گヘتュ سゅدュیجヱ ュゅا سر

 ...نمممュیدل-

 عقヱ ゆ دستュ تヱ هヱا مヱند... دیامヱ گرفت ヱ کش قهیاز پشت  یکیسمت هュ که  ュیدیپر

ゅسمت دا ب ュییحرص برگشت ュتヘگ ヱ 

 چته...-

ゅت بヘگ ュاخ 

 شュ گهید نیعنشヱ در اヱرد-

 ...نیکنیهمヱ بغل م نیکه دار 1∬0∫0∵040تゅحゅا بゅر  شゆیاهゅهュ...از د

ュاستヱکه صدا یزیچ خ ュکردن  یبگ ュمد... یکیساヱا 

 سمت صدا... ュیبرگشت ییچゅヰرتゅ هر

 داشت... دیسヘ یراسته...که رヱش خط هゅ یپسره بゅ شヱヤار آب هی

ゅزرد... رهنیپ هی ب ベبرا 

ヱمゅکه از ت لب ュجمع کرد ュه ヱسهیر پشیت ..ュنر 

 گヘت زدیکه تヱش خنده مヱج م ییاخヱ ュ صدا بゅ ییدا

-ゅرمヘدییب... 

ヱدستش ヱیت バش که فر ببゅهヱح یمゅلحن افتض ゅب ヱ د کردヱت یبヘگ 

 خゅنュヱ زند؟-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ منتظر بヰش نگゅه کرد.. ییدا

 گرفت ヱ گヘت نヘس

-バقヱنیکه د یراس...راستش از مヱیزی...چدمت ヱرده... یتヱن خヱمن تک 

 گヘت ュیکه مゅ بشنヱ یلゆ جヱر ریز نیمゅه

 مبゅرک بゅشه...بچه سゅلمه...-

 تゅ صداش بヤند نشه... ュیدهنゅمヱن گذاشت یヱ دستゅمヱنヱ رュ ヱیبه هュ کرد ینگゅه یヱ دل من

 دヱبゅره گヘت ゅرヱی

 ...تヱ ...تゅ..ヱنゅیدا-

 بゅ حرص ヱ تند تند گヘت ییدا ヱヰی

 ..ن؟یکنیکゅره به اسمュ صداュ م هی...حゅا شنゅسュیاقゅ...من اصن شمゅ رヱ نم یچ یバنی-



 تند گヘت پسره

 ی...تヱ دختر کヤه شقخヱامتیヱاقヱ...ゅバاقゅバ م دュی...فヰمدممتヱنیکه د یخゅنュヱ...من از مヱقゅ バنゅیخゆ...دا ヤهیمن محسنュ...خ-
 امゅ من دヱست دارュ... یهست

ゅجر م رسمヘمن ュیداشتュشد... 

ヱدستم ヱه یرゅنه مヱنیش ...ュغش نکن ゅت ュگذاشت 

 ...کردیخゅمヱش پسره رヱ نگゅه م ゅنゅیدا

 ادامه داد... محسن

 بゅشه... یا گهیجسヱ ュ رヱحت ヱاسه کس د خヱاュی..امゅ نمیدار ی...هنヱز سن کمدヱنュیم-

ュنستヱجر م نت ュداشت ヱ ュیتحمل کنュردヱعیسر یکه دل خ ヱヤکرد... یج ュهゅرت قرمز نگヱص ゅب ヱ گرفت ヱدهنم 

ヱدهنم ゅسヘن ヱ ュیکش قیعم یجمع کردュمد... ییکه دا دヱحرف ا ゅاخره بゅب 

 ؟ینزدュ اヱنヱقت شمゅ تゅ جسヱ ュ رヱح منュ رفت یهنヱز من حرف-

 بゅ اعتمゅد به نヘس گヘت پسره

-...ュکرد ゆゅانتخ ュنヱمゅبچه ه ュمن اس 

 گヘت ヱヰی نیمゅه

 ...هیکゅرا چ نیزشته آقゅ...ا-

 گヘت ییرヱ به دا نیبدヱن تヱجه به مゅه پسره

 ...یخヱایتヱ هュ منヱ م دヱنュی...قبヱلュ کن...میخゅنュヱ...به خدا...شゅه...شゅه من ゅنゅیدا-

 بゅ حرص گヘت ییدا

 به شمゅ ندارヱ ュ نخヱاهュ داشت... یعاقه ا چی...من هنیاتゅヘقゅ سخت در اشتبゅه-

 دستشヱ به کمرش چسبヱند ヱ بゅ اعتمゅد به نヘس گヘت پسره

 ...یخヱایمنヱ م یدヱنیخヱدتュ م یヱقت یخヱدتヱ سرد نشヱن بد یخヱایچرا م-

 گヘت یندبヤ یبゅ صدا ییدا

 اقゅ؟ یزنیم شیدヱستヱن دارュ...ش نیگیشمゅرヱ...بバد اヱنヱقت م شنゅسュیمن اصن نم گュید م-

 کرد ヱ گヘت یاخュ داغヱن پسره

 ...یشیبゅا...اخه جذاゆ تر م یصداتヱ ببر هیبق یدヱست ندارュ جヱヤ چی...هゅنゅیدا-

ヱمゅدست ヱا نم یرゅب ュسヘن...ュشد ュخ ヱ ュگذاشت ュゅهヱمدیزانヱ... 

 اヱن طرف... گشتیヱ دヱبゅره برم زدیخند م شیسمت مヱ ゅ ن گشتیبرم یه نیمゅه

 گヘت تیاز کヱره در رفت ヱ بゅ حرص ヱ عصبゅن گهید ییدا

..مヤت .ゅدیخヱشュ ب ゅفتهیمヱز تکゅمل  ی...من غヤط بکنュ از تヱیستین ヱヱنهید یبده...مطمئن گهید یجゅ تヱیبرヱ خدا رヱز-
 بچه هュ ...ゅیبر نی..پゅشヱヱننید

 جヱヤتر حرکت کرد... خヱدش



 خنده... رینشستヱ ュ غش غش زدュ ز نی...دュ مゅشュیدیکه رس نگیپゅرک به

 خنده... ریافتゅدن ヱ زدن ز نیزم یصヱرت رヱ نیبه هم نュیヱ مゅه یاز من دل بバد

 ...飭بゅز شد ヱ به صヱرت قヰقه تヱ هヱا پخش شد  ششین ヱاشی ヱاشیهュ  ییدا

 از خنده( رュیمیاانش خヱدュ دارュ م نهمی..飭ستیداستゅن ヱاقバ نی)ا

 شده... یヱ چ ュییکجゅ دュیهゅمヱن که بند اヱمد...تゅزه فヰم خنده

 سゅعتュ نگゅه کردュ... به

 فرヱدگゅه... رفتュیم دیبゅ گهیسゅعت د ュین

 بヱدュ گヘتュ چュییヱ همヱن طヱر که دنبゅل سヱ نیسمت مゅش دュیگヘتヱ ュ پر یبر سرم خゅک

 ヱ جمع نکردممュ...ششششششد....هنヱز لبゅسゅم رュید یヱااااا-

 ...نیتヱ مゅش ュیپゅشدن ヱ نشست عیسر

ヱمゅیرد پ ...ュنه حرکت کردヱسرعت به سمت خ ゅب ヱ ュز گذاشتゅگ 

 بバد دュ خヱنه بヱدュ... قهیدق 01

 شدヱ ュ منتظر آسゅنسヱر نمヱندゅ ...ュدهیتند پ تند

ヱیدュد  ゅتヱد ヱ ゅه هヤیم یکیسمت پュا... رفتゅب 

ヱヤیدر که رس یجュس م دヘس نヘینュزد... 

ヤدیک ...ュارد شدヱ ヱ ュانداخت 

 نداشتュ... یکゅر اضゅفه ا ヱقت

 ヱ کヱله  امヱ برداشتヱ ュ لبゅسゅمヱ عヱض کردュ... ختュیسゅک ر یکه امゅده کرده بヱدュ رヱ تヱ ییلبゅسゅ فヱرا

 سゅعت نگゅه کردュ... به

 شده بヱد... رید

 بヱدن دュ در... سゅدهیهゅ بゅ همヱن ヱضع ヱا بچه

ヱکمゅس ュتヘگ ゅبه بچه ه ヱر ヱ ュن بردヱن کشヱکش 

 ...نی...خسته ارュیم یفرヱدگゅه...خヱدュ بゅ تゅکس نیゅین گهیشمゅهゅ د-

 ヱ گヘت دیارュヱ به شヱنه اュ کヱب نゅیدل

 شد... ریحزف اضゅفه نزن...بدヱ د-

ヱرفت سرم ヱ ュن دادヱیتکュ ゅنییپ... 

ゆر امشヱن سヱه برヤد... نیبヱن بゅنゅن جゅج 

ゅヰز مヱرヱد... یدヱد که رفته بヱب 

 نبヱد برن شمゅل... ゅزین گهیخヱنشヱن سゅکن شده بヱدن ヱ د یاヱمده بヱدن تヰران ヱ تヱ نゅیا مゅمゅنش

ュمن ヱت ゅヰتن ュدヱزه نداد خゅاج ゅبゅده ب یبゅیجュゅ دゅاعتم ュه ゅس هヱبヱت به اتヘگ ヱزید نیهم ی...براستین یヱنستنبر رヱیات 
 ...رュیپرヱاز به تヰران بگ هیامرヱز 



 از دستュ نゅراحت بشن... دュیترسیکنヱ ュ م یکゅرهゅمュ نتヱنسته بヱدュ بゅ پسرا خدافظ یخゅطرفشردگ به

رヱ  گهیبرن خゅرج همد خヱانیکه م یینゅیبバد از چک کردن مدارکュ به سمت بچه هゅ رفتヱ ュ مثه ا ュیدیفرヱدگゅه که رس به
 دヱبゅره اヱنجュゅ... گهیرヱز د 0،3...حゅا خヱبه ュیختیヱ اشک ر ュیبغل کرد

 دヱبゅره حرکت کردュ... یپرヱازヱ که اعاュ کردن بヤند شدヱ ュ بバد از خدافظ ゅرهشم

 (ゅنゅی)دا 

 گヘت یحゅل یبゅ ب نیکه مゅه ュیشده بヱد رهیخ نیرفتن سヱ به

  ュیرفت، بヰتره مュゅ بر-

ュن که د برگشتヱیسمتشュیدل دゅن ゅش خ نییسرش پゅچشم ヱت ヱ اゅب ュردヱآ ヱنشヱچ ュدست ゅرتش قرمزه بヱص ヱش رهی..ュد 

ヱت د ゅهیتヤ همه ا ヱ دヱن شده بゅش درخشゅیچشゅن از گر نゅنیکردن دل دل هینشヱد، لبخند مヱیب ュتヘگ ヱ ュزد 

 ...ゅیزیاشک بر ستین نیتゅ سヱ نュینب ی+دل دل

ヱخنده اشک ر دستش ゅب ヱ دهنش ヱヤد به سمت ب ختیگرفت جバب ヱنیヱه رゅم ヱ یرفت منュن ゅنه هヱش ゅده پشت  یبゅافت
 ヱ گヘت دیکش یهヱف نیکه مゅه ュیسرش رفت

 سゅعتュ نشده امゅ دلュ تنگشه... 0هنヱز -

 گرفتヱ ュ تند راه رفتュ نヱیتکヱن دادヱ ュ مچ دست مゅه یسر

 !شد؟یامゅ مگه م زهیکرد اشک نر یم یسバ یヱ ه نیزده بヱد به در مゅش هیتک نゅیدل

 ヱ بゅز کردヱ ュ نشستュ پشت رヱل ヱ بچه هュゅ نشستن رヱ بヰشヱن گヘتュ نیدر مゅش عیسر

 +خゆ مقصد کجゅست.. 

 حヱصヤه گヘت یب نیمゅه

 شرکت.. ュیبر-

 حرکت کردュ.. نیتکヱن دادヱ ュ به سمت شرکت کゅم یسر

 هュ به زヱر آرュヱ کردヱ ュ گヘتュ تゅ بره بخヱابه نゅرヱیبه سمت خヱنه رفتヱ ュ دل نیرسヱندن مゅه بバد

 تنゅヰااااا یمن مゅندمممュ تنゅヰااااا حゅا

 قرص خヱاゆ زشت... شششششینشュ ا قهیبه  قهی ヱیگرفتュ درس بخヱنュ تゅ فردا بゅ اヱن افشنگ د ュیتصم

ュکه دل سر ュل صدا گشتゅمد...دنبヱصدا ا ヱد که سرヱب ゆゅکت ヱیتゅد ن ヱیرュهیکه داشت م دヱ ه یمゅرد، نگヱعت یخゅبه س 
 ゅدیب نیمゅه کهیکردュ خゆ اان نزد

 ュ؟؟یدار یشュゅ چ نゅی+دل

 شدュ داریمن که تゅزه از خヱاゆ ب-

ヱمゅهヱن ابرヱسمت آشپزخ ュرفت ヱ اゅب ュدر انداخت ヱ لیهゅن خچゅبه ث ヱ ュز کردゅب ヱیبستمش که دل دینکش هیゅت ن ゅتبヘگ ゆجバ 

 چته؟؟-

 زدヱ ュ گヘتュ یحیمヤ لبخند

 ...ュیخヱر یم ری+نヱن ヱ پن



 زد ヱ گヘت خヱبヰه یلبخند نゅیدل

 رヱ مبل ヱ تヱ فکر فرヱ رفتヱ ュ در همヱن حゅل گヘتュ ュینشست

 +دل جゅن؟

 جヱآن؟-

 شه؟؟یبゅزュ جュヱヤ سبز م ゅفتهی+به نظرت فردا مヱز تکゅمل 

ゅدل نیا ب ュیحرفゅت دیخند نヘد گバب ヱ 

 کتک بخヱاد.. نکهیمگر ا-

 نیヱ داد مゅه غیدر اヱمد ヱ بバدュ ج یدادュ که صدا هیگヘتヱ ュ سرمヱ به مبل تک یاヱهヱم

 ュ؟؟یدار یسااااュ، من اヱمدمممュ، شュゅ چ-

ュبرگشت ュتヘگ ヱ سمتش 

 ...یزنی+چته بゅبゅ داد م

 گヘت نゅیدل

 بذار راحت بゅشه... یبه بچه دار کゅریچ-

 بヱس فرستゅد ヱ رヱ به من گヘت نゅیヱاسه دل نیمゅه

 حゅا؟؟ ュیدار یشュゅ چ-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ؟؟یخヱر ی+زهر مゅر م

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر

-...ュندار ゅヰنت من اشتヱش جヱن 

 نگュゅ کرد که گヘتュ یヱ نگゅش کردュ که عامت تバجب نゅیヱ رヱمヱ کردュ سمت دل دュیخند

 سرت؟... ゅرهینکنه داره ه∠ヱヱ م ستیازش ن یخبر ゅریسゅت نی+ا

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 درس داره عشقمممュ... ر،ییینخ-

ヱچ اداش ヱنヱمヤشگヱخ ュゅش ヱ نهヱآشپزخ ヱت ュرفت ュدバب ヱ ュردヱیدر آュد ＾ω＾ 

لゆ نزد ヱ منュ بバد  گهیلقمه خヱرد ヱ د هی نュゅیヱ شرヱع کرد خヱردن، دل  زیاヱمد نشست سر م یلبゅس سرهم هیبゅ  نیمゅه
 ....دュیخヱردن رفتュ خヱاب

********** 

ヱب مدادمヱیکュم د ヱه زیرゅدل نیکه م ヱیゅن ヱبه ر ュمن ヱ کردن ュゅحشت زده نگヱن ی ュدヱیخュردヱゅ  ن لحظه افشنگヱکه هم
 گヘت

 ...دیخسته نبゅش-

ヱدستم ゅب ヱ اゅب ュیبرد ゅیب ュتヘگ ヱ ュکرد 



 استゅد دی+شمュゅ خسته نبゅش

 ...ToTبヱفه  یبه سヱ شیヱ پ ュیهゅمヱنヱ جمع کرد ヤهیヱس عیهゅشヱ جمع کرد، مュゅ سر ヤهیتکヱن داد ヱ ヱس یسر

 بخره.. یزیرفته بヱد تゅ چ نュیヱ مゅه ュینشسته بヱد یヱ صندل زیم هیرヱ  نゅیヱ دل من

 گヘت یکیتヱ حس بヱد که همヱن لحظه  نゅیدل

-ゅنمゅبر خ ュیسااااا ...ュمحترممم 

 گヘت یحゅل یبゅ ب نゅیدل ستゅده،یبゅز جヤمヱن ا شیبゅ ن ゅریسゅت دュینگゅه به شخص کردュ که د هی

 نکن حゅل ندارュ.. تیاذ ゅریسゅت-

 کرد ... یم تیرヱ اذ نゅیدل ゅریヱ سゅت نییمヱندヱ ュ سرمヱ انداختュ پゅ سゅکت

 匆تنمヱنه..... رهیرنگ ت دュینگゅه به سه تゅمヱن انداختュ که د هیاヱمد ヱ نشست کنゅرュ،  نیمゅه
ヱا که د سرمゅب ュردヱیآュم دゅریسゅ مゅک ヱن نزد نیヱمヰقت شنیم کیدارن بヱ ヱن رس یヱمヰم دنیبゅریسゅ  رゅزیچ هیانگ ヱر 

 متヱجه شد ヱ گヘت نیگشت که انگゅر مゅه یم یکیگュ کرده دنبゅل 

 ستینگرد ن-

ゅه بゅبه م ゆجバه نیتゅز مゅه کرد که بゅت نینگヘگ 

-ヱل سゅ؟؟یستین نیمگه دنب 

ヱت سرشヘد گバب ヱ ن دادヱتک 

 کجゅست؟؟-

ゅنییستヱانداخت م ヱنヱیسرمュ ゅیکه  نییپヱヰ یدل نیف نیف یصداゅن از گر نヱمد که نشヱم هیدر اゅدن، سヱیکردن بゅنگران ر ゅیب 
 گヘت

 کجゅست؟؟؟ نید بگ-

ヱسرم ゅچشم ヱت ヱ اゅب ュردヱم یآゅریسゅ لحن خ ゅب ヱ ュه کردゅینگヤینیغمگ ی  ュتヘگ 

 رفت...-

ゅصدا ب ュتنヘیدل هیگر یگゅدیز نゅ هゅن لحظه مヱهم ヱ ت نیشدヘگ ヱ ند شدヤش بゅاز ج 

 ..ュیبر-

ュヱヤ ج ゅریکه سゅم ュیبر ュیشدن بヱد ヱ مゅهュ بヤند شد ヱانهیرヱ به د ゅرュیکردن ヱ سゅم یبヱ ゅحشت نگゅمヱن م نیヱ کゅم ゅریسゅت
 ヱ گヘت ستゅدیا

 ..ゅنゅ؟یدا-

 گヘتکردュ که نگゅش

-ヱن؟یس.. 

ヱسرم ゅپ ュنییانداخت ゅب ヱزゅب ュゅت ینخنヘند گヤکه ب ュکرد 

-ヱست؟؟ سゅکج ヱاااست؟؟ نیبگゅکج 

ゅه بゅنگ ュیاخ ュتヘگ ヱ ュش کردヰب 



 سسسستین ست،یرفته، ن-

 بゅ غرغر گヘت نゅیجヱヤش رد شدュ که دلرヱ گرفتヱ ュ از نゅیدل دست

 تヰران؟؟که رفته ینگヘت چرا بヰش-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 که... ستیبد ن ،ی+بمヱنه تヱ خمゅر

ゅت ینگران بヘگ 

 خヱ، بذار بヰش بگュ!!... کنهیسکته م-

 کردヱ ュ گヘتュ  نゅینگゅه به دل هی

 اヱن بخヱره.. کمュیحرص نخヱرده از دستش... نیبگヱ..کュ سゅ ヱریخヱنه به سゅت ュی+رفت

 نゅیدل نه،یلゆ زد سヱ دیکه تゅ مゅرヱ د بヱدیکیمشغヱل قربヱن صدقه رفتن  نیヱ مゅه نیتヱ مゅش ュیتکヱن داد ヱ مュゅ نشست یسر
 خヱنه... ュیحرکت کرد ヱ رفت نュیگرفت ヱ مゅه یヱ داد گヱش غیبゅ ج

 زنگ در اヱمد... یکه صدا ュیشュゅ درست کردن بヱد مشغヱل

 ...ヱمدیازش ن ییصدا گهیرفت درヱ بゅز کرد ヱ د نゅیدل

ゅه بゅبه م ヱر ゆجバنیت ュتヘگ 

 +کجゅ رفت کرکس عゅشقمヱن؟؟...

 بゅا انداخت که متヘکر گヘتュ یا شヱنه

 ...؟یعゅشق بش یخヱا ی+تヱ نم

ゅت بヘگ ゆجバت 

 هゅااا؟ چراا؟...-

 ه شدュ بس که تحمヤت کردュ+بゅبゅ خست

 نگュゅ کرد ヱ گヘت پヱکر

-ヱیهヱتゅز نکن... جゅب ュرد کن دهن منヱخ 

 نگゅش کنュ گヘتュ نکهیاヱمد تヱ آشپزخヱنه، بدヱن ا نゅیبゅز کردヱ ュ مشغヱل کゅرュ شدュ که دل شمヱین

  ن؟یگヘت یم یچ ؟یکردریبヱد؟ چرا د ی+ک

ゅت بヘگ ゆجバت 

 ه؟؟یسヱال ستیب-

 +آره جヱاゆ بده

 بゅ خنده گヘت نیمゅه

 هゅ شヱنهیا گنیخゅنュ مゅرپل که م-

ュهیبرا یغره ا چشゅبه دل نیم ヱر ュیرفتゅن ュتヘگ 

 گヘتュ نه زشته یمن م هیک نュیبرュ ببگヘت یم یه کردااا،یداشت غش م ی+خヱبه تゅ اان از فضヱل



 گヘت عیسرنیمゅه

 نگヘتュ یچیمن اصا ه گهیعバع درパヱ م-

ュه برگشتゅنیسمت م ュتヘگ ヱ 

 بگヱ چشュ یگヘت گュیم+زهرخر، من 

 ヱ گヘت.... دیخند نゅیدل

رヱ سقط کنه که جヱن به لبمヱن  ゅنゅیکردュ، بバدュ گヘت خدا اヱن دا فیکجゅست؟! منュ تバر نیاヱمده بヱد، گヘت سゅ ヱریسゅت-
 کرد..

 گヘتュ هیگر یبゅا انداختヱ ュ بゅ لحن الک یا شヱنه

 بگュ مرده.. ヱمدی+خヱبه دلュ ن

 گヘتュ یヱار به سمتュ گرفت که منュ دستゅمヱ بردュ بゅا ヱ بゅ شヱخ دیتヰدکه دستش بヱد رヱ  ییچゅقヱ نゅیدل

 ⊥ベ+ ⊥ベلヱیق ⊥ベ...هヰヰヰن... ⊥ベ ⌒ゆ نننننتヱق⊥رب ⌒ゆعババنکشب...ュ  منヱヱヱ... یر∠

 گヘتنگゅه بュヰ انداخت ヱ ی نیمゅه

 ヱاسه خヱدتゅ... یهست یبヱ パゅحش-

 گヘت نゅیدل

-ゅبخش ح مشیببر دیب ヱبذارنش ت ゅنجヱحش اヱ パゅتیبゅانヱ حشヱی... 

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュبه کمر ュزد 

 ...ゅرهヰヰهیاヱن سゅت یکه جゅ یヱحش ヱانゅتی+ح

 رفت ヱ چゅقヱ رヱ نشヱنュ داد که گヘتュ یچشュ غره ا نゅیدل

 !؟ی+خヱ چرا ヱحش

 بゅ خنده گヘت نیمゅه

 ...یゅیهュ کنゅر نمギ مヱヱヱヱزヱギ بゅ  یستین یاهヤ نکهیهュ ا یدار ینگゅه به خヱدت کن تヱ نه اعصゆゅ درست حسゅب هی-

 ¬_¬محسن بヱد  گヱلهیمنظヱرش اヱن پسر ژ مヱز

ヱنسرد رヱخ ゅش بヰیب  ュتヘگ 

 بゅ چند نヘر...... ستیمنヱ نداره مュヱヤバ ن ゅقتیل یریکبیاعصゅبュ.. بバدュ اヱن پسره ا یهمه تヱهュ که من ب نゅی+ا

 بヤند گヘت نゅیدل

 ادبببゆ یزشتヰヰヰه ب س،ییییه-

 بゅا انداختヱ ュ به کゅرュ ادامه دادュ یا شヱنه

 گرفته یریتمゅس تصヱ نیسヱ دュیزنگ خヱرد، رفتュ سمتش که د ュیکه گヱش ュیکゅر کردن بヱد مشغヱل

ゆاヱپ ج ュمدヱا ヱ ュشیداد  ゅبچه ه 

  مردュیاز ذヱ ベヱ خنده م شدیبرقرار م یریکه تمゅس تصヱ شهیهم

 ュیدیپرس نیヱ خنده دربゅره مヱ ゅヰ سヱر یشヱخ یکヤ بバد



ヱنی+س ヱヱヱشتن؟؟یاان پ نیس 

ヱت نیسヘگ ヱ ند شد راه رفتヤب 

 نشستن... نجゅی...انیسیآره، ヱا-

 گヘت نゅیヱ دل ュیدیکش یغیج ییتゅ سه

 نمشヱヱヱنیتゅ بب ششヱنیبرヱ پ-

ヱی نیسヱヰ د ب دیپرバب ヱر قرار گرفت  نیヘن ヱد 

 اخュ کرد ヱ مュゅヰ مظュヱヱヱヱヤ... نیسヱر

ヱر نیسヱبه س ヱت نیرヘگ 

 ...ینظر سه کヤه پヱک ریچخه داداش، اヱنجゅرヱ نگゅه ز-

ゅヰر مヱس ヱنی ヱゅکنجک ゅش یبヱج یبه گ ゅب ゅسه ت ゅه کردن که مゅکرد غینگ ュداد سا ヱیュ تبر ヱت کیヘیگュ  

ゅヰت مヘن گヱمヰب ヱخنده ر ゅب 

 جゅتヱنヱ پر کرده ... یحسゅب نجゅستیکه ا یا دヱنهی نیامゅ خゆ ا یجゅتヱن خゅل یヤیخ-

 گヘت نیسヱر

 اان که خヱヤتمヱنヱ بュヰ زد  نیبヤه نمヱنش هم-

ュدバهی ب ュتヘاعتراض گ ゅکرد که ب ゅヰنه به مヱشقゅه عゅنگ 

 +جمع کن خヱدتヱ مرررد، غرヱرت کجゅ رفتヰヰه

 در ادامه حرفュ گヘت نیمゅه

-ヱر نیاصا سゅک ゆヱنیکرد نشست ب یخヱمحرم نت ュヰب ゅن؟؟یمگه شم 

ゅヰم ゅنバبه م ヱسرش ュヱآر ヱ جمع کرد ヱدشヱخ ヱ ر یسرخ کردヱس ヱ ن دادヱه تکヤیبュکرد سمت د ن ヱشヱگهیر  ュヱآرュتヘگ 

 کردنゅاا... یچ غヤط ستی+مュヱヤバ ن

ヱر نیسヱبه س ヱت نیرヘگ 

 عمه بشュ... گهیکه زنت قرمز کرد فکر کنュ مゅه د یاヱنجヱر-

 ヱ گヘت  نیヱ بゅ دستش زد به سر سヱ نیبرگشت سمت سヱ عیسر نیسヱر

 مゅهه بچه دار بشヰヰه؟!! 0 یدید ヱیعقل ک یب-

 گヘت نیمゅه

ュ اهゅااا -  اヱヱه اヱヱه اヱヱه...اگه از قبل اヱهュヱ اهゅن ا⌒ه⌒

 گヘت نゅیヱ مゅヰ که دل نیجز سヱر ュیدیخند هممヱن

 خヱ گنゅه دارن بバدュ به شمゅ چه اان مゅل همن اヱنゅ... نینکن تشヱنیاذ-

 گヘت نیکه سュ ヱیکرد نゅینگゅه چپ به دل هی

ュ اヱهヱم-  !!؟ینکنه تヱاュ ا⌒ه⌒



 زد ヱ گヘت نیاشゅره به سヱر هیسرخ شد ヱ  نゅیدل

 ادゆ... یب ریییینخ-

ュزゅیدیخند بュ ュتヘگ ヱ 

ゅب ュدی+بنظر ヤک ュیقر بد یهュ س بخرゅلب ュه ヱیュ 

 رヱ بュヰ گヘت نیسヱر

 رュیبگ یخヱاュ هヘت شبゅنه رヱز برا عشقュ عرヱس یاヱه اره م-

ヱغره ا نیهمچ نیس ュلحن یچش ゅب ヱ ヱヱヱヱヱت یبد یرفت که نگヘگ 

 که... یشنゅس ینم ヱیامرヱز یبه زنت رヱ نده بچه، دخترا-

ゅヰن لحظه  مヱقمه یهمヱヤس ヱنیبه س ヱت عیسر نیزد که سヘگ 

 هستن که نگヱヱヱ اصا گگگヤヤヤل گヤヤل بر ヱزننن خخخヤل خخヤヤヤل... یمゅه هی-

 دست انداختゅ ュرヱیヱ فحش خヱردュ که چرا سゅم ュیکرد فیتバر نیسヱ یاتゅヘقゅت امرヱزヱ برا دمヱیبゅهュ خند همه

 ╥﹏╥خヱرد  یعذادار م یبه آدمゅ پمヱنیت ستュیヱاقع من مقصر ن در

ヱ(نی)س 

 کヱゅرش گذاشتヱ ュ بردュ سمت کمدュ... یヱ لبゅسゅمヱ تヱ دュیبه مヱهュゅ کش یدست

 ヱ به سمت تختュ برگشتュ... دュیکش یقیعم نヘس

 بچه هゅ... شیپ رفتュیدヱبゅره م فردا

ゆر امشヱس ヱ ゅヰس نیمヱشدن...عر ュمحر ュیبه هュنヱد از ع شバد بゅدیافت... 

 اュ گرفته بヱد... هیذベヱ زده بヱدュ که گر انقدر

 رヱ دヱست داشتヱ ュ خヱشحゅل بヱدュ که بゅ هュ بゅشن... هردヱشヱن

ヱدمヱخ ヱیر ゅبヱم ヱ ュیتخت انداختヱمヤ ...ュبرداشت 

ゅر بバیتゅヘم ییکه دا ییゅد سヱریکرده بゅ ...دهヱشده ب ュنگران 

 تヰران... رュیرفته بヱد بヰشヱن بگュ دارュ م ゅدュی

 زد به سرュ... یفکر هی ヱヰی

 نヘرشヱن رヱ ادد کردュ... ∵سゅختヱ ュ  دیگرヱه جد هی عیسر

 شدن... نیهمشヱن بゅ هュ آنا ヱヰی

ゅب ゅبヱبه م ゆجバت ヱ یخندهュヤ ...ュه کردゅنگ 

 �کجゅس...خゅنヱمュ کヱヱヱ نجゅی:ایسゅت
 ...نجュゅی...اششی:ایدل

 جرئت کرده منヱ ادد کنه.. ی:کییدا

 نگゅه کردヱ ュ جヱاゆ دادュ ュیبه گヱش پヱکر



 : من :/من

 :| ی:غヤط کردییدا

 ...نیخبゅا شمゅهゅ...تヱ چت هュ دعヱا کن:نیمゅه

 کرد... پیتゅ ゅکヱید ヱヰی

 خゅنヱممممュ... نی:سامヤکュ سゅヱکヱید

 ��: ساュ اسسستゅاااد من

 ؟یدیخبر نم یریم یشی:حゅا پゅ مゅکヱید

 ...به تヱ چه سمヱゅر...دلش خヱاس رفته...ی:هヱヱییدا

 ...نی:اعع...دعヱا نکنمن

 اان به خヱدت گヘتュ :| نی:هم نیمゅه

 ...دュیارتقゅ م گهیبه نسل د ی:بده دارュ حرفتヱ از نسヤمن

 :آベ سゅممヱن کヱヱヱ؟...ییدا

ゅب ヱاز ر ュرد... یحرفش دستヱف سر خヱحر 

 کゅ ...ヱریسゅم

ゆد آ ュندヱمنتظر م ュرت دادヱق ヱیدهنمヱکゅ ゅپهیبت... 

 فقط گヘت ゅکヱیگذشت ヱ د یا قهیدق چند

 خヱابه...-

 ( -_- زنهیمثه خر...رفته تヱ حمュヱ داره رگشヱ م گهی)داره درパヱ م

 گヘتゅ ュلیخیبゅا انداختヱ ュ ب یا شヱنه

-...ュابヱبخ ュمن رفت 

 : سヱسヱ...یدل

 : زهرمゅر... ュیهュ زمゅن نヱشت ییヱ دا نیヱ مゅه من

 ...نیدار کゅری..بゅ زن من چی: هゅヱヱریسゅت

 بگه سヱسヱ... یشده...تヱ گヘت شی: تヱ ببند فکヱ دراکヱا...همه زغゅا از گヱر تヱ آتمن

 �کردュ  ی: خゆヱ کゅریسゅت
 جゅن من فردا خヱنمゅااا...مراقゆ خヱدت بゅش... ی: سゅتمن

 ..ن؟یسヱ یゅی: فردا مゅکヱید

 ...ュゅی:هュヱヱヱ...بゅ زن داداچュ ممن

 بگヱ... کیتبر نی: از قヱل من به سヱرゅکヱید

 : چشششششュ...من



 به سゅعت کردヱ ュ گヘتュ ینگゅه

)دヱستヱن  اヱمتヱنی...منی..ヱاسمュ نゅهゅر خヱشمزه درست کننین رفتممュ...فردا منتظرュ بゅش: شبتヱن گヱヱヱد...ممن
ュدار匣 )آنیヱヱヱヱ... 

 ...دュیخゅمヱش کردヱ ュ خヱاب ヤمヱیجヱابゅشヱن نمヱندヱ ュ مヱبゅ منتظر

ゅヰت مヘگ ヱ ندヱرゅخ ヱسرش 

 من... ゅیتヱ لゆ پنجره -

ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 من من...-

 ...مゅیهヱاپ شهینشستヱ ュ خヱدمヱ چسبヱندュ به ش عیヱ کنゅر رفت...سر دیخند

ゅヰهندزفر م ヱ رد... ینشستヱدر ا ヱشゅه 

ュز منゅل بヱیاسک ...ュردヱدر ا ヱبمゅکت ヱ ュر گذاشتゅکن ヱر 

 ^-نخヱنده بヱدュ ^ یچیامتحゅن داشتヱ ュ ه فردا

 ^-جذاゆ است ^ یدرس خヱندن بس مゅیتヱ هヱاپ دュیغرベ کتゆゅ شدヱ ュ فヰم ヱاشی ヱاشی

**** 

 ...ュیヱ به دヱر ヱ اطرافمヱن نگゅه کرد ュیاヱمد رヱنیفرヱدگゅه ب یخرヱج از

 که نبヱدن... نبヱدن

ゅبヱیمヱمヤ ره دلゅشم ヱ ュردヱیدر اゅن ュگرفت ヱر 

 شمゅ... نی...کヱشیالヱ دل-

 ...مヱنینیبیاان م سゅیヱا-

 اヱمد... ینیبベヱ بヤند مゅش یصدا ヱヰی

 ...دュیرヱ د ヤمヱنیخزヱخ پیسمت چپ نگゅه کردヱ ュ اک به

 ...ュیヱ به سمت بچه هゅ رفت دュیکشمゅヰ رヱ  دست

 ...ュیヱ عشقヱانه در ヱکرد ュیکュ عر زد هیبغヱ ュヤ  دیپر یدل

ュدバه بゅم ゅدا نیب ヱک کرد ییヤمبゅیسュ... 

ヱنشست گریج یت ゅبゅیبュ حرکت کرد ヱیュ... 

 -_-بره بکپه...  خヱادیگヘت که خسته اس ヱ م شمヱنیپ ゅدیب ュیبه مゅヰ اصرار کرد یهرچ

ヱرゅヰند مヱیرسュ هرヱاهرشヱت خゅرشゅヘد از سバب ヱنه رفت یヱیبه سمت خュ... 

 جمバمヱن جمヰヰه... یバنیگヘت که پسرا رヱ هュ دعヱت کردن ヱ  نیمゅه

ゅیدیرس تュ شゅدهیپ نیاز مゅ ...ュز کردゅب ヱمゅدست ヱ ュشد 

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین ییدا

 ...دهیم یزندگ یچقد عヱض شده...بヱ نجゅی..ایヱاااهゅاا یبگ یخヱایاان م-



 تند سرمヱ تکヱن دادュ که گヘت تند

 ...سヱزهیم دهیارヱر م یهュ که دار یذره مغز هیجغجغه تکヱن نده اヱن سرヱ...اヱن  هیشب-

 کردヱ ュ به سمت آسゅنسヱر رفتュ... یشیا

 ^-لطف کرد ヱ سゅکمヱ اヱرد ^ یبゅ فرヱتن نュیمゅه

 ...دュیヱ داد دヱر خヱنه چرخ غیخヱنه شدヱ ュ بゅ ج ヱارد

 هゅ هュ انگゅر نه انگゅر.... بچه

ュヱن رفتن... هرکدヱشゅقゅبه سمت ات 

 ...ゅرュیدر م یدارュ اسکヱل بゅز یヤیخ دュید

 آرュヱ رفتュ تヱ اتベゅ... یヤیکردヱ ュ خ سکヱت

 کردヱ ュ گヘتュ یبه دل ینگゅه ュین

-...ュヱحم ュمن رفت 

-...ュز نکردゅب ュدヱخ از خヱلت من شゅش به حヱخ 

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

  خヱادینم یزن شヱخ یشヱختヱ بゅز کن...سゅت ュیبر ゅیب-

ゅنヱجه اヱبل تゅخ = چرک...قヱش(ننیکه نم ییヱد ^-) ^ 

 ヱ گヘت دیخند

 ...ゅنیظヰر م نゅیبرヱ بچه ا ゅیب-

 زدヱ ュ رفتュ تヱ حمュヱ... یچشمک

ヱمゅندن... دستヱآهنگ خ ュع کردヱداد شر ゅب ヱ ュش بردヱبه سمت د 

ヱ ن ادامه داشت....  نیاゅداست 

 ...رヱنیسゅعت آヱاز خヱندن اヱمدュ ب ュیاز ن بバد

ヱمゅسゅب لب ベゅن از در اتヱت زنヱس ヱ ュض کردヱنیعヱش ر ゅکه ب ュمدヱشیا ...ュشد ヱبرヱر ュت چشヘج ゅت 

ヱمゅهヱن آبر ヱ ュا انداختゅیبヱد شم ゅکه ب ュز کردゅدنیب ゅل یجゅهی یخ ...ュه ヱرفت ت ュゅر اخمヘن 

ュسا ...ュرفت ヱヤج ヱ ュکرد 

 گヘت.. کیتبر مヱیاهر شヱهربغュヤ کرد ヱ خヱ یبゅ مヰربヱن ゅکヱید

 طヱر... نیهم ゅرュیヱ سゅت نیکゅم

 ...ゅر؟یسゅم یヱل

 ...خゅرヱندュیبゅر گヱشه ابرヱمヱ م هی هیگرفته بヱدュ...هر چند ثゅن کیت

 سرمヱ بゅا اヱردヱ ュ گヘتュ یسر حرص آخر

 کヱ؟... ゅریسゅم-



 گヘت یゅلیخیبゅ ب ゅریسゅت

 قヰره...-

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ゆجバت ゅب ヱ ュا انداختゅب 

 چرا....ヱا -

 خヱدشヱ جمع ヱ جヱر کرد ヱ گヘت ゅریرفت که سゅت ゅریヱاسه سゅت دヱنュینم ヤشヱیکه دل یچشュ غره ا ゅکヱید

 ...دی..حゅلش خゆヱ نبヱد خヱابیچیهゅن؟...ه-

 هست... ییخبرا هی دュیفヰم ゅریسゅت عیحرف ضゅ رییتغ نیا از

ゅر ب ュیزیاخ ュتヘگ ヱ ュند شدヤب ュゅاز ج 

 ...س؟یاヱمده...بバد ヱاسه من حゅلش خゆヱ ن پیاک نی...کヱئゅرمشیاان م-

 اヱرد ヱ گヘت رヱنیسرشヱ از آشپزخヱنه ب نیمゅه

 اان؟.. ینیتヱ کヱئ-

 ^..-بヤヰه ^-

-ヱعم ヱجت کゅییت... 

 ^...-خゅاااله ^ خヱادیم رتیچشュ بص-

 ...رヱنیسرュ انداختヱ ュ رفتュ ب یبヤندمヱ رヱ شゅل

ヱヤا یجヱ نヱنشヱیدر خュدゅس ...ュدر زد ヱ 

 گذشت تゅ در بゅز شد... یا قهیدق چند

 که بュヰ افتゅد اخュ کرد... نگゅهش

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱیمن ن یヱل

-...ュسا 

ヱکرد... سرش ュهゅنگ ヱ ن دادヱتک 

ュاخ ...ヱت ュرفت ヱ ュش دادヤه ヱ ュکرد 

ゅکرد... ب ュهゅنگ ゆجバت 

 دادヱ ュ گヘتュ هیتک ヱاریبه د نهیبه س دست

 ...؟یدیヱ خヱاب ستیاان تヱ حゅلت خゆヱ ن-

ヱر سرشゅتخヘگ ヱ ندヱ 

 سرュ... ختهینヰヰه...کゅر ر-

ヱمゅزیر چشم ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ...یستیتヱ چشュゅ زل بزن ヱ بگヱ قヰر ن-

 منجمد شد... یヱاقバ یمバنゅ به



 بバد به خヱدش اヱمد ヱ گヘت یکم

 قヰر بゅشュ... یچ یبرا-

ヱن د ゅب ヱ ュرفت ヱヤج ュز خب شیقدゅنهیبゅیا ث ュتヘگ 

 رفته به شヱمゅ بگه رفته... ゅدشینمک ヱ جذاゅ ...ゆریبس ゅریدختر بس هیچヱن -

ヱشゅراحت کش اخمゅت دینヘگ ヱ ュه ヱت 

 ...ستュیاصانュ نゅراحت ن-

ゅب ュتヘخنده گ 

-ゅگرنه ج زنهیمنه داره داد م یپس چش ヱ...دختره ヱگمش ヱیم غیبرュ؟زن.. 

ヱت لبخندشヘگ ヱ رت دادヱق 

 بخヱابュ... خヱابュیبرヱ خヱنتヱن م-

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ..بچه ننه...کنهی...ヱاس من قヰر منュی...بدヱ بュیرینچ...بゅ هュ م-

ュنヱت نهیمثه من دست به س اヘگ ヱ شد 

 ...ゅ...ュی...ین...م-

 ^-...^یゅی...یمنュ گヘتュ م-

ヱکش دستش ュمحک ヱ ュد دمشیگرفتヱرヱ یسمت در... 

 متر جヱヤتر از من رفت... هینبヱد ヱ  یحرکت نیآمゅده همچ بدبخت

ヱانداختمش ب در ヱ ュز کردゅنیبヱر... 

 بヰش... دュیپشت سرュ بستヱ ュ چسب رュد

ゅم ب ュゅت نگヰکردیب... 

 ابرヱهゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ دヱبゅره

 ...به زヱر بردمت...یヱمدیداره؟...ن گゅین-

 ...ヱنینمゅ ییبه در زدュ که بゅز شد ヱ دا یتقه ا چند

ゅم دنید بゅریسゅ ینヱت ششヘگ ヱ ز کردゅب 

-ゅمد یبه به..آقヱش اヱخ...ヱرヰرقヰنیق... 

ュک چشゅحشتنヱ ت ییبه دا یغرهヘگ ヱ رفت 

 رヱ عمرا ببخشュ... یکیببخشュ تヱ  نヱیا-

 مظュヱヤ گヘت ییدا

 من که نگヘتュ مرده...گヘتュ رفت...-

ヱشゅنヱت دندヘگ ヱ ر دادゅفش ュه ヱر 



-ヤه ات کヤن جمヱهم ゅده د یبゅرده افヱمد گهیخヱبش م یاヤق ュدیکه آدゅ ...قشヤح ヱت 

ヱدستم ヱهم یر ヱ ュش گذاشتヱزゅش م نیبヤر که به داخل هヱیطュداد ュتヘگ 

-...ヱت ゅرمヘب...ュا که زندゅح ゆخ 

 ヱ رヱح ヱ رヱانمヱن شゅد شد... ュیدیヱ خند ュیحرف زد یکュ ヤیکه زد یا یاز اヱن نゅهゅر حسゅب بバد

 ...ュیヱ قرار شد هممヱن سゅقدヱشゅشヱن بش ュیکرد سیکゅرامヱن رヱ راس ヱ ر یدل یعرヱس یبرا

***** 

 (نی)دヱ مゅه بバدددد...فرヱرد

ゅب ゅپ ゅه هヤه از پヤج نییعج ゅب ヱ ュمدヱغیا ュتヘگ 

 ...کヘشュゅ کヱ؟...خヱرتュیاان م نゅیمゅمゅن به خدا دل-

 گヘت داشتیبرم ヘشヱیطヱر که ک همヱن

 گذاشتمشヱن خره :| نیتヱ مゅش-

 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

 ...ی...من رفتュ بゅششی...اヱمداینم نیآسمヱن به زم یگヘتیخゆ اگه بュヰ م-

- ヱ به سامت...من ヱمبر ュه ゅت بゅبゅیبゅیュرヱچ نی...س ゅب ヱت...ュه ゅب ュه ゅヰم ヱیم یゅ؟ی... 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ...گهید نゅیا یدل هیآتュ ヤیکه بر ュیریبゅ هュ م ییヱ دا نیمن ヱ مゅه-

ヱتند سرش ュمن ヱ ن دادヱب یتک ュنیزدヱر... 

ゆخ ヘر که مستヱن طヱسنیشد ضیهمヱز عرヱسیدل ی...امرゅشنヱاز خ ュمن دار ヱ...یم یュکヱپ... 

 ...شگゅهیآرا ュیدنبゅل بچه هゅ که بر رュیصبحه ヱ دارュ م ∫ سゅعت

ヱヤنه دا یجヱیا ییدر خゅا نヱیュدゅس ヱر ヱدستم ヱی ...ュگذاشت ベヱب 

 ゅی ュینゅراحت بゅش نیا یبرا دیبュ ゅیدヱنستیヱ نم نداختینگゅه هュ به سمت کヱچشヱن نم یヱقت بヱد حت یヤیخ نیمゅه
 خヱشحゅل...

ゅب ヱر ヱمゅره پゅبヱد ゅمدن بچه هヱسرعت به سمت آرا یا ゅب ヱ ュر دادゅز فشゅهیپدال گゅشگ ュرفت 

******* 

 ...ュیسヱار آسゅنسヱر مجتمع شد عیヱ سر نییپュ ゅیختیر یکی یکی شگゅهیبه آرا دنیاز رس بバد

ゅلن صدا بゅن به سヱدمヱرヱند شد یشگریآرا یヤب 

 هゅ... شهیخゅنヱمュ انقدر تکヱن نخヱر مヱهゅت خراゆ م-

ゅبه سمت صدا برگشت ب ュیهュ  ゅب ヱم هیヱゅشد یعصب شیگ ヱبرヱیرュ  ا شگریآرا هیکهゅا یبヱ دهیسرشゅد... سヱب 

 اسکヱانه بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-...ュヱنゅس خヱکر عرゅچ 

 ...ュیرفت شگریآرا هیکردن ヱ هر کدュヱ سراパ  یهュ به نヱبه خヱدشヱن پゅچه خヱار ییヱ دا نیمゅه



******* 

 به مヱهュゅ کرد ヱ گヘت ینگゅه شگرهیآرا

 حجュ چه کنュ... نیمن اان بゅ ا-

 از بغヤمヱن گヘت ییدا

 طنゆゅ درست کن....-

ュبه آر یغره ا چش ヱر ヱ ュاسش رفتヱآرا ی (د شگریゅن گشヱیدر زب ヱسندهین 飭 )ュتヘگ 

 ...نیکه بچه هゅ مداشヱن بسته اس...مゅل منュ بゅز ヱ بسته ببند ییاز اヱنجゅ یخヱدュ دヱست داشتュ مدل بゅز بゅشه...ヱل-

ヱشد... سرش ュゅهヱل درست کردن مヱمشغ ヱ ن دادヱتک 

ュゅهヱیخ مヤی ヱر ゅدا تヱد...حدヱند شده بヤم یب ュヱهم دیرسیزان ヱند نیسر ا شهیヤاک یب ュسط کرヱت ュゅهヱیکه دا پیمゅ ゅن ج
 ...شدュیم تیبゅشن اذ

ヱمゅز چش ヱ ュیدست آر ریبست ...ュن دادヱج 

 نصف مヱهゅمヱ تمュヱ کرده بヱد... ュیسゅعت ヱ ن هیاز حدヱد  بバد

 ...دュیرヱ ند یسمت بچه هゅ که دل رگشتュب

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱچرخ 

 کヱ؟... نゅیدل-

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه نیمゅه

 عرヱس... ュیبردنش اتベゅ مخصヱص گر-

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 چه غヤطゅ...اتベゅ مخصヱص سゅقدヱش ندارن؟...-

ヱسرش ヘن داد... یمنヱتک 

 دستش جュヱヤ نشست ヱ گヘت یصندل هیدختره بゅ  هی

 نゅخヱنゅتヱ درست کنュ... خヱاュیم-

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

-...ゅشه هゅر بヱر پکヱبکن...فقط اک ゆخ 

ヱلیب سرشゅت حヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ..ه؟یلبゅست چه رنگ-

 ...یزرشک-

 افتゅدゅ ...ュیتヱ زヱتヱپ دヱنュیتنبل نم ゅیاヱن کヱاا بヱد  ゅدیتکヱن داد که  حゅلیب دヱبゅره

 جゅن بゅبゅ... یآر

 ....خヱندュیبゅ خヱدュ اهنگ م ゅلیخیسر من شد ヱ منュ ب دنیمشغヱل کش دヱبゅره

 من تمュヱ شده بヱد... یشرヱع شده بヱد ヱ تゅزه کゅر مヱهゅ ییヱ دا نیمゅه شیهュ گذشت که کゅر آرا گهیسゅعت د ュین هی



 به مヱهュゅ انداختュ... ینگゅه نهیتヱ آ از

 شدممュ... لینگیج نگدهی..چヱشش

 سمت راست مヱهュゅ بゅفت زده شده بヱد ヱ تゅ دュ مヱهュゅ بゅفت هゅش ادامه داشت... از

 ...کردیرヱشن مヱهュゅ خゆヱ جヱヤه م یزده شده بヱد که تゅر هゅ زیر یسرممュ بゅفت هゅ یبゅا

 ..رفتنیاヱنطرف م نطرفیا یبヱدن ヱ زارت دهیاتヱ کش یبゅز مヱهゅمヱ هュ شاق قسمت

 نگゅه کردュ... ییدا به

 بゅ بゅفت بسته شده بヱد... یشده بヱد ヱ پشت مヱهゅش گヱجه ا ختهیمヱهゅش تヱ صヱرتش ر یچتر

 مヱهゅش پヱش داده شده بヱد ヱ پشت مヱهゅش بゅ حゅلت فر خヱرده بسته شده بヱد... یهュ جヱヤ نیمゅه

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ...زااایهمه جذاゆ شگヘت انگ-

ゅرکنゅدن... یکゅلن به خنده افتゅس 

 شرヱع کنه... شمヱینشستュ تゅ کゅر آرا گهید یآر هیدست  ریز دヱبゅره

 ...کردیداشت دست چپمヱ تمュヱ م حゅلمヱنュیداداش ب اヱن

 به دست راستュ انداختュ... ینگゅه

 بヱد... ینقره ا نیانگشت ヱسط سه تゅ نگ یشده بヱد ヱ رヱ ختهیکه رヱش پヱدر براベ قرمز ر یشیقرمز آت اک

 بヱد... کیش یبس یسゅدگ نیع در

 اکヱر شده بヱد... ینゅزکمヱ هュ دستュ کرده بヱدヱ ュ حسゅب یبند انگشت یهゅ انکشتر

 چشゅمヱ بستヱ ュ گذاشتュ کゅرشヱ شرヱع کنه... دیجد یدستヱر آر به

 (نی)مゅه 

 مゅمゅن سゅحュヤ شده بヱدュ.... هیبه خヱدュ انداختュ...شب یتمュヱ شده بヱد...نگゅه شュیآرا کゅر

ュل بغضヱ...یگرفت ...ュند شدヤب ュゅلبخند از ج ゅب ヱ ュپسش زد 

 رفتュ... نیヱ سヱ ییبه سمت دا شگریاز تشکر از آرا بバد

 هュ آخراش بヱد... ییدا

 ...دادیخヱرده بヱد که چشمゅشヱ قشنگ تر نشヱن م یヱ قヰره ا یمشک هیپヤکش سゅ پشت

ュنヱد هی هممヱده کرده بゅヘیرنگ رژ استュیشی...قرمز آت ゅچ (یشیآت ی飭) 
 نگゅه کردュ... نیسヱ به

 رنگ شده بヱدن... ینه هゅش مسヱ بژ بヱد ヱ گヱ یدヱد هیپヤکش سゅ پشت

 ...ヱمدیبه صヱرتش م یکヘヤت شده بヱد که حسゅب ابرヱهゅش

 خヱدュ نگゅه کردュ... به

ゅهیس ヱمثه س ュد... نیمن هヱب 



 شکل بヱد... هیجヱر بヱد ヱ مدل صヱرت هゅمヱنュ  هی بゅیبヱد...چヱن رنگ چشمゅمヱن تقر نیمثه سヱ شュیآرا کا

ゅام ヘست من سヱبرا دیپ ヱ دヱبرنزه  نیهم یتر ب ュکر ゅهیب ...ュدヱبرنزه شده ب ュک 

 هュ تمュヱ شد ヱ از جゅش بヤند شد... ییدا کゅر

 به بدنش داد ヱ نگゅهش به من افتゅد... یヱ قヱص کش

 زد ヱ به سمتュ اヱمد... یزیر غیج

ヱمゅهヱزゅت بヘگ ヱ گرفت 

 عنتر... ゅدیبااا...چه بヰت م یشد ی...چرا شヱکヱات؟یخヱدت یبرف نیشت...مゅه-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ...یتヱ که خヱشگل تر شد-

ゅت شین بヘز گゅب 

 ...دヱنュیم-

 از پشت سرمヱن اヱمد نیسヱ یصدا

-...ゅヘد به سقゅهمه اعتم 

ュهゅد... نگゅش افتヰب 

ュنヱیخ اヤد... یヱشده ب ゆヱخ 

ヱیسュر نバت ュستヱهر سه رفت فیاز پ ヱ یکردュ شヱبپ ヱن رヱمゅسゅلب ゅیتュ... 

تر  ュیکه لبゅسヱ حج خヱردی...از کنゅره کمر تヱر قرمز منییبヱد تゅ پゅشده  یبヤند که رヱش سنگ دヱز یزرشک رهنیپ هی
 ...کردیم

 بゅز... قهیبヤند ヱ  نیآست

ュنヱمゅشヘد... هی کヱب ベش قرمز براヘک 

 
 



 

 اヱمدュ... رヱنیلبゅسュ ب دنیاز پヱش بバد

 ...نداختنیبヱدن ヱ داشتن عکس م رヱنیب نュیヱ سヱ ییدا

ゅر دنید بバتیمن تゅヘ ...ره از سر گرفتゅبヱد 

 ...ヱمدیقرمز به هممヱن م رنگ

 ...ュیبヱد دهیرヱ د گهیبゅر همد هیلبゅس  دیخر ヱاسه

 ...ュیفرベ کرده بヱد یヤیبسته شده ヱ حゅلت داده شده...خ یヱ مヱهゅ شیبゅ آرا نکهیا یヱل

 ...ュینیرヱ بب یدل زاشتنی...نمュیکافه شده بヱد یگذشته بヱد که حسゅب یسゅعت ュین

ュسر ヱد که سヱب ュگر ュゅنヱخゅت نیبه نヘگ ヱ ند شدヤش بゅاز ج 

 ...ュیکه ヱقت داشته بゅش ュیاヱمده...مゅهュ بر ゅرュیسゅت ゅدیکه ب ی...دلنیرヱ جمع کن لیヱسゅ نیپゅش-

 ...ュیヱ بヤند شد ュیرヱ تکヱن داد سرامヱن

ヱنتゅیقرمز رنگ یم ヱشیآست یکه رゅپیز ن ヱر ゅت ヱ ش یداشتヱپ ヱد رヱب ュヱیزانュد ゅسヱ ヱیヱمヤ ヱیک یتヘکه داشت ی ュ
...ュگذاشت 

 خゅنヱمゅنه نشستュ سر جュゅ... یヤیهュ سرュ کردヱ ュ خ مヱیتヱر یمشک شゅل

 پゅنچヱ تنش کرده بヱد... هی نュیヱ سヱ یمشک یمゅنتヱ هیهュ  ییدا

 ...رヱنیب ختیر یدر بゅز شد ヱ دل بゅاخره

ゅدنشید ب ゅنییهر سه تヱیدیکش یغیج مュ ヱله ش آヱک ヱ از سر ヱنیヱیشد زュ ...ن کردنヱر جدامヱکه به ز 

بゅزヱش افتゅده  یرヱ نゅشیسゅده بヱد ヱ آست دیبゅاش که سヘ کهیکه رヱش طرح داشت بヱد بゅ ت یدامن پヘ هی لبゅس
 نییヱرده پゅفر خ کهیهゅش دヱتゅ ت قهیکرده بヱد ヱ از پشت بسته شده بヱد ヱ کنゅر شق رییتغ یبه فندق ییبヱد...مヱهゅش از طا

 اヱمده بヱد...

ヱت نیسヘبغض گ ゅب 

 ...یدل یشヱバریب یヤیخ-

 بゅ تバجゆ نگゅهش کرد ヱ گヘت نゅیدل

 شده... یヱاا...مگه چ-

ヱشゅت دستヘگ ヱ گره کرد ュه ヱت 

 ...یریم شمヱنیاز پ یدار-

 ...ュینگゅهش کرد دهیهュ بゅ لゆ برچ ییヱ دا من

ヱشゅت اخمヘگ ヱ کرد ュه ヱت 

-ゅطبقه پ...ゅن دار ینییاحمقヱدمヱنه خヱیخュ یکنیم یزندگュم ゅی...کجュ؟یم زارュر.. 

ヱادامه داد.. نیس 

 ...ュیبخند ュیاتゅقヱ سヱژه کن ヱاریدر ヱ د یکه الک یستیمن ن شیتヱ اتベゅ پ گهی...دنییطبقه پゅ یگیم یدار خヱدت-



 گヘت ュیکه خヱدمヱن بشنヱ یبغل کرد ヱ ارュヱ جヱر نヱیرヱ بغل نکن سヱ یکس گヘتیکه م شگریآرا یبر خاف غر هゅ یدل

 بخند... نیبب ヱاریبゅهゅش در ヱ د نیتヱر کن بش ゅرヱی...خヱدت سゅمزュیببند فکヱ عز-

 فقط گヱش کرد ヱ سゅکت شد... نیسヱ یヱل ュیدیخند ییヱ دا من

ゅت تゅمدن سヱریاゅ ヤیعکس انداخت یکュ زゅمسخره ب ヱرد یヱیدر اュ... 

ゅت بゅمدن سヱریاゅ تنش کرد یشنل دل ヱیرュ دゅفرست ヱبره... مشی 

ュنヱدمヱل آرا خヱکردن پ ゆゅد از حسバهیبゅیزد شگュ نیبヱر... 

 ヱ(نی)س 

 انتخゆゅ کرده بヱدن.. یعکゅس یبヱد که برا یヱ مقصدمヱن بゅغ ュیشد نیمゅش سヱار

 شده... یچه شکゅ ヤریبヱدュ که سゅم نیراه به فکر ا کل

 جذاゆ تر شده بヱد... یمدل مヱهゅشヱ عヱض کرده بヱد ヱ حسゅب دیاز ع بバد

ヱته فرجه داشت دヘیهュ سヱعر ヱا ی ヱت ヱن انداختن... نیا نیرゅزم 

 ...ュیدیخر لیبヱد رヱ گرفت ヱ مゅ هュ بゅ ذベヱ براشヱن ヱسゅ یمゅ که خゅل نییخヱنه طبقه پゅ ゅریسゅت

رヱ  زیヱ همه چ ュیبヱد دهیخر دیجد لیاヱنجゅ هヱ ュسゅ یتヰران هュ شده بヱد خヱنشヱن ヱ برا یتゅ ヱریخヱنه خヱد سゅت البته
 ュ 匆یامゅده کرده بヱد ییゅیشゆ رヱ هی یبرا
 ...ュینگゅه کرد شییبゅیヱ بゅ ذベヱ به ز ュیشد ゅدهیپ ュیدیبパゅ که رس به

ゅدن... درختヱز شده بゅب ゅگل ه ヱ دنヱفه کرده بヱشک 

 ...ュیبパゅ بヱد رفت یکه تヱ یاヱنجゅ به سمت سゅختمヱن نیاز مسئヱل یکی ییヱ بゅ راهنمュ ゅیدر ヱارد شد از

 سه نヘره... یخل ヱ چل بゅز یعゅلمه عکسゅ هیاز گرفتن  بバد

ゅیرفتیم دیبュ شیپ ゅشヱقدゅمرد... یس 

ゅعکس بنداز ت ュه ゅنヱا ゅیبュ ...دゅمヱد ヱ سヱعر ゅب ュدバب ヱ 

ュبヤزدیداشت م یمثه چ ق... 

 ...ュیکه گヘته بヱدن رفت یقسمت به

 ...نداختیدختره داشت ازشヱن عکس م هیبヱدن ヱ  سゅدهیپشت به مヱ ゅا شヱنییسه تゅ هر

ヱدستم ヱزゅر بヱاز ه ییدا ید ゅت ュیانداختュنゅبشه... ج ュک 

 برگشتن سمتمヱن... ュیدیکه رس بヰشヱن

 د...شده بヱ ریگ نヘس

 ...کردینگュゅ م رهیچشュ از رヱش بردارュ..اヱنュ خ تヱنستュینم

 ...زدیافتゆゅ برベ م یکه رنگ برنزشヱن تヱ قهی یهゅ زیヱ آヱ دیسヘ رهنیمゅت بゅ پ یヱ شヱヤار مشک کت

 جمع کردュ... شمヱین عیتゅ پヱ ュヱヤヰ سر دیکヱب ییکه دا شدیبゅز م ヱاشی ヱاشی شュین داشت

ゅنヱال پرس اヱل احヱمشغ ヱ مدنヱا ヱヤج ュیشد یهュ  به ヱس بدبختゅعک ヱنکرد هی ゆゅحس ュنヱرمヱیュ 飭... 

 بゅ لبخند نگュゅ کرد ヱ گヘت ゅریسゅم



 ...یخヱشگل شد-

ヱمゅلبخند ر دست ゅب ヱ ュس مشت کردヱمحسゅیزین ュتヘگ 

 ...یشد پیتヱ هュ خヱشت-

 که چゅاش مュヱヤバ شد فشゅرュ افتゅد... دیخند

ゅید یصدا بヱکゅ ...ュبه سمتش برگشت 

 ...دزدنیخヱشگا رヱ م-

ゅچ ت ュاستヱدا یزیخ ュکرد... یدست شیپ ییبگ 

 ...ゅدیسمتمヱن ب کنهیجرئت نم نتتیبب ی...هر کگهید یتゅ از مゅ خヱشگا مراقبت کن نجゅیتヱرヱ گذاشتن ا-

 هゅشヱ صゅف کرد ヱ گヘت قهیبه خヱدش گرفت ヱ  یمغرヱر ゅفهیق ゅکヱید

-...ュطر جذبه اゅمه...به خヱヤバم 

 بゅ پヱزخند گヘت ییدا

 مترسک بヱدنت... نه داداچ..به خゅطر-

ュنستヱبگ نت ヱخندم ヱヤیجュز ر ュزد ヱخنده... ری 

 شヱنュ به خنده افتゅدن... هیسر من بق پشت

 شده بヱد تヱ افق محヱ شد... عیهュ که ضゅ ゅکヱید

ゅس به سمتش برگشت یصدا بゅیعکュ 

 ...ュیヱقت دار گهیسゅعت د ュی...تゅ ندیزヱدتر شرヱع کن شهیاگه م-

 ...ュیヱ امゅده شد ュیرヱ تکヱن داد سرامヱن

ゅج دیبヱا یزヱدیمیゅیسュ... 

 ...سヱندュیدستمヱ گرفت ヱ کنゅر خヱدش ヱا ゅریسゅم

 بヱد... سゅدهیヱا نیکه همヱن اヱل کنゅر کゅم نュیمゅه

 (ゅ飭نゅی+داゅکヱی...)دゅنゅیゅید مヱنیヱ تکرار نشدن بゅیزヱج ز مヱندنیم
ゅا بヱ ュر هゅدنیحرص کنゅن  سヱهشゅن نگヱمشヱهر کد ヱهی ゅد... گهید یجヱب 

 بヰمヱن انداخت ヱ گヘت ینگゅه عکゅسه

 ...گهید نیبزن یحرکت هی...ن؟یسیヱا خیس ینطヱریهم نیخヱایم-

ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 بگュ... یزیچ هیمن -

 بゅ لبخند نگュゅ کرد ヱ گヘت ゅریسゅم

-...ヱبگ 

 ...سゅدنیمیبゅ تヱجه به قدشヱن ヱا یبヱدュ...هر زヱج دهیمدل عکس د هی-



ヱنヱشゅا سرهヱ ته منヘطبق گ ヱ ن دادنヱدنیتکゅس... 

 که هュ قد بヱدن... نیヱ کゅم ゅریヱ سゅم ゅکヱید

 ..سゅدیヱا نیکゅم یکه کヱتゅه تر بヱد جヱヤ نュی...مゅهسゅدیزヱج خヱدش ヱا یجヱヤ ی...هرکュیهュ حدヱدا هュ قد بヱد ییヱ دا من

 نگゅهمヱن کرد ヱ گヘت عکゅسه

 ...گهید نیسیکュ مヰربヱن تر ヱا هی...نیعصゅقヱرت داده ا یヤیخゆ...بゅزュ خ-

ュاستヱکه دست خ ュیحرکت بزن ヱبه سد ヱ قه شدヤم نهیر کمر حゅریسゅ بヱدهیک ...ュشد 

ゅت بヘگ ヱ ا انداختゅب ヱشゅنه هヱش...ュهش کردゅنگ ヱ ュبه سمتش برگشت ゆجバت 

 ...گهید ュیمヰربヱن شد-

 کردヱ ュ برگشتュ... یهヱم

ته انداخ ییدا یدستشヱ دヱر بゅزゅ ヱکヱی...دゅنゅیゅیヱ امゅ د سゅدنیدست تヱ دست هヱ ュا یヱ مجヤس کیش یヤیخ نュیヱ کゅم نیمゅه
 ...گرفتیرヱ گゅز م ゅکヱید یهュ داشت بゅزゅ ヱنゅیبヱد...دا چヱندهیبヱد ヱ بゅزヱشヱ پ

ゅب ュتヘحرص گ 

 ...ゅاااایرヱان نیسیمثه آدヱ ュا-

 ژست بدュ بヰشヱن... هیاز هュ جدا شدن ヱ منتظر نگュゅ کردن تゅ  عیسر

ヱمゅنیبه پ دستヱیشュ بヱیکュد ュتヘگ ヱ 

 اش بده به خヱدت... هیبゅزヱش ヱ تک یدستتヱ بزار رゅ ヱکヱید-

 گヘت دیبرگشت سمتش ヱ بゅ تヰد عیسر ییکنه دا یکゅر ゅکゅید نکهیاز ا قبل

 بゅهゅت خゆヱ شدمゅ... یفقط عکسه هゅ...فک نکن-

 گヘت چرخヱندشیکه م یبゅ اخュ همヱن طヱر ゅکヱید

 خゆ بゅبヤ ...ゅهیخ-

ヱدش... دستشヱندش به خヱچسب ヱ نه اش انداختヱر شヱد 

 ヱ عکس رヱ انداخت...نگヘت  یزیچ گهیعکゅسه د ندفバهیا

به صヱرت طنز انجュゅ  دیبュ ゅیدヱست داشت یبه عکس آخر که هر کゅر ュیدیヱ رس ュیهュ تکرار کرد گهیمدل د چند
 ...ュیدادیم

 بゅ ذベヱ گヘتュ من

 ...ュیعامت اکسヱ بسゅز هی نیゅیب-

 ヱ گヘت شیشヱنیزد تヱ پ ییدا

 خヱدش... یس ی...هرکری...نخیکچヤمヱن کرد-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ بゅ حرص گヘتュ شヱنه

 ...کنュیヱاسه خヱدュ درست م رュیاصن م-

ュدバم بゅر سゅکن ヱ ュردヱدر ا ヱنمヱریزبゅ ا نهیدست به سヱیュدゅس... 



 دヱتゅ دستゅمヱ گرفت ヱ گヘت ゅریسゅم

 کنュ... یکゅر هی خヱاュیم-

ヱت ュتヘگ ヱ ュه کردゅش نگゅچش 

 ...کゅر؟یچ-

 صヱرتュ فヱت کرد ヱ بゅ خنده گヘت یاヱمد ヱ نヘسشヱ تヱ جヱヤتر

 کゅر.... نیا-

 ヱ هヱاュ... نیحس کردュ رヱ زم ヱヰی

 زدヱ ュ بゅ ترس گヘتュ یغیج

 ...هیچ ゅیبゅز ヱヱنهید نیا ゅریسゅم-

 ...کردュیکه درکش نم زدیپشت سر هヱ ュاسュ چشمک م یه ییヱ دا کردنیهゅ بゅ خنده نگゅمヱن م بچه

 شヱنه اش انداخته بヱدュ... یپゅهゅمヱ بغل کرده بヱد ヱ رゅ ヱریسゅم

 ...نییانداخت ヱ به سدد خヘه کردنش کشヱنددش پゅ نیدヱر گردن کゅم ュیحرکت دستشヱ به صヱرت قゅ هیبゅ  عیسر نュیمゅه

 ヱاسه هュ... دنیشゅخ ヱ شヱنه کش سゅدنیدヱتゅ خل ヱ چل بゅ هュ دعヱاشヱن شد ヱ ヱا نیا یریヱ یریاヱن ه ヱسط

ک خنده  کیچ یسرش آمゅده کرد که همヱن مヱقع صدا یヱاسه زدن تヱ ヱ دستゅشゅ ヱکヱیدヱبゅره حمヤه ヱر شد سمت د ییدا
 بヤند عکゅسه بヤند شد...

 گヘت دهیبر دهیبر هیکه بバد از چند ثゅن ュیبゅ تバجゆ نگゅهش کرد همه

 飭خدا ی...بヱد..که گرفته...بヱدヱ...ュای...عکسنیبه...بヰتر-
 ...نییتゅ بزارتュ پゅ دュیکヱب ゅریکمر سゅم به

ュヱآر ゅییپュا نヱ رشゅکن ヱ ردヱیاュندヱس... 

 که خヱدشヱ جمع ヱ جヱر کرد ヱ گヘت ュیپヱکر به عکゅسه نگゅه کرد همه

 ...دュیکدヱمتヱن عکسゅ رヱ نشヱن نم جی...به هگهیخゆ د-

 پヤه... هی نی...از اヱنجゅ که رد بشکهیراه بゅر هیسمت چپ... ュیبر

 ...رنیگیدヱمゅد دارن اヱنجゅ عکس م عرヱس

 ...ュیکه گヘته بヱد راه افتゅد یヱ به سمت محュ ヤیرヱ تکヱن داد سرامヱن

 ...ュیدیکه گヘته بヱد رس ییاヱنجゅ به

 ...نداختنیداشتن عکس م ゅریヱ سゅت یدل

ゅنید بヱیپر دنشュد ュتヘگ ヱ نヱسط عکسشヱ 

 ...نュیب نیکن تیرヱ رعゅ ی...فゅصヤه اسامنیبسه هر چقد اヱ در کرد-

 ヘتュشヱنه هゅشヱن گذاشتヱ ュ گ یヱ دستゅمヱ رヱ سゅدュیヱا ヱسطشヱن

 جヱن بنداز داداچ... یعکゅس بゅش-

 عکس انداخت... هیヱ  دیقヱرتش بدュ خند خヱاسینゅز بヱد ヱ من که دختر بヱدュ دلュ م یکه بس دختره



 عکس انداختن... ュیبچه هゅ هュ اヱمدن ヱ شرヱع کرد هیبق

ヱ کرヱات قرمز زده بヱد...مヱهゅشュ بゅا داده بヱد ヱ چند تゅ  دیسヘ رهنیمゅت بゅ پ یپسرا کت شヱヤار مشک هیهュ مثه بق ゅریسゅت
 بヱد تヱ صヱرتش که نゅنゅس شده بヱد... ختهیتゅرشヱ ر

رزرヱ کرده بヱدن  یکه ヱاسه عرヱس یخヱدش شد ヱ به سمت بゅغ نیسヱار مゅش یعکسゅمヱن تمュヱ شد هرک نکهیاز ا بバد
 ...ュیرفت

**** 

 ...ヱنریشده بヱد رヱ پゅک کردヱ ュ رفتュ ب فیکュ کث هیکヘشュゅ که  یکردヱ ュ رヱ دیتمد شمヱیآرا یヱ مجヤس کیش یヤیخ

 بچه هゅ نشستュ... هیبق شیرヱ رفتヱ ュ پ رفتیم یکه به سمت محل عرヱس یسنگ راه

 ...ュیجゅ رفته بヱدن ヱ مゅ هュ دنبゅل عرヱس رفته بヱد هی گهیبヱدن...مゅمゅن ヱ مゅヰ بゅ هュ د ヱمدهیهنヱز ن نゅیا مゅمゅن

ヤدش یکヱاسه خヱ ヱر ゅヰم ュهر مسخره اش کرد سنیریهヱدر شゅم ヱヤیجュ... 

 نی...بゅ سヱرュینヘر بヱد شی...البته شュیشستینヘرمヱن اヱنجゅ م ∫ュ  ヱیعرヱس دヱمゅد انتخゆゅ کرده بヱد گゅهیجゅ کینزد زیم هی
 هشت نヘر... ュیشدیヱ مゅヰ م

 ...ュیزیکرュ بر یヱ سゅت یヱاسه دل ュیتヱنستیاヱنجゅ م از

 اヱمدن... نゅیمゅمゅن ا بゅاخره

ゅヰریب یمヱバطا ش ヱشゅهヱد که خ ییمヱیکرده بヤش م یヰمدیبヱヤر ی...کヱالبته س ヱ ュیفحشش دادュکه آخر س تیاذ ن ュر کرد
ゅتヱداد د ゅنییبヱش ...ュه شدヘخ 

 آهنگ شرヱع شد... هی ヱヰیکه  ュیدیخندیヱ م ュیدヱر هュ نشسته بヱد همه

 ... زدュیヱ بشکن م ختュیریقرامヱ م زیم ریز از

 (ゅنゅی)دا 

 ..زدنیکردュ که داشتュ در گヱش هュ حرف م نゅیヱ دل ゅرینگゅه به سゅت ی

 شییییا نヰヰهیبش ヱاشیگヱشه  یذاشت آدュ  یکه پخش کرده بヱدن نم یاهنگ شゅد نیا

 نگゅه به دخترا کردュ.. ی

ゅヰر مヱبغل س ヱحرف م نیت ュهゅب ヱدヱه زدنیبゅش نیمヱگ ヱیسرش ت ヱس ヱ دヱیبュا یحرکت م ن ヱ شゅن نیکرد سر جゅنش 
 飭از قر تヱ کمرش فراヱヱنヰヰヰه بヱد 

 ヱ گヘتュ نیسرجュゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ سمت سヱ از

 ュیقر بد ュیبرپゅشヱ ؟؟ییی+نترک

ヱر منتظر  نیسゅبه بق یکیانگ ヱر ヱ شدゅپ ゅد که درجヱت هیبヘگ 

 ننن؟؟یゅیشمゅ نم ュیقر بد ュیبر ュیخヱا یمゅ م-

 نگゅه به مゅヰ انداخت یبヤند شد  عیسر نیمゅه

ゅヰرتش نز مヱر کیدصヱش سヱداشت حرف م نیگ ヱدヱاسش پ زدیبヱاصا ح ヱی ュتヘگ ゅヰبه م ヱد رヱنب ゅم 

 ュیقر بد ュیبرپゅشヱ ی+بゅبゅ گヱشش کر شد بس که حرف زد

ゅت یچشمヘگ ヱ ュند سمتヱچرخ ヱسرش ヱ درشت شد ゅヰم 



 گヱش بدهه؟؟ یبه حرف من گヱش نده به حرف ک-

 ュمممیکرد یبゅز نگゅشヱن م شیشد ヱ بゅ ن یکه همه چشمゅ قヤب دشیزد ヱ مゅヰ رヱ محکュ بغل کرد ヱ بヱس یلبخند نیسヱر

ゅسمت پ ب ゅیرقص رفت ستیبچه هュ ع کردヱشر ヱیュ دنیرقص 

******** 

ュ  ヱیدهュ اヱر نゅرヱیدل نیاヱمده بヱد ヱ همچن ゅنゅی..ヱست رقص کュیترکヱنده بヱد یحسゅب زیسمت م ュیاヱمد دنیرقص یکヤ بバد
 ..ュیدیرقص

 گヘت ゅکヱیکه د ュیヱゅردیدر م یمسخره بゅز ュیヱ داشت ュیبヱد نشسته

 اヱمدن نゅی+بچه هゅ مゅمゅن

ゅدست شین ب ヱ ュند شدヤز بゅکش یب ュرتヱص ヱ سゅیبه لبュن دゅمゅم ゅت ュندヱمنتظر م ヱیゅشق تبر نゅکرکس ع ヱیبه دヱنヱکش  ヱ بگن
 سمت مゅ ..ゅنیب

ヤبه گ راهنیヱ پ یآقゅ کت ヱ شヱヤار مشک یرヱشن ヱ  یگヤبه ا کیخゅنュ بゅ کت ヱ دامن ش یヱ منتظر که  ュیبヱد ستゅدهیا همه
 شدنیم کمヱنیرヱشن داشتن نزد یا

ュنゅخ ゅب یجذاب یچشم ヱ م ینیداشتヤید ،یقヱکゅ فشیقゅ د نیبه ا هیشبヱب ュنゅخ 

ュدر نظر م هیفرض داشت ヱرゅکه د یه ュیگرفتヱکゅ نیرفت نزدヱاده  کشヱنゅشد که خ ュヱヤバم ゆسه، خヱب ヱ چゅم ュمراس ヱ
 بヱدن ゅکヱید

 کردن.. یشرヱع کرد مバرف ゅکヱیヱ د ュیゅ ساュ کردشدن ヱ مゅه کینزد

 کردن یبヱد شرヱع کرد مバرف نیاز سمت راست که سヱر ゅکヱیヱ د ゅکヱید کینヘر بヱدヱ ュ نزد نیاز سمت چپ اخر من

 (نیخゅنュ )سヱ یبゅنヱ، آبج نی(، مゅهゅریヱ سゅم نیکه مバرف حضヱره اヱن مゅヰ خゅنュ، پت ヱ مت)کゅم نیسヱر-

ゅت آبج تヘیگ ゅآق ュنゅات یخヱゅت یسمヘگ 

-ヱن دختر ش نیسヱ؟ همュنゅنیخヱر طバ؟یکنیم فیکه همش ازش ت 

ヱت  یلبخند نیسヘگ ヱ زد 

 بヤه-

 دستشヱ گرفت سمتヱ ュ گヘت ゅکヱید

 جゅن  ییدا شヱنュیヱ ا-

ュیغره ا چش ュتヘگ ュヱآر ヱ ュبراش رفت 

 کنュیم یヱ زهر مゅر، مگه من بゅ تヱ شヱه یی+دا

 بヰش که مゅمゅنش اヱمد طرفヱ ュ گヘت دادュیلゆ فحش م ریتند سر تکヱن داد ヱ منュ ز تند

 ..نیکنیم تیچقدر همヱ اذ دュیشن-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 از سر دヱست داشتنヰヰه نゅی+نヰه، ا

ヱه نیسゅم ヱم یسرفه ا نیヰیکردن که فュن د دゅمゅه مヤصゅباف ..ュردヱفه خゅه اضヱ.یگヱکゅ تヘگ 

 ヱاااااقゅバااا؟؟-



 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 +نヰヰه

 مバترض گヘت ゅکヱید

 شدュ مゅدر؟؟ قهیتゅحゅا انقدر بد سヤ یاز ک-

 نگゅش کردュ که مゅمゅنش گヘت یبرزخ

  هیゅدیهュ دلت بخヱاد، از سرتュ ز یヤیخ-

 زدヱ ュ گヘتュ دست

  ゅکヱیمゅدر د ヱヱヱلی+ا

 که خゆ حق داشت.... ゅکヱیبه جز د دنیخند همه

 دلممممュ  زیعز یاヱمد ヱ بバد اヱنュ مゅمゅن ヱ بゅبゅ نیخゅنヱاده کゅم ゅکヱیخゅنヱاده د بバد

ゅمゅمستق نم ゅبゅب ヱیュ هゅد من... نیرفتن مバب ヱ سهヱب ヱ چゅم ヱ بغل کردن ヱ 

ゅیدختره داشت بュ یحرف مュزد ヱس ヱ من ヱیュم ن ヱیدیکش ینقشه امشبュ ینیکه ببュ ش نیسر ا ییچ باゅکرکس ع ヱریق بدゅیュ 
 飭 شュیتخت قطゅバ قطع نخゅ م ریتヱ خヱنشヱن ヱ من برュ ز ュیکرد چヱن اگه بゅزュ بر شیکゅر شدیجヱره نم چیکه ه

******** 

ュゅد شヱرده بヱیخュ ヱدヱل بゅح ヱ عشق ヱ بت رقصヱاان ن 

 یییبバد یییتゅ عرヱس ュیکرد یم یانرژ هیヱ تخュ ヤیدادیヱ قر م ュیヱسط بヱد همه

 ..دیکه نヱبت اهنگ عゅشقنه رس ュیヱسط بヱدن ヱ مゅ دヱرشヱن بヱد ゅریسゅت ヱ نゅیدل

 ^-بヱدن ^ کیتヱ ج کیهュ زヱج شده بヱدن ヱ ج هیعゅشق مرکز بヱدن ヱ بق یهゅ کرکس

شک  یبヱد ヱ ب نゅیدل کیسرش نزد ゅریکردュ... سゅت یبヱدヱ ュ نگゅشヱن م ستゅدهیگヱشه ا یکه من جヘت نداشتュ  ییاヱنجゅ از
ュ اヱهュヱ یکردیヱلشヱن م چیکه ه نیبヱد، مヱ ゅヰ سヱر ゅریسゅم نهیسرش رヱ س نیسヱ د،یبヱس یرヱ م نゅیدل -＜ جヱヤ مヤت ا⌒ه⌒
 .....دنیرقصیلبخند به لゆ م نュیヱ کゅم نیمゅه ＞

 اヱمد سمتヱ ュ گヘت ゅکヱید

 ュیمュゅ برقص ュیبر ゅیب ュیفقط من ヱ تヱ مヱند-

 کردヱ ュ گヘتュ نگゅش

...ゅله،امヱقب+ 

 گヘت عیسر

 ゅدیخヱشュ نم تیریکبیا ゅفهیمطمئن بゅش از ق-

ュرفت یغره ا چش ヱ دستش ヱت ュگذاشت ヱمヱدست ュیبراش رفتュستیپ سمت 

 ..دنیヱ نگゅمヱن کردن ヱ بバد خند ستゅدنیخヱدمヱن سرجゅشヱن ا یبچه هュ ゅیکه شد ヱارد

ゆا د خゅح ゅنن؟؟؟؟!! یدیحق دارن تヱبترک ヱا ヱ برقصن ュهゅگربه برن ب ヱ سگ 

ヱنه د دستمヱش ヱر ュیگذاشتヱکゅ ..ュر کمرヱگذاشت د ヱدستش ュنヱا ヱ 



ゅسヱمゅا یبغل  یبر شهیمگه م نヱنخ ヱ شهゅنه بヱشقゅع ュزشゅف ヱ فゅر یپゅ؟؟یییییکنیک 

ゅیقرائت کل قرآن به د بヱکゅ  ュدست نزد′(∀)` 

 دیرس یヱ خداحゅفظ ゅیهدا لیکه تمュヱ شد زمゅن تحヱ اهنگ

 پخش شد نیاهنگ غمگ یهゅشヱنヱ دادن ヱ  هیهد همه

 کننننن هیヱ گر ゅیب حゅا

ヱیبغل دل دیپر نیسゅگر ن ヱکرد.. هی 

 کرد ヱ زد پشتش ヱ گヘتبغلヱ نیمحکュ سヱ نゅیدل

  ュییشمゅ هیسゅ ری.. مゅ زュیاحمق جゅن مゅ بゅ هم-

ヱر بگ امشبヱکتゅبر یریف ヱیュ یدل رازیشゅیا نゅن ゅن طبقه پヱنشヱا نییخ ヱ ستゅاحد مヱنی نیバهم ی ゅب ゅهゅم ュزゅیبュممم ^.^ 

ヱیاز بغل دل نیسゅد نヱب ゅاده هヱنゅبت خヱا نゅح ヱ مدヱدر ا 

 ヱ گヘت ゅریرヱ گذاشت تヱ دست سゅت نゅیجゅن دست دلکردن ヱ در آخر عمヱ هیرヱ بغل کرد ヱ گر نゅیدل ゅریدل

 یچشمゅت مヱاظبش بゅش مثل دヱارュیسپردュ دستت، ام دمヱیمرヱار-

 سرشヱ تکヱن دادヱ گヘت ゅریسゅت

 مヱاظゆ دخترتヱن که عشقمه هستュ نیمطمئن بゅشچشュ پدر،-

 ヱ هヱراااا غیヱ سヱت ヱ ج ュیدست زد همه

 ヱقت رفتن بヱد  حゅا

 بヰヰه بヰヰヰヰه

 کرد ヱ خヱدشュ نشست ヱ بベヱ زد ヱ رفت نیرヱ سヱار مゅش نゅیدل ゅریسゅت

 مゅ دخترا ヱ پسرا ュیヱ مヱند نیهュ رفت هیبق

 زدヱ ュ خヱندュ دست

 شゆ مرادستتتت امشششゆ ستتتتی+امشゆ چヰه شب

 ュ 匆ینگゅه به هュ کرد طنتیヱ مゅ دخترا بゅ ش ュیکرد یヱ خداحゅفظ دنیهゅ دست زدن ヱ خند بچه
 (نゅی)دل 

ュヱارد شد آرヱ ヱ هل داد ヱیدرュد زانی...قبا د ヱر ゅقゅپرا دهیاتヱس ゆخ ヱ ュدヱزیب ...ュدヱنشده ب 

ゅب ゅه ュیقد ..ュدゅراه افت ゆاヱخ ベゅن به طرف اتヱلرز 

ヱد در ゅب ヱ ュز کردゅنیزاید دنیب ヱیر ゅچشم ゅکه بヱه م یتخت شゅنگ ュヱبرヱز تر به منظره رゅدهن ب ヱ زゅیبュکرد... 

 شده بヱد ヱ دヱرشヱن شمع رヱشن بヱد... ختهیرز پر پر شده به شکل قゆヤ ر یتخت گا رヱس

ヱیصندل یر ゅن زیم یهヱداغ ゆاヱس خゅد که م یلبヱده بゅیافتュنستヱش بب شخندین تヱت ヱرゅیبچه هュن... 

ゅت بゅکه س ュببند ヱدر ュاستヱخ ヱ ュشد ベゅارد اتヱ ریحرصゅ ...ارد شدヱ 

ュنヱن ا ュヱآر ュヱآر ヱ ه کردゅش نگヱヤبه ج ゆجバت ゅز شد ششیبゅب 



 نگュゅ کرد که تゅ نヱک پュゅ سヱخت... یجヱر هیسمتヱ ュ  برگشت

ヱヤج ヱت ヱ مدヱیقدمچند  یاュ اヱدیゅس... 

ュبヤی...نمزدیمثل گنجشگ تند تند م قュنヱه د...ュدヱب ゆمه ا چیچرا انقدر مضطرヤنم یک ュنヱمدیبه زبヱگرف ヱدستش... ヱر ヱ ュت
نگゅهش کردュ...بゅ حس کردن تپش قヤبュ چشゅش چゅヰر تゅ شد دستشヱ رヱ گردنュ گذاشت ヱ  تیقヤبュ گذاشتヱ ュ بゅ مظヱヤم

 نヱازش کردヱ گヘت

 حゅلت خヱبه؟ نゅی+دل

ヱکه  سرم ュن دادヱیتکヱヰ س ヱت ュرفت ヱبنشیفر ヱدمヱخ ヱ ュر کمرش گذاشتヱد ヱمゅشتری...دست ...ュندヱش چسبヰب 

ヱسرش ヱلحن کشدار یت ゅب ヱ کرد ヱفر ュت یگردنヘگ 

 ...بهی...تゅ اان صبر کردヱ ュاقゅバ عجیکنیم ヱヱنュید یاز سر شゆ تゅحゅا دار-

ヱشتریب کمرش ュتヘگ ヱ ュر دادゅفش 

 ...کشュینگヱ خجゅلت م-

 ヱ گヘت دیگヱشمヱ بヱس لها

 خجゅلتت خゅنヱمュ... یفدا-

ت دヱس ゅرヱیبヱد...من سゅت ختهیر جゅنュی...انگゅر تمュゅ ترس ヱ هزدینم یقヤبュ اヱنطヱر گهی...دسゅدュیزدヱ ュ آرヱ ュヱا یلبخند
 بヱد... یداشتュ...اヱنュ دヱسュ داشت...پس خجゅلت ヱ ترس چ

ヱسرم ヱت ヱ ュردヱا اゅیب ...ュه کردゅش نگゅچشم 

 هュ قヘل شد.. یتر اヱمد ヱ لبゅمヱن تヱ نییسرش پヱ ゅاشی ヱاشی

ヱه پ کمرمヤصゅف ュاز ه ュゅعث شد لبゅدش که بヱداد به خ ュرゅفش ヱ گرفت ュدایمحک ゅپ ゆییکنه...لヱش گرفت نمゅنヱدند ゅب  ヱ
ゅزهゅم یگヱش زد... یآرヰب 

 تخت... یتخت رヱ برداشت ヱ ヱلュ کرد رヱ یرヱ لی..ヱسュゅیبه سمت تخت رفت ヱاشی ヱاشی

ヱدستم ヱسرکر یر ヱ ュاتش گذاشتヱعی ...ュزش کردゅب 

ュنヱرفت... ا ュگردن パسرا ヱ ز کردゅب ヱسمヱس عرゅلب 

 اصا درد نداشت... یبیکه به طヱر عج گرفتیم زیر یهゅ گゅز

ヱمゅدست ヱل شد... یرヘن قヱمゅره لبゅبヱد ヱ مدヱا اゅکه ب ュر دادゅش فشゅهヱم 

 ュ .....ヱیاز شر لبゅسゅمヱن راحت شد ヱاشی ヱاشی

 ...نگگگگگیییییید-

ゅپر یصدا ب ゅن از جヘヤیدیتュ... 

***** 

 ヱ(نی)س 

ゅب ュتヘخنده گ 

- ゅنه مヱیخゅ ...؟ゅشم 

ゅاست چ تヱیزیخ ュتヘبگه گ 



 ...ュیبر دینه خヱنه مゅ...بدヱئ-

 ...ュیヱ حرکت کرد ュیخゅنヱاده خبر داد به

ゅیکه من م یسرعت بュینمرد رفتュ یخヤنی...ههیゅیداشت جュ اسه کرمヱاستیکه م یヱیخュ یزیبرュ... 

ゅیدیرس تュ  ゆمثه اس ゅشنه هゅن پヱا ゅنه بヱرتمهیخヱ یرفتュ شد ヱلヱ ヱیュ ...من ベゅات ヱت 

 سゅعت نگゅه کردュ... به

ゅگهیاان د ت ゅارد جزئ دیبヱتیゅ ...شنゅشده ب 

 رヱ گرفتュ... یرヱ برداشتヱ ュ شمゅره دل یگヱش یفヱر

 گذشت ヱ قطع شد... هیثゅن چند

***** 

 نگゅه کرد ヱ گヘت یبゅ حدص به گヱش ゅریسゅت

 شرヱع کردن... ختنمヱیبゅز کرュ ر ゅیرヱان نیا-

 زدヱ ュ بゅ اخュ گヘتュ یزیر غیج

 خゅمヱش کنش...-

ヱشش کرد... سرشヱمゅخ ヱ ن دادヱتک 

ゅخ شخندین ب ュヱر ヱ مدヱا ュره صدا مهیبه طرفゅبヱببره که د ュبه طرف گردن ヱاست سرشヱخ ヱ ند شد... یزدヤن بヘヤت 

****** 

 .....دارュ براشヱن.کنن؟ی...تヘヤنヱ رヱ من خゅمヱش معنترا

 گرفتュ که بゅز هュ خゅمヱش شد... ゅرヱیشمゅره سゅت ندفバهیا

 بゅ خنده گヘت ییدا

-ゅدن... یمطمئنن جヱس بゅحس 

 زد ヱ گヘت یشخندین نیمゅه

 نشمゅاا... خヱاュیم یمنحرف نشمゅاا...ه خヱاュیم یه-

 نگゅهشヱن کردヱ ュ ابرヱهゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یطゅنیش

 ...ュیزاریدر خصヱص امشゆ م یتヘヤنヱ رヱمヱن قطع کردن...مゅ هュ جヤسه ا نکهیبه خゅطر ا-

 نگュゅ کردن که گヘتュ پヱکر

 تヱ گپ حرف بزنュ... خヱاュیاحمقゅ م-

ヱا د ゅا تیتゅب ゆلゅشن شد  یبヱن رヱسرش� 
 ...ュیرفت امヱنیسراパ مヱبゅ عیخنده ヱ سر ریز زدن

 ...ュیگپ ساュ داد یヱ تュ ヱیجヱ ゅلヱ شد هیکدュヱ  هر

 یگرام یخسته هゅساュ بر -



 : داュ داュ...ییدا

 کنゅر قشنگتヱن اヱمد... نی: برنیمゅه

 آن شد... عیسر نیکゅم

 : ساااュ...آخ که چقد خسته اュ...نیکゅم

 آن شد ゅرュیسゅم

 卞 خヱاュی: من داداشمヱ مゅریسゅم
 ...匆匆 گذرهی: خجゅلت بکش مرد گنده...اヱنゅ اان داره بヰشヱن خヱش ممن

ヱنヱرد سرامヱا اゅیبュ ه کردゅنگ ュخنده به ه ゅب ヱیュ... 

 سکヱت کرد ヱ گヘت یا هیچند ثゅن ゅریسゅم

 نزنه.... یحゅضر گهید هیتゅ چند ثゅن یهرک-

 شدنیاز خجゅلت آゆ م خヱندنیم نヱیا یヱ دل سゅتی اگه مطمئن飭....ゅخنده ریز ュیزد

 : حゅضرمن

 ...ゅکヱ؟یزدن...امゅ د یحゅضر نュیヱ کゅم نیヱ مゅه ییدا

 گヘت ییگذشت که دا یا قهیدق چند

 هュ مشغヱلن... یجنゆゅ سمヱゅر نکهی: هه...مثل اییدا

 آن شد ゅیسرش دا پشت

 بヱدمممュ... ییدستشヱヱ غمبریبه پ ریبゅبゅ...به پ یا-

 ...飭دیتخت افتゅدュ...بدبخت پヱک یشدت خنده از رヱ از

 ヱ خヱابمヱن برد... ュیヱلヱ شد یヱ از خستگ ュیحرف زد یکヤ خاصه

ゅب ュتヘغصه گ 

 ...نゅااایبرگردزヱد -

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین ゅریسゅت

 ...ュیبمヱن ュیخヱای...مュیمゅه عسل ヱ زヱد برگرد ュیکه بر رュیبگ یمゅه مرخص 0بゅ جヱن کندن نتヱنستن  یالک-

ヱمゅاخم ュتヘگ ヱ ュکرد ュه ヱت 

 ...کنュیاヱنجゅ خヘت م ュゅیخヱدュ م ینگه دار ゆیشヰر غر یهヘته دヱست منヱ تヱ 3از  شتریب-

ヱشゅت دستヘگ ヱ ردヱا اゅب 

 ..ュی...سر هヘته چゅヰرュ دュ خヱنه ایزنیبゅشه بヱゅ چرا م-

 هュ تند تند سرشヱ تکヱن داد... نゅیدل

ゅه که از دانشگ رهیبگ یمゅه مرخص هیتヱنسته بヱد  ゅریسゅت یخرحمゅل یشدュ...بバد از کヤ یدل زヱنیکردヱ ュ دヱبゅره آヱ یپヱف
 ...�فرانسه  رفتنیبرن مゅه عسل ヱ برگردن...حゅا عنترا داشتن م



 ...�...یدヱررر نیهمه جゅ...چرا کشヱر به ا نیا

 رفتن... ュیرヱ فرستゅد نゅیاشک ヱ آه ヱ ا یبゅ کヤ خاصه

ゅش بゅزرت رفتنیم نیم ヱ هゅدگヱن طرف فرヱاز ا ュدバران...بヰیت ヱدهیفرانسه پ یتゅ  شدن-_- 

***** 

 نگゅه کردヱ ュ گヘتュ نیگرفته مゅه ゅفهیق به

 چته...-

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه

 ...یچیه-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュنه اش گذاشتヱش ヱر 

 هست... یخبر هیپس حتمゅ  یچیه یگیهر ヱقت م-

ヱت دستمヘگ ヱ ر زدゅکن 

 در مヱردش حرف بزنュ... خヱاュینم-

 گヘتュ یخヘه ا یسرجュゅ برگشتヱ ュ بゅ صدا عیسر

 ...دیبゅشه ببخش-

 گذشت که آرュヱ به سمتュ برگشت ヱ گヘت یا قهیدق چند

-ヱ؟نیس.. 

 هュヱ؟...-

 ؟ینゅراحت شد-

バیس ...ュلبخند بزن ュکرد 

 نه بゅبゅ چرا؟...-

 به لبخند افتضゅحュ انداخت ヱ بゅ آه گヘت ینگゅه

 ゅدیヱ بخヱاد ب ゅدینヘر از من خヱشش ب هی...اگه کردュیفکد م نی...داشتュ به اخヱاュی...مバذرت مینゅراحت شد-
 ...خヱاد؟یヱ اانشュ نم خヱاستهیبگュ بゅبュゅ از اヱل منヱ نم ゅیبگュ خゅنヱاده ندارュ؟... دی...بュゅیخゅستگゅر

 هゅمヱن جヱヤ اヱمد ヱ گヘت یصندل نیاز ب ییدا

 ...ゅدیکه بخヱاد بゅهゅت بمヱنه بゅ همه مشکاتت کنゅر م یکس-

 انداخت ヱ گヘت ییبه دا ینگゅه

 صゅحゅبه؟... یدختره ب گنی...اヱنゅ نم؟ی...خゅنヱاده اش چゅدیخヱدش بゅ من کنゅر م-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 نبヱده... شیヱ پدر بヱدن حゅل تیبه اصطاح پدر انسゅن ی...اヱن آقゅیستیصゅحゆゅ ن یب رینه خ-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱبه سمت پنجره برگرد 

 ...ゅدیخヱ.. ゆلش بچه هゅ...فバا که رفتگر محュヤ ازュ خヱشش نم ヤهیخ-



 ...ュیکرد نیبر عヱض کردن جヱ مゅش یヱ سュ バیدیخند زیر

 ...ュیر کدュヱ تヱ اتゅقゅمヱن ヱلヱ شده ュیدیخヱنه که رس به

バد دل یسヱنب ゅب ュر ب یکردゅیکنュゅ... 

 کنゅر مヱ ...ゅمدینبヱد م ゅریشゆ سゅت هیتختヱ...به قヱل خヱدش اگه  داشتیبヱد..خゆ اصا بر نم نجゅیهنヱز ا تختش

 ...دュیرヱ کش خヱاستیم ゅکヱیرヱ که د یا یسه بバد یلپ تゆゅ نشستヱ ュ نقشه  پشت

ゅدرگ ت ゆヱرشیغر ...ュدヱب 

 رفتュ... رヱنیاز در اتベゅ ب یتمュヱ شد ヱ بゅ خستگ بゅاخره

 تヱ سکヱت بヱد... خヱنه

 هゅ خヱاゆ بヱدن... بچه

 سمت آشپزخヱنه رفتヱ ュ خヱاستュ غذا درست کنュ که زنگ خヱرد... به

ヱمゅهヱابر ヱر ヱلمゅش ヱ ュا انداختゅیب ...ュبه سمت دررفت ヱ ュانداخت ュسر 

ゅم بゅجه کヱز کردن در متゅنیب ...ュشد 

ュتکر ساヘکه گ ュهش کردゅمنتظر نگ ヱ ュد 

 کヱ؟... نیمゅه-

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب ゆجバت ゅب 

 ¤_¤ دهیخヱاب-

ゅت داد کش بヰدیب 

 ...شهیشرヱع م گهیسゅعت د ュی...جヤسه ن؟یچچچچچچچ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュندヱرゅخ 

 ...ن؟یزاریشمゅهゅ اヱل شゆ جヤسه م-

ヱشゅهヱت مヘگ ヱ داد ゆحرص عق ゅب 

 کن بدبخت شدュ... دارشی...بدヱ بュیاان جヤسه رヱ بزار ュیشد که مجبヱر شد یجヱر تی...ヱضバرینه خ-

 رفتヱ ュ به سرعت درヱ بゅز کردュ... نゅیا نیبه سمت اتベゅ مゅه عیسر

 بヱد... دهیآرュヱ خヱاب یヤیخヱدش جمع شده بヱد ヱ خ یتヱ نیمゅه

ヱدستم ヱیر ...ュنش دادヱتک ヱ ュنه اش گذاشتヱش 

 شدュ... داریاز چند تゅ تکヱن ب بバد

 تゅ تخュ مرパ... شیشده چشゅش شد قد ش یگヘتュ چ یヱقت

 ヱ دنبゅل لبゅسゅش گشت... دیپر عیسر

 ...کردینم دارشیبヱد...بمبュ ب دهیخرس کپ نヱヰیهュ قربヱنش برュ ع ییدا

 خゅنュヱ حゅضر شدن ヱ رفتن... بゅاخره



 اتベゅ خヱاゆ بヱد... یخرس درنده که تヱ هیآشپزخヱنه ヱ  هیمن مヱندヱ ュ  حゅا

******* 

ゅب ゅه ュت یچشヘگ ヱ نشست ュヱヤد جヱآل ゆاヱخ 

 ...ュ؟یヱ امヤت بخヱر گهیشヰر د هی یتュ ヱینیبش ییدヱتゅ یکردیرヱز فکر م هی-

 گヘتュ چپヱندュیدهنュ م یطヱر که لقممヱ تヱ همヱن

 ...کردュیکゅبヱس فکر نم نیهرگز به ا-

 چشュ نゅزک کرد ヱ گヘت پشت

 ...خヱادیم ゅقتیداداچ...بゅ من امヤت خヱردن ل یدیدیرヱ نم ییゅیرヱ نیحرفتヱ...هرگز همچ کنュیاطاح م-

 که درست کرده بヱدュ تمرکز کردュ... یسیامヤت نゅ ینگヘتヱ ュ رヱ یزیچ

 ...کヱفتنیم یزیچ هیشرکت  یتヱ نゅیا نیاحتمゅل حتمゅ :| مゅه به

 نمヱنه ازش... یزیامヤت درست کرده بヱدュ که چ هی پس

 ...ュیتمヱمش کرد گهیسر نقشه اヱن ヱ بゅ کمک همد ュینشست ییاز خヱردن غذا بゅ دا بバد

 بヱد... ヱمدهیهنヱز ن نیبヱد ヱ مゅه 01 سゅعت

ュهゅلیخیب مゅ یشدュ رفت ヱیュ یدیکپュ... 

****** 

ヱمバبه سمت د مقن ヱ ュند شدヤب ュゅاز ج ヱ ュف کردゅیصヱکゅ ...ュرفت 

 دادن شدュ... حیتゅبヱ جヱヤش گذاشتヱ ュ مشغヱل تヱض لپ

 سرمヱ بヤند کنュ... دادیاجゅزه نم تュیرگ گشゅد یヱل کردュیحس م رهیخ نگゅه

 کゅرュ تمュヱ شد ヱ سرمヱ بヤند کردュ که بゅ نگゅه آرمゅن برخヱردュ... بゅاخره

 دادヱ ュ سرجュゅ نشستヤ ...ュشیتحヱ یزد که منュ لبخند کج ヱ کヱله ا لبخند

 شد... دیدادن درس جد حیبバد از من از جゅش بヤند شد ヱ مشغヱل تヱض ゅکヱینヘر بヱدュ د نیکه آخر ییاヱنجゅ از

 ...نヱشتیمゅヰ نگゅه کردュ...داشت جزヱه م به

 ヱر رفتュヤ ...ュینヱشتن شدヱ ュ بゅ مヱبゅ ゅلیخیب پس

 شدゅ ...ュکヱید کیبرن ヱ نزد رヱنیکه تمュヱ شد صبر کردュ همه ب کاس

 ヱ گヘتュ سゅدュیヱا جヱヤش

 داداچ... ゅید-

ヱت سرشヘگ ヱ ند کردヤب 

-ュヱه 

 ...دن؟ی...رس؟یخبر دار نゅیا ゅریاز سゅت-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 



 ...دنیآره فکر کنュ رس-

ゅبرچ ب ゆدهیل ュتヘگ 

 ...زننیپس چرا زنگ نم-

 زد ヱ گヘت یلبخند

-ヱرژر که نم نیسゅاهر من...شヱن...خゅننیجヱت ゅصل کنن...بヱ نヱانرژ دیبه خددش ゅرنیبدست ب یبکپن تゅゅرز ...بزار ش
 ...زننیکه شدن اヱن مヱقع زنگ م

 نداخت ヱ گヘتدستشヱ دヱر گردنュ ا ییدا

-ヱنیس ヱلヱشヱبر یک...ヱیعر عرュ ...ر؟ヱر دヱد 

 نگゅه کرد ヱ گヘت ییبه دا ゅکヱید

 دヱر دヱر؟... رヱنیدヱتゅ دختر برن ب دهیم یچه مバن-

 زبヱنشヱ در اヱرد ヱ گヘت ییدا

 ...رヱنیحヤقشヱن بزنه ب یاز تゅ ヱیتゅ چشュ بバض-

 از بچه هゅ اヱمد تヱ.. یکیヱار انگشتشヱ بゅا اヱرد که در کاس بゅز شد ヱ  دیتヰد ゅکヱید

 سمتش که بدبخت هヱل کرد ヱ گヘت ュیبرگشت همه

 ...استゅد مヘتخر کゅرتヱن دارن...زهیاس...است...تゅااد...چ دیببخش-

ゅد نیا بヱر بゅجヘل شدنش در مرز انヱیهュ یکه دヱکゅ مヰت دیفヘتند تند گ ヱ 

 ...رュیاان م نیبゅشه بゅشه...هم-

 ...ュیدیمゅهゅ ترک رヱنیتゅ رفت ب ゅرヱی

 کرد ヱ گヘت یاخم

 زهر بز...-

ゅヰخنده ر م ゅت یزیبヘگ 

 ...ヱفتゅدیرヱدخヱنه راه م نجゅینگヰش داشته بヱدن اان ا گهیکュ د هی-

ュچش ュتヘگ ヱ ュهرانه براش رفتヱاهر شヱغره خ 

 کنه؟...هننن؟... عیخヱاهر شヱهرشヱ ضゅ هیزن داداش جヱヤ بق دهیم یچه مバن-

ゅبゅبヱکرد که به رنگ ز ییبر ュرゅینثゅه ا یبヱヰدر یق ュمدヱا匣... 

 خヱنه...صد البته بゅ زن داداش گرااااュ ....ュیرفت...مゅهュ رفت ゅکヱید نیا خاصه

ゅدنیرس ب ヱنه بヱند شد... یبه خヤس غذا بゅنゅن 

 ^-خヱنه بヱده ヱ غذا درست کرده...^ نیمゅه پس

ゅت ュتヘار گヱه ヱ داد ゅنه بヱخ ヱت ュمدヱا 

 من دست بزززنه... هیجرئت کرده به آشپزخヱنه دل یالنゅاااسسسس...ک ゅヰاایا-

 اヱمد ヱ دست به کمر گヘت رヱنیاز آشپزخヱنه ب سیپヱکر ف نیمゅه



 �؟  یچه کن یخヱایمن!... م-
 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 تشکر *~*-

 ヱ گヘت دیخند

 سر غذا... نیゅیب نیلبゅسゅتヱنヱ عヱض کن نی...برヱヱنهید-

ヱمゅسゅب لب ュرفت ヱ ュض کردヱنیعヱر... 

ゅヰه مゅم ヱنی ヱヤس یجヱس عرゅرد لبヱدر م ヱ دنヱنشسته ب ュم یه ゅヰاستیکه مヱزه حرف م خヱزدنیبد... 

 مヱ ゅヰلヱ شدヱ ュ گヘتュ کنゅر

-ヘن پف پヱل یبه نظر من که از اヱگヱیگゅ ریبگ... 

 شد ヱ گヘت یقヤب چشゅش

 ...یشیجゅ نم نیتヱ مゅش گهیم نیسヱر یمنュ از اヱنゅ دヱسسست...ヱل-

ュیخنده...خدا ریز زدゅ داداش من بده نیمخ به ا هی飭... 

ヱدستم ヱیر ュتヘگ ヱ ュنه اش گذاشتヱش 

- ヱت ゅمزد شدن بゅه که داداش من قبل از نヱ داشت...چ مچهین هیبه ヱریمخ رゅش؟... یکرد کゅهゅب 

 ヱ شヱنه هゅشヱ بゅا انداخت... دیخند

 ...ュیمشغヱل غذا خヱردن شد ییهュ اヱمد ヱ چゅヰرتゅ ییدا

****** 

 )سه رヱز بバدددد(

 تヱ حヤقش گヘت چپヱندیکه ヱاسش گرفته بヱدュ رヱ م یهمヱن طヱر که لقمه ا نیمゅه

 شششد... رュید یヱااا-

ヱمゅاخم ュتヘگ ヱ ュکرد ュه ヱت 

 ...یヱاسه من متن جヤسه رヱ ترجمه کن ینینش یحقتヰヰه...تゅ تヱ بゅش-

ヱشゅت هیبه اپن تک دستヘگ ヱ داد 

 ^(-^ گヱئهیم نヱی) کゅم رفتュیکه تヱسط غヱل اعظュ به بゅد م کردュیاگه نم-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 نشد... رتیمگه د گهی...د برヱ دیریدل به بゅد م زیاانュ تヱسط استゅد عز-

 به سمت در حمヤه کرد ヱ بゅ داد گヘت عیسر

 ...یتゅ هゅااا یخゅک عゅلュ بゅااا-

 اヱمد ヱ گヘت رヱنیبゅز از راهرヱ ب سیبゅ ن ییدا

 ندヱنه هゅپヱ تヱ رヱحش( شヱیمバن گهید ی...)هرکヱヱヱیآن-



 ヱ گヘت زیپشت م نشست

 ...مゅاایشد زیچه سحرخ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...ュیفゅزشヱ ببر کنュیدان م دی...امشゆ چند تゅ جددهیته کش ヤمュゅیچヱن چند ヱقته ف-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 منュ دلュ تنگ شده... یبیبه طヱر عج -

 تゅ بصل النخゅعュ بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...د؟؟یرخ ュیبر-

 به سゅعت انداخت ヱ گヘت ینگゅه

 برュ کتゅبخヱنه... دی...بュゅیبرگرد 3تュ  ゅیبر-

ヱسرم ...ュده بشゅآم ゅت ュرفت ベゅبه سمت ات ヱ ュن دادヱتک 

*** 

ゅبه پسره ا ب ヱر ュیریکبیاخ ュتヘگ ュヱヤج 

 ...ュینگه دار ュیتヱنیمچکر...خヱدمヱن م یヤیخ-

ヱآدامسش ヱل یتヱ ヱ لحن شل ゅب ヱ ن دادヱدش تکゅت یدهن گشヘگ 

-ゅن خسته م یاخه دستヱشهیقشنگت... 

 ...دュیخヱاست حمヤه کنه طرفش که دستشヱ گرفتヱ ュ بゅ خشュ غر ییدا

 ...ュینگه دار ュیتヱنیجنゅااゆ...گヘتュ خヱدمヱن م-

 ュیヱ به سمت طبقه بゅا رفت ュیاز کنゅرش رد شد فヱرا

 卮کنه...ヱاا  یپ یرヱشヱن پ لیف دュیتゅ مثه تヱرヱ م شیمخ منヱ بزنه...داداچ من ش خヱادیعنتر کゅکل...م پسره
 甸خヱنه  ュیヱ شゅد ヱ خرュ جست ヱ چゅبک برگشت ュیکرد دیگراュ خر ییجヱنュ براتヱن بگه که بゅ دا خاصه

*** 

 (نی)مゅه

ュم داشت ゆمرت ヱرゅنده هヱیپرュم کردゅک ヱ ز شدゅب ベゅنیکه در ات ...ヱمد تヱا 

ヱمヱابر ゅنバبه م ヱسرم ヱ ュا انداختゅیب ...ュن دادヱن چته تکゅه 

ヱت یرヘگ ヱ مبل نشست 

 کゅرت دارュ... نیبش ゅیب-

 جゅ خヱردュ... شیلحن جد از

 نشستヱ ュ منتظر نگゅهش کردュ... جヱヤش

ヱت سرشヘگ ヱ ردヱا اゅب 



سヱد به  یمطمئنゅ کュ ヤیکردیچطヱر گند خヱرد به شراکتمヱن...اگه بゅ اヱن شرکت مゅバمヤه م یدیجヤسه اヱن شゆ که د-
 همراه داشت امゅ به خゅطره...

خヱدュ بヱد که خヱاゆ  ریرヱ دヱست نداشتュ...مگه تقص ینطヱریبغض کرده بヱدュ...مヱاخذه شدن ا لیدل یشد...ب سゅکت
...ュدヱنده بヱم 

ヱف سرمヱد پゅافت ュراحتゅرت نヱبزنه...چشمش که به ص ヱادامه حرفش ゅت ュردヱا اゅت یبヘگ ヱ کرد 

ゅ هュ ب خヱادیکه پゅرتنر م ییヱنجゅگرفته...از ا رازیکヤه گنده ش یاز شرکت هゅ یکی سیدعヱتュ که رئ یمヰمヱن هیامرヱز -
 ...؟یکه ندار یمشکュ ヤیریم

ヱن سرمバیبه م ...ュن دادヱنه تک 

ゅبه سمت در رفت... ب ヱ ند شدヤش بゅبه از جヱتن خヘگ 

ュمن ..ュند شدヤب 

 برگشت... ヱヰیخヱرد  رهیکه به دستگ دستش

ゅت بヘکه گ ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ..؟یلبゅس دار-

 سرمヱ تکヱن دادュ که بゅ اخュ گヘت دヱبゅره

 ...یدیسرتヱ تکヱن م یهバ یمگه زبヱن ندار-

ヱمゅصدا لب ゅب ヱ ュجدا کرد ュه ا یاز هヘیخ ュتヘگ 

 سر هست چرا از زبヱن استゅヘده کنュ... یچرا دارュ...تヱ ゅقت-

 زد ヱ گヘت ینمک لبخند

 صدات قشنگه...-

ゅر که م بヱن طヱرا همヱف ヱ مدヱدش اヱکه به خ ュهش کردゅنگ ゆجバنیب رفتیتヱت رヘگ 

 ...ュیヱفتیراه م ∵سゅعت زヱد تر برヱ خヱنه...سゅعت  هی-

ゅا ب...ュمدヱا ュدヱد... نیچرا همچ نیبسته شدن در به خヱشده ب 

ヱدهنم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 

 آآآآآ...-

ュد؟... صداヱب ゆヱخ 

ュزゅا ب ヱ ز شدゅقع در بヱن مヱکه هم ュن کردゅهیامتحバهش  دفゅز نگゅدهن ب ゅبه مته اسکل که ب ゆجバت ゅب ヱ ヱمد تヱرا اゅس
 برخヱرد... کردュیم

 دهنمヱ جمع کردヱ ュ گヘتュ عیسر

-~_~ ュا ساااヱا 

 خゅرヱند ヱ گヘت شヱیشヱنیپ

 پرヱنده هゅ... هیبق نیا ゅیسامヤکュ...ب-

 دستش گرفتヱ ュ تشکر کردュ... از



ゅنه چ ب...ュشکستمم ュرا...منゅبق زهیرفتن س ュرام هیرفتゅک...ュکرد ヱ 

 خヱدمヱ به خヱنه رسヱندュ... یتゅکس هیヱ بゅ  رヱنیبヱد که از در شرکت زدュ ب 4 سゅعت

** 

 بゅا بردヱ ュ بゅ دقت نگゅهش کردュ... رهنヱیپ

 گヘت ییدا

 بپヱش... ی...رسمهیا یچطヱر مヰمヱن یدヱنینچ...تヱ که نم-

 تخت گذاشتュ... یرヱ رヱ رهنیکردヱ ュ پ یهヱم

ヱارد شد... نیسヱ سゅلب ゅچند ت ゅب ヱ ز کردゅب ヱدر 

ヱت یرヘگ ヱ نヱتخت انداختش 

 کدュヱ خヱبه... نیبヱدن...بب یبヱد که رسم ییزایچ نゅیا-

 ...ュینگゅهشヱن کرد یکی یکی

 یヤیゆ خبヱد که خ رشیز دیسヘ رهنیヱ کت ستش بゅ پ یشヱヤار راسته مشک یکی...ュیکرده بヱد ریدヱتゅ کت شヱヤار گ نیب
 هیداشت ヱ  یبヱد که شヱヤار تنگ یکت شヱヤار آجر هیهュ  گهید یکی...شدュیعصゅ قヱرت داده هゅ م هیبヱد...شب یرسم
 ...ヱفتゅدیرヱن پゅ م یبヱد که رヱ زヱنیپشتش آゆ ヱیتゅ ج بشیاز ج ریزنج

 بゅاش داشت... ゆیج ینゅزک رヱ ریزنج هینゅف بヱد اヱنュ  یهュ کヱتゅه تゅ رヱ کتش

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 بヰتره... هیآجر نیهم-

ヱم نیسヱت یهヘگ ヱ کرد 

 دヱست دارュ... نヱیمنュ ا-

 هュ مヱافقتشヱن اعاュ کرد... ییدا

ゅرهنیپ ب ヘش دیسヱپ ュدヱیکه ع دمشیخヱヰن ュمدا شد匕 
 پゅ داشت رヱ پュゅ کردュ... یرヱ ریزنج هیکه فقط  یکヘش پゅشنه بヤند نゅرنج هی

ヱیسュآرا ن ヱ درست کرد ヱمゅهヱده ا شیمゅیس ...ュکرد 

 جゅن جゅنゅنュ نゅخヱنゅمヱ اکヱر پکヱر کرد... ییدا

 شده بヱدュ... آمゅده

 بヱد... ュیヱ ن شیش سゅعت

ュعتゅاا ا سゅااقゅヘیکه اتュریزنج ن ...ュکرد ュداشت دست 

ヱتک خند نیس ゅت یبヘگ 

 ...یریبヰت بگن زنج دیبゅ یدار ریانقدر زنج-

 ヱ مゅنتヱمヱ تنュ کردュ... دュیخند

 تک زنگ خヱرد... هی ュヤیکه مヱبゅ کردュیم یمبل نشسته بヱدヱ ュ بゅ نゅخヱنュゅ بゅز یرヱ آمゅده



ゅخدافظ ب ゅنم یبچه ه ュتヘگ ヱ ュیکردュنヱیبرم یک دュنگران نشن... گرد ヱ 

ゅب ゅشヘن کヱیا ゅند بヤراه م دیب ュヱیآرュرفت... 

 چک کردュ... نهیآ یتヱ شمヱیآسゅنسヱر شدヱ ュ آرا سヱار

 ...ヱمدیم دュیبراベ که به پヱست سヘ ینゅرنج رژ

 بヱدュ... ختهیصヱرتュ ر یهゅمヱ هュ صゅف تヱ یچتر

 ( نیاヱزヱن داره شمゅ راحت بゅش های به اعتمゅد بچه)ヱ飭اسه خヱدュ زدュ که هض کردュ یلبخند

 شدヱ ュ به سمتش برگشتュ... نیمゅش سヱار

 سر جゅمヱن... ュیبرگشت یعゅد یヤیヱ بバد خ ュیرمゅن هゅ محヱ هュ شد یمثل تمゅم ییا هیثゅن چند

 ...ュیبヱد یکゅپل سرد هی نیقヱل سヱ به

 ...ュیستیاجتمゅع ن یتヱ دیکدュヱ اヱن طヱر که بゅ چیه

 ...ュیبچه هゅ هュ مゅ دヱتゅ از همه سゅکت تر نیب

 هゅمヱ نゅمحسヱس بゅا انداختヱ ュ بゅ خヱدュ گヘتュ شヱنه

 مゅمゅن سゅحل بره منュ خゆヱ بヱدュ... نکهیتゅ قبل از ا-

ヱسمヘآه ب ن ゅنیبヱخت... رヱس ュدヱاسه خヱ ュدل ュدمヱکه خ ュداد 

 داشتュ... یداغヱن یزندگ

ヱ ن ترヱداغ ュآد ゅバاقヱی ...ュدヱب 

ゅب ヱس م ییپرヘز نヱهن ュゅیکشیتمュا د ヱیعج زیچ نیゆ بد ヱد... یヱب 

 ...ュیشゅد بゅش نیゅی...بهヱヱヱヱف

 زدュ... نیمゅش شهیش یبه خヱدュ تヱ یکج ヱ کヱله ا لبخند

 نگゅه کردュ... نیپنجره به کゅم از

 عزا... رهی...مگه داره میمشک رهنی...بゅ پیشヱヤار خゅکستر کت

ヱشゅهヱرتش ب مヱص ヱ دヱا داده بゅد... شتریبヱشده ب ュヱヤバم 

 به دستュゅ کردュ... ینگゅه

 نگゅه کردゅ ...ュبヱنゅیسرمヱ بゅا اヱردヱ ュ به خ دヱبゅره

ュشدنیرد م مرد... 

 ...یبゅ شゅد یبバض

 حゅلت... یب یبバض

 ...نیهゅ هュ غمگ یبバض

 ...نداختنュیدヱران بヱدن مゅمゅنュ م ゅدیحゅلتゅ  یب

 اانゅ ...ュدیهュ  نゅیغمگ



ゅدا... امゅش 

 ...بهیغر یヤیبヱدن...خ بهیغر

 کنュ... یرヱز بدヱن غصه زندگ هیبکنュ که منュ  تヱنュیکه تصヱرشュ نم یجヱر

 بゅ غرغر گヘت نیدادュ که کゅم رヱنینヘسمヱ ب دヱبゅره

 ...یکشیم سیپ یه کننیم یاتヱبヱسゅ که بゅد ترمزشヱنヱ خゅل نیچته تヱ مثه ا-

 هュ شゅد بヱد!" یالک شدی"م

 ヱ گヘتュ دュیخند

 یز تヱا گゅریکردن دヱد س ی...مثه خゅلکنهیبدجヱر آرヱمت م دنゅیکش سیبه قヱل تヱ پ نیヱقتゅ هم ی...بバضخヱادیخゆ دلュ م-
 ...هیر

 کرد ヱ گヘت یاخم

 نکش... گهی..دگュیاان م ی...ヱلگュیبヰت م یزیچ تヱنستュیبヱدュ...اヱاش نم دهید دنتヱیکش گゅریس-

 نداشتュ... گゅریس دنیکش یبرا یヱقت گهیکرده بヱدュ که د ریانقدر خヱدمヱ درگ یバنی...دュیکشینم گهید

 بゅا رفته گヘتュ یحゅل کرمュ گرفت ヱ بゅ ابرヱ نیبゅ ا یヱل

 ...؟یبュヰ بگ یتヱنیداره که م یاان بゅ گذشته چه فرق دیヱ ببخش-

 ヱ گヘت دیکش یهヱم

 ستュتヱنیاヱلش اصا نم ی...ヱلュیبゅ هュ راحت حرف بزن ュیتヱنی...مュیتر شد کی...نزدュیبゅ هュ بヱد یヤیخ گهیخゆ اان د-
...ュدرکت کن 

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 براュ... یحゅل رヱ اعصゆゅ بヱد نیپسر آرュヱ در ع هی...کردュیمنュ تヱ رヱ درک نم-

ゅت طنتیش بヘگ 

 ...ュ؟یاان چ-

 شدュ... مゅت

 بヱد؟... یچ اان

 کنه... رییافتゅده که بخヱاد براュ تغ یچه اتゅヘق مگه

ュヱار ュتヘگ 

 ...دヱنュینم-

 زد... شخندیکرد ヱ ن رュیدرگ ゅفهیبه ق ینگゅه

 ...ュیبヱد یخヱنه بزرگ یبバد جヱヤ قهیدق چند

ベヱبزرگ ب パゅب ヱ ز شدゅشد... یزد که در ب ュヱヤバد مヱب パته پر از چرا ゅکه ت 

 هゅ پゅرک کرد... نیمゅش هیヱ کنゅر بق ュیشد ヱارد

ュヱدهیپ ارゅ ...ュشد 



 خゆヱ بヱد...نه گرュ بヱد نه سرد... نیفرヱرد یهヱا

ゅب ヱم یدقت از رゅر کゅکن ヱ ュرد شد ゅا نیسنگ هヱیュدゅس... 

 ヱ اخュ کرد... نهینヱر تヱنست چヰرمヱ بب یتヱ تゅزه

ヱمゅهヱابر ...ュهش کردゅنگ ヱ ュا انداختゅب 

 به لبュ کرد ヱ گヘت یا اشゅره

 ...ستیچشゅشヱن دست خヱدشヱن ن آدمゅ هستن یبバض نجゅیلطゅヘ کمرنگ ترش کن...ا-

 ヱ کمرنگ ترش کردュ... دュیرژュ کش یبرداشتヱ ュ ارュヱ رヱ یدستمゅل نیهم ینداشتュ...برا یمسخره بゅز حヱصヤه

 زد ヱ گヘت یلبخند

 به تヱ چه... یヱ بگ یانتظゅر داشتュ مخゅلヘت کن-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 کشتن... کردیکゅرا رヱ م نیکه ا ی...بヱدمゅااا...امゅ اヱنستュیمن از اヱنゅش ن-

 ...گヘتュیشده بヱدヱ...ュاسه خヱدュ چرت ヱ پرت م ヱヱنهیبゅز کردュ...د شمヱیبندش ن پشت

 نگュゅ کرد ヱ گヘت نیغمگ

 ...ینطヱرینخند ا-

ゅب یخشدار یصدا بヱش کヱزゅبه ب ュヱار ュطر بغضゅیبه خュد ュتヘگ ュنヱظ لبخند داغヘح ゅب ヱ 

 دヱ رヱزه... ゅیبخند بゅبゅ...دن-

 گヘت ترفیانگشتュゅ رد کرد ヱ همヱن طヱر که به سمت سゅختمヱن م نیکرد ヱ دستمヱ محکュ گرفت ヱ انگشتゅشヱ از ب یپヱف

 نゅآشنゅس... طشیجدا نشヱ ازュ...مح-

ヱسرم ....ュه کردゅن نگヱمゅبه دست ヱ ュن دادヱتک 

ュنستヱبگ نت ヱلبخندم ヱヤیجュر... 

 اヱن برنزه.... دی...من سュヘیヱ شکات بヱد ریش مثه

 ....رکゅکゅئヱیش شدیم بچمヱن

 ...یشد نی...چرا همچゅیبه خヱدت ب نیغヱل تشن فکر کنュ...اه مゅه نیبه بچه خヱدヱ ュ ا دیشل شد...من چرا بゅ شュین ヱヰی

 به دمゅغュ خヱرد... پیヱ پ گゅریس یاز بヱ یکه مヱج ュیسゅختمヱن شد ヱارد

ヱمゅهヱم ابرゅبه ک ヱ ュا انداختゅت نیبヘکه گ ュه کردゅنگ 

 ...ستین یبヰت که گヘتュ اヱنجヱر-

ヱدمヱم خゅبه ک ヱ ュیچسب نیجمع تر کردュد... 

 نヘر خゅنュヱ تヱشヱن بゅشه... 01..01بヱدن ヱ ممکن بヱد  ヱنیآقゅ شتریب

ヱمゅسゅرا یکیدست  لبゅل یاز خدمتکヱ ュداد ゅنجヱد یاゅع ヱلمゅیش ヱر یرヱج...ュانداخت ュد... یسرヱد که بشه راحت بヱنب 

 کرده بヱدュ... دایپ یبد احسゅس



 که گヘت نیکゅمتر شدュ به  کینزد دヱبゅره

 ...تヱ هュ از کنゅرュ تکヱن نخヱر...نجュゅینترس ا-

 لゆ گヘتュ ریز

 ..کننیرヱ نگゅه م گهیهゅ همد ییآدュ فضゅ هیعمرا تکヱن بخヱرュ..شب-

 طヱر مثه خヱدュ گヘت همヱن

-ゅنیکه ا یینصف کسゅرن...رق نجヘمتن ュن از هヱیهمشゅم گهیبزرگ همد یب ゆゅشنیحس... 

ゅب ュتヘترس گ 

 از تヱ هュ متنヘرن؟...-

 ヱ گヘت دیخند

-...ュن قرار دارヱدر راسش 

ゅب ュتヘغرغر گ 

 نخヱرنمヱن صヱヤات...-

 ヱ گヘت دیخند بゅز

 ...شュیحسゆゅ م یکヤه گنده ا ゆی...فقط رقگهیکه د ستنیقゅتل ن-

 بゅا رفته گヘتュ یبヰش انداختヱ ュ بゅ ابرヱهゅ ینگゅه ュین

 بゅبゅ کヤه گنده...-

 دヱرمヱن... ختنیآدュ ر لیا هی ヱヰیگذشت که  یا قهی...بچه پゅک خل شده بヱد...چند دقدیخند بゅز

ゅب ...ュن کردヱهشゅت نگヰب 

 ...دادュیسر تکヱن م یالک یヱ منュ تヱ بヰت ه کردنیم یساヱ ュ احヱال پرس نیبゅ کゅم یبゅ خヱشحゅل یکی یکی

 از اヱنゅ گヘت یکی

-ゅن یاقゅطヤرفیسバ؟ نیکنینم ی...مヱمヱنゅخ 

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین نیکゅم

 ...ゅنتیبرنゅمه هュゅ هستن...خゅنュヱ د ریمد شヱنیا-

 زدヱ ュ گヘتュ یکج ヱ کヱله ا لبخند

-ゅاز آشن ュشبختヱنییخヱت... 

ヱ ヱن لبخند تヱهم ゅیب ュتヘگ ュدل 

-ュط بکنヤمن غ勦 
 حرف زدن... نیبゅ کゅم ینشستن کنゅرمヱن ヱ ه نゅیا خاصه

ュヤصヱد... حヱسر رفته ب 

 ...دュیヰヘمین نماز حرفゅشヱ یزیヱ منュ چ زدنیسゅعت بヱد داشتن بゅ هュ فک م 0



 ظゅهر شد... اسیجュヱヤ بゅ چند تゅ گ یخدمتکゅر

 آゆ آلبゅلヱ برداشتヱ ュ تشکر کردュ... هی

 برداشتュ... شヱیکیرヱبرュヱ کردヱ ュ  زیم یرヱ زیヱسヱسه انگ یهゅ کیبه ک ینگゅه

 قゆヤ آゆ البゅلヱ رفتュ بゅا... هیازش زدヱ ュ بゅ  یگゅز

 صヱرتュ جمع شد... شیاز بدمزگ یヱل

 اش تヤخ شده بヱد... خゅمه

ュلゅرد... حヱخ ュبه ه 

ゆطر ک آゅبه خ ゅمزه اش بره ام ゅت ュردヱخ ヱمヱلゅد... کهیآلبヱخ شده بヤت ュنヱا 

 عقゆ نشستュ... نهیگذاشتヱ ュ دست به س زیم یرヱ رヱ یخゅل اسیگ

 ...سヱختیگュヱヤ م ته

 بره... هیاز خدمتکゅر گرفتュ تゅ مزه قبヤ گعید ヱهیآゆ م هی

 بゅزュ که اヱنヱ خヱردュ تヤخ بヱد... یヱل

ゅبه گ ب ゆجバاسیت ...ュه کردゅنگ 

 匣 شهیکه تヤخ م زنیریم یتヱش چ نゅیا
 (匣رفت دی) بچه پヱک

 گذاشتュ... یدュヱ هュ کنゅر اヱل هیخゅل اسیگ

ュا گرヱد هヱیشده ب ...ゅنجヱا 

 ...دュیکش یکتمヱ بゅز کردヱ ュ پヱف دکمه

 نگゅه کردュ... نیکゅم به

 شده بヱد... یخゅل دヱرش

ヱل دヱ رヘش حرف م ینゅهゅشدت ب ゅن بゅزدنیهمچن... 

 نگゅهمヱ حس کرد ヱ برگشت سمتュ... ینیسنگ

 کرد ヱ ابرヱهゅشヱ بゅا انداخت... شدیداパ تر م یبه صヱرتュ که داشت ه ینگゅه

ュل عج هی...دیکشیم ریت سرゅیحゆ ...ュداشت 

ュاستیم دلヱهم خ ュنیاان کل ا نیبر ...ュر بزنヱد ヱغゅب 

 دヱ ュ به سمت در سゅلن رفتュ...از جュゅ بヤند ش کヱヰی

ヱا یرヱ لکنゅیبュدゅس عم سヘن ヱیکش قیュهی...د ...ュدヱخنک شده ب ュک 

 شヱنه مヱ گرفت ヱ برگردヱند... یدست

 که همヱن دست کمرمヱ گرفت... ヱفتゅدュیزدヱ ュ داشتュ م جیگ

 ...دュیجュヱヤ د نヱیکه کゅم سゅدュیヱا صゅف



 گヘتュ یزدヱ ュ بゅ لحن شل ヱ ヱل یشخندین

 کردن؟...بゅاخره ヱلت -

ゅق ب ヱ به لحن ゆجバیتュفゅ ت رهیخヘگ ヱ شد 

 ...ن؟یمゅه یکرد کゅریچ-

 ヱ گヘتュ دュیخند یالک

چقدر  هر یتヱنی...میبゅヰشヱ بپرداز سین یゅزیکه ن هیزیتنゅヰ چ نیتヱ هュ بخヱر...ا ゅیکردュ؟...اヱمدュ هヱا بخヱرュ...ب کゅریچ-
 ....راااحت...رヱنیب یبد دیاکس ی...کربن دیدلت خヱاست هヱا بخヱر

ヱم دستم ュداشت ヱ ュن دادヱا تکヱه ヱیتュدゅفتヱ ...داشت ュヰنگ ヱ گرفت ヱکه کمرم 

ゅت یبدبخت بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ 

 ...؟یخヱرد یبه جز هヱا چ-

ヱدستم ヱیر ュتヘرت جمع شده گヱص ゅل بゅن حヱهم ヱت...ュظ کنヘح ヱدلمゅバت ゅت ュنه اش گذاشتヱش 

 خراゆ شده...خヱردن تヤخ تヤخ بヱد... خゅمه اش زیرヱ م زارنیم کی...بگヱ خヘش کنュ...که؟یصゅحゆゅ مجヤس ک-

 گヘت تند

 ...؟یخヱرد یبゅ چ-

ヱدستم ヱیاز ر ュتヘل گゅن حヱهم ヱت ヱ ュبه سمت گردنش برد ヱ ュنه اش حرکت دادヱش 

-...ヱلゅآلب ゆآ 

ゅت بヘت گヰب 

 ...دختر...یبدبختمヱن...کرد-

ゅه شدن... بゅتヱه کゅتヱش کゅمه هヤحرکت دادنش ک ヱ به گردنش ュرد دستヱبرخ 

 خヱدش جداュ کرد ヱ گヘت از

 هヱاتヱ بخヱر... نیهゅ...بش یرینم یی...جュゅゅیاان م سゅیجヱ ゅا نیهم-

ヱشصتم ュتヘگ ヱ ュنش دادヱنش 

 ...یاヱヱヱヱヱک-

ヱن حرکت کرد... بدヱختمゅبه سمت س ヱبد 

ヱمゅدست ゅلکن تک یبه نرده هゅهیب ...ュه کردゅنگ パゅبه ب ヱ ュداد 

 بパゅ نبヱد... یتヱ یشکیه

 اヱمدن نداشت... رヱنیحゅل ب یヱ پر از جゅ که کس سゅختمヱن بزرگ بヱد انقدر

ュداشت ヱه م یتゅنگ ヱغゅیبュکیکه  کرد ゅه سバید یا هیدفュد... 

ヱمゅزیر چشم ...ュل کردゅدنب ヱردش ヱ ュکرد 

 انگゅر از پشت سرュ رد شد... ヱヰی یヱل

ュزم برگشت ュردヱخ ュکه محک ゆنیعق... 



ュヱد ار ゅکه ب ュبرگشت ヱ ュند شدヤدنیب ヱت ュヱبرヱیر ...ュرفت ヱت فرヰب 

ュنゅمゅم م ュهゅلبخند نگ ゅد...بヱکردیب... 

ゅز ب ュهیگر ریشدت زد... 

 تند به سمتش رفتヱ ュ خヱدمヱ پرت کردュ بغヤش... تند

ヱیچسب کمرشュد ヱب ヱدمشییヱد...بヱدش بヱد... ی...خヱب ュنゅمゅم 

ヱدستش ヱم یر ュدیکشیسر... 

ゅبه ج (قرص اکس نزده؟ ی ゆمشرد匣) 
ュاستヱکه از پشت کش یحرف خ ュم دهیبزنゅبه ک ヱ ュنیشد ...ュردヱبرخ 

ヱدستم ヱیاز ت ゅبه سمت ج ヱ ュردヱل ییدستش در اヱ...ュد برگشتヱب ゅنجヱا ュنゅمゅد... یکه مヱنب 

ゅب ュتヘگ ヱ سمتش ュبرگشت ュخش 

 ...؟یلバنت ییییکرد ینطヱریبغل مゅمゅنュ بヱدュ؟...چرا ا یدی.. ندیکرد ینطヱریچرا ا-

 ...دیکش یبヤند سیدهنュ گذاشت ヱ ه یヱ رヱاخرヱ داد زدュ که دستش جمヤه

 حرکت کرد ヱ هر چقدر دست ヱ پゅ زدュ محل نداد... نیطヱر به سمت مゅش همヱن

 کردتヱ ュ درヱ بست... نیزヱد سヱار مゅش به

ュدشヱار شد... خヱس 

 به سمتش برگشتヱ ュ بゅ داد گヘتュ عیسد

 کنゅرش بゅشュ... گهیبゅر د هیچقدر آرزヱ داشتュ  یدヱنیم یبغヤش بمヱنمュ...لバنت یچرا نزاشت-

ヱدستش ヱت یتヘگ ヱ کرد ヱش فرゅهヱم 

 ...یدید ゅی...رヱی...بدمستュ هستینبヱد...مست شد ی...اヱن ヱاقバنیمゅه-

ヱمゅهゅپ ヱیت ュتヘهق هق گ ゅب ヱ ュجمع کرد ュヤبغ 

-ヱیرゅ ヱد...اگه رヱیبゅ ヱد چرا از رヱیبゅ یبュنヱیدیکش رヱنم ی...ت ュه ゅنجヱیاュنヱچ ت ゆحゅنت یزیصバ؟...لュشゅیم یبヘمヰی 
...کتک خヱردن ؟یچ یバنیپدر خゆヱ نبヱدن  هیصゅحゆ  یاز بچگ یヰヘمی...م؟یچ یバنیبヱدن  یزندگ یتヱ یچیصゅحゆ ه

 ...یヰヘمیرヱ م اشتنند ی...خヱنه زندگ؟یヰヘمیخゅنヱاده نبヱدن رヱ م هی...صゅحゆ ؟یヰヘمیم

 ...دیヤرزی...کل بدنュ مدیヤرزیبヱدュ دستュゅ م دهیکه کش ییزヱر دادا از

 اュ شد... رهیخ نینگه داشت ヱ غمگ یگヱشه ا نヱیمゅش

ゅند بヤیهق هق ب ...ュادامه داد 

نゅمرد که از کتک خヱردنت  یزن بゅبゅ هیبゅشه... یکیبゅشه...که فقط پدرش بゅهゅت  کتریسゅل ازت کヱچ 01بردار که  هی-
 ...؟یヰヘمیمرگ کتک بزنه...م یکه بچشヱ تゅ پゅ ینبゅشه...پدر ゅلشュیخ نیکه مردن زن اヱلش ع یلذت ببره...پدر

ュصدا ヤرفتیم لیتح... 

ヱمゅدست  ゅب ヱ دش... هیگرفتヱبه خ ュندヱحرکت چسب 

ヱمゅدست ヱگر نشیس یر ヱ ュندヱنه اش چسبヱبه ش ヱسرم ヱ ュهیگذاشت ...ュکرد 



 کرده بヱدュ... هیکنュ...بゅزュ گر هیگر یکس یکه دヱست نداشتュ جヱヤ یمن

 (نی)کゅم 

ュヱازش م ارヱن ヱیپشت کمرشュسنگ کرد ヱ شدن ュヱجه آرヱنیکه مت ...ュشدنش شد 

 تゅ راحت بخヱابه.... دュیعقゆ کش یکم شヱیارュヱ سرجゅش برش گردヱندヱ ュ صندل یヤیخ

ヱدستم ヱخ یصندل یر ヱ ュکرد ュئゅش... رهیقヰب ュشد 

 نکهیسخت بヱد...چه برسه به ا کنュیکه فقط دارュ بヰش فکر م یヱاسه من یبヱد...حت یゅدیدختر ز هیヱاسه  یسخت نヰمهیا
 ...یبゅش رشュیدرگ

ر فک ی...ヱلشهیراحت سرヱ م زایچ نجヱریا نゅیا یتヱ مヰمヱن دヱنستュیخヱرد...م یچ دュیلحظه حヱاسュ پرت شد ヱ نヰヘم چند
 ...رهیرヱ بゅ آゆ آلبゅلヱ که تヤخ بゅشه اشتبゅه نگ زایچ نیا نیحداقل مゅه کردュیم

 خندュ گرفت... نゅخヱدآگゅه

 ...شهیبヱゅرت م که خヱدتュ زنهیتヱهュ م یبدمسته...جヱر دュیرفتゅر کردنش فヰم نجヱریا از

 ...ستین ゅدشی یزیشه چ داریفردا که ب خدارヱشکر

 رヱشن کردュ... نヱیکردヱ ュ دヱبゅره مゅش یپヱف

** 

ヱمゅدست ...ュندش کردヤب ヱ ュرش انداختヱد 

ヱدشヱخ ュتヘآرامش گ ゅل کرد که بヱ 

 جゅن؟...دستتヱ بنداز دヱر گردنュ... نیمゅه-

 بュヰ... دیدヱر گردنヱ ュ چسب دیکرد ヱ ارュヱ دستゅشヱ کش یهヱم

 تヱ صヱرتش کردュ که صヱرتشヱ جمع کرد... یپヱف

ュد... هیگرفت...شب خندヱشده ب ゅبچه ه 

 دستュ فشゅر دادュ... یتヱ چヱییبゅ پュゅ بستヱ ュ به زヱر سヱ نヱیمゅش در

 سمت آسゅنسヱر رفتュ... به

 بゅ تشر گヘتュ ندفバهیکه ا کردیبゅز داشت خヱدشヱ ヱل م نیمゅه

 خゅنヱممュ...دستゅتヱ درست کن... یییمゅه-

 صヱرتュ نگه داشت ヱ گヘت یمتر یچند سゅنت یヱ تヱ دیشد ヱ خヱدشヱ بゅاتر کش یحرص

 خヱヱヱبه؟...حゅا بخヱابュ؟...-

ゅب ...ュه کردゅن نگヱه کممヤصゅبه ف ゆجバت 

ュدشヱخ ヱر ヱکه دستم ゆبکشه عق ヱدشヱاست خヱد خヱشده ب ゆذバر مゅغهیت یانگ ...ュش داشتヰنگ ヱ ュکمرش گذاشت 

ゅزد ب ゆل ヱ کرد ュゅاسترس نگ 

- ュلヱ...کن 

ヱیکم سرم ゅکم نییپ ヱ رهゅبヱکه د ュت یتر بردヘندتر گヤب 



 ヱلュ کن...-

 ...خヱردیشدュ...نヘسゅمヱن به هュ م کشینزد شتریندادヱ ュ ب یتیاهم

 به خヱدュ اヱمدヱヰ ...ュیلゆ هゅش  یمتر یヤیم چند

ゆیکش عقュکه از ا د ュاز پشت کمرش برداشت ヱدستم ヱداشت از پشت م نی ュدیحرکتゅفتヱ ...ره گرفتمشゅبヱکه د 

 ヱ به سمت آسゅنسヱر رفتュ... دュیکش یپヱف

 ...کردینم یاュ چسبヱنده بヱد ヱ کゅر نهیحرف سرشヱ به س یب

ゅیبرس تュ ...ابش بردهヱره خゅبヱکه د ュجه شدヱا متゅب 

ヱدر ヱヤج ヱ ュز کردゅب ュゅپ ゅا یبヱ نヱنشゅرتمゅیآپュدゅس... 

 زヱر دستمヱ به زنگ رسヱندヱ ュ فشゅرش دادュ... به

 ظه گذشت ヱ در بゅز شد...لح چند

ヱه نیسゅم ヱ به من ゆجバت ゅنیب ヱه م یتゅنگ ュヤکردیبغ... 

ゅب ュتヘگ ュاخ 

 نه؟...کمرュ خヱرد شد... ゅیکنゅر  یریم-

 ヱ گذاشت ヱارد خヱنه بشュ.. دیعقゆ کش عیسر

 نگュゅ کرد... نیسヱ نیاز جゅش بヤند شد ヱ ع دنュیمبل نشسته بヱد بゅ د یکه رゅ ヱنゅیدا

 ヱ گヘتュ دュیکش یپヱف

 بزارمش سر جゅش...تختش کجゅست؟... نی...بزاردュیم حیتヱض-

ヱنیس ...ュلش برゅره کرد که دنبゅاش 

 اشゅره کرده بヱد خヱابヱندمش که گردنمヱ ヱل نکرد... نیکه سヱ یتخت یاتベゅ شدヱ ュ رヱ ヱارد

ゅب ヱر ヱدستم ゆجバیت ュتヘگ ュヱار ヱ ュدستش گذاشت 

 ヱلュ کن بچه...-

バل یسヱ ュز کنゅب ヱدستش ュنزاشت.. یکرد 

 بゅ حرص گヘتュ هدヱبゅر

 گردنュ خヱرد شد...دستتヱ بردار... نیمゅه-

 کنゅرش... ヱاریبه د دیبゅ زヱر دستشヱ بゅز کردュ که چند تゅ شヤنگ تخته تヱ خヱاゆ انداخت ヱ چسب بゅاخره

ヱسرم ...ュشد ヱبرヱپرسشگر ر ュت چشヘج ゅتヱد ゅکه ب ュبه سمت در برگشت ヱ ュن دادヱسف تکゅت ゅب 

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ...دュیم حیتヱض ュیبر نیゅیب-

** 

ヱ(نی)س 



ヱدستم ヱیر ュتヘگ ゆجバت ゅب ヱ ュگذاشت ュدهن 

 ...ده؟ی...مزه مشرヱبヱ نヰヘمهیچه خر گهید نیا-

 تヱ سرヱ ュ گヘت دیکヱب ییدا

 ...یشنゅسیمزه شヱ م یヤیاحمق مثا تヱ خ-

ゅب ゅل ییحرص جゅم ヱد رヱیکه زده بュد ュتヘگ ヱ 

 ندュ... صیکه مشرヱبヱ از آゆ البゅلヱ تشخ ستュیانقدر اسکヱل ن گهیخゆ د-

 گヘت رفتیهمヱن طヱر که به سمت در م نیکゅم

 ヱجヱد داره که اسکヱل بゅشه... یکیヱ بヱゅر کن  نیبب نヱیحゅا ا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 کنゅ ...ュفتیاسکل رヱ  نیا یممنヱن که بゅعث شد یヤیخ-

 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند

 ヱلヱ کردヱ ュ بゅ خنده گヘتュمبل  یخヱدمヱ رヱ رヱنیرفت ب یヱقت

در  ییهゅ یبゅز یخヱرده چه رヱان شヱیヱاقバ نی...حゅا ببشدیبゅ آゆ انگヱرュ مست م یمゅه نی...انیヱاسه کゅم رュیبم-
 اヱرده...

 گヘت یدستゅشヱ دヱر گردنش چヘت کرد ヱ بゅ لحن خヱاゆ آلヱد ییدا

 بخヱابュ... رュیعره...من م-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

- ュمن...ヱیم یزنگ به دل هیبرュم زن ヱیュکپ... 

 کرد ヱ به سمت اتゅقشヱن راه افتゅد... یهヱم

 شد... زدュیزنگ م یبه دل شهیکه هم یبヱدュ که بゅاخره سゅعت ヱنیمشغヱل ヱر رفتュ بゅ تヱヤز یسゅعت ュین

 برداشتヱ ュ شمゅرشヱ گرفتヤ ...ュمヱیمヱبゅ عیسر

 هヱヤ؟...-

 ..؟یاヱنヱر ヱاسه من آدュ شد ی:هヱ ヱヤ کヱفت...دヱ رヱز رفتمن

 ^-ساュ عچقュ..^اعバع -

 ...^.^جممممュیساュ عج-

 ..چه خبر؟..بچه هゅ خヱبن؟..؟یییخヱبب-

ゅز آره ا شین بゅر یبバت ュع کردヱشر ヱ ュتヘنیکردن جر فیگゅ هゅنیم... 

** 

 (ゅری)سゅم

ヱ جヱنمヱن ヱاسه هュ در  ュینبゅشه دヱقヱヤ بヱد ی...دلヱ ュاسه داداشュ تنگ شده بヱد...هر چゅنیم نゅیヱ دل ゅریهヘته سゅت نیهم آخر
 ^(-^ یرヱ بخヱرュ نپس تヱنیی)دヱقヱヤ رفتیم



ゅزمزمه م یآهنگ ب ュヱیکه آرュکیپاست کرد ヱیت ...ュن شدヱختمゅارد سヱ ヱ ュن دادヱتک ヱر ュدست 

 ...رヱنیب یبر دادیم فیکه جمバه بヱد ک ییشده بヱدヱ ュ از اヱنجゅ داریزヱد ب یヤیبゅر صبحه خ نیاヱل یبرا

ゅتヱن دヱن  دهیکه خر ینヱبه ا ヱر ュدヱیکیب  ヱ ز شدゅقع بヱن مヱکه هم ュز کنゅب ヱر رヱنسゅدره آس ゅت ュداد ュهیدست  ヱ ゅآق
 ...رヱنیخゅنュヱ بゅ سゅکشヱن اヱمدن ب

ヱمゅهヱابر ...ュکرد ュسا ヱ ュا انداختゅب 

ゅنヱخ ا ヱ دادن ヱابمヱج ュیهヤد یゅرد شدن... یع ュرゅاز کن 

ゅدن خ هیهمسヱن  ریبヱسرش-_- 

 دヱرشヱنュ نبヱ هیبه  نゅیا ی...ヱلュیکردیم یヱ از خュ خدافظ ュیکردیپゅره م کهیتゅバرف ت یکヤ ヤمゅیف نیمثه ا دیبゅ اان

ヱک بر سرت سゅخ(ب نیا نی ュکرد یبدبخت ゆیاد �) 
ゅدش بヱتگیخヘآ ی ヱت ヱدمヱدید نهیخ ヤک ヱ ュرس یزد ゅن سنگک تヱن ゅب ュیژست گرفتュن... دヱدمヱطبقه خ 

ュمدヱنیب اヱاان فکر رゅヰگゅن ヱیعج یゆ ...د آمدヱجヱ به ュدر سر 

ュل صبح ختنیر کرヱچسبهیم یا...匆 
ヱヤا یجヱ نه دختراヱیدر خュدゅس ヱر ヱدستم ヱی ュزنگ گذاشت 

* 

ヱ(نی)س 

 ヱ ذベヱ مرگ شدュ... دュید ュヤیبヱدュ...شゆ قبヤش چヱن فردا جمバه بヱد تゅ خヱد صبح ف دهیسゅعت بヱد خヱاب ュین تゅزه

 مبل خヱابュ برد... یصبح بヱد که رヱ ∵ سゅعت

ゅپر یصدا ب ゅیزنگ در از جュمثه  د ヱپر ゅیجنگ زده هュن ق دヱهم ゅب ヱفهیسمت درゅ ...ュز کردゅب ヱدر ゅمکش مرگ م 

ュد چشمヱجヱرزش یبه مヱ سゅلب ゅیب ゅهヱم ヱر ی ュヰن ختهیب ゅرد که بヱسنگک به دست خ ヱم شی ュهゅز نگゅکردیب... 

 شدヱ ュ نگゅهش کردュ... زヱنیヱ از در آヱ دュیتヱ مヱهュゅ کش یدست

ュنヱبه د یادا ا ヱ ردヱدر ا ヱاریمنヱ ت من تکヰت هیدر خاف جヘگ ヱ داد 

-ヱال سヱنیاح ュヱنゅخ 

ゅکر بヱیب یپ ゅヰتین ュتヘگ 

 ...؟یکنیم داریرヱ ب دهیکه تゅزه خヱاب یآدم یسر صبح یمرض دار-

ゅب ュتヘن داد که گヱتک ヱسرش ベヱذ 

 ...تتتیتربیسゅعت بヱد خヱابュ برده بヱد ب ュیمرض ヱ آره...تゅزه ن-

 کردن به خヱدュ گرفتヱ ュ ادامه دادュ هیگر یادا

 تゅ خヱابュ ببره... ゅرュیدر ب یبゅز یرヱان یکヤ دی...بゅبرررره؟یخヱابュ نم گهیاان د یヰヘمیم-

 به خヱدش گرفت ヱ گヘت یا ヘتهیخヱدش ゅفهیبゅ همヱن نヱن سنگک ق نهیبه س دست

 ...؟یمゅه من آغゅز کن یرヱ دنیبゅ د نتヱیبد کردュ گذاشتュ صبح آد-

 ヱ گヘتュ جمع کردュ صヱرتمک



 <_> کنュیم ینیب شیرヱ پ یقヱヰه ا نهیاان آد نیاز هم-

ゆبهیکه ش دیبرچ ل ゅچ یبچه هヱاست هم کیکヱخ ュدل ヱ نیشد ...ュرتش بدヱاان درسته ق 

ュبدترش کرد... یغره ا چش ゅدرست کنه ام ヱرتشヱص ゅت ュاسش رفتヱ 

ゅب ュتヘحرص گ 

 ...؟یکنیچته خヱدتヱ چرヱک م-

- ュگرفت パن داヱن ュن...صبح آدرفتヱنهیبرات ...パن داヱن ゅب 

 دستش کردヱ ュ گヘتュ یبه نヱن خشک شده تヱ ینگゅه

 ...؟یدینヱنヱ خر نیا یک-

 فکر کرد ヱ گヘت یکم

 صبح بヱد فک کنュ... ۱...اヱممュ...رヱنیاز در خヱنه زدュ ب ュیヱ ن 1-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

...بバد نヱن داヱ パاسه من ینگه داشت رヱنیخشک ب یهヱا یبدبخت رヱ تヱ نیسゅعته ا هیصبحه... ュیヱ ن ∵سゅعت -
 ..؟یゅریب یخヱاستیم

 به نヱنゅ انداخت ヱ گヘت ینگゅه

 اعバع...خشک شده؟...چقد جゅلゆ...اصا حヱاسュ نبヱد...-

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسر

 بکپュ... رュیخبゅا...بده نヱنヱ برュ بگ-

 بゅز کرد ヱ نヱنヱ داد دستュ... ششヱین

ゅلیب بゅیح  ヱدر ヱ ュن دادヱاسش دست تکヱ...ュبست 

 (ゅری)سゅم 

ゅب ...ュه کردゅنگ ュヱبرヱلبخند به دره بسته شده ر 

 خヱدュ حヤش کنュ... یتヱ خヱاستیشパヱヤ پパヱヤ جュヱヤ ظゅهر شد دلュ م یبゅمزه ヱ مヱهゅ ゅفهیدرヱ بゅز کرد ヱ بゅ اヱن ق یヱقت

ュزゅب ヱر ヱ ュچرخ یلبخند زد ュゅشنه پゅیپュد ...ュارد شدヱ ヱ ュز کردゅب ヱنه رヱدر خ ヱ 

 مطヤق... سکヱت

ヱسمヘنیب نヱنه  رヱکه صبح ュقصد کرد ヱ ュنه رفتヱبه سمت آشپزخ ヱ ュیداد ゅستヱاسه دヱ نهゅشقゅدرست ک یع ュヤچ ヱ خلュن 

* 

ヱ(نی)س 

 گذاشتヱ ュ به سمت اتゅقュ رفتュ... زیم یرヱ آرュヱ رヱ نヱن

ヱدمヱخ ヱپ یر ュرヱد ヱمヱپت ヱ ュل کردヱ یچیتختュد バس ヱسر ی ヱشمردن ت ゅب ュیکرد ゅریب هییکه دا ییهヱバزده ب ش ュヰدبヱ 
...ュبر ゆاヱبه خ 



که  یدرست لحظه ا ュヤیمヱبゅ یهヘته من بدبخت نحسه...صدا نیا ی نهیبه اصطاح آددد نیکه کا ا ییاز اヱنجゅ یヱل
 بヤند شد... شدیچشュゅ داشت گرュ م

 ...ヱفتュیکه بゅعث شد از تخت ب دュیهゅ از جゅ پر دهیجن د مثه

 لバنت کردヱ ュ بヤند شدゅ ...ュرヱیسゅم

ゅبヱیمヱヤ ن اヱبد ヱ ュک نکهیبرداشت ュکن ゅبرداشتمش.. هینگ 

 بヤヤヤヤه؟-

-ヱس ュنیسا  

ゅیدل یصدا ب ...ュنشست ュゅف سر جゅص 

ヱمゅل چشゅیمュد ュتヘگ ヱ 

 صبح بゅشه... 1 دی..اان اヱنجゅ سゅعت بゅ؟یمヱقع زنگ زد نیساュ...چرا ا-

 تنگ شد گヘتュ بزنگヱヰ ...ュیخゆ دلュ برات  یاره اره  پنجه سゅعت...ヱل-

ゅیبدبخت ب ュتヘگ 

 ...شヱバریاヱن ب یحس انسゅن دヱستゅنه  نیتヱ ا یپ یヱ پ ゅتیدلتنگ نیتヱ ا یپ یپ یا-

ゅت بヘخنده گ 

 شده مگه؟... یچ-

 خنده... ریکردュ که مثه اسゆ زد ز فیتバر ゅنヱیجر

ゅر بゅت یحرص زهر مヘکه گ ュرش کردゅنث 

 動匣 یبヱ ی...بヱی...مزاحمュ شدゅدی...منュ خヱابュ مجュیعج گهیخبゅا...برヱ بخヱاゆ د-

ゅش بヱت به گヰن م یبヱنش ヱحه قرمز رヘدادیکه ص ュه کردゅنگ 

 卞یزندگ نیف...ک به ا یکرد ヱ قطع کرد؟...ا داریمنヱ ب یکرد؟...الک قطع
 داد... یبد یتخت انداختュ که صدا یخヱدمヱ رヱ تیجュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ عصبゅن از

 ヱ چشゅمヱ بستヱ ...ュاریبه د دュیヱ چسب دュیسرュ کش ینثゅرش کردヱ ュ بゅ حرص پتヱ رヱ رヱ یمرض

 ...کشمشششیمزاحュ خヱابュ بشه م یدفバه هرک نیا

* 

ゅییدا یصدا ب .. ュهش کردゅنگ ヱ ュز کردゅب ヱمゅچش 

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 ...رヱنیب ュیبر ュیخヱایصبحه...م ∫بヤند شヱ...سゅعت -

ゅن بゅر م تیعصبゅفش ュبه ه ヱمゅنヱر که دندヱن طヱهم ヱ ュند شدヤب ュゅیاز جュداد ュداد زد 

- ヱدتヱمرده فرض کنننننننن...خ 

ゅایه یصدا بヱ نندゅیم ゅهヱن مヱا ゅل یبヱدهیژ ...ュدゅلش راه افتゅدنب ヱ ュشد ゅپ ュゅاز ج 

 ازュ نداشت... یحرکت نیانتظゅر همچ بدبخت



ゅتヱد د ゅتヱداشت د ゅفرار کرد... گهیپ ヱ قرض کرد ュه 

ゅیداد فحشش م بュترس ه داد ゅب ュنヱا ヱتیم یヘیییشد یچت شده؟...چرا زامب گ... 

 سر مゅهبن دستゅشヱ دヱرュ انداخت ヱ پرتュ کرد رヱ مبل.. آخر

 چشュ دヱختュ... ییبرد به دا یانگر مثل

 مبل جمع شد ヱ گヘت گヱشه

-ヱت؟...ن؟؟یچ..چته سヱمده تヱجن ا... 

ゅب ュتヘداد گ 

 ششششمゅاا... ی...کرュ اヱمده تヱررررینヰヰه خ-

ヱشゅت چشヘگ ヱ د کردゅگش 

 ...کرュ؟...کヱヱヱ؟...؟یییچ-

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 من نخヱابュ؟... نیکرد یکیدست به  ゅی... لバنت؟یچ یバنی دنیسゅعت خヱاب ュین نیヰヘمیم-

 کنゅرュ نشست ヱ گヘت یمنیبゅ حヘظ ا نیمゅه

 شده اخه؟.. یچ-

دلش ヱاسュ گشゅد شده بヱد  یکرد...دヱبゅره اヱمدュ بخヱابュ دل دارュیشده بヱد اヱمد ب زیصبح اヱن پسره عنتر ヱاسه من سحرخ-
 کرد...دヱبゅره خヱابュ برد که... دارュیزنگ زد ب

ゅییدست به دا ب ュتヘگ ヱ ュره کردゅاش 

 کرددد... دارュیاヱران گヱتゅن اヱمد ب نیا-

ゅب ヱقه زدنش... نیزم یپخش شدنش رヰق ヱ 

 مشت چشュ غره نثゅرش کردュ... مشت

 رفتن کنسل شد... رヱنیخヱدشヱنヱ جمع کردن ヱ گذاشتن برュ بکپヱ ュ برنゅمه ب بゅاخره

ヱاب یرヱیتخت خュره  دゅبヱاز شدت استرس که د ヱیب یکیュل دارヱ.. ュابヱبخ ュنستヱاشی ینکنه نتヱ اشیヱ ش ュヱار ュبدن ヱ د
 بゅاخره خヱابュ برد

 (�برات بدبخت رهی)مゅدرت بم
 _نیمゅه_

ヱاب نیسヱییدا دیکه رفت خュ ت مヘیگュاヱی خュک ..ュنヱدرس بخ 

ュیتصم منュ  ュبر ュش بگ هیگرفتヱید،ュیاخه د رゆن شヱمヰیکه از م ュکه نشد بر ュمدヱا 

ヱ  ستین ゅدュی شゆیازد گهید یزیکرده، چヱن من کا چ یمنヱ تゅ بゅا حمゅل یاز شヱاهد امر مشخص بヱد، شخص نجヱرکهیا
 کردュیاヱنゅ خヱدمヱ خヘه م یبدمزه  یکه داشتュ بゅ شربت البゅلヱ نهیا ゅدمهیکه  یزیتنゅヰچ

 کرده بゅشه.. تヱنهینم نیجز کゅم یکس ュیخر حمゅل نیا

 ╥﹏╥نکنュ  نکゅرヱیکه پشتشュ ا شهینم لیدل کنュینم تشیヱاا تヱرヱش اذ حقشه



ュرفت ヱیاز ت ヰج ヱ ュبرداشت ヱمゅتヱش کヘش بنヱیکمد تنپュد ...ュヱحم ヱت 

ヱمゅهヱم ヱヤج ヱ ュاکردヱا نهیا یヱیュدゅق دنیاز د سヱذ ュゅهヱیمュد ToT ریبヱندتر م شヤداشت ب ュشدیازکمرم.. 

 • (-•! اヱن حゅل نه ؟یانقد منحرف دヱنهیگرفتュ امرヱز تヱ حمュヱ حゅل کنュ، )ننت م ュیتصم

ュش رفتヱیگヱم ゅمد همゅاهنگ ح ヱ ュردヱیاヱنヱ ヤان یپヱ بدن ヱمپゅش،ュپر کرد ヱ انヱ ュقر رفت ゅب ュیکردヤیュل مゅت یخ ュشکردヱ 

ヱヱヱفج ی ュدヱگرفته ب ヱج ،ヱشゅヘیپریم ح،یکュیم دュکه  زد ゅヘک ヱیتヱヰ یقد پر هیュد.. 

 تヱ در حمヱ ュヱ گヘت: دیاヱمد کヱب یمثل خره ヱحش یヱحش ییدا نیا

 شゅاااتゅااゆ نیشゅاااااتゆゅ مゅه-

ヱ رفت 

 شششششیییییاااا

ゅضیغ ب ュتヘگ ュداد زد 

 +خゅاااا

ヱشمヱتنپ ...ヱردمヱدرا 

ゅسヱمゅقع ندار نヱیبق نیتヱکه؟!  ش ュبگT_T 

 رヱنیبمヱهゅمヱ چヱヤندヱ ュ اヱمدュ  گهید یحヱله  هیヱ خرュ حヱلمヱ تنュ کردヱ ュ بゅ  خヱش

 قهیدق 00:11نگゅه به سゅعت انداختュ، اヱه شت  هی

 انقد مヱندュ اヱن تヱ؟!!  چرا

ュیم داشتュیازگشنگ مرد، ヱت ュل که د یرفتゅیهュییدا د ヱست، سゅه هヱجز ヱت ヱزان ゅیبュنی سین نバز کپ یヱدهیهن ⊙︿⊙ 
 ヱضュバ گヘت: دنیکه سرشヱ اヱرد بゅا ヱ پヱکرنگュゅ کرد، بد بゅد ییدا یکヱسن پرت کردュ تヱکヤه  هی

 بゅشヰه، مヱهゅتヱ خشک کن زヱد! تیعゅف-

 بゅز گヘتュ شیتکヱن دادヱ ュ بゅن یسر

 خゅااا ゅیثゅن ،ی+اヱا سامت بゅش

که بゅز  مبل یرヱ نュیヱ اヱمدュ بش ختュیاゆ پرتغゅل ر ヱانیل هیرفتュ تヱ اشپزخヱنه ヱ  عیکヱسن ヱ پرت کنه بュヰ که سر اヱمد
 دراヱمد: ییداد دا

 گمشヱ برヱ لبゅس بپヱشششش یرینگ گریجز ج یا-

ヱمゅسه  چشゅک ヱیت  ュتヘگ ヱ ュندヱچرخ ュسر 

ゅبجヱریگ ی+ت  ヱبر ヱشゅفت کن یچ هیدادن به من پヱیدرست کن ک،ュ ヱراحتتتدهیکه کپ نیس 

 د که خندمヱن گرفته بュ ヱینگゅه بヰش کرد هیشد اヱمد تヱحゅل ヱ پخش شد رヱمبل...جヘتمヱن  داریب دهیژヱل نیمヱقع سヱ همヱن

 گヘت بゅ خنده ゅنゅیدا

 تزایانتخゆゅ کنه! سر راه پ خヱادیلبゅسュ م ュیکمکش کن نゅیجشن ヱ ا یヱاسه کゅرا ゅدیحرص شکمتヱ نزن، مゅヰ داره م-
 ュیبخヱر ゅرهیب رهیگیم

ゅسر ب ベヱیذ ュده شゅام ゅت ベゅات ヱت ュمدヱا ヱبد ヱبد ヱ ュن دادヱتک 



ヱمゅهヱش مヱگヱخ ヱ ュیخشک کرد  ،ュفتゅارک ل هیبヱヤش یمشک یشヱیپュد  ゅقه ا نیاست هیبヤیح ヘش  دیسヱق هیکه ر ゆヤ
 گرفتュ دستゅممュ اک بزنュ مュیقرمز بヱد.تصم یزبヱن گنده  هیداشت ヱ ヱسط قبヤه  یمشک

ヱمゅپ اک ュرفت ヱبد ヱبد ヱ ュش که ب ،ییدا شیگرفتヱヤج ュرهیپخش شدゅف کرد پر چヱگرفت دیخ ュخند ゆعق 

 ToTاک بزن!  ゅبراュی+نترس بゅبゅ ب

 نکته رヱ( نی)گرفتیداد تゅپیاک بヰش ت یبه جゅ یخヱدش ذベヱ کرد که انگゅر نیهمچ

ゅسف ت یبرا یヱ سر رヱنیاヱمد ب ゆیس هیاشپزخヱنه بゅ  یازتヱ نیبゅز بヱد، سヱ شゅمヱنیهردヱتゅمヱن نヱ اکゅمヱ گرفت اヱمد
ヱرفت ر ヱ ن دادヱمبل یتک 

 مゅت.. هیزده بヱد مشک یرヱ براュ مشک نهیزم کییدا

 ..دュیداد که نヰヘم یطرح هی دیکه براベ بヱدヱ انگشت شصت ヱ سبゅبه هュ بゅ سヘ دیحヤقمヱ رヱش رز قرمز کش انگشت

 بヱ ュヰ گヘت دیدستゅشヱ کヱب شیヱ بゅ ن دیپر نیکه نشستュ تゅ خشک بشه زنگ ヱ زدن ヱ سヱ نیهم

 اخ جヱヱヱヱن زنداداشュ اヱمده -

 درヱ ヱا کنه که گヘتュ رفتیم داشت

 ゅبゅی+بュش یجذبه  کゅهر داشته بヱاهرشヱخ 

 ヱ گヘت: سゅدیصゅف ヱا ヱヰی

-ュاه ュاااا اره، اهヱا 

 شد ヱ رفت تゅ درヱ بゅز کنه صゅف

ゅن داد یسر ییدا بヱیتکュ ند شدヤب ヱیュ بر ゅیتュ ヱヤدر....  یج 

ゅヰم ヤع ヱ ュسا ヱ ヱمد تヱا کیا ヱیゅن 

 ュکه بゅ خنده گヘت کردنیفرار کردヱ ュ رفتュ پشت مبل...داشتن بゅ تバجゆ نگュゅ م عیمنュ بغل کنه که سر چゅرهیب اヱمد

 منヱ بゅبゅ، دستゅمヱ تゅزه اک زدュ نی+نخヱر

ゅヰت مヘگ 

 نیمゅه یا ヱヱنهیヱاقゅバ د-

 هュ ادامه داد ییدا

 بکشه ازدستش خヱادیم یچ چゅرشیاخاقش اヱن شヱهر ب نی+نگرانュ بゅ ا

 گゅردگرفتヱヰ  ュی

 � ییمゅه نیبه ا یخヱب نیمنヱ بزاره رヱسرش بچرخヱنه دختر به ا دیبゅ ゅدュیヱاا از سرشュ ز یچی+ه
 از دست مゅヰ گرفت تزاهゅرヱیپ ییヱ دا دنیخند همشヱن

 ToTزده بヱد  رヱنیاز جバبه ب کهییتヱش، اヱن سس هゅ یاヱن ابゅバد، اヱن محتヱ ،یکゅرتヱن یاヱن جバبه هゅ دنیبゅد

ヱبه دا بد ュت ییرفتヘگ ヱ ا سرشゅبرد ب ヱبه رバن جゅچ کنヱچ نヱکه ن ュه کنヤحم 

 عع تヱ که نゅخヱنゅت اک داشت، صبرکن خشک شه-

 



 یزندگ نیافــــゅ.... تヱ یا

 

ゅم بヱヤد نتیمظ ヱ خر شرک ュゅعمق چشمヱاز ت ュس کردゅکه احس ュش کردゅن پدینگヱی... چヱن  تزامヱهمم ヱ ュداد  دست
 نیزم یرュ ヱینشست

 یچیکردュ مゅヰ رヱ که بュヰ  یاشゅره حゅل مゅی... بゅ اشدュیکرد که داشتュ خヘه م ریگュヱヤ گ یتヱヰ ヱیکه  ュیخヱردن بヱد مشغヱل
 ュبرا ヱبد ヱبد ،ュنمرد ゅت ュکن ベゅانیل هیبده حنヱ :ュتヘگ ヱ شヰب ュکرد ヱردن رヱد خバرد، بヱا ゆا 

 ⊙︿⊙ ینヱشゅبه بد یمردیم ی+دستت درد نکنه هヱ ゅل
ゅت بヘگ ュヰخنده ب 

 یمردیتヱ م دادュیخゆヱ اگه نヱشゅبه م-

 قゅنع شدゆ ...ュیعج

 ╥_╥ کردュینگゅه م تزایپ ریخヱردュ، داشتュ بゅ حسرت به اヱن ヱرベ ز تزامヱیپ هیبق

 ` (∀′ ュیگヘت خبر نداشت ی)شバرュ م

ゅشد یعشق ュヱد تمヱچه ز ゅنیمن شم 

  نیزヱدمنヱ تنゅヰ گذاشت چه

 ュیربع هュ نبヱد بゅهュ اشنゅشد هی هنヱز

 کردュیداشتュ بヰتヱن عゅدت م نیخر یヤیخ

ュل داشتゅن خヱرتゅبغض به ک ゅه م شیپ یبゅنگ ュヱیرュیکه د کردュی دヱヰ ت ゅت ヱن... کهیدヱرتゅک ヱد تゅافت 

ヱا که د سرمゅب ュردヱیاュم ییدا د ュゅکنهیداره نگ 

 تزابヱدنیپ کهی..خヱبه بچゅヰت نبヱدن ヱ چゅرتゅ تیرینم ゅیب-

 خヱ کردュی+من داشتュ بヰشヱن عゅدت م

دمュ بゅ مバ نیب یجゅ نداشュ، سヱراخゅ گهید نبゅریا ینگゅه کردヱ  ュل یبرداشتュ بゅز به کゅرتヱن خゅل تزارヱیپ یهゅ کهیت بバد
 ...نیزم یدュ رヱنヱشゅبه پر کردヱ ュ پخش ش

 ヱر افتゅدن هیخヱردن ヱ هرکدュヱ  تزاشヱنヱیپ هیبق

ヱد تヱن بヱدمヱل خゅیحュ نیکه ا ゅヰهر ند یمヱت دیمثل بز پر دهیشヘگ ヱ اゅب 

 ュ 匏ینیبب نیゅیب ژヱرنゅل لبゅس عرヱس اヱردュ یبچه هゅ کヤ یヱا-
 ییییسه چゅヰرتゅ کتゆゅ در اヱرد به چه قطヱر ヘشیک یرفت از تヱ عیسر

شنگ ق یکیاز  یکیلبゅسゅ  ییخدا ی..ヱلشدنیسゅعت هヘت غرゆヱ بヱد، مگه تمュヱ م ュیヱ تゅ پゅش ــــــــــــــــュینشست خاصه
 تر بヱدن 

ゅخ هی آه ゅヰتن م ヱت ゅصヱد، مخصヱشگل بヱخ ゅバاقヱ ヱ گرفت ヱنヱهمم ュس چشゅیلبヤن م یヱنش ヱدشヱدادیخ 

ゆلゅیا جゅقت نجヱ دヱد یب ュی مشیدیهヱヰیی ゅعث شد ج یانگشتゅش که بヱن رفت رヱیبکش غیهممュ ベヱاز ذ 

 ュیکشیم غیヱاسه لبゅس عرヱس دヱستمヱن ج ュیتヱنیم نیاュ خヱدتヱن ヱヱنهید



ゅن بره خヱنه فردا امتح دیگヘت که بュ ゅیاسرار کرد یヱ مゅヰ هュ بヤند شد تゅ بره، هرچ ュیکヘش ヱ لبゅس ヱ انتخゆゅ کرد گهید
 نخヱنده یچیداره ヱ ه

 ...(مュゅنゅیقبヱل)مゅچ ヱ بヱسه ヱ ا ゅرتیخヱدュ اヱل بغヤش کردュ که خندش گرفت، بバد از مراسュ ز نبゅریکردヱ ا یخداحゅفظ
 تュ ...ヱیاヱمد

ュتヘگ 

 +شュゅ بゅ من 

ュت مشت رفتヤامヱ نهヱاشپزخ ヱیت ュزد 

 دشیاحتمゅا کنヘرانس داشتヱ ュنم کشنبهیرفتュ جزヱه هゅمヱ دヱره کردュ چヱن  کمュی ュ،یخヱرد دュیهゅ رュ صدا زدュ اヱمد بچه
 ヱنュ چヱن شرکت بヱدュ..فردا بخ

ゅبخ هی ب ゆریش ヱد از دشバب ュمدヱاک کپ ییاヱمس ヱیュد..... 

ゅش یصدا بヱینحس گュ داریب ュشد 

ゅن نヱر مゅتحت یشدن ヱ رفتن به سر کゅرヱ اختراع کرد...ا داریبゅر صبح زヱد ب نیکه اヱل یتヱ رヱح اヱن عنترت کس یا
 گヱرت... یتヱ شュیکرュ ابر

انداختュ، مثل جنゅزه افتゅده بヱد سر جゅش ヱ  یینگゅه به دا هیبヤند شدュ تゅ برュ اتベゅ فکر... کردュیکه غر غر م نجヱریهم
 ヱヰیتヱالت رد شュ که  زیاヱمدュ که از کنゅر م ،ییسمت دشヱ رفتュیبヱد، داشتュ م دهیانگゅر کا تخت ヱ بغل زده بヱد خヱاب

 زدュیه داد مدستمヱ جヱヤ دهنュ نگヰداشتヱ ュ خヘ ییبکشュ که از ترس دا غیخヱف کردュ خヱاستュ ج

 ...شدیازترس بچش قچ م دیدیزن زائヱ منヱ م یバنی

ن نگュ براتヱ شتریب گهیدヱرشヱヱヱヱヱヱن، د ゅهیس یحゅله  هیヱ  سیداغヱヱヱヱヱن، مヱهュゅ افشヱヱヱヱヱヱن،چشゅ قدتヱپ تن ゅفュیق
 ...یヱعض هیخاصه 

ヱبد ヱدستش ュرفت ヱییبد ...ュاه ュاه ヱ ュرヱبش ヱرتمヱص ヱ دست ゅت 

ゅسヱمゅریانقد ب نゅنیک ヱییاز دشュ !!!ن؟ヱبرات ュبگ 

ュمدヱنیب اヱر  ヱهی ..ュندヱم ヱن تヱه چقد اヰヰاه ،ュعت انداختゅه به سゅنگ 

خدا من خヱاゆ دارュ  یا ،یヱ منヱر کنュ آخヰヰه، عنتر برق نیرヱح ヱ رヱان کゅم نیا دیچندبゅر بゅ یرヱز دヱنュینم من
ヱヱヱヱヱخ 

 ...بヱدュیヱ رぺس هشت شرکت م شدュیامゅده م ュیتゅ ن دیبヱد ヱ من بゅ قهیدق 01:∵ سゅعت

 تヱالت ヱ اヱن جنگل امゅزヱنヱ سرヱسゅمヱن دادュ... زیرفتュ سمت م نیپヱゅرچ نیپヱゅرچ

ュکر  ュبرداشت ヱدر برنزمヱیپュر کヱج ュرتヱبه ص ュیخ یزدヤی  ،ュشゅنب ュچش ヱزک کش هیتゅن ュیخط چشュد ゅヰدر ن ヱهی تی 
 مゅتュ زدュ.. یرژقヱヰه ا

ヱبد  ヱ سر کمد ュرفت ヱکت هیبد ヱنتゅیشکات یم  ゅد مشک نیج هیبヱک ین ヱ ュکرد ュسر ュمバمغن ،ュگ فیبرداشت ヱشヱی  ヱ
 برداشتュ رفتュ تヱ آشپزخヱنه...

 راه بخヱرヱ ュ یلقمه درست کردュ که تヱ هی یجنگ ュیمヱنده بヱد تゅ ن قهیبه سゅعت کردュ، هه هه دمュ گرュ پنج دق ینگゅه هی
 ...دュیسر کش رュیش ヱانیل هی

ュا رفتゅش یاز بヘکゅئ یجヱبگ چیس ヱیュپ یکه هرچ ر ュنت به ا داشیگشتバاه ل،ュنس..  نینکردゅهیش ゅب ゅل ض دیجゅدح
ゅاز پ...ゅرمヱنییبخ ゅشヘشنه  یکゅنت3پゅیشکات یسュ ن بند مヱشヱیکه رヱردヱپ هی خゅنیپヱ ش کردیدرست مヱپ ヱیュمثل د ヱ یچ 

ゅپ ュنییرفت 



 کنュ هیکرا نیمゅش هیرفتュ سر کヱچه تゅ  یمثل چ دヱبゅره

سرش  ریاز دュ همه رヱ منヱر کردュ،خ نیکゅم یبه شرکت امヱات ヱ زنده ヱ زن ヱ بچه  دنیشدュ تゅ رس نیسヱار مゅش یヱقت
ゅز بヱژه  رفتیم دیامرヱار یسر پرヱر م د،یمرヱヱヱاستیبه زヱجزئ خ ゅببره ت ュتیمنゅ ヱبن ヱیュس.. 

رヱ حسゆゅ کردヱ ュ از  هیکرا ュ،یخヱرده بヱد کیشرکت به تراف یسر کヱچه  قゅیسゅعت هشت شده بヱد ヱ مゅ دق یلバنت اه
 بردیم یرانیا ヱزپヤنگیبه عنヱان  دیدیمنヱ م ستیز طیحゅヘظت از مح یمゅنヱرا نیاگه از ا دمゅاااییدヱیشدュ...م ゅدهیپ نیゅشم

 ...دュییدヱیم عیکنند انقد سر یتゅ ازュ نگヰدار

 ∫1:∫سゅعت ヱ نگゅه کردュ که اه از نゅヰدュ بヤند شد  ،یدر ヱرヱد یجヱヤ دュیرس یدュ شرکت ヱ بゅ بدبخت دュیرس خاصه
که  ن⌒ یکゅم کنهیکه به من مثا داره فکر م یاان تنゅヰ کس ュ،یهュ شゅنس ندار دنیشゅنس که از جヘت د نیگ**ه تヱا قه،یدق

 ...یخュヘ کنه، خره ヱحش خヱادیشヱرمیخュヘ کنه...ب یچجヱر

برュ سمت اتゅقュ تゅ  یヱاشکیヱ  نیپヱゅرچ نیچرا، درヱ ヱا کردヱ ュ اヱمدュ پヱゅرچ گュیدارュ چرت م قهیدق 01:∫به سرュ  خゅک
د ヱ سゅرا بヤند ش یگزاشتヱ ュل ュینیب یسکヱت دستمヱ رヱ یساュ ارュヱ کردヱ ュ به نشヱنه  هی(ی... به سゅرا )منشنهیمنヱ نب

 گヘتュ: رュヱا یبゅ تバجヱ ゆل سゅدュیصゅف ヱا ヱゅرد،یادا اصヱل در م یه

 هیچ یاداهゅ برا نیگرفته..ا تیبゅز ی+ヱا سゅرا سر صبح

 بゅحرص گヘتュ: کュی نبゅرینگヘت ヱ ا چیه بゅز

 ..رュیبه بゅد صبゅ م ゅدیم یسヤطゅن ヱنیکゅم نیبزا برュ اان ا یگیم ی+بゅبゅ چ

 غیاهュ اهュ کرد که ج یکیاز بغل گヱشュ بگュ یزیچ ュゅیヱ به پشت سرュ اشゅره کرد، تゅ ب زدیرسمゅ داشت بゅل بゅل م گهید
 یقت...تゅزه اヱن به کنゅر ヱدیگヘتمュ شن یپشتュ بヱد هرچ یヱحش نیکゅم نیا نهیبゅا...چشمتヱن رヱز بد نب دュیヱ پر دュیکش
 ...رهنشیپ ヱرヱ صヱرت دیپゅچ خヱردیکه داشت م یتمュゅ قヱヰه ا دュیپر

که از  اتゅقュ یکردヱ ュاヱمدュ برュ تヱ یبゅ یبゅ هیبゅز کردヱ ュ  مشヱین کنه،یشتکュ م زنهیسرخ شده بヱد اان م ゅفشیاヱه ق اヱه
 که بゅ حرص گヘت: خヱندュیخヱدュ فゅتحه م یداشتュ تヱ دلュ برا د،یپشت مچ دستمヱ کش

 هی نی..لطف کننیکرد یبه من، اانュ قヱヰمヱ رュヱ خゅل نیاュ که کرد یادب یب نیداشت ریکه تゅخ قهیده دق ゅنتتتتی+خゅنュ د
 !!!!ュیحرف بزن هیقض نیتゅراجゆ ا نیدست لبゅس براュ امゅده کن هیヱ  نیゅریقヱヰه ب

 

ゅحرص ب ュゅیتم  ュتヘابش گヱج ヱت ヱ ュر بزارゅکن ヱ ュدت گندゅع ュنستヱکه داشت نت 

 +خゅااا

 گرفت شیتヱپ براュ رفت ヱ بバدュ راه اتゅقشヱ پ یچشュ غره  هی که

 خゅن اヱمد ヱ بュヰ تذکر داد یکه عقده ا دュیخندیشد بゅ انヘجゅر من، داشتュ م یکی رفتنش

 شششسشششیییییاااااااا

ュرفت  ....ュده کنゅام ヱشヱヰق ゅت 

 ゅقش در زدュ که اجゅزه داد داخل شュپشت در ات

ヱ گヘت  جヱヤش یتヱ نقشه  دیبゅ بستن در سرشヱ بヤند کردヱ دヱبゅر چپ بردュ،ینم فیانگゅر تشر دادیحゅا اگه اجゅزه نم شیا
ヱر ュبزار ヱ نヱا ز،یم یفنج ヱ ュرفت ゅمヱنゅمثل خ ュد نیمن،ュکرد ヱرゅیکュد :ュتヘتنشه که گ ゅسゅن لبヱز همヱهن 

 ヰヰヰهیاصا انگゅر رنگت قヱヰه ا ゅد،یبヰت م یヤی! هرچند خیکردهنヱز عヱض ن نゅرヱی+عع چرا ا

 رュیمن از رヱ نم دیヱ سقف نگゅه کردن...د ヱاریسرشヱ اヱرد بゅا که بافゅصヤه سرمヱ کج کردヱ ュ شرヱع کردュ در ヱ د ヱヰی
 گヘت: ضیغ کュیヱبゅ  سゅدیبヤند شد ヱا



 مゅهـــــــے خゅنュヱ؟؟؟ یگヘت یزیچ-

 یگヘت مゅه نیبゅز ا یرینگ گریجز ج یا

 شدュ سمتش ヱ گヘتュ: زیت

 عمتヰヰه عمتتت ی،مゅهیبゅز پررヱ شد دュی+دヱبゅر تヱرヱت خند

ヱمゅب پヱیکュب د ュبر ュمدヱا ヱنیヱکش ر ヱپ ن دیکه از پشت دستمヤت ヱیュدゅفتゅ  شヤبغ ヱلی ⊙︿⊙تヱ  شنهゅک یپ ヱرفت ر ュشヘ
 کردیヱ اخ ヱ ヱاخ م دیپریم یمنヱ ヱل کرد ヱ پゅشヱ اヱرد بゅا ه ヱヰیپゅش که 

ュیگرفته خ خندヤی ュنترک ゅت ュداشتヰنگ ヱدمヱخ 

 انگشت اشゅرشヱ گرفت سمتヱ ュ گヘت: سゅد،یکه گذشت سرヱ شکヤشヱ درست کرد ヱ صゅف ヱا کュی

ز ا نュیراجبش حرف نزنュ، ا  چヱقتیه دュیم حیکه ترج شبتیکنه، اヱن از پر ریخدا امرヱزヱ بゅ تヱ بخ ،یاز چゅヰرم نュیا-
 بゅشه طヤبت... نیا یامرヱزت،ヱل

ヱ ره به کمد مشکゅد اشバشه  هیبヱادامه داد: یگ ヱ کرد ベゅات 

-ヱاز ت ヱا برバب هیکمد  یف ュس براゅریدست لبゅ ا ゅیکه زد یگند نیت ュض کنヱع ヱ ヱ 

خヱدュ  یگند زدュ، اصا به رヱ یبヱدュ حسゅب دهیکرده بヱدن فヰم فیکه بچه هゅ تバر ییزایヱ چ زدیکه حرف م یطرز از
 ...فقط پヱکر نگゅش کردュ که گヘت:ヱゅردュین

 هゅن چته؟؟-

ヱر اヱن یببر یمنヱ بکش یخヱایسرت م ریبゅبゅ خ گهیبپヱش د ریبگ یچیبرゅ  ヱی! خヱ ب؟یخدا مگه فヤج شد+شکر 
 ... یییستیتヱکه ادュ ن ヘتュیحداقل استراحت کنュ اヱنجゅ ن کュیبخヱابュ برュ  یصبح که نزاشت راززز،یش

 که اヱمد تヱ حرفヱ ュ گヘت: زدュیداشتュ حرف م هنヱز

 ..برヱヱヱヱیاヱل صبح یبرヱ مخمヱ خヱرد ゅیب یگیبゅشه بゅشه اصا تヱ درست م-

  ی...اヱمدュ تヱدیند نیکرد ヱ ا یاヱمدュ که خدا آبرヱ دار زیقر ر هیکردュ، منュ از خدا خヱاسته  ヱヱنشیمュヱヤバ بヱد د چゅرهیب

ヱر ゅدرج ュگرفت ヱ ュقゅاب زیم یاتヱیخュد 

 (نی)کゅم

ヱاقゅバ خدا امرヱز ヱ  یدختر عجヱبس، ヱل نیکه ا ی...ヱارヱنیمدت نگه داشته بヱدュ دادュ ب نヰمهیکه رفت خندمヱ که ا نیمゅه
 بگذرヱنه ریبه خ نیبゅ مゅه

 که مュヱヤバ کرد ヱحشتنゅک بد مسته... شبشیپر رュیمینم گهید چヱقتیه رュیمن نم نیاگه از دست ا امرヱز

ست کنュ  ュکی نیخヱاستュ بゅ مゅه دュ،یپヱش یشکات هیヱ  یمشک رهنیپ هیبゅ  یشヱヤار کتヱن دヱد هیکمدュ  یشدヱ ュ از تヱ بヤند
...ュسر به سرش بزار ゅت 

ュزیسر م رفت ヱر ュداشت ヱر ینقشه  یゅر یمجتمع تجヘت ヱار یحیヱر م دیمرゅیک،ュز م کردヱیامرュاستヱبرا خ ュزدب یبرゅدی 
 کنュ بخندュ تشیاヱنجゅ اذ کュیببرュ تゅ  نュیازش... خヱاستュ مゅه

 رهیقرمز شدشヱ گゅز بگبره صヱرت  خヱادیادュ دلش م شه،یانقد بゅ مزه م خヱرهیحرص م یبخدا ヱقت ヱاا

 رهیسرヱ کヤه تヱرヱ گゅز بگ ゅدیب ュیکیخجゅلت بکش خرس گنده، خヱبه -

 کヰヰه اصا به تヱچه ی+ع بゅز تヱ اヱمد

 تヱ بمن چه هست هیآه من ヱجدان تヱهستュ، همه چ-



ュنع شدゅه قヤب ゅاه+ 

 خヱبه حゅاュ کمتر چرت بگヱ کゅرتヱ برس-

ヱعض سرمヱ از خل ゅت ュن دادヱیدرب یتک،ュゅ هゅل مゅدر من اثر کرد ^.^ نیکم 

 سゅعت بバد( 0)

ゅس یخستگ بヱق ヱ یکش  ヱ ュداد ュهیبه بدن ...ュعت انداختゅه به سゅنگ 

خヱابه  نکهیبゅ فکر ا یヱل ゅدیزنگ بزنュ ب نیبヱد،تゅ اヱنجゅ خヱدش دヱ سゅعت بヱد... خヱاستュ به مゅه 01:31سゅعت  اヱه
 (＾ｖ＾ندارュ کرمュ) 匆کنュ  تشیاذ کュیگرفتュ  ュیتصم

 یچヱن رفت برگشت مゅ حداقل پنج سゅعت ヤهیامرヱز تバط گهیاطاع دادュ که شرکت د یمنش زیشدヱ ュ رفتュ سمت م بヤند
بヱد، بゅ فکر  دهیخヱاب یدرヱ ヱاکردュ... اخ یرفتヱ ュ بدヱن در زدن ارュヱ ا نیبバد به طرف اتベゅ مゅه د،یکشیطヱل م

دヱن کرد گヤ ریکه پュゅ گ زشیسمت م رفتュیم ュداشترفتュ تヱ  ヱاشی ヱاشیاヱمدュ رヱ لبュゅ،  یطゅنیلبخند ش هی ュیطゅنیش
چه نゅز  ینشد، دヱبゅره رفتュ سمتش غرベ خヱاゆ بヱد، اخ داریب یخヱرد ヱل یتکヱن هینگゅش کردュ که  ی.. بゅ بدبختشیدرخت

 ゆاヱخ ヱمه تヱار ヱToT هゅن مヱعت پ نیاصا به اゅسヱستین هیشب شید 

ュرفت ヱت ュشد ュش کش یخバاز مقن ヱشヱر مゅت ゅچن ت ヱ رتشヱنیب دنیصヱر 

ヤد هی بゅز  تکヱن بヱد هیخゆヱ بゅزュ فقط  ی..ヱلنیینشستュ پゅ یتکヱن خヱرد که ج∠

 هیخندュ گرفت بゅزュ ادامه دادュ که  کرد،یدمゅغش، تヱعゅلュ خヱاゆ داشت غر غر م ریرヱ بردュ ز کهیشدヱ ュ اヱن ت بヤند
 از جゅش بヤند شدヱ گヘت: ヱヰیヱ تゅ سه شمردュ که  سゅدュیبゅز بست...مヱهゅشヱ ヱل کردヱ ュ صゅف ヱا یچشمشヱ ヱا کرد ヱل

 تヱヱヱヱヱ،هヱヱヱف من از دست تヱ چرا اصا ارامش ندارュ هゅن؟!!!-

ヱ م هی عیسر ヱیدفتر بزرگ رヱط گ زشヤر، غゅدکヱخ ،ュد داشت پرت م یخطکش هرچ ر،یپرت کرد سمتヱقه ...قکردیبヰ
 ュیتسヤ یدستゅمヱ به نشヱنه  یبゅ برخヱرد اヱن گヤدヱن مرگュ حتم نکهی..بゅ فکر ارهیگヤدヱنヱ بگ نبゅریزدュ که بゅ عث شد ا یا

:ュتヘگ ヱ اゅب ュردヱا 

 ュیحرکت کن نییپゅ ゅی+بゅشه بゅشه امゅده شヱ ب

 .... ゅدیتゅ ب نگیپゅرک یتヱ نیی...اصا شゅرژ شده بヱدュ، رفتュ پゅرヱنیحرف زدن بヰش ندادヱ ュ اヱمدュ ب فرصت

 (��نی)مゅه 

دکمه  یتヱ  دュیتヱ اسゅنسヱر ヱ بゅ کヤه کヱب دュی.چپゅاااااادیخدا من خヱابュ م یتゅ سمت اسゅنسヱر.ا بردュیکشヱن خヱدمヱ م کشヱن
منュ  ュیدیاسゅنسヱر گヘت که رس یبد اヱن خゅنヱمه تヱ ی قهیヱ همヱنجュゅ سرمヱ نگヰداشتヱ ュ چشゅمヱ بستュ.چند دق نگیپゅرک ی

ュا کردヱ ヱمゅر.�چشヱنجヱهم ヱدمヱیدیکشمی خュ زمヱم نیر ュداشت ヱیュش رفتゅیکه د نیسمت مュم دゅنیک  ゅهیب  ヱ لبخند
ゅس یدست ヱل شده رヘنشیق ゅچش ヱم رهیخ ی ュゅدی.کنهیشده داره نگゅ  ヱت.ュدゅاش افتゅر بゅیتصم هیکュ یآن ヱییدュس د ゅب ヱ متش
از  نکهی.بバد اچゅرهی.تヱ افق بヱد بゅفشیق دنیدبゅدی.اصا خヱابュ پرنیچشュ غره نشستュ تヱ مゅش هیتヱ مخش ヱ بバد  دュیکヱب ュヘیک

 ت:گヘ کردیヱ رヱشن م نیヱ مゅش دادیکه سرشヱبه نشヱنه تほسف تکヱن م نヱهمヱنجヱریゅشتヱ اヱن حゅلت خゅرج شد اヱمد تヱ م

ヱن .از ایکن دایپ یتヱنیدヱست پسرュ نم هی یچیヱضバت شヱهر که ه نی.تヱ بゅ اگュیخヱدت م یجゅن دارュ برا یمゅه نی_بب
 匕جذابュ ュیهمヱنجヱر.البته من شهیزنュ نم یヱ کس زهیریمن مヱهュゅ م یبゅ اヱن چمدヱنت تヱ کヤه  یکヱبیم یبدتر ه
 ابرヱهゅشヱ بゅا انداخت ヱ رヱشヱ برگヱند رヱبه جヱヤ بバد

شتュ برگ شュیارュヱ نم دュی؟دیریگیم یزده تヱ چرا جد یزر هی.اヱن ستین یزیارュヱ بゅش چ نیصبرکردュ گヘتュ مゅه قهیدヱد
پゅ برگشته  ریز ヘتゅدیتヱ سرش.چشゅش داشت م دュیدادヱ ュ دヱتゅ پشت سر هュ بゅز کヱب نیヱ چ ュینیسمتش ヱ ب

 ヱ گヘت: کردمی نگ厰ュゅینجヱریبヱدا



 ؟یامرヱز قصد جヱن منヱ کرد ؟؟چرایچته خヱب نی_مゅه

 .دیدیمنヱ م گشتیبرم هیبه ثゅن هیثゅن یヱل ュیریتゅ نم ゅبヱنیبرگشت رヱ به خ بバد

ュغ منゅضیب :ュداد ヱابشヱج 

ゅر دی+حقته اصا انقد بヱبم یبخ ゅهیریتゅهر م ی.مヱچه که من ش ヱیعمته عمتـــــ.به تュی کنゅ .نه 

 ادامه دادヤ :ュکسیر بバد

 .یچュヤ بشک نکهیچه برسه ا یستین یدختر چیقゅبل تحمل ه شュینجヱریکمتر نヱشゅبه ヱاسه خヱدت ヱا کن بヱゅ.تヱ هم ゅی+ثゅن

 گヘت: ヱゅردヱیکュ ن یヱل

 تゅ .ヱیمن قゅبل تحمل ترュ  دュیجゅاااان.نشヱنت م یمゅه گهی_بゅشه د

 گゅز فشゅر داد. یحرفشュ پゅشヱ رヱ نیا بバد

ست⌒ر.کュ ممردیم یاヱنュ داشت از قرمز مردュیخヱدュ م یداشتュ از خنده تヱ من  یسヱت بزن.البته همه  یゅری.هه حقته م⌒
 .کردیدلュ گヘتヱ ュگرنه همヱنجゅ منヱ سヱت درست م یتヱ نゅرヱیا

بゅ .گشنュ شده بヱد.خヱ دュ نゅヰر بヱد.ュیشدیاز شヰر خゅرج م ュیداشت بゅیتقر گهیヱ د ュیحرکت کرده بヱد شدیم یسゅعت کی حدヱد
 تمیمظヱヤ ب卞.ゅگشنمه یــــヤینه در هر حゅلت من خ دュید یصداش کنュ بزنه شتکュ کنه.ヱل دュیترسیکه زدュ م یگند نیا

 سمتュ: گشتکرد ヱ بゅ لبخند بر یپヱف هینگゅش کردュ که  قهیدヱسه د

 ..به من یمثل خره شرک ذヱل زد ینجヱریکه ا یخヱایم یچ شدهی_چ

 .پس به شکمュ اشゅره کردヱ ュ مظュヱヤ تر از قبل گヘتュ:تهیخゆ فバا شکمュ تヱ اヱل ی.ヱلستیادュ بشヱ ن نیا رینخ

 卞کنهیم هی+گر
ヱت: ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ؟ییچرا عمヱ ی_اヱخ

 دست بکشه رヱ شکمュ که زدュ پشت دستشヱ گヘتュ: اヱمد

 گهیاه نکن د نیبب یバنینه  شتهیپ زهیچ یバنی+چخه.

 حیگرفته بヱد فج خندش

ゅت: طنتیش بヘگ 

 ヱی_ک

 گهی+منヱ د

 .دنیکه بدتر شرヱع کرد به خند ュیشヱنیرヱ پ دュیدヱنه کヱب هیزدュ. یچه گند دュی.تゅزه فヰمنیاز خنده پヰن شد تヱ مゅش ヱヰی

 رهیヱ ュ خ.ال شدرهیبگ یحرف نزنュ که ازュ سヱت نیبゅ ا گهید یヱل رュیبم یدادュ خヘه شヱ ュ از گشنگ حیمنحرفه.ترج یヤیخ
 ..پنجره. رヱنیشدュ به ب

 (飭نی)کゅم
ゅ که داده بヱد نبヱد.ت یتヱ دختر.اصا حヱاسش به سヱت یبゅحゅل یヤیخ یاخرشه.ヱا گهید نیاز خنده.ا مردュیخدا داشتュ م یヱا
 飭.شیشヱنیهュ زد رヱپ دیفヰم



 ュیسیکه ヱا تュگشیرستヱران خゆヱ م هیکنュ.دنبゅل  تشیاذ خヱاستュیکه گشنشه.م دュی.فヰمکنهیشکュ بゅ ادュ چه کゅرهゅ که نم نیبب
 رهی.ارتヱرヱز گردن نگکردیヱ نگゅه م رヱنیب نجヱریهم نی.مゅهュیشدیاز شヰر خゅرج م ュیداشت گهیچヱن د ュیتゅ نゅヰر بخヱر

رمز زدュ ت ヱヰیپゅرک بヱد جヱヤش. نュیکه چند تゅ مゅش دュید یکبゅب هیبバد  قهیبرگرده.چند د شهیصヱヤات.مュヱヤバ بヱد رヱش نم
نشده  شیزیکه برگرده سمتュ.خدارヱ شکر چ دュیبرگشتュ سمتش ヱ دستشヱ کش ヱヰی ختی.دلュ رشهیخヱرد تヱ ش نیکه مゅه
 رهیپヤک نزد ヱ خ گهیپヤک.د هیشد تヱ چشمュゅ.فقط  رهینگュゅ کنه.چヱنشヱ اヱردュ بゅا که خ کردینم یاصا سバ یبヱد.ヱل
به  ヱヰیقشنگ تر از رنگ چشゅشュ هست؟ یバنی.یزال یچشمゅش بヱد.چه چشゅ ی.نگゅهュ تヱدیدیعمق چشمゅمヱ م داشت

به پشت سرュ  یپسر.چヱنشヱ ヱل کردヱ ュ دست ゅی.به خヱدت بنیکゅم یگیکه م هیچ یچه چرتヱ پرتゅ نیخヱدュ اヱمدュ.ا
 شدن هュ گヘتゅ :ュدهیپ نیヱ ヱا کردヱ ュ ح نی.در مゅشヱゅردュیخヱدュ ن یبه رヱ ی.مュヱヤバ بヱد تバجゆ کرده.ヱلدュیکش

 .ュیکゅردار یヤی.خュینゅهゅر بخヱر ュیبر ゅیشヱ ب ゅدهی+پ

ュنヱر اゅشه سرش یانگゅمده بヱدش اヱپبه خ ヱ ن دادヱتک ヱدهیゅ .شد 

 (匣نی)مゅه
 نیبه کゅم تヱجه ی.بکردュیتنュ حس م یفکر کنュ.هنヱز گرمゅ رヱ تヱ شیپ هیبه حゅل چنط ثゅن خヱاستュیشدュ.نم ゅدهیپ نیمゅش از

اヱن  خヱاستیکヱچヱلヱ دلュ م هی دیحرکت کرد.راستش شゅ رهیدستمヱ بگ نکهیخヱاستュ حرکت کنュ که اヱمد کنゅرュ بدヱن ا
ゅل یدستヱنه که اヱزیچ نیمرد ゅヰش رگヱنیب یتヱدزده ازش ب رヱ بگ ヱیュرヰن ュدヱی.به خゆ  همه.ュن دادヱتک ヱسرم ヱ ュیزدゅ 
منヱ نگゅه  نیゅم.نه کュیヱ نشست ュیکه اヱنجゅ بヱد رفت ییاز تخت هゅ یکیبه  نیهュ تヱ فکرュ نگذشت.بゅ کゅم هیچندثゅن دیشゅ نゅیا
ヱجه.بバد ج نュیاヱمد ヱ سゅヘرش گرفت.من کبゆゅ ترش سゅヘرش دادュ کゅم ییヱヤیبیس یاقゅ هیبバد  قهینه من اヱنヱ.چند دق کردیم

 :دیبゅ اخュ پرس نیاز رفتن مرد⌒ بヤند شدュ که برュ تゅ دستゅمヱ بشヱرュ که کゅم

 شヱヤغه؟ ینیبی؟نمیری_کجゅ م

 رヱ مخュ.اه. بゅ حرص گヘتュ: رفتیداشت م گهید

  ی.ヱلنュیبی+چرا اتゅヘقゅ دارュ م

 من. ینداره کゅرا یربط چیبرュ دستゅمヱ بشヱرュ.بバدشュ به تヱ ه خヱاュیم

ュیم داشتュاز پشت کش رفت ュپشت.ا دهیکه دست ュبرگشت ゆゅشت ゅب ヱ ریشدゅنب ヱما تゅسنگ یک.ュدヱش بヤف هینیبغゅه اطゅنینگゅ  ヱ
 :دیکه بゅ خشュ دュ گヱشュ غر ュゅیب رヱنیاز اヱن حصゅر ب کردュی.تقا مکردュیحس م

 ینیبینم یبه من مربヱطه.درثゅن یکنیکه م یهرکゅر قゅی.پس اان دقیکゅر شرکت بゅ من یبراヱ  ی_تヱ اان تヱ سゅعت کゅر
 نشسته؟ نجゅیا زیهمه چشュ ه نیا

ヱ به تخت ュچش ゅمثل بق یب ュゅنヱا ヱ دنヱپسر نشسته ب ゅش چندتヱره زد که رゅت ب هیاشゅحرک ヱدن.راستش ا نیمحヱب ゅنیز ام 
در  ゅنیاطراف ی رهینگゅه خ ریاز ز خヱاستュیم نیمتヱجه بشه ヱ همچن خヱاستュیرفت.نم یقنج هیته دلュ  شیヱاشکی رتیغ

 گヘت: قبلارヱمتر از  نبゅریبゅزュ تقا کردュ که ا نیبرヱ ュاسه هم

 .گردュیاان برم ستゅیヱا نجゅی_هم

ヱ ن مردヱرفت سمت هم ヱ ل کردヱ ヱهم یدستم ュگرفت.سر ヱرゅرشゅヘمد سヱیکه اゅرپヱد که  نیینجヱیبヱヰدست یکی یی ヱم
صヱرتشヱ دستش در نヱسゅن بヱد که منヱ پشت  نی.نگュゅ بدュیヱ د نیگرفت.مثل برベ گرفته هゅ سرمヱ اヱردュ بゅا که کゅم

 .دمヱ*د*ュ خヱی*ر*یداشتュ ュ* یバنیヱ به سمت پشت رستヱران برد. دیخヱدش کش

 بヱد.اصا درک دهسゅیکه اヱنجゅ بヱد ヱ خヱدشュ جヱ ュヱヤا یدرخت بヤند هیپشت رستヱران که منヱ چسبヱند به  ュیدیرس ヱヰی
صヤه متر فゅ یچنس سゅنت یヱ بゅ اخュ داشت تヱ یجد یヤی.اخه خکردュینگゅش م دهیترس یفقط بゅ چشゅ شدهیکه چ کردュینم

 شدیم ترکی.داشت نزدکردیم تュیاذ شتریب نیヱ ا بヱد.زبヱنュ قヘل شده کردュیکمرュ حس م یرヱ رヱ ی.عرベ سردکردینگュゅ م
 بヱدュ جز... یکه نゅخヱداگゅه چشゅمヱ بستュ.منتظر هر اتゅヘق

 .....جـــــز



 یバنی.بゅ بستن چشュゅ شرヱع کرد به قヰقヰه زدن.چشゅمヱ بゅز کردュ.ختیکرュ ر شヱバریب نیشدن.بヤバه بゅز ا عیضゅ جـــــــــــز
که  یهمヱنجヱر نュی.هュ حرصュ گرفته بヱد هュ خندュ.کゅمدュیمヱقع خند زدیشرヱ ベ غرゆ که خゆヱ بヱد شمゅل ヱ جنヱبュ م

ヱم یدستش رヱ دヱت: دیخندیشکمش بヘگ 

 بゅحゅل بヱد. یヤی.مردュ خدا.خدュی_اخ پヱک

 که اثゅر خنده تヱش مشヱヰد بヱد گヘت: یヱ بゅ صヱرت سゅدیکرد ヱ صゅف ヱا ینگゅش کردュ که اهュ اهم پヱکر

 بゅنヱ. دییبヘرمゅ ییدشヱ نュی_ا

ヱ رش رد مゅازکن ュت هستش.داشتヘ  ヘهیح دュیکه د ییبرュ دستشヱ شدュیبه سمت راستش اشゅره زد.خندュ گرفته بヱد کا ش⌒
 .ییدستشヱ یتヱ دュیچپ یتヱ سرش که دادش رفت هヱا.منュ جنگ دュیبゅز کヱب ュヘینکنュ.بゅ ک نکゅرヱیا

匣ゅد یقیدقバب 

 دنュیبヱد.بゅد سゅدهیهنヱز ヱا نی.کゅمرヱنی.دستゅمヱ شستヱ ュ اヱمدュ بیچ یバنی یزندگ ヰヘمュیراحت شدュ.اصا اان م شیآخــــ
تヱ صヱرتش ヱ  ختュیدستュ مヱنده بヱد ヱ ر یکه رヱ یاب雰سمتュ که کرمュゅ اعاュ خرヱج کردヱ ュ شゅتゅاپ ヱمدیداشت م
 匯.بヤバهیرانیا ヱزپヤنگیهゅن؟درحد  ی.در حد چیدر حدچ دュییدヱیالヘرار.م

 گهیرヱش.د ュیزد رجهیغذا جヘتمヱن چشゅمヱن برベ زد ヱ ش دنیغذارヱ اヱرد.بゅ د ヱヤعهیبیاヱن اقゅ س زیسر م ュیدیرس یヱقت
 بشقゅبュ سرشヱ اヱرد بゅا ヱ متバجゆ گヘت: دنیبゅد نی.کゅمدュیترکیکنゅر.داشتュ م دュیغذاュ بヱد که کش یاخرا

 .بدヱ بدヱیمنヱ بخヱر یخヱایگشنت کنه م نیبخヱر ヱگرنه تヱمゅش ری؟بگیچرا همشヱ نخヱرد نی_عه مゅه

 ادا اصヱلش مヱقع حرف زدن خندュ گرفته بヱدュ. از

 شـ... ری+بゅبゅ مگه جنگه من س

دهنュ.از کゅرش دهنュ بゅز مヱنده بヱد که فکヱ ュ  یکبヱ ゆゅ انداخت تヱ یچنگゅلشヱ زد تヱ نیفュヤバ تمュヱ نشده بヱد که کゅم همヱز
 ヱ ه هیبستゅکش نیلبخند م匏 ュت بد زد هヘگ: 

 راه. یهュ بخヱر تヱشه  نヱی_پس ا

فرベ  خیهمヱن س یکبゅبゅ ی هیبゅ بق نیا یچرا مزه  دヱنュیشدュ.نم دنیزدمヱ سرمヱ تکヱن دادュ.مشغヱل جヱ یلبخند
 .卞قヱرتش بدュ خヱاستュیکه نم یجヱر دیچسب یヤیکه بヱد خ یهرچ ی.ヱلکردیم
ュ  ヱستیدستمヱ بردュ سمت س نبゅریヱ ا نیتヱ مゅش ュی.نشسترヱنیب ュیپヱلشヱ حسゆゅ کردヱاヱمد نیازخヱردن غذا کゅم بバد

ヱبه ر ュنヤاص.ュشنش کردヱن یر ュدヱیخュردヱゅ اا.صداヱ.ヱت پررヘگ ュヰیکه ب ゅمدهمゅنیحヱ ش دیچیپゅم ヱخنیتヱزیعز ی.اュ 
 .�❤اهنگه دヱست نیا

 برسュ ییقصه به جゅ نیاز پس ا رュヱیم}

 برسュ ییسرヱ پゅ یبه هر ادمک ب ゅی

 سヘر اراュ کند نیبヤکه مراا رュヱیم

ュکند غ ュرا راヱت ゆヤدل کندن من ق 

ュحت رفتنヤستین یمص ュرヱبدان مجب 

 بدان مجبヱرュ ستیهمه حゅدثه کゅف نیا

ゆヱط است خヤدگران غ ゅمن زمزمه کردن ب} 

 ヱنی_حゅمد_همゅرュヱی#م



ュاب کヱز خゅب ヱ بسته شد ュゅچش ュیکュد 

 (نی)کゅم

 یヱ.چند تゅ تゅر مヱش ردهیبヤバه بゅز گرفته خヱاب دュیکه دقت کردュ د کュی.خヱردیヱヱل نم نیمゅه گهیکه د شدیم یا قهیدق چن
 یヱل رュیکردنش م تیتゅ مرز اذ شهی.همشهیم ュینجヱریچرا ا ゅیヱ پشت چشمش بヱد که کنゅر زدュ.هヱヱヱف.خدا شینیب

 یヱقت ゅیلمسش کنュ. خヱادیدلュ م یバنی شュیسست م شヱقتゅ در مقゅبヤ یچرا بバض دヱنュیخراゆ بشه.نم خヱادیم یاخرش ه
 شرヱر هゅرヱ از سرت نیا نیفشゅرش بدュ به خヱدمヱ بغヤش کنュ.اهヰヰه خヘه شヱ.خヘه شヱ کゅم کنهیم تュیヱ اذ کنهیم یطヱنیش

کردュ  ینه؟!سゅ バی یمطمئن دیپرس یته دلュ م یچیچرا بゅز  دヱنュیدختراس.نم هیدختر مثل بق هیفقط  نی.مゅهرヱنیبنداز ب
ت داشتュ .دヱسュیدیپرヱژه زحمت کش نیا یبرا یヤی.خュیدیرسیم گهیسゅعت د ュی.حدヱد نیتヱ فرع دュیچیذهنمヱ منحرف کنュ.پ

 ...مجتمع اسュ منヱ شرکت افتゅده تヱ دهنゅ نیاانش بゅ ا نیتヱش بヱد.چヱن هم ュی.پヱل خヱبنュیزヱدتر سرヱپゅشدنشヱ بب

⏰匣31min 

ュ.بゅ پゅرک کرد نゅیمゅش هیヱ کنゅر بق نیلبュゅヰ نشست.مゅش یحس غرヱر رヱ یبゅ چゅشن یرュヱ لبخند یاヱن عظمت جヱヤ دنیبゅد
پヘدارش نتヱنستュ کش اヱمدن لبخندمヱ کنترل منュ.اヱنュ  یچشゅ دنیشد.بゅ د داریخヱردヱب یتکヱن نیمゅه نیمゅش سゅدنیヱا
 زد ヱ گヘت: یتر قیلبخند عم ゅفュیق دنیبゅد

 دزュ ヱ؟چقدیدی_عه رس

خゆヱ.زヱدهュ  یدیتヱ خヱاب نجゅیتゅ ا ゅرュیヱ م رヱنュیヱ م نیدارュ مゅش مهیسゅعت ヱ ن هیپヱکر نگゅش کردュ.اخه زヱد؟؟ ヱヰی
 .ستین

 .ュیدیزヱد رس یヤی.اره خنュیشヱ ب ゅدهیشヱ پ ゅدهی+پ

 یدا.صュی.بゅهュ راه افتゅدسゅدی.اヱمد کنゅرヱ ュاゅدیپشت سرュ.منتظر شدュ تゅ ب نュیشدュ.مゅه ゅدهیحرفュ درヱ ヱاکردヱ ュ پ نیا بバد
 ینی.کدュヱ شゅسخگهید یتヱر.مヱرد دار یصداهゅ رヱ دヱست داشتュ)تヱ تヱヱヱヱヱر نیا یヤیمن که خ یبヱد.ヱل ゅدیدستگゅهゅ ز

 (ゅ匯دیرヱ مخ خヱشش م یصدا نیاز ا
.اヱمد جヱヤ بゅ من مشیدیاヱل د یتヱ طبقه  نیヱ به پرヱژه سر بزنヱ.ュاسه هم ュゅیدرخشゅن خبر داشت که قراره ب مヰندس
ヤع ュه کیساゅر دیکه رس نیکرد.به مヱن یج ュشヱش کرد که اصا خゅمدینگヱی.برق ヱش نشست اصا به  یکه تゅچشم

بゅ  نュیゅهم نکهیヱ کرد.ازا کیساュ عヤ نیخヱدش بゅ مゅه للبخند دختر کش به قヱ هی بゅ(.飭گヘتュ یدلュ ننشست)ا∠ا∠ا∠ نゅمヱسゅ چ
ヱشرヱم ییخ ヱابشヱحرص م دادیج ュداشت ュیهュردヱن دستخゅدرخش ュه.اخر سرゅم ゅب ゅرد تヱا ヱه نیشゅنیدست بده.دست م 

 یتバجゆ کرد ヱ هردヱ نی)همヱن مヰندس درخشゅن(نゅخヱداگゅه دستュ دヱ کمرش حヤقه شد که مゅهヱانیکه نشست تヱ دست ک
 بゅ تバجゆ گヘت: نی.مゅهュیکه گヘت دنبゅلش حرکت کن کردュیدヱر از چشュ درخشゅن نمヱند.بゅ اخュ داشتュ نگゅش م نゅヰیا

 .گهیدヱر کمرヱ ュلュ کن د یانداخت_چته مثل گربه پنجヱل 

ゅب :ュتヘشش گヱگ ヱحرص ت 

ュ نم  نپرس. یزیچ گュید یدی.فヰمیخヱری_ازکنゅرュ ج⊥

 نبヱدヤ .ュشیتحمل کنュ.اصا هュ دنبゅل دل تヱنستュیاヱن جヱ ヱ نم یشدュ حゅلش گرفته.ヱل متヱجه

ヱانیراه ک یتヱ ن کاه اヱمヰه یمنیبゅم ヱمن ヱ بست نیداد ヱیهردュ  پسره.ヱرゅنヱم یا ヱاستیپرر رヱه خゅاسه مヱه ببنده ک نی
دュ ذهنمヱ سベヱ ب گهیکردュ د ی.سバشدیاュ از هرکゅرュ گرد تر م چゅرهیب نیمゅه یکردヱ ュ بستュ براش.چشゅ یشدستیخヱدュ پ
 بررسی دقت بゅ طبقゅتヱ تمュゅ(匣دیمرヱار یاسュ پرヱژه  همヱنسゅختمヱن.)مجゅز از  نیخヘته تヱ دل ا دیمرヱار نیسمت ا
ゅا هュ ب یپرヱژه برュ بゅا نیبゅ ا تヱنستュیمطمئن بشュ.چヱن من هュ م خヱاستュیاز نヱع مصゅلح استゅヘده شده اュ م یکردュ.حت
ゅپ ュن⌒ ییبر ゅلنییپヱ.ا ی ゅیتゅل زیهمه چ نجゅع ゅバاقヱد.خ یヱیبヤد.فقط طبقه  یヱب ゆヱندس: یخヰبه م ュکرد ヱد.رヱنده بヱاخر م 

 یشده.ヱل تیهمش رعゅ تیヱ امن تیヱ کم تیヘی.ظرافت ヱ کュیخヱاستیکه م هی.همヱنجヱرهی+مヰندس درخشゅن ヱاقゅバ عゅل
 اخرشه. یطبقه  یسゅختمヱن اسュ در کرده بخゅطر طراح نیکه ا یヤیچヱن نصف دل نュیاخر هュ بب یطبقه  خヱاュیم



 :دュیشده پرس زیر ی.بゅ چشゅشدیهل نم عیبゅشه.ヱگرنه انقدر ضゅ یمشکヤ هی دیヱضヱح جゅ خヱرد.شک کردュ بゅ به

 ؟اヱمده شیپ یمشکヱ ヤانی+ک

ヤندس.چه مشکヰم ゆゅا خی_نه نه جنゅی.فقط بヤتر از ا ی パヱヤستیشゅز نج ヱدیゅ دا  لیتکمバب ヱرゅنجヱتره اヰنشده.ب
 ت:اヱمد دュ گヱشヱ ュ گヘ نیمゅه ヱヰیاحتمゅا.ヱ خヱدش جヱヤ راه افتゅد. نی.خسته شدュیبخヱر ییچゅ هیدفتر  ュی.اانュ برنینیبب

 .رهیم یآب ریداره ز دی.شゅنیبゅارュ بب ュی.بヰتره برヤنگهیکゅرش م یجゅ هیمشکヱکه هゅ.انگゅر  نیا یکゅم نی_بب

تゅ نه هرز بپره نه هرز حرف  نییپゅ ゅرュیبヱヰنه داشته بゅشュ تゅ فک ヱ چشゅشヱ ب ヱمدیبヱد.درヱاقع بدمュ نم نیبゅ مゅه حق
 بヤند گヘتュ: یبزنه.سرمヱ تکヱن دادヱ ュ بゅ صدا

فتヱ ヱ ュ گر نی.ヱ بافゅصヤه دست مゅهنュیبب ュیخヱای.مュیاز اسکヤت طرح بゅا رヱ دنبゅل کن ュیخヱایمゅم ی+مヰندس درخشゅن ヱل
 نمهیرس امュヱヤバ شد از ت ヘشیک ی هی.سゅشدیم دهیداشت کش چゅرهیب نیبゅا.مゅه ュیراه پヤه تゅبر یتュ ヱیبゅ خヱدヱ ュ رفت دュیکش

ه  ک ュیاخر هュ رفت ی.پヤه هゅنطヱری.خندش گرفته بヱد.خヱدمュ همفتュبゅز بزنه تヱ ماجュ دستشヱ ヱل کردヱ ュ فゅصヤه گر
از  چヱن دنی.مュヱヤバ بヱد اصا همゅهنگ بゅهュ کゅرا رヱ انجュゅ نمخヱردیبه بゅا نم نیی.اصا پゅیدنیچه رس یبゅا.ヱل ュیدیرس

 هیجنس مصゅلح هュ مュヱヤバ بヱد بゅ بق ی(بヱد.حتیکゅر فیبدヱن ظر هیاسکヤت)سゅختمヱن اヱل هیبゅا فقط  یمرヱارد یطراح
.منュ داشتュ از خشュ چرخヱندیدヱرتゅدヱرヱ ازچشュ م یヱ نゅراحت داشت بゅ حرص نュیاصا مرغゆヱ نبヱد.مゅه کنهیفرベ م
اヱن مردک حمヤه کردュ  فی.بゅ گヘتن مヰندس از دهن کثدیرس ヱヰیتヤنگر بヱدュ که خヱدش  هیدنبゅل  دی.شゅشدュیمنヘجر م

 بヤند شد. نュیمゅه غیヱ ج رヱنیارش زد ب نمشت ヱ زدュ تヱ دهنش که خヱ نیکردュ.اヱل نشیسمتش ヱ پخش زم

 یکنیم ゅنتیتヱ نヱن سر سヘرت ازمنه به من خ شرفی+ب

 چشمش یمشت زدュ تヱ هی

 زدヱ ュاسه چشمت که هرز نپره نヱی+ا

 زد ヱ جمع شد تヱ خヱدش یپヱヤヰش که داد ヱゅش بヤند شدヱ ュ لگد زدュ تヱ هردヱ تر از

 اشغゅل؟ یکنیکゅر م یدار ی.برا کدュヱ شرکتتیヱاسه نمک به حرヱم نュی+ا

ュمدヱه اゅسط مヱت ュヱزゅسمتش که ب ュه کنヤز حمゅکش دهیکش نیب ヱر منヱلگد محکم دیشد.به ز.ゆیعق ゅانیک یبه پヱ ز ヱ ュد
 بヤندتر گヘتュ: نبゅریا

 یکنیاュ که براش کゅر م ینه شرکت.به اヱن عヱض نحゅی.نه انمتیپرヱژه بب نیسر ا خヱاュینم گهی.درヱنیب نجゅی+گمشヱ از ا
 رヱ کاه بزاره.زヱد بゅش یسヤطゅن نینشده سر کゅم هدییبکنه.مゅدرزا تヱنهینم یغヤط چیبگヱ ه

 بヱد.بゅزヱ شدهیچ یバنی.کنهیم هیداره گر دュینگゅه کردュ که د نیچشュ گヱ ュ گヱر کرد.به مゅه یزنゅن خヱدشヱ از جヱヤ شل
:ュنش دادヱتک ヱگرفتم ヱشゅه 

 یکنیم هی.چرا گرشدهیچ نی+مゅه

ゅن گر بヱت: هیهمヘگ 

 ヘتュیم ی..بدیرヱزا ゅدیدعヱا نکن ヱ نزن... ی..بゅکس...بゅکسینجヱریمن ا یجヱヤ...جヱヤ گهیتヱرヱ..تヱرヱ خدا...د ی_کゅم

 قطع شد. شیبغュヤ.سرشヱ نヱازش کردュ که کمکュ گر یکه افتゅد تヱ دمشیلحظه از خヱدュ بدュ اヱمد.کش هی

ュヱشش  ارヱگ ヱتュزمزمه کرد 

 ؟ی.چشュ حゅا بヰتر شدزュیبゅشه عز سسسی+ه

اشت .شヱک زده ددュیبヱس شヱیشヱنیاره.منュ سرشヱ اヱردュ بゅا ヱ پ یバنیبヱد تکヱنش داد که  نュیس یکه سرش تヱ همヱنجヱر
تヱسرュ.پヱکر نگゅش مردュ که  دیامصヱ ゆ بゅز کヱب فینکرد ヱ اヱن ک یچشمک زدュ براش.اヱنュ نゅمرد هیکه  کردینگュゅ م
 یبه سヱ شیヱ پ ュیشد نی.سヱارش مゅشرヱنیب ュیرفت دュیلبュ.دستشヱ کش یاヱمد رヱ ی.از خندش لبخنددیخند

 �_______�خヱنه.



 ヱ(نی)س 

ヱヤا یجヱ نヱنشヱیدر خュدゅس ...ュدر زد ヱ 

 تゅ در بゅز بشه... دیطヱل کش یکم

 ...دュیشد لゆ برچ دایکه پ ゅریسゅم

ュن دلゅاسه زمヱت یゅریکه سゅ ز مゅب ヱکردیدر ヤک ヱز یゅش در م یمسخره بゅهゅیبュردヱゅ تنگ شد� 
 گヘت یگرفته من هنگ کرد بゅ نگران ゅفهیق دنیکه بゅ د ゅریسゅم

-ヱقن؟یسゅヘده؟ ی...چت شد؟...اتゅافت 

 گヘتュ پヱکر

 ..ヱヰیتنگ شد  نゅیا ゅرینه بヱゅ...دلヱ ュاسه سゅت-

 کرد ヱ گヘت یهヱم

 ...گردنیبرم گهیمنュ دلュ براشヱن تنگ شده...چند رヱز د-

ヱب سرم ヱ ュن دادヱه کرد گهیحرف همد یتکゅنگ ヱیرュ.. 

ゆیمن اان ا خゅریچ نجゅدق ک ュ؟یداشتゅق... 

 بヤند گヘتュ یدستュ کردヱ ュ بゅ صدا یبه ظرف تヱ ینگゅه

 ..دییبدمゅاا...بヘرمゅ نヱیاヱヱヱا...اヱمده بヱدュ ا-

 رヱ جヱヤش گرفتュ که گヘت ینیریپر از ش ظرف

 ...ه؟ی...کゅر کゅنی...چقدر خヱشمزه به نظر میヱااا-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 هュ خヱشمزه هسسست... یヤی...خュیدرست کرد ییمن ヱ دا-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 رヱ بخヱرュ... نゅیا خヱاュیبرヱ م ی..ندار؟یچه کゅر دار گهیبヤバه...خゆ د-

 کردヱ ュ گヘتュ یشیا

 ...یبزار...بゅ نュیヱ کゅم ゅکヱیヱاسه د-

 ヱ رفت تヱ خヱنه... دیخند

ュبه دا من ヱ ュنه شدヱارد خヱیی ヱヤا داشت جヱی نهیآ یکه مثه اسک ヱادا در م یت ベゅردیاتヱゅ هゅینگ ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ه؟...ن ゅی...خヱدت بگヱ تختت کنゅر پنجره بゅشه ュیکرد دایپ ュیکن تیبستر نکهیヱاسه ا گهید لیدل هیخدا رヱ شکر -

ヱبر ヱییگمش  ゆمثه اس ヱ کرد ュرゅینثヱヰ پر ヱ کرد ュدیر ヱن یر ヱ یمبلヱز کرد... ششゅب 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱسف تکゅت ゅب 

 ヱ ازدヱاج کنه...که بخヱاد بゅ ت یヱاسه اヱن بدبخت رュیبم-

ヱشゅت دستヘله گゅن ゅب ヱ ندヱچسب ュبه ه 



 ...کنهیم کゅریچ نیکن...بバد بب دایتヱ شヱهرشヱ پ-

 گヘتュ داشتュیرヱ برم زیم یرヱ یهゅ ینیریاز ش یکینشستヱ ュ همヱن طヱر که  کنゅرش

ازدヱاج کنュ...اان هنヱز حس  گهی...من خヱدュ دヱست دارュ دヱ سゅل دسیسنمヱن هنヱز ヱاسه ازدヱاج خゆヱ ن ییخدا یヱل-
 دارュ... یبچگ

ュヱب ارヱک ュت دیبه پشت گردنヘگ ヱ 

 ...سゅدهیصゅف ヱ شゅヘف ヱا یヤیجヱヤمヱن خ نゅیزررر مヘت نزن...دل-

 کردヱ ュ گヘتュ یهヱم

-ゅد فضヱجヱکه کا م ゅتヱن دヱن... ییاヱاجشヱد نه ازدヱب ュن مثه آدヱشق شدنشゅان...نه ع 

 ヱ گヘت دیخند

 دヱست دارن... یヤیرヱ خ گهیهمد یヱل-

 بゅز کردヱ ュ سرمヱ تکヱن دادュ... شمヱین

 (نی)مゅه

دست  هگید نیمヱنده به اخر.چヱن سヱ یکی ゅینヘر بヱدュ  نیاخر ゅیشدュ.طبق مバمヱلュ  داریبه بدنュ ب یبゅ کش ヱ قヱس صبح
ヱدسش ュد.رفتヱاز پشت بسته ب ュییمن ゅヘص ヱب یی ュمدヱا ヱ ュنیدادヱر ュدل.ュنه زدヱش ヱمゅهヱی.مュاست  کヱع خヱیتنヱヰ.ゅدیش 

نرفتュ  دュشゅی اصاتヱ رヱشنترش کنュ رهیت کュی.رنگ مヱهゅمヱ عヱض کنュ.شگゅهیامرヱز بバد کاس برュ ارا
که بゅزュ همヱن حس اヱمد  رュیزدュ.رفتュ از تヱ کمد لبゅس بگ یヱنیتل پゅپ هیبゅز گذاشتヱ ュ  ی.مヱهゅمヱ همヱنجヱردヱنュینم

ュاصا.�سراغ ュاست  دخری دلヱیخヱヰری.همヱپ یچی ینح ュرفت ヱ ュنه  شیس∠مبــــــــ∠ل کردゅداشتن صبح.ゅبچه ه
 .دنیکヱفتیم

 ن؟یکن داریمنュ ب نیردیمیکヱفتتヱن شه.م ی+ا

 پヱکر نگュゅ کردヱ گヘت: ییدا

 کュیفت کن.کヱ نی.حゅاュ بشیپゅش یتヱنی.خبرت خヱدت فقط میدیکنه.تゅ حゅا نヰヘم داریب تヱنهینم یخرسヱ کس یتヱ  نیمゅه
 .ュیامتحゅن دار یدرس بخヱن بバداز ظヰر کاس صゅدق

.سرمヱ تکヱن دادヱ ュ بدヱ بدヱ چند تゅ لقمه خヱردュ.رفتュ تヱ اتヱ ベゅ جزヱه هゅرヱ یـــچینخヱنده بヱدュ.ه یچیه厥ابرفضل ゅی
دヱنه  هی نیخـــــر.پنج سゅعت ヱقت داشتュ.خدارヱشکر امرヱزュ فقط هم زدュیتゅ سゅعت سه خر م دیرヱ تخت.بゅ ختュیر

 کاس بヱد.شرヱع کردュ به خヱندن

�------->رゅヰعت چゅس ヱ نیュ دバب 

سゅعتュ اضゅفه اヱردュ.گヘته بヱدヱ ュاسه نゅヰر  ュی.خاصه تمュヱ شد.نュیدヱ ن دュیکمرュ خشک شد.سゅعت ヱ نگゅه کردュ که د یا
ュ به شرヱع مرد .بشقゅبمヱ پر کردヱ ュیقヱرمه سبز ュیداشت چی نゅヰر匏.نییهゅرヱ جمع کردヱ ュ رفتュ پヤ ゅهیصداュ نکنن.ヱس

 پس کヤمヱ گヘت: زددヱنه  هیاヱمده بヱد اゆ بخヱره تヱ اشپز خヱنه  ییخヱردن.دا

 ارュヱ تر بخヱر. رهیگیازت نم ی.کسیرینم-

 نیسヱ دュیحゅل که د ی.رفتュ تヱنکیظرفゅرヱ انداختュ تヱ س نیاز ا نュیچشュ غره رفتュ براش ヱ مشغヱل شدュ.خゆ ا هی
 :شمヱنیبゅز اヱمد پ شیبゅ ن نیبバد سヱ نیتکヱن دادヱ ュ نشستュ.دヱ م ی.سرحرفهیم یکه داره بゅ دل دュیپرس یی.از داستین

 دارن یبゅز شده؟دلتヱن تヱ دل شتین شدهی+چ

ヱ دا ゅدش بバیدیخند ییبュ 



 کردヱ گヘت: ینجヱریاゅ匐فشヱیق

ヱنヱل یهرچ اヱ تヘنگ ュتヘز د یگヱرヱد ゅت تヘنیا گهیگゅنج. 

 ヱ گヘت: دیکش یغیج بバد

-ヱヱヱداره م ی ュدیدلゅ匏 عヱدادن قر کرد شر.ュهゅیدخندی بュ ز بد نبヱن رヱد.چشمتゅعت افتゅبه س ュنگ نهیکه چشمゅمثل ک ヱر
 اتヱ ベゅ از همヱنجュゅ داد زدュ: یتヱ دュیپر

 ヱگرنه هュ .ゅیکنیم ریبدヱ امゅده شヱ د یی+دا

فقط .دュیهュ پヱش یمشک یمゅنتヱ هیヱ  یاب یشヱヤار ل هیکヱلュ. یچپヱندュ تゅ ヱزヱیمヱرد ن یهヤ ゅهیشرヱع کردュ امゅده شدن.ヱس
مژه هュゅ.دستبند ヱ سゅعتمュ انداختヱ ュ بバد از دヱش گرفتن بゅ  یرヱ دュیکش مヱヤیر یزدヱ ュ چند بゅر فرچه  ییرژهヱヤ هی

.اヱاا بگヱ رヱنیاヱمد ب ییکه دا دュیکش غیدادュ هヱا رفت.ج دュیهنヱز امゅده نشده بヱد.سゅعتヱ د ییعطرュ رفتュ تヱ هゅل.دا
 نیヱ مغنバه همرنگش.از سヱ یبゅ شヱヤار کتゅن شکات یکت یریش یمゅنتヱ هیچرا انقد طヱل داد.پسرکشششش شده بヱد.

 گゅز داشت حゅ تゅ کردュ رヱشن匏گرمヱی.جنگیتヱ پゅرک ュیدیヱ پر ュیدی.کヘشゅمヱنヱ پヱشرヱنیب ュیヱ اヱمد ュیکرد یخدافظ
ュخدای.دادゅ یرینمュمممم 

مت س ュی.ارュヱ داشتュیبヱد رنکردهی.خدارヱشکر دュیشد ゅدهیヱ پゅرک کردヱ ュ پ نی.مゅشュیدانشگゅه بヱد یبバد جヱヤ قهید چヰل
خدا من  یکاس بゅ اヱن دヱتゅدヱست الدنگ تر از خヱدش جヱヤ رامヱن سبز شدن.ا یپسر گندهه  نیکه ا ュیرفتیکاس م
ュ رفتュ اヱمد.اヱنヱر رفت نヱریکنゅرشヱن رد شュ که نزاشت.ا زヱ گرفتヱ ュ بゅ اخュ خヱاستュ ا ییمتنヘرュ.دست دا نゅیヱاقゅバ از ا

 کرد: یشدستیزヱد تر پ ییهن ヱا کنュ که دااヱمد.ه اکبررفته رヱ مخمゅ.اヱمدュ د

 یبゅشه؟راه رヱ چرا بند اヱرد یشیفرمゅ بヤه-

 بヱد: ییمخゅطبش دا یکرد ヱل یتヱ صヱرت من نگゅه م یلبخند مヱز هیبゅ  پسره

-ゅنیم شمヱر ی.کسیببر فیتش یتゅک ゅشم ゅل یبヱ.نیا ینداره ゅنب ヱلヱچヱک ュヱنゅدبرهیخ.ュرش دارゅک. 

 حرف بزنه گヘتゅ :ュدیب ییکرده بゅمن کゅر داره.خゅنュヱ کヱچヱلヱ هュ هヘت جد ヱ ابゅدشه.تゅ دا زد؟غヤطیداشت م یچه زر نیا

ゅل شر نگرد اقゅدت ی+دنبゅバن ایسヱدت اصا نص نی.چゅバر مشهینم بتیسゅکن ヱبر ュاهゅای.حヱیخュ یبرュ ヱست سر کاس.د
 که کゅرت به حراست بکشه؟ یندار

 زد ヱ گヘت: یپヱزخند

-ヱلヱچヱاز چ ک ヱنیم یمنヱ؟مطمئنیترس ヱش من تゅنیا یب ヱه از تゅهرچ یدانشگ.ュراحتتر ュنمヱشه دا یخゅیینبュ سیرゅت 
 داره. نجゅرヱیا

 :ヱゅردュیکュ م دیمنュ نبゅ یヱل گヘتیم راست

ゅه رنیگل بگ دی+پس بゅش راحت یدر دانشگヱت ヱکه ت ヱر برم یヱد ヱک.یداریゅبزن بچ ュلゅح. 

ュرتش به قرمز اخヱص ヱ کش یی.دازدیم یداشت ヱمد دیدستمヱیاュ یبرュ  ا هیکهヱ شヱヤج ヱ پشت ュه برگشتバدیدفゅسュ.هی 
 ی نهیزدュ تヱ س ュیکیکه  رهیگヘت.دヱستش اヱمد دستمヱ بگ یاخ بヤند هیتヱ سرش که  دュیلحظه تバجゆ کرد.بゅ کヱلュ کヱب

 داد زدュ :ュیدییدヱیاヱن.همヱنجヱر که م

 کヱچヱلヱ. یگیاخرتュ بヱد به من م بゅر

گゅه بヱد ヱ دانش یپسرا نیヘتریاز کث یارمゅن سゅバدت نینگゅه کنュ.ا ヱ دنیکشیکه خط ヱ نشヱن م ییبرنگشتヱ ュ چشゅ گهید
ه خゆ افゅقه نکرد یヱل ヱمدیچヱن ヱاقゅバ از طرز نگゅهش خヱشュ نم دادュیمحヤش نم لیگرュ بヱد.اヱا شییدا ゅستیپشتشگ به ر

 هヱمدین.خدارヱشکر استゅد هنヱز ュیکاس بゅهュ بヱد نیا یヱدヱر برداشته.از شゅنس گند هュ زد ヱ بゅ خヱدش ت ینجヱریکه ا
 یبュヰ انداخت که بゅعث شد کم یزد ヱ نگゅه یمن پヱزخند دنیهュ اヱمدن.بゅ د پشیبバد ارمゅن اک قهیヱ چند دق ュیبヱد.نشست

 ریجز تصヱ ヱمدینم ゅدュی یزیچ کردیفکر م ی.ヱرقه که پخش شد هرچュیبترسュ.استゅد اヱمد ヱ اヱل کゅر گヘت امتحゅن ヱ بد



د از مヱجヱ نیهم ستیبرگه ن یکه سرش تヱ یتنゅヰ کس دュیبه اطراف انداختュ که د ینگゅه هیارمゅن.اه لバنت به تヱ. نヱヘرم
.مگه بヱدュ دهیانقد ترس یدفバه ا هیچرا  دنュیヱرقュ.نم یاسترسュ بد تر شد.سرمヱ انداختュ تゅ ヱفشیق دنی.بゅ دهیخヱدراض

پنج تゅشュ درست  دیゅش یسヱال01 زییکヱ نی.از ایدیترسید میبゅ یعصب یازュ بヱد بگه؟از اヱن چشمゅ یバنیگヘت؟؟ یزیچ
.بゅ چشمゅش داشت شュیاヱمد پ ییجヱاゆ ندادュ.تヱ افکゅرュ غرベ بヱدュ که استゅد اعاュ کرد ヱقت تمヱمه.ヱرقه رヱ گرفت ヱ دا

 کردュیهゅمヱ جمع م ヤهیشد.داشتヱ ュس یدرس داد ヱ بバد کاس تمュヱ شد.کاس زヱد خゅل کمュی ی.استゅد صゅدقکردیارヱمュ م
 بヤند گヘت: یکه ارمゅن بゅ صدا رヱنیب ュیرفتیم ュی.داشتنュیمردک ヱ بب نیاصا ا خヱاستュی.نمュیبر عیسر هک

 .رヱنیب نیبر عی.سرنیکن یهゅ کاس ヱ زヱدتر خゅل بچه

 .بچه هュゅ چヱن ازش حسゆゅرヱنیب ュیتゅ بر دیدستمヱ کش ییکヱلمヱ ببندュ دا پیز نکهیدلュ حس کردュ.بدヱن ا یتヱ یلرزش
بغل  یشد ヱ پرت شدュ تヱ دهیاز پشت کش ュヘیبヱدュ که ک دهیدر رس یشد.جヱヤ یکه کاس خゅل دینکش هیبه ثゅن بردنیم
 نゅرゅヱیدهن دا یدヱست ارمゅن جヱヤ دیکه دست سバ شهبک غیخヱاست ج ییبغل ارمゅنュ.دا یتヱ دュی.سر که برگردヱندュ دیکی

 ヱ بست ヱرفت در ュپدرام ヱ یصندل هیگرفتュ ゅمد دستヱا ヱییدا یگذاشت پشت در バقヱنگه داشت.م ヱدرک  تی ヱ
 خゆヱ یعقヱ.ゆل رفتュیفゅصヤمヱن ヱ حヘظ کنュ م خヱاستュیجヱヤ که من م ヱندیبشه.ارمゅن م خヱاستیم یچ ゅی.خداュکردینم

 ヱ شد ュヱاخره کاس تمゅبュردヱخ ゅییبه ج ゅیم دیکه نبュردヱچند مخ ヱن تゅی.ارمヤا یمتر ی ュرتヱدیصゅگ هی.ست ヱذاشت دستش
 پュヱヤヰ گذاشت.مバذゆ شدュ. یرヱ نترییهュ پゅ یکیکنゅر سرヱ ュ اヱن

 .شهی.اヱنヱقت برات بدمنجゅیا زنیکه کل دانشگゅه بر کشュیم یغی+ارمゅن چه مرگته.گمشヱ کنゅر ヱگرنه ج

ゅزخند بヱم یپヰزد ف ュヰیکه بュچرت م د ュیدارュگ. 

 ارュヱ گヘت: یヤیخ

 .ゅدیچمヱش خヱشュ م یدخترا از

 گヘتュ. یزیبه پュヱヤヰ اヱرد که اخ ر یفشゅر

 ادامه داد: ارヱمتر

ゅصヱمخص ゅنヱنیبدست نم یکه به راحت ییاゅ. 

 .دュیشدヱ ュ سرمヱ عقゆ تر کش یحس هیکه  دیگردنュ کش یتヱ ینヘس

 لرزヱن گヘتュ: یپرヱا جヱヤ تر اヱمد.بゅ صدا یاヱن ب یヱل

ゆعق ヱکن..برر..بر ュلヱ..لヱ نゅممازت..+ارم..ュدی...بدمゅ 

ゅحش نیا بヱ ュت گرفت: یحرفヘس ヱنمヱچ ヱ شد 

 یدختر ب هیاز  ی.کستیتヱ ن یبゅش از من بヰتر برا ؟مطمئنیدیم.فヰیゅیکنュ.بヰتره خヱدت بゅهュゅ راه ب تتیاذ خヱاュینم نیبب
 ゅدیخゅنヱاده خヱشش م

ヱヤش ج خヱاستュینم ی.بغضュ گرفته بヱد ヱلیادュ عヱض هی ی.شکستュ.جヱヤدヱنستیاز کجゅ م نゅرヱیا یلバنت نیمن ا یخدا
ュشゅف داشته بバض 

ュتヘگ: 

 .یヱ ヱارد اجتمゅع شد ینشد تیکه ترب یی.تヱینیبیکه همه رヱ مثل خヱدت م ییخゅنヱاده تヱ ی+ب

 بヱد شده خュ اヱنュ که匣زشیزده بヱد بゅ پゅش تヱ چ ییسمتش.دا ュیداد پدراュ هردヱ برگشت یبゅا که بゅ صدا ゅدیاヱمد ب دستش
ヱ لهゅزدمی نバه دست سヤصゅی.بافュد ヱد ヱ ز گرفتゅهم دییگ ヱدヱک بヱشヱن تゅارم ゅعث شد برا نیسمت مゅهیمن  یب 

 یاヱمد سمتمヱن.صندل دیسمت در که سュ バیدیی.دヱافتゅدکردヱ  ریگ زیپゅش به م.هヤش دادュ عقゆ که داشهیفرصت فرار پ
بゅعث شد بره عقゆ مュゅ از فرصت استゅヘده  یداد که بヰش نخヱرد ヱل یپشت درヱ برداشتヱ ュ پرت کردュ سمتش.جゅخゅل

خヱدمヱنヱ  مヱیدییدヱ یشتری.بゅسرعت بداشدنیبバد اヱنゅن پشتمヱ پ نی.چند مدنییبه دュ ヱی.شرヱع کردرヱنیب ュیاヱمد مヱیکرد
که اخر اعصゅبュ خヱرد  رヱندュیم ゅبヱنゅیخ یهدف تヱ ی.بュیدヱر شد طی.تゅ جゅداشت گゅز دادمヱ از اヱن محュیرسヱند نیبه مゅش



ヱر ヱر.سرمゅکن ュزد ヱ خدا یشد.ュبست ヱمゅچش ュن گذاشتヱیفرمゅ ارامش ن ュヰز بヱرヱمدهیچرا دヱصدا ゅند  ییدا ی.بヤب ヱسرم
:ュکرد 

 .ュیکن یکゅر هی دی.بゅشهیرヱز داره پررヱ تر مپسره هر  نیا شهینم ینجヱریا نیمゅه

ヱسرم :ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 .کنهیم یرゅ ヱدهیداره ز یヤیخ گهی+اره.د

 .ュیبکن یاقدام هی دی.خヱدمヱنュ بュゅیدانشگゅه حرف بزن ریبゅ مد دی.بゅشهیم یچ یبバد یکه دفバه  ستیمヱヤバمュ ن تゅزه

 شییرفته دا ゅدتیدانشگゅه سヘت هست که نشه از اヱنجゅ اقداュ کرد. یانقد جゅپゅش تヱ ؟اヱنی.چه کゅرゅنゅیدا یگیم ゆی+غ
 کرد. یفکر اسゅس هی دیبゅ شهیخゅヘ هست؟نم یکゅراش تヱ یهمه  یبکشヱ ュسط ヱقت یچجヱر سュیپヤ یاヱنجゅست؟پゅ سیرئ

خヱنه حرکت  ریمس یشدュ.تヱ دیヱ خر شگゅهیارا ゅلیخ یヱ رヱشن کردヱ ュ ب نیسرشヱ تکヱن داد ヱ متヘکر شد.مゅش ییدا
 .دュکریم

ヱکه دا یت ュدヱب ュدمヱخ ュلゅب ییعヱک ヱشゅدست ベヱذ ゅت: دیبヘگ ヱ ュヰب 

 نیمゅه دュیفヰم اخجヱن

 .بゅ حرص گヘتュ:ュیشد نیمゅش شهیش یュ رヱ ترمز که بゅ کمربند پخش تヱدترس محکュ ز از

 匯شیرヱانپر ュیمردیم ュی.داشتیدیفヰم یکヱفت.چ یمرض..ا یدرد..ا ی+ا
 کردヱ گヘت: یشیا

 کردュ. دایبرات پ.راه خل یندار ゅقتیل نیبب

 نگゅش کردヱ ュ گヘتュ: پヱکر

 یبگ یخヱایم یچ نュی+بنゅل بب

 چشュ غره رفت ヱ بバد بゅ ذベヱ گヘت: هی

 .زننشیم یپヱست حسゅب هی رنیاヱنュゅ م ュیگیヱاحد پسرا بヰشヱن م ュیریخヱنه خゆヱ.بバد م ュیریم ュیمゅ اان دار نیبب

ヱ زد.دヱبゅره زدュ که  یسرش.اヱنュ نکرد نゅمرد مヱ از پشت برداشتヱ ュ زدュ تヱل.کヱکردュینم نکゅرヱیبヱد ا فیح ییخدا
:ュتヘگ ュزد.داد زد 

 سه.ب +خゅاااا

 ヱ گヘت: دیخند

 ؟؟یکュ اヱرد یدید

 دادヱ ュ گヘتュ :ュینیبه ب ینیچ

 نیاصا از ا نیبب ییبگュ بヰشヱن.دا یپヱک تヱ.اخه عقل کل برュ چ یکヤه  یبخヱره تヘ ヱهیخヱشگュヤ ح فیک دュی+نه د
 کنュیم یرفک هینگヱ.خヱدュ  یبه کس یزیچ هیقض

 ..ヱلـ

 .شュیخヱنه که دارュ سقط م ュیراجゆ امرヱز بヰتره.بر ュینگ یزیچ گهی+د

بヤند  ュیヱاحد.زنگ گヱش یجュ ヱヤیپゅرک کردヱ ュ بゅ اسゅنسヱر رفت نگیپゅرک یヱ تュ ヱی.مゅشュیتکヱن داد ヱ حرکت کرد یسر
 نبヱد جز.. یکس مヱنی.ヱ اヱن مکردیم ییرヱش خヱدنمゅ مヱنی.عکس مدュیヱ که د یگヱش یشد.صヘحه 



 ....جـــــز

 نیکゅم匣...جــــــــــز

 دستش بヱدگヘت: یکه گヱش ی.همヱنجヱررヱنیاヱمد ب نیヱ ヱصل کرد که در ヱاحد پسراهヱ ュاشد.ヱ کゅم تヘヤن

 پمنتظرت بヱدم یینجゅیا نیمゅه عه

ュن ا منヱش نکهیبدヱیگ  ュقطع کن ヱبیゅرمشیゅ ゅنییپ :ュتヘگ 

 کجゅ بゅشュ پس. یخヱاستی+اره م

 شد ヱ گヘت: نیپخش زم ヱヰی یدا

 مゅهヱ.ュت رفت ヱ ヱاکرد درヱ بバد.飭الحمده نین؟عゅشقیزنیحرف م یهュ دارسن بゅ گヱش یهردヱتゅتヱنヱ شゅヘبده.رヱبرヱ خدا
 نییپュ ゅیاヱرد ゅرヱیبافゅصヤه گヱش ュیشد عیضュ ゅیدی.دゅینگゅه به گヱش هی ュینگゅه بュヰ کرد هی

 خنده. ریز ュیヱ زد ュیبュヰ نگゅه کرد کュی

 اヱن داشته پرヱژه رヱ خراゆ یطبق خヱاسته  ヱانیک نکهی.مثل ایبه شرکت سرحد ュیبر دی.بゅگشتュیدنبゅلت م یکجゅبヱد
 .کردهیم

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ: یسر

.ュمدヱه اゅاز دانشگ.ュده شゅشه پس صبر کن امゅب+ 

 ヱاحدمヱن.پヱکر نگゅش کردュ که گヘت: یجヱヤ سゅدیگヘت ヱ جヱヤ تر از ヱا یا بゅشه

ゅقع ندار هیچ هヱعت ب یتゅسヱنیکه دヱا رヱیュی.مسュゅ  ヱریم یزیچ یشربتتゅده م یゅد امバب ュرヱیریم یشیبخュ. 

 .ی+رヱرヱ برュ ه∠ 

ヱب درヱیکュا کرد.رفت ییکه دا دヱ ヱیدرュ ヱس.ヱد. نیتヱنب 

ヱپس. نی+عه س ヱک 

 گヘت: نیاا انداخت که کゅم یشヱنه ا ییدا

 ゅرヱیکه اヱمد دنبゅل سゅم رヱنیبره ب خヱاستیحヱصヤش سر رفته بヱد م شهی.مثل همرヱنیرفتن ب ゅریبゅ سゅم شیسゅعت پ هی
ュهゅرفتن ب.. 

ده ヱ رفتュ تゅ امゅ نیکゅم یبرا ختュیاゆ پرتغゅل ر ヱانیل هیرفته بヱد تヱ اتゅقش. ییتکヱن دادヱ ュ مغنバمヱ دراヱردュ.دا یسر
.ュبش 

ゆヱخ ュچه کن.ゅی اهュفتゅ.هی ヱنتゅا قشیکه قسمت  یاب ینخ یم ヱیゅن ヤگヤش یگヱپ ヱ دヱیبュد ュانداخت ュعت ستشゅس.
 ゅب ュارمヱヤش.ュار راسته  هیدستヱヤتصم یمشک یش.ュض کردヱیعュ ارا ュپس  شیگرفت.ュیکنュک ヤک ヱمゅهヱابر ヱ ヱزدم ュت کرヘ

 ヱ پر پشت تر ュمゅمژه ه.ュیمداد اب هیتر کردュ ヱرژ یت.ュزد ュゅنهچشمヱرژ همرنگ رژ  یاجر ی گ ュمゅلب ヱ ュزد
 مشغヱل عヱض کردن نی.کゅمرヱنیدヱبゅره عطر زدュ رفتュ ب نکهیکمد در اヱردヱ ュ بバد ا یاز تヱ مュیاب فیگヱنュ.کヘش ヱ ک

فゅصヤه با ی.ヱلヱنیزیرヱبرگردヱند سمت تゅ ヱヤلیخ یکゅنゅا بヱدヱ شربتشュ خヱرده بヱد.صداش زدュ که برگشت سمتヱ ュ ب
 منتظر عکس الバمヤش بヱدュ که گヘت: کردュی.داشتュ نگゅش مسゅدیبرگشت سمتュ.بヤند شد ヱا

 .بدヱ برヱ صヱرتتヱ بشヱر.بدヱ.یچه زشت شد نیاه مゅه اه

 به خヱدش ゅدیتゅ ب چゅرهیسمتش.ب دュیرفت هヱا ヱ پر غュیج ヱヰی



 یاヱنュ ه.دنی.دست کردュ تヱ مヱهゅشヱ شرヱع کردュ به کشرヱنیبدبختュ از هヤش افتゅده بヱد ب ییبヱدمش بヰش.دا دهیرس ゅدیب
ゅ تヱ ماجش که ب ュヘیヱصゅدت کرد مヱهゅشヱ ヱل کردュ.اヱمدュ بزنュ بゅ ک ییبヱد کچل شه که دا کینزد گهی.دکردیاخ ヱ نゅله م
 گヘت: یحゅلت زار

 ؟یخریم فیخدا تヱ چرا ک یجゅن بچه هゅت ヱل کن.ا نیمゅه

 ヱ گヘت: ییرヱ کرد سمت دا بバد

ヱرヱن ننت ک تヱیجゅヘیا یヱر کن نヱگ ヱ ュگ 

 تکヱن داد ヱ گヘت: یاュ متヘکر سر ییدا

ュدمヱخ ゅیفکر هی دیب .ュلش بکنゅبه ح 

 پیヱشتخュゅ خュゅ.تヱ خ گرتヱیج匣دقت کردュ.اヱه شت پشیاヱمد.به ت نュی.کゅمرヱنیگヘتヱ ュ زヱد تر راه افتゅدュ سمت ب یشیا هی
 .یبヱد شヱヤار کتヱن مشک دهیپヱش یخヱشگヤ ی.کت سرمه اییییییییبヱد یک

 ュیتمュヱ شد بپヱش بر اگه

ュمدヱک ا ゅرد بگ فیبゅیگュش رヱپ ヱشヘر.کヱنسゅرفت سمت اس ヱبد ヱیکه بدュپ د ュششیرفتゅیقی.دق ヱد تバش یبゅد نیمヱیبュ  به ヱ
 ...ュیرفتیسمت شرکت م

 کرد؟یاヱن کゅر م یدرخشゅن برا یدヱنیاز کجゅ م نی+کゅم

 دمゅغヱ ュ گヘت: یزد رヱ دヱنهیسمتヱ ュ  برگشت

 خゅنュヱ. ینداره مゅه یبه شمゅ ربط گهید اヱنش

ヱاداش .ュشنش کردヱر ヱ سمت ضبط ュبرد ヱدستم ヱ ュردヱدر ا 

اصا  نیゅماان ک ی ゅفهیبヱد.ق یداخل.شرکت بزرگ ュیヱ رفت ュیشد ゅدهی.پュیشر کت بزرگ بヱد هی یسゅعت بバد جュ ヱヤین هی
ュ نヘسمヱ داد ュیکه داخل شد نیسمت اسゅنسヱر.هم رفتیبヤند داشت م ینبヱد.بゅ قدمゅ شیپ ی قهیبه اヱن ادュ چند د هیشب
 .که خندش گرفت. رヱنیب

 یدیکش قیچرا نヘس عم چته

 فکر کردュ اان نヘس بکشュ به فゅعـــ... یرفتیم یکه تヱ داشت ی+ヱاا اヱنجヱر

داشت خヱدشヱ  یヤی.خشهیم ینجヱریاز نگヰداشتن خندش قرمز شد.چرا ا نュیخヘه شدュ.من از خجゅلت قرمز شدュ کゅم ヱヰی
 خヱرتیم یبه تヱق یچرا نق نیبغュヤ کرد.متバجゆ گردنمヱ اヱردュ بゅا.اقゅ ا ヱヰیکه  نیینخنده سرمヱ انداختュ پゅ کردیکنترل م

کヤش که منヱ ヱل کرد.اヱمد اقداュ به قتل من کنه  یتヱ دュیکヱب ヱ(格)نیی.لبゅمヱ کش دادュ پゅکنهیمنヱ بغل م شهیپسر خゅله م
 .ستゅدیکه اسゅنسヱر ا

 برات. دارュینگヰم نヱیا

ヱ .پشتش ュدゅشگل راه افتヱجه اردک خヱمثل ج ュد.منゅراه افت 

تヱجه به اヱن رفت سمت در  یب نیبヱد که کゅم زیم عجق ヱجق پشت یدختره  هیبه تヰش. ュیدیヱ رس ュیرヱ رヱ گرفت راه
 یاقゅ گهیم ゅدیم هیشده بヱد که منش ヤمゅیف نیلحظه مثل ا هیزヱدتر رفت داخل. نیاヱمد مゅنバش بشه که کゅم ی.منشتیریمد
 ヱست.درュ ب رヱنیرفت ب ضیزبヱن دراヱردュ که بゅ غ هیمنش یبرا یヱاشمینداره.  یاشکゅل گهیم سی...بバد رئنゅیヱ ا سیرئ

 : یسرحد

 .نینیبش دییبヘرمゅ یستیطرفゅ.تنュゅヰ که ن نی.ا نیبه اقゅ کゅم به

 ヱ دهنشヱ جر بده یسرحد نیا شیهر ان امکゅن داره بره انگشتゅشヱ بزاره کنゅر ن نیکゅم کردュیم احسゅس



 خゆ خاف تصヱر من گヘت: یヱل

ゅ ب دی.مجتمع مرヱاررヱنیمゅバمヤه بکش ب نیا یヱ خヱش ヱ بش.اヱمدュ بگュ بゅ زبヱن خヱش پゅتヱ از تヱ ینیرヱز نش ヱمدュین
 .یدیم ینیمطمئن بゅش تヱゅان سنگ یکن نی.ヱگرنه اگر ناف اشهیاسヱ ュ شرکتュ من استゅرت خヱرده بゅ همヱنュ تمュヱ م

 یヱ تヱ نرヱیتヱقع نداشت لヱ رفته بゅشه.نヘسشヱ فヱت کرد ب رکی.مュヱヤバ بヱد پدیکش دشیسヘ یتヱ مヱهゅ یدست یسرحد
ゅات یچشم ヱ ヱم یشیاخمゅه کرد. نیکゅت: یلبخند خر کردن هینگヘگ ヱ زد 

 .یدیکشیکゅر کنゅر م نیاز ا نجゅیاヱمدن ا ی.بヰتره بヱد بجゅخヱردیپرヱژه از اヱلュ بدرد تヱ نم نیپسرュ ا نیبب

 یدستゅشヱ مشت کرده بヱد اヱمد بゅز خرف نیبه من انداخت که تゅ مغز استخヱنュ رسヱخ کرد.کゅم یحرفش نگゅه نیا بバد
 برداره گヘت: چشمゅشヱ ازュ نکهیبدヱن ا یبزنه که سرحد

 ヱاسه از دست دادن دارس درسته؟  یزیاز من چ شتریتヱ ب ゅدیکه به نظر م نجヱریضمن ا در

ヱ  ゅب هیب ヱهشゅزخند نگヱم نیپゅک ヱبه صندل نیمن ヱ م هیتک شیچرخش دادゅب گهید نیداد.ک ゅد.تヱد شده بヱیکبュゅ  دگヱبه خ
بヤندش کرد ヱ پرتش کرد ヱسط  یصندل یگرفت ヱ از رヱ قشヱی.یヱ حمヤه کرد سمت سرحد دیکش یداد نیبجنبュ کゅم
 . عقゆ عقゆ رفت ヱ بدヱ بدヱ فکردیکش یغیج ヱبرヱر یصحنه  دنیاヱمد تヱ ヱبゅد شیمنش زیبرخヱردش بゅ م یاتベゅ.بゅصدا

 کنュ دفترヱ ヱل کرد ヱ رفت.

 هیکه کنゅ یاヱرد.راستش از اヱن حرف یخرفت فرヱد م ریاヱن پ یشکヱ ュ پヱヤヰ هゅ یヱ مشت ヱ لگداشヱ تヱ زدیداد م نیکゅم
.ヱاسه شدیبد م نュیکゅم یبرا ینجヱریا یヱل نیکゅم یدست ヱ پゅ ریزد دヱست داشتュ جヱن بده ز نیヱار نسبت به من به کゅم

ه تقا ک نجヱریکرد بヤند شه.هم یヱ سバ دیکش شیدمパゅ خヱن هب یدشت یعقゆ.سرحد دュیヱ ارュヱ کش نیرفتュ جヱ ヱヤ کゅم نیهم
 گヘت: کردیم

 یدی.تقゅص امرヱزتヱ مطمئن بゅش میگذاشت ریپゅ رヱ دュ ش پسرجヱن

 .زدュیمن که اسمشヱ صدا م غیچشュ سرحدس مصゅدف شد بゅ ج یپゅ نیمنヱ کنゅر زد.فرヱد اヱمدن مشت کゅم ヱヰی نیکゅم

 .یبکن یتヱنینم یغヤط چی.گ*ヱ*ه نخヱر هیدینゅمヱس من فヰم یهرزتヱ رヱ یببند اヱن چشمゅ زیه کهیمرت

ゅکش یبدبخت ب ュکش دمشیرفت ヱر دستشゅیکنュبر د ゅیتュ صدا ゅیبد یکه در ب ヱتشゅجنヱ مرد گنده که از ゅت ヱد ヱ ز شدゅن ب
ヱد دایهゅد بヱردنیبゅیلحظه ترس هی.گュردヱم ی.جゅم نیکه کヰد دیفゅد به بヱل زده بヱذ ュاخ ゅگرفت.ب ヱدستم ヱردایゅه ک گ

 بゅ سرفه گヘت: یسرحد

 

 ..گه داده شه.گـی..جヱرددیبره...حسゆゅ اヱن..بゅ نی..بزا..بزارنیکن ヱلش

 .ュیگرفتیم شیجد کュیکゅش  ی.ヱلュینگرفت یحرفشヱ جد نیمن نه کゅم نه

ارヱمش کن.اヱن  گヘتیبュヰ م یحس هی.دیفヰم شدیصヱرتش م یاز تヱرュ رگゅヰش ヱ سرخ نヱیبヱد.ا یヱاقゅバ عصبゅن نیکゅم
 بヱده.از در شرکت شتیپ یکه تヱ هرヱقت کمکشヱ خヱاست یحヱاسش بヰش هست.همヱنجヱر یکی نهیداره که بب ゅزیاان ن

سته ب هیگرفتヱ ュ بゅ  یآゆ مバدن یبطر هیاヱنヱر تر ヱ  کュیرفتュ سヱپر مゅرکت  نیتヱجه به کゅم یب رヱنیب ュیکه اヱمد
.انگゅر تゅزه به خヱدش اヱمده بゅشه ヱ متヱجه نبヱدنュ کنهیاヱنヱر ヱ نگゅه م نヱریداره ا یه دュیکه د ششیکゅکゅئヱ.بدヱ بدヱ رفتュ پ

 یヱریحرف داشت ازュ پ ی.بنیبردュ سمت مゅش دュیبヰش ヱ دستشヱ کش دュیمتュ.رسشده بゅشه.صداش زدュ که برگشت س
ヱدنش ب یتヱجه به خنث ی.بکردیبه رヱش زدュ که اヱن تヱ همヱن حゅلت فقط نگュゅ م یکه نشست.لبخند دュ.در ヱ ヱاکرکردیم

لحظه بسته شد.تمュゅ صヱرت ヱ گردنشヱ  هی یصヱرتش.چشمゅش برا یرヱ دュیکردヱ ュ کش سیچنت تゅ دستمゅل برداشتヱ ュ خ
.شکات ヱا نطヱریهم برداشتمュدستمゅلヱ  یヱقت یبسته بヱد.حت نیکゅم یمراحل چشمゅ نیبゅ اヱن اゆ شستヱ ュ تヱ تمュゅ ا

.ュیکردヱヰدهنش.دل یی ヱت ュبزار ュدヱاست خヱخ ュیدلュشヤ ینمュاستヱاان ب خ.ュنヱم شتریبدゅد که کヱب ュヰم ュنیبرا ヱار ヱ ュ
 .اヱمدュ دستمヱدュیلحظه از کゅرュ خجゅلت کش هیلبش چشمゅش ヱا شد. یمتر یヤیبردュ.تヱ چند مدهنش  کیکنュ.شکات نزد

 یヱヤخヱشگل زد ヱ دستمヱ برد ج یヤیلبخند خ هینگヘتヱ ュ فقط نگゅش کردュ. یزی.چاشتبکشュ عقゆ که تヱراه دستمヱ نگヰد
 بヱدュ که گヘت: یزد.تヱ عゅلュ خヱش یچشمک هیلبュ نشست که  یلبخند رヱ هیدهنشヱ کゅکゅئヱ رヱ خヱرد.از کゅرش 



ュاستینم دلヱاسه هم خヱ.ュبشکن ヱنیدلت .ュردヱخ 

 نه ゅی زنمشیخدا حق دارュ م یا

ュیغره ا چش :ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 .یندار ゅقتیل درکل

ヱ شゅم ュنヱا.ュگرد نشستゅاز طرف ش ュد. نیرفتヱت بヘعت هゅد.سゅراه افت ヱ شن کردヱر ヱبه دا هی ュیبب ییزنگ زدュط  نゅبس
 .ュیپヱヤ بゅ خヱرشت دل ضヘバه بخヱرگشنه  دیبゅ ゅی ュیشュゅ دار

ゅداد: ب ゆاヱج ュヱس ベヱب 

ュヱه 

 فرهنگ یتヱ؟ب ی+هヱ ュヱ درد ادゆ ندار

 چته نュیب خヱبنゅل

 ؟یدرست کرد یزیشュゅ چ یی+دا

 نヱچ

 که ی+غヤط کرد

 ュیکヱفت کن ゅریب فیگرفته.لشتヱ زヱد تر تش تزاュیدر به در تゅزه اヱمده سر راه پ نیسヱ نیヱ کヱفت.خゆヱ ا که

ゅپ دنیشن ب ュبرق تزایاس ュゅا یچشم ゅن یزد که تند تند خ.ュقطع کرد ヱتمヘیگュد.ه شمヱنده بヱز مゅم یکا بゅیم نیبه کュتヘگ 
 حゅا.匯چヤغヱز ی.ヱاا.پسره یヱاسه عمت ヱ زنت تゅسف بر ی.اخヱردیزヱدتر برヱ زヱدتر برヱ.اヱنュ همش ヱاسュ تゅسف م

ュزヱغヤل ستنی چヱد ب یヱرتم نیم ستیدر کل.حدゅاپ ヱヤد جバنبゅ دヱیبュشゅنی.م ヱکه برد ت ヱرک یゅدهیپ یجنگ نگیپゅ 
اヱمد پشت سرュ بゅخنده  نیدکمه.کゅم یرヱ زدュیم یاسゅنسヱرヱ ه یخゅمヱش کنه.بدヱ بدヱ رفتュ جヱヤ نヱیشدュ.مヤヰت ندادュ مゅش

 گヘت:

 شهینم دنشیاکتشゅفゅت ثゅبت کرده تند تند فشゅر دادن اسゅنسヱر بゅعث زヱد تر رس یدヱنستیم

ゅل دهیر عیضヱ.ュدヱیب ヱن یبه ر ュدヱیخュردヱゅ م شهیمثل همゅک ヱ مدヱر اヱنسゅکه اس ュده کنゅヘاست ュاز ساح ュمدヱدیپر نیا 
 :رفتュ تヱ گヘتュ یヱقت ゅرュیتヱش.منュ نخヱاستュ کュ ل

 +خヱاستュ فضヱل مュヱヤバ کنュ اصا

 ゅدュی کنュیفکر م ュیهست.هرچ یضرゆ المثヤ هیسکヱتش  نیتヱا کنュینگヘت.همش احسゅس م یچیヱاحدارヱ زد ヱ ه ی دکمه
 ゅدینم

ゆاヱج ヤشابヱمゅن خゅヰستی匣 
 勠بヱدュ رشیدرگ یヤیاصا خ یقربヱنت که گヘت ی+عه ヱج
ゅمヱکرشゅدی.عزت زچゅ 

 凖بヱد که من ابュヰヤ نیمنظヱرش ا نیا نュیب سゅی.عه ヱاسゅدیヱا اسゅنسヱر
حヘظ جゅن  یلحظه فکر کنュ تنヘسش قطع شد.با فゅصヤه هュ برا هیتヱ بصل النخゅعش که  دュیبヤند کردヱ ュ چنゅن کヱب ヘمヱیک
ヱب شیخ ュمدヱر اヱنسゅنیاز اسヱب رヱک ヱدر ヱیュمدゅک ゅپر نی.ت ヱ ز شدゅیبرسه در بュکه  د ュبستヱنه.درヱخ ヱیبد یصدا هیت 

متバجゆ  صヱرتゅی به هن اصا.رفت ک*عــ*ا*فـ به匣بヱدبゅ در  یاヱمد که از قضゅ فکر کنュ از برخヱرد صヱرت کゅم
 بゅز کردヱ ュ گヘتュ: شمヱینداشュ ن یبچه هゅ کゅر



 اヱمــ... اヱمدュ دنتヱنیپヱش یس*س*ک* یهゅ ینیکیب لیعشقتヱن اヱمد.نヘستヱن اヱمد.دل نیخヱدتヱنヱ نゅراحت نکن اصا
 دュیشکیرヱش کヤش.هュ مヱهゅشヱ م دュیلحظه پヱکر نگゅه کردヱ ュ بバد حمـــــــヤه.پر هیزد پس کゅ .ュヤنゅیفヤバمヱ تمュヱ کنュ که دا

ヱ ュ از داد تیکه رضゅ مردیداشت م گهیزار بزنه.د ゅیبخنده  دヱنستینم چゅرهی.بنیخヱدتヱن ュی.ヱاا ヱحشدادュیهュ قヤقヤکش م
ヤ⌒ز داشتュ خゅل یدヱنه مゅچش کردュ هرچ هیقبل پゅشدن  یرヱش بヤند شدヱ.ュل فت ر نیکردュ رヱ صヱرتش.سヱ یاヱ ゆ تف ヱ گ⌒

شュゅ حゅضر  زیبバد سر م قهی.دヱ سه دュیشュゅ بخヱر ュゅبی ヱ کنュ عヱض لبゅس رفتュ منヱ�.ュ ارュヱ کنه نخヱره منヱ ییدا
تمュヱ شد سرمヱ اヱردュ بゅا.بچه هゅ هنヱز مشغヱل بヱدن.کゅرتヱنヱ انداختュ تヱ سطل  یヱ ヱقت تزاュی.بヱ ゅلع حمヤه کردュ به پュبヱد

ヱس ュرفت ヱنی  ヱلپ دا هی.ュچ کردゅکش ییم ュیاュه د.ヱکه در ر ヱد بد ヱیュچ ゅبه فش ュدادیکه م ییه ヰجヱیت  ュرفت.ュنکرد
ヱج ییدش ュاک زدヱیمسュش ュکرد匣ヱ ュخرس ヱ بغل ヱکپی زدمュابدヱبخ ュゅش.شمヱن خヱا نی.شبتゅح... 

 رヱز بバد ( 0)

 (نیمゅه)

ュاسه دل دلヱیゅیا نゅل نヱل دهیتنگヱ.دヱز م یبヱشکر امرヱخدار ゆمدنیخヱ دヱحد ュゅنヱا ヱ دヱر بヰد از ظバب ヱعت دゅاان س.
 .دنیرسیم نゅیدヱازده ا

ゅنه دل نکهیا بヱیا یخゅن ن ヱ دヱس بヱنه عرヱزیخゅر زیبه تم یゅل یکヱ ینداشت ヱزید نیسヱمد  رヱا ゆش ヱ ゅنجヱصبح رفت ا
انتر  ی پسره�سراغゅ ュدینداشت تゅ ب یاز اヱن شゆ بゅهュゅ کゅر نیسر اヱن خヱنه اヱرده.کゅم ییچه با دヱنهیخヱنه.ヱخدام

گراュ که تヤ یبگردュ.اヱل رفتュ تヱ کュیبرداشتヱ ュ خヱاستュ  ختت یاز رヱ مヱی.گヱشゅلیخ بی.�سراغゅ ュدیکゅر داره م یヱقت
که  رヱنیب ュゅیب خヱاستュیم核کردュ. کیا دヱیجد ی.پستゅنستゅای رفتュ بバد匣رヱنیبゅز نکرده اヱمدュ ب ترکهیداره م دュید
 گヘتینه اقゅ به من چه اヱنجゅ چه خبره دヱبゅره اヱن حسه م گヘتュیم یچه خبره.ه نیبب نیکゅم جهیبرヱ تヱ پ گヘتیم طヱنهیش

 匣پررヱ شه فゅلヱش نکرده بヱدュ خヱاستュی.اخه نمگهیبرヱ.منュ که بچه حرف گヱش کن رفتュ د
ュپ رفت ヱاجشیتヱ.ل یヱیعکس جد نیاヱمدد(نیヱکه د نیفکر کن نی )ュدヱسر زده ب ュیقبا هュک دヱیپュد飭 میゅنک ヱ یدヱکゅ  دنヱب
بヱد ヱ  دهیکش یبゅرنگ قرمز رヱصヱرتش نقゅش نュی.کゅمنهیبیبヱدヱ مュヱヤバ بヱد خヱاゆ هヘت پゅدشゅه ヱ داره م دهیخヱاب ゅکヱیکه د
 نیヱاسه هم ゅکヱید دادیداد ヱ ب صدای پس飭رヱز بヱد یヱاسه پر دュید.رヱزشヱ که کردینگゅه م نヱیدヱرب یبゅز تヱ شیبゅ ن

دختره  نیبヱد.تバحبュ دヱ چندان شد.تゅحゅا ا رヱزیپر یاヱنュ برا خیهنگ کردュ مヱندュ.تゅر ヱヰیکه  یبヱد.رفتュ سر عکس بバد
ه زدュ.تヱ مگ دュخヱ هی ゆینヰ هیبヱدュ. دهیند نیゅمبه گ کینزد کیرヱ انقد نزد ی.درヱاقع دخترنیبヱدュ اطراف کゅم دهیرヱ ند

بゅ  فر ییطا یヱ سبز بゅ مヱهゅ یدختر چشュ عسヤ  هی!بゅز به عکس نگゅه کردュ.؟ینیبب کشヱینزد یکه ادمゅ یکیبヰش نزد
بゅ  شد.هردヱشヱن یجヱر هیلحظه ته دلュ  هیبرابر شده بヱدخヱشگل بヱد. نیبゅ رژ قرمزش چند شیکه سرخ ییヱ لبゅ ینیب

اヱن که  جی.رفتュ تヱ پیعبد  سیاュ هست.چه جゅلゆ تگشュ کرده بヱد .مヰد قهی.هه خヱش سヤکردنینگゅه م نیبه دヱرب یلبخند
 نヱشته بヱد. رشュیکه ز دمهیقヘل بヱد.بゅز اヱمدュ همヱنجヱ ゅ عکس ヱ د

 �خــヱبـــــ_انヱــــュ_�_خــــــہی_بـゅ_ـــゆヱ�_رヱز_خــــهی#
ゅاز پ ب ュب جشیاخ ュمدヱنیاヱه  رヤجم ゅب ヱش یاصا به من ربط نکهیا یヱینداره گ ヱر ュپرت کرد ヱدست ی ヱ ه ب یتخت

ゅ ج هیبچه هゅ که هرکدュヱ  شیاヱヱヱヱヱヱヱヱ دヱسゅعت گذشت.رفتュ پ دュیبه سゅعت انداختュ که د یی.نگゅهدュیسرヱ رュヱ کش
ヱش م یرヱاهنگ گ  ヱ دنヱب ヱلヱ دادنیمبل. 

ュヤصヱب ح ュاقع دلヱد.درヱنیسر رفته بヱاستیم رヱبه داخ ュکردヱیی.ر 

 بخدا دュیفرヱدگゅه؟پヱک ュیヱ بバد از اヱنجゅ بر رヱنیب ュیبر نیゅیم نیゅنゅ،سヱیدا

 نگゅه کرد که گヘت: نیبه سヱ یسヱال ییدا

  ュیبر ュیخヱایبヱゅ بゅ پسرا م نه

ゅب :ュتヘگ ュاخ 

 ュ؟یریبゅ اヱنゅ م ュیبر ュیخヱایهرجゅ م ュی.اصا مگه دュ همュی+ヱا مگه خヱدمヱن چاغ

 تند گヘتュ که بچه هゅ متバحゆ گヘتن: کュی



 ؟یخヱب نیمゅه چته

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ: یسر

اتベゅ  یヱ فرصت حرف زدن ندادヱ ュ رفتュ تュ ヱیکه امゅده شュ بر نیکن دارュیبخヱابュ.ب رュیخヱرد شد.من م اعصゅبュ دی+ببخش
 .دュیヱ خヱاب

�������������� 

ゅب یصدا ب ヱ ی ییدا دادیدادヱヰ ゅپ ュقص شد نییاز تخت پرت شدゅن ュکه کمر 

 یزنیداد م یه نゅیتヱ چرا مثل غゅرنش یریجز جر بگ ی+ا

 تヱ کゅسه سرش چرخヱندヱ گヘتچشゅشヱ  ییدا

 ュیبر ュیکュ کュ امゅده ش ュیکヱفت کن یزیچ هیکرد.پゅشゅ  ヱریب شهیرヱش م نیتヱرヱ فقط بゅ هم مرض

ヱلشتゅب :ュتヘگ ヱ ュردヱدر ا ヱنمヱزب ヱ براش ヱ ュپرت کرد ヱتخت برداشتم ヱاز ر 

 ュمن ュゅی+خــゅاااا برヱ م

ه ヱ دفع مヱاد زائد شヱن هتخヤی از بバد�ییدشヱ دュیجゅن کردヱ ュ چپ ゅکヱینثゅر من کرد که منュ برگردヱندュ نثゅر زن د یردد
 匣飭بنیخل ヱ چا مگه غر نیکه خヱاستュ امゅده شヱ.ュاا ا یکゅرامヱ گزاشتヱ ュقت هیヱ بق دュیبه اヱن جنگل افشヱنュ کش یا

ュنه که د رفتヱاشپزخ ヱیتュر من به سر م دゅن در انتظゅستヱنبردنیدゅتم ゅم نهی.ب ュیداشتュرتヘ ا ییکه دا زیسمت م ュمد پرتヱ
نヱ م ゅیگヘت ب یم زدیجヘت راهنمゅ م یداشت ه ゅیازان زیم یگشنش بヱد.رヱ یヤخی کنュ فکر匣یヱحش یکرد رヱصندل

 عقゆ.بゅ دنیگرد شده کش یبゅ چشゅ ゅنゅیヱ دا نیسヱ لحظه هیحمヤه کردュ به ظرف که  نیهمچ ینکردュ نゅمرد من匏ュب⌒خヱر
بバد اヱنュゅ مثل قュヱ مغヱل حمヤه کردن به  یا هیثゅنヱ飭ا کردュ که حゅلشヱن بد شد بدبختゅ شمヱیدهن پر نگゅشヱن کردヱ ュ ن

 ヱ.سゅعتヱ نگゅه کردュ که هشت ュیبヤند شد زیم یمヱنده بヱد.بゅ خنده از رヱ زیم یبバد هュ فقط بشقゆゅ رヱ یقیヱ دقゅ ゅیازان
 ヘت:گ ییدادュ که دا زیقر ر هی勠.حی.ذベヱ کرده بヱدュ فجゅدیداره م نゅیدل ی.ュヱヱیکه امゅده بش ュیرفت .کュ کュدادینشヱن م

 نیبده.نگرانュ برات مゅه خداشゅヘت-

 پヱکر نگゅش کردヱ ュ گヘتュ: سゅدュیヱا

 نطヱری+منュ هم

شヱ مثل بز سر نیکه سヱ دュیکشیخط چشممヱ م شュیارا لیヱاسه تکم نهیا یتکヱن داد ヱ رفت سمت کمد.داشتュ جヱヤ یسر
ゅنییانداخت پ :ベゅات ヱمد تヱا ヱ 

ヱدتر بجنب یدخما یهヱده شدن منتظرن. نیمن زゅپسرا ام 

 رفت. نیگヘت که سヱ یا یاヱک ییدا

ゅدنیشن ب  ゅب ヱ پسرا ュدیاسゅ م نیاゅیکه کュدا نヱخゅه نバم ゅر ک یهュ.همヱنجヱر یゅه گره ابرヱهュゅ تنگ شد ヱ رفت تヱگتヱ ج∠
ヱت ュرفت ヱ ュکرد ュヱتم ヱرتمヱس بگ یصゅلب ゅیکمد تュرヱدا نی.س ヱ دヱده شده بゅیکه ام ヱد.از تヱنده بヱفقط رژش م ュیا 

ر کمرنگュ برداشتヱ ュ س یヤیخ یشゅل صヱرت هیلヱله ヱ  رヱشن یヤیخ یاب  یکمرنگ بゅ شヱヤار ل یصヱرت یمゅنتヱ هیرگゅل 
 مヱهュゅ. یانداختュ رヱ یسر

 ュی+من امゅدュ بر

 .ュیمنュ کゅرュ تمヱ شد بر اره

 ュیدن.رفتمنتظرمヱن بヱ نگیپゅرک ی.بچه هゅ تヱرヱنیب ュیبرداشتヱ ュ زد چمュییانداختュ تヱش ヱ سヱ مヱیヱ برداشتمヱ گヱش فیک
 اヱمد دستشヱ اヱرد جヱヤ گヘت: یبゅلヱدگ ゅریجヱヤ.سゅم



 ...ـــیمنヱر نمヱد نی.خヱش اヱمدنیخヱدュ.قدュ رنجه فرمヱد یهゅ یساュ ابج بـــہ

 .ュیدیخゅ.مゅفヰم ی+خゅ سゅم

 بゅ خنده ادامه دادュ: بバد

ヘت چقد  اخه یتヱ ش⌒

 تゅیید تکヱن داد یبه نشヱنه  یاュ بゅ خنده سر ییدا

 اヱمد جヱヤ: نیکゅم یヱヰی

ュه ساゅم ゅاات؟ن یبر شمヱاح.ュヱنゅپ یستیخ ュ؟ییدایک 

 :ュیشヱنیپ یاヱمد رヱ ظیغヤ یاخم

ヤدکتر کی+ع.ュیسا ゅس.ゅن سنگ هیشمヱدتヱحق دار نیخ ゆیسرگرم نیشده.البته خ ゅترن دیجد یه ゆجذا 

 گヘتュ: یبュヰ نگゅه کردن که ヱاسه خاص یヱ بچه هゅ بゅ گنگ نیکゅم

 گهید نیسヱار ش نحゅیا نیسیヱا نیخヱای+عه تゅ صبح م

ヱ سر ュدヱج عیخ ヱت ュر گرینشست ヱیヱتヱم .ュزد 

ヱ قراربヱد  کゅر داشت ゅکヱیکه قبا گヘته بヱدن د نطヱری.انینشستن تヱ مゅش نュیヱ کゅم ی.سゅمنیتヱ مゅش دنیپر نュیヱ سヱ ییدا
 گヘت: نیسヱヰ ヱی رヱنیکه اヱمدュ ب نگیفرヱدگゅه.از پゅرک ゅدیخヱدش ازاヱنヱر ب

 شده مگه یزی؟چیپسره رヱ گرفت یهゅپヱ شد ヱヰیچرا  نیمゅه

بخゅطر اヱن  دیحرف زدュ.شゅ یاヱنجヱر نیچرا بゅ کゅم دヱنستュی.خヱدمュ نمゅرهیدュヱヱ نم نیمخ فضヱل سヱ نیا دヱنستュیم
 دست خヱدュ نبヱد طیخゆ تヱاヱن شرا ی.ヱلدュیبヱد که د یعکس

 پررヱ شه خヱاستュی.نمکنهیم تیاذ دهیم ریگ ی+نبゅبゅ ه

 کردュ ذهنمヱ منحرف کنュ. ینگヘتن.دستمヱ بردュ سمت ضبط ヱ سバ یزیچ گهیبュヰ انداختن ヱ د ینگゅه هی جヘتشヱت

����������� 

ュزゅد بバعت بゅس ヱد匣 
 ヱヰیت که گذش یا قهی.حدヱد ده درازیش ゅنیتヰران تゅ ب دنیزنگ بزنن که رس نゅیا یدل ュیفرヱدگゅه ヱ منتظربヱد ュیبヱد دهیرس
 بゅز گヘت: شیヱ دراヱرد ヱ بゅ ن یزنگ خヱرد.بゅ عجヤه گヱش ゅریسゅم یگヱش

 یتヰران سゅت دنیرس عه

 جヱاゆ داد: بバد

 اقゅ دヱمゅد.خヱش گذشت مゅه عسل بــــــــہ

..... 

 راز؟یش نیゅیم ی.کیسامت

....... 

 پس ュی.منتظرュیداداشュ مュゅ فرヱدگゅه اره

....... 



 .به زن داداش ساュ برسヱن بگヱ حヱاسش به فسقل عمヱ بゅشهزنهیحرف م یبゅبゅ ه گهیخゆ د ヤـــــهیبゅشه.خ بゅشه

ゅم یخنده  یصدا بゅند سヤریبゅ ن. یهرکヱند سمتمヱبرگرد ヱد سرشヱن بヱبرمヱرヱد 

 .نمتヱنیبیکردュ بゅبゅ.عه داداش.بゅشه فバا م غヤط

 قطع کرد ヱ رヱکرد سمت مヱ :ゅیگヱش

 .کننیحرکت م گهیسゅعت د هی.حدヱد ردارهیسゅعت تゅخ ュین مゅشヱنی.فرヱدگゅهن.هヱاپدنیرس

ヱب نیسヱک ヱشゅدست ベヱذ ゅدیب :ュヰب 

 ゅدی....دلدارュ مゅدیحゅا دلュ م ییヱا

 یاا یااا یاا یاااا

 ゅکتس بچ飭ュ.انگゅر پヱゅرش بヱددیکヱب نیسヱ یخヱد بر کヤه  فیاز فن من استゅヘده نمヱده ヱ بゅ ک ییادامه بده که دا اヱمد
 .شد

ュد. تشنヱکرده ب 

 ن؟یخヱاینم یزیخヘه شدュ شمゅ چ رュیبگ یزیچ یا ヱهیابم یاب رュیمن م یی+دا

 ヱ کヱفتـ... ییدا

 ュゅیم رュیخヱ من م خヱادیکه نم نュی.سヱیخヱاینم دュیفヰم ی+اヱک

 ュیتヱ محヱطه قدュ بزن ュیریمゅ م مرض

هنヱز نرفته بヱدュ که بゅ شتゆゅ به عقゆ  یتヱجه کنュ رفتュ.چند قدم نیبゅزュ به حضヱر کゅم نکهیتکヱن دادヱ ュ بدヱن ا یسر
لحظه از اخمゅش  هیبヱد.به صヱرتش که نگゅه کردュ  دهیبヱد که دستمヱ کش نیشدヱ ュ پرت شدュ عقゆ.کゅم دهیکش
ュ .از اヱن بد ترکنهیهست ヱ داره نگゅه م رهیخ ヱزهن دュی.دهیدردش چ نュیذヱل زدュ تヱ چشゅش تゅ بب یبゅ پررヱ ی.ヱلدュیترس

 رسمゅ ذヱل زده بヱدن به مゅ خヱدمヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュ: گهیمردュ د

 بヰش. یدیسヘت چسب ینجヱریکه ا سیچرا؟دسته ارثت ن یکنیم نی+چته همچ

 تヱ مヱهゅش یشده بヱدュ.دست نیヱلュ کرد که اگه تゅバدلمヱ حヘظ نکرده بヱدュ پخش زم ヱヰیبه دستュ اヱرد ヱ  گهیفشゅر د هی
 یتヱ یتヱجه خヱاستュ ادامه بدヱ ュ برュ سمت دکه  ی.بشヱنشیصヱرت پر یتヱ زهیکه بゅعث شد چند تゅ تゅر بر دیکش

 سゅدیبرنگشتュ.اヱمد جヱ ュヱヤا سゅدュیفقط ヱا یヱل سゅیاヱ نیヱاسه هم ゅرュیدر ب یبゅز عیضゅ خヱاستュیفرヱدگゅه که صداュ زد.نم

 !؟یکنیم ینجヱریشده؟چرا ا یچ نیمゅه

 خヱبه؟ کنュ؟حゅلتیم ی+چجヱر

 گرفتن من دیاز ند نュیبچه هヱ ゅ ا یجヱヤ نگیپゅ ک یرفتゅرات.اヱن عز برخヱردت تヱ نیهم

ゅضیغ ب :ュتヘگ 

ゅرتیچ دی+مگه بゅقع دار کヱ؟تュرد یکنヱت مگه ک یچه برخゅهゅب ュشゅ؟ یهست یداشته بゅه 

 شده بヱد گヘت: دیヤیکه از حرص ک ییدندヱنゅ یبکشه فشゅرش داد ヱ از ا نکهیبجゅ ا یدستمヱ گرفت ヱل بゅز

 تمュヱ کن ゅرヱیمسخره بゅز نیمثل ادュ حرف بزن.چه مرگت شده.ا نیمゅه

ュل دردداشتヱی .ュن ندادヱف نشバض 

  نیهゅتヱن برس یبه خヱشگذرヱن نیشمゅ بヰتره بر یخゅن⌒ سヤطゅن نیکゅم یاقゅ نی+بب



ヱیکش دستمュد ヱヤج ヱی ゅم یچشゅک ゆجバابم نیمت ゅسه ت ヱ ュفه رفتヱهیبه سمت بヱ یخرュس د ュرفت ヱヱرゅطه.بچه هヱمت مح 
اュ  کゅヱی.دヱمدیداشت از سمت مخゅلュヘ م نュی.رفتュ سمتشヱن.کゅمュینیمゅش کیکه گヘت نزد یینکردュ.زنگ زدュ به دا دایپ

هゅ رヱ دادュ  به  بچه هゅ مゅل خヱدمュ بゅز کردヱ ュ اヱمدヱ  ュهیابم  کヱیکヱتゅه بゅ د کیبバد ساュ عヤ ششヱنیپ دュیبヱد.رس دهیرس
کヱفتヱ  ュهیبر گردヱند.رسمゅ ابم گهینگュゅ کرد ヱ بバدش سرشヱ به سمت د یاخヱ ュحشتنゅک هیヱ بゅ  دیرس نیبخヱرュ که کゅم

 هی�ュ.خسته شدゅنیبゅبゅ پس م یهヱ خヱرده بヱد.ا ゅزدی.سゅعت ュیقدュ بزن کュیکه  ュیهゅرヱ خヱردن رفت ヱهیشد.بچه هゅ که ابم
ヱاز که اعاュ نشستن پر یفرヱدگゅه که رفتن مゅ همزمゅن شد بゅ صدا یتュ ヱیヱ بバد رفت ュیمشغヱل متر مردن شد یسゅعت ュین

نتظر مゅ هュ بゅ ذベヱ م کردیヱ نگゅه م یپヤه برق رهیヱ خ شهیبه ش دیکنゅن رفت چسب ヱرتمهیمثل خر  نی.سヱگヘتیتヰران ヱ م
ヰمヱن که ب دنیرسヱ بچه هゅ  دیرس ゅنی.انتظゅر به پゅنییپゅ ゅنیم یدارن بゅ پヤه برق گریدヱ تゅ ج ュیدید ヱヰیکه  ゅنیب ュیبヱد

که  قهی.چند دچゅرهیب ゅریزدن رヱ سゅت رجهیヱ پسراュ ش یبه دل ュیمゅ حمヤه کرد یヱحش خرای مثل匣نهیچشمتヱن رヱز بد نب
 دنینヘس راحت کش هیکه  ュیヱلشヱن کرد ュیヱ آبヤمبヱشヱن کرد ュیچヱヤند نゅرヱیا

 دلュ برات تنگ شده بヱد عـــرررررر یبヱد یدلュ تヱ دل کــــــ یヱا

ヱ گر ゅهیب ヱپرت کرد ت ヱدشヱز خゅبرایبغل دل یب ゅバاقヱ.ی ヱدل نیس ヱیゅد ا نヱمهیسخت بヰر نヱز دل یدゅعشقش یب ゅد  بヱب
 تヱ اヱن حゅلت هュ خندュ  گرفته بヱد هュ دلュ گرفته بヱد. دنشヱنی.از دچゅرهیب نیسヱ یヱل

 ュیپヱکヱند گهیبسته د نیسヱ اه

 ششیتヱ ا یندار ゅقتیاصا ل نیبب

 گヘت: یرヱبه دل ゅریکゅرشヱن خندمヱن گرفت که سゅت .ازسゅدیヱا ゅریヱ رفت کنゅر سゅم 

 خゅنヱمュ هュ بچه هゅ خستن هュ مゅ. گهید ュیبر

ヱن چشゅش نゅیゅریکه خندمヱن گرفت.سゅت ュیتゅمヱن دستمヱنヱ به صヱرت عق زدن دراヱرد شیヱ همゅهنگ هر ش یاتゅヘق یヤیخ
 نیヱヱ س یبヱدュ.دل یسکヱت مشغヱل رانندگ یمゅ پسراュ بゅهュ رفتن.تヱ نی.دخترا تヱ مゅشュیراه افتゅد نی.ヱاسه هممヱندیヱانم

 یتュ ヱیبرد نゅرヱیヱ مゅش ュیدیبヱد.خاصه رس داریب نبرهمن خヱابュ  نکهیا یاュ برا ییبヱدن ヱ دا دهیرヱشヱنه هュ خヱاب
 ヱヰشیکه ب نュیヱ بヤند کرد  ヱ برد سمت اسゅنسヱر سヱ یدل نیمゅش یاヱمد ヱ از تゅ ヱری.سゅتュیشد ゅدهیپ نی.از مゅشنگیپゅرک

 دヱنیب یبچه هゅرヱ گرفت ヱ رفتن سمت اسゅنسヱر.حت یچمدヱنゅ نュیکゅرヱ کرد.کゅم نیاヱنュ هم شهینم داریب دید ゅریبヱد سゅم
 سمت رهیبゅز داره م شیبゅ ن ゅکヱاュیسرخه ヱ د ゅفشیق ییدا دュیکه د نゅیا ییبه من نگゅه کنه.برگشتュ سمت دا نکهیا

 گヘتュ: ییاسゅنسヱر.رヱبه دا

ヱچته ت+ 

ゅب ゅنヱت: یدندヘل شده گヘق 

 منュ تヱرヱ بヤند منュ ببرュ یخヱایم گهی.برگشته پررヱ پررヱ مکنュیسمヱゅر ヱ بゅ دست خヱدュ خヘه م نیا رヱز هی من

ュゅچش ヱن هヱشヱت ゆجバخنده پرس دایتゅد.بヱیبュد: 

 ؟یگヘت ی+خゆヱ تヱچ

 تヱسرش دュیکヱب فینگヘتュ بゅ ک یزیچ

 گヘتュ: بゅخنده

ュ خヘش ゅدیرヱدلュ.درヱاقع ش مヱنهیヱگرنه عقدش م نیشده تヱسر کゅم دهرجヱریدادمゅ.البته منュ بゅ ゅدتヱنی یزی+ヱاا خゆヱ چ
ュکرد 

ュنヱخنده به غ ا ゅش حرف م یضیبゅهゅیکه من بュزد ゅنجヱاز ا ヱ ن دادヱتک ヱد رفت ییسرشヱب ベر ق⊥رヱنسゅیکه اسュ از ゅه  تヤپ
.بバد بدヱ ییتヱ من بدヱ بدヱ رفتュ تヱ دشュ ヱیبヱدن تヱ خヱنه.رفت دهیچپ گهیدر ヱاحد.همه د یجュ ヱヤیدیرس ی.بゅ بدبختュیهゅبر

 ュرفت ヱش هیبدヱخنک پ ゆاヱس خゅیلبュیفکر م ی.هدュی.نمشهیم یچیفردا  کردュنヱفکر یمگه.هرچ هیچرا.اه فردا چ د  ュکرد
 ヱ�匣 مردュ دュیکپ دهینکش هیبه ثゅن دمヱیسرヱ تخت پر مردュیکه داشتュ م یی.از اヱنجヱゅمدین ゅدュی یزیچ



 (ゅنゅی)دا 

 اヱمد تヱ اتベゅ نیکゅر کردن در خヱندن بヱدュ که مゅه مشغヱل

 بヰش انداختュ که گヘت ینگゅه ュین

-ヱیبر گهیم نیسュ اسه دヱیヱکゅ چ ی ヱدゅیبخر یزیکュ 

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 ،ュل ندارゅی+ح ヱر نشد سゅبه س نیب ヱنヱنزنه... نشیسنگ ا 

 تヱ ヱ گヘت دیپر نیدر بゅز شد ヱ سヱヰ ヱی

 سنگ قبر تヱرヱ بزنュ دینزنュ بゅ نهیاگه سنگ اヱنヱ به س-

 در آヱردヱ ュ گヘتュ شヱادا

 خヱرュ یتヱرヱ نمヱرュ از جュゅ تکヱن نم ی+گمشヱ بゅبゅ، من تゅ حヱヤا

ヱنشن نیس ヱر حرف منゅت دهیکه انگヘد گヱگرفته ب 

 حゅضر بشュ رュیمنュ م ュیبر دیزヱد آمゅده بش-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱ ヱヤبرده ج 

 رهیاصا از کجゅ مュヱヤバ بخヱاد تヱلد بگ ュゅ،ی+من نم

ヱنیس ゅبゅب ヱه ییبرゅم ヱ کرد ュرゅینثュت  نヘگ 

 ュینخヱاست ゅیبゅبゅ ن یکن یچرا انقدر غرغر م ییدا-

 نگゅش کردヱ ュ گヘتュ بゅبヰت

 یمنヱ بزن یری+چヱبت کヱ بگ

 بزنه که گヘتュ یتゅ ته بゅز کرد ヱ خヱاست حرف ششヱین

 کنュ تیبزن تゅ حゅل ゅی+ب

 ギ� رندهیگギلゆ گヘت  ریبست ヱ ز ششヱین
ヱن سرمヱچه درس خ ،ュر کردヱمر ヱرゅادامه درس ヱ ゆゅکت ヱت ュمه سکته م یکردヰヘب ュمننننن، نن ュکنهیشد!!! 

 کرد ヱ رفت.... یخداحゅفظ نیخヱندュ که مゅه یداشتュ درس م همچنゅن

 سゅعت بバد( 0)

 از رヱ چشمュ برداشتヱ ュ چشمゅمヱ مゅلヱندュ که زنگ در به صدا در اヱمد نکمヱیع

 اヱمدن.. دل کندن از بゅزار ヱ نゅی+تバجゆ ا

 کنهیبゅز داره نگュゅ م شیبゅ ن ゅکヱید دュیヱ رفتュ سمت در ヱ بゅزش کرده که د رヱنیاتベゅ اヱمدュ ب از

 به رヱش زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

ゅد ند ی+به آقヱب ゆاااد، شゅن دهیاستヱدمتヱب 

ヱت قیعم لبخندشヘگ ヱ تر کرد 



 خヱاد بゅنヱヱヱ یم رتیچشュ بص-

ヱمヱت ابرヘکه گ ュش کردゅنگ ヱ ュا انداختゅب 

 از مزاحمت اヱمدュ دعヱتتヱن کنュ قرض-

 نگゅش کردュ که گヘت یسヱال

 ュیخゆ فردا تヱلدمه، گヘتュ به شمュゅ بگュ دヱر هュ بゅش-

 ヱمدیانقدر مظュヱヤ شده بヱد آدュ دلش به رحュ م ゅفشیق

ゅن بヱربヰیم ュتヘگ ヱ ュش کردゅد نگヱن بヱヰپن ュدヱجヱ ヱکه ت 

 !!؟یریگیخヱدت تヱلد م یبرا یخヱدت دار زュ،یعز یی+اヱخ

 چゅヰرچゆヱ در ヱ گヘتزد به  هیتک

 گهیحゅا د-

 ヱ گヘت حヱاله لبخندش کرد یچشمک

 خヱاュ براتヱن درست کنュ یپز م ゅکヱید کیک-

 ヱ گヘتュ دュیرヱ کش ゅکヱیزدヱ ュ ل⊥پ د دست

 آقゅاا ュیدر خدمت ی+کمک خヱاست

 کرد ヱ گヘت یکیکヱچ ュیتバض

- ヱヱنゅب ュنヱممن 

ヱ فظゅد خداحバرفت یب ヱ کرد 

ヱلد د درヱبه ت ヱ ュمبل نشست ヱر ュرفت ヱ ュیبستヱکゅ نヱربヰم ヱن یゅヰگゅینュ ュفکر کرد 

 ュ 勦یヱ هست ュیبヱد یヱاسه چند رヱزه همヱن سگ ヱ گربه ا نゅیامゅ ا ュ،یجゅلゆ که هر دヱتゅمヱن مヰربヱن شد چ
 گرفتヱ ュ زنگ زدュ به بچه هゅ... مヱیگヱش

 که من نرュ نخرュ اヱن کゅدヱ رヱ نیخرد ゅیکه چ ュیتヱلد گرفت ヱ اطاعゅت جذゆ کرد ゅکヱیکه د ュیشد عیضゅ ی....خゆ بس

ュسر رفت ヱ ベゅات ヱش عیتヱس پゅیلبュب د ュنه زدヱاز خ ヱنیヱر.. 

ゅش بゅه گریرجیغ نیمゅزار نیمゅسمت ب ュرفت 

ュ ادرس رفت هیرヱ داشته بゅشه امゅ خゆ اکثرجゅهゅ نداشتن تゅ آخر به  بヰشتیشدュ تゅ سنگ مゅه ارد یمختヘヤ یمغゅزه هヱ ゅارد
 شت...ヱ زد سر شゅنسュ دا

که منヱ جذゆ خヱدش کرده بヱد انگشتر بゅ اヱن زمرد  یزیبヱد امゅ چ بヰشتیگردنبند، دستبند نقره بゅ سنگ ارد انگشتر،
 بヱد که چشممヱ گرفته بヱد

ゆره ا خゅنیجز ا یچ ュش کنヱگ ヱد که حرف دل رヱنب 

 کنه براش بزرگ زشヱیسゅ ゅدینبヱدن ب زیرヱ نداشتュ به فرヱشنده گヘتュ در صヱرت سゅ ゅکヱیدست د زیکه سゅ ییاヱنجゅ از

ヱانگشتر  ゅشگل خر یبヱبه خバیجュد ..ュنه رفتヱبه سمت خ ュر  ヱ شゅد ヱ خ⊥

 بゅ داد گヘت نیخヱنه شدュ که سヱ ヱارد



 ゅدیبヱヱヱヱヱ دمパゅ سヱخته م ゅاااد،یبヱヱヱヱ م-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 کردュ؟!! دی+زهر نبヱد، بده مطمئن رفتュ خر

 ヱ گヘت رヱنیاز آشپزخヱنه اヱمد ب نیمゅه

 نه ヱاا-

 گヘت نیبゅا انداختュ که مゅه یا شヱنه

 مヰمه نیا ؟؟یدیخر یحゅا چ-

ュاز ک رفت ヱ مبل ヱر ュش فینشستヱیدュ هゅبه م ュداد ヱ ュردヱدر آ ヱبه انگشترバنیج  

به داخل جバبه  ینگゅه نیزد ヱ بバد از اヱن سヱ یغیدرشت جバبه رヱ گرفت ヱ درشヱ بゅز کرد ヱ ج یبゅ چشمゅ نیمゅه
 بゅز گヘت شیانداخت ヱ بゅ ن

 ؟یدل داداشمヱ بدزد یخヱا یبااا م-

 برュ بدزدمش دیداداشت تحヘست بゅ ستیبゅبゅ، ن ری+برヱ بم

ヱت نیسヘگ ゆنゅحق به ج 

 کヰヰه یپس چ-

 گرفتヱ ュ گヘتュ نیانگشترヱ از دست مゅه جバبه

 بヰتヱن کゅدヱ نشヱن بدュ نی+جنبه ندار

 گヘت دهیبرچ یبゅ لبゅ نیمゅه

 شヱバریکردュ خヱ ب یم گゅشیداشتュ ن-

ュه ا چشヰヰیغره ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 ュیدار یشュゅ چ ست،ین ゅزی+ن

ヱنیس ヱب ヱه کردゅنگ ヱنه رヱآشپزخ ヱه دیکش ییتゅم ヱت عیسر نیヘگ 

 یزهرمゅر ヱ بربر-

 سرجュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ خنده گヘتュ از

 نヱش جヱنتヱن رュی+من س

به دخترا که داشتن دربゅره لبゅس فردامヱن حرف  ヱستュیگرامヱ عヱض کردヱ ュ رفتュ پ یヱ منュ رفتュ لبゅس هュ ゅیدیخند
 ..زدنیم

ヱت نیسヘکر گヘمت 

-ゅسゅن لبヱتره اヰخر ییب ゅیدل دیکه بゅیگرفت نヱش مヱیبپュ 

 ュیヱ اعاュ مヱافقت کرد ュیتکヱن داد یسر

ュا یبه فردا فکر م داشت ヱ ュی نکهیکردュید کヱکゅ اذ ヱتیر ..ュکن 

 تヱ ذهنュ خヱرد ヱ از جュゅ بヤند شدュ  یا جرقه



ュپ رفت ヱاسه بچمヱ دヱمده بヱا ュشヱه که خヤشگヱنک خヱن پستヱل اゅدنب ヱ ベゅات ヱدایت ュکرد 

ゅبه ترت چندت ヱ ن کردヱشヱدゅک ヱ ュگرفت ュヘヤد مختゅバبه در ابバیجゆ ヱن تヱیگذاشتمش ..ュه 

ゆخ ゅب ゆخ ゅش امゅهゅب ュدヱن شده بヱربヰا درسته مゅه تیاذ یکم دیحヰヰک ュبکن 

ュرゅه کゅشد که م ュヱش گ نیتمゅپ ヱ ベゅمد داخل اتヱریا  ゆ ل یکردゅبه خバرد زم یجヱخ ュمحک ヱنی 

ヱی نیسヱヰ تヘگ ヱ ز کردゅب ヱدر 

 د؟؟ییییترک-

 کردヱ ュ گヘتュ یا قヰقه

 بترکه یکیکه منتظره  نیاز ا نیداره ا رادی+اヱن از اヱن که چشمش ا

 پゅهゅشヱ نヱازش کردヱ ュ گヘت نیمゅه

 !؟یذاریم ヤهیヱسط اتヱ ベゅس یضیخヱ مگه مر-

ヱهیبش نیس ヱت ندهیگヘر گゅاخب 

 از کرゅ  ュیاز جヰل است  ゅیمヱجヱد  نیا یاز کゅر هゅ یمیطبق اطاعゅت داده شده ن-

 به من کرد ヱ گヘت ینگゅه نیمゅه

 یکردュ سゅلم یهュ اتベゅ شدュ، فکر م یمنヱ بゅش بゅک-

ヱمゅب چشم ュداد ヱنمヱزب ヱ ュنیکج کردヱر ュتヘگ ヱ ュکج کرد ヱمゅدست ヱ 

 دارュ سュی+نه من سゅد

ヱت دیخند نیسヘگ 

 شゅヘ بده به مゅ پヱل  نیبه ا ゅیخدا-

 ...ュیگヘت ریヱ شゆ بخ ュیدیخند

 ヱ(-^ نی)س^ 

ュسااا ゅپ یکمد آقヱヱی... 

 بヱد... نیکه به ذهنュ اヱمد هم یزیچ نیکمدمヱ که بゅز کردュ اヱل در

ヱبدبخت سرم ゅب ヱ ュندヱرゅیخ ュداد زد 

 ...نجゅیا نیゅینヤヘه هゅااا...ب-

 نگュゅ کردن... یاتヱ ベゅ پرستش یکه تゅزه اヱمده بヱد بゅا اヱمدن تヱ یヱ دل نیヱ مゅه ییدا

ヱمゅلب ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 بپヱشششュ... یچ-

 بゅ تゅسف سرشヱ تکヱن داد ヱ جヱヤ اヱمد... یدل

 هست رفتن... یدل دنید نュیヱ مゅه ییدا

 در اヱرد ヱ داد دستュ... یصヱرت یعرヱسک رهنیپ هیلبゅسュゅ  یابه ا از



ュدバیخ بヤس کیش یヤمج ヱنیرفت ب یヱر... 

 匣بヱدュ  دهیخر یک نヱیلبゅس نگゅه کردュ...ا به
 شده بヱد... یزانヱ بヱد که رヱش سنگ دヱز یشヱنه تヱر داشت ヱ کل لبゅس تゅ رヱ یتゅ رヱ نهیس ی...از بゅایهرچ حゅا

 صدامヱ انداختュ تヱ سرمヱ گヘتュ دヱبゅره

 ...نیبپヱش یهمتヱن لبゅس عرヱسک-

 هュ داد زد ییدا

 ...ュیقصدヱ داشت نیهュ هم یگヘتینم-

ヱرتمヱص ...ュش شدヘک ゆゅل انتخヱمشغ ヱ ュجمع کرد 

 حمュゅ... یداشت برداشتヱ ュ رفتュ تヱ یکه پゅشنه کم یکヘش مشک هی

 کゅمل شد... پュیت کیگل سر کヱچ هیکردヱ ュ بゅ  یبه خヱدュ لبゅسゅمヱ تنュ کردヱ ュ مヱهゅمヱ شاق دنیاز رس بバد

 رفتヱ ュ به سمت اتベゅ دخترا رفتュ... رヱنیاتベゅ ب از

 بヱد... شیهュ مشغヱل آرا ییヱ دا کردیداشت کヘششヱ پゅش م نیمゅه

زانヱهゅش بヱد  یکه تゅ رヱ خヱردیپゅرچه م هیکمرش  یداشت ヱ از رヱ یکه تヱر گل گヤ یآسمヱن یلبゅس آب هی نیمゅه
 بヱد... دهیپヱش

 داشت... نیسゅده بنヘش که دヱر کمرش حゅلت چ رهنیپ هیهュ  ییدا

 بヱد ヱاسه رفتن... یبه سゅعت انداختヱ...ュقت خヱب یاز آمゅده شدن اヱنゅ نگゅه بバد

 یهュ مسخره شده بヱدュ...مゅنتュヱ تゅ رヱ یヤی...که البته خゅرュیکه رفتュ اヱنجゅ درش ب دュیلبゅسュ پヱش یرヱ یمバمヱل یمゅنتヱ هی
 پゅهュゅ مュヱヤバ بヱد... هیزانュヱ بヱد ヱ بق

       
 ...ュیخヱشبヱ بヱد رヱ برداشتヱ ュ مثه سه تヘنگ دار دنبゅل هュ راه افتゅد یعطر بس هیرヱ که  ゅکヱید یکゅدゅ ヱلیخیب

ヱヤا یجヱ دیدرゅیسュ دا ヱیی ヱر ヱدستش ュع کردن زنگ زدن... یهヱس شرヱعر ベヱمثه ب ヱ زنگ گذاشت 

 بゅ خنده گヘت نیبゅز شد ヱ کゅم در

 ..نیاز خヱدتヱن نشヱن بد یآثゅر هی دیبゅ شهیهم-

 تュ ...ヱیヱ رفت ュیヱا کرد شゅمヱنヱین



 ��داشتュ که حداقل دヱتゅ بゅدکنک بزارن نヱیبگュ که من انتظゅر ا نュیبヱد...انگゅر نه انگゅر که تヱلده...ا یعゅد یヤیخ سゅلن
شヱヤار همچヱ چسبنゅک  هی...پشیت دنیاヱمد که هゅرتュ ترک خヱرد بゅ د رヱنیآشپزخヱنه ب یجذاゆ عنتر از تゅ ヱریسゅم
 ...匏رヱنیبヱد ب ختهیربヱد که عضヤه هゅش  دهیپヱش یزرشک یمردヱنه  رهنیبゅ  پ یمشک

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین دنشیکه بゅ د رヱنیب ختیر ゅکヱیاヱن طرف د از

 ...ヰヰهیسمヱゅره ترمヱستゅت هیتヱلد  دュیشن-

 ヱ گヘت دیخند

-ヤکیع ...ュساااا 

ヱرتمヱص ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 匣ینکن ュバیضゅ یریمی^( م-^ یکره ا ی) ه ゅاااای-
 هゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

 چشمュ رヱ اヱنゅس...فバا من -

 دستمヱن کرد... یتヱ یبه کゅدヱهゅ یا اشゅره

 ...ゅریزدن سゅم دیشد ヱ منュ از فرصت استゅヘده کردヱ ュ شرヱع کردュ د ختنیمشغヱل کرュ ر ییدا

 ^-تヱ ^ یبヱد یاخه جذاゆ ک د

 ^-تヱ ^ یبヱد یک یترکننده  هゅرت

 تヱ... ختنیقヱرت دادュ زنگ در به صدا در آمد ヱ زヱج خヱشبختمヱن ر ゅرヱیسゅم یحسゅب نکهیاز ا بバد

ゅت یدل دنید بヱیس ュتヘگ ヱ ュزد 

 خゅنュヱヱヱ؟ یشمゅره بدュ پゅره کن-

 نゅزک کرد ヱ گヘت یچشم پشت

-...ュر دارヱヱش ュدヱمن خ ゅآق ヱنش ュمزاحم 

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 ...ی...اヱヱヱکیدل یاヱک-

ゅت بヘغره گ ュچش ゅب ヱ زد ュدست به پشت گردن 

 匣ببندュゅ ュیب ゅی یبندیم-
 نشستュ سر جュゅ... یヱ مجヤس کیش یヤیبゅز کردヱ ュ خ شمヱین

 بゅاش *انگゅر رヱ یقسمت بゅا یزانヱ که رヱ یقرمز تゅ رヱ رهنیبه پ یدل نゅیヱاسه من برداشته بヱدن ا یکゅپヤ پیریت
  قرمز.... شرتیヱ ت دیشヱヤار سヘ هی ゅرュی...سゅتدیبヱد بゅ کヘش سヘ دهیشده بヱد پヱش دヱزی سنگ* 飭ابراس



 
 ...ュیهュ گヘت یبرا ی...از مشکات زندگュیحرف زد ュینشست ュیجヱنュ براتヱن بگه همه گرفت خاصه

تゅ  شیه شبュヰ رفتن ک ینگرفت ヱ چنゅن چشュ غره ا ュヤیتحヱ یشکیه نکهیکنسرت اکسヱ گرヱنه...از ا یطゅیچقد بヤ نکهیا از
 ヱر ヱدیاکسゅ ...ュکرد 

 ヱ گヘتュ دュیکش یحرف زدن پヱف یاز کم بバد

 ن؟یتヱلدヱ شرヱع کن نیخヱاینم-

 از جゅش بヤند شد ヱ گヘت ゅریسゅم

 ...ュیکنیاان شرヱع م-

 رヱشن شده بヱد... شمعکه رヱش  رヱنیاヱمد ب کیک هیبバد بゅ  قهیسمت آشپزخヱنه رفت ヱ چند دق به

 
ゅج ب ヱ ベヱداد ک غیذ ヱکی ヱヤج ヱید یرヱکゅ ع کردヱهمه شر ヱ یگذاشتュ تヘگ ュاخ ゅاسش که بヱ ندنヱاهنگ خ 

 مگه بچュ من؟-

 بゅز گヘت شیبゅ ن ییدا

 دل برادر... زیعز یتヱ خرچه ا-

 هュ خندش گرفته بヱد... ゅکヱیخنده...خヱد د ریز ュیزد همه

 ヱ دست زدن.... دنیکش غیج ュیهゅ شرヱع کرد یヱ کヤ دایبد دیشمバشヱ فヱت کرد که مثه ند خاصه

 افتゅد... نیبه گردن مゅه کیک ュیتقس تیヱ مسئヱل دیبر کشュیک



 بヱد... نゅیヱ دل ゅریکゅدヱ که مゅل سゅت نیبدヱن فヱت ヱقت رفت سراパ اヱل ゅکヱید

 رد شده بヱد... یکه دヱرش نヱار نقره ا یجバبه مشک هی

ヱه درش ゅز کرد که بゅنیبゅت جヘگ 

 چه قشنگه... یヱا-

ゅل بヱیفض ヱیاز ر ヱنه اش آヱنیشヱه زゅنگ ヱ ュیشد ...ュبه کردバبه ج 

 داشت... یشکات یدヱنه کرュ که رヱش طرح هゅمر رهنیپ هی

 کゅدヱ مゅل من بヱد... نیدヱم

بゅز کردヱ ュ  شمヱیسرمヱ بヱس کرد که ن یبヱدュ ارュヱ رヱ زヱنشیکرد ヱ بバد از بヱ کردن عطر...همヱن طヱر که آヱ بゅزش
 ...دュیمحکュ لپشヱ کش

 بヱد...اヱن رヱ هュ مردヱنه بغل کرد ヱ... کیست دستبند ヱ سゅعت ش هیبヱد که  ゅریاز اヱن مゅل سゅم بバد

 -.-بヱسش کنه؟  نیجヱن من انتظゅر دار نه

ュヱب ارヱنه اش کヱر کش دیبه شゅکن ヱدی... 

 ست شده بヱد... گهیبゅ همد یبیبه طرز عج نュیヱ مゅه نیکゅم مゅل

 یهمヱن مゅگ بゅ همヱن طرح بヱد ヱل نュیداشت گرفته بヱد ...مゅل کゅم چیبزرگ که رヱش طرح مゅرپ ییمゅگ طا هی نیمゅه
 ...ییطا یچゅیヱ مゅرپ یرنگ قヱヰه ا

 شبゅهتヱن بヱدن.. نیا ریکه هنヱز درگ نュیヱ کゅم نیتشکر کرد ヱ مゅه شヱنییهر دヱتゅ از

 بヱد ... یجバبه مشک هی...دیبヱد رس ییدا یکゅدヱ که ヱاسه  نیبه اخر نヱبت

 برش داشت ヱ بゅزش کرد... ゅکヱید

 بヱد... گهیجバبه د هی تヱش

ゅیدا یمسخرگ بゅنゅ ه کرد که داゅنگ ヱغره ا ییر ュچش ュره کرد ادامه بده... یهゅاش ヱ براش رفت 

 ...دیبヱد رس کیکه کヱچ شیرヱ هュ بゅز کرد تゅ به آخر گهیتゅ جバبه د سه

ュヱنک آرヱن پستヱز کرد که اゅب ヱاسه بچه اش خر ییکه دا یدرヱشد... دهی ュヱヤバد مヱب 

 خنده... رینヘر خヱدュ زدュ ز نیاヱل

ュدバاشی بヱ اشیヱ ع کردن خند هیبقヱدنیشر... 

 بゅ شک ازش گرفت... ヱヱゅیرヱ به طرفش گرفت که د یاصヤ یکゅدヱ ییخنده هヱمヱن تمュヱ شد دا نکهیاز ا بバد

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ...گهید هیヱاقバ ندفバهیبゅز کن ا-

 T~Tبヱد مュヱヤバ شد که اندازه کヘه دست بヱد رヱ بゅز کرد ヱ انگشتر خヱشگل که مゅه تヱلد منュ  یخヱشگل چヱب جバبه

بヱدュ همヱن طヱر خشک شده تヱ هヱا  زヱنیヱ محکュ بغヤش کرد که من که ازش آヱ ییسمت دا دیچنゅن بゅ ذベヱ پر ゅکヱید
...ュندヱم 

ゅبه دا ب ゆجバنیکه ب ییت ゅید یدستヱکゅ دバحرکت ب ゅکه ب ュه کردゅد نگヱل له شدن بゅید یدر حヱکゅ ...ュردヱکا ترک خ 



 رヱ محکュ مゅچ کرد ヱ گヘت ییدا گヱنه

 عمرュ بヱددد... ی هیهد نی...بヰتریمررررس-

 ...ヱمدیدر نم یاز کس صدا

 ...ュیکردیکه تヱ آغヱش هュ بヱدن بゅ بヰت نگゅه م یبه سگ ヱ گربه ا همه

 ...کردینگゅه م ゅکヱیبه د شیحرکت تゅ اخر نیکه خヱدشュ هنヱز تヱ شヱک بヱد ヱ بゅ چشゅش در اヱمده از اヱل ییدا

 افتゅد رヱ مبل... ییرヱ ヱل کرد که دا ییبゅاخره به خヱدش اヱمد ヱ بヱヰ دا ゅکヱید

ヱلحن مسخره ا دیپشت گردنش کش دستش ゅب ヱت یヘگ 

 زده شدュ... جゅنیه یゅدیز دیاヱا خゅک عゅلュ...ببخش-

ュمد کヱن اヱدمヱبه خ ュیکュ به سمت همد ヱنヱمゅهゅنگ ヱند گهیヱیچرخュ... 

 بゅ اخュ گヘت دید نیکه جヱ رヱ سنگ ゅکヱید

 ن؟یکنینگゅه م نیچرا همچ-

ゅن ق بヱفهیهمゅ ュتヘگ 

 بヰش فکر کنゅ ...ュیدن یتヱ تヱنستュیبヱد که م یزیچ نیتヱسط تヱ اخر ییبغل کردن ヱ مゅچ کردن دا-

 سرخ شد ヱ بゅ حرص گヘت ییدا

-ヱヱヱیه ヱر بدنیسゅا کゅکه نکرده...تشکر کرد... ی...ح 

 گヘت یبゅ مسخرگ نیمゅه

 ...نیکゅر بدュ بکن نیゅینه تヱرヱخدا ب-

 گヘت ゅریسゅم

...حゅا بゅ آرامش شゅدرヱان ュیرسヱند کردیکه فکر م یزیچ نیرヱ به اخر نیکه سュ ヱی...خヱشحゅلگهیخゆ بゅبゅ بسه د-
 ...شهیم

 متشخص نشستュ.... یمبل صゅف کردヱ ュ مثه خゅنヱمゅ یکردヱ ュ خヱدمヱ از رヱ یشیا

 اتベゅ خヱدش ヱلヱ شد... یتヱ یヱ هرک ュیبヱد به خヱنه هゅمヱن رفت یاز خヱردن شュゅ که کنتゅک بバد

*** 

 هュ از نヱ.. ییヱ داد دا غیاز نヱ...ج رヱز

ゅب ب ュرفت ヱ ュند شدヤب ュゅنیحرص از سر جヱر... 

ヱن یر ゅب ヱ دヱز شیمبل نشسته بヱヤز تゅیبヱنヱ دیدیم... 

ゅب ヱヤز یحرص جヱヤنیتヱ اヱیュدゅس ...ュهش کردゅنگ ヱد :| هیヱبقه بゅمس 

ゅند یصدا بヤیب ュتヘگ 

 ...یکشیم غیج مヱنیمثه م ید مگه مرض دار-

 ا انداخت ヱ گヘتهゅشヱ بゅ شヱنه

-ゅاخره که بゅنی...در ضمن میشدیم داریب دیبヱئهیزن د مヱکゅ.. 



ヱسرم ヱت ュرفت ヱ ュن دادヱنه... یتکヱآشپزخ 

ュنヱط جバز تヱلییر.. 

 ...لیدلュ رヱز تバط جیعج

 نヱن تست ヱ شکاتمヱ برداشتヱ ュ شرヱع کردュ خヱردن... ظرف

 بヱد... یکدュヱ گヱر نیمゅه

ゅب ュتヘداد گ 

 (勠ی<دا--یی<دا--ゅنゅیدا ی)کヱچک شده یهヱヱヱ...دا-
ュنヱبل داد زد اゅمتق 

 چته...-

 کヱ.. نیمゅه-

 رفتش تヱ پゅرک ヱل بچرخه...-

ヱسرم ュتヘگ ュヱار ヱ ュن دادヱتک 

 آدュ شده ヱاسمヱن...-

کرد  داریب ュییطا یکه ヱاسش منヱ از خヱاゆ هゅ ینشستュ تゅ مسゅبقه ا ییヱ کنゅر دا رヱنیرفتュ ب بュゅیز یاز صبحゅنه  بバد
 ...نュیرヱ بب

 ...کردنیم یهمه بゅز ヱمدنیبヱد که م یخゅنヱادگ یمسゅبقه هゅ نیا از

ゅب ュتヘگ ヱ ュن دادヱسف تکゅت ゅب ヱحرص سرم 

 ؟ینیبی...نکنه شبکه چゅヰرュ م؟ینیبیرヱ م نゅیا ینشست یخゅک بر سرت کنュ...خل شد-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ...دュیدیکتゅبヱ م هیداشتュ نقد  شیسゅعت پ ュی...اتゅヘقゅ نیدیاヱااا...از کجゅ فヰم-

ゅتヱد ゅسرت پ ヱک تゅرت خヱبه ص ヱ ュا بردゅب ヱمゅنییدست ...ュند شدヤب ヱ ュردヱا 

ュヤصヱد... حヱسر رفته ب 

 تバجゆ داشت... یخヱدش جゅ نیヱ ا ュیفردا امتحゅن نداشت خدارヱشکر

ヱره دل یرゅشم ヱ ュیتخت نشست ュگرفت ヱر 

 هゅن-

 جゅنュ یگヘتینچ نچ...قبا م-

-...ヱخ ュدヱب ゆاヱخ 

ゅطنتیش ب ュتヘگ 

 匆 ؟یکه تゅ اان خヱاゆ بヱد نیکردیم کゅریچ شゆید-
 ヱ گヘت دیکش یغیج

-ヱنیببند س... 



 ヱ گヘتュ دュیخند بヤند

 نه؟... ゅی یکゅریخゆ...حゅا ب ヤهیخ-

 کرد ヱ گヘت یهヱم

 ...چطヱر؟رヱنیب ュیرفت ゅریبバداز ظヰر بゅ سゅت دュیکنュ...بバدュ نゅهゅر درست کنュ..شゅ زیخヱنه رヱ تم خヱاュیم-

 گヘتュ دمヱیخند

 ...یبヱ یخゅنه دار خゅنュヱ...برヱ به کゅرات برس...بヱ یچیه-

 ...ュیکرد یخدافظ

 .خヱرد.. نییبバدش همヱن نقطه چند تゅ ضربه از پゅ ی قهیکه چند دق دュیکヱب نیヱ بゅ حرص پゅمヱ رヱ زم دュیکش یپヱف

 ..نゅسیدل دュیفヰم

 ...دュیヱ بゅزュ پゅمヱ کヱب دュیخند

ュنヱداد... ا ヱابمヱج 

ュヱヤバچ سین م ゅبهیم یداره بヱبه سقف... ک 

 ...رヱنیشدヱ ュ رفتュ ب ゅلیخیب

 تヱ اتゅقشヱن... دیساュ پر هیاز در ヱارد شد ヱ بゅ  نیمヱقع مゅه همヱن

ヱقتمヱ صرف خヱندن چند تゅ  هیدرست کردヱ ュ بق یزیچ هیهゅمヱ بゅا انداختヱ ュ رفتュ تヱ آشپزخヱنه...ヱاسه نゅهゅر  شヱنه
...ュندヱن گذرゅرم 

 از ظヰر بヱد که تヘヤنュ زنگ خヱرد... بバد

ゅدل دنید ب ュین یاسヱشم ュتヘگ ヱ ュز کردゅب 

 ساااا...-

ゅیصدا ب ュه شدヘنگرانش خ 

-ヱن؟یس 

 نشستヱ ュ گヘتュ خیس

 شده؟... ی...چ؟یدل-

 بغض آلヱد شد... صداش

-ヱنیم نیسヱم شیپ یبر یتゅر؟یسゅ... 

ゅب ュتヘتته پته گ 

 شده؟... ی..چیمگ...مگه چ-

-ヤن گゅمゅیکیسکته کرده... یم ゅگرفته یاز رگ ュبشヤق 

 شدュ... شل

ゅدیتته پته شد ب ュتヘتر گ 

 خヱ..خヱبه؟-



 یتヱنیم نیخبر رفته تヱ پゅرک نشسته...سヱ دنیبバد از شن ゅریتヰران...سゅم ュیبر ュیتヱنیداغヱنه...نم ゅری...سゅتュیدヱنینم-
 ...کنュی...من خヱدュ دارュ سکته میآرヱمش کن

 از جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ عیسر

-...ュشه رفت..رفتゅب...ゅب 

 ...رヱنیشゅل ヱ پゅنج انداختヱ ュ بدヱ بدヱ رفتュ ب هیکردヱ ュ  قطع

 تヱ اتゅقشヱن بヱدن ヱ متヱجュヰ نشدن... نゅیا نیمゅه

 رفتュ... نییپヤه هゅ رヱ پゅ یکیتヱجه به آسゅنسヱر دヱتゅ  بدヱن

 نヘس گرفتヱ ュ دヱبゅره حرکت کردュ.. هی دュیکه رس ゅطیدر ح به

 پゅرک شدヱ ...ュارد

 شده بヱد... کیتゅر هヱا

ヱنیم یتヱد ヱد..تヱرک نبゅز نیزم یپゅد... یبヱنب ュه 

نゅر ک یヱرزش لیپゅرک بヱد که ヱسゅ یغرب ヱاریاخر د ییجゅ هیکه ته پゅرک بヱد رفتュ...اヱن قسمت  یسمت محل ヱرزش به
 انداخته بヱدن... هیاヱن قسمت سゅ یگذاشته شده بヱدن...درختゅهュ رヱ ヱارید

ヱسرم ...ュتندتر کرد ヱمゅقدم ヱ ュن دادヱتک 

ゅن قسمت که رس بヱیهمュل ند دヱد ی...کمدمشیا ゅکه ب ュندヱگرد ュشده  دنیچش ュمت خゅم یقゅریسゅ ヱیدュسمتش... د 

ヱیاز ن یکی یرゅمکت ヱر ヱسرش ヱ دヱد... ینشسته بヱش گذاشته بヱزان 

 ヱ بゅ بغض صداش کردュ سゅدュیヱا جヱヤش

 ゅر؟یسゅم-

ヱد سرش ゅرد که بヱا اゅدنیب ゅاشک یچشم ヱ ز شیسرخ ュهیگر ریزد... 

ヱدیکش دستم ...ュندヱرش نشゅکن ヱ 

ヱمゅدست ヱیر ュتヘگ ヱ ュش گذاشتヱزゅب 

 نکن خゆ؟... هیگر گهی...دشهیخゆヱ م دヱنュی...من مشهی...خゆヱ م؟یکنیم هیچرا گر-

ヱمゅصدا دست ゅب ヱ ت یخش دار یگرفتヘگ 

-ヱهمه چ نیس ュاسヱ ュنゅمゅنزهیمヱربヰگر ی...فرد م ゅگر هیکه ب ゅستداشتنکردیم هیمヱنه...اگه...اگه  نیتر ی...دヱفرد خ
 ...رュیمیبشه...م شیطヱر

 اشکゅش از گヱنه چپش راه افتゅد... دヱبゅره

ヱدستم ヱیر ュتヘگ ヱ ュنه اش گذاشتヱگ 

 بمヱنه...بゅشه؟... دی...بゅمヱنهیاヱنュ دヱست داره...م-

ヱسرش ゅد... نییپゅنه اش افتヱاز گ ュانداخت که دست 

 ヱ دستمヱ دヱر شヱنه اش حヤقه کردヱ ュ محکュ چسبヱندمش به خヱدュ... رュیخヱدمヱ بگ ینتヱنستュ جヱヤ دیاش که لرز شヱنه

 شヱنه اュ افتゅد... یرヱ سرش



 مヱهゅش گذاشتュ... یدستمュ بゅا اヱردヱ ュ رヱ یکیاヱن

 گヱشش حرف زدュ کنゅر

 ...ゅدیم ..مطمئنゅュدینگرانشن...م نجゅیهستن که ا ییکسゅ دヱنهیم یاヱنュ همヱن قدر دヱستヱن داره...ヱقت-

ゅه ا یصدا بヘت یخヘگ 

..بバد از .نجゅیا ゅرنشی...دヱست بゅبゅ هュ هست...منجゅستیا یقゆヤ تヱ یدکترا نیاز بヰتر یکی...رازیش ゅرنشیبゅبゅ گヘت م-
 ثゅبت شد... تشیヱضバ نکهیا

 گヱنه هゅش گذاشتヱ ュ گヘتュ یشヱنه اュ بヤندش کردヱ ュ دستゅمヱ رヱ یرヱ از

 ...مگه نه؟...یبمヱن ششیپ یتヱنی...تヱ هュ منجゅیا ゅرنشیخヱبه که م یヤیخヱبه...خ-

ヱسرش ...ュن داد که لبخند زدヱتک ゅمثه بچه ه 

ヱشゅهヱر م ュヰیبヱختم ュتヘگ 

 ...خヱرنتゅاایم ゅنیم ヱاهゅیشゆ خطرنゅکه...ه یتヱ نجゅیخヱنه...ا یتュ ヱیپゅشヱ بر-

バلبخند ر یس...ュشد ュفقヱنمش...مヱبخند ュیزیکرد ヱیر  ュمヱآرゅن ゆヤعث شد قゅرتش شکل گرفت که بヱهیص ヱآر ュک ュ
 ...رهیبگ

ゅب ヤد نگران گヱجヱ ュゅا یتم ゅب...ュدヱن بヱرد نیجヱبرخゅد...خ یچند تヱمده بヱا ュشヱازش خ ゅバاقヱ ュش داشتゅهゅیکه بヤی 
 ...گرفتیمヰربヱن بヱد ヱ خヱدشヱ نم

ヱده ب سرمゅافت ュرゅفش ュطر استرسゅکه به خ ュند شدヤب ュゅاز ج ヱ ュن دادヱشل بشه که اگه دست تک ュゅهゅعث شد پゅب ヱ دヱ
 بヱدュ.... نیزم یبヱد بゅ صヱرت تヱ دهیچیدヱر کمرュ نپ ゅریسゅم

ヱمゅدست ヱاضح یرヱ فヱه ゅب ヱ ュیدستش گذاشت ュتヘگ 

-!ュبヱخ...ヱخ 

 از کنゅر گヱشュ بゅعث شد مヱر مヱر بشュ صداش

-ヱکرد یت ュヱآر ヱمن ヱلヱچヱدت ته کش ی...انرژیکヱدیخ... 

 مد...لヘظ کヱچヱلヱش خヱشュ اヱ از

 صヱرتュ رヱ حس کردュ... یگرفتگ گر

ュヱار ヱر ヱ ز شدゅر بヱش از دゅنشست... یدست ュنه اヱش 

 کردュ که گヘت نگゅهش

 خヱنه مゅ..اヱن دヱتゅ اجヱج مجヱج رفتن اصゅヰヘن... ュیبر-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ヱاا...چرا؟-

 هゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

 ...ترفیم دیاز همکゅراش بゅ یکیکه شرکت  نュیداشت...کゅم ゅکヱیکه د ی...ヱاسه کنヘرانسگردنیفردا بバد از ظヰر برم-

 امヱ خゅرヱندヱ ュ گヘتュ چヱنه

 نبرد؟ نヱیچرا مゅه-



 نه؟ :( ゅی یبرس نヱایب نیبه ا یゅی...حゅا مدヱنュینم-

ヱمゅچشم ヱیر ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュه 

 خヱشمزه درست کنュ... یغذا هیヱاست  ュیبر-

ヱن رفت سرشヱختمゅبه سمت س ュه ゅب ヱ ن دادヱیتکュ... 

 بヰش کردヱ ュ گヘتュ یاشゅره ا ュیطبقمヱن که شد ヱارد

 ...یاز نگران کنهیهュ داره دベ م چゅرهیب یتヱ...دل شیپ ュゅیتヱ برヱ تヱ خヱنه...منュ برュ به بچه هゅ بگュ م-

ヱدستش ヱش کش یتゅهヱت دیمヘگ ヱ 

 خヱبه؟ ゅریسゅت-

 ...دヱنュینم یهゅمヱ بゅا انداختュ به مバن شヱنه

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 بゅا... ュیゅیچطヱره...بバد ب یسゅت نュیبب نییپュ ゅیپس اヱل بر-

ヱر شد سرمヱنسゅارد آسヱ رهゅبヱد ヱ ュن دادヱیتکュ... 

 ヱ من زنگ رヱ زدュ ...ュیسゅدیヱا نゅیا یخヱنه دل یجヱヤ ندفバهیا

 سرخ درヱ بゅز کرد... یヱ چشمゅ شヱنیپر ゅفهیبゅ ق یدل

ゅخ ینگران ب ュنヱکه ا ュهش کردゅم رهینگゅریشد به سゅ ش ببヱت ヱل بد رゅاثرات ح ゅنهیت.. 

 کュ بشه... یاز نگゅه نگران دل یآرヱمش کرده بヱدュ که کم یبه حد نکهیا مثل

 تュ ...ヱیゅیکنゅر رفت تゅ ب یحرف بدヱن

ゅت بゅل سゅدنب ュریچشゅ یگشتュ د دلヱمد یکه خヱبه حرف ا 

 شゅرنیرヱ فردا م یخヱابش برد... بゅبゅ زنگ زد گヘت مゅمゅن گヤ شیپ قهیچند دق نیبゅ قرص آرامبخش خヱابヱندمش...هم-
 ...تشی...ثゅبت شده ヱضバرازیش

ヱسمヘنیب نヱشکر"... رヱخدار" ュزمزمه کرد ヱ ュداد 

 داد... رヱنینヘسشヱ بゅ شدت ب ゅرュیسゅم

 بゅا... ュیヱ دヱبゅره رفت ュیکュ نشست هی

 رفتゅ ...ュریبچه هゅ خبر دادヱ ュ دنبゅل سゅم به

ゅبس ب ゆجバریتゅ نشヱه کثخバن دفヱن مثل اヱد... فیヱنب 

 ^-شده بヱدن ^ بزرگ

 مبل انداخت... یخヱدشヱ رゅ ヱریسゅم

ュمن ヱت ュنه... یرفتヱآشپزخ 

 ^-گرفتュ سヱپ درست کنュ تゅ بゅعث آرامش بشه ^ ュیکه داشتن کردヱ ュ تصم یبه مヱاد ینگゅه

 به کゅر شدュ... دست



کنゅرュ ظゅهر  ゅریشヱنه اュ نشست ヱ سゅم یرヱ یکه دست شستュیرヱ م یاضゅف یکゅرュ بヱد ヱ داشتュ ظرف هゅ یآخرا گهید
 شد...

ヱیکه د لبخندشュشد... د ュگر ュدل 

ュیخند منュد ュتヘگ ヱ 

-...ュکヤسام 

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

-ゅهヱم یب ゆヱاادیخゅ... 

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

-ヱپ سヱش م نیسゅهゅب ュتゅلنگ ュریپز درست کردヱیخ... 

 کュ بشه...فقط داشت ازュ پنヱヰن شیکنュ از نگران یکゅر تヱنستュیヱ غュ بヱد...نم یچشمゅش پر از نگران یامゅ تヱ دیخندیم
 ...کردیم

ヱسمヘب ن ュヱنیآرヱل کف زدن به ل رヱمشغ ヱ ュیدادゅانヱ که کم ュکش یشد ュرゅت دیکنヘگ ヱ 

 ...کشュیمن آゆ م-

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 چه جنتヤمن...-

 نگヘت... یزیزد ヱ چ یشخندین

...به عنヱان دヱتュ ゅیطヱر بヱد نیهم شهیهم یاگه برا شدیم ی...چュی..هر دヱمヱن تヱفکر بヱد.ュیشستیم یآرヱم به
 ...ュیعゅشق...زن ヱ شヱهر...بゅ هュ بゅش

ヱم سرمゅس...ュن دادヱس تکヱمحسゅرینゅ ر چیهゅن نکرده...اصا نم یکヱشدن رابطم ュاسه محکヱیュنヱت  ュستヱکه د ュمヰヘب
 ...کنュیکه ヱاسش م هییجبران کゅرا دی...شゅکنهیکه ヱاسュ م یینداره...درسته...کゅرا ゅیداره 

ヱب یتゅکه بشق ュدヱب ュدヱل خゅم یح ュیکه داشتュل شست ュصدا زیاز دست ゅب ヱ ردヱیبد یخ ヱد تゅنکیس یافت... 

ゅپر ب ゅیصداش از جュد ...ュهش کردゅترس نگ ヱ تヰب ゅب ヱ 

 سمت خヱدش... دュیبゅزュヱ نشست ヱ کش یرゅ ヱریسゅم دست

ゅت ینگران بヘگ 

 ن؟یسヱ یخヱب-

ヱصدا سرم ゅب ヱ ュن دادヱن یتکヱیلرز ュتヘگ 

 خヱ...خヱدت بشヱ..ر... شヱی...بقشهیا..اگه م-

 سرشヱ تکヱن داد ヱ آゆ رヱ بست... تند

ヱدیکش دستم ヱر ヱهیصندل ی ヱند... یتヱنه نشヱآشپزخ 

ヱمゅدست ヱقت به ا زیم یرヱ هر...ュگره کرد ュه ヱع فکر م نیتヱضヱیمュریهم کردヱیم ینطュاز دن ی...عصبشد ヱیゅ 
 ..دヱر.



ستنش ظرف ش لیرヱزاュ شدュ بゅ اヱن استゅ نیا یゅفتنیمرد دست ن رهیدستュゅ گذاشتヱ ュ خ یヱ سرمヱ رヱ دュیکش یقیعم نヘس
 ^~^( دヱنュیم ی)گند زدュ به صحنه احسゅس

 نヱヰیع گهیسر بヰش زدュ...درست شده بヱد...)درパヱ م هیگذشت که به فکر سヱپュ افتゅدュ...از جゅ بヤند شدヱ ュ  قهیچند دق هی
 (� شهیسゅعته درست م هی سヱپی کد匣 ュヱخر
ヱم رゅریبه سゅ ュتヘگ 

 امュ...کゅسه هゅتヱن کヱ؟-

 بュヰ انداخت ヱبدヱن حرف به کمد کنゅرش اشゅره کرد... ینگゅه

 کمد دヱتゅ کゅسه برداشتュ... یヱ از تヱ سゅدュیヱا بغヤش

 بヱدゆ ...ュیکュ عج هیشده بヱدヱ ュ  سゅکت

به بچュ بゅ اヱن همه عضヤه فقط  خヱادیمنتقل کردュ )چسゅفت م زیم یヱ سヱپ رヱ به رヱ دュیرヱ چ زیهュ بدヱن حرف م بゅز
 افتゅده خداااا ( ゅیدست ک ゅیدن نیبب T-Tسヱپ بده 

 نشسته بヱد... زیهュ ظرفゅش تمュヱ شده بヱد ヱ پشت م ゅریسゅم

 دستュ نشست... یرゅ ヱرینشستヱ ュ تゅخヱاستュ قゅشق رヱ بردارュ دست سゅم جヱヤش

ヱسرم ...ュهش کردゅنگ ヱ ュردヱااゅب 

 تگヘ یمバمヱل

 ...زュیریمن م-

ヱاز ز سرم ュヱآر ヱدستم ヱ ュن دادヱنیدستش ب ریتکヱیکش رュد... 

 به خヱردن... ュیヱ بدヱن حرف شرヱع کرد ختیهردヱمヱن ر ヱاسه

 کゅسه اش انداخت ヱ بゅ حرص رヱ به من گヘت یقゅشقشヱ تゅ ヱریغذامヱن بヱد که سゅم یآخرا

-ヱشده؟... یزیچ نیس 

ゅب ...ュن دادヱراست تک ヱ چپ ヱسرم ヱ ュهش کردゅنگ ゆجバت 

ヱشゅدست ヱت زیم یرヘگ ヱ گذاشت 

 ...یشد ینطヱریپس چرا از بバد از ظرف شستنت ا-

 سرمヱ تکヱن دادヱ ュ گヘتュ دヱبゅره

 شدュ  یچطヱر-

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 شده؟..حゅلت بده؟... ی...چیزنی...حرف نمیپヱヱف...سゅکت شد-

ヱمゅنم دست...ュنهیمشت کردヱم د ゆنゅدشه...حق به جヱخ ュل بدゅح ュゅت تمヤصدا گهیع ゅب ヱ ュپس زد ヱمゅلت بده...اشکゅیح 
 گヘتュ یگرفته ا

 خヱنمヱن... رュیم گهیمن د شهینشده...فقط اگه م یزینه..خヱبュ...چ-

 ...سゅدیجヱ ュヱヤا ヱヰیآشپزخヱنه رفتュ که  یشدヱ ュ به سمت خرヱج بヤند

ヱاخم سرم...ュهش کردゅنگ ヱ ュا بردゅت یبヘگ ヱ کرد 



 کردュ؟... ی...کゅر بد؟یاز دست من نゅراحت-

خヱدت نヰヘمته که عゅشقش  ری...تقصکنهیم یخゅل نیتヱ چته...چرا سر ا دヱنهیکه نم چゅرهیب نی...انیبر سرت سヱ خゅک
 ...حゅا بخヱر...حقتهیشد

 ヱ آرュヱ گヘتュ دュیکش یقیعم نヘس

 برュ خヱنه... خヱاュی...من فقط مینکرد یکゅر چیتヱ ه-

ヱدستش ヱب یر ヱداد که سرم ュنヱتک ュヱآر ヱ گذاشت ュゅهヱزゅیبュرゅ ヱابر ゅب...ュهش کردゅا...نگゅیب  ヱ کرد ュゅا رفته نگゅب
 گヘت

استراحتتヱ بکن...منュ آرュヱ  نیبش نجゅی...اصن همیمنヱ خゆヱ کن یکرد یخゅل تヱیانرژ یヱاقゅバ همه  نکهیمثل ا-
 ندارュ که... تی...کゅرنュیشیم

ヱمゅچش ュتヘگ ヱ ュد کردゅگش 

 بمヱنュ؟... نجゅیا-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

 ...گهیییبخヱرمت که...منュ تنュゅヰ...بمヱن د خヱاュینم-

 گヘت که خندュ گرفت... یヱ لヱس بゅز ینیریرヱ بゅ خヱدش یآخر جمヤه

 ¤_¤ دهیبکنه که...من کゅر دستش بدュ اヱن کゅر دستュ نم خヱاستینم یداشتュ بヰش...کゅر اعتمゅد

ヱسرم ...ュن دادヱتک ュヱار 

 در کنゅر رفت ヱ گヘت یجヱヤ از

-ゅرمヘبشدییب ヱا نی...ت ュیمنゅجمع م ن ヱیرュکن... 

 ヱ گヘتュ دュیاز جュゅ پر یفヱر

 ...نجゅیا ュینیبش ゅی...بュゅینه...بزار خヱدュ م-

ヱدستش ヱر ュه ゅب ヱ ュندヱیکش ヱヤز یمبل جヱヤنیتヱ ینشستュ... 

ヱمゅهゅپ ヱحه س یتヘبه ص ヱ ュجمع کرد ュヤهیبغゅ زヱヤنیتヱ ...ュه کردゅنگ 

 بゅ تバجゆ صヱرتشヱ جュヱヤ گرفت ヱ گヘت ゅریسゅم

 ؟ینیبیم ゅنینゅینゅب ュヤیف-

ュヱیخند آرュد ュتヘگ ヱ 

-...ュدヱفکر ب ヱنه...ت 

 گヘت ヱ ادامه داد یبヤند آهゅن

 ه؟یترسنゅک چ ュヤیخゆ...نظرت در مヱرد ف-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 ...ترسュیمن نم-

 ヱ گヘت دیخヱاب پヘش



 ...ュینیبیترسنゅکヱ م نیبゅشه...پس هم-

ヱسرم ...ュن دادヱتک 

 خヱدمヱ کنترل کنュ... تヱنュی...مترسュینم ゅدیز حゅا

 به سゅعت انداختュ.. یدادヱ ュ نگゅه هیمبل تک یپشت به

 شゆ بヱد... 01

که  یا یحゅاتش تمュゅ غصه ヱ نگران ی...امゅ تヱکردیم شیدفع کنه...مخヘ ینجヱریاسترسشヱ ا خヱادیم ゅریسゅم دヱنستュیم
 ....کنهیم ヱヱنュی....پヱヱヱヱف...داره دخندهیامشゆ همش م ی...ヱلدیخندینم ゅدیداشت مュヱヤバ بヱد...ز

 رヱ بزاره... ュヤیتヱنست ف یヱ یکヤنجゅر رفتن بゅ ت قهیبバد از ده دق بゅاخره

ュرゅکن  ヱ لش بغل کرد... هینشستゅب 

 برベ بヱد...چراغゅ رヱ خゅمヱش کردュ... دیپشت سرュ که کヤ از

ヱز محヱヤنیتヱ ....ュشد 

 ヱ داد.... مヱجヱدات چندش آヱر... غیخヱن ヱ رヱح ヱ ج یبゅشه بヱد...کヤ دیهمヱن طヱر که بヤ ゅمュیف

بحر  یتゅ ヱدュیヱ داد نزدュ...چヱن ز غیج ی...ヱلرفتュیخヱدュ فرヱ م یجゅهゅ هュ تヱ یヱ بバض پردュیجゅهゅش از جゅ م یبバض
از  گهیجヱن...اگه بخヱاد سゅل د یپسر گヤ ریجヱن...درگ یگヤ ری...درگュیزندگ ریبヱد...درگ رینبヱدュ....فکرュ درگ ュヤیف
...برادر ی...خヱش به حゅل دلنمش؟یبیکه م هین بゅریامسゅل آخر یバنیکنュ؟... کゅریبره...من بدヱن اヱن چ نجゅیا

 ...نتشیبب تヱنهیشヱهرشه...هر ヱقت دلش بخヱاد م

ヱسمヘنیب قیعم نヱر ...ュشه...فقط مثل برادر یذره حرکت کیدادゅش بヱخ ュاسه رابطه نزده که دلヱ ュهヱیا ت ゅهゅیج 
 برگشتゅ ...ュریمختヤف کمکュ کرده...برادر...نکنه منヱ مثه خヱاهرش دヱست داره؟...آゆ دهنمヱ قヱرت دادヱ ュ به سمت سゅم

ヱز محヱヤنیتヱ ...دヱب 

ゅرهヱز ینヱヤنیتヱ ヱض م یرヱرتش عヱت شدنیص ヱ ベبرا ヱشゅچشم ヱکردنیم رهی... 

 برگشتュ... یヱ یآرュヱ زدمヱ به سمت ت یلبخند

 چヱن اصا حヱاسュ بヰش نبヱد چرت بヱد... دیچرت بヱد...شヤ ゅمشیف

ゆヱبه ف خ ュاسヱیشد که حュヤ مゅاا به سヱヱمثه ک ゆگرنه امشヱ...دヱرینبゅ یچسبیمュفکر م د ヱیュاز  کرد ヱ ح دارهヱنه رヱخ
 منヱ بخヱرن.. ゅنیب خヱانیقضゅ م

 ヱ گヘتュ دュی...دستゅمヱ به سمت بゅا کشュヤیاز تمュヱ شد ف بバد

 چقد چرت بヱد...-

 گشゅد شد... ゅریسゅم یゅچشم

ゅت بヘز گゅدهن ب 

-ヱبه؟...ا نیسヱلت خゅتر نیحヰیف نیبュヤ ...ل شدهゅک امسゅترسن 

ヱبه حرفش خند یت ュیدلュدゅد که اان بヱب ゆヱخ ュلゅجمع م دی...اگه ح ヱزمゅیکردیجن... 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュا بردゅب 

 ...دュیمن که اصن نترس-



 نگヘت... یزیヱ چ دیخند

 رヱ جمع کردヱ ュ خヱدمヱ سرگرュ شستنشヱن کردュ... زیم یرヱ لیسمت آشپزخヱنه رفتヱ ヱ ュسゅ به

ュرゅدا ن کヱشد حد ュヱیکه تمュ عتゅد...چرا خبر یسヱم یگذشته بゅریاز سゅ ...دヱنب 

 ...دュیکه رفتュ به جヱابュ رس رヱنیب

ヱد... یرヱابش برده بヱمبل خ 

 زدヱ ュ کنゅرش نشستュ... یتヤخ لبخند

ュヱآر ヱヤج ヱیدستم ...ュن دادヱرتش تکヱص 

ゆاヱد... خヱب 

 دادヱ ュ غرベ صヱرتش شدュ... هیتک زیم به

ゅا چیه گهید دیش ュنヱقت نتヱریヱن ا رهیخ ینطヱبد...ュرتش بشヱنکهیص ...ュبر ヱل ュبترس 

ュヱار ゅهヱبه سمت م ヱدستم ヱ ュیجرئت به خرج داد ヱنیپ یرヱشیش ...ュبرد 

ゅب ...ュن زدヱرشゅکن ュヱره ارゅانگشت اش 

ゅدنید ب ...ュمش لبخند زدヱرت آرヱص 

 نشستュ... شیمبل کنゅر یاز جゅ بヤند شدヱ ュ رヱ عیخヱرد که سر یتکヱن

ヱشゅچشم バقヱل مヱا ヱ ز کردゅبررس تیب ヱکرد... یر 

ゅل دنید بゅم ヱشゅچشم ヱ ند شدヤش بゅدیمن از ج... 

ゅن لبخند ف بヱکسیهم ュتヘگ ヱ ュش کردゅشده نگ 

-...ゆاヱت بخゅسر ج ヱبر 

 کرد ヱ گヘت یهヱم

- ュه ヱبت ヱشゅیپゅ ...ゆاヱبخ 

ゅب ゅکه سر یچش ュهش کردゅد شده نگゅت عیگشヘگ 

 بخヱاゅ ... ゆکヱیرヱ تخت د ゅیتختتت...ب نヰمهیا-

ヱییابر ...ュن دادヱتک ヱسرم ヱ ュا انداختゅب 

ゅش کرد... چراغヱمゅخ ヱر 

 راه افتゅدュ... دنبゅلش

ゆذバم ゅپ ヱا نییسرمヱ ゅکه ب ュدヱدنشیانداخته بゅش... سヰب ュردヱخ 

 رفتュ عقゆ... عیヱ سر دュیکش ینیه

ゅت بヘگ ヱ برگشت ュخنده به سمت 

 حヱاست کجゅست...-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 



 ...یسیمیتヱ چرا بدヱن راهنمヱ ゅا-

 در کنゅر رفت... یヱ از جヱヤ دیخند

 رفتヱ ュ نشستュ رヱش... ゅکヱیاتベゅ شدヱ ュ به سمت تخت د ヱارد

ヱمゅم دستゅبه س ヱهمゅنگ ヱ ュگره کرد ュه ヱریتゅ ...ュختヱد 

 تختش انداخت ヱ برگشت سمتュ... یراحت خヱدشヱ رヱ یヤیخ

ヱز دستش ュئゅت ریقヘگ ヱ سرش گذاشت 

 ...گهیبخヱاゆ د ریبگ-

ゅب ュتヘتته پته گ 

 ...خヱابュی...منュ مゅدیتヱ بخヱاゆ...فردا مゅمゅنت م-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ کرد ヱفر ュه ヱنه دقت تゅبه نش 

 شده؟... یچ-

 ヱ گヘنュ دュیکش یپヱف

 ندارュ که... یبخヱاゆ بゅبゅ کゅر ریبگ-

ヱدست به س یر ヱ ت نهیتخت نشستヘگ 

 ...ュیبخヱاب ییاヱنجゅ دヱتュゅ ゅیب ゅی یگیم-

 نشستヱ ュ گヘتュ خیس

 ...ゅدی...خヱابュ نمزهی...چگュینヰヰه...م-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ...برهیچقدر جゅلゆ...منュ از استرس خヱابュ نم-

بヱد بヰش کردュ که خヱدش مヱضヱع رヱ گرفت ヱ  دهیکپ شیپ قهیمن بヱد دヱ د یآره جヱن عمت ننه  یبه نشゅنه  ینگゅه
 نگヘت... یزیچ

 تختش بヤند شد که بゅ ترس گヘتュ یرヱ از

 ...یچرا پゅشد-

 ヱ گヘت دیخند

 پنجره رヱ بゅز بزارュ... خヱاュیبゅبゅ...م ュゅینم-

 گヘتュ عیسر

 ...خヱادیهヱا خヱبه نم-

 ヱ گヘت دیکش ینچ

 نچ...من بغل پنجره اュ...گرممه...-

 بヱد... ختهیکュ از خجゅلتュ ر هیتخت پرت کردュ... کردヱ ュ خヱدمヱ رヱ یشیا

ゅاب دنید بヱیمن که خュاب عیسر دヱگرفت خ ヱ ر شدヱ هヤدیبه سمت تختش حم... 



ヱپشتم ...ュن دادヱتک ヱخنده سرم ゅب ヱ ュش کردヰب 

 ^...-^ دادیم ゅکヱید یبヱ تخت

 ^...-جذابュ ^ داداش

 اヱمد ゅریسゅم یکه صدا بردیخヱابュ م داشت

-ヱن؟یس... 

 هュヱ؟-

 ...شه؟یمゅمゅنュ خゆヱ م-

 مظヱヤمゅنه ヱ مثل بچه هゅ گヘت دلュ ضバف رفت براش... انقدر

 جュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ لبخند گヘتュ از

 ...بخヱاゆ...شهیخゆヱ م-

 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 بخヱابュ... تヱنュیヱاقゅバ نم-

ヱسمヘنیب قیعم نヱهم ر ヱ ュخ نیداد ュدヱر که نشسته بヱرهیط ...ュاش شد 

ュنヱکرد... ا ュهゅنگ 

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 خヱابت ببره؟... ュیکن کゅریچ-

 خゅرヱند ヱ گヘت شヱیشヱنیپ

 ...دヱنュینم-

ュاخ ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ...یبخヱر یقرص که حق ندار-

 کرد ヱ گヘت یشیا

 ...ینه بゅبゅ...قصدشヱ داشتュ خゆヱ شد گヘت-

ヱنمヱچ زب ヱ ュردヱخ یزیدر ا...ュتヘرینگ  ュشقشゅع ュسر-.- 

 که صداش در اヱمد زدュیه چرت مگذشت ... داشتュ نشست قهیدق چند

-ヱヱヱنیییییس... 

ヱمゅچش ...ュهش کردゅنگ ヱ ュز کردゅب 

 خر کننده بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ...یمن بخヱاب شی..فقط امشبゅااااا...پشهی...مشهیم-

ゅم بヰヘین ュتヘگ 

 ...گهید دュیخゆ خヱاب-



 ...نجゅینヰヰه..ا-

 تختش اشゅره کرد... به

ヱمゅصدا چش ゅب ヱ ュد کردゅند یگشヤیب ュتヘگ 

 ...؟ییییچچچچچچ-

 نشست ヱ گヘت عیسر

 ...نییی...سヱヱヱبرهیخヱابュ نم سیبゅبゅ امشゆ فقط...حゅلュ خゆヱ ن-

ヱمゅکافگ دست ゅب ヱ ュکرد ヱفر ュゅهヱم ヱیت ...ュهش کردゅنگ 

 ...نرュ؟...برュ؟

 ...برュیبرュ خヱدمュ فゅز م اگه

 ...ゅدینم شیبراュ پ یفرصت نیヱقت همچ چیه گهینرュ د اگه

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ュاخ ゅب ヱ ュداد 

 فقط امشゆ...اヱنュ بゅ فゅصヤه...-

 تند سرشヱ تکヱن داد ヱ کنゅر رفت... تند

 رヱ برداشتヱ ュ بゅ لرز کنゅرش رفتゅ ...ュکヱید بゅلش

ゆذバم ヱیر ...ュنشست ヱ ュردヱتخت سر خ 

ヱدیکش دستم ヱر ュعث شد پرت بشゅتخت... یکه ب 

 خヱدュ جمع کردュ... یヱ دستゅمヱ تヱ دュیکش یزیر غیج

ュヱت دید.خنارヘگ ヱ 

 ...بخヱاゆ حゅا...ممنヱن...گهیطヱل نده د گهید-

ヱسرم ...ュشل کرد ヱبدنم ヱ ュن دادヱتک ュヱار 

ヱپت ヱر ゅت ヱا کش یرゅب ュیگردنュد ...ュبست ヱمゅچشم ヱ 

 تمرکز کنュ تゅ خヱابュ ببره... تヱنستュینم

 بخヱابュ... تヱنستュیم یپشت من خヱاゆ بヱد ヱ من چطヱر قゅیدق

ュسヘل نヱ...دヱس م یتند بヘن ュヱن آرヱدیکشیا... 

 ...کردュینگゅهشヱ حس م ینیسنگ

 شد ヱ خヱابュ برد.... نیپヤکュゅ سنگ ヱاشی ヱاشی قهیاز چند دق بバد

**** 

ゅدهیکش ب ...ュز کردゅب ヱمゅچش ュجمع شدن ヱ ュشدن 

 جュヱヤ بヱد... ゅکヱید تخت

ゅد... ییدستヱقه شده بヤح ュرヱد 



 ...دュیچسب ゅریکه اان از پشت به سゅم دュیرس نیفکر کردن به درک ا هیاز چند ثゅن بバد

 ヱヱل خヱردュ... یヱ کم دュیکش یزیر نیه

 ...دیکش یهュヱ دراز ゅریدヱرュ محکュ تر شد ヱ سゅم یدستゅ یヱل

ゆاヱد؟ خヱب 

ヱسمヘنیب نヱر ...ュر به سمتش برگشتヱبه ز ヱ ュداد 

ゆاヱخ ...ゅバاقヱ دヱب 

ヱکش ت ゆاヱدش؟.. دهیخヱسمت خ ュدتヱب 

 ...بستمش عیسر یبゅز کردヱ ュل شمヱین

 ...؟یبشه ヱ فکر کنه از قصد اヱمدュ چ داریب اگه

ュاستヱش کش خゅکه دست ュبکش ゆیعقュز کرد... دゅب ヱشゅچشم ヱ ヱヤج 

ゅب ゅه به چشمゅیترس نگ ...ュدش کردヱآل ゆاヱخ 

 کردュ خヱدمヱ عقゆ بکشュ که به حرف اヱمد یسバ دヱبゅره

 ...شیا ی...نصヘه شبگهید ュی...بزار بخヱابنیسヱ یخヱریچقد ヱヱل م-

ゅب ュتヘتته پته گ 

 سمت خヱدت به خداااا... ュیمن...من که خヱاゆ بヱدュ...تヱ تヱ کشヱند-

 ヱ گヘت دیخند

 ...گهیکردュ...حゅا بخヱاゆ د کゅریچ دヱنュیخゆ بゅبゅ خヱدュ م-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 ...؟یطヱررر نیا-

ヱرتشヱت صヘگ ヱ جمع کرد 

 ...یشیتر م کیヱ نزد شهیتنگ تر م یبزن یا گهی...حرف دینطヱریچته بゅبゅ...اره ا-

ヱدهنم ヱر ヱکه دستش ュحرف بزن ゅت ュز کردゅتر کش یبヱヤج ヱ ر دادゅفش ュیکمرュد... 

 صヱرتش بヱدュ... یسゅنت چند

ゅس دنید بゅم ュدهن ヱت ュحرف ュه کヤصゅدیف... 

ゅه بゅد زمزمه کرد نیکه ب ینگヱن بゅسヱدر ن ュゅه ゆل ヱ ュゅچشم 

 بゅزュ حرف بزن... یخヱایاگه فゅصヤه کمتر م-

ヱمゅر لبゅفش ュه ヱر ヱمゅکه ب چش ュゅدست ヱ ュم نیدادゅگردن س ヱ ュدヱریخゅ حرف د ヱ ュمشت کرد ュه ヱد رヱل شده بヘیا گهیق 
...ュنزد 

 بدنش آرュヱ شد... نیبدنュ ب ヱاشی ヱاشی

 ...یکینزد نیداشت ا یخヱب حس

 منه... شیفバا هست ヱ پ نکهی...ادادیحس بヱدن کنゅرشヱ بュヰ م خヱردیصヱرتュ م ینヘسش تヱ یヱقت



 هュ داشتュ... یا گهید حس

 آغヱشヱ تجربه کنه.. نیکه قراره هر شゆ ا یبه دختر حسゅدت

 تجربه کنه... تヱیامن نیا

 ...ختیسرュ بヱد ر ریکه ز ゅریسゅم یبゅزヱ یچششュ شرヱع به حرکت کرد ヱ رヱ یاز رヱ یاشک قطره

 به سرعت چشمゅشヱ بゅز کرد ヱ بゅ تバجゆ نگゅهュ کرد... ゅریسゅم

ゅت بヘت گヰب 

 کردュ؟... تتی..اذن؟یسヱ یکنیم هیچرا گر-

 دستゅشヱ از دヱرュ بゅز کرد ヱ رهュゅ کرد... عیسر

 *卩*خゅاااک بر سرت  یزدیکه براش له له م یآغヱش ی...از دست دادنیبヰت سヱ لバنت
ヱمゅصدا چشم ゅب ヱ ュک کردゅیپ ュتヘگرفته گ 

-...ュبヱنه...خ 

ヱسشヘنیب نヱت رヘگ ヱ داد 

 دختر خゆヱ؟.. یکنیم هیچرا گر یاگه خヱب-

ュヱヤدل مظ...ュهش کردゅشینگヤ دتヱرابطه زجر داره... هی...چرا انقدر داشتن یخ 

ヱدشヱخ ヱره رゅبヱت یدヘگ ヱ تخت انداخت 

 بخヱاゆ...راحت بゅش... ریبگ-

ゅراحت بゅین ヱش که تゅیبه دست ...ュه کردゅد نگヱرده بヱگره خ ュه 

 بゅر غرヱر له کردن اشکゅل نداره هュヱ؟.. هی

 بゅر... هی نیهم فقط

ヱظ نیب یریدرگ یتヘح ヱ ュرヱچه غصه ا شکستن غر ゅد که بヱنب ュاسヱح ヱ ュدヱم یکردنش بゅبه دست س ュریدارゅ ه نگゅ
 که بゅ صداش به خヱدュ اヱمدュ کنュیم

 ...ن؟یسヱ یخヱابیچرا نم-

 گヘتュ نゅخヱدآگゅه

 ...زهیچ شهی...مشهیم-

 ヱ گヘت دیکش یکافه ا پヱف

 ...ن؟یشده سヱ یچ-

ヱمゅچش ュتヘتند گ ヱ ュبست 

 ...؟یدヱبゅره بغュヤ کن شهیم-

 نگヘتュ... یزیدهنュ قヘل کردヱ ュ چ یاز تمュヱ شدن جمュヤ دستمヱ رヱ بバد

 ...کردیداشت خヘه اュ م ゅریسゅم یسゅکت

 گヘتュ عیسر



 ...دیببخش-

ュدバب ヱر ュبر ゅت ュند شدヤب ュゅیتخت د یاز جヱکゅکش ュدهی...که دست ヱت ヱ م یشدゅش سヱریآغゅ ...ュمدヱد اヱفر 

ヱشゅدست ヱسرش ت ヱ ت شدヘس ュرヱد یدヱنشست... یگ ュگردن 

ヱسشヘنیکه ب نヱشد... ر ュرヱر مヱداد م 

 گذشت تゅ به حرف اヱمد یا هیثゅن چند

 اخه؟... دیببخش یچ یبرا-

 نگヘتュ... یزیچ

 ...دیارز یآغヱش م نیشدن غرヱرュ به ا خヱرد

 ارزه... یم ュیبه از دست دادن همه چ سヱزヱنهیاان نヘسゅش داره پヱست گردنمヱ م نکهیا

ヱمゅش به خ چشمゅس هヘشمردن ن ゅب ヱ ュبست...ュرفت ゆاヱ 

** 

ゅب ゅییحس دست ヱب یت ゆاヱاز خ ュゅهヱداریم ...ュشد 

ゅل تヱ نヱرت خندヱص ュز کردゅب ヱمゅم یچشمゅینگران سヱرゅ یدュد... 

ヱمゅت چشمヘکه گ ュهش کردゅپرسش نگ ゅب ヱ ュز کردゅاخربن حد ب ゅت 

 ...مゅرستゅنیبرュ ب خヱاュی...مゅرنیپゅشヱ چشュ گشゅد...مゅمゅنュ رヱ دارن م-

 گヘتュ کردュینشستヱ ュ همヱن طヱر که مヱهゅمヱ صゅف م عیسر

 ...ュゅیمنュ م-

 جゅش بヤند شد ヱ گヘت از

 ...یمヱند داریب یヤیبه خゅطر من خ شゆی...تヱ برヱ خヱنه استراحت کن...دستیازュ ن-

ゅری بヱدآゅید یゆع کرد قرمز شدن... شヱشر ュゅنه هヱگ 

ュヱب دیخند آر ベゅاز ات ヱنیヱرفت... ر 

ュعیسر من ヱبه سمت دستش ヱ ュند شدヤییب ...ュر شدヱ هヤحم ベゅات 

 رفتヱ ヱ ュارد آشپزخヱنه شدュ.. رヱنیاتベゅ ب از

 دュید ヱارشیبه د رهیدستش ヱ نگゅه خ یتヱ ヱانیبゅ ل ゅرヱیسゅم

ヱسمヘنیب نヱر ...ュرش نشستゅکن ヱ ュداد 

 ヱ گنگ نگュゅ کرد... دیدرست کردヱ ュ دستش دادュ که از جゅ پر یا لقمه

 به لقمه کردヱ ュ گヘتュ یا اشゅره

-ゅچ ゅر بヱتیبخ.. 

ヱتشکر کرد... سرش ヱ ن دادヱتک 

 خヱردヱ ュ از جゅ بヤند شدュ... یتゅ لقمه سرسر چند



ヱم رゅریبه سゅ ュتヘگ 

 ..ュゅیاان م نیبش-

ュیم داشتュکش رفت ヱا دیکه دستمヱ ヱیュندヱس... 

 ؟یریکجゅ م-

 هゅ... ینر یی...جュゅゅیبرュ لبゅسゅمヱ عヱض کنヱ ュ ب-

 کرد ヱ گヘت یاخم

 نیسヱ یゅیب خヱادیگヘتュ نم-

 ...نیاヱنجゅ تنゅヰ بゅش شهی...نمدュیمنュ که به حرفت گヱش نم-

ゅکش ت ヱفکر دستم ヱیرفت تュسر د ヱعی ....ュن رفتヱنمヱبه سمت خ 

 خヱاゆ بヱدن... یاヱن دヱتゅ خرس قطب هنヱز

ヱمゅسゅد از گذاشتن  لبバب ヱ ュض کردヱنه ب هیعヱمه از خゅنینヱم رゅمنتظر س ヱ ュریرفتゅ اヱیュدゅس... 

ュنヱبه سمت ب ا ュه ゅب ヱ ض کردヱع ヱشゅسゅنیلبゅرستゅیم ヤم یکه گ ヱنヱردنیجヱゅ یرفتュ.... 

ヱیراه  یتヱヰ ュتヘگ 

 تヰران؟ ヱمدی...چرا دکتره خヱدش نیراست-

 بゅ دمゅغش صゅف کرد ヱ گヘت شヱیآفتゅب نکیع

 کゅر کنه.... تヱنهیخヱدش م یپزشک ュیچヱن فقط بゅ ت-

 گヘتュ نهیبه س دست

 تヰران ヱمدیخゆ بゅ اヱنゅ م-

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین

 ....رازیش دهی...مゅمゅنュ رسرهید گهی....اانュ بخヱاュ بヰش فکر کنュ دنیسュ ヱیفکر نکرد زاشیچ نیبه ا گهید-

 نگヘتュ.. یزیکردヱ ュ چ یهヱم

ゅنیبه ب دنیرس بゅرستゅفهیق مゅ مゅریسゅ ...رفته تر شد ュهヱت 

 مュヱヤバ شده بヱد... شینگران

ヱدستش ...ュت گرفتヘس 

 نگュゅ کرد... رهیسمتヱ ュ خ برگشت

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ...یخヱدتヱ محکュ نشヱن بد دیندارن...تヱ بゅ یخヱب تیاان ヱضゅ バرュینگران نبゅش...بゅبゅت ヱ سゅت-

 زد ヱ گヘت یخسته ا لبخند

 ...یکه بゅهュゅ اヱمد یمرس-

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک



 ...ュیندار شتریکه ب دهیگرخ یسゅم هی-

 ...دیسرمヱ بヱس یسرشヱ جヱヤ اヱرد ヱ رヱ کدفバهی

 نگゅهش کردュ که زمزمه کرد شヱکه

 به نشヱنه تشکر بدュ.. تヱنستュیبヱد که م یزیچ نیکمتر نیا ゅتیヱاسه تمュヱ مヰربヱن-

ゆج آヤلبخند ف ヱ ュرت دادヱق ヱیدهنم ...ュزد 

 ヱاسه عمل... کننیکه گヘت دارن آمゅدش م ュیجヱنヱ گرفت یسراパ گヤ رشیپذ از

 ...ュیکه گヘت اتベゅ عمل اヱنجゅس حرکت کرد ییتند به سمت جゅ تند

ゅدنید ب ゅران یآقヰت یتゅس ヱدل ی ヱتندتر کرد ی ヱنヱمゅیقدمュ... 

ュهゅنヱد ا ゅنیبヱند شدن... دنمヤب 

 ...ختیریم یهمشヱن نگران ゅفهیق از

ュر دل ساゅکن ヱ ュیکرد ...ュنشست 

ヱت دستمヘگ ヱ گرفت 

 خヱرده نه حرف زده.. یزیتゅحゅا نه مثه آدュ چ شゆیداز  ゅری...سゅتشュی...دارュ خヘه میکه اヱمد یمرس نیسヱ یヱا-

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 ...کنهیم ینطヱریچرا ا نیヱ سゅلمه...ا کشهیجヱن که هنヱز نヘس م یسرش شヱهره؟...گヤ ریلヱس ننر خ نیا-

ヱسرش ゅت نییپヘگ ヱ انداخت 

 ...نیسヱ هیبد تیヱضバ یヤی...خزدیبゅ مゅمゅنش حرف م یتヱ خヱاゆ داشت ه شゆید-

 که در اヱمد دستمヱ دヱر شヱنه اش حヤقه کردヱ ュ به خヱدュ فشゅرش دادュ... اشکش

ゅخ ب ュت رهیاخゅریسゅ ヱヤکه داشت به ج ュه م یشدゅش نگゅکردیپ... 

 ...ازش رヱنیبزنه ب ゅریتゅ سゅت شیبسゅزュ ش یゅریسゅت نیبسゅاازュ...همچ یゅریسゅت نیجヱن خゆヱ بشه...همچ یگヤ بزار

 نگゅهمヱ جمع کردヱ ュ رヱمヱ سمت در اتベゅ عمل بردュ... نیآتش یهゅ گヱله

 کرد ヱ ازュ جدا شد... ینیف نیف یدل

 تخت ヱ چند تゅ پرستゅر از اヱنطرف راهرヱ اヱمدن... هیگذشت که  یا قهیدق چند

 ...ュیヱ به سمت تخت رفت ュیاز جゅ بヤند شد هممヱن

ヤیگ ヱر ヱ رنگ ゅن بヱشی..بدهیپر یجヱヰ ヱس یر ヱ دヱیتخت بュ ゅسش ب ریاز ز ییهゅنیلبヱد... رヱمده بヱا 

 جヱن مゅت شدن... یگヤ دنیبゅ د ゅریヱ سゅت ゅریسゅم

ュیترس منュی...خدヤی バضヱفشیداشت ق یبد تیゅ... 

ゆبه ا آ ヱ ュرت دادヱق ヱر نیدهنمヱچط ュقت یفکر کردヱ ュن کنヱمشヱد... یآرヱبد شده ب ュلゅح ュدمヱخ 

 ヱا رفتن... یصندل هی یجヱن ヱارد اتベゅ عمل شد همشヱن رヱ یتخت گヤ نکهیاز ا بバد

 ヱ منヱ ュلヱ شدュ... دュیکش یپヱف



 جمع کردヱ ュ سرمヱ بゅا بردュ... مヱیگذشت تゅ انرژ یا قهیدق چند

 پゅش گذاشته بヱد ヱ سرشヱ گرفته بヱد... یمن نشسته بヱد ヱ دستشヱ قゅئمرヱ یجヱヤ یصندل یرゅ ヱریسゅم

ゅران یآقヰبه د یت ヱسرش ュاریهヱ د.. هیپشت سرش تکヱداده ب 

هヘتゅ فحش نثゅر رヱحش کردュ  شیبヱد ش یافتゅدヱ ュچヱن فرصت خヱب نیمゅه یبゅبゅ ゅدیاز چشمゅش خヱند... شدیرヱ م عشق
...ュتر شد ュヱآر ヱ 

 ...کردیرヱ نヱازش م ゅریسゅت یآرュヱ شヱنه  یکنゅر هュ نشسته بヱدن ヱ دل یヱ دل ゅریسゅت

 �منヱ آرュヱ کنه  ゅدینم یشکیه چرا
ヱسمヘنیب نヱدست به س ر ヱ ュنیبه زم نهیداد ...ュه کردゅنگ 

 ...رヱنیگذشته بヱد که در اتベゅ عمل بゅز شد ヱ دヱ تゅ پرستゅر اヱمدن ب یا قهیدق ستیب حدヱدا

 گヘت شヱنیکیکه  ュیヱ ازشヱن سヱال کرد ュیبヤند شد همه

 ...ュیبزن دی...چند ヱاحد خヱن بゅدهیاز رگ هゅ صدمه د یکی-

 دیبゅ تته پته پرس ゅریسゅم

 شه؟یخヱ...خゆヱ م-

 ヱ تند تند رفتن... دیدستشヱ کش یکیبگه که اヱن یزیخヱاست چ پرستゅر

 به تمュヱ رヱان آدュ... نیزنیتヱ رヱحتヱن که گند م یا

 ...گرفتیاュ م هیداشت گر گهید

ュزین منゅ  ュکنه.. یکیداشت ュمヱآر 

 نشستヱ ュ آرュヱ گヘتュ یتヰران یヱ آقゅ ゅریسゅم نیب ندفバهیا

 یشکヤم ゅدی...اگه رگ پゅره شده بゅشه زشهیسرュ م یز پزشکا ییزایچ هیبヱد... یバنی...مゅمゅن من دکتره...نینگران نبゅش-
 ...ヱゅردنیاان داشتن خヱن م نیهم ی...برارنیرヱ بگ یزیخヱنر یجヱヤ تヱننی...مکنهینم جゅدیا

ゅران یاقヰب یت ヱسشヘنینヱت رヘگ ヱ داد 

 دارュ... یچه حゅل یبヰヘم یتヱنی...نممهیتمュゅ زندگ ینگران نبゅشュ...گヤ تヱنュیدخترュ...نم تヱنュینم-

 داد ヱ مゅت جヱヤشヱ نگゅه کرد... هیتک ヱاریسرشヱ به د ゅریسゅم

ヱدستم ヱر یرヱج ュヱآر ヱ ュنه اش گذاشتヱیش ヱن بشنヱدمヱیکه خュ ュتヘگ 

 نره... ゅدتیحرفゅمヱن -

 کュ کمکュ کن... هیدارュ به آرامش... ゅزیبヰヘمヱنュ که منュ ن خヱاستュیم ییجヱرا هی

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

-ヱلنیسخته سヱ...شه... یゅب 

 زدヱ ュ سرمヱ برگردヱندュ... یلبخند

 گヘت ゅریسرجゅش نشست ヱ رヱ به سゅت صゅف

 رュ؟یبراتヱن بگ نیخヱریم ヱهیآبم-



 بゅ اخュ گヘت عیسر نゅیخヱاست مخゅلヘت کنه که دل ゅریسゅت

 نخヱرده... یزیچ شゆیلطゅヘ...از د یریبگ شهیحرف نبゅشه...آره م-

 کرد ヱ گヘت یاخم ゅریسゅت

 من حゅلュ خヱبه...-

ヱمゅهヱابر ゅچشم...ュا انداختゅزد... یدل یب ベبر 

 *شヱنی*بゅاخره حرف زد ا

ヱم سرمゅس...ュن دادヱسف تکゅت ゅریبゅ تヘش گゅبゅبه ب ヱر ヱ ند شدヤش بゅاز ج 

- ュه ゅاسه شمヱ ゅبゅیم یزیچ هیبュر گرヱنیبخヱد ی...تヱرد یزیچ نیراه بヱنینخ... 

ゅران یآقヰت یتヘگ 

 ...ریرヱ بگ ヱهیدستت درد نکنه بゅبゅ...فقط همヱن آبم-

ヱرفت... سرش ヱ ن دادヱتک 

 حسヱ ゆゅاریرヱ ترک د یکا من ヱ دل نکهیکنه...نه ا تی...خره بヰش گヘتュ که از پدر ヱ داداش حمゅیپس من چ شヱバریب
 *匣 یریبخره تヱ نم یزیچ هی دیحゅا شゅ ریکنه...*بم
ヱمゅدست ヱعمل خ یت ベゅبه در ات ヱ ュفشرد ュرهیه ...ュشد 

>>>>>>> 

 ...ヱهیبرگشت...بゅ چند تゅ آبم ゅریسゅم

 رفته بヱدن تヱ ヱ گヘتن که خヱبه حゅلش... ゅریپرستゅرا هュ قبل سゅم اヱن

 گرفته بヱدن همه... یانرژ

ヱعت دゅد...نم یسヱیگذشته بュنヱیطب دバی یゅ ینه...خヤل کش یヱد... دهیطヱب 

ゅب ...ュندن طرفヱبرگرد ヱنヱهمه سرش ュنヘヤردن تヱزنگ خ 

ゅره دا دنید بゅبه سمت پنجره ا ییشم ヱ ュند شدヤب ゅیکه کم یاز ج ...ュد حرکت کردヱنطرف تر بヱا 

 الヱ؟-

-ヱنیس !ュسا 

 ؟یخヱب ゅیساュ دا-

-ヤبن گヱنت...چه خبر؟..خヱن؟ یقربヱج 

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 خヱبه نکهیمثل ا یاتベゅ عمヤه...ヱل ی...هنヱز تヱدヱنュینم-

 خヱنه؟ نیゅیخدارヱشکر...شمゅهゅ نم-

 داغヱنه شヱنی...رヱحششヱنیبمヱنュ پ دی.بュゅ..ゅیمن که نم-

 یکردیم کゅریاتヱ ベゅヘاست افتゅده بヱد چ نینکرده هم ییخヱدتヱ بزار جゅشヱن...اگه خدا-

 شده گヘتュ مゅت



 ...مردュیم-

 ن؟یاستراحت کن نیشمゅهゅ برگرد ュیゅیمゅ ب نیخヱای....مدنیرس لیدヱتゅ عزرائ نیا ی...درکشヱن کن...اهゅ راستگهیخゆ د-

 خستن... دنی...اヱن دヱتゅ هュ تゅزه از راه رسنی...شمゅهゅ بمヱنخヱادینه نم-

ゅردن  بヱن د هیزنگ خヘヤم گهیتゅس...ュندヱبرگر ヱریسرمゅ ...دヱب 

 طヱر نشسته تヘヤنشヱ جヱاゆ داد... همヱن

 تヘヤنヱ قطع کردュ... ییحرف زدن بゅ دا یاز کم بバد

ュゅسرج ...ュبرگشت 

ヱاسمヱم حゅلمه سゅریبه مکゅ ュداد 

 ...فバا خدافظنی...قربゅنت مراقゆ خヱدتヱن بゅشنیدی...شمゅهゅ تゅزه رسュی...خヱدمヱن هستخヱادینه داداش نم-

 دادヱ ュ چشمゅمヱ بستュ.... هیتک ヱاری...سرمヱ به دゅکヱید ゅیبヱده  نیکゅم ゅی دュیفヰم

 چشمゅمヱ بゅز کردュ... عینگゅه که حس کردュ سر ینیسنگ

 ...کردیداشت نگュゅ م ゅریسゅم

 سرمヱ تکヱن دادュ که آرュヱ گヘت یپرسش

 برヱ خヱنه... نゅیپゅشヱ بゅ دل-

 نگゅه کردュ... یدل به

 ...دهینخヱاب شゆیبراش مュヱヤバ بヱد د رュی...بمヱفتゅدیهュ م یسرخ شده بヱد ヱ پヤکゅش رヱ چشمゅش

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...دهینخヱاب شゆیرヱ بヘرس خヱنه...د ی...دلمヱنュیمن م-

ヱسشヘنیب نヱت رヘگ ヱ داد 

 خヱنه......تヱ هュ برヱ یبمヱن یخヱایم یヱاسه چ-

ュیزیر اخ ュتヘگ ヱ ュکرد 

-ヤش ب یممکنه گヱヰن بヱدیجゅ زینゅ  هیبه ュداره...من هست ュヱنゅخ 

 ...ゅی...برヱ خヱنه فردا بمヱنهیم یکヱゅریر یرヱز تヱ کیمゅمゅن -

ゅتیجد ب ュتヘگ 

 ...رュ...ین...م-

ュدバنهیدست به س ب ゅاخم ヱ ュه کردゅنگ ュヱヤرفته... یبه ج ュهヱت 

ヱسشヘنیب نヱند شد... رヤش بゅاز ج ヱ داد 

 ...رヱنیمヱقع در اتベゅ عمل بゅز شد ヱ دکتر اヱمد ب همヱن

 ...ییبゅزجュ ヱیسمتش ヱ شرヱع کرد ュیدیپر همه

 زد ヱ گヘت یلبخند



طヱل  ゅدュی...البته زدیطヱل کش نیهم ی...براュیتر عمل کن فیظر ュیحゅلشヱن خヱبه...به خゅطر سنشヱن...مجبヱر شد-
 ...دینکش

ヱنヱمゅسヘنیب نヱیداد رュ... 

 بヱد... ヱヰشیاヱمد...هنヱز ب رヱنیجヱن ب یاز رفتن دکتر...تخت گヤ بバد

 ...ننشیتゅ خゅنヱادش بب سهیヱا یپرستゅر خヱاستュ چند لحظه ا از

ュنヱا اヱدیゅسه ا سヱب ゅد از چند تバب ヱی ヱیکه ر  ベゅرد حرکت کردن به سمت اتヱپسراش خ ヱ سط همسرشヱدستش ت
 ...یکヱゅریر

 گヘت یرヱ به من ヱ دل یرانتヰ یجヱن آقゅ یاز رفتن گヤ بバد

 خヱنه...من هستュ... نی...شمゅهゅ برنی...خسته انیکه مヱند یمرس-

 گヘت عیسر ゅریسゅم

 ...ュیمヱنیم ゅری...من ヱ سゅتنیخヱنه استراحت کن نی...بゅبゅ شمゅهュ بزنیاره شمゅهゅ بر-

ュمن ュتヘگ 

-ゅران یآقヰدلیت ヱ ゅی..شمゅز انرژ نیبر نヱنه...من هنヱا یخヱدنیゅر سゅک ュفردا ه...ュپس م یدار...ュیندارュنヱم... 

دヱبゅره  گهیسゅعت د کی ゅریبرن ヱ سゅت یتヰران یヱ آقゅ ゅریヱ سゅت یاصرار کردن ヱ اخر سر قرار شد دل گهیکュ د هی
 ...ゅدیب

ゅیدل تゅد ن ュسرگر ヱیرュت دゅریبه سمت سゅ ュتヘگ ュاخ ゅب ヱ ュرفت 

 سراغت.. ュゅیگذاشتュ عمل تمュヱ بشه بバد ب-

ゅبه لحن عصب ب ゆجバیتュ تヘگ ヱ ه کردゅنگ 

 شده... یچ-

 یزینه چ یمヱنده...نه بゅهゅش حرف زد داریبه خゅطر تヱ ب شゆیرヱ نگゅه کن...تمュヱ د نゅیدل ゅفهی...قیسرت مرد ریخ-
 ه......سرخ سرخنینه اヱن...چشمゅشヱ بب یمراقبش بゅش دی...تヱ بゅیسرت شヱهرش ریکュ بشه...خ شیکه از نگران یخヱرد

ゆخ آ ヱ رت دادヱق ヱت یبه دل رهیدهنشヘگ 

 ...کنュیبد بヱدュ...جبران م یヤی...خیگیراست م-

اشت د یصبح اヱنجヱر ی...ヱقتینگرانش نکن ینطヱریا گهید یدیヱ قヱل م یکنی...جبران میکنیکه جبران م یپس چ-
 بکشمت... خヱاستュیم کردیم هیتヱ بغュヤ گر

 تند سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت تند

 ...ی...مرسنیسヱ یکه بュヰ گヘت یمرس-

 زدヱ ュ گヘتュ یخسته ا لبخند

 ...نュیب یبسه...برヱ منت کش گهیخゆ د-

 ヱ رفت... دیخند

گشゅد شد ヱ بゅ بヰت ヱ  یدل یحヤقه کرد ヱ چسبヱندش به خヱدش...چشمゅ یکردュ...دستشヱ که دヱر شヱنه دل نگゅهش
 نگゅهش کرد... یخヱشحゅل



 بヱد... یمヱنیپر از پش ゅریسゅت نگゅه

 یرヱ یارヱم ی...بヱسه مヱنهیاز دヱ چشュ همچヱ عقゆゅ من پنヱヰن نم زیچ چینヰヘمه که البته ه ینゅمحسヱس ヱ کس یヤیخ
 ...دیلبش زد ヱ عقゆ کش

ベヱن... زیقر ر هیزده  ذヱبه سمتش ュحرکت کرد ヱ ュرفت 

ゅنヱم اゅس ヱ ュندヱمن م ヱ ریرفتنゅ ゅه ュاخ ゅیب ヤندن من... ظیغヱطر مゅبه خ 

ヱمゅدست ...ュه کردゅبه پنجره نگ ヱ ュقه کردヤح ュه ヱت 

 شده بヱد... کیتゅر هヱا

 خسته بヱدュ... یヤیخ راستش

ュاستیم دلヱاب خヱدهیاان خ ヱر ュدヱب یب ヱدمヱلذت خ ゅب ヱ ュله م نیتختゅمچ ュヱیپتュکرد... 

 تنゅヰ بزارゅ ...ュرヱیسゅم تヱنستュینم یヱل

ヱمゅطرف صندل دست ヱیدュ ...ュن دادヱتک ヱمゅهゅپ ヱ ュگذاشت 

 ....ュیراه داشت نشسته بヱد یکヱゅریکه به ر یسゅلن یهゅ یصندل یفバه رヱد نیا

 ...ヱمدنیヱ م رفتنیم ینبヱدن دヱرمヱن ヱ ه شترینヘر ب چند

 برگشتゅ ..ュریسمت سゅم به

 ...کردینگゅه م نヱیبゅ اخュ داشت زم هنヱز

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ュヱآر ヱ ュداد 

 ...ینکن یاヱنطヱر ゅفتヱیق شهیم-

 شده برگشت سمتュ منヘجر

 یکه خヱاست دزدュیم ゅدیم ی...کسمゅرستゅن؟یتヱ ب شュی...گュ م؟یمراقبュ بゅش یخヱای...من بچュ که من؟یسヱ یچرا مヱند-
 بمヱنュ...حゅلمュ خヱبه خヱبه.. ییتنゅヰ تヱنستュی...خヱدュ مشュ؟یپ یبمヱن

 بشه؟... یعصبゅن ینجヱرینگゅهش کردュ...انقدر کنゅرش مヱندュ رヱ اعصゆゅ بヱد که ا مゅت

ュنستヱنت ヱヤبگ یج ヱمゅیپر شدن چشمュلرヱ...ی ヱヤج ュنستヱنیر یتヱبگ ختنش ヱیرュر... 

 گヘتュ یلرزヱن یجゅ بヤند شدヱ ュ بゅ صدا از

من  دی...بゆ..ببخشنی...تن...تنゅヰت بزارュ...ه..همخヱاستュی...فقط نمینゆ..نبヱد که بگゆ ュ..بچه ا نیュ..من قص...دュ ا-
 ...رュیم

ゅب ゅ؟.. یقدمュدヱراحت شده بゅن...ュن حرکت کردヱی.خلرزヤی.. 

 تحمュヤ کنه... خヱاستیاヱن نم یبヱد...ヱل نیتمヱ ュゅقتمヱ گذاشتュ که اヱنヱ آرュヱ نگه دارュ...اانュ قصدュ هم رヱزید من

 زدヱ ュ به سمت آسゅنسヱر حرکت کردュ... رヱنیسゅلن ب از

バدیز تیجمゅداشتن... ی ヱر رヱنسゅد به آسヱرヱ قصد 

 ...فضゅ تنگ شده بヱد...ュیبゅز شد ヱ همه ヱارد شد در

 اヱل بヱدュ مجبヱر شدュ برュ ته آسゅنسヱر... یاز آدمゅ چヱن



ヱت ゅسヘکه ن ュدヱییفکر ب ヱر ヱیر ...ュحس کرد ュگردن 

 نگュヰ داشت... یشد ヱ همヱنطヱر دهیچیヱ خヱاستュ عقゆ برュ که دست صゅحゆ همヱن نヘس دヱر بدヱنュ پ دュیکش ینیه

ュبヤزدیم شکیمثه گنج ق... 

 اヱن فرد...آرュヱ شد... یصدا دنیبゅ شن یヱل

 ...منュ..ششیه-

ヱمゅدست ヱر یرゅفش ヱ ュد گذاشتヱب ュر بدنヱل یدستش که دヱ...کنه ュلヱ ゅت ュارد کردヱی ゅسヘن نヱا ゅب ヱ ت ترش کردヘیس 
ヱت یداغش تヘگ ュشヱگ 

 آرュヱ بゅش..-

ゅب ュتヘلرز گ 

 ヱ..ヱلュ کن...-

 ...خヱاュینم-

 ...گرفتیاュ م هیداشت گر جゅنیشدت ه از

 ヱارد کردュ که گヘت یفشゅر دヱبゅره

 ...ュیزنیحرف م نییپュ ゅی...بزار برن؟یسヱ یندازیه پنجヱل مچرا مثه گرب-

 ...رュیゆ..برュ...م یبゅهゅت ندا..ندارュ...گヘت یュ..من حرف-

ゅت بヘحرص گ 

 ..یمヱنی...میبر یکنیم جゅیشمゅ ب-

ュゅد شد...ا چشゅریچرا ا نیگشヱیشد  ینطヱヰزゅلجب ゅی...ب ュتヘگ 

 خヱنمヱن... رュی...منュ میکه مراقبت بخヱا یستیتヱ بچه ن-

ヱسرش ヱت یرヘگ ヱ ュشヱند به گヱچسب ヱشゅره لبゅبヱد ヱ ن دادヱتک ュسر 

 از بچه هュ بچه ترュ...خゆヱ شد؟.. یتヱ هست یヱقت-

 به لرز افتゅده بヱدュ... یヱ سردرگم جゅنیشده بヱد...از ه ینطヱریا ゅری...چرا سゅمسهینمیچرا ヱا یآسゅنسヱر لバنت نیا

ュヱت دیخند آرヘگ ヱ 

 ...یヤرزیبゅرヱن مヱنده م ریز یگربه  هیمثه  یحゅا هュ دار-

ゅب بヱش کゅیمشت به پュد ュتヘگ ヱ 

-...ヱن..نگ 

 گヱشュ زد ヱ گヘت یرヱ یمحヱ بヱسه

 چرا...-

 ゅریس..سゅم-

-..ュنゅج 

 ..کردیداشت داغヱنュ م یدستュ افتゅد...لバنت یاز چشمュ به رヱ یاشک قطره



ュاستヱا یزیچ خヱ رヱنسゅکه آس ュدیبگゅس... 

ヱز کرد سکندر دستشゅب ュرヱیکه از د  ュردヱطر بخゅبه خ ヱم ی ュداشت ュن شدنヱیجュدゅفتヱ ب ヱ گرفت ヱمヱزゅنیکه بヱر 
 ...دュیکش

 بکشュ... یقیهヱا به صヱرتュ خヱرد ヱ بゅعث شد نヘس عم ュیکه خゅرج شد مゅرستゅنیدر ب از

 حس کنュ... تヱنستュیراحت م یヤیصヱرتュ خ یسرخ

 نگゅه کردュ... رفتیراه م یراحت بゅ لبخند محヱ یヤیکه خ ゅریبه سゅم یچشم ریز

ヱمゅچشم ヱا یتヱ ヱ ュند کردヤب ヱسرم ヱ ュندヱسه چرخゅیکュدゅس.. 

ュنヱا اヱ ترヱヤج ュدیچند قدゅس ...ュبرگشت سمت ヱ 

ヱمゅدست ヱیت ュتヘگ ヱ ュگره کرد ュه 

-ヤگ ゆا مراقゅب ヱیبر  ュدヱش...خゅن بヱکس هیجゅیگیم یتュیم رュر ...ヱخ 

ゅس بゅم ュدهن ヱمدنش حرف تヱا ヱヤدیج.. 

ヱنت یتゅیچند سュ اヱدیゅلحن حرص س ゅب ヱگهیکه د یا ی ヱن آرامشه تヱت یاヘنداشت گ ヱر رヱنسゅآس 

-ヱنیس ヱمن  یر...ヱراه نر ュبゅپ یزیچ هیاعص...ュتヘم شیگ  ュدヱنیخヱمیم ュته دل ュزヱل گهی...هنヱ...خینم یبزار برهュاヱ 
 ...یبر

ヱمゅدست ュتヘدش گヱمثل خ ヱ ュزد ュبه کمر 

 ...یستیبرュ؟..تヱ که بچه ن یخヱایاヱنヱقت چرا نم-

ゅند مهین یصدا بヤت یبヘگ 

 ؟یدیدارュ...حゅا فヰم ゅزیرヱ ن یکه دار یدارュ...آرامش ゅزیچヱن به ヱجヱدت ن یبر خヱاュی...نمشュیتヱ بچه م شیگヘتュ که پ-

 نگゅهش کردュ... مゅت

 داره؟... یا یرفتゅراش چه مバن نیا

 ان؟... ینطヱریヱ برادرا ا خヱاهر

 ヱقت چیه ゅری...سゅمュیرヱ ندار ュیدار ゅریکه من ヱ سゅم ییکدュヱ از رفتゅرا چیفکر کردュ...مゅهゅ ه نیرابطه خヱدヱ ュ سヱر به
من  ュدیداشته بゅشه...شゅ دیبشュ که اヱنュ دヱستュ داره؟...هュヱ! شゅ دヱاریام تヱنュینکرده...م یرヱ ヱاسュ تداع نیسヱر یرفتゅرا
 ...شュیم ュیغرベ فゅنتز یゅدیدارュ ز

ゅم یصدا بゅس ュヱریآرゅ ュمدヱا ュدヱبه خ 

 بゅا... ュیبر ゅی...بیدیفヰم گهیحゅا د-

 بヱدن که حゅل مخゅلヘت نداشتュ... یریافکゅرュ مشغヱل درگ انقدر

 حゅل دنبゅلش راه افتゅدュ... یب

 آسゅنسヱر شパヱヤ... دヱبゅره

 بغュヤ نکرد... نبゅریا

ヱدستم ゅدش قヱپشت خ ヱ یگرفتュکس م ゅرد نکنه... یکرد تヱبرخ ュヰب 

ュヱیپشت پ ارヱرهنش ..ュندヱبه کمرش چسب ヱسرم ヱ ュگرفت 



 ヱヱل خヱرد ヱ آرュヱ گヘت یکم

 ...ゅدینヘس نکش دختر...قヤقヤکュ م یاヱنطヱر-

ュヱیخند ارュره... دヱبه بدنش نخ ュسヘن ゅت ュکج کرد ヱسرم ヱ 

 ...ュیرفت رヱنیپراکنده بشن بバد ب تیصبر کرد تゅ جمバ سゅدیکه ヱا آسゅنسヱر

 ...ュیهゅ نشست یهمヱن صندل یرヱ دヱبゅره

>>>>>>>> 

 بヱد...برگشته  ゅریشゆ شده بヱد ヱ سゅت ∬ سゅعت

 یヤیخ ュیدیپز اヱمد فヰم یدل یچゅیبゅ سゅندゅ ヱریسゅت یヱقت یヱ شده بヱد شゅممヱن...ヱل ュیخヱرده بヱد کیک هی ゅریヱ سゅم من
 گشنمヱنه...

ヱنヱمゅرد غذاهヱیکه خュ ...گرفت ュابヱخ 

 بヱد... دهیته کش ュیانرژ گهیداده بヱدュ د یبه همه انرژ انقدر

 شد ヱ گヘت کمヱنینزد یسゅعت گذشته بヱد که پرستゅر ュین

 ..ن؟یهست ∫∵ مゅریشمゅ از بستگゅن ب-

 خヱاゆ آرュヱ بヤند شدュ... یجیمن به خゅطر گ یヱل دنیپر عیسر ゅریヱ سゅت ゅریسゅم

 سرشヱ تند تند تکヱن داد که پرستゅر گヘت ゅریسゅم

 به بخش... ュیکنیبヱヰش اヱمدن...حゅلشヱنュ خヱبه...فردا منتقヤشヱن م مゅرتヱنیب-

 رヱ بغل کردن ヱ خدارヱشکر کردن... گهیزده همد جゅنیه ゅریヱ سゅت ゅریسゅم

ュیلبخند من ...ュن کردヱهشゅنگ ヱ ュزد 

 لュヰ کردن... خヱدشヱن نیسمتヱ ュ ب دنینگゅه کردن ヱ پر گهیبه همد یثیبه سمتュ برگشتن ヱ بゅ لبخند خب شヱنییدヱتゅ ییヱヰی

 ...دュیヱ بゅ فحش ヱ کتک کنゅرشヱن کش دュیکش یآرヱم نیه

ュر که  یغره ا چشヱن طヱهم ヱ ュن رفتヱاسشヱف مゅص ヱلمゅیشュکرد ュتヘگ 

 ヱاسه آدュ که.... نیزاریآبرヱ نم-

 سمت بخش پرستゅرا رفتヱ ュ گヘتュ به

 ュ؟ینیرヱ بب مゅرمヱنیب قهیچند دق یبرا ュیتヱنیخゅنュヱ...م دیببخش-

 نゅمطمئن نگゅهュ کرد که بゅ لبخند گヘتュ دختره

 ...شهیدلمヱن آرュヱ م یکم دنشی.. بゅ دュیبヱد ینگران یاز صبح تヱ یヤیخ-

 ...ュینگゅهش کن یا قهیچند دق شهیخر شد ヱ اجゅزه داد از پشت ش دختره

 نگゅهュ کردن... رヱنیب ヱمدیکمヱن ヱ قゆヤ م نیکه ازش رنگ ییبه پسرا گヘتュ بゅ چشمゅ یヱقت

 ...ュیسゅدیکه دختره گヘت ヱا یا شهیヱ پشت ش ュیبخششヱن شد ヱارد

ヤرنگ کم یگ ゅن بヱد یجゅد... یعヱب ゆاヱتر خ 

 جヱنヱ تکヱن داد که چشمゅشヱ بゅز کرد... یتヱ اتベゅ رفت ヱ گヤ دختره



 حرف زد ヱ بバد به مゅ اشゅره کرد... یکم

 ...دنیپر نییتکヱن خヱردن ヱ بゅا ヱ پュ ゅیبヱ パゅحش شرヱع کرد یمヱنゅیجヱن که برگشت سمتمヱن مثه م یگヤ نگゅه

 انداخت... نییمゅ سرشヱ پゅ یکه خندش گرفته بヱد از اسکヱل بゅز دختره

ヤن ر یگヱل دیخند زیجゅدست س ヱゅب ヱ ردヱا اゅب ヱیمش ゅکرد... یب 

ゅهゅمثه خر م ュش م یهヰکیکه بヤ کرد کیش ベヱشن ذゅیداده بュ ب ヱرد شتریヱن خヱیتکュ... 

 ...رヱنیانداختنمヱن ب بゅاخره

 ...ュیبغل در نشست ندفバهی...اュیهヱ ゅلヱ شد یصندل یرヱ دヱبゅره

 نشستゅ ...ュریヱ سゅت ゅریسゅم نیب

 گヘتュ یبゅ شゅخ نهیبه س دست

 ...ههヱنیآقゅ ندュی...من نヱسترادامヱس آشهیجヱن خゆヱ م یگヘتュ گヤ نیدید-

 ヱ گヘت دیبه شヱنه اュ کヱب ゅریسゅت

 ...گهی...برヱ خヱنه بخヱاゆ دیدخ یヱفتیپس م یکه چشゅشヱن سرخه..دار یهست یゅتヱرینیم یخرگヱشゅ هیفバا شب-

 کردヱ ュ گヘتュ یهمヱن حゅل نچ یبه سمتش بر نگشتュ تヱ یحس کردヱ ュل ゅرヱیسゅم رهیخ نگゅه

 خヱبه...حゅلمュ خヱبه...پس ببند.. یヤیچشゅمュ خ-

ゅت بヘس گヘد به نゅاعتم 

 ...ゅیب یقپ ی...حゅا هنجゅیا ュیکن یتヱرヱهュ امشゆ بستر دیبゅ دヱنュیمن که م-

ゅبゅبヱم ییبرゅبه س ヱ ュرش کردゅینثュرゅ ...ュه نکردゅنگ 

 تحمل کنュ... تヱنستュیヱاقゅバ نم گهیبゅ چرت زدن من گذشت ヱ د یسゅعت هی

 افتゅد ヱ خヱابュ برد... ゅریشヱنه سゅم یヱ سرュ رヱ دیتاشمュ به ثمر نرس نیآخر

 (ゅری)سゅم 

ゅینیحس سنگ ب ヱبه سمت س ュنه اヱنیش ...ュبرگشت 

 خヱابش برده بヱد... بゅاخره

ヱسمヘنیب نیسنگ نヱت رゅبه س ヱر ヱ ュریدادゅ ュتヘگ 

 خヱنه...تヱ بمヱن... برمشیمن م-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ゅیکュ استراحت کن فردا بゅ بゅبゅ ب هی خゆ...خヱدتヤ ュهیخ-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 اヱمدュ... دュی...شゅدヱنュینم-

ヱچ سرش ヱ ن دادヱت... یزیتکヘنگ 

ュヱز یکی آر ヱمゅن ریاز دستヱا ヱ ز یکیسرش ヱریر ...ュندش کردヤب ヱ ュش انداختヱزان 



 اュ چسبヱند... نهیکرد ヱ سرشヱ به س یهヱم

 رفتュ... رヱنیبه سمت ب ゅریبゅ سゅت یزدヱ ュ بバد از خدافظ یشخندین

جヱヤ خヱابヱندュ که آخر سرュ  یصندل یآرュヱ رヱ نヱیدر اヱردヱ ュ سヱ بュیج یاز تヱ چヱییبه زヱر سヱ دュیکه رس نیمゅش به
 شد... داریب

 نگュゅ کرد ヱ گヘت جیگ

 ゅر؟یسゅم-

ヱل ب دستمゅش که از شゅهヱنیبه سمت مヱر ュتヘگ ヱ ュد بردヱزده ب 

 جゅنュ؟-

 مکث کرد ヱ گヘت یکم

-ゅ؟ییکجュ 

 ...یخヱنه بخヱاب برمتیدارュ م-

 مヱهゅش بヱد رヱ گرفت ヱ گヘت یدستュ که رヱ مچ

 پس خヱدتュ بمヱن...-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...مヱنュیم-

 کرد ヱ مچمヱ ヱل کرد... یهヱم

ヱشゅبه پشت چشم ヱسرش ヱ داد... هیتک یصندل یبست 

 بستヱ ュ بバد از سヱار شدنュ حرکت کردュ... نヱیمゅش در

 ...دیاز راهヱ رفته بヱدュ که دستゅشヱ بゅا اヱرد ヱ خヱدشヱ کش یکم

 جمع کرد... یصندل یبرگشت سمتヱ ュ پゅهゅشヱ تヱ دュیبヰش انداختヱ ュ د ینگゅه ュین

 ترمز... یهヱا گرفتمش ヱ زدュ رヱ یطرفュ که تヱ کردیداشت غش م سرش

 پشتュ بベヱ زدن ヱ از کنゅرュ رد شدن... ینゅیمゅش

ゅشه خ هی بヱگ ヱ ュنیدست حرکت کردヱبゅ اヱیュدゅس... 

ヱبه صندل سرش ュرヱب یا ヱسمヘن ヱ ュندヱنیبرگردヱر ...ュداد 

 ...دیبدヱن تکヱن خヱردن خヱاب گهید ندفهیا

 ...کردュیچقدر گذشته بヱد امゅ همヱن طヱر محヱ نگゅهش م دヱنュینم

 دل کندュ از صヱرتشヱ ヱ راه افتゅدュ... بゅاخره

 )فヤش بک(

 (نゅی)دل

ヱش یتゅینزد یحرف نیمュنه که رسヱیدی...به خュ ヱن حرف تヱبد ュمن...ュゅرفت حم ゅبゅیب ...ュل شدヱنه مشغヱآشپزخ 

ュاستヱکه دست خ ュنه برヱیسمت آشپزخ ヱر ヱ ندヱچسب ヱمゅهゅت یپゅنه سヱریشゅ ...ュمدヱد اヱفر 



ゅب بヱیمشت به کمرش کュد ュتヘگ ヱ 

 ヱلュ کن...-

 گرفت ヱ گヘت یشگヱنیپゅمヱ ن رヱن

 دヱشュ... یبندازمش رヱ خヱاュی...ヱاسه خヱدمه مخヱاュینم-

 یفقط مヱقع شゅد خヱاستュیبヱدュ...نم شゆیطرفュ نゅراحت د کیخヱدュ...از  ゅریطرف خヱشحゅل بヱدュ که شده بヱد سゅت هی از
 بゅهュゅ همراه بゅشه...درکュ کنه.... خヱاュیهュ م یبゅهュゅ بゅشه..مヱقع نゅراحت ゅریسゅت

 سمت اتゅقمヱن حرکت کرد... به

ゅب ヱر ュمدヱد اヱه ا غیتخت ج یفرヘیکش یخュد... 

ュヱلحن کشدار مهیخ ر ゅب ヱ ت یزدヘگ 

 که نゅراحته... ュیخゅنュヱ کヱچヱلヱ دار هی نجゅیخゆ..ا-

 چشュ نゅزک کردヱ ュ بゅ دکمه لبゅسش که جュヱヤ بヱد ヱر رفتュ... پشت

 تر اヱمد ヱ آرュヱ تر گヘت نییکュ پゅ هی

 خゅنュヱ کヱچヱلヱ خヱشمزه هュ هستゅااا...منュ که گشنه... نیا-

ゅت بヘکه گ ュهش کردゅنگ ュاخ ヱ لتゅخج 

 بدجヱر خヱشمزه تره... کنهیهュ که نگゅه م ینطヱریخヱدمヱن بゅشه...ا نیب-

 برگردヱندュ... یا گهیکردヱ ュ رヱمヱ سمت د یشیا

ュم خヱسه آرヱب ヱ ュヱیشد ر ヱکم یر ヱ زد ュرفت... یلب ゆعق 

 کردュ... نگゅهش

 زد ヱ گヘت یلبخند

  دیببخش-

ヱسرم ...ュهش کردゅنگ ヱکج کردم 

 بヱسه تند زد ヱ عقゆ رفت هی دヱبゅره

 ..گهید دیخゅنヱمュ؟..ببخش-

 زد  ینگゅهش کردヱ ュ دヱبゅره بヱسه تند دヱبゅره

 مدلمュ... نی...من که خراゆ ای..خヱددانرهیم شیپ ینطヱریهم ینکن یتゅ آشت-

 شده بヱد...هュゅ سرخ  گヱنه

ュヱآر ゅس نییپヱب ヱمゅچشم ゅتヱد ヱ مدヱت دیاヘگ ヱ 

 خヱدمヱ بکشュ... خヱادیشده خゅنヱمュ...دلュ م ینطヱریبه خゅطر من خر چشمゅت ا-

 گヘتヱヰ ュیکردヱ ュ  یاخم

 ...یغヤط کرد-



دنュ به سمت گر ندفバهیا یمヱنیヱ امرヱزュ تバجゆ کرد...بゅ پش شゆید یهゅ هیصداュ به خゅطر  حرف نزدن ヱ گر یگرفتگ از
 رفت ヱ چند تゅ بヱسه اヱنجゅ زد ヱ از همヱن جゅ زمزمه کرد

 کنュ؟ دایپ خヱاستュیمن مثل تヱرヱ از کجゅ م-

 که گヘت دュیخند زیر

 匏قربヱن خنده هゅت برュ من -
ヱش سندهی*نヱت خヤدیز یبه عゅ نیبه تゅرستゅمنتقل شد  م♡_♡ * 
ゅب ...ュهش کردゅلبخند نگ 

 به سمت لゆ هュゅ اヱمد ヱ بヱسه رヱ شرヱع کرد... گهید ندفバهیا

 اヱمد... کردیکه صداش م رヱنیبゅبゅ از ب یبه سمت لبゅسュ رفت که صدا دستش

ヱسشヘحرص ب ن ゅنیبヱند شد... رヤش بゅاز ج ヱ داد 

 ヱ نگゅهش کردュ... دュیخند زیر

 لبュ زد ヱ گヘت یرヱ یهヱل بヱسه

 ...گردュی...اان برمشهیبخند خゅنュヱ خゅنヱمゅ...مヱقع خنده منュ م-

ゅب ت ヱنیبرヱر ...ュهش کردゅنگ 

ュゅتم バیسヱکه ب م ュل داریکردヱ...ュنヱطر ب یبمゅاب یبه خヱید یخュی شبヱヰ ..برد ュابヱخ 

 (ゅری)سゅت 

ゅبゅنم ب ュゅت شヘرهیگヱم خ ヱابهیヱچخ ュیزی...من ...ュتヘنگ 

ヱقشゅخ ات ゅد بバب ヱ ュنش دادヱلینشゅ ...ュن رفتヱقمゅراحت به سمت ات 

ヱد در ゅب ュز کردゅیدل دنیکه بゅن ヱر ュヱس م یکه ارヘاب دیکشیتخت نヱخ ュدゅدیب... 

 بヱده... داریب شゆیتمュヱ د دヱنュیم

 ヱ به سمت حمュゅ رفتュ... دュیکش یقیعم نヘس

 اヱمدュ... رヱنیحヱله که به کمرュ بستュ ب هیبゅ  یا قهیدヱش ده دق هیاز  بバد

ュاستヱکه صدا خ ュیبه سمت کمد بر バیدل فیضゅمد نヱا 

 !!ゅریسゅت-

ュد برگشت ゅب ヱ دنیسمتش ゅیچش ュزش لبخند زدゅب 

 ؟یشد داریجヱنュ؟...چرا ب-

ュヰب ヱت ヱر که سرشヱن طヱهم ヱ ره کردゅم یاش ヱلش فرゅت کردیبヘگ 

 ...سرد بヱد...یچヱن تヱ نبヱد-

 لبゅسヱ زدヱ ュ بゅ همヱن حヱله ヱلヱ شدュ کنゅرش... دیヱ ق دュیخند

ヱا کش بدنشゅیبュد ヱر ヱسرش ヱف ی ュヱزゅکسیب ...ュکرد 

ヱدستش ヱز نهیس یرゅع کرد بヱشر ヱ گذاشت ュیلخت ...ュستヱپ ゅکردن ب 



 ヱ گヘتュ دュیخند

 ...ゅااایشد طヱنیخゅنュヱ ش-

 داد... رヱنیگردنュ ب یヱ نヘسشヱ تヱ دیخند

ヱریز دستم ...ュردヱا اゅب ヱسرش ヱ ュنش زدヱچ 

 قرار نگゅهュ کرد... یب

ヱسرم ヱر ヱلبم ヱ ュتر بردヱヤیج ゅپ ゆسه عم شینییلヱب ヱ ュیقیگذاشت ...ュع کردヱشر ヱر 

 ...دیچرخیبدنュ م یرヱ دستش

 ...ュیرヱ گذرヱند یتゅپش بردヱ ュ کمرشヱ چنگ زدヱ ュ شゆ خヱب ریدستュ رヱ ز ヱاشی ヱاشی

 ...هゅهゅهゅهゅ*ثゅنهیخب ی*لبخند

 (ゅنゅی)دا 

 رヱنیاヱمدュ بکه مخصヱص صヱرتュ بヱد  یヱ بゅ حヱله ا دュیدヱبゅره پヱش مヱیگل گヤ شヱヤارک

 -_- ییرفته بヱدュ دستشヱ نیدیفヰم

ュرفت ..ュرヱنه بخヱصبح ゅنه تヱسمت آشپزخ 

 تヱجヰمヱ جゆヤ کرد.. یبرگه ا ینゅهゅر خヱر زیرفتュ سمت م یヱقت

ヱندش ヱ ヱ خ دینشست سرجゅش ヱ برگه رヱ از دستュ کش دهیلبゅس پヱش کیش یヤیヱارد آشپخヱنه شد ヱ خ نیکه مゅه گرفتمش
 گذاشت سرجゅش

 نگゅش کردュ که کゅردヱ گرفت دستش ヱ گヘت  سیف پヱکر

 ュینگرانش نبゅش ゅریبゅ سゅم مゅرستゅنینヱشته تヱش رفته ب-

ュیسمت کتر رفت ュتヘگ ヱ 

 ستیکه نگران سュゅ⌒ نگران خヱدش ن ی+انقدر

 گرفت ヱ گヘت یلقمه ا نیمゅه

 گهیعゅشقه د-

 بゅا دادヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 که ュیستیعゅشق ن دヱنュ،ی+چ م

 ヱ گヘت دیخند نیمゅه

  ینヘرヱ بヤد ی یبرا یامゅ خゆヱ دلبر-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 به اヱن حヤقه  نیداد ریگ یکنゅر ه نی+اヱن همه دعヱا رヱ گذاشت

ヱخند ییابر ヱ ا دادゅدیب 

ュنشست ュردن شدヱل خヱمشغ ヱ رشゅکن 

 نگゅه به دヱ رヱبرュ کردュ.. یصبحゅنه رفتュ تヱ اتヱ ベゅ  بバد



ュهم دل ヱ ュゅحم ュاست برヱنیخ ュکرد ュرゅک 
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ュار م داشتヱسش ヱمゅهヱیکش یمュه دゅت نیکه مヘگ ヱ مد داخلヱا 

 اヱمدن خヱنه ゅکヱیヱ د نیکゅم-

ゅب ュتヘگ ュجبバت 

 +مگه کجゅ بヱدن؟

 بゅ تヘکر گヘت نیمゅه

 دヱتゅ سヘرن نینヱشته بヱد ا نیسゅ ヱدداشتیتヱ اヱن -

ヱییابر ゅن کشداربゅآه ヱ ュه یا انداختゅم ヱ ュتヘرفت ب نیگ ベゅنیاز اتヱر 

 دادیرヱ نشヱن م 01:31نگゅه به سゅعت انداختュ که  ی

 لبゅسمヱ عヱض کردュ.. عیヱ خゅمヱش کردヱ ュ سر سشヱار

 درش آヱردュ عیمشخصه ヱ سر رュیلبゅس ز دュیکه د دュیگرفتュ پヱش دیشرت سヘ یت ی

 ♧یبپヱش غیرنگ ج یمجبヱربگه ستین یکی♧
 شヱヤار دمپゅ  یشل بヱد، بゅ  یلبゅس کم قهیداشت ヱ  یتنگ نیبヤند برداشتュ که آست نیبヱヤز آست ی

 از اتベゅ رヱنیکردヱ ュ رفتュ بلبゅسمヱ عヱض  عیسر

 گヘتュ نیکردヱ ュ به مゅهبه آشپزخヱنه یسゅلن که شدュ نگゅه کینزد

 +نゅهゅر خヱردن؟؟؟

 بゅا انداخت کنترل برداشت ヱ کゅنゅلヱ عヱض کرد یا شヱنه

ュت عیسمت در که سر رفتヘگヱ ュبرگشت سمت 

  ؟یجヱن ゅکヱینگران د-

 برگردュ مثل خヱدش گヘتュ نکهیبヱد، بدヱن ا طヱنیش لحنش

 فکر کن ینجヱری+تヱ ا

 در خヱنه پسرا یاز در خゅرج شدヱ ュ رفتュ جヱヤ عیسر

 شد ゅنینمゅ ゅکヱید هیبه در زدュ که بバد از چند ثゅن یا تقه

ゅل یبجゅع به انヱکردن شر ュکرد زیسا ュیهュه مشخصه خستسヱا.. 

ゅهヱل یمヱراهنیپ ده،یژ ヘه یدیس ヱ دヱز بゅه بヘنص ゅد دکمش تヱشیکه تنش بヤار مشک کヱヤدر آخر ش ヱ دヱکه  یمشخص ب
 ∫~∫خدارヱشکر دکمش بسته بヱد 

 داد اヱمد یصدا ヱヰیکردュ که نگゅه خستشヱ بュヰ دヱخت ヱ شرヱع به حرف زدن کردュ که  نگゅش

برگرده داخل،خヱدشヱ از پشت خュ کرد تヱ رヱ نگゅه کرد منュ کنجکヱゅانه خュ شدュ به سمت داخل که  نکهیبدヱن ا ゅکヱید
 ....خヱنهیتヱ حمュゅ داره م نیکゅم ュیدیفヰم

 نشست ヱ صゅفュ کرد ュیشヱنیرヱ پ یکی انگشت



 ヱ رヱ بヰش گヘتュ دュیرس ゅکヱیانگشتヱ گرفتュ به د رد

 

 !؟یضی+مر

ゆاヱداد ج 

-ヤال پرس کیعヱاز اح ..ュیسا ゅیه ゅشم 

 زدヱ ュ گヘتュ یسヱت

 ゅیبゅبゅ، بゅ مゅ راه ب ヱاشی+

 گヘتュ عینگュゅ کرد که سر سゅکت

 ن؟ی+آهゅاا.. نゅهゅر خヱرد

ヱشゅکرد یشب چشم ュゅلبخند نگ ゅد بバب ヱ نه مثبت بستヱبه نش ゅبچه ه 

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 +خゆ پس برヱ استراحت کن

 تکヱن داد که آرュヱ گヘتュ  یسر

 +ال⌒ انگゅر زبヱن نداره

ヱسرم ゅدست ゅتヱا که دゅب ュردヱید یآヱکゅ د بヱرده بヱآ ュنشヱد زبヱشش بヱر گゅنیکنヱره م رゅنش اشヱش به زبゅچشم ゅب ヱکردی 

 نه.. نیگیشمゅ م ヱنستید گュیخندュ گرفته بヱد من م ゅفشیق زا

 برگشتュ سمتش ヱ گヘتヱヰ ュیکه کردヱ ュ خヱاستュ برュ سمت خヱنه یخداحゅفظ

 خヱنه مゅ نیゅیدヱتゅ ب ست،شمゅیننجゅیا یشゆ که کس نی+بب

 متバجゆ گヘت ゅکヱید

 ست؟؟ین یکس-

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسر

ヤن ب ی+گヱن⌒ یجゅرستゅم  

 شد رهیزرد شد بュヰ خ ゅکヱید ゅفهیق

ュرفت ュتヘگ ヱ ュگرفت ヱدستش ヱ ヱヤج 

 بزن ゅریزنگ به سゅم یمطمئنュ، نگران نبゅش امゅ  شهیشک تヱ اتベゅ عمヤه.. خゆヱ م ی+اان ب

 بگه که گヘتュ یزیتکヱن داد ヱ خヱاست چ یهمヱن حゅلت ب⊥ヰت سر در

 نگران نبゅش گュی+عع م

زدヱ ュ در خヱنه رヱ  یشمゅشヱ رヱ هュ گذاشت ヱ منュ لبخندبヰش انداختュ که چ یسمت داخل هヤش دادヱ ュ نگゅه نگران به
ュن رفتヱدمヱنه خヱبه سمت خ ヱ ュبست 

ュدراز کش رفت ヱ ベゅات ヱیتュکه چه شرا د ュر رفتゅنجヤک ュدヱخ ゅب ヱدارن پسرا یسخت طی 

 زدュ.. نیبه سヱ یبرداشتヱ ュ زنگ مヱیگヱش
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 مبل ヱلヱ شدュ نیرヱ از تنュ در آヱردヱ ュ خسته به سمت سゅلن رفتヱ ュ رヱ اヱل شبندیپ

 به فنجヱن انداختュ، آخ جヱヱヱヱヱن قヱヰه  یヱ فنجヱنمヱ گرفت سمتュ از دستش گرفتヱ ュ نگゅه شュیبゅ فنجヱنュ اヱمد پ نیمゅه

ヱنヱجرعه ا کینزد فنج ュکرد ュیلبヱش شヱینュکه تقه ا د ュرفت ヱفکر فر ヱت ヱرد  یヱبه در خ 

 کرد ヱ رヱ به من گヘت یدر نگゅه یرفت سمت در ヱ از چشم عیسر نیمゅه

 ننیヱ کゅم ゅکヱید-

ヱارد شد ヱ بバد از احヱال  نیヱ رفتュ جヱ ヱヤ همヱن لحظه کゅم دュیبه سر ヱ صヱرتュ کش یاز جュゅ بヤند شدヱ ュ دست یسر
 اヱمد سمتヱ ュ گヘت نیبゅ مゅه یپرس

 مゅیبゅنヱ؟ زحمت داد ゅنゅیاحヱال دا-

اヱمد ヱ دستشヱ آヱرد جヱ ヱヤ دستمヱ محکュ فشرد ヱ که بゅ پゅ  ュゅکヱیکردヱ ュ بバد از اヱن د یکیکヱچ ュیزدヱ ュ تバظ یلبخند
 محکュ خヱابヱندュ رヱ بゅسنش که خヱدشヱ داد به سمت جヱ ヱヤ گヘت

 جنبه یب یヱحش-

 زدュ پشتش ヱ گヘتュ گهید یکی

 جنبه یب یگی+استخヱنュゅ خヱرد شد بバد م

 محکュ ترشヱ خヱدュ خヱرد هیکه  کردュیبヰش زد ヱ بゅ لبخند نگゅش م یپس گردن هی نیدستمヱ فشゅر داد که مゅه دヱبゅره

♧ゆヱهفکی شد خゅد نیمヱهمراش نب♧ 
 ..ヱمدیخヱش ヱ ب⌒ش بچه هゅ م یヱ من رفتュ تヱ آشپزخヱنه ヱ صدا نیکゅم شیرفت پ ゅکヱید

 ....ششヱنیヱ رفتュ پ ختュیر یا قヱヰه

 زدنیازش کرده بヱد حرف م دیرفته بヱد بゅزد نیکه کゅم ینشستخ بヱد از پرヱژه ا نیکنゅر کゅم نیمゅه

 رفتیکه براش گرفته بヱدヱ ュر م یکردュ که مثل خゅنمゅ بゅ انگشتر ゅکヱیبه د ینگゅه

ヱشد سرش ュچش ヱت ュا که چشゅرد بヱیآュ لبخند ヱی ュتヘگ ヱ زد 

 !؟یزنگ زد ی+به سゅم

ヱسرش ュتヘن داد که گヱتک ュヱآر 

ヱتیم نی+سヘبه گヱلش خゅتن حヘرا گゅپرست 

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 خゆヱ بشه ヱگرنه پسرا..... دヱارュیام-

 ヱ گヘت دیتヱپ ゅکヱیبه د نیکゅم

-ヘج منヱچه دل یانقدر م ..ヱینرヤی ヤنشه یداره که گ ゆヱن خヱج 

 متヘکر ヱ بゅ بغض گヘت نیمゅه

-ヤم یگ ゆヱن خヱن خ شهیجヱیچヤیゅ رشنゅانتظ ュچش 

 گヘت نیگذاشتュ که کゅم نیرفتヱ ュ دستمヱ پشت کمر مゅه یچشュ غره ا ゅکヱید یبرا



 ュ؟؟یدار یلطゅヘ غヱ ュ غصه بسته... شュゅ چ-

 زد ヱ گヘت یلبخند نیمゅه

 گشنته یمヱヤバمه حسゅب-

 ..نهیرヱ بچ زیشد ヱ رفت تヱ آشپزخヱنه تゅ م بヤند

 به پسرا کردヱ ュ بヰشヱن گヘتュ یزدヱ ュ نگゅه یلبخند

ゅب ュゅد شバزی دی+بゅیبکن یبュ 

 کرد ヱ داد زد ヱ گヘت یثیخنده خب ゅکヱید

 اان شュゅ نذار  نیبش ゅیب نیمゅه-

ヱت رヘبه من گ 

 ュیکن یبゅز ュیخヱا یم-

 کبゅریヱ کاه  یظرف تخュ مرヱ パ سヘره مجヤس یبゅ  نュیزد ヱ مゅه یلبخند نュیヱ نگゅه کرد ヱ کゅم نیزد ヱ کゅم یچشمک
 شمヱنیمصرف ヱپゅسヱر اヱمد پ

 به تخュ مرغゅ کرد ヱ گヘت ینگゅه نیکゅم

 خヱاュ برュ سرکゅر یامکゅن نداره، من فردا م-

 بゅا انداخت ヱ گヘت یشヱنه ا نیمゅه

 کاهュ هستتゅزه  ن،ی+خヱدتヱن قبヱل کرد

 نگゅه کرد نیمゅه یبدヱن حرف به کゅرا نیزد که کゅم نیبه کゅم یسヤقمه ا ゅکヱید

 گヘت نیسヘره رヱ پヰن کرد ヱ بバد کاهゅ رヱ داد که کゅم اヱل

 ششهیا ذارن؟یم کننیکاهゅست که مヱ رنگ م نیاز ا-

 گヘت ゅکヱید

 خゅن یکゅم یخゆヱ بヤد-

 تゅ بヱر بزنه.. نیپゅسヱر هゅرヱ داد به کゅم نیمゅه

ヱ مゅر کゅد من کنバه نیبゅم ヱ ュینشستュر د نゅیکنヱکゅ  

 ...ュیهゅرヱ نصف کرد پゅسヱر

 ュیگرفت ュینیبب نکهیبرگ بدヱن ا ی

ゆداد ب نیشرط ا خバد که هر تヱن برندست شتریبヱا ヱب 

 ..ュیهゅرヱ برگردヱند برگ

 بヱد  شتریب نゅیا ゅکヱید مゅل

 نیبگه خヱابヱند تヱ سر کゅم نیبه کゅم نکهیتخュ مرパ گرفت ヱ بدヱن ا یدست زد ヱ  نیمゅه

 بヰمヱن کرد دست زد به سرش ヱ بバد گヘت یمتバجゆ نگゅه نیکゅم

 اخه ستین فیح-



 ュیヱ دヱبゅره انجュゅ داد ュیدیخند

 دفバه هュ برد بゅ اヱنゅ بヱد نیا

 گربه شرک شدヱ ュ گヘت یبュヰ انداخت که شب یبرداشت ヱ نگゅه یتخュ مرغ ゅکヱید

 نュیجヱヤ بب ゅیشرمندュ خヱشگヤه،ب-

ュکه سر رفت ヱヤکه ج عیج ュسر ヱند تヱکب ヱمرغ ュیغیتخ ..ュجمع کرد ヱدمヱخ ヱزدم 

 که گヘتュ دیبヤند خند ゅکヱید

 +دارュ برات

 گヘت نیبゅا انداخت که کゅم یا شヱنه

 شهیم ゅزیفردا صبحゅنه ن نیجمع کن نゅرヱیا-

 ュیکرد یヱ دヱبゅره شرヱع ゆ بゅز ュیزد یلبخند

 دفバه برد بゅ مゅ بヱد.. نیا

 ستゅدیا نیگرفت ヱ رفت بゅا سر مゅه ヱیュ مرغتخ نیزدヱ ュ کゅم بشکن

ュر که داره ن تخゅانگ ヱ به سرش زد ヱیمرغヱزرد کنهیدرست م مر ヱ ز کردゅب ヱمرغ ュپر یتخ パمر ュه دیتخゅبغل م ヱنیت 
  دیزد ヱ از جゅش پر غیج نیکه مゅه

 ュیヱ دヱبゅره شرヱع کرد ュیدیخند

ヱ د نیاヱب ゅمゅب ュه هバدف 

ュسر تخ ヱ ュگرفت ヱب عیمرغヱیکュسر د د ヱیتヱکゅ که داد زد 

 تر بゅبヱ ゅاشی دیمخュ پヱک-

 تخュ مرパ مヱنده بヱد یهر گرヱه  یبرا حゅا

 ヱ نیتヱ سر مゅه دیکヱب نیکゅم ュیگرفت عیتخュ مرغヱ سر نیمن ヱ کゅم ュیبردار نکهیا بدヱن

ュب منヱیکュرت د دヱص ヱیتヱکゅ 

 ヱ بュヰ فحش داد دیاز جゅش پر ゅکヱید

 ヱ گヘتュ دュیخند بヤند

 خヱشگヤه +گヘتュ برات دارュ که

ヱیکش دستشュراه د ヱی ヱمرغ شییدستش ュرت تخヱص ゅت ュیکردヱره.. شヱبش 

 گヘت یヱ م کردیخヱدشヱ بヱ م یه نیکゅم

 دュیبヱد گند م فیپ فیپ-

 بヰش ヱ گヘت دیتヱپ نیمゅه

 ヱقت ی ヱفتهیبچت ن یکنیغرغر م یکنیخヱدتヱ بヱ م یهدخترا یشب-

 کرد ヱ گヘت نیゆ مゅه ینگゅه نیکゅم

 بچュ بヰتره یبرا نュیتヱرヱ نب یاتゅヘقゅ دکتر گヘته هرچ-



ュد از ا خندヱن م نیگرفته بヱشゅنگ ュن داشتヱیحرکتشュت ییکه صدا کردヘمد که گヱا 

 رن؟یگیپゅچه همヱ م یدヱتゅ چرا ه نیا-

 اヱمد برگشتュ سمتش ヱ گヘتュ ییاز دستشヱ یک ゅکヱید

 +سر بچه دعヱا دارن

ゆجバه متゅکرد که م ュゅت  نینگヘگ 

 نهیبحث کゅم ستیبحث بچه ن-

 کرد ヱ گヘت نیبه کゅم ینگゅه ゅکヱید

 بゅاخره عمヱ شدممュ نه؟یعع بچه کゅم-

 انداختヱ ュ گヘتュ گهید یبه سه تゅ ینگゅه پヱکر

 نه نیگیتختش کمه شمゅ م ی گュیم ی+من ه

 ュیشゅمヱ حゅضر کن زیتゅ م ュیرفت نیヱ بバد بゅ کمک مゅه دنیخند
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ュم داشت ヱر ゅیظرفュانیل هیکه  شستヱ ل ュزیاز دست ゅپ ヱ ردヱپرت شد... نییخ ュゅپ 

 کنゅر... دュیヱ پر دュیکش یخヘه ا غیج

 اヱمヱن تヱ آشپزخヱنه... همشヱن

 بヱ ゅحشت گヘت نیمゅه

 شد؟.. یچ-

 ヱ گヘتュ دュیکش ینヘس

 ...کنュیاان جمバش م نیافتゅد از دستュ...بر نیبゅبゅ ا یچیه-

 جヱヤ اヱمد ヱ گヘت ゅکヱید یرفتن ヱل نیヱ کゅم نیمゅه

 تヱ پゅت... رهیم شهیجヱヤ ش ゅی...نسゅیهمヱن جヱ ゅا-

ュヱآر ュتヘگ 

 ...کنュیبغヤه...اان جمバش م نی...جゅرヱ استشین یزیچ-

ヱرゅت ج ヱ ュنشست ヱزانヱد ...ュبرداشت ュرゅاز کن ヱکهیر ゅداد د یه ゅکه ب ュبردار ュاستヱخ ヱیبزرگヱکゅ یپرュد 

 ..برهی...دستت مگュید برندار م-

ゅیکیحرص  بヱنヱش ヱت ュبنداز ュاستヱخ ヱ ュد یبرداشت ュヱداد د ゅل که بゅیسطل آشغヱکゅ لرز ュبر دیدست ヱبز یدگیヱیرگس ر 
 کف دستヱ ュجヱد اヱمد...

ゅچسب شهیدرد ش ب ヱدستم ヱ ュل کردヱ ヱیرュد... 

 هゅ... شهیش نطرفیحرکت بヤندュ کرد ヱ اヱردュ ا هیتゅ  ヱکヱید

 یゅدیヱ دستمヱ که خヱن ز دュیاز درد کش یدستュ رفت...اه یتヱ شهیکه به دستュ دادュ چند تゅ خヱرده ش یخゅطر فشゅر به
 رヱ محکュ گرفتュ... رفتیداشت ازش م



 گヘت تیبゅ عصبゅن ゅکヱید

 ...خヱبت شد؟کنهیلج م یدست نزن ه گュید دختره احمق م-

ゅب ュتヘبغض گ 

 ...کنهیدرد م ゅکヱید-

ュヱشد... آر 

 اヱمد.. رヱنیヱ از آشپزخヱنه ب دیچسب مヱیدست زخم یکیدستش گرفت ヱ بゅ اヱن  هیامヱ بゅ  شヱنه

 شده... یچ دیپرسیم یسمتヱ ュ ه دیپر غیبゅ ج دیچکیپゅرکت م یخヱن که رヱ دنیبゅ د نیمゅه

 شد ヱ گヘت یعصب ゅکヱید

 ..عیسر ゅریب نیدار هیاヱل یدستشヱ...جバبه کمک هゅ دیبر-

ヱرفت... سرش ヱ ن دادヱتک 

 تخت نشستュ... یبヱد رفت ヱ رヱ کیکه نزد نیسمت اتベゅ سヱ به

 ヱ چشュゅ تゅر شده بヱد... رفتیم جیکه ازュ رفته بヱد سرュ گ یخゅطر خヱن به

 داد... ゅکヱیرヱ به د فیبゅ عجヤه اヱمد تヱ ヱ ک نیمゅه

 فیک یاز تヱ لیگرفت ヱ گذاشت کنゅر گヱشش ヱ مشغヱل در اヱردن ヱسゅ یدر اヱرد ヱ شمゅره ا ヤشヱیمヱبゅ عیسر ゅکヱید
 شد...

 الヱ؟-

 هیفک نکنュ بخ یヱل قهیسبتゅ عم...زخمش ندهیکف دستشヱ بر شهیبゅ ش یا ヱヱنهید هیدارゅ ...ュجیساュ به کمکت احت-
 کنュ؟ کゅریبخヱاد...چ

 گヱش داد ヱ بバد تヘヤنヱ قطع کرد... یکم

ゅب ュتヘدرد گ 

 ...ゅکヱید-

ヱعم سرش ヱ ردヱا اゅکرد...زمزمه کرد قیب ュゅنگ 

 ...یگیاسممヱ درست م یبゅره دار نیاヱل-

 بگュ نداشتュ... یزیچ نکهیا حゅل

ヱدیچسب دستم  ゅب ヱهی ゅن هヱز خゅک کرد... یگゅپ ヱرشヱد 

 ...دیسرنگ کش یآمپヱل در اヱرد ヱ تヱ هیسرنگ ヱ  هی

 ...دュیسمتュ دستュ که اヱرد دستمヱ عقゆ کش به

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین

 ...ستین یزی...نترس چهیحس یب-

ュヱآر ヱت ヱسرنگ ر ヱ گرفت ヱزد...از درد یدستم ュارد شد گر یدستヱ ュヰگرفت... هیکه ب ュا 

 گヘت دュیدیبゅر ازش م نیکه اヱل یسرشヱ بゅا اヱرد ヱ بゅ لحن مヰربヱن ゅکヱیگヱنه اュ راه افتゅد د یاشک که رヱ یهゅ قطره



 ...زュیتمュヱ شد عز گهینکن د هیدرد داره...گر دヱنュی...مدیببخش-

ゅد بバیهق هق بュ ヱر ヱ ردヱا اゅب ヱگذاشت... یدستش ュنه اヱگ 

ヱمゅت اشکヘگ ヱ ک کردゅپ 

 ...یکنیدردشヱ حس نم گهی...دشهیحس م یاان دستت ب-

ヱل شد... دستشヱمشغ ヱ انداخت 

 ...دュیヰヘمیدردشヱ نم گهیحس شد ヱ د یدستュ ب ヱاشی ヱاشی

ゅهی ب ゅرده هヱشهیش یپنس خ ヱاز ت ヱرد... یرヱدر ا ュزخم 

ゅد یپنبه  بゅن ینیبتヱヘضد ع ヱدستم ュن کرد... یهゅنسمゅپ ヱ کرد 

 ...گشتیبرم شیکュ بヱد داشت دヱبゅره درد زهرمゅر شیحس یمقدار ب چヱن

 گヘتュ... یکه کف دستュ شرヱع کرد جز جز کردن ヱ سヱختن که نゅخヱدآگゅه اخ بヤند دیچیپیرヱ دヱر دستュ م بゅند

 بヱد بゅ ترس جヱヤ اヱمد ヱ گヘت سゅدهیکه گヱشه اتヱ ベゅا نیمゅه

 شد؟.. یچ-

 گヘت ゅکヱید

 ...شهیم شتریدردش ب ヱاشی ヱاشی...رهیداره م شیحس یب-

 گヘت یبゅ نگران نیمゅه

 ..ュ؟یکن کゅرشیخゆ چ-

 نه...بバد گヘت ゅیدرست بسته شده  نهیکرد تゅ بب شیبه دستュ انداخت ヱ ヱارس ینگゅه ュین

 ...ن؟یشمゅهゅ آمپヱل مسکن دار-

 فکر کرد ヱ گヘت یکم نیمゅه

-ヱنه س نیسヱخヱرهیدارゅ...کی ヱت ヱلمه دارゅلی یعゅادارهینگه م خچヱ...یゅیبب سュیدار نュ یゅ ...نه 

ヱچ سرش ヱ ن دادヱت... یزیتکヘنگ 

 نگゅه کردヱ ュ صداش کردゅ ュکヱیشد...بゅ درد به د شتریگز گز دستュ ب نیاز رفتن مゅه بバد

 ..ゅکヱید-

ヱکرد... سرش ュゅت نگゅم ヱ ردヱا اゅب 

 دستュ اشゅره کردヱ ュ گヘتュ به

 ...شهیم ゅدیز یヤیداره دردش خ-

ュヱم ارヱسه آرヱب ュبه پشت دست ヱ گرفت ヱیدستم ...ュشد パزد که دا 

ュدバب ب ヱلحن آرامش بخش نیدستم ゅب ヱ ش گرفتゅدست ゅتヱت یدヘگ 

 ...یشیヱاست آرュヱ م زنュیمسکن م هیاان -

ヱه سرمゅمنتظر م ヱ ュن دادヱنیتک ...ュشد 



ゅه بゅمدن مヱنیا ヱل تヱآمپ ヱی ヱار سヱح بزرگヱر رゅنیدستش چند هزار ب ...ュن صدقه رفتヱقرب ヱر 

 ヱ گヘت سゅدیجヱヤ در اتヱ ベゅا نیکゅم

 کゅرت دارゅ ...ュیب نیمراقゆ خヱدت بゅش...مゅه شتریب ゅゅنیخヱنه...دا رュیم گهیمن د-

 دنبゅلش رفت... یحرف چیبدヱن ه نیبヱد...مゅه یجد لحنش

 برداشت ヱ مسکن رヱ تヱش زد... گهیسرنگ د هی ゅکヱید

 نگゅهش کردュ... یبه دست نگゅهュ کرد که منュ پرسش سرنگ

ゅت بヘمن من گ 

 به بゅزヱت بزنュ... دی...بゅگهیهュ خゆ زشته د یریگیبزنュ چヱن هュ تヱ گゅزュ م تヱنュیکه نم یشگیهم یجゅ نیخゆ بب-

ヱلبم ゅپ ヱسرم ヱ ュز گرفتゅل درست نییگゅاگه ح...ュفحش کشش م یانداخت ゅمطمئن ュیداشتュکرد... 

 بヤند تنュ بヱد... نیآست

ュاستヱیآست خヱل نمヱ اゅب ュا نم یبزنゅب ヱ دヱرفتیتنگ ب... 

 رفت... کュ بゅا هیبゅر زヱر زدュ تゅ  چند

ュاستヱکه  یشتریتاش ب خ ュیبکنヱヰ یدست دヱکゅ چسب ヱسمゅنه لبヱدیسرش ゅپ ュمحک ヱدشیکش نیی... 

ュدバب ...ュヱزゅب ヱزن تヱد سヱرヱ 

 که جュヱヤ بヱد چسبヱندヱ ュ فشゅر دادゅ ...ュکヱیدست خヱدュ بゅشه سرمヱ به شヱنه د نکهیگヘتヱ ュ بدヱن ا یبヤند اخ

 ヱ لبゅسمヱ ヱل کرد... دیکش رヱنیآمپヱلヱ زد آرュヱ سヱزنヱ ب یヱقت

 تヱنستュ خجゅلت بکشュ... تゅزه

 مュヱヤバ شده بヱد اヱنュ افتضゅااح... رュیلبゅسュ...لبゅس ز دنیکش نییخゅطر پゅ به

ヱسرم ゅحرف نییپ ヱ ュیانداخت ...ュنزد 

 کヱل برخヱرد کرد ヱ گヘت یヤیهュ خ ゅکヱید

ر تゅ دارヱ بخヱ هی...تゅ اヱن مヱقع فک کنュ دستت آرュヱ شده بゅشه...اگه نشده بヱد یخヱابیمسکن م نیبゅ ا یتゅ دヱ سه سゅعت-
...ュبشه...من رفت ュヱآر 

 از در خゅرج شد... عیسر

 صヱرتュ گذاشتュ... یヱ دست سゅلممヱ رヱ دュیشل شدュ رヱ بゅا کش ی قهی

ュیم داشتュپخت ...ゅاز شدت گرم 

 بヱد اخه... یچه حس خヘه کننده ا نیا

 ヱ بバد از سرجュゅ بヤند شدヱ ュ به سمت سゅلن رفتュ تخت نشستュ یرヱ یکمی

 کردیم زیداشت داخل آشپزخヱنه رヱ تم نیمゅه

 ♧یکゅر نکرد زادیآدم یبゅر شب ی♧
 سراشヱ آヱرد بゅا ヱ گヘت نیبヱد رヱ برداشتュ که مゅه نیکه کنゅر مゅه ییط

 !شه؟ینم یدستت کゅر نکن نیبرヱ استراحت کن بゅ ا-



 رヱ گرفتュ اヱمد تヱ حゅل یگヘتヱ ュ ط یتخس نه ا یبچه هゅ هیشب

ゆخ ゅنجヱدست چپ ییاز ا ュمن ヱ دヱن شده بヱداغ ュکمتر م یکه دست چپ ュیا ュر کنゅلف کゅدست مخ ゅب ュنستヱت 

 رヱ ヱل کنュ یرヱتヱ دستュ گرفتヱ ュ خヱاستュ بکشمش که فشゅر ゆ دستュ اヱمد ヱ مجبヱر شدュ ط یط

 که پر درد گヘتュ خヱبュ دیپر یپヤنگ م هیداشت شب نیمゅه

 گران نگュゅ کردمヱند ヱ ن سرجゅش

ュاستヱره ط خゅبヱت یدヘداد گ ゅکه ب ュبکش 

 خヱدتヱ یداغヱن کرد ینیبینم گهیدست نزن د-

ゅب ゅمبل.. یط دهیبرچ یلب ヱر ュانداخت ヱدمヱخ ヱ ュل کردヱ ヱر 

 کنه.. زیتゅ اヱنجゅرヱ تم نیヱ رفت تヱ اتベゅ سヱ دیکش یط عیسر نیبرد که مゅه یخヱابュ م داشت

ュخ من ゅلیبゅ به ه ヱ ュبست ヱمヱیچیراحت چشم ..ュفکر نکرد 

♧♧♧♧♧♧ 

ゅب یصدا ب ゆاヱداریدر از خ ...ュشد 

 دادیشゆ رヱ نشヱن م مهیヱ نگゅه کردュ که بバداز ن سゅعت

کرد کنゅر مبل بヱد بر داشتمش  زیتم نجゅرヱیبゅهゅش ا نیکه مゅه ییゆ اطرافュ انداختュ جゅرヱ یسر جュゅ بヤند شدヱ ュ نگゅه از
 انداختュ.. ینگゅه یヱ رفتュ سمت در ヱ از چشم

 خヱدمヱنن نیヱ سゅ ヱریکه سゅم نیا عバع

ヱم عیسر درゅکه س ュز کردゅریبゅ خستگ ゅت یبヘگ 

-ュر مردゅکن ヱآخ آخ بر 

ュت  رفتヘد گバب ヱ ارد شدヱ ر کهゅکن 

 خヱابش برد یاز شدت خستگ-

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یسر

ヤن... ی+گヱج 

ゅل بゅشحヱت یخヘگ 

 حゅلش خヱبه-

 ヱارد اتベゅ شد.. ゅریزدュ که همヱن لحظه سゅم یلبخند

 دستュ نگゅه کردュ که جゅرヱ بヱد.. یکیخヱنش رヱ بゅند بヱد ゆ اヱن  کュیゆ دستュ کردュ  ینگゅه

ュگذاشت ュتヘگ ヱ ュرゅکن 

 بゅ جゅرヱ جمバش کنュ رヱنیب ヱمدیاگه ن ゅریسゅم نی+ا

 ..... دュینヰヘم یزیخヱابュ برد ヱ چ ヱヰینشستュ که  منتظر

 (ゅری)سゅم

ュヱآر ヱیر ...ュرش نشستゅکن ヱ تخت گذاشتمش 



ゅدیترد ب ...ュردヱدرش ا ヱ ュلش بردゅسمت ش ヱدستم 

 ...دュیمゅنتヱشヱ بゅز کردヱ ュ کنゅر کش یهゅ دکمه

ヱششیآرا زیم یصندل یر ...ュهش کردゅنگ ヱ ュنشست 

 ヱ خヱابュ برد... دュینگゅهش کردュ که نヰヘم اヱنقدر

** 

ヱ(نی)س 

ュヱم هヱا یآر ヱ ュیکی یکرد ...ュز کردゅب ヱمゅاز چشم 

 اتゅقヱ ...ュارید اヱا

 ...دュیشヱنه اュ چرخ یکیاヱن یزدヱ ュ رヱ یاسکヱانه ا لبخند

 به اتゅقمヱ... به

 که هست به به... ゅرュیسゅم عバع

 پرد... اヱا

 ...ییییییچ

 ...ゅریبرگشتュ سمت سゅم عیسر

 ...کنهیم کゅریچ نجゅیا نیا

 تヱ جュゅ .. دュیفنر پر مثه

ュヱار ゅا نییاز تخت پヱ شヱヤج ヱ ュمدヱیاュدゅس... 

ゆرد... آヱن نخヱنه اش که تکヱبه ش ュزد ュانگشت ゅب ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 دفバه بゅ دヱتゅ انگشت رفتュ... نیا

 به بゅزヱش که تکヱن خヱرد... دیکヱب

 ヱ گنگ نگュゅ کرد... دیتヱ بゅزヱش که از جゅ پر دュیبゅ کف دست کヱب کنهیاثر نم دュید

 *飭گنگنゅنه فقط* 匏گنگنゅنت برュ  یقربヱن چشゅ یالヰ آخ
ュゅصدا نگ ゅب ヱ ت یکردヘگرفته گ 

-ヱنیچته س... 

 جمع کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...یکنیم کゅریتヱ اتベゅ من چ-

 ヱ آرュヱ از جゅش بヤند شد ヱ کمرشヱ گرفت... دیبه مヱهゅش کش یدست

 بヱد... دهیخヱاب ی...بچه تمュゅ شゆ رヱ صندلیعخخخ

 جゅرヱ ヱ دست پゅنسمゅن شده اヱمد تヱ... هیبゅ  ییبگه که در بゅز شد ヱ دا یزیچ خヱاست

ゅم دنید بゅریسゅ تヘگ ヱ ュهヱکرد ت ヱشゅاخم 



 ...؟یمن خヱابュ قصد مヱندن کررررد یدی...دتتتیترب یپسره ب-

 سرشヱ خゅرヱند ヱ گヘت ゅریسゅم

 اتベゅ... یاز تヱ ヱمدュین رヱنیمن اصن ب-

ヱشゅت چشヘگ ヱ د کردゅگش 

بゅ  شゆیゅهゅ د...شمطゅنه؟یبسته بゅشن نヘر سュヱ ش یفضゅ یدختر ヱ پسر تヱ هی گنیم یدیبدتررررر....مگه نشن گگگگهید-
 ...گنه کゅراااا...نچ نچ...نننیبヱد طゅاااانیش

ュرفت ヱヤج ュاستヱخ ヱ ヱヤتن دا یجヘبگ ییشر گ ヱیرュر 

 بヱد... دهیخヱاب یرヱ صندل چゅرهیب نی...خヱاهر من آرュヱヱヱヱヱ...اゅیدا-

 جヱ ヱヤ گヘت دیپر ゅرュیسゅم

- ュاستراحت کن ュبرد...نشست ュابヱخ ュدヱخسته ب...ュد برバب 

 اヱرد... نییبヰش رفت ヱ جゅرヱشヱ پゅ یچشュ غره ا ییگヘت که دا تیمظヱヤم یاخرヱ بゅ تمゅم ی کهیت

 به دستش کردヱ ュ گヘتュ ینگゅه

 شده دستت... یچ-

 نداد... شتریب یکرد ヱ اجゅزه نگران فیتバر یخاصه ا ゅنیجر

 ...ュیاヱمد رヱنیاتベゅ ب از

ュاستヱلن که  خゅس ヱت ュیبرヱヰ دیゅ یقュفゅ ...ュدゅافت 

 تヱ اتベゅ... دュیزدヱ ュ پر یآرヱم غیج

ヱヤا نهیآ یجヱیュدゅبدبخت س ゅب ヱی ...ュه کردゅنگ ヱدمヱخ 

ュヱنتゅم ゅد... یدکمه هヱک شده بヱچر ヱ دヱز بゅب 

ュゅهヱد... مヱز بسته بヱهن 

 شヱنه زدュ... هیمヱهゅمヱ بゅز کردヱ ュ  عیسر

ュمゅسゅلب ヱس تゅلب ゅب یب ュرفت ヱ ュض کردヱنه عヱنیخヱر... 

 ...کردیبحث م ゅریداشت بゅ سゅم ییدا

ュمدヱتر که  اヱヤیجヱヰ ج ییدا ゅت غیبヘگ 

 صبحヱنتヱ بخヱヱヱヱヱヱر... نیبش گュیددد م-

 بゅا ヱ نگゅهش کردュ... دュیپر

ゅم بゅریسゅ ...دヱب 

 رفت ヱ نشست... زیآرュヱ به سمت م ゅریسゅم

ュگرفت.. خند 

ュヱآر ヱت ヱمゅدست ヱ رشゅکن ュنشست ...ュکرد ゆقا ュه 

 ...مゅرستゅنیヱ بره ب رهیصبحヱنشヱ خヱرد ヱ رفت خヱنه تゅ دヱش بگ ゅریسゅم



 نداشتن که من بخヱاュ برュ... یا ینگران گهید

 �دانشگゅه رفتュیم دیامرヱز بゅ پس
ゅدا یبدبخت ب ゅب ヱ ュض کنヱع ヱمゅسゅلب ゅت ュیبر ییرفتュ... 

 (勠نی)مゅه 
ゅش بヱگ ュب یاار ゆاヱس داریاز خヱق ヱ کش...ュب یشد ゅب ュره هشتمヰم ュکه فکر کن ュداد ュستیبه بدن ヱش یکمیゅبجゅد....ج 

 ....رヱنیاヱمدュ ب نゅیヱ بバد مسヱاک ヱ ا ییشدヱ ュ رفتュ دشヱ بヤند

ヱنヱز کپ لششヱدهیهمه هن ゅر اقヱبه دست ュدن...من بدبختヱیب ゅز بヱن امرゅتヱرانگヱیم دیاュا شششیشرکت....ا رفت ヱخمخ من
 :گهیمن پررヱ پررヱ م یجヱヤ سゅدهیکشته بゅ اヱن گره کヱر ابرヱهゅش ヱا

ュ زヱد به بバد...فرداه نی...از ایゅیب دی...بゅهینجヱریا شهیهم یバنینداشتヱ ュ نبردمت  یچند رヱز بゅهゅت کゅر نی_فکر نکن ا
 ...ュیکゅر دار یヤیچヱن خ یゅیم

ュゅ خط گヘتヱ....ュگرنه بゅ نゅخヱن یتکヱن دادュ بゅشه ا یکゅر بゅ اخュ فقط سر یبヰتر سراパ نداشتュ برا ییجゅ نکهیبخゅطر ا فقط
 格....کردュیم شیخط

 دکمش داشت ヱ یکه دヱتゅ نヱار جゅ یمشک یمゅنتヱ هیヱ  دیشヱヤار سヘ هیکمد  یبヱد....رفتュ از تヱ قهیهヘت ヱ ده دق سゅعت
 یヱر بゅفتヱ ュشゅل همرنگ صヱرت هیヱ مヱهゅمヱ  دュیبヱد ヱ در اヱردュ....پヱش یکه به رنگ صヱرت قشی یرヱ ヱنیپゅپ هی

اヱ  ゆانیل هیヱ ヱسゅئل ヱ برداشتヱ ュ رفتュ تヱ اشپزخヱنه.... فیهュ زدュ....ک ملیヱ ر یرژ مゅت کゅلبゅس هیمゅنتヱرヱ سرュ کرد 
 ...نیヱ خヱردュ....هم ختュیپرتقゅل ر

 .....یاヱمد ریبده که د ریگ نュیخゅن به ا ヱنینداشتュ اヱن کゅم حヱصヤه

 اヱن اان دنبゅل سヱژس..... ヱاا

 طヤبکゅره.... ュیچ هیگヱاخ  یعه پسره  عه

ヱعض سرمヱ از خل ゅت ュن دادヱیدر ب یتکュゅ دا....ュحرف بزن ュدヱخゅکمتر ب ヱیی ヱز رヱن  یهنヱتک ヱد...سرمヱب ヱلヱ مبل
ヱسヱ ュش چییدادヱد از پバب ヱ ュبرداشت ヱیュد ゅشヘیمشک یراحت یکュ رکゅپ ヱت ュنگیرفت.... 

ゅش دنید بゅیغ نشیمュگرفت..... ض 

ヱنیاخه نقطه چ خ ゅدیمن چرا ب ュد برヱانقد ز� 
 از اپゅرتمゅن... رヱنیاヱمدュ ب عیヱ سر نュیتヱ مゅش دュیヱ منュ از ترس چپ دیکش غیزدュ که ج نشیبه چرخ مゅش یلگد

 ...خヱرهیم کیصبح به تراف ۱سゅعت  یک دュیبه هشت رس نینخヱردヱ ュ پنج م کیتراف به

ヱヤش یجゅن نیشرکت...مゅبヰنگ ヱ ュرک کردゅپ ヱرس ی ヱ ュرد کرد ヱیュد ヱر.... یتヱنسゅاس 

ヱر دست ی نهیا یتヱنسゅکش یاس ュヱر ヱیبه سرュقتدヱ....کرد که رس ی ュیدیاعاュ ب ュنیرفتヱکردن ب ر ュد از ساバب ヱ ゅ
شد  بゅعث بヱد که زュیم یکヤربヱک گنده رヱ هیاتゅقュ.....چند تゅ پヱشه ヱ  یبدبخت که اヱنュ زヱد اヱمده بヱد رفتュ تヱ یسゅرا

 سゅرا.... زیبرگردヱ  ュ برュ سمت م

 ..؟زیرヱ م هیهゅچ ヤهیاヱن پヱشه هヱ ヱ  ゅس هی+سゅرا قض 

طه اヱن محヱ یکヤربヱکュ عکسゅ ی.....تヱنیヱ مشکاشヱنヱ رفع کن نیکن یمヰندس گヘتن اヱنゅرヱ بررس یجゅن اقゅ نی_مゅه
 نیامゅده کن یبゅزارچه سنت یچند تゅ طرح متヱゅヘت از اヱنゅヰ برا دیچند طرح مشゅبه که بゅ یبゅزارچه هست به عاヱه  یبرا

ヱتح ヱنیبد لی.... 

ュت کش سرヱری...بدیسヱکردیم یپس داشت تاف ش 



 داده شن... لیتحヱ دیبゅ یتゅ ک نゅینگヘت که ا ゅنゅی+سゅرا جゅن اح

ヤی_چرا گ ゅفردا عصر ب ゅدیت ヱتح ヱنヱیبد لیهمش... 

 ...دیرسیخヱن به مغزュ نم گهید

 فکر کرده؟ یخヱدش چ شیپ نیا

 سرعت؟ نیبゅ ا شدیم مگه

ュゅنヱخゅن ヱیاز حرص ت :ュتヘرا گゅبه س ヱر ヱ ュر دادゅفش ュکف دست 

 نゅهゅر منヱ صدا نکن.... یبرا ی+ممنヱن گュヤ...راست

ゅسر ب ゆحバشه ا یتゅب ヱ ن دادヱت... یتکヘگ 

ュمن .....ュقゅسمت ات ュرفت ヱ ュدゅراه افت 

 د شュ انگشت سヱممヱ اヱردュ بゅا ヱصヱرتمヱ جمع کردヱ ュ رد شدュ.ر خヱاستュیم نیدر اتベゅ کゅم یاز جュ ヱヤیヱقت

 (�格-----جゅن نیمゅه ی ゅفهی)ق
 خゅن.... ヱنیکゅم یکرد فکر

ュمن .....ュکن ュک ヱت ヱر ュدヤب 

ュل بررس زیپشت م نشستヱمشغ ゆヱبک ヱی .....ュشد ゅنده هヱپر 

 بヱد که تمュヱ کردュ.... نゅیヱ ا یکゅر زهیر شتریب اشکゅاشヱن

 اعصゅبمヱ خヱرد کرده بヱد..... یحسゅب یپرヱنده اخر نیا فقط

 نداشت بゅهュ درヱاقع کا نゅقص بヱد.... یهمゅهنگ ینقطه  چیداشت ヱ اصا نقشه ه رادیکا محゅسبゅتشュ ا اخه

 بヱد ヱ نヱشته بヱد..... دهیکش نヱیا یکدュヱ رヱان دヱنュینم

ゅبدبخت ب ヱ ن کندنヱیهر ج .....ュمش کردヱد تمヱب 

ヱن سرم ヱ عت سهゅا سゅب ュردヱیکه اュ .....دヱب 

 مردュ هشتゅ پرヱنده بヱد.... اヱヱヱف

 نゅهゅرュ نرفتュ تゅ زヱدتر تمュヱ بشه.... ヱاسه

د بュヘ ヱیک یکه تヱ یشکات هیاゆ پرتغゅل ヱ  ヱانیل هیندارュ....از سゅعت هヘت صبح فقط بゅ  یجヱن گهیحゅا د یヱل
نرュ سゅلن  گهید دュیپس بヰتر د شدیم لیشرکت تバط گهید ュیسゅعت ヱ ن کی....رュیمیمヱندュ....اانュ دارュ از ضバف م

 ヱاقゅバ جヱن حرکت کردن نداشتュ..... ی....ヱلیغذاخヱر

ュاستヱب خ ュنیبرヱر  ュه ゅیاب هیت  ュه ヱ ュبزن ュرتヱص ヱ یبگ یچ هیبه دستュر ....ュرヱبخ 

 بゅز... نュیرفت ヱ بゅعث شد بش جیشدュ که سرュ گ بヤند

 ヱ مゅسゅژ دادュ ....ュیشヱنیچشゅمヱ بستヱ ュ پ کュی

 بヰتر بヱد..... کュی نبゅریبヤند شدュ که ا بゅز

شدヱ ュ  نیبゅشه پخش زم دهیشن یکه فکر نکنュ کس فیخヘ غیج هیرفت ヱ بゅ  یゅهینرفته بヱدュ که چشمュゅ س یچند قدم هنヱز
 درشュ نزده بヱد.... یکه کس یخヱدュ بヱدヱ ュ اتゅق دュیکه د یزیچ نیاخر



 (نی)کゅم 

 ...دュیند نヱیصبح که اヱمدュ مゅه از

 ....زیدادヱ ュ مداد ヱ پرت کردュ رヱم هیتک یصندل به

 ....رهیچند رヱزه ヱاقゅバ ذهنュ درگ نیا

ゅسゅتجربه م یدیجد یاحس ュیکه دارュکنゅقت ی..تند زدنヱ...ュبヤید یقゆه طنتیش یخنده  شゅر مゅیبヱم یبرا ن ュزدن تخ パر
ヱم یت ュیدیسرュطر تاف ی...راستدゅراستش به خ..パمر ュتخ ュتヘید یگゆی نکهیا یبرا شュل کゅخ ヱر کرده ب یحرصمゅک ュشゅ
 بده.... لیتゅ فردا ظヰر تحヱ دیゅگヘتュ بヰش بگه ب یهヘته رヱ انداختュ رヱ دヱشش ヱ به منش هی

ゅریفکر که ا نیا بヱدرم ینج ヱیحرصشュرゅ هی ヱمد رヱیلبخند ا ....ュلب 

 ....ゅرهیلبュゅ لبخند م یرヱ یراحت نیدختر به ا نیرヱزا ا نیچرا ا دヱنュینم

 ....یشیغرص لذت م یدیحرصش م یکه ヱقت نجゅستیقヱتش ا یヱ نقطه  نهیریヱ ش طヱنیش یヤیخ

 ...قسیヱ پنج دق یچゅヰر ヱس دュیکردュ که د یヱ نگゅه سゅعت

 کجゅست؟... نیجدا مゅه یヱل

 ...دمشیند یگヘت که اヱمده ヱل سゅرا

ヱر لحظه دلュ ش هیبヱد... ゆعجی...匣کنه کヱنیکنヘ نجゅرヱیبヱدュ ا دهیکه براش چ یتヱقع داشتュ بゅ برنゅمه ا تشیراست
 ستゅدیسرشヱ بヤند ヱ کردュ ا ュیسゅ دنیکه بゅ د سゅدュیヱا یمنش زیم یヱ جヱヤ رヱنیبヤند شدヱ ュ رفتュ ب زیافتゅد...از پشت م

ヤن شیپ ی_مشکゅطヤس ⌒ゆゅمده جنヱیا 

 ...از شرکت رفته؟دمشیاヱمده ند یکجゅست؟از ヱقت نی+مゅه

ゅپرس سیرئ ی_نه اق ゅنده هヱپر ゆراج ヱ مدنヱز از  دنیصبح که اヱکه رفتن هن ュدバب ヱ ュن نزنヱر صداشゅهゅاسه نヱ تنヘگ
 ....ヱمدنین رヱنیاتゅقشヱن ب

بヰش دامن بزنヱ ュ درヱاقع اュ  خヱاستュینم ی....ヱلختیریدل ヱ رヱدمヱ داشت بュヰ م ゆیتکヱن دادュ...دلشヱره عج یسر
 به سゅرا گヘتュ: نیヱاسه هم ゅرュیکュ ب نیمゅه شیپ خヱاستュینم

 ...کゅر مュヰ دارمشゅداتゅقュیب نیاتゅقش ヱ بگ نی+پس لطゅヘ بر

 که سゅرا زد سر جュゅ متヱقف شدュ.... یغیسمت اتゅقュ که بゅ ج رفتュیتکヱن داد ヱ رفت سمت اتゅقش...داشتュ م یسر سゅرا

 شده.... یخدا چ ゅی

ヱبد ヱت ュرفت ヱه یبدゅکه م ベゅب نیات ヱی ヱر ヱر ヱ د یرنگ ゅرکتゅیپュی....دゅ .....ضلヘالヱاب 

ヱدمヱرش نش خゅکن ヱ ュندヱش رسヰب....ュش کردヤبغ ヱ ستن 

ヱمヱل هیتک زانヱ ュنش دادヱتک ヱ ュه سرش قرار دادゅچ یاز حت غیدر یگヱیکیحرکت ک... 

 پゅشヱ....چت شده نی...مゅهنی+مゅه

ヱرتش س یتヱیصヤث یゅکه ت ュنداشت... یریزد 

ゅب :ュتヘرا گゅبه س ヱداد ر 

 بدゅ ....ヱریاヱ ゆ اゆ قند ب ヱانیل هیپゅشヱ برヱ  ی+لバنت

ゅب ヱرا دゅس...ュب دییداد ベゅنیاز اتヱر... 



 نکن....اصا غヤط کردュ.. تیپゅشヱ گュヤ...پゅشヱ اذ زュیعز ینی+مゅه

اヱمدュ بゅز داد بزنュ سرش  شدیسゅرا چ نیخヱردュ....ا یمنه چه گ*ヱ*ه* ریخدا همش تقص ی.اشدュیم ヱヱنهیداشتュ د گهید
لحظه صヱرتش جمع  هیکه  دュیصヱرتش پゅش یازش گرفتュ...اヱل چند قطره اゆ تヱ ヱانゅرヱیل عیکه اヱمد تヱ اتベゅ سر

 شد....

 ....ختュیاヱنヱ داخل دهنش ر یاز محتヱ یدهنشヱ کم یاゆ قند ヱ بردュ جヱ ヱヤانیل بافゅصヤه

 بゅز بسته شد.... عیسر یヤیخ یخヱشگヤش ヱ ヱا کرد ヱل یلحظه اヱن چشمゅ هی یبرا

 ....مゅرستゅنیب بردمشیم دی....بゅیلバنت

ヱن یرゅبه ث ヱ ュندش کردヤب ュゅیکه پر دینکش هیدستュد ヱر... یتヱنسゅاس 

ヱ زمゅن ヱ لバنت  نیخヱدمヱ ヱ زم یゅتیح یلحظه هゅ نیヱ فشردヱ ュ بخゅطر سرعت کュ اسゅنسヱر تヱ ا نگیپゅرک ی دکمه
....ュکرد 

 ....رヱنیヱ بゅ سرعت زدュ ب نیمゅش یتヱ دュیپر عیسر ュیاز اسゅنسヱر خゅرج شد یヱقت

 ....مゅرستゅنیتر برسヱنュ ب عیرچه سرヱ ه نیبヱد که مゅه نیبراュ مュヰ نبヱد چه مرگュ شده فقط اان مュヰ ا اصا

ヱمゅپ ヱیر .....ュر دادゅپدال فش 

ヱ خゅمヱش مردヱ ュ بدヱن پゅرک کردنش ヱ جゅبجゅ کردنش  نیمゅش مゅرستゅنیب نیتر کینزد یبバد جヱヤ قهیاز ده دق کمتر
 اヱرژانس..... یヱ بغل کردヱ ュ بردュ تヱ نیمゅه

 بゅر هزارمュ خヱدمヱ لバنت کردュ.... یبرا

 ヱ ヱمدهین رヱنیاヱن اتベゅ مヱنده ヱ ب یتヱ گهید زیهر چ ゅیمن  یبュヰ فヰمヱند که بخゅطر رヱ کュ کن نیヱ ضバف مゅه یسبک
 نخヱرده..... یزیچ یحت

ヱヤدهیا رشیپذ یجゅب ست ベゅدکتر از ات ヱ رゅپرست ゅت ュدヱمنتظر ب ヱ ュدヱنیبゅ نیبヱر.... 

ュط داشت ヱر ヱیم یعرض راهرュش کردヱیکه گュ ...ردヱزنگ خ 

 بヱدュ.... یمنتظر هر بدبخت گهیجヱاゆ دادュ راستش امرヱز د یヱقت رヱز هل هヤک نیشمゅره تヱ ا دنیبゅد

 +بヤه

 زュیعز یخヱب نی_ساュ کゅم

 آرヱمه... نجゅیبュヰ فヰمヱند که نه خدارヱشکر فバا تゅ ا سیارュヱ مヰد یصدا

 ...یヱقت رヱز زنگ زد نیافتゅده ا یاتゅヘق شدهیخゅنュヱ خゆヱ.چ ی+اره ممنヱن تヱ خヱب

 ..فقط دلュ برات برات تنگ شده بヱد...چه خبر؟..نگران نشヱ.. ی_نه داداش

ュمدヱمدن ب اヱدکتر ا ヱ رゅکه پرست ュبد ヱابشヱنیجヱلرヱل هヱی....ه :ュتヘگ 

 ....فバاュیزنیجゅن بバدا حرف م سی+مヰد

ヱ شヱیگ ヱد ュییقطع کردュسمت دکتر.... د 

ヱヤا یجヱ شヱیرュدゅس: 

ゅد؟...ک ی+اقヱر بヱلش چطゅشه؟یمرخص م یدکتر ح 

 کرد ヱ گヘت: یヱ بゅ اخュ بュヰ نگゅه ستゅدیا دکتر



 ....ヘهی....جثش ヱاقゅバ ضバنیبヰش برس شتریب دیخゅنヱمتヱن براتヱن مヰمه بゅ طیاگه ヱاقゅバ انقد شرا-

بバد از اヱن  ی....ヱلュیشده....سرュ بヰش ヱصل کرد ヱヰشیب دیداره....اانュ بخゅطر ضバف شد یکم یヤیمقヱゅمت خ بدنش
ゅیبヱبشه.... تیدتق 

ヱ ن اヱب یزیبزاره چ نکهیبد ュا دکتراヱ...گذاشت رفت ュیبگ ....ゅبنゅاعص格 
 اヱل حرفش افتゅدゅ :ュدیلحظه  هی

 خゅنヱمتヱن... طیاگه ヱاقゅバ شرا-

لبュ  یرヱ یلحظه از تصヱرش لبخند هی ヱلی....کنه دヱر به خدا..飭زن من بゅشه نیمゅه گヘتیم یچ نی...اخゅنヱمュ؟
برا  رュیヱ کمپヱت بگ ヱهیابم هیگرفتュ برュ  ュیتصم ゅلیخ یدر پس زدنش داشتュ مヱفق نبヱدュ....ب یسバ ینشست که هر چ

ュمヱنゅخ飭... 

 کنュ من.... تشیچقد اذ ゅدیبヱヰش ب اخ

 ....匣شュیادュ نم کا

 از حسゆゅ کردن خرت ヱ پرتゅ رفتュ سمت بمゅرستゅن.... بバد

 بゅز بヱد.... مهین نیاتベゅ مゅه در

ュد رفت ヱرゅکه پرست ヱیتュد ヱت ヱ ه یداشت سرنگゅم ュکردیم قیتزر نیسر.... 

 کردنش بヱد.... تیاخ اان ヱقت اذ اخ

ゅشین ب :ヱت ュز رفتゅب 

 دل من چطヱره؟ زی+ساュ خゅنヱمュ.....حゅل عز

 ...رヱنیسن دار بヱد بゅ لبخند نگゅمヱن کرد ヱ زヱد کゅرشヱ تمュヱ کرد ヱ رفت ب کュی.پرستゅره که ヘتゅدیداشت چشゅش م چゅرهیب

ゅه بゅنیرفتنش م ヱب یاز ر ゅت ヱ ュرتヱص ヱپرت کرد ت ヱ برداشت ヱلشتゅیتخت بュゅ مستق ュیبجنبュ رتヱص ヱرد تヱخュ匣... 

 چه خヱبه.... شیریپرت کرده نشヱنه گ زیم زیتヱ رヱحت انقد چ یا

 حゅلت خヱشه...؟ یگیم یچ-

ュس رفتヱهیヤ ヱر ヱرゅز م زیم یهゅب ヱتヱکمپ ュر که داشتヱنطヱهم ヱ ュیگزاشتュکرد :ュتヘگ 

فردا چه  پس ヘتیضバ کلیه نی....اخه بゅ ایریجヱن بگ کュیبخヱر   نヱیا ゅیب ゅی....بگهید یکن تی+عه خゅنヱمュ قرار نشد اذ
 ..؟یستی....چرا اصا مراقゆ خヱدت نیゅیبچه در ب نیج هیاز پس  یخヱایم یجヱر

 ...کردュیکنترلش م یاز خنده ヱل دュیترکیم  شیعصب ی ゅفهیق دنیگヱجه؟.؟..منュ داشتュ هュ از د نヱヰیشده بヱد ع نیمゅه

 ...حゅلت خヱبه اصا؟...؟یگیم هیچرت ヱ پرتゅ چ نیا نی_کゅم

 دヱرヱ برش رヱشヱ برگردヱند.... ستین یزیچ دیپرت کنه سمتュ که د یچیاヱمد  بゅز

ゅپشتش.... ب ュگزاشت ヱ لشتゅب ヱ سمتش ュخنده رفت 

 ....کردینگゅه م رヱنヱینکرد بゅ اخュ داشت ب یحرکت چیه

 جヱヤش که سرشヱ برگردヱند.... سゅدュیヱا

 چヱنشヱ نگヰداشتュ بゅ دستمヱ سرشヱ برگردヱندュ سمت خヱدュ.... شهیヱچ نمن دュید



 چشュゅ نگゅه کرد بゅ همヱن اخمش... یتヱ رهیخ

ゅک هی ب ヱ اکردヱ ヱاخمش ュبه اゅسب ヱ انگشت شست ゅد بゅه  فیلبخند گشゅداشت نگ ゆجバت ゅش....بヱヤج ュگرفت ュردヱدر ا ヱلمヱپ
 که گヘتュ: کردیم

 اخュ نکن.... یاヱنجヱر یبزن تヱ کヱ ュヤل فیک نیبゅ ا ゅی+ب

 ヱ匣 برداشت شتヤق... فیヱاکرد ヱ ک ششヱین ヱヰی
اشتュ بشه ヱ که دستゅشヱ نگヰد دهیبヱد سرمش کش کیبュヰ که نزد دیبゅ تمュゅ قヱا زد تヱ کヱ ュヤ بバد از ذベヱ دستゅشヱ کヱب نゅمرد
 پر بشه.... نمヱنیب یبゅعث شد فゅصヤه  نیヱ ا

ゅヰسヘین ヱجبش تバم یمت ュرتヱردیصヱخ ...ュز کنゅب ヱ ュاسه چند لحظه ببندヱ ヱمゅعث شد چشمゅکه ب 

 شدュ؟یمحヱ م کردュیچشمゅش نگゅه م یتヱ یヱقت چرا

 نبヱد.... شهیهم طنتیچشمゅش اヱن ش یتヱ گهید

 ....کردیداشت نگゅه م یجヱر خゅص هی

 لبゅش... یتکヱن خヱردن چشュゅ سرخヱرد رヱ بدヱن

ش که گذشتش عذاب یヱ دヱست داشتن طヱنیدختر ش نی کゅش امن بヱد...اصا یلبゅ برا نیلحظه بゅخヱدュ گヘتュ:^کゅش ا هی
 مゅل بヱد...^ دهیم

 ヱجヱدュ حس کردュ... یتヱ ینسبت دادュ،لرزش نیچند لحظه به مゅه یکه برا یتیاحسゅس مゅلک از

 بゅر زمزمه کردュ: نیچندم یانداختヱ ュ برا نیمゅه یسヱال یچشمゅ ینگゅمヱ تヱ بゅز

 +از چشمゅت خヱشرنگ ترュ مگه هست؟...

ヱ ヱヤیج ゅه یچشمゅم ゆجバن از شن نیمتヱد عم دنیکه نشヱب ュヤنیپ قیجمヱیشヱس شヱیبュد..... 

 ....دヱنュیヱ چرا نم یچشمゅشヱ بست....از چ نیکه مゅه قیعم اヱنقد

 لبゅش.... یلبخند اヱمد رヱ هیبバدش  یヱل

ヱ به محض جدا کردュ...چشمゅشヱ بゅز کرد  شیشヱنیبヱسه خヱدュ هュ غرベ لذت شدヱ ュ چشمゅمヱ بستュ...لبゅمヱ از پ نیا از
 رヱ در رヱ شدنمヱن صヱرتش قرمز شد ヱ سرشヱ برگردヱند....

 ....ュیدヱنستیخجゅلت بヤد بヱدヱ...مゅ نم طヱنکیش نیا عه

ゅه م بゅنگ ヱلت زدشゅت خجゅحرک ュیلبخند داشتュدیکه اخر د کرد ヱپرر ゅش م ییمن بゅنگ ュیدارュکن ヱر ヱه رヘحヤرش س یم
 ....دیکش

 ....یゅریسر من م ییچه با یتヱ دار نیمゅه اخ

 ...رヱنیاز اتベゅ اヱمدュ ب نیتヱجه به مゅه یب دمヱیسرュ کش یتヱ یاز حゅلュ دست کافه

>>>>>>>>> 

 (نی)مゅه

 

 رفته بヱد.... نیدر سرمヱ بゅا اヱردュ...کゅم یبゅصدا

 بゅز شد... شュیکゅرش که افتゅدュ خヱد به خヱد ن ゅدی....شیاخ اヱف



 ....نیهュ خヱدتヱن ゅیح یب

 انقد ارュヱ شュ.... نیکゅم یاز اヱن بヱسه  کردュینم بヱゅر

ゅバاقヱ  ヱم هیتゅک ュدヱف نیمثل ا نیلحظه منتظر ب ヱیتゅمヤ دیبゅ  ュゅم ュゅلب パل هیسراゅیببر یحュ...格 
لヱشهیشت....هم ی ....ュشゅت بヱゅヘاسته من متヱخ ュنسゅش 

 کردュ.... دایپ یحس قشنگ هیکゅرش  نیگذشته اصا از بヱسش نゅراحت نشدヱ ュ برعکس از ا یازشヱخ

 勦کヱکゅکヱاュ رヱش... ヱانیرヱ خヱردュ دヱتゅ ل ゅیح
 勠چه مرگش بヱد ヱ گヘت گذاشتヱ ュ تصヱر کردュ... دヱنュینم نیکه امرヱز کゅم یخゅنヱمم یلحظه خヱدمヱ جゅ هی

 شد.... سیدلュ تゅس یتヱ یقند سゅب یخヱنه  کゅر

 لحظه به خヱدュ اヱمدュ.... هی یヱل

ヱه سرمゅبه مヱلت خゅح....ュن دادヱن؟یتک 

 ....یگیکه م هیچرت ヱ پرتゅ چ نیا

ュدشバب  ヱ ن عکسヱدتیاゅ رفته؟ 

 ؟یکن زヱنشیخヱدتヱ اヱ دیگゅهت ヱ کمکت کرد ヱ هヱاتヱ داشت بゅ هیمرد شد تک هیچヱن  یバنی

 ヱ داشته بشه... یکی شیزندگ یاヱن خヱدش تヱ دیشゅ اصا

 ....یکه خبر داشته بゅش یستین کیرفته تヱ اヱنقدر  بヰش نزد ゅدتی

ゅن دختر.... یکی دیشヱمثل ا匳 
ゅنیزدن ا ب  ュヤل قبゅن حヱما از اゅک ュدヱبه خ ゅنه. رییدرجه تغ1∫0حرف....ュضع دادヱم 

 ....خヱدمヱ کنترل کنュ کュیگرفتュ  ュی....تصمدュیترسی....مゅرュیبه زبヱن ب یヱ حت کردュیکه فکر م یزیچ خヱاستュینم

ヱپنجه م نیهم یت ヱ ر دستゅیافکュزد ヱمد تヱلبخند ا ゅر سن داره بゅن پرستヱیکه هم ....ベゅیلبخندات :ュش زدヱبه ر 

 نی+خسته نبゅش

 ..سゅدیتخت ヱا یسمتュ قدュ برداشت ヱ جヱヤ به

 دخترュ....سرمتュ تمュヱ شده. ی_سامت بゅش

 گヘتュ.... یزیلحظه صヱرتュ جمع شد ヱ اخ ر هیحرفش سرمヱ در اヱرد که  نیا بバد

 یاقゅ نیا یهゅ ی....از نگرانیبش تیتقヱ شتریب دی....دکتر به شヱهرتュ گヘت بヘゅهیضバ یヤی....دخترュ بدنت خنیاز ا نュی_ا
ヱغر غر ヱ ベیب یبد اخاュنヱت م رヰب ヱ مه که نگرانتهヱヤバب رسهیم ュاヱش... شتریتゅدت بヱخ ゆمراق 

ゅب ب ュゅر چشمゅشدنیگنده م شتریهر حرف پرست. 

 厰نیکゅم یک
ュهرヱش厰 
 厰هـــن

 厰گヘت ی+شヱهرュ....هゅ چ



 من خندش گرفته بヱد. یجیاز گ زنه

 ....نیندار یکゅر نجゅیا گهی...دゅدیشヱهرتュ ب گュی....اان مゅریفشゅر ن ....به خヱدتزュیعز یچی_ه

ヱ رت هنگ من رفت ب یبヱجه به صヱنیتヱبست... ر ュدر匣 
 ....رヱنیب ュی....بزا برنجゅیا ختهیبヱدュ چقد کرュ ر ヱヰشیمن ب دヱنهیتヱ....خدا م یشیادュ نم نیکゅم یا

 ...ゅرュیبه سرت ب ییقヱل ヱ قرارュ با ゅلیخ یب

ュمدヱم اゅکه ک ュند شヤب ュدヱنیخ ヱمد تヱیا ...ベゅات 

 شヱヰر،خرهی....بدیصヱرتヱ ュ لپمヱ کش یتヱپ براش رفتュ که پر رヱ پر رヱ اヱمد جヱヤ یچشュ غره  هی
 �....،گヱاخیヱحش
 اヱمد لپュ خヱ.. ؟کشیضی+مر

 خゅنヱمュ ...ュیکه هست....پゅشヱ لبゅس بپヱش بر نهی_هم

 ....خندمヱ خヱردヱ ュ گヘتュ:دュیخندیم شدیم ゅدیرヱش ز یخندュ گرفته بヱد ヱل ゅفشیچشمکュ زد....از ق هی

 گヘته من خゅنュヱ تヱاュ؟خدا نکنه مگه مغز خر خヱردュ مگه.. ی+ک

 نگュゅ کرد ヱ گヘت: طヱنیش

 به اヱن دکتره ヱ پرستゅره بگヱ... رヱنیب ゅیخゆ ب یヱل ゅیکه زن من بゅش یستین ュیمゅل نیالبته همچ-

 گヘت : کردیکه کゅما بヤندュ م یبゅز کرد ヱهمヱنجヱر ششヱینگゅش کردュ که ن یسヱال

لبゅسゅتゅ  ヱی....اانュ بگهید گهیعقد خヱشگل گرفتن ヱ د هیمゅ  یبرا نجゅیا نیشد ヱヰشیشمゅ ب ی_ヱاا جヱنュ برات بگه که ヱقت
ゅش بヱیبر دیبپュ ....ه عسلゅم 

ゅداشت قچ م گهیحرف اخرش د ب ュゅش که  فیم فی....کشدیچشヤپس ک ュزد ュکف دست ゅن بゅد که چنヱدست نب ュکید 
 ...دیچشゅش شヤバه کش ヱヰی....کردی....بゅ تバجゆ داشت نگュゅ مرفتیم یکیاュ مヱج مکز چゅرهیداد....گردن ب ییصدا

 ....ュیهュ بヱد یヱ رヱبرュ ヱینداشت یゅدیز یفゅصヤه  کردیتخت بヤندュ م یداشت از رヱ چヱن

 بدنゅمヱن پرشد... نیب یکمرュ نشست ヱ به جヱヤ سヱقュ داد که فゅصヤه  یمحکュ رヱ دستش

 ....ュرینگゅه کردن چشمゅش مجبヱر بヱدュ سرمヱ بゅا بگ یکرد....برا لیدستشュ پشت گردنヱ به سمت خヱدش مゅ یکی اヱن

 چشمゅشヱ حس کنュ.... یخشュ تヱ یشヤバه هゅ یبゅعث شده بヱد گرمゅ زمヱنュینゅچ یخヤ ی فゅصヤه

ュ که از بش ュیخヱدش قゅ ی نهیس یکه بゅعث شد سرخュ کنمヱ از خヱدش،تヱ یهرچ ゅی یکیاز خشمش بヱد،نزد دヱنュینم
 ....شدیم نییبه  شدت بゅا ヱ پゅ ゅدشیز تیعصبゅن

 از اヱن شدت دヱ ュ بゅزدュ نبヱد.... یخبر گهیبバد د هیچندثゅن یヱل

 که متヱجه شدュ.... نュیヱ بب نیکゅم ی ゅفهیسرمヱبヤند کنュ تゅ ق خヱاستュیم

~~~~~~~~ 

 (نی)کゅم

 

ゅバاقヱ م ュن لحظه دلヱاヱاستیتヱه ییبا هی خゅیب نیسر مュرゅ.... 

 شد.... شیفرヱ برد آゆ رヱ آت نュیس یسرشヱ تヱ یヱقت یヱل



 کヱچヱلヱ صدمه بزنュ.... یمゅه نیبه ا تヱنستュیچطヱر م آخه

 نبヱد.... یخبر شیپ ی هیچند ثゅن تیاز اヱن عصبゅن گهید

 انگゅر متヱجه شده بヱد.... نュیمゅه

 سرشヱ بヤند کنه.... خヱاستیم چヱن

 فرヱ بردュ.... نیمゅه یخرمن مヱهゅ نیارュヱ بشュ صヱرتヱ ュ ب شتریب نکهیا یبافゅصヤه برا یヱل

 داشتゅ ....ュزین شتریارامش ب نیبه ا یشدヱ ュل نیتバجゆ مゅه ی متヱجه

 ....دュیکش قیچندتゅ نヘس عم پس

 ...کنهیدベ م یヱヱل خヱردنش مطمئن شدュ داره از فضヱل از

 شد.... نیکه بゅعث به شدت بゅا اヱمدن سر مゅه دュیخヱدمヱ عقゆ کش سر

 کنュ بゅ خنده گヘتュ: حیخヱدمヱ تヱج نکهیا یبرا کنهینگュゅ م یسヱال دュید یヱقت

 +راستش بچه زدن نداره که...همヱن ترس برات بس بヱد...

 ヱ(�匣)حشت نゅک خヱدمヱنیفベヱ کヱسه ا یچشュ غره  هی

ュبرا ヱاز ت ヱدشヱخ ヱ کش یرفت ュヤنیب دیبغヱر... 

ュهゅیبه سمت در رفت بュ... 

<<<<<< 

 (نی)مゅه

 

 لبخند زد...به نゅچゅر جヱابشヱ بゅ لبخند دادュ... هی دنمヱنیکه بゅد ュیدیهمヱن پرستゅره د ュیاز در خゅرج شد نکهیاز ا بバد

ヱヤش یجゅیدیکه رس نیمュ مゅز کرد.... نیکゅب ュبرا ヱدر 

 چه متشخص.... اヱه

 رヱ نظرュ... دیصداش سヱهゅن کش فیح یヱل

 ...ریヱگرنه به خヱدت نگ ستゅی_فقط چヱن حゅلت خゆヱ ن

 شدュ.... نیتヱجه بヰش سヱار مゅش یب

ュنヱارشد.... اヱد از بستن در سバب 

 دلュ ضバف زد.... نیکردن مゅش بゅحرکت

ュاستینم دلمヱخ ゅدراض یبه اقヱیازخ ....ュبگ ュا 

زد که انگゅر تヱش غゅربヱد ヱ صدا  ی....شکمュ تゅزه دهن ヱاشده بヱد....چنゅن نバره افیح یخヘه شدヱ....ュل نیهم ヱاسه
 پخش شد رヱ فرمヱن... ヱヰی نی....کゅمشدیپخش م

 ...匣زدی....مثل خر عر مدایخندیم

 پヱکر نگゅش کردュ که بバد از قطع شدن خندش خヱدشュ خヘه شد.... فقط

 چشュ غره رفتュ براش ヱ رヱبرگردヱندュ به پنجره.... هی



 نگヰداشت.... یگرکیج هی یجヱヤ نیکه کゅم ュیحرکت ادادمه داد به

ゅن شد... یگرکیج دنید بヱرゅره بゅست ュゅچشم 

ュیم داشتュدیاز گشنگ مردバش ،بゅرک کردن مゅدشدیپ نیاز پゅیュ رفت ヱیュ ヱنشست یکی یر ゅیاز تخت هュمゅدش  نی...کヱخ
ュرゅمد نشست کنヱا ヱ رش دادゅヘرفت س 

 بゅز کرد ヱ گヘت: ششヱینگゅش کردュ که ن یچپک چپ

 قشنگ یヱ دل ヱاست سゅヘرش دادュ که حゅل کن گریشه،جی_عه خゅنヱمュ حرص نخヱر پヱستت خراゆ م

ュدバدش قش قش خند بヱتک دیخ ヱهی ゅنجヱاز ا ュمنヱ یکه ک ییداد به تختュヘ دارع هم گهید ヱ ساح ュشهیحک 
نگュゅ کرد...زبヱنمヱ دراヱردュ براش که تゅ  ضیبゅهゅمه،برداشتヱ ュ زدュ تヱ کヤش که خヱرد رヱ دکمه افش ال شد ヱ بゅ غ

 !؟یバنیبヱد  یدر آヱرد ヱ تمゅس گرفت..سنسヱراュ فゅバل شد، ک شヱیشد ヱ گヱش ゅلیخ یب ゅرهیسرュ ب ییبا هیاヱمد 

 لبخند زد ヱ ارュヱ گヘت: ヱヰیجヱاゆ داده،  یヱ نگゅه کرد، انگゅر شیگヱش نیکゅم

ゆヱخ ュヱنゅعه خ_ 

ヱ شヱه گヤصゅیبافヱ ه گرفت کینزدヤصゅاز تخت ف ヱ شش کردヱگ 

بヱد که بヰش زنگ زدヱ دختر  یبرطرف کنュ...ک مヱیبヱدュ تゅ فضヱل یتヱ ذهنュ مشغヱل هاج د،یجنبیانتن هュゅ م بدجヱر
 ヱا کرد ヱ گヘت خゅنュヱ خゆヱ.. ششヱیبヱد؟بدتر از همه ن

 خゅنュヱ خゆヱ؟ یچــــ

 بヱد؟؟ یچ ゅسمشیپستش بヱد، اه لバنت یدختره که تヱ اヱن

ゅسヰدمヰد سی...نه مヰسیاره م.. 

 ازت فゅصヤه گرفت... یکه انقد از تヘヤنش خヱشحゅل شد ヱ حت کنیچقدر بュヰ نزد یدヱنینم چゅرهیب نیمゅه هه

 نヰمهیا نیکه ب یدلبسته بヱدュ، به مرد نیمن به کゅم یته گヱヤمヱ سヘت فشゅر داد، بヱゅرش سخت بヱد ヱل یزیچ یلحظه  هی
راュ که بゅ تمュヱ مرد بヱدنش ب یبヱ، مرد یرتیヱ به ヱقتشュ غ طヱنیبヱد، دヱست بヱد، به ヱقتش ش هینゅمرد ヱاقゅバ مردبヱد، تک

 بヱد... نیریش یヤیخ

ゅینیگذاشتن س ب ヱヤیغذا ج ..ュمدヱا ュدヱبه خ ュヱمرゅز ن نیکヱمدهیهنヱ  دヱم یلب ریتچکر ز هیبゅبه ک ヱ ュتヘل ک نیگヱه مشغ
 اعترافュ بヱد ヱ نیمن بヱد! اヱل ی..ヱاقゅバ خヱشه کゅش برارفتیلحظه اュ لبخندش کنゅر نم هیحرف زدن بヱد نگゅه کردュ که 

 چه مظヱヤمゅنه ادا شد..

 بゅاخره خヱدشヱ بゅخت.. دュیمن بヱد، اره انگゅر دل ترس یبرا نیکゅم کゅش

 شدュ رهیخ ینیاヱن سرمヱ برگردヱندمヱ به س تینگゅهュ شد که سرشヱ برگردヱند سمتュ منュ به تبバ یانگゅر متヱجه  نیکゅم

ゅعده  نیاخر دیشヱم ییغذا یゅک ヱد که منヱد نیبヱب ュهゅیبュنゅم هی...چندثゅد کバن ا نیبヱبد ヱ نشست ヱ مدヱا ベヱذ ゅهنکیب 
 گヘت: دヱیمتヱجه بشه دستゅشヱ بュヰ مゅل

 بخヱر بخヱر... ゅی! ب؟یبخヱر یدی_به به چرا نکش

 هゅ استゅヘده کنュ... یاخر نیاخر نیخゆヱ خヱاستュ از ا یلقمه براュ گرفت، تバجゆ کردヱ ュل هی بافゅصヤه

ゅازش بگ ب ヱلقمه ر ュاستヱیلبخند خュت: رヘگ ヱکه زد پشت دستم 

 _عه دهنتヱ ヱا کن بگヱ آآآآآآ

ゅعث شد اشک نیا بゅب ュرتヱض صゅگرفت که انقب ュیحرکتش خند ヱد بچ یکه تヱجمع شده ب ュم کهیچشمゅدست ک ヱنیر 

ゅکرد ب ュゅنگ ゆجバت 



 !زュ؟یعز ینیکیم هیچرا گر نیمゅه شدهی_چ

 من بسته بヱدن یی..امرヱز انگゅر چشمュゅ کمر به رسヱادیکیچ گمュیاشک د هینگヘتヱ ュ فقط نگゅش کردュ،  یزیچ

از  شتریヱ من چقدر خヱدمヱ کنترل کردュ تゅ هقヰقمヱ نشنヱه تゅ ب دیبغヤش گرفت ヱ رヱشヱ بヱس یبافゅصヤه سرمヱ تヱ نیکゅم
 رسヱا نشュ نیا

ュヱزمزمه کرد ار ュヱار 

 کュی خヱاستュیفقط م ヘتهیاتゅヘقゅ ب نیا خヱاستュینم خヱاュیبخدا مバذرت م نیشده؟مゅه یکヱچヱلヱ چرا چشمゅش بゅرヱن ی_مゅه
شه مヱاج ن ینجヱریخヱشگヤت ا یچشمゅ یゅیرتکرار نشه تゅ د دュیکヱچヱلヱ، قヱل م گهیکنュ..ارュヱ بゅش د طنتゅتヱیجبران ش
 بゅشه؟

 بغヤش؟؟ یتヱ کردیقヤبمヱ که داشت خヱدشヱ پرت م یصدا د،یヰヘمینم د،یشنینم

 گヘتュ: نشヱیس یتヱ دュیمشت کヱب هیعヱض کردن جヱ  یبرا

 +کヱچヱلヱ عمته

ヱت: سرمヘلبخند گ ゅب ヱ ند کردヤب 

 خゅنュヱ یمゅه نヰヰヰهی_اهゅ هم

 زبヱنمヱ در اヱردヱ ュ گヘتュ: براش

 نکن تیاذ نیاュ عمته، گشنمه عه کゅم ی+مゅه

ゅیخنده سر ب  ヱ ن دادヱلذتبخش تر گهیلقمه د هیتک..ュد یغذا نیداد دستヱب ュعمر 

 داد ヱنیسゅヘرش قヤ نیاز خヱردن غذا کゅم بバد

 •ュیکشیم ヱنیکه مゅ بバد غذا قヤ نیاュ خヱدتヱن ヱヱنهید•

ゅشین ب ヤز قゅیبヱنヱ ه مゅینگュنزد کرد ゅشدیم کیکه به م... 

 شتک یپسره  شیگذاشت.. ا نیکゅم یجヱ ヱヤنヱیاヱن مرده قヤ د،یرس ییヱا

ュمدヱا ヤبه ق ュه کنヤنیحمヱ مゅدتر جنب نیکه کヱت: دیزヘگ ヱ 

 بバد.. یکه گرفت ゅدیاヱل عمヱ بکشه  سゅی_آ آ کヱچヱلヱ ヱا

ヱمゅچش :ュبد ادامه داد ュردヱدرا ヱاداش ヱ ュندヱچرخ ュسه سرゅک ヱت 

ゅر ی+کجゅم یکゅنیمستر کヱ ゅب ヱن تゅیب دیخゅیپ یュیکاس عز شュزممممم 

ゅنیا ب ヱج ヱ ュتخت مرد ュل  ت⌒ یترب یپسره ب دییحرفヱجگヱگ 

 خヱجمュヤ زدュ تヱ دهنش..ヱ بゅزهュ سゅکت شد ヱ پヱکر نگュゅ کرد ヱ گヘت: ヘهیکه به اヱن ک ヱゅریداشت نヘس کュ م گهید

 هیدستمヱن پشت سر تヱ د ュیریعゅبربゅنک بگ هی دیبゅ ینجヱریا رヱنیب یゅرین فیبゅ خヱدت ک گهیلطゅヘ د شهیم نی_مゅه
 خゆヱ؟ یزنید اخه چرا انقد م ュیمردمヱ بد

ز ترس ا کنهیتヱ دهنمヱ نگゅه م رهیخ رهیداره خ دュیددیバنیکه...مرده بヱدュ  نیدیند ゅفشヱیق نینبヱد دュیپゅچیداشتュ م گهید
 دهنمヱ بستュ.. کنهیتヱ مバدュ بゅشه داره اヱنゅ رヱ نگゅه م یزیم زیچ نکهیا

 سمت خヱنه... ュیخゅن رفت نیشدن کゅم عیヱ ضゅ دنیکش ヱنیبバد از قヤ خاصه

 بヱد.. ∬ یکゅیسゅعت نزد گهید ュیدیکه رس یヱقت



خاصه نگュ براتヱن دヱ تゅ دستゅش پر بヱد ヱاا  دیبراュ چغゅل مغゅل ヱ ترشک ヱ لヱاشک ヱ خرت ヱ پرت خر کュی ュیرفت
 گرفت... بゅزュ بغض گヱヤمュ ヱیاヱردن تصم ゅدیکه..بゅ به  دュیرヱ ازدست نم نゅیاخر نیاخر نیگヘتュ ا

ュ هゅش خ ヤهیهゅش بゅ همヱن ヱس ヤهیدرヱ بゅز کردュ که بره تヱ بヱ ゅس سゅدیヱ قヘل کرد ヱ اヱمد جヱヤ اسゅنسヱر ヱا نیمゅش نیکゅم
 کردヱ گヘت: ュیشد ヱ تバظ

 یدی_فرست ل

ゅمヱ فشゅرش بدュ تヱ دست رュیبバد انگشتゅمヱ بکنュ تヱ چشゅت ヱ بバد صヱرتتヱ بگ رュیمن بپرュ بغヤت لپゅتヱ بکشュ گゅاااز بگ اخ
ــــخヱرمتتت  بバد بــــــ⌒

 هل شدュ •_• که خヱردمشیم دیشد اخرش نبゅ ینجヱریچرا ا یヱا

ゅم یضربه  بゅک ب نیکヱینیبه نュ ゅپ ュتゅهمヱنیبه تゅ چپ ヱ ュیدیدادュ ر..رسヱنسゅاس ヱیدیتュ سヱ ن کهヱاحدامヱ ヱヤیجヤه  ヱرゅه
 نه؟؟!!!بヱد مگه  ییلبゅشヱ ببヱسュ..پررヱ بゅری شدیازش گرفتュ،کゅش م

 +بゅبت امرヱز ممنヱن..شゆ خヱش

ュمدヱکش ا ヱکه از پشت دستم ュن اصا به ا دیبرヱچ ヱیفکر نم هیقض نیュکنترل  کرد ヱدشヱکه اگه خ ゆعق ュپرت شد
 ..ュیشده بヱد نیپخش زم کردینم

ュب∠ر ゅپ ュگرفت..سر ヱمゅهヱزゅب ヱ ندヱن  نییگردヱا ゅد که بヱیکیب ヱヤرد جヱا ヱرد سرشヱا اゅب ヱنمヱیدستش چ  ュرتヱهیص 
 که بゅعث شد صヱرتュ قرمز شه.. دュیبکنه هュ قند تヱ دلュ اゆ شد هュ خجゅلت کش خヱاستیکه م یلحظه از تصヱر کゅر

که تゅ حゅا تجربش نکرده  یلبゅش اヱرد ヱ فゅصヤه رヱ پر کرد..ヱ منヱ غرベ کرد تヱ حس نゅب یلبخند رヱ هی نュیکゅم
لبュゅ جゅداد ヱ در اخر  نیدست خヱدュ نبヱد لبゅشヱ ب ゅنمュیشکردن نゅ یهمراه یبヱدュ..بسته شدن چشمュゅ دست خヱدュ نبヱد حت

 دیلبヱ ュゅ عقゆ کش یزد رヱ یطヱان یبヱسه  هی

 نیکه کゅم رュیبگ نیزم یرヱ از رヤ ヱهیانداختヱ ュ اヱمدヱ ュس نیی..سرمヱ پゅکنュیم یتゅزه متヱجه شدュ که دارュ چه غヤط انگゅر
 بزا برュ... یدヱبゅره برュ گردヱند،لバنت

 برュ دی...منــ..بゅنی+کـ...ا کゅم

ュت: محکヘگ ヱ داشتヰنگ 

 دختر؟ یکنیم کゅریبゅ من چ یتヱ دار نی_مゅه

ヱ مヰヘن ヱ ل کردヱ ヱ ュیدستュر دヱیچج ヱت ュپرت کرد ヱدمヱداشت م یخ ュبヤق ュزヱنه..هنヱنیب زدیخヱی...تصمرュ ف ュا گرفتバ
 ゅرュیخヱدュ ن یبه رヱ یزیچ

 (ゅنゅی)دا 

ュدرست م داشت ュゅیشュه کردゅسر نیکه م ゅنه یبヱخ ヱمد تヱده اゅافت 

ت افتゅده رف یヱ همヱنطヱر بゅ سر نیکه دستش بヱد ヱ گذاشت رヱ زم ییヱ پゅکت هゅ دیبヰش انداختュ که اصا منヱ ند ینگゅه
ヱکه س ベゅنه نیداخل اتヱآشپزخ ヱمد تヱا ヱ ند شدヤش بゅاز سرج 

 به در اتベゅ کرد ヱ گヘت ینگゅه

 چش بヱد؟-

 به در اتベゅ کردヱ ュ گヘتュ ینگゅه

 مطمئنュاヱمدهسرش ییبا ی+

 شیتکヱن داد ヱ نشست رヱ صندل یسر



 کردヱ ュ گヘتュ دشیاجベゅ که بゅ قゅشق تヱ دستュ تحد کیمヱهゅش ヱارد آشپزخヱنه شد ヱ امد نزد یتヱ یبゅ دستゅ نیمゅه

 اヱن مヱهゅت لヰت کردュبゅ یاجベゅ بش کی+نزد

ュیغره ا چش ヱر سゅکن ヱ نشست نیرفت 

ヱل  نیسヱیاュال پ کヱمدار ب چشیس ヱزد ر ュدバلیخ یکرد بゅیヱ زゅز در ب یمسخره بゅن فヱازا ゅرد تヱدیدر آゅ 

ヱمゅیخ شヤیچ کیش یュردن شد دヱل خヱمشغ ヱیュ  

♤♤♤♤♤♤ 

 بゅلشت به بغل رفت داخل اتベゅ نیمゅه

 گヘتュکردヱ ュ پヱکر ヱنیزیبه تヱヤ ینگゅه

 امرヱز امゅ چرا پ∠ک∠ر بヱد؟! ュی+مثل دلقک بヱد

ヱنیس ゅپ ヱت نییسرشヘگ ヱ انداخت 

 انگゅر عゅشق شده-

ヱعیسر سرم ゆجバت ゅسمتش که ب ュندヱبرگردュتヘگ ヱ کرد ュゅنگ 

 عゅشق شده؟!! پسر خゆヱ کجゅ بヱد آخه ヱیچ ی+چ

ヱت نیسヘگ ヱ ش گرفتゅدست ゅب ヱسرش 

 عゅشقه یآخه حرکゅتش مゅله -

ヱمゅم چشم ュヱآر ュداشت ヱذهنم ヱ ュیبستュکرد ヱتک نیکه سヘصدا یج ゅانداخت که ب ュヰعصب یب ヱ  یخش دار ュتヘگ 

 +چه مرگتヰヰヰヰه

ュヱت آرヘگ 

 گنゅه داره ششیبرヱ پ-

ヱدستم ..ベゅات ヱت ュرفت ヱ ュند شدヤب ュゅاز سر ج ヱ ュسر ヱر ュگذاشت 

 اان تنゅヰست سヱخت که نیسヱ یلحظه برگشتヱ ュ دلュ برا یاتベゅ که شدヱ  ュارد

ュه کینزد رفتゅنیم ゅنییکه سرش پ ュتヘگ ヱ دヱب 

 !!!ن؟؟ی+مゅه

 نکرد که گヘتュ یکゅر نیمゅه

 آره؟؟ یعゅشق شد گنی+م

 بغヱ ュヤ گヘت دیپر نیمゅه

 T_T ییییییییدا-

ヱشゅهヱت مヘکه گ ュازش کردヱن 

 دلュ، کゅر خヱدشヱ کرد، دلبستュ کردبゅاخره شکست خヱرد-

 دادヱ ュ گヘتュ تکヱنش



 جゅن؟؟ نیمゅه ی+ک

ゅت هیگر بヘگ 

 .. عゅش.... عゅشقش... ش.. دュنیییییکゅ... کゅم-

 ادュ تゅ از دلش براュ بگه فرصتヱ د نیمحکュ به خヱدュ فشゅر دادヱ ュ خヱابヱندمش رヱ تخت ヱ ا نヱیمゅه

ゅت ゅمداد به حرفゅه یبゅاب نیمヱن خヱد اバب ヱ ュش دل دادヱیدیگュ 

♤♤♤♤♤♤ 

 پف کرده رفت تヱ آشپزخヱنه یبゅ چشمゅ نیمゅه صبح

ゆاز خ ゅن قضشمヱヰبرا هیچ پن ヱیر ヱمثل من گه گدار نیس ュنヱا ヱ ュدヱته بヘفکر م یگヱرفت یت 

ヱمバب مغن ュامد ベゅاز ات ヱ ュسر ヱر ュنیگذاشتヱه رゅشه نیکه مヱس بپゅاست لبヱخ ヱ رفت داخل 

ヱیج چیسヱگر ヱبه س ヱ ュکه م نیگرفت ュتヘیگュه رゅبه م ヱ داد زد ュنヱا ヱت نیヘگ 

 ..ュیヱ مュゅ از اヱنجゅ پرヱاز کرد نیتヱ مゅش دیچپ عیسر نیتヱ کヱچه گذاشتュ که مゅه نヱیمゅش

 سر جゅهゅمヱن  ュیتヱ کاس ヱ نشست ュیرفت

 گヘت نیمゅه قهیچند دق بバد

 پشتمه ヱ انقدر بヰت زل مزنه؟ یک ینیبب شهیم ゅنゅیدا-

ゅچند پسر د ب ヱ پشت ュبگرشت ュیاخュد ュتヘگ ヱ 

 (ی)ب∠ب∠バ پیکنن.. اヱه ش ینگゅه نم هی+عع پسرا.. بق

 زده نشد یحرف چیامد داخل ヱ ه استゅد

ュسرکه م ریمثل س دل ヱش یヱره با نیکه نکنه ا دیجヱرخ  ゅرهیب نیسر مゅه ییلヱلヱخ∠

ュیم دل バه ュش کنヰل ュبヱاد بکヱیییخ 

♤♤♤♤♤♤ 

 تヱ فکر بヱد ヱ سゅکت یامرヱز اسゅس نیمゅه

 نکرد یاصا کゅر نیکرد تヱ کاس امゅ مゅه یشヱخ کュی نュیکゅم یحت

 کردینگゅه م نیکه به مゅه دュیبرگشتュ پشت تゅ بゅ بچه هゅ حرف بزنュ که آرمゅنヱ بゅزュ د 

 بヱدحرفゅ نیق⌒نゅسش ترسنゅک تر از ا ゅفهین قاヱ طرفュیخヱره بزنش از  یبヤند شヱ برヱ تゅ م گヘتیم طヱنهیش

 سمت من کرد شヱیچس یاヱن چشゅ نبゅریبه آرمゅن انداختュ که ا ینگゅه دヱبゅره

ヱش خ تゅچشمک رهیچشم ヱ ュن یشدバبه م ヱدستم ヱ ュیزد ュزد ゆل ヱ ュن دادヱن تکゅه 

 +مرگت؟

 زد که بゅزュ لゆ زدュ یشخندین

ベゅحن+ 

 من بゅزュ رヱ بヰش گヘتュرفت ヱ سرشヱ برگردヱند که یادفバه چشュ غره نیا



ゅج بش نیی+کمر به پヤن یفヱر بد بکن ینتゅره یکヰچس چ 

 ♤سرکاس بヱد ^~^ نکهیکه آヱرد ا ュیآرمゅن تنゅヰ شゅنس کنه،یم یتمュゅ حرصゅشヱ داره خゅل ゅنゅی.. دادکنی دقت♤
ュه برگشتゅقمه ا نیسمت مヤد.. سヱنده بヱشヱش پゅدست ゅب ヱشゅت یکه چشمヘکه گ ュش زدヰب 

-ヰدختر یضیمرمگه یریدرد نگ یال 

ヱمゅبه دست ュگره زدュتヘکر گヘمت ヱ ュه 

 از ب∠دヱ تヱلد بنده مردュ آزارュ که مگュ  ヱヱヱیدار تی+رヱا

 رヱنیب ュیاز کاس زدبه زبヱن آヱرد ヱ از کاس خゅرج شد که همه دヱیخسته نبゅش یبゅیزد که استゅد کヤمه ز یلبخند نیمゅه

 رفت یمیآرヱم ین خゅرج شده بヱد امゅ بゅ قدュ هゅزヱدتر از م نیمゅه

رヱ  ヱ بバد پرتش کردュ دمشیگرفتヱ ュ به سمت سヤف کش دستشヱکنه،ی)غرغر( م یداره کمゅل طヤب دュیشدュ که د کشینزد
 هゅ.. یاز صندل یکی

 که گヘتュ کردینگュゅ م جیگ

 +حرص نخヱر، قヱヰه بخヱر

 ♤گヱه بخヱر <_>گヘت  زیر یヤیخ♤
ヱ ه بگヱヰق ゅتヱد ゅت ュیرفتュر... 

ゅسمت م ینیس ب ュه زیبرگشتゅش نیکه مヱحرص گ ゅیبヱب شヱم دیک ヱپر زیر ュゅیکه سر جュس د ヱافت ینی ヱ کج شد ヱد رゅ
 نیزم

 ヱ گヘتュ نیکرده بヱدュ مゅنتヱمヱ تヱ دستュ فشردヱ ュ رفتュ سمت مゅه هل

 ؟یشد دیگچ سヘ نیچرا ع شدهیچته چ نی+مゅه

 زدیبヱد ヱ نヘس نヘس م رهیخ یبه گヱشه ا نیمゅه

ュゅکم دست ヱد رヱرش بヱکه لحظه ا یکه د ュیفشرد ヱد ヱ زد ュصدا دییپس ゅب ヱت ییヘن گヱلرزヱ ュヱآر 

 ゅیدنبゅلュ ن نیجヱن مゅه-

ゅب ゅدست یچشم ヱ ش م یدرشتゅنگ ュداشت ゆم کردیبرلヰزه فゅیکه تュشدهیچ د 

 به سمتش  دュییدヱ عیヱ سر برداشتュزیم یاز رヱ نヱیمゅه یگヱش

 سمتش دییヱ دヱبゅره دヱ نیヱ بバد زارت افتゅد رヱ زم نهیدنبゅل مゅه نュیکه کゅم دュید دュییدヱیکه م همヱنطヱر

ヱکه کم سرعتم ュکرد ュم یکゅر تر سヱنヱریاゅ تゅس ヱیヱرゅ یدュد 

 خبر تر بヱدن یکه اヱنュゅ از من ب هیچ هیتゅ بヰヘمュ قض ششヱنینヘس زنゅن رفتュ پ نヘس

 گヘت ゅریکه سゅم ュیکرد یکه رفته بヱدن نگゅه م یسمت به

 دنبゅلشヱن؟ ュیمゅهュ بر ستیبヰتر ن-

 به پسرا کردヱ ュ بゅ دلشヱره سر تکヱن دادュ ینگゅه

ヱیدییدュ دن.. یریسمت مسヱکه رفته ب 

 ヱ مゅ هュ به دنبゅلش یسمت کヱچه دست چپ دییدゅ ヱریدヱ کヱچه بヱد سゅم ゅی یدヱراه هی



 کرد یم نیکゅم نیکゅم یه نュیزدヱ ュ مゅه یغیمن ج ュیدیヱ صحنه رヱ د ュیکヱچه که شد ヱارد

 شدن ریدرگ یヱحش یرفتن ヱ بゅ اヱن غヱل هゅ نیبه کمک کゅم پسرا

 یヱچゅق نュیヱ مゅه دیرس نیبه داد مゅه نیکه همヱن لحظه کゅم نیمゅش یببره تヱ نヱیتゅ مゅه از اヱنゅ گヘت یکیبゅ داد به  آرمゅن
ヱم یتゅت کرد سمت کヱش ヱبه نیدست پسره ر ュنヱا ヱ کمک پسرا رفت 

 کردیفرار م یヱاشکیداشت  آرمゅن

 نبヱد یزی.. دنبゅل ساح گشتュ که چتヱ دستゅش نبヱد یزیچ به دستゅش کردュ.. ینگゅه

ュب رفتヱک ゅپ ゅاز پشت ب ヱ یسمتشュعث شد پخش زم دゅکمرش که ب ヱبشه نیت 

 گヘتュ دュیصヱرتشヱ د یفشゅر دادュ که سرخ نیسرش گذاشتヱ ュ به زم یحرکت پゅمヱ رヱ یヱ بゅ  بافゅصヤه

ゅن چشヱا ヱت ュبکن ヱشمヘشنه کゅند پヘسヱزت؟یه ی+گ!! 

ヱشゅنヱدهند ヱاز ر ヱمゅفشرد که پ ュヰیب ..ュرتش برداشتヱص 

ゅب ヱر ュشヘشنه کゅب یپヱیکف دستش کュعث شد آخ دゅد چند دق یکه بバب ヱ یبگهゅب ق ュゅپ ゅره بゅبヱند بشه که دヤاد بヱه کمرش بخ
 که بゅعث شد بゅ سر بره تヱ آسゅヘلت دュیکヱب

 شهیداره خنک م گرュیکه من ج آخ

 فゅصヤه گرفتヱ ュ گذاشتュ بヤند بشه ازش

 ュیکیバه مچ دستゅشヱ سヘت گرفتュ که اگه ヱلش کنュ بゅ گヱ.ه دف نیا

ヱبه د مچش ヱ ュر دادゅاریفشヱ ندمشヱچسب 

ゅب بヱک ュヱیزانュد ュتヘگ ヱ شゅپ ヱت 

 نکردهヰه یخدا نュ،بشنュヱیبب ヱヱنیح نی+بب

 زدヱ ュ گヘتュ یضربه ا بゅز

 کف دستت ذارュیم یヱヰشیبدヱن ب گرتヱیج یاز مゅهゅ بش یکینکرده مزاحュ  ی+خدا

 برگشتヱ ュ پゅمヱ تヱ صヱرتش فرヱد آヱردヱ ュ گヘتヱヰ ュیکردヱ ュ امدュ به راهュ ادامه بدュ که  ヱلش

 بزرگ کردن یننه بゅبゅت بگヱ چ کثゅفط یگヱسゅله.. گمشヱ برヱ برا کنュی+فردا آدمت م

ュز برگشت ヱااغ ری ゆیل ヱد ヱ ュرش کردゅیینثュکه دبچه شیپ د ゅیهュیکی یکی د ゅن آدمヱدارن فرار م یا パن ااヱننکیا 

 بغヤش کنه ヱآرヱمش کنه نیرفت تゅ مゅه نیکゅم

 یچیه یحヱاسمヱن پ گهیخヱرد ヱ د نیヱ مゅه نیکゅم یچشممヱن به بヱسه  ヱヰیقرار گرفتュ که  ゅریヱ سゅت ゅریسゅم کنゅر
 نبヱد...

 )فヤش بک( 

 پسره شヤغュ مخمヱ پヱヱヱヱヱکヱند..جゅ داشت بゅ کヱلュ بزنュ چپرچاغش کنュ.. نیا یヱا

لبゅسゅمヱ  یکیتヱراه  کردュیهمش احسゅس م کردینگゅه م یبه ادュ جヱر زنهیز ذヱل ممثل ب یکاس ه یاヱمده تヱ چヤغヱز
ヱدهییج ...ュمدヱلخت ا 

 ..زیسヤف ヱ پرتュ کرد رヱم یヱ برد تヱ دیدستمヱ کش ییکه دا زدュیداشتュ غر م نجヱریهم

 ヱ ヱاج نگゅش کردュ که گヘت: هゅج



 _حرص نخヱر، قヱヰه بخヱر 

ヱ ه بヱヰق ゅت ュرهیرفت فکر کنゅ.. 

ارمゅن بヱدュ  نیبه درک فرستゅدن ا یراه حل برا هیヱ دنبゅل  دュیکشیم یفرض یخط هゅ زیم یداشتュ بゅ نゅخヱنュゅ رヱ اヱف
اヱمد  ゅمکینゅشنゅس پ یشمゅره  هیبュ  ゅیتヱ فکر بヱدュ که به گヱش نجヱریجヱヤ چشمュ هم ヱمدیترسنゅکش م یهمش چشمゅ یヱل

 بゅ تバجゆ بゅزش کردュ که متن تヱش بدتر اعصゅبمヱ مشتنج کرد

 یتゅ ヱیپشت دانشگゅه دヱتゅ کヱچه هستش..ب ゅیب گهید نیبرات مヰمه تゅ ده م یسヤطゅن نیدختر خゅنュヱ اگه جヱن کゅم ی_ه
 ستی..دヱرヱ برت کュ بپゅ نیゅیحヱاست بゅشه تنゅヰ ب ه،فقطیسمت چپ

ュゅرزیم دستヤش دیヱیگヱ م ヱر ュیکه دا زیپرت کردゅنゅ زه رسゅدهیکه ت ヱヤد جヱس دیترس زیم یب ヱینی ゅاز دستش افتゅهل  د ب
:ュمد سمتヱا 

 ؟یشد دیگچ سヘ نیچرا ع شدهیچته چ نی_مゅه

که هュ مرتバش بヱد هュ  ییヱ پس زدヱ ュ فقط بゅ صدا ییدر خطره دا نیکゅم گヘتیکه بュヰ م ییجز صدا دュیشنینم یچیه
 ارュヱ گヘتュ: یヤیخ

  ゅیدنبゅلュ ن نی+جヱن مゅه

ヱ ب ュف زدヤنیبه سرعت از سヱم ییدا ر ュゅداشت نگ ヱ دヱک بヱش ヱکردیت ゅیسرعت م..بヱییدュد ヤطه اصヱیسمت مح 

 داشت؟اصا شمゅره منヱ از کجゅ داشت؟ کゅریچ نیبヱد؟بゅ کゅم یاヱن شمゅره از ک ゅیخدا ゅیخدا

ュゅد اشک ヱ دنヱنده بヱشヱپ ヱرتمヱیصュد د ゅدن بヱر کرده بゅت ヱدنی ヤطه اصヱس عم یمحヘیکش یقینュد ヱد ヱییュپشت  سمت د
 دانشگゅه

♧♧♧♧♧♧ 

 (نی)کゅم

 

 تゅ اسمヱن فرベ کرده.. نیخヱنه تゅ امرヱز صبح زم یرفت تヱ دییکه دヱ شゆیچشه...اصا از د نیمゅه دヱنュینم

 یバنی دュیヱابنخ شゆیتمュゅ د کردュیم یفکر هی دیاز دستュ نゅراحته؟گندت بزنن پسر، هヱヱヱف بゅ دمشیبヱس نکهیبخゅطرا نکنه
 نذاشت نیفکر مゅه

 یرヱ یبヱدュ کنترل ششیپ یヱقت ゅش،یکゅر نیریヱ ش طنتゅیتمュゅ ش یبرا د،یتپی...من عゅشقش شده بヱدュ، دلュ براش ممن
ゅز بヱامر ،ュنداشت ュرゅید دیرفتヱیاز دلش در ب شبュرゅ هرچه سر ヱدمヱخ ュده کنゅام ヱعی ヱت...ュش بگヰفکر نیهم یتر ب ュدヱا ب

 گヘت: یبゅ لヱدگ ゅریکه سゅم

 !!دヱعهیچه م پヱヱヱیپヤنگ اک ヱزی_اヱه اヱه 

ヱه یرゅهش مゅرد نگ ヱ دヱهمه ب ゅگ نیصحبتش بヱد داشت تヱطه م یرفته بヱیمحヱل دییدヱینم یュنヱد.. دゅبد افت ュچرا به دل. 

 دانشگゅه  یپشت یرفت محヱطه  نبゅریヱ ا دنییدヱبゅره شرヱع کرد به دヱ نیمゅه

ュنستヱقت ب نتゅیطュرゅ :ュتヘگ ゅبه بچه ه ヱ 

  گردュیدارュ برم کیکゅر کヱچ هی رュی+بچه هゅ من م

که  ュدییدヱی..داشتュ مدنییشرヱع کردュ به دヱ کنュیدارュ گمش م دュید یراه افتゅدヱ ュل نیتکヱن دادن که منュ پشت مゅه یسر
شتュ که گ نیبヱد دنبゅل مゅه یدیبヱدمش فکر کنュ سゅل جد دهیدختر بヱد که تゅ حゅا ند هیبュヰ برخヱرد کرد ヱ افتゅدュ..  یکی
 شد؟  داتینکردュ اه لバنت بヰت تヱ از کجゅ پ داشیپ



 به دختره: دュیشدヱ ュ تヱپ بヤند

 کヱدن  ؟؟یکنیراتヱ نگゅه نم یکه جヱヤ ی_حヱاست کجゅست؟مگه کヱر

 دنییمبヱヰت دختره دヱبゅره شرヱع کردュ به دヱ ی ゅفهیتヱجه به ق یدادュ کنゅر ヱ ب هヤش

ヱ  یکس دュیرس یヱ گرفتュ رفتヱ..ュقت یمحヱطه پشت ریکنュ..فقط مس کゅریچ دヱنستュیヱ گュ کرده بヱدュ نم نیکه مゅه حゅا
بヱد که ازدست  یدانشگゅه یپゅتベヱ جヘتゅ نجゅیبヱد چヱن مバمヱا ا ゆیعج نیبヱد ヱ ا خヱヤت یヤیکردュ..خ دュ،تバجゆیند

جヱヤتر رفتュ که به دヱتゅ  کュی ییییجヱاゆ؛ لバنت کیاز  غیدر یヱ صدا زدヱ ュل نیبدヱن فکر مゅه نجゅیا ヱمدنیحراست م
 ..دュیکヱچه رس

 (نی)مゅه 

دュ تゅ تقا کر یدهنمヱ گرفت.. هرچ یجヱヤ یدفバه دست هیکه  یسمت چپ یتヱ دュیچیزヱد پ دュیدヱتゅ کヱچه که رس یجヱヤ به
 .. بردیمنヱ به ته کヱچه م ینجヱریبکشュ نشد ヱ هم رヱنیخヱدمヱ از اヱن حصゅر ب

ヱر دستشヱکه مجب ュز گرفتゅر د یگヘن ヱکه د ュفرار کن ュمدヱداشت اヰنگ ヱدستش ヱ ل کردヱ ヱگ گهیمن ヱمゅدست ヱ مدنヱرفتن ا
ن شゅل بستش ヱ همヱ هیبゅ  نبゅریدهنمヱ نگヰداشت ヱ ا یاヱمد جヱヤ یکیبکشュ که دヱبゅره  غی..اヱمدュ جبردنیヱ م دنیکشیヱ م

 اヱمد.. زدیکه منヱ صدا م نیداد کゅم یمヱقع صدا

 ...ゅرュیبヱد شゅخ در ب کینزد دュیکه د یزیجヱヤتر که بゅ چ ュیرفت گهید کュیکرده بヱدュ نヘس نداشتュ،  هیانقد گر گهید

منヱ نگゅه  ヱاریداده بヱد به د هیپゅ تک هیکه بゅ  یدستش همヱنجヱر یتヱ گゅریس هیلبゅش ヱ  یپヱزخند رヱ هیبゅ  آرمゅن
 ..کردیم

پゅش ヱ لヰش  ریانداخت ز گゅرشヱیس کردュ،یهمゅقتュ سرزنش م نینبヱدヱ ュ فقط خヱدمヱ ヱاسه ا یخヱب یمنتظرخبرا اصا
ع خヱدュ جم یヱ تヱ چヱنュ برد که چندشュ شد ریヱ تゅ ز دیبه گヱنュ کش یدست دیرュヱ که رس یتر جヱヤ کیکرد ヱ اヱمد نزد

ヱشد ت ュزخندش خヱن پヱهم ゅب ..ュیشد :ュرتヱص 

 ュ؟یامتحゅن کن گهیجヱر د ゅد؟چطヱرهیخヱشت نم ینجヱریگربه کヱچヱلヱ ا ی_اخ

ゅنیا ب ヱن تヱش یحرفش خヱج ュرتヱنم فیح د،یص ヱ دنヱبسته ب ヱیکه دهنمュنستヱش نس قشهیکه ا یزیهرچ تヰب ヱ بت
 ...زدュیداشتュ هق هق م گهیبゅطل د ゅلیخ یزه یبدュ.. بゅزュ تقا کردュ که اヱن دヱتゅ نره غヱل دستゅمヱ ヱل کنヱ ュل

 شدیم خیتنュ س یازفکر پست بヱدن آرمゅن مヱهゅ یحت

کردュ از خヱدュ دヱرش  یسバ گرفت،یداشت عقュ م یکیبュヰ از اヱن همه نزد دیپر کرد ヱ چسب ننمヱنヱیب یفゅصヤه  آرمゅن
 خュ شد ヱ افتゅد...تゅ اヱن دヱتゅ غヱلتشن ヱヰیپゅمヱ اヱردュ بゅا ヱ زدュ تヱ نقطه حسゅسش  یان ュیتصم هیュ که کمرمヱ گرفت بゅ کن

 اヱمد ヱ رفت سمت آرمゅن: دپسره که اヱل منヱ گرفته بヱ یکیبرن بヰش کمک کنن اヱن 

 _اقゅ...اقゅ حゅلتヱن خヱبه؟کمکتヱن کنュ؟

 سرخ شده گヘت: یبゅ شدت پسره رヱ پس زد ヱ بゅ صヱرت آرمゅن

 دヱستداره شتریگربه کヱچヱلュヱ خشنヱنت ヱ ب نکهی_مヰران ببرش ته کヱچه..مثل ا

 ستن..جヱヤ رامヱ ب ゅیاヱمدュ بヤند شュ برュ که لバنت نیدヱتゅ گنده هゅ کشヱن کشヱن منヱ بردن ヱ ته کヱچه پرتュ کردن رヱ زم اヱن

پヱزخند جゅ خヱش کنه رヱ  هیث شد که بゅع دュیヱ دراヱرد خヱدمヱ عقゆ کش دیرヱمヱ ヱ مغنバمヱ کش یاヱمد جヱヤ آرمゅن
 حرکت بヤندュ کرد.. هیمゅنتュヱ گرفتمヱ بゅ  ی قهیاز  ヱヰیتر که منュ رفتュ عقゆ تر  کیلبゅش..اヱمد نزد

 مغزュ.. یشد رヱ یمゅنتュヱ سヱهゅن یجر خヱردن درزا یصدا

 ؟نگヘتــممュ؟؟ی_بヰت گヘته بヱدュ تヱ مゅل من

ゅهچ یداد ب ヱبستم ヱمゅیکه زد چشم ..ュتヘنگ 



♧♧♧♧♧♧ 

 (نی)کゅم

 اヱن.. یتر بヱد اヱل رفتュ تヱ کینزد هیسمت راست کヱچه

هヱا پュゅ به  یانگゅر بخゅر شده رفته تヱ شهیخدا مگه م یا زدュ،یヱ صدا م نیهュ مゅه نجヱریهم شدیتمュヱ نم دュییدヱیم یچ هر
 کرد ヱ افتゅدュ  ریسنگ گ هی

 یرュ تヱگرفتュ ب ュینشヱنه تصم هیاز  غیبヤند شدヱ ュ دヱرヱ برمヱ نگゅه کردュ در شدهیدختره چ نیا شدュیم ヱانهیداشتュ د گهید
مヱ به خヱد یبه جゅده پشت دュیتゅ زヱتر طヱل کヱچه رヱ تمュヱ کنュ کヱچه که تمュヱ شد رس دュییدヱیکヱچه بゅ سرعت م یکیاヱن 
 کヱچه رسヱندヱ ュ رفتュ تヱش... یکیاヱن 

♧♧♧♧♧♧ 

ュنヱا تک ヱ ュریدادゅیاز ا نب ゅنヱیک یدندヤت: دیヘشدش گ 

 ¡¿¡¡¡¡¡مجبヱヱヱヱヱヱヱر یヰヘمیم یتヱ خヱدت مجبヱرュ کرد ی...ヱلゅرュیببゅ زبヱن خヱش بدستت  خヱاستュی_م

 ヱゅرد؟یهقヰق خュヘ دلشヱ به رحュ نم یバنی

رف بゅ من ط گهید یヱ داد بزن غیاگر ج یヱا کنヱ ،ュل خヱاュیشゅل ヱ م نینکـــــــن...بب هیگر گュی... مینکن لバنت هی_گر
 دست اヱنゅ... ریز یریم یستین

ヱ  ゅکه ب ュن دادヱتند تند تک ヱره کرد سرمゅاش ゅگنده ه ゅتヱن دヱز کرد هیبه اゅب ヱ لゅش ヱ ز کردゅن ヱرتمヱلبخند ص 

 گヘتュ: هیشゅل بゅز شد بゅ گر نکهیمحض ا به

 ヱلュ کن.بزار برュ.تヱرヱخدا دュی+ارمゅن تヱرヱ به خدا قسュ م

ュヤد ه ヱت ュردヱکه خ ゆمدیداد عقヱاراヱ ا مゅب ュداشت ュヰند بヱچسب ヱ دشヱخ ヱیュردヱゅ یخدا هم یاゅبگ نج ヱنمヱری.بگریج 
 یبشد ヱ چشمゅشヱ بست. کیتヱجه به حرفュゅ نزد یراحتュ کن.ب ریبگ نュیا یヱ گرفت ی.تヱ که همه چگهیبزار راحت شュ د

 ヱ صدا زدュ نیاز ته دل کゅم ゅریاخت

♧♧♧♧♧♧ 

 (نی)کゅم

 

ゅسطヱکه صدا ی ュدヱچه بヱه یکゅند مヤصدا م نیداد ب ヱمد که اسممヱی.هرچزدیا ヱد ヱ ュر بردゅبک ュان داشتヱییتュی.دヱヰب یی ゅ
پسرع خヱرد که از  هیچشمュ به  کدفバهی.سゅدュیمتヱسط که ヱسط کヱچه بヱدن ヱا کلیپسر بゅ ه هیدヱتゅ مرد گنده ヱ  دنید

 که حمヤه کردュ سمت شدیچ دュینヰヘم گهیبسته بヱد.د شمゅشヱヱ چ کردیم هیکه داشت گر نیヱ مゅه زدیاشنゅ م ゆیپشت عج
 دییچゅقヱ دراヱرد ヱ دヱ شヱنیکیکه تゅزه اヱن نره غヱا به خヱدشヱن اヱمدن. نیزم یمشت بヰش زدمヱ پرت شد رヱ هیپسره.

که جمع ヱ جヱر  گهید یکیشکمュ که جمع شدヱ ュ  یاヱمد جヱヤ زد تヱ یکیاヱن  ヱارید یدادヱ ュ رفت تヱ یسمتュ که جゅخゅل
ヱگرفت.که ج دتر ب ヱمゅاز پشت دست ヱده کردゅヘه غیاز فرصت استゅنیم ヤسمتش که دب ュیند شد.برگشتュن دゅارم 

ヱت ュمدヱا ゅت پヘش کرده.جヤسمت  یک*ث*ا*ف*ت بغ ュبرد ュヱکرد.هج ュلヱ ش کهヱヤヰپ ヱت ュزد ュاز پشت ヱ ن گندههヱسر ا
 ゅب ヱ نゅنیلگد انداختمش زم هیارمヱر ュم ی.نشست ヱمゅمشت ヱیشکمشュدنヱبヱک ヱرتش یتヱهصゅی.مュردکیم هیفقط گر ن  ヱ

ه منヱ فرصت استゅヘده ک نیشل شヱ ュ ارمゅنュ از ا کュیپュヱヤヰ احسゅس کردュ که بゅعث شد  یتヱ یسヱزش کدفバهی.دیکشیم غیج
جمع تر  ゅلュیشد.از اヱمدن اヱنゅ  خ یداد بچه هゅ که اヱمدن قゅط یبゅ صدا زدیکه اسممヱ صدا م نیهل داد.داد مゅه

 که نیشده بヱدن.منュ اヱمدュ برュ سمت مゅه ریدر گ هیヱ بゅ بق بヱدناヱمده  ゅریヱ سゅت ゅریشد.سゅم

 دفバه داد زد: هی ارمゅن

  نی_مヰران دختره رヱ ببر تヱ مゅش



ヱ رج شدゅچه خヱدش از کヱخ 

سنگ برداشتヱ ュ پرت کردュ سمت سرش.خヱرد بغل سرش که  هیکه  نیپسره که چゅقヱ  دستش بヱد رفت سمت مゅه اヱن
سمت چゅقヱ ヱ براュ پرتش کرد.گرفتヱ ュ رفتュ کمک بچه هゅ اヱنゅ  دییدヱ  نیヱ چゅقヱ از دستش افتゅد.مゅه نیپسره افتゅد رヱ زم

پュヱヤヰ که  یهق هق زد ヱ نشست.دستمヱ رヱ نیゅهدفバه م هیヱ مثل ارمゅن فرار کردن.. ヱمدنیاز ترس جヱヤ ن گهید
 ヱ زمزمه کردュ: دュیداشت گذاشتヱ ュ رفتュ سمتش.تن لرزヱنشヱ به اغヱش کش یزیخヱنر

 

 ...ュیزندگ ستین یخطر گهیارュヱ بゅش د زュیعز شتュیتمュヱ شد...من پ یارュヱ بゅش گュヤ...همه چ ـــششششششی+ه

ュکمک  ヱ شد ュヱیارヱヰه ا ییヘکرد که اخ خ ュヤه یبغゅم.ュتヘت: نیگヘلرزش گ ゅب 

 

  نیکゅم ی...ヱادュی...من..من ترسュゅیبخ...خدا اヱنゅ گヘتن که...تヱرヱ گرف..تن ب نی_کュゅ...م

ヱ شتریب ヱت ヱدشヱس یخヱب ヱشゅلب ヱ ュند کردヤب ヱف رفت براش.سرشバض ュیمن حل کرد.دلュد بقدヱنب ュヰن  دارن هی.مヱمゅنگ
 .ششュی.تゅ بヰش بヰヘمヱنュ که پュیببヱسمش تゅ ارュヱ ش خヱاستュیکه من م نبヱدیشده.اان مュヰ ا ی.مュヰ نبヱد چکننیم

♧♧♧♧♧♧ 

 )زمゅن حゅل(

 (نی)مゅه

 

ゅیسیخ ب ヱヤヰپ.ュمدヱا ュدヱبه خ ュم یدستゅد.سر نیکヱرده بヱخ ヱقゅد عیچ ゅکرد.ب ュゅنگ ゆجバکه مت ュه گرفتヤصゅبچه  دنیازش ف
 گヘتュ: نゅیゅریبه سゅم یヱاجゆ تر بヱد.زヱد نیヱضع کゅم ی.ヱلدیحرف تヱ دهنュ مゅس کردنیکه داشتن نگゅمヱن م

 یبヰدار مشیببر نیشده تヱرヱخدا کمک کن یزخم نی+بچه هゅ کゅم

اュ اヱمد مغنバمヱ داد دستمヱ کمکュ کرد  ییردن ヱ بゅهュ حرکت کردن.داヱ بヤند ک نیبه خヱدشヱن اヱمدن ヱ کゅم عیهゅ سر بچه
 ュیحرکت کرد ییبゅ دا کردュیبヤند شュ.همヱنجヱر که مغنバمヱ درست م

 رヱنیکه ب ュیبه اヱن پرستゅره که مخمヱنヱ خヱرده بヱد گヘت حュیتゅ پゅنسمゅنش کنن ヱ ヱاسه تヱض یبヰدار ュیヱ برد نیکゅم
 ヱ گヘتヱゅ :ュردュی.منュ اخر طゅقت نکردیچپ چپ نگゅم یدانشگゅه دعヱاش شده.اヱن خゅنヱمه اュ ه

.دختره بゅ چشュ غره کゅرشヱ تمュヱ کرد ヱ یکنیقچ م یفکر چشمゅت بゅش که ه گذرعیم ی+خゅنュヱ به درک که تヱ مخت چ
 بゅ تバجゆ نگゅش کردュ که گヘت: دیمنヱ کش ییکه دا رヱنیب ュیヱمدیم ュینبヱد.داشت قیعم ゅدیرفت.خدارヱشکر زخمش ز

 بゅا ゅدی_تخ کن ب

ゅه+ 

 بゅا ゅدیتخ کن ب گュی_م

 تخ کنヱ ュیدرد...خر خدا خヱچ ی+ا

 ؟یرفت ヱヰی.چرا کردیداشت م کゅری.ارمゅن چنی.اヱنجゅ چه خبر بヱد مゅهیبد دیکه بゅ یحیتヱض-

 دادن نداشتュ. حیتヱض ی هیヱ رヱح طیممکن بヱد.ヱاقゅバ شرا یاتゅヘ نیراجبش حرف بزنュ.بدتر خヱاستュینم

 ن؟یاヱمد یچجヱر ヱヰیشمゅ هゅ  یبヰت.ヱل گュیخヱنه حتمゅ م ュی.بزارفتزュیعز ستین طشیヱاقゅバ اان شرا ゅنゅی+دا



ヱن تゅ .رفتュ سمتشدュید نゅرュیا یلحظه افتゅد.سゅ م هیکه  دヱعهیپشتت م نュیکゅم دュیمن اヱمدュ دنبゅلت اヱنجゅ د ی_تヱ که رفت
 یخبر رفت ヱ نیکه کゅم صهینداشتن.چند دق یهュゅ خبر چゅرهی.اヱنجゅ اヱن بنیبゅهュ رفت نیکه تヱ ヱ کゅم هیچ هیقض نュیبب

 مپسراینکرد ヱنداتیپ ュیاヱمد یکرده بヱدヱ.ュقت دایپ یبیعج ی.دلشヱره هشد یچ ュینیبب ュیゅیمュゅ ب ュیگرفت ュیازتヱن نشد،تصم
ヱن که پ دنییدヱپشتش ュمن ヱ ゅچه هヱک ヱنیتヱبق دات.ュیکردسュدت م شヱنیخヱید. 

 هی.نゅیسمت مゅش ュیدیرس گهید مヱیتکヱن داد ی.سردنیسゅئینگرانュ شده بヱد.قند بヱد که تヱ دلュ م نین،کゅمیکゅم ゅیخدا یヱا
 نییلجヱج خヱدشヱ پゅ یقطره  هیヱ زخمش بغضュ گرفت ヱ  تیحمゅ یار ゅدی  دنشیانداختュ که بゅ د نینگゅه به کゅم

 ヱمヱر ヱヤند جヱرس ヱدشヱند که خヱر نمヱر از چشمش دゅرانداخت.انگヱنطヱم هم ュゅت: کردیکه نگヘگ 

 شهیدارュ که اگه امرヱز انجゅمش ندュ نم یکゅر هی نیمن بゅ مゅه نی_بچه هゅ شمゅ بر

ゅکه  ب ュش کردゅنگ ゆجバزد. یلبخند هیت 

 

 گヘت: یاز اヱن پشت بゅ لヱدگ ゅریسゅم

اان من  یبゅهゅش کゅر دار یگی.اانュ مشیبヱسیمゅ م یجヱヤ ییゅیح ی_لバنت به ذهن منحرف.اخه برادر من اヱل که بゅ ب
 کنュ پس. یفکرヱ نکنュ چه فکر نیا

 تیバکه قヰقヰش هヱا رفت.به تب نیبغل کゅم یتヱ دュیپر匣یاتゅヘق یヤیاز خجゅلت که خ مردュی.داشتュ مقهیヱحچقد  نیخدا ا یヱا
 اュ خندشヱن گرفته بヱد. هیاヱن بق

 .گهید ュیری.مゅ مゅدیبゅ شمゅ م ゅنュゅینکن تヱ کゅر بزرگترا.دا یخヘه بچه.فضヱل ゅری_عه سゅم

ゅکه  نیا ب ュندکردヤب ヱدر ج هیحرفش سرم ヱ یچشمک زدヱاکرد. گرヱنیバریچ یゅمد  کヱا ヱ بست ヱکه در ュداشت.نشست
 یداشت رانندگ نجヱرینشست ヱ حرکت کرد.هم نیمゅش یحرف تヱ یشدن ヱ رفتن.ب نینشست.بچه هュゅ سヱار مゅش

 چه بگュ. دヱنستュینم نیヱاسه هم ヘتهیب یقراره چه اتゅヘق دヱنستュی.نمکردیم

 دヱنی.ヱ درヱاقع خヱدمヱ مشتریاز جヱنمュ ب یداشتュ.حت.خゆヱ مسヤمゅ بヰش اعتمゅد یفرع یتヱ دهیچیپ دュیکه گذشت د کュی
فکر کنュ که دヱستュ داره نه  تヱنستュیکرد؟نه م نیاز رفتゅر کゅم شهیم یخゆ چه برداشت یبヱدヱ.ュل نیکゅر امرヱز کゅم

اه ر ی.اصا متヱجه سゅدیヱا نیکه مゅش رفتュیم رعکس بشュ.داشتュ بゅ خヱدュ کヤنجゅ یاヱن دختر تゅ ヱلیخیب تヱنستュیم
ヱ  نیشد ヱ اヱمد در مゅش ゅدهیپ نیداد.کゅم صیتشخ شدیم نیمゅش رヱنیب バتیاز طب نヱی.اュینشدュ...خゅرج از شヰر بヱد

 شدュ.نگュゅ که به زخمش افتゅد بゅ اخュ گヘتゅ :ュدهیヱاکرد.پ

 .یکردیخヱنه تゅ استراحت م ュیرفتیم دیبュ ゅ؟اانیینجゅیچرا ا ュ؟اصاییکجゅ نی+کゅم

ュゅانگشت نگ..ュکت شدゅکرد که سヱر ヱش یشヱمゅر خヰم ヱ گذاشت ュゅت: یلبヘگ ヱ زد 

 پس  ゅیرヱخヱدュ ببرュ خヱدت ب ریヱ کل مس رュیحゅلュ دヱشت بگ نیبゅ ا یخヱای_اگه نم

 اخه مردمن!!!!! یاز خヱاهش دستヱرانش زدヱ ュ پشتش راه افتゅدュ..چقد تヱ مヰربヱن یلبخند

 بゅشه؟ ینطヱریا دیکه نبゅ یدرصヱرت یدヱنیخヱدت م یاヱنヱ برا یمردتヱ؟حヱاست هست دار نیمゅه

ヱز داشت سرمヱف هنヱه ュر بزنゅکن ヱ ュر مزاحمゅکه افک ュن دادヱیتکュ یرفتیم،ュ هی هیشب ヤرک جنگゅفق یپヱ د فقطヱط ب
خدا  یاヱسゅدュیبヱد سر پل ヱا کیکヱچ یپل چヱب هیکه سرش  ュیدیرヱد رس هیاخرش به  شدیتمュヱ نم ュیرفتیم ュیهرچدرخت

 :نیزم دュیخسته شدヱ >_< ュ پゅمヱ کヱب

 ..من خسته شــ...ュیچرا اヱمد نجゅیبゅبゅ ا نی+کـــゅم

ュم حرفゅد که کヱنشده ب ュヱبه نرده  نیتم ヱیمن ヤا یپヱ شヱدهیکه رゅد سヱیبュ  ヱ ندヱن پل تک هیچسبヱبه ست ヱداد هیدستش 

 نگゅش کردュ که گヘت: مبヱヰت

 بヰت حرفヱゅمヱ بزنュ نجゅیا ュゅ ヱیمجبヱر شدュ تゅ اان ب یحرفゅرヱ بヰت بزنヱ ュل نیامرヱز ا خヱاستュیمن نم نیبب نی_مゅه



ゅهر ب ュختیر یمکثش دل ゅنی..نییپバاستیم یヱ؟  خュاسش دردسر درست نکنヱ ازیاان بگهゅ ...زند 

 نداد ヱ ادامه داد: شتریتヘکر ب ی اجゅزه

 ییدرسته بゅهゅتヱن اشنゅ نیلヱس ヱ نヱنヱر بヱد گهید یبراュ مثل دخترا ュیشمゅ اشنゅ شد پیکه بゅ اک یاز رヱز اヱل نی_بب
ゅ شمゅ کュ کュ ب ュیبگذراز خゅنヱادュ ریヱمدغیاخه راستش من ヱاقゅバ از زنゅ بدュ م نیخゆ بب کردュیفکر م نطヱریا ینداشتヱ ュل
ر س یخヱاستیانگゅر، انگゅر م یبヱد یجヱر هیبゅ مردا  ヱمداخهیخヱشュ نم پیاヱن اک یچرا ازت تヱ دヱنュینم یヱلュیجヱر شد

 نیمشکヤت بゅ پدرت بゅا اヱمد مゅه ی هیهمه گذشتن تゅ  قض ゅヰیابه تنشヱن نبゅشه

 تヱ چشمュゅ شهیم رهیخ

 یヤیبゅا تゅ بزنتت.اヱن رヱز بゅ پدرت دعヱا کردュ.خ ゅدیاگه پدرتュ بヱد دستش ب یحت دادیاجゅزه نم رتュی_تحمل نداشتュ،غ
ヱدュ که دنبゅل بヱヰنه ب یتヱ اشنゅ شدュ.جヱر طヱنیش یکヱچヱلヱ یبゅ اヱن مゅه شتریشد ヱ من ب شتریبد.از اヱن رヱز ارتبゅطمヱب

 .کنهیمنヱ دヱبゅره متヱلد م طنتゅتیندازه،شیقヤبمヱ به تپش م کنن،صداتیم ヱヱنュیچشمゅت د نュیبゅهゅت بゅشュ.مゅه شتریتゅ ب

من  یバنی.کردュیヱ م نュیته مゅه تیمゅلک ュیاヱن م یسゅکت شد ヱ من فقط ذヱل زده بヱدュ تヱ چشمゅش ヱ داشتュ هاج دヱبゅره
 دヱبゅره ادامه داد: نیبヱدュ؟کゅم نشیمゅه

 یگشتیم دنبゅل کゅر یヱقت نیهم ی.ヱاسه یヱ حس کن ییتنゅヰ خヱاستュیپشتت بゅشュ.نم خヱاستュیم شهیهم یچمه.ヱل دュیヰヘمی_نم
.غヤط بردュیヱ بヰت دادュ.از کل کل بゅهゅت لذت م شنゅヰدیخヱدュ نگヰدارュ پس اヱنـپ کیبヱヰنه بヱد تゅ تヱرヱ نزد نیبヰتر
 نیختュ شد خヱدمヱ هزار بゅر لバنت کردュ.مゅه مゅرستゅنیبه ب یヱقت یلج کنュ بゅهゅت.ヱل خヱاستュیهمヱن بヱد.م یبرا رヱزمュید
 تヱنュیاュ نم هیثゅن هی یبکشュ.حت تヱنュینヘسュ نم هی یبدヱن تヱ حت دュید ュゅیبه خヱدュ ب ュゅیتゅب یکجヱ ゅل قゅیヱ دق یاز ک دヱنュینم

رفتゅرت بヱدヱ ュ ازت غゅفل  ری.از صبح همش درگدمتیاヱن صحنه د یتヱ یヱقت دادュی.امرヱز داشتュ جヱن مゅرュیددュヱ ب
 .ببخش منュ.ヱیشدュ.منヱ ببخش زندگ

ゅپ ختنیریکه م ییاشک ヱنヱن راهشヱشヱدن.خヱنب ュدヱمکردنیم دایدست خゅک کرد: نی.کゅپ ヱمゅاشک ヱ  ヱヤرد جヱا ヱدستش 

ヱن تヱرゅم ی_ب ュک ュت از عمرゅیا زینر کنهیچشمヱرゅنر ن.ュم زیعشقゅد نیکه ک ゅیا دنیبゅرهیمیم ن... 

د از خدا خヱاسته منヱ به خヱدش فشر نュیبغヤش ヱ هق هقュ بヤند شد.کゅم یヱ خヱدمヱ پرت کردュ تゅ ヱرュینتヱنستュ طゅقت ب گهید
 یشュ.امゅ هرچ یخゅل خヱاستیرヱز عمرュ بヱد.دلュ م نیپرتنش تر ヱمدراستشیبند نم ュی.گرکゅشتیسرュ بヱسه م یرヱ یヱ ه
 جدا کرد : ヱدشکافه منヱ از خ نینداشت.اخر سرュ کゅم یتمヱم کردュیم هیگر

 امصゆ گهینکن د هیگر دینکن.غヤط کردュ اصا.ببخش هیتヱرヱخدا گر نی_مゅه

ヱدمヱشتریب خ :ュتヘگ ヱ ュر دادゅش فشヰب 

 

 مردمممュی.منیکゅم مردュیم ヘتゅدیبرات م یاتゅヘق هی+اگه امرヱز 

 

 منヱ جدا کرد ヱ بゅ ذベヱ گヘت: یدفバه ا هی

 ؟یاره همه ک∠س∠ュ بヱゅرکنュ که تヱاュ منヱ دヱستدار نیکنュ مゅه ؟بヱゅریچ یバنی...یکه گヘت نی...ای_ا

 تکヱن دادュ که شل ヱ ヱارفته ازュ فゅصヤه گرفت: یمنヘ یبه نشヱنه  یسر

 نیمゅه یگیم ی.پس چیچ یバنی_

 بゅ پゅش شヱت کرد ヱ گヘت: کヱیسنگ کヱچ هی.نیینگヘتヱ ュ فقط نگゅهش کردュ که سرشヱ انداخت پゅ یزیچ

 .سゅدュیرن جヱヤتر حرکت که من همヱنجヱ ゅابچه هゅ منتظ ュی.من..من...بヰتره بردی_ببخش

 نی+کゅم



 امゅ برنگشت سゅدیヱا

ュشقتゅمن ع...ュستت ندارヱمن د+ 

♧♧♧♧♧♧ 

 (نی)کゅم

رヱ برヱ شدュ.اヱن لحظه ヱ حس ヱ حゅل  طヱنشیش یگヘت؟برگشتュ سمتش که بゅ چشمゅ یچ نیگヱشュゅ اعتمゅد نداشتュ.مゅه به
که  رمشیتゅ دنبゅلش بدヱ ュ بگ دュییخヱدュ حل کنمش.پس دヱ یتヱ رمヱیبگ نヱیتゅ مゅه خヱاستی.فقط دلュ مسیقゅبل ヱصف ن

ヱد ュنヱخت که اخ هی.دییاヱس ュه زخمバا یدفヱ ヱتمヘیگュدゅهسゅی.م ヱچヱکヱیل  ヱ فرصت ュکه من ュمد سمتヱن اヱمن هراس
جヘت چشュ نگران ヱ متバجヱ  ゆ  هیدرد ヱ سヱزشمュ فرامヱش کرده بヱدュ.فقط  گهیسمت خヱدュ.د دمشیدヱنستمヱ کش متیغن

 .دュیدیجヱヤ رュヱ م

 ヱ عゅشقت نشد؟ دیتヱرヱ د یکゅرا شهی_مگه م

ط خヱر.دمش فق ینه م دمشیبヱ.س یلبゅشヱ قヘل کردュ.نه م دمشヱیبه سمت خヱدュ کش نヱیدستمヱ گذاشتュ پشت سر مゅه هی
 نید اهゅش بゅ من بヱ نیغرベ لذت شدュ که تمュゅ اヱل نشینゅش دنیشد از بヱس شقدュیبゅر خヱدش پ نیاヱل یبرا نینگヰداشتュ مゅه

 بヱد.. یمن،نゆゅ بヱد،زندگ یدختر بکر بヱد برا

 (ゅنゅی)دا 

 بゅ خنده گヘت ゅری...سゅتュیヱ به سمت آسゅنسヱر رفت ュیشد ゅدهیپ نیبه خヱنه ...از مゅش دنیاز رس بバد

 کردュ... شیخゅل یکرده بヱد حسゅب ریزヱر تヱ بゅزュヱ گ نیا-

 گヘتュ یانداختヱ ュ بゅ مسخرگ شیبه صヱرت زخم ینگゅه

 ...یآره...کゅما هュ سゅلم-

 به خヱدش نگゅه کرد ヱ گヘت نهیآ یتヱ از

-ゅرت مرد بヱص...ヱゅبه بヱریا دیخヱشه... ینطゅب 

ヱمゅهヱابر ...ュهش کردゅنگ ヱ ュا انداختゅب 

 به سمت من برگشت ヱ گヘت ゅری...سゅمゅریاز رفتن سゅت بバد

 چشヱن بヱد؟... نゅیا-

ゅطنتیش ب ュتヘگ 

- ュس هیفکر کنヱد گهید یعرゅیافتュ... 

 ヱ گヘت دیخند

 ...دヱارュیام-

 ...ュیخヱدمヱن رفت یهر کدュヱ به سمت خヱنه هゅ یاز خدافظ بバد

ゅت ヱس ュز کردゅب ヱت دیپر نیدرヘگ ヱمヱヤج 

 ...یدا یدا یدا یدا-

 چپ نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ چپ

 ...یدا صداュ کن گهیکه د یاز رヱز ترسュیم-



ゅت بヘگ ヱ ندヱرゅخ ヱنه شヱکر چヘت 

 کヱ؟ نیمゅه یهュヱヱヱ...دا هュ قشنگه...راست-

ゅلت ش بゅنیحゅیط ュتヘگ 

 کنممュ... فیتバر ییزااایچ هیヱاست  خヱاュیخヱاهر م نیبش ゅیب-

**** 

 :匣 فردا
 سمت دانشگゅه... ュیخヘنゅ هر هヘتゅمヱن حمヤه کرد پیاک نیا هیشب

 ...ュیاطاعتヱن امرヱز دヱشنبه بヱد ヱ مゅهゅ بゅ هュ کاس داشت محض

 ュ 匆یداشت یا گهیقبل کاس مゅهゅ کゅر د یヱل
ヱم دゅشبخت که سヱج خヱم نیزゅس(ریゅ ヱس ヱدلنی ヱ )ریゅدل(ت یゅس ヱن  یヱراشゅرفتن به ک ヱ جدا شدن ゅدن از مヱب )

 برسن...

ュشهیکه هم من ゅه ی هیپゅل مゅدنب ュدヱا بヱم نیدعゅک ヱسیبه سمت دفتر رئ نی ...ュه کردヤه حمゅدانشگ 

 تュ ...ヱیاجゅزه صゅدر شد ヱ رفت یمバطヤ یاز کヤ بバد

 پسره جヘヤه عنتر زヱدتر از مゅ اヱن تヱ بヱد... عバババع

ュب یغره  چشゅه یحسゅر مゅکن ヱ ュاسش رفتヱنی ...ュنشست 

 جゅن شرヱع کرد سیرئ

 افتゅد؟ یخゆ...چه اتゅヘق-

 بゅ پヱزخند گヘت نیکゅم

 ...نیپر نشده بゅش شヱنیتゅ قبل از اヱمدن مゅ تヱسط ا دヱارュیام-

 نگヘت... یزیزد ヱ چ یپヱزخند متقゅبヤ آرمゅن

قヘل شده  نیهمچ نیداد که دست کゅم حیتヱض ゅیرヱ بゅ حجヱ ゆ ح ییکرد ヱ قسمت هゅ فیمゅجرا رヱ بゅ حرص تバر نیمゅه
 ...دュیبヱد که بره بخヱره تヱ دهن آرمゅن که من خヱدュ ر

ゅه یحرفゅد نیم ヱ شد در زده شد ュヱیکه تمヱکゅ ختیر ...ヱت 

جゆ به مゅهゅ نگゅه کرد...مゅهュ متقゅبل بヰش نگゅه دستش بヱد...بバد که سرشヱ اヱرد بゅا بゅ تバ یتヱ یبرگه هゅ یسرش تヱ اヱل
 ...ュیکرد

ゅریبس یادب بゅ تヘگ 

 مزاحュ شدュ؟... دیببخش-

 گヘت عیبゅبゅ سر سیرئ

 ...دیی...بヘرمゅریخ-

 مゅجرا شد... یهュ قゅط ゅکヱید

 گヘتュ تیمゅهゅ داد که من بゅ عصبゅن ヱلیヱ تح چヱندیبه حرف اヱمد ヱ کا مヱضヱع رヱ پ آرمゅن



که  دیراحت فヰم یヤیخ شهمی( 飭)ژヱヱن یسヤطゅن یآقゅ یپヱヤヰ ی...از زخمゅ؟یانヘدر راحت درパヱ بگ یتヱنیچطヱر م-
ゅرده...جヱخ ヱقゅیچ ゅیمشت ه ヱکه راحت م یر ュرتشヱنهیصヱض تヱت ヱجرا رゅبده... حیم 

 گヘت آرمゅن

 دعヱاش شده؟... گهید یکیبゅ  دیکゅر من بゅشه؟...شゅ نゅیاز کجゅ مュヱヤバ ا-

ヱمゅن دستゅعصب ゅب ヱ ュبل کنترل ریغ تیمشت کردゅیق ュتヘگ 

..نه یقゅض ینشه...آقゅ جゅدیصヱرتت ا یتヱ یرییتغ چیヱ ه یهمه درパヱ بگ یجヱヤ یتヱنیکه راحت م یحیچقدر ヱق-
...از بچه دیصヱرتشヱن د یرヱ شهیمن چند تゅ شゅهد دارュ که خヱدشヱنュ جراحت دارن ヱ راحت م سی...جنゆゅ رئدیببخش
ゅییه ヱ رヱن دヱکه ا ュم ه ュدن هヱنیاطراف بヱنیبپرس نیت ヱچ یاز تヱن کヱمد ب یک هاヱل اヱنیاヱر ... 

د که چن یدヱبゅره اヱت سردرد ヱ سر شدن دست تュیヱسط...به خゅطر عصبゅن نیبヱد ا یچ یقゅض ی...آقゅゅیبر سرت دا خゅک
 بヱد سراغュ اヱمده بヱد دヱبゅره عヱد کرد... یرヱز

ヱتک دستم ュبشه... هیبه سر ュヱآر ゅت ュرش دادゅفش ュヱآر ヱ ュداد 

 به مゅ انداخت ヱ گヘت ینگゅه سیرئ

 شنゅسュیآقゅ رヱ م نیشده...منュ ا یکرد خヱدش گヘت که چ نتヱنیمゅバ رヱزیکه د ی...پرستゅرستین یا گهیبه شゅهد د یゅزین-
 ...کنュیم یدگی...خヱدュ رسنیبر نیتヱنیهست...م یچه آدم دヱنュیヱ م

 ...رヱنیاز در زد ب عیبゅ حرص بヤند شد ヱ سر آرمゅن

ュاستヱتک خ ゅی هیب ヱر ヱ شل شد ュゅکه دست ュند شヤب ュゅیصندل یدست ...ュدゅافت 

 شヱنه اュ نشست... یرヱ یتヱヤ خヱردュ که دست کس یزدヱ ュ بゅاخره بヤند شدヱ ュ کم یشتریبゅر زヱر ب نیا

 ...ゅکヱئهید دュیفヰم

ュヱآر ヱاز ر ヱمشک یدستش ゅت ュانداخت ュنه اヱشヤی ヱヤدیا سیرئ یجゅنشه... ج 

 ...ゅرュیب رヱنیتヱنستュ خヱدمヱ ب ヱاریヱ بゅ کمک د ュیاヱمد رヱنیاتベゅ ب از

 ...رفتنیヱ خヱشحゅل جュヱヤ راه م ゅلیخیب نیヱ کゅم نیمゅه

ュゅا یکم چشمヱ ュゅزد که سر ج ヱد ヱیدュدゅتر بشه... سヰب ュلゅح ゅت 

 گذشت که حゅلュ بヰتر شد ヱ تヱنستュ راه برュ... یکم

 ...ヱفتュیヱ مراقゆ بヱد ن ヱمدیتمュゅ مدت پشت سرュ راه م ゅکヱید نکهیخبر از ا یب

** 

جヱاゆ  نュیابراز عاقه کرده ヱ مゅه نیبه مゅه نیکゅم ュیدیヱ فヰم گذشتیدヱتゅ کヘتر عゅشق م نیا یاز مゅجرا یرヱز چند
 شده بヱدュ.. رشیبヱد که من درگ یزیاز همه بدتر چ یبヱدن...ヱل شヱنیعشق ヱ عゅشق ریمثبت داده...حゅا هュ درگ

ヱد ゅسردرد ه ヱ ュゅسر شدن دست...ュゅزدن چشم ヱیعج یدュب... 

ュه کس کヤصヱح ヱ لゅح ヱ ュدヱز یحرف شده ب ュنداشت ヱدیرゅ... 

خヱدش  یکمヱن نیرنگ یゅیدن یکه کا تヱ نیبュヰ دقت کنن...مゅه تヱنستنینم ゅدیز یバنیبه کゅرュ نداشتن... یهゅ هュ کゅر بچه
ヱد...سヱیبュمرضش یه دایکه جد ن ヱ دヱب ベفکر غر ヱنمت ヱیュنستヱهیچ دゅض ュیعمل نم عی...منュکرد ヱヤج ヱع ی ゅدبچه هゅی 
 ازشヱن پنヱヰن کنュ... شهیهم تヱنستュینم یبヱدヱ ュل

 بヤندش کنュ... تヱنستュیمشکل داشتヱ ュ بバد از دヱ بゅر م ヱنュیاヱقゅت ヱاسه بヤند کردن کنترل تヱヤز یبバض یحت



که  یزیچ دنیچュ شده که بゅ د نュیکه داشتمヱ گヘتヱ ュ منتظر بヱدュ بب یهヘته بバد سراパ لپ تゅبュ رفتヱ ュ عائم هی بゅاخره
...ュد منجمد شدヱشته بヱن 

 *اュ اس*

ュد دهن ュゅد...دستヱر نم گهیخشک شده بゅل کردیکا کヱن ب یヱسرعتش ュゅداشت م شتریچشم ヱمتن ュゅتم ヱ دヱندیشده بヱخ... 

ヱد ...ゅزدن چشم ヱد 

 ...سردرد

 شدن دست ヱ پゅ...  سر

 گرمゅ... احسゅس

ゅزا بヱر ュゅرد آخر تمヱندن مヱیپ یخヱشم ...ュر کردヱمر 

ュهاک م داشت ゅیاز گرمュبق شد ヱتنیم هیヘبه چرا ا گヱا خヱریهヱیهست ینط... 

ュゅکش دست ュرتヱیبه صュد ...ュند شدヤب ュゅر از جヱبه ز ヱ 

ヱヤا نهیآ یجヱیュدゅس ュدヱخ ゅحرف زدن ب ュع کردヱشر ヱ 

اصن به هュ ربط  نゅیبゅبゅ...ا یشیدنبゅلش نگرد...خゆヱ م گهی...اصن دیستی...هنヱر مطمئن نゅیمنヱ نگゅه کن دا-
 ..نینداره...پゅشヱ درستヱ بخヱن...آفر

 بヤند شد... نیヱ داد سヱ غیج یدادュ به خヱدヱ ュ خヱاستュ سراパ درسュゅ برュ که صدا دیام

 ...زدیم غیヱ ج خヱندیبヤند آهنگ م یزده بヱد بゅا ヱ داشت بゅ صدا ゅشیرگ اسکヱل بゅز دヱبゅره

ュنیب رفتヱن رゅعصب ゅب ヱتی ュتヘگ 

-ヱن دار نیسゅفردا امتح ヱه شヘیخュ بش ヱن... نیبرヱبخ 

 سمتヱ ュ بゅ داد گヘت دیپر

 ヱررمممュ...اکسヱ رヱ بگヱヱヱ برنده شدن هヱهヱヱヱヱ... هیدرس خヱندن به -

 در اヱردن... یجヤف بゅز هیاヱل یشرヱع کرد مثه انسゅنゅ دヱبゅره

ヱسمヘنیب نヱر ヱت ュرفت ヱ ュنم یداد...ベゅیا شدیاتゅنددر نجヱس خ 

ヱمゅسゅلب ...ュخبر مرگ ュنヱدرس بخ ゅنجヱا ゅنه تヱبخゅکت ュرفت ヱ ュض کردヱع 

 اヱنجゅ رفتヱ ュ نشستュ... یزایاز م یکیآرュヱ به سمت  یヤیخ دュیرس یヱقت

ュنستヱنت ...ュفکر نکن 

 ...یヱاقゅバ اュ اس داشته بゅشュ چ اگه

 ...خヱادیم ی...هنヱز جヱヱن بヱدュ...دلュ زندگشهیتヰش به مرگ ختュ م دヱنستュیم

ヱسمヘنیب قیعم نヱب ر ヱندヱدرس خ ヱ ュلیخیدادゅ ...ュشد 

ュرفت  ヱ ゅبゅکت パیکیسرا ...ュبرداشت ヱن رヱش 

ュاستヱسمت م خ ュدرد بد زیبر ュゅل بشه... یکه چشمヱ ュاز دست ゅبゅعث شد کتゅب ヱ گرفت 

 داد که همه برگشتن سمتュ... یبد یصدا



 کردヱ ュ دヱا شدュ تゅ برشヱن دارュ... یمバذرت خヱاه رلゆیز

ュゅن ت چشمゅدیکشیم ریهمچن... 

 نتヱنستュ... یلرزヱنュ به سمت کتゆゅ بردュ تゅ بヤندش کنヱ ュل دست

 ذره تヱنستュ بヤندش کنュ... هیکردヱ ュ فقط  یسバ دヱبゅره

ュゅتم ヱر ュداشت ヱرمヱند کردن  یزヤر م هیبゅبه ک ゆゅیکتュنم برد ゅیامュنستヱت... 

 افتゅده بヱدュ... هیگر به

 تゆゅ افتゅد...سュヱ تاش کردヱ ュ بゅزュ نتヱنستヱ ュ ک بゅر

ュاستヱنه ا خヱکه دست مرد ュره بردارゅبヱید ヱکرد... یر ュندヤب ヱ نشست ュدست 

ゅب ヱ ュمゅهゅپ ュゅند شدن از جヤر یا برهیبヱمجب ヱ ュشل شد ヱ تک یرفت ヱدمヱبه دست هیخ ュیداد ...ュدتヱکه گرفته ب 

ヱرت د سرمヱص ゅب ヱ ュردヱا اゅیبヱکゅ ...ュردヱبرخ 

ゅب ヤغ ュم یظیاخ ュゅکردینگ... 

ヱسرم ゅنییپ バس ュゅمشت کردن دست ゅب ヱ ュیدر نگه داشتن لرزش م یانداختュکرد... 

 گذاشت... زیم یکتゅبゅ رヱ جمع کرد ヱ رヱ عیدヱا شد ヱ سر ゅکヱید

ヱج دیکش دستمヱبه طرف در خر ヱی ...ュنگه داشت ヱدمヱنه برد که خヱبخゅکت 

ュنヱا اヱدیゅس ...ュبرگشت سمت ヱ 

ュلゅس حヱمحسゅلرزش ن ュゅدست ヱ دヱشده ب ゆヱدداشت یخ ヱ دن... گهینヱسر نب 

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ ュاخ 

 درس بخヱنュ... خヱاュی...میریکجゅ م-

 قدュ فゅصヤه رヱ پر کرد ヱ به سمتュ اヱمد ヱ گヘت چند

 ...ゅنゅ؟یچت شده دا-

 جゅ خヱردュ... شییヱヰیسヱال  از

 بヰヘمه... یزیچ یکس خヱاستュینم

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 نشده... یزیچ-

ュاستヱخ ヱヤج ヱشゅکه از پشت دست ュرش رد بشゅت یاز کنヘگ ヱ برد ュدهن ヱヤدستش ج ヱ داشت ュヰنگ ヱ گرفت ュبدن 

 شده یبگヱ چ یヱ داد غیج چیبدヱن ه-

ヱرشヰیدینم چュا د ヱیعصب نیュ رکردیمゅک ゅヰا ی...تن ュبکن ュنستヱل کن نیکه تヱ ヱدستت ュلت بگゅن حヱهم ゅد که بヱب 

حرکت برگشتュ سمتش ヱ خヱاستュ مشتمヱ بخヱابヱنュ تヱ دهنش که دهنشヱ بゅز کرد داد  یدستشヱ ヱل کرد تヱ  نکهیاز ا بバد
 سمتش ヱ دستمヱ گذاشتュ جヱヤ دهنش ヱ گヘتュ دュیپر عیبزنه که سر

 شششی+ه



 نیسرュ فشゅر دادヱ ュ داشتュ پخش زم یدヱستゅ دستゅمヱ رヱ یعゅد ریکشسد ヱ غ ریبگه که سرュ به شدت ت یزیچ خヱاست
 بردتュ نشیگرفتヱ ュ به سمت مゅش ゅکヱیکه د شدュیم

 ...کردیداشت نگゅهュ م یخヱدش نشست جュヱヤ...بゅ نگران نヱیمنヱ گذاشت تヱ مゅش 

 برد گヘت یمヱضヱع پ نیاز ا ゅکヱیکュ که سرュ آرュヱ شد ヱ د هی

 شده... یکه چ یاان بگ نیبヰتره هم ゅنゅیدا-

 کردヱ ュ بゅ بغض گヘتュ رヱنیبه ب یمشتشヱن کردヱ ュ نگゅه کردュیدستゅمヱ حس م لرزش

ه شدن ک شتریعائュ ب نیامرヱز ا نن؛یبیلرزن، چشمゅمュ تゅر م یヱ م شنیحس م یهست که دستュゅ ب یهヘته ا کی+حدヱد 
 نヱشته... دュیرفتュ تヱ گヱگل سرچ کردュ که د گهید

ュگر دیترک بغض ゅب ヱهی ュتヘگ 

 ِ  MS یمゅری+عائュ ب

 بغヤش... یتヱ دیاز جゅش بヤند شد ヱ منヱ کش ヱヰیکه  زدュیهق م هق

ヱسرش ュتヘزد که گ ュبه سر 

 ...دヱنهیکس نم چی+ه

ヱم سرش ュسر ヱار رヱ ازشヱت دیکشینヘگ ュヱآر ヱ 

 ..یدیم شیآزمュ ゅیریم-

 بヰت بヱد... یحゅلت صداش مュヱヤバ بヱد تヱ از

ュاستヱکه پ خ ュت کنヘلゅت یدست شیمخヘگ ヱ کرد 

 ...یگینم یزیشمュゅ چ ュیریم-

 نشست ヱ حرکت کرد نیヱ پشت مゅش دیکردヱ ュ سرمヱ تکヱن دادュ...آرュヱ خヱدشヱ عقゆ کش سکヱت

ヱدستم ヱگذاشت ر ヱ ت یگرفتヘگ ヱ دنده 

 که شد بュヰ بگヱ... یپشتتュ تゅ آخرش.. هرچ-

 شدュ رهیخ رヱنیزدヱ ュ سرمヱ تکヱن دادヱ ュ به ب یتヤخ لبخند

  کردیبゅهゅش زمزمه م ゅکヱیپخش شد ヱ د یآهنگ

 لحظه از دست دادュ...* هیدلمヱ تヱ  دمتヱی*د

ゅر هی یهر کس بヱل یجヱی ...ュدゅس ヱفゅص ヱت ゅب 

 که من آمゅده اュ.. یدヱنیم یخヱایم یکه چ یبگ کゅش

 ...*شهیبヰتر م یヤیبゅ تヱ خ ュیزندگ دヱنستュی*م

 نゅمحدヱد( )عمゅد طゅلゆ زاده،

ゅسطヱد یヱیراه بュ یکه دュید دヱکゅ شه خヱنیگヱبゅ اヱدیゅس... 

ュال برگشتヱس ヱ ت یسمتشヘکه گ ュش کردゅنگ 

 ...ュیبخヱر یزیچ هیاヱل  ュیبر-



ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

-ゅاسه آزمヱشی ゅ؟... دینبュشゅب ゅشتゅن 

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 بخヱر... یزیچ هیفバا  ュیبر ゅی...بュیفردا بر دی...پس بゅیتヱ که صبحヱنتヱ خヱرد-

 ...ュیرفت ュیپゅرک کرده بヱد شیکیکه نزد یگヘتヱ ュ بゅ هュ به سمت رستヱران یا بゅشه

ゅバاقヱ ゅد یج ヱ داشت که من ゆجバیتヱکゅ اヱیبخュ شゅب ゆヱخ ュه ゅیانقدر بュ... 

ヱسمヘنیب نヱه رゅنگ ヱ ュیسطح یداد ヱیبه من ヱیت  ヱ ュکرد ュد هیدست...ュرش دادゅヘجه سヱیجヱکゅ  ヱ تヘمثل من گ ュه
 ...ュیمنتظر شد

ヱمゅدست ヱت ヱ ュقه کردヤح ュه ヱیت ...ュفکر رفت 

 بکنュ... دیبゅ کゅریاس داشته بゅشュ چ ヱاقゅバ اュ اگه

 مراکز مربヱط به اュ اس؟... زارنュیم

 اヱمدュ... رヱنیفکر ب یدستュ نشست که از تヱ یرヱ یدست

 شدュ که گヘت ゅکヱید یصヱرت جد ی رهیخ

 احتمゅله... نゅیبヰش فکر نکن..همه ا یالک-

ヱسرم バس ヱ ュن دادヱبه چ یتک ュگهید یزایکرد ...ュفکر کن 

ゅردن کرد بヱع به خヱن شرヱمゅمدن غذاهヱیاュ... 

ゅسطヱد یヱیغذا بュ  یکهヱヰ ...بد شد ュلゅح 

 خヱرده بヱد رفتュ... ییکه رヱشヱن عامت دستشヱ ییشنゅیاز جュゅ بヤند شدヱ ュ به سمت پゅرت عیسر

 .. دュیدر، نگران د یرヱ جゅ ヱヤکヱیاヱمدュ که د رヱنیب ییحゅلュ جゅ اヱمد از دستشヱ نکهیاز ا بバد

ゅید بュنگران دن ゅب ヱ مدヱا ュت یبه سمتヘگ 

 چت شد؟...-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...ュ؟یبر شهی...فکر کنヱ ュاسه استرسمه...مدヱنュینم-

 ...ュیآره آره...بر-

ヱج دستمヱبه سمت خر ヱ یهدا یگرفتュکرد... ت 

ゅバاقヱ خ...ュدヱن بヱیازش ممنヤی ヱیت ...ュدヱر بゅفش 

ヱش یتゅه ا نیمヘت خヱه یسک ヱ دヱنداشت چیب ヱندنشヱقصد شک ュヱیکدュ... 

 ヱ اヱن شゆ گذشت... ヱفتゅدیمن ن یゅیبه جر نگران یاتベゅヘ خゅص مュیدیخヱنه که رس به

*** 

 ...ュیرفت شگゅهیبه سمت آزمゅ ゅکヱیヱ بゅ د چヱندュیヱ بچه هゅ رヱ پ دانشگゅه

ヱت ヱت ヱمゅنヱخゅقط از استرس نヱ م یراه ヱفر ュیدستュکرد... 



 ...ュیاز اتゅقゅ رفت یکیکゅرارヱ کرد ヱ بバد بゅ هュ به سمت  ゅکヱیヱ د ュیرفت رشیبه سمت پذ ュیدیرس یヱقت

 حرف تヱ افق محヱ شدュ... یانداختヱ ュ ب یصندل یحゅل خヱدمヱ رヱ یب

 ...ュیدیاز جゅ پر ゅکヱیخゅنヱنه بゅ ذヱ ベヱارد اتベゅ شد که من ヱ د هیبバد  قهیدق چند

ゅت شین بヘز گゅب 

 !!!نیییمژددده بددد-

ゅهゅه کرد مゅنگ ュیبه هュ برگشت ヱیュ هش کردゅنگ ヱ یسمت دخترهュ... 

 دستشヱ بゅا برد ヱ گヘت ی...برگه دیرヱ که د ゅکヱیبヱدن من ヱ د قヘل

 جヱاゆ مثبتتته...-

ュゅد شد... چشゅنیگشバمثبته... یچ ی 

 گヘت ゅکヱید

 مثبته؟ شیچ-

 مゅ رفت ヱ گヘت ینヰヘم یبرا یچشュ غره ا زنه

 ...گهید یحゅمヤه ا-

ヱمゅدست ヱد یر ゅب ヱ ュگذاشت ュرتヱصュتヘاد گ 

 ؟یچچچچچچ-

 ヱ گヘت دیخند

 ...من رفتュ...گهیمبゅرکتヱن بゅشه د-

ゅنیرفت ب تヱید رヱکゅ تヘگ ヱ ュبرگشت سمت 

 بヱدد؟ تیحゅل بدت ヱاسه حゅمヤگ نیپس تمュゅ ا-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュگره کرد ュه ヱت 

 بدヱن شヱهر بچه دار بشュ... مュینزن من مگه حضرت مر یحرف الک-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 تヱ رستヱران حゅلت به هュ خヱرد... رヱزュید-

ゅب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅترس نگ 

-ゅبゅهیبچه ک یب.. 

ヱشゅت اخمヘگ ヱ کرد ュه ヱت 

 ...یبگ دیتヱ بゅ نヱیا-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ گنگ

 ..ه؟یبچュ چ-

ヱشゅت دستヘگ ヱ ل کردヘق ュبه ه 



 ...؟ینگه دار یخヱایکه بچشヱ م یانقدر اヱنヱ دヱست دار-

ュاخ ュتヘگ ヱ ュکرد 

 پسر... ゅیدختره  گュی...مخヱاュیبゅبゅ...من بچمヱ محرف نزن -

ュنヱت اヘگ ヱ کرد ュاخ 

 نداشته بゅشュ... شیکゅر دュی...قヱل مهیبگヱ بゅبゅش ک ی...ヱلدヱنュیمن نم-

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ...نکنه تヱ خヱاゆ..دヱنュیبه خدا نم-

ヱحرفم ...ュسرخ شد ヱ ュردヱخ 

 گذاشت رفت... زیم یکه دختره رヱ یشینگュゅ کرد ヱ به سمت آزمゅ پヱکر

ゅب ...ュهش کردゅترس نگ 

ヱقهیدق د ゅکر شیبه آزمヱپ ゅد بバب ヱ ه کردゅرررریبس یتینگゅ ヤکرد... ظیغ ュهゅنگ ヱ اゅرد بヱا ヱسرش 

ヱسرم ゅنバت یبه مヘکه گ ュن دادヱچته تک 

 داره؟ ریاسکヱل بヱدت ヱاگ-

ヱسرم ゅنバینم یبه مュنヱد ...ュن دادヱتک 

ヱヤبه پ ج ヱانگشتش ヱ مدヱنیاヱیشュ تヘد گバب ヱ ل دادヱه ゆبه عق ヱ ندヱچسب 

 ...ヱヱنهیدختره د ینداد شیکرده...تヱ که هنヱز آزمゅ تیداره...اسکヱل بヱدن تヱ به منュ سرا-

 رヱ...* شیپ ی*من مゅندヱ ュ افق

ゅراسست م ب...ュهش کردゅت نگヰهیبヰヰمدگヱزه اゅکه ت ゅی...مュ... 

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュش رفتヰب 

 خヱدمュ یداده به مゅ...اصن منヱ چه به مゅمゅن شدن...زندگ ヱیک شیدختره رヱ بگヱ که آزمゅ...اヱن هیییچ یヰヘمیاسترس نم-
ヱاس  یرヱه 

 ...رュیبگ ュیاュ تصم ندهیآخرヱ بゅ بغض گヘتュ..زنده مヱندュ چقدره که بخヱاヱ ュاسه آ کهیت

ュرゅلحن عج کن ゅب ヱ نشست ュه کヤصゅف ゅت یبیبヘگ 

 ...ュیدヱنینم یچیه هュ نزن یبه مゅمゅن شدن...حرف الک یヤیاتゅヘقゅ تヱرヱ خ-

ュل برگشتヱ ュبد ゆاヱد... یسمتش که جヱب ュک ュゅهゅش بヤصゅف 

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 اュ اس دارュ.. دهیتمュゅ عائمュ نشヱن م-

ヱم سرش ュرتヱسش به صヘر که نヱن طヱهم ヱ ردیکج کردヱت خヘگ 

-ヘ؟یکنیفکر م یچرا منゅن دا دی..شゅمゅم..ュヱヱヱشه...هゅیاصن نبゅنゅی...خヤن بچه... یヱل اゅش به حヱشگل..خヱخ ュه 

 نگヘتヱ ュ لرزヱن نگゅهش کردュ.... یزیچ

 ...دیکه بゅ بゅز شدن در عقゆ کش ヱمدیجヱヤتر م داشت



ヱسمヘنیب نヱم ر ュヱنゅبه خ ヱ ュلیدادゅنسゅی ...ュه کردゅارد شد نگヱ که 

 گヘت عیبزنه سر یا هیحرف اヱل نکهیا بدヱن

-ゅرمヘب ゅنیب دییآقヱر... 

 ヱ ترسنゅک بヱدن اヱنجゅ...رفت ヱ من مヱندゅ  ュکヱید

 ...دュیترسیبヱد نم ゅکヱیکه د یتゅ مヱقバ راستش

 ...شهینم دایヱ کنゅرشヱن آرامش دارュ کنゅرュ نبゅشن رگュ پ شنゅسمشヱنیکه م ییکه کسゅ یمヱقバ من

 ¤_¤* نهیمゅهک هم گهی*راست م

 کنゅرュ نشست ヱ گヘت زنه

 نشسته؟... ゅی دهیخヱاب-

ヱمゅچشم ュتヘگ ゆجバت ゅب ヱ ュد کردゅگش 

 بヤヤヤه؟...-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت ュヰب 

 نشسته؟... ゅی رュیخヱن بگ دهیخヱاب-

ヱسرم ゅدراز کش نییپ ヱ ュیانداختュد... 

 *کشنیدراز م نیهم ی..براشنیم ヱヰشیهゅ نشسته ب ی*بバض

 بشه...آمゅده سヱزن سヱزن شدن بヱدュ.. دای...رگュ عمرا پدュیترسیخゅنヱمه هュ م نیکه نبヱد ...از ا ゅکヱید

ヱمゅلب ヱیت ...ュدヱکت بゅس ヱ ュجمع کرد ュدهن 

 دستュ... یدヱر بゅزヱمヱ بست ヱ شرヱع کرد زدن رヱ زنه

 انگゅر نه انگゅر... یヱل

 دستュ فرヱ کرد که از شدت سヱختنش آخュ بヤند شد... یسヱزنヱ تヱ یبゅر الک چند

 چندュ بヱد...خسته شده بヱدュ... دヱنュینم بゅر

 کنه... کゅریچ دヱنュیبヤند شد رفت تゅ نم زنه

ヱمゅچش ュبست バس ヱکم ی ュیآرامش بگ یکردュر... 

 تゅ ...ヱدیب ゅکヱید گヘتیکه داشت م دュیزنه رヱشن یصدا

 ...دیبه ذهنュ رس یفکر ヱヰی

ヱمゅچش ヱیر ...ュبه غش زد ヱدمヱخ ヱ ュر دادゅفش ュه 

 اヱمدن تヱ... شヱنییبゅز شد ヱ فکر کنュ هر دヱتゅ در

 اヱمد ゅکヱید یヱヰصدای

 ..ヰهینطヱریچرا ا-

 بヱد... ینگران ヱ عصب صداش



 بゅ تته پته گヘت زنه

 اان خゆヱ بヱد... نیبه خدا هم-

 شدنشヱ حس کردュ... کینزد

 امヱ تکヱن داد ヱ صداュ کرد شヱنه

 ...؟یدخترجヱن...خゅنュヱヱ...خヱب-

 ندادュ... یجヱاب

ゅند د یقدمヤیبヱکゅ شن ヱیرュد... 

ュرゅا کنヱدیゅصدا س ゅب ヱینگران ی ゅا ته مゅهیکه ح ゅکرد یه ュداشت صدا ュترس 

 ...ゅنゅجゅنی...داゅنゅیدا-

 ...کردیبゅر بヱد کゅمل صداュ م نیاسمュ خヱشگل بヱد...اヱل چقدر

 *�کننیرヱ صدا نم گهی*خゅک بر سرا مثه آدュ که همد
 فヱرا گヘت زنه

 ...ゅرュی...اان آゆ قند مشدینم دایحتمゅ فشゅرش افتゅده...رگش پ-

 ...رヱنیب رفت

 نگه داشتن چشمュゅ سخت شده بヱد... کردینگュゅ م رهیکه داشت خ حゅا

 دیسヱزن سヱزن شده امヱ بヤند کرد ヱ غر دست

 ...یلバنت یفشゅرش افتゅده...دستشヱ نゅبヱد کرد شهیکرده ..بバد م کゅریبゅ دستش چ نیلバنت بヰت...بب-

ヱانگشتش ヱر ュヱیآر ゅکش یج ゅزنヱجمع شد... دیس ュرتヱکه ص 

ヱرتمヱزد... عیسر دیکه د ص ュصدا 

ゆخ ...ュراه دار ヱاان د 

 ..ュゅیبنقشمヱ ادامه بدヱ ュ بヱヰش -0

 ...هیصヱرت مرگュ حتم نیخヱدمヱ لヱ بدュ که در ا-0

 کردヱ ュ آرュヱ چشمゅمヱ بゅز کردュ... یرヱیپ کیاز نقشه  پس

 ヱاقゅバ بدنュ آرュヱ شد... دュیرヱ که د ゅکヱید

 آرامشبخشュゅ بヱد... ستیل یتヱ تゅشیهュ بゅ تمュゅ اذ ゅکヱید پس

ヱسرم ヱر ヱ ند کردヤش گذاشت... یبゅپ 

ヱسرم ヱچ یت ヱ ュکرد ヱیزیشکمش فر ...ュتヘنگ 

 ヱاسュ خゆヱ بشه... ゅکヱید دیبゅ هینطヱریا تュیحゅا که ヱضバ چرا

 چنگ انداختュ... رهنشیبゅ دست سゅلمュ به پ نゅخヱدآگゅه

ヱیعطرش خ یبヤد... یヱب ゆヱخ 



 انداخت ヱ نگゅهュ کرد... نمヱنیفゅصヤه ب یاز حرکت من کم شヱکه

ゅت ینگران بヘگ 

 ..؟یشد ヱヰشیب ヱヰی...چت شد...چرا ゅنゅ؟یدا یخヱب-

ゅیخستگ ب ュتヘگ 

-...ュبヱخ 

ュヱخ ار ヱ ュی رهینشست ...ュشد ュヱبرヱر 

 ...بゅزュ دヱسュ دارن؟..ヱفتهیدست ヱ پュゅ از کゅر ب ゅی..رュیبم اگه

ュدار هرچقدرヰنگ ュان ازヱخسته م یبخ ュزゅم شنیکنن ب ヱیュزارن ゅهیآسゅشگ... 

 متヱقف شد... ゅکヱیاز چشمュ افتゅد که بゅ دست د یاشک قطره

 گヘت تیسمت خヱدش ヱ بゅ جدامヱ گرفت ヱ برگدヱند  چヱنه

 ذهنته فکر کن تゅ...تゅ... یکه تヱ یمزخرف یزایبه اヱن چ گهیبゅر د هی-

 شد... سゅکت

 نگゅهش کردュ... مゅت

 ...شدیヱاسش تنگ م یヤیدلュ خ راستش

 ...شهیفرد مヰمت م یکゅراش تمرکز کن یاز همه رヱ شتریکه ب یبゅ کس گنیم

ュمن ヱید یرヱکゅ یتمرکز مュاذ کرد ゅتشیت ...ュمヰشده فرد م ゅام...ュکن 

 بゅشュ نゅراحتュ... ششヱنیپ ینطヱریا تヱنュینم گهید نکهی..از استュیヱ درد داشتنュ نゅراحت ن یضیمر از

 ...کنهیکヤکل م یبゅ ک ゅکヱیبバد از من د نکهیا از

ゅب ュتヘهق هق گ 

 ...ゅکヱید-

ヱسشヘنیب نヱبدبخت ر ゅب ヱ ت یدادヘگ 

-..ュنゅج 

ヱمゅچش ...ュشد ベغر ヱ ュبست 

 ...یکنی...چرا بゅزュ بゅهュゅ کヤکل نمیشیچرا اان بゅهュゅ خゆヱ م یلバنت

 اش زدヱ ュ بゅ آه گヘتュ نهیبه س یآرヱم مشت

 ...رュیبم خヱاュیمن...من نم-

ヱهی ت ...ュندヱدش چسبヱبه خ ヱ قه کردヤح ュنه اヱر شヱد ヱشゅحرکت دست 

ュیپ محکヱرهنش ヱگر یت ヱ ュگرفت ュیا هیدست ヱر تヱآزاد کر یکه بدج ヱد رヱنده بヱم ュدل...ュد 

ゅب ヱنت تヱت یخشヘگ ュشヱگ 

 ...ستیمュヱヤバ ن یچینکن...هنヱر ه هی...پس گرزارュیمن نم یاگه خヱدتュ بخヱا-



 اュ بند اヱمد... هیگذشت تゅ گر هیثゅن چند

 ...رهیرفت تゅ سراパ اヱن زنه رヱ بگ رヱنیاز در ب یکیجゅ نشヱندヱ ュ بゅ اخュ کヱچ همヱن

 دختر جヱヱن اヱمد تヱ... هیبヱدュ که بゅ  شدیکبヱد م کهیت کهیدستュ که داشت ت رهیخ

 کردュ... نگゅهشヱن

 کنゅرュ نشست... یحرف بدヱن

 گヘت یدستمヱ نگゅه کرد ヱ بゅ نچ بヤند دختره

 !!...ゅیبد رگ-

ヱسمヘنیب نヱر رヱج ュヱآر ヱ ュدن قض قیکه مثا از عم یدادヱم هیب ュکنهیک ュتヘگ 

 ...شهینم داینبゅشن رگュ پ دنیکه آرامش بュヰ م ییکه کسゅ ی...فقط مヱقバستュین-

 برنگشتュ سمتش... یرヱ حس کردヱ ュل ゅکヱید نیسنگ نگゅه

 بゅ خنده گヘت دختره

 ...شتヱیآزمゅ رュیگیم عیپس خヱبه شヱهرت هست...اان سر-

 شدنمヱ حس کردュ... سرخ

ヱسرم ゅنشه.. نییپ ュヱヤバم ゅت ュانداخت 

 دستュ بسته شد ヱ سヱزن رヱ آمゅده کرد... دヱر

 گュ شد... ゅکヱید یدستゅ یراستュ که سヱزن سヱزن شده بヱد تヱ دست

 ازュ گرفته شد ヱ تمュゅ... خヱن

ュمدヱکه اگه د ا ュند شヤپ بゅیاز جヱکゅ شゅک ゅب ゅバد قطヱریز ینب  ュゅیکیپ ...ュدヱشده ب 

ヱشゅد از تشکر از دختره ب دستバب ヱ انداخت ュر کمرヱنیدヱمد رヱیاュ... 

 ...شدュیمردュ رد م نیاز ب دュیکشیم خجゅلت

ヱمن ヱش یتゅت نیمヘگ ヱ گذاشت 

 ...ュゅیبخرュ ب یزیچ هیتゅ  نیبش-

ヱش سرمゅدر م ヱ ュن دادヱیتکヱن ...ュبست 

ュکردیدرد م سر... 

 ...گهیهュ سردرد داره د یاヱل صبح ی هیگر

 ...دیکヱبیمغزュ م یمسخره رヱ تヱ یمゅریدستュゅ دヱبゅره داشت اヱن ب فیخヘ لرزش

 هュ نشدゅ ...ュکヱیمتヱجه اヱمدن د یکه حت یجヱر

ュرゅآبم کن ヱ هینشستヱ ...گرفت ュヱヤج ヱر 

 ...دمشید تゅزه

 برگشتヱ ュ گنگ نگゅهش کردュ... سمتش



 ...رمشیکرد که بگ ヱهیبه آبم یا اشゅره

 ...رمشیلرزヱنمヱ بゅا اヱردュ که بگ دست

ゅر کش امゅه کرد... دشیکنゅنگ ュدقت به دست ゅبヱ 

 اヱردمش... نییکردヱ ュ پゅ مشتش

ゅت بヘگ ュاخ 

 دヱبゅره؟.. ヤرزهیداره م-

ュヱآر ...ュن دادヱتک ヱسرم 

 جュヱヤ گرفت ヱ گヘت یرヱ بゅ ن ヱهیآبم عیسر

 بخヱر...-

ゅبه دستش که آبم ب ゆجバهیتヱ ...ュه کردゅد نگヱگرفته ب ヱر 

 چشمュゅ سرد شد... ヱاشی ヱاشی

ュن برگشتゅعصب ゅب ヱ صدا یتیسمتش ヱ شヱمゅم یخヱیآر ュتヘگ 

 ..ستیخヱدュ نگه دارュ...اانュ گشنュ ن تヱنュیمن هنヱز سゅلمュ...م-

ュب برگشت ヱ یسمت پنجرهヱنヱر ...ュه کردゅنگ 

 غذا بخヱرュ...؟ گهید یکیاز دست  ینطヱریهم دیبゅ یرヱز

ヱسشヘنیب نヱاست چ رヱخ ヱ یزیداد ュتヘن برگشتن گヱبگه که بد 

 ...یヱفتیراه ب شهیم-

 کرد ヱ راه افتゅد... یپヱف

 ヱ لرزش دستュ محسヱس تر... شدیسردردュ داشت بدتر م ヱاشی ヱاشی

 ...دیヤرزیکه کنترل دستュ..دست خヱدュ نبヱد ヱ م دュیرس ییکه به جゅ یجヱر

 رヱ به سمتュ گرفت که بゅزュ پسش زدヱ ...ュهیآبم عیヱ سر سゅدیヱا ゅبヱنیگヱشه خ ゅکヱید

 زد داد

 ...ヱヱヱیکヱفت نی...بخヱر انیلج نکن انقدر...دستتヱ بب-

ゅب ヱیلرزشس که ت ュتヘد گヱاثر کرده ب ュصدام 

 کمکュ کنه...من هنヱز سゅلمュ...مثل..مثل اヱنゅ بゅهュゅ رفتゅر نکن.. نیمثل ا یا یمバمヱل یکゅرا یتヱ یکس خヱاュیمن...من نم-

ゅن بゅریز تیعصب  ヱت ヱ گرفت ヱمゅهヱزゅهیب ヱر ュندヱیحرکت نش ゅدش... یپヱخ 

ゅب ...ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 تنگ بヱد... یヤیپュヱヤヰ بヱدヱ جュゅ خ یتヱ فرمヱن

ヱر آبم دستمヱد ヱ ردヱا آゅهیبヱ ...قه کردヤح 

ヱدستش ヱیر  ュدستヱヤج ヱ ش داشت... یگذاشتヰنگ ュدهن 



 گヘت

 ...حゅا بخヱر...یخヱدت نگヰش داشت گهیاان د-

 تヱجه به اヱن گヘتュ بدヱن

 ...بزارュ سرجュゅ...نتمヱنیبیم یکی-

ゅت بヘداد گ 

 ...یمسخره ا یحرفゅ نیفکر ا یبه فکر خゆヱ شدن خヱدت بゅش نکهیا ی...به جゅنヱیبخヱر ا گュیم-

 رヱ خヱردヱ ュ نگゅهش کردヱ ..ュهیآبم عیشده بヱد...سر ترسنゅک

ヱسشヘنیب نヱت رヘگ ヱ داد 

 ...شدینم ینطヱریاان ا یکردیکゅرヱ م نیاگه از اヱل ا-

ヱسرم ゅنییپ ...ュانداخت 

 شده بヱد..مヱنده بヱد دهیچیپ ヱهیدست لرزヱنュ که دヱر پゅکت آبم یدستش رヱ هنヱز

 ...تヱنستュیاヱن دستمヱ نگه داشته بヱد...ヱ گرنه من که نم قتیحق در

ゅب ュتヘبغض گ 

 یヤیدا خ..به خゅکヱیبکنュ...براュ سخته د تヱنュیسゅده رヱ هュ نم یکゅرا نیهم گهیعゅدت کنュ که تゅ چند ヱقت د نیبه ا تヱنュینم-
 سخته...

 ヱارد کرد ヱ چسبヱندュ به خヱدش... یشヱنه اュ فشゅر به

 حرف مردュ... یبゅبゅ گヱر

ヱقه کر سرمヤر گردنش حヱد ヱدستم ュヱآر ュヱآر ヱ ュندヱنه اش چسبヱبه ش..ュد 

 آرュヱ شدヱ ..ュاشی ヱاشی قهیاز چند دق بバد

 کュ سرشヱ به سمتュ کج کرد ヱ گヘت هی

 ..؟یآرュヱ شد-

 آرュヱ شده بヱدュ... یطرز فベヱ الゅバده ا به

ヱب سرم ゅب ヱ ュن دادヱیم یتکヤی ...ュبرگشت ュゅبه سرج 

ヱسمヘنیب نヱا ر ヱ ュهیدادバیب ندف ...ュهش کردゅا نگヱپر 

 دヱست دارュ بکنュ... یبゅر آخره...بزار راحت بゅشュ...هرکゅر اگه

 بュヰ انداخت ヱ بゅ لبخند گヘت ینگゅه ュین

-...ュشد ュヱتم 

ゅل یب بゅیح ュتヘگ 

 ヱقت... چی...هیشینم-

 نگュゅ کرد ヱ راه افتゅد... قیعم

 ...ヱمدنیظヰر م بバد از 3صبح بヱد...اヱنゅ  ∬..تゅزه سゅعت گشتنیاان برنم یバنیبچه هゅ نبヱدن.. ュیدیخヱنه که رس به



ヱヤا یجヱ نヱمゅنه هヱدیخゅیسュ... 

 گヘت یجد یヤیخ ゅکヱید

 ...گردنیخヱنه مゅ...اヱنゅ سه برم ゅیب-

ュاستヱت یزیچ خヘگ ュاخ ゅکه ب ュبگ 

 ...ستیانقدرュ حرف نزن...حゅلت خゆヱ ن ゅیب-

ヱسرم ...ュلش رفتゅدنب ヱ ュن دادヱتک 

 فقط چند سゅعت تヱنسته بヱدュ بخヱابュ... شゆید

ヱیت ゅسヱبゅک ュابمヱیدیم یبد یخュد... 

 ...زدュیم جیگ

ヱبه پشت یر ヱسرم ヱ ュهیتک شیمبل نشست ...ュداد 

 به سمت اتゅقش رفت... ゅکヱید

 خヱنه رヱ دヱست داشتュ... سکヱت

 داشت... یخヱب آرامش

 اヱمد ヱ به سمت آشپزخヱنه رفت... رヱنیاتベゅ ب از

 ...کنهیداره صبحヱنه درست م دیفヰم شدیسر ヱ صداهゅش م از

ュヱآر ヱت ュرفت ヱ ュند شدヤنه... یبヱآشپزخ 

 شدュ... رهیزدヱ ュ به کゅرهゅش خ هیتک ヱارید به

 مسخرش匣*حرفュ درست بヱد؟ گرفتمشیヱ به بゅد سخره رヱ م کردュیبヱد اان سヱژه اش م یا گهیهر ヱقت د اگه
 *کردمی

 اان حゅل افتضゅح خヱدュ از همه مسخره تره... یヱل

 ...دیچیداشت ظرفゅرヱ م یمتヱجه من نشده بヱد ヱ بゅ اخュ کمرنگ هنヱز

 رفتュ که متヱجュヰ شد... جヱヤتر

 زد ヱ گヘت یکیکヱچ لبخند

 ...ュیصبحヱنه بخヱر نیبش ゅیب-

ュله ا منヱک ヱ ابش لبخند کجヱیدر ج ヱر ヱ ュیخز یصندل یزدュد.. 

ヱمゅدست ヱصدا یت ゅب ヱ ュقه کردヤح ュطر گر یگرفته ا یهゅهیبه خ ュتヘگ ュゅه 

 ...اانュ که..یکردیمنヱ هュ تحمل م دی...بゅیبرات مزاحمت درست کردュ...از کゅرت هュ افتゅد نヰمهیکه ا دیببخش-

ゅب ...ュت کردヱصداش سک 

 ...یگیم ヱنیهز یدار ی..از گرسنگゅنゅیدا-

 گヘت حرف مヘت نزن... یعゅد یヤیخ

ュمن バکم یس ュیاز دا یکردゅنゅته پ یヘبگ شیچند ه ゆヱل خゅح ヱ ュزنده کن ヱیرュر... 



ヱسمヘنیب نヱدا رュتヘگ ヱ ュد 

 کدبゅنヱ... یشد یتヱ ک-

ュچ یغره ا چش ヱ رفت ュت...م یزیبراヘینگュنستヱبب ت ュقع حرفヱم ヱشゅچشم ベیبرュن...ュد که حرف زدヱل شده بゅشحヱخ... 

 ...ュیبゅ هュ صبحヱنه خヱرد زیم دنیزدヱ ュ بバد از چ یپヱزخند

 ...ヱمدیخヱابュ م یヤیخ

 زد ヱ گヘت یلبخند مヰربヱن دیکه چرت زدن منヱ د ゅکヱید

- ヱبر ヱشゅیپュم ک ゅیاستراحت کن...به بچه هュر ب گゅهゅنینゅ یاゅنج... 

ヱمゅن چش ゆاヱمهیکه از شدت خ ュتヘگ ヱ ュختヱش دヰد بヱز بゅب 

 ...کنュ؟یم کゅریچ نجゅیمن ا گنیاヱنヱقت نم-

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱرゅخ 

- ュدヱیم یزیچ هیخュبگگ ヱری...بر ...ゆاヱبخ 

ヱسرم ...ュند شدヤب ヱ ュن دادヱتک 

 راه افتゅدュ... دنبゅلش

 شد ヱ گヘت یاتベゅ سمت راست ヱارد

 ...ی...هرکدュヱ راحتゅریتخت سゅم ゅی..یبخヱاب نجゅیا یتヱنیتخت منه...م نی...اゅرهیاتベゅ من سゅم-

 تخت خヱدش نشستュ... یکردヱ ュ رヱ تشکر

 رفت... رヱنیزد ヱ ب یلبخند

ヱمヱنتゅدراز کش م ヱ ュردヱیدر اュد... 

ヱسرم ヱیت ヱب...ュکرد ヱلش فرゅم یب ヱدشヱد خヱدیخゅヱی..نه ب ゅگهید یعطره... 

 لبュ نشست... یرヱ یا یヱاقバ لبخند

 کردュ بخヱابュ... یشدヱ ュ سバ زایچ نجヱریヱ ا شیآزمゅ هیقض ゅلیخیب

 داشتュ... یبヱد که خヱاゆ آرヱم ゅکヱید یبヱ ریکنュ تゅث فک

~_~_~_~_~_~_~_~_~_~ 

ヱ(نی)س 

ヱد یتヱیکاس نشسته بュ ゅبه حرف ヱی ヘس ゆد راجゅمسخره استゅش م یرهヱرجش گゅیکردیخュ رゅمバرد مヱیداشت در م 
ゅحرف م یه ゅنجヱی زدیاヱヰ ل آشپز زدیمゅنゅنیکヱش... 

ヱشیمثه د سرم ...ュه کردゅنگ ゅبه بچه ه ヱ ュندヱن چرخヱگرد 

 دヱشنبه بヱد ヱ رヱز کاس مشترکمヱن... امرヱز

 ...کردنیم یاヱرده بヱدن داشتن بゅز ریگ یزیچه چ دヱنュینم ゅریヱ سゅت ゅریسゅم

 ...خヱندیهュ که بچه خرخヱن...داشت درس سゅعت بバد رヱ م یدل

 نبヱدن... ییヱヰی شヱنییدヱتゅ ゅنゅیヱ دا ゅکヱیدヱتゅ...د نیا زدنیهュ که نبヱد...مشکヱک م ییدا



 رفته... ゅکヱیامرヱز اヱمد ヱ گヘت صبح زヱد د ゅریسゅم

 مゅ هュ صبح زヱد رفته... یدا

 اヱمده بゅشه... شیپ تヱنهیم یزیچ چه

ュヱヱヱه... 

 راه انداختュ... شمヱینگゅه حس کردュ دヱبゅره د ینیسنگ

 من بヱد... رهیبغヤش ヱ خ ヱاریبヱد به د دهیچسب آرمゅن

 چششヱ از رュヱ برنداشت... دیهュ که نگゅهمヱ د یヱقت

ヱمヱد؟... ابرヱچش ب...ュهش کردゅنگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...زنهیچند ヱقته مشکヱک م نュیا

 ゅکヱهمه مشک*匕* 
ゅد  یصدا بゅیاستヱヰ ش نم یشکی...هدنیهمه پرヱا دادیبه حرفش گ ゅب ヱت همه پر یخب نیヘیدیکه گュدیاست ام نی...*ا 

 مヤت به جヱانゅن :| *

 دستش رヱ چک کرد ヱ گヘت یتヱ برگه

-...ュヱتحق یکیا ゅدیداشته...ب قیاز بچه هゅ ضヱیتヱتشゅبده.. ح 

 دستشヱ بヤند کرد ヱ خヱدشヱ هュ بヤند کرد :/ آرمゅن

 ...سゅدیشد ヱ جヱ ヱヤا بヤند

 خراゆ شده... ゅفュی...نکنه قییچشه خدا نیشد به من...ا رهیخ دヱبゅره

 ヱ نگゅهュ کرد... دیزدュ که از جゅ پر یبه دل یخヱنکیس

ュヱار ュتヘگ 

 ه؟یچجヱر ゅفュیمن ق-

 丙شヱکヱات یامヱج-
ュگرفت.. ه ュحرص ュد هヱگرفته ب ュخند 

 رヱمه؟ یزیچ گュیخره اان م-

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه

 匣یعن یヤیخ نکهیمثل ا یرヱت مگس بゅشه...ヱل دیبゅ یバیدر حゅلت طب-
 ازش گرفتヱ ュ برگشتュ سر جュゅ...دヱ رヱز بゅ دراکヱا گذشته ヱاس من نمک شده... یزیر شگヱنین

 :| هیکه صヱرتュ عゅد دュیرس جهینت نیبه ا یدل یحرفゅ از

ュزゅد... رهیپسر خ نیا بヱب 

ゅد... دیشヱش چپ بゅچشم 

 که نداشت... داشتیمشکل رヱ م نیاز قبل هュ ا دیصヱرت بゅ نیخゆ در ا یヱل



ゆرسیپس خ خ... 

 دادن... حیکرد تヱض شرヱع

 ...دادیم حی...دヱبゅره ヱاسه من تヱضنヱشتیرヱ تخته م یزیچ هی

 بゅ اخュ برگشت سمتゅ ...ュریکه سゅم کردینگゅه م عیضゅ انقدر

ュهゅنگ ゅنバبه م ヱ دゅش افتヰیب ...ュن دادヱتک ヱچته دستم 

 تکヱن داد ヱ دヱبゅره برگشت... یسر

 اس... رهیدهنت آرمゅن هنヱز خ یا

 رヱ صヱرتュ پخش شد... یثیلبخند خب ヱヰی

 *�شگゅهی...*تヱ آزمゅیکه بخند ییکجゅ یدا
ヱز دستم ヱ ュکرد ュئゅش.. ریقヰب ュزد ヱلبخن ヱ ュگذاشت ュنه اヱچ 

 ヱ بヤند تر حرف زد... سゅدیذベヱ کرد ヱ صゅف تر ヱا انگゅر

 بゅش برادر...آمゅددده... آمゅده

 حرکت چشゅمヱ لヱچ کردュ... کیشده بヱد که در  خیره مذره که گذشت ヱ دヱبゅ هی

 در کل خヘه شده نگュゅ کرد.. دیحرف زدن دست کش از

 ...ヱヰیبヰش ヱارد شد  یشヱک فرهنگ بدبخت

 تکヱنش دادヱ ュ چشゅمヱ بゅ همヱن حゅلت بゅز ヱ بسته کردュ... یهمヱن حゅل زبヱنمヱ در اヱردヱ ュ کم در

ه خヱدュ ب یمتバجب ゅفهیراحت صヱرتمヱ درست کردヱ ュ ق یヤیبرگشتن عقゆ که منュ خ دنید نヱیبچه هゅ که استپ زدن ا همه
 ...یخنده آرュヱ دل یمヱاجه شدヱ ュ صدا ヱاریپشتヱ نگゅه کنュ که بゅ د نゅیگرفتヱ ュ خヱاستュ مثه ا

 دچゅر شد.... یبه شヱک فرنگ یآرمゅن از شヱک فرهنگ ヱヰینشستن سرجゅشヱن که  همه

 飭بヱد... یزゅین یفرنگ یخنده...خنده خند ریز زد
ュدمヱد... خヱگرفته ب ュخند 

 ...دیخندیکثゅفط خヱشگل م یبゅ اخュ نگゅهش کرد...ヱل افشنگ

ゅمدیم تヱ ک فرنگヱهش به من م یاز شゅرج بشه نگゅدیخゅفتヱ م ヱرفتی ゅک مヱش ヱیبیب یت.. 

ヱسرم ヱر یت ヱ ュکرد ヱفر ュه اバیخند زیمقنュد... 

 ...ゅتیخل بゅز نیبゅ ا نیسヱ دهنت

از دヱستゅش زده بヱده...منュ نヱشتュ  یکیرヱ بゅ  یحرکت نهمچی من مゅمゅن اطاع محض飭ننه مردュ خヱدュ از خنده ی*آ
 *飭خゅطره بشه

 شد ヱ رヱ به آرمゅن گヘت یعصب گهید استゅد

-ゅکاس ج...ュمحتر ゆゅدنه؟یخند یجن... 

ゅتヱد ヤنه تسヱبه نش ヱیدستشュ صدا ゅب ヱ ردヱا اゅت یبヘگرفته گ 

 飭ی...تヱرヱخدا...ヱاااااارヱنیبرュ...برュ...ب-



 از خنده... دیزد که کاس ترک ییگヱزصدا ی خنده

...البته خヱدمュ یخنده گヱز گنیمن م یداد...بچه هゅ به خنده هゅ حیتヱض دیبゅ گهیچطヱر د دヱنュی*گヱز صدا رヱ نم
 *ゅ飭دیحゅلت گヱز ازش در م یصدا هی یخنده رヱ شرヱع کن یخヱایم یگヘت که ヱقت ینطヱریا شهی...مگュیم

ヱنیبردن ب بدبختヱر... 

ュاز شدت قرمز گخید من ュیداشت ゅجه فرنگ یبه جヱخته م یگヱیفرュشد... 

 شد خاصه... لیتバط کاس

 ...رヱنیب ュیرفت همه

ゅا تヱز یه ュزد ュヰرد بヱخنده... ریآزاد خ 

ュسط ح نشستヱطیゅ غش غش خند ヱ ュجمع کرد ヱدمヱخ ヱیュد.... 

 ...飭داد خدا فیچقدر ک یآ

 ...کردنیهゅ بゅ تバجゆ نگュゅ م بچه

 بヤند شدゅ ...ュریخندュ بند اヱمد ヱ بゅ کمک سゅم بゅاخره

ュاستヱکه صدا یحرف خ ュمد... ییبزنヱا ュاز پشت سر 

 خゅنュヱ بزرگمヰر...-

ヱیکه شن صداشュز د ュره زدゅبヱخنده... رید 

ュبرگشت ュتヘخنده گ ゅب ヱ سمتش 

 کاس بュヰ خヱش نگذشته بヱد... هی...خدا تゅحゅا انقدر تヱ یヱااااا-

 ...کنهیداره نگュゅ م یبゅ لبخند خゅص دュید

ヱمヱヤگ ...ュهش کردゅنگ ヱ ュف کردゅص 

 ヱ گヘت دیبه سرش کش یدست

 ...دュیبد خند یヤی...خرュینگ قヱیتحق نیفک کنュ منュ نمره ا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 بゅ استゅد حرف بزنュ... تヱنュی...مخヱاュیمバذرت م-

 ヱ گヘت دیخند

 دختر خゆヱ...اشکゅل نداره...خゆヱ بヱد...نه -

 بゅزュヱ نشست... یرヱ یدست

 ...ゅرهیسゅم دヱنستュیبرگشتن م بدヱن

 به پشت سر من نگゅه کرد ヱ اخュ کرد... آرمゅن

 گヘت عیسر

 رヱ بュヰ بگュ... یزیچ دیاز دانشگゅه...بゅ رヱنی...بنمتیبバدا بب تヱنュیم-

 سرمヱ تکヱن دادヱ ュ رفت... نゅمطمئن



ュبرگشت ... ゅسمت بچه ه 

 بゅ اخュ گヘت ゅریسゅم

 ..؟یچرا قبヱل کرد-

 امヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 بکنه... ی...مثه خヱدمه...فکر نکنュ بخヱاد کゅر بدهیبچه بゅحゅل-

 گヘت ゅریسゅت ヱヰی

 ..؟یکرد کゅرشیکゅر تヱ بヱد؟...اصن چ-

 تヱ هュ... دیکش شتریاخمゅشヱ ب ゅریرヱ که گヘتュ سゅم مヱضヱع

 زد ヱ گヘت یچشمک یدل

 ...یکرد ریگ یکیفک کنュ تヱ دل -

 ...نュیاکشنشヱ بب یاشゅره کرد تゅ ر ゅریبه سゅم یپヱست ریز

 کردュ... شیبゅ سگ قゅط یلحظه ا یاヱه...برا اヱه

 کュ درس بخヱنュ... هیکヱفت کنヱ ュ  یزیچ هیشدヱ ュ به سمت سヤف رفتュ تュ  ゅیج فヱرا

*** 

ゅنه حرکت کرد کاسヱبه سمت خ ヱ شد ュヱیتمュ... 

 همه بゅ هュ ...ュیمن اヱمده بヱد یبرده بヱد بゅ مゅش ゅرヱیسゅم نیمゅش ゅکヱیکه د ییاヱنجゅ از

ヱه یتゅیزنگ زد نیراه به مュ بب ゅینیتュ ...چه به خرا 

 *...-* نیرفته بヱد بゅ کゅم اصゅヰヘن

 *-عゅچق مゅ * زヱج

 *-ヱج * ヱج

 بゅ سگ برقرار کرده بヱد... یکヱヱاانس ヱندیهمچنゅن پ ゅریسゅم

 خヱدش بヱد نصف سگه بヱد... نصヘه

 بゅا... ュیخヱنه ヱ رفت ュیدیرس بゅاخره

 دュ در... ュیدیرヱ د ゅکヱیتヱ خヱنه خヱدمヱن که د ュیبر ュیخヱاست

 اュ اヱنجゅس... ゅنゅیخヱنشヱن ヱ دا ュیگヘت بر بヰمヱن

ゅل بヱیرفت یفضュ ردن مخ دヱخ ュع کردヱشر ュمن ヱ ヱیتヱکゅ دن چヱبگه رفته ب ゅریتゅک... 

ュنヱدن سر  اヱت که رفته بヘاسه نقشه کش نیزم هیگヱدنشی... 

ュゅر کرد مヱゅیکه خر...بュ... 

** 

ته  خنده از هیآرمゅنヱ که گヘتュ بゅاخره  ゅنیداشت خヱدشヱ خندヱن نشヱن بده...جر یسバ یヱل دیرسیبه نظر م حゅلیب ییدا
 بゅز شد... ゅکヱیمن ヱ د شیدل کرد که ن



 چه :| هュ که به مゅ ゅکヱیامرヱز...د یゅدآヱریاز  من

ヱ مゅس...ゅرهیامゅ اانسヱヱیک... 

 متヱゅヘت بゅشュ* یدヱست داشتュ تヱ زندگ شهی...*همزدیحرف نم نیحヘظ کرده بヱد ヱ اュ تゅ س ヱندشヱیپ همچنゅن

ره تヱ پس نیا یبゅبゅ ゅدیزد که  یخند مچهیتゅ بゅاخره ن یبه سمتش هجュヱ بردヱ ュ شرヱع کردュ مسخره بゅز یعصب بゅاخره
 ...شدیتゅزه چشゅش مュヱヤバ م دیخندیم یاخュ داشت ヱقت شهیافتゅدュ که هم یکヱفته قヤقュヤ ヤیف

ゅهヱم یابرゅریسゅ ...ゅدن بدبختヱنج کرده بヤق 

 صبح تゅحゅا تヱ هュ بヱدن... از

 انقدر تヱ هュ بمヱنن... تヱننیهュ نم یعゅد یهゅ انسゅن

 نقゅطュ رگ به رگ شد* یبヱد اقص نی*جمヤه سنگ

ゆنبک گهید خゅبک *چゅچ ヱ جست ュخر ヱ دゅهمه ش ヱ مدنヱن اヱجمヱکه ز ュر* ♡♡...شبヱد ュدی هヱبュ چ ゅヰتن ヱکه  یزی
 ...کردینگゅه م ییبه دا یヱقت ゅکヱینگゅه د یتヱ یهゅ یبヱد ヱ نگران ییدا یرفتゅرا کردیم تュیاذ

ゆرفت ش ュゅم ヱ شد ュヱیتمュ نه بکپヱیخュ... 

ヱ یدیکپュ ^^ 

****** 

 (匣اュ اس دار  یゅنゅی)دا
 ...ュیکاس داشت ゅکヱیبゅ د امرヱز

 ...رヱنیب ュیاز خヱنه زد نیکردヱ ュ همراه سヱ یپヱف

ゅヰم ヱت ュه ヱار کرد یرヱیراه سュ ه رفتゅبه سمت دانشگ ヱیュ... 

 محل شパヱヤ رヱ نداشتュ... یاعصゆゅ حضヱر تヱ اصا

 ...شدュیم ヱヰشیب جهیاز شدت سرگ ュیمヱندیم شتریヱاقゅバ اگه ب شبュید

اヱنجゅ  یبゅ خヱشحゅل تヱنستュیم یバنیتヰران... ュیبر دیヱ بゅ شヱنهیعرヱس یکه به زヱد دュیヱ مゅヰ فヰم نیسヱ یحرفゅ از
 اュ اس نداشته بゅشュ... شدیبゅشュ...م

 شدゅ ...ュدهیپ دنمヱنیکردヱ ュ بゅ رس یپヱف

ゅارد کاسه هم گهیهمد بヱد سهی パヱヤیشヱکゅ یشدュ... 

کاس ヱ  یتヱ ヱمدنیهゅ به عنヱان مヰمゅن م ی...بバضدادیم ゅدیکه  یجゅلب یکゅیヱ تکن ゅکヱیخゅطر خゆヱ درس دادن د به
 ...شدیشパヱヤ م یヤیخ

 گذاشتュ... زیدستュゅ رヱ م یヱ منュ سرمヱ رュ ヱینشست

ュانیل هی دلヱ ゅاستیم یچヱخ... 

 بゅ حرص گヘت نیکه سヱ دュیکش یا گهید پヱف

 ....کنهیم یبヱسゅ گゅز ترمز خゅل ینیヱ م ヱنゅیکゅم نیمثه ا یزهر مゅر...ه یا-

 ヱ سرمヱ تکヱن دادュ.... دュیخند

 دヱتゅ که مشغヱل انتخゆゅ جヱ ゅ لبゅس بヱدن.... نیا



ュبه آ من ュش ی ندهینشست ヱ خヤیریتュن ...ュفکر کرد 

 ...کردュیبه تヤخه فکر م شتریب البته

ゅمدن د بヱیاヱکゅ خنک ゆر آゅل من گشتنش انگゅه دنبゅنگ ゅب ヱرد شد... ریاز ز ی ュستヱپ 

 بده... دیهست که بュヰ ام یکی هنヱز

 ヱاضح بヱد... ゅکヱیبگراند ヱ صداヱ صヱرت د یرヱ اعصゅبュ رفته بヱد تヱ یزدュ...صداهゅ یخندلب

 کرد ヱ بバدュ شرヱع کرد درس دادن... ゆゅیغ حضヱر

ヱدستم ...ュه کردゅعت نگゅبه س ヱ ュگرفت ュبه سر 

خヱرده بヱدュ...صبحヱنه به عヤت نゅمヱجヱد بヱدن نヱن  یزیچ هیمヱقع  نیا شهیاز کاس گذشته بヱد ヱ من هم یسゅعت ュین
 ..رفتیم یخヱرده نشده بヱد ヱ اان حゅلュ داشت رヱ به بد

 بヰヘمه ヱضュバ بده... یکس دュیترسیم

 ...رヱنیخヱاستュ تゅ برュ ب ゅکヱیدستمヱ بゅا بردヱ ュ از د عیسر

 نگュゅ کرد ヱ اجゅزه داد برュ... نگران

 ...رヱنیرفتュ ب عیسر

 ..هゅ. جهیسرگ نیبه ا لバنت

 رسヱندゅ ...ュطیزヱر خヱدمヱ تゅ ح به

ュゅهゅد... یب پヱحس شده ب 

 جヱنشヱ نداشتュ... گهید یراه تゅ سヤف نبヱد ヱل یヤیخ

 گذشت که لرزش دستュゅ شرヱع شد... قهیدق چند

 ...ヱمدیاشکュ در م داشت

バدن خ فیضヱیبヤسخته... ی 

 سخت... یヤیخ

 رヱ حس کردュ... یکس حضヱر

ヱت ا سرمゅفرشته نج ゅب ヱ ュردヱا اゅنیب ...ュشد ヱبرヱر ュقتヱ چند 

ゅانیل هی بヱ ヱدستش... یت 

 دهنュ حس کردュ.... یرヱ تヱ ینیریش عیبه لبュ چسبヱند ヱ مヱ ゅانヱیل عیسر

 بュヰ دست داد... یکرخت حس

ュلゅم ح ゅمدیداشت جヱ... 

ュرゅت کنヘگ ヱ نشست 

 ...یمگه صبحヱنه نخヱرد-

ュヱآر ...ュن دادヱتک ヱسرم 

 ...کنهیم کゅریچ رヱنیب نیافتゅد...ا لیمغزュ به تحヱ ヤاشی ヱاشی



 برگشتュ سمتش ヱ گヘتュ یفヱر

 کاس؟...-

 زد ヱ گヘت یشخندین

-...ュمش کردヱتم 

ヱلبم ゅپ ヱسرم ヱ ュز گرفتゅلت گゅخج ゅنییب ....ュانداخت 

ゅل دنید ب* ゆکه مثه اس ゅقتیبچه هゅ اافط ح یندارゅل زدن من  فیکثゅل بゅمه بヰنヱا匣 *ن دارنヱئنمی سمتمヱعی..سرد 
...ュر کردヱج ヱ جمع ヱدمヱخ 

ヱت نیسヘگ ヱ نشست ュヱヤترس ج ゅب 

 ؟ی..خヱب؟یشد ی...چ؟ییدا-

ヱالک سرم ヱ ュن دادヱیتک ュتヘگ 

 فشゅرュ افتゅده بヱد...-

ゅヰق م ゅگرفت که ب ヱفهیدستمゅ تヘجن زده گ 

 ...یچرا انقدر سرد-

ヱیکش دستمュبدبخت د ゅب ヱیبه د یヱکゅ سر ヱ گرفت ヱرمヱکه منظ ュه کردゅت عینگヘگ 

 ...نیچヱندیخヱنه...کاس منュ خゆヱ پ نیخヱدتヱ لヱس نکن...بر نゅیجヱヤ ا گهیヱ دپゅش-

 ...ュیکردヱ ュ بゅ بچه هゅ به سمت خヱنه حرکت کرد یکرد ヱ رفت...ازش ممنヱن بヱدュ...پヱف یخدافظ عیسر

**** 

 卻بバد  ی هヘته
ゅیاسترس خ بヤیخ یヤیخ یヤر یヱجゅین ヱر ヱلمゅاز در ب یش ヱ ュانداخت ュنیسرヱر ...ュمدヱا 

ゅید دنید بヱکゅ اریکه به دヱ هیتک ...ュن برヱتک ヱسرم ュنستヱزده فقط ت 

ヱヤر هدا جヱنسゅبه سمت آس ヱ گذاشت ュنه اヱپشت ش ヱدستش ヱ مدヱیاュکرد... ت 

ヱش یتゅنیم ゅد... ینیسنگ یفضヱب 

 شده بヱد براュ... یطヱان یヤیخ شگゅهیآزمゅ راه

 ...ュیدیرس بゅاخره

ュاستヱدهیپ خゅ که د ュیبشヱکゅ ...داشت ュヰنگ ヱ گرفت ヱدستم 

 سمتش برگشتヱ ュ نگゅهش کردュ... به

ゅت تیجد بヘگ 

 ヱ ییゅنゅینکرده مثبت بヱد تヱ همヱن دا ییاگه...خدا گュی...اگه دارュ مشهیعヱض نم یزیچ چی...هجهینت دنیبバد از فヰم-
ゅن بچه هヱهم ゅهゅیقبل هست یمュجر ی...زندگ ュزヱنیهنゅ ゅآخرش ب ゅت ヱ ن دیدارهヱیبم... 

 ...دادیگヱヤمヱ خراش م بغض

 تュ ...ヱیヱ رفت ュیشد ゅدهیپ



 ...ヱفتゅدュیراه م رشیربゅت به سمت پذ هی...فقط مثه شدیحس بヱدュ...دست ヱ پュゅ حس نم یب

 دستمヱ محکュ گرفت.. ゅکヱید

 کردュ... تیامن احسゅس

 داشتن... یحゅم احسゅس

ヱمنتظر شد اسمم ヱ تヘیگュ... 

 به حرف اヱمد... قهیاز چند دق بバد

 ش براュ اسヱヤ شده بヱد...دهن حرکゅت

-ヘهیمن.. 

ヱلヱ ヱر ュیدست د یشدヱکゅن ゅت گرفت تヘس ヱی...کمرمュفتヱ... 

ゅل بゅشحヱج یخヱن به سمت در خرヱن کشヱکش ヱ از دست دختره گرفت ヱیبرگه ر ..ュبردت 

 تヱ شヱک بヱدュ... هنヱز

 همヱن بヱد... ュیヱاقゅバ زندگ یバنی

 سگ اعصゆゅ؟.. یゅنゅی...همヱن دایعゅد

 بゅ دヱستゅن ヱقت بگذرヱنュ... یبゅ خヱشحゅل تヱنستュیم دヱبゅره

 صヱرتュ خヱرد به خヱدュ اヱمدュ... یآزاد که تヱ یهヱا

 خنده... ریصヱرتュ گذاشتヱ ュ به شدت زدュ ز یヱ دستمヱ رヱ سゅدュیسرجヱ ュゅا ヱヰی

 ...دュیخندیبヤند بゅ ذベヱ م بヤند

 ...کردیشده نگュゅ م کسیهュ بゅ لبخند ف ゅکヱید

 خندュ بند اヱمد... بゅاخره

 ...دュیشدヱ ュ چند بゅر محکュ گヱنه اشヱ مゅچ زヱنیاز گردنش آヱ رانهیحرکت غゅفヤگ هی ینگゅه کردヱ ュ ط ゅکヱید به

 نبヱدュ... مヱنیپش چュیه

ゅب ゅیچشم ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ ベبرا 

 ...ردュیمیهュゅ م یヱヱنگیمن بゅ همヱن د ی...اگه تヱ نبヱدゅکヱید یمرس-

 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند نゅبヱゅر

 ت کردュ...حرک نیبه سمت مゅش عیسر

 من چمه... ュینی..تゅ ببュیبه سمت مطゆ دکتر رفت ییبバد پشتュ اヱمد ヱ دヱتゅ هیهュ چند ثゅن ゅکヱید

** 

-ゅرمヘس... دییبゅبت شمヱن ュヱنゅخ 

 ...ュیکه اشゅره کرده بヱد رفت یヱ به سمت اتゅق ュیجゅهゅمヱن بヤند شد از

 تپل نشسته بヱد اヱنجゅ... یヱ کم یمربバ نکیخゅنュヱ بゅ ع هی...ュیヱارد شد ゅکヱیاز در زدن د بバد



ゅداد ب ヱابشヱج ュهゅم ヱ کرد ュیلبخند ساュ.... 

ヱمヤدیپرس مشک ...ュتヘبراش گ ヱجرا رゅم ュゅتم ュمن ヱ 

ゅیازمヱتمゅد از چند دق شバب ヱ ه کردゅی قهینگヱヰ تヘگ 

 بヱد؟... یعゅدت ヱاسه ک نیاخر-

آبرヱ داشتヱ ュ نداشتュ  یحرف بزنュ...هرچ یکヤمه ا تヱنستュیاュ حبس شده بヱد ヱ نم نهیس یشدュ...نヘسュ تヱ منجمد
 رررفヘヘت...

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ...ستین ゅدュی خشی..تゅ..تゅرگذرهیヱقته ازش م یヤیخ-

ヱل  سرشヱمشغ ヱ ن دادヱدداشتیتکゅ ...کردن شد 

 ...نュیاکشنشヱ بب یヱ ر ゅکヱیقدرت نداشتュ بچرخュ سمت د یحت

 دکتره سرشヱ بゅا اヱرد ヱ گヘت دヱبゅره

ه که ب یچند رヱز نیا ی...تヱدهیشده بدنت داره ヱاکنش نشヱن م رید ختیتゅر نکهیا ی...برازュیعز یدار یゅسبدن حس-
سرュ  هینヱشتュ که اان بゅ  نیتゅمیانجュゅ نده ..برات چند تヱ ゅ ی..کゅر سختکشهیطヱل م شتریچند رヱز ب نیهم ゅدیاحتمゅل ز

 ...شヱنیبخヱر دیヱاست...دヱتゅ قرص هュ هست که تゅ رヱز آخر عゅدت بゅ کننیم قیتزر

ヱسمヘنیب نヱر ...ュن تشکر کردヱلرز ヱ ュداد 

 زヱدتر بヤند شد ヱ دفترچه رヱ از دکتر گرفت... ゅکヱید

 ..گヘتュینم یزیبヱد ヱ چ نیی...سرュ پュゅیاヱمد رヱنیاتベゅ ب از

 شヱنه اュ گذاشت ヱ گヘت یدستشヱ رゅ ヱکヱید

 ...ュゅیمن برュ دارヱهゅتヱ بخرュ ب نیبرヱ بش-

 ...ゅدیحرف زدن نداشتュ...نشستュ تゅ ب جرئت

ヱمゅدست ヱم یت ュیهュندヱヤن م چヱرشゅفش ュبه کف دست ヱیュداد... 

 کردュ... یکافه ا پヱف

 تヱ... یرفتیتنゅヰ م یمردیخدا لバنتت کنه م ゅنゅیدا یا

 اヱمد... ゅکヱیخヱدمヱ سرزنش کردュ تゅ د انقدر

ヱرゅهヱل  دارゅبه دنب ヱ داد ュهیدست ....ュر حرکت کردゅپرست 

ベゅل اتゅن د یخヱد..من بدヱیبヱکゅ نم ュیسرュی...نمزنュنヱاصن... ت ュبزن 

 دختره نگゅه کردヱ ュ گヘتュ به

 ...شهینم دایرگュ پ دهیتنゅヰ بゅشュ بدنヱ ュاکنش نشヱن م یتヱ...من ヱقت ゅنیهュ..همسرュ ب شهیخゅنュヱ م-

ヱد سرش ゅرفت ت ヱ ن دادヱیتکヱکゅ ب ヱرهیرゅ... 

 سرخ نشششヱ... کنュیخヱاهش م ゅنゅیسرخ نشششヱ...دا ゅنゅیدا

 سرخ شدュ... یاヱمد ヱ من زارت ゅکヱید



ュرゅا کنヱدیゅت سヘگ ヱ 

 شده؟.. یچ-

ヱسمヘن ب نヱنیلرزヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 کنن... دایرگمヱ پ خヱانیم-

ヱسرش ヱر ヱدستش ヱ ن دادヱگذاشت... یتک ュنه اヱش 

ュسر  ヱ ュصل کرد براヱ ヱل 4رゅل خヱامپ ゅش... یتヱکرد ت 

 ヱ خجゅاالت... ゅکヱیヱ من مヱندヱ ュ د رヱنیب رفت

ュヱیچرخ آرュیکه د یسمت دヱکゅ ...دヱب 

 ...کردیداشت نگュゅ م نهیبه س دست

 نگゅه کردュ... گهید یجゅ هی به

ヱلتمゅم خجヰض کنه... دیفヱع ヱاست بحث رヱخ ュفکر کن ヱ 

 بュヰ... یبد ینیریش هی دیبゅ نجゅیخゆ...حゅا که حゅلت خヱنه...بバد ا-

ヱسمヘنیب نヱفکر  ر ゅب ヱ ュی یزیچ هیدادヱヰ ...زد ベبر ュゅچش 

ゅیاشت بベゅ ュتヘگ 

 ...یییشヰربゅزززز ュیبر-

ゆت آヘگ ヱ رت دادヱق ヱدهنش 

 بゅ..بゅشه...-

 نرفته بヱدュ... یヱقت بヱد شヰربゅز یヤیヱ ذベヱ کردュ...خ دュیخند

 داشتュ... یخヱب یヤیسرュ تمュヱ شد ヱ من ヱاقゅバ حゅل خ نیا بゅاخره

ゅید بヱکゅ زゅربヰیرفت یبه سمت شュ... 

 

 پشمک رヱ داد دستヱ ュ بゅ خنده گヘت ゅکヱید

 سゅله اヱمدュ پゅااارک... 4دختر  هیبゅ  کنュیحس م-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュاسش رفتヱ 

 *...-* لیمسخره نشヱ...پشمک سن ヱ سゅل نداره..مثه پゅست-

 خヱرد... یفرヱش لیگヘتュ که چشمュ به دکه پゅست ییاز اヱنجゅ نヱیا

 گヘت یرد نگゅهمヱ دنبゅل کرد ヱ بゅ بدبخت ゅکヱید

 ..؟یخヱایاヱنュ م-

 تند سرمヱ تکヱن دادュ... تند

ュヱن سمت حرکت کرد.... دیخند آرヱبه ا ヱ 



 (T-T لیヱاسه پゅست یاان بد دیبゅ یدار هرچی �ゅکヱیبرات د رュی' )بم-انتخゆゅ شدヱ ュ گヘتュ از هرکدュヱ بده ' ゅلیخیب

 ...ュیبکن یا یبゅز هیتュ  ゅیداد دستヱ ュ بゅاخره رفت کヱیپاست ゅکヱید

 خヱرد... یاز همه چشمュ به کشت اヱل

 ...ゅکヱیبゅز کردヱ ュ برگشتュ سمت د شمヱین

ュنヱین اヱت ششヘگ ヱ ز کردゅب 

 اتュ... هیپゅ نヱیا-

ゅار شد بヱس ベヱیذュ... 

ュاستヱش بش خヰن تヱا ュیبرュعیکه سر ن ...ュنستヱنت ヱ پر شد 

 ...ュینشست شینییپゅ فیرد

ゅست بゅپ ヱ لیپشمک _ 

 حرکت کرد... یزده شد ヱ کش سヱت

ゅد شین ب ヱ ز درゅاریبヱ ه مゅینگュکرد... 

 دستュ... رュی...پشمکュ محکュ بگزهیرヱ گره بزنュ تゅ نر ایتر شد ヱ مجبヱر شدュ پゅست عیسر حرکتش

 ヱ داد همه رفته بヱد بゅا... غیج

 ...سゅدیتمュヱ شد ヱ ヱا بゅاخره

ゅدهیخنده پ بゅ یشدュ... 

 به عشق من  ュیدیتゅ رس ュیهュ امتحゅن کرد نیمثل مゅش کیکヱچ لیتヱ ゅسゅ چند

 *-* ییهヱا ترن

ゅدست د ب ベヱیذヱکゅ کش ヱیرュبه سمتش حرکت کرد د ヱیュ... 

 ...کردیاヱنュ بゅهュゅ ذベヱ م شهی...همزدینم یحرف چیه ゅکヱید

 *-ヱلش بヱゅ...ترنヱ بچسゆ * پヱف

ヤیبヱرゅیگرفت طュ رد ヱل نشست فیヱیاュ نیバج ه یヱاانیاゅج... 

 (匣)از خヱدュ در اヱردュ  مشیبرچرخヱن تヱنستュیヱ نم کردیم کسیبヱد که سر رヱ هュ ف یجヱر کمربنداش
ヱ د ュز هゅیبヱکゅ ....دヱکت بゅس 

 شرヱع شد... بゅاخره

ゅهرک ب ベヱدش در م ییصدا هی یذヱردیاز خヱゅ... 

 در اヱمد... ゅکヱیدخترا ヱ داد مردا از جمヤه د غیج یکه صدا نییپュ ゅیرفت یزرت ヱヰی

 پゅمヱن بヱد... ریز ی...تمュヱ شヰربゅزدیممکن رس یجゅ نیبヤندتر یبه سمت بゅا حرکت کرد ヱ تヱ دヱبゅره

 ترن... دنیヱ چرخ گهید یریسراز هی دヱبゅره

ベヱذ ....ュدممヱمرگگگ شده ب 



 خゆヱ بヱد... یヤیبゅز خ یخゆ ترسュ داشت...ヱل یヱل

 ...سゅدیتمュヱ شد ヱ ترن ヱا بゅاخره

 شدュ... سヱندهیرفت ヱ ヱا جیشدュ که سرュ گ ゅدهیپ

 گرفته بヱدゅ ...ュکヱید

ュبرگشت ヘرنگ س ゅدیسمتش که ب ...ュاجه شدヱشدش م 

ゅت بヘکه گ ュهش کردゅترس نگ 

 ...ュیبر ゅی...بگهید ヱفتهیخゆ همه فشゅرشヱن م-

 آقゅهه اヱمد ヱ گヘت هیکه  ュیبر ュیخヱاست

 ..ن؟یشمゅ جヱヤ نشسته بヱد-

 ...ュیرヱ تکヱن داد سرمヱن

 داد دستمヱن ヱ گヘت ید یس هی

 اヱل داره... فیضبط کرده...فقط رد نیاکشنتヱنه که دヱرب یر ュヤیف-

ゅرب بヱجه دヱچرا مت...ュتشکر کرد ヱ ュاز دستش گرفت ベヱنیذ ...ュدヱنشده ب 

 آゆ دهنشヱ قヱرت داد ヱ گヘت ゅکヱید

 ...ュیشده بヱد یچطヱر ュیدヱنی...خヱدمヱن که مستゅایمュヰ ن ゅدュیحゅا ز-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 ...تゅزه نصヘشュ چشュゅ به خゅطر بゅد بسته بヱد...دュیدヱر ヱ برュ رヱ د دュیخヱدمヱ که ند-

 ヱ گヘت دیتヱ مヱهゅش کش یدست

 ..گه؟یخヱنه د ュیبر-

ヱز سرمゅربヰاز ش ヱ ュن دادヱیزد یتکュ نیبヱر... 

 ...ュینیبب ュیتヱنستیپخش داشت ヱ م ゅریسゅم نیمゅش

 رヱ گذاشتヱ ュ منتظر شدュ... ید یس عیسر

 سرعت عمل من نگゅه کرد... نیگشゅد شده به ا یبゅ چشمゅ ゅکヱید

 مضطرゆ بヱد... ゅکヱیخヱدمヱن بヱد...د هیاヱل یحゅلت هゅ همヱن

ュا ن منヱیکه مثه اسکュد... شヱز بゅب 

 ...ュیکرد حرکت

 ...کردیبه جヱヤش نگゅ م ュیمستق ゅکヱید

 تند شد... سرعت

 هュ فشゅر داد... یداد زد ヱ چشゅشヱ رゅ ヱکヱید

 چشゅش بسته شد ヱ سرش کج شد... ヱヰیزد ヱ  یداد ゅکヱیتند بヱد...د یヤیسرعتش خ ندفバهیا



ゅن بゅت به مヰریبヱغش کرد؟  ت.. ュه کردゅنگ厰 
 بヱヰش اヱمد ヱ داد زد... ヱヰیکه  ュیافتゅد یزیتヱ سرار دヱبゅره

 ...دنهیبه همヱن دヱر خヱدمヱن چرخ دیتヱ بヰت غشش بヱدュ که فک کنュ رس هنヱز

 �داد زد ヱ سرش کج شد...دヱبゅره غش کرد  هی ヱبゅرهد
 دヱبゅره بヱヰش اヱمد... ヱヰیヱ  یریسراز نیبヱد تゅ اخر ヱヰشیب

 ...ュیسゅدیسرعت کュ شد ヱ ヱا ヱاشی ヱاشی گهید

 قطع شد... ュヤیف

ュاسش... هヱ دヱخته بヱس ュدل ュد...هヱگرفته ب ュخند 

ュヱد آر ゅب ヱ ュفهیق دنیبه سمتش برگشتゅ مش خندヱヤیمظュد... 

ヱکش دستم ヱヤج ヱ ュر گردنش انداختヱدمشید... 

 بغュヤ بヱد گヘتュ یکه سرش تヱ یطヱر نیهم

 شه؟یحゅلت بد م یخゆ چرا نگヘت-

 کرد ヱ گヘت یهヱم

 به تヱ خヱش بگذره.. خヱاستュیم-

 ...کردュیخゆヱ بヱد ヱ من بゅهゅش کヤکل م نقدریا ゅکヱیشدュ...د سゅکت

ヱمゅدست ュتヘشش گヱر گゅکن ヱ ュتر کرد ュمحک 

 ...یکه انقدر خヱب یمرس-

 گヱشش زدヱ ュ آرュヱ دستゅمヱ شل کردュ... یبه بゅا ینゅمحسヱس بヱسه

ヱدشヱکش خ ゆدیعق... 

ヱسرم ゅنییپ ...ュانداخت 

 匣 دュی..خجゅلت کشکنュیبバد بヰش فکر م دュی...کゅرمヱ انجュゅ مگهیاュ د ヱヱنهید
 رヱشن کرد ヱ در همヱن حゅل گヘت نヱیمゅش ゅکヱید

 ...گهیخヱنه د ュیبر-

ヱسرم ...ュافقت کردヱم ヱ ュن دادヱتک 

 ヱ(نی)س 

 خヱنه... ュیاز کاسゅمヱن لغヱ شد ヱ اヱمد یکی امرヱز

ュبゅا اعص ゅد...بچه هヱن بヱهرک نیداغ ヱ دنヱشده ب ベرヘمت ュقت از هヱ را یپ یچندゅد... یکヱدش بヱخ 

 رفتن مرパ عشق بپرヱنن... نیگヱر به گヱر شده هュ بدヱ بدヱ بゅ کゅم نیخヱنه نبヱد...اヱن مゅه ییدا

 خヱدمヱن.. یپ ュیچرخیم نگلیس یدا نی...من ヱ ایخヱدشه...هババ یسر زندگ گهیکه د مュیدل

 شده هゅاا... شیزیچ هیآرمゅن  نیا یヱل



 ...شستیمن م شیپ ヱمدیم یه امرヱز

ゅاهヱهر گ یヱش ュیم ریدارュاارゅ *-* 

 لبخند تヤخ اضゅفه کنュ.. هی دیحرف هゅ بゅ نیبه تمュヱ ا البته

 ...کنهیتヱجه کنه تヱجه نم دیکه بゅ یاヱن

 مبل دراز شدュ.. یヱ رヱ دュیکش یهヱف

ゅبヱیمヱمヤ کره ا ゅل بچه هヱبه ق パسرا ヱ ュیبرداشتュゅ ...ュرفت 

ュاسヱیپ ح ゅبヱیمュヤ دا ヱ ز شدゅنه بヱد که در خヱا ر ییبゅشحヱختیخ ...ヱت 

ュپر انرژ یغره ا چش ュسا ゆاヱج ヱ ュیبراش رفتヱریز ش ...ュداد ゆل 

 ヱ اヱمد کنゅرュ نشست... دیخヱاب بゅدش

ュهゅچ نگ* ヱتهیرヘکه گ ュکرد * 

 ؟یچرا سگ اخاق-

ゅب ュتヘگ ヱ ュند شدヤغر غر ب 

 ...؟ی...اصن تヱ کجゅ بヱدنیبگ دیرヱ شمゅهゅ بゅ نゅیا-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 بヱدュ... رヱنیب ゅکヱیبゅ د-

 گヘت عینگゅهش کردュ که سر مشکヱک

 منظヱرمヰヘ ...ヱمهیبرヱ بゅبゅ...اصن نم-

ゅب ュتヘخنده گ 

 بヰヘمه؟ یخヱای..تゅزه منظヱرتュ م؟یبه پسر مردュ چشュ دار شヱバریمنحرف ب-

 ヱ گヘت دیخند

 ...شدیذره عゅشقュ م هی دیبヱدュ نبゅ ششیپ نヰمهیخゆ ا-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ مゅت

 مگه مゅل من شد؟..-

ヱسرش ゅت نییپヘگ ヱ انداخت 

 نゅراحتت کنュ... خヱاستュینم دیببخش-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ...ゅکヱیبه د یبヱد دهیچند ヱقت چرا همش چسب نیا یبュヰ بگ دیヱبュ..حゅا بゅنچ..خ-

 ヱ شرヱع کرد حرف زدن... دیکش قیعم نヘس

ゅن م بゅکشヰر کヱ نヱا ゅش تゅیحرفュبرم رفت ヱیュگشت... 

 گヘتュ تیکه تمュヱ شد بゅ عصبゅن حرفゅش



...من نیفکر کゅم نی...مゅه فیرヱح لط ی...حゅا دلیگヘتیبه من م یمردیدヱستت بヱدュ...م کردュیمنヱ بゅش فکر م-
 ..؟یبگگگ یتヱنستی...به من نمیچ

 زدヱ ュ سゅکت شدュ... داد

ュهゅت نگヘگ ヱ کرد 

بگュ...حゅا که حゅلュ خヱبه...پس  خヱاستュیکس نم چی...به هدیفヰم ییヱヰیهゅ  ュکヱی...دشدیخヱدュ حゅلュ بد م گヘتュیاگه م-
 ...ゅلشیخیب

ヱسمヘنیب نヱتک ر ュاخ ゅب ヱ ュهیداد ...ュداد 

 ヱ گヘت دیخند

 ...ュیزدیعر م ュیشستیم دیکل هヘته بゅ ییکه دヱتゅ گヘتュیبرヱ خヱدتヱ لヱس نکن ヱاس من...اگه بヰت م-

ュگرفت... خند 

 ...گヘتیم راست

ゅد ب ュر درست کرد هی گهیهゅهゅینュ هゅن مヱبد ヱرد نیヱیخュ... 

 دینヰヘم چکسュی*ه بヰشتیخゆヱ بゅشه مخصヱصゅ ارد دیمヱヤバمه بゅ گهیبه هヱا کردュ...خゆヱ بヱد...خゆ بゅヰر بヱد د ینگゅه
 * بヰشتュیمن متヱلد ارد

 ...ュیبヱد کゅریب فردا

ュدا رفت ベゅات ヱکه بر ییت ュتヘگ ヱیュ نیبヱر ヱرک  یتゅر هیپヱیبزن یدュ... 

 ...نییپュ ゅیرفت ییکرد ヱ دヱتゅ مヱافقت

 کرده بヱدن... یرنگ یدرختゅ بゅز شده بヱدن ヱ پゅرک رヱ رنگ شکヱفه

 ...کردنیم یهゅ بゅز بچه

 من شد... چهیبدبخت شدن دنبゅل دیدفバه قبل که بゅ یهمヱن صندل ュینشست یヱ دا من

 به دヱر ヱ اطرافュ کردュ... ینگゅه

ュییسمت دا برگشت ュتヘگ ヱ 

 ...ュیحرکت بزن هی ゅیب-

 نگュゅ کرد که گヘتュ گنگ

 ...ュیکن یبヤندگヱ پゅرکヱ دست کゅر ュیبر-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت 

-ゅヰعندهینم فیک ییتن ゅتヱن دヱدن نهی...اヱاگه ب ュیم هュمدヱ.. 

ヱمゅلب ュتヘگ ヱ ュکرد ヱلヱ 

 ...یچیسنگ کゅغذ ق ゅیخゆ پس ب-

ヱع کرد سرشヱشر ヱ ن دادヱیتکュ زゅن ج یبヱهر بردم ゅب ヱ دヱن نبヱبرم ヱ رヱن به دヱاسمヱداد راه  غیکردن...ح ヱ
 ...ュینداختیم

 ...ュیヱ خヱدمヱنヱ ヱلヱ کرد ュیخسته شد بゅاخره



ュییسمت دا برگشت ュتヘگ ヱ 

 ...خヱادیم هیدلュ گر یヱل ュیگذرヱنیخヱش م ュیدار نکهیبゅ ا-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...نیسュ ヱیخヱرد یمヱافقュ...فکر کنュ شکست عشق ندفバهیا یمخゅلヘتヱ ュل شهیهم نکهیبゅ ا-

 کردヱ ュ گヘتュ یهヱم

 ...قهید ヱ01اسه  ュیچس نゅله کن ゅیب-

ヱسشヘنیب نヱت رヘگ ヱ داد 

 ...ュیپس پゅشヱ راه بر-

ヱن داد سرمヱیتکュ ゅتヱد ヱند شد ییヤیبュ... 

 ...ュیヱ چس نゅله کرد ュیدیدヱر پゅرکヱ چرخ نطヱریهم خاصه

 ...گهید یمسخره بゅز یعشقゅمヱن ヱ کヤ یゅفگیخヱش ق از

 خヱنه... ュیرفت

 هنヱز برنگشته بヱد... نیمゅه

ヱرشゅشم ヱت تヘکه گ ュسس... یگرفتヤج 

ュخند ...ュقطع کرد ヱ گرفت 

 ...رهیم ییسゅل نگذشته بچュ چه جヤسه هゅ هی

 رفت ヱ گヘت ヱنیبه سمت تヱヤز ییدا

 ...یحヱصヤگ یاز ب رュیمینشヱن بده دارュ م ュヤیف هیخبرت بゅ  ュヰیب-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...دュیرヱ فヰم یزیچ هی یدا-

ゅنیدست به پ بヱب شیشヱبدبخ دیک ゅب ヱی ュتヘگ 

 انصゅاااافه... نی...ا ی...حゅا دایی...بバد داゅی..بバد داゅنゅیاヱل دا-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

 ...ゅدهی...اسمت زگهیبده دخゆ حق -

 ヱ گヘت دیخند

-ゅب ゅバاقヱتیبستر دی ヱس ュی...منیکنュز د ترسヱفتیراه ب گهیچند رヱنه د د د کن یヱخ ヱیت... 

ヱبر ゅبゅییب ュتヘگ ヱ ュرش کردゅنث 

تヱ  نیکه بゅ مゅه نュی...اان که دلヱ ュ اヱن دراکヱا مزدヱج شدن...رفتن از خヱنه...کゅمگヘتュیمヱ م هیببند داشتュ نظر-
 دヱتゅ نゅنゅسمヱن خヱنゅ تنゅヰااان... نیته...پسس...اان اشرک

ゅب ゅت یچشمヘگ ヱ کرد ュهゅد شده نگゅگش 

 ...تجヱゅز ؟..؟یکشی...خجゅلت نم؟یکن کゅریچ یخヱایم-



 رヱ کヤش ヱ گヘتュ دュیپر

 تجヱゅز کنュ.. تヱنュیببندددد...خره مگه من م یدا یヱااا-

 نگュゅ کرد که بゅ داد گヘتュ گنگ

 ...یخل شددد ییدا ی...ヱااا؟یکننننیفکر م یدار ی...رヱانゅاااای ゅااای-

 پرسشگر گヘت ゅفهیاتゅقュ...دنبゅلュ اヱمد ヱ بゅ ق یکردヱ ュ رفتュ تヱ ヱلش

 T~T...اخه چچرا ممュ؟یبکن ュیتヱنیتجヱゅزュ نم هی..ュ؟؟یヱاقゅバ چرا مゅ دخترا انقدر بدبخت-

ヱچ سرم ヱ ュن دادヱسف تکゅت ゅیزیب ...ュتヘنگ 

ヱدمヱخ ュتヘگ ヱ ュتخت انداخت ヱر 

 بخヱابュ... خヱاュیم-

ュنطق کرد چش ュدバب ュحس کرد ュه ヱاز پشت پت ヱغره ش 

 بخヱابュ... رュیخゆ...منュ م ヤهیخ-

 ...دュیکردヱ ュ گرفتュ کپ یهヱم

*** 

 *匣فردا است نجゅی*ا
 ...ヱمدیخر داشت بゅرヱن م مثه

ゅفحش آبدار یحرص به بدبخت ب ュدヱبه ح یخ ヱ ュطینسبت دادゅ ه که خゅسیدانشگ ...ュه کردゅد نگヱب 

 بررررュ... ی...بچه هゅ رفتن...اان من چطヱرمヱندュیدانشگゅه م یادار یヱاسه چند تゅ کゅرا دیکاس بゅ بバد

 نشュ... سیکه مثا خ دュیدانشگゅه دヱ یزنヱن به سمت ヱرヱد عر

ヱヤا یدر کمتر کس یجヱدهیゅد... سヱب 

ュزゅنم ب ヱ دヱزک بゅه که نゅبه سر در دانشگ ュا رشیز شدیفحش دادヱدیゅس... 

 ...سゅدュیヱا ゅلیخیبヱدュ...پس بشده  سیخ گهید

 ...卞 زدیپر نم یتゅکس

 جュヱヤ ترمز کرد... 01۱ نیمゅش هی قهیاز ده دق بバد

 مزاحمゅن..رヱمヱ کردュ اヱنطرف که صداش در اヱمد.. نیکردュ از ا فکر

-ヱヱنیس ..ュヱヱヱااانゅخ 

ュد...برگشتヱن بゅآرم... 

ヱヤش یجゅا نیمヱیュدゅس ュتヘگ ヱ 

 ...؟یساュ خヱب-

 ...رسヱنمتیبゅا م ゅیب-

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 



 ...شュیممنヱن مزاحュ نم یヤیخ-

ュت یزیر اخヘگ ヱ کرد 

 بゅهゅت حرف بزنュ... دی...بゅگهید ゅیب-

 تکヱن دادヱ ュ مردد به در هゅ نگゅه کردュ که آخر سر خヱدش در جヱヤ رヱ بゅز کرد... یسر

ュヱار ...ュبست ヱدر ヱ ュنشست 

 به... دادュ... نشヱی..مゅشدュیخヱدュ نگゅه کردヱ ュ خجゅلت کش یسیخ به

 رヱ رヱشن کرد که گヘتュ یبخゅر عیسر

 خヱدت از گرمゅ... یپزینکن...م یヱا-

 ヱ گヘت دیخند

 خゆ... یخヱریسرمゅ م-

 شدュ فقط... سیذره خ هی...سیاشکゅل نداره سردュ ن-

 بپزه بدبخت... خヱاستュی...فقط نمدیヤرزی...استخヱنュゅ داشت مگヘتュیخر درパヱ م مثه

ヱآدرس ..ュکت شدゅس ヱ ュش دادヰب.. 

 گذشت که آرمゅن گヘت یکم

 بヰت بگュ... یزیچ هی دیبゅ ی...ヱلュیداشت ゅزین یヱ به مکゅن بヰتر ستین یاان ヱضع درست دヱنュیراستش م-

ヱسرم ..ュهش کردゅگنگ نگ ヱ ュن دادヱتک 

-バقヱل برگشت یاز مゅیکه از شمュ...ゆرا هی...خヱییج.. 

ゅس بヘادامه داد.. یمن من کردنش صبر کرد...ن ヱ گرفت 

 دヱستت دارュ... کنュیبヰت فکر کردヱ ュ خゆ اان حس م یヤیヱ رفتゅرت خヱشュ اヱمد...بバد از برگشتنمヱن خ از کゅرا-

ヱسرم ゅت م نییپヱس ュمخ...ュاصا نم دیکشیانداخت ヱیュاستヱخ ヱنیا یت バقヱتیم ...ュشゅب 

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت یکم

 ..تヱنュیخゆ دヱستت دارュ...م یヱ بゅهゅت همکاس بヱدヱ...ュل دمتیشمゅل د یヱ فقط تヱ شنゅسمتینم یヤیخ دヱنュیم-

ヱم حرفش...ュیقطع کردュنستヱادیم دヱبگه.. یچ خ 

 من...من دヱستتヱن ندارュ... یآقゅ آرمゅن...متゅسヱ ュヘل-

 گヘت عیسر

 ؟یهヘته رュヱ فکر کن هی یتヱنی...میخゆ...خゆ تゅحゅا راجبュ فکر نکرد-

ヱبغضم ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق 

-..ュヘسゅنه...مت 

 ヱ گヘت سゅدیヱا ゅبヱنیخ گヱشه

 چرا؟..اخه -



ゅیصدا ب ュتヘگ ュخش دار 

- ュدヱگهید یکیمن..من خ ...ュست دارヱد ヱر 

 نگゅهュ کرد...ادامه دادュ مゅت

 ...رュیخヱدュ م کهی.. نزدنیرヱ اندازه اヱن دヱست داشته بゅشヱ...ュاقゅバ متゅسュヘ..ممنヱن که منヱ رسヱند یکس تヱنュینم-

 رヱ حرکت کردゅ ...ュدهیپ یشدヱ ュ بゅ عجヤه تゅ ヱدهیپ عیسر

 اヱمد... نشیحرکت مゅش یصدا

 جゅ کنゅر جدヱل نشستュ... همヱن

ュゅد... اشکヱط شده بヱヤمخ ュه ゅن بヱرゅب ヱ 

 ...ゅری..سゅمゅریسゅم

 ...زدیمغزュ داد م یتヱ اسمش

 ...؟یاヱن چ یفکر کنヱ...ュل یبه کس تヱنュیدヱسش داشتヱ ュ دارュ که نم انقدر

ュسヱداره؟... د 

 ...دュیرヱ شن یگذشت که قدュ زدن کس قهیدق چند

ュرゅا کنヱدیゅس ヱر ヱشد... ی ュش خゅهヱزان 

ヱم سرمゅس ゅکه ب ュردヱا اゅریبゅ ...ュشد ヱبرヱر 

ゅب ゅکه غر یچشم ュهش کردゅدیسرخ نگ 

 کرد؟.. یچه غヤط-

ゅند تر شد بヤکه صداش ب ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ..رヱن؟یب یکرد که اヱمد یچه غヤط یاヱن عヱض گュیم-

ヱنم یت ヱ ュدヱک بヱیشュنستヱت ...ュحرف بزن 

 نگゅهش کردュ... فقط

 ...دیدستمヱ کش تیヱ بゅ عصبゅن دیچشمゅش کش یرヱ ختیریم یکه ه سشیخ یبه مヱهゅ یدست

 دستمヱ جدا کردヱ ュ گヘتュ عیسر

 ...؟یکنیم کゅریچ نجゅیتヱ...تヱ ا-

ヱسشヘنیب نヱت رヘگ ヱ داد 

 شد... ی...دنبゅلتヱن اヱمدュ...حゅا بگヱ چیشد نشیسヱار مゅش دュید-

ヱسرم ゅنヱدند ゅب ヱ ュن دادヱم ییتک ュヰردیکه بヱخ ュتヘگ 

 برسヱنتヱ..ュ..بゅ..بゅهュゅ حرف بزنه...که.. که زد... خヱاستی..میم-

 بردتュ... نیبゅزヱهゅمヱ گرفت ヱ به سمت مゅش عیسختمه که سر یヤیخ دید

ュヱار ヱر یصندل یرゅبخ ヱ ュندヱته ز ینش ゅت ヱدیرゅ ...کرد 



 بヱد رヱ هュ رュヱ انداخت... نیمゅش یخヱدش که تヱ کت

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ...شهیگرمت م-

ゅن صدا بヱت شیحرص یهمヘگ 

 ..یヤرزیاز سرمゅ م یبه جヰنュ..تヱ دار-

 *匏 دی*تヱゅヘت را احسゅس کن
 کرده بヱد خヱابュ برد... جゅدیکه گرمヱ ゅاسュ ا یا یلبュ نشست ヱ بゅ کرخت یرヱ یمسخره ا لبخند

* 

 (ゅری)سゅم

 دادュ... رヱنیب نیغرベ در خヱابش نگゅه کردヱ ュ نヘسمヱ سنگ یچヰره  به

 براュ مュヰ تر بヱد... نیسヱ ی...ヱلرهیآرمゅنヱ اヱنقدر بزنュ تゅ بم خヱاستュیشد ヱاقゅバ م ゅدهیاヱن پ نیاز مゅش یاヱنطヱر یヱقت

 ...رュیهمヱن لحظه بم خヱاستュیヱ م شدیشده بヱد قヤبュ فشرده م سیヱ خ کردیم هیگر یاヱنطヱر یヱقت

 شヱنه اش گذاشتヱ ュ ارュヱ صداش کردュ.. یپゅرک کردヱ ュ دستمヱ رヱ نگیپゅرک یتヱ نヱیمゅش

-ヱن؟یسヱن؟.. نی..سゅج 

ヱشゅمهین چشم ...ュحس کرد ヱدنشヱدار ب ゆز کرد که تゅب 

ヱدستم ヱنیپ یرヱکه داغ شیش ュکرد.. شیگذاشت ュنگران 

ュاستヱش خゅیمヱن ヱکه دست داغش ر ュشن کنヱره رゅبヱصدا ید ヱ نشست ュمد یدستヱگرفته اش ا 

 ...خヱنه..ュیبر-

ュاستヱب یزیچ خ ゅکه ب ュل یبگゅز کرد... یحゅب ヱدر 

 ...رヱنیب ゅدیشدヱ ュ دستشヱ گرفتュ که ب ゅدهیپ عیسر

 گرفتمش ヱ بغヤش کردュ... عیخュ شدن که سر دیرس نیکه به زم پゅهゅش

ヱشゅپ یب دست ュر گردنヱل دゅکرد... دیچیح ュهゅت نگゅم ヱ 

ュم من ヱشゅاان چشم ュفکر کرد ヱ ュهش کردゅل بندهینگヱم ی ュهゅت شده نگゅن مゅکردیهمچن... 

 کردن راه چشمゅمヱ از رヱش بردارュ... دایپ یشدュ برا مجبヱر

...ارュヱ تکヱنش دادヱ ュ صداش کردュ که دュیخヱاゆ بヱد...ترس یتヱنستュ بヰش نگゅه کنヱ...ュل ュیسゅدیآسゅنسヱر ヱا یتヱ یヱقت
 چشمゅشヱ بゅز کرد... یا

ヱسمヘن ヱرتش ب یتヱنیصヱره چش رゅبヱکه د ュش بسته شد...دادゅم 

ゅدنیرس ب ヱヤج ヱ ュتند کرد ゅن پヱا یبه طبقمヱ نヱنشゅرتمゅیآپュدゅس... 

 زヱر دستمヱ به زنگ رسヱندヱ ュ زدمش... به

 شد... ゅنینمゅ نیتゅ در بゅز شد ヱ چヰره نگران مゅه دیطヱل کش یکم

 تュゅ ...ヱیکنゅر رفت تゅ ب عیسر



 تند به سمت تختش رفتヱ ュ ارュヱ خヱابヱندمش اヱنجゅ... تند

 که گヘتュ کردیتند تند ازュ سヱال م نیمゅه

...ヱ عヱض کن عی...تヱ لبゅسゅشヱ سرکنュیم فیاان فقط بزار حゅلشヱ خゆヱ کنュ ..بバدا خヱدュ براتヱن تバر کنュیخヱاهش م-
..ヱت 

 اشゅره کردヱ ュ گヘتュ کردینگゅه م نヱیکه تゅزه ヱارد شده بヱد ヱ گنگ سゅ ヱنゅیدا به

 ...ュیکن دایکمک کن دارヱ براش پ ゅیب-

ゅب ب ュنیهヱیرفت رュ  ュتヘن داد...گヱنش ヱرゅه ヱدار ュヰب ヱهی ...ュده کنゅل آمゅدستم ヱ ゆسه آゅک 

ュدمヱخ ヱیت ゅنヱل اゅدنب ゅهヱیکه م ییدارュاستヱخ ...ュگشت 

ゅنیب بヱه رゅمدن مヱم نیاヰیفュشده... د ュヱرش تمゅک 

 تختش زانヱ زدュ... نییاتベゅ برگشتヱ ュ پゅ یتヱ عیسر

ゅم دیب ヱا تبشバردیفヱیュ ゅنییپ... 

 خنک کردنش... ュیبゅ دヱتゅ پゅرچه شرヱع کرد ゅنゅیヱ دا من

 گヘت نیکه مゅه ュیبヱد ヱسطゅش

 ...ゅیخヱری... تヱ برヱ لبゅسゅتヱ عヱض کن خヱدتュ سرمゅ مدュیبده من انجュゅ م-

 شدゅ ...ュلیخینشده بヱدュ...پس ب سیخ ゅدیبه لبゅسュゅ کردュ...ز ینگゅه

 ...ュیکن دارشیب ュیاヱمد ヱ تヱنست نییسゅعت بゅاخره تبش پゅ کیاز  بバد

ュヱار ゅکه چشم ュکرد... یصداش کرد ュهゅنگ ヱ ز کردゅب ヱبه شدت قرمزش 

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュنه اش انداختヱر شヱد 

 رヱ بخヱر...بバد دヱبゅره بخヱاゆ... نゅیا نیپゅشヱ بش-

ュヱاب ارヱره خゅبヱد ゅردن قرصヱد از خバب ヱ ند شدヤدیب... 

ヱسمヘنیب نヱدرد م ر ュゅهゅپ...ュند شدヤب ュゅاز ج ヱ ュکردیداد... 

 رفتュ... رヱنیکردヱ ュ از خヱنه ب ゅنゅیزュ رヱ به داا سゅヘرشゅت

 بヱد... ゅدیحゅل خرابش ز یپرس ヱ جヱ یبرا ヱقت

** 

 ヱ(نی)س 

شد که خヱدュ  یعصب نیکردュ همچ فیتバر ゅریヱاسه سゅم ゅنヱیجر ی...ヱقتگذشتیاز خゆヱ شدن حゅلュ م یرヱز چند
 ...حゅا انگゅر دヱسュ داره :|دュیگرخ

 نداشتュ.. شی...منュ کゅرヱمدیآرمゅن سمتュ نم گهید نکهیا خاصه

 تヰران.. ュیقرار بヱد بر فردا

 چراااااا *~* نیدヱنیم

 داداششششمه... یعرヱس



 ヱ داد... غیج

ュشد ه ュاجش...هヱاسه ازدヱ دنヱراحت بゅداین ...ュدヱل بゅشحヱخ 

 '-' شهیخヱش شゅنس نیخヱدش بزرگ تر کنهیبゅ مゅヰ داره ازدヱاج م نکهیا

 '-' نیکن بヱゅر

ュجمع م داشت ヱکمゅیسュه کردゅنیکه م ュتヘتخت که گ ヱانداخت ر ヱدشヱاپ خゅت ヱ شد ベゅارد اتヱ 

-ヱヱヱنه دل یریننداز اان م نی...همچیهヱیا یخゅن... 

-ヱヱヱس...ゅبゅب ヱگمش ヱنیبر 

 ابرヱمヱ دادュ بゅا ヱ نگゅهش کردュ... هی شییヱヰی رییتغ نیا از

 به دستゅش کرد ヱ گヘت ینگゅه

 استرس دارュ... نیخゆ بب-

 سمتش چرخヱندヱ ュ نشستュ رヱبرヱش ヱ گヘتュ منگゅهمヱینش

 چرا؟-

 بゅبュゅ... شیپ ュیریتヰران م ュیرفت یگヘت ヱقت نیاخه کゅم-

ヱمゅچشم ュتヘگ ヱ ュد کردゅگش 

 ن؟یکن کゅریچ نیخヱای..مゅد؟یヱاات؟..اヱنュ م-

ヱشゅهヱت مヘگ ヱ شش انداختヱپشت گ 

 ...ュیکه ازدヱاج کن ュیبヰش بگ ュیبر ュیخヱایم-

 آرュヱ گヘتュ یヤیخ

 ده؟یاجゅزه...م-

ヱکافگ سرش ゅت یبヘگ ヱ ن دادヱتک 

 تヱنュیهュ نم ゅنتی...بدヱن اجゅزه دستیازدヱاج کنュ..مゅمゅنュ که ن نیبゅ کゅم یبゅ بدبخت خヱاュی. نمنیسヱ ترسュی...مدヱنュینم-
 قبヱل کنن که زن بچشヱن بدヱن خゅنヱاده بゅشه؟.. تヱننیم نی...خゅنヱاده کゅمیچیازدヱاج کنュ...اصا اヱن ه

 بヤند شدヱ ュ بغヤش کردュ... زانュヱ یکه در اヱمد رヱ اشکش

ュヱار ュتヘگ ヱ ュازش کردヱن ヱپشتش 

-ゅب ゅنヱدیا ヱشن که از رゅر داشته بヱバش ヱ ュヰنقدر فヱیا ゅヰش...ا یکس ییتنゅت نکنن...نگران نبヱゅقض ヱم نیرゅشق نیکゅیع 
 ...کنهی..به خゅطرت کヱه رヱ هュ مدュیکه من د

ュヱخند دیخند ار ュیکه منュد... 

 مゅ گヘت دنیヱارد اتベゅ شد ヱ بゅ د ییدا

 شده؟ یچتヱنه...چ-

 جمع کردヤ ...ュمヱیازュ جدا شد...منュ برگشتュ سر جヱ ヱ ュゅسゅ نیمゅه

 انداختヱ ュ گヘتュ ییبه دا ینگゅه ュین



 ...نیهュ زار زد...هم یکم کردیم لیاسپヱ شヱیداشت داستゅن خゅستگゅر نیمゅه-

ゅب ヱゅیکنجک ヱت یرヘگ ヱ تخت نشست 

 خゆ برا منュ بکن..-

ゅهش کرد بゅنگ ゆجバیتュ تヘکه گ 

 "کن" لیبه منュ بگヱ..اسپヱ یگヘت نیسヱ یبرا یگیبゅبゅ مگه نم-

 شدュヤ ...ュیتヱجه مشغヱل جمع کردن ヱسゅ یヱ ب دュیخند

 تヰران.... ュیرفتیم ینヘر سه

 ...ヱمدنیبヱد م دهیخر دیکه جد ゅریسゅت نیعゅشق که بゅ مゅش یکヘترا اヱن

 خヱدشヱن... نیهュ که بゅ مゅش گهید یسه تゅ اヱن

ュゅن... مヱدمヱکه خ 

 یتره..هュ جゅ عی...راحت ترュ هست...هュ سرュیمヱتヱر بخر هی مヱیبヘرヱش نヱیمゅش ییشヱهر کنه من ヱ دا نュیمゅه احتمゅا
 ...هヱ ュاسه دヱنヘر بسه...رهیگیم یکم

 گヘت نیکه اヱن دヱتゅ برگشتن سمتヱ ュ مゅه دュیفکرュ خند از

 ؟یخندیم یبه چ-

ゅیصدا خند بュی ییکه دا دヱヰ تヘگ 

 ...یکنیم به اکسヱ فکر ینگヱ که دار-

ュر یغره ا چشバت ヱ ュفیبراش رفت ...ュکرد 

ゅنヱن گرفت... اヱخندش ュه 

 اヱنゅ... ریتقص ندازنیم ゅدیبا سر من ب یبرا اکسヱ که هرچ رュیکه بم نیا خاصه

ゆکپ گهید خ ゅشد م ゆیدیشュ匣 
*** 

 زدュ به چشممヱ گゅزشヱ گرفتュ... نکمヱیع

 ...ヱمدیم زیاヱن پشت قر ر نュیکرد ヱ مゅه ゅدیکه جヱヤ نشسته بヱد اهنگヱ ز ییدا

 ...ی...بゅ طュバ آدامس خرسیصبح بヱد ヱ هヱا عゅلヤヤヤ ۱ سゅعت

 ...دュیطヱر گذشت که مゅ به اصゅヰヘن رس نیهم

 به سمت تヰران... ュیヱ دヱبゅره راه افتゅد ュیکヱفت کرد یزیچ هی ュیاヱنجゅ هュ نشست در

ゅバاقヱ ق چیهゅヘدین یاتゅفتヱ |: 

 خヱنه هゅمヱن... ュیدیرس

 *-بヱدュ * دهیمゅه بヱد خゅنヱادمヱ ند 3پゅرک کردヱ ュ مثه اسゆ به سمت در خヱنه حمヤه کردゅ ...ュطیتヱ ح نヱیمゅش

ヱدر ...ュنه شدヱارد خヱ نヱعربده زن ヱ ュکند ゅاز ج 

ゅدیفر بゅ ュتヘگ 



 "you can call me monster-مゅنستر  یکن کゅل م ヱی"

 چنل هست* یکه تmonster -exo ヱاز اهنگ  کهیت هی*

 ...ییرایاخرヱ که گヘتュ چشمュ افتゅد به پذ کهیت

ゅکه شب ییدا دنید ب ュیسکته ا هیبدبخت ゅپ ゅم نییه ュゅنگ ヱ دヱده بゅکردیمبل افتゅپ ュانداخت ヱسرم ヱ ュنیی...سرخ شد... 

 خنده... ریافتゅدュ نتヱنستュ خヱدمヱ کنترل کنヱ ュ به شدت زدュ ز ییدا ゅفهیق ゅدی ヱヰی یヱل

 ...زدュیخر عر م مثه

ュا داکه بند  خندゅح...ュن بدヱاکنش نشヱ ュبر ヱ رヱنسبت که د ュنستヱمد تヱییا ヱم یر ュهゅنگ ヱ دヱردکیمبل نشسته ب.. 

 بヱدن... سゅدهیراهرヱ ヱا یヱ بゅبゅ هュ جヱヤ نیسヱر

ュنمゅمゅم م ュهゅنه نگヱکردیاز آشپزخ... 

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ساااュ خゅنヱااااده....-

 بヤند گヘت نیسヱر

 سااااュ دلقککک...-

ュヱمヱد ا ュیفحش آبدار بدュییدا دュ ....نشسته زشته 

ュヱصدا ار ゅب ヱ ュرفت ヱヤییج ゅهیکه ته م ュتヘخنده داشت گ 

 ..؟..دلュ تنگ شده بヱد ヱاستヱن...نیجヱن...خヱب ییساュ دا-

ヱگرفت... سرش ュخند ュزゅکرد که ب ュヤبغ ヱ ند شدヤب ヱ ن دادヱتک 

 ヱنبیتر نهمی از 飭با سرش اヱمده نیبدبخت خヱدュ هم دایی 飭داره تیヱاقバ نیبヱد * ا یا ゅفهیچه ق نیدヱنیخدا نم به
 * ییدا ヱیاヱ  یآ کنュیاعاュ م

 بゅر پشتュ زد ヱ گヘت چند

 خنده شمゅهヤ !!ゅهیخゆヱ شدヱ ュس-

ヱخندم ュتヘگ ヱ ュجمع کرد 

 飭نیداشت یا ゅفهیچه ق نیدヱنینم یヱا ی...ヱلییدا دیببخش-
ュدشヱد... خヱخندش گرفته ب 

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 دست شمゅ جヱヱنゅ...از -

 بヱدن رفتュ... سゅدهیبゅ هヱ ュا ییرایپذ یکه حゅا جヱヤ نیヱ سمت بゅبヱ ゅ مゅمゅن ヱ سヱر دュیکش کنゅر

 ュ匣یبغュヤ که جゅ نشد دュیرヱ کش شヱنییسه تゅ هر
 گヘتュ یا یجゅنیه یヱ بゅ صدا ュیهمヱ بغل کرد یطヱر الک نیهم

 سااااュ...دلュ براتヱن تنگ شده بヱددد... یヱااا-



ュنゅمゅت مヘگ ヱ کرد ュسヱب 

 فدات بشュ منュ دلュ برات تنگ شده بヱد...-

 بヰت فرヱ رفتュ که خヱد بヰت تヱ خヱدش نرفته بヱد ... یتヱ نیهمچ

 من... مゅمゅن

 ...اان

ュヰکرد؟... یابراز دلتنگ ب 

 '-الخゅلヤヤヤق... ' جヤل

 '-مゅمゅن منه ؟ ' نیا

 '-' نیبگ نیعヱضش کرد اگه

 رفت ヱ گヘت یکه چشュ غره ا کنュینگゅهش م یدارュ چطヱر دید

 ...یندار ゅقتیبرヱ گمشヱ اصا ل-

 کردヱ ュ سرمヱ تکヱن دادュ... یا سرفه

 '-' خヱدشه

 دست گرفتヱ ュ سر به سرش گذاشتュ... نیヱاسه سヱر یکردヱ ュ حسゅب یヱ بゅبゅ رヱ هュ بغل تک نیسヱر

 ..ュیرفت ヱ مゅ چゅヰرتゅ تنゅヰ شد ییدا یا قهیاز چند دق بバد

ュنゅمゅد م ヱمゅسゅپسند دیلب ヱدی *-* 

 *-لبゅسュ خヱشگل بヱد * نقدریا

 ...کردیکه چشمゅمヱ نゅنゅس م یآسمヱن یآب

ゅز بヱیسنگ د ゅپ ゅنییت ..ゅپ 

 
 قسمت پشتش رو نداره

 *~* عرر



 اعاュ کردュ... مヱیفردا ذベヱ زدگ یکردュ بゅهゅش ヱاسه  غیج غیج یمゅヰ اヱمد خヱنمヱن ヱ منュ کヤ یعصر

ゅヰته... مヱبه م ヱت که از استرس رヘگ ュه 

ュا من ュتヘایگゅیراحت ش ش '-' 

 '-کتک خヱردュ ' نیچرا از سヱر دヱنュینم فقط

ゆگهیراحت بشه د خ '-' 

***** 

 (ゅنゅی)دا

 :یعرヱس رヱز

 ...نییکه پرت شد از تخت پゅ دュیکه کنゅرヱ ュلヱ بヱد کヱب نیヱ بゅ پュゅ به کمر مゅه دュیبه مヱهュゅ کش یدست

 ..ییدستشヱ ینثゅرش کردヱ ュ رفتュ تヱ یبدبخت

 فحشュ داد ヱ اヱنュ رفت تゅ خヱدشヱ درست کنه... یدر کمپشت  نュیمゅه

 ..شگゅهیسمت آرا ュیتヱ حヤقヱممヱن رفت کردیکه مゅمゅنュ بゅ بゅرヱت کゆヱ م یاز صبحゅنه ا بバد

ゅヰم ゅدتر م دیبヱرفتیز... 

 خヱاهر شヱهر هュ زヱدتر رفت... نیسヱ پس

 بパゅ......عرヱس دヱمゅدュ برن ュیعکس بنداز گهید هیآتヤ هی ュیبヱد مゅ چゅヰرتゅ بر قرار

 مヱافقت کردن... نیヱ مゅه نینヘرا کゅم نیبヱد که اヱل نゅیヱ دل ゅرینظر سゅت نュیا

ゅکه د م ュه ゅرتゅヰیچュدارن م د ゅرتゅヰن چヱریا گنیاヱتنطヘگ ュه ゅی...مュ ریاヱنط '-' 

 ...هیبددرد یشヱهر یبگه ب تゅنیجゅنュ برا خاصه

ヱکس نیسゅت ゅگرفت... یب ュن که خندヱلمゅمد دنبヱا 

 ...مشینیبیانگゅر نم کردیم یبゅ یبゅ نیهمچ

ヱ نیا ...ュبگ ュرا ه 

 ...غغغغیج ゅنیخヱدشヱن ب ینゅیبヱد پسرا بゅ مゅش قرار

 دヱست *~* ゅکヱید نیمゅش من

ヱید یبヱکゅ نی دهیمバی *-* 

 *-رمゅنゅ * نیا مثه

 *-هست اصن * یچ

ゆیبسه دا خゅنゅ.. 

 سゅعت مゅتحتゅنュ سヱراخ شدュ... 3تゅ  شگریدست خゅنュヱ آرا ریز ュیヱ رفت شگゅهیآرا ュیدیرس

ヱمゅهヱییمش طا م ...ュکرد 

ヱفقط ب رییتغ رنگش..ュنینداد ゅه ュゅهヱتیایم ゅییطا یه ...ュگذاشت 



 پسندュ زد تنگش... یヱ مجヤس کیش شیآرا به

 ...ゅدیزد براュ که به لبゅسュ ب ییرژ آلبゅلヱ هیدرخヱاست خヱدュ  به

 ..شت

ヱلیاسپ ュکرد匣 
ュسゅلب ヱلゅهییآلب *-* 

 ...شییفقط آلبゅلヱ نیمゅل سヱ حゅلت

 هゅشュ... یعゅشق سنگ دヱز چヱن

 
ヱ  دゅیدر م یهゅش تゅ سベゅ دستشه ヱ از اヱنجゅ به حゅلت مثヤث نیزانヱئه که است یتゅ رヱ یلبゅس عرヱسک هی نیمゅل مゅه یヱل
 ゅصل م هیبヱ قه به انگشتشヤشهیح... 

ュنヱا ヤرامゅهیرنگش ک... 

 ..ヱمدیرنگ کرد که ヱاقゅバ بヰش م یمヱهゅشヱ عسヤ نیمゅه

ヱل نیسヱنداشت... ی ヱشゅهヱقصد دست زدن به م 

 مゅت بヱد... نیسヱ شیآرا

 ...شدیداده م شیخゆヱ نمゅ یヤیدخترヱنه زده بヱد ヱ چشمゅش خ یرژ صヱرت هیخゅطر رنگ لبゅسش  به

 دلش ضバف بره براش؟.. ゅریممکن بヱد سゅم یバنی

 ...دヱارュیام

ヱنヱمゅسゅض کرد لبヱیعュ منتظر ش ヱیدュ پسرا ب ゅنیتゅ ...نヱلمゅدنب 

 شده بヱد ヱاسه خヱدش... یهュ که قربヱنش برュ خゅنヱم نゅیدل

 ...شدیکュ عヱض م هینヱر رنگゅش  یبヱد ヱ تヱ یبヱد که پヱلک دヱز دهیپヱش کهیلبゅس دヱ ت هی

ヱشゅهヱبسته ش م ヱ زゅلت بゅد حヱند شده بヱヤکه ب ュنینیهヱ بس ヱ دヱت یکرده بゅس ヱ ゆریجذاゅ ...دヱکش شده ب 

 سمتش... دمヱنیکشیکه دلمヱن م یکس نیمゅش ュیپسرا اヱمدن ヱ هر کدュヱ رفت بゅاخره

ュヱیبه سمت د ارヱکゅ ...ュهش کردゅنگ ヱ ュبرگشت 

ヱشゅهヱم ヱب ヱ دヱا زده بゅیب ヱش یعطرش تゅدیچیپیم نیم.. 

 بگنゅ.. یچ دヱننیم سنュینヱیکه رمゅن م یینゅیا



 نگヘت... یزیبュヰ انداخت ヱ چ ینگゅه ュین

 نگゅه کردュ... نشیمゅش به

 اヱ ュ بヱد.. یب

 به ژست پشت رヱل نشستش زدヱ ュ منュ سکヱت کردュ.. شهیش یاز تヱ یلبخند مچهین

 ....گヘتینم یچیه چرا

 ヱاسه گヘتن نداشتュ... یヱاقゅバ حرف من

 بヱدュ.. یبه کل کل کردنمヱنュ راض یحت

 نه اヱن حرف زد نه من.... دنمヱنیتゅ رس یヱل

ヱヤیج ヤدهیپ هیآتゅ یشدュ ا کشゅب ヱر دامنヱبه ز ヱیュد ...ュدゅراه افت ヱ 

 بヱد... نیسنگ

 ...ュیヱ از آسゅنسヱر بゅا رفت ュیشد ヱارد

 ...ュیبヰمヱن داده شد تゅ خヱدمヱنヱ درست کن یاتゅق

ヱنتゅرد مヱدر ا ヱن رヱمゅیهュ دست ヱد کش یヱکه از پشت جمع شده ب ュゅهヱیبه مュد... 

ュسゅیخ لبヤزن نیسنگ یヱ د...نه از نظرヱیبヱکه خヤشد...ب ュا نیسنگ دایدش ヱ دヱیاذ نیبュکردیم ت... 

ヱاز ا ت ヱ ュدヱب ュم نیچش ュمدیبدヱ... 

 بゅبゅ... گهیشبه د هیخゆ  یヱل

ュمدヱنیب اヱد ر ヱیヱکゅ د ゅیبュن دنゅکرد... یا هیچند ث ュهゅل نگヘق 

 ...سゅدュیانداختヱ ュ کنゅرش ヱا نییヱ سرمヱ پゅ دュیکش خجゅلت

 اヱمد ヱ شرヱع کرد به مدل دادن... عکゅس

 ... ュیگرفتیحゅلت رقص تゅنگヱ م یزヱج دیکه بゅ دヱنهیبه  ュیدیتゅ رس ュیتゅ مدل عکس گرفت چند

 دستュ قヘل کرد... یدستشヱ تヱ یکیヱ اヱن دیچیارュヱ دستشヱ دヱر کمرュ پ ゅکヱید

ュヱنیپ ارヱیشヱنیبه پ شヱیشュ ...گرفت ュسヘند که نヱچسب 

ゅم یداغ ب ュرتヱش که به صゅسヘردینヱخ ...ュبست ヱمゅچشم 

ュヱزمزمه کرد... ار 

 ...رانュیج یقشنگ شュیبدヱن آرا-

ヱمゅچشم ュتヘت گヰب ゅب ヱ ュز کردゅب 

 ...هیک رانیج-

 گヘت عیسر

 ...سسیه-

 که گرفته شد ヱلュ کرد... عکس



 سمتش ヱ گヘتュ دュیپر

 ..؟هیک رانیج-

 سمتヱ ュ گヘت برگشت

-...ュعشق 

ゆآ ュتヘت تکرار گヰب ゅب ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 !یک-

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین

 ...رانی...جگهیعشقュ د-

ュヱار ュتヘگ 

 ...؟یکنیمسخره م-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...ヰヘمهیجمヤه گヘتヱ ュ تヤپヱرت کردュ به قヤبش...خヱدش م هیمسخره کنュ...دلュ براش تنگ شده بヱد...ヱاسش  ヱیچ-

 شده گヘتュ زیطヱر فر همヱن

 اان کجゅس؟...-

ヱدستش ヱت یرヘگ ヱ بش گذاشتヤق 

 ..نجゅ؟یا-

ゆد  آヱب ュیدهنゅ نکنه مر...ュرتش دادヱد قヱن بヱد...اヱب ュدهن ゆ؟...اره آュقت ضیبغضヱ دヱگرفته ب ュاخه صدام...ュیشد 
 ...زدュیحرف م

-バاقヱشی... 

 ...رانュی...آه جنمشیبب دی...بゅゅیکینزد نیهم-

 بヱد؟ ی..کرانی...جشدیذهنュ اکヱ م یتヱ اسمش

ゅس تゅیچیه یاخر عک ...ュتヘنگ 

 چیヱ ه دادュیانجュゅ م گヘتنیم یربゅت شده بゅشュ...هرچ هی...من خゅمヱش بヱدュ...انگゅر زدی...چشمゅش برベ مدیخندیم ゅکヱید
 ...شدینم دیازュ تヱل ییصدا

 *گذرمممュی...اززززت نمیحゅل بچه رヱ داغヱن کرد ی...زدسیدهنت سرヱ کنュیاعاュ م بヱنیتر نیاز هم ゅکヱی*د

 سمت تゅار... ュیرفت ュیعکسゅرヱ گرفت نکهیاز ا بバد

ュزゅب ヱش یتゅیحرف نم نیمュزد... 

 فرمヱن ضرゆ گرفت... یبゅ اهنگゅ خヱند ヱ رヱ یامゅ چند بゅر ゅکヱید

 بヱد.. :/ شゅد

ゅد د رانیج بヱرت کرده بヱپヤنش تヱگهیج... 

ヱب ریز دستم ヱ ュگذاشت ュنヱیچヱنヱر ....ュه کردゅنگ 



 اヱمد... ゅکヱید یصدا ヱヰی

 حゅلت خヱبه؟.. رانュیج-

ュن دختره حرف م برنگشتヱا ゅزد؟یسمتش...داشت ب.. 

ヱسمヘنیب نヱر ..ュداد 

 بヱد... کینگゅهش کنュ...شゆ شده بヱد ヱ تゅر تヱنستュینم نュیمゅش شهیش ی..از تヱاه

 هュ گره کردュ... یدستゅمヱ تヱ یعصب

 تکرار کرد دヱبゅره

 جゅن... رانی...جرانュ؟یج-

 ...یدختره  گهیجヱابشヱ بده د د

 ...ュیدیکه رس ヱمدیداشت اشکュ در م گهید

کرد به لبゅسمヱ  ریتヱجه به لبゅس ヱ کヘش پゅشنه بヤندュ خヱاستュ تند تند حرکت کنュ که پゅشنه کヘشュ گ یشدヱ ュ ب ゅدهیپ عیسر
 بゅزヱمヱ گرفت.. یکه دست شدュیم نیداشتュ پخش زم

ヱید برگشتمヱکゅ د ヱیرュد... 

ゅیچشم ゅپ ヱسرم ヱ ュنکرد ュهض ヱنیینگرانش ...ュتشکر کرد ヱ ュانداخت 

 ヱ راه افتゅدュ.. دュیلبゅسمヱ بゅا کش ندفバهیا

ゅید یقدمヱکゅ حس م ュپشت ヱیرュکرد... 

 ヱ حヱاسشヱن به من نبヱد... زدنیبچه هゅ بゅ هュ حرف م هیبق

 ...ュیرختکن تゅ لبゅسゅمヱن رヱ عヱض کن یتュ ヱیヱ رفت ュیدیرس بゅاخره

 ...دنیپرس ヤشヱیهゅ اヱنجゅ متヱجه حゅلュ شدن ヱ دل بچه

 رヱ بヱヰنه کردュ... ینگヘتヱ ュ خستگ یزیچ یヱل

 بس لبمヱ گゅز گرفته بヱدュ از حرص ヱ بغض رژュ رفته بヱد... از

 گرفتمش... شگریکردュ که از آرا خدارヱشکر

 ...رヱنیکردヱ ュ رفتュ ب دشیتجد

 ヱ تヱنست منヱ از اヱن نیشد یمیحرص خヱرد ヱ گヘت بゅ هュ دヱست صم یهمه کヤ هیشب نیلبゅس من ヱ سヱ نکهیسر ا نゅیدل
 ...ゅرهیب رヱنیب یفضゅ مقدار

ゅا دنید ب ュنゅمゅیمゅن ヤک ュنゅمゅم ヱ ュن رفتヱیسمتش ...ュゅسゅطر لبゅرفت به خ ュن صدقه اヱقرب 

بヱدن ن یمیبゅ هュ صم ゅدیبヱدن...فکر کنュ چヱن ز یتヰران یجヱن ヱ آقゅ ینبヱد...فقط گヤ نュی...کゅمدュیرヱ ند ゅکヱید خゅنヱاده
 ...ヱمدنیاヱنゅ ن

ゆلیخیب خゅ... 

 ゅریبس نیヱ از سヱ دیکه اヱنュ تک تکمヱن رヱ بヱس ュیجヱن حゅل ヱ احヱال کرد یبゅ گュ ヱ ヤیرسュ ادゆ بゅ بچه هゅ جヱヤ رفت به
 ...نュیبب نیسヱ مکیش یدر حゅل خヱرد شدن رヱ تヱ یکヤه قند هゅ تヱنستュیم نهیتشکر کرد که به ع

 ...ュینیبش ュیتヱنست بゅاخره



ゅヰر مヱس ヱز ن نیヱمدهیهنヱ ...دنヱب 

ゅبヱیمヱمヤ کم ヱردمヱز یدر اゅاخره صدا یبゅب ゅت ュداد کس غیج یکرد ヱد  یゅمヱس دヱمدن عرヱمد که داشت خبر اヱدر ا
 ...دادیرヱ م

 زدヱ ュ بヤند شدュ... یلبخند

ヱر عیسر نیسヱدتر به سヱز ゅرفت ت ヱヤن نیجゅخره هر چند ث ヱ ر شتک م هی هیبرسهゅکمک د شدیب ゅب ヱاریヱ راه  درست
 ...رفتیم

که به کل عヱض شده بヱد مゅتュ برد...عنتر چه خヱشگل شده  ゅفشیاヱن لبゅس ヱ ق یمゅヰ تヱ دنیدヱمゅد اヱمدن ヱ بゅ د عرヱس
 بヱدد

ヱشゅهヱنیش ابرヱیط ヤعس ヱشゅهヱم ヱ دヱیبرداشته ب ヤرامゅک ヱکه طا ی ュشゅهヱد...ابرヱبس ییرنگ کرده ب ヱ دヱیشده ب 
 نゅنゅس شده بヱد...

 ده بヱد...ش یکه بسته بヱد عゅل یヱنیبゅ اヱن پゅپ پیヱ خヱش ت کیش شهیکه مثل هم نュیسヱر

ゆا عقヱیュدゅقت سヱ ゅن تبر یتヱشヰب ュبر ュت شدヱヤن خヱرشヱکید ...ュبگ 

 رヱ کنゅرュ حس کردュ... یکس حضヱر

ゅید دنید بヱکゅ س عمヘیکش یقینュچ د ヱیزی ...ュتヘنگ 

 گヘت یطヱنیش یسمتュ خュ شد ヱ بゅ لحن یکم ゅکヱید

 خゅنュヱ.. ییاحヱال دا-

 بヱد گヘتュ نییطヱر که سرュ پゅ همヱن

-...ュبヱخ 

 کرد ヱ گヘت یهヱم

 ...یستیبه نظر من که اصا خゆヱ ن-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュردヱا اゅب 

 خゅنヱمت نظر بده... رانیشمゅ برヱ در مヱرد ج-

 عرヱس دヱمゅد رفتュ... گゅهیاز کنゅرش رد شدヱ ュ به سمت جゅ عیسر

 ...ヱاا

 هュ هست که تنゅヰس... یبدبخت یゅنゅیدا هی دهیرفته اヱمده سراパ من..تゅزه فヰم رانیفکر کنュ ج حゅا

ュヱنزد ار ゅヰکیبه م ヱر ヱدستم ヱ ュد یشد ゅب ヱ برگشت ュبه سمت ュنه اش گذاشتヱدش  یخنده ا دنیشヱخ ヱ یکردヱヰ 
ヱیآュنヱشد... ز 

ュゅد شد... چشゅگش 

 خゅطر قدュ مجبヱر شده بヱدュ خュ شュ... به

 بヱد.. ゅکヱیاز پشتュ اヱمد...د یزیخنده ر یصدا

 ...دュیヱ عقゆ کش دュیکردヱ ュ ارュヱ گヱنه مゅヰ رヱ بヱس یپヱف

 ュ...رفتヱ ュ کنゅر بچه هゅ نشست نییتヱجه بヰش پゅ یکنゅر رفت تゅ من زヱدتر برュ...منュ ب ゅکヱیヱ د ュیگヘت کیتبر بヰشヱن



**** 

ヱعت دゅیس ヱد...سヱد چ نیگذشته بヱنب ュヱヤバسط مヱ نヱا ュنش برヱیکه قربヱپ ش ヱکرده...همش ت ュد ق ستیگヱر رقص ب
 ... دادیم

 ...کردنیهュ نشسته بヱدن بق بقヱ م کیتヱ ج کیدヱتゅ زヱج عゅشقمヱنュ که ج اヱن

 من :| حゅا

 ヱسط :| نیا

 ヱ تنゅヰ :| تک

ュم نشستヱدن رヱت کج بヤع ュپ یزیدار ヱیم دایرュصد البته به ج کن ヱیفحش م رانیュد... 

 ...ゅدیازش بدュ م یヱل دمشی...دختره نچسゆ...ندششیا

 ..خدارヱشکر اصن...ヱمدیبدュ م ゅکヱیهمヱن اヱل از زن د از

 ...شهیمطمئنゅ تゅ مヰر عقد نゅمشヱن بخヱره دختره نゅبヱد م ュیداد ゅکヱیفحش به زن د نヰمهیا

 ختنیگذاشتن ヱ همه زヱجゅ ر تیآهنگ ا هیکه همヱن مヱقع  رヱنیبکشュ ب نヱیکردヱ ュ از جュゅ بヤند شدュ برュ سヱ یدیپヤ خنده
 ヱسط...

 اヱردن :| ریبゅ سرعت از بغل من رد شدن انگゅر مکゅن گ نیچゅヰر تゅ کヘتر همچ نیا

 *گهیم یچ ヰヘمهیاان اعصゆゅ نداره نم نی*بゅ عرض پヱزش ا

ュن به سمت پ منヱزن ュکه دست ستیقد ュگرفت... یرفت ヱمヱزゅب 

ヱکه  سرم ュردヱا اゅد هیب ヱیپسره رュد... 

 به خヱدش... دیکردュ بدبخت ر یاخم نیچن

ゅکه صدا ب ュحرف بزن ュاستヱخ ュید یاخヱکゅ مدヱا 

 ..د؟یببخش-

 انگゅر حقشヱ خヱرده... کردینگゅش م تیبゅ قゅطバ نیکردュ..بゅ پسره بヱد...اヱهヱ..همچ نگゅش

 دヱر شد... دیببخش هیدستش شل شد ヱ بゅ  پسره

 رفت... ستیارュヱ دستمヱ گرفت ヱ به سمت پ ゅکヱید

 دنبゅلش رفتュ؟.. چرا

 چرا حرف نزدュ؟.. اصن

 ااュ دستュゅ دヱر گردنشه؟. چرا

 تヱ چشゅش محヱ شدュ؟.. چرا

 ...ュیخヱریارュヱ تکヱن م ュیزヱجゅ دار هیبق نیب دュیخヱدュ اヱمدュ د به

ヱکرد... سرش ュهゅنگ ヱ کج کرد 

ュمن ゅنバبه م ヱت یسرمヘکه گ ュن دادヱچته تک 

 ..؟یهست یجヱر هی یچرا از اヱل عرヱس-



ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 هュ خヱبュ... یヤیخ-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...گرانهیدر حゅل گゅز گرفتن د شهیهم شنゅسュیکه من م ییゅنゅینظرت داشتュ...دا ریخヱدュ ز-

گヘت ヱ دستゅش رヱ که دヱر کمرュ بヱد  یاز دستゅمヱ که دヱر گردنش بヱد رヱ بヤند کردヱ ュ به گردنش کヱبヱندュ که اخ یکی
 بشュ بヰش... دهیتنگ کرد که بゅعث شد چسب

ュゅد  چشمゅشد...گش 

ュヱنزد دیخند ار ヱسرش ヱرد... کیヱا 

ヱدمヱکش یکم خ ゆیعقュد ュتヘگ ヱ 

 ...شهینゅراحت م رانتینکن ج-

ヱزمزمه کرد سرش ヱ ردヱتر اヱヤج 

 ..؟یشیتヱ نゅراحت م-

 '-هュヱヱ؟.. '-

 ..؟یشیجヱヤ نゅراحت م ュゅیب نکهیتヱ از ا-

 ヱ پゅمヱ گュ کردュ دست

 ..یバنیمن..خゆ..نه..-

ヱت حرفمヘگ ヱ قطع کرد 

 ...شهینゅراحت نم رانュیپس ج-

ヱپ سرش ュヱار ヱ ردヱا اゅنیبヱیشヱس مヱدیب... 

 صヱرتュ بヱد نگゅه کردュ... یآدامش که جゆ ヱヤیبه س مゅت

 ...کردュیاヱردュ همヱن طヱر مゅت جヱヤمヱ نگゅه م نییسرشヱ پゅ یヱقت یحت

 دヱر شدゅ ...ュکヱیمヱقع اهنگ تمュヱ شد ヱ از د همヱن

 رفتュ... زمヱنیگヘتヱ ュ بゅ تمュヱ سرعت به سمت م یدیببخش عیسر

ゅس تヱا ن یاخر عرゅب ヱسرم ュیهュردヱ ه ヱر چیゅیک ...ュنکرد 

 ..زدュیلبخند مسخره م هیبچه هゅ هュ  یهゅ یتمュゅ اسکل بゅز به

******* 

 (نی)مゅه 

 تュرفی.من مュینزاشت یلحظه اュ خゅل هیヱسط ヱ  یバنی...ュیاز بس بゅ دخترا ترکヱنده بヱد زدیپゅهュゅ داشت ذベヱ ذベヱ م گهید
کافش کردュ خヱدشュ تヱ  گهی.اخر دکشヱندیمنヱ م ヱمدیم یه رفتュیمن م یه رヱنیب دیکشیمنヱ م ヱمدیم نیکゅم یヱسط ه
ه .سرュ کشدیانقد چرخヱندュ که حゅلュ داشت بد م شヱری.برهینم ゅدュیرقص تゅنگヱمヱن  یتゅ برقصه.ヱا ヱمدیبゅهュゅ م یهر سر

 هیخヱنه که  ュیرب ュیش نیسヱار مゅش رفتュیم یی.داشتュ بゅ داュیخسته بヱد یヤیخ گهی.ددیرفت سヱ استゅヘده گر لبゅمヱ بヱس جیگ



نゅمحسヱس لبゅمヱ  یヤخی.匏دュیخヱدمヱ د یکه شヱت شدュ عقゆ.سربرگردヱندュ که خره ヱحش دیبزغゅله از پشت منヱ کش
 چشمک زدヱ ارュヱ تヱ گヱشュ گヘت: هید که اخュ کردュ.یبヱس

 .امشゆ کゅرتヱن دارュنیریخゅنュヱ نم یی_خゅنュヱ خشگヤه شمゅ بゅ دا

ヱ کش ヱدیسرش .ゆر چ هیعقヱیزیلحظه از تص  ヱانشگتش زد ر ゅکه ب ュرت دادヱصدا ق ゅب ヱدهنم ゆد آヱب ュذهن ヱکه ت
 گヘت: مヱیشヱنیپ

 خゆ... یヱل ゅدی_اヱن نه منحرف.البته من که بدمュ نم

 اهュ اهュ گヘت: هیبゅ  نیحرفشヱ بزنه که سヱ یادامه  خヱاستیم

 مجرد هست نجゅیا نیبヱد.جمع کن گهید یکی ی.عرヱسゅیزنیاچتゅع م ی_داداچ دار

سربرگردヱندュ بچه هヱ ゅ خゅنヱاده هゅشヱن جヱヤ رュヱ بヱدن ヱ داشتن  یچند نヘر بヤند شد که ヱقت یخنده  یصدا ヱヰی
فت ヱ اュ منヱ محکュ گر چゅرهیکه اヱن ب نیکゅم نهیکنュ که بゅ کヤه رفتュ تヱ س ュیاヱمدュ خヱدمヱ قゅ دュی.منュ خجゅلت کشدنیخندیم
 هヱا بره.از خنده هゅ  یبヤندتر کیحرکتش بゅعث شد شヤ نیا

 از خヱنヱادشヱن کرده بヱد،گヘت: یکه منヱ جزゅ ヱنゅیرヱ به جمع ヱ درヱاقع خطゆゅ به پدر دا نیکゅم

 .ゅرمشیخヱدュ اخر شゆ م ゅدیبゅ من ب ستین یحرف دارュ.اگه مشکヤ کュی نی_من بゅ مゅه

ヱاشکی سرمヱا که بب یゅب ュردヱیاュن ゅبゅی کردیداشت فکر م ییدا یچه خبره.بヱヰ :تヘگ 

 خヱدش بزرگ شده. گهید نیمゅه ی_نه پسرュ چه اشکゅل

 بヰمヱن انداخت ヱ ادامه داد: یزینگゅه ر هی

 نیحヱاستヱن بゅشه.مراقゆ بゅش ی_ヱل

 ヱ گヘت: دیبヱس مヱیشヱنیدヱر نبヱد.بゅ خنده پ نیسرخ شدュ که از چشュ کゅم ییدا یاخر بゅبゅ یجمヤه  از

 خゅنヱمュ یمنحرف یヤیبخدا خ نی_مゅه

 دفバه گヘتュ: هیتヱجه به جمع  یヱاکردヱ ュ ب شمヱین

 که هست اصاآش کشک خゅلس نهی+هم

 مرمヱز گヘت: نیکゅم

 _ارررره؟

ヱسرم :ュتヘگ ヱن دادمヱتک 

 +ارهヰه

بュ  ゅیخره ヱحش نیا چیکرد.خسته که بヱدュ ه یرヱ به جمع خدافظ ュیヱ پشت خヱدش برد هュ همヱنجヱر دیدستمヱ کش ヱヰی که
دュ که گرد شده نگゅش کر یمنヱ چسبヱند به در.بゅ چشュ ゅیدیکه رس نیمゅش ی.جヱヤدیکشیم یسゅنت پゅشنه منヱ مثل چ ستیب

 به اطراف انداخت ヱ گヘت: ی.نگゅهدیمرمヱز خند

 گهید ی_که منحرف

 که هستヱ نهی_که هم

 _که آش کشک خゅلست 

 ヱا کردヱ ュ سرمヱ خゅرヱندヱ ュ گヘتュ: شمヱین



 من.نه بゅبゅ ی+کــــــ

طゅقت  یاヱرد که نゅخدا گゅه لبゅشヱ گゅز گرفتュ.ب یدستش به پュヱヤヰ فشゅر هیگرفت.بゅ  یاヱمد سمت لبゅمヱ اヱنゅرヱ به بゅز ヱヰی
 شیپ ترشیب نیاز ا دیفバا نبゅ یداشتヱ ュل مゅنیبه عشقشュ ا ی.حتخヱاستی.راستش منュ دلュ بヱدنشヱ مدیسرشヱ عقゆ کش

 نکゅرヱین هماز اヱ تیشد ヱ منュ به تبバ نیヱ سヱار مゅش دیکش نشبه گرد ی.دستدمشیعقゆ کش کュیلبخند زدヱ ュ  هی.ュیرفتیم
 .رヱنیب ュیヱ رفت ュیخゅرج شد یکردュ.از محل عرヱس

لュ د یخسته بヱدュ.بゅ اヱن لبゅسمヱ ュا ュیヤی.خرهیداره کجゅ م دヱنستュیشد.نم یجゅده انداخت ヱ مشغヱل رانندگ یヱ تヱ نیمゅش
ヱابュ بخ خヱاستュیخュ کردヱ ュ م یبヱد.صندل نیمゅش یتヱ نیخゆ زشت بヱد کゅم ヱلی.匣همヱنجゅ لخت شュ بخヱابュ خヱاستیم

 تュ.زدュ پشت دستش ヱ گヘدیاヱمد ヱ دمゅغمヱ کش ヱヰی نیکه دست کゅم

: 

 +عه نکن

 _هنヱز نکردュ که

ゅضیغ ب :ュتヘله گゅن ゅب ヱ ュند شدヤب 

 .یتゅزشュ تヱ از من منحرفتر نی...ببیادب یب یヤیخ نی+عه کゅم

ュنمヱا رفت. زبヱش هヰقヰکه ق ュنشست ュヤلت قبゅبه ح ヱ ュردヱبراش درا 

 کゅری.چیمن حل ش یانقد بغヤت کنヱ ュ فشゅرت بدュ تゅ تヱ خヱادیدلュ م شتュیپ یبゅ قゆヤ من هゅن؟ヱقت یکنیم کゅریتヱ چ نی_مゅه
تヱ هست که  یتヱ یدختر چ گهیبヱست کنه.د بگヱ د یه رヱنヱیبپره ب نュیس یاز تヱ خヱادیم نتتیبیم یبゅ قヤبュ که ヱقت یکنیم

 یچرخヱنیم خヱدتدنبゅل  ینجヱریا دیدیヱ نم یدختر چیچشュ منヱ که ه

ュم داشت ベیغرュشد ヱش.چقد ا یتゅد.حت نیریمن ش یپسر برا نیمحبتヱا یب ゅع ابرازش بヱی نکهینュنته ه کヱخش ゅلبヱ ゅی 
 صداュ زد نیفرヱ رفته بヱدュ که کゅم یحس خヤصه ا ی.تヱنهیریش یヤیخ

 نュی_مゅه

ゅب ュداد ヱابشヱج ュدヱجヱ ュゅتم 

 زュی+جゅن دلュ عز

 تند تند گヘتュ :ュیبه کشتنمヱن بده.ヱاا مゅ که شゅنس مゅنس ندار دュیلحظه ترس هینگュゅ کرد. فقط

 رヱ بپゅ نゅیجヱヤ.مゅش ی+کゅم

ش پخ شュیجヱش زدュ،ارا ゅینگュゅ کرد.خدا رعیپゅرک کردبرگشت سمتمヱ خ ゅبヱنیخ یヱ گヱشه  نیتکヱن داد ヱ مゅش یسر
 :دュیخنده پرس کュی کنه؟بゅیمنヱ نگゅه م ینجヱریچرا ا نیشدュ؟ا ゅیزامب هیشده شب

 شده مگه؟ یزیچ یمゅمب ی؟زامبیکنینگュゅ م یچرا اヱنجヱر هیچ نی+کゅم

صヱرتشヱ تکヱن دادュ که نゅغゅفل بゅزヱمヱ گرفت ヱ  یلبخند نشヱن نداد که دستمヱ بردュ جヱヤ هیجز  یعکس الバمヤ دュید
 تینゅزک پヱست بゅشュ قゅبヤ هیا هیپゅش)ヱاا منュ دヱپゅره استخヱن بゅ  یヱ بヤند کردヱ نشヱند رヱ دیحرکت کش هی.بゅ دیکش
 گذاشتヱ ュ گヘتュ: شیشヱنیپ رヱی دستم匣飭)ヱاسヱنه ュییゅبجゅج

 خヱ یداد ن؟دقュیشده کゅم ی؟چیحرف بزن یخヱای؟نمی+خヱب

 حسヱ. نیا کنュیبゅ تک تک سヱヤاュ حس م نی_دヱستت دارュ...مゅه

ヱدستم ヱگذاشت ر ヱ سه  یگرفتヘنشیس یق ゅپ ヱ اゅحس م نییکه ب ヱیشدنشュکرد 

ヱغمش ت ヱ ュه ヱ زدنش ュゅیی_تم. 



ゅب ヱیعشق ت ヤپ یعس ュدヱخ.ュه کردゅش نگゅز شیچشゅبه ب ヱشゅلب ヱ ュشد ュرد یقدヱا ュس که کヘن.ュیگرفتュ کش ゆیعقュد  ヱ
 گヘتュ: زدュینヘس نヘس م ژنیکه بخゅطر کمبヱد اکس یهمヱنجヱر

 نュی..دヱستت...دارュ کゅمیヤی..خی+من..ュ..خ

ュヤت: بغヘگ ヱکرد 

 عقヱ ゆ گヘت: دی.منヱ کشیهمه کس بヰヘمن که تヱ فقط مゅل من خヱاュی.میمゅل من بش خヱاュیم نی_مゅه

از نگゅهゅرヱت  یヤیجشن خ یヱ عشقمヱن.امشゆ تュ ヱی.بバد منヱ تヱ بゅشュیریبگ ی.زヱدتر عرヱسュیعقد کن خヱاュی_م
ヱ ゅ شرعゅ خゅنヱمュ تゅ رسم ュیعقد کن دی.بヘゅتهیکه نظر داره رヱت ب یچشم نュیبب خヱاュینم یヱل یستیتヱ مقصر ن دヱنュیبヱد.م
 خゅنヱمュ. یهュ بش

اشتヱ ュ پدر د یبه اجゅزه  ゅزیعقد ن یبرا یرد کرده بヱدヱ ュل ヱیبست.درسته سن قゅنヱن خیاسュ عقد تنュ  دنیلحظه بゅ شن هی
 مヱهヱمヱ نヱازش کردヱ گヘت: دیکه حゅلتمヱ د نیبゅهゅش رヱبرヱ بشュ.کゅم دیبゅ یپدرュ چجヱر یبゅ رفتゅرا دヱنستュینم

 ؟ی_نگران پدرت

ヱکه ادامه داد: سرم ュن دادヱتک 

بゅ پدرتュ صحبت  ュیبر دی.سر فرصت بゅزارュیتنゅヰت نم چヱقتュینگران نبゅش خゅنュヱ خヱشگュヤ.من تゅ اخرش کنゅرュ.ه_
 زヱدتر... خヱاュیم کنュیداパ م نمتیبیم گهی.چヱن من که دュیکن

ュکش نزاشت ヱششヱخنده گ ゅب ヱ ادامه بده ヱیحرفشュد :ュتヘگ ヱ 

  مゅینداشت یطヱنیش یا ی+ا

ヱ یپرュگرد یسر صندل دゅش 

ゅت: بヘخنده گ 

 شمゅ یヱ حسゆゅ رس دヱنュیاヱنヱقت من م ュیرسیخゅنュヱ بゅاخره که بュヰ م ی_مゅه

در  یندュ.جヱヤ تیسرا نیکردュ استرسمヱ پنヱヰن کنュ تゅ به کゅم یشرヱع به حرکت کرد.سバ نیبراش دراヱردヱ ュ کゅم یزبヱن
ه سرュ زدュ.خゅک ب ヱヘنヱیヱ زنگ ا دュییاヱمد بヱسュ کنه دヱ نی.کゅمنییپゅ دュیپر نیاز کゅش یجヤد ュیدیکه رس نゅیا ییخヱنه دا

 پشت درヱ گヘتュ: دュیکه در بゅز شد.پر لュدヱبゅره اヱمد بدعه دنبゅ چゅرهیب نینکنه خヱاゆ بゅشن.کゅم

  یبゅ یمنヱ.برヱ خヱنتヱن مزاحمュ نشヱ خستュ.بゅ یچヱヤند ی.امشゆ به اندازه کゅفشهیم تیゅدی+ز

ヱ تک ヱبستم ヱدر ヱت ュمدヱش.از پشت در شن هیاヰب ュیدادュد ヘکه گ ヱن یکیت صداش ヱ ュبست ヱمゅبت.چشヤیطュا شヱ اヱ.یشد 
 اヱمد زد تヱ پュヱヤヰ. شヱریب ییدا نای که بヱدュ خヱدュ عゅلュ ت匏.ヱیبヱد یتヱ خره ک نیکゅم

ヘا دی_چش س ゅشه تゅب ュشヱک نیخ ゅب ゆقت شヱد یヱب ゅن؟ یکجゅه 

ゅیشین ب :ュتヘد گヱکه شل شده ب 

 یتی+بゅ اقゅمヱن صゅヘ س

 勠گهیپس خゅله شدュ د-
خヱاゆ بヱدن.منュ انقد خسته بヱدュ که بدヱن  نゅیبゅا.مゅمゅنش ュیخヱدمヱ در اヱد ヱ گヘت خゅ.بゅهュ رفت ینگゅش کردュ که ادا پヱکر
ヤطバب یم ヱ ュض کردヱعヱمゅسゅشیلبヱヰ ュشد 

******** 

 بر ذات نゅ پゅکت بچه اه. ی.انییراه انداخته بヱد از تخت شヱت شدュ پゅ ییکه دا یبゅ جنگ جゅヰن بحص



 گヱゅ خستュ بخدا+بゅبゅ بزا بکپュ نヰヘمه 

 اقゅتヱن مخ مゅرヱ خヱرد نیبゅبゅ از کヤه سحر ا نュی_پゅشヱ ب

ゅلپ ا لحゅف ヱ شゅت یخヱردュ تヱ چیپ نیی.اヱمدュ بヤند شュ که چヱن بゅ لحゅف افتゅده بヱدュ پゅکنهیم کゅریچ نجゅیا نی.اقュゅ کゅمهن
 دیشببخ زهینه چ ایヱدزدر ヱا شد ヱ گ ヱヰیهرهر شرヱع کرد عر زدن که  ュیعヱض ییدا نی.انییپゅ دュیمゅتحتゅن گراュ چسب

 نیکه کゅم کردュی.پヱکر داشتュ نگゅشヱن مدنیحゅلت من اヱنュ شرヱع کرد خند دندی بヱ.ゅاردشد(格عخشممュ)اه عنュ گرفت
 یی.داکنهیشل شده داره نگュゅ م شیبゅ ن نیکゅم دュید رヱنیاز رヱ رفت بچュ اヱمد کمکュ کرد بヤند شュ.از لحゅف که اヱمدュ ب

گر  هسヱاستゅヘد نュی. که تゅزه به خヱدュ.عررررر من لبゅس خヱاゆ تنュ بヱد ارنیبه نشヱنه تゅسف تکヱن دادヱ رفت ب یسر
رفت  یسرخヱش ی.اخر بゅ خنده رヱنیبره ب گヘتュیヱ م نییپرت کردュ پゅ یکی یکی.بゅلشتゅرヱ از رヱ تخت زدیم دیداشت د

 ヱ گヘت: رヱنیب

 نخヱردمت. ヱمدュین نبゅری_زヱدتر امゅدع شヱ تゅ ا

 زدュ از همヱن پشت در تゅ بشنヱه ヱ گヘتュ: داد

 ゅاااایح یبــــ ی+پسره 

 یتヱ دュیکردヱ ュ شヱت داゆیسخゆゅ سヘ کュیヱ  دュیدست لبゅس ابرمندانه پヱش هی ヱ♣أ_أشدヱ ュ رفتヱ ュ اعمゅل مربヱطه بヤند
 دادュ که جヱابشヱ گرفتュ ییهゅل.ساュ بヤند بゅا

 انداختن ヱ گヘتن: تیخゅن پゅراز نیکنュ که کゅم لیسمت آشپزخヱنه بردتュ تゅ صبحゅنه رヱ هنگゅن ظヰر م ییدا مゅمゅن

 .رヱنیب ュیبر ュیخヱای_اگه امکゅنش مゅ م

 بゅ لبخند گヘت: ییدا مゅمゅن

 شهیهم نیکه خヱشبخت بゅش شゅهیپسرュ.حتمゅ.ا ی_چه اشکゅل

 دیببخش زعیگヱヱヱヱز.نه چ ゅتیمن به قربゅن حجヱ ゆ ح یمحجヱبゅنه سرشヱ تکヱن داد که خندュ گرفت.ا نیکゅم
ゅآااااق匏.یکرد خدافظیヱمد مヱیاュ نیبヱرヱر که م ی.از رヱنجヱهم ゅه هヤمدیپヱیュ نیبヱکه: ر ュع کردヱشر 

 گشنمه نی+کゅم

 +مــــن گشنمه

⊥شنمヰヰヰヰه ـ⊥ ـ⊥ ـ⊥ ـ  +گ⊥

 عه گشنمه  نی+کゅااام

ヱ خヱدشュ اヱمد  نیمゅش یبغヤشヱ برد پرت کردュ تヱ ریمنヱ از ز ینیزم ゆیس یبرگشت پشت ヱ مثل گヱن ヱヰی نیکゅم
 نشست/:

 چشュ غره رفتュ که گヘت: براش

 گهید ュیبخヱر یچ هی ュیری.مریبگ گریدندヱن به ج قهی_خヱ دヱ د

 +خゅاااااا

ده که ش ゅدهیپ گیم گیشدش.مثل م ی.چشュゅ قヤبسゅدیヱا یکヤپچ یجヱヤ نیمتشخص نشستュ سرجュゅ.کゅم یخゅنヱمゅ نیا مثل
 ュیدز یکヤه پゅچه ا هیصبحヱنه نゅهゅرヱنه. یبه سュ ヱیبرا عمت تゅسف بخヱر.دستمヱ گرفت ヱ رفت یتゅسف خヱرد.ا نیکゅم

 مقدمه گヘت: یب نیکゅم نیمゅش تヱی.�匣✌یجゅتヱن خゅل

 ュ؟یبゅبゅت حرف بزن شیپ ュیبر یدار شヱیامرヱز آمゅدگ نی_مゅه

 برュ سر خゅک مゅدرュ. خヱاستیآن خشکュ زد.آمゅده بヱدュ؟نبヱدュ؟دلュ م هی



 منヱ یبریمゅدرュ.م شیبرュ پ ヱاュخیاヱل م نی+کゅم

 _تヱ جヱن بخヱاه

 گヘت: شヱریヱاکردュ که ب شمヱین

 که بده هی_ک

 +گヱヱヱヱز

 منヘجر شد نیمゅش یتヱ نیگند زدュ.کゅم دュیجヱヤ دهنمヱ گرفتヱ ュ فヰم ヱヰی

 .ュیبزن فنゅ ش ュی.گヱزتゅی_خゅنヱمュ راه افتゅد

گرفتュ که خヘه شュ تュ  ゅیبヱدュ از خجゅلت تصم.مرده نداختیمنヱ دست م یه نュیا شدュیکه خヱدュ داشتュ از خجゅلت فنゅ م من
 ی.دلュ گرفت.کゅش بヱدュیقبرستヱن بヱد یزدュ.حدヱد دヱ سゅعت بバد جヱヤ گهیگند د هیدヱبゅره  یدیمقصد.ヱاا د
 ...مゅمゅن.کゅش

ゅ ب ریبراش مュヰ هست؟درگ ذاره؟اصایشه؟میم یچ یバنیتゅ برュ بゅ پدرュ حرف بزنュ. دュیام شدیبヱدش تゅ امرヱز م کゅش
ヱヤج ヱدمヱکه خ ュدヱب ュدヱت خゅهمヱهیقبر س یتゅ ن دゅمゅیمュمدゅنه  نی.کヱヰد که به بヱر بヱバش ゅیچقد ب  ゅヰتن ヱرゅم ゆگا ヱ گل

ヱتحه ا یگذاشت.رゅر قبر.فゅکن ュنشست ヱزانヱید  ヱ ュندヱیکش دستخュد ヱاسمش یر 

 ی.امゅ اヱن شヱهرت بزنュیヱ بヰت سر نم ستュین یدختر خヱب دヱنュیگذره؟میمن بヰت خヱش م ؟بدヱنی+ساュ مゅمゅنュ.خヱب
پر  یبゅر اヱمدュ سرش.همヱن گヤبرگゅ نیکه اخر هیسر خゅکت.خゅکت درست مثل همヱن رヱز ゅدینم یمバرفت تر ازمنه.حت

 پر شده...

 شکستن سد چشمュゅ صゅدر شد. یヱ اجゅزه  دیاز کヱ ュヘ بر ゅریکュ کュ اخت گهید

کردن  یبヰش زندگ خヱادیم یازدヱاج کنه هゅ ک دخヱایدخترت م ؟مゅمゅنュیستی+سゅحل جヱنュ دلュ برات لک زده.مゅمゅنュ چرا ن
درسته خدا تヱرヱ ازュ  یدヱنیم ی.ヱلزنهیرヱزا نبヱدت تヱ ذヱقュ م یاز همه  شتریکنه.مゅمゅن امرヱز ب شییراهنمゅ یبده؟ک ゅدی

گュゅ بشه.هュ عشقュ  هیکه تک یمرد هیخヱ ゆヱ سر راهュ گذاشت. دュا هیبجゅش خدا  یداشتヱ ュل یبد یگرفت...درسته رヱزا
بゅهゅش ازدヱاج  خヱادیشده.م شیمرد زندگ ی ヱنهیعشق پゅک ヱ خゅلص.د هیهュ پدرュ هュ همه کسュ.اره دخترت عゅشق شده.

 دخヱای.بخدا اヱن نمذارهیبゅبゅ.اヱن نم ی.ヱلدヱنュیمن م یبヱد یراض یبヱد ؟اگهیهست یبュヰ؟تヱراض یدیکنه مゅمゅنュ.اجゅزه م
 ..مゅمゅاااااااااان..نهیمنヱ بب یخヱشبخت

ュゅد که  چشمヱگرفته ب ュهق هق  ヱ ュدヱبسته ب  ヱهی ヱت ュم ی نهیس یآن سرゅر نیک ヱ ن  هیرفتヱاز عطرش ج ュゅه
 ヱ زمزمه کرد: دیگرفتن.مヱهゅمヱ بヱس

 شتュی.من پشهیدرست م یخゅنヱمュ.ارュヱ بゅش.ارュヱ عسュヤ.همه چ ششششی_ه

ヱخ سرم ヱ ュردヱا اゅرهیب ヱت ュداشت.از پشت یشد ベش که برゅنیچشゅشیب ゅر رضゅد.انگヱشده ب ュگر ュب تیته دل ュنゅمゅم ュヰ
 ヱ ュدヱشده ب ュヱد که ارヱشده ب ュنه م یدیام هیاعاヱヱداشت ج ュنه  ی.لبخندزدیته دلヱیبه نش ゅاز  دییت ヱ ュش زدヰش بゅحرف

رヱ گا نکهیگارヱ داد دستヱ ュ بゅ گاゆ شرヱع کرد شستن قبر.بバد از ا ヱلبخند زد  هی.اヱنュ متゅバرفゅ رヱنیتヱ بغヤش اヱمدュ ب
 ヘتュ:مقدمه گ یاز حرکتمヱن نگذشته بヱد که ب قهی.هنヱز چند دقュیشد نیفゅتحه خヱند سヱار مゅش نیヱ کゅم ュیهュ پرپرکرد

 پدرュ یخヱنه  ュی+بر

 زد رヱ ترمز ヱヰی نیکゅم

ゅکه  ب ュه کردゅش نگヰب ヱ ュبرگشت ゆجバتیتバت: یヘلت کپ کرده گゅن حヱهم ゅچته؟ بد بخت ب 

 ییبه طرف نگن سکته کنه.کا بゅهゅش اشنヱヰ ゅیمヱ ュヰ  زیچ هی نکهی.برا اینیهست به اسュ مقدمه چ یچ هی نی_مゅه
 نه یندار

ュد بر خندヱته بヘدش قبا گヱخ ヱد.خヱیگرفته بュ که 



 یدار شヱیفکر کردュ امゅدگ یچヱن خヱدت امرヱز گヘته بヱد ی+عه چرا خゆ دارヱ ュل

 ヱ همヱنجヱر گヘت: ュیヱ رヱشن کرد ヱ راه افتゅد نیمゅش

 بゅخヱدت یゅیکنゅر م یخヱشحゅلュ که دار ی.ヱلュیحゅل امرヱز بر نیبゅ ا کردュیکه دارュ.فکرشヱ نم شヱی_امゅدگ

 حرفゅش گヘتュ: لیتکم یتکヱن دادヱ ュ برا یسر

تゅ ازش اجゅزه  رュیاحتراュ گذاشتن به خヱدش دارュ م یگذشته.برا ی.من سنュ از سن قゅنヱنبゅری ヱنیش بゅری+مرگ 
 ュکنیم نکゅرヱیا شュی.ヱگرنه بゅ جヱاゆ منヘرュیبگ

 

 که بゅ تバجゆ گヘتュ: دنیشرヱع کرد به خند نیکゅم

 یخندی+ヱا چته.چرا م

 ゅیخヱایخゅنュヱ بد خゅطرمヱ م ی_مゅه

 منヱ هゅ. ندازهیچه دست م نیبب شヱرヱیعه ب عه

ゅغ ب ゅب ヱشヱزゅب ヱت ュضیمشت زد :ュتヘگ 

 عمته عمـــــــه ی+بچه پررヱ لヱس نشヱ.بバدشュ مゅه

ゅل بゅم ヱشヱزゅب ュت: دیاخヘگ ヱ 

 شل ヱ پヤمヱن ی.ヱاا پس فردا بزننهی.اخ اخ چه دستشュ سنگخヱاュیکه دست بزن داشته نم یمن زن هیچ یدヱنی_اصا م
 یکن

 گヘتュ: دهیبر دهیاز خنده.بر رفتュیم سهیداشتュ ر گهیادا اصヱلش مヱقع حرف زدنش د از

 نیکゅم یدلقک یヤیدلュ خدا.خ ی.ای+پسـ...مヱاظゆ خヱدت...بゅش..شتک نش

 گヘت: یヱ ات ュیپشت فرمヱن کمرشヱ خュ کرد به نشヱنه تバظ یهمヱنجヱر

ゅمヱض شヤمخ ゅیی_مュ یابج 

ゅیک بュヘ  شヤک ヱت ュزد 

 匯عمته ی+ابج
 دیمゅلیسرشヱ م حゅا

 فیاز خヱدت دヱر کن.اقゅ اصا من که بゅهゅتュ پヱلュ که همرامه ک ゅヘتヱیبگュ ک یکه.اقゅ به چه زبヱن یاヱمد فی_بゅز تヱ بゅ ک
 .ذارهیم ریخشنه رヱ بچه هゅمヱن تゅث یヤیخ تیگヘته بゅشمゅ رヱح نیبゅهゅش.بب یزنیم یه یゅریچرا بゅ خヱدت م

ュکیاز خنده م داشتヱیپゅل دمヱق یゅفهیبゅ ی :ュتヘگ ヱ ュش کردゅش نگゅچشم ヱت ュヱヤمظ 

 �تヱ ヱ دヱستداشتنمヱ بヰت نشヱن بدュ که یبゅهゅش بزنュ تヱ کヤه  یهمراュ نبゅشه اヱنヱقت چجヱر ゅرュین فی+من اگه ک
ゅریکه  یلحن هی بヱت: یجヘد گヱب 

بゅهゅش  قهیتヱ هر پنج د ュیریبگ ゅیچمدヱن فیک نیتヱ سه تゅ ازا ュیسر راه بر یخヱایجヱヤتヱ گرفته.اصا م ی_بزن خゅنヱمュ ک
 عشقュ؟ یدヱست دار یاحسゅستヱ بュヰ نشヱن بد

 زدمش که براュ چش غره رفت منュ گヘتュ: فیدヱ بゅره بゅ ک زدュیگゅز م ゅرヱیکه داشتュ صندل همچنゅن

.ゅبゅش بゅدلقک ب ュک+ 



 .برگشتュ دヱرヱ برمヱ نگゅه کردュ که...سゅدیヱا ヱヰیتکヱن داد ヱ  یسر

 کردن نداشته بゅشュ. دایممنヱنش بヱدュ که سرمヱ گرュ کرد تヱ ゅقت استرس پ چقد

 یدیヱ سヘ یゅهیکه در س ینگゅه نی...تヱ برベ کدامیدر تمヱ ュゅجヱدュ شヤバه ヱر نینچنیکه ا یمن ی>>تヱ پゅداش کداュ کرده 
 ...ینヱヘذ کرده ا نینچنیچشمュ ا

که در  یهست ی...همゅن رヱدنュیبیرا نم زیچ چیヱ بدヱن آن ه یتゅبیاュ م یکه هررヱز بر زندگ یهست یدیخヱرش تヱهمゅن
 ...<<یヱ بゅامヱاج ارامت،ارامュ کرد یヱ برد یپس تمュゅ غصه هゅ آنゅヰرا در خヱد حل کرد

ュ.انگゅر تゅزه استرس اヱمده بヱد پゅهゅمヱ تکュヱ بد تヱنستュیشد.امゅ من هنヱز نم ゅدهیکرد ヱ پ یヱ پゅرک ヱ بュヰ نگゅه نیمゅش
 گヘتュ: یمヱنیدر شゅگرد ヱ ヱاکرد که بافゅصヤه برگشتュ سمتش ヱ بゅ پش نیشده بヱدュ.کゅم مヱنیسراغمヱ پش

 .نمشیبب خヱاュینم ュیبرگرد ゅیاصا.ب خヱاュی.نمュیسヱار شヱ بر نی+کゅم

ヱت: دستمヘارامش گ ゅب ヱ گرفت 

 .یبگ دی.بゅاخرع که بゅگهید ی.امرヱز نه فردا...فردا نه هヘته نیمゅه ی_تゅ ک

ヱمゅهヱل ب مゅنیکه از شヱلبخند دلن ر ゅب ヱ دゅفرست ュشヱر گゅد کنヱده بゅت: ینیشیافتヘگ 

 شヱهر خدا بヰت داده آااه هی.بゅبゅ یترسیم یاز چ شتュی_من که پ

ヱشゅهヱزゅمنقبض کرد که گرد شدن ب匏 
ر ヱ س ュیکه زヱد تر تمヱمش کن نییپゅ ゅیراحت.حゅاュ ب ゅلتیکه همه جヱره حヱاسش بヰت هست.خ ،خヱشگلیپ،قヱی_خヱشت
 ..اتヱ ベゅ بندازمت رヱ تخت ヱ خヱدمュ بنـ. یخヱنمヱنヱ منュ سر پヤه هゅ بغヤت کنュ ببرمت تュ ヱیヱ بバدشュ بر ュیعقد کن ュیراه بر

 پرت کردュ تヱ صヱرت ヘمヱیヱ ک دュیکヱچヱلヱ کش غیج هی شهیپررヱ م یヤیداره خ دュید

 نュیسゅکت شヱ ب ゅااایح ی+ب

 تشヱ گرفت تヱدس فیعقヱ ゆ ک رفت

 بدヱ. نュیب نییپゅ ゅیدر امゅن بゅشュ.ب یتゅ از خطرات احتمゅل مヱنهیم شیپ نی_ا

ゅدهیخنده پ بゅ راست م.ュتیشدヘچ گ ュد غヱن بヱا ゅمن یت ュداشت 

ゅدهیلبخند پ بゅ ر دادゅکه فش ヱ زنگ.ュگرفت ヱدستش ヱ ュیشدュ صدا ゅا یکیت یدر ب ゆز شد.البته خゅنیب ゅدتゅیاز ع ゅیجن 
سュ .به ررヱنیاヱمد ب شیداریکه عمヱ از خヱنه سرا ュیبر ュیگرفت شیヱ پ یبヱد که مヰمゅن دヱست بヱدن.هه.راه سنگ ゅنتید

انگゅر اヱنュ مثل من هنヱز اヱن رヱز نحس ヱ  ی.ヱلدیبヱس منュ یشヱنیکرد.پ یرヱبヱس نیヱ بゅ کゅم ュیادゆ بヰش ساヱ ュ کرد
 :دیپرس یبゅ مヰرヱن ی.ヱلزدیتヱ چشゅش دヱ دヱ م یکیترس کヱچ هیبヱد که  ゅدشی

 افتゅده یطヘرفゅ دخترュ.اتゅヘق نی_از ا

ュمدヱم اゅکه ک ュبد ゆاヱت: یشدستیپ نیجヘگヱکرد 

 هستن خヱنه؟ ゅنتید یانشゅه.حゅا اقゅ گهیچند ヱقت د ی_ヱاا هنヱز که نه ヱل

 بヱد گヘت: دشیاヱن صヱرت سヘ هیچゅشن شهیکه هم یمヰربヱن بゅ لبخند رمردیپ

شده.بجゅشヱن داداش خゅنュヱ  طヱنیش یヤیخゅنヱ ュヱ اقゅزاده چヱن خ شهیپ خヱنه مヱننیسرکゅر م رنیکه نم هی_اقゅ چندヱقت
.ゅر اقゅهستن سرک 

 ュیبه سمت خヱنه بر ュی.خヱاستدヱنستュیپヱزخند اヱمد رヱ لبュ.از اヱل هدف اヱن مゅر خヱش خط ヱ خゅل ヱ م هیحرفش  نیا از
ゅد یکه اقヱرヱ ن.به سمتヱلمゅمدن به استقبヱن اヱدشヱیدر رفت یپدر خュ اヱ نヱشヱヤا جゅح ヱدهیゅد سヱیبュ. 



 ادゆ ساュ کرد به هردヱشヱن.امゅ من... یبه نشヱنه  نیکゅم

گヱرمヱ کنュ.امゅ انگゅر نه فقط چشمゅش  خヱاستیکه بゅ چشمゅش داشت ازュ م کردュینگゅه م یمرد یچشمゅ یداشتュ تヱ من
 :دیادゆ کنゅر گذاشت ヱمخゅطゆ به من غر نینبヱد.به تヱجه به ساュ کゅم یکゅف

ヱ ヱ بردار ヱ گヱر تヱن ゅشیع یپسره  نیتر دست ا عیخヱنه.هرچه سر نیتヱ ا یپゅتヱ گذاشت ی.ヱاسه چیدار کゅریچ نجゅی_ا
 .ستینゅمヱس ن یدختر هرزه ヱ مرد ب هی یمن جゅ ی.خヱنه نیگュ کن

داشت کنترل  یヤی.خکردیدر حゅل انヘجゅر بヱد ヱ مشتش داشت استخヱن انگشتゅشヱ خヱرد م نیدست ヱ گردن کゅم رگ
 ヱ خヘه شゅ ュرュیمن مثل اヱن نبヱدュ نتヱنستュ طゅقت ب یل.ゅヱرهیسر پدرュ ن ییتゅ با کردیم

 یریمن دختر گ یヱل یکه نکرد یریپدرگ یمن هنヱز قゅئュヤ اヱمدュ.برا شヱیکه خヱدت شکست یحرمت ی+برا
 جュゅنیاگر امرヱز ا یヱل گذرュیصدقه ヱ ازش م یپت زارュیم ヘتهیب نヱرایبヤدュ،اヱمدュ.مطمئن بゅش به من بゅشه اگرکاهمュ ا

 یب ی.حتهیجمع ک نیهرزه ヱ خراゆ تヱ ا ュیدヱنی.ヱگرنه من ヱ تヱ خヱدمヱن خゆヱ میکن نیبه مゅ تヱه زارュیدارヱ ュ نم لیدل
 .ュیشنゅسیجمع هュ م نیا رتیغ ینゅمヱس ヱ ب

 چشゅشヱ گヘتュ: یذヱل زدュ تヱ یヱ بゅ گستゅخ رهیخ

 پدرجゅن؟! نهیا ری+غ

 یرヱ دیصداس منحヱس اヱن زن نゅخن کش تیヱضバ نی.تヱ اکردیم ییچشمش خヱدنمゅ یدیسヘ یسرخ خヱنه تヱ یهゅ رگه
 :ختュیاعصゆゅ بュヰ ر

 یヱاヱرد یرヱ گرفت بهیپسر غر هیمه دست  یشد شヱバری.انقد بیزنیبゅ پدرت حرف م یحヱاست هست دار نیمゅه ی_ه
ヱز پررゅنه بヱخ ヱییتュ یکنیم 

 شدュ: شقدュیخヱدュ پ نیخヱاست جヱابشヱ بده که نخヱاستュ آتヱ دستشヱت بدヱ ュاسه هم نیکゅم

 نداره لطゅヘ دخゅلت نکن ヱ سゅکت شヱ یربط چیبه تヱ ه نی+بب

 صヱرت زمخت رヱبرュヱ گヘتュ: یبرگشتヱ ュ تヱ بافゅصヤه

 ینیبه همنش یمثل خヱدت عاقه ا یبゅش یدیفヰم گهید دیامرヱز.اヱمدュ حرف بزنュ.خヱدتュ بゅ هی.حداقل ヱمدュیدعヱا ن ی+برا
.ュندار ヱهمゅب 

ゅکش ب ヱشヱخ ュن زن دیاخヱا ゅب ヱ رゅک کهیکن.ヱمرفتن تゅنی ヱت ヱشゅیدست ゅدست 

فتن ヱ ر ییرایمترヱک هュ منヱヘر تر بヱد.به سمت پذ یخヱنه  هیکه از  یاヱن قصر یتュ ヱیکرد ヱ مゅهュ پشتشヱن رفت قヘل
ヱیراحت یر ヱنشستن.از تص ュر هゅره کنヘنヱکش رید ゆゅیشده  دهیبه ق .ヱر ュرヘتن ュعق زد ュヱبرヱر 

ゅیاخم ب ゅرت م یکه از اعضヱقت شدیصヱم ی ヱبرヱمن ر ゅیبه صندل شدیب ヱره کرد.رゅاش ゅپ یهゅنゅره  ی یکヘن ヱید 
تحمل  قゅبل ریحک بشه.تحمل اヱن ヱاقゅヰ غ کهیاヱن زن هیヱحش یلبゅ یرヱ یکه بゅعث شد پヱزخند ュیاسپرت کنゅر هュ نشست
ゅبه اق ュکردヱد. رヱیب :ュتヘگ ヱپدر 

ゅت حرف بزن دی+بゅهゅب ゅヰیتنュ.ュن مزاحヱبد. 

 تر گヘت:زヱد نیبگه که کゅم یزیヱ چ رهیگゅرد بگ اヱمد

ゅنتید ی_اقゅ ریゅت بヘیگュ  لهゅم یکه مسヰتره  یمヰح حرف بزن هیهست.بヤص ヱت ヱز رヱیامرュ. 

خヱاست جヱابشヱ بده که خدمت کゅر اヱمد ヱ رヱبヰش  ゅنتیکنゅرش مخゅلヘت کرد.د زیتکヱن داد که مヱجヱن نヘرت انگ یسر
 گヘت:

 .ュیسゅکتشヱن کن ュیتヱنی.نمکننیم هی.هش گرゅدیبند نم شヱنیگر کهی_خゅنュヱ اقゅکヱچ

 رヱ اعصゅبュ رفت بゅا. دیکشیپゅشنه هゅش خط م یبゅ نヘرت به مゅ انداخت ヱ بヤند شد ヱ همヱنجヱر که بゅ صدا ینگゅه



 خゅنュヱ شیکن بد برヱ پ ییرای_مヰگل اヱل پذ

ゅاق ュچش_ 

 دست خヱدュ نبヱد. زدュیکه م ییپヱزخندا گهید

ヱشゅپ ヱر هم یرヱغر ゅب ヱ ش انداختゅت: شیشگیپヘگ 

 شنュヱی_خゆ م

 شرヱع کرد: نیاز من کゅم قبل

 ュید دارشده ヱ حゅا قص شتریب نمヱنیヱ رفته رفته حس ب ュیکرد دایبュヰ عاقه پ نیکه منヱ مゅه هیراستش مدت ゅنتی_جنゆゅ د
 خدمت شمュ ゅیکسゆ اجゅزه اヱمد یヱ برا ュیازدヱاج کن ュیخヱای.درヱاقع مゅ مュیدرکنゅرهュ بゅش شهیهم یکه برا

ゅب ゅل یبرداشتن شربت هゅیپرتق ヱم ینیس یاز تゅیحرف کュشد.د ن ュヱنتیتمゅ ゅهヱابر ゅه  یداشت بゅنگ ヱرゅارفته مゅب
 از شربتش تゅزه کرد ヱ گヘت: ییمゅ گヱヤ نی.بバد از چرخش چشمゅش بکردیم

کسゆ اجゅزه از بزرگتر دختر همゅهنگ  یپسر  برا یپدر بゅشه ヱ خゅنヱاده  یخヱنه  دیدختر بゅ یخゅستگゅر ی_برا
バقヱقت یدار یکنن.چه تヱریه یヱمدخ یمنجヱدخترن ا ゅد بヱدت سر خヱی  ヱیヱヰاج حرف م  ییヱازد ゆمن  یزنیراج

 ن؟یزヱدتر جمバش کن نیخヱایبゅا ヱ م ゅدیشکمش م گهینکنه تゅ چندヱقت د هیاجゅزه بدュ هゅن؟چ

خヱد  یکه رヱبرヱش نشستュ دختر خヱدشュ از تخヱ ュ ترکه  یمن دیヰヘمیم دヱنست؟اصایم یزیمرد از شヱバر چ نیا
 داد: یبゅز دستヱر خゅمヱش نیکゅم یقヤبュ زد ヱل یヱ که تヱ یجヱاゆ نزارュ تヰمت یب شュ؟اヱمدیلバنت

 لحظه هیجゅن  نی_مゅه

ヱنتیکرد به د رゅ :ادامه داد ヱ 

ゅمل ک یاجرا ی.براستین یمن هستن که مشکヤ یヱسط شکسته شه.اگر مشکل شمゅ خゅنヱاده  نیا یحرمت نی_لطゅヘ نزار
 .ュیゅیهュ در ن یتヱ رヱ یکه بヰتره  نیسヱال نبر ریヱ ز نیلطゅヘ مゅه ی.ヱلュیゅیرسヱمゅت مゅ م

منتظر .رفتیکه به سمت نگゅه پدرュ م کردیヱ م یلشکر هیداشت فرمゅنده یاヱن کゅما جد ینگゅه کردヱ ュل نیبه کゅم نゅبヱゅر
بヱ ゅد که داشت ب نیکゅم نبゅری.اュیاز اヱن مゅهュ بヤند شد تیبバد بヤند شد.به تبバ قعینگゅهش کردュ که چند دق ゅنتیعکس الバمل د
 گヘت: رفتی.راه رヱ به سمت راه پヤه هゅ کج کرد ヱ همヱنطヱر که مکردیاخュ نگゅهش م

 .نیبرنگرد چヱقتュیヱ ه دیگمش نجゅیاز ا バتری.فقط هرچه سرنیبکن خヱادیدلتヱن م ی.هر غヤطستی_مュヰ ن

 به جヱヤ برداشت ヱ گヘت: یقدم دیکه منヱ د نی. کゅمگرفتی.داشت بغضュ مییییی..اه لバنتیلバنت

 ゅ بゅشه.شم تیبゅ رضュ ゅیدヱستدار یمشکاتش به کنゅر ヱل ュیانجュゅ بد ュیتヱنیم نکゅرヱی.اュیمゅ مュヰ بヱد که اヱمد یبرا ی_ヱل

 ヱ زد: خاص ری.برگشت ヱ ترفتیداه م ینشکヤیگゅه بヱد که ا هیمحکュ براش تک نطヱری.هنヱزュ غرヱرش بヱد که استゅدیヱا

 عی.سررنیب نی.حゅاュ برュゅیتゅ ب نیعقد ヱ بュヰ بگ خیخゆ.تゅر ヤهی_خ

.از در خヱنه که رヱنیヱ برد ب دیمبヱヰت من دستمヱ گرفت ヱ کش ی ゅفهیت جه به ق یتکヱن داد ヱ ب یبゅ اخュ سر نیکゅم
نگゅه کردュ که  نیشکرت.بゅ لبخند به کゅم یتمュヱ شدش.اخ الヰ یバنیمن  یخدا ی.ヱاشدیچ دュیتゅزه فヰم ュیخゅرج شد

 ヱ گヘت: دیبヱس مヱیشヱنیپ

 یبد زهیبュヰ جゅ دیکه بュ ゅیبر شه؟حゅاュیگヘتュ درست م یدی_د

ベش غرヱیم یخュقت شدヱقت یヱ ュن هヱج ヱد.از عمヱب ュرゅر یکنバیکرد فیبراش تュ ゅدع ヱن شد، خدافظ رشیخ یヱیبدرقم 
 ュید برگشتکردヱ بバ دایپ صヤهیف هیقض نیا نکهیاز ا ュیکرد یاュ خヱشحゅل یدヱر دヱرヱ کュ ヤی.رفتュیشد نیヱ سヱار مゅش ュیکرد

.منュ بバد ュیاヱنゅ تゅ بゅ اヱنゅن حرف بزن یخヱنه  ュیکه فردا بر ュیاشتقرار گز نیبゅ کゅم ュیقرار گزاشت نی.بゅ کゅمنゅیا ییخヱنه دا



تゅ فردا صبح سر حゅل پゅشヱ ュ مثل قュヱ اجヱج  دュیکردن کپ یکردヱ ュ اヱنュゅ ابراز خヱشحゅل فیتバر نゅیا ییヱاسه دا نکهیاز ا
 خヱنه خゅنヱاده شヱهرュ.. رュیمجヱج نبゅشュ م

**** 

ゅیصدا ب ヱگ ュات مکتشف ب یشاارヱس داریامヱق ヱ کش ヱ ュر کردヱمن ヱد رヱدا یشدن صبح ز.ュدヱن مثل  یبه خゅکیج 
ヱاا همヱاب دهیچسب نیخرس کヱخ ヱ لشتشゅد به بヱر م دهیبゅد که انگヱن یفرار کنه.سر دیترسیبヤب ュヱار ヱ ュن دادヱد تک

رュ گرفتュ اヱل برュ حمュヱ بバد صبحヱنه بخュ ヱی.تصمرヱنیتヘکر اヱمدュ ب یسرヱ صدا رفتュ اتヱ ベゅ فکر بバد از اندک یشدュ.ب
 .یفضヱل نゅیヱ ا خچゅلیخヱاゆ بゅشن ヱ من برュ تヱ  هیبق نکهیداشت تゅا یصヱرت قشنگ تر ینحヱریا

ヱلمヱح  ゅب ヱ ュیک هیبرداشتヤپسی .ュヱحم ヱت ュین هیرفتュ عتゅز یسゅب ゆلت بکش دار یآゅخج(ュهر م یکردヱیکنیش )^_^ 

 شدن اهل خヱنه داریکردュ.کュ کュ که سرヱ صداهゅ بヤند شد ヱ نشヱن از ب یهュ کف بゅز یشرヱع کردュ شستن مヱهュゅ.کヤ بバد
)مثل یمث چ ゅنゅیکاه که دا یتヘ ヱرستゅدュیتヱاتベゅ.داشتュ مヱهゅمヱ م دュیヱ چپ رヱنیاヱمدュ ب عیبヱد،تنمュ شستヱ ュ سر

 چشュ غره رفتュ که گヘت: هی.اتベゅ تヱ اヱمد(�匣✌ستیبینج ヱانیاسبــ...اسゆ ح

 دنبゅلچتヱ جمع کنه ببره خヱنه ننش ゅدیصبحゅنه هنベゅ کن شヱهرت داره م ゅیبرس ب .زヱدتر کゅراتヱヱانیاراュ ح-

ゅش م شین بゅنگ ュز داشتゅیبュس کردゅحرف آخرش م ゅیکه بュد 

 +مゅمゅنش

 لبخند گヘت: هیحرکت کرد ヱ اヱمد جヱヤ.بゅ  ییدا

همヱن خヱنه  یتヱ .مゅدرشュدنیヱ مطمئمنゅ پسند دنی.اصا استرس نداشته بゅش.بゅبヱ ゅ خヱاهرش که تヱرヱ دزュیاره عز-
 همヱنゅست. هیپس شب گهید کنهیم یزندگ

 نیヱ اヱل به خدا بバدشュ به کゅم یکردュ افکゅر قمر در عقرゆ تヱ ذهنヱ ュ پس بزنヱ ュ همه چ یتکヱن دادュ سバ یسر
ゅ بヱد.رفتュ سمت کمد ت دヱاریام شهیヱ م ستین یزن بد یバنیاز جゅنゆ برخヱرد مゅمゅنش نداده  یهشدار نیکゅم یبسپرヱ.ュقت

کنه.بバد خヱدشヱ سرگرュ کرد تゅ لبゅس بپヱشュ.منュ  شکهュ سشヱار ヱ از تヱ کشヱ در اヱرد تゅ مヱهゅمヱ خ ییلبゅس بپヱشュ دا
 :|  دュیپヱشیمدヱنه دヱنه لبゅسゅرヱ کردュیپررヱ پررヱ نگゅش م

.خヱرده بヱد بュヰ خヱرده دادمゅ.شゅاااانش یاュ اخرش تヱر شد ヱ بヱرس شسヱار ヱ پرت کرد سمتュ.شゅنس اヱردュ جゅ خゅل ییدا
 ヱاریبヱدュ تヱ د

 ヱانی+هヱش چته اراュ ح

-ヘلت نم دیچش سゅیکشیخج ヱت 

ヱنه مگه مث ت+ュدゅتバم 

مゅمゅن  دیمن هنヱز بゅ کنهیداره شヱهر م ゆヱیذهن مバ نیبゅ ا نیا T_T یکنیاجرا م ゅیخدا عدالتتヱ در حق ک یا-
 شبゅ نュک بغل(匣�از مゅهک جゅنه یجدا نشدن یکه لبゅس بنヘش داره ヱ عضヱ دیهست سヘ یخرس هی نی)دヱستゅن ایگヱگヱل
ュابヱبخ 

 حرص خヱردنش خندュ گرفته بヱد.زدュ تヱ کヤش که خヘه شد از

 تゅ قبل رفتن رهیحゅلت بگ خヱاュیمヱهゅمヱ ببゅف م شュیبتمرگ پ ゅی+ب

سر  ュیرفت زدیخゅله که مゅرヱ مخゅطゆ م یفقط نمش مヱند بゅفت.بゅ صدا ینشست ヱ اゆ مヱهゅمヱ گرفت ヱ ヱقت اヱمد
 برداشت هن نگذاشت اュ خゅله匣مュ ゅیکنیجمع م زヱیکه م ュیヱ حمヤــــه.بバد از صبحゅنه گヘت ュیگヘت یری.ساヱ ュ صبح بخزیم

 ヱ رفت یریبگ ゅدی دیبゅ یشیخヱنه دار م یخヱدت دار گهید یکنیم خヱبی کゅر گヘت

ュمن ゅنه هヱش ゅرف یبゅバده رفتن تゅکه خ یافت ュه کردゅنگ ヱیヤمد داشت یヱا� 



ヱرゅیکه شست ظرفュ سヱ ヱهیヤ کرد ゅبه ج ゅج ヱر ゅیهュ یرفتュ دا ヱ ベゅات ヱییت ヱر ヱ شن کردヱر ヱ ارヱک سیگ یسش ュゅهヱدیشم 
 .رهیتゅ زヱد تر حゅلت بگ

بستュ که چヱن  پسیヤیک هیصヱرتヱ ュ تمュヱ کردュ.مヱهゅمヱ بゅ  شیبヱد که هュ مヱهゅمヱ ヱا کردュ هュ ارا ゅزدهی یحدヱدا سゅعت
پヱشュ ب یمヱنده بヱدュ چ یی.ヱاسه لبゅس بゅادュیヱ رヱشن پヱش یسنگ یشヱヤار ل هی.رفتュ ختیر یحゅلت دار شده بヱد ابشゅر

 ュم هیکه دست اخر هヱرت زیشヱش یصヱپ ヱ ュکرد ゆゅیکمرنگ انتخュدゅا بゅم دی.حゅمدیم نیکヱ شヰکه ب ュبرداشت ヱ نヘヤت.
ヱاسمش ر ゅام ュش یزنگ بزنヱن یگ ゅع کرد چشمک زدن.بヱت: شیشرヘکه گ ュداد ゆاヱج ヱ نヘヤز تゅب 

 ن؟یمراه صゅحبدل اقゅکゅمه دیببخش-

 کش اヱمد  شتریب شュین

ゅرمヘه بヤنیی+ب 

 لطゅヘ نیتゅ برن خヱنه مゅدرشヱهر جゅن.آمゅده بゅش ゅلیدنبゅل اهل ヱ ع ゅنیم گهید قهیدق ستیگヘتن بヰتヱن خبر بدュ که حدヱد ب-

 خندュ بヤند شده بヱد که بゅ همヱن خنده گヘتュ: یصدا گهید

  ゅرنیب فیتشر ュیمゅ آمゅده ا نی+بヰشヱن بگ

 ヱ قطع کردュ.. تヘヤن

دست  کュیخヱش بگذره ヱ مراقゆ خヱدت بゅش ヱ  نکهیکردュ اヱنュゅ بゅ ا یخداحゅفظ نゅیヱ حゅضر رفتヱ ュ از خゅله ا امゅده
 ゅنゅیدا بゅ پュゅ ضرゆ گرفته بヱدヱ ュ ی.از استرゅدیب نیتゅ کゅم نگیتヱ پゅر ک ュیرفت ییانداختن منه بدبخت،بدرقه کردن.بゅ دا

 یゅیدر یبشه تヱ یطヱفゅن یکس ترسュیشده بچدュ م نیکゅم یدر که ヱابسته منヱ ارュヱ کنه.انق خヱاستیاュ م چゅرهیب
ヱن.تヱممヱنیهم یار ゅヰکه ن ュدヱت بゅهمヱیتゅم نیده م تゅک ヱ زد.از دا نیگذشت ベヱیاز پشت در بゅنゅ خدافظ ュیا  ヱ ュکرد

ヱ  نیヱ ارュヱ نشستュ تヱمゅش ریسر به ز شهیحゅلュ نداشت.خاف هم یتヱ یریتゅث یحت دمュیرヱ که د نی.کゅمرヱنیرفتュ ب
 که سرمヱ اヱردュ بゅا کنهیحرکت نم یشد ヱل نیچند م دュیلゆ گヘتュ.نگゅشュ نکردュ.امゅ د ریز یسام

 ؟یخヱدت نیمゅه -

 تヱ کゅسه سر چرخヱندمヱ گヘتュ: ،چشمゅمヱیخヱدت نیمゅه یچ یバنیگرفت از حرفش  ضュیغ

 کرده کیپاست یگرامته،جراح ی+نه پس عمه 

 ヱ رヱشن کرد ヱ حرکت کرد: نیمゅش

 یخヱدت نکهینه مثل ا -

 نگュゅ کرد: یزدュ تヱ شヱنش که بゅ حゅلت زار ュヘی.بゅ ککردیبدترش م نュیبゅبゅ من اعصゆゅ نداشتュ ا اهヰه

 نزن امصゆ.زن اخه مگه انقدر دست به زن داره.غاف کن اヱن اکردارヱ نیمゅه -

 

ヱبه ش اداش ヱر ュبرگرد ュمدヱا ヱ ュردヱحرف شهیدر ا ゅر یکه ب ヱ ュلゅع ヱد ュس ختیکه زد غ ヱیتュن: 

 .نکن گュ.ュヤیشیبدبخت م ゅیゅیحمヤه هゅ جヱヤ مゅمゅنュ ب نیاز ا دヱنهی نیبب-

 :دュیشده بヱدن از عرベ بゅ استرس پرس سیهشدار داد.انگشتュゅ خ یگヘت.لバنت یヱا

 دヱنュیازش نم یزیاخاقش..من چ یバنی..هی..مュ..مゅمゅنت..چطヱرنی+ک..کゅم

 گヘت: زدیدنده رヱ عヱض کرد ヱ همヱنجヱر که دヱر برگردヱن رヱ دヱر م نیکゅم

.اگر خاف مقررات ュیゅیسر شゅعت م ュیری.سر سゅعت مهیمゅمゅن خヱنست،خヱنه حکヱمت نظゅم یجヱنュ برات بگه ヱقت-
 ...کنهیم ヰمヱنیمゅمゅن بد تنب ュیمゅمゅن انجュゅ بد



 

ゅیک هی زدیکه م یهر حرف بヱヤ ュشت تنヱماز گ ュشدیک ュداشت ゅرسم.*ュمی*ر*یゅک.ヱدمヱخ ュ*ی*دュند ن ヱ ュلゅدیح ヱ گرفت 
 ادامه داد: دیچیپیکヱچه م یکه تヱ نطヱریهم

 ゅدتی.اهゅ اهゅ یبردار ゆیبه ترت نゅرヱیمヱاظゆ بゅش.حヱاست بゅشه مヱقع غذا خヱردن قゅشق ا یヤیخゅنヱمュ خ گهیخاصه د-
 .ゅدیخヱشش نم یمゅمゅن از شヱخ یمحترمゅنه حرف بزن یヤیبゅشه خ

دار زد که درヱازه  تュی.سه تゅ بベヱ رستゅدیا ینقره ا یسرمه ا یدرヱازه  هی یجヱヤ نیکه کゅم ヱمدیدر م ュیداشت گر گهید
 دヱゅュری.قヤبュ تヱ پゅچه شヱヤارュ.آخر طゅقت نهیヱ اطراف چه شکゅ ヤطیخヱنه چه ヱ ح دュیبゅز شد ヱ رفت داخل.از استرس نヰヘم

 گرفتュ: نヱیکゅم نیشدن آست ゅدهیヱ قبل پ

 .مゅمـ...ترسュیمن م نی+کゅم

 حرفمヱ ادامه بدヱ ュ گヘت: نذاشت

 نره. ゅدتی.حرفゅمュ رヱنیاヱمدن ب نゅیشヱ گュヤ مゅمゅ ゅدهی..پسسسیه-

ュدバدهیپ یزرت بゅ حشヱ هヰヰヰヰیمن م یشد.خرهュم هیننت  ترس ヱمن ヱقت تヱنヱکنه ا ュبیریم یذاریلقمه چپ ヱآت ュاستヱنخ. ュد
 نهیاヱمدュ که بゅ آ زیقر ر هیخヱرد ヱ  چیکه من داشتュ،اヱل بسュ ا... پュゅ پ یشدュ.امゅ از همヱن شゅنس قヱヰه ا ゅدهیدستش ヱ پ
بゅ  نュینتヱنست خヱدشヱ نگヰداره ヱ پخش شد تヱ بغل بゅبゅش.ننه کゅم نیخヱدمヱ نگヰداشتュ.امゅ متゅسゅヘنه خヱار کゅم نیبヘل مゅش

 .یگند زد یراヱل کゅ نیاصا هم رヱنیب گمشゅヱبرヱیب نیخゅاااعک تヱ سرت مゅه هی.کردینگゅه م یحゅلت خゅص هی

 .ュیاヱمد ヱ دستمヱ گرفت ヱ بゅهュ به سمتشヱن رفت یاحتمゅل یゅیاز سヱت یریشگیپ یبرا نیکゅم

 :ュیکرد کیساュ عヤ یسヤطゅن یاقゅ یバنیاز همه بゅ بゅبゅش  اヱل

ゅاق ュن ی+ ساゅطヤهستیس ゆヱنی.خ 

ゅداد یضیلبخند عر ب ヱابمヱج 

- ゅآق.ュبヱشکر خدا خ.ュدختر ュن یساゅطヤنم هیچ گهید یس ュشヱدیخゅ ریاヱیزنیصدا م ینج 

 بゅز گند زدュ: یヱاااااا

 ..آخـ...یسヤطゅن یخゆ بゅبゅجヱن..نه اقゅ زهی+ چ

 گヘت: یبヤند یادامه بدヱ ュ بゅ خنده  نذاشت

 همヱن بゅبゅ جヱن بヰتره راحت بゅش - 

 ی.بゅ لرزش رفتュ جヱヤیچرا مゅدرفヱادزره رヱ برد یخヱب نیتヱ به ا ی.ヱادیبヱس مヱیشヱنیتکヱن دادュ که پ یسر شرمنده
 :دヱنュینم یヱ نگゅه کردュ که سرخ شده بヱد.حゅا از چ نیکゅر کゅم نیヱ دستヱ ュ بردュ جヱヤ.مゅب نیمゅدر کゅم

 بヱدュ دارتヱنی.ممش..مشتベゅ دنی...خゆヱ هستی+سس..ساュ خゅنュヱ سヤطゅن

 نیخヘه شヱ دختر بذار من ا قهیدヱ د یاヱمد.ا ゅیکゅمヤ زیر یدادュ که خنده  رヱنیاز تمュヱ شدن حرفュ نヘسヱ ュ پر صدا ب بバد
 ذヱل زده بヱدュ بヰش. دانهینゅ ام کرد،منュینگュゅ م ینیب زیکنュ.مゅدرش داشت بゅ ر ریتヱنل ヱحشت ヱ ختュ بخ

به  ییヱヰیخゆヱ بゅشه( نیدعゅکن رュیگمی کゅرنゅممヱ صبح نه فردا هゅ بچه عرررر��منتظر بヱدュ کゅرنゅممヱ بده) انگゅر
 زیر زیヱ بゅبゅشヱن هヱا رفته.مゅدرشヱنュ ر ゅیヱ کゅمヤ نیکゅم یخنده  کیヱヤ ش شュیدارュ کمپヱت م دュیخヱدュ اヱمدュ که د

 :دیخندیم

 یخヱش اヱمد زュیساュ عز -



دنبゅل  دュییヱ دヱ رヱنیب دュیکش نی.خヱدمヱ از بغل ننه کゅمکردیمنヱ مسخره م یعヱض نی..انی.اشدیچ دュیفヰم  تゅزه
که همراュ بヱد ヱ پرت کردュ که  یヘیک یآن ュیتصم هیغヤط کردュ.تヱ  زدید داد م ییدیحسゅط ヱ ی.اヱنュ نヱ محヱطه نیکゅم

ヱرد تヱا یخヱ ヱ شヤدیکゅبسヱک ュヰب ヱمゅدست ヱ ュپ کردヱاست ベヱجی.از ذ ヱ ュیکش غیدュمدゅحرص ک نی.ک ゅیبヱمヘ برداش ヱ ت
 ننکیدヱستشヱنヱ م یヱ چغヱل رنیتخس که م یبچه هゅ نیبバدュ اヱمد سمت مヱ ゅ رヱ به مゅمゅنش مثل ا نیبرد انداخت تヱ مゅش

 گヘت:

اخ  هقیدق شュیریشヱهرشヱ بزنه...امصゆ نشヱنه گ دی.تヱ بヰش بگヱ اخه مگه زن بゅزنهیم فیبخدا همش بゅ اヱن کمゅمゅن  -
..ュسر 

 نュیدヱنه دヱنه مヱهゅشヱ نچ کردュیخヱدヱ ュ کنترل م دادمヱیبه حرفゅش گヱش م ریکه داشتュ سر به ز من

ュنشゅمゅت: یسر مヘگ ヱ ن دادヱسف برا پسرش تکゅبه ت 

 ヱ چند سゅل نتヱنستュ ستیبتヱنه تヱرヱ ادュ کنه من که ب  نیمゅه نیحقته.ヱاا هم یشヱهر که تヱبゅش -

 بヘرمゅ.ننتュ سمت منه یバنیابرヱ انداختュ که  نیبゅز کردヱ ュ سرمヱ اヱردュ بゅا ヱ برا کゅم شمヱین

ゅبゅبه جمع کرد: ب ヱن رヱج 

 تヱ نییزشته بヘرمゅ یدخترュ که خヱدش صحبخヱنس ヱل نیتヱ.مゅه ュیخゆヱ بヰتره بر -

ヱ  دشヱخ...ヱد تر رفت تヱز 

#αɗᴍιη_яσᴍιηα 
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#۱3∫ 

ュنشゅمゅم مゅپشت بندش ک ヱ ヱبگ نیرفت ت ヱمヱزゅمد بヱرهیا ヤمゅیکه کゅ رهیزد پشت دستش.بゅش کرد: چゅکپ کرده نگ 

 ゅدیحسゆゅ کゅر دستش ب ゅرュیدرب یذره خヱاهرشヱهربゅز هیبذار بゅ  نュیبرヱ ب نیهمش ヱردل هم یکゅم-

 ュیکردینگゅه م ゅیبゅ خبゅثت ヱ منュ بゅ تバجゆ، به کゅمヤ نیکゅم

 گرفت جゅنヱر بشه؟ ュیتصم ヱヰیچرا  نیتヱ.ا بردیبゅ خヱدش م دیکشیمنه مبヱヰت ヱ م ゅیرفت تヱ ヱ کゅمヤ نیکゅم

 ییخヱش رヱ به نیヱ پر کنュ که مゅمゅن کゅم نیکنゅر کゅم یخゅل ینشسته بヱدن ヱ من خヱاستュ برュ جゅ هیبق ییرایپذ یتュ ヱیرفت
 گヘت:

 .ュیبゅهュ صحبت کن کュی.یبرف دیسヘ نュیخヱدュ بب شیپ نیبش ゅیب-

ゅحت بヤنیکه پر از ه یلبخند مصゅد سر جヱبش یب ュبر ュاستヱخ ヱ ュن دادヱیتکュزد: ششیپ ن ュن صداヱرشゅکه خدمتک 

  نیخゅنュヱ لبゅسゅتヱنヱ بد -

 لゆ گヘت: ریرفتュ که ز نیچشュ غره ヱاسه کゅم هی.ュیبتمرگ قهیدヱ د نیبゅبゅ اگه گذاشت یخゅنヱ ュヱ... ا یا

- ヱبه من چه خ 

ヱ دیخند زیر زیر 

ヱنتゅر،از ترس ا مゅدست خدمتک ュکه داد ヱ ュلゅش ヱره  نکهیゅبヱیکید ヤمゅمبل که ک ヱر ュانداخت ヱدمヱکنه خ ュیصداゅ ریزد ز 
 خنده.

 چヱنمヱ اヱرد بゅا: نیانداختュ که مゅمゅن کゅم نییسرمヱ پゅ شرمزده



 .یمゅهست یاز خヱنヱاده  یاان عضヱ گهیدخترュ خجゅلت نکش تヱ د -

 انداخت ヱ ادامه داد: نیبه کゅم ضیبゅ غ ینگゅه

از  ی.منヱ مثل مゅدرت بدヱن ヱ مゅهュ عضヱستュیکرده ن فیヱاست تバر نیکه کゅم یاヱن غヱل هیدرضمن من اصا شب -
 خゅنヱادت.

 یمゅدر یداشتュ اヱن چند ヱقت ب یبغل مゅدرش بヱدمヱ سバ یامゅ به خヱدュ که اヱمدュ تヱ گهید زیچ ゅیحس آرامش بヱد  دنュینم
 گヘت: نیکه کゅم رفتیم یداشت رヱ به هند گهیرヱ جبران کنュ.جヱ د

 هゅ شهیبゅبゅ نゅراحت م نیخヱدュ بش شیپ ゅیب گهیحゅن بسته د نیمゅه -

تヱ  خヱرد ュیمبل پرت کرد که مستق یکヱسن از رヱ هیکه بゅبゅش به سرعت  رヱنیب دュیخヱدمヱ از بغل مゅمゅنش کش یجヤد
 ヱ بバد افتゅد جヱヤ پゅش: نیصヱرت کゅم

 یکشیمنヱ ヱسط م یپゅ یخヱدمヱ بغل کن چرا الک ゅیب کنュیم یپسر جヱن مثل آدュ بگヱ حسヱد -

 گヘت: ضیبزنه که مゅمゅنش زヱدتر برگشت سمت بゅبゅ جヱن ヱ بゅ غ یاヱمد حرف نیکゅم

 کنュ؟یبغل م ヱیکه من کس یکنینم یتヱ حسヱد یバنی.دیتヱرヱ ヱسط کش یپゅ یالک یچ یバنی -

ゆحバش متヱبه بحث سرخ ュنیکه ب یداشتヱه م نشゅیبچد نگュنیمثل ا کرد ゅنヱヱپس  ستیب جدهیه یج ゆゅحس ュله از هゅس
 خヱاستنیم

 خヱدت شیشمゅ چرا پ کنهیعرヱسمヱن شヱهر داره بغヤش م نュیب سゅی.اصا ヱاゅدیمن خゅنヱمュ نه.من که اصا خヱشュ نم یک-
 ش؟ینشヱند

ュنیب نهیریاز جدال ش داشتヱیم سهیر نشュقت نرفتゅط ュه ュی.آخرュردヱゅ ヤمゅک ヱیュゅ یشد نیبدتر از من پخش زمュ یه 
 دنیدیمゅرヱ م کننینگゅه م ヱヱنهیکه انگゅر دارن به دヱ تゅ د ュی.بقュیدیخندیم

ゅجمع کرد ب ヱنヱدمヱخ ュاه ュیاهュ من ا ヱریゅپ نب ュم شیرفتゅیبش نیکュزمن ヱ ュن گراゅتحت ゅز مヱن نی.هنヱکه هم ュدヱنذاشته ب 
 دュ گヱشュ گヘت: نیرفتنشヱ نگゅه کردュ که کゅم ضینゅهゅر.بゅ غ ュیخدمتکゅره اヱمد گヘت بر

 ュیبد بر نیاヱل بش یخヱا یم -

ュدバر خند بゅر هゅدش هヱنشدیخゅمゅپشت م ヱ ュردヱدر ا ヱی.اداشゅسر م ن ュمزیرفتゅی.کュصندل ن ヱ مدヱکش یا ヱرمゅیکن  ヱ
(  匯لی)شヱهر ذلکندュیپヱست م ヱهیم نیヱ داشتヱ ュاسه کゅم ュینشسته بヱد ییراینشست.خاصه بバد از صرف نゅهゅر تヱ پذ

 مقدمه گヘت : بی بゅبゅش که

 یヱ ヱاسه عقد مشخص کرد یبゅبゅ چه رヱز نیکゅم -

ヱقゅچ ヱت ュکش یشدستیپ یاز دست ュسمت ゅهゅد که نگゅاده  دهیافتヱنゅد خヱدر شده بゅزش صゅاج ゆم یشد.عقد.خゅیکュیاضر ن 
 اヱضゅع رヱ کنترل کرد: شهیامゅ مثل هم نیکゅم ن؟یپس مゅه هیبヱدن مرگت چ

 ュیدنبゅل اجゅزه از خゅنヱاده هゅ بヱد شتری.درヱاقع بنیبゅ مゅه ュیراجبش حرف بزن دیبゅبゅ بュ ゅینگرفت ュیهنヱز تصم -

 بゅر گヘت: نیا نیکゅم مゅمゅن

 خヱامゅینヱه م هی گهیبゅبゅ من تゅ سゅل د گهید نی.بجنبهیبچه هゅ دست دست کردنتヱن برا چ -

ゅریحرفش تکه خ نیا بゅی ヱد پر یکه تヱب ュعث شد به سرفه ب دیدهنゅب ヱمヱヤگヱیتュتヘمゅم نی.ک ヱ ュر که پشتヱنجヱزدیهم  ヱر
 به مゅمゅنش گヘت:

 خヱبه دュیجヘت نヱه بヰت م هی گهیمゅمゅن شمゅ زن منヱ سゅلュ نگヰدار من تゅ سゅل د -

ヱع ت ゅل بゅمن حヱم ضیهゅک ュゅنینگ バکه س ュره: یکردヱبخ ヱکرد خندش 



 شکسسسست نی+ کゅم

ヱدشヱدیکش خ ゆعق 

 مゅمゅنش گヘت: دヱبゅره

 نیتゅ لبゅس انتخゆゅ کن نجゅیا ゅدیتゅ شゆ من به دヱستュ زنگ بزنュ بゅ ژヱرنゅاش ب نیجゅن بمヱن نیمゅه -

 از خゅنヱمش گヘت: تیهュ به تبバ بゅبゅجヱن

 نیریزヱدتر هュ م ینطヱریکゅرا.ا هیدنبゅل بق نی.شمュゅ از فردا بررュیگیヱقت عقد م یحゅج احمد شیمنヱ ュاسه آخر هヘته پ -
 تヱنیسر خヱنه زندگ

 

ゅم بゅدست ک.ュه کردゅن نگヱشヰپ یکه ا به ا نیمحبت ب ヱشゅگرم ュゅعث بغض دیچیانگشتゅش یبヱطر بخ یاز جنس خゅ
 انداختヱ ュ گヘتュ: ینگゅه هیمرتバش به همشヱن  یکم یگュヱヤ دヱ دヱ بزنه.بゅ همヱن صدا یمحبت تヱ نヰمهیا

 دヱستتヱن دارュ یヤیبگュ..خ یچ دヱنュی+از همتヱن ممنヱنュ.من..من ヱاقゅバ نم

 طヱنیش یاصد نبゅریبヰش انداختュ که ا ی.بゅ عشق نگゅهدیبافゅصヤه بバد از حرفュ دستمヱ بヤند کرد ヱ پشتشヱ بヱس نیکゅم
ヤمゅیکゅ :پر کرد ヱر ゅفض 

 مゅیجヱヱن مجرد ヱ صد البتع چشヱ ュ گヱش بسته دار نجゅیا یヱل دیاهュ اهュ...ببخش -

 بゅ خنده گヘت: مゅمゅنش

- ヘکه ش دیچش س ヱشیت ゅدرس م یت ヱرゅیدیم 

 بヤند شد ヱ رヱ به جمع گヘت: بバد

 به نرگس خبر بدヱ ュ سمت راه پヤه هゅ رفت رュیمن م -

 عزュ رفتن کرد: نュیبندش پدر کゅم پشت

 همゅهنگ کنュ یمنュ بゅ حゅج-

 دفバه بヤند شد که بヰش نگゅه کردュ هی نュیヱ پشت خゅنヱمش رفت.کゅم 

 مヱنده یヤیختゅ شュ  ゆیبخヱاب ュیمュゅ بر ゅیب نیمゅه -

 ヱمدیم ュゅیکゅمヤ یغر غرا یسمت بゅا صدا ュیرفتیکه راه پヤه رヱ م نجヱریبゅز بゅزヱشヱ گرفتュ.هم شیتکヱن دادヱ ュ بゅ ن یسر
 اان بヰشヱن گヘتمゅ. نیخヱبه هم گヘتیکه م

 ヱ هヱا مヤバق شدュ: نیزم نیب ヱヰیکه  ュیتゅ پヤه بゅا رفت چند

 نییییی..بذارュ پゅرهیابرヱ شرفュ م ننمヱنیبیم نゅیاان مゅمゅنت نیبذارュ زم نی+کゅم

 یطヱنیبゅبゅ اヱنゅ خヱدشヱنュ اان رفتن تヱ اتベゅ ش سسسسیه-

ュزヱیح یبه ب هنゅشییゅ لヱ ュدヱدت نکرده بゅیم یعュنستヱد ゅییپュذارهینم ن. 

ヱاب یرヱخ ュرゅمد کنヱدش اヱخ ヱ کرد ュفرصتدیتختش پرت ヱ کرد ュهゅر نگゅمد سمت  یبرا ی.خمヱنداد.ا ュヰحرف زدن ب
 بゅرنیاز دهنュ خゅرج شد.امゅن مخゅلヘت نداد ヱ ا یヘیگرفت که نゅ خヱاسته آخ خヘ یزیر یヤیبバدش گゅز خ دشیگردنヱ ュ مک

ヱر ヱشゅلب ュک ュنه گرفت.کヱنش ヱمゅم یلب ュرتヱندیصヱا چرخ ュریゅند نبヱجمع  رس ュدヱخ ヱمد.تヱا ュقکヤکه ق ュشヱبه پشت گ
 خヱدشヱ کنترل تヱنستیهュ انگゅر سخت م نیゅمヱ ک دادュیاز کف م ゅریدست بردار نبヱد.من که داشتュ اخت نیشدュ امゅ کゅم
 بヱد زمزمه کردュ: دنیقゅبل شن کنュیکه فکر نم یヘیضバ یکنه.بゅ صدا



 نی+کـ...کゅم

ゅیکه ن یلحن بヱزشゅ دیفرゅ داد: زدیم ゆاヱج 

 ...جゅنュ خゅنヱمュنュیجゅنュ مゅه-

バفیض :ュتヘعجز گ ゅب ヱ تر از قبل 

 نمヱنده...لطゅヘ یزیتゅ آخر هヘته چ نیکゅم -

نشヱند ヱ همچنゅن که از لحنش مュヱヤバ بヱد داره  ュیشヱنیپ یرヱ یکنゅر.بヱسه ا دیتゅزه به خヱدش اヱمده بゅشه،تنشヱ کش انگゅر
 ، گヘت: شهیم تیاذ

 خゅنュヱ خヱشگュヤ بگه. یهرچ -

 به احسゅس ヱ ارادش زدュ که منヱ تヱ دستゅش قヘل کرد ヱ گヘت: یلبخند

کمکュ  بغヤش جゅ کردヱ ュ یتヱ شتریヱ خヱدمヱ ب دュیخند زیر زیلقمه چپت نکردュ.ر هینکرد ヱ  رییحゅا بخヱابュ تゅ نظزュ تغ -
 خヱابュ برد.

 

���������������� 

 

ゅیتق تق یصدا ب ヱرد تヱط یکه به در خヤغ ュゅکه صدا یج ュمد. یآخ یزدヱکه د هیا ュز کردゅب ヱیچشممュم دゅدستش  نیک
 رヱ دمゅغشه:

 .آخ آخ دمゅغممゅュریسرュ ب یخヱاست ییبذار تゅ آخر هヘته سゅلュ بمヱنュ بد هر با نیمゅه -

 بゅز کرد. ششヱیکه ن دュیبヱ س شヱینیغر غراش خندュ گرفت.نヱک ب از

 ヱ گヘت: دیکش یکافه پヱف نیدر اヱمد،کゅم یصدا دヱبゅذه

 بヤه -

 نییپゅ نیゅریب فیگヘتن تشراقゅ دヱست خゅنュヱ اヱمدن-

 اان ュیゅیممنヱن م -

رد.بバد م یگヘت ヱ ابراز خヱشحゅل کی.اヱن خゅنヱمه هュ تبرنییپュ ゅیرفت نیاヱمدヱ ュ مヱهゅمヱ بستュ بゅز.بゅ کゅم نییتخت پゅ از
 .ュیداد لبゅس هゅمヱن ヱ انتخゆゅ کن نیدست منヱ کゅم یژヱرنゅل

ュهرچ پر ヱد.من دست رヱمده بヱیم یدر اュم ذاشتゅلف م هی نیکゅز مخゅشیا نیبراش.ا زدیسゅزه ا نجゅش بゅنجヱن اヱنیکجه ا 
 چشمゅش از ترس گنده شده بヱدن. چゅرهی.بدュیکش غی.آخر دادمヱ در اヱرد که جستیمنゅسゆ ن

 انتخゆゅ کن یخヱایخゆ خゅنヱمュ هرکدヱمヱ م -

اصه هュ دヱ کنュ.خ دایمدل بヰتر پ هیدلش ヱ نشکヱنュ گヘتュ  نکهیا یخゆ برا یخندュ گرفته بヱد.ヱل شییヱヰیمヱضه  رییتغ از
که  هیقرار بر عقد ヱ عرヱس .بゅبゅجヱن هュ گヘت که پنج شنبهュیبرا خヱدمヱن انتخゆゅ کرد یدست لبゅس ヱاسه عقد ヱ عرヱس

 �ュ�匣یخゆ مゅ تゅ اヱن مヱقع فقط سه رヱز ヱقت داشت

 ュیبر ゅدیヱ گヘت فردا صبح م نゅیا ییمنヱ شヱت کرد خヱنه دا نیشヱهر جゅن کゅم یخゅنヱاده  یاز خヱردن شヱ ュゅ تゅバرفゅ بバد
ヤن،شتک،شمبヱکه خسته،داغ ュن.منヱه خヱهیگرヤ شیبه تخت ب دهینرسヱヰ بق ヱ ュدا هیشد ヱپشت  ییراه ر ヱ ن منゅج

 (.� زیجゅن ییخヱدشヱن حمل کردن)دا



ュ  ヱیردصبحゅنه خュ ヱیرفت شی.بバد از ازمゅشگゅهیآزمュ ゅیرفت نیشدヱ ュ خヱدمヱ شュヤ شヱربゅ کردヱ ュ بゅ کゅم داریسحر ب ی کヤه
 نیکه کゅم رヱنیب ュیاヱمد نیبゅز کゅم شی.از اヱنجュゅ بゅ صヱرت سرخ من ヱ نشگゅهی:|  آزمゅ زیبه اتベゅ چ ュیبバد مشرف شد

تュ  ゅیت.اヱل رفュیヱ تمヱمش کن دایدنبゅل خر ュیبر شدیامرヱز م که ییتゅ اヱنحュ ゅیگرفت ュینヱش جゅن کرد.تصم فیک هیبゅز 
 یヱل دیبچه هゅ رヱ مヱقع خر دنیسرュ دخترヱ ュ دベ م ریヱ کرد.من ه ریز نی.کل پゅسゅژ ヱ کゅمュیریلبゅسゅ کヘش بگ یبرا

 :دیچرخیهمچنゅن م نیکゅم یگرفتヱ،ュل مヱیدست فیکヘشゅمヱ ک

 هگید ュیبر ریبگ ュیمヱنده چمدヱن عرヱس ヱ دامゅد مヱنده.بゅبゅ پヱکヱند  یعرヱس یهنヱز حヤقه ヱ سゅعتゅ مヱندن.جゅ نی+کゅاااام

 خゅنュヱ یمゅه یزنیخゆ چقدر غر م ヤهیخ-

 عمته.زنته یاヱن مゅه نی+ا

 ヱ پヱکر نگュゅ کرد :| سゅدیヱا ヱヰی

 ュ:گヘت ュیبردュ.دستゅمヱ بردュ بゅا ヱ به حゅلت تسヤ یبه عمق فゅجバه پ تゅزه

 ュیخゆ خヱدمュ گヘتュ.حヤه بر ヤهی+خ

اصه اقゅ که خ ュیرفتیم ュیسゅکتش کردュ.داشت یسمتمヱن.بゅ بدبخت دیتヱ پゅسゅژ بヤند شد که اکثر چشمゅヰرヱ کش قヰقヰش
نゅهゅر  ュیبバد از ظヰر بヱد.رفت ュیヱ گرفت.من گه گشنュ شده بヱد سゅعت هュ دヱ ヱ ن ュیヱ رفت دیکヘش ヱ پسند هیچشمشヱن 

 یヤی.مدا خنヱمدیبه چشمュ نم چدュヱیه یヱل ュیگشتیم نゅرヱیتریدنبゅل حヤقه ヱ سゅعت.پشت ュ ヱیبر ュیگرفت ュیヱ تصم ュیخヱرد
 یبヱدュ که چشممヱ به خヱدش جذゆ کنه.بゅ شヱنه هゅ یدنبゅل حヤقه ا یمد نظرュ نبヱد ヱل یبه هュ بヱدن.من مدل خゅص هیشب

 هی نگヰداشت.رد انگشتشヱ که گرفتュ نیتریヱ هیپشت پشت  دیدستمヱ کش نیکه کゅم کردュیافتゅده داشتュ مغゅزه هゅرヱ رد م
 یヤیخ متشیق دヱنستュیخヱشگل بヱد امゅ م یヤیکننده.خ رهیヱ خ نیخヱشگل بヱد سرتゅسر نگ یヤیجヘت حヤه ヱ نشヱن بヱد که خ

 دیبゅ نینبヱد ヱ ا یبゅشه از سمت من خرج یヱ خゅنヱادش بتراشュ هرچ نیکゅم یبرا یخرج آنچنゅن خヱاستュیقشنگ تره.نم
  شدیجبران م

از شヱنュ منヱ  نیاز اヱن ست فゅصヤه داشت اشゅره زدュ که کゅم فیسبک ترش که چند رد هیتکヱن دادヱ ュ به  یسر
 برگردヱند:

 ヱمدیاز اヱن ست ヱاقゅバ خヱشت ن نیمゅه-

 ...نگゅه اヱن سゅده تره قشنگ ترهزهیچ ی+چرا ヱل

 یکیحرف زبヱنュ بゅ حرف دلュ  دیفヰم زدیکه دヱ دヱ م ییهヤ ゅهیکه انکゅر از همヱن ت کردیتヱ چشمュゅ کنکゅش م قیعم
 که گヘت بヰمヱن،گヘت: یمغゅزه.رヱبه فرヱشنده بバذ از ساヱ ュ خヱش آمدヱ برد تヱ دی.دستヱ مثل کش تنبヱن کشستین

 نیゅریرヱ ب نهیاقゅ اヱن ست پرنگ-

نヱر  ریحヤقه اヱمد ز یکرد.ヱقت نゅیヱ ヱ ا نیاز نヱع انتخヱ ゆゅ جنس نگ فیمرده اュ از خدا خヱاسته شرヱع به تバر اヱن
ベ انگشتュ فرستゅد.بر یارュヱ حヤقه رヱ رد اヱرد ヱ تヱ نیکゅمتヱ چشュ بヱد شیپ یچند برار لحظه  شییبゅیز ュیمپ مستقا

رسته برا د خヱاستュینم یدرست کرده بヱدن.ヱل گسقشن یدستュ منظره  دیپヱست سヘ یرヱ شیانگشتر ヱ پشتش انگشتر
زヱدتر  نینداشتュ که بخヱاュ حゅا بゅا بゅا هゅ بپرュ.خヱاستュ  آرュ ュヱ مخゅلヘت کنュ که کゅم ینبヱد.منュ کمبヱد یپヱل نゅیا نゅینیکゅم

 گヘت:

 نヱیヱ عشق کゅم ی.بゅ قدر داننیゅریبゅشه هュ برامヱن ب کیکゅر نزد نیمردヱنه که به ا یحヤقه  هی.ュیخヱایکゅر رヱ م نیاقゅ ا -
ゅا پゅل بヱپسره که مشغ ュر از چشヱکه د ュه کردゅینیکردن س نیینگ ゅک ب هヱد نヱس ینیبヱلبخند من عر دیب ヱتر شد. ضی 

 .ュیحヤقه رفت هیجヘتمヱن شمت  نیکه همヱن اヱل منヱ کゅم شخヱانیپ یاヱمد رヱ ینیبゅ دヱتゅ س پسره

 バهکدفی نیکه کゅم ュیبヱد ی.خゆ خゆ سゅعت اهゅ.دنبゅلس سゅعت فرヱشرヱنیب ュیهゅ رヱ که گرفت ヱ حسゆゅ کرد اヱمد حヤقه
 اشゅره زد: یگヱشه پヤه برق مکتیヱ به ن ستゅدیا یا

 .ュゅیمن اان م نیچند لحظه اヱنجゅ بش یخゅنヱم-



)اان ヱاسه بدبخت نیزنتヱ برات حヘظ کنه کゅم خداゅمرزهیخدا امヱاتتヱ ب شششیتکヱن دادヱ ュ نشستュ.اヱف اخ یسر
 (.匣飭نینヘر ゅی یدعゅکرد

ヱمゅخستگ چشم ュداشت ヱ ュیبستュ در م ヱکه صدا یر ュیکرد ゅبجゅس ییجヱهیヤ با صداゅمتق ゅم یهゅمد: نیکヱا 

کゅرا مヱنده.به نشヱنه  یسر هیکه هنヱز  ュیاستراحت کن ュیبバدشュ بر ュیヱ شュゅ بخヱر ュیریسゅعت هゅرュ بگ ュیخゆ بر -
ベヱ الゅバده کゅراش ف یسゅعت فرヱش هیتュ  ヱی.دستمヱ گرفت ヱ رفتشششیبستュ.ا نیشل کردュ که بゅ اخュ کゅم شمヱیمヱافقت ن

ヱرد ا گهیست د هیکه دست آمر مرد فرヱشنده  ヱدュدヱ جヘت سゅعت ست دچゅر مشکل انتخゆゅ شدュ ب نیبヱد.ب دیヱ جد کیش
خヱشگل بヱد.سゅعت هゅرュ  یヤیخ یسゅدگ نیچشمュゅ ستゅره بゅرヱن شد.در ع دنشی.بゅددهیاان رس نیヱ گヘت که تゅزه هم

فست  هی ュیاز من نداشت.رفت یکماュ دست  چゅرهیب نیکヤمه.کゅم هیヱاقバ یبヱدمゅ.به مバنゅ دی.شュヰیشد نیヱ سヱار مゅش مヱیدیخر
 رヱنیب ュヘیکاز تヱ مヱیکنュ گヱش یریگجヱヤ دنュیاز خヱاب نکهیا ی.برازدュیچرت م نیتヱمゅش گهی.من دュیخヱرد ヱュ شゅ یفヱد

ヱس.ュدゅط کردن افتヤکه به غ ュردヱدا نیا ヱبه دا یی ュه زنگ زدヤصゅباف.ヱدن منヱر کرده بヱاز نکران ییتر ヱدرش  ی
بر خ نیمنヱر کردن منヱ شヱヱرュ گヘت خヱدش به سヱ زاュ بバد ا ییخヱنه.دا ュゅیヱ دارュ م ュیکیگヘتュ که نزد نیاヱردヱ ュ همچن

 :ュヘیکヱ انداختュ تヱ یکردヱ ュ گヱش یخدافظ دهیم

 نگران شدن بヱد -

 زنگ زده بヱدن. یヤی+اره خ

هゅرヱ تゅ بゅا اヱرد براヱ ュ بバد از  ヤهیヱس ュیشد ゅدهینگヰداشت ヱ پ نゅیا ゅنゅیخヱنه دا ی.جヱヤدیچیتکヱن داد ヱ تヱ کヱچه پ یسر
 کرد ヱ رفت. یشد از همه خدا فظ یکیکه  یساヱ ュ خداحゅفظ

ゅیبرد ییدا بュ ゅسヱلی ヱت ヱچ ی ベゅیدیاتュ د هی ュゅشه.چشمヱز نم گهیگゅندیبヱبم ゅرگی.بゅس راحت یچゅلب ゅب ヱرゅسゅض  یلبヱع
 دュیکردヱ ュ مسヱاک زدヱ ュ خヱاب

ュزゅصدا ب ュا یه ゆゅاعص ヱش نیرヱیب یگ ゆゅحゅند شد ا صヤدت  یبゅآب ヱ نیبر جدバابیヱز نخヱヱヱヱی.من هنュگر د ゅهیکه.ب 
ヱسر ュرفت ュند شدヤسیب ヱسر ヱدمヱخ ヱب سی ュمدヱا ュنیکردヱر ゅن چشヱهم ゅبه دا یب ュه کردヤحم ヱ ュده شدゅه ک ییبسته ام

 .خندュ گرفته بヱد.نییشヱت شد پゅ چゅرهیب

 من از دست تヱ فتヱسنتز کنュ یشیگュ م یخدا ک ی.ادュیکپ ینیبیچته چه مرگته امصゆ نم-

 سمتت. ゅدیهュ نم ゅاکヱید نیکه ا یکنیم ینجヱریزن...ا ری+کمتر غرغر کن پ

ゅلشت بゅتصم یب ュرتヱصヱرد تヱیکه خュ  |: ュه شヘخ ュگرفت 

ヱ :ゆヤسر اصل مط ュبر 

 ゅدیسゅعت هشت م نیبه من صبحゅنه بده کゅم ゅیدختره ب-

ゅندشد: بヤر بヱز 

 منـ...  نヱیتヱ ヱ اヱن کゅم یا -

ゅغره  ب ュت: یچشヘگ ヱ ندヱلゅم ヱ من پشت گردنش 

 نュیسر سヘره عقد بب -

مゅچ ヱ  نیکردヱ ュ رفتュ تヱ بغل کゅم یزنگ خヱرد که خدافظ ュیگヱش ییقヱヤپ از چゅ نیヱ صبحヱنه خヱردュ من.بゅاخر ュیرفت
 ヱ نیسゅعت بバد حヱヤ اماک بヱدبュ.مゅش هی حدヱد.ュ匆یاماک تゅ مکゅن اجゅره کن یبه سュ ヱیبバد حرکت کرد نゅیبヱسه ا

 ریبه استقبゅلمヱن اヱمدن که مュヱヤバ بヱد مد ی.زن ヱ مردخلدا ュیرヱ گرفتヱ ュ رفت نیکゅم ی.بゅزュヱیشد ゅدهیヱ پ ュیپゅرک کرد
 :ュینشست زیヱ تゅバرف رヱز مره مقゅبل هヱ ュ پشت م ゅیاヱنجゅن.بバد از احヱال پرس

 یجنゆゅ سヤطゅن نیخヱش اヱمد یヤیخゆ خ-



 یتقゅضゅ کهュیخヱایمرヱ ییهュ همزمゅن بゅهمه.جゅ یعقد ヱ عرヱس.راستش پنج شنبه جشن مゅست ヱ ی+ممنヱن جنゆゅ بندر
 مゅرヱ برآヱرده کنه

 ゅیبゅز  یمد نظرتヱن هست.فضゅ ییجゅن شمゅ خヱدتヱن چه جゅ نی.خゆヱ کゅمنی.خヱشبخت بشیبヤه بヤه به به به سامت-
 تゅار؟

 ヱ گヘت: هیبه من کرد که من لゆ زدュ بパゅ.رヱ کرد به اヱن آقゅعه بندر ینگゅه نیکゅم

ゅز ی+فضゅشه. بゅبزرگ هیب パゅب 

 ュیبヱد دنیبه زنه اشゅره زد ヱ اヱن خゅنヱمه اュ چند تゅ کゅتゅلヱگ برامヱن اヱرد.مشغヱل د نیبゅر یازش م یヘیکه خرک مرده
 ریتヱ ذهنュ بヱد ヱ بゅاヱن تصヱゅ یا گهید زیچ هیقゅبل پسندمヱن نبヱد.درヱاقع من  چکدュヱیهرکدヱممヱن که متゅسゅヘنه ه

 نداشت.کゅتゅلヱگ هゅرヱ بستヱ ュ گヘتュ: یهمخヱن

 هゅست؟ نی+تمュゅ کゅرهゅتヱن هم

ヱیکم زیم یر :ュهヱکرد ت ゆقا ヱشゅدست ヱشد ュخ 

 عバع خゅنヱمـ⌒...-

 انداختヱ ュ گヘتュ: نیبه کゅم یبه اسュ پدر نگゅه یدر نظر گرفتن ヱجヱد مرذ بدヱن

 هستュ ی+سヤطゅن

 بゅا انداخت ヱ گヘت: ییابرヱ مرده

ゅ بچه ه ュیدکヱر رヱ بد ュیتヱنیمد نظرتヱنه؟؟اگر بشه م ییهゅ یژگیبゅ چه ヱ ییヱن چه جゅشمゅ خヱدت یبヤه خゅنュヱ سヤطゅن-
 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ: یبراتヱن بسゅزن.سر

 عرヱس ヱ دامゅد بゅشه یجゅ یبゅ مشバل برا ریヱ حر دیدکヱر سヘ هیبゅدکنک ヱ چراパ  یبه جゅ دュیم حیترج نینی+ خゆ بب

パゅر دردسر نش بゅشه که دچゅیاستخر نداشته بュゅم نکهیا ی.بجゅیتم ヱم سیسر ゅصند زیه ヱش یヰشه بゅزیم یب ゅپ یهゅهی 
 ゅヰیرجت نکهیخヱبه ヱ ا یヤیهュ داشته بゅشه خ قیبゅشه.اگر آاچ دیبゅشه ヱ دکヱر اヱن هュゅ سヘ یصندل زیم گهیبヤند ヱ بخش د

ゅب یدرخت ه パゅشن دیب شتریبゅن بヱمجن 

 کنه. یکپبバدا اヱن رヱ تヱنستیانکゅر به مذاجش خヱش اヱمده بヱد ヱ م دادیبゅ ذベヱ داشت گヱش م مرده

 ュیヱ اヱمد ュیکرد ی.خدافظکننیمپنج شنبه تゅ نه صبح تمュヱ یバنی گهیهゅرヱ دヱرヱز د نیا یاعュヤヤ کرد که تمゅم نیهمچن
 رヱنیب

ゅت ヱ ュار شヱس ュاستヱش ی برهیخヱد یگ ゅند شد.بヤد دنیب ュنتیاسゅ شヱگ ヱ ュر دادゅفش ヱ ج یدکمه اف ヱت ュانداخت ヱیュب 

 یچرا جヱاゆ نداد نیبヱد مゅه یک -

 بヱد ゅنتی+د

 کゅر مュヰ داشت دیشゅ یدادیخゆ جヱاゆ م -

ュنشست ヱش یتゅم نیمゅبست نیکه ک ヱدر ュه 

 ヱ من کゅر مュヰ؟ ゅنتی؟دی+ک

 گヘت نداختیヱ رヱشن کرد ヱ همヱنحچر که دنده رヱ جゅ م نیمゅش

 یلجش بنداز یخヱایخゅنヱمュ م -

 رヱ خゅمヱش کردュ یگヱش نبゅریبヤند شد که ا یگヱش ی برهیヱ دヱبゅره



 یکنیم کゅریچ نی+عه مゅه

 خヱاュیده؟نمیانجュゅ م یبヤده؟چه کゅر یاز سخره گرفتن ヱ حرص دادن من چه کゅر ریヱاقゅバ حヱصヤشヱ ندارュ.اヱن غ نیکゅم -
 رヱزامヱ خراゆ کنه نیا

 عヱض کردن جヱ گヘتュ: ینگヘت ヱ ادامه نداد.برا یزی.ممنヱن بヱدュ که چیتヱ جゅده اصヤ دیچیتکヱن داد ヱ پ یسر نیکゅم

 ュی+ خゆ خゆ حゅا که مکゅن جヱر شد ヱقتشه کجゅ بر

 نگュゅ کرد که ابرヱ بゅا انداختヱ ュ نگゅش کردュ طヱنیش

 گヘت: متヘکر

 ヱاسه هヱヤ شدن ュیریヱقت بگ شگゅهیارا ュیاان ヱقتشه لヱلヱ رヱ بر -

ヱ ک نیا ゅدف شد بゅب فیحرفش مصヱش دهیمن کヱزゅب ヱشد ت核 
 حゅا. سゅی.ヱاکنهیヱ کبヱدュ م ゅهیس زنهیزنュ دست بزن داره م گュی.مکنュیم تیازت شکゅ یپزشک قゅنヱن رュیم نی+مゅه

بュヰ  ضینگゅه از سر غ هی نیکゅم ی( پخش بヱدヱ ュلنیمゅش یکف پゅ :| تヱ ی)جゅنیمゅش یراهرヱ یکه از خنده تヱ من
تヱヱヱ قヱبヱن.خاصه  نیانداخت که سر سنگ ヱ .من خヱدュ رفتュ  تشگゅهیارا ュیدیسゅعت بバد هュ رس هی هینشستュ.اخ من ق∠د⌒

لبゅس ヱ  هیچヱن  ゅدیبゅهゅمヱن ب دیبゅ شگریارا هی هرヱ هュ اضゅفه کردュ ک نیکردヱ ュ اازュ رヱ یヱ صحبت هゅ شگゅهیارا
 ュゅیفردا ب نکهیヱ ا هیヱجه نقد اヱل هی.بゅ اعاュ مヱافقت ヱ پرداخت یヱاسه عرヱس گهید یکیعقده ヱ بバد از اヱن  یبرا شیارا

ヱم ヱ سک بذارهゅم ュبرا ゅه تヤاز ک ュاسه پس فردا هヱ رنگ کنه ヱمゅن ب یهヱس خヱیسحر،خرゅیュ رゅنه کヱگهید یبت ュمدヱا.
 انگゅر پکر بヱد. نیکه نشستュ کゅم نی.تヱ مゅشرヱنیب

 افتゅده یاتゅヘق زュی+عز

ヱکرد. سرش ュゅنگ ヱ ند کردヤریبヱم یحゅن کヱد اヱین نیبュ عت پゅد شیسヱヰاسترس مش ゅد.بヱینب :ュتヘگ 

 نه. ゅی یزنی.حرف مهیا ゅفهیچه ق نیاخه ا یجヱن به لبュ کرد نی+کゅم

ゅت: یکافگ بヘگ 

 تヘヤنت-

 گヘتュ: جیگ

 کゅریچ یخヱای+خゅمヱشه.تヘヤن منヱ م

 ヱ گヘت: دیمヱهゅش کش یتヱ یدست

 بゅبゅت نیمゅه-

 نگゅهش کردュ: جیگ

 یزنیحرف م هیچرا نس نی.اه کゅمی+بゅبュゅ چ

 مゅرستゅنهیبゅبゅت ب نیمゅه -

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ: یبراش مュヰ بヱدュ؟خسته سر مゅرستゅنیکه بゅرهゅ منヱ فرستゅد ب یکردュ.براュ مュヰ بヱد؟مヱقバ نگゅش

 .ュیحرکت کن بر نی+کゅم

 ...خـینم -

 ヱ حرفش ヱ قطع کردュ دュیکヱب نیداشبヱرد مゅش یرヱ یعصب



 ستی.اヱن پدر من نستیاヱن براュ مュヰ ن نی.حرکت کن کゅمخヱاュی+نه نم

 اヱن پدرته. یچه نخヱا یچه بخヱا نیمゅه-

 هヱا تکヱن دادヱ ュ گヘتュ: یتヱ یدست

 هنヱز ュیکゅردار یکュ ヤی.رヱشن کن بردュیمنュ د یدید یری+اگر تヱ ازش پدرگ

 لرزヱنヱ ュ گرفت: یسمتヱ ュ دستゅ دیچرخ کゅما

 یکن یریتゅ دختر گ یبヰش که رفت ینگヘت شیکن.اصا مگه دヱ سه رヱز پ یریخゅنュヱ خヱشگュヤ تヱ دختر گ-

 گヱنمヱ نヱازش کرد یتکヱن دادュ که بゅ لبخند کمرنگ یسر دییتゅ ینشヱنه  به

 عشقュ به کュゅ خヱدت زهر نکن. مヱنهیکゅرヱ کن.پس فردا عرヱس نیخゆ اانュ هم-

 ヱ گヘتュ: دュیکش یکافه ا پヱف

 بゅشه؟ ュیگردیکه بヱヰنه ندュ دستش..زヱد برم مشینیبب ュیریفقط م نی+کゅم

 :کردュیュ غرغر ممن همچنゅن داشت یヱ رヱشن کرد ヱ حرکت کرد ヱل نیمゅش نیکゅم

 به مゅ بゅشه یゅزیجヱن ن بゅیبヱ ゅجヱد ز کنュی+اگرچه فکر نم

فバه د هیکه  گذشتیاز حرکتمヱن م یا قهی..چند دقیاصゅ ヤبヱنیخ یمن تヱجه نکرد ヱ حرکت کرد تヱ یبه غر غرا نیکゅم
 اヱمد: ゅدュی یزیچ

 یتヱ از کجゅ خبردارشد نی+کゅم

 رヱ عヱض کرد ヱ گヘت: دنده

 یاز من هュ نداشته ヱل ی، شمゅره ا یدیبヰت ヱ تヱ اュ جヱاゆ نم زنهیزنگ م ی..بゅبゅت که هیبپرسمنتظر بヱدュ زヱد تر  -
 در ارتبゅط بヱدن. شیخゆ کヱ ュ ب ゅنゅیبゅ پدر دا

 به من انداخت ヱ ادامه داد: یکヱتゅه نگゅه

 .دنیヱ خاصه بچه هュゅ به من خبر م شヱنیبه ا زنهیزنگ م -

ゅرس دنیرس ب ュه ゅش مヤل جمバیدیبه فュ مゅک ヱش نیゅرک کرد: نیمゅپ ヱ 

 جヱヱنتر طゆヤ کرده؟ یدلش پرستゅرا مゅرستゅن؟؟آقゅی+حゅا چش شده اヱردنش ب

 که همچنゅن نشسته بヱدュ گヘت: یشد ヱ سرشヱ خュ کرد تヱ ヱ به من ゅدهیپ نیاز مゅش نیکゅم

 ュیヰヘمیم ュیری.اان خヱدمヱن مرヱنیب ゅیب -

 نیالکل صヱرتュ در هュ شد..کゅم یبヱ یヱ هゅ..از تندراهر یتュ ヱیرفت نیشدュ.دست تヱ دست کゅم ゅدهیتکヱن دادヱ ュ پ یسر
ゅヰتن ヱ ل کردヱ ヱبه پذ ییدست منヱم رشیرゅف ヱ ュنیمر لیرفت  اسヱضم ヱر匯 تヘمد..گヱا ヱ ゅر بヱنسゅی طبقه به اس 

افه که ک کردیتک تک اتゅقゅ رヱ نگゅه م نی.کゅمندزدنشابد ヱر دل شヱهرشه نبヱد بゅیاز ز یراهرヱ خبر ی.تュヱیسュヱ رفت
:ュتヘگ 

 کدュヱ اتゅقه؟ یکゅم +اه

 :دیヱ دستمヱ کش سゅدیدفバه ヱا هی

 نجゅستیهゅ ا نゅیا -

 ヱ گヘت: ستゅدیرヱ به رヱ ュヱا نیکه ヱارد شュ کゅم نیاز ا قبل



 تند برخヱرد نکن بゅشه؟ زュی.حヱاست بゅشه عزゅرنیヱ ادュ سゅلュ نم مゅرستゅنهیجゅ ب نیا نیمゅه -

ュ تکヱن دادヱ ュ ارヱ یکه تヱ جヱنュ بヱد شر ییکمکュ به دلュ شヱر افتゅد.بゅ همヱن استرس کذا نیکゅم یچرا بゅ حرفゅ دヱنュینم
پدرュ  که نیا خヱاستュیقゆゅ رヱ نم نیدشمنュ هュ ا یبرا یرヱبه رュヱ بدュ اヱمد..حت ی.از منتظره نییپゅ دュیدرヱ کش رهیدستگ

ゅه ュقد ゅد.بヱیب ヱت ュن رفتヱیلرز ベゅات 

 ؟ی،نヘرت،نگرانیداشتュ اان؟خヱشحゅل ی..چه حسستゅدュیسرش ا یヱ دستگゅع بヱد.بゅا ュیس یکヤ نیب

 ヱ مثبت تュヱ جمع شده بヱدن.چشمゅヰش بسته بヱد.صداش زدュ: یمنヘ یانگゅر تヱ اヱن لحظه تمュゅ حس هゅ دヱنュینم

 ゅنتی+د

 نداد یجヱاب

ゅヰم یدستゅنیک ゅヰر دستヱپ ید ュدیچیسرد. 

 بヤند تر گヘتュ: کュی نبゅریا

ゅبゅب+ 

بヱد..نگゅهش که بュヰ افتゅد انگゅر تゅزه  یچ ヤشیدل قیاヱن بゅز دュ عم دヱنュیدن.نمخヱردن ヱ ارュヱ بゅز ش یتکヱن پヤکゅヰش
バقヱصدا تیم ゅشه..بゅدرک کرده ب ヱت: یخش دار یرヘگ 

 نیمゅه-

 .کافه افکゅرمヱ به زبヱن اヱردュ:زدیحرف نم یچه خبر بヱد چرا کس نجゅی.ا.منュ در مرز انヘجゅر بヱدュدیبغضش ترک ヱヰی

 .یکنیم کゅریヱ دستگゅه چ ュیس نヰمهیا نیب نجゅیچه خبره.اصا تヱ ا نجゅیا گهینم ی+چرا کس

 رفت ヱ مゅنバش شد..تヱ همヱن حゅلت گヘت: نیاヱمد بヤند شه که کゅم ゅنتید

 ...بゅیاز کجゅ شرヱع کنュ..حق بゅ تヱ بヱد.ز دヱنュیگヱش کن بゅهゅت حرف بزنュ.راستش نم نیمゅه-

ヱبه ق سرش ヱر ヱ ند کردヤفهیبゅ ت: یヘمنتظر من گ 

 داداشش سرュ کاه گذاشتن..اانュ فرار. کردنヱ  بゅیز -

 ゅریبدュ..امゅ اخت شیبرュ دلدار ゅیداشته بゅشュ.پヱزخند بزنュ  یچه حゅل دヱنستュیمن.ヱاقゅバ نم یدヱلیヤرزیشヱنه هゅش م اヱن
 دست خヱدュ نبヱد گهیزبヱنュ د

 شه؟هゅنیزنت م یچ یبرا ゅدیداره م یبه دختر کمتر از ده سゅل اختاف سن کهیزن هی ی+به نظر خヱدت ヱقت

چه مرگュ بヱد احسゅس  دヱنュینゅراحت.کافه بヱدュ.خヱدمュ نم ゅیヱضバت خヱشحゅل بゅشュ  نیاز ا دیبゅ دヱنュیヱاقゅバ اان نم من
اヱمد  مهیسراس نیکه کゅم دیترک ヱمدهیکه رュヱ بヱد بغضュ ن یبخゅطر فشゅر ヱヰیرヱمه. ییヱヤیچند صد ک یヱزنه  هی کردュیم

 :کردیفヱران م هنュداشت از د.تحمュヤ سر اヱمده بヱد ヱ دیヱ منヱ به اغヱش کش

 تヱ.. یکرد کゅری..چیپسュ زد کهیزن هی..بخゅطر یヰヘمی..میبゅبゅ بヱد ی+لバنت

 یسバ یردش کرد..هرچ یبゅ عذر خヱاه نیکه کゅم دیبゅ اخュ اヱمد تヱ اتヱ ベゅ بヰمヱن تヱپ یکه زده بヱدュ پرستゅر یداد از
 بゅر ارュヱ تر از قبل: نیا یهゅمヱ بゅز کنヱ.ュل کرده بヱدュ تゅ عقده دایانگゅر تゅزه ヱقت پارヱمュ کنه تヱنستینم کردیم

خヱدت بヱدュ..تヱهمヱن  ی.من که تخヱ ュ ترکه هیمشکヤت بゅ من چ دمتیヰヘمینم چヱقتی.هیبヱد نیمゅمゅن بヱدュ هم ی+ تヱ ゅقت
 ییدヱرヱ برュ بゅبゅ یدخترا یچرا..چرا همه  دュیپرسیاز خچدュ م دュیدیخشヱ ュ تنヘر ヱ تヱ چشمゅت م یヱقت یبچگ یرヱزا

 یدیفヰم ゅنتید یاز بゅبゅ براュ شد یمگه ヱقت یヰヘمینم ゅنت؟نهید یヰヘمیشدن بヰش ヱ ندارュ..م کیمن جرات نزد یهستن ヱل
 ..یداشته بゅش ゅقتشヱیل دヱنュیم دی.بバد از نه سゅل امرヱز به اسュ بゅبゅ صدات زدュ که بバیبヰヘم نبゅریکه ا



ュقヰه هقゅفقط هرزگ ヱ دヱکت بゅن سゅن همچنヱا ヱ دヱشرمندگ یگرفته ب ゅب ュゅش تاق یحرص چشمゅヰمکردیم یچشمゅی..کュن 
ュ هل دادヱ ュ رفت نヱیمن امرヱز کمر به زجر اヱن بسته بヱدュ..بس بヱد خヘه خヱن گرفتنュ..کゅم یسゅکتュ کنه ヱل خヱاستیم

 نشست: یسمتش.بゅ بدبخت

ヱقته  یヤیکه اان خحرص مゅل ヱ امヱالتヱ دارュ  یفکر کن نکهیبゅبゅ خゅن به حゅل اانت فقط ترحュ دارュ.نه ا یدヱنی+م
ゅدرヱ ュ .میحرヱمュ کرد مヱیببخشمت.بچگ ذارهیحゅل اانتュ نم یحت یببخشمت.لバنت تヱنュینم یسヘرمヱن از هュ جداست..ヱل

 دیکش یمنヱ تヱ آغヱش ゅنتیخヱدشヱ بュヰ برسヱنه د نیکゅم نکهیヱ قبل از ا دュیکヱبیم نشیس یヱ رヱ زدュی..زار میحرュヱ کرد
کرده بヱد تゅ نゅخヱاسته  صュیحر نیبヱدヱ ュ ا دهیآغヱش ヱ تゅ امرヱز نچش نیا یجنسش؟من مزه  یکه عطرش آشنゅ بヱد ヱل

ュحل کن ヱ ュنヱن بگنجヱدر ا ヱر ュدヱخ ュاヱبخ 

ュヱاز پس گرفتن حق ار ュدヱن یشده ب ュمدヱکه ا ュدヱد.به خヱگرفته شده ب ュیکه ازュ عتゅیس ヱد که تヱر پدرانه ا یبゅیخص 
شده  حک نیکゅم یلبゅヰ یرヱ یلبخند مバنゅدار نیب نیبヱدヱ..ュ تヱ ا متゅسゅヘنه ارュヱ شده ゅیشده بヱدヱ ュ خヱشبختゅنه  یزندان

شدュ.به مردمک چشمゅش که  رهیヱ به صゅحبش خ دュیکش رヱنیخヱدュ رヱ از اヱن اغヱش ب یزیبヱد..بゅ فشゅر ر
 یمヰر خヱرد از ヱجヱد پدر ュیشヱنیچشゅش بヱدュ که پ یحرفゅ یسゅزشヱن سゅز غュ بヱد..درحゅل ترجمه  ی..ヱلدنیرقصیم

ゅزه داشت سゅیکه تヱزندگ ش ヱیرュ نداختیمゅقطره ه.ュشد ュمن،من گر ヱ..ی ヱنه رヱنه دヱد ュکه  ختنیریدستش م یاشک
 خヱدش بヤندشد: ی هیگر

 ゅیدن نیا یヱجヱدت تヱ نکهیヱ پヱچ.قبل از ا چیخヱدمヱن سر ه نیشدュ ب ヱارید هیهمه سゅل  نیپدر نبヱدュ برات.ا نیمゅه-
احسゅسゅتمヱ نشヱن بدュ  ستュیکه به مゅدرت داشتュ.من...من بヤد ن یゅطر عشق..بخخヱاستمتیحس بشه بゅ تمュゅ جヱنュ م

..رفته رفته شمゅ عشق یاヱمد که اヱنヱ ازュ دヱر کرد ュاヱمدن سゅحل منヱ فرامヱش کرد..ازت بد ゅی..دخترュ که بدننیمゅه
 یسゅحل مرد دنبゅل مقصربヱدュ که خヱدمヱ ارュヱ کنュ..تنゅヰ کس ی..ヱقتشتریمن از تヱ هュ ب یヱ حس دヱر شدیم شتریب نتヱنیب

 ..یکنュ تヱ بヱد دایپ تヱنستュیکه م

لبゅヰش بヱدュ که چطヱر انقدر ヱاضح از نヘرتش به دختر بچش  ی ی رهیپヰنش لرزش داشت ヱ من خ یهゅ شヱنه
 ..هیچ دヱنستュیکه نم شدیم رانیدرヱنヱ ュ یزی...بゅ هر کヤمه چگヘتیم

ゅرت خ بヱادامه داد: سیص ヱ کرد ュهゅشدش نگ 

 هی یگیم خヱدت شیاان پ دヱنュی.مゅدیازت بدュ ب شتریب شدیヱ بゅعث م یازدヱاج کنュ تヱ مخゅلف بヱد بゅیخヱاستュ بゅ ز یヱقت -
 ...ゅدیاز بچش بدش ب تヱنهیم یپدر چجヱر

ヱسرش ゅنییانداخت پ 

چشمュ امゅ  یجヱ ヱヤمدیتヱ که م ریپدرانه هゅمヱ بゅ برادرت تجربه کردヱ ュ هربゅر تصヱ نیشرمندュ دختر که من اヱل-
バیمصرانه س ヱاز ر ュشرمند.ュکه ا یدر پس زدنش داشت ヱمهیتヰم نヰヘن ヱ ュیعذابت دادュعه دヱت ゅحق ب 

 

 .شدیم یمنュ داشت بゅرヱن یتر نگュゅ کرد که لرزش چشمゅمヱ حس کردュ.انگゅر هヱا قیعم نبゅریا

ヱ حゅا تヱ خヱدت ی.حق داریتゅ نبخش یحق دار ی.ヱلیهゅ بزرگ نیاز ا شتریتヱ ب دヱنュیヱ م خヱادیم یمن بزرگ دنیبخش -
 یکن غیاز من در

رヱزهュゅ بヱدュ که فقط حضヱر داشت تゅ قヱت قゆヤ بゅشه  نیヱ چقدر ممنヱن مرد ا دیاヱن اتベゅ سヘ یسکヱت بヱد تヱ سヱت
ュ رヱ که همزمゅن هردヱ جヘت چش ستゅدュیگرفته بヱدュ..بヤند شدュ ا مヱیگذشته بヱد که تصم یا قهی.چند دقکردینم یدخゅلت یヱل

 نゅفذ به پدرュ انداختヱ ュ گヘتュ: ی..نگゅهدュیبه سمت خヱدュ کش

 رヱ من یヱゅردیکه تヱ به جゅ ن یریخヱنت انداختュ گヘتュ که اヱمدュ تゅ پدرگ یکه اヱمدヱ ュ به زヱر خヱدمヱ تヱ شی+دヱرヱز پ
 انجュゅ بدヘ ...ュمヱیکنュ..گヘتュ که اヱمدヱ ュظ یریدختر گ

 ヱ ادامه دادュ: دュیکش یقیسکヱت کردュ که هردヱشヱن منتظر بヱدن..نヘس عم یکم



دختر هヘت  هیبرات امゅ...جنゆゅ پدر از من تヱقع عشق ヱ محبت  کنュیم یری+امゅ اان...من هنヱزュ دخترتュ پس دخترگ
 برگشته یمسゅفرت طヱان هیهشت سゅله رヱ نداشته بゅش که انگゅر پدرش از 

ュنگ برگشت ヱهゅم یゅتحس نیبه ک ベبر ヱ ュنیانداخت ヱت ヱی ヱهش،تゅیلبخندش د ینگュم دヰف ヱیュت د ヱ دهヱدرست ب ュرゅیصمکュ 
ヰش از جゅنゆ من ب کردュیکه هرگز فکرشュ نم دュیرヱ تヱ صヱرتش د ی..ヱ سرچرخヱندュ رヱ به بゅبヱ ゅ خヱشحゅلستیاشتبゅه ن
 برسه

 ...ـیバنیمنヱ؟ یدیدخترュ بخش -

 نبヱد یبゅبゅ دارュ که تゅ حゅا بヱد ヱل هیاز امرヱز من  گهید یバنی+

 زد. یبヱد شد ヱ تヤخ خند ゅریاخت یکه ب یکام شین متヱجه

- ヱیداداش...ز هیゅنبرده... ب ヱنیبچه رバی ...ゅکه نبردن ام ュلゅشحヱمن خ 

ュسش دارヱمن د ヱ داداشمه ゅام+ 

ヱ(نی)س 

 *فヤش بک به رヱز قبل*

ゅر شهیهم نکهیا بヱمدیصداش در نم نیسヱ لヱکت یゅنه سヱدنش حس م خヱنب ヱ دヱشدیب... 

 خヱنه بمヱنュ... یヱ دヱست نداشتュ تヱ کردュیم یافسردگ احسゅس

 داشتュ  نیمゅه یبه خゅطر عرヱس دیشد یطرفュ احسゅس شゅد کی از

 یヱقت شヱنیغمگ یچشمゅ تヱنستュیرヱ...م شدیکه م ییتゅیاذ دュیدیبヱد...چヱن م نیمゅه یآرزヱهュゅ خヱشبخت نیاز بزرگتر یکی
 از ته دلュ نゅراحت بヱدュ... شهیヱ هم نュیرヱ بب ュیرفتیمゅهゅ بゅ خゅنヱادهゅمヱن مسゅفدت م

 ندارュ... یغم گهید کنュیدヱست داره ヱ حسش متقゅبヤه ヱاقゅバ احسゅس م نヱیکゅم ینطヱریا نュیبیکه م حゅا

ゅام ゅヰیبه ته م  ュه کنバکه مراج ュم یغم هیدل ヱیبیرュن... 

ュشده "عشق  اس ュه ュم یطرفه ا کیغمゅس ュریبه اسゅ" 

ヱسمヘنیب نヱیم رュند م دヤب ヱیュش... 

ヱمゅسゅر که ب لبヱن طヱهم ヱ ュض کردヱنیعヱیم رュیبه دل رفتゅدا ن ヱیپ یュゅ م ュکه دار ュیدادュゅ ...نヱلشゅدنب 

 .. ュینکرد یغヤط چیکه افتゅده آخر هヘته ヱ مゅ هュ ه شییヱヰی هیعرヱس دیرفته خر نیمゅه

 '-' ュیدادیهゅ قر م یعرヱس یچند ヱقت فقط تヱ نیخヱبه که ا چقد

ゅدی بゅ رヱم یرقص یآゅس ゅریکه بゅ ...ュسرخ شد ュداشت 

 کرد... دュیکه ヱاسه رقص دヱنヘره داد کヤ ییヱヰی شنゅヰدیپ اヱن

 ...ュیسکヱت تکヱن خヱرده بヱد یشده قبヱلش کرده بヱدヱ ュ تヱ خشک

 بヱدش... دهیفヰم دヱنュیگヱشュ ختュ شده بヱد ヱ مヱر مヱر شدن پヱستュ که م یاهنگュ به خヱردن نヘسش تヱ اخر

ヱسرم ヱاز ت ゅت ュن دادヱتک ュنیفکر ب یمحکヱیب رュゅ... 

 یربバ هیکه  نゅیرفتヱ ュ بバد از سヱار شدنش به سمت خヱنه دل ゅنゅینبヱد اヱل دنبゅل دا کینزد یخヱنه دل گهیکه د ییاヱنجゅ از
...ュه داشت حرکت کردヤصゅن فヱمゅهゅب 

 در مヱردش حرف بزنゅ ...ュکヱیفرصت بゅ د نیاヱل یگرفتュ تュ ヱیبراュ حرف زد ヱ تصم رانیراه از ج یتヱ ییدا



 هュ سヱار شد ヱ به سمت پゅسゅژ حرکت کردュ... نゅیدل

*** 

 به من کرد ヱ گヘت ینگゅه یبゅ بدبخت ییدا

-ヱی نیسゅ م ゆゅی یکنیانتخゅ ゅش ژامهیپ دیبヱبپ ヱمゅبゅیب یبゅس یヱیعر... 

 زدヱ ュ گヘتュ ینق

 ...خヱااااااュیبヰتر م زیچ هی...من نゅیخゆ زشتن ا-

 بゅ تバجゆ گヘت ュیسゅدیرگゅل لبゅسヱ ゅا یمゅهゅ که هنヱز جヱヤ دنیدستش به سمتمヱن اヱمد ヱ بゅ د یتヱ یدایبゅ خر یدل

-ヱع...سバنیع ヱنکرد سیدهنت سر ゆゅز انتخヱ؟یهن 

ゆیبرچ لュد ...ュن دادヱراست تک ヱ چپ ヱسرم ヱ 

 اヱرد که دستش درد نکنه... رヱنیヱ از مغゅزه ب دیبゅ حرص دستゅمヱنヱ کش ییدا

ゅآق  ュندヱبرگرد ヱید یزیچ هیچشممュد 

 ♡~♡ دممュید یییزیچ ヰهی
 رヱبرュヱ رفتュ... کیヱ دست اヱن دヱتゅ رヱ گرفتヱ ュ حمヤه کنヱن سمت بヱت دュیکش یخヘه ا غیج

ヱیت ヱ س طا هی...نیتریقسمتゅلک طا ییلبヱما پゅاتنش  ییکه دامنش کゅب ヱ دヱر بدن  هیبヱد که دヱلت زره بゅر حヱج
شده بヱد ヱ دヱ طرف کمرش بゅز بヱد ヱ بدن مュヱヤバ  یداشت...تمゅمش سنگ دヱز یヱ مدل پرヱانه ا شدیبسته م

ن بسته بゅس یکمرش بゅا یヱ دヱتゅ شدیلبゅس دヱتゅش دヱر گردن بسته م ییقسمت بゅا ی...پشتش هュ بゅز بヱدヱ بند هゅشدیم
 ...شدیم

 ♡~♡بヱد  گریج یヤیخ یヱل
 .کرد.. یبدبخت خヱدشヱ قヱヰه ا ゅرヱیتヱ که  دュیپر

 بゅز کردヱ ュ لبゅسヱ نشヱنش دادュ... شمヱین

ゅیسヱپر دیپرس ز ュن گرامゅستヱجه به دヱن تヱبد ュمن ヱیュد ヱپر ベゅات ヱت 

ゅریتاش بس بゅ ش هゅسنگ ヱ شゅلکヱن پヱکنمش چ ュتن ュنستヱگ یت ュم کردیم ریبه دستبند ュゅبه فن ヱدادی... 

 ...کردュیمゅت نگゅهش م قهیاز نゅخنュゅ هュ شکست که فقط چند دق یکی ゅتیعمヤ نیا یط

 ...دمشیپヱش باخره

 شدュ *~* یヱج چه سسک ヱج

ヱر درヱج ヱ ュز کردゅب ュヱشنده نب یارヱنهیکه فر ゅفحش ゅکه ب ュن دادヱنش ゅبه بچه ه ヱسمゅم ییلبヰدادن ف ュヰیکه بュخ د ゆヱ
' ュشد-' 

ゅب ヱتح ヱ ュردヱن تاش درش اヱدادمش... لیهم 

 ㅠ~ㅠقشنگ بヱد  یヤیخ متشیق

 تمュヱ شد... دامヱنیبバد سه سゅعت خر بゅاخره

 ヱد...ب پヱریگ دیلبゅس سヘ هیヱ بゅاتنش  یبヱد به رنگ صヱرت یبヱد که دامنش مゅکس دهیخر کهیلبゅس دヱ ت هی نゅیدل



 ( 匣 یヱ آب یسبز آب نیب ی)رنگ یآدامس یآب یلبゅس مゅکس هیهュ  ییدا
 پشتش بゅز بヱد... ییجヱرا هی ختیریم یآب یヱ تゅ کمر مヰره هゅ شدیبヱد...که اヱنュ از جヱヤ دヱر گردن بسته م دهیخر

 بゅز بヱد ヱ قصد نشヱن دادن خヱدمヱ نداشتュ... یヤیلبゅس منュ خ پشت

 مヱهゅمヱ بゅز بزارュ که پشتュ مュヱヤバ نشه... دیبゅ نیهم یبرا

 خヱنه هゅمヱن... ュیتمュヱ شد ヱ رفت دامヱنیخر بゅاخره

شدヱ ュ به سمت کゅفه رز  مヱنیراه پش یتヱ یュ سمت خヱنمヱن...ヱلهゅ رヱ گذاشتュ دュ خヱنه هゅشヱن ヱ خヱدュ اヱمد بچه
 ュدل...ュاستیم یشکات کیک هیرفتヱخ *-* 

 ...ششیاヱمدュ پ یبه کゅفه زدュ...اヱن رヱز بゅ چه استرس یتヤخ شخندیشدュ..ن ゅدهیپ نیヱ بバد از پゅرک کردن مゅش دュیرس

ヤیمゅشکر که دنヱیاسم گهی..خدار ヱم یزندگ یازش تゅریسゅ دی...شتینゅ لゅر اشغゅاستیکه م یکヱخ  ヱ ュدゅبده افت ュゅانج
...ュمشت کرد ヱمゅدست 

 نشسته بヱدュ رヱ انتخゆゅ کردヱ ュ نشستゅ ...ュریکه بゅ سゅم یزیکゅفه شدュ...همヱن م ヱارد

 ...دهیکش نجゅیدستشヱ ا ゅرュیکه سゅم کردュیم ゅلیヱ مثل احمقゅ بゅ خヱدュ خ دュیکش زیم یرヱ یدست

 ...نجュゅیا یافتゅد ヱاسه چ ゅدュیسゅヘرش اヱمد که  یبرا گゅرسヱن

 ...ゅرهیسゅヘرش دادヱ ュ منتظر مヱندュ تゅ ب یشکات کیک هی

ヱریز دستم ヱت ュبه مرد ヱ ュزد ュنヱیچ ...ュه کردゅفه نگゅک 

 هゅشヱنュ بゅ اخュ... ی...بバضکردنیرヱ نگゅه م گهیکه عゅشقゅنه همد ییهゅ زヱج

 تنゅヰ هヱ ュجヱد داشت... یهゅ زیم

 نشست... زیم یرヱ یدادュ که دست رヱنینヘسمヱ ب خسته

ュヱد ار ゅکه ب ュردヱا اゅب ヱم دنیسرمゅریسゅ ...ュکپ کرد 

ゅکه سر ب ュهش کردゅحشت نگヱت عیヘگ ゆجバت ゅب ヱ نشست 

 ...یدیچته مگه جن د-

ゅب ュتヘلت گゅن حヱهم 

 ..؟یکنیم کゅریچ نجゅیتヱ ا-

ゆمزه ا آ ゅلت بゅح ゅب ヱ رت دادヱق ヱنزد یدهنش ヱت زیم کیسرشヘگ ュヱآر ヱ ا رد 

-ゅ؟یم دینبュمدヱ.. 

ヱسرم ...ュف نشستゅص ヱ ュندヱرゅخ 

ヱمゅدست ヱزیم یر バس ヱ ュت کردヘیچ ...ュلゅشحヱچقدر خ ュن ندヱنش ュکرد 

ヱصدام ュتヘگ ヱ ュف کردゅص 

 ...یبゅش یتヱنیم ینچ...هرجゅ دヱست دار-

 نگュゅ کرد.. نهیداد ヱ دست به س هیتک یکرد ヱ به صندل یهヱم

 ابرヱمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ هی



 ...یکنینگュゅ م نیچرا همچ-

 کゅرヱ... نیکه دلュ ضバف رفت...نکن امصゆ بゅ من ا دیخند

 که سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت کردュیشده نگゅهش م مسخ

 ...نیسヱ ییبچه هゅ هیشب-

 بゅد کردヱ ュ چشゅمヱ تヱ حدقه چرخヱندュ... لپゅمک

 جヱヱ ュゅل خヱردュ... یمحبヱبュ اヱمد ヱ من ذベヱ زده تヱ کیبゅ ک گゅرسヱن

 نییشدヱ ュ سرمヱ انداختュ پゅ یعشق ヱ عゅشق ゅلیخیب زュیعز کیک دنیمنュ بゅ د قヱヰه ヱاسه خヱدش سゅヘرش داد ヱ هی ゅریسゅم
 ヱ مثه گヱゅ حمヤه کردュ سمتش...

 سゅکته... ゅریسゅم یヤیکه احسゅس کردュ خ کردュیطヱر داشتュ کヱفت م نیهم

ヱا که د سرمゅب ュردヱیاュزده ز د ヱم ریدستش ュهゅداره نگ ヱنشヱکنهیچ... 

 سرفه... ریکرد تヱ گヱヤمヱ زدュ ز ریدهنュ بヱد گ یکه تヱ یکیک کهیت اヱن

 درخヱاست آゆ کرد... عیسر دیاز جゅش پر ゅریسゅم

 ...زدیヱ نشست ヱ بゅ دست به کمرュ م دیبغヤمヱ کش یصندل

 آبヱ خヱردヱ ュ حゅلュ خゆヱ شد... بゅاخره

ュش نشست... یغره ا چشゅکه برگشت سرج ュبراش رفت 

 ...شهیصヱرتュ م کیداره نزد ゅریدست سゅم دュیکردュ تヱ حヤقヱمュ که د گهید کیک کهیت هیکردュ دヱبゅره  یاخم

ュゅل چشヱ د شدゅیگش ...ュرヱن بخヱتک ュゅاز ج ュنستヱنت 

 شد رヱش ... دهیلبュ نشست ヱ کش یرヱ انگشتゅش

 طヱر مゅت نگゅهش مبکردュ که انگشتゅشヱ تکヱند ヱ گヘت نیهم

 لبت بヱد بچه... یرヱ کیک یヱاسュ...همه  ゅدیچشュ غره م ییمثه بچه هゅ گュیم-

 دست زد به لゆ من؟.. ゅریヱار بゅز شد...اان سゅم کیاتヱمゅت شュین

 ヱ厥 داد  غیج
ュヰ ب مゅرستゅنیب یتゅ ヱنتید یبヱد چヱن تヘヤنュ زنگ خヱرد ヱ خبر بヱدن آقゅ قهیدق هیヱ ذベヱ کردュ  یفرصت خヱشحゅل یヱل

 داده شد...

 کردヱ ュ راه افتゅدュ... یمバذرت خヱاه ゅریاز سゅم شدュیچنگ زدヱ ュ بゅ عجヤه همヱن طヱر که بヤند م ヘمヱیک

ュنヱل اヱ مدヱا ュلゅیدنب ...ュدヱمن رفته ب 

 که اان دارヱ ヱ ュاقゅバ تحربه نکردن بヱدュ یبگュ حس تヱنュیفقط م -

 تヱجه به حゅل ヱ هヱاش گヘتュ: یب

 نیشیمرخص م ی+ک

 گヘت: نیکゅم

 دکترش گヘته فردا صبح -



 کجゅست؟ نکهی..فقط اکهیدنبゅل داداش کヱچ رュی+بゅشه پس من م

 که براュ گذاشت همヱن خヱنه بヱد..خヱنست یزیتنゅヰ چافسゅنه -

 هュゅ خゅرج کردュ: هیرヱ از ر یقی..بゅز دュ عمرヱنیتکヱن دادヱ ュ رفتュ ب یسر

 شهیاز هم شتریبヰت اعتمゅد داشتュ..امرヱز امゅ ب شهیهم -

 لبュゅヰ خゅ گرفت: یاز حضヱر همه کسュ رヱ یلبخند

 که یبمヱن یخヱای+نم

 تヱ برヱ استراحت کن. یدنبゅل خヱرده کゅرا ヱاسه پس فردا ヱل ュریم نجュゅیچرا اتゅヘقゅ من هستュ از ا -

ヱس یپنجه  رヱب ヱنشヱگ ヱ ュند شدヤب ゅیپュبا پ دゅنیکه متقヱیشヱس مヱدیب 

 مヱاظゆ خヱدت بゅش -

 تュدヱنسیکه از امرヱز نم یدربست گرفتヱ ュ رفتュ به سمت خヱنه ا نیمゅش هیراست  هیاヱمدュ  رヱنیکه ب مゅرستゅنیب از
هنヱز به نصف نرسヱنده بヱدュ خسته  نکهی..امرヱز رヱ بゅادヱنュیدرد؟نم ؟خヱنهیپدر یبذارュ؟خヱنه  یاسمش رヱ چ

 یتュ تヱشدヱ ュ گヘتュ بمヱنه..رف ゅدهیپ نیヱ بخヱابュ..ازمゅش ゅنゅیکヱل داببرュ بندازュ رュیبヱدュ..منتظر بヱدュ تゅ ارتゅ)داداچش( ヱ بگ
ヱد..تヱاسرش بゅنه بヱر خゅد...خدمتکヱب ゆاヱخ ゅنه، ارتヱکش  یخゅسゅسヱرد ن لیヱزشیمゅ محض اطم ゅد امヱنیبゅن  ュدヱخ

 ュیهュپرت ر ک ヱ یخرتュش ختゅار مヱس ヱ ュبغل زد ヱرゅارت ヱ شヱیشد نیتュپ ゅدهی..بゅ زه به اゅت ュکه من نیشدن ュفکر کرد 
..در حゅل کヤنجゅر رفتن بゅ خヱدヱ ュمدیخجゅلتュ م یبゅشュ نه ヱل دهید یاحترام یب نکهیبヱدュ نه ا یخヱنه اضゅف نیخヱدمュ تヱ ا

 خبردار بヱد که حمヤه کرد به من: هیقض ゅتیشد..انگゅر از جزئ ゅنینمゅ ییبヱدュ که در بゅز شد ヱ قゅمت چس مثقゅل :| دا

 نュیب ゅریلشتヱ ب یゅیتヱ نم یکنیچرا نゅز م یریاز شヱهرت بگ دیヱ بゅ یلヘظ ریز -

 動匣ینゅراض یاصا گヱربゅبゅ یبヱد پس خゅنヱادشュ راض یراض نکهیخヱدش مثل ا نه

 بچه رヱ انداختュ بغヤش ヱ راه افتゅدュ سمت پヤه هヱヰ ゅی

 نکن ヱاقゅバ خستュ. داریخشکشヱ بده..منュ ب ریبヰش ش دارشدیخヱابه ب یی+دا

 راه پヤه شرヱع کندュ لخت شدن :| یحرف زدن هュ ندادュ بヰش ヱ از تヱ امゅن

ゆا خ ヱعت کس نیاان تゅد به تخت نرس یسヱن نبヱنشヱشیب دعیخヱヰ کپ ヱ ュیشدュد ュاستراحت کن ゅت 

****** 

ゅم بゅیداشت نیکュ یرفتیمュ ه که صداヤحج ヱخ یت ヱ یدادヤر  دادیب ییییییییییییییゅمد...انگヱمداشت صدا یکیا ュزدی 

 ییاداد د یصدا ヱヰیکه  هیک نュیمحل اخه مگه اان ヱقت صدا زدنه.. تヱرヱحت برگشتュ پشت بب یلバنت بر خرヱس ب یا
 اヱمد:

 نュیننه نن جヱن پゅشヱ ب ی.. هヱهیتヱرヱ من تヱ شヱهرش مヱندュ پヱشک بچه عヱض کردنュ چ رعیمرض نگ یا -

 یکنی+چه مرگته عرعر م

 زده یداداشت گاゆ به رヱت تگر یچیه -

ゅر خراب بゅکه ک ヱرゅارت ヱ ュند شدヤدیکرده  یغرغر بヱ تم ゅت ュبرد ヱا زشی..ュبچه دار یکن ュهر نکردヱش ヱیخدا هنュ دیچヱب 
 ヱسط نیا

***** 



 گهیبسته د یدرد داره درد آسخته یخヱدمヱ کنتر کردヱ ュل یヤیمヱهゅمヱ امصゆ خ یکند T_T شュیر امرヱز قゅتل ماخ من
 اヱنヱ رヱنیتヱرヱخدا بکشش ب

ュیمیم دارュیمن م رュنممممヱیم گهی..ددュاستヱس راحت خヘشد ن ュヱرش تمゅسمتش که ک ュه کنヤیکش یحمュد  ヱغره هی ュی چش 
هヱヤ برヱ تヱ گヱヤ بヱدュ اان راحت الحヤقュヱ  مゅچش کردュ..کュ دュیپر دュید نهیخヱدمヱ تヱ ا یヱقت ینゅمحسヱس براش رفتヱ..ュل

 شهیزنک بزنュ که مثل هم نیخندشヱن گرفت خヱاستュ برュ به کゅم شヱ همکゅرا شگرهیاヱمدュ که آرا زیقر ر هیشدュ..بゅ نゅز 
 اヱرده فیبچュ حال زادس خبر دادن تش

ゅه  هی بヱب زیر یعش ュنیرفتヱم رゅک ヱنی ヱヤدسته گل ج ゅب ヱشゅس د نیمヱیعرュشدゅششش مヱヱヱ..ن چه  نیヱسمヱعر
 (勠خヱشگل بヱد شهیشヱهرت چقدر خヱشگل شده..اヱنکه هم یگヘتیم دی' )خنگ اان بゅ-خヱشگヤه '

پشت دستュ کゅشت ヱ دست گل ヱ داد دستュ که منュ بゅ اヱن پゅشنه بゅز  یاヱمد ヱ خュ شد ヱ بヱسه ا یبیدلヘر ژیبゅ پرست نیکゅم
 گرشیبヱد که مゅ بゅز یبردار هュ بدヱن دخゅلت مشغヱل ثبت ヱ ضبط لحظゅت ュヤی..فدュیگヱヤشヱ بヱس ریヱ ز بヤند شدュ کュی

 .ュیدیヱرزیبュヰ عشق م ュیヱ داشت ュیکردیم یبヤکه زندگ ュیگرفتیヱ دستヱر نم ュینبヱد

ゅم بゅنیکمک ک ヱش یتゅچقدر ا نیم ヱاز  نینشستم..ヱیطرف نم هیبظر دست انداخت منュنستヱیح یاز ب دゅلت خج شییゅ
 ュیبکشゅ زゅسر راه رفت شیاژ دلقک ب.ュیبخندュ ヤکرد هیآت ュヱتم ヱنヱش اゅفنگ ヱ دنگ ュゅتم ゅب ヱیュ رفت ゅنجヱد از اバیبュ  ゅهیت 

 .شتدا ュیمصنヱع ゅچهیدر هیخヱشگل بヱد ヱ تヱش  یヤیبパゅ که خ

بشه ヱ حجヤه رヱ  نゅیجشن ヱ ا ゅلیخ یب نیکゅم گهیکنه د یبヱد کゅر کیعکゅسه نزد نیجヱنュ براتヱن بگن که ا خاصه
 تヱ حヤق هゅ .ュیمن رヱ اヱن  ゅیاヱن رヱ من بヱد  ゅیعکسゅ  یヱاا بخدا تヱ همه  ュیراه بنداز نجゅیهم

 (ゅنゅی)دا

همヱ نگゅه  دهیبه دヱ ترش هیشب قゅیدق نیپچ پچ کردن ヱ من ヱ سゅ ヱریヱ سゅت نゅیدل کュی یヱ بバد احヱال پرس ュیشد نیمゅش سヱار
 ュیکردیم

ュاز ヱس ヱ ز منヱپسرا  نیبذکره که امر ゅیبゅ ゅن برنگشت دیشヱمゅه ⌒ベヱشバیمュ!چراااا؟؟.. 

ゆبگه من که اصا ه خ ュنゅد یحرف چیج ゅیبヱکゅ البته ب ュشتریندار ゅیم دیشュاヱاذ خ ュدヱن  تیخヱچ ュت گهیزن د ینش ヱ
 هست..  ゅکヱید یزندگ

 * ＾ｖ＾ ی*چقدュ تヱ عゅشق زنش

 رヱ به مゅ گヘت ゅریسゅت

 هゅ هیبゅبゅ عرヱس ن؟یچرا فゅز دپ گرفت-

ュدバب  ヱ پخش ヱبرد ر ヱیدستش ヤد قر دار پゅل رقص یآهنگ شヱپشت ر ュدバب ヱ دل دیکرد ヱیュゅزدیبراش دست م ن 

 ヱ گヘتュ  نیخュ شدュ طرف سヱ کردュیکه نگゅشヱن م نطヱریهم

بゅشه ヱ  یابرヱ دل ヱندیپ نیب یخゅل گヱشت هی کنゅرنゅیبرقص همه ا ینجヱریヱانت سヱار بゅشن بバد ا یヱ سゅت ی+حس کن دل
 خراゆ.. یسه تゅ دندヱن سゅت یدヱ ال

 فکر کرد بخゅطر اヱنه.. ゅریکه سゅت پیآپ شد ヱ بバد خند نیصبر کردュ تゅ سヱ قهیدق چند

 :/ ュیفرضشヱن کرد یمدل زندگ نیبه زشت تر قゅیدرست فکرکرد چヱن دق هرچند

 叮نطرف رخک ュیداشته بゅشه ヱ رفت یکゅرゅریسゅت دیکه شュ ゅیشد ゅدهیپ نیمن ヱ سヱ عیヱ سر ュیدیرس بゅاخره
ヱنヱمゅسゅرد لبヱیدر آュ آ ヱت ヱنヱدمヱا خゅح ヱیکردیبرانداز م یقد نهیュ.. 

 زدヱ ュ گヘتュ نیبه پヱヤヰ سヱ یدست

 ..مゅاایخヱشگل شد گهید یヤی+خ



ヱت نیسヘگ ヱ ن دادヱتک ヱسرش 

 صヱヤات ュیبر نجゅیامشゆ سゅلュ از ا-

 ヱ خヱدمヱ نگゅه کردュ.. دュیヱ دヱر خヱدュ چرخ دュیخند

مヱهゅمヱ به شکل گل در آヱرد ヱ لخت بヱدن لبゅسュ کゅما  شگری( آرایمヱهゅمヱ برگردヱندュ به حゅلت اヱلش)مشک رنگ
 ..ینگمュ براتヱن تヱヱヱپ قヤقヤ شュیمشخص بヱد ヱ از آرا

ュヰیخ بヤمدیم یヱ ن رژ قرمزヱا ゅل یکه برا یبヱجمع م نیا ヱر تゅیبュرژ ج زن ュدت ندارゅا عヱجمع غ غیاخه اص ヱریت 
 ュیحゅا بگذرأ ωأبزنュ  یخヱدمヱن

ヱن مشک نیسゅش همچنゅهヱکم یم ヱ زゅب ヱ دヱیب ゅیپヱآرا نش ヱ دヱد کرده بバن شیمجヱبرات ュنگمم ュنヱا 

 یزیدنبゅل چ ヘ ヱشیلبゅسشヱ در اヱرد ヱ سرشヱ کرد تヱ ک عیヱارد شد ヱ سر مهیسراس نゅیکه دل ュیگرفت یعکس م کュی ュیداشت
 مشکヱک گヘت نیسヱ گشت،یم

 دل حゅلت خヱبه؟-

 کنه.. دیヱ گヘت تゅ براش رژヱ تمد نیسヱ شیکرد سرشヱ اヱرد بゅا ヱ رفت پ دایکه پ یسرشヱ تکヱن داد ヱ بバد بゅ رژ نゅیدل

بバد  ヱ رュینگ ュヤیکنゅر تゅ ازش ف رفتیم یه نゅیگرفتヱ ュ دل ュヤیرヱشن کردヱ ュ ازشヱن ف نヱیヱ همヱن لحظه دヱرب دュیخند
  گヘتیم

 عヰه ییدا رینگ-

ヱیسュپ نヱت دیتヘگ ヱ شヰب 

 نشヱن بده کゅیجمヱヰر آمر سیبه رئ خヱادی+عه مگه م

 رヱنیکرد ヱ زヱدتر از مゅ زد ب دیرژشヱ تمد یヱ دل ュیاヱن همه قゅنع شد بバد

 گヘتュ نینگゅش کرد ヱ رヱ به سヱ پヱکر

 بヰشゅ ゅدیرヱشنュ م ی+رنگ مヱ قヱヰه ا

ヱنیس ゅج دییتヱبه سمت خر ヱیرخکن رفت یکردュ د بسバب ヱ ز شدゅتک من بヘج ゅدر ب ヱاااریゅ نه به بゅنمゅنیخヱق ر ュد
 ..ュیگذاشت

            
 سوین                                       دلینا                                    دایانا                

 



 که همه جمع بヱدュ ..ュیاز همه به سمت خゅنヱاده هゅ رفت اヱل

ゅنینزد تヱیشد کشュ ن چرخヱطرفم ゅصدا دیچشم ヱر یバتمج فیت ヱنیヱا.. دشゅرفت ب 

 خヱدمヱن.. پیبه اک ュیدیبゅ تک تک خゅنヱاده هゅ رس یاحヱال پرس بバد

ゆت خゅیسヱرゅ د دهیدヱیبュ ندیمヱم مゅریسゅ د ヱی،ヱکゅ یدヱکゅ مゅفقط س ヱ شکرヱد خدارヱریکه نبゅ ا ュنヱد که اヱلیبヘ ヱش گ تヱヤریگ 
 ヱرゅم ュاخ ゅب ヱ دヱنیکرده بバشتریب ی ヱیسヱه م نゅکرد،ینگ ヱیسュن ..ュنش برヱکه قرب 

ヱن ا رヱشヱدهیبرゅد ستヱیبュ ه خゅم یا رهیکه نگゅکه س ュجه شدヱد متバب ヱ ュریاز پشت حس کردゅ  ゅره بゅاش ゅیکیداره ب 
 بヱد.. ゅکヱیヱ خゆ مسヤمゅ د زنهیحرف م

ヱدمヱخ ヱدست س ヱیجمع کردمヱقرار گرفت ن ュヱヤج ュبرگشت ゅکه ت ュبر ュاستヱخ ヱ ュفشرد 

 شیبヱد.. تنゅヰ بゅ ساュ کヱتゅه صحنه رヱ ترک کردヱ ュ رفتュ پ یدرک نکردن شیشヱنیامゅ اخュ رヱ پ زدیبرベ م چشمゅمش
 نیمゅه کیآرتゅ داداش کヱچ

ュز داشتゅش بゅهゅمدن.. یم یبヱد اゅمヱد ヱ سヱتن عرヘکه گ ュکرد 

 ..دیکن تیاヱمد ヱ گヘت لطゅヘ مヱقع خヱندن خطبه سکヱتヱ رعゅ یخゅنم بバد

ゅه آرتゅطرف م ュرفت ヱ ュبغل کرد ヱنیر.. 

 آرتゅ تヱ بغュヤ تバجゆ کردن که گヘتュ دنیهゅ بゅ د بچه

ゅنヱا ゅام ュیی+درسته بداخاق ュست دارヱد ヱل عاقه دارنゅتبヱکه به ف 

ヱت عیسر نیسヘگ 

 که زنهیحرف نم نیا-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرفت 

 併 هیآب ヱنشی+پゅپ
 ..نیヱ کゅم نیهゅشヱنヱ تکヱن دادن ヱ بバد برگشت سمت مゅه کヤه

ュه رفتゅبغل م ュداد ヱرゅل آرتヱا ヱ ヱヤد ا نیجバب ヱه نکهیゅم ュدヱیگرفتمش خヱس نヱیبュد ヱبراش آرز ヱشبخت یヱکر یخ..ュد 

 دュ گヱشュ آرュヱ گヘت نیکه سュ ヱیبヱد ستゅدهیا نیگヱشه بゅ سヱ ی

 هゅ کنهیبدجヱر نگゅت م ゅکヱید-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュبه سمتش کج کرد 

 +متقゅبا

 زدュ نیکردヱ ュ بバد چشمک به سゅ ヱکヱیدرداヱر به د یヱ نگゅه دュیبゅز کرد که خند ششヱین

 بヱد دهیخطبه رس زمゅن

ヤمゅیکゅ بیقند مゅدل دیس ヱیヱゅگرفتن هرچ ن ヱرچه رゅشه پヱگ ゅヰیم ヱس ヱ ت نیمنヘیگュ یریبگュ مゅن کゅمゅت م نیمヘد گバجردا نه ب
ヤمゅن کヱیاゅ 

 نکردنュ درده هゅا ヱمد،شヱهریاشکュ در م داشت

 یکه اヱن رヱز برا یسیزد ヱ سرヱ یبه من اشゅره ا نیغرベ اヱن قرآن بヱد که کゅم نیヱ مゅه ュヤیسه بゅر گヘت ヱک عゅقد
 بヤه رヱ گヘت  نیヱ داد مゅه غیآヱردヱ ュ دادュ دستشヱ بバد ج نヱیمゅه یگرفته بヱد برا یヱاشکی دیخر



به  جヱヤ جمع خゅااک ゅهゅیح یهュ دادن ب لیبヱس خヱشگل تحヱ ی نیبヤه بگه بバد بヤه گヘتن مゅه نیتゅ کゅم ュیمنتظر مヱند بゅز
 سرヱ  ュ عقدشヱن تمュヱ شد

ヱت نیسヘگ ヱ ュخنده برگشت طرف ゅب 

 飭 ؟یکردیبد نگゅشヱن م یجنبه بヱد یتヱاュ مثل من ب-
ヱخند سرم ヱ ュن دادヱیتکュد 

 یヱ هヱا تヱ حゅل شدュیヱاقع م ゅکヱیکنゅر د قゅیبヱدن که من دق ゅریヱ سゅم ゅکヱیبه مゅ د کیطرف بچه هゅ که نزد ュیرفتیم ュیداشت
 کردینگゅه کردュ که بゅ ذベヱ نگゅمヱن م ゅکヱیرヱ سرمヱن بゅ ترس به مゅمゅن د ختنیر نゅین⊥قل ヱ پヱل ヱ ا ヱヰیکه  ュیخヱدمヱن بヱد

 ヱ گヘت

 دیشمュゅ ازدヱاج کن شゅهیا-

ヱت رヘگ ヱ به من کرد 

 بشه بتیヱ آقゅ نس پیپسر خヱشت ی شゅهیخヱشگュヤ ا-

 کرد ヱ گヘت ゅکヱید سمت

 یゅریمن ب یبرا ゅنゅیعرヱس خヱشگل مثل دا هی شゅهیا-

ゅر بヱط ヱ ュه کردゅنگ ヱن⌒ رゅمゅیکه د یلبخند مヱکゅ ュتヘه گヱبشن 

 یچ رانی+بバد ج

 زد ヱ بافゅصヤه که مゅمゅنش دヱر شد گヘت یلبخند ゅکヱید

 گヘت مثل تヱ نگヘت تヱ که-

ヱمゅنヱدند  ュرفت ヱ ュر دادゅحرص فشゅهیب ヱバت ヱ عقد ュشدن مراس ュヱد تمバب ヱ شهヱه ضیگゅس مゅاز ن نیلب ヱ ندنヱکا کب ヱ ヱ
ت خヱاهر نداش نیمゅه دنیرقص ュیگرفتヱ ュ شرヱع کرد نヱیرقص کردヱ ュ دست سヱ یخゅل ستیبه پ ینگゅه نیسゅختن مゅه

 ..ュیامゅ مュゅ شヤغュ نبヱد

عゅشق جمバمヱن که اヱمدن  یاز جمヤه دヱ جヘت کرکس هゅ دنیاヱمدن ヱ رقص ゅیヤیخ ュیکردیکه مゅ مجヤس گرュ م نجヱریهم
 ..دنیرقص

 اヱمد کنゅرュ نشست ヱ بバد سرشヱ برگردヱند طرفヱ ュبراندازュ کرد ヱ گヘت ゅکヱید دュینشستュ که د زیم یارュヱ رヱ یヤیخ

 پشه نخヱرتت؟-

 گヘتュ یبه دستュゅ کردヱ ュ بバد بゅ کنجکヱゅ ینگゅه عیسر

 +چراااا پشه منヱ بخヱره؟؟

 قヘل شده گヘت یヱ بバد بヤند بゅ دندヱنギゅ یچヱن خヱشمزه اギفقط لゆ زد  ゅکヱید

 خヱرتتیچヱن پشت لبゅست بゅزه پشه م-

ヱس چشممゅک ヱتヱطرف س ュبرگشت ュندヱچرخ ュاان چ نیا نیه سر ゅگهید زیت ュتヘحرص گゅب ヱ صبر کنننن ゅتヘگ 

 ست؟یچرا ن کهی+اヱن پسر ش

ヱیسヱبب ن ヱاطراف ゅند تヱبرگرد ヱم نهیسرشゅریکه سゅ تヘزخند گヱپ ゅب 

 ゅدهیز پیخヱشت-



 کج شد که گヘتゅ ュریبゅ لبخند طرف سゅم ゅکヱید

 ゅشم ゅバر ن0+قطヘنیستین 

 ..گشتیکردュ که همچنゅن داشت م نیبه سヱ ینگゅه

ゅصدا ب ヱ دヱبه پشتش که لخت ب ュزد ュل یبد یدستヱت ュکرد  دیه〜（^∇)^〜 
ヱر ュتヘش گヰب 

 دنبゅلش رュی+خヱدュ م

 ゅヱکیبندازュ رヱ دヱشュ اگه اشکゅل نداره که متヱجه شدュ د رヱیسر جュゅ بヤند شدヱ ュ خヱاستュ برュ که گヘتュ اヱن شゅل حر از
 اخمヱ حヱاسش بヰمه

ゆکه بدچ ضیمر خ ュدنヱمر زهیب ュضیمن 

 کنュ.. دیگشتヱ ュ بバد کュ کュ دヱر شدヱ ュ رفتュ طرف رخکن تゅ رژمヱ تمد یکمی

 در اヱمد.. یصدا کردュیم دیرخکن شدヱ ュ همヱنطヱر که داشتュ رژヱ تمد ヱارد

 مرد افتゅد رヱ پرده دیشゅ ゅیانداュ بزرگ  هی هیامゅ پشت در سゅ ستین یکس دュیبه رخکن کردュ که د ینگゅه ュین

 کردュ.. دیزده رژمヱ تمد ヱحشت

 شد.. ゅنیتکヱن خヱرد ヱ چヰره مرد نمゅ پرده

 ..ゅکヱید

 قدュ عقゆ رفتュ... هیヱ  دュیترس شیعصب ゅفهیق دنیبゅ د یچرا ヱل دヱنュینم

ختュ ل یبزنュ بゅزヱ هゅ یبه سمتュ اヱمد ヱ تゅ فرصت کنュ از خヱدュ حرکت عیکゅر راه اヱنヱ بゅز کردュ...چヱن سر نیبゅ ا انگゅر
ヱش اس یتゅشد .. ریمشت 

ヱدمヱخشمگ خ ヱ ュن دادヱتک ュنیمحک ュتヘگ 

 ヱلュ کن...-

ヱرتشヱن صゅعصب ゅب ヱ ردヱا ヱヤدیغر تیج 

 ...یلバنت هیلبゅاااس چ نیبه لبت...ا یدیدヱبゅره مゅل هیچ نیا-

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ..ریبپヱشュ...تヱ برヱ نگران ج ینطヱریبدن خヱدمه..دヱست دارュ رژ بزنュ...دヱست دارュ لبゅس ا-

 دیکنヱ ュ دヱبゅره غر لیحرفمヱ تکم نزاشت

 ...؟یدی...فヰمیکヤمه هュ در مヱردش حرف بزن هی خヱاュینم گهی...درانیج ی..هرانیبسسسه....همش ج-

ヱمゅاخم ュتヘگ ヱ ュکرد ュه ヱت 

 ...ست؟یمュヰ ن تヱنی...عشق زندگندتヱنیعバع...همسرآ-

ュت محکヘگ ヱ ュゅچش ヱزل زد ت 

 ...ستنیکدヱمشヱن مュヰ ن چیه شهیبحث تヱ م یヱقت-

 ...یبゅهュゅ لバنت یکنیم ینطヱریشده نگゅهش کردュ...چرا ا مゅت



 تکヱن خヱردュ که صヱرتشヱ جヱヤتر اヱرد... دヱبゅره

 ...خヱردیصヱرتュ م یتヱ نヘسゅش

 گヘتュ لرزヱن

-...ゆع..عق ヱبر 

ヱت سرشヘگ ヱ کج کرد 

- ゅیزیچ هیب ...ヱن پشتتヱشヱبپ 

 شدュ... یعصب دヱبゅره

ゅب ュتヘحرص گ 

 ...شهیکنュ زشت م یقشنگه...اヱنطヱر ینطヱری...لبゅسュ اخخخخヱااااュینم-

 گヘت ゅلیخیب

 ...نیゅی...پس به هュ میتヱ همه جヱره خヱش..زشت-

ゆیبرچ لュمن به ا د...ュهش کردゅنگ ヱنی ヤشگヱیخ... 

نه اュ گヱ یگヱنュ گذاشت ヱ انگشت شصتشヱ نヱازش طヱر رヱ یヱ دستشヱ رヱ دیآرュヱ خند هیگر ریز زنュیاان م دید یヱقت
 ...دیکش

 سرمヱ به سمت دستش کج کردュ... نゅخヱدآگゅه

 اヱن بپヱش... یرヱ یزیچ هیبゅزュ  ینکن دختره لヱس..تヱ هュ خヱشگل...ヱل هیخゆ گر ヤهیخ-

 شده گヘتュ مسخ

 ندارュ رヱش بپヱشュ... یزیمن چ-

 که خヱرد تヱ صヱرتヱ ュ بゅعث شد چشゅمヱ ببندュ... دیکش یپヱف

 ...دュیبヱ ュヰارد شد ヱ لرز ییヱヰی یکه سرمゅ دیعقゆ کش ゅکヱید

 بヱد همه جゅ گرュ بヱد... یヱقت

 ヱ گヘت دیمヱهゅش کش یتヱ یدست

رヱتヱنه...هュ تヱ هュ اヱن  یزیه یچه چشمゅ یヰヘمی...نمゅنゅیازت دا کنュیخゆ...پس از کنゅرュ تکヱن نخヱر...خヱاهش م ヤهیخ-
ヱنیس... 

ゆتیراست م خヘگゅهゅم هیبق ی...نگ ヱیرュنستヱل تヱ...ュا یحس کن ュゅاسه هم نیمن تمヱ ヱرارゅن دا نیکヱاکنش نشヱ دن
 کرده بヱدゅ ...ュکヱید

ヱヤج ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ...دュیانجュゅ م ゅدیتヱجه هゅخヱشュ م نیمنュ از ا یفکر نکن نکهیکゅرヱ فقط ヱاسه ا نیا-

ヱق دستمゅکش شگریکه به آرا یبه سمت سنج ヱ ュز بشه بردゅب ュゅهヱبزنه که راحت م ュدヱته بヘنیب دمشیگヱر... 

ュゅهヱند... مヱشヱپ ヱر ュما پشتゅک ヱ ز شدゅب 

 فقط شヱنه هュゅ مュヱヤバ بヱد... حゅا



 جヱヤ اヱمد... ヱヰیکرد ヱ  یخنده بゅ بヰت ゅکヱید

ゅت ヤپ لیفرصت تح ヱ نهヱگ ュبد ュدヱنیبه خヱیشュ سヱشد... دهیب 

 بヰش نگゅه کردュ... مゅت

 زد ヱ بゅزヱشヱ به سمتュ گرفت...گنگ نگゅهش کردュ که گヘت یچشمک

 ...ن؟یدیافتخゅر قدュ زدن بュヰ م-

 ...ュیヱ دستمヱ دヱر بゅزヱش حヤقه کردヱ ュ بゅ هュ به سمت بچه هゅ رفت دュیخند

*** 

ヱ(نی)س 

 رفتュ... نیبچه هゅ بヤند شدヱ ュ به سمت مゅه شیپ از

 رヱ نداره... یکس نیفکر کنن مゅه نیکゅم یخゅنヱاده  خヱاستュینم

 ヱ بردمشヱن ヱسط... دュیکش نヱیヱ کゅم نیرヱ گذاشتن...دست مゅه یتی....که آهنگ اュیدیヱ خند ュیبゅ هュ حرف زد یکم

 لختュ حس کردュ... یپヱヤヰ هゅ یرヱ یگرم یشرヱع به رقص کردن خヱاستュ عقゆ بکشュ که دستゅ یヱقت

ヱم پشتمゅس ヱ ュه کردゅرینگゅ د ヱیرュد... 

 حرف برگشتュ سمتش...دلヱ ュاسش تنگ شده بヱد... یب

 مュヱヤバ بヱد... دنشیاز تند تند نヘس کش نیبヱد ヱ ا یعصب

 خゅطر من بヱد؟.. به

ヱشゅاز ز دست ヱ تر بردヱヤقه کرد.. ریجヤح ュششヱن پヱر کمر بدヱد ュゅهヱم 

 ...رهیگیم شیاヱن قسمت داره آت کردュیم احسゅس

 شヱنه هゅش... یکه صヱرتュ مقゅبل گردنش بヱد ヱ دستュゅ رヱ یبه خヱدش چسبヱندュ طヱر یکم

 ...کردュیحرف نگゅهش م یب

 کردュ... کゅرایمرد چ نیبه خゅطر ا من

ゅت ゅشدن... یب یپ ヱآبر 

ゆاヱج ...ュراゅستگゅخ ュゅرد دادن به تم 

ヱ ... ヱ ヱ 

رヱ به خゅطر  نゅیدヱنه از ا کیبگュ چرا  خヱاュیکゅرا کردュ نه...از اヱن طرفュ نم نیکنヱ ュ بگュ ا فیاز خヱدュ تバر خヱاュینم
 ...گهید زیچ هی...دل گهیم یزیچ هیخゆ..مغز  یمن انجュゅ نداده بヱد...ヱل

ュل مغزヱ...قع ندارهヱخ یازش ت ュیدلヤیااز  شتریب یゅقع داره...  نヱازش ت 

ゅب ...ュمدヱا ュدヱصداش به خ 

 ..ن؟یسヱ یدیچرا انقدر منヱ حرص م-

 کردュ...ادامه داد نگゅهش

 ..چرخه؟یم نیهزار تゅ نسنゅس ヱجヱد دارن که چشمゅشヱن مثه کره زم یمヰمヱن نیا یتヱ یگی...نمیدیپヱش هیچه لبゅس نیا-



 ...نمشیتゅ بب دュیبゅا کش گردن

 بゅهゅشヱن ندارュ... یخゆ...من که کゅر-

ヱسرش ゅکنه... نییپ ュゅنه درست نگヱرد که بتヱتر ا 

 یمشت بزنュ تヱ هیدلュ بخヱاد  شهیبュヰヘ..نگゅه اヱنゅ بゅعث م نیسヱ ی...ヱلزنهیسر نم ییخطゅ چیاز تヱ ه دヱنュیمن م-
ゅمن نبヰヘب ゅن تヱرتشヱس ا دیصヱمゅن ヱن بچرخه رヱشゅن... نیچشمヱا ヱ 

 ..؟یشیم یتヱ چرا عصبゅن-

ヱشゅتر کرد که ا دست ュهیمحکバش چسب ندفヰما بゅیکュسه سدヘت قゅم نهی...حرک ヱیشュنستヱت ...ュحس کن 

 نگュゅ کرد ヱ گヘت کافه

 بュヰヘ... تمヱیعصبゅن لیمュヰ...پس دل یヤی...خیصدبゅر گヘتュ...تヱ ヱاسュ مヰم-

 نگゅهش کردュ.. یجد

 ヱاست مヰمュ؟.. یداره...عنヱان داره...من به چه عنヱان شهیمュヰ بヱدن چند تゅ ر-

ュهゅکرد... نگ ュهゅکرد...فقط نگ 

ヱشゅکش دست ゆعق ヱ ュز کردゅب ュرヱیاز دュد... 

 قسمتشヱ انتخゆゅ کردュ نشستュ... نیرفتヱ ュ گヱشه تر زمヱنیسمت م به

 خヱنه... رفتュیاان م نینبヱد مطمئنゅ هم نیبه خゅطر مゅه اگر

 جヱن از بغュヤ اヱمد یگヤ ینشسته بヱدュ که صدا یکم

-ヱن؟ نیسゅج 

ヱد سرم ゅب ヱ ュردヱا اゅعیسر دنشیب ...ュند شدヤب ュゅاز ج 

 زد ヱ گヘت یلبخند

 بヰت بگュ... یزیچ خヱاستュیم-

ヱسرم ..ュدゅلش راه افتゅبه دنب ヱ ュن دادヱتک 

 خヱدشヱن نشヱندヱ ュ برگشت سمتュ.. زیم کنゅر

 زدヱ ュ نگゅهش کردュ تゅ حرفشヱ بزنه... یلبخند

ヱشヱヤت گヘگ ヱ ف کردゅص 

 خヱاهش داشتュ ازت... هی یکینزد ゅریبه سゅم دヱنュیراستش چヱن م-

ヱسرم ...ュن دادヱتک 

-..ゆیکی یدختر هست..بچه  هیخ ゅستヱران یاز دヰم ی...از بچگهیتゅس ゅریبゅ تゅس ヱریゅ م ュادیبزرگ شدن...دلヱه خ ゅب ュ
 رヱ دヱست داره... ゅری..هュ سゅمهیدختر خヱب نیヤیازدヱاج کنن...آرزヱمه ヱاقゅバ...چヱن هュ آ

 بدュ؟؟.. ヤشیتحヱ یعشقمヱ دヱ دست خヱادی...از من مگهیداره م یچ نی...اヱمدیبゅا نم نヘس

 ヱ گヘت دید ゅفمヱیق

-ヱب نیسヱن خゅ؟یج.. 



**** 

 (ゅری)سゅم

 رفتュ... نゅیمゅمゅن ا زیسمت م به

ゅیصدا دنیشن ب ヱن که سゅمゅیمヱن ...ュتند کرد ゅد پヱقرار داده ب ゆطゅمخ 

 جヱヤ اヱمدヱ ュ گヘتュ عیسر

 حゅلت بده؟... نیشده؟..سヱ یچ-

 ...کردیقヤبش بヱد ヱ مゅت جヱヤشヱ نگゅه م یرヱ دستش

ベطنتیش بر ヱت ヱیر ゅد یچشم ュنゅمゅیمュد... 

 مゅدر من... یکرد کゅریچ بゅز

ヱش پ نیسゅرد بشه که پ ュرゅاست از کنヱخ ヱ ند شدヤش بゅهل شده از ج ヱ مدヱدش اヱچیبه خ ヱر ヱ ردヱیخ ゅمن  یدست
 افتゅد...

ヱمヱابر ...ュهش کردゅنگ ヱ ュا انداختゅب 

ゅدنید ب ...ュد نگران شدヱن اشک جمع شده بヱشヱش که تゅچشم 

ヱمゅصدا دست ゅب ヱ ه ا یپس زدヘاه یخヱذرت خバیم ゅヰبه سمت انت ヱ رفت... یکرد パゅب 

ュبرگشت ュتヘگ ヱ نゅمゅسمت م 

 بヰش؟... یگヘت یچ-

 هゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

-ゅب ュه ヱرヱاسه تヱ ュفک کن...ュشن کردヱر ヱرشヱتヱدیم ...ュشن کنヱر 

ュدバنهیبخنده خ بゅع کرد م یا ثヱشر ヱ هیکردヱ ...ردنヱخ 

**** 

ヱ(نی)س 

ュسヘا نم نゅدیبゅ.... 

 دادュ بヰش... هیヱ تک سゅدュیدرخت مجنヱن  ヱا هی کنゅر

ヱسمヘن ب نヱنیلرزヱر ゅبچکه پ ュヱار ュゅاشک ュگذاشت ヱ ュنییداد... 

 دヱسش داشت..؟ ゅرュیسゅم

 بヰش بگュ برヱ بゅ اヱن ازدヱاج کن... یچطヱر من

ゅنییپ ヱر ヱسرم ヱ ュیدرخت نشست ...ュگذاشت ュゅهヱزان 

 رヱ کنゅرュ حس کردュ... یکس حضヱر

 ...نゅسیدل دュینヘسゅش فヰم از

 ヱ آرュヱ گヘتュ دュیکش یقیعم نヘس

 بヱده... یمن افتتゅح جک انسゅن نشیهدف خدا از آفر کنュیاヱقゅت فکر م ی...بバضیدل یدヱنیم-



 پヱزخندش اヱمد... یصدا

ュبرگشت ...ュهش کردゅنگ ヱ سمتش 

 داده بヱد به درخت... هیمن تک لمث

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت یکم

...درست دュی...صداتヱنヱ شنیشیم لیتبد یبه جن انسゅن یپゅشヱ برヱ صヱرتتヱ درست کن...اان از جک انسゅن-
 ...نترس...شهیم

 ヱ بヤند شدュ... دュیخند

ヱرتمヱاخر جشن پ ص ゅت ヱ ュشیدرست کرد ゅستヱا ید...ュدヱب ュدヱیبگذرد...برا زین نیخ ゅدیجنگ دیعشق ب... 

 رازیازدヱاج کردنشヱن نتヱنستن ش ییヱヰیبه خゅطر  یخヱنه تヰران داشت...اヱن خヱنه خヱدشヱن شده بヱد...ヱل هی نیکゅم
ゅبگ ییج ヱرنیر.. 

 ヱ گرفتن خヱته افتゅد گردن مゅهゅ... مヱننیفバا تヰران م نیهم یبرا

ゆب شヱخ ゅد... ینسبتヱب 

 ...گذشت

 از دヱستゅمュ خヱشبخت شد... گهید یکی

**** 

 ヱ بヤند شدュ... ختュیر ュヘیک یتヤ ヱمヱیحヱصヤه ヱسゅ یب

 نگュゅ کرد ヱ گヘت ییدا

-ヱب نیسヱنهی..چت شده د؟یخヱヱ...مد هیヱته اس اヘیهュ حرف نزد هی ュمه هヤیک ...ュゅهゅب 

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 '-که ' ュیمن عゅد-

 گヘت ヱ کنゅرュ نشست... یبヤند نچ

-バقヱیکه برگشت یاز مュدرس م یدی..چپ...ベゅات ヱنیتヱن میخゅنی...درس میدی..امتحヱری..میخヱابی..میخヱن یخゅامتح...
 ...یدیم

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 ...گهید ュیخゆ امتحゅن دار-

ゅنیانگشت به پ بヱیشュ تヘگ ヱ زد 

ن فقط من ヱ ...بگヱ چت شده...اایکردیکゅرヱ م نیهم یاز جヱاゆ دادن طヘره بر یخヱاستیهュ م ی...از بچگچヱنیمنヱ نپ-
 � گهی...منュ تنュゅヰ...بگヱ دュیینجゅیتヱ ا

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

-ヤیگ  ュヰن بヱر هیجヱمゅداده... تیم 

 نشست ヱ گヘت خیس

 ..ه؟یچ-



 زدヱ ュ گヘتュ یتヤخ لبخند

ュ بゅ ه کننی...چرا؟...چヱن خゅنヱاده هゅ فکر منیشیدختره ازدヱاج کن...خヱشبخت م نیبرヱ بゅ ا ゅیبرュ به عشقュ بگュ ب-
 ...نیخヱشبخت

ゅکرد...چ ب ュゅنگ ゆجバت... یزیتヘنگ 

 جュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 دانشگゅه... رュی...من دارュ م؟یدیحゅا فヰم-

 حرف سرشヱ تکヱن داد... بدヱن

 ...رヱنیاヱمد ب ゅکヱیبゅز شد ヱ د ییزدュ که در ヱاحد رヱبرヱ رヱنیخヱنه ب از

 زدヱ ュ ساュ کردュ... یکج لبخند

ヱابمヱت جヘگ ヱ داد 

 ..؟یریدانشگゅه م-

ヱن سرمバیبه م ...ュن دادヱآره تک 

ヱییسヱت چشヘگ ヱ ردヱا اゅب 

 ..رュی...منュ دارュ مرسヱنمتیم ゅیب-

ヱرفت سرم ュهゅب ヱ ュن دادヱیتکュ ゅنییپ... 

ヱش یتゅد نیمヱیبュ... 

 گذشت که به حرف اヱمد یکم

 ..ن؟یسヱ یخヱب-

 ヱ گヘتュ دュیکش یصدادار نヘس

-..ュبヱخ..ュヱه 

 پゅرک کرد ヱ نگゅهュ کرد... یکمゅر نヱیمゅش

 گذشت ヱ گヘت یا هیثゅن چند

-ヱکن! نیس ュゅنگ 

 ヱ برگشتュ سمتش... دュیکش یکافه ا پヱف

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت قیدق

 حゅلت خرابه...چته؟..-

 کردヱ ュ گヘتュ یا یحرص ی خنده

 یرخ چیفکر ه خヱاュینم...فقط اان امتحゅن دارヱ ュ نیکنیم ヱヱنュید ゅنゅی...تヱ ヱ داسسسستین ممュیزی...بゅبゅ من چیヱااا-
ヱشه... یتゅب ュمغز 

 زد ヱ گヘت یبکشن

 نヘره؟..هヱمュ..منュ؟.. هی هی...پس درست حدس زدュ..قضنگヱیب-



 بゅز کرد... ششヱین

ゅبゅبヱت ییبرヘکه گ ュرش کردゅنث 

 ..ゅره؟یسゅ..سゅم-

ュجد برگشت ヱ جد یسمتش ヱ ن لحن سردヱهم ゅب...ュهش کردゅینگ ュتヘگ 

 ...ゅکヱید شュیم ゅدهیپ یبگ یاگه بゅزュ بخヱا-

ゅیخ مطمئنヤن ه یヱکرد...چ ゆجバکس چیت ゅقت بヱریا یヱیحرف نم ینطュنزدゅب هی...چند ث ュدバب ヱ کرد ュهゅت نگゅرف ح یم
 حرکت کرد

ヱقطره اشک هیتک شهیبه ش سرم ヱ ュشدیم زیکه داشت سرار یداد ...ュگرفت ヱر 

 شدゅ ...ュدهیتشکر کردヱ ュ پ ュیدیدانشگゅه که رس به

ゅیدا بゅنゅ یتصمュ دヱیگرفته بュ نه بردارヱبستゅت ュیترュ ی...کهュب ک ヱヤفتیجヱیュ... 

 درس بخヱنن ヱ تゅبستヱنشヱن رヱ بゅ همسرانشゅن بگذرانن... یداشتن عゅد ュیتصم نゅیヱ دل نیمゅه یヱل

 ...ュیخヱدمヱن تنゅヰ بヱد شیヱ بゅق ュیشゅنس داغヱنمヱنュ فقط تヱ دヱتゅ کاس بゅ هュ مشترک بヱد از

 سمت کاسュ رفتヱ ュ منتظر شدュ تゅ امتحゅن شرヱع بشه... به

***** 

ュمدヱا ヱطیح یتゅ س عمヘن ヱیکش قیュد... 

ゅته د تヘه ヱگهید ...ュکاس نداشت 

ュن به سمت ب قدヱنیزنヱر ..ュحرکت کرد 

ゅت ゅیکه  ییجュدゅ مدیمヱ د ゅیبヱکゅ ر یحرفヱرد چطヱن نزد یدر مヱد یبرگشتنمヱیبュゅب ュدヱیبرم دی...پس خュگشت... 

 شرヱع به حرکت کردゅ ...ュدهیگヱشュ گذاشتヱ ュ پ یهゅمヱ تヱ یدزفرهن

 گرュ بヱد... یヤیخ هヱا

 بدن من سرد بヱد... یتヱ یヱل

 ...نیمゅه یبヱد بدنュ سرد شده بヱد...از همヱن شゆ عرヱس یヱقت چند

ュبدن ...ュگر ュگر ュمغز ヱ دヱسرد شده ب 

ヱفقط  یت ュدیچرخیم یزیچ هیذهن... 

 دعヱت کن... تی...برヱ بゅهゅش ازدヱاج کن...خヱشبخت شヱ ヱ منヱ هュ عرヱس؟یبه عشقュ بگュ که عゅشق یچطヱر

 گرفتヱ ュ آرュヱ تر حرکت کردュ... ینヘس

 شد ヱ برگردヱنده شدュ... دهیبヱدュ که بゅزュヱ کش ゅبヱنیسر خ یکゅینزد

 چشمュ ظゅهر شد... یجゅ ヱヤریヱ تゅ اヱمدュ از خヱدュ عکس الバمل نشヱن بدュ چヰره سゅم دュیکش ینیه

ュゅدست ...ュهش کردゅت نگゅم ヱ دゅافت 

 ヱ گヘت دیگヱشュ کش یهゅرヱ از تヱ یهندزفر

 سヱار شゅ ...ヱی...بزنュیسゅعته دارュ بベヱ م هیتヱ گヱشت بヱد  نゅیپس ا-



 که پشتمヱن پゅرک بヱد نگゅه کردュ.. نشیبه مゅش ینگゅه

ヱسرم ュتヘگ ュヱآر ヱ ュن دادヱتک 

 ...رュیممنヱن...خヱدュ م-

ヱشヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...؟یخヱب-

 ヱ گヘتュ دュیدستش کش یشدュ..دستمヱ از تヱ یعصب

! یدヱنی...ممヰヰهیزندگ یزمゅنゅ نیخヱبن...آره من خヱヱヱبمممュ...اان بヰتر پرسنیسヱااال...همش ازュ م نیخسته شدュ از ا-
 رヱ... یخヱش نیتゅ قطع کنه ا نیمゅش هی یاان خヱدمヱ بندازュ جヱヤ نیهم خヱادیدلュ م ゅدیز یاز خヱش

ゅم ب ュهゅت نگヰر کردیبヱیحرف م یکه چطュزن... 

ヱپشتم ゅقدم ゅب ヱ ュش کردヰنیبه سمت خ عیسر یبヱبゅ ...ュحرکت کرد 

 ...دュیتند تند قدمゅشヱ شن یصدا

 من بヱد... یدヱتゅ قدュ اヱن چゅヰرتゅ رفتュیچقدرュ تند م هر

ュヰگرفت... دیرس ب ヱمヱزゅره بゅبヱد ヱ 

ヱسمヘنیب نیسنگ نヱر ...ュش ندادヰزه صحبت بゅسمتش...اج ュبرگشت ヱ ュداد 

 به؟یعج نیا هی..چکنュیم مヱیهュ ندارュ...دارュ زندگ یکゅر چی...من حゅلュ خヱبه...قصد هゅریسゅم نیبب-

 ...ینخند نکهی...ایبش یعصب نکهی...ابهیرفتゅرات عج نیکヤヤヤヤش...همشش...همه ا-

 یت..به ヱه که ح؟ュیخندヱن بゅشュ؟...من درد ندارュ تヱ زندگ دیبゅ شهیبゅز بゅشه...هم شュین شهیمن دلقکュ...من دلقکュ که هم-
ヱت ュه ゅنیزندگ یدلقکヱدرد دارن... ش 

ゅت بヘنگران گ ヱ نگه داشت ヱمゅهヱزゅش بゅدست ゅتヱد 

-ヱاهش منیسヱی...خュنت کنバل ヱچت شده...د بگ ヱیبگ.. 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 منヱ برسヱن... ゅینشده...خヱبュ..بゅشه ب یچی...ヱاقゅバ هیچیه-

 شヱکه شد... ュییヱヰی رییتغ نیا از

 ...سゅدュیدر ヱا یحرکت کردヱ ュ جヱヤ نشیسمت مゅش به

 حرکت کرد ヱ درヱ بゅز کرد... بゅاخره

ュد... نشستゅراه افت ヱ 

ヱمゅدست ヱک یت ゅت...ュگره کرد ュیم یهュنستヱش ه تヰیچیب ヤگ...ュینگ ゅبゅر بヱد...گヱاسته بヱخ ュن ازヱیج ヱنیس 
ゅم دیبدبخت...بゅیسヱرゅ ...ュشبخت کنヱخ 

ゅیلب ュتヘگ ュヱآر ヱ ュجمع کرد ヱخشک شدم 

 ..ゅر؟یسゅم-

 ヱ نگゅهュ کرد... برگشت



 ...؟ی..تヱ تゅحゅا عゅشق شدگュیم-

 کنゅر زد... نヱیلبش ヱ مゅش یلبخند نشست رヱ هینگゅهュ کرد...بバد  مゅت

ゅب ...ュه کردゅبه لبخندش نگ ゆل خراゅح 

ヱدستش ヱت یرヘگ ヱ ن گذاشتヱفرم 

 آره...-

ヱسمヘن ...ュحبس کرد 

 ..ه؟ی...چطヱر؟یعゅشقش شد یامュ...از ک-

 از لبش گヘت یداد ヱ بゅ لبخند جدانشدن هیتک نهیبه س دست

 ...ヱمدهیاヱن مヱقع هュ ازش خヱشュ م ヰヘمュی...اان مュیاز همヱن بچگ دی...شゅدヱنュینم-

 ...دیヤرزیتنゅヰ دستュゅ...بヤکه کل بدنュ م نه

ゅیخشک یصدا ب ュتヘگ 

 آشنゅس؟...-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 دヱستゅس...اヱهュヱ...از -

ュゅسヘد... نヱتکه تکه شده ب 

ゅرد یبدبخت ب ヱمゅه هヤجم ュنستヱفیت ..ュکن 

 تمュヱ شد...ج..جヱاゆ مثبته...حتمゅ بزن ゅتشی..عュ..عمヤگهیم نیزنگ به مゅ..مゅنت بزن...ゆ..بگヱ سヱ هی.. هی گュی..میم-

ゅت بヘگ ゆجバت 

-ヤت؟یعمゅچ ゆاヱمثبته؟.. ی..ج 

 ...زدنیگヱشュ سヱت م یجمヤه هゅش تヱ ی...همه ヱمدیداشت اشکュ در م گهید

 کتゅبخヱنه...فع..فバا... رفتュیم دیافتゅد...بゅ ゅدュی...من تゅزه ...تゅزه دヱنهیخヱ..خヱدش م-

 نشヱن بده... یشدヱ ュ نزاشتュ عکس الバمゅ ヤدهیپ عیسر

ゅت ゅییج ヱد ュن داشتヱز جヱییکه هنュد... 

 ...کردュیم هیヱ گر دュییدヱیم

 ...شدنیکه رد م یمردم ゅلیخیب

ゅهゅپュ ...دヱدرد گرفته ب 

 ヱ اطرافمヱ نگゅه کردュ... دヱر

 کجゅ بヱدュ... دヱنュینم

 ...هیگرفتヱ ュ گヘتュ بره سمت حゅفظ یتゅکس هی

ゅت م دیبヱヤخ ュدヱاسه خヱیュکرد... 



*** 

 ...ュیدیرس-

 شدゅ ...ュدهیکردヱ ュ پ تشکر

 چشمュゅ سرخ شده بヱد... هیفرت گر از

ュヱد ارヱرヱ یاز ...ュفظ رفتゅه حゅبه سمت آرامگ ヱ ュگذشت 

ュدن... یکم مردヱب ゅنجヱعت اゅن سヱا 

 ...ヱمدیاان م یگرュ بヱد ヱ کمتر کس یヤیخ هヱا

ヱمکتین هی یر ヱت ヱمゅهゅپ ヱ ュینشست ...ュش گذشتヱر ヱسرم ヱ ュجمع کرد ュشکم 

ュヱگر آر ュع کردヱکردن... هیشر 

 ...ヱمدュیبゅ خヱدュ کنゅر م دیتحمل کنュ...بゅ تヱنستュینم

ヤن چ یگヱد از بچگ یجヱته بヘد؟..گヱته بヘدن... یگヱب ュه ゅب 

 گヘت... یچ ゅریسゅم

 گヘت... نヱیدヱسش داشته...من مطمئنュ هم یاز بچگ گヘت

ヤست؟... یگヱد دヱته بヘن گヱج 

 گヘت از دヱستゅس... ゅرュیسゅم

 همヱن بヱد... زشیهمه چ یلバنت

 مヰمゅ ..ュریヱاسه سゅم یبه چه عنヱان دュی...آخر سرュ نヰヘمیراست

 غرゆヱ بヱد... یکゅیュ که اヱمدュ نزدخヱد به

 گرفته بヱدュ... مヱیتصم

 حゅفظ به سمت خヱنه حرکت کردュ... یبرا یشدヱ ュ بバد از فゅتحه ا بヤند

ゅد... تヱشده ب ゆنه شヱخ ュبرس 

 افتゅده در خヱنه رヱ بゅز کردュ... یشدヱ ュ بゅ شヱنه هゅ ゅدهیپ

ヱیت ...ュه کردゅنگ ュدヱر به خヱنسゅآس 

 شدュ... ریتゅحゅا پ نیمゅه یاز عرヱس کنュیم حس

ュゅچشم ヘس ュゅلب ヱ دヱر سرخ بヱد... دیبدجヱب 

ュلゅد... حヱده بゅافت ュرゅفش ゅمطمئن ヱ دヱبد ب 

 ヱ داد بچه هゅ... غیاヱمد ヱ بバدュ ج ییکسゅ یگرヱمپ پゅ یخヱنه رヱ که بゅز کردュ صدا در

 کردュ.. نگゅهشヱن

 کردュ... ریچرا د زدنیسرュ داد م داشتن

 بヱد... شヱنیقゅط ゅرュیسゅم



 ...زدیاز همه داد م شتریب اヱن

 ...ゅدمهی

 ...هینگヘته بヱد عنヱانュ چ هنヱز

 ...سゅدュیヱا ゅریسゅم یجヱヤ دادشヱنیتヱجه به داد ヱ ب بدヱن

 سرخヱ ュحشت کرد... یچشمゅ دنیکنュ بゅ د فکر

 فベヱ الゅバده خش دارュ گヘتュ یطヱر مゅت نگゅهش کردヱ ュ بゅ صدا همヱن

 ...؟یبه مゅمゅنت گヘت-

ゆتک آ ヱسرش ヱ رت دادヱق ヱن داد...دهنشヱ 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュکج کرد 

 داد؟ یجヱابمヱ چ-

 دستت درد نکنه...-

 زدヱ ュ گヘتュ یتヤخ شخندین

 ..کنهی..دلュ درد مکنهیدستュ درد نم-

ヱدستم ヱیر ...ュشد ベゅارد اتヱ ヱ ュگذاشت ュبヤق 

ヱدر ....ュش کردヤヘق ュヱآر ヱ ュبست 

 پشت در اتベゅ... دュیشن ゅرヱیسゅم یصدا

-ヱرت چن؟یسヱه؟ی...منظヱچ نی....س ュنゅمゅچ یم ヱبگ ゆت....د امصヰته بヘگهیشده د یگ... 

ヱابشヱم ج....ュمیندادヰヘل م یゅشحヱاخره...خゅی...م؟یشیبゅتشکر م ی ュ؟یکنیاز.... 

 شدュ... رهیヱ به سقف خ دュیتخت دراز کش یرヱ ریس ゅیاز دن یهゅمヱ بゅا انداختヱ ュ مثل آدュ هゅ شヱنه

 بヱد... سرد

 چقدر گذشت... دヱنュینم

 از پشت در اヱمد ییدا یصدا

-ヱام نیسゅن...رفتن...حゅیب شهیجゅحرف بزن ی ュゅهゅ؟یب.. 

 تヤنگر بヱدュ... هی منتظر

 ヱ بゅزش کردュ... دュیبه سمت در پر عیسر

ヱدمヱخ ヱیبغل دا یتゅ ز ュند زدヤب ヱ ュهیگر ریانداخت... 

 بヱد... زヱنیشده دستゅش از دヱرュ اヱ شヱک

 خヱدش اヱمد ヱ محکュ بغュヤ کرد... به

ュゅهゅن ا پヱدنیجゅنداشت... ست 

ゅدهیکش نییپ ...ュشد 



 اヱمد... نییهュ پゅ ゅنゅیدا

 شد... یچ دヱنュینم

 مヱهュゅ خヱابュ برد... یرヱ یبゅ نヱازشヱ ゅاشی ヱاشی

*** 

 (ゅری)سゅم

 ...کردیم ヱヱنュیداشت د نیمゅمゅنヱ ュ سヱ یرفتゅرا

 شد.. دهیشゆ بヱد که در خヱنه محکュ کヱب 01حヱل ヱ حヱش  سゅعت

ゅب ...ュزش کردゅب ヱ ュبه سمت در رفت ゆجバت 

ゅیدا دنید بゅنゅ کردیم هیکه گر ...ュل شدヱه 

 شدده؟... یچ-

ヱشゅدست ヱت یرヘگ ヱ رتش گذاشتヱص 

 ...شششهینم داری...تヱرヱخدااا...بشششهینم داریب-

 اتベゅ... یخヱدمヱ رسヱندュ تヱ یچطヱر دュینヰヘم

ヱنیس ヱد... دهیتخت دراز کش یرヱب ゆاヱخ ヱ دヱب 

ゅنییپ ..ュنش دادヱتک ヱ ュتخت نشست 

-ヱن؟یسヱنی...س ヱن...سゅنیج ...ヱヱヱشゅپ 

 نخヱرد... یتکヱن چیه

ゅا بヱ ュکه پشت ゅبه بچه ه ヱدهیداد رゅس ュتヘدن گヱب 

 زنگ بزن اヱرژانسسسس...-

 گヘت ヱ تヘヤنشヱ در اヱرد... یبゅشه ا عیهヱل شده سر ゅکヱید

 ヱ بゅ بغض گヘتュ نیبرگشتュ سمت سヱ دヱبゅره

-ヱ؟یسュنヱنی...س ...ヱشゅخدا پヱرヱت 

 خヱدش جمع شده بヱد... یヱ گヱشه اتベゅ تヱ کردیهق هق م ゅنゅیدا

 کرد ارヱمش کنه... یبه سمتش رفت ヱ سゅ バکヱید

 داشتュ... نیکردن سヱ داریدر ب یهمچنゅن سバ من

 به سمتشヱن رفتュ... نیヱ سرュ زدن به سヱ نهیاヱرژانس اヱمد ヱ بバد از مゅバ بゅاخره

 شد؟... ینطヱریا ヱヰیاقゅ...چش شده؟...چرا -

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت یکم

...به خゅطر دュیسرخش فヰم یاز چشمゅ نヱیخゆヱ نبヱده...ا شヱنیشده بヱده؟...حゅل رヱح شヱنیبゅعث نゅراحت یزیامرヱز چ-
 ..نی...مراقبش بゅشستیاصا خゆヱ ن شیヱ رヱح یحゅل رヱان یشده...ヱل ヱヰشیکمبヱد فشゅر ب

 بد بゅشه؟.... دیخندヱن من چرا بゅ شهیهم نیسヱ ینگゅهش کردュ..حゅل رヱح مゅت



 نشستヱ ュ دستشヱ گرفتュ... کنゅرش

ュヱسه ا آرヱیب ...ュهش کردゅنگ ヱ ュش زدヱر 

 قرمز شده بヱد... ゅدیز ی هیبゅد کرده بヱد ヱ خط ابرヱهゅش به خゅطر گر پヤکゅش

 ...دیپرسیازュ م ییزایچ نیمن احمق متヱجه حゅل خرابش نشده بヱدュ..صبح چش شده بヱد...چرا همچ چرا

ヘنヱنیب سمヱر ...ュمدنش شدヱش اヱヰمنتظر ب ヱ ュداد 

 اヱمده بヱدن بゅا... ゅرュیヱ سゅت نゅیسゅعت گذشت...دل ュین

 به سمتュ اヱمد ヱ گヘت ゅنゅیدا

 حゅلش خゆヱ بشه... نی...پس بزارنیشمゅهゅ بゅش نهیکه بخヱاد بب یزیفکر نکنュ بゅ بヱヰش اヱمدنش چ-

ゅزه زد ز بゅبヱد دバب ヱ تヘی...دلهیگر ریبغض گゅگر ن ュکردیم هیه... 

 گヘتュ تیجュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ عصبゅن از

 ینطヱریا نیسヱ دیاا من...چرا بゅ نیدヱنی...همتヱن منیگیبュヰ نم یزیخبر ندارュ...چرا چ یچید امصبゅ من از ه-
 ...ن؟ی..سヱ؟یبشه؟...حゅل خراゆ رヱح

 جヱヤ اヱمد ヱ گヘت تیبゅ عصبゅن ゅنゅیدا

 به خゅطر تヱئه...فقط تヱ...همش تヱ... نゅیا شترینصف ب-

ヱر گر نیزم یرゅپرفش ヱ کرد... هینشست 

 برュ... رヱنیبュヰ اشゅره کرد تゅ ب ゅکヱید

 رفتュ... رヱنیب کافه

 ...دヱنستュینم یچیه

 اヱمدن... رヱنیب ゅرュیヱ سゅت ゅکヱید بゅاخره

 سمتشヱن ヱ گヘتュ دュیپر

 شده.. یچ نیتヱرヱخدا بュヰ بگ-

 شヱنه هゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت ゅکヱید

 شده... ینطヱریا نیچرا سヱ دヱنュیفقط...ヱاقゅバ نم دヱننی...خヱد دخترا مュیدヱنیمュゅ نم-

**** 

 (ゅنゅی)دا

 رヱنیافتゅده اヱمدュ ب ییاتベゅ بゅ شヱنه هゅ از

 گヱشه خヱدمヱ انداختュ یسゅکت شدن حヱصヤه جدال نداشتヱ ュ  دنیヱ منヱ د کردنیداشتن پچ پچ م پسرا

 ..کردュیکヱه رヱ دヱشュ بヱد ヱ من حمヤش م یانگゅر بヱدュ  حゅلیب

ヱپ دستم ゆنیヱیشュ که صدا ュصدا یزد ュدشバب ヱ مدヱا ベゅیدل یدر اتゅتیکه م نヘگ 

 خヱرده تゆ داره، هنヱزュ چشمゅشヱ بゅز نکرده، سرمشュ آخراشه ی-

ゅلیب بゅبه دل یح ヱر ヱ ュبرداشت ュゅچشم ヱヤاز ج ヱیدستمゅت نゅس ヱریゅ ュتヘگ 



 رسنیم یک دینیفردا بب نیبزن نیヱ کゅم نیزنگュ به مゅه ی ن،یخヱنتヱن خسته شد نیبر نیپゅش نی+پゅش

 که به اندازه دヱ کヱچه بゅ مゅ فゅصヤه داشت ュیخヱنه براشヱن گرفت ュیمゅجرا هゅ بゅ پسرا رفته بヱد نیقبل ا آخه

 گヘت یبه در اتベゅ کرد ヱ نچ بヤند ینگゅه نゅیدل

ュن یغره ا چشゅاعصب ゅب ヱ ュتیبراش رفت ュتヘگ 

 ヱشゅهرت خسته ا+پヱش ュدت هヱخ ュه ゅبゅب ヱاخر ن،یبر ゅاسرش تゅب ュش نیهستゅنگرانش نب ヱس برヘن 

 متヘکرانه گヘت یヤیخ ゅرュیسゅم

 داشته بゅشن.. یحداقل دヱ نヘرمヱن انرژ ゅنیفردا بچه هュゅ م دیخヱنه استراحت کن دیاره زنداداش بر-

ゅضیق ب ゅم یبه حرفゅریسゅ ش مヱیگュچ داد ュرتیاخ خدا بگゅنینکنه که ا ک ヱسره س ヱرد نیبارヱیآ 

من  ستیحゅلش اصا خゆヱ ن نیشده بヱد.. اان که سヱ شتریب نیبه سュ ヱیشヱهر کرده بヱدن دلبستگ نیヱ مゅه نゅیکه دل حゅا
ュر کنゅچک 

 رفتن خヱنه ヱ منュ دヱبゅره رفتュ تヱ اتゅ ベゅریヱ سゅت نゅیدل

 بヱد.. رهیخ نیکنゅرش نشسته بヱد ヱ به صヱرت سゅ ヱریسゅم

 یکردュ بバدュ عکس چゅヰرنヘرمヱنヱ از کنゅر پゅتخت نینشستヱ ュ نگゅه به سゅ ヱریبヱد.. رفتヱ ュ رヱبه رヱ سゅم سیانگゅر خ گヱنش
ヱس ュゅانگشت ゅب ヱ ヱدستم ヱت ュیگرفتヱن ュز کردゅن 

 یانقدر داغヱن بشه چقدر نسبت بヰش ب نکهیتゅ قبل ا شه،ینم زیعز ゅدین یزیچゅی یسر کس ییبا یتゅ  گنیدارن م حق
 خدا یه شهیヱد داره پرپر متヱجه بヱدヱ ュ حヱاسュ نب

 حرف زدュ کردュیヱ نگゅه به عکسمヱن م ختュیریرヱ خヱدュ حس کردュ همヱنطヱر که اشک م ゅرヱیسゅم رهیخ نگゅه

 یاヱنطヱر نیسヱ یبرا نیمゅه یعرヱس ذارュیاگه به عقゆ برگردュ نم ゅریبگュ، سゅم ヱیزینگゅه نکن، نخヱاه چ ی+اヱنطヱر
 تヱ تゆ نسヱزه ヱگرنه... نیفقط دعゅ کن سゅ ヱریزهر بشه، سゅم

ヱن حرفمゅاعصب ゅب ヱ صدا تیقطع کرد ヱند داد زد یヤب ゅنسبت 

رابه چرا خ نュیحゅل سヱ دヱنュیبゅبゅ من خヱدمュ نم شممュ،یبバد مقصرュ من م دیزنینم دیحرف بزن گュیچتヱنه شمゅهゅ، بヰتヱن م-
ヱ ュصل بゅشه نم یبه دستゅ دیچرا اان بゅ دヱنュینم ر⊥ ر داره س ییشده چ با یچ دیبュヰ بگ ゅیلバنت دヱنمممュیخヱشگヤش س⌒

 ゅاادیمバشヱقュ م

ゅیداد اخرش د بヱکゅ پر ヱ ز کردゅب ヱت دیدرヘگ ヱ ヱت 

 کردن اخه یهゅ چ گنゅه هیارュヱ بゅش پسر.. همسゅ یچته سゅم-

 رヱنیگヘت ヱ رفت از اتベゅ ب ییبرヱبゅ ゅریسゅم

 آヱرد ヱ قゆゅ عکسヱ از دستヱ ュ در آヱرد ヱ بバد دヱتゅ دستゅمヱ بゅ دヱتゅ دستゅش گرفت ヱ گヘت کュینزد ヱیصندل ゅکヱید

داره  ヱ دارهیب ゅریبکنه امゅ سゅم تヱنهینم یخヱابه ヱ اعتراض نیسヱ نهینداره هゅ.. تنゅヰ فرقشヱن ا نیاز سヱ یاヱنヱ ュضع کم-
 شهیتر م ضیヱ مر ضیمバشヱقش داره ذره ذره جヱヤ چشمゅش مر نهیبیم

 در اヱردヱ ュ اشکゅمヱ پゅک کردヱ ュ گヘتゅ ュکヱیدستمヱ از دست د عیکه سر دیچک ゅکヱیاز چشمュ رヱ دسته د یاشک قطره

ヱد نゅب نیکه سヱ دیدیゆ چشュ م دیداغヱن بヱد، چرا زヱدتر نگヘت.. بゅ یاز بバد عرヱس نیحرفヱ، سヱ نینزن ا ゅکヱヱヱی+د
 گヘتیم ヱمدیبバد م شهیم

 مバترض گヘت ゅکヱید



 درک کرد دیاヱنュ بゅ طیشرا ゅکヱیآخه جゅن⌒ د-

ヱدستم ゅپ ゆ ュزد ュヱار ヱ ュید یمشت کردヱکゅ ュتヘگ ヱ 

 ゅدیب نیسر دل سヱ دیبゅ ゅیبخヱره تヱ سرش.. چش بヱد چرا افسرده نشد.. چرا همه بدبخت طی+شرا

 سکヱت کرد که بゅز زدゆ ュ پゅش ヱ گヘتゅ ュکヱید

 من سکヱت نکنゅ حヱصヤه ندارュ ی+برا

ه ک دュیکش قیヱ تヱ بغヤش جゅ داد...چشمゅمヱ بستمヱ ヱ نヘس عمنگュゅ کرد ヱ بバد دستشヱ انداخت دヱر گردنمヱ ヱ من رهیخ
 دیبヱس مヱیشヱنیپ یسرشゆ ヱ سرュ چسبヱند ヱ بバد مکث ゅکヱید

برا اヱنュ  یバنیببヱسه..  یشヱنیپ دیارامش منتقل کنه بゅ خヱادیم دヱنستیمنبع آرامشュ از کجゅست.. م دヱنستیانگゅر م یلバنت
 کنヰهیم نکゅرارヱیا

ュاستیم دلヱش در ب خヤیاز بغュゅ نم ゅیتュنم ر ゅشدیام 

ュش از خستگ داشتヤبغ ヱم یت ュابヱدیکه  بردیخゅ ヱس ュ ر⊥  افتゅدュ نیس⌒

 ヱ بヤند شد ヱ دヱرヱ اطرافشヱ نگゅه کرد دیدر اヱمدュ که از جゅش پر ゅکヱیاز بغل د عیسر

ヱن ا خندمヱبد ヱ ュردヱید نکهیخヱرヱکゅ ュتヘگ ュه کنゅنگ 

 یゅریتمュヱ شد.. درش م نی.. سرュ سヱنی+ا

 شد نیヱ مشغヱل در آヱردن سرュ سヱ دیکش یهヱف

ュسر ゅه خ نییپゅد که نگヱیبヱرش ュحس کرد 

ヱت سرمヘکه گ ュردヱا آゅب 

 استراحت کن  ریبگ بゅرهیداره از چشمゅت م یخستگ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 کنゅرش تکヱن بخヱرュ+عمرا اگه از

 که گヘت ュیصヱرتمヱ نگゅه کرد ヱ من نگゅهمヱ ازش دزد نییزانヱ زد ヱ از پゅ ゅکヱید

 کننیسرュ بヰت ヱصل م شیتخت کنゅر نیکه تヱاュ هم یاخه اگه استراحت نکن-

ヱطرف د سرم ゆگهی ュتヘگ ヱ ュبرد 

 چقدر رنگش زرد شده من چطヱر بخヱابュ نیازュ نخヱاه..نگゅش کن بب ゅکヱی+د

 ヱ بゅ خヱاهش گヘت دیکش یقیعم نヘس

 ششیبمヱنه پ ゅریاستراحت کن سゅم کュی ゅیحداقل ب-

 ヱ گヘتュ کشیکردヱ ュ بバد سرمヱ بردュ نزد نیبه سヱ ینگゅه

ヱن م نی+سゅیجュی رュم کゅریسゅ نه پヱشتیبم ゅمد.. عز دیشヱر اゅکن ュهゅن بヱیداتュد برم زヱیزュگرد 

 رヱنیرفتュ ب ゅکヱیسرجュゅ بヤند شدヱ ュ پشت سر د از

 بヱد نییسرش پゅ ゅریسゅم

ュآب رفت ゅنه تヱآشپزخ ヱد یت ヱ ュرヱیبخヱکゅ مゅبه س ュریهゅ بره پ ゅت تヘشیگ ヱنیس 



ヱانیل تヱ ر ゆیآュد برا ختバب ヱید یヱکゅ ュبرد 

 دینヱش یاز دستュ گرفت ヱ جرعه ا ヱانヱیحرف ل بدヱن

 کردュ که گヘت یدستュ بゅز ینشستヱ ュ بゅ انگشتゅ کنゅرش

بست  انگゅر به بن شュیامرヱز تヱ دانشگゅه اヱمد پ نکهیتゅ ا دュیپرس یتヱ خヱدش بヱد ازش چندبゅر رازیش ュیاヱمد نکهیبバد ا-
ゅن تヱد چヱرده بヱت چخヘیزه گ ヱت سヘم نیشده گヰف ュدمヱکرده خ ベدهیاخاقش فر ヱت سヘگ ュدヱاا نیبヱریظن ییازش س 

ゅ ام پرسهیسヱاارヱ داره م نیا ゅرهیسゅم ریدلش چヱن گ نیヱ.. اヱل حس کردュ سدهیپرس نゅیヱ ا یاز ک یعゅشق شد نکهیا
 ستین ゅیسゅدگ نیبه ا هیقض

 من سکヱتヱ شکستュ هیکرد ヱ بバد چند ثゅن سکヱت

 ک از یبگュ بره بゅ اヱن ゅریداده که به سゅم تیمゅمヱر ゅریشدュ که گヘت مゅمゅن سゅم چیمنュ حرف نزد تゅ پゅپ یبرا لی+اヱا
 داغヱヱヱن ゅکヱیبزرگ شده ازدヱاج کنه داغヱن بヱد د یبچگ

 گヘت ゅکヱیمن سکヱت کردュ که د بゅز

بヱدمش امゅ  دهیمن که ند کرد،یم فیتバر یヤیヱ ازش خ زدیحرف م نیاز خヱاهر سヱر ییمヱقع هゅ ی ュیبچه بヱد ゅدمهی-
ヱ  هیヱゅ همس رازیش هیقض نکهیتゅ ا نمشی.. مشتベゅ بヱدュ ببشدیبزرگ تر م ゅرュیاحسゅس سゅم ュیبバد هゅ بزرگ تر که شد

ل تヱ د گهید ن⌒ یسヱ هیدختر همسゅ نیا دیکه فヰم یヱقت زبشه.. ا ヘتشیحق داشت ش ゅریسゅم دュید نヱیاヱمد.. سヱ شیشمゅهゅ پ
 صبح فردا.. یبرا دیخヱابیم یعشق یヱ شبゅ بゅ  کردیشرヱع م یعشق هیرヱزاشヱ بゅ  یدلش نبヱد انگゅر

 ヱ ادامه داد دیکش یقیعم نヘس

 ..گهید یزایچ ゅیبヱد  نیبخゅطر سヱر ゅیچرا نگヘت  دヱنュیامゅ نم گهیکنュ امゅ خゆ عゅشق بヱد د فیتバر ゅدیز خヱاュینم-

 گヘتュ متヘکر

ゅزندگ دیترسیم دی+ش ヱیت ヱشه یمرد نیسゅب 

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 دهیلرز گهید یدلュ جゅ دヱنهینم گهید خヱاュیم نヱیمن سヱ کردیهュ بخゅطرش به من حسゅدت کرد خنگ فکر م یآره چندبゅر-

ゅلرز نیا ب ュیحرفش منュد ュجمع کرد ヱدمヱخ ヱ 

 .. ゅکヱیبه لرزه انداخته د نطヱریکه منヱ ا دهیکجゅ لرز دلت

 براュ سخته آقゅهه تیدヱر گهید یدیهゅت منヱ به سمتت کشヱند د یدعヱا هヱ ゅ مردヱنگ نیا یدید

ヱمゅبه پشت چشم ヱسرم ヱ ュد هیمبل تک یبست ュکه حس کرد ュیدادヱکゅ ستین 

ヱمゅکه د چشم ュز کردゅیبュاشکی دヱی ヱس ベゅیداره داخل اتヱه م نゅس کنهینگゅصحنه احس ゅバقط ヱم یゅریاز سゅ دهید 

 کردュیچشمゅمヱ بستュ که نヰヘمه داشتュ نگゅش م دヱبゅره

**** 

ヱعت گهید نیسゅچند س ヱ نداشت ゆد یتヱمده بヱش اヱヰد که بヱب 

 بمヱنه رفته بヱد شرکت خヱاستیم ゅریچヱن سゅم ゅرュیرفته بヱد تゅ دانشگゅه ヱ سゅت ゅکヱید

 یバنی نجゅیا ゅدیگヘت بゅ نゅヰر م نیکه برن استراحت کنن که مゅه ュیبمヱنن ヱ گヘت ュیاヱمده بヱدن امゅ خゆ نذاشت نュیヱ کゅم نیمゅه
 کゅرヱ از رヱ دヱشمヱن برداشت ی ییجヱرا ی

ヱممبل رゅکه س ュپرت کرد ヱدمヱریخゅ  هヤصゅباف ュمن ヱ مدヱا 



 شدュ نشستュ  بヤند

بزヱر  گهیمゅ سه نヘر گヱد بヱد د یچشمゅ ریز یバنیبヱد چشمゅش گヱد افتゅده ریشده بヱد ز ریکردュ انگゅر پ ゅرینگゅه به سゅم ی
 ゅدیسرش ن ییگヘتュ بخヱابه تゅ رفت دانشگゅه با ゅکヱیبه د یچند سゅعت ی

ヱکه صدا ت ュدヱمد یفکر بヱزنگ ا 

 سر جュゅ بヤند شدヱ ュ در ヱ بゅز کردュ از

 بヱد ستゅدهیرヱ دヱشش جュヱヤ ا فیبゅز ヱ ک یا قهیヱ  دهیژヱل یبゅ مヱهゅ ゅکヱید

ヱش خستگ تゅریم یچشمゅدیب ヱمد تヱا ゅر تゅکن ュه رفتヤصゅباف 

 گرفتュ از دستش ヘشヱیبヰش گヘتヱ ュ ک یدینبゅش خسته

 نیسヱ شیرفت ヱ بゅهュ حرف زدن ヱ بバد اヱنュ از سرجゅش بヤند شد ヱ رفت تヱ اتベゅ پ ゅریطرف سゅم به

バد پゅمヱ نگゅه کردヱ ュ ب نゅرヱیبゅ تバجゆ دل رヱنیاヱمد ب هیبゅ گر نゅیヱ بردュ براش که همヱن لحظه دل ختュیر ヱهیآبم نیسヱ یبرا
ヱس ベゅنیبه سمت ات ュتند کرد 

ヱشヱد سمت ب رヱنیکرده بヱد ر ヱیヱکゅ ش حرف مゅهゅزدیب 

 گذاشتヱ ュ ازش خヱاستュ تゅ بخヱره امゅ خゆ نخヱرد نیسヱ یرヱ جヱ ヱヤهینشستュ آبم ゅکヱید کنゅر

 گヘت متیبゅ ما ゅکヱید

-ヱن  نیسゅیزیچ یج バر حداقل ضヱیزنیحرف نم ینش فیبخ  ゆخ ゅر یزیچ یامヱبخ 

ヱسرش ヘنه منゅیبه نش ュتヘنه گゅمヱヤن داد که مظヱتک 

ヱر ینی+سヱطر من بخゅبخ 

 خヱرد کュیدهنش بردュ که  کینزد ヱانヱیاヱنュ ل بバد

ヱ دヱر از چشمュ نمヱند که قطره  دیدزد ゅرینگゅهشヱ از سゅم نیکرد ヱ سヱ نیبه سヱ یکافه اヱمد داخل اتヱ ベゅ نگゅه ゅریسゅم
 از گヱنش راشヱ کج کرد یاشک

ヱبرا دستم ュبヤق ヱ کرد ュゅنگ ュヱヤمظ ヱ بغض ゅکه ب ュنش گذاشتヱش ヱلش درد گرفت نیا یرゅح 

نگゅه  رヱنیبه ب قهیヱ چند دق بشیاز سرجゅش بヤند شد ヱ رفت جヱヤ پنجره ヱ دستゅشヱ کرد تヱ ج ゅکヱیヱ د رヱنیرفت ب ゅریسゅم
 گヘت نیزد به پنجره ヱ بゅاヱن ژست خゅصش رヱ به سヱ شヱیکرد ヱ بバد برگشت ヱ تک

 مゅیمゅ جヱن ゆ لゆ شد ؟یحرف بزن یخヱایشده؟ نم یچ یبگ یخヱاینم-

ヱما م نیسゅک ヱ دヱکرده ب ュم شدیاخヰل ن دیفゅشحヱع بحث خヱضヱستیکه از م 

 گرفت ヱ گヘت نヱینشست رヱ تخت ヱ چヱنه سゅ ヱکヱید

 یشد ینطヱریبگヱ چرا ا شهیم ヱヱنهیداره د ゅری! سゅمنیسヱ یشد ینطヱریبゅمن حرف بزن بュヰ بگヱ چرا ا-

ヱاز دست د نیس ヱنشヱچ ヱ مشت کرد ヱشゅدست ヱ کرد ュیاخヱکゅ ردヱدر آ 

 انداختュ  نییپر حرف به من کرد ヱ من فقط سرمヱ پゅ ینگゅه ゅکヱید

 خش دار گヘت یبゅ صدا نیکه سヱ رヱنیاز اتベゅ رفت ب ゅکヱید قهیچند دق بバد

 نییپュゅ ゅیتخت ب نیکمکュ کن از ا-

ゆجバت متヘک گ ュش کردゅنگ 



 اه نیختیر ゅバتیاز صبح تヱ شکمュ مゅ ییبرュ دستسヱ خヱاュیم-

ベبداخا ヱرفت دستش ヱ ュد کمکش کردヱشده ب ヱغرغر ヱیی 

 سヱپ اヱمد داخل ゅلهیپ یبゅ  نゅیکه اヱمد دل ییدستشヱ از

ヱه نیسゅلهیبه پ ینگゅ تخت ヱنشست ر ヱ ن دادヱتک ヱد سرشバب ヱ کرد 

 نشست ヱ دستشヱ گرفت ヱ گヘت نیヱ کنゅر سヱ زیسヱپヱ گذاشت رヱ م نゅیدل

-ヱیعز نیسュک ز ゅایم یتヱت بگ یخヱزه سکヱیریر 

ヱنیس ヱچش آヱل ヱ ゆنیلヱد زヱشده ب 

ュتヘگ 

ヱت حق م نی+سヰیبュش دゅن بヱاز د یداغ ゅیامゆم شゅا سゅحゅیتュرゅ دهヱنب ヱتر از تヰب 

ヱه نیس ヱ کرد ュره دل یچیاخゅبヱت دヘینگゅت نヘگ 

-ヱخدا یزیچ ی نیس ヱرヱت ヱبگ 

ヱ  کردیم ゅدیداد ヱ فر نیپشت سرش مゅه نュیاヱمد داخل اتヱ ベゅ کゅم نیمゅه کردینرュ م نヱیداشت سヱ نゅیکه دل همヱنطヱر
ヱ از  نیرヱ زم دیمحکュ کヱب ヱヘیک نュیヱ کゅم نیپرت کرد رヱ سر کゅم ヘشヱیک نیداشت ارヱمش کنه در اخر مゅه یسバ نیکゅم

 رヱنیاتベゅ رفت ب

 زدیحرف م نیمゅه حゅا

-ヱنیم نیسヱیخ یدヤقته ا یヱریヱجمع نشد ینج ュر هヱیدュ رヘر نゅヰقت یچヱ یرفت شد یدل یازュ ش ュد من رفتバب ゅمسه ت ゅ
 کرده  یچ گنゅه ییدا یکشیخヱدتヱ م یتヱاュ که دار نیدヱتゅ مヱند

ヱخ نیسヤکرد که لبخند ت ュゅراحت نگゅین ュش زدヰب 

 گヘت نیمゅه

-ヱلت  نیسゅبه حヱیزیچ یخ ヱبگ 

 حゅلت داد ヱ بゅ داد گヘت رییتغ نیسヱヰ ヱی

 اهヰヰه نیمن خヱبュ خستュ کرد دیبسته بر دیヱلュ کن-

ゅکه دل ختنیکه زد پسرا ر یداد ب ヱیتゅبه سمت ب عیسر ن ヱرゅنヱا ヱند شدヤش بゅنیاز جヱه رゅم ヱ دゅیفرستュگذاشت دستش ن ヱ
ヱدست س ヱنیر ヱکش نیکه س ヱدیدستش 

 زدュ که اヱنュ رفت نゅیاشゅره به دل رヱنیرفت ب ゅدیز یبゅ نゅراحت نュیمゅه

 کردヱ ュ گヘتュ نیبه سヱ ینگゅه

 گهیم یچ یدヱنی+تヱ عمق چشمゅت م

 کرد یپヤ خヱردیم نュیبه درد سヱ دیگرفتュ آهنگ محبヱبمヱ که اان شゅ مヱیگヱش

 مバرヱفشヱ گヘت که منュ بゅهゅش خヱندュ کهیت

ギ+ه بزرگヱاند * ュندممヤه⌒ بゅنرسد م ュدست ヱش ستیهرگز به تゅش یچه بゅیچه نب ギ 

 ..رヱنیヱ بバد از اتベゅ اヱمدュ ب ختュیر اشک

 به بچه هゅ نگゅه کنュ رفتュ تヱ اتベゅ خヱدュ تゅ خヱヤت کنュ نکهیا بدヱن



*** 

ヱ(نی)س 

ヱیر ヱر ヱسرم ヱ ュجمع کرد ヱدمヱیتخت خ ...ュگذاشت ュヱزان 

ュاستینم دلヱا خ ュゅستヱد ゅریبヱل ینطヱ...ュگ یحرف بزن ヱ دヱنب ゆヱخ ュلゅاان ح ゅバاقヱری ゅتحر یدادن ヱبمゅاعص ュه ゅنヱکیا 
 ...کردیم

 کردュ... خヱدمヱ بغل شتریزدヱ ュ ب یヘیضバ هق

خヱدش بゅشه قヤبュ رヤ  ヱشیدل نゅیهمه ا کردیدرصدュ فکر نم هیヱ  رفتیخヱنه راه م یتヱ یبゅ آسヱده خゅطر ゅریسゅم نکهیا
 ...دادیفشゅر م

 جمع دヱر بゅشュ... نیاز ا یچند ヱقت خヱاستュیم

ュヱرت زم آرヱص ゅب ヱ داد ュر دستゅک ュヘバکه ض ュند شدヤب ュゅنیاز سر ج ..ュردヱخ 

 ヱارد شدن... مهیسراس ゅکヱیヱ د ゅریگヘتュ که در بゅز شد ヱ سゅم یبヤند اخ

ュヱکردن... هی هرکد ュندヤب ヱ گرفتن ヱمヱزゅطرف ب 

ュヱار ヱاز ت ヱمゅکمک د یدست ゅن بヱشヰجه بヱن تヱبد ヱ ュز کردゅن بヱشゅاریدستヱ نیبヱر ...ュرفت 

ゅنیب بヱه رゅم ュمدنヱدل نیا ヱاذ ی ュاستヱمدن که نخヱا ュنیسمتヱتش ヱکمرم ュگذاشت ヱ ュهدا رنیبگ کن ヱیュکنن.. ت 

 ...سゅدュیدر ヱا یرفتヱ ュ جゅ ヱヤنゅیاتベゅ دا سمت

ヱب یب دستمヱبه در ک ュヱر ارゅچند ب ヱ ュردヱا اゅن بヱیجュد 

 اヱمد صداش

 ...رヱنیب ュゅیتنゅヰ بゅشュ م کュیتنゅヰ بゅشه...منュ  قهیچند دق نیبچه هゅ بزار-

 دュیجヱن نゅل یب

 ...ییییدا-

 راه رفتنش اヱمد ヱ محکュ در بゅز شد... عیسر یصدا

ゅب ゅنیگر یچشمヱ کرد که گر ュهゅهینگ バشدت گرفت... فیض ュمن 

ゅب ュتヘهق هق گ 

 ...زدュیسر شمゅهゅ داد م دی...من غヤط کردュ...نبゅدیبゆ...بخش-

ュゅهゅنیب پヱم ج ュداشت ヱ یشدュدゅفتヱ هゅم ヱطرف کمرم ヱدل نیکه د ヱگرفتن... ی 

 گرفت.. ییهゅمヱ هュ دا شヱنه

ュهゅب ヱینشست نیزم یرュ ゅر تゅヰچ ヱیکرد هیگر ییュ.... 

ゅز نم تヱیامرュنستヱعز یانقدر برا د ュゅستヱیدュبه همچ ز ュطرゅنیکه به خ バضヱنیدر ب یゅدا ゅصヱکه فکر  یی...مخص
 ...کشهیرヱز نبゅشヱ ュاقゅバ نヘس راحت م هیاگه  کردュیم

 زن هゅشヱنヱ بヤند کردن... نیヱ کゅم ゅریکه سゅت ュیکرد هیگر یکم

 اヱمد ヱ بヤندمヱن کرد... ゅیهュ به سمت من ヱ دا ゅکヱید



 کردゅ ...ュکヱیبه د ینگゅه

 نداشت... یکه گنゅه اヱن

ュヱآر ュتヘگ 

 ...ゅکヱیتヱ هュ منヱ ببخش د-

 ...دیبヱس قمヱیزد ヱ آرュヱ شق یلبخند

ュت دヘگ ュشヱگ 

 ...زュیخヱدュ تゅ اخرش بゅهゅتュ عز-

 لبュ نشست... یلبخند نبヱد رヱ هیکه اصا شب یلبخند

ュهゅنگ ゅریمبه سゅ ر ュヰش بゅسゅلب ヱ شゅهヱد...مヱده بゅد؟... ختهیافتヱطر من بゅد...به خヱب 

ヱسرم バس ヱ ュن دادヱد یتک ュیبه عاقه  گهیکرد ...ュپر ند ヱ لゅب ュنゅاحمق 

ヱا رヱ ゅیبه بچه هュدゅصدا س ゅب ヱی バیضヘی ュتヘگ 

 هی...نیاستراحت کن نی...برヱنュی...به همتヱن مدنیمヱقع کنゅرュ بヱد نیکه تゅ ا یخヱنه هゅتヱن...مرس نیهمتヱن بر-
 ...خゆヱ شد...گهیبヱد د یسرمゅخヱردگ

 گヘت عیسر یدل

 دکتره گヘت... یヱل-

ヱحرفش ュتヘگ ヱ ュقطع کرد 

ردュ تゅ مجبヱرتヱن نک نی...پس برنュیبب یکره ا یヤمゅیف نュیبش خヱاュیدکتره ヱاسه خヱدش گヘت...من حゅلュ خヱبه...اانュ م-
 ...نینیبゅهュゅ بب

ュدشバرت شد بヱیمسخره ا دایهر هر به ص バب ュز دیکه از ュد زدヱخنده... ریب 

 ...از نگゅهゅشヱن مュヱヤバ بヱد...هیخنده هュゅ الک دヱنستنیم همشヱن

 راحت گذاشتنヱ ュ بゅاخره رفتن... یヱل

 مヱنده بヱدن... ゅریヱ سゅم ゅکヱید

ヱسمヘا ن...ュشهیآخر گهید نیحبس کرد ヱنیس...ヱخاص ش ヱ بزن... 

ヱヤج ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ...نュیبیم ヤممヱیف ゅیخヱنه...منュ بゅ دا نیبر نی...شمゅهゅ هュ خسته انیکه مヱاظبュ بヱد یمرس-

 انداخت ヱ بヤند شد... کردیکه مヱشکゅفゅنه منヱ نگゅه م ゅریبه سゅم ینگゅه ュین ゅکヱید

 همヱن حゅل گヘت در

 ...نیبュヰ قヱل بده حゅلت خゆヱ بشه سヱ ی...ヱلرュیم یخヱایاگه تヱ م-

 دلュ زدュ به صヱرتمヱ گヘتュ یاز کゅرخヱنه  یلبخند الک هی

-...ュبヱمن خ 

 تヱ بヱゅر نکن* ی*ヱل



-...ュلゅسرح 

*ュردヱن خヱاز در* 

 بخヱابュ... گهید کュی خヱاュیم-

ゅی*شュابد* د ゅت 

 ...نیحゅا هュ بر-

ヱم سرشゅر سヱبه ز ヱ ن دادヱریتکゅب ی ヱ ند کردヤب ヱدヱبه اان حرف نزده ب ゅنیکه تヱرفتن... ر 

 یه ضرب نینشده بヱدュ بدتر یعゅشق کس کبゅرュیکه  یکه بسته شد همヱن جゅ افتゅدュ...شکسته شده بヱدヱ...ュاسه من در
 ممکنه بヱد...

ゅض دیشバن بگ یبヱتゅراحت نیدر ا گهید نیهゅیخ یحد نヤمسخرس... ی 

 عشقت یرヱسع یتヱ دیشゅ نکهیکنه...ا فیشمゅ از عشقش ヱاستヱن تバر یشمゅهゅ...تゅحゅا شده عشقتヱن جヱヤ نیهم یヱل
 ...نه؟یرヱ بب گهید یکیヱ اヱن  شینیهر رヱز بب نکهی...ا؟یبゅش

 هュ کنゅرュ افتゅد ヱ مゅت نگゅهュ کرد... ییدا

ュبرگشت ュتヘگ ヱ سمتش 

 ...یمنصرفュ کن خヱاュی...نمخヱاュیازت م یزیچ هی-

ゅت بヘترس گ 

 ؟یچ-

 کردمش... فیگرفتヱ ュ تバر ینヘس

*** 

 گヘت یヱ بゅ نگران سゅدیヱا نیمゅش کنゅر

-ヱینزد گهیاان د نیسゅکه دختر... یکゅده خطرنゅشبه...ج 

 زدヱ ュ گヘتュ یشخندین

 ...بヱدュیم ゅیاان اヱن دن دی...من پヱستュ کヘヤته...ヱگرنه بゅشهینم یزیجゅده رヱ رفتヱ ュ اヱمدュ...چ نیبゅر ا ۱من حداقل -

ヱت لبشヘگ ヱ ز گرفتゅگ 

 !ゅیجヱن به لبュ نکن نیヱ استراحت کن...سヱ سゅیگヱشه ヱا هیپس اگه خヱابت گرفت -

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 نره... ゅدتیبゅشه...فقط قヱلت -

 زد ヱ بغュヤ کرد... ینیغمگ چشمک

ュس عم منヘن ヱ ュقه کردヤرش حヱد ヱیکش قیدستمュد... 

بゅ  دیشュ ゅنیمنュバ کنه...مゅه کردیم یبヱدنش سバ یبه خゅطر احسゅس نゅی...دلヱمدیکنゅر م یبヱد که منطق یتنゅヰ کس ゅنゅیدا فバا
 شآسゅی...ヱلا匣کنهیم ュیبゅ کتک حゅل نیهمچ تیヱاقバ یخヱدュ *تヱ یبه عヰده  زاشتیم ییدا ی...ヱلکردیم ュیدعヱا حゅل

 *نیندارュ من از دست ا

 ازش حرکت کردュ... یشدヱ ュ بバد از خدافظ نیمゅش سヱار



 دヱست داشتヱ ュ قصد آهنگ گذاشتنュ نداشتュ... نヱیمゅش سکヱت

 افتゅدュ ییحرفュゅ بゅ دا ゅدی

* 

 (�)فヤش بک 
...حゅلュ که خゆヱ شد ュゅیدヱر بゅشュ...تゅ بتヱنュ بゅ خヱدュ کنゅر ب یمゅمゅنュ...چند ヱقت شیبرュ پ خヱاュی...مخヱاュیم-

 هヘته... هی...فقط گردュیبرم

 نگュゅ کرد ヱ گヘت یبゅ نگران ییدا

 ...یبگ یخヱایم یبه مゅمゅنت چ-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 بشه... یزیاز اヱنゅ رヱ اگه جゅ بندازュ چ دヱنهینュ ...فک نکدヱنهیرازامヱ م یهمه  ュیمゅمゅنュ از بچگ-

 کرد... دیتゅک

 ...نゅشヱیاز مュヰ تر یکی-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ...خヱاュیازت چند تゅ قヱل م ゅنゅی...فقط داヱفتュیاان راه م نی...همکنュیحゅا به اヱنجゅش فکر م-

ヱکرد... سرش ュهゅمنتظرنگ ヱ ن دادヱتک 

 گرفتヱ ュ گヘتュ ینヘس

 ...زنュی...خヱدュ بヰتヱن زنگ منیهヘته مゅل خヱدュ بゅشュ...بュヰ زنگ نزن هی نیا نیبزار نکهیا شیاヱل-

ュヱد از ا نکهیا دバن م نکهیبヱچ..ュکه رفت ヱبگ ゅبه بچه ه ュیحرکت کردュنヱقصد پش د ゅバمن قطヰヘنیاگه اان بヱک م ヱردنم
 دارن...

ュヱیریم نکهیا س ヱه بنヱاسه من جزヱ هゅیسیدانشگ  

ュヱن داد... دیخند ارヱسر تک ヱ 

 جمع کنヤ ...ュمヱیزدヱ ュ رفتュ تヱ ゅسゅ یخسته ا لبخند

* 

(�) 
 براヱ ....ュفتهینم یاتゅヘق دヱنستュیاعتمゅد داشتヱ ュ م ュیبゅا بردュ...به رانندگ نヱیمゅش سرعت

 دادュ تゅ ضبط رヱ رヱشن کنュ... تیاز سه سゅعت سکヱت بゅاخره رضゅ بバد

 شرヱع شد... ینیغمگ اهنگ

ヱسمヘنیب نヱر バس ヱ ュیداد ヱヤج ュبگ یکرد ヱمゅیاشکュفرゅد هیگر ی...به حد ک...ュدヱد... گهیکرده بヱب ュبس 

 زنگ زدュ ییبه دا دュیکゅشゅن که رس به

-ヱس ヱینیال! 

 ..ییساュ دا-



 ...؟یدی...رس؟یی...کجゅزュیساュ عز-

ヱهیتک یصندل یبه پشت سرم ュتヘگ ヱ ュداد 

 تヰران... رسュیکゅشゅنュ...اخر شゆ م-

 گヘت نگران

 ...ヱفتیشゆ همヱن جゅ بمヱن...فردا صبح دヱبゅره راه ب یاخヱیم-

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ..؟یخヱدمヱ...تヱ بگヱ..به بچه هゅ گヘت رسヱنュی...پس مゅدی...خヱابュ نمدュیخヱاب یبه اندازه کゅف-

 ...زهیاヱهュヱ...از دستت شکゅرن...به زヱر جヱヤشヱنヱ گرفتュ بヰت زنگ نزنن...سュゅ...خゆ..چ-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...شهینم ュیزی...چییبگヱ دا-

 دنبゅلت که من نزاشتゅ ...ュدیب ヱفتゅدیداشت راه م ゅریخゆ سゅم-

 *یتヰران ゅری*سゅم هیزندگ یتヱ دュیزدヱ ュ هنヱزュ که هنヱزه عنヱان مュヰ بヱدن رヱنヰヘم یپヱزخند

ヱسمヘنیکافه ب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ...یخسته ا یヤی...برヱ بخヱاゆ...خヱفتュیدارュ راه م گهی..من دیییخゆ دا ヤهیخ-

 رヱ قطع کردヱ ュ راه افتゅدュ... یگヱش بゅاخره

* 

ヱヤا یجヱ نهヱیدر خュدゅس... 

 کردュ.. تیهدا ゅطیبه ح نヱیکه به زヱر بゅز مヱنده بヱدن مゅش ییکردヱ ュ بゅ چشمゅ دایپ مヱتヱیر

 شدヱ ュ به سمت خヱنه رفتゅ ...ュدهیحゅل پ یب

ュヱا آر ュنゅمゅم ベゅکه در ات ュا رفتゅب ゅه هヤاز پ ヱ ュارد شدヱیゅب ن ゅبゅب ヱ ز شدゅنیبヱمد... رヱا 

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ ゆجバت 

-ヱی...ان؟یسゅریچ نجゅدختر؟... یکنیم ک 

 تکヱن دادヱ ュ گヘتュ یدست

 از خヱاゆ... رュیمی...اان دارュ مکنュیم فیساュ بゅبゅ...فردا ヱاستヱن تバر-

 تخت بندازュ... یزヱر ヱارد اتベゅ شدヱ ュ فقط تヱنستュ خヱدمヱ رヱ به

* 

 رفتュ... نییヱ به سمت پゅ دュیبه مヱهュゅ کش یدست

ュیعج براゆ لヱ...دヱز  یبヱل کیهنヱ نهヱخ ュمدヱنشده ا ュزヱس م یرゅیاحسュخ کن ュلゅیحヤشده... ی ゆヱخ 

 رفتヱ ヱ ュارد آشپزخヱنه شدュ.. نییپヤه هゅ پゅ از

 نگゅهュ کرد... یسمتュ برگشت ヱ بゅ نگرانپゅ به  یصدا دنیبゅ شن مゅمゅن



ュل ساヱمバیا یم ゅکردن ュد...ساヱر بヱک آヱکه براش ش ュل م قهیمن حداقل چند دق یکردヱاع  دیکشیطヱن ت ش انヱچ
 .. بردュیاقسュゅ کヤمゅتヱ به کゅر م

ゅپشت م ب ュヱبرヱر ヱ کرد ュک ساヱت زیشヘتند گ ヱ نشست 

 ..نجゅ؟یا نیاヱمد ییヱヰیمゅدر؟...چرا  یخヱب-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

-!ュمدヱا ゅヰتن 

ゅت غیج بヘگ 

 تヱ جゅدددده؟... یاヱمد یپゅشد یی...نصヘه شゆ تنゅヰ؟ییییییچیچچچچچ-

 گヘت تیسرمヱ تکヱن دادュ که بゅ عصبゅن یمバمヱل

 ؟یاヱمد یپゅشد یمュヱヤバ هست چته؟...مرض دار-

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

- ュنゅمゅم ュستت دارヱد ュمن♡_♡ 
ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...نجゅیا یاヱمد یヱاسه چ گュی...مرヱنیتゅ بزنه ازت ب شیش دュینشヱنت م یدヱستت دارم نیهمچ-

 ...ュیکنی...درパヱ رヱ شرヱع مهヱヱف

 تヰران... ュゅیخゆ امتحゅن نداشتュ...منュ دلュ تنگ شده بヱد ヱاستヱن...گヘتュ ب-

ヱشゅت زیر چشヘگ ヱ کرد 

 ...یヱفتیراه ب یتヱنستیامرヱز صبحュ م-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

 شゆ جゅده هュ خنکه هュ خヱヤت تره... یهヱ...ュヱل-

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت مرمヱز

 ....ن؟یشده سヱ یچ-

ゅت بヘکه گ ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ゅی...ینゅراحت ゅی...یتゅ به من برس یکنیم ی...تヱ دヱ مヱقع هرکゅرستュینゅراحت بچمヱ نشنゅسュ که مゅدر ن ゅفهیمن اگه ق-
 گشنته...

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ یالک شمヱین

- ュیاانゅ ...گشنمه اس 

ヱب زیبه م دستشヱت دیکヘگ ヱ 

 ...هینゅراحت ゅیاヱمدنت همヱن  نجゅیا ی...ヱلیکヱفت کن یزیچ هی یتヱنستیم رازュی...شچヱنیمنヱ نپ-

 ...نیاانمヱ نشヱن دادュ...سرد...پヱچ...غمگ یچヰره  یヱاقバ حゅلت

ゅیق رییتغ بュفゅ ...شد ゆجバمت ュنゅمゅم 



 تヱ صヱرتشヱ گヘت ختیر ینگران یکم

-ヱب نیسヱن خゅمゅ؟یم... 

ゅز ب ュه اش زدヤهیگر ریجم... 

 سرعت بヤند شد ヱ اヱمد سمتュ... به

ヱسرم ヱز یت ュشدت زد ゅب ヱ ュکرد ュر کمرش محکヱد ヱدستم ュمن ヱ ش گرفتヱهیگر ریآغ... 

ゅازش م بヱن ヱمゅهヱکردیدستش م... 

 خヱدمヱ جدا کردヱ ュ نگゅهش کردュ.. بゅاخره

ュنヱکردیم هیداشت گر ا... 

ヱت یصندل یرヘگ ヱ گرفت ヱمゅدست ヱ نشست ュرゅکن 

 ...زュ؟یمゅمゅن فدات بشه چته عز-

ヱغمゅا کش دمゅیبュد ュتヘگ ヱ 

 ...فقط بزار آرュヱ بشュ...یازュ در مヱردش نپرس شهیچند ヱقت...م نیمゅمゅن...ا-

ヱصدا سرش ゅب ヱ ن دادヱرزیکه م ییتکヤت دیヘگ 

 ..تヱ آرュヱ شヱ...بゅشه قربヱن چشمゅت بشュ...بゅشه نヘس مゅمゅن.-

 آرامشヱ بヰت بده... نیبヰتر تヱنهیمヱاقع م نجヱریمゅمゅنゅ تヱ ا یلゆ هュゅ نشست...حرفゅ یرヱ یヱاقバ یلبخند

 شد ヱ گヘت بヤند

-ヱس...ゆنیخ ヱن چ یعرعرゅمゅادیم یمヱباش؟... زهیبر خ ベن حندヱا ヱت 

 گヘتュ دمヱیخند

 ...یسヱヱヱپ...بゅ قرمه سبز-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 حゅلュ بュヰ خヱرد... زヱنهیخゆ...برヱ صヱرتتヱ بشヱر...دمゅغت آヤ ヱهیخ-

ゅرت جمع شده خند بヱیصュد ...ュرヱبش ヱرتمヱص ゅت ュرفت ヱ 

 جヱابمヱ داد... یヱ اヱنュ فヱر دュیاس دادュ که رس ییدا به

ゅب ت ゅبゅدیعصر که بゅ ندヱن گذرゅمゅم ゅیبュ ...مدヱا ゅبゅاخره بゅب ヱ 

 ...گشتنیبرم دیخヱنمヱن ヱ فردا هュ بゅ ゅنیاヱمده بヱدن ب شیاز ک که نゅیا ヱゅشیس ییقرار بヱد شゆ دا نکهیا مثل

ヱ اجゅزشヱ  زدュیاヱل بゅ بゅبゅ حرف م دیبشه...بゅ یعمヤ خヱاستیمغزヱ ヱ ュاقゅバ دلュ م یبدجヱر افتゅده بヱد تヱ یفکر
 ...گرفتュیم

ゅبゅمد پر بヱیکه اュد ヱآ ヱ شヤنیبغヱچ ز ュنヱا ヱ مدヱصداش در ا ゅت ュندヱدیز زیمゅنپرس ی ュنش  دیازヱممن ゅバاقヱ که
 بヱدュ...فکر کنュ مゅمゅن بゅهゅش حرف زده بヱد...

 ...ゅنیب نゅیا ییاز اヱن حمュヱ رفتヱ ュ خヱدمヱ درست کردュ تゅ دا بバد

 داشتゅ ...ュزین نیヱ مゅヰ هュ هستن ヱ چقدر اان به سヱر نیگヘت سヱر مゅمゅن



 جュ نخヱردュ... نیسゅعت از بغل سヱر ュیヱ مゅヰ اヱمدن که تゅ ن نیسヱر اヱل

 شتریگرفتュ ازش جدا بشュ تゅ ب ュیتصم گهیشده بヱد که د چشュینپرسه...بدجヱر پゅپ یزیمثل مゅمゅن نبヱد که چ نیسヱر
 اصرار نکنه...

 ...کنهیم زュیر زیمゅヰ ر دヱنستュیم یبخヱابヱ...ュل ششیامشゆ پ خヱاستیدلュ م یヤیخ

 اヱمدن... نゅیا ییدا بゅاخره

 ...نゅزیヱ پر نゅزیفر یهر دヱشヱن ازدヱاج کرده بヱدن به نュゅ هゅسゅله بヱد که دヱتゅ دختر داشت که  ۱1 یمرد ヱゅشیس ییدا

ュن که زن دا ییدا اانヱج ベゅآف ヱییュ ゅتヱشن دゅنییبヱش ヱت ゅヰکننیم یزندگ شیک یتن ヱنه خ هی...تヱیخヤشگل یヱکس  خヱل ヱ
 سゅحل بヱد... کیکه نزد

 ...ヱمدنیبゅر اヱنゅ م هیュ  ヱیرفتیبゅر مゅ م هیسゅل تゅبستヱن  هر

 بヰمヱن... دادی...آفتゆゅ گرュ جنゆヱ قشنگ حゅل مュیگشتیヱ کゅکゅئヱ برم ュیرفتیم ریش نیمن ヱ سヱر ュیرفتیبゅر هュ که مゅ م هر

ュیتصم اانュ  اسهヱ ュته ا هیداشتヘک یکه برا یه ュبر ュگذاشت ュدヱداشیخ ゅب...ゅヰن... یی...تنヱج ベゅآف ヱ 

ベゅن  آفヱد...م هیجヱز بヱدلس ヱ نヱربヰده مゅバال ベヱیزن فュنヱت バطゅق ゅر تیبヱس ヱ من ュヱدر دゅم ュمل بگゅد... نیکヱب 

 از فکر کردن برداشتヱ ュ به استقبゅلشヱن رفتュ... دست

ゅد دا بヱرヱیی ...ュدゅدیبه خنده افتゅ ...ュدゅندمش افتヱترس ュندヱآهنگ خ ゅه قبل که بバن دفヱا 

ヱمد... یلبخند دیکه د منヱا ュسمت ヱ زد 

ュヱار ヱر ュنヱا ヱ ュش کردヤس یبغヱب ヱمゅهヱدیم... 

ゅن پرآف دنید بヱج ベゅیュد ...ュش کردヤبغ ュمحک ヱ سمتش 

ヱشゅپ دست ュرヱت دیچیدヘگ ヱ 

 ...زュ؟یعز یخヱب-

 گرفتヱ ュ گヘتュ ینヘس

 تنگ شده بヱد... یヤیخヱبュ آفベゅ جヱن...دلュ براتヱن خ-

 ヱ گヘت دیبه صヱرتュ کش یدست

 مゅدر... یچقدر مゅه تر شد-

 نگヘتュ... یزیزدヱ ュ چ یلبخند

 ヱ چヰچه ヱ به به آفベゅ جヱن از مゅヰ بヤند شد... ュیدヱر هュ نشست همه

ゅفهیق دنید بゅ رヱد...سヱگرفته ب ュخند ゅヰجه مヱازش م یه نیشبه گヱن ヱر کردیپشتشバت ゅب ヱیゅヘن ن یヱج ベゅشیآفヱز تر  شゅب
 ...کردیم

سرュ  یبゅاابرヱ بゅرヱن زا  هیاان انگゅر  یتゅ همه شゅد بشن...ヱل ヱردュیدر م یبヱد...انقدر مسخره بゅز یا گهیزمゅن د هر
 خヱنه کرده بヱد ヱ قصد رفتنュ نداشت...

 گرفتュ حرفمヱ بزنュ ...ュیکه تصم ュیشュゅ بヱد سر

ヱمヱヤگ ュتヘگ ヱ ュف کردゅص 

- ゆیم یزیچ هیمن...خュاستヱخ... 



ゅبゅب ...ュبزن ヱحرفم ゅکرد ت ュهゅنگ 

-ゅنجヱاز ا ゆیکه من نم ییخュنヱن ب تヱتゅهゅن بヱبستゅیتュゅ ی...مشیکュاヱدا خ ゅیا ییفردا بゅک ن ュشیبر... 

 منヱ مヱرد هدف قرار دادن... ییヱヰی ュیتصم نیگشゅد شده ا یヱ مゅمゅن بゅ چشمゅ نیسヱر

 بゅ لبخند گヘت ییدا

 چرا که نه...من ヱ افベゅ از خدامヱنه...-

ゅبゅت بヘگ 

-ヱ؟... ی!...مطمئننیسゅبゅب 

ュزゅکیلبخند ف ب ュتヘگ ヱ ュزد 

-ゅヰییاره پدر من...تن ヱاال شیک یتゅن سرخرررر... یچه حヱبد...ュبکنمم 

ゅر بヱبه س ュکه کتک نیچشم ュره کردゅیاش ...ュردヱدرد ازش خ ュک 

ゅبゅت یلبخند بヘگ ヱ زد 

 نه... ゅیخゅن مヱافقن  ヱゅشیس ュینیندارュ...بب یمن که حرف-

 متヱاضゅバنه گヘت ییدا

 ...ュیゅیدر م ییجゅن...مゅهュ از تنゅヰ ییچشュ دا ی...قدمت رヱهیچه حرف نیا-

ュنゅمゅافقت  مヱکرد...م 

 ییدا یゅمیکه همヱن هヱاپ دیخر شیک یبرا یفヱر طیبヤ هیاز شュゅ سゅکمヱ که هنヱز بゅز نکرده بヱدュ رヱ بستヱ ュ بゅبゅ هュ  بバد
 بヱد.... نゅیا

**** 

 نگゅه کردュ... نヱییپنجره پゅ یتヱ از

ュبヤنی...زدیتند م قバی ゅا دیاان بゅش رازیش یبゅ؟یبュ 

 ...کنه؟یم کゅریداره چ ゅریسゅم

 فکر نکن... گهیبس کن...د نیسヱ اه

 ..شدی...ヱاقゅバ نمشدینم یヱل

ゅبヱیمュヤ ...دヱش بヱمゅخ 

 ...شュیاز بچه هゅ نگن که ک یمゅمゅن ヱ مゅヰ خヱاستュ به کس از

 ...ゅنیب شیهستن که دنبゅلュ تゅ ک ヱヱنهیاヱنقدر د مطمئنن

 ....ュیدیرس یک دュیفکر کردن بヱدュ که نヰヘم ریدرگ انقدر

ヱنヱیبست کمربندامュ د شدヱمنتظر فر ヱیュ... 

 نشسته بヱد.... ゅنسゅلیخゅنュヱ م هیجヱヤتر بヱدن ヱ کنゅر من  یヱ افベゅ جヱن چند تゅ صندل ییدا

 ..ュیبゅرامヱن به سمت خヱنه حرکت کرد لیفرヱد اヱمد ヱ مゅهゅ هュ بバد از تحヱ مゅیهヱاپ

 ...خیفقط اان برュ حمュヱ آゆ  خヱاستیبه شدت گرュ بヱد ヱ دلュ م هヱا



 ....ییدا یبゅیبه خヱنه ز ュیدیرس

 بヱد... ゅهیبزرگ....بゅ دヱتゅ بゅغچه که پر از گل ヱ گ ゅطیح هی

 بヱد... ゅیヱ سゅختمヱن دヱ طبقه که بゅلکن طبقه بゅا مشرف به در ゅطیکنゅر ح قیآاچ هی

 ....نュیخヱدمヱ بب یهゅ یبچگ تヱنستュیزدュ...م لبخند

 نبヱد... ュیتヱ زندگ یتヰران ゅریبه اسュ سゅم ی....کسدュیخندیدغدغه م بدヱن

 ....بバد از اヱن خゅمヱش مヱند....تゅ اان...ی..امゅ تヱ قسمتبヱد

 گرفتヱ ヱ ュارد خヱنه شدュ.... ینヘس

 ...ュیزدیヱ حرف م ュیدیکشیدراز م نゅزیکه هرشゆ بゅ پر یشدヱ ュ همヱن اتゅق تیطبقه بゅا هدا به

 سゅل.... ۱امゅ  نゅزیسه سゅل ازュ بزرگتر بヱد...فر نゅزیپر

ュابヱمدیم خヱ... 

ヱدیتخت دراز کش یرヱاب یکم مヱیخュد... 

ゆییدا ش ヤک ヱ درست کرد ゆゅجه کبヱن جヱیبرام ....ュندヱخند 

 خヱدمヱ خゆヱ نشヱن بدュ... تヱنستュیم کردュیヱ چه احمقゅنه فکر م ستیخゆヱ ن ュیحゅل رヱح دヱنستュیکنュ همشヱن م فکر

 شبゅنشヱن رヱ کنゅر سゅحل کردن.... یرゅ ヱدهیヱ افベゅ جヱن قصد پ ییاز خヱردن غذا دا بバد

ュمن ゅسه ت ヱ ュضر شدゅع به پ ییحヱدهیشرゅ ヱیکرد یرュ.... 

 خヱヤت کردゅ ....ュیتنゅヰ گذاشتن اヱنゅ کنゅر رفتヱ ュ بゅ در یبه بゅヰنه  ュیدیکه رس ゅیدر کنゅر

 ...ゅیدر نیشده بヱد هم قュیゅرشヘیاز اヱن شゆ.. بバد

** 

 (ゅنゅی)دا 

 نداشتュ یخبر نیبヱد که از سヱ یچندرヱز

 خبرュ یندارュ ب هیاز بق یمن بヱدュ که خゆ اانュ دست کم دادیم یゅمیکه پ یتنゅヰ کس به

ュاسヱش یحت حヱبه گ ゆاヱقع خヱمهیم ヱمیپ نیکه نکنه سゅق یゅヘات ヱ یبده ュشゅشه من خبر نداشته بゅده بゅافت 

ヱد جヱنه به شدت بد بヱخ 

 ゅنیم ゅیュ بヰ زننیزنگ م نیسヱ یرفته تنゅヰ شدュ هرچند اگر بچه هヱ ゅقت بکنن بخゅطر احヱال پرس نیکه سヱ یヱقت از
 امゅ بゅزュ تنュゅヰ شュیپ

 کردュ دلشヱره داشتュ یبه گヱش ینگゅه

 حゅل اヱمد داخل شゅنیپر ゅریزنگ در اヱمد درヱ بゅز کردュ که سゅم یصدا

 رヱ مبل ヱ چشمゅشヱ بست نشست

 داغヱن بヱد یヤیخ

 بヱد چرヱک بヱد ヱ شヱヤارشュ که تنشヰه خゆ دهیکه پヱش یشرت یبヱد ت دهیدر آヱرده بヱد مヱهゅش ژヱل شیر

ヱره صدا یرゅبヱکه د ュمد یمبل نشستヱزنگ به صدا در ا 



ヱد در ュز کردゅیبヱکゅ  ゅد بヱیبュدستش ک ヱپرت ت ヱ خرت 

 که گヘتゅ ュریسمت سゅم رفتیهゅرヱ داد دستュ داشت م ヤهیپゅکت ヱس یداخل ヱ بバد احヱال پرس اヱمد

 که بخヱره نجゅیا ستین یکس یدی+چرا خر

ュاست حرف برگشتヱخ ュخ یطرفヤلبخند ت ゅپ یبزنه که بゅنیゅ ع نیداد به اヱضヱم 

ヱنیا ت ヱقت ک سヱ لن ستین نیچندゅنگران ح ヱ همه پژمرده شدن 

ゅن بゅش تیاعصبヱبه در یطرف گ ュزد ヱ دل ヱ ュیرفتゅ له مرゅبه خ ュزنگ زد ヱیュ 

 چند بベヱ جヱاゆ داد بバد

 +الヱ.. ساュ خゅله جヱن

 انگゅر تゅزه شنゅخته بゅشه جヱاゆ داد هیچند ثゅن بバد

 ؟یجゅن.. خヱب ゅنゅیساュ دا-

 کردヱ ュ گヘتゅ ュکヱیبه د ینگゅه

 ュ؟؟ی.. خゅله مرستュیخゆヱ؟ آره بد ن-

ゅداد دیترد ب ゆاヱج 

 جゅنュ؟-

 شتヱنه؟یتヰرانه؟ پ ن؟یندار نیاز سヱ ی.. خبرنی.. ازهی+چ

 زュیعز ستی.. تヰران نستشین-

ゅب ュتヘداد گ 

 سسسستی+تヰران ن

که اخر بゅ دستュ دهنشヱ نگヰداشتュ تゅ بتヱنュ بゅ  زدیحرف م یه ゅریヱ سゅم ستゅدنیاヱمدن کنゅرュ ا ゅریヱ سゅم ゅکヱیاز اヱن د بバد
 حرف بزنュ ュیخゅله مر

ギ مゅمヱر شدゅ ギュیギ انجュゅ شد تیمゅمヱرギ دヱنュینم گヘتیم یزیچ یچش شده شゆ تヱ خヱاゆ  نیسヱ یدヱنیتヱ نم ゅنゅیدا-
 گヘتیم ییزایچ نیهمچ یامゅ  دュینヰヘم

 تヱヱヱ یچ کرد نیسヱ یヱا

 +نه خゅله جゅن خヱبه.. 

ュヱآر ュتヘگ 

 ヱاقゅバ نگرانشュ دیازش شد بュヰ بگ یخゆヱ بゅشه.. خゆ خゅله خداحゅفظ خبر دヱارュی+ام

ヱسゅکه صدا تم ュم یقطع کردゅریداد سゅ اゅرفت ب 

 تヰران بゅشヰヰه  دیپس کجゅسسست چرا نبゅ ستتتتتیتヰران ن یچ یバنی-

 دادュیسرمヱ تکヱن م فقط

 که گヘت رفتیگرفت ヱ به سمت در م چヱییسゅ ヱریسゅم

 دنبゅلش رュیم-



 دنبゅلش ヱ گヘت دیدゅ ヱکヱید

 کجゅست یدヱنیمگه م ヱانهید-

 خゅرج کرد ヱ گヘت ゅکヱیبゅزヱشヱ از دست د ゅریسゅم

 رュیمی.. اگه عشقュ نبゅسه میヰヘمیم ゅکヱید رュیمینشه م دایاگه پ نュیسヱ کنュیم داشیپ ゅکヱی.. دکنュیم داشیپ-

 به من کرد ヱ گヘت ینگゅه ゅکヱید

  زュیعز ヰヘمュیم-

 غュ به بغل گرفتュ یرفت ヱ من نشستュ رヱ مبل ヱ زانヱ نیآرュヱ به سمت اتベゅ سゅ ヱریسゅم

ヱاشک م سرم ヱ ュゅپ ヱر ュیریگذاشتュیکه د ختヱکゅ ن کردヱازششヱن ヱمゅهヱم ヱگذاشت ر ヱد دستشバب ヱ ュرゅنشست کن 

バا یس ゅب ュدヱجヱ ヱت ヱآرامش ュر د نیکردゅیکヱکゅ ュجمع کن 

 بغل کردن بヱد ヱ محکュ یشヱنیپ دنیسر بヱد ヱ بヱس ینヱازش مヱ دادنیکه بュヰ آرامش م ینقゅط

ゅبゅم نیا شهیهم ب ュゅانج ヱرارゅهم دادیک ヱ برگرده ュدヱجヱ آرامش ゅم شهیت ュヰیبュتヘنگ گ ュاز ヱتヤیبغゅبゅییرب 

ヱ اヱن جمヤه رヱ گヱش زد  کنهیم نکゅرارヱی*~* بゅبゅ جゅنュ همه ا ستیヱاقゅ バنゅیدا یبゅبゅ ゅلヱگینقゅط آرامش ヱ د نی^دヱستゅن ا
 ^کنهیم

ュیبه خ داشتヤیفکر م زایچ یュمد.. یکه صدا کردヱدر ا 

 نشدュ شヱنیرفتن چرا متヱجه خداحゅفظ ゅریヱ سゅم ゅکヱید

 برد خヱنه خヱدشヱن... ゅکヱیانقدر داغヱن بヱد که د ゅریاヱمد حゅل سゅم ゅدュیمغزュ فشゅر اヱردュ که  به

 تمゅس گرفتن امゅ خゆ خゅمヱش بヱد نیبゅ سヱ یヤیبヱدن پسراخ نجゅیکه ا یچند سゅعت نینゅگヘته نمゅند تヱ ا البته

 بバد()سه رヱز 

ヱدراز کش یر ュد دهیتخت ュدヱه گهیبゅینه دل زنهیسر م نینه مゅن 

ュヱهر دار یس هرکدヱدن شヱن بヱدشヱر خゅنه تم کردنیم یکヱخ ヱه کردنیم زیゅم ヱم نی ュر هゅکردیک 

بゅ  چند ヱقت از جゅنゆ من نیدادمヱ بشکنュ تヱ ا نیکه به سヱ یشゅنسمヱ اعتراف کنヱ ュ قヱل خヱاستュیبه سゅعتュ کردュ م نگゅه
ヱسن نیسゅصل شد نه پ یه تمゅمیحゅر یゅم یهرکゅس ュکرد ュریهゅ  ندヤان بヱنش که تヱل داغゅن حヱا ゅزنگ نزنه نشد هرچند ب

ヱره سゅز شمゅیشدن نداشت بヱگرفتیم ن 

 لرزヱن زنگ زدュ یگرفتヱ ュ بゅ دستヱ ゅیگヱش

ベヱردیم بヱام خゅن ヱداد دی ゆاヱکه ج ュدヱشده ب 

 ییالヱ دا-

ゅیم هیگر بュگ 

 ヱ مرضض ییدرد دا ییヱ کヱفت دا یی+دا

 گهیヱ م کنهیم یکヱتゅه خنده

 یگヘت ینم نヱیヱقت بヱد ا یヤیخ-

 گュیم یاحヱال پرس چیه بدヱن



ゅان یی+کجヱ؟یر 

 گهیم خヱنسرد

 شیک-

 یبذار برگرد یسمیسゅد یکردیم کゅریاخه اヱنجゅ چ شششششششیک

 اヱنجゅ؟ یرفت ی+بゅ ک

 مュییخヱنه دا-

 که گヘت دュیکش یاز آسヱدگ ینヘس

 بヰتر شدュ نسبت به قبل -

ゅن بゅتیاعصب ュتヘگ 

 ...ュゅرت سヱص ヱره تヱتر شدنت بخヰب+ 

ヱヤنم ج ュگرفت ヱیدهنمュنستヱد  ュیبکゅ د چند دقバمه چ قهینه بヰヘزه بゅر که تゅیم یانگュت گヘگ 

 ؟یییچ ゅریسゅم-

 بده یヤیداغヱنه حゅلش خ یستیتヰران ن دهیفヰم ی+از ヱقت

 استخヱنمヱ خヱرد کردزد که پشت تヘヤن تゅ مغز ヱ یپヱزخند

 ستیبراュ مュヰ ن-

ゅضیق ب ュتヘگ 

 ستیدل تヱ دلت ن دヱنュینکن.. خヱبه من م ゅهی+منヱ س

 گヘت کافه

 ستیبراュ مュヰ ن ゅنゅیヱل کن دا-

ュヱآر ュتヘگ 

ヱستت داره سヱن دヱیفرصته.. اگه ن نیبرگرد.. آخر نی+اゅن م یヱا ゆادامه م رهیمیک خ ヱل مزخرفتゅن حヱا ュاヱت ヱیدی 
 دیمヱنیهュ م یヱ شمゅ تゅ آخر برا شهیاヱن خゆヱ م یゅیامゅ اگه ب

 حヱصヤه گヘت یب

 ستی.. اヱن دلش بゅ مゅنیبゅفیم ゅلیچرت نگヱ.. چرا خ-

  دهیبヰش غذا م ゅکヱیانقدر داغヱنه که د ینیبب یستیهュ هست.. تヱ که ن یヤی+خ

 ヱ بゅ بغض گヘت دیکش یپر سヱز اه

 ...ゅنゅیدا-

ヱحرفش ュتヘگ ヱ ュقطع کرد 

 برگرد.. دヱست داشتنヱ بヰش ثゅبت کن یتヱنی+اگه م

 بشュ رشیدرگ خヱاュینم گهیヱاقゅバ د ゅنゅیدا-

 گヘتュ یاسرار چیه بدヱن



 +داغヱنه خداحゅفظ

 نشدュ بگه خداحゅفظ ヱ قطع کردュ پヱヱヱف منتظر

 سر جュゅ بヤند شدヱ ュ لبゅسمヱ عヱض کردュ از

 یヱ شゅل آب یتヱس کی.. تヱنیآب دامن

 سمت خヱنه پسرا رفتュ به

 تヱ آشپزخヱنه بヱد ゅکヱید

  ゅریسゅم شیبヰش کردュ که جヱابمヱ داد رفتュ پ یسام

 انقدر گヱد بヱد.. گشتنیچشمゅش انگゅر دنبゅل نヘت م ریکن ز نگゅش

ュرتشヱاریکه رنگ گچ د صヱ 

ュبه ا⊥پن تک برگشت ヱدستم ヱ نهヱآشپزخ ヱکه د هیت ュیدادヱکゅ تヘگ 

 چشده؟ یجゅنュ چ-

ا⊥پن ヱ  زد به هیدستشヱ کنゅر دستュ تک ی ستゅدیヱ اヱمد جュヱヤ ا دینگヘتュ دست از کゅرش کش یزیحゅل نگゅش کردヱ ュ چ یب
 زد به کمرش گشュیدست د

 جゅنュ؟ گهیبگヱ د-

 داره *~* ^ ゅکヱید ضیبه ذهن مر یبستگ گه،جゅنュ؟یبگヱ د ゅیجゅنュ؟  گهیداره *~* بگヱ د ュゅヰی^ا

ュヱآر ュتヘگ 

ヱس ゅنی+ب ュحرف زد 

ゅد بゅش ヱ ゆجバکرد یت ュゅنگ 

ヰد شد یالゅش ュاヱته تヘد چند هバکه ب ュنت برヱیقرب 

 نه ゅیبرگرده  دヱنュینم هینطヱریا ゅریュ بヰش حゅل سゅم.. گヘتشییبヱد خヱنه دا شی+ک

 گヘت متヘکر

-ゅیتصم دیبュ قانه اゅرهیبگ یع 

ュسر ゅنバک یبه مゅن دیتゅد چند ثバب ヱ ュن دادヱهیتک ュتヘت گヱسک 

 جヱن؟ ゅی+د

 متヘکر سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت ゅکヱید

 جヱن؟ ゅیجヱن د-

 ュ؟یبگ ゅری+ゆ نظرت به سゅم

 به در اتベゅ کرد ヱ گヘت یヱ نگゅه برگشت

 برنگرده نیسヱ دیشュ ゅینگ-

ゅراحت بゅه به د ینゅینگヱکゅ ゅچشم ゅد بバب ゅام ュر کمرヱانداخت د ヱکه دستش ュت ییکردヘگ ゆجバاز ت 

 ゅنゅااایدا-



 نگゅش کردュ که گヘت یپرسش

 !!؟یتヱ چرا انقدر اغر شد-

 اغر شدممュ دヱنستیاز کجゅ م نیتバجヱ ゆ شرュ قرمز شدュ اخه ا از

 زュیکن من بشュ نه همヱنه سゅ شهیتヱ دヱهヘته اغر م ی+نه بゅبゅ ک

 یعه بゅبゅ مشخصه اغر شد-

ヱن م دستشヱتک ュکمر ヱقت ن دادیرゅیکه طュردヱゅ ュتヘگ ヱ ュجدا کرد ュاز کمر ヱدستش ヱ 

 رسنیاان دヱتゅ دستゅت بュヰ م یدستت بمヱنه حس کن گهیخヱرده د ی ترسュی+م

ュヱن تتر یکه صدا دیخند ارヱبراش ヱ مدنヱج اヱز ヱد ヱ مدヱیکرد فیدر اュ نم ュゅنヱا ヱنستنیヱد ヱدیم نیسゅ یゅ نه؟ 

ヱ(نی)س 

 جヱاゆ قطع کرد... یمنتظر مヱندن برا بدヱن

 شدュ... رهیخ ゅیخュ کردュ گذاشتヱ ュ به در یزانヱهゅ یگرفتヱ ュ سرمヱ رヱ ینヘس

 درパヱ نگヘتュ... رازیکه بره ش کشهی...اگه بگュ دلュ داره پر منجュゅیا شدیم یرヱز چند

 ...یヤیدلヱ ュاسش تنگ شده...خ یヤیخ

 ...کردیم سیاز چند رヱز هنヱز چشمه اشکュ جヱشゅن بヱد ヱ صヱرتمヱ خ بバد

 ...ヱاسه من نبゅشه...امゅ بゅشه...کنュی...از دヱرュ که شده نگゅش مگشتュیبرم دی...بゅینجヱریا شدینم

احمقゅنه نسبت به من بヰش رヱ کرده بヱد  تی...مطمئنن بゅزュ همヱن حس مسئヱلینیریدヱسュ داره...چه تヱهュ ش گヘتیم ゅیدا
 حゅلش خゆヱ نبヱد .. نیهم یヱ برا

 خゆヱ نبヱد؟... حゅلش

 ...دュیبه خヱنه فقط دヱ دنیاز جュゅ بヤند شدヱ ュ تゅ رس نگران

 ...کردنیم ییرایازュ پذ یاヱن دヱتゅ حسゅب ی...ヱلگهید دュیکشیزحمت دادヱ ュ خجゅلت م نゅیا ییبه دا یچند رヱز حسゅب نیا

 به سمت اتゅقュ رفتュ... عیヱ سرخヱنه شدヱ  ュارد

ゅیکافگ ب ゅسヱعت د لیゅبه س ヱ ュجمع کرد ヱز شدمゅاریبヱی ...ュه کردゅنگ 

ヱد... دヱر بヰد از ظバب 

 ...یپرヱاز فヱر هی

 داشتゅ ...ュزیبヰش ن ヱاقバن

ゅسヱسر لی ヱمゅن ه عیهヱیمتیما چیبد ヱر یت ュکゅیسュخت  ヱهی ゅپ ュرفت ヱ ュکرد ュتن ュبره ュل درهゅش ヱ ارヱヤش ヱ ヱنتゅنییم... 

آشپزخヱنه مュヱヤバ بヱد  یتヱ ی...آفベゅ جヱنュ از صداهゅخヱندیهゅل نشسته بヱد ヱ رヱزنゅمه م یتヱ یینئنヱ یصندل یرヱ ییدا
 اヱنجゅست...

ゅل پر بゅنیحヱیپر شュنگران دیکه ترس ییسمت دا د ゅند شد...بヤب ヱت یヘگ ヱ کرد ュهゅنگ 

 ...یجمع کرد اتヱی...چرا ヱسゅ؟ییشده دا یچ-

 کنترل کردن لکنتュ گヘتュ بدヱن



-ゅیبゅش دی...ب ュببر نی...همرازیبر...ヱخدا منヱرヱنیاان...ت... 

ベゅد... آفヱفه شده بゅن اضヱمヰب ュنヱج 

 ...رازیبرگردュ ش دیاان بゅ نیبゅ هزار تゅ زヱر تヱنستュ بヰشヱن بヰヘمヱنュ هم بゅاخره

ヱش یتゅدا نیم ゅییب ...ュدヱب 

ゅش بヱیترس به گュ ه مゅینگュکرد... 

 ...ستیخゆヱ ن حゅلش

 ...دهیبヰش غذا م ゅکヱید

ュسヱداره.... د 

 ...گشتیسرュ م یاز همه تヱ شتریب هیسヱم نیا

ュسヱداره.... د ュسヱداره...د 

 ...ュیرفت رشیヱ سمت پذ ュیدیبه فرヱدگゅه رس بゅاخره

 که اヱنجゅ بヱد شرヱع به حرف زدن کردن... یخゅنヱم هیبゅ  ییدا

 ...پرヱاز بヱد گهیسゅعت د کی یکردن ヱ برا نیگزیجゅ طمヱیاز مسゅفرا لغヱ کرده بヱد...بヤ یکیبヱد ゅ  ヱریبゅهュゅ  شゅنس

ゅدا یدربدر ب ゅییب ヱنشست یصندل یر ゅیهュ ヱفقط ر ュهゅمن نگ ヱن یゅعت مچ هیثゅر سゅیشمュ ...دヱب 

 ..کردュ؟؟یم کゅریچ دیبゅ رفتュیم اگه

 ...گヘتュ؟یم یچ

 بヱد... تュیاحسゅس مسئヱل گヘتیヱ م کردینگゅهュ م اگه

 ...؟یبゅ بヱدن منュ حゅلش خゆヱ نشد چ اگه

 اعتراف کرده ヱ اヱن قبヱل نکرده... نیヤیبه آ دیشゅ اصا

 ヱاسه اヱن نゅراحته.... نکنه

ヱهی نیا یت ヱمزخرف ت ヱ فヤر فکر مختヱعت هزارجゅیس  ヱن رヱازمヱره پرゅاخره شمゅب ゅآمد کرد...ت ヱ رفت ュذهن
 خヱندن...

 کرد... تیمヱفق یمحکュ بغュヤ کرد ヱ براュ آرزヱ ییدا

 ...دュیخبر م نゅیکه بヰشヱن دادュ تشکر کردヱ ュ گヘتュ خヱدュ به مゅمゅن ا یخゅطر زحمت به

 عبヱر کردヱ ュ بゅاخره نشستュ... تیگ از

ヱنیب سرم ...ュگرفت ュゅدست 

 فکر کرده بヱدュ که سردرد گرفته بヱدュ.... انقدر

 خゅمヱش کردヤ ...ュمヱیاس دادヱ ュ مヱبゅ نゅیاز پرヱاز به مゅمゅن ا قبل

*** 

 ヱ منتظر سゅکュ بヱدュ... کヱبヱندュیم نیزم یرゅ ヱمヱپゅه

 فرヱدگゅه رفتュ... یヱ به سمت خرヱج دمشیکش عیسر دمشیبゅاخره د یヱقت



ゅش دنید ب ュرازیمرد ...ュلبخند زد 

ュاسه ا دلヱ دヱیتنگ شده بゅنج... 

 گرفتヱ ュ آدرس خヱنه رヱ دادュ... یتゅکس هی عیسر

ゅنه کم دنیرس تヱانرژ یبه خ ゅت ュبست ヱمゅیچشم ...ュشゅداشته ب ヱن رヱشゅهゅشدن ب ヱبرヱر 

ゅع کرد لرز دنیرس بヱشر ュゅپ ヱ چه دستヱدنیبه سرک... 

 بگュ... یبرュ بゅا...اصن برヱ ュ چ یچطヱر من

ュطر من ا ساゅبه خ ュبپرس ゅت ュمدヱریمن اヱ؟یشد ینط.. 

 مسخره بヱد... یヱاااا

 کنュ... یچه غヤط حゅا

ヱسمヘپ ن ヱ ュدهیحبس کردゅ ...ュشد 

ヱヤا یجヱ یدرュدゅب س ヱسمヘن ヱنیヱر ...ュداد 

 ...نیبゅدابゅد سヱ هرچه

 ...یشیپس زده م ゅی

 ...یشیهュ قبヱل م ゅی

 گرفتヱ ュ درヱ بゅز کردュ... یمゅل خヱدュ کنュ انرژ ゅرヱیقبヱل بشヱ ュ بتヱنュ سゅم نکهیبه ا بゅفکر

ヱヤا یجヱ نヱمゅنゅرتمゅیآپュدゅس... 

ュゅطرات تمゅل داشت هی نیکه ا یخゅیسュ ヱیت ヤپ ュشد... یمغز 

ヱヤن...د یجヱمゅر حرف زدن 

 ...یتヱسط برادران تヰران نゅیکردن منヱ ヱ دل تیاذ

 ...سゅدュیآپゅرتمゅنشヱن ヱا یزدヱ ュ جヱヤ یتヤخ لبخند

ヱدستم ...ュچند تقه به در زد ヱ ュا بردゅب 

 راه رفتن تゅ پشت در اヱمد... یصدا

 سرخ مュヱヤバ شد... یヱ چشمゅ دهیژヱل یبゅ مヱهゅ ゅکヱیخسته د یبゅز شد ヱ چヰره  در

ゅب ...ュهش کردゅنگ ゆجバت 

ュنヱه م اゅنگ ヱت منヰب ゅکردیب... 

 ...زدیحرف نم یヱل شدیبゅز ヱ بسته م دهنش

 شده!!! یشکヤ نی....چرا اکردュینگゅهش م هنヱز

 کュ بバد به خヱدش اヱمد... هی

ュپر کرد... اخ ヱرتشヱص ュゅتم 

ヱسرم ゅنییپ ュتヘبغض گ ゅب ヱ ュانداخت 



 ...نمشیبزار بب-

ゅغر ب ュدیخش 

 ...ゅتヱنیمヱش ヱ گربه بゅز نی...از اゅتヱنیاحمق بゅز نیشمゅ دヱتゅ...از ا دیکنیم ヱヱنュید-

 گヘتュ یادامه بده که بゅ کافگ خヱاست

 ...بزار بゅهゅش تنゅヰ بゅشュ...کنュی...خヱاهش مゅکヱید-

ヱسرش ヱヤاز ج ヱ ن دادヱر رفت... یتکゅدر کن 

 که شدュ جゅهゅمヱن عヱض شد... ヱارد

 بヱد... سゅدهیدر ヱا یاヱن جヱヤ حゅا

ュچ محک ヱتتヘگ ヱ ه کردゅنگ ュゅشم 

هュ تヱ نگゅهت  یکردュ خゅص تتヱنیغヤط کردュ انقدر اذ هیاヱنطرف چヰرت خندヱن بゅشه ヱ  یゅیم یدヱست دارヱ ュقت-
 بゅشه...

 لبخند زدヱ ュ سرمヱ تکヱن دادュ... جヱنیب

 ...ゅیکゅر دن نیبسته شد ヱ من مヱندヱ ュ سخت تر در

 پس زده شدن... ゅی مヱندن

 ヱ سゅکュ گヱشه راهرヱ ヱل کردヱ ュ به سمت اتゅقشヱن رفتュ... فیک

ヱدر ...ュارد شدヱ ュز کردゅب 

ゅغ دنید بヱヤیش ...ュشد ゆجバمت ベゅات 

 رفتゅ ...ュریسمت تخت سゅم به

 بヱد ヱ بゅاتنش لخت بヱد... دهیبه من دراز کش پشت

 انداختュ... نییヱ سرمヱ پゅ دュیکش خجゅلت

ュヱار ...ュر زدヱد ヱتخت ر ヱ ュبه سمتش رفت 

 چヰرش قヤبュ فشرده شد... دنید ゅب

 بヱد... ゅهیچشمゅش س ریشده بヱد ヱ ز دیسヘ دیسヘ صヱرتش

 بヱد... دهیهュ رنگ پر لبゅش

 اュ گرفته بヱد... هیگر

ヱیر ...ュدゅر تخت افتゅکن ヱ ュشد ュخ ュゅه ヱزان 

ュヱاز پ آر ヱ ュرتش دراز کردヱبه سمت ص ヱنیدستمヱازش کردنش... شیشヱن ュع کردヱشر 

ゅب ب ュゅشدت اشک ュشدیم شتریهر لمس... 

 ...ゅرュیچند رヱز دュヱヱ ب نیتヱنسته بヱدュ ا یچطヱر

 ...تヱنュی...به خدا که نمتヱنュینم ゅریسゅم بدヱن

ヱدستم ...ュش بردゅهヱبه سمت م 



ュヱکه  آر ュازشش کردヱهینバز کرد... کدفゅب ヱشゅچشم 

ゅش که دست کم دنید بゅیچشم ヱت ュدヱشدت ب یقرمز یاز خ ゅز شترینداشت ب ュهیگر ریزد... 

 که حضヱرمヱ بヱゅر نکرده بヱد... انگゅر

 ...کردیهمچنゅن داشت بゅ بヰت نگゅهュ م چヱن

ヱدستم ヱرتش کش یرヱیصュد ュتヘهق هق گ ゅب ヱ 

 ..؟یبگ یزیچ یخヱاینم-

 دستゅش بヱدヱ ュ چسبヱنده شده بヱدュ به بدن لختش.... نیب ュゅیسر جゅش نشست ヱ تゅبه خヱدュ ب کدفバهی

ヱمゅقه  دستヤر گردنش حヱدヱت ヱسرم ヱ ュد یکردヱیگ ...ュر دادゅگردنش فش 

ゅیم هیصدا گر بュکرد... 

 لرزヱنش کنゅر گヱشュ اヱمد یصدا

 یچه حゅل یریم یزاریم یبگ نکهیبدヱن ا یگی...نمرュ؟یمیم یگی...نمیلバنت ی...کجゅ بヱدنュ؟؟یسヱ ی...خヱدت؟یخヱدت-
 ...شュیم

 چشمゅش... یشدュ تヱ رهیجدا شدヱ ュ خ ازش

 گヘتュ کهیت کهیت

 ...دュیپرسیم دیسヱال مヱنده بヱد...بゅ هی...هی-

 هر دヱ چشمュ در حゅل لرزش بヱد...ارュヱ گヘت یرヱ نگゅهش

 ...بگヱ...زュیبگヱ عز-

ヱمゅچشم ュتヘگ ヱ ュک کردゅپ 

 ...بگヱ ヱ خاصュ کن...ゅریヱاست مヰمュ سゅم یعنヱان مュヰ بヱدنمヱ بدヱنュ...به چه عنヱان خヱاュیبرات مヰمュ...م یگヘت-

ヱب دستمヱنه اش کヱبه ش ヱ ュیمشت کردュد ュتヘگ ヱ 

 شده... یشکヤ نی..بگヱ...بگヱ چرا ヱضバت اان ایشی...بگヱ چرا نگرانュ میبگヱ لバنت-

ゅکش یدست ヱヤج ヱ کرد ュمحک ヱیمشت شده امュد... 

 پゅش نشسته بヱدュ.. یرヱ ییجヱرا هی

ヱرتمヱت صヘگ ヱ گرفت ゆゅش قゅدست ゅب 

 ...ی...عشقمیゅمی...دنیمی...زندگیلバنت یزی..براュ همچ.تヱنュی..نمنュیعنヱانتヱ درست بگュ سヱ تヱنュینم-

 شده نگゅهش کردュ... شヱک

 ...کردュینم هیگر گهید

ュسヘیکشینم نュد... 

 ...کردیجمヤه رヱ گヘته بヱد نگゅه م نیکه ا ゅریبゅ بヰت به سゅم فقط

 جヱヤتر اヱمد ヱ زمزمه کرد یکم صヱرتش



 یچقدر....ヱل دヱنュیاز ヱجヱدュ...نم یداشتنت شده جزئ...دヱست نیسヱ یکنیم ینطヱرید عゅشقتュ من...چرا بゅهュゅ ا-
 ازش جدا شدュ... تヱنュیヱجヱدュ...که نم یدヱヱنده تヱ شهیر یاヱنقدر

ュزゅکینزد ب ゅسヘیتر شد...ن ヱم یگرمش ت ュرتヱردیصヱش لذت مخゅاز حرف ヱ ュدヱت بヰن در بゅی...من همچنュبرد... 

 قゆヤ تヱ هュ مゅل من بشه؟... یزاریتر کنه؟....م قیهゅشヱ عم شهیتゅ ر یعゅشق...فرصت بد نی...به ایتヱنیم-

 برده... یقゆヤ منヱ از ک دیヰヘمی...نمگヘتیم یچ ヱヱنهید نیخヱدュ اヱمدュ...ا به

 نگゅهش کردヱ ュ آرュヱ گヘتュ مゅت

 ...ゅرهیاسمش رヱ قゆヤ گذاشت...اسمش سゅم شهینم گهیازュ...د شیヱقته گرفت یヤیتヱ خ-

ュヱمد... دیخند آرヱتر اヱヤج ヱ 

ュمن ヱر ヱ ュردヱا اゅب ヱدستم ュヱیآر ...ュنه اش گذاشتヱش 

ュدمヱدر  خ ヱ مدヱتر اヱヤحرکت... کیج 

 ....ュیعشق رヱ ヱارد خヱنمヱن کن ュی...تヱنستیسخت نヰمهیلبゅمヱن شکسته شد ヱ بバد از ا قヘل

ゆل ゅییپヱکش نم ヱ ن گرفتヱدیبه دند... 

 تجربه بヱدュ... یب

 نداشتュ... یکا تجربه ا یバنی

ュاستヱلکن شیهمراه خヱ ュی ...ュدヱد نبヤب 

 ...رهیگذاشتュ خヱدش کنترل بヱسه رヱ بدست بگ پس

 ...دادیمزه شヱر اشک رヱ م بヱسمヱن

 ...ュینヘس گرفتن جدا شد یبرا بゅاخره

 چسبヱند ヱ بゅ نヘس نヘس گヘت ュیشヱنیبه پ شヱیشヱنیپ

 ...یخヱدمه...مゅل خヱدم شی...جゅت پیبر ییجゅ زارュینم گهید-

 لبュゅ... یبزنュ دヱبゅره لゆ هゅش نشست رヱ یزدヱ ュ تゅ خヱاستュ حرف یلبخند

 ...ュیدیبヱسیرヱ م گهیفقط همد یحرف چیبدヱن ه یا قهیدق چند

 خヱاゆ بゅشه... نیا دュیترسیم

 بゅشュ... شیک یشヱ ュ تヱ داریب نکنه

 تヱهュ بゅشه... نュیا نکنه

 ...دیبゅزヱش رヱ چنگ انداختュ که عقゆ کش نゅخヱدآگゅه

 گヘت یلرزヱنュ بゅ نگران یمردمک هゅ دنیبュヰ انداخت ヱ بゅ د ینگゅه

-ヱ؟یسュتتیشد؟...اذ ی...چن ヱ؟...آره سュن؟یکرد... 

ヱمゅش  دستゅر مچ دستヱید ヱیر ュتヘترس گ ゅب ヱ ュقه کردヤد حヱب ュゅنه هヱش 

 ...کنュیشュ...خヱاهش م داریب خヱاュیشュ؟...من نم داری...نکنه اان بستین یتヱرヱخدا بگヱ الک-

ヱمゅس دستヱب ュヱآر ヱ ردヱا اゅنیبヱدش... 



 ...دیهュ بヱس مヱیشヱنیپ

 کرد زمزمه

 ...یبر زارュینم یخヱدتュ بخヱا گهی...دیبر زارュی...گヘتュ که نمزュیعز یداریب داریب-

ヱکرد... دستش ュتヱشش دعヱره به آغゅبヱد ヱ انداخت ュر کمرヱد 

 شヱنه اش گذاشتュ... یچپمヱ مشت کردヱ ュ رヱ دست

 ヱ چشمゅمヱ بستュ.... دュیتنشヱ بヱ کش عطر

 ...ュیدیرسیبه هュ م یهمه اشک ヱ دヱر نیبدヱن ا شدیم یچ

 ...سゅدュیازش جدا شدヱ ヱ ュا بゅاخره

 ...کردیمغزュ داشت کゅر م تゅزه

 حゅلش خゆヱ نبヱد... ゅریسゅم

 تخت نشستヱ ュ بヰش نگゅه کردュ... نییپゅ عیسر

ヱدستم ヱر ヱ ュا بردゅنیپ یبヱشیش ...ュگذاشت 

 ذره تゆ داشت... هی

 گヘتュ یفヱر

 ...ゅی...از جゅت تکヱن نخヱرゅرュیبخヱاゆ...ال..اان برات دارヱ م-

ゅت ...ュحرکت کن ュاستヱخ ヱ ュند شدヤب 

 تخت افتゅدュ... یحرکت کنゅرش رヱ هیヱ تヱ  دیدستمヱ چسب مچ

ゅب ゅپ یچشم ュرヱد ヱشゅکه دست ュهش کردゅد شده نگゅت دیچیگشヘگ ュヱآر ヱ 

 ...رュیاز خヱدت بگ مヱیحゅلュ خヱبه...بزار انرژ یبゅش شュیتゅ تヱ پ-

ヱمゅلب  ュر دادゅفش ュه ヱکمر ゅت ュندヱکت مゅس ヱاستراحت کنه... ی 

 ...ヱمدیخسته بヱدヱ ュ بدجヱر خヱابュ م یヤیخヱدمュ خ راستش

ヱسرم ヱش تنظ یرヱزゅیبュ ...ュبست ヱمゅچشم ヱ ュر گردنش گذاشتゅکن ヱدستم ュمن ヱ کرد 

 کرده بヱد... جゅدیヱ براュ خヤصه ا کردیکه پشتュ بヱد آرュヱ کمرمヱ نヱازش م یدست

 شل شدヱ ュ چشمゅمヱ خヱاゆ برد... ヱاشی ヱاشی

 (ゅنゅی)دا

 ...کردュینگゅه م ヱنیگゅه سرュ کرده بヱدヱ ュ به برنゅمه مسخره تヱヤز هیحヱصヤه دستمヱ تک یب

 بヱد... نیاان سヱ یکゅشک

ュضرゅح  ゅل فقط ف هیتゅیسュヤ یبب یکره اュن ...ュش حرف بزنゅهゅب ヱرد اکسヱدر م ヱ 

 بゅشه... فقط

ヱسمヘرت آه ب نヱنیبه صヱر ...ュداد 



 خゅمヱش کردヱ ュ تゅ خヱاستュ به سمت اتベゅ برュ زنگ در زده شد... ヱنヱیتヱヤز

ゅنکهیفکر ا ب ヱنیس ュز کردゅب ヱسرعت در ゅشه بゅبرگشته ب 

 پュゅ سر خヱرد ヱ بゅ سر رفتュ تヱ شکュ فرد جュヱヤ... که

 بヱده... ゅکヱید دュیکه گヘت فヰم یبヤند آخ

ヱشゅکرد... دست ュفゅص ヱ انداخت ュرヱد 

ゅگ ب ヱ ュهش کردゅلت نگゅخجュتヘ 

 اヱمده... نی...فکر کردュ سヱدیببخش-

ヱشゅنه شد... زیر چشمヱارد خヱ ヱ کرد 

 همヱن حゅل گヘت در

 ...؟یدヱنستیتヱ م-

ゅم بヰヘین ュتヘگ 

 ..ヱ؟یچ-

 اヱمد ヱ گヘت جヱヤتر

 ...گردهیامرヱز برم نیسヱ نکهیا-

 شدヱ ュ گヘتュ زヱنیآヱ رهنشیヱ از پ دュیکش یغیج

 ....ゅااااددددیداره م ی...ヱاااااگردددهیامرヱز برم نی..سヱ؟یهゅااان....چچچچچ-

 جدا کرد... رهنشیدستゅمヱ گرفت ヱ از پ مچ

ュهゅت نگヘگ ヱ کرد 

 اان تヱ خヱنه مゅست...-

 کرده نگゅهش کردュ... هنگ

 ثゅبت مヱندゅ ...ュکヱیچشュ د یدヱبゅره رヱ دュیند نیاز سヱ یاثر یربゅت سرمヱ دヱر خヱنه چرخヱندヱ ヱ ュقت مثه

 بヱدュ...بバدュ لپمヱ نヱازش کرد ヱ گヘت دهیهヘته بヱد ازش ند هیکرد که  یا خنده

 ...خヱنه مゅاااا...نه خヱنه ششمゅااا...زュیخنگ عز-

ゅازشش م یجヱختینヱس... 

ュم یغره ا چش ヱل که لپمゅن حヱدر هم ヱ ュاسش رفتヱلیゅیمュد ュتヘگ 

 ؟ییییچییچچییچیچیچیمرض داره رفته اヱنج...چچچ-

ヱدن صدا دستشヱند بヤطر بゅیبه خ ヱشش ک یمن رヱگ 

 نگゅهュ کرد... دادیهュ فشゅرشヱن م یکه رヱ یヱ بゅ چشمゅ گذاشت

 شدヱ ュ گヘتュ زヱنیازش آヱ دヱبゅره

 ...حرف بززززن...اان اヱنجゅست؟...ゅکヱヱヱید-



ヱسرش ュه بردヤبه سمت در حم ヱ ュلش کردヱ ن دادヱکه تک 

 لبゅسمヱ گرفت ヱ برュ گردヱند... قهیاز پشت  که

ゅب ヱ گرفت ヱمゅهヱزゅکه ب ュآزاد کن ヱدمヱخ ュاستヱت حرص خヘگ 

 ...نجゅیا ゅدیتنゅヰ بゅشه...مشکاتشヱنヱ رفع کنن تمュヱ شه بره...دヱبゅره م ゅریبزار بゅ سゅم-

ゅصدا ب ヱ یحرص ュتヘند گヤب 

 تヱ... کنュیم تヱینゅمیبرداره د نجゅیقدュ به سمت ا هی....نجゅیا ゅدیغヤط کرده ب-

ゅدنید ب ゅهヱا رفته د یابرゅیبヱکゅ ゅپ ヱمゅنییدست ュتヘگ ヱ ュانداخت 

 '-حヤقش '-

 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند

 سمت مبا رفت... به

ュغره ا من ュد یچشヱرヱ یبه در 

 رفتヱ ュ کنゅرش نشستュ... دュیدیم نیسヱ هیحゅا اヱنヱ شب که

ヱیت ヱヤت به جヱه م یسکゅن نگヱمゅیکردیپュ... 

ヱهی ت ゅتヱنییحرکت دヱرد مヱا اゅب ヱنヱیسرمュ  

ヱ استヱیخュ یحرف بزنュ 

 ...ュیسゅکت شد گهیحゅلت همد دنیبゅ د که

ュヱآر ュتヘگ 

-...ヱبگ ヱل تヱا 

 ヱ گヘت دیمヱهゅش کش یتヱ یヱ دست دیخند

 ...نچ...اヱل تヱ بگヤ...ヱمゅیشد مثه ف-

 سرمヱ خゅرヱندヱ ュ گヘتュ پشت

 ...شه؟یم یحゅا چ-

 حヱاس گヘت یب

 شه؟یم یچ یچ-

 به در کردヱ ュ گヘتュ یا اشゅره

 دヱتゅ؟... نیا یزندگ-

 هゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

 '-بベヱ شدن ' یヱارد کゅرا ゅدیاحتمゅل ز...اان به یچیه-

 انداختュ... نییشدヱ ュ سرمヱ پゅ قرمز

 گヘت ヱヰیکه  ュیسکヱت کرد یکم



 ...ュیبدبخت یヤیمن ヱ تヱ خ ゅنゅیدا-

 نگゅهش کردュ... گنگ

ゅطر نداشتنش  مطمئنゅبه خ ヱدمヱخ 

 اヱن چرا؟.. ی...ヱلدヱنستュیم بدبخت

ヱهمゅدش د نگヱدیکه به خ... 

ヱشゅدست ヱت یرヘگ ヱ قه کردヤش حヱزان 

 ...ュیپرヱنیمگس م نجゅیا ュی...اヱن ヱقت من ヱ تヱ نشستکننیداره حゅل م دنیهمه تヱ خヱنه هゅشヱن زヱج زヱج چپ-

 نگゅهش کردュ... پヱکر

ゅバاقヱ ا ュر داشتゅحرف بزنه ' زادیمثل آدم نیچرا انتظ-' 

 ... گヘتیهュ راست م یتゅ حدヱد البته

 هュ بヱدن... شیپ همشヱن

 ...ュیهュ بヱد شیヱ اヱنュ پ من

ゅد امヱنب ュل هゅیمュ... 

バیه ヱیخدا سュکه رفت... ن 

 بکنュ تنゅヰ؟... یچه غヤط من

ヱنه.... نیا یتヱخ 

ゅزندگ دیب ゅヰیتن ...ュکن 

ゅکه د ب ュردヱا اゅب ヱیترس سرمヱکゅ م ュهゅرد... کردیکه داشت نگヱخ ゅج 

 گヘت ヱヰی

 چت شد تヱ؟...-

ヱدمヱکش خ ヱヤیجュد ュتヘگ ヱ 

 ...ترسسسュیبکنممュ...من م یخヱنه چه غヤط نیبره من تک ヱ تنゅヰ تヱ ا نی...سゅヱکヱヱヱید-

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 勦شヱهر کن...-
ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 بゅبュ ...ゅینیب نیشیب-

 داد... هیمبل تک یヱ به پشت دیخند

 کردュ... نگゅهش

ュاسه خند دلヱف رفت... دنشیバض 

ゅب ゅچشم ヱ رنگ ییلبخند ヱ ゆヤن م نیکه ازش قヱنیب ختیریکمヱر ...ュهش کردゅنگ 



 سر به تنش نبゅشه؟.... خヱاستیاヱن اヱا دلュ م چطヱر

******** 

ヱ(نی)س 

ュヱار ...ュن کردヱزشゅب ヱ ュر دادゅفش ュه ヱر ヱمゅکヤپ 

 اヱمد... ゅدュی زیهمه چ عیسر

 که دヱرュ بヱد بゅز شد... یتخت نشستュ که دست یرヱ تند

ュبرگشت ...ゆعق 

 ヱ چشمゅش بسته بヱد... دیکشیآرュヱ نヘس م ゅریسゅم

 زدュ... لبخند

 بヱد... یヱاقバ یچ همه

 ...شدیبヱゅرュ نم هنヱز

 ...ュیاعتراف کرد ゅریاان من ヱ سゅم یバنی

 شدゅ ...ュریمゅل سゅم یバنی

ュاستیم دلヱل غیج خヱ ュج یبزن ゅم غیمطمئنن بゅریمن سゅ زدیسکته م ...ゆاヱخ ヱت 

ュヱآر ゅاز تخت پ ヱ ュز گرفتゅگ ヱنییلبم ...ュمدヱا 

 کردュ... یطゅنیبه بゅاتنه لختش ヱ عضات شکمش کردヱ ュ خنده ش ینگゅه

 درست شده بヱد... زیکه همه چ حゅا

 منュ برگشته بヱد سرجゅش... یطゅنیش رヱح

 بزنュ... دشید خヱاستیمゅل خヱدュ بヱد دلュ م اصن

ゅنه  بヱرخゅک ュدヱل خゅظ مヘب یلゅز کرد... یقند سゅب ュه ヱمشヱبه دバش ュدل 

 ...ヱاریبه د دュیصداش شヱکه چسب دنیکه بゅ شن ュکردیطヱر داشتュ نگゅهش م نیهم

-ヱدر ヱتゅداره... شیچش ゆゅحゅص ュヱنゅکن خ 

 نگゅهش کردヱ ...ュمدیکه داشت در م ییبゅ چشمゅ نطヱریگヘتヱ ュ هم ینیه

ュヱند شد که به شخصه  آرヤش بゅدیاز جゅ یفュヤ یترک ゅرهیکه پسره م ییه  ヱ شنヱمヱヤاس ヱب یآهنگ بس هیر ヱت ュگراند جذاب
...ュدゅله پخشه افتゅدر ح 

ゅان نیا بヱره مثه رゅبヱد ヱ گرفت ュن یفکر خند ゅیهヱم شمゅکه س ュز کردゅریبゅ ...کرد ュهゅنگ 

 بسته شد ヱ به کل سرخ شدュ... شュیبه صヱرت خヱدکゅر ن دヱبゅره

ゅب ュتヘتته پته گ 

 ...ゅیدا شی...پشیپ رュیمن...من م-

 در بسته اس ヱ بゅ صヱرت به در خヱردュ... دュیه نヰヘمک رヱنیヱ رヱ شدヱ ュ خヱاستュ برュ ب پشت

 ...نیگヘتヱ ュ نشستュ رヱ زم یآخ



 که به در زده بヱدュ دمゅغュ قشنگ در مバرض کنده شدن بヱد... یخゅطر ضربه محکم به

 گヘت یکنゅرュ نشست ヱ بゅ نگران ゅریسゅم

 ...یکنیم نی..چته تヱ دختر چرا همچن؟یسヱ یخヱب-

ヱن ا دستمヱبد ヱ ュبرداشت ュغゅدم ヱنکهیاز ر ュتヘگ ュمヰヘب 

 ...گهیتヱعه د ریهمش تقص-

ゅت بヘگ ゆجバت 

 داشت... یبه من چه ربط-

 ...نیسヱ یدیر اヱه

 خヱاستュ درستش کنュ عیسر

 ...نهی...رسュ زمヱنه ازهیچ یバنی-

 گنگ نگゅهュ کرد... دヱبゅره

 شدュ... دهیآفر ینجヱریخدااااا...من چرا ا یヱاااا

 بゅز شد... ششین دュید ヱヰی

 ヱ گヘت دیخند

-ヱدتهی...نیسゅ ران...همヱرست ヱل تヱز اヱد نیرヱته بヘگ ヱه رヤیجم... 

ヱقع... دردヱن مヱطرات اゅبه خ ュبرگشت ヱ ュش کردヱفرام 

 ヱ سرمヱ تکヱن دادュ... دュیخند

 نگゅهュ کرد ヱ دستشヱ دヱر بゅزュヱ انداخت ヱ بヤندュ کرد... مヰربヱن

 ヱ گヘت دیصヱرتュ کش یرヱ یدست

- ヱرتتヱص ヱبربر ュض کنヱع ヱسمゅلب ュر...منヱیبشュ شیپ ...ゅبچه ه 

ヱب سرم ュرفت ヱ ュن دادヱنیمسخ شده تکヱر... 

 رヱ گرفتヱ ュ رفتュ تヱ... ییدستشヱ راه

ゅآ دنید ب ヱت ュدヱیم نهیخュاستヱخ ...ュفرار کن 

 مヱهュゅ شل شده بヱد ヱ همه خヱرده هゅش تヱ صヱرتュ بヱد... کش

ュゅد... اشکヱب ュヱヤバم ュゅر چشمゅکن ヱ دヱخشک شده ب 

ゅدنید ب ゅلبخند ش یلب ュد کردゅنیبゅیا یط ヱت ュدヱلت کش نهیآ یبه خゅکه خج ュیزدュسر د ヱعی  ヱمゅهヱم ヱ ュشست ヱرتمヱص
 ...رヱنیدヱبゅره بستヱ ュ رفتュ ب

 عضヤه هゅش مュヱヤバ نبヱد... :'> گهیبヱد ヱ د دهیتヱ خヱنه پヱش یلبゅس مバمヱل هی ゅریسゅم

ュヱار ヱت ヱرفت یدستم ヱ یدستش گرفتュ نیبヱر... 

ゅاسترس  بヱヤا یجヱ یدرュدゅس... 

ゅزنده نم ییدا مطمئنن ヱزارهیمن... 



 ...ュیヱ منتظر شد دیتゅ تقه به در کヱب چند

 گرヱمپ گرヱمپ پゅ اヱمد ヱ به سرعت در بゅز شد.. یصدا

ゅییدا دنید ب ヤپر یکه مثل جنگ ュゅهヱد ابرヱشده ب ゅا... دیهゅب 

 ヱز خヱرده بヱد ヱ پخش بヱد... مヱهゅش

ュشゅز یب چشم ヱ دヱل بゅهیس رشیحゅ ...دヱشده ب 

ゅنヱد ب یاستخヱزده ب ュنه اش هヱنیگヱر... 

 ...نییヱ سرمヱ انداختュ پゅ دュیخجゅلت کش نゅخヱدآگゅه

 ヱضع در اヱمده بヱدن... نیبه خゅطر من به ا نゅیا

ュヱحرف آر ュاستヱخ ゅت ヱ ュرفت ヱヤیج ...ュبزن 

 ...دیچیتヱ گヱشュ پ یشپヤق یطرف صヱرتュ سヱخت ヱ صدا هی

ュک سر 

 ...کردュیشده بヱد ヱ بゅ تバجゆ به گヤدヱن گヱشه اتベゅ نگゅه م کج

ゅب ت ュدヱیبه خュゅ.. 

 ヱارد شد... یبバد ضربه

ヱش  یتヱیکیآغ ...ュرفت ヱفر 

ヱدادیم ییدا یب... 

 کثゅفطططط...خヱدششش بヱد... یا

 بヱد تヱ صヱرتمممュ... زده

ヱشゅگر دست ゅب ヱ دヱقه کرده بヤح ュر گردنヱد ュم هیمحک ュرゅدادیداشت فش... 

 ヱلュ کرد... ゅکヱیکه بゅ فشゅر دست د ヱمدیدر م قュیداشت ر گهید

 ヱ نگゅهش کردュ... دュیکش یقیعم نヘس

ゅچ ت ュاستヱد یزیخヰت ヱانگشتش ュت دیبگヘگ ヱ ردヱا اゅکننده ب 

 زدュ به خゅطر نصヘه جヱن کردュ... نヱیا-

 ヱ گヘت ゅریسمت سゅم برگشت

-ゅم دیب ュه ヱیبه تュلزدヱ...زده...ا ی ヱرヱیخداتヱر دلت... نヱ انداخته 

ュک چک دا هヱش ヱز تヱهن ュد هヱگرفته ب ュییخنده ا ...ュدヱب 

 رヱشن من ヱ سゅمسゅر گヘت ゅفهیق دنیکرد ヱ بゅ د گゅمヱنین یکم

 مرヱ パ خرヱسゅ؟ یقゅط نیヱ رفت نیدست از کچل کردن مゅ برداشت گهید یبه سامت-

 تند سرمヱ تکヱن دادュ... تند

 اش... نهیدヱر شヱنه اュ حヤقه شد ヱ چسبヱنده شدュ به س ゅریدست سゅم ヱヰی



ヱت ییبه دا رヘگ 

 مゅل خヱدュ شد...-

ゅب ...ュلت لبخند زدゅخج 

ゅاست تヱیخュ ن بヱامヱه ヱ لゅیاز حゅیュ نیبヱر... 

 زنگ بヤند شد... یصدا

 ...زدیداشت پشت سر هュ زنگ م یکی

 بゅ مخ اヱمد تヱ... نゅیدرヱ بゅز کرد که دل ゅریسゅم

ゅق دنشید ب ュゅبچشمヤشد... ی 

 تヱ بغل هュ ...ュیسمتش ヱ افتゅد دュیپر

 ...کردیم هیگر

ュمحک ヱاز پشت ت ヱشヱنتゅیم ...ュدヱگرفته ب ュمشت 

 تヱنستヱ ュ بتヱنュ ازشヱن دヱر بمヱنュ... چطヱر

 ...ュیکه گذشت از هュ جدا شد یکم

ゅب ュتヘگ ヱ ュک کردゅپ ヱشゅخنده اشک 

 ...یکرده بゅش هیگر تیمن تヱ زندگ یفک نکنュ تゅحゅا انقدر برا-

ゅت بヘاشک گ ゅخنده همراه ب 

-...ヱگمش ヱبر 

 بゅ حرص گヘت ヱヰیبه گヱنه اュ کرد ヱ  یسゅکت شد...نگゅه ヱヰی

 ...کششششمتتتتیم ییییدا-

ゅیا یانرژ ب バپر دیکه ازش ب ヱ ند شدヤد بヱل دا دیبゅیدنبゅنゅ... 

 ...ュیکردیصヱرت نگゅهشヱن م نی' به هم-مゅ سه تゅ ' حゅا

 گヘتیم زدیکه کتف ヱ کمرش م یطヱر که ضربゅت نیانداخت ヱ هم رشیجゅ گ هی بゅاخره

 ...کشمتتتی...م؟یزنی...کゅپل منヱ مغغغی...جمヱنヰヰヰヰهیجゅش م یدヱنی...مگه نمششヱバر؟یب شیکثゅاافط...اخر سر زد-

 ...سゅدیاکتゅヘ کرد ヱ اヱمد کنゅرヱ ュا گهیچند تゅ ضربه د به

به مゅ سه تゅ که همچنゅن بゅ شヱک نگゅهشヱن  نهیدست به سبヱد تヱ صヱرتش رヱ بゅ دست عقゆ داد ヱ  ختهیکه ر مヱهゅش
 گヘت ヱヰینگゅه کرد ヱ  کردیم

 هゅاان ...چتヱنه؟...-

 ...ュیبه خヱدمヱن اヱمدヱ ュ سرامヱن رヱ تکヱن داد عیسر

 زنگ بزنه... نیکرد ヱ رفت که به مゅه ینثゅر من ヱ دل یفحش ゅنゅیدا

 فحش خヱردヱ ュ در آخر زن داداش خطゆゅ شدュ... یبغュヤ کرد ヱ از اヱنュ مقدار ゅریسゅت

 گヘت غیبゅ ج یدل ヱヰی



 ...مممュیشششد ی...من ヱ تヱ جゅررررنیییییسヱヱヱヱ یヱااااا-

ゆن د خヱلت نم گهیاゅخج ヱ دヱاج کرده بヱل دیکشیازدヱد خ یヱب ュلヱز اヱاسه من که رヱیヤد یヱر بヱلت آゅخج 

ヱن سرم ヱ ュن دادヱیتکヱیخ شمヤز یゅن همت بゅبヱات ゅس تヱمحسゅن ...ュکرد 

ヱ اヱن سه تゅ هゅ  ュریشد که من بچسبュ به سゅم نیبر ا ュیاز اヱنュ کتک ヱ فحش خヱردヱ ュ تصم یاヱمد ヱ کヤ نュیمゅه بゅاخره
 '-غذا درست کنن '

 نشستヱ ュ نگゅهش کردゅ ...ュریسゅم کنゅر

ュنヱکرد... ا ュهゅنگ ュبرگشت سمت 

ヱکش دستش ュنه اヱت دیبه گヘگ ヱ 

 ...زュ؟یشده عز یچ-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 تمュヱ شد؟.. گهیヱاقゅバ د-

ゅت یچشمک طنتیش بヘگ ヱ زد 

 ...زュیعز یترشینم گهیآره د-

 بحث رヱ عヱض کردュ... یعヱض هیبه بゅزヱش زدヱ ュ بゅ  یکュ جヱن مشت

ゅバاقヱ ゅز دیبヱヤت ュسرگر ヱن رヱدشヱکه خ ュشゅب ゅن سه تヱن اヱنیممنヱ حرف زد ュهゅب ゅتヱد ゅم ヱ ن دادنヱینشュ.. 

 دست خヱدش گذاشت ヱ شرヱع به نヱازش کردنش کرد... یراستمヱ که کنゅرش بヱد آرュヱ تヱ دست

ュヱس عم آرヘیکش یقینュد... 

 ...دュیبヰش رس نکهیヱاسュ مヤمヱس نبヱد ا هنヱز

 ...ヱفتهیپرده اتベゅヘ م هی یداره تヱ یهمچ کنュیم حس

 تヱ صヱرتュ... شهیم دهیکヱب تیヱ ヱاقバ شهیبゅاخره تمュヱ م نکهیا

 ...دیرسیتر به نظر م یヱاقバ یヤیخ یヱل

 بヱد... یヱاقバ یヤیخ شدュیرنگش گュ م یکه تヱ چشمゅش

ゅحرف زد ب ュیهュ... 

 ...دュیکشیمن خجゅلت م ی...عشقヱ...ュلزュیعز گヘتیراحت بュヰ م اヱن

 داشته بゅشュ... ییヱ پررヱ طヱنیش ゅریظゅهر ヱ حゅلت بس ممکنه

 اュ... یهュ خجゅلت یヤیییخゆ خ یヱل

 هゅ اعاュ کردن که شュゅ آمゅدس.. بچه

 شدヱ ュ سمتشヱن رفتュ... بヤند

اヱنゅ هュ مخゅلヘت کردن ヱ آخر سر قرار شد پسرا اヱن کゅرヱ انجュゅ بدن   یヱل کنュیکردヱ ュ اعاュ کردュ خヱدュ جمع م تشکر
/: 

ゅسطヱد یヱیغذا بュ  یکهヱヰ مゅریسゅ تヘگ 



 ...ュیریم گهیرヱز د هیخゆ همه خسته ان... ی...ヱلیشヰربゅز ュیبر خヱاستیدارュ...دلュ م یانرژ یヤیخ-

 ...شدュیدستش انداختن ヱ من سرخ تر م یکヤ شヱバریب یپسرا

ュゅش ヱر ュهゅب ゅرتゅヰچ ゅم ヱ شد ュヱد یتمヱیمبل نشسته بュ... 

ヱره ' یرヘمبل سه ن-' 

 '-نヘر ' چゅヰر

 '-نبヱد  خヱ ' یبیعج زیچ

 ...ュیرفت یبغل دسته جمバ ییヱ دヱبゅره چゅヰرتュ ゅینگゅه کرد گهیهュ د به

 بゅز نگュゅ کرد ヱ گヘت شیبゅ ن ییدا

 ...یヱ من ヱ تنゅヰ گذاشت یکثゅفط رفت-

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 ...گュیدارュ م یک نیبدبخت...بب ゅکヱید نیخر ا یヱفتیاخر سرュ م-

ヱشゅت دستヘگ ヱ ا بردゅب ゅلت دعゅبه ح 

 خدا از دهنت بشنヱه خヱاهر من...-

 ...ュیدیخند

ゆیخ شヤب یヱد... یخヱب 

 ...ュیدヱر هュ جمع نشده بヱد ینطヱریا ヱقت بヱد که یヤیخ

 ..کردュیرヱ درک م ゅنゅیヱ دا ゅکヱیヱ حゅل د حس

 رヱ دヱست دارن... گهیهمد دヱنستュیم

ゅر هی دیبゅم یک ュゅن انجヱیبراشュداد... 

 بده... یヤیخ یبه عشقت نرس نکهیا

 که دヱستشヱن دارュ هュ منتقل بشه... ییکه داشتュ به کسゅ ییحسゅ خヱاュینم

**** 

 رفته بヱدن... همه

 خヱنه تنゅヰ... ییヱ دا من

 ...ییدا یانگر هیبヱدヱ ュ  من

 بゅ آرامش گヘتュ یヤیخ

 ...ررریمن رفتュ بخヱابュ شببゆ بخ-

 ...دュیتヱ اتゅقヱ ヱ خヱاب دュیپر عیسر

 چند ヱقت نیا یقدر به

 راحت خヱابュ برد یヤیشده بヱدュ که خ خسته



* 

 匣یمطمئن-
ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 شک نکن...-

 ヱ گヘتュ دュیکش یهヱف

 ...رانهیهمヱن ج یرانیخヱاهر من مگه هر ج-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱره تکゅبヱد 

 خヱدشه... دヱنュی...من مگهیヱقت درパヱ نم چیحس من ه-

 ヱ گヘتュ دュیکش ュیشヱنیبه پ یدست

 منه؟.. یゅیمن...همヱن عشق بچگ جیبه اسュ مراد تヱ پ ゅدیب یکی-

 کرد ヱ گف ینچ

 ..جشهیتヱ پ رانیج هی نیبゅ اヱن فرベ داره...هم نیخゆ ا-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュمشت کرد 

 ه...اخュ ヰヰیگヘته ترュ تゅبستヱنه بردار یخヱنه پختュ از گرمゅ...کدュヱ خر ュیبر ゅی...بیآفتゆゅ خヱرده به مخت هنگ کرد-

 به پشت گردنュ زد ヱ گヘت یدست

 خヱد خرت...-

 تヱ رヱحممュ... یا-

 ...ュیヱ به سمت خヱنه حرکت کرد ュیشد نیمゅش سヱار

ゆن بگه که  خヱبرات ュنヱز پر تنش گذشته... هیجヱن رヱته از اヘه 

 ...ュیا گهیهمد شیکه هر رヱز حداقل دヱ سゅعت پ ゅرュیヱ سゅم من

ヱ یخ زیهمه چ نکهیاヤداره پ ی ゆヱرهیم شیخ... 

 کنه... یرヱ زخم ゅیヤیقراره خ ゅدیکه ب مدرکش

ゆنینه... خバر یゅستگゅمه خゅت که برنヘقع م یگヱن مヱا ヱنهیچیر... 

 ヱ داد... غیج

 رヱ فゅلヱ کرده... ゅکヱیاヱمده د رانیدختره به اسュ ج هیبヤند شد ヱ گヘت که  ییدا امرヱز

 *-عゅلمه مراد هست * کیمنュ  جیکنュ تヱ پ شیحゅل تヱنュیヱ نم رانهیداده همヱن ج ریگ نュیا

 ...ュیヱ غش کرد ュیدیبه خヱنه رس بゅاخره

 ...رヱنیب یرفتیم یشدیبدجヱر گرュ بヱد ヱ قشنگ آゆ م هヱا

 هュ گذشت... گهیمنヱال دヱ هヘته د نیهم به

 ...ュیبヱد دهیرس یزندگ ییآرヱممヱن هュ گذشت ヱ دヱبゅره به سربゅا یرヱزا



***** 

 )دヱ هヘته بバد(

ュاد درست م داشتゅیسュکه  کرد 

 در زده شد... زنگ

 زヱدتر رفت ヱ بゅزش کرد... ییدا

 اヱمده... ゅریسゅم دュیصداهゅشヱن فヰم از

 ...دیسرمヱ بヱس یمن لبخند زد ヱ رヱ دنیآشپزخヱنه شد ヱ بゅ د ヱارد

 بヰش زدヱ ュ مشغヱل ادامه کゅرュ شدュ... یلبخند

 گذاشت ヱ گヘت ゅریسゅم یرヱ جヱヤ یچヱ ゅانیل ییدا

 کヱ؟.. ゅکヱید-

 ヱ گヘت دیبه مヱهゅش کش یدست

 رفته تヰران...کゅر داشت...-

 تکヱن دادュ... یسر

 شュゅ کنゅرمヱن مヱند چヱن بچュ تنゅヰ بヱد ... ゅریسゅم

ヱتیفدات بشه ک نیسヱ *~* ュنゅج 

 ...ュیراحت بゅش ゅریاتベゅ تゅ من ヱ سゅم یگヘت ヱ رفت تヱ ریشゆ بخ ییاز شュゅ دا بバد

ヱر شد یانقدر دارا یک تヱバش ヱ ュヰییدا یف... 

ヱبه س یر ヱسرم ヱ ュم نهیمبل نشستゅریسゅ ...ュندヱچسب 

ヱدستش ヱت یتヘگ ヱ کرد ヱفر ュゅهヱم 

 خゅنヱمュ چطヱره...-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

-.ゆヱヱヱخ.. 

 کرد که دلュ غش رفت... یجذاب ی خنده

ヱدستش ヱیر ヱکرد ر ュرヱمجب ヱ گذاشت ュヱزゅش بش یبゅیپュن... 

ゅب ュتヘخنده گ ヱ تヰب 

 ...ヱヱنهید هیکゅرا چ نیا-

ヱکرد... دستش ュخم ヱ انداخت ュر کمرヱد 

ュヱسطح ار ヱس یヱب ヱت دیلبمヘگ ヱ 

 ...یعشق بゅز گنیتヱ دهゅت مゅ م-

 ...دュیکه دヱبゅره بヱس دュیخند



 عقゆ... رفتیم ی...ヱلرفتュیادامه جヱヤ م یکه هر بゅر برا دュیبヱس عیبゅر سر چند

 مヱهゅش فرヱ کردヱ ュ نگヰش داشتュ... یشدヱ ュ دستゅمヱ تヱ یسر حرص آخر

 ...دیچیخヱنه پ یتヱ ییدا لیمヱبゅ یگذشت که صدا مヱنیعشق بゅز نیبه هم یسゅعت کی حدヱد

ュヱار ヱیاز ر ゅم یپゅریسゅ دادن دا ゆاヱمنتظر ج ヱ ュند شدヤییب ...ュشد 

 اヱمد ییدا یقط شد ヱ صدا زنگ

 الヱ؟...-

 ؟ییییییییییییییییییچ-

 ヱ برخヱردش به پゅرکت ヱ بバد از اヱنュ گرヱپ کردن پゅ... یزیچ هیヱل شدن  یصدا

 سمت اتベゅ... دュیدヱ عیسر

ゅس م ییدا دنید بゅشیکه داشت لبヱدیپ ...ュخشک شد 

 شده بヱد... یچ

 گヘتュ عیسر

 بヱد؟... یشد؟..ک ی...چゅنゅ؟یدا-

 گヘت کردیم هیکه به شدت گر نطヱریهم

-ヱヱヱنیسヱنی...س ヱس...ュنمممヱجゅرفتتت... نیآق 

ヱاریبه د دستمヱ ...ュگرفت 

 دヱستش داشت... یヤی...خییدا یمゅدر پدربزرگ

ュد... دهنヱخشک شده ب 

ュヱآر ュتヘگ ヱ ュتر کرد ヱمゅلب 

 .اان...بمヱن فردا برヱ.. یریک..کجゅ م-

ゅت بヘداد گ 

 ...خヱاااااااュیاان م نیمن آقゅ جヱنمヱ هم-

 ...مヱنヱیخヱش یکردیدヱ مゅه ار اヱن رヱز بگذره بバد خراゆ م یزاشتیحداقل م ゅی...خدادュیکش ュیشヱنیبه پ یدست

 رفتヱ ュ دستゅشヱ گرفتュ...آرュヱ گヘتュ سمتش

 ...بزار ヱیکن یخヱدت رانندگ یتヱنیجゅن...اان که نم ゅنゅیدا-

 صبح برヱ... فردا

 داد زد دヱبゅره

 ...رمュیمیم یヰヘمممی...منییییسヱ رュیمیتゅ فردا م-

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 اتヱبヱس برゅ ...ヱی یخゆ...پس بزار بゅ سヱار ヤهیخ-



 داده بヱد گヘنュ هیکنゅر اتベゅ تک ヱاریکه به د ゅریヱ به سゅم رヱنیرفتュ ب عیسر

 بده... یヤیبره تヰران؟؟...حゅلش خ یجヱر کن نیمゅش هی یتヱنیم-

ヱپ سرش ヱ ن دادヱنیتکヱیشヱس مヱت دیبヘگ ヱ 

 ...مشی..امゅده شヱ ببرکنュیجヱر م-

ヱسر سرم ヱ ュن دادヱش هی عیتکヱپ ヱنتゅیمュد ヱر ヱلمゅش ヱی ...ュانداخت ュسر 

 ...نییپュ ゅیبヱد کردヱ ュ بゅ هュ رفت حゅلیکه ب ییدا کمک

 پشت نشヱندمش ヱ سゅکشヱ کنゅرش گذاشتュ... یصندل

 گゅزشヱ گرفت... عیسر ゅریشدヱ ュ سゅم سヱار

 نگゅه کردュ... ییبه دا نهیآ یتヱ از

 ...کردیداده بヱد به پنجره ヱ آرュヱ هق هق م هیتک

 دستمヱ گرفت... ゅریسゅم

ュبرگشت ュتヘگ ヱ سمتش 

 ...؟ュیریکجゅ م-

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین

ヱ  خヱاستنیم نヱیکه بچه هゅ مゅش یی...مヱقع هゅییببرتمヱن جゅ تヱنهیم ュیهست...راننده اس...هرمヱقع بخヱا ییآقゅ هی-
 ...ヘرستュیرヱ بゅهゅش م ゅنゅیدا نیهم ی...امنه...براگشتュیمجبヱر بヱدュ برگردュ بゅ اヱن برم

ヱسمヘنیب نヱشکر.. رヱخدار...ュداد 

 نگゅه کردュ... ییبه دا دヱبゅره

ゅم یصدا بゅریسゅ ュبه سمتش برگشت 

 هست... یمشکヤ هیخゆ  یヱل-

ゅب ュهش کردゅترس نگ 

 ...؟یچ-

ヱدستم ゅتفشヘگ ヱ ر داد 

 ...ゅنゅیدنبゅل دا ゅدیب یکی ュیبگ دی...بゅبرهینم شヱیبق گهی...دゅرهیم یآزاد دヱنیاヱن تゅ دュ م-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 دنبゅلش... ゅنی...فک نکنュ بتヱنن بستین یخヱب تیخゅنヱادشヱنュ اان ヱضバ یتヰران...تヱ رسهیفردا صبح م-

 کردュ... سکヱت

 نヘر بتヱنه... هی دیخゆ شゅ یヱل

 ヱ گヘتゅ ュریبرگشتュ سمت سゅم عیسر

 ...زنュیزنگ م ゅکヱی...به دゅکヱید-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 



 خヱبه...-

ヱヤا هی یجヱ چهヱدیکゅبه کس س ヱزنگ زد... ی 

ュヱدهیپ آرゅ در سمت دا ヱ ュییشد ...ュز کردゅب ヱر 

 بشه... ゅدهیکردュ پ کمکش

ュرゅا کنヱدیゅس ゅچشم ゅب ヱکرد... ی ュهゅقرمز نگ 

ヱتヱیسرش ュتヘگ ヱ ュش گرفتヱآغ 

-ヤیم تیتسュگ... 

 کردن... هیخヱرد ヱ شرヱع کرد گر یزیهゅش تکヱن ر شヱنه

ヱدستم ヱیکمرش کش یرュد ...ュمش کنヱآر ゅت 

 اヱمد... نشیاヱن آقゅ بゅ مゅش بゅاخره

ュیکرد ساュ دا ヱیゅنゅ ヱت ヱش یرゅنیم ...ュندヱنش 

 کردヱ ュ گヘتュ نگゅهش

 دنبゅلت... ゅدیم ゅکヱیتヰران...د یدیجゅن...رس ゅنゅیدا-

ュهゅت نگヘگ ヱ کرد 

 ...نیچرا به اヱن گヘت-

 ...یمゅمゅنت رヱ آرュヱ کن دی...بゅゅرینゅراحت نکن ヱ به خヱدت فشゅر ن ゅدیاس...خヱدتヱ هュ ز نهیگز نیفバا اヱن بヰتر-

ヱسرش ...ュبست ヱدر ヱ ن دادヱتک 

ゅنヱش اゅار مヱدن سゅیشد نیکه راه افتュ نه حرکت کردヱبه سمت خ ヱیュ... 

ヱشه پنجر دستمヱبه بگ ヱ ュدヱنیه گذاشته بヱه م رゅینگュکرد... 

 پュゅ بヱد داパ شد... یدستュ که رヱ یکی اヱن

 برگشتゅ ...ュریسمت سゅم به

 زد ヱ گヘت یلبخند

 تヱ نゅراحت نشヱ... کنュیخヱاهش م-

ヱسرم ュتヘگ ュヱآر...ュهش کردゅنگ ヱ ュکج کرد 

دتر از ب دی...بゅگュیم یچ یدヱنیبده...م یヤیکه داره خ یآرامش نیا کنュیاحسゅس م دヱنュیآقゅجヱنشヱ دヱست داشت...نم یヤیخ-
 شヱکه... یهنヱز تヱ کنュی...احسゅس مدادیヱاکنش نشヱن م نゅیا

ヱسشヘنیب نヱت رヘگ ヱ داد 

 تヰران... ュیریفردا صبح بゅ بچه هゅ م-

 زدュ... یزیخسته ヱ تشکر آم لبخند

 داشت... ゅزیبه مゅهゅ ن ゅنゅیدا اان

 کنه... هینداشت که بヰش تک یヱ برادر خヱاهر



 کنه... یاز اヱن نگヰدار دیヱ پدرش بゅ ستیاصا خゆヱ ن ゅدیمゅمゅنشュ به احتمゅل ز حゅل

ュزゅیدا بゅنゅ م ゅヰنهیتنヱم... 

 هست...خヱشحゅلゅ ...ュکヱید

 ...ゅکヱヱヱید ی..ヱااااゅکヱヱید

 رヱ گرفتゅ ...ュکヱیدر اヱردヱ ュ شمゅره د مヱیگヱش عیسر

 به سرعت من نگゅه کرد ヱ گヘت ゅریسゅم

 ن؟یشده سヱ یچ-

ゅبヱلیم ヱر ヱیر ュتヘگ ヱ ュگذاشت ュشヱگ 

 زنگ بزنゅ ...ュکヱیرفت به د ゅدュی-

 شゆ بヱد... 00خヱاゆ آلヱد..به سゅعت نگゅه کردュ... یرヱ برداشت...بゅ صدا یگヱش

 گヘتュ عیسر

 ..ゅکヱ؟ید-

 شد... ゅریهヱش صداش

-ヱس ュنゅنیج ヱب؟ییتヱق ی..چ؟ی...خゅヘده.. یشده..؟...اتゅافت 

 گヘتュ عیسر

 ن...ک ゅدداشتیرヱ  گュیکه بヰت م یشمゅره ا-

 ..؟یچ یبرا-

 تヰران... ゅدیاان راه افتゅد ب نیزنگ زدن ヱ گヘتن پدربزرگش فヱت کرده...هم ゅنゅیخゆ راستش امشゆ به دا-

 دیشن ゅرュیسゅم یدادش رヱ حت یصدا

 ؟ییییییتنゅヰاااا-

 گヘت ゅریسゅم

 بگヱ بゅ آقゅمحسن اヱمده...-

 گヘتュ عیسر

 نヰヰヰه...بゅ آقゅ محسن اヱمده...-

ヱسشヘنیب نヱداد ر 

 خヤ ...ゆهیخ هヱヱヱف-

 !یبکن یکゅر هی دی...بゅゅکヱید گュیم-

 ..کゅر؟یچ-

شヱکه  تヱ کنュی...احسゅس مستی...حゅلش اصا خゆヱ نゅنゅی...برヱ دنبゅل دارسنیم یک نیآقゅ محسن همゅهنگ کن...بب نیبゅ ا-
 هنヱز...

 گヘت عیسر



 ..نیبرヱ...مراقゆ خヱدتヱن بゅش گهی...تヱ دزنュیخゆ...اان بゅهゅش حرف م ヤهیخ-

 طヱر خدافظ... نیشمゅهュ همبゅشه -

 تمュヱ بشه... بتゅیمص نیکردヱ ュ دعゅ کردュ زヱدتر ا قطع

**** 

 (ゅکヱی)د

 ...نیاز تمュヱ شدن صحبتュ بゅ سヱ بバد

 سرعت شمゅره آقゅ محسن رヱ گرفتュ... به

 ...رسنیم گهیاز صحبت کردن بゅهゅش بュヰ گヘت که تゅ چゅヰر پنج سゅعت د بバد

 ...دュیتヱ مヱهュゅ کش یکردヱ ュ کافه دست قطع

 بヱدゅ ...ュنゅیدا نگران

 ...ヱمدیخヱابュ نم گهید

 جュゅ بヤند شدヱ ュ لبゅسゅمヱ عヱض کردュ... از

ュヱب آر ュقゅنیاز در اتヱن ا رゅمゅم ゅت ュمدヱیاゅنشن... داریب ن 

 ...ゅبヱنیشدヱ ュ رفتュ تヱ خ نュیسヱار مゅش عیسر

ゅمطمئن バقヱم ゅن م یتヱه جヘیکه برسه نصュش... 

 رفتュ.... یآزاد دヱنیبه سمت م گشتヱ ュ بバدゅ ュبヱنیسゅعت ااف تヱ خ سه

 اヱنجゅ بヱدュ که تヘヤنュ زنگ خヱرد... یسゅعت کی

 برش داشتュ... عیشمゅره آقゅ محسن سر دنیرفتュ رヱش ヱ بゅ د رجهیش

 الヱ؟-

 ...؟ی...شمゅ کヱشュیدیساュ آقゅ...مゅ رس-

 شدヱ ュ گヘتゅ ...ュدهیپ نیاز مゅش عیسر

 ...سゅدュیヱا ゅدهی...پینیبیبزن...منヱ م دヱنیدヱر م-

 بゅشه بゅشه...-

ゅش بゅر مヱد نشین ヱدهیعامت داد که من... 

ヱیدュش دゅنشیسمت م... 

 کرد... پゅرک

ュل ساヱدا یه パسرا ヱ ュش کردヰیبゅنゅ ...ュرفت 

ゅب ゅیسرخ داشت ب یچشمヱنヱه م رゅا کردینگヱ د کهヱجه نبヱمت ヱدنیゅس... 

 داده.. ゅریتشکر کردュ از آقゅ محسن ヱ تゅ خヱاستュ پヱلشヱ بدュ گヘت که سゅم عیسر

 رヱ از کنゅرش که برداشتュ متヱجュヰ شد... ゅنゅیدا سゅک



ュهゅصدا نگ ゅب ヱ زده ا یکرد ュت یغヘگ 

 ...ゅکヱ؟ید-

ゅیبدبخت ب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ 

 ...ュیبر نییپゅ ゅی...بゅکヱیجゅن د-

ヱشゅچش ヱدستش به سمت در رفت... یر ヱ ر دادゅفش ュه 

 سمتヱ بستヱ ュ به طرفش رفتュ... نیدر ا عیسر

ヱتک دستش ュدヱبه خ ヱ ュهیگرفت ...ュاش داد 

ュヱار ヱاخره تゅب ヱ ش یحرکت کردゅنشست... نیم 

 زدヱ ュ حرکت کردュ... یآقゅ محسن بヱق یبرا

 ...کردュیヱ نگゅهش م ゅنゅیسمت دا گشتュیبرم هیچند ثゅن هر

ュزゅش بゅم ヱبه پنجره تک نیمثل ت ヱب هیسرش ヱ دヱنیداده بヱه م رゅنگ ヱکردیر... 

 سکヱتشヱ نداشتュ... تحمل

ュヱار ...ュصداش کرد 

 ...ゅنゅ؟یدا-

 برنگشت... یکرد ヱل یهヱم

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 کجゅ برュ اان؟..خヱنتヱن؟...-

 سرجゅش نشست ヱ گヘت خیس

 بヱسュ کنヰヰه...اヱن گヘت دی...بゅییجュゅ ゅینم نمشی...تゅ نبنュیبب دی...اヱل آقゅجヱنヱ بゅزارممュینヰヰヰヰه...من پゅمヱ تヱ خヱنه نم-
 ...ゅررررهیم یشتریب یヱاسュ شکاتゅ یدفバه بバد

 جゅ خヱردュ... شیلحن عصب نیا از

 ヱاقゅバ تヱ شヱک بヱد... نکهیا مثل

 ヱ نگゅهش کردュ... سゅدュیヱا ゅبヱنیخ گヱشه

 رفته... ゅدュی دヱنستュینم قیدق ی...ヱلنゅسیا نیخヱنه سヱ کینزد دヱنستュیخヱنشヱن رヱ بヤد نبヱدュ...م ادرس

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュر دادゅفش 

 آقゅ جヱنت کجゅس... دヱنュیمن که نم-

 نگゅهュ کرد ヱ گバت نیخشمگ

 ...ن؟ییییگیبュヰ درパヱ م رسهیبヰتヱن م ی...ارررره؟...چششیپ یمنヱ ببر یخヱای...نمیدヱنننی...خヱبュ میدヱنننیم-

 ...ヘشیسゅکت شد ヱ دستشヱ کرد تヱ ک ヱヰی

ゅبヱشیمヤ ヱヤج ヱ ردヱدر ا ヱمن گرفت... یر 

 خندヱن... رمردیپ هیبヱد ゅ  ヱنゅیدا نشیزم عکس



ゅت بヘداد گ 

 ..ششی...حゅا منヱ ببر پشیشنゅسیآقゅجヱنمヰヰヰه...م نیا-

 ببرمش... تヱنستュیکنュ...خヱنه خヱدمヱنュ نم کゅریچ دヱنستュیشده بヱدュ...نم کافه

ゅヰم هی تن ュبه ذهن ゅل رسهیجヱ...دمهヱنه خヱخ ュنヱم یا ゆیخュیدا ترسゅنゅ ...شهゅست نداشته بヱد 

 بد... یخヱبه چ یکه بヰヘمه چ ستین یتیاان تヱ ヱضバکردュ...نچ...اصا  شیعصب ゅفهیبه ق ینگゅه ュین

ヱزشゅگ ...ュحرکت کرد ュنヱبه سمت خ ヱ ュگرفت 

**** 

ヱرک یتゅبه سمت دا نگیپ ヱ ュرک کردゅیپゅنゅ ...ュد برگشتヱب ゆاヱکه خ 

 کنュ... دارشیب خヱاستュینم

 شدヱ ュ سゅکش رヱ برداشتゅ ...ュدهیپ

ュヱار ヱیت ...ュر حرکت کردヱنسゅبه سمت آس ヱ گرفتمش ュヤبغ 

ヱیت ヱヤج ヱ دヱکرده ب ュاخ ゆاヱیت یخュد... شرتヱگرفته ب ュمحک ヱر 

 شدゅ ...ュدهیヱ بゅ تヱقف آسゅنسヱر پ دュیکش یپヱف

ゅریتاش بس بゅ ...ヱت ュبر ヱ ュز کنゅب ヱدر ر ュنستヱت 

 بヱد... کیتゅر خヱنه

ヤدیک ...ュدゅراه افت ベゅسمت ات ヱ ュزد ヱر 

ュاستヱخ ヱیر ヱヤنمش که جヱابヱیت یتخت بخヱل نکرد... شرتمヱ 

 بヱد.. داری...بدیヤرزیکردュ...پヤکゅش م نگゅهش

ュヱآر ュتヘگ 

 ...ゅنゅجゅن؟یدا-

ュヱم ارヱヤده مظゅバال ベヱلحن ف ゅب ヱ ز کردゅب ヱشゅت یچشمヘگ 

-...ヱخدا نرヱرヱت 

ヱسمヘنیبه شکل آه ب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 رヱ بزارヱ ュ چراغヱ خゅمヱش کنュ... نゅیبخヱاゆ...بزار ا رュینم-

ヱز کرد... سرشゅب ヱمشتش ュヱآر ヱ ن دادヱتک 

 سゅکヱ ヱل کردヱ ュ چراغヱ خゅمヱش کردュ... عیسر

 دستشヱ گرفتュ... دیتخت نشستヱ ュ بゅ ترد نییپゅ کنゅرش

 اヱن محکュ دستمヱ گرفت ヱ فشゅرش داد... یヱل

 ヱ گヘتュ دュیزده بヱد کش رヱنیمヱهゅش که از شゅل ب یدستمヱ رヱ یکیاヱن

 ...یلبゅسゅتヱ عヱض کن یخヱاینم-



ヱر یتゅیکیت ゅم یچشم ベبست...زدیسرخش بر ヱشゅره چشمゅبヱد ヱ ن دادヱتک ヱسرش... 

 تخت گذاشتュ... یヱ منュ سرمヱ رヱ دュیکش یا گهید نヘس

 گرفته اش بヤند شد... یگذشت که صدا یا قهیدق چند

 ...ゅکヱ؟ید-

ヱسرم ...ュند کردヤب 

 ...؟یخヱایم یزیجゅنュ چ-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...رهیگیبゅا بخヱاゆ کمرت درد م ゅیب-

-...ゆاヱبخ ヱبه...تヱنه خ 

 ...خヱابュیکنゅر م رュی...مゅی...ببرهیخヱابュ نم یدیخヱاب ینجヱریتヱ ا-

ュヱشه تخت رفت... ارヱگ ヱ ردヱت خヤغ 

 ...دュیتخت دراز کش نطرفیشدヱ ュ منュ ا بヤند

ヱت دستشヘگ ヱ دراز کرد 

 ...یریدヱبゅره دستمヱ بگ شهیم-

 دستشヱ محکュ گرفتヱ ュ بゅ شصت پヱست دستشヱ نヱازش کردュ... نبゅریا یحرف بدヱن

 بヱد... دهیآرュヱ شده بヱد...خヱاب نヘسゅش

ヱمゅچش バس ヱ ュیبست ...ュابヱبخ ヱ ュبه فردا فکر نکن ュکرد 

**** 

ュヱس آرヘیکش ینュد ...ュز کردゅب ヱمゅچش ヱ 

 چپュ خشک شده بヱد... دست

 کنュ... لیرヱ تحヤ عیکردヱ ュقゅ یکردヱ ュ سバ یاخم

ヱد سرم ゅب ヱ ュندヱیدا دنیبرگردゅنゅ یکه دقゅچسب هیمثه  ق ュヰاا بヱدهیک ...ュردヱخ ゅج 

 اヱمد... ゅدュی ヱاشی ヱاشی

 به من.. دهیچسب چرا

 کردュ... نگゅهش

 ...رفتیم نییبゅا ヱ پゅ نهیقヘسه س یآرュヱ رヱ دستش

ュلبخند ...ュهش کردゅنگ ヱ ュردヱخ 

 بヱد ヱ مヱهゅش بゅز شده بヱد... دهیچیدヱر گردنش پ شゅلش

 بゅزュヱ بヱد... یچپュ انداخته بヱد ヱ سرش رヱ یپゅ یپゅشヱ رヱ هی

 اュ بヱد... نهیس یچپشュ رヱ دست



ュヱیچرخ ارュد ...ュرش انداختヱد ヱدستم ヱ سمتش 

ヱدشヱس کش خヘن ヱ ر دادゅفش ュヰدیب... 

バب یس ュزا شتریکردヱر ゅن مطمئنヱچ...ュابヱا شیپ یسخت یبخ ゅد...بヱب ヱنیر バضヱیدا تیゅنゅ یخヤز  یヱاضحه که هنヱ
 درک نکرده...

 شد ヱ دヱبゅره خヱابュ برد... نیچشمュゅ سنگ ヱاشی ヱاشی

 (ゅنゅی)دا

ヱرتمヱل صヱگヱن گゅمゅل یبه مゅیمュد  

ヱ س عمヘیکش قینュد 

 (匣)همヱن خرسش
 匣زبر شده یچرا مゅمゅن گヱگヱل یヱل

ヱمゅد چش ゅب ヱ ュز کردゅشیته ر دنیب ヱヤیج  ュرتヱص 

 کردュ... کپ

 ...گهیبヱد د یک نیا

 جュゅ نشستュ... یسرعت تヱ به

 بヱد... ゅکヱیکه د نیبر سرュ ا خゅک

ヱلبم ュز گرفتゅگ 

ヱ  به ゅدیبゅ ردن جرヱتیاゅنゅ یدゆنیغمگ ش ...ュشد 

ュヱآر ュند شدヤب ュゅاز سر ج 

ヱ ゅنه هヱش ゅیب ヱده به سمت دستشゅییافت ...ュرفت 

 آقゅجヱنュ زنده اس... دヱنュیم

 بکشヱنن تヰران... یمنヱ الک خヱاستنیم نゅیا

 صヱرتمヱ شستヱ ュ مヱهゅمヱ بستュ.. عیسر

 رヱبرヱ شدゅ ...ュکヱیکه اヱمدュ بゅ د رヱنیب

 گヘتュ عیسر

 یمن رヱ یدヱنیمنヱ بکشヱنن تヰران..اخه م خヱاستنیم نゅیآقゅجヱنュ...ا شیپ رュی...من دارュ میکه کمکュ کرد یمرس-
 حسゅسュ... یヤیآقゅجヱنュ خ

 زدュ... رヱنیب عیکردヱ ュ سر یمسخره ا خنده

 ...دュیقدمゅشヱ شن یصدا

ゅز شد تゅب ヱ ردヱبه در خ ュدست 

 ヱ جヱヤمヱ گرفت... دشیمحکュ کヱب یدست

ゅید دنید بヱکゅ ュا انداختゅب ヱمゅهヱابر 



ارهヰه؟...تヱلدمه  گهیمヰره د 0۱...امرヱز ゅکヱヱید گュی...برヱ کنゅر آقゅجヱنュ منتظرمه...م؟یکنیم ینطヱریچرا ا-
 کنن... زュیسヱپرا ینطヱریا خヱاستنیپس م یپس...ヱااا

 (زنهی:/ داره تヱهュ م)ヱسط تゅبستヱنه 

 نگゅهュ کرد... نیبدヱن حرف ヱ بゅ چヰره غمگ ゅکヱیدا

 کردュ  یاخم

ヱ ヱヤگ ゅیکه نم ییبュنヱر  دゅش گ یزیچ هیچرا انگヱریت ...ュد حرف زدヱکرده ب 

 خヱادیکنゅر بزار برممュ...احتمゅا آقゅجヱن م ؟برヱینگヘت کی...اصن تヱ چرا تヱلدمヱ تبریکنینگゅه م ینطヱریچته چرا ا-
 شکاتمヱ اان بد...

ゅیصدا ب ュه شدヘدادش خ 

 ...ュیلبゅسمヱ بپヱشュ بゅ هュ بر سゅی...ヱایکنیم هیکゅرا چ نی...اゅااایبه خヱدت ب ゅنゅیدا-

ゆیبرچ لュد ュنヘگ ヱ 

 !!...یزنیخゆ بゅبゅ چرا داد م ヤهیخ-

ゅب ゅکه ا دی)بچه ه ュرا نیبگゅیدا یرفتゅنゅ زゅستین یمسخره ب... 

ヱک رفته... یتヱش 

 ...کننیم زشیتヱلدشه ヱ دارن سヱپرا کنهیم فکر

 شده( یچ نیヰヘمیم ヱاشی ヱاشی حゅا

**** 

 (ゅکヱی)د

 ...رヱنیヱ رفتュ ب دュیلبゅسمヱ پヱش عیسر

ュاسヱک دا حゅیاصا به سゅنゅ  دヱنب 

ヱ ش گذاشتゅج ゅن جヱیهمュ.. 

 ...ュیشد نیヱ سヱار مゅش ュیرفت رヱنیب عیسر

ゅش دنید بヱیگュ رهیکه داره زنگ مヱعیسر خ ュبرش داشت 

-ヱس ヱنیال... 

 که؟..کجゅس؟... ヱمدهیخヱنه ن شゆیگヘت د ゅنゅیتヰران...مゅمゅن دا ュیゅیم ュی..مゅ دار؟ی...خヱبゅااکヱ؟ید-

 انداختヱ ュ آرュヱ گヘتュ کردیم یبゅز شیکه داشت بゅ گヱش ゅنゅیبه دا ینگゅه

 ..خヱنشヱن. ュیریم ュی...اانュ دارکننیم زشیتヱلدشه دارن سヱپرا کنهی...فکر منیخرابه سヱ یヤیمنه...حゅلش خ شیپ-

 ...برヱ بヰشت زهرا...کننی...دارن خゅکش منینه نه...خヱنشヱن نر-

ゅب ュتヘک گヱش 

-ヱر نیسヱیدا یمن چطゅنゅ ...سطヱ نヱا ュببر ヱر 

ゅت یکافگ بヘگ 



 کیتヱ اان از همه بヰش نزد ゅکヱیرヱبرヱ بشه...د تیبヱ ゅاقバ دیبゅ یبده...ヱل یヤیحゅلش خ دヱنュی...مدヱنュیبه خدا نم-
 بکن تヱرヱخدا... شیکゅر هی...یتر

ュاستヱکه دا خ ュبد ヱابشヱیجゅنゅ تヘگ ュاخ ゅب 

-ヱヱヱヱفتی...راه بگهی...بسه دیهヱ ...ュبرس ュلدヱبه ت ュبر 

ヱشن نیس ヱبدبخت دیصداش ゅب ヱت یヘگ 

 ....مممممュیخدا چه کن-

 اヱمد... کردیکه داشت از اヱنطرف آرヱمش م ゅریسゅم یصدا

 گرفتヱ ュ گヘتュ ینヘس

 ...خدافظنیゅیب ゅطیحتخヱدュ مراقبشュ...شمゅ هュ بゅ ا-

 حرکت کردュ به سمت بヰشت زهرا... قیکردヱ ュ بバد از چند تゅ نヘس عم قطع

 سゅعت نگゅه کردュ... به

 ...ندشیبتヱنه بب ゅنゅیヱ قبل از خゅک کردنش دا ュیبرس دヱارュیصبح بヱد...ام ∬

^^^^^^ 

 سرشヱ بゅا اヱرد... نیمゅش سゅدنیبヱد بヱ ゅا ヤشیمヱبゅ یکه کل راه سرش تゅ ヱنゅیدا

 به دヱر ヱ بر انداخت ヱ گヘت یگنگ نگゅه

 ...ュ؟یینجゅیچرا ا-

ュヱآر ュتヘگ 

 شゅ ...ヱدهیپ-

 شد ヱ دنبゅلュ راه افتゅد... ゅدهیپ عیمط

 ...ュیشد کیヱاسュ فرستゅده بヱد نزد نیکه سヱ یقطバه ا به

 ..ヱمدیقرآن خヱندن م یヱ داد زن هヱ ゅ صدا غیج یصدا

ゅهゅیدا یپゅنゅ حرکت م ュヱآر ヱ دヱکردیسست شده ب... 

 گヘت غیヱ ج هیشد ヱ بゅ گر ゅنゅیاز زن هゅ متヱجه دا یکی ュیدیکه رس کشヱنینزد به

 پدر شششششدممممュ...آقゅجヱنュ رفتتتتتتتت.... یکه ب ییییکجゅااا ゅنゅیدا-

ゅدا ب ュدゅیافتゅنゅ عیسر ...ュسمتش رفت 

 ...کردیجヱヤشヱ نگゅه م مゅت

 دادヱ ュ صداش کردュ... تکヱنش

 بゅ خنده برگشت سمتヱ ュ گヘت ヱヰی

 ...نیکゅرا رヱ بکن نیヱاسュ ا ستュیاヱنقدر مュヰ ن گهیگرفتنゅاا...بゅبゅ د یتヱلدمヱ جد یヤیخ نゅیا ゅヱکید-

ゅم یصدا بヱن طرف کردیکه فکر م یآرヱیاゅ نیمヱت شنヘگ 

 ..؟ی...انقدر منヱ دヱست دارゅااایهست یگری...عجゆ بゅزیکنیم هیخゅله چرا گر-



 بゅزヱشヱ گرفتヱ ュ بヤندش کردュ... یعصب

 من نشده بヱد... یبگیمتヱجه غر یاヱنجゅ شパヱヤ بヱد کس انقدر

ュヱヤا جヱندمشیヱゅس ュتバگ ヱ 

 کن... یفرصتته...برヱ بゅهゅش خدافظ نیبس کن...آخر ゅنゅیدا-

 بヤند نبヱد گヘتゅ ュدュیکه ز یدヱبゅره بخنده که بゅ داد خヱاست

 رفتتته... یヰヘمی...آقゅجヱنت رفتتتتته....منヱヱヱヱیکنュ...بュヰヘ ا تیبخند تゅ حゅل گهیبゅر د هیفقط -

 طヱر مゅت نگゅهュ کرد... نیهم

 گヘت ヱヰی

 ...گردهی...اره بゅبゅ برمگردددهیخゆ...خゆ برم-

ヱیکش دستشュاز ب د ヱر قبر رس نیゅبه کن ヱ ュر رد شدヘیچند نュد... 

ゅزه  دنید بゅیجن ヱک م یتゅش خヱل ختنیریقبر که داشتن رヱ...ュراحت شدゅدا ین ュدヱر بヱیمجبゅنゅ ヱاز ت ヱک در  یرヱش
 ...ゅرュیب

 گヘنュ بヤند

 ...سسسستین گهی...دゅنゅینگゅهش کننن...پدربزرگته...فヱت کرده...بュヰヘ دا-

 ثゅبت شد... ヱヰی گشتیر حゅل حرکت م لیجنゅزه ヱ ب یکه تمュゅ مدت نگゅهش رゅ ヱنゅیدا

 سمتヱ ュ گヘت برگشت

 رفت؟..چرا رفت؟...هنヱز شکاتمヱ نداده بヱد...بヰش بگヱ برگرده تヱرヱخدااااا...-

 شد... زヱنیاュ ヱرهنیاز پ ヱヰی

 بヱد... سゅدهیکه کنゅرヱ ュا دュیپدرشヱ شن یصدا

 ...کردیهمچنゅن التمゅس م ゅنゅیدا

ュヱآر ュتバبه پدرش گ ヱر 

-ヤیم تیتسュگヱک رفته...بزار ی...تヱدرستش م نیش ュدヱیخュن برسکنヱبه همسرت ゅنی...شم... 

ゅب ゅکم یچشم ヱ تشکر کرد ュا یسرخ ازヱ رترヱدیدゅس... 

 ...دادیمشتش فشゅر م یتヱ رهنمヱیهمچゅن پ ゅنゅیدا

 خヱاستュ دヱر بشュ که نگュヰ داشت ヱ گヘت تیجمバ از

..چرا .ن؟یپヱشش کرد دیرヱ دヱست نداشت...چرا سヘ یی...آقゅجヱنュ تنゅゅヰرنیاヱنجゅ درش ب ی...تヱرヱخدا بگヱ از تゅヱکヱید-
 رヱヱヱヱش... زهیریخゅااک داره م

ゅش دار غیج بヰنگ ュر شدヱمجب ヱ ュقه کردヤر کمرش حヱد ヱآخرش دستم...ュ 

ゅت ه ینگران بゅکشیریستیبه حرک ...ュه کردゅنگ 

 ...زدیم غیج داشت

 شد... ヱヰشیبغュヤ ب یヱ تヱ دیدفバه چشゅش چرخ کی



 رヱ بغل زدヱ ュ بゅ گヘتن ゅنゅیدا عیکه سر دنینヘر به سمتمヱن دヱ چند

 ...مゅرستゅنیب برمشیخヱدュ م-

 حرکت کردュ... نیطرف مゅش به

 ...دュیدرمゅنگゅه رس نیتر کیرヱشن کردヱ ュ به نزد نヱیمゅش عیسر

ュش زدن... یقند سرヰب 

 نکرده بヱد... هینگゅهش کردュ...چرا گر نگران

ュمد... کヱش اヱبه ه ュک 

 که شヱنشヱ گرفتヱ ュ دヱبゅره خヱابヱندمش... نهیبش خヱاست

ゅت یصدا بヘگرفته گ 

 آقゅجヱن...-

ヱسرم ゅنییپ ュتヘگ ヱ ュانداخت 

 خゅکش کردن...-

 ヱ سرشヱ به سمت پنجره چرخヱند... دیکش نヘس

 دستュ گرفتヱ ュ گヘتュ یکه آزاد بヱد رヱ تヱ یدست

 ...منヱ نگゅه کن!ゅنゅ؟یدا-

ュヱار ...ュبرگشت سمت 

 بヰش زدヱ ュ گヘتュ یخسته ا لبخند

ヱدتヱ خ ینجヱریا دهیتヱ هュ که به اخر نرس یهنヱز اخرش نشده؟...زندگ یバنی...ستیخゆヱ ن تیاگه زندگ گنیم یدیشن-
 ...رュیمیم یرヱز هی...منュ رنیمیم یرヱز هی...همه یکنینゅراحت م

 کرد ヱ گヘت یاخم

-ゅیریبم دینبゅبر دی...نب ュه ヱمیت ュه ヱای...تヱیبر یخ ゅヰن تنヱجゅست نداشت...م ییاره؟..آقヱایدヱت ششیپ یبر یخ ゅヰن
 یداراز آقゅجヱن دヱست  شتری...منヱ بゅکヱیدヱست ندارュ...تヱرヱخدا نرヱ د یی... منュ تنゅヰ؟ینبゅشه؟..پس من چ

 بمヱن...تヱرヱخداااااا... شュیاره؟...آره؟....پس پ

ヱهی ت ...ュش کردヤبغ ヱ ュند کردヤب ヱنه شヱحرکت ش 

ヱکینزد سرم ュتヘگ ヱ ュشش بردヱگ 

 ....زュیعز شتیپ مヱنュیدヱست دارュ...کجゅ برュ؟...م شتریمヱヤバمه که تヱرヱ ب-

 ...دیدفバه عقゆ کش هی

 کردュ... نگゅهش

ヱل یتヱ دヱش اشک جمع شده بゅنیب یچشمヱختیرینم ر... 

 تند شرヱع کرد حرف زدن تند

...من فقط دヱستゅمヱ داشتュ...اヱنゅ هゅ ュکヱیتنュゅヰ د یヤی...اヱن...اヱنヱ هュ از من کمتر دヱست داشته بゅش...من خ؟یچ رانیج-
 ...ゅکヱ؟ید یری...م؟یریم رانیرفتن...اقゅجヱنمュ رفت...تヱ هュ بゅ ج



 بغヤش کردヱ ュ گヘتュ دヱبゅره

 ...شتیپ مヱنュی...مゅنュゅیهュ دا یرانمی...کجゅ بزارمت برュ...تヱ هュ جرュی..نمゅنュیدا رュینم-

 صヱرتمヱ قゆゅ گرفت...سرشヱ کج کرد ヱ گヘت دستゅش

 ..؟یدヱست دار رانیمنヱ اندازه ج یバنی-

ュヱنیپ آرヱیشヱس شヱیبュد ...ュزمزمه کرد ヱ 

 ...یاز اヱن براュ مヰم شتریب-

 زد ヱ گヘت یبچگヱنه ا لبخند

 ...ゅااایتنュゅヰ نزار یخببببゆ...پس قヱل داد-

ュاستヱخ ヱکه سرش ر ュبد ヱابشヱره ب یجゅبヱد ヱ دゅافت ュنヱشیشヱヰ ...شد 

ゅب ...ュهش کردゅترس نگ 

ュヱسر آر ヱ ュعیدرازش کرد ..ュر حرکت کردゅبه سمت پرست 

 گヘتュ ی...بゅ نگرانュیاتベゅ شد ヱارد

 شد.. ヱヰشیدヱبゅره ب ヱヰی دヱنュینم-

 به سرمش انداخت ヱ گヘت ینگゅه

-ヱلشیسرمش ب یآرامبخش تゅده...ن حヱیکرده بュ عت دゅش م گهیسヱヰدیبゅ... 

ヱسرم ...ュتشکر کرد ヱ ュن دادヱتک 

ゅبヱیمュヤ ...ردヱزنگ خ 

 الヱ؟-

 داداش؟... ゅکヱید-

 ؟ی...خヱبゅریسゅم-

 خヱبه؟ ゅنゅی...داュیゅیم ュی..دارュی...مゅهゅ اصゅヰヘنیمرس-

 بヰش انداختヱ ュ گヘتュ ینگゅه ュین

 ...کنهینم هی...گرヱヰشهی...بュیمゅرستゅنیغش کرد...اانュ ب یاヱمده...بردمش سر قبر ヱل...از شヱک در دヱنュینم یバنیاره...-

 خヱنه خヱدشヱن؟.. شیبری...مュیرسیم گهیخゆ...مゅ تゅ سه سゅعت د-

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ببرمش خヱنشヱن.. دی...بゅدنشیخゅنヱادش د گهیخヱدュ نگヰش داشتュ...اان د شیپ شゆیکجゅ ببرمش...د-

 ...شゅایا ュیرسیداداش...برヱ مراقゆ خヱدش بゅش...مゅهュ مبゅشه -

 ...خدافظ...نیمراقゆ خヱدتヱن بゅش-

 نشستュ... یصندل یکردヱ ュ رヱ قطع

ヱهیتک دستم ...ュهش کردゅنگ ヱ ュکرد ュه سرゅگ 



 کرد ヱ پヤکゅش تکヱن خヱرد... یاخم

 نشستヱ ュ نگゅهش کردュ... خیس عیسر

 سمتュ برگشت ヱ گヘت به

 شد؟ یچ-

 کنه؟ی..سرت درد نم؟ی...خヱبیچیه-

 ...نهیبش خヱاست

ヱشヱزゅند بشه... بヤب ュکمکش کرد ヱ ュگرفت 

 ヱ نگゅهュ کرد... نشست

 ...شدیم یعゅد ゅفشیداشت ق نゅیا نیسゅ ヱنیاز جر بバد

 بدتر از اヱن مヱقع شده... یاان حت یヱل

ヱسمヘنیب نヱر ...ュهش کردゅنگ ヱ ュداد 

 به سرュ کرد ヱ گヘت ینگゅه

 خヱنه... ュیبر-

ヱسرم ...ュصدا کن ヱرゅپرست ゅت ュرفت ヱ ュن دادヱتک 

**** 

 (ゅنゅی)دا

ヱヤا یجヱ نهヱدیدر خゅس.. 

 بشュ که دستمヱ نگه داشت.. ゅدهیکردヱ ュ خヱاستュ پ تشکر

ュسمتش... برگشت 

ヱت سرشヘگ ヱ کج کرد 

 ...یکن هیگر ゅدیز خヱاュینゅراحت نشヱ...نم ゅدュیمراقゆ خヱدت بゅش...ز-

 بヰش زدヱ ュ سرمヱ تکヱن دادュ... یکج ヱ کヱله ا لبخند

 داد ادامه

 ...پس فردا هュ از صبح مخヤصتュ...شتیپ ュゅی...بゅ اヱنゅ مرسنیتゅ بバد از ظヰر بچه هゅ م-

ヱصدا سرم ゅب ヱ ュن دادヱیتک ュتヘگ ュگرفته ا 

 ...شهینم ュیزی...چیゅیب خヱادیبه خヱدت زحمت نده...نم-

 کرد ヱ گヘت یاخم

 ..خゅنヱادت نگرانتن......حゅا هュ برュゅ.ヱیدرصد فکر کن ن هی-

ュزゅب ب ュمدヱا ヱ ュن دادヱتک ヱنیسرمヱر... 

 خヱنه رヱ که بستュ بベヱ زد ヱ حرکت کرد... در



 ヱ به سمت خヱنه حرکت کردュ... دュیکش ینヘس

ヱدستم ヱیر ...ュزش کردゅب ヱ ュدر گذاشت 

ゅبゅپ ب ゅیمشک رهنیب ヱتک یر ヱسرش ヱ دヱد... هیمبل نشسته بヱداده ب 

 نبヱد... مゅمゅن

ヱヤج ...ュکرد ュسا ュヱآر ヱ ュرفت 

ヱد سرش ゅب ヱ ردヱا اゅیبュعیسر دن ヱد ュند شد...به سمتヤدیب ...ュندヱدش چسبヱبه خ ュمحک ヱ گرفت ヱمゅهヱزゅب ヱ 

ヱمゅدست ヱتک نهیس یر ュمحک ヱسرم ヱ ュش... هیاش گذاشتヰب ュداد 

ヱسرش ヱت یتヘگ ヱ ردヱا ュشヱگ 

 ...مردュیم یبردت...تゅ اان داشتュ از نگران یヱر...صبح اヱنطزュینصヘه عمر شدュ عز ییدختر بゅبゅ؟...کجゅ یخヱب-

-ゅبゅب ュبヱی...دییخヱکゅ ب ュنیبردゅرستゅم... 

 ازュ جدا شد ヱ دستمヱ بゅا اヱرد... عیسر

ゅس یجヱب ヱد رヱد شده بヱکه کب ュت دیسرمヘگ ヱ 

 کنترل کن... تヱیمراقゆ خヱدت بゅش بゅبゅ...نゅراحت-

ヱاشک جمع م یت ュゅنمشدیچش ゅی...امュنستヱهیگر ت ...ュکن 

 بヰش ヱ گヘتュ دュیچسب دヱبゅره

 ...ヱاقゅバ؟..ست؟یآقゅجヱن ن گهیبゅبヱ ゅاقゅバ د-

ヱس یرヱب ヱت دیسرمヘگ ヱ 

 آرامشش دعゅ کن... یبゅبゅ...فقط برا نجゅسیبヰتر از ا یヤیجゅش اان خ-

لヱس  ینヱه  گنیبュヰ نم لیفゅم یاان بچه هゅ گهیتنュゅヰ گذاشت؟...من که نヱه مヱرد عاقش بヱدュ...د یچطヱر-
 ...ستیآقゅجヱن ن هگیآقゅجヱن...د

ارュ کنترل بدنمュ ند نکهیشده بヱدュ...ا یعصب گهی...خヱدمュ دヱمدیاز چشمュ نم یاشک یبغل بゅبゅ هق زدヱ...ュل یا قهیدق چند
 کردیم ュیعصب

 ...مشیکه گヘت به زヱر آراュ بخش خヱابヱند دュیمゅمゅن پرس از

 اتゅقュ شدヱ ...ュارد

 جゅ گذاشتゅ ...ュکヱیخヱنه د یاヱمد سゅکمヱ تゅ ヱدュی تゅزه

 گرفتヱ ュ سراパ کمدュ رفتュ... ینヘس

 بヱد... نجゅیهュゅ ا یمیتゅ از لبゅس قد چند

 حمュゅ شدヱ ュ دヱش گرفتヱ ...ュارد

ュヱヤد... گヱپر از بغض ب 

 تヱان شکستنش رヱ نداشتュ... یヱل

ヱمゅسゅلب ヱر ヱدمヱخ ヱ ュض کردヱیع ...ュتخت انداخت 



ヱمゅچش バس ヱ ュکم یبست ュبرا یکرد ゅت ュابヱیبخ ...ュشゅن داشته بヱفردا ج 

*** 

ヱ(نی)س 

 ...سゅدュیدر اتゅقش ヱا یاز پヤه هゅ بゅا رفتヱ ュ جヱヤ عیسر

 پشت سرュ اヱمدن... نュیヱ مゅه نゅیدل

 ヱ درヱ بゅز کردュ... دュینشن یجヱاب

ヱد... یرヱب ゆاヱتخت خ 

 ...ュیبه سمتش رفت ヱاشی

ュヱاب ارヱد... دهیخヱب 

 ヱ گヘت دیمヱهゅش کش یرヱ یدست نゅیدل

 ه شده مثه اヱن مヱقع که به خゅطر تヱ نゅراحت بヱد...صヱرتش دヱبゅر-

 بゅ بغض گヘت نیمゅه

-ヰیبم یالュیبراش...خ رヤست داشت... یヱد ヱنشヱجゅآق 

ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 ...ششیپ ュیゅیبخヱابه...فردا دヱبゅره م نی...بزاررヱنیب ュیبر نیゅیب-

ヱنヱرفت سراش ュه ゅب ヱ ن دادنヱیتکュ ゅنییپ... 

 نگران نگゅهمヱن کرد... ゅکヱید

ヱسرم ュتヘند گヤب ヱ ュن دادヱتک 

 ...دهیخヱاب-

ゅبゅیدا یبゅنゅ ...کرد ュهゅنگ 

ヱت سرشヘگ ヱ ردヱا اゅب 

 ...نیاستراحت کن نی...شمゅهゅ هュ برنیبچه هゅ...خسته ا نیاヱمد نکهیاز ا یمرس-

 ...نیمゅش یگヘتن ヱ رفتن تヱ تیتسヤ نیヱ کゅم ゅریヱ سゅت ゅریسゅم

 بヰش انداختヱ ュ ارュヱ گヘتュ ینگゅه ュی...نسゅدیヱا ゅکヱید

 ...گهید نیبرヱ تヱ مゅش-

ュنヱت اヘگ ュヱار 

-..ュنگرانش 

 ...ュیبر ゅیخヱابه ب-

 ...ュیゅیکه پس فردا از صبح ヱاسه کمک م ュیヱ گヘت ュیکرد یخدافظ

 ...ュیヱ هر کدュヱ به سمت خヱنه هゅمヱن رفت ュیسゅختمヱن خゅرج شد از



 بغヤه خヱنشヱن گヱش نداد... نیدنبゅلヱ ュ هر چقدر گヘتュ هم ゅدیبه زヱر ازュ جدا شد ヱ اعاュ کرد پس فردا خヱدش م ゅریسゅم

* 

 (ゅکヱی)د

ヱمゅسゅش لبヱیپュدست د ヱکش ی ュゅهヱیبه مュد.. 

 شدュ... نیدستュ گرفتヱ ュ سヱار مゅش یرヱ تゅ ヱنゅیدا سゅک

 سمت خヱنشヱن حرکت کردュ... به

ヱد ند دヱز بヱنگرانش دهیر ヱ دمشヱب ...ュدヱب 

ヱヤیدر که رس یجュد د ゅدنیب ゅب یدسته ه ヱ ردیگلヱبヤ ゅیه ヤتیتس ...ュن دادヱسر تک 

 که گرفته بヱدュ رヱ برداشتヱ ュ به سمت خヱنه حرکت کردュ... یヤیگل گا دسته

 کرده بゅشه... هیهュ گر ゅنゅیヱ دعゅ کردュ دا ヱمدیم هیگر یخヱنه صدا یتヱ از

 در بヱدن ساュ کردヱ ヱ ュارد خヱنه شدュ... یکه جヱヤ ییکسゅ به

ゅه دنید بゅعیسر نیم ...ュبه سمتش رفت 

 گل رヱ ازュ گرفت... دسته

パیدا سراゅنゅ ヱکه راهر ュگرفت ヱن داد... ییرヱنش ヱر 

 نگゅهش کردュ که گヘت گنگ

 ...کنهینگゅه م ゅطヱیاヱنجゅ نشسته داره ح-

ュヱیپرس آرュد 

 کرده؟ هیگر-

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر

 قطره... هی یحت-

ヱسمヘنیب نヱر ...ュرفت ヱن راهرヱبه سمت ا ュヱآر ヱ ュداد 

 ...ゅطیپنجره هュ رヱ به ح هیدست مبヤمゅن سゅده اヱتجゅس.... هیسゅلنه که  هی یشدیراهرヱ که رد م از

ュヱکشینزد ار ...ュشد 

 ...یبヱد بゅ شヱヤار مشک دهیپヱش ریحر یمشک زیشヱم هی

ュヱآر ...ュزد ヱر زانゅکن 

ュヰجヱشد... مت 

 گرفت.. یاز صندل شヱیتک عیبرベ زد ヱ سر چشمゅش

ヱدستش ュتヘگ ヱ ュگرفت 

 ؟یخヱب-

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 



 نمشیبゅر بب نیخヱبュ...فقط دلヱ ュاسش تنگ شده...نتヱنستュ آخر-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...کننیم هیگر شنیکه دلتنگ م یی...کسゅ؟ینکرد هیپس چرا گر-

ゅت بヘبغض گ 

 ...ゅدیاشکュ نم یاز بغضヱ...ュل سヱزهی...گュヱヤ متヱنュینم یکنヱ...ュل هیگر خヱاュیبه خدا م-

 ヱ گヘتュ دュیکش یقیعم نヘس

 خヱنه من؟.. یゅیامشゆ م-

ゅکرد ب ュهゅنگ ゆجバت 

 ...یامشゆ شュゅ خヱنه من بゅش نیهم خヱاュیم ی...ヱلستین یخヱب تیدعヱتت کنュ خヱنュ...درسته مヱقバ خヱاュیم-

ュزゅب バکرد که س ュهゅشه ینگゅخ بヱش ュلحن ュکرد 

 بترسه منュ نه تヱ... دیکه بゅ یヱااا...اヱن-

ュヱد... دیخند آرヱب ゆヱلش خゅح...ュن دادヱتک ヱکه سرم 

**** 

ゅب ヱکه بگه دا نیس ュهنگ کردゅیهمゅنゅ دیمゅ ن... شیپヱا 

 ヱ به سمت خヱنه حرکت کردュ ...ュیکヱچه سヱار شد سر

 بヰش انداختヱ ュ گヘتュ ینگゅه ュین

 خヱشمزه درست کنュ.. یヤیخ یزیچ هیヱاست  خヱاュیشュゅ م-

 سمتヱ ュ گヘت برگشت

 دستت درد نکنه...-

 ...سゅدュیヱا یسヱپر هیزدヱ ュ کنゅر  یچشمک

 ヱ دヱبゅره حرکت کردュ... دュیخر خヱاستمヱیکه م ییزایچ

 تヱ خヱنه... ュیرفت مヱیشد ゅدهیپ نیاز پゅرک کردن مゅش بバد

ヱدر ...ヱل بره تヱا ゅت ュندヱمنتظر م ヱ ュز کردゅب 

ュدバب ...ュبست ヱدر ヱ ュمدヱا ュدヱخ 

 به خヱنه کردュ... ینگゅه

 مヱنده بヱدュ... نجゅیدヱشゆ رヱ ا نیکュ نゅمرتゆ بヱد چヱن ا هی

 درست کردヱ ヱ ュاسش بردヱ ...ュهیآبم هیآشپزخヱنه رفتヱ ュ  یتヱ عیسر

 کردヱ ュ گヘتヱ ュانیبه ل یا اشゅره

 ...کنュیمنن غذا رヱ درست م یتゅ بخヱر-

 گヘت عیسر



 کمکت... ュゅیمنュ م-

 ...رヱنیب ゅرمشیاز اヱن حゅل ヱ هヱا ب خヱاستュینکردュ...تゅ حد امکゅن م مخゅلヘت

 درست کنュ... تزایپ خヱاستュیم

ゅب ゅسヱ ده کرد لیکمکشゅام ヱیرュ  د ازバب ヱکی ヱر ュر هゅعت کنゅشد یس ヱلヱ یمبلュ... 

 خヱشمزه... یکننده بヱد ヱل خسته

 بヰش انداختュ... ینگゅه

 ...دیسمتヱ ュ نگゅهمヱ د برگشت

 زدヱ ュ گヘتュ لبخند

 دارュ... زیبバد از شュゅ برات سヱپرا-

ゅت بヘیشگ ュتヘکرد که گ ュهゅنگ 

-バبکش رینکن از ز یس ュنヱنیب یزبヱر ...ュبد ヱکه عمرا اگه ل 

 ヱ سر تکヱن داد... دیخند

ュゅده شد... شゅام 

バیس  ュخ کیکردヱلمه شゅبشه... یع ゆヱلش خゅح ゅت ュکن 

 هュ بヱدュ... مヱفق

 بヱد... ゅزیاشک ن یヱل

 ...شهیم نیتنゅヰ بشه دヱبゅره غمگ دヱنستュیم

 بکنه... هیگر حداقل

 اヱردュ... رヱنیب تゅرمヱیاز شヱ ュゅارد اتゅقュ شدヱ ュ گ بバد

ゅریگ دنید بゅت تヘگ 

 ؟یヱاسュ بزن یخヱایم-

ヱسرم ...ュش نشستヱヤج ヱ ュن دادヱتک 

 برベ زد ヱ گヘت چشمゅش

 خゆ...تヱ بزن.. یمنュ بヤدュ بزنヱ...ュل-

 ذهنュ... یتヱ نュیاهنگ سヱزنゅک بچ هیکردュ  یدادヱ ュ سヤ バشیتحヱ یلبخند

 حرکت دادュ... تゅریگ یمゅیس یاهنگ افتゅدヱ ュ دستمヱ رヱ هی ゅدی

ゅヰبه تن ュبرگشت ゆاヱیی]از خ 

 ییبゅیاز تヱ به ز زنュیم پل

ヱمゅیم چشمュم بند ヱیبیュن 

 [نュیبیرヱ بゅ چشュ تヱ م ゅیدن



ヱسرم ...ュهش کردゅنگ ヱ اゅب ュردヱا 

 ...کردیشده نگゅهュ م مゅت

 ...دهیداره جヱاゆ م نکهیا مثل

 ...ختュیصداュ ر یجゅ جمع کردヱ ュ همه رヱ تヱ کیاحسゅس داشتュ بヰش رヱ  یهرچ

 رهیمن بゅ عشق درگ یゅی]دن

 رهیمیم یکه تヱ نبゅش یعشق

 که به دست تヱ گل داده یعشق

 که به دست من افتゅده[ یعشق

 که از چشمゅش افتゅد تندتر شد... یدヱ تゅ قطره اشک دنیدستュ بゅ د حرکت

 خヱشحゅل شده بヱدュ... یکیاشک  دنیبゅر بゅ د نیاヱل یبرا

ヱمثل من ر ヱی]تヱتゅ فیمゅیب 

ゅم ب ヱتゅهヱفیدست من مゅیب 

 بゅ چشمゅت رヱشن کن دヱیخヱرش

 بゅر مゅهヱ قسمت من کن کی

 نュیشیپنجره م نیپشت ا من

ヱنヱرゅم ب ヱت ュچش ゅیبیبュن 

 نداره چشمゅتヱ ヱا کن یبیع

 [نュینداره بゅز غمگ یبیع

ゅیصدا دنیشن ب ゅاشک ヱ ندشヤییهق هق ب ヱرتش م یکه به شدت از رヱیگ ختیریصヱرゅر تヱف ヱ ュر گذاشتゅج یکنヱヤی 
...ュزد ヱش زانゅپ 

ヱشゅدست ヱیاز ر ヱت ヱ ュر زدゅرتش کنヱکش یص ュヤدمشیبغ... 

ヱشゅدست ヱت ヱسرش ヱ قه کردヤح ュر گردنヱد یدヱکرد... یگ ヱفر ュگردن 

ュヱحرف ار ヱ ュازش کردヱن ヱشゅهヱیم  ュヱدش ارヱخ ゅت ュبشه...نزد 

 اش تمュヱ شد... هیگر یگذشت تゅبゅاخره صدا یا قهیدق 1

 بバد ارュヱ ازュ جدا شد ヱ نگゅهュ کرد... یکم

 سرخ سرخ شده بヱد... چشمゅش

ュهゅصدا نگ ゅب ヱ ت یکردヘگرفته گ 

 ..یヤی...خیخヱب یヤی...تヱ خゅکヱید یمرس-

ヱیحرکت نزد هی تュس کヱب ヱنمヱگ ュنر ヱ ュヱار ヱ ر کش دیشدゅکن ヱدی... 

ゅب ゅپ ヱلت سرشゅمن نییخج ヱ انداخت 

 بヱدュ... رهیقرار داشت خ ゅنゅیکه قبا سر دا ییبゅ بヰت به جゅ هنヱز



 به خヱدュ اヱمدヱ ...ュاشی ヱاشی

 زدヱ ュ بゅ انگشت چヱنشヱ بゅا اヱردュ... یلبخند مچهین

 نگゅهش کردヱ ュ گヘتュ یکم

 یکゅر ...کمترکشتیداشت خゅمヱش منヱ م یکن هیگر یتヱنستیهنヱز نم نکهیمヰمه...ا یヤیヱ سゅلュ بヱدنت ヱاسュ خ یخヱشحゅل-
 از خヱدتヱنه... یبرات انجュゅ بدュ...ضمنゅ خヱب تヱنستュیبヱد که م

 انداخت دヱبゅره... نییزدュ که لبشヱ گゅز گرفت ヱ سرشヱ پゅ یچشمک

 کردュ... یزیر خنده

 (ゅنゅی)دا

 دュ خヱنه نگヰداشت ヱ نگュゅ کرد نヱیمゅش

 زدヱ ュ گヘتュ یکردヱ ュ لبخند نگゅش

 تゅ اان زیゅبت همه چ+دستت درد نکنه..ب

 زد ヱ گヘت یلبخند

-..ヱدتヱس نکن خヱل 

 به خヱنه انداختュ ک گヘت ینگゅه

-ヱدیم نیاان سゅ ヱش برゅهゅب 

ヱز سرمゅب ュゅانگشت ゅب ヱ ュن دادヱکه  یتک ュیکردヱヰ مد یتقه ا یصداヱا 

ヱکه د سرم ュا گرفتゅیبュد ヱبه پنجره زنهیداره م نیس 

 ゅکヱیزدヱ ュ براش دست تکヱن دادヱ ュ درヱ بゅز کردュ که برュ که برگشتュ سمت د یلبخند

ヱمゅس عم چشمヘن ヱ ュیکش یقیبستュخ دヤلبخند ت ゅب ヱ ュاز عطرش پر کرد ヱسمヘن ヱی ュز کردゅب ヱمゅچشم 

غره ュ حゅلت دادヱ ュ چش رییکه تغ کردینگュゅ م یطヱنیヱ لبخند ش زیچヱن بゅ اخュ ر هیچ یمکث برا نیبヱد ا دهیکنュ فヰم فکر
ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ヘتهی.. خداحゅفظ خヱد شششششی+ا

 گヘت یヱ خداحゅفظ دیخند

 کنهینگュゅ م رهیخ نیسヱ دュیشدュ که د ゅدهیپ نیمゅش از

که بゅ چشュ  دュیبه لبュ کش یدست دیبد بヱد بゅ ترد یヤیخ رشیامゅ خゆ نگゅه خ دュیゆ خヱدュ کش یکردヱ ュ دست نیبه سヱ ینگゅه
 غره گヘت

 دهیحرفゅاا آخه ترش نیتヱرヱ چه به ا-

ゅند خند یصدا بヤیبュد ヱت یچنگ نیکه سヘگ ヱ رتش گرفتヱبه ص 

  یخندیچرا بヤند م ヱヱنهید-

ヱخندم ュتヘکر گヘمت ヱ ュردヱخ 

 +من...دست..خヱد...قヤبュ...درد داره



ヱت نیسヘگ ゆجバت ゅب 

 یگیم ی.. چستゅااایحゅلت خゆヱ ن-

ヱیکش دستشュرفت د ヱیュ ュتヘگ ヱ نهヱخ ヱت 

 کنュیم فیتヱ اتゅقュ تバر ュی+بر

ヱمد سرشヱا ュفقط همراه ヱ ن دادヱتک 

ュرفت ュش کردヤبغ ュد محکバب ヱ ュه کردゅش نگゅمゅچش ヱت ヱ شヱヤج ュزد ヱزان ヱ نヱج ュنゅسمت خ 

ヱم یب ヱنمヱجゅن پدادیآقヱج ュنゅشدهه ری.. چقدر خ 

 سمت اتュ ベゅیرفت نیسر جュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ سヱ از

ヱیر ヱک س ュدヱش ヱلヱ دیپرس نیتخت 

 چرا بردت خヱنش؟ ゅکヱید-

 شدمヱ گヘتュ رهیسقف خ به

 بغض چند رヱزュ شکست نکهی+براュ آهنگ خヱند تゅ ا

 گヘتヱ دیکشکنゅرュ دراز اヱمد

  دュیدهュ یچندبゅر ؟یخندیهゅ م ヱヱنهید یچرا بヤند شب ینگヘت-

ュبرگشت ュتヘگ ュبヤق ヱر ュگذاشت ヱدستم ヱ سمتش 

ヱرت م نی+سヱゅیحس م شهیبュداره س کن ュبヤهیقゅشه؟یم 

ゅب ュتヘکرد که گ ュゅنگ ュغ 

 راز؟؟یش دیریمی+ک

ュヱداد آر ゆاヱج 

- ヱیدゅ ز دヱگهیسه ر 

ゅشن یغم ب ュصدا ヱیدنیک ت ュتヘد گヱب 

 ره؟یم یバنی ゅکヱاュی+د

ヱت نیسヘگ ヱ ュبرگشت طرف 

-....ゅه داره.. امゅدانشگ ..ゆآره خ 

 ؟ی+امゅ چ

 نゅراحت نبゅش زنهیامゅ خゆ حتمゅ بヰت زنگ م-

 به در خヱرد ヱ صدرا هヤمゆ ゅ بغل ヱارد اتベゅ شد یبゅا انداختュ که تقه ا یا شヱنه

 شد ヱ گヘت کمヱنیکه صدرا نزد ュینشست سرجゅمヱن

 ..؟!ゅنゅی+دا

ヱت تヘکه گ ュه کردゅش نگゅچشم 



 ... آقゅجヱن...زهیچ-

 نداره بگه دهیخبر خゆヱ که هرچند فゅ دینگゅش کردュ تゅ شゅ مشتゅقゅنه

ゅب ヱرفت ب نیمکث صدرا، س ベゅاز ات ヱ بغل کرد ヱر ゅمヤنیهヱر ヱتヘره صدرا گゅبヱد 

 .. آخرا.... آقゅجヱن...نیا-

 یزنیچرا حرف نم یلバنت اه

ヱدستم ュتヘگ ヱ شゅپ ヱر ュگذاشت 

 نکن ヱヱنュی+بگヱ صدرا د

 ュ،یゅرینه از گردن هヤمゅ در ب ュیگردنبدヱ بヘرヱش نیヱجه نه ا چیبه ه گهیبه هヤمヱ ゅ م دهیم یمیقد یگردنبند طا یآقゅجヱن -
 چヱن ゅرュیکه هヤمゅ رヱ ب گヘتیヱ بュヰ م کردیم ゅنゅیدا ゅنゅیدا یヤیآخر که خ یلحظه هゅ کهنیتゅ ا ュیکゅرヱ کرد نیخゆ مュゅ هم

 تヱعه.. یゅیکیکヱچ کردیحس م

 کردیدادヱ ュ اヱنュ منヱ تヱ آغヱشش گرفت ヱ مヱهゅمヱ نヱازش م هیتヱ چشمュゅ حヤقه زد بヱد ヱ سرمヱ به شヱنه صدرا تک اشک
 حゅل گヘت نیヱ در هم

-ゅپ ヱر ゅمヤز م یهゅب ヱرゅمヤن پاک هヱجゅد که آقヱن نشسته بヱجゅعکس کنهیآق ヱی ヱم یکه ت ュنヱنش ヱد رヱدهیپاک ب..  ヱت
 گュیم قیدق نゅرヱیچرا ا دヱنュی.. نمیراست آقゅجヱن که هヤمゅ نشسته بヱد نشسته بヱد یپゅ یرヱ قゅیヱ دق یتヱ بغل آقゅجヱن بヱد

ده گردنبندヱ ب نیامゅ اヱمد ا نュیبیرヱ نم ゅنゅیヘت من که داヱ بュヰ گ دیヱسامゅ خヱد آقゅجヱن خヱاست.. هヤمゅرヱ بヱ کرد ヱ سرشヱ ب
 بヰش

 ヱ به صدرا گヘتュ کردュیم هیگر

همتヱن تヱ بヰشت زهرا بゅهゅش  یآقゅجヱن حゅلش بده.. نゅمردا حت نیبدبختュ مننننن.. چرا زヱدتر بュヰ نگヘت یヤی+صدرا خ
 امゅ من نه.. نیکرد یخداحゅفظ

 ヱ گヘت دیلبゅس صدرا رヱ تヱ مشتュ گرفته بヱدュ که سرمヱ بヱس قهی

 نهیبب ゅنゅیدا ضمヱیمر ゅفهیق نیا خヱاュی.. خヱدش گヘت نمینمیزتریخヱدش خヱاست به جヱن تヱ که عز-

 که منヱ خヱابヱند رヱ تخت ヱ سرمヱ نヱازش کرد تゅ چشمュゅ بسته شد کردュیم هیتヱ بغل صدرا گر نطヱریهم

**** 

ヱمゅچشم ..ュز کردゅب ュاز ه 

 ..ヱمدیصبح داشت به صدا در م اذان

 ヱ صヱرتمヱ شستヱ ヱ ュضヱ گرفتュ ییسرجュゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ سمت دستشヱ از

 آقゅجヱن اقゅمه کردュ ینمゅزمヱ از کمدュ برداشتヱ ュ نمゅزمヱ برا چゅدر

 خヱندیヱ رفتュ تヱ اتベゅ خゅنュ جヱن که داشت تヱ نヱر کュ نمゅز م رヱنیخヱندن نمゅز از اتベゅ رفتュ ب بバد

 نمゅزش تمュヱ شد گヘتュ نکهینشستヱ ュ بバد ا کنゅرش

 تゅ بヰشت زهرا..  رュی+قبヱل بゅشه... من م

 گヘت کردیکه چゅدرشヱ تゅ م همヱنطヱر

 بچه.. آخه اان چرا بمヱن رヱشن شه هヱا بバد یشد ヱヱنهید-

ヘج منヱن مヱج ュنゅین ی+خゅاز ا ヱ ュشヱس بپゅمن لب ゅزرس ستی.. تゅشن م یبヱا رヱه ュشهیرد بش 



 آقゅجヱن بگه خヱاستیبه هزار بゅره دلュ مکرد که  ینمک خنده

 شهینخند حヱاسュ پرت م یخゅنュ اヱنطヱر-

 چقدر درد داره خدا هヱヱヱف

 سرجュゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ تヱ اتベゅ تゅ لبゅس بپヱشュ از

بゅزュ شゅل  یمヱهゅ یヱ در آخر رヱ دュیپヱش یپゅنچ مشک ی رュیحر زیشヱم یヱ بバد اヱن رヱ دュیپヱش مヱیمشک نیج شヱヤار
 بخヱرュ یزیヱ رفتュ طرف آشپزخヱنه تゅ چ دュیمゅل یگذاشتヱ ュ به دستュゅ کرم یمشک

 ستیکردュ نヱچ حسش ن ینداشته نگゅه ییヱ چゅ یخゅل زیم به

ュیم داشتュمدヱ نه بヱنیاز آشپزخヱر ュمد طرفヱا ゅبゅکه ب 

 ヱقت صبح؟ نیا یریمゅدر کجゅ م-

 سمت در رفتヱ ュ گヘتュ به

ュر دارゅن کヱجゅآق ゅشت زهرا.. بヰب+ 

 زنگ خヱرد ュیرفتュ که گヱش رヱنیدر ب از

 ...ゅکヱید

 ゅ؟ی+ساュ.. جゅنュ د

 ؟یی.. کجゅریساュ صبح بخ-

 بヰشت زهرا رュی+خヱنュ امゅ دارュ م

 ؟یریم یبゅ ک-

ゅヰتن+ 

 دنبゅلت ュゅیبمヱن ب-

ュاستヱت خヘلゅکه قطع کرد ب یمخ ュشده جد یبکن ゆفظ دایادゅیخداحュ کنهینم 

ヱد یر ゅت ュه نشستヤیپヱکゅ دیبゅ 

******* 

 آヱردヱ ュ رヱ به خゅک آقゅجヱن گヘتュ رヱنیلبゅسュ ب ریچشمゅمヱ پゅک کردヱ ュ گردنبندヱ از ز اشک

 ュゅیمن ب یبゅشه نه گذاشت ゅدتی ی.. حکュ تヱ رヱ داره براヱ ..ュلکنュیヱقت از خヱدュ جداش نم چیヱ ه تیゅدگゅری نی+آخر
 به خヱابュ یゅینه خヱدت م نمتیبب

 بره جیبヱد سرュ گ کیحرف از سرجュゅ بヤند شدュ که نزد نیا بバد

 دستشヱ گذاشت دヱر کمرヱ ュ بゅ تゅسف گヘت ゅکヱید

 زنュیبゅهゅت نم یحرف گهید ینخヱر یزیبه بバد چ نیاگه از ا ゅنゅی.. بخدا دایریآゆ م ینگゅش کن تヱرヱ خدا.. دار-

 گヘتبゅهュゅ حرف نزنه نگゅش کردュ که نکهیترس ا از

ت چベゅ زش یゅنゅیヱ دヱبゅره همヱن دا یریتゅ جヱヱن بگ ュیزنیکヤپچ م ی ュیریاان م یدیکه تヱ به حرفュ گヱش م ییاヱنجゅاز-
 یبش



 گヘتュحゅل یب

 رتヰヰヰهیکبی+چヱ ベゅ زشت اヱن زنه ا

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ادبه یヱ ب یکه جヱヱن نداره امゅ همヱنطヱر ヱحش نینگゅش کن تヱرヱ خدا بゅ ا-

 گヘتیم یخヱدش ه یک جヱヱن مقヱゅمت نداشتュ سکヱت کردヱ ュ اヱنュ برا ییاヱنجゅ از

 ادゆ یヱ ب یهヱ ュحش یشت ヱ چゅقهュ ز یدید-

ュچ من ゅヰیک م یزیتنュنستヱا ت ュد که  نیبگヱب 

ゅبده مرد+آق ヱپچتヤک ヱیبرュمم 

********** 

نرفتヱ ュ خヱنه خヱدمヱن مヱنده بヱدヱ ュ بچه هュゅ همヱن هヘته اヱل  رازیヱ من ش گذشتیچヰل رヱز از فヱت آقゅجヱن م امرヱز
 رفتن

ヱ ید دنیمن از ندヱکゅ ا ヱع همچ نیتゅضヱح نیاヱلب هیرゅیج ュنداشت 

ゆید خヱکゅ نه زنگ ュال یهヱد نه احヱپرس یزده ب ュا دهیاز ヱد من تヱب ヱز فقط م نیヱیچند رュغه  گヱヤسرش ش ゅیحتمゅ 
 خستس

ヱ یدر آخر مュگ ゅت حرف بزنه گهید دیشゅهゅست نداره بヱد 

 در اヱمد که رفتュ سمتش ヱ نگゅش کردュ ュیگヱش یصدا

ヱنیس.. 

 ギحゅلش خヱبه؟ ゅکヱیدギ شدیم دهیسヱال من پرس هیکه در هر حゅلت  زدیاヱن زنگ م ゅیبヰش  زدュیمن زنگ م ゅی

ゆاヱال پرس جヱد از احバب ヱ ュیداد ュتヘگ ゅه 

ヱید نی+سヱکゅ ا ヱقت حت نیتヱ ال کی یچندヱنه زنگ زده نه اح ュرゅگرفته یب ュاز 

ヱت نیسヘگ 

-ゅش ゆغه..  دیخヱヤیسرش شゅ نکهیا ゅدیش ヱج ゅیاز بچه هゅالت م یヱشهیاح 

 گヘتュ بゅاعتراض

 دュینه صداشヱ شن دمشیچند ヱقته نه د یدヱنی.. مشیاز دヱر شュیم ヱヱنهیبچه هゅ بュヰ بگن.. بゅبゅ دارュ د دینبゅ یバنی+

ヱنیس  ュヱآرガمヱهヱیا ガ تヘگ 

 شد ゅنیخヱرد ヱ چヰره صدرا نمゅ یبه در تقه ا کردュیکه من غرغر م نطヱریهم

ヰر یال ュنشششش برヱصد برابر جذابش م شیقرب ヱ دヱرده بヱکردیدر آ 

ゅب ゅتس یچشمヘگ ヱکرد ュゅرخش نگ 

 ュیکرد ری.. بپヱش دیستیبچه تヱ که امゅده ن-

ヱرفت ب سرم ベゅکه از ات ュن دادヱنیتکヱفظ رゅد خداحバب ュمن ヱسر ی ヱسمゅش عیلبヱیپュبر د ゅیتュ شت ز شیپヰن بヱجゅهراآق 

 ...ヱمدیمجゅلس آقゅجヱن داست بゅرヱن م یتゅبستヱن تمゅم یکه تヱ گرمゅ دیبدヱنجゅلبه



ュاヱطرش گر هゅکنهیم هیبخ ): 

پس  ヱنュتیم یヱ از خヱشحゅل رازیش یبرا رュیبگ طیヱ احتمゅا آخر هヘته هュ بヤ نمشیヱ بب رازیبرュ ش تヱنュیم گهید آهゅننن
 ヱفتュیب

ヱ(نی)س 

*ュヤヰته قبل چヘه ヱش بک دヤف* 

 ...رازیش ュیچند ヱقت شده که اヱمد قゅیدق دヱنュینم

 ...مヱنهیهنヱز تヰران بヱد ヱ گヘته که تゅ چュヤヰ آقゅجヱنش م ゅنゅیدا

ュم من ヱرゅه هヱبراش جز ヱ ュه خبر دادゅدش به دانشگヱاست خヱیبه خュشتヱم ن ヱیュدゅرستヘ ...نهヱنم ゆکه عق 

 خヱبュ اヱمده... یخヱبه ヱ خヱشحゅلュ...خヱشحゅلュ که رヱزا یヤیخ ゅریمن ヱ سゅم رابطه

ュمゅستヱشن د دゅد بゅمه... یهمچ گهیشヱتم 

ゅبヱیمヱمヤ از در ب ヱ ュنیبرداشتヱر ...ュزد 

 چند هヘتュ شده بヱد... نیا کゅر

 ..ゅکヱیخゅطر د به

 ...زدュیزنگ م ゅنゅیخヱنه اヱنヱ ゅ به دا رفتュیم

ゅید تヱکゅ ...هヱبشن ヱصداش ュه 

 ...زنهیچرا خヱدش زنگ نم کردュینم درک

 هュ بگュ که اヱنュ اヱنجゅست... ゅنゅیبه دا زاشتینم یحت

 دادュ... هیمبل تک یداشتュ قطع کردヱ ュ به پشت ゅنゅیکه بゅ دا یاز تمゅس بバد

ヱیبه د رヱکゅ ュتヘگ 

 ..ره؟یگیسراغتヱ م ینیبی...نمゅکヱ؟ید یکنیچرا تمヱمش نم-

ヱشゅدست ヱت یتヘگ ヱ کرد ヱش فرゅهヱم 

 ...کنمشیفکر کنュ...کゅرامヱ درست کنュ...اヱنヱقت مゅل خヱدュ م دی...بゅکنهیمغزュ داره خュヘ م یری...درگنیسヱ تヱنュینم-

ヱヤج ュتヘگ ヱ ュمدヱا 

 ..؟یچ یاگه بゅ فکر کردنت منصرف شد-

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت یجد

به خゅطر خヱدمه...هنヱز  کنュیهュ که م یصبر نی...اゅنゅسیدヱست داشتن دا شュیヱقت منصرف نم چیکه ه یزیاز تنゅヰ چ-
 خヱبه... یヤی...اヱن...اヱن خدヱنュینم ゅنゅیخヱدمヱ در حد دا

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ...نیخヱریبه هュ م تヱنیی...هر دヱتゅ؟یتヱ بد یکنیچرا فکر م-

ゆاヱچ ج ヱ داد ュت... یزیلبخندヘنگ 

 ...دیمヱهゅمヱ بヱس یشربت کنゅرュ نشست ヱ دستشヱ دヱر شヱنه اュ انداخت ヱ ارュヱ رヱ ヱانیبゅ سه تゅ ل ゅریسゅم



 انداختュ... نییヱ سرمヱ پゅ دュیکش خجゅلت

 به سゅعت انداخت ヱ گヘت ینگゅه ゅکヱید

-ゅب...ュسه دارヤز جヱش دیامرゅن بヱدشヱخ ゆمراق...ュنیبر.. 

ヱش خدافظ سرمゅهゅب ヱ ュن دادヱیتک ...ュکرد 

ヱد تک سرمヱب ュش که پشت سرヱزゅهیبه ب ...ュهش کردゅنگ ヱ ュداد 

 هュ سرشヱ به سمتュ برگردヱند ヱ نگゅهュ کرد... اヱن

 زدヱ ュ گヘتュ یزیر لبخند

 قربヱن کヱヤس آپت...-

 ヱ گヘت دیبゅ همヱن خنده بヱس مヱیشヱنیزد ヱ جヱヤ اヱمد...پ ییدندヱن نمゅ ی خنده

 ...طヱنیش-

 بゅز کردヱ ュ نگゅهش کردュ... مヱشین

^^^^^ 

 که زنگ در بヤند شد.. ュیزدیحرف م ュیداشت

 ...نュیبゅ دست اشゅره کرد که بش ゅرییسゅم

ュل نشستヱفض ゅب ヱکه ب ی ュا شدヱییدュهیک ن... 

 اヱمد تヱ... نゅیبゅز شد ヱ دل در

 بزنュ خヱدشヱ پرت کرد بغュヤ... یشدヱ ュ تゅ خヱاستュ حرکت بヤند

 (نゅی)دل

 ...زدュیصبح حرف م هیدرمヱرد قض نیヱ داشتュ بゅ سヱ دیرفته بヱدن خر پسرا

 *فヤش بک*

 ュیبد یتراییتغ هی...قرار بヱد ュیبヱد بヱد ヱنیکه طراح دکヱراس یمنتظر خゅنュ شバبゅن ゅریهشت صبح بヱد ヱ بゅ سゅت سゅعت
...ヱنه رヱخ 

 ュیسپردیم گهید یکیبه  یکゅشک ヱمدیزنه خヱشュ ن نیاز ا ゅریسゅت

 ヱ گヘت دیبヱس مヱیشヱنیپ ゅریسゅت

 ゅدیگヘتュ اヱن ب نیطراح اヱن شرکته بخゅطر هم نی+بヰتر

 زنگ اヱمد ی...صدانگید

ヱدر  ゅب ヱ ュز کردゅهیب  ュشد ヱبه ر ヱنگ رヤپ 

ゅچ هی بヱکیلبخند ک ゅراهنم ヱ ュکرد ュشییسا ヱت ュکرد 

ュنヱا ゅشヘن کヱا ゅنت ستیب یبゅیس ヱنتゅن مヱا ヱت یゅچشمش به س ゅت ヱ ヱمد تヱه اゅتヱک ヱ ریتنگゅ ردヱص خゅخ ベبر ゅیب  ュسا
 کرد

-ゅاق ゆران یخヰع کن یتヱشر ゅ؟یاز کجュ 



 لطゅヘ نیخゅنممヱ بشنヱ ی+اヱل نظرا

ゅت هی بヘگ ヱ ュغره برگشت سمت ュچش 

 گュヤ؟؟ یدار یا دهیخゆ خゆ چه ا-

ュمن ュتヘگ 

 رنگ نی+من عゅشق رنگ بنヘشュ دヱست دارュ استゅヘده بشه ا

 ن؟؟یخヱدتヱن داشته بゅش یهゅ یکゅر ヱ سرگرم یاتベゅ جدا برا هی دیشمゅ دヱست دار یتヰران یخゆ...اقヤ ゅهیخ-

 لبخند گヘت  هیبゅ  ゅریسゅت

ゅاره اره حتم+ 

ュز م منゅگ ヱلبم ュمدت داشت ュゅیتمュی...خگرفتヤی یヱヰیی ュتヘگ 

 ؟؟قヱヰه؟؟ید؟؟؟چゅیدار لیم یزیچ ی+خゅنュ شバبゅن

 خヱرュیحتمゅ م یچゅ هی زュیعز یヱاا-

ه ک یヱ بゅ صحنه ا رヱنیبゅ حرص از اشپزخヱنه اヱمدュ ب   ختュیر یلبخند مسخره زدヱ ュ رفتュ تヱ اشپزخヱنه ヱ چゅ دヱنهی
 دュید

 دیحرص تヱ دلュ مゅس همه

بゅ دقت در حゅل نگゅه کردنش اヱن عنتر خゅنュ هュ خヱدشヱ چسبヱنده بヱد به  ゅریبヱد ヱ سゅت یخヱر زنゅهゅریخヱنه رヱ م نقشه
 دادیم حیヱ داشت تヱض ゅریسゅت

 ュیشکヱندヱ ュ اヱمدュ جمバشヱن کنュ که دستمヱ برد ヱانゅرヱیل دュینگゅه کردュ...تゅزه فヰم ゅرヱیاز دستュ افتゅد ヱ مゅت سゅت ینیس
 طرفュ که فقط نگゅهش کردュ دیدゅ ヱریسゅت

 ؟؟؟؟؟یکرد کゅریبゅ خヱدت چ زュی+عز

کرد که بره ヱ بバد سراغュ اヱمد که من داشتュ دستمヱ  ییاヱن زنه رヱ راهنمゅ ゅرینگヘتュ...سゅت یچیمن ه یヱل
 گヘت ゅریگヘتュ دست نزن...سゅت یمحکم یヱ پنبه اヱرد...خヱاست به دستュ بزنه که بゅ صدا نی...بتゅدشستュیم

 ヱاقゅバ؟؟؟ یکرد یتヱ چه فکر نゅی+دل

 دュینکردュ بゅ چشュ خヱدュ د یفکر-

من  نهヱヱیهゅست؟؟؟د یاسヱن نیاز تヱ گذشتن به هم یکرد کنュ؟؟؟فکریم ゅنتیمن به تヱ خ یکنیتヱ ヱاقゅバ فکر م نゅی+دل
 جヱنمヱ... ی...حتدュیم زمヱیヱاسه تヱ همه چ

ュاشک ヱمد که به سمت در دヱیدر اュم دゅنه سヱخ ュرفت ヱریゅ یاゅمد بپرسه چ نヱا ゅز کرد...تゅب ヱکه در ュه یرفت ュتヘیچیشده گ 
 ヱ!هینپرس ヱبغل س ュمنیسره رفتゅری...سゅ ゅنه مヱرفت خ 

 (ゅری)سゅت

پر  ゅفهیدر اヱمد...بゅ عجヤه رفت سمت در که بゅ ق دنیکヱب ی...صدادュیرفت بゅا دارュ خヱدمヱ فヱش م نゅیکه دل یع امヱق از
 مヱاجه شدゅ ...ュریاز سヱال سゅم

 ه؟یدستت خヱن ه؟چرایهゅ چ شهیخヱرده ش نیخبره؟ا شده؟چهی: داداش چゅریسゅم

 ヱگヘت دیکش یگヘتュ بヰش...پヱف ヱی...همه چدュیم حیتヱض نیکه گヘتュ بسه...بش دادیداشت ادامه م جヱریهم

 ...یمنت کش ュیپゅشヱ بر-



 عمرا قبヱل کنه هیلجبゅز هی یدل ی+ヱا

 ゅیحゅا تヱ ب-

ヱرفت دست ヱ ュشست ヱرتمヱیصュ ...اゅب 

 تق... تق

ヱن ه نیسヱبد ヱ ز کردゅب ヱب هی یحرف چیدر ゅر که مゅرفت کن ヱ غره رفت ュیچشゅیュ دل...ヱیتゅمبل ن دهیرنگ پر ن ヱشسته ر
ゅاعنت ゅمدن مヱبه ا ヱ دヱییب ュتヘگ ヱ ュزد ヱش زانゅپ ヱヤج ュنکرد...رفت 

 غヤط کردュ بخداااا از قصد نبヱد نュゅی+دل

 اره..-

 اصن تヱنュی...نمرュیمیم ی...نبゅشینطヱرینکن ا نゅی+دل

 بشممممュیییمنننن خرررر نم-

 نکن بゅ من ینطヱریا یヱل کنュیم یبگ ی+هر کゅر

 اقゅ ستین ゅیراحت نیبه ا دل شکستن ヱ جمع کردنش-

 کنュ؟تヱ بگヱ کゅریمن اان چ نゅی+دل

 ..رهیگیم شیداره گر دュیصヱرتش قرمز شد ヱ فヰم دュید ヱヰی

 حرکت کヱلش کردヱ ュ گヘت هیヱ تヱ  ヱردュیطゅقت ن گهید

 ュی+مゅ که زنمヱنヱ برد

 نیبذارュ زم گヘتیپشتヱ ュ م دیکヱبیم

 ...تمュゅذذذذذااارمュییننننممم ی+تゅ نبخش

 ヱلュ کن تヱرヱخدا دュیخゆ بخش هیヤیخ-

کنゅرヱ  دュیحرکت کش هیبゅ  ゅریکه سゅم دیچرخیヱ سヘت بغヤش کردュ که له شد چشمュゅ رヱ لبゅش ヱ چشゅش م  نیزم گذاشتمش
 گヘت

 ュیکن دیヱاسه شュゅ خر ュیپゅشヱ بر ゅیلヱس بゅز نیاه اه بسه ا-

 دیخر ュیتمュヱ شد ヱ مュゅ رفت یمنت کش خاصه

* 

 (نゅی)دل

 *زمゅن حゅل*

 ...بغュヤ کننیسヱ اヱف

 بغゅ ュヤیب-

バااای+هゅبراش ュدار... 

 مヱمنت نشヱنت بدゅ ュیخبゅا ب-

 +اヱف بゅشヰヰه



اヱمده بヱدن همش در حゅل فرار کردن بヱدヱ ュ  یヱ سゅم یکه سゅت یهュ اヱمد...از مヱقع ا ゅکヱیغرゆヱ بヱد که د یکゅینزد
バیس ヱس ゅب...ュش حرف نزنゅهゅب ュیدیچ زیم نیکردュ ردヱخ ヱمゅش ヱیュヤد کバی...ب  ヱ پرت پسرا ヱ حرف زدن چرت

 گヘت  ゅرسゅتی(飭匣خببュ ゆیدヱست دار یヤی)خ نیتヱسط منヱ سヱ زیم یهゅ مヱیل یخヱردن همه 

 ュیپゅشヱ بر زュی+خゆ عز

 ...مヱنュیم نیسヱ شینچ من امشゆ پ-

 ュ؟؟ینکرد ی+ددد مگه مゅ آشت

 بخヱاゆ زتیبه من داره...حゅا هュ برヱ تヱ اتベゅ عز یبستگ-

 نکن بذار راحت بゅشه حثی شتریارュヱ بヰش گヘت ب یبزنه که سゅم یحرف اヱمد

 گヘت ヱ رفت ریدرهュ شゆ بخ ゅفهیبゅ ق یسゅت

ヱمن ヱیسュیبه پسرا کمک کرد نュ یکه مヱیجمع کن زュ رفت ヱیュ ヱنه سヱیا نیخゅپ ن ゅد مدت هバب ヱاب شیヱخ ュیدیهュ... 

**** 

 (ゅنゅی)دا

 فرヱدگゅه رفتュ یلبゅسゅمヱ گرفتヱ ュ به سمت خرヱج سゅک

 ...رヱنیچه گرمه ب اヱヱヱف

 ...راااااازیش یヱا

ヱهゅدگヱشگل شده فرヱچه خ 

 فردヱگゅه رفتュ یهゅ نیسمت مゅش به

ヱ کرا یکی ヱنه... هیヱخ ゅت ュکرد 

 شヱ ⌒ゆ خسته ヱ کヱفتュ چشمゅمヱ بستュ ∬ یکゅینزد سゅعت

 '-بشه ' یفرج بヤکه

 ュیدیخゅنممممュ.. خゅنممュ رس-

ヱمゅپ چشم ヱتشکر کردم ヱز کردمゅدهیبゅ ュشد 

 به آپゅرتمゅن کردュ... ینگゅه

ュبراش تنگ شده... دل 

ゅیشュبراس  شتریب د ュا یپسر هیدل ヱنیکه ت ...  آپゅرتمゅن⌒

ヤیکヱیاز ک دュヘ  ュز کردゅب ヱدر ヱ ュگرفت 

ヱ  ュر رفتヱنسゅد سمت آسバب ュارد شدヱ 

ヱ شیپ ヱنه * یبه سヱخ-* 

ヤیکヱد ...ュندヱل چرخヘق ヱت 

ヱ ...ュز کردゅب ュヱآرヱ در 

ゅشن چرا... چراغヱمゅخ 



ヱی ستین نیسゅ ابه؟ヱخ 

ヱرゅچراغ ヱس ベゅسمت ات ュرفت ヱ ュشن کردヱنیر .. 

ヱنخ در ..ュز کردゅد رییییبヱنب 

ュرفت  ゅکه ب ュابヱبخ ュاستヱخ ..ュقゅات ヱریتヱدآゅنکهیا ی ヱنیس ゅشه  دیشゅنه پسرا بヱخ 

ヱ د ュنヱیمن بتヱکゅ بب ヱیرュن  ヱند شدمヤب ュゅاز سر ج 

ゅب ゅیقدم ュنه پسرا رفتヱند به سمت خヤب 

 به در زدュ که بゅز شد..  یا تقه

 بゅ لبخند گヘت دنュیبヱد بゅ د ゅریسゅم

-ヰره سゅی.. بلیبه ستゅ بب ヱヱیتュرنヱ؟ی.. چط 

 زدمヱ آرュヱ گヘتュ خヱبヱ ヱ ュارد شدュ یلبخند

ヱد  نیسヱمبل ب ヱر 

ヱ ヱゅکنجک ゅه م یبゅنگ ヱد کردیسمت در ゅیکه بュل کرد دنヘق 

 ..ュیسرجゅش بヤند شد ヱ بバد محکュ همヱ بغل کرد از

ュنشست ヱاطراف ヱ رヱد ヱ مبل ヱکه خبر ر ュه کردゅیاز د ینگヱکゅ د چند دقバد که بヱمد یصدا قهینبヱدر ا 

 ヱ خسته ヱارد شد ゆیتヱ ج یبゅ دستゅ ゅکヱیدرヱ بゅز کرد که د ゅریسゅم

 سرجュゅ بヤند شدュ  از

ヱ ل شدヘق ュهゅنگ ヱش تゅکه نگ ュش کردゅعشق نگ ゅب 

 T_Tدلュ برات تنگ شده بヱد عشقمممュ  چقدر

 که پゅش خヱرد به مبل رفتیراه م کردیک نگュゅ م همヱنطヱر

ヰن شدهه... یالヱت داغゅکه پ ュرت بگردヱد 

 سمتش رفتヱ ュ نگران نگゅش کردュ که نگゅشヱ تヱ نگュゅ انداخت ヱ گヘت به

 ؟یاヱمد-

ヱش غمگ سرمゅکه چشم ュن دادヱت نیتکヘگ ヱ شد 

 بخヱابュ رュیمن... م-

ゅه بゅبه رفتنش نگ ゆجバچرا ات ュریکردヱکرد؟؟؟ ینط 

 پشت سرュ اヱمد.... نیافتゅده به سمت خヱنه رفتュ که سヱ یشヱنه هゅ به

******** 

ゅح بヱن اصا رヱجゅب هیرفتن آقヱفقط ام یخ ヱ ュارینداشتヱکه د د ュدヱیبヱکゅ شه که اصا اゅب ュیمثل قبل پشتヱد رنطヱنب 

 .. دュیمدت ند نیرヱ اصا ا ゅکヱید

 مثل قبل پشتュ نبヱد..  گهید



ュیم یافسردگ داشتュگرفت... 

ュزヱامر ゅبب دیش ュنヱنمشیبت  

 ..رヱنیب ュیبゅ بچه هゅ قرار شد که نゅهゅر بر چヱن

ュیفکر م داشتュیکه صدا کرد ヱمد نیسヱا 

 منتظره ゅریسゅم ؟؟یییآمゅده ا یییدا-

ヱب عطرم ベゅاز ات ュرفت ヱ ュنیزدヱر 

 ...نヱیاヱヱه سヱ اヱヱه

 +نخヱرنت

ゅب ヱداد ییپرر ゆاヱج 

 ینکن ریتヱ به پゅ تヱ حヤقشヱن گ خヱرنیمゅرヱ که م-

  رヱنیب ュیヱ بゅهュ از خヱنه زد دュیخند

ヱ شゅار مヱیشد نیسュ حرکت کرد ヱیュ 

 کردュرヱ نگゅه ゅکヱید یگرفته اخヱردن نゅهゅر بゅ چヰره بバد

 .. چتهیバنیزد که یچشمک

 دادヤ  ュشیتحヱ یپヱزخند

 جゅش بヤند شد ヱ گヘتاز سر که

 ゅیلحظه ب ی ゅنゅیدا-

ゅب ュپشت سرش رفت ヱ ュند شدヤب ュゅغره از سرج ュچش 

 ...ュیشدهゅ دヱراز بچه یکم

ヱا ر ュヱیبه رヱدゅکرد نهیدست به س ست ュبرانداز 

 شده؟ یچ-

ュغゅشبゅنگ ュتヘگ ヱکردم 

 +چュ شده؟؟ از خヱدت بپرسسسس

ゅم ب ュهゅنگ ゆجバکردیت 

ヱنت ی+تバت یلヘگ ュヰتیپشتم یبヘگ ュヰبدتر ی.. ب ヱم طیشرا نیت ュرゅنیکنヱاان؟؟ یچ ....یمゅشددد؟؟ ه 

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュقه کردヤح ュرヱد 

 قرض آرامبخش بخヱرュ؟؟؟؟ دیبゅ+چرااا تنゅヰمュ؟ چراااا دヱبゅره

ュゅر اشکゅج ュنヱیاز گ ュتヘگ ヱ ュن کردヱکشゅشد که پ 

ゅنب ゅバاقヱ+تر هیتک یبه مرد دیヰیمرد زندگ نیکرد... بュ مهゅبゅفقط ب 

 گヘتュیبヰش م دیکشیم ریت کهیبゅ قヤب حرفゅرヱنیا



بده  یداد تヱاュ بゅز ュیکه بゅز ی.. مثل همヱنیآره.. مثل همヱناصا من تヱ عゅ..... نヰヰه من کا بدشゅنسュ هیچ یدヱنی+م
 ندارهاشکゅل

ヱشゅاخم ....ュهヱکرد ت 

ュاستヱر  خヱکردازش د ュヤکه از پشت بغ ュبش 

ヱت سرشヘگ ヱ ندヱچسب ュشヱگ ゆ 

 به زمゅن داشتゅ ..ュزی.. من فقط نکننیم یکه بゅ دخترا بゅز ییآدمゅ هیمن نه مثل اヱن آدمュ نه مثل بق-

ュヱش م آرヱش گゅبه حرف ュیداشتュداد  

ゅش  دیشヤبغ ヱت ュه دارゅمヱد دバت بヘبشه گ 

ヱیم صداشュヱان شنヱط ュنヱیا 

ヱنزد لبش ュشヱگ ゆت کیヘگ ヱ کرد 

 کنュیم ینکن که بدجヱر قゅط یقゅط هیمن ヱ بゅ بق-

ヱسرم  ュندヱبه سمتش برگرد 

 گヱشュ به لبش خヱرد ヱ تمュゅ بدنュ مヱر مヱر شد..  که

 نگゅش کردヱ ュ گヘتュ قیعم

 افسرده بشュ؟ یچرا گذاشت یستین شヱنیشب +اگه

ゅت یبدبخت بヘگ ヱ کرد ュゅنگ 

-ゅن اشکヱن اヱدرگ یآخه قرب ュکه ذهن ュتヘگ ュت بشゅچشم ヱتره هیکس ریت ュヰم ュنمヱکه از ج 

 زدیچشمゅش برベ م گヘتیجمヤه رヱ م نیا یヱقت

ゅی رانهیج حتمゅ ゅهیدختر د ی دیشヰヰگ .. 

ュヰن من ن نهیا مヱیاュست  

ヱ ゅا دیمن ب ヱکیعشق  نیت ...ュزヱطرفه بس 

ヱشゅد دست ゅز کرد که بゅب ュرヱدنیاز د ゅل یچشمヱضヱلت کشفゅخج ゅیبچه هュد 

ュنشست ヱن که سヱرشゅت نیکنヘگ 

 زد؟ یحرف-

 نگゅش کردヱ ュ گヘتュ مشکヱک

 بزنه؟ ی+چ حرف

 خヱدشヱ جمع کرد ヱ گヘت عیسر

 به غヤط کردュ افتゅد؟؟؟ یバنی-

 بゅا دادヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 ذهنش رهیدرگگهیم ی+چه بدヱنュ.. ه

 زمزمه کرد که متヱجه نشدヱ ..ュیزیآرュヱ چ نیحرفヱ زدュ که سヱ نیا



 بゅش دヱاریک بュヰ امبگه خヱاستیاヱمدヱ کنゅرュ نشست ヱ مثا م ゅکヱید قهیچند دق بバد

 !!!شュ؟یم ヱヱنهیکه بヰت دارュ د یعشقاز شュیم کتینزد یヱقت یچطヱر آخه

 نیب نیヱ تヱ ا شدندیبه خヱدュ اヱمدュ که غذا خヱرده شده بヱدヱ بچه هゅ داشتن بヤند م یخヱردュ نخヱردュ.فقط ヱقت یچ دュینヰヘم
 یکج ヱ کヱله چشュ از برداشتュ..احسゅس سبک یلبخند مسخره  هیمشغヱل ذゆヱ کردن دل من بヱد.بゅ  ゅکヱید ی رهینگゅه خ
 ゅریゅمヱ س نیヱ بバد از اヱن ، بヤند شدنش بヱد.سゅ ヱکヱیدفバه تヱ ヱجヱدュ رخنه کرد نشヱن از برداشتن نگゅه سヱزان د کیکه 
سخره که م یخنده  هیبゅ  نیヱ کゅم نیرفته بヱد.حゅاュ که مゅه ゅکヱیبヱدن که بヤند شده بヱدن ヱ پشت سر اヱنュゅ د یپیاک نیاヱل

 ی..ヱلュفکر کن هیبق یヱ نداشتュ که بخヱاュ به رفتゅرا نیا یمشکヱک بヱد پゅشدن ヱ پشت سرشヱن رفتن..اصا حヱصヤه 
 نی..ヱ ابرخヱرد من داشته بゅشه یتュ ヱیعظ رییتغ تヱنستیم یبشュ که هر حرفش حت یکس یکゅرارفتゅرا ゅ ヱلیخ یب شدینم

ه ک یمヱقバ قゅیدق دュیدیم یقبヤ یکمرنگ تر از رヱزهゅ یヤیرヱزا انگゅر کمر به شکستن من بسته بヱد..جゅمヱ کنゅرش خ
بヱدュ که بゅ تکヱن دادن سرュ قصد پس زدنشヱن رヱ داشتヱ ュ  رافکゅ نیهم یکرده..تヱ داینقش رヱ براュ پ نیپررنگ تر

ュبر ゅپشت بچه ه ヱ ュند شヤب ュاستヱی یکه دلخヱヰ کش ヱدیدستم: 

 لحظه کゅرت دارュ هی نیبش ゅنゅیدا گュی_عه م

*** 

 (نی)مゅه

 قゅیدق دیبュ ゅینیمゅ بشه تゅ بب شیپ ییگヘتュ که مゅنع اヱمدن دا یاس به دل یبردュ سمت بچه هゅ..از قبل تヱ دュیکشヱ نیکゅم دست
 ..ュیکن یچه غヤط

ゅب ヱتحت سゅرد به مヱا نیبرخヱیュدゅم سゅن کヱیکه چュم ن ュیکشیداشتュرد کرد..کا شرف  دヱتحت من برخ ゅبه م ュنヱا
ヱس ゅب..ゅنجヱن همه رفت اヱه به هم هی نیمرفمゅیکرد گهید نینگュ یکه نخندュ لヱر بقفیح یゅن  دهید هی.انگヱدن چヱخنده  هیب

 ヱ بゅ حرص گヘتュ نیسر کゅم دュیکヱب ュヘیヱحشتنゅک کردن..از خجゅلت برگشتュ پشت سرヱ ュ بゅ ک ی

 گهی.مヱاظゆ بゅش دی+ابرヱمヱ برد

 امصヱ ゆ..نزن جゅن من نزن..زن مگه دست بزن داره  یゅری.چرا مゅرین فینگヘتュ مگه ک نی_مゅاااااه

ュادامه داد خ ヱ سرشヱگذاشت ر ヱشゅن دستゅله کنゅن ヱشヱزانヱشد ر 

 یهز غヤط زنهیم دュی، نゅزش م زنهیم ゅرهیم فیاتベゅ ک یاز تヱ رهیم شهیبゅا چشت ابرヱعه پゅم گュیخدا تヱ خヱنه م ی_ا
 زنهیم کنュیم

سخنگヱ  یمجسمه  نیخヱدمヱنュ بゅ دهن بゅز ذヱل زدن به ا یبچه هゅ نیا کنهیبدجヱر نگゅه م شهیرد م یدヱرヱ بر هرک دュید
 فیبه ک ی..چپ چپ نگゅشヱن کردュ که بバد از نگゅه کヱتゅهدنیپゅچ ヱヰیبچه هゅ  ینゅچゅرا دヱبゅرع زدمش که سゅکت شد ヱل

 ...ゅکヱیبه د ュیخヱشگュヤ سゅکت شدن...هممヱن منتظر چشュ دヱخت یدست

 دیکه پرس ゅکヱید

 نی_چتヱنه بゅبゅ چرا گゅرد گرفت

ヱغ نیس ゅش کرد ضیبゅنگ 

 گهیبسته د ヱیمسخره بゅز نیا یتمュヱ کن یخヱای_نم

اتベゅ حسرت نداشتن تヱرヱ  یتヱ رهیم چゅرهیب ュیمュゅ تヱ خヱنه هست یکرد یحゅل دختر مردمヱ.کゅر ینیبیداداش نم ゅی_د
 بخヱره

 انداخت نییکه اヱنヱ مخゅطゆ قرار داده بヱد کرد ヱ سرشヱ پゅ یبه سゅم ینگゅه ゅکヱید

 تیکه من خヱدمュ دارュ اذ ヤرزهیجヱن خヱدش که تنヱ ュاسه قسمه راست هュ سر اسمش م ュ؟؟بهیخヱدمュ راض نی_فکر کرد
 شュیم



 به حرف اヱمد نیبゅر کゅم نیا 

 داره یریدرگ یبه اندازه کゅف ゅنゅیدا ゅکヱی_د

 یکنیاضゅفه م ゅشیریفکره مسخره به درگ هی.چرا 

 من رヱبヰش گヘتュ: نبゅریسゅکت بヱد که ا همچنゅن

 یشد یمرحمش ش نکهی..بجゅ استیچند مゅه قبل ن ییدا ゅنゅیدا نی.ایゅیبゅ خヱدت کنゅر ب バتریبヰتره هرچه سر ゅکヱید نی+بب
 نمک رヱ زخمش

ヱکرد سرش ュゅنگ ュغ ゅب ヱ ند کردヤب 

ه ماجت که چشュ بسته مثل بヤبل ب یبزنュ تヱ فیک نیبゅ ا نیهمچ یند صヤهیرヱ ف هیقض نیاگر زヱدتر ا ی+به جヱن کゅم
 ゅیゅیحرف ب

از اヱن  ییهمراه دا نゅیا یلゆ بچه هゅ نشヱند که بゅ اヱمدن دل یرヱ یزیر یمزاح داشت خنده  یاخرュ که کا جنبه  حرف
 ュیحرکت کرد نゅیヱ سمت مゅش ュیجヱ خゅرج شد

ت دنده گذاش یدستمヱ رヱ نیکゅم شهیطبق عゅدت هم ュیکه نشست نی..همュیشد نیسヱار مゅش نیヱ بゅ کゅم ュیبچه هゅ جدا شد از
صゅحゆ قゆゅ  نیヱ قゅبش بヱدュ..عゅشق ا ریتصヱ نیعゅشق ا شهیヱ بゅدست خヱدش هردヱرヱ قゆゅ گرفت ヱ من مثل هم

 یشکم قیعم یشدュ به چゅله  رهی..بゅ تمュヱ احسゅسュ خیجヘت چشュ عسヤ هیبه  دュیتゅ رس لغزヱندュبヱدュ..نگゅهمヱ از دستゅヰش 
ヱن ظرف ش یتヱنیریاヱنه رヱازشگヱنشست که لبخند ی..دستش ن ュنヱیگ  ゅپ ヱ دست ュکرد..داشت ュゅه ゆن لヱمヰم ヱر
 غیخر ج نهیمゅ رد شدن ヱ هュ بベヱ زدن هュ سヱ نیاز کنゅر مゅش نیعن بゅ سゅ ヱرهیسゅم نیتヱ اヱن احسゅس خヤصه که ا زدュیم
 نیشمゅ شهیکنゅر ش دیکش

ゅکش ب ゆعق ヱدمヱیحرص خュ  قهヰم یکه قゅند شد نیکヤب 

ヱچته_مرض خ 

 خندュ گرفت خゅنヱمュ  یص خヱردحر نکهیاز ا یچی+ه

ヱ  یکیپشت بندش ヱب یر ュヱینینュ یزد که خヤما غ یゅپشت دستش..ک ュه :| زدゅدآگヱخゅد یاراد رینヱب 

 نزنننننننن ینزن کبヱدュ کرد نی_مゅااااااااااااااه

 طヱنیش ی ゅفهیکه چشمュ به ق دュیخندیگرفتゅر بヱد از دست من..داشتュ م چゅرهیヱ پر کرد.ب نیمن بヱد که مゅش یقヰقه  نبゅریا
 خヱرد..پرصدا آゆ دهنمヱ قヱرت دادュ نیヱ مرمヱز کゅم

 خヱ هی...چی+چ

 گヘت: چヱندیپیヱ رヱشن کرد همヱنجヱر که فرمヱنヱ م نیبゅ لبخند برگشت رヱ به جゅده ヱ مゅش ییヱヰی

 خゅنュヱ گュヤ..شمゅ بخند  یچی_ه

 -_-هست من نشنゅسمت؟!   شیچی نیا نه

 خヱヰ ゆیشدش  ی+عشقمممュ چ

ュزゅز ز بヱکرد یچشم ریمرم ュゅنگ 

 ュیخヱنه استراحت کن ュیریخستュ م کュی،  ュیزندگ ستین یزیکه چ گュی_م

ヱ یخヤکسیر یヤ ادامه داد ریمس ヱ 

 یسکヱت منطق نیدادュ سکヱヱヱヱヱヱت کنュ که ا حیترج دュینヰヘم یچیه کردュیم دایپ یهゅ رک خنگ نجヱرمヱقعیکه ا من
 :| دیببخش زهچی...تـ نگゅه الکل که..匕تره



 ゅدهیヱ خヱدش پ ゅطیح یヱ برد تヱ نیمゅش ی..کゅمュیخヱنه خヱدمヱن*_*بヱد یバنیتر از خヱنخ بچه هゅ  نییکヱچه پゅ هیبバد  کュی
منヱ انداخت پشت کヱلش..تゅزه راداراュ فゅバل  ینیزم ゆیس یヱ بゅز کرد ヱ مثل گヱن نیشュ که در مゅش ゅدهیشد.اヱمدュ پ

 شد...فゅااااااا :/

 پدرمヱ در اヱرد شゆیپشتش د دュیکヱبیم زدュیم غیج

 ..خررر ヱلュ کن ヱلュ کننیبذارュ زم نیکゅم یییییییی+ヱا

 ヱ پゅهゅشヱ چヘت کمرش کردュ: دمشی..اヱمد ヱلュ کنه که مثل قヱربゅغه گردنشヱ چسبسゅدیکه ヱا ュیبヱد یヱرヱد یپヤه هゅ یبゅا

 خررر.بゅ تヱاゅ  ュیヱلュ نکن گュیم یバنی زهینه اه چ ینحヱریا یバنی+نکن نه نکن نه بکن 

+0∫ 
..داشت بヰش بچسبュ شتریدستゅشュ ازاد گذاشته بヱد اطرافش که من مجبヱر شュ ب کردیخنده کنゅن درヱ داشت بゅز م ایگヱدز

 ゆیتنش ترک ی، بゅ بヱ رگヱヤشیヱ ز نشیس یعطرش رヱ ی..بヱذاشتیاز راه پヤه رヱ به سمت اتベゅ خヱابمヱن پشت سر م
ر کنュ از هゅمヱ پ هیکه ر دュیگردنش کش یتヱ یقی..نヘس عمヘرستゅدیم ュینیبه سراパ ب یرヱ سゅخته بヱد ヱ ه یمجذゆヱ کننده ا

 ریی..مکثش نشゅن از تغستゅدیگردنش نشヱندュ..ا یحضヱر دلچسゆ رヱ نیヱجヱدش ヱ بゅزدمヱ ュ رヱ گرヱ ュ پر حرارت از ا
نگュヰ داشت.لبゅمヱ مヰمヱن لبゅش  ریヱ بゅ من پر کردヱ ュ از ز ヱاریخヱدش ヱ ヱ د یآن فゅصヤه  کیحゅلت هردヱمヱن بヱد..به 

رش ت صیکه انگゅر حر دیヤغزیب⊥ヤ∠ندش م یمヱهゅ یمヱهゅش نشست ヱ از پس گردنش تゅ ا به ا ی..دستュ تヱدیمکیکرد ヱ م
قゆ بزنュ که ع نشیبه س یبゅعث شد چنگ ژنیکمبヱد اکس نیヱ همچن ヱاریヱ د نیبدن کゅم نی..حس فشرده شدن بکردیم
اヱمد که پゅسخش  رヱنیز گュヱヤ با یزیشد ヱ آخ ر دنیحصゅر دندヱنش بヱد کش ریگ نییکه لゆ پゅ ییヱ از اヱنجゅ دیکش

در اتベゅ  ریدرヱ بゅ پゅش هل داد ヱ بゅز کرد..تヱ مس نیکه کゅم ュیزدیبヱد..هردヱمヱن نヘس نヘس م نیاز طرف کゅم یجヱヱヱن
ヱا رゅکند..از ب ヱمヱنتゅم ヱ برداشت ュر گردنヱل  از دゅتخت ش ゅن دادن فرصت یتヱبد ヱ ュد ز مهیبه من خ یتخت انداختت

ゅچشم ゅب..ュヱش..حت یرヰب ュدヱل زده بヱر ذゅش یخم ュد.. طنتیاان هヱب ュヱヤバم ュゅاز چشم 

 یگردنュ نشست ヱ جゅ به جゅش رヱ تヱ یکنه بゅز..لبゅش رヱヱ ヱنュیヱ قصدداشت د صュیچقدر حر طیشرا نیتヱ ا دヱنستیم
 شرهنیپ یتゆゅ بخヱرュ..بヤندشد ヱ خヱاست دکمه هゅ چیشل تر بشヱ ュ پ شدیسر گردنュ بゅعث م تュی..حسゅسدیکشیخヱدش م

ゅتヱد..ュش رفتゅسمت دکمه ه ゆ دترヱز ュدヱز کنه که خゅب ヱند یاخر یرヱم همゅد که کヱنیب  ゅند از تنش ک عیحرکت سر هیب
 ヱ تュیصیتゅ دヱر نゅفヱ ュ من حر دیکشیزبヱنشヱ م نュیمن ヱ اヱنュ دراヱرد..از جنベゅ س ریヱ حمヤه که به تゅپ دヱبنده ヱ حر

ヱل یرゅش خゅهヱیم یمュز رکردゅیزی..گ ュن صداش زدゅله کنゅگرفت که ن ュاز شکم 

 نی+اخ...کゅم

 دヱستداذュ صداتヱ  نュی..نゅله کن مゅهنی_جゅن کゅم

ヱ ゅپ ゅنیبゅ تヱیحرفش سュسه  نمヘا قゅح ヱ رج کردゅیس یخュر ریاس نゅهرفش ゅب ヱ دヱش بゅن م یدستヱشヰردیکه بヱゅ نゅله هゅی 
 ..دヱبゅره صداش زدュ کردیخヱد م یاز خヱد،ب شتریمنヱ ب نیヱ ا کردュیکゅما حس م شヱی..برجستگشدیم شتریمن ب

 ـــنی+کゅم

 ..بگヱنیمゅه یخヱایم ی_جヱヱヱヱヱنュ چ

 ヱ تゆゅ کمرュ گヘتュ: چیبゅ پ همراه

 خヱاュیヱجヱدتヱ م نی..کゅمخヱاュی+تヱرヱ م

 یداخل هرزگゅه دیکشیلبゅش رヱنه پゅهゅمヱ م نبゅریبヱد..ا یهردヱمヱن کゅف یخゅرج شدن شヱヤار از پゅ یحرفュ برا نیا انگゅر
ヱعه از مجم نیヱ اخر ستゅدیبヤند شد ヱ ا نی..کゅمداشتیبه خヱاستش ヱا م شتریヱ منヱ ب دیپゅشیبدنュ م یرヱ سیخ یبヱسه ا

مصゅدف شد بゅ  نکゅرشیلبゅمヱ شکゅر کرد ヱ ا یاز هرکゅر قبلکرد ュ  ヱیلبゅسゅمヱن خゅرج کرد..خヱدش رヱ بゅ بدن من تنظ
 ュゅهゅز محکم یکیبدنش که بゅد..از درد گヱیشده ب ヱش که تゅبه سر یازلب ヱنヱکه ا ュد گرفتヱب ュتریدهنバ تش کردن حرکゅ



ゅزمزمه ه ゅب ュک ュا داشت..کヱنه  نیریش یゅشقゅع ヱم یゅیاز درد به لذت رس نیکュد ゅヰدر ن ヱشد تشی ュヱار ュهゅب ヱیهرد ヱ ュ
ヱیت ゅگرفت یگرم ュヱار ュش هヱیآغュ.. 

 (ゅنゅی)دا 

 گذشتیبچه هゅ م یهゅ یاز مヱش ヱ گربه بゅز یهヘته ا کی

بヱدュ  مヱفق دیبد یشمュゅ دلدار یرヱ شرヱع کنヱ ュ مثا الک ゅکヱیبدヱن د یزندگ هی خヱاستュیبراュ مュヰ نبヱد ヱ م یزیچ گهید
ヱاح عمه سヱنیار /: 

 چヱن عمه نداره هヰه نیچرا سヱ حゅا

 بヱدュ بゅهゅش یرسم یヤیخ گهید یヱ کا مثل رヱزا ゅکヱیبゅ د ュیکاس داشت امرヱز

ゅخ دیشヱن سرشヱیاヱ ز مゅمن د کردیب ゅحتم گهیام ュدヱنب ベゅیشت ュش حرف بزنゅهゅب 

 نヱیدر مゅش نیسヱ دュید دュیرس نگیبه پゅرک نکهیヱ بバد ا رヱنیبرداشتمヱ از خヱنه زدュ ب ヘمヱیاヱمدヱ ュ ک رヱنیفکر ب از
 گヘت تیمحکュ بست ヱ بゅ اعصبゅن

 شیییتヱ همش خراゆ شヱヱ ا-

 نگゅش کردュ ک گヘت یپرسش

 یلバنت ュیریبگ نیتゅ مゅش ュیکنیم ریخراゆ شد بゅزززز.. اهه د-

 از پشتュ اヱمد که گヘت ییصدا

 رسنمتヱنیمن م-

 بヱد.. ゅکヱید

 گヘت ییشد ヱ بゅ خヱشرヱ کュینزد

 بゅنヱ؟ یچطヱر-

 ..ュیزد ヱ مゅهュ پشت سرش سヱار شد نشヱیمゅش مヱتیزدュ که ر یلبخند

ヱبش نیس ヱヤمن ج ゅدتر پشت نشست تヱیزュن 

خヱردュ  نیاز سヱ یشدن کت ゅدهیاز من نگرفت ヱ بバد از پ یکرد امゅ جヱاب یتゅ دانشگゅه شヱخ ゅکヱیرمق جヱヤ نشستュ که د یب
..ュش حرف نزدゅهゅکه چرا ب 

******** 

 ヱ رヱ به من گヘت نییرヱ داد پゅ شهیヱ ش ستゅدیجヱヤمヱن ا ゅکヱیکه د ュیدانشگゅه بヱد رヱنیبرگشت ب مヱقع

-ュرت دارゅک ヱارشヱس 

 کردュ که گヘت نیبه سヱ ینگゅه

-ヱن  نیسゅدا یج ゅکه من ب ヱبر ゅヰدت تنヱخ ヱزヱیامرゅنゅ ..ュر دارゅک 

 ヱ خヱدش دヱر شد ازمヱن.. نیبゅ خنده حヱلュ داد سمت مゅش نیهュ حヱاله حرفش کرد که سヱ یچشمک

 گヘت ゅکヱیشدュ که د نیمゅش سヱار

-ヱتح ヱمن ュنゅل خゅح ゆرن؟؟؟یگینم لیخبب 

 بゅا انداختュ که گヘت یا شヱنه



-ヤپرا ستین یمشکヱس ュنیمنヱیم زشュکن.. 

ゅب ヱゅیکنجک ヱ سمتش ュبرگشتュتヘگ 

 ز؟؟ی+سヱپرا

ゅت ثیلبخند خب بヘکه گ ュبرگشت سمت 

 .. یعه تバجゆ حرف زد-

ュヱیخند آرュد ュتヘگ ヱ 

 هیچ زتی.. بگヱ سヱپراヱヱنهی+د

ゅب ゅهヱا یابرゅتبヘگ 

 ..ゅریدرن یزرنگ بゅز گنیکه نم زヱیعه خゅنュ سヱپرا-

ゅبه ب ب ヱ سمت پنجره ュنیحرص برگشتヱا ر ゅت ュه کردゅش نکهینگゅیمヱن ヱヤداشت.. ی یجヰنه نگヱخ 

  هیمیحدس زد که خヱنش قد شدیم ュیکه بヱد یا کヱچهاز

 که من عゅشقش بヱدمممュ رازیش لیاص یخヱنه هゅ یتヱ سبکゅ یバنی

 در یجュ ヱヤیヱ رفت ュیشد ゅدهیپ

ヱمنتظر ا در ヱ ز کردゅدیبゅست ュل من برヱا 

 خヱنه.. ییبゅیدهنュ بゅز مヱند از ز ュیخヱنه که شد ゅطیح ヱارد

 آرزュヱ بヱد.. شهیکه هم بヱدیرازیヱ خヱشگل ش یمیهمヱن خヱنه قد قゅیدق

 نجゅااایبヰشتヰヰヰه ا ゅیخدا

ゅیعشق د بヱکゅ تヘگ ヱ که چشمک زد ュه کردゅنگ ヱر 

 نه؟ یدヱسش دار-

ゅل بゅشحヱیخ ュتヘگ 

 خヱنه هゅبヱدュ.. نجヱری.. من دنبゅل اヰهی+عゅل

ヱشヱچ ابرヱض کヱاز ح ヱ گرفت ヱدستم ヱ ن دادヱر تکゅسط ح کیچند بヱطیゅ یگذشتュ  ز کردکهゅب ヱنه رヱد در خバب ヱ
 ュیヱاردش شد

 بヱدن.. یمتیヱ خヱشگل ヱ ق یمیخヱنه قد لیヱسゅ یتمゅم

 رفت که منュ پشت سرش رفتュ یسمت در ゅکヱید

ヱعث شد ببند درゅن که بヱچشمم ヱرد تヱر خヱن ヱ ز کردゅمشیب.. 

مゅ ا ゅکヱیبپرュ بغل د خヱاستیدلュ م خヱنه نیبه ا ゅدیشد ヱ از عشق ز یخヱنه شدュ که بゅز چشمュゅ قヤب یپشت ゅطیح ヱارد
 ششششدینم

 کヱیش یヱ صندل زیمهیمجنヱن هュ اطرافش ヱ فقط  دیヱ درخت ب ゅطیمتر ヱسط ح0استخر بزرگ ヱ فکر کنュ به عمق  ی
 بヱد.. ゅطیح یانتゅヰ یخヱشگل چヱب

ュصندل زیسمت م رفت ヱی ヤرچه گل گゅاز پ ヱی ゅن هヱن فنجヱا ヱی ヘدیس ゅگل ه ゅسمت  یب ュبرگشت ヱ ュسرخش عشق کرد
 ヱ گヘتゅ ュکヱید



 زاュ؟؟؟یچ نیکه من عゅشق ا یدی+تヱ چطヱر فヰم

 اヱمد ヱ گヘت کیزد ヱ نزد یلبخند

 ندヱنュ؟؟؟ شهیمگه م-

ゅب ュه کردゅنگ ヱنه رヱر خヱد ゅرتヱد ヱ ュش کردゅلبخند نگ 

 ..هیرنگ یپنجره هゅش هنヱز رنگ یحت مهیامゅ سبکش قد دهیسゅخت جد نکهیخヱنه بゅ ا نکهیجゅلゆ ا زیچ ی

 استخر شدヱ ュ خヱدمヱ داخل آゆ نگゅه کردュ.. کینزد

 پشتمه.. برگشتュ سمتش که بゅهゅش برخヱرد کردゅ ュکヱیحس کردュ د که

 شده کیچقدر نزد اヱヱه

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ ヱ اゅب ュبرد 

 بヱد.. یمثل خヱدت عゅل زتی+سヱپرا

 آヱرد  کیشد ヱ کュ کュ صヱرتشヱ نزد رهیزد ヱ بバد به لبュゅ خ یلبخند

ゆس نیمن اصا از ا خヱقبل عر ゅنه تゅشقゅسه عヱنم یب ュشヱمدیخヱ د ュدバیبヱکゅ ゅدیچرا ب ゅه.. یلبヰヰヰسヱبب ヱمن 

ヱدمヱکش خ ゆیعقュه دヰヰヰک 

 نهیرヱز بد نب چشمتヱن

 دヱر شه ازتヱن از پشت پرت شدュ تヱ آゆ.. هیبد یچ هر

سرمヱ  یمヱ بバد ک ゅرュیشنゅ کردنヱ نداد ヱ فقط تヱنستュ دستمヱ ب لیاتベゅヘ افتゅد مغزュ تحヤ نیا ییヱヰی یヤیکه خ ییاヱنجゅ از
 ..رヱنیبکشュ ب

 که بゅ سر خヱدش افتゅد تヱ آゆ.. چراااا رヱنیدستشヱ آヱرد جヱ ヱヤ خヱاست منヱ بکشه ب ゅکヱید

 کمک کنه بゅ سر اヱمد تヱ آゆ خヱاستیچヱن نشسته بヱد ヱ م نュیبヱد ヱ ا ゅدیفゅصヤه ز چヱن

 آゆ رヱ سرش بره.. کュیヱ کヤشヱ تکヱن داد تゅ مثا  رヱنیسرشヱ بゅ شدت از آゆ آヱرد ب هینثゅ چندبバد

 بゅشヰヰヰヰه دیشدنتュ انقدر قشنگ بゅ سیاخه تヱ خ یریبگ گریجز ج یالヰ یییکردュ.. ا نگゅش

 شد ヱ گヘت کیزد ヱ نزد یلبخند

 بمヱنュ بバد منヱ بخヱر یبذار تゅ عرヱس-

ュیالک اخ ュتヘگ ヱ ュکرد 

 کنュینم تینده من کゅر+زنت درسته قヱرتت 

 شد ヱ گヘت کیヱ بゅز نزد دیخند

 کنهیچربュ ملقمه یفバا که داره -

ヱنمヱزب ュتヘگ ヱ ュردヱدر آ 

 +زرششششک

ヱت دستشヘگ ヱ گذاشت ュپشت کمر 

-ュس ت دارヱد 



ゅز بゅخنگ ب ヱ ゆجバیت ュتヘگ 

ゆخ ュست دارヱد ュمن+ 

 ヱ گヘت دیخند ゅکヱید

 رانیج ュیهュ شد مゅلیخゆ مبゅرکه.. به سامت-

ュم کヰف ュیکュشددد خدااااا نیییییشددددد که ا یچ د 

 اان اعتراف کرد؟؟؟؟؟ نیا

ゅشین ب ュتヘز گゅب 

 ؟؟ی+تヱ چ

 زد ヱ گヘت یچشمک

 ؟؟یمن چ-

 کردュ خヱدمヱ گヘتュ لヱس

..ュشقتممゅع ヱبگ+ 

 ヱ گヘت دیخند

 خヱامتتتتتتیپرستمت.. م یعゅشقتتتتتュ.. م-

 کرد جゅدیا ヱیحゅلت بد یبヱدنمヱن  سیگذاشتュ که خ ゅکヱید نهیس یبه آسمヱن کردヱ ュ بバد سرمヱ رヱ ینگゅه

 ゅجヱن؟ی+د

ヱس سرمヱت دیبヘگ ヱ 

 ゅجヱنیجヱن د-

ヱمゅلب ュتヘگ ヱ ュغنچه کرد 

 ュ؟؟ی+اان مثا اعتراف کرد

 ヱ گヘت دیخند

 عشقュ.. گهید ュیخنگヱانه اعتراف کرد ヱهیمدلشه.. به ش ی نュیخゆ خゅنュ ا-

آヱرد ヱ  کیسرشヱ نزد ゅکヱیصヱرتشヱ نگゅه کردュ که د یبرداشتヱ ュ تک تک اجزا نشیヱ بバد سرمヱ از رヱ س دュیخند
لبش  هنکیشرヱع کنه ヱ بバد ا ヱیمゅバشقه اصヤ خヱاستیم نکهیتゅ ا زدیم یزیر یبヱسه هゅ یヱ به سمت لبュ ه دیگヱنمヱ بヱس

 حヱاله صヱرت کردュ... یヱ چک آرヱم دیبه گヱشه لبュ خヱرد سرمヱ عقゆ کش

ヱ ュتヘگ 

 یریگیشمゅ بヱسه از مバشベヱ نم یبゅشه تゅ شゆ عرヱس ゅدتیزدュ تゅ  نヱی+ا

ゆدیبرچ ل ヱتヘگ 

- ゆیخヱヰ س یヱس عرゅیخردیمدست لبュ م ュヱتم ュرゅیکュکرد ゅن لبヱسه از اヱد بバیم نتیریش یبュهید گرفتヰヰگ 

 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 بヱدュ!! یزیچه چ یمن تヱ خمゅر یヰヘمی.. تゅزه مستیبد ن شیتヱ خمゅر ی+بゅش



ゅت طنتیش بヘگ 

 بگヱ در خدمتュ یهست یزیچ یتヱ خمゅر ゅیب-

 زدمヱ گヘتュ یغیج

 داااایجد یشد دیادببببゆ.. چش سヘ یشヱバر ب ی+ب

 زد که گヘتュ یبگه که عطسه ا یزیچ اヱمد

 بدبخت شدممュ.. آقゅمヱن رヱز اヱل اعترافش سرمゅ خヱرد  ی+ヱا

 ヱ گヘت دیخند

 گ.زュ ^.^ یم یヱسط از خヱشحゅل یبچه رヱز اヱلت من عطسه زدュ رヱزا نیبب-

 ヱ گヘتュ دュیخند بヤند

 ؟؟؟یییآخر چ ی+بバد رヱزا

 ヱ گヘت دیبヱس مヱیشヱنیپ

-ゅتیس ュنヱعمر ج ،ュنヱخ ュنゅخ ュمستدا 

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 مرگت بشュ  شیپ شهیهم خヱاュیاز خدا م ゅکヱی+د

ヱت تヘگ ヱه کردゅنگ ュゅچشم 

 نبヱد تヱ منュ نبゅشュ یفردا خヱاュیاز خدا م-

 بゅز کردヱ ュ که گヘت شمヱین

-ヱدتヱا نزن خゅینکشش من م حュاヱیزندگ خヱم ..ュزه به عشق اعتراف کردゅآخه ت ..ュکن 

 دیکج کرد ヱ گヱنمヱ بヱسکه صヱرتشヱ  دュیヱ چヱنشヱ بヱس دュیخند

 یعشق بゅز ヱ از ュیبکپ دیهヘته تヱ خヱنه بゅ کیاانش  نیکه هم ュیゅیب رヱنیتゅ از آゆ ب ュیاستخر رفت یبه سمت پヤه هゅ بバد
 ستین ینداشته هュ خبر

 به سمت خヱنه رفتュ که داد زد لرزヱن

 کرد خیهュ  یچゅ یدیخゅنュ د-

ヱدستم ュتヘگ ヱ اゅب ュبرد 

 یییییزده ا خی یتヱ نگران اヱن چゅ چیتمュゅ پヱستمヱنュ چرヱک شدュ ه چیه ュیکرد خیخヱدمヱن  ゅی+د

 ヱ پشت سرュ اヱمد تヱ خヱنه ヱ گヘت دیخند

 اتゅقه من بヰت لبゅس بدュ نیتヱ ا ュیبر ゅیب-

ゅب ュتヘگ ヱ سمتش ュبرگشت ゆجバت 

 نجゅ؟یا ی+تヱ مگه لبゅسュ دار

 زد ヱ گヘت یلبخند

 ゅرュیلبゅسュ براش ب دیتヱ خヱنュ بゅ ゅرュیدارュ خゅنュ خヱنمヱ م یヱقت-



ゅز شین بゅفکر مرب ヱیک اان د ضیヱکゅ م ی ゆاヱس خゅکه د دهیلب ベゅات ヱت ュمه رفتヱتم ュرゅک ヱیュید دヱکゅ ند ب رهنیپ یヤ
 ..دستشヰه یصヱرت یبゅ گل هゅ یآب

 ک عゅشقشمممュ.. ییزایچ قゅی... چرا دقکنヰヰهیم ヱヱنュیداره د ゅیخدا یヱا

ュتن کینزد رفتヘگ ゅب ヱازش گرفتم ヱسゅلب ヱ 

 ..رヱنیکردュ تゅ بره ب شیهمراه ゅریب ヘمヱی+ک

ゅسゅسر یلب ヱدشヱرفت ب عیخ ヱ نیگرفتヱد چند دق رバب ヱیک قهیヱمヘ  تنヘگ ゅب ヱ ردヱآギゅچ ゅیبر یتュز ヱده شゅآمギ رفت 

 ..رヱنیکردヱ ュ رفتュ ب دیتمد شمヱیکشヱ سشヱار گرفتヱ ュ مヱهゅمヱ خشک کردヱ ュ آرا یヱ از تヱ دュیلبゅسمヱ پヱش عیسر

ゅا ب ュندヤخ نیقد ب ュتن ヱس تゅیلبヤد یヱبشنگ ب 

ュلنش که د رفتゅیسمت سヱکゅ  ゅس راحت یبゅر هیتک یبه پشت یلبゅست ヱ دヱد.. یزده بヱرش بゅکن ュه 

 :خヱندینشستュ که بゅ لبخند ستゅرヱ گرفت ヱ شرヱع به نヱاختن کرد ヱ آرュヱ م کنゅرش

 ギ ュعشق ゆه من مطرヤه 

 مطرゆ زر دگران

 من دفتر عشق ヱ دف

 تر دف شゅنیا دف

 ゅانヱم#ギ 

 ..خヱاستュیکه م ییゅیرヱ یهمヱن زندگ قゅیدق

 چندتゅ بچه کュ داشت.. فقط

 گヘت ゅکヱیسر جュゅ بヤند شدュ تゅ فنجヱنゅرヱ ببرュ که د از

 رانیج ゅدیلبゅس بヰت م چ-

ヱراهم ュتヘگ ヱ ュادامه داد 

 ヰه؟یک رانیج نیا ی.. امゅ تヱ نگヘتゅدیبュヰ م ی+من همه چ

 شد ヱ گヘت رهیヱ تヱ چشمュゅ خ کュیسرش جゅش بヤند شد ヱ اヱمد نزد از

 چشمゅت یバنی رانیج-

ゅب ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ ゆجバت 

 بゅیمバشベヱ⌒ ز ゅیヱ  بゅیآهヱ، چشュ⌒ ز یバنی رانیج-

 ヱ گヘتュ دュیبヱس شヱیشヱنیلپゅش گذاشتヱ ュ پ یヱ دستمヱ رヱ دュیخند

 مننننن کی+آخه من عゅشقتممュ مرد رمゅنت

ュت محکヘگ ヱ کرد ュヤبغ 

 مننننن یزندگ ران⌒ ی+منュ عゅشقتمممュ تنゅヰ ج

 کشュیخヱردュ که حس کردュ نヘس نم تکヱن



ヱمゅکه د چشم ュز کردゅیبュسه س دヘق ヱر ュعهید نهیسرヱکゅ ه ヱس ن یبرا یراه چیヘی.. ستیتنュکش ک ゆعق ヱدمヱدیخュ  ゅام
 بヱد..از اヱن نشد چヱن دستゅش دヱرュ حヤقه شتریب

ヱااا دستمヱ ュرتش گذاشتヱص ヱر ヱ ュده د یخدا یبردヱب パیمن چرا انقدر داヱヱヱヱکゅ 

 :/ سرمゅ خヱرد :/ هیدستمゅل کゅغذ شینیب یتヱ دュیゆ صヱرتش کردュ ک د ینگゅه

 یچندمتر ی ゅکヱیکردュ ک د یعطسヰヰヰه ا ی نهیبد نب تکヱن خヱرد ヱ حヤقه دヱرュ آزاد تر شد که چشمتヱن رヱز دستゅش
 دیپر

 مゅلヱنهیداره چشمゅشヱ م دュیمردュ که د ゅکヱیدهنمヱ نگヰداشتヱ ュ رヱبه د یجヱヤ عیسر

ュヱآر ヱヤاز ج ヱت یدستمヘک گ ュبرداشت ュدهن 

 ゅاااایخゅنュ سرمゅ خヱرد-

 نگゅ بヰش کردヱ ュ گヘتュ ی

 یتヱ نخヱرد ستیتヱ ن یبرا رュی+بم

 که برュ تヱ بغヤش نیزد ヱ دستشヱ بゅز کرد ゆ نشゅنه ا یلبخند

 رفتュ تヱ بغヤش که محکュ منゆ ヱ خヱدش چسبヱند ヱ گヘت عیسر

 سرمゅ خヱردنヱ نیبدュ نبヱدااا.. تゅ بゅشه از ا نیسرمゅ خヱردن همچ نیعشقکュ ا شیییآخخخخ-

ヱدمヱخ ュتヘگ ヱ ュازش جدا کرد 

 یییبش یا گهید ی+کشمت اگه عゅشق کس

ヱت دیگز لبشヘگ ヱ 

 بدュ خゅنمュ یچ برسه مقゅمتゆ ヱ کس دنینم ゅیعمرااا من تヱرヱ به دن-

 ک بدنュ مヱرمヱر شددد  دیگردنش فرヱبردュ آرュヱ گردنمヱ بヱس یヱ سرمヱ تヱ گヱد دュیخند

 ヱ گヘت دیبゅز کردュ ک خند شمヱین

 بゅز شده شتیکه ن ヰヘمュیفکر نکن نم دهیسرت به شヱنュ چسب-

 ヘتゆュ شヱنش زدヱ ュ سرمヱ بヤند کردヱ ュ گ یزیر بヱسه

 پسر ュیمゅ اعترافゅمヱنヱ کرد گهید ترسュ؟یم گهیمگه د ی+خゆ بヰヘم

 ヱ گヘت دیخند

 هュ شد یچ اعتراف-

 مヱیزدヱ ュ از بغヤش دراヱمدヱ ュ رفتュ تゅ گヱش طヱنیلبخند ش یبه لبュゅヰ شد ヱ من فقط  رهیزدヱ ュ نگゅش کردュ که خ یلبخند
 ..رュیبگ

ゅر نسبتゅبه تヱا رヱد یکیهヱب 

 خゅمヱش بヱد ュیبزنュ که گヱش نیبه سヱ یبرداشتヱ ュ خヱاستュ زنگ ヱیگヱش

ュاستヱپ خ ュک نشد رفت ュشنش کنヱید شیرヱکゅ ゆجバت ゅب ヱュتヘگ 

 !شه؟یچرا رヱشن نم نیا ゅجヱنی+د



 متヘکر نگュゅ کردヱ گヘت ゅکヱید

 ゅااایسゅعت تヱ آゆ بヱد کیفکرکنュ  یپرفسヱر بゅ گヱش-

 ヱ بバد گヘتュ دュیکش ینیه

 ی+خゆ خヱدت چ

 نگュゅ کرد ک گヘتュ پヱکر

 رヱنیب یذاشنیم تヱیگヱش+خゆ تヱ حداقل 

 ヱ گヘت دیخند

 تヱ استخر ュゅیبゅ سر م دヱنستュینم دیببخش-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ن؟؟؟یزنگ بزنゆ ュ سヱ ی+خゆ اان من چجヱر

 بゅا داد ヱ گヘت یا شヱنه

خヱنه  ュیبر دیبバدュ حゅا شゆ شゅ یکنیشヱهرت درست م یشュゅ خヱشمزه برا ی یریکدبゅنヱ م یخゅنمゅ یاヱل شب-
 مヱنیمجرد

 زدヱ ュ گヘتュ یقیعم لبخند

 کجゅست؟ یبه همه بگ نجゅرヱیک ا ی+اヱن که چشュ شヱهرخヱشگュヤ.. امゅ قصد ندار

 بュヰ کرد ヱ گヘت ینگゅه

 بدヱنه؟؟ یکس یتヱ دヱست ندار-

 ヱ گヘتュ دュیکش ینヘس

 بچه هゅمヱن.. ی+حت

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر

 جゅ بゅشه دヱتゅ عゅشق تヱش تنゅヰبゅشن بدヱن شرخر ^.^ ی نیبヰتر از ا ی.. چلیبゅکمゅل م-

 ヱ رفتュ تヱ آشپزخヱنه ヱ گヘتュ دュیخند

  ؟یبゅ سヱپ مヱافق ゅجヱنید-

 گヘت بヤند

 ستیخゆヱ ن ゅدیآره حゅلمヱنュ ز-

ゆید خュهヱکゅ پ ヱ کرد ュاعا ヱافقتヱشیم ヱس ゆل یヱگヱشمزه گヱپ خヱヱヱیس 

 کنهیم مشیکنゅر گرامゅفヱن نشسته ヱ داره تنظ ゅکヱید دュیکه د رヱنیچند سゅعت از آشپزخヱنه اヱمدュ ب بバد

 رفتヱ ュ گヘتュ سمتش

 ュ؟؟یبخヱر رヱنیب شهی+شゅمヱ م

ュゅت نگヘگ ヱ کرد 

 تヱ؟؟ یخゆヱ بش یخヱایمگه نم-



 زدヱ ュ گヘتュ یچشمک

 نداره که ゅزیخゆヱ شدن ن دهیعشق م یبヱ یسرمゅخヱردگ نی+ا

 زد ヱ گヘت یطヱنیش لبخند

 جヱヱヱヱن یییییا-

 بゅ گل سرخ هゅرヱ برداشتヱ ュ .... دیسヘ یهゅ یسヱپ خヱر ゅلهیسمت آشپزخヱنه رفتヱ ュ پ به

 گヘتュ بヤند

 رヱنیب نیکمک سヘره بچ ゅیب ゅجヱヱヱنی+د

 تヱ آشپزخヱنه ヱ گヘت اヱمد

 ران؟؟یجゅنュ ج-

 هゅرヱ دادュ دستش ヱ گヘتヤ ュهیヱس ینیرفتヱ ュ س سمتش

 عشقممュ برヱ نیآفر ュゅیتゅ من ب نی+برヱ بچ

ヱت سرشヘگ ヱن دادヱتک 

 گヱشュゅ درازهه؟؟-

 گヘتュ دمヱیخند

  شهی+داره دارز م

 ヱ گヘت دیخند بヤند

 اثرات زن گرفتنヰه-

 ヱ گヘتュ دュیکشیغیج

 رヱ داد اصا دیمردا نبゅبدヱ زヱد کゅرتヱ برس.. ゆ شمゅ شヱヱヱヱヱバری+ب

 ＞（ｙ）＜ندهیهمسر آ یヱ بردュ بردュ برا دュیرヱش قゆヤ کش یرヱ پر از سヱپ کردヱ ュ بゅ سبز ゅلهیپ

ゅت ヱر ュت ینشستヘتخت گ 

 جヱن به به ییدا یبه به چ کرد-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 بگن خヱانیمیپس فردا بچه هュゅ چ ییدا یجヱن.. تヱ بگ یی+کヱفت دا

 نگュゅ کرد ヱ گヘت یطヱنیش

 پس فردا؟!-

 ヱ گヘتュ دュیکش یغیج

 ゅکヱヱヱヱヱヱی+د

 ヱ گヘت دیخند

 ندارن بخヱرن ریحرصュ نزن من نگران بچه هゅمュ ش ゅدیخゆ خゅنュ حرص خヱردنتヱ دヱست دارュ چ کنュ.. حゅا ز-



ゅشق بゅیق ュتヘگ ヱ پشت دستش ュد زدヱب ュک دست 

 یادゆ شد یاخه چرا تヱ انقدر ب ゅکヱヱヱید یریبا نگ-

 ヱ گヘت دیخند

 گヘتュ که اثرات زن گرفتنヰه اثرااااات-

ヱبه ا سرم ヱ ュن دادヱراش لبخند نیتکゅد براش غذا یکバب ヱ ュیکشزدュد 

رد∠ュ قゅنع ست ュیریمیم یهュ بヱヱヱد تゅ صبح از گشنگ ییغذا چ  امゅ خゆ م∠

 کردゅ ュتینگゅه به ح دュیکشیخヱدュ سヱپ م یکه برا همヱنطヱر

 یهゅ یشده بヱد ヱ شمバدヱن ختهیر ヱهیヱسط م یا رヱزهیحヱض ف یتヱ نیヱ همچن شدیم دایヱ اقسュゅ درختゅ تヱش پ انヱاع
ヱض ز یرヱیحゅصف نشدن ییبヱ یداشت 

 * T⌓T داکنュیپ یخヱنه ا نیهمچ یمن  دی*دヱستゅن دعゅ کن

 هیکゅراش چطヱر ستیبشر مュヱヤバ ن نیکゅرヱ کرده بヱد.. هرچند ا نیا یک ゅکヱیدر تバجبュ د من

 گヘتゅ ュکヱیکردヱ ュ رヱ به درعد ヱ برベ اヱمد بゅ تバجゆ ゆ آسمヱن نگゅه یصدا ヱヰیکه  ュیخヱردن بヱد مشغヱل

 +بゅرヱヱヱヱヱن؟ تヱ تゅبستヱヱヱヱن؟

 زد ヱ گヘت یلبخند

 ..رشدیکه د دیمنتظرش بヱدュ.. ببخش-

 افتゅدヱ ュ برگشتュ سرجュゅ یزیچ ゅدی ヱヰیرヱ گرفتヱ ュ خヱاستュ برュ سمتش که  ゅکヱیدست دزدヱ ュ  یلبخند

 به گヱنュ زدヱ ュ گヘتュ یچنگ

 از رعد ヱ برベ ترسهیم نیسヱ ننننن،یسゅ ヱکヱヱی+د

 ر شدهآشنゅت نیسヱ یفحشヱゅ قطゅバ رヱح مبゅرکュ بゅ شهیم پررعد ヱ برベ پر نیヱ ا ییاان داره از تنゅヰ گヘتیبュヰ م یحس ی

 گヘت خゅلیب ゅکヱید

 نゅراحت نبゅش ゅریسゅم شیپ رهیم-

ュش یغره ا چش ゅکه ب ュت طنتیرفتヘگ 

 هュ نبゅشنننن شیاگه پ-

ュヱآر ュتヘگ 

 هュ بゅشن شی+خداکنه پ

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر ゅکヱید

-ゅشم ゆراحت نکن.. من اخゅن ヱدتヱیخヱرゅیجمع م نュد  کنバیب ゅم یچ ュشمزه هヱیخュرゅ.. 

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 سردمه ゅریهュ ب یزیچ ی یゅیم یدار ゅکヱی+د

 ヱ گヘت دیخند

 کゅرست؟یچ ゅکヱیپس بغل د-



 غ⊥رشش بヱد <_> تヱیخゅص یجمع کن خヱدتヱ یک رعد ヱ برヱ  ベفتゅدュیذベヱ داشتュ پس م از

ヱکه صدا ت ュدヱید یفکر بヱکゅ مد که مヱتیاヘگ 

 لゆ سヱزヱヱヱ لゆ دヱززز یچゅ نュی+بヘرمゅااا ا

 کردュ ینیبه س یرヱ کنゅرュ گذاشت نپゅه ینیزدュ که س یلبخند

ゅتヱر دゅن کمربヱکیفنج ゅد گل ی ،یچバب ヱ تゅظرف نبゅن یسرخヱر فنجゅکن 

رددد بゅ سヤ چ  به به یا قهیم∠

ヱت دستشヘگ ヱانداخت ュنヱر شヱد 

 گهیبغュヤ د ゅیسردمه ب یگیمگه نم-

 زدヱ ュ گヘتュ لبخند

 شه؟یدلت تنگ م هی+چ

ュヱت آرヘگ 

 یازュ دヱربش خヱاュینم-

 ヱヱ 匏جج
ゅش بヱر یخ ゅکه ب ュنش گذاشتヱش ヱر ヱن سرمヱヱیفراュت تヘگ 

- ギشق مゅع ヱنه  یشیتヱشヱمننن  یرギ 

 آهنگ عششششق * نیخヤق ا یヱ شゅعرشヱن برا زی*بゅ تشکر از عゅرف عز

ゅعشق صرف کرد یچ ゅر عشق بゅدر کن ヱیرュ ت دヘلゅمخ ゅد بバب ヱیヱکゅ نهرفتن به یبراヱاجه شدخヱیمュ ガ-ガ 

ヱدستم ヱبرد ت ヱ یگرفت ヱر ヱ ベゅیدیتخت دراز کش یاتュ ゅد از حرفバب ヱی バن سヱمゅیکرد یچشمュ ابヱیک بخュ 

ヱمゅپ ヱت ヱ ュل کردヘش قゅهゅپ ヱن ترس از دست دادن  یتヱبد ヱ دهヱآس ヱ راحت ュنヱبت ゅت ュشد ュریبغل گゅ ュابヱبخ 

******** 

ヱ(نی)س 

 *فヤش بک صبح همヱن رヱز*

ゅقت شین بヱ ヱ ュه کردゅنگ ヱن رヱز رفتنشゅدن  هیاندازه  گهید یبヱکس هینقطه شده بゅنه... یتヱخ ュرفت ヱ ュگرفت 

ゅسヱیヱمヤ ヱیر ヱاز ت ヱ ュل کردヱ لی یمبلゅهی خچ ...ュقヤح ヱت ュکرد ヱ ュبرداشت ヱヤه 

 صヱرت به سمت اتゅقュ حرکت کردュ... نیهم به

ゅیم نکهیفکر به ا بュنヱقت راحت بش تヱ د از چندバیبュیف نヱممヤ ن ュه کنゅینگヱشم ヱヤکه ه ュز کردゅفط از گ یبゅکثヱヤپر ュدی 
 ...نیヱ افتゅد رヱ زم رヱنیب

 نگریشل رヱ هュ انداختュ تヱ سطل اشغゅل ヱ ف هیعقده ا یبヰش دادヱ ュ لبゅسゅمヱ عヱض کردヱ ュ اヱن هヱヤ ∫0+ فحش
 ^~^ ュیرا بヰش نشゅن داد مゅنییطا

ヱفت ک یییچ هی دュید ュヤیدュ دستュ بヱد رヱ اヱردュ تゅ مヱقع ف یهرچ ゅバیانتخゆゅ کردヱ ュ سر یرندヱم ュヤیف هیلゆ تゅپ  یتヱ از
...ュکن 



 ...دュیصヱرت تゅ غرゆヱ چند قسمتشヱ د نیهم به

ヱکه صدا ت ュدヱن بゅمد... یبحر داستヱن به پنجره اヱرゅردن قطرات بヱخ 

 سمت پنجره... دュیبゅز کردヱ ュ پر شمヱین

ゅن ج دنید بヱرゅغیب ヘیخヘی ュتヘگ ヱ ュزد 

 ...بゅرヱن تヱ تゅبسسسستヱヱヱヱن...جヱヱヱヱヱن...ヱヱヱヱلییییاا-

 شدゅ ...ュنゅیقر دادヱ ュ تゅزه متヱجه نبヱد دا یکم

 چرا برنگشته بヱد... شヱバریب نیا

 رفتヱ ュ شمゅرشヱ گرفتュヤ ...ュیمヱبゅ سمت

 *دسستگگگゅه مشترررک مヱررررد نظظررر...*

 گヘتヱ ュ تヘヤن رヱ قطع کردュ... ییبゅبゅ ریبم

 رヱ گرفتゅ ..ュکヱید شمゅره

 *یزنیاشتبゅه م ی*خゅمヱشه داداچ دار

 در اヱردヱ ュ پرتش کردュ رヱ مبل... لیヱاسه مヱبゅ یزبヱن

ュاستヱصدا خ ゅکه ب ュنه بشヱارد اشپزخヱی ..ュسط نشستヱ نヱن همヱغرش اسم 

 دュیترسیخر از رعد ヱ برベ م مثه

 ^*-*...عゅشقشششュ ^-من نمبترسュ * ی*ヱل

ヱمゅهゅپ ヱیت ...ュقه کردヤرش حヱد ヱمゅدست ヱ ュجمع کرد ュشکم 

ゅر بゅت ゆش ュبه ه ゅردن ابرهヱیدق کیخゅق ヱز تヱن یمثه رゅشن م هیچند ثヱدش صدا شدیرバب ヱکش... یゅحشتنヱ 

 خヱفنゅک ヱ بゅحゅله :/* یヤی*گمشヱ صداش خ

 '*-ندا بゅشه ' دیکه نبゅ شهی...همه؟یییدرヱنュ *چ ینゅیبه ت یفحش

ュمثه آدم داد ュنヱمن بت *ヱヱヱヱヱا* ヱ ه بشهヘخ ゅزادیت ...ュادامه بد ュبه ترس 

 یرヱ دュیتختュ افتゅدヱ ュ پتヱمヱ کش یبヤند شدヱ ュ حمヤه کردュ سمت اتゅقヱ ュ رヱ که اسمヱن ارュヱ شد بゅاخره از جュゅ یکم
...ュدヱخ 

 شرヱع شد... ュیسゅلگ شیمن از رعد ヱ برベ از ش ترس

 گرفته بヱد... یدیتنゅヰ بヱدヱ ュ طヱفゅن شد خヱنه

 افتゅد... یبد یشکست ヱ بゅ صدا ゅطیح یتヱ یاز درختゅ یکی

 ..دュیترسیاヱن رヱز به بバد به شدت از رعد ヱ برヱ ベ طヱفゅن م از

 کجゅااااس... دヱنュیاحمقュ نم ییدا نیاان تنゅヰ بヱدヱ ュ ا ی...ヱلدュیخヱابیم نیسヱر شیمヱقع هゅ پ نجヱریا شهیهم

ゅج یصدا ب ベبر ヱ ند رعدヤیکش یغیبュد ..ュجمع کرد ヱدمヱخ ヱ 

 بヱد.. ゅریゅه ببرュ سゅماان پن تヱنستュیکه م یچشュゅ بゅز شد...به تنゅヰ کس ヱヰی

 زدュ... رヱنیکه انگゅر طヱفゅن دنبゅلمه از خヱنه ب یاز جュゅ پゅ شدヱ ュ بゅ سرعت عیسر



ヱدستم ヱیر ...ュرش دادゅتند تند فش ヱ ュزنگ گذاشت 

 مュヱヤバ شد... ゅریتゅ در بゅز شد ヱ چヰره خヱاゆ الヱد سゅم دیطヱل کش یکم

ゆیبرچ لュد ュنヘگ ヱ 

 ...ゅاااریسゅاام-

 شد ヱ بゅ تバجゆ نگゅهュ کرد... ゅریهヱش

 اヱمد ヱ برقゅ قطع شد... یبد یبگه که دヱبゅره صدا یزیچ خヱاست

 شدュ... زヱنیسمتش ヱ از گردنش اヱ دュیپر

ヱمゅصدا دست ゅب ヱ ュت کردヘر گردنش چヱن یدヱیلرز ュتヘگ 

 ...ترسュی..می...تنュゅヰ...مستین ゅنゅیتヱ بゅشュ...دا شیتヱ..تヱرヱخدا بزار پ-

 خヱدش اヱمد... به

 کرد... ュییヱ به داخل خヱنه راهنمゅ دیمヱهュゅ کش یگヱنه دستゅشヱ رヱ نヱازش

 طヱر که بغヤش بヱدュ راه افتゅدュ... همヱن

 ...ュیتخت ヱلヱ شد یヱ بゅاخره رュ ヱیبه سمت اتベゅ رفت ヱاشی ヱاشی

 پゅهゅمヱ بゅا اヱردヱ ュ جمバشヱن کردュ... عیسر

ヱدمヱخ ヱم یتゅریبغل سゅ ...ュگرفت ヱشヱزゅب ュمحک ュدست راست ゅب ヱ ュله کردゅمچ 

ヱمゅچشم ヱتر بشه... یرヰب ュلゅح ゅت ュر دادゅفش ュه 

 جヱヤ چشمヱ ...ュمدیصحنه اヱن شゆ م همش

 ...دュیدیمرگヱ بゅ چشمュゅ م قشنگ

 به زنده بヱدنュ نداشتュ... یدیام چیه

 بゅ افتゅدن اヱن درخت ヱ قطع شدنش... کردュیم فکر

 منュ تمュヱ شده... یزندگ

 بヱدュ... مゅرستゅنیب یشدュ تゅ ヱریهヱش یشده بヱدヱ ヱ ュقت ヱヰشیب

ュاسヱح ゅسه هヱم یزیر یبه ب ュゅهヱم ヱ رتヱردیکه به صヱجمع شد... خ 

ヱسرم ヱت ヱسمヘن ヱ ュردヱا اゅیب ュتヘگ ュヱار ヱ ュرتش پخش کردヱص 

 ترسنゅکه... یヤیخ-

ヱشゅت دستヘگ ヱ تر کرد ュمحک ュرヱد 

 ...نجュゅینترس...من ا-

 بغヤش گュ شدュ... یمヤش زدヱ ュ تヱج یندیاز خヱشゅ یلبخند

ゅازش کرد که  بヱن ヱمゅهヱد مヱاشیدست چپش که ازاد بヱ اشیヱ سنگ ュゅبرد... نیچشم ュابヱخ ヱ شد 

** 



 *فردا صبح*

ゅینگران ب ュتヘگ 

 براشヱن افتゅده بゅشه... ی...نکنه اتゅヘقدنیجヱاゆ نم شヱنュیگヱش-

 دستشヱ به بゅزュヱ بند کرد ヱ گヘت نゅیدل

-ヱب نینکن س ュینگران م شتریمنュی...دشヱکゅ ...ュبه مطمئنヱن خヱلشゅهست...ح ゅمراقبش هست...حتم 

 بゅ لپ پر گヘت کردیدهنش م یرヱ تヱ یهمヱن طヱر که لقمه گنده ا نیمゅه

 یشمゅهゅ نگران چ...ヱفتゅدهیاتベゅヘ ن یتصゅدف چیخヱد اخبゅرュ اعاュ کرد ه ی...ヱقتゅیرヱان نیصبحヱنتヱنヱ بخヱر نینیبش نیゅیب-
 ヱ خゅمヱش بヱدن...خゆ پس سゅلمن... یقبل بゅرヱن بヰشヱن زنگ زد یگی...بバدュ مگه نمنیهست

 بゅا اヱرد ヱ گヘت شیسرشヱ از گヱش نیکゅم

-...ヱヱヱヱااانゅب ュاستداات ゆخرا 

 کردュ نگران نبゅشュ... یبゅ تゅسف ヱ خنده براشヱن تکヱن دادヱ ュ سバ یسر

 خゆヱ بヱد... نیته قヤبュ نگران نبヱد ヱ ا راستش

 خヱبن... ュیگی.پس مゅهュ محゅلشヱن خヱبه... گهیششمュ م حس

 ...ュیخヱدمヱن شد یهممヱن رヱ دعヱت کرده بヱد خヱنشヱن هر کدヱممヱن مشغヱل زندگ ییヱヰی نゅیکه دل یاز صبحゅنه ا بバد

 رفتن سر کゅر... نیヱ مゅه نیکゅم

 رفتن دنبゅل کゅر مدرکشヱن... ゅرュیヱ سゅت ゅریسゅم

  یバنی نیヱ ا شدیهヘته امゅده م نیا نکهیا مثل

 بゅدا مبゅرک بゅدااا... بゅدابゅدا

 رفتュ خヱنه خヱدمヱن... نゅیاز دل یخヱدュ بゅز کردヱ ュ بバد از خدافظ یヤیتخ یاز تヘکرات تخ.م شمヱین

ゅز کردن در  بゅدیبゅ زاヱطرات رゅیخ ...ュدゅل افتヱا 

 ...ュیکه از همخヱنه شدن بゅ هュ داشت یذヱق

 ...ゅریヱ سゅم ゅریآشュゅ بヱدن سゅت خヱن

 ...ییヱ دا نیمゅه یゅیبゅز یرヱان

 ヱ به سمت اتゅقュ رفتュ... دュیندخ

ヱمゅسゅلب ...ュده شدゅه امゅاسه رفتن به دانشگヱ ヱ ュض کردヱع 

صゅف شده بヱد ヱ مュゅ پヱکر همرヱ به مゅر راستمヱن ヱاگذار  یبیهヱا به طرز عج ュیشده بヱد داریکه از خヱاゆ ب صبح
 ュیکرده بヱد

 :/ * نゅیشدن ا تیترب یانقدر ب ی*ک

 (ゅنゅی)دا

که بゅعث  دهیچسبヱنده ヱ حرکتش م ュینیゆ ب شヱینیب ゅکヱید دュیچشمゅمヱ بゅز کردュ که د یاحسゅس قヤقヤک کردュ که ا صبح
 قヤقヤک ヱ ゆجヱد اヱمدن شدن



ゅت بヘکه گ ュش کردゅلبخند نگ 

 من؟؟یزشتヱ یچطヱر-

ゅکفب ュتヘگ ヱ ュش زدヱزゅدست به ب 

 ییی+زشت زن.... عه نヰヰヰه زشت خヱدت

 ヱ گヘت دیخند بヤند

 ..ゅدیاز جゅنゆ خヱدت سرت م ゅیدن یباهゅ یخطبه عقدヱ بخヱنن تمゅم نیسرت رفت.. بب یچ کاه ゅنゅیدا یヱا-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرفت 

 ゅمگه ب ゆتن من با سرکس ی+خヘر گゅدیم یبゅ 

ュزゅت دیخند بヘگ ヱ 

 یگヘتیم نヱیبヱد هم یا گهیجز خヱدت کس د.. اگر ゆیا یا-

ゅب ゅدهیبرچ یلب ュتヘگ 

ゅط کرد جヤشه یا گهیکس د منی+غゅب 

ュت  محکヘگ ヱکرد ュヤبغ 

 رانュیج شュیعゅشقت م کنュیم داتیپ ュゅیمن از اヱل اگه زنده بشュ م-

 گヘت عیحرفش زدュ که سر نیاز تمヱ ュゅجヱدュ به ا یلبخند

-ヱسر ヱبر ヱشゅپ ゆر سیخヱنه بخゅصبح ゅیتュ یبرュ نهヱخ 

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

ヱیت کهیت نی+سュکنهیم ک 

 ヱ گヘت دیخند

 چゅرهیهمش اヱن ب یبش کهیت کهیبゅرتヱ ت ی ستゅیبدュ ن-

 بزنه.. تヱنهی+جرぺتشヱ نداره خبヱ ゆگرنه م

امش آر یقیヱ صبحゅنه عشق پز رヱ بゅ مヱس ششیヱ منュ بバد حゅضر شدنュ رفتュ پ رヱنیヱ ادامه ندادヱ فقط رفت ب دیخند
ュردヱن خヱفゅبخش گرام 

ュس داشتヱهیヤ جمع م ヱمゅیهュفظ کردゅخداح ュدشバب ヱشگل.. نیاز ا یヱنه خヱخ 

 رفتヱ ュ گヘتゅ ュکヱیسمت د به

 نجゅیا یゅریم یمنヱ ک گهید ゅجヱنی+د

 داد دستمヱ گヘت یدیزد ヱ کヤ یلبخند

 ゅیب یمゅل شمゅ.. هرヱقت خヱاست-

ゆل ゅپ ヱچمヱل ヱنیی ュتヘگ ヱ ュانداخت 

ゅヰ؟؟یییی+تن 

 بゅز کردヱ گヘت ششヱین



 بゅهゅت ュゅیخヱدュ م یزنیزنگ م یمヱヤバمه ک نه.. -

 کردヱ ュ گヘتュ بغヤش

 عشقュ..  یییی+مرس

ヱ سヱب ヱنشヱن چヱد اバن یب ヱ ش ششیکردゅبه سمت م ュدバب ヱز شدゅیرفت نیبュ بر ゅیتュ هヰヰنヱخ 

*** 

ゆ نه که رسヱیدیخュ یدュل دゅنه خヱهیخ ヱن از رفتن سゅنش ヱد چند دق نیバب ヱ دヱه بゅید قهیبه دانگヱکゅ مゅت سヘمد ک گヱیاュرゅ 
 ..ستین

ュهゅیرفت بュ یدل شیپゅر هیک کل قض نバت ヱرゅت فیهヘگ ュنヱد اバب ヱکرد 

 .. نیدیشمゅ دヱتュゅ بュヰ رس ゅدیخヱشュ م -

فمヱن اعترا ینیریرفت دانشگゅه ヱ گヘت ش ゅکュヱیدرست کردن نゅهゅر کمک کنヱ ュ د یبرا نゅرヱیヱ من مヱندュ تゅ دل ュیدیخند
 ..کنهیکゅفه رستヱران دعヱت م یبچه هゅرヱ دعヱت به 

 ュیهمه جヘت بヱد گهید حゅا

*** 

 ..گヘتنیم نゅیヱ ا کیتر یه رヱنヱیحرفゅشヱن رفت ب یرفتュ که صدا زیرヱ گرفتヱ ュ سمت ک ゅکヱید دست

تヱ  یراヱلش کن ب گهیم نュیヱ سヱ زنهینم یچقدر شده حرف گュیم یヱ هرچ دیخر دیجد یرفت دヱتゅ گヱش ゅکヱینمゅند د نゅگヘته
 خرج کنヰヰه یخرج نکنه برا ک

ゆم خ ュتیراستヘگ ^.^ 

 بゅ قゅشق به لبه بشقゅبش زد ヱ گヘت ゅریکه سゅم ュیهمه غذا سゅヘرش داد حゅا

 بگュ... یزیچ ی خヱاسュیبゅ سپゅس از سکヱتتヱن م-

ヱت عیسر نیسヘگ 

 بگヱ زیدヱ چ-

 زد ヱ گヘت یلبخند

-ゅرهゅدرست شد  یک ュمدرک 

ヱم یغیج نیسゅد سバب ヱ یزدヱرゅ ヤک ヱسه  یبغل کردヱب ヱ چゅم 

 `∀′چقدر منتظر شヱهر بゅشه  ستیبرسر مュヱヤバ ن خゅک
 نشست کجゅی نゅیヱ دادکرد ک اخر بゅ کتک دل غیجانقدر

 دهنュ گذاشتュ... یدستمヱ رヱ دمヱیکش یغیج ゅریسゅم بゅجمヤه

 تمュヱ شد؟... یバنی

 ュ؟یشیهュ م مゅل

 ...ششششュیم عرヱس

ヤز یکゅش فکر م یاسکل بヰکه اان ب ュردヱیدر اュلت م کنゅیخجュکش... 



تゅزه تヱنستュ بغض  ュیتنゅヰ شد نیمゅش یتゅ ヱریجヱ ゅاسه خヱدشヱن رفتن ヱ من ヱ سゅم هیهر کدュヱ از زヱجゅ  نکهیاز ا بバد
..ュکن 

 برگشتヱ ュ گヘتゅ ュریسمت سゅم به

 ...ی...اان..اان که مدرکتヱ گرفتゅر؟یس...سゅم-

ゅبه سمت لبش برد.. ب ヱ گرفت ヱمゅدست ゅتヱد ヱ ュخنده برگشت سمت 

 دستュ زد گヘت یکه رヱ یاز بヱسه ارヱم بバد

 ...مヱنیヱاسه عرヱس ュیامゅده بش دیبゅ یバنیュ...دل زیاره عز-

 کردュ... یپر بغض خنده

ュد... بغضヱنب ュمرگ شدن ベヱاسه ذヱ 

ュزا بغضヱن رヱاسه اヱد که نم ییヱیبュنستヱداره... د ュسヱد 

 بヱدュ بヱد... دهیکه کش یا یقヤب یعذابヱ ゅاسه

 ...کردیکه کل ヱجヱدمヱ گرفته بヱد به اヱن بغض غヤبه م یا یخヱشحゅل نゅیبゅ تمュヱ ا یヱل

 ...ュیخヱرد ییヱ دヱتゅ دیخر یدヱتゅ بستن ゅریسゅم

ュدバنه حرکت کرد بヱیبه سمت خュ... 

*** 

 (ゅری)سゅم

 گذاشتヤ ...ュمヱیمヱبゅ بشیج یتنュ کردヱ ュ تヱ مヱیهヱد

 گヘتゅ ュکヱیاヱمدヱ ュ رヱ به د رヱنیدر اتベゅ ب از

-ヱس ゆمراق ュش نیمن رفتゅااایبゅ... 

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه

 درصد مراقبش نبゅشュ...از خヱاهر براュ بゅ ارزش تره... هیفک کن -

 ...رヱنیکردヱ ュ رفتュ ب یا یزدヱ ュ بゅ برداشتن سゅکュ از کنゅر اپن آشپزخヱنه خدافظ زیتشکر ام یلبخند

ゆش ヱس ゅد... یخدافظ نیقبل بヱه بゅن اان دانشگヱا ヱ ュدヱکرده ب 

 شدュ... نیآسゅنسヱر خゅرج شدヱ ュ سヱار مゅش از

 ر گذاشتヱ ュ زدュ تヱ دل جゅده....آخ یکヱلرヱ رヱ درجه

 شرکت شده بヱدュ... یرسم ریمد گهیقبل بヱد که مدرکمヱ گرفته بヱدヱ ュ حゅا د هヘته

 کゅر کنه... ششیهュ پ نゅیکه دل خヱاستیزده بヱد ヱ م یسیتゅزه تゅس یبه خヱاست خヱدش شرکت مヰندس ゅریسゅت

ヱ ゅصد البته حم ゆد... تیخヱمن پشتش ب ヱ ゅبゅره بヱهمه ج 

ュرانه برا اانヰت ュتر یمقصد ュヰر زندگ نیمゅیکュ... 

 رヱ مゅل خヱدュ کنュ... نیسヱ یبه طヱر رسم خヱاュیم

 ...دュیاز چند سゅعت تحمل کردن گرمゅ بゅاخره به تヰران رس بバد



 شدヱ ュ بバد از برداشتن سゅکュ به سمت عمゅرت رفتゅ ...ュطیح ヱارد

ゅدنید ب ヱن که رゅمゅا یمヱ لکنゅدهیبゅیقیلبخند عم س  ュقد ヱ ュش کشزدヱاخره در آغゅب ヱ ュتند کرد ヱمゅدمشیه... 

 ...دیبヱس مヱیشヱنیازュ جدا شد ヱ پ هیاز چند ثゅن بバد

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

-ヱنゅل گل بゅره؟... یحヱمن چط 

 ヱ گヘت دیخند

 شمゅهゅ حゅلتヱن خゆヱ بゅشه حゅل منュ خヱبه...-

ヱدستم ...ュش دادヤنه هヱبه سمت خ ヱ ュپشتش گذاشت 

ゅب ヱر ュره نشست یهヘن ヱیمبل دュ ...کرد ュهゅنگ ヱ 

ヱمヱگ ابر ゅب ヱ ュا انداختゅیجیب ュتヘگ 

 شده مゅمゅن؟.. یزیچ-

ゅک بヱت یمشکヘگ 

 شده؟... یصヱرتت درخشゅن شده بچه...چ-

 گヘتュ یヱ بゅ خنگ دュیبه صヱرتュ کش یدست

 کردヱ ...ュیخゆ صبح ش-

ゅچرا همچ یصدا ب...ュمدヱا ュدヱن به خゅمゅند خنده مヤکردیم نیب... 

ヱدستش ヱم یر ヱ دヱدیخندیشکمش گذاشته ب... 

ゅهش م بゅنه نگゅاحمق ュزヱل هنゅن حヱدر هم ヱ ュدゅبه خنده افت ュیخندش منュکرد... 

 اش که بند اヱمد گヘت خنده

 مゅدر... زنهیبرات افتゅده که رنگ ヱ رヱت رヱشنه؟...چشمゅت برベ م یاتベゅヘ خヱب نکهیپسر نゅدヱنュ...منظヱرュ ا-

 بゅز شد... کیاتヱمゅت شュین

 گヘتュ شュین زیسゅ رییتغ بدヱن

 عゅشق شدュ مゅمゅااااان...-

 زد ヱ گヘت یا ثゅنهیلبخند خب مゅمゅن

 بچه... دヱنュیکه م نヱیخゆ ا-

ゅب ュتヘت گヰب 

 بヰヰヰヤه!!!!-

ヱشゅپ ヱت یرヘگ ヱ ش انداختゅپ 

 بヤバババババه....-

ヱلヱکه درست ق د ュیشدヱفشゅ یببュن ュتヘل گゅن حヱهم ヱت 



 ...؟یدヱنیمゅمゅن؟...تヱ از کجゅ م یچ یバنی-

ュهゅنگ ゅهヱابر ゅب ヱ ت یکردヘارفته گゅب 

 داده بヱدュ... نیبه سヱ یتیمゅمヱر هیمن -

ヱمゅریاز  اخمヱدآゅکش ی ュهヱزا تヱن رヱیاュد ュتヘگ ヱ 

 ...ی...خヱد شمゅ هュ نگヘتهینگヘت مヱضヱع چ یدرست ヱ حسゅب نュی...سヱدヱنュیبヤバه م-

 ヱ گヘت دیخند

 ...نیهست یزヱج احمق-

 匣یچ-
-ヱبه س ュیخط م نیمن داشتュد...که دادヱل یخヱ...ن بدهヱد...صدا نکهیمثل ا ینشヱیبد برداشت کرده ب  ヱیگرفتتゅدمه 

 شد بバدش؟... یهنヱز...چ

 کردュ که بゅ لبخند به تمゅمش گヱش داد... فیرヱ براش تバر مゅجرا

ュدバمد بヱبه حرف ا 

 درک شمゅ دヱتゅ رヱ کゅما یبヱد...من نگゅهゅ تیهمヱن مゅمヱر نیدادヱ ュ خゆ ا تیمゅمヱر هی نیبه سヱ یمن شゆ عرヱس-
ヱ  نیزدیヱ حرف م نیدیرقصیبゅ هュ م نکهیدرک کنュ...ا تヱنュی...خゆ منュ بゅبゅتヱ دヱست داشتヱ ュ نヱع نگゅه عゅشقヱ مکردュیم

 نیゅ اب خヱاستュی...مدادیکه طرف مقゅبل عゅشقتヱنه...ヱاقゅバ عذابュ م نیدヱنستیکدュヱ نم چیه ی...ヱلنیشدیتヱ نگゅه هュ غرベ م
ヱر سゅیکヱدش ب نヱیبه خュرゅلヱ...ب نکهیمثل ا ی ヱ دヱل شتریبرعکس شده بヱ...ر شدヱمد... یدヱدش اヱبه خ ュاخر سر ه 

ヱمゅچش ュتヘگ ヱ ュندヱگرد 

 بヤバババه...بバد از لゆ مرگ بヱدن من...-

 ヱ گヘت دیمヱهュゅ کش یرヱ یدست

 جゅن مゅمゅن... یکه عゅشق بش یانقدر بزرگ شد یتヱ ک-

 ヱ نگゅهش کردュ... دュیگヱنュ بヱد رヱ بヱس یکه حゅا رヱ دستش

 ヱار عゅشقش بヱد... ヱانهیکه پدرュ د ییبゅیز زن

 که مゅمゅن تنゅヰ گل بゅبゅس... دヱنستنیبヱد ヱ همه م لیکه زبヱن زدن کل فゅم یعشق

ュヱار ュتヘگ 

-ヱن...من به سゅمゅم ゆمد برا نیخヱا ュقت مدرکヱ که هر ュتヘم هیبق یگ ゅیصحبتュゅ برا ュران...اانヰنیهم یت ...ュمدヱا 

ュنゅمゅه م ゅنیبゅت جヘگ 

 ...هیعゅلヤヤ نیمن ا یخدا یاا...ヱا؟؟یخゅستگゅااار-

 سمت اتゅقヱ بゅ بヰت نگゅه کردュ... دنشیشدن ヱ دヱ بヤند

 کرد... نیچرا همچ نیا

ゅب ュتヘداد گ 

 ...یریمゅمゅن کجゅ م-

 اヱمد صداش



-ヱن سゅمゅبه م ュیزنگ م نیدارュن... زنヱشゅهゅب ュقرار بزار 

 زدゅ ュدینشستヱ ュ فر خیس بゅبヰت

 ...بバددددد...ゅاااادیمゅاااااامゅاااااان...بزار بゅبゅ ب-

ヱسرش ヱب یاز ت ベゅنیاتヱت رヘگ ヱ ردヱا 

 ...تヱنه؟یヱ مخゅلヘت کنه م ゅدیمثابゅبゅت ب-

 ヱ سرمヱ تکヱن دادュ... دュیخند

ュゅبゅشهیهم ب ヱヤد... یجヱع ساح بヤخ ュنゅمゅم 

ゅرز بゅب ベヱیذ ヱل م یتヱヱ ュゅیجュردヱن ب خゅمゅم ゅدیتゅ... 

 اヱمد... رヱنیصヱرتش ب یبه پنゅヰ یاتベゅ بゅ لبخند یاز تヱ قهیدق ستیبバد از ب بゅاخره

ゅمرگ ب ベヱت یذヘکه گ ュهش کردゅنگ 

 فردا شゆ بゅهゅش قرار گذاشتュ... یبرا-

 ...هیاヱل یヱاسه صحبتゅ رュیمن م فقط

 ...نیهュ هست نیخヱدت ヱ سヱ یبバد قرار

 جداش کردュ... نیمゅمゅنヱ بغل کردヱ ュ چند بゅز از زم ینه چندان مردヱنه ا غیجュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ ج از

 بヱسه بゅرヱن کردヱ ュ در همヱن حゅل گヘتュ تشヱصヱر

 براااات... رممュیمی...مゅمゅن عゅشششقتمュ...مゅمゅن میヱاااا-

ゅیصدا ب ヱند یهヤتن بヘا خیس یگヱ ュゅیسرجュدゅس... 

 بゅز گヘتュ شیکردヱ ュ بゅ ن کردیبヱد ヱ مゅرヱ نگゅه م سゅدهیدر ヱا یبه بゅبゅ که جヱヤ ینگゅه

 ...ュیاヱه اヱه...صゅحゅبش اヱمد...مゅ که رفتتتت-

ヱکمゅس  ゅتヱد ヱرゅه هヤپ ヱ ュیکیچنگ زد ...ュبرس ュقゅبه ات ゅت ュا رفتゅب 

ゅس بヘقیعم ین ...ュارد شدヱ ヱ ュز کردゅب ヱدر 

 هゅمヱ تヱش گذرヱندュ... یکه جヱヱن یاتゅق

 بخش اتゅقュ بヱد... نیمطゅلュバ برات مュヰ تر زیبヱدヱ ュ م یدرسخヱن بچه

 ...دشهیسヘ یچゆヱ سヱخته بゅ صندل زیاتゅقュ همヱن م ヤهیヱس نیبゅتریヱ اان ز دュیرسیبヰش م یヤیخ نیهم یبرا

ヱز یر ヱسرم ヱ ュدゅس عم ریتخت افتヘن ヱ ュبرد ヱلش فرゅیکش قیبュد... 

 سخت بヱد... یゅدیز شュیدارュ متゅهل م نکهیا بヱゅر

 ...دュیترسیم راستش

 محゅفظت کنュ... نیاز سヱ ینتヱنتュ به درست نکهیا

ュنヱن عشق نتヱا ヱ ュبرطرف کن ヱشゅاسته هヱادخیکه م یخヱ ...ュش بدヰب ヱر 

 نداشتュ... یشک چیعاقュ بヰش ه از



 ...دヱنستュیاヱنヱ بゅاتر از عاقュ م یヱل

ゅب バدش سバب ヱ ュکرد ベヱن ذヱمゅیفکر کردن به بچه ه ...ュن بدヱمゅسヱسر ヱرمゅافک ュکرد 

 خل شده بヱدュ... پゅک

**** 

 دهنュ فرヱ کردュ که به سرفه افتゅدュ... یتند لقممヱ تヱ تند

 بゅ ترس گヘت مゅمゅن

 ...ریچته بچه ارュヱ بگ-

 طヱر بゅ دهن پر گヘتュ همヱن

 شددد... رممュید-

 به سゅعت کرد ヱ گヘت ینگゅه مゅمゅن

 مヱنده...ارュヱ بゅش... شهیم رتیکه بشه گヘت داره د یسゅعت تゅ زمゅن ュیهمヱز ن-

ヱلقمم ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق 

 زヱد برュ که بتヱنュ زヱد برگردュ... خヱاュیم-

ゅک بヱت تیمشکヘگ 

 اヱنجゅ... برمتیفک نکن م-

 مظュヱヤ کردヱ ュ گヘتゅ ュفمヱیق

 تヱ خヱنه منتظرت بゅشュ... خヱاュیم-

 کرد ヱ سرشヱ تکヱن داد... یپヱف

 زدュ... رヱنیمヱهゅش گذاشتヱ ュ از در خヱنه ب یرヱ یبヱس گهیاز چند تゅ لقمه د بバد

ゅرا دیبゅدرست م یک ヱیشرکتュکرد... 

ュدバنه م بヱیبه خュمدヱ ヱنه سヱخ ュببر ヱنゅمゅم ゅیا نیتゅن... 

 به شرکت... دنیز رسا بバد

ヱ ر نゅیتゅ ظヰر ا دیヱ گヘت بゅ زیم یبゅبゅ ده تゅ پرヱنده که قطرشヱن که مچ دست منュ کヘヤت تر بヱد گذاشت رヱ یمنش
...ュنヱبخ 

ュیبه شغل عز یکم منュز バس ュدバب ヱ ュیفحش داد ヱر ュیکرد ...ュتمرکز کن ュرゅک 

* 

ゅب ゅبヱم ュیآارュヤ ...ュه کردゅعت نگゅبه س ヱ ュا بردゅب ヱسرم 

ュعت  اارゅاسه سヱ ュدヱیکه ج 3گذاشته بュ ...ュش 

 رفتュ... رヱنیپرヱنده هゅرヱ جمع کردヱ ュ از در اتベゅ ب عیسر

 ...رヱنیدادنشヱن ヱ چند تゅ کゅر رفتュ ب لیاز تحヱ بバد

 خヱنه بヱدュ... 4 سゅعت



 ...شدیداشت امゅده م مゅمゅن

ゅا شین بヱ ز پشت سرشゅیبュدゅس ュتヘگ ヱ 

 به به...مゅمゅنュ چه کککردده...-

ュت یغره ا چشヘگ ヱ رفت ュبرا 

 ...خヱرュیبرヱ کنゅر گヱلتヱ نم-

ヱمヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 در انتظゅرررت...آآه مゅاادر... نュیشیکس م ی...تنヱ ゅヰ بنیمゅش ی...پشت در تュゅヱیمن که تヱ نم-

 ヱ کنゅرュ زد... دیخند

ヱلشゅش ヱد از برداشتن ک یرバب ヱ ف کردゅشیسرش صヘ ...به سمت در حرکت کرد 

ュمن ヱییسヱچم ヱزیم یاز ر ...ュلش رفتゅدنب ヱ ュبرداشت 

ュبヤنی...هزدیپر صدا م قゅج ....ュداشت 

 کنترل کنュ... مヱیکردュ تゅ انرژ ゅدیز یکم نیمゅش یاهنگヱ تヱ یصدا

 ...ュیدیرس بゅاخره

 ...یکヱچه خゅلヤヤヤ هیرفت ヱ من مヱندヱ ュ  مゅمゅن

* 

ヱ(نی)س 

ュسرکه م ریمثه س دل ヱشیヱدیج... 

ゆامش ヤن م یگヱبه... رفتیجヱخ ュبرگشتنش سکته نکن ゅمن ت ヱ نヱنمヱخ 

 ...دュیヰヘمینم یچیکاس که کا ه سر

ゅバاقヱ یاز داゅنゅ ر رنگゅدکヱخ ゅداشت ب ヱ دヱدرک کرده ب ヱلمゅکه ح ュدヱن بヱشیممنゅ ヤشگヱه خヱیم یجزヱشتین... 

 کردュヤ ...ュیبه مヱبゅ ینگゅه

 ...ュدادیهゅ به خゅطر ارュヱ رفتنشヱن فحش م هیظヰر بヱد ヱ من به ثゅن هنヱز

** 

 (ゅری)سゅم

ヱیت ...ヱمد تヱن اゅمゅم ヱ ز شدゅکه در ب ュدヱب ュدヱل خゅح 

 سر جュゅ نشستヱ ュ تند تند گヘتュ خیس

 ششششد؟... یچچچ-

 گヘت یا یانداخت ヱ بゅ لحن جد ゅفュیبゅ ق ینگゅه

-ヱن سゅمゅراستش...م ゆدیز نیخゅ... 

ベراه پ غهیسرد از ت عر ュکرد... دایکمر 



ゅه م بゅنگ ヱنゅمゅت مヰیبュکرد... 

 گヘت یدفバه گヱشه لゆ هゅش بゅا رفت ヱ بゅ خنده بヤند کی

-ヱن سゅمゅدیز نیمゅد... یراض یヱب 

 ヱ محکュ مゅمゅنヱ بغل کردュ... دュیکش یهヱار

 که مゅمゅنュ بヱد ヱ امکゅن خヱرد کردن استخヱنゅش ヱجヱد نداشت... فیح

 بزنش حゅلت جゅ نیداره...همچ...تゅ دلت بخヱاد استخヱن ゅنゅیکنュ بゅ دا فیرد ییヱیسنゅر نیهمچ هی دبゅی...ヱ匣اقゅバ فی*ح
 * 飭飭飭آقゅاامヱヱヱヱن  ゅدیب

 کنه... فیرヱ مجبヱر کردュ همヱن مヱقع ヱاسュ تバر مゅمゅن

 خヱنشヱن... ュیریتヰران...سه شنبه م ゅدیب نュی....سュヱیگذاشت یقرار خゅستگゅر گهیヱاسه هヘته د-

 ...کردュ حرکت خヱنه سمت به 飭کردヱ ュ قر دهヱن ゅدیاهنگヱ تゅ ته ز یصدا

* 

 کنترل کنュ... جゅنمヱیگرفتュ تゅ ه یحمュヱ شدヱ ュ دヱش آゆ سرد ヱارد

 زدュ... یسر ュヤیاヱمدュ به مヱبゅ رヱنیب یヱقت

∫ ヱس از سゅتم ゅنیت ...ュداشت 

 مゅمゅنش بヰش گヘته... دュیزنگ زدヱ ュ فヰم بヰش

 تヰران... ュیگشتیヱ دヱبゅره بゅ هュ برم رازیش رفتュیم

ゅバاقヱ ヱتر یتヰزا نیبヱخ یر ヱدمヱب ュیعمرヤل ب یییゅشحヱخ...ュدヱ 

 گذشته بヱد... ュیحرکت کردن زندگ تュیر هی یヱ رヱ یکゅریب ییاヱن رヱزا بゅاخره

 ヱقت بヱد گذشته بヱد... یヤیخ یバنی

ゅدیش ヱز تヱن رヱران ب یاز همヱیراه نیرست... 

 ...کردュینگゅه م نیسヱ یکه بゅ خنده به کゅرا یمヱقバ همヱن

 ...ュیکرد تشヱنیاذ ゅریشبش که بゅ سゅت ゅی

 ....نュیبیم یرヱزا رヱ رنگ اヱن

 شده بヱد... یتヱشヱن بゅشه ヱاسュ رنگ نیکه سヱ یهرچ

 (ゅنゅی)دا 

 ヱفتهیヱقت پس ن یگرفته بヱدュ که  نヱیسヱ دست

 چرا خゅنヱاده هゅ قبヱل نکنن.. یخヱشگュ ヤیشمゅه که زヱج به ا ヱانهیبヰش بگه د ستین یکی اخه

 من عゅشق شده دلشヱره گرفته.. ヱاسه

 گرفتヱ ュ کنゅرش نشستヱ ュهیآبم هیヱ براش  ュیسمته بヱفه رفت به

 زدゆ ュ بゅزヱش ヱ گヘتヱ ュفتهیداره پس م نیبヰش کردュ بゅبゅ ا ینگゅه



ヱی+ه ヱن،یس ゅریا نکهیا یجヱدت  یکن ینجヱخ ゅش بزن یبヰزنگ ب 

ゅت بヘگ ヱ کرد ュゅنگ ゆجバت 

  دヱنهینم یچینヰヰヰヰヰه اヱن که خヱدش ه-

 رヱ نثゅرش کردュ.. پゅک خل شده بヱد.. یا ヱانهینگゅش کردヱ تヱ د سیف پヱکر

ヱت به د تヱیسکヱکゅ نゅکه ث ュداد  یا هیاس داد ゆاヱنشده جギم ュیدارュゅ نヱسمتتギ 

ヱکه د سرم ュردヱا آゅیبヱکゅ ゅب ヱیر ゅیب ..ュه کردゅن نگヱکن 

ュخ یپر انرژ ساヱد شバب ヱ ه نشستゅطه دانشگヱپشت به مح ュرゅکن ヱ یکرد ヱس ゅت تی⌒ م⌒  نیبヘگ ヱبه من کرد ヱر 

 عشق من؟؟؟ یچطヱر-

 ュبゅز کردヱ ュ گヘت شمヱین

 +خヱبュ استゅااد

 گヘت نیヱ رゆ ヱ سヱ دیخند

 ..دیکن یم یヱ شمュゅ عرヱس شهیدرست م یبゅبゅ انقدر نゅراحت نبゅش.. همچ-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 دیجنگ یم یهュ حت یヱ برا نیخヱای+ヱااا مگه کشکه اصا.. شمゅهゅ همヱ م

ヱراحت نیسゅن ゅدیز یبゅ تヘگ ヱ کرد ュゅنگ 

 رヱ ندارュ دنیتヱان جنگ گهید یینヰه دا-

 گヘت ゅکヱیکه د نیینگゅش کردヱ ュ بバد سرمヱ انداختュ پゅ نゅراحت

-ヱقانه فکر کن نیسゅمیم یاگه عヰヘم یゅنت اگه از سゅمゅریکه مゅ شش نمヱمدیخヱ زه نمゅنش ب دادیاجゅمゅدیکه مゅ  حرف
 بزنه..

ヱم نیس ヱر ヱبه د زیسرش ュمن ヱ یگذاشتヱکゅ که د ュه کردゅینگュدهیپشت سرش ا یکی دゅست 

 یعرヱس ゅیاヱمده دانشگゅه  نیافتضゅاااح.. ا پیت یبゅ  ستゅدهیا دایپゅن دュیبヰش کردュ که د ینگゅه

ゅبه د بヱر ュیاخヱکゅ د اバب ヱ که برگشت ュره دادゅاش ヱپشت سرش ヱابر ゅب ヱ ュن نکهیکردゅیپヱند ش دید دارヤش بゅد که از سرج
 رヱ گرفت ヱ بردش اヱنطرف تر.. ゅکヱید یبゅزヱ دایپゅن

ゅن م بヱشゅنگ ュداشت ュیاخュش کردヱیکه گュ  دヱشته بヱن ヱ ردヱزنگ خギیدل دلギ 

 انداختヱ ュ بバد جヱاゆ دادュ.. نیبه سヱ ینگゅه

حゅل ヱ هヱا نجゅت  نیاز ا نヱیسヱ کュیاヱنجゅ ک  ュیتゅ بر کنهیヱ سヱال جヱاゆ گヘت که نゅهゅر درست م یاحヱال پرس بバد
 ..ュیبد

 ردヱ ュ رヱمヱ از طرفش برگردヱندュ..ک یسمتュ اخم ヱمدیبゅز داشت م شیانداختュ که بゅ ن ゅکヱیبه د ینگゅه دヱبゅره

 کنゅرュ نشست گヘتانکه بバد

 خゅنュ چرا اخمゅت تヱ همه؟؟-

ヱت شتریب سرمヘکه گ ュندヱبرگرد 



 آهゅا خゅنュ قヰرن.. حゅا به چه منゅسبت بゅنヱجゅن؟-

ュاخゅب ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ 

 ؟نیییعشق من، هم یچطヱر یگヘت یفقط اヱمد یدیاヱمد امرヱز بゅر اヱلته منヱ د ゅدتیتゅزه  یخヱش ヱ بشتヱ کرد ی+رفت
ゅم دیمن بدبخت ب ヱرヱک صبحش ت ュابヱر بخヱبز ゆیبیشュر.. نゅر ن انگゅانگ ヱد تバب 

 هنگ کرده گヘت ゅکヱید

 !؟یهمه حرف زد نیا یتゅزه کن.. مゅشゅه نمرد ینヘس ی ゅنゅیدا-

ュیغره ا چش ヱبه س ヱر ヱ ュنیرفت ュتヘگ 

ヱس ヱشゅدل نی+پ ヱشゅیپゅن کرده  نヱتمヱر دعゅهゅن 

 اعتراض گヘتبゅ  ゅکヱید

 ..رヱヱヱنینゅヰر ببرمت ب خヱاستュیم-

ゅن بゅتیاعصب ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ 

 +نゅヰرت بخヱره تヱ سر اヱن پゅندا جヱنت..

 ..ュیتヱجه از کنゅرش رد شد یمゅهュ ب دヱیخند بヤند

 گヘت نیسュ ヱیدヱر شد نکهیا بバد

 مگه.. شدهیحرف زده چ دایهゅ.. حゅا رفته بゅ پゅن شهیم تیزیچ یتヱاュ  ییدا-

ゅن بゅتیاعصب ュتヘگ 

ヱس ヱヱته خند نی+نگヘن دختر... گヱا ゅا م دهیرفته بゅر گهیحヰچرا ق ュヰیمن دا گهینم گهی.. دیبゅنゅز ن  یヱهن ヱبدبخت
 ششیبヰش گヘتュ ا یزینه چ دمشینه بヱس دمشید

ヱت یسر نیسヘگ ヱن دادヱتک 

 .. یک هست یبヱد یجヱن ゆ جヱنت کنن همヱن گ.ه-

 ヱバرهشیヱرشュ نگرفت.. ب یゅ  ゆدیتند حرف زدュ امゅ خヱشュ م ゅکヱیبゅ د یゅدیヱ بバد ヱجدان گراュ اヱمد گヘت که بヤه ز دュیخند
 نینیبب نیゅیب نیدیند شヱバریعشق ب گهید

ヱ لبゅس ヱ رفتن ゆ  ضیゆ خヱنه ヱ تヱバ دنیزدヱ ュ بバد از رس نیゆ مゅه یزنگ رュیヱ تヱ مس ュیرفت نゅیسمت خヱنه دل به
 ..ュیشد نュیヱ کゅم ゅریمتヱجه حضヱر سゅت نゅیخヱنه دل

 چرا هستن.. نゅیا اخه

ヱد نیس ゅب نیا دنیب ゅتヱیاسترس شترید  ヱ ز یشدゅش بゅانگشت ゅشه بヱکردیم یگ.. 

 سمت آشپزخヱنه رفتヱ ュ گヘتュ به

 ゆ شدت گشنمه نュ؟؟یبچ زヱیم ی+دل

 بゅ تバجゆ برگشت سمتヱ ュ شکممヱ نگゅ کرد ヱگヘت نゅیدل

 ه؟یخبر-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرفت 

ゅحتم+ゅا ب دیبゅب ュدیشکمゅ ر بدゅヰن ュヰد بヱز ゅ؟؟یت 



 انداخت ヱ گヘت یا شヱنهنゅیدل

 بバد ゅدیبذار شヱهرت ب-

ゅن بゅج م یتیاعصبヱم ュصدا ヱزدیک ت ュتヘگ 

 دی.. منتظر شヱهرュ نبゅشゅاادی+نم

 در اヱمد ヱ به نゅچゅر رفتュ سمت درヱ بゅزش کردュ.. یکه صدا رヱنیحرف از اشپزخヱنه رفتュ ب نیگヘتن ا بバد

 ..کردینگュゅ م یشده ا کسیبヱد ヱ بゅ لبخند ف ستゅدهیبゅ دست گل رزقرمز جュヱヤ ا ゅکヱید

ュب یغره ا چش ゅر تゅکن ュمدヱا ヱ ュدیبراش رفتゅ نزد ュدشヱخ ヱند به درヱچسب ヱکه من ュبست ヱارد شدن درヱ دバب ..ヱکیتュ ..شد 

ゅم یصدا بヱت یآرヘگ 

 ュیتمヱمه زندگ زهیریبュヰ م ュیزندگ یبゅهゅمゅاا.. اگه قヰر کن یقヰرکن نュینب-

 گヘتュ یرヱ لبュゅ اヱمد امゅ بゅ لجبゅز یلبخند

 ..ستی+تヱ اخه حヱاست ゆ ادュ که ن

 لبخند بزنヱ ュ بバد گヘت کュیزد که بゅعث شد اヱن حゅلتمヱ از دست بدمヱ  یطヱنیلبخند ش ゅکヱید

 ستیحヱاسュ ن یگیچرا پس م شتهیتمュゅ حヱاسュ پ یدヱنیمن تヱ که م طヱنیاخه ش-

 ヱ گヘت دیبヱس مヱیشヱنیبゅا انداختュ که پ یا شヱنه

 .. ゅایقヰر نکن-

 زدヱ ュ گارヱ از دستش گرفتュ که گヘت یلبخند

 گل یگل برا-

 گヘت نیکه سュ ヱیرفت هیزدヱ ュ بゅ هュ به سمت بق یلبخند

 دیبバد دعヱا دار دیخヱب قهیده دق یفヰمュ شمゅهゅ چطヱر یسگ ヱ گربه اヱمدن.. من ヱاقゅバ نم ゅیب-

 ヱ گヘت دیخند ゅکヱید

 یヰヘمیک تヱ نم تمヱنهیجز خゅص نیا-

ヱغره ا نیس ュت یچشヘگ ヱ رفت 

 ヱ اヱن زنت ییینュヰヘ خヱدت-

 گヘت طヱنیش ゅکヱید

 بゅ زنュ درست صحبت کنゅاا-

ヱخند نیس ュヱدل دیآر ゆ زゅیک من بゅنュتヘگ 

 ..یییییمردュ از گشنگ نیبچ زヱیجゅن من م ی+دل

 آرュヱ دュ گヱشュ گヘت ゅکヱید

 ..ゅاایشکمヱ شد دایخゅنュ جد-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 



 ゅاایادب یب یヤی+خ

 صرف نゅヰر دعヱت کرد.. یمヱゅر برا نゅیدل قهیکه بバد چند دق دیخند ゅکヱید

**** 

ヱنه ب مردارヱنیاز خヱیکرد رュ  به ヱدیゅ زاヱنشست یر ュر هゅدن کنヱب ュهゅیبュ バس ュゅاان تم ヱنیヱد  نیا مヱیبュک ヱنیسヱ  از
 ..ュیゅریاヱن حゅل ヱ هヱا در ب

 دیپرسیسヱال م یبゅ خنگ بゅز نیヱ مゅه ذاشتュیاز اکسヱ م ییهゅ پیکヤ یヱ من ه ュیヱゅردیدر م یکه مسخره بゅز نطヱریهم
 بヤند شد.. نیسヱ یگヱش یغرゆヱ صدا یکゅیکه نزد ュیشゅد کرد نヱیرヱح سヱ یکم

ゅدادکه از تغ ب ゆاヱلرز ج ヱ ل شد رییترسゅشحヱن خヱرش هممヰیچュ 

 ヱاقゅバاا.. نیبヰتر از ا یکنュ قبヱل مردن ヱ چ فکر

 گヘت نیکه سュ ヱیدیヱ رقص ュیدیکش یغیج یقطع کرد تمゅس چゅヰر نヘر بバد

 خヱاュ به شヱヱرュ زنگ بزنュ یهمه خヰヰヰヘه م-

 تمゅس گرفت ک جヱاゆ نداد نیヱ بバد سュ ヱیگヘت ヰشی ی.ه نخヱرگ

ヱ ریهمヱزنگ م نط ュان  زدیپشت سرهヱر ヱ حヱر ュهゅم ヱنداد ゆاヱمک جゅیسヱرゅ فحش بست ゆیュ ره غمگゅبヱد ヱنی  ヱر
 ュیمبل ヱلヱ شد

ヱ ヱکی قهیهرچند دق نیس ゅاستدال ه ゅر بゅم دشیجد یبゅندادن س ゆاヱریاز جゅ ..دヱف نمゅص ヱنヱدهنم 

ュم ک ュابヱداشت خ ュش بردیکヱیکه گュ ردヱزنگ خ.. 

ゅیخستگ ب ュداد ゆاヱج 

 ゅکヱ؟؟ی+جゅنュ د

 گヘت عیسر ゅکヱید

 ران؟یج یخヱاゆ بヱد-

 گヘتュ دهیکش

 +نヰヰヰヰه

 گヘت دヱیخند

 بゅا.. دیゅیخゆヱ ب یبゅ خبرا کنュیبゅشه جゅنゅن شゆ شュゅ درست م-

 تر از قبل گヘتュ خسته

ュابヱبذا بخ ゅنゅج ュچش+ 

 گヘت ヱ منゆ ュ خヱابュ ادامه دادュ یریヱ شゆ بخ دیخند

 *�بヱدュ  ییدا یکゅش من جゅ ی*ا
** 

ヱمゅکه د چشم ュز کردゅیبュد ヱریا یچ یشب نیسヱر م نヱنヱا ヱر رهیゅانگ ヱبه.. یヱلش خゅح 

 سمتュ.. مヱدیآゆ داشت م ヱانیل یبゅ  نゅینبヱدヱ فقط دل نیمゅه



ゅب ュتヘگ ヱش کردمゅنگ ゆجバت 

 خヱاستュی+من ک اゆ نم

 رفت ヱ گヘت یچشュ غره ا نゅیدل

 رヱ سرت.. زュیابヱ بر خヱاستュی.. میییشیم داریده بゅر صدات زدュ مگه ب-

 نشست ヱ گヘت نیلحظه سヱ همヱن

 یآヱرد منیدستت طا ابヱ برا یاخ دل-

ヱل یاز دست دل اب ヱ انیگرفتヱ لゅیخヱ ヱヤگذاشت.. یج ゅم 

ゅب ュتヘگ ヱ ュه کردゅش نگヰب ゆجバت 

 !؟یتر شد ヱانهی+د

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 هیヱار ゅلیاره.. اثرات ا-

 شュゅ درسته ヱ کردهヱ اヱن گヘت ゅکヱیگヘتュ ک د نیگヘتヱ ュ از سرجュゅ پゅشدヱ ュ به سヱ یشیا

 یریگیزن م یدار یشヱهر کن یخヱای.. تヱ چرا مشヱرهی.. لبゅس مشヱرهی.. کヰنه مکنهیم یاشپزبنده خدا -

 عششششششقュ  یبه سヱ شینثゅرش کردヱ ュ به پ یببند

** 

 گヘت نینشستュ که رゆ ヱ سゅ ヱکヱیخゅنمゅنه کنゅر د یヤیخ

 چرا انقدر ارュヱ شده؟ ن؟یخヱرش کرد زیچ-

ヱیکه مشت دیخند نیس ヱزゅب ゆید یヱکゅ ک خند ュداد.. دیزد ュرゅفش ヱ ش گرفتヤبغ ヱت ヱد منバب ヱ 

 شュゅ خヱشمزهヰヰه یبه سヱ شیتゅزه کردمヱ بバدュ پ یک بغヤشヱ بゅز کرد ヱ نヘس مردュیداشتュ از عشق م گهید

ゅバاقヱ یخ دیجدヤم ی ュد گشتヱشهیز.. 

**** 

ヱ(نی)س 

 دستュゅ تゅ حヤقュ تヱ دهنュ بヱد... دنینゅخヱن جヱ یجゅ به

ゆاز استرس م خ ュیمیداشتュرد... 

 ..دیرسیم گهیسゅعت د ュیゅ نت ゅریسゅم

 تヰران... ュیرفتیم دیبゅ بバد

 که از تヰران برگشت... شیپ هヘته

 بゅشュ... ششیپ ゅدیز دュیکشیم خجゅلت

ゆرات خヱم یتص ュヰلت بゅس خجゅاحس ュدادیکه داشت... 

 نبゅشه... ینطヱریا ゅریسゅم دュیترسیم



ゅزاهヱره... یرヘن ヱد 

 خヱدمヱن... خヱنه

 داشتن... بچه

 دغدغه... یارヱ ュヱ ب یزندگ

 تصヱراتュ بヱد.... نゅیا

 نبゅشه ヱ خجゅلت بکشュ... یزیچ نیهمچ ゅریヱاسه سゅم دュیترسیم

 ....ュیبゅش نیمゅش هیهヘته قرار بヱد بゅ هュ تヱ  هیبバد از  حゅا

 ...ゅنیالتمゅسشヱن کردュ ن یهゅ که هرچ بچه

 ...ヱفتنیاز ظヰر راه م بバد

 匣یفゅجバه در صنバت خゅستگゅر هی یバنی ゅنیاگه ب دヱنستュیم
ゆخ ゅتゅن حرکヱا ゅاسه دل ییبヱ یزد یکهュ... 

 ...رهیانتقュゅ بگ خヱادیم کنュیم احسゅس

ゅنه... یصدا بヱدر خ 

 در... یاز جュゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ جヱヤ عیسر

ヱکمゅس ...ュز کردゅب ヱدر ヱگرفتم ュمحک 

ゅم دنید بゅریسゅ ヱمدل م ヱین دشیجد یュشل شد... ش 

 به ع...ュ... استرس

ヱااارゅهヱヱヱヱم ....ュرヱヱヱヱبخ 

ゅبره... ب ゆعق ュعث شد چند قدゅش که بヤبغ ュپرت کرد ヱدمヱخ ヱ ュرفت ヱヤج ベヱذ 

ヱشゅت دستヘگ ュشヱر گゅکن ヱ قه کردヤح ュرヱد 

 جゅاانュ فヱران احسゅس...-

 ...دュیکش قیگردنش فرヱ بردヱ ュ نヘس عم یヱ سرمヱ تヱ دュیخند

 که عقゆ رفتュ ...ュیتヱ همヱن حゅلت مヱند یکم

ゅب ュتヘگ ヱ ュلمس کرد ヱشゅهヱم ュゅسر انگشت 

 چقد خヱشگヤه...-

 زد ヱ گヘت یچشمک

-ゅاخره بゅر هی دیبヱیم یجュشد ...ュشゅب ュمヱنゅکه در حد خ 

ベبر ...ュحس کرد ュدمヱخ ヱمゅچش 

 جمヤه هゅش بヱدュ... عゅشق

ヱمゅدست ヱر ヱ ュرتش گذاشتヱطرف ص ヱید ...ュند شدヤب ュゅپنجه پ 



 ...دمشیسمت گヱنش حجュヱ بردヱ ュ صدادار بヱس به

ヱمゅب دست ュمゅهゅعث شد پゅدیبرداشت که بゅ زم ヱنیر... 

ゅب ....ュهش کردゅنگ ゆجバت 

ュما خ ヱ ュヱار ヱ ュیشد سمتュ سطح ヱس یلبمヱلبخند دیب ゅب ヱر کش قیعم یゅدیکن.... 

 نگゅهش کردュ... مゅت

 مثه احمقゅ فقط نگゅه کنュ... شدیهゅش بゅعث م ییヱヰیبヱسه  نیا

ヱکمゅزم س ヱا رゅنیکه ح  ゅد بヱده بゅدست د هیافت ゅب ヱ ند کردヤر رفت... گهیدست بヱنسゅبه سمت اس ヱ گرفت ヱدست چپم 

**** 

 ...ュیاصゅヰヘن بヱد یکゅینزد

ゅد بنヱگذاشته ب ヱاست من اکسヱیبه درخュ ...ュدヱب ベヱکه خر ذ 

ュل م داشتゅح ュدヱاسه خヱیュم کردゅریکه سゅ ه ا هیバت یدفヘگ 

-ヱن؟یس... 

 گヱشュ زنگ خヱرد... یتゅ ヱریسゅم یمغزュ رفت تヱ بگگراند ヱ صدا یتヱ اهنگ

ュヱما ار ゅب ヱ سمتش ュمتیبرگشت ュتヘگ 

-...ュنゅج 

 زد ヱ گヘت یلبخند

 ...ュیحرف بزن ندهیدر مヱرد ا ゅی...بگュیم-

ゅب ゅهヱآ یابر...ュهش کردゅا رفته نگゅ؟... ندهیبュبگ ヱراتمヱقتشه که تصヱ...ن؟ヱدمヱخ 

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ...؟یا ندهیچه آ-

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین

 ...یکه دヱست دار ییزای...چیکه ازュ دار ی....تヱقゅバتگهیخヱدمヱن د ندهیآ-

バب یس ュدヱبه خ ュیکردュゅ.. 

 گヘتュ یطヱنیبゅ لحن ش نیهم یبرا

-ゅدار یاه...ゅه م یاقゅی...ایزنیاشتبゅر نゅستگゅخ ゆاسه شヱهیヰヰ... 

ュردین کヱゅ چشمک ヱت یヘگ ヱ زد 

 بゅاانュ ..ヱヱヱیکنیم یرفع دヱ رヱز دلتنگ یمゅهゅ شゆ خゅستگゅر-

ゅب ュتヘگ ヱ ュش زدヱزゅلت به بゅخج 

 ...ュ؟یداشته بゅش شیاسゅ زارنیم ی...فکرکردゅنی...اヱن سه تヘنگدار بゅ سپゅهشヱن دارن مگهیمヱنده د نュیهم-

 پゅش گذاشت... یدستش گرفت ヱ رヱ یヱ دستمヱ تヱ دیغر زدュ خند به



 شدヱ ュ نگゅهش کردュ... سゅکت

 ヱ خدا رヱ بゅبت داشتنش شکر کردュ.. دュیکش یقیعم نヘس

ゅق دنیرس تゅヘران اتヰدین یبه تゅفتヱ ゅسه هヱیجز ب ヱن... یرヱمゅصحبت ه ヱ ュدست 

**** 

ヱヤرک کرد... یجゅدر پ 

ュاستヱدهیپ خゅ ...ند سمتشヱبرگرد ヱ گرفت ヱمヱزゅکه ب ュبش 

 انداختヱ ュ نگゅهش کردュ.... ابرヱبゅا

ゅمزه ا بゅب ュت یاخヘگ 

 داشته بゅشュ...؟ یکュ آذヱقه بد هی دی...نبゅنمتیبینچ نچ نچ...دヱرヱز نم-

 نگゅهش کردュ که بゅ فرヱد لゆ هゅش منظヱرشヱ گرفتュ... جیگ

 کردュ... شیهمراه یزدヱ ュ کم یمحヱ لبخند

 ...ュیعقゆ بکش ュیبヱسه نヘس کュ اヱردヱ ュ مجبヱر شد قهیدق کیاز  بバد

 ヱ گヘتュ دュیهュゅ کش هیرヱ به ر هヱا

 ...؟یکنیدヱرヱز؟...امرヱزュ حسゆゅ م...چرا ستین شتری...رヱز..بهی-

 ヱ گヘت دیخند

 رヱزه عشقュ... هی نمتیکه نب یا قهیهر دق-

ゅداشت پر پر م نکهیا ب ュپ یخنده ا زدیدل ヱ ュدهیکردゅ ...ュشد 

ヱکمゅس ヤد از بغバب ヱ ュعیسر یاز دستش گرفت ...ュنه رفتヱبه سمت خ 

*** 

ゅب ヱن اゅمゅس از مゅنیالتمヱز ュتヘگ ヱ ュشد 

 دュیدیم یدل ی...من برベ انتقゅمヱ از چشمゅدヱنمممュی...من منجゅنیا یヱاسه تاف نゅیتヱヱヱرヱヱヱヱخدااااا...مゅمゅن امゅمゅن -
 مゅمゅاان...تヱرヱخداااا...

ヱدستش ヱکش یاز ت ュج دیدست ゅب ヱت یزیر غیヘگ 

 ...شهیم زヱنیاヱ مヱنیهنヱز مثه م کنهی..دستュ کنده شد...داره شヱهر مヱヱヱنهیヱلュ کن دختره د-

 نگゅهش کردュ که شヱنه هゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت پヱکر

 رヱ... نゅی...مخصヱصゅ دلゅنیکه بگュ ن تヱنュینم-

 ...مچ پゅشヱ گرفتヱ ュ گヘتュنیزدヱ ュ نشستュ رヱ زم یعر

 بکن... یکゅر هیننه دستュ به پゅچتتت...جゅن من -

ヱشゅب پ ュنیاز دستヱت دیکش رヘگ ヱ 

 ヱاسه شュ ...ュゅیداریرヱ هュ نگه م ی...خゅنヱاده تヰرانゅنیبگヱ ュاسه شュゅ ب تヱنュیخゆ م-

ゅپر غیج ب ヱ ュند شدヤب ュゅیاز جュسرش... د ヱر 



بゅز همه رヱ  شیکردュ بゅدکش انداختن رヱ لپ هゅش که بゅ داد ヱ هヱار جداュ کرد ヱ شرヱع کرد فحش دادنュ که بゅ ن شرヱع
 ...دュیبه جヱن خر

 انتخゆゅ کنュ.... راحت لبゅسمゅ ヱلیبゅ خ تヱنستュیکه از دست اヱن سه تゅ در امゅن بヱدュ م حゅا

ヱヤا یجヱ ュیکمدュدゅس ゅسゅبه لب ヱب یی ゆنیکه منتخヱر ...ュه کردゅنگ ュدヱگذاشته ب 

ヱار... دヱヤش ヱ کت ゅت 

 مゅنتヱ ヱ شヱヤار.... هی

 کت دامن.... هی

 ...دュیداشت رヱ بゅ مゅنتヱ ヱ شヱヤارヱ کنゅر کش یا رهیاز کت ヱ شヱヤارا که رنگ ت یکی

 ...ヱمدیبヱد ヱ خヱشュ نم رهیت رنگゅشヱن

 کت دامن ヱ شヱヤار مヱنده بヱد... حゅا

 بヰشヱن انداختュ... ینگゅه

 دامنه بヰتر بヱد... کت

 بヱد... یادامس یزانヱ که آب نییتゅ پゅ رهنیبゅ پ دیکت سヘ هی

 از صندل هゅمヱ هュ بゅهゅش ست کردヱ ュ رفتュ حمュゅ... یکی

 خヱدش بゅ بچه هゅ همゅهنگ کرده بヱد... مゅمゅن

 ...استرس؟

ゆخ ...ュاسترس داشت 

 بュヰ داشتن... گهید ینگゅه ゅریده سゅمخゅنヱا اان

 جヱن افتゅدヱ ュ پヱزخند زدュ... یگヤ تیمゅمヱر ゅدی

 کرد... فیヱاسュ تバر رازیاヱمد ش یヱقت ゅریسゅم

ゆینم خュنヱیچ د ...ュبگ 

 که نکنه اヱن دختر ヱاقバن بゅشه... دュیترسیم راستش

 اヱمدュ... رヱنیخヱدュ از حمュゅ ب دنیکردヱ ュ بバد از سゅب یپヱف

ヱمゅسゅارا لب ヱ ュض کردヱیمیما شیع ...ュکرد 

ヱمゅهヱطرف شق م ヱد ヱ ュف کردゅص ヱات ゅیبヱقم ...ュفتゅب 

ヱعطرم ゅپ ュرفت ヱ ュنییزد.. 

 ...دیچیرヱ م زیکمک به مゅمゅن اヱمده بヱد ヱ داشت م یبرا یخゅنヱم هی

 مゅمゅن... شیبراش تکヱن دادヱ ュ رفتュ پ یسر

 ...کردیلبゅسゅشヱ عヱض م داشت

ヱیر ...ュهش کردゅنگ ヱ ュتخت نشست 

 زد ヱ گヘت یمیرヱ اسکن کرد ヱ بバد لبخند ما نییسمتヱ ュ از بゅا تゅ پゅ برگشت



 ...یخヱشگل شد-

 تゅ ته بゅز کردュ که بゅ چشュ غره اش بستمش... شمヱین

 ...ヱمدنیم گهیسゅعت د ュین

ゅبゅد... بヱب ュゅحم 

ヱت  ヱ ز شدゅب ュゅکه در حم ュدヱل خゅر ب هیحゅبخ ュنیحجヱمد... رヱا 

ゅب ...ュند شدヤب ュゅاز ج ヱ ュهش کردゅخنده نگ 

 ...گرفتیآゆ مヱهゅشヱ م داشت

 گヘت شیشگیبュヰ انداخت ヱ بゅ لبخند هم ینگゅه

 دختر بゅبゅ رヱ چه کرددده...-

 ヱ سمتش رفتュ... دュیخند

 به سゅعت کرد ヱ گヘت ینگゅه

 کヱ؟.. تヱنیبق-

 بچه هゅ بヱدن... منظヱرش

 گヘتュ دمヱیخند

 ن......شュゅ هستゅنی...مゅمゅن گヘت بバد مجヤس بگرفتینم شヱیانتقュゅ خゅستگゅر ヱمدیامشゆ اگه م نゅیدرصد فک کن دل هی-

 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند

 رفتュ تゅ بゅبゅ لبゅسゅشヱ عヱض کنه... رヱنیاتベゅ ب از

 ...ヱمدنیヱ مゅヰ هュ بバد مجヤس م نیسヱر

 ...کردیجヱヤه م شتریاسترسュ ب شدیم کیسゅعت اヱمدنشヱن که نزد به

 خヱدمヱ نشヱن بدュ... یچجヱر دヱنستュینم

ヱیر バس ヱ ュد یمبل نشست ゅب ュنهیکردヱヱ زゅیب ...ュکن ュヱار ヱدمヱخ 

 فرش رヱ شمردن ヱ ヱاسه هرکدヱمشヱن اسュ گذاشتن... یرヱ یکردュ گل هゅ شرヱع

 در اتベゅ از جゅ پرヱندュ... یطヱر ادامه دادュ تゅ صدا نیهم

ゅبゅش ب بヱار پヱヤش ヱ نیکتヱمد... رヱا 

ゅند شین بヤب ュゅز از جゅب ュتヘگ ヱ ュشد 

 مヱヤسس رنتیبه جゅ عرヱس اشتبゅه نگ-

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر

 سرュ دختر بررگ کردュ... ریخ-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュزد ュبه کمر 

 ...ییییخヱب نیمگه چمヰヰه...به ا-



 بگه که زنگ درヱ زدن... یزیچ خヱاست

ヱرت  ختنیر فرヱبه ص ヱت بدنمヤیاسکヱヰیی ...ュقشنگ حس کرد 

 اヱمدヱ ュ دستشヱ به گヱنه اش کヱبヱند ヱ گヘت رヱنیاز آشپزخヱنه ب مゅمゅن

 ...نیکنیم کゅریچ نجゅیا نیسゅدیخゅک بر سرュ اヱمدن...ヱا-

 خヱدュ اヱمدュ... به

 ヱ دنبゅل بゅبヱ ゅ مゅمゅن به سمت در سゅختمヱن حرکت کردュ... دュیبه مヱهュゅ کش یدست عیسر

 تゅ استرسュ کュ بشه... دュیکشیتند کف دستゅمヱ به لبゅسュ م تند

 شد... تیجヱن رヱ یヱ گヤ در بゅز شد بゅاخره

ゆبه طرز خرانه ا آ ヱن یدهنم ゅب ヱ ュرت دادヱا یمسخره ا شیقヱیュدゅبرسه... س ュヰب ゅت 

ゅبرا دیخند دنید ب ヱس یヱبヱمد یرヱا ヱヤج 

-ヱب نیبه به...سヱنه من...خゅ؟یعز یجュز.. 

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ...نیخヱش اヱمد دییممنヱن...بヘرمゅ یヤیخ-

ゅب ゅران یاقヰال پرس یتヱاح ヱ ュسا ュم یهゅبت به سヱاخره نゅب ヱ ュریکردゅ دیرس... 

ゅهی ب ゅیدسته گل قشنگ پر از رز ه ヘس ヱ ه دیقرمزゅک ゅر گل هヱغذ دゅد... یکه کヱب 

 زدヱ ュ گل رヱ از دستش گرفتュ یلبخند

ゅبゅب ゅن به راهنمゅمゅم ヱیی ヤیگ ゅاق ヱ نヱران یجヰرفتن... یت 

 ...ゅریمヱندヱ ュ سゅم من

 به سر تゅ پゅش کردュ... ینگゅه

 ...دیمردヱنه سヘ رهنیبゅ پ یشヱヤار مゅت مشک کت

ゅتヱن م دヱنش ヱست برنزشヱد که پヱز بゅب ュاشゅدادیدکمه ب... 

 飭دادیآل م لیکه ک دشیجد یمヱ مدل
 داد ... یدستمヱ گرفت ヱ فشゅر ارヱم یヱاشکی

ュدバب ゅراهنم ュمثا دار ゅداد ت ュلヱه ヱ گذاشت ュیم شییپشت کمرュکن... 

 ヱ به دست عゅرفه دادュ * همヱن خゅنヱمه*ر گل

ュدمヱخ  ゅاه هیبヱذرت خバیم ヱت ュیرفت ゅچ ゅنه تヱیبر یآشپزخュز... 

 ヱ بゅ استرس گヘتュ سゅدュیعゅرفه ヱا کنゅر

-ゅدیچرا من ب ゅستヱان یدヱب یا یر ュکه بترس ュشゅنیداشته بヱرمشゅ ااایاゅن احتنجヱشヰجی...اان بゅ ...خداااااا ュداشت 

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه ュین عゅرفه

 ...ゅنیبバد شュゅ ب یخゅنュヱ جゅن خヱدت گヘت-



 ヱ گヘتュ دュیبه مヱهュゅ کش یدست

 مطمئنن.. ュیبه خゅستگゅر زدنی..نه گند میری...چヱن مدヱنمممュیم-

ゅت یجیگ بヘگ 

 ...ضن؟یヱااا...خدا مرگュ بده مگه مر-

 ره...ن رヱنیخنده اش ب یکردュ که دستشヱ گゅز گرفت تゅ صدا فیرヱ تバر نゅیدل یخヱاستگゅر ゅنیبゅز کردヱ ュ جر شمヱین

ヱد تヱن بヱدمヱل خゅیحュ  اصن ヱیュدゅ د خヱر ریرفته بゅستگゅخ ュکر کر م مهیسر ヱ نه هر هرヱاشپزخ ヱت ュنشست ヱکنیュ... 

ゅیصدا ب ュمدヱا ュدヱن به خゅمゅم 

-ヱنیس ゅن چゅمゅن مゅب یج ヱریرゅ... 

ヱب یدست دヱک ュیبه سرュد ...ュند شدヤب ヱ 

 رفتュ تヱ سゅلن... قیرヱ لرزヱن به دست گرفتヱ ュ بゅ نヘس عم یゅچ ینیس

ゅیچ ゅبゅب ヱ نゅمゅکه سر م ュرف کردゅバت ヱم یرゅریسゅ شیش ...ュت درجه قرمز کردヘه 

ゅن یچ ゅکه ب ュش گرفتヱヤج ヱچشمک زد.. شیر ヱ ز برداشتゅب 

ュیغره ا چش ...ュنشست ヱ ュبراش رفت 

ゅبゅم یبゅتیسヘرگゅ 

-ヱس ゆمدن...بر نیخヱا ュن هゅیجュ ゅیسر صحبت ヤیاص... 

ヤت یگヘن گヱج 

 مشیتقد نی...اگه اجゅزه بدュیجゅن در نظر گرفت نیسヱ یرヱ به عنヱان نشヱن برا یا هیهد ゅریقبل از اヱنゅ من ヱ سゅم-
 ...ュیکن

 انداختュ... نییزده سرمヱ پゅ خجゅلت

 زد ヱ گヘت یلبخند مゅمゅن

 مゅمゅن؟ نی...سヱنیゅریاجゅزه مゅ هュ دست شمゅست...صゅحゆ اخت-

ゅب ヤسمت گ ヱ ュند شدヤب ュヱن ارゅمゅیتشر م ...ュن رفتヱج 

 پュゅ گذاشتュ... یهュ رヱ ینشستヱ ュ دستゅمヱ رヱ کنゅرش

 اヱرد... رヱنیب یزرشک یجバبه مخمヤ هی ヘشیک یتヱ از

ヱد درش ゅز کرد که بゅم دنشیبゅاج به سمت سヱ ヱ جゅریهゅ که لبخند قشنگ ュیبرگشت ヱیتحュヤ ヱر ヱمゅچشم ヱ یداد  ュه
.ュلش کنヱقب ゅگذاشت ت.. 

 ...ییطا یحヤقه  هی

 *勸�* که اسمتヱ رヱش نヱشتن

 ...زدیبراベ بヱد ヱ بدجヱر برベ م زیر یهゅ نیرヱش پر از نگ که

 پر زرヱ ベ برベ بヱد... یヤیخ یسゅدگ نیع در

ヤیگ ゅنバبه م ヱدستش ヱ برداشت ヱقه رヤن حヱدیرد کن بده ب یجゅ ...گرفت ュヱヤج 



 راستمヱ جヱヤ بردヱ ュ بゅ خجゅلت نگゅه به دستュ کردュ... دست

 انگشت چゅヰرمュ فرヱ کرد... یرヱ ارュヱ تヱ حヤقه

 منحرفه * ی* تヱرヱح هرچ

ゅخند یصدا ب ヱ دنیدست زدن ゅبゅم یبゅریسゅ ...ュردヱا اゅب ュヱار ヱسرم 

 کردن که من فヤک زده بヤند شدュ پخشش کردュ... ینیریدست زدن ヱ درخヱاست ش همه

 صحبت شد مゅچ ヱ بヱس... یبه جゅ یヱل ュیرヱ بکن یاخر یتゅ صحبتュ ゅیگヘت بر مゅمゅن

 شدゅ ...ュریمヱجゆ خنده سゅم یشدュ رژمヱ دヱبゅره بزنュ که سر همヱن دقت کردنュ تヱ رژ زدنュ کヤ مجبヱر

 ...ュیریبگ یمゅه هュ عرヱس نیヱ تゅ اخر ا ュیصحبتゅ کرده شد ヱ قرار شد به هュ محرュ بش خاصه

 ュ飭یاز حد بゅ هュ اشنゅ شده بヱد یゅدیز چヱن
 کنュ... یگヘتュ بزار بدجنس یکه شد ه هیمヰر مヱقع

ゅت ゅیپ ヱم ヱ رچهヱل یمヱ ュدヱرفته ب ュکک ه パゅم یدمヰیدر اخر فュد ゅپ ヱ م یدستゅریسゅ م شتریب ュرهیبه دردヱخ飭 
ゆخ... 

 تゅ سکه... 01شد  هیمヰر

 卞تゅ  00گヘتュ  یه
 卞بヱدنュ کیخゅطر اکسヱ ت به

 卞نکرد شヱヱرممュ قبヱل
 *�منヱ درک نヱمヱکヱنه  یچکی*ه

 ...دュیگرخیم شتریمن ب شدیم کیبه اヱمدن بچه هゅ نزد یهرچ

 که زنگ در بヤند شد... ュیزدیبゅ هュ حرف م ュیداشت

ヱم منゅریسゅ هゅن  ینگヱمضم ゅب 

 تヱ* ختنیقュヱ مغヱل ر ュیبدبخت شد یدی*د

 ...ュیヱ همゅهنگ آゆ دهنمヱنヱ قヱرت داد ュیهュ کرد به

 سمت در رفتヱ ュ بゅزش کرد.. به

 ...زدنیم یطゅنیهجュヱ اヱردن که فقط لبخند ش ゅریヱ سゅت یدل اヱل

 زヱر ردشヱن کردュ... به

ュدバه بゅدا نیم ヱر یی ュه ゅختنیب ヤک ュزゅکه ب  ヱسر همد یت ヱیزد گهیتュ ...ュرد کرد ュه ヱر ゅنヱا ヱ 

 *-برゅ * ュکヱیヱ د نیکゅم نیقربヱن ا آخ

 هュゅ آرュヱ...آقゅ...اヱخヱدااا... بچه

ゅن بヱربヰتبر یم ュヰکیب ...ヱرفتن ت ヱ تنヘگ 

 شده بヱد ヱ خヱنه شパヱヤ شده بヱد... ゅدیز تیجمバ حゅا



ュب شیپ رفت ゅن سه تヱکه ا ュکمکش کن ゅنه تヱآشپزخ ヱن تゅمゅریمヱバختنیر ش ...ヱت 

 کردュ... نگゅهشヱن

 匣گヱه بゅهュゅ ست کرده بヱدنゅخヱدآ شヱバریبヱد ヱ ب دهیپヱش یادامس یکت دامن آب هی ییدا
 گره زده بヱد تنش کرده بヱد نゅشヱییکه پゅ دیسヘ زیتنگ ヱ شヱم یشヱヤار مشک هی یدل

 شヱنه هゅش لخت بヱد... یبヤند که رヱ نیآست رهنیتنگ ヱ پ نیشヱヤار ج هی نュیمゅه

ヱشゅهヱکم م ヱ دヱز گذاشته بゅب ュیه ゅتیایه ヤش د یعسヱشدیم دهیت... 

ゅن پش بヱمدنشヱا ヱヤج ゅکه ب ュن کردヱهشゅنیلبخند نگヱم ...ュشد 

ヱمゅدست ュتヘگ ヱ ュا گرفتゅب 

 ...گヱنゅاا دارمممュ....نیتヱرヱخداااا ヱلュ کن-

 ابرヱهゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت یدل

 ....سمممュیヱقت انتقゅمه عس-

 جヱヤ اヱمد ヱ گヘت نهیدست به س ییدا

 ...؟یزدیبゅ من حرف م ゅکヱید شیپ یヱاشکیحゅا -

ゆآ ュتヘگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 ..؟یرヱان یریگیم نجゅیانتقュゅ اヱنヱ ا-

 بゅز گヘت شیبゅ ن نیمゅه

  یا ینجヱریهュ هم یکنیالتمゅس م یاヱن مヱقع که دار نュیزبヱنتュ که دراااازه...بب-

 که تند گヘت ュیبゅ تバجゆ نگゅهش کرد مヱنییسه تゅ هر

 ...خヱردیم نجゅای به کردュ احسゅس 匣نヱگヘتیا خヱندュیم یرمゅن اربゆゅ برده ا هی داشت匣...ュهیچ-

 دادヱ ュ گヘتュ نتیبه کゅب هیتک

 匣یهست یمنحرف جنس هی کردیمطمئنゅ فکر م دیشنیم نヱیا نجゅیا هرکی اان...匣یکنیکゅما اشتبゅه م-
 مゅمゅنュ... شیحمヤه کنه که فرار کردヱ ュ رفتュ پ خヱاست

 ...ュیشد ヱ همه نشست دهیشュゅ چ زیم

ヱヤم یجゅریمن سゅ ر دゅکن ヱیヱکゅ ...دヱنشسته ب 

 نشسته بヱد... یدل ییヱ کنゅر دا ییدا ゅریسゅم کنゅر

 رヱ بگュ... هیبق یریگیندارュ مکゅن جゅ حゅل

 پュゅ حس کردュ... یرヱ رヱ یزیکه چ ュیک تヱ حゅل خヱدمヱن بヱد ュیدیخヱریشュゅ م ュیداشت

ゅم بゅبه س ヱ ュردヱا اゅب ヱسرم ゆجバریتゅ ...ュه کردゅنگ 

ゅم یشخندین ب ヱردیداشت غذاشヱخ... 

ゆآ バس ヱ ュرت دادヱق ヱت ا یدهنمヤع ュنیکرد ...ュمヰヘب ヱرشゅک 



 زانヱمヱ قヤقヤک داد... یپゅشه از سベゅ پュゅ به حゅلت نヱازش بゅا رفت ヱ رヱ دュیکه حゅا فヰم یزیچ

 گشゅد شده نگゅهش کردュ... یگرفتヱ ュ بゅ چشゅ ینヘس

 بヱد... نییسرش پゅ همچنゅن

ゅバاقヱ م ュاستیدلヱغیج خ ...ュبزن 

 که خヱاست عقゆ بکشュ... شدیم کیبدنュ نزد یخصヱص یجゅپゅش داشت به  ヱاشی ヱاشی

 پر قدرت انجュゅ دادヱ ュ بゅعث شد  یヤیخ نکゅرヱیا یヱل

ゅیاز پشت ب یصندل بュفتヱ  رتヱبه ص ュゅهゅپ ヱ0۱1 ヱیدرجه ت ...ュنヱل بمゅن حヱدر هم ヱ ز بشهゅا بヱه 

 نذاشته بヱدュ... یبヱدヱ ュ دامنمヱ خゅل دهیپヱش یخدا رヱ شکر کردュ که جヱراゆ شヱヤار فقط

 ...دュیمنヘجر شدن گرヱه مゅ رفت بゅا که بゅ دست به صヱرتュ کヱب یصدا

ゅد... رسمヱرفته ب ュヱآبر 

 دستمヱ گرفت ヱ بヤندュ کرد... ゅکヱید

ゅم بゅکه س ュن کردヱهشゅلت نگゅریخجゅ نگران ゅم یداشت ب ュهゅکردینگ... 

ュیدیغره شد چش ...ュندヱبرگرد ヱسرم ヱ ュش رفتヰب 

 سرخ شده بヱدن از خنده... نیヱ مゅه یヱ دل ゅنゅیدا

 ...کردنیم تیخゆ رعゅ ینداشتن ازشヱن ヱل یهュ دست کم پسرا

 صゅف کردヱ ュ ارュヱ نشستュ... مヱیگヘتヱ ュ صندل یدیببخش

ヤن داد... یگヱتک ヱسرش ヱ کرد ュهゅخنده نگ ゅن بヱج 

ゅپ ن ュدست ゅس بヱنیمحسヱیشヱهرچ م ヱ  ュر دادゅم یفشゅس ヱ ュدヱر خゅنث ュدヱد بヤریفحش بゅ ...ュک کردヱه پヤن سه کヱا ヱ 

 نمヱندن ヱ رفتن... ゅدیز ゅریاز شュゅ خゅنヱاده سゅم بバد

ュم منゅریاصا به سゅ ...ュه نکردゅنگ 

 حゅل اعصゆゅ ندارュ اان... دヱسنتنیچヱن م ヱمدنیهゅ هュ سمتュ نم بچه

 شده بヱد  یچヱن جمع ヱاسه من خヱدمヱن گهیاز رفتن اヱنゅ د بバد

ヱیر ュع کردヱشر ヱ ュپرت کرد ヱدمヱج مبل خ ヱ دنیکش غیفحش دادن... 

 دنیخندیهュ افتゅده بヱدن ヱ م یرヱ نیヱ کゅم ゅریسゅت

 تヱ خヱدش جمع شده بヱد ヱ  نیزم یرヱ یدل

 ...دنیخندیヱ م زدنیرヱ م گهیهュ همد ゅنゅیヱ دا نیمゅه

 ...دادیم یبヱد که داشت بュヰ دلدار ゅکヱید فقط

ヱ ゅغره ه ュکه ا یصد البته چش ュنゅمゅن نیمバم یم ヱدادیر 

 ヱمヱا*آبر ヱヤیجゅنبر* ن 

 ...ュیدار یا یچه زندگ رازیکه مゅهゅ تヱ ش دヱنستینم یヱل



 زنگ خヱرد... ュヤیمヱبゅ شدیکه داشت ارامش برقرار م یکم

ゅر دنید بヱس ュنیاس ...ュجر شدヘره منゅبヱد 

ゅبヱیمヱヤ ج ゅب ヱ ュداد ゆاヱحرف زدن غیج ュع کردヱشر 

...برヱ به زنت یییییداداشششュ اヱヱヱヱک ی...اヱヱヱヱヱککککگヰヰヰه؟ید یزاری...حゅا منヱ تنゅヰ مششششヱヱヱヱバریاحمق ب-
 بヱددد...داداشュ کجゅ بヱد پسسس... مュیبچسسسゆ...مثا شゆ خゅستگゅر

 شヱنمヱ فشゅر داد تゅ صداュ خヘه بشه... ゅکヱید

 حرف بزنه... نیشدヱ ュ منتظر شدュ تゅ سヱر سゅکت

ゅت بヘخنده گ 

 ...ュیکرده بヱد ریجゅده گ ی...خヱدمヱنュ تヱنیخراゆ شده بヱد سヱ نیاعصゅبه خヱشگュヤ...به خدا مゅش یساュ ب-

ゅش ینگران بヱدست یگ ヱد ヱیچسب یرュد ュتヘگ ヱ 

 اان؟... یی...کجゅ؟یخヱب-

 ュゅیاヱل ヱقت م ュゅیهتل...فردا صبح که ب ュیبکسヱر کرد...اانュ اヱمد نヱیکمکمヱن کرد ヱ مゅش ییاقゅ هی...زュیخヱبュ عز-
 خヱبه؟... نمتیبیم

ゅب ヱچه آヱل ヱ ゆنیلヱز ュتヘگ 

 ..ی...مゅヰ رヱ بمゅچ..بゅبゅمنتیبیخヱبه...پس م-

 ヱ قطع کرد... دیخند

 که خنده دخترا بゅا رفت دヱبゅره... دュیکش یبヤند یه

ュیغره ا چش ...ュن کردヱهشゅنگ ヱ ュن رفتヱاسشヱ 

 اヱمد نشست سمت چپヱ ュ گヘت ヤشیبゅ مヱبゅ ییدا

-ヱنت م یزیچ هی نیسヱینشュظ کن...دヘح ヱدتヱفقط ارامش خ... 

 کرد... یکه امゅده بヱد رヱ پヤ یヤمیچپ نگゅهش کردュ که ف چپ

ゅکه پشت م دنید ب ュدヱمد... زیخヱا ュع دستヱضヱم ュゅتم ュنشست ュゅش 

 ...یسمت در ヱرヱد دنیبヤند شدن ヱ پر شヱنییجュゅ بヤند شدュ که هر سه تゅ از

 به سمتشヱن رفتュ... دادュیطヱر که فحش م همヱن

 یاヱردュ ک حسゅب ریرヱ گ خヱردیヱ بゅ چヰره خヱنسرد غذا م مゅلヱدیبュヰ مکثゅفطヱ که خヱدش پゅشヱ  یゅنゅیاヱن دا بゅاخره
 زدمش...

ュدバه یدل بゅم ヱیヱکه ج ن ュزد ュه ゅیبュمد... گرヱل اゅح 

 شゆ بゅاخره رخصت دادن تゅ برن خヱنشヱن بکپن... اخر

ュمن ヱلبخند به زندگ یر ゅب ヱ ュشد ヱلヱ یجد یتختュد ...ュفکر کرد 

 (ゅنゅی)دا 

 تنپヱشヱ بستヱ ュ خヱدمヱ پرت کردュ رヱ تخت کمربند



 تヱ حمュヱ بヱدュ.. خسته شدュ انقدر شششیآخ

 نヱشته جゅنゅ دュیدارュ.. قヱヤヘ بゅز کردュ که د سکゅلیم ی دュیبرداشتュ ک د ヱیگヱشحゅل یب

 جヱاゆ داد دینکش هیزنگ زده بヱد پس.. خヱدュ زنگ زدュ بヰش ک ゆ ثゅن ゅکヱید

 ران؟؟یالヱ ج-

 ゅکヱی+جゅنュ د

- ュندادچرا زنگ زد ゆاヱیج 

 نبヱد شュیپ ی+حمュヱ بヱدュ گヱش

 چسبهیعه به بヰヰヰه.. پس اان در کنゅرت بヱدن م-

 زدヱ ュ گヘتュ یغیشدهヰه ج شヱバریچ ب نیا

 شヱバرری+صداتヱ نشنヱمゅاا ب

 بشهآشنゅ دیبゅ گヱشゅتگهی.. کュ کュ دیخゅنم یکنعゅدت دی.. بゅ؟یانقدر بゅ ادゆ شد یبゅبゅ.. تヱ ک یا-

ュنهید نیه ا بسヱヱ شده 

 جヱن ゅاااایجヱن من ヱل کن.. من حヱصュヤ سررفته د ゅکヱی+د

 چکゅرュ پس؟! نجゅیخゆ من ا-

 مヱهゅمヱ سشヱار بکششش ゅیب ゅکヱید ،یستی+تヱ ک ن

 ヱاقゅバ؟ ュゅیب-

 ؟یゅی+م

 اヱنجュゅگهیسゅعت د ュیبゅشه من تゅ ن-

 از سر جュゅ بヤند شدمヱ لبゅسمヱ عヱض کردュ.. عیسر

 مゅمゅن شیپ نییヱ بバدュ رفتュ پゅ دュیپヱش یبヤند کرم راهنیپ ی

 ؟؟ییی+مゅمゅن

 نداد یجヱاب

 ؟ییی+آرامممم

ゆاヱنداد ج 

ゅبゅبل بヤ؟؟؟یی+ب 

ゆاヱنداد ج 

زنگ  ییبرداشتヱ ュ زنگ زدュ بヰش ک جヱاゆ نداد.. نگران شدゆ ヱ ュ بゅبヱ ゅیخヱنه گشتュ.. نبヱد چرا.. گヱشتヱ کل دنبゅلش
 زدュ ک جヱاゆ داد

ゅبゅب ヱヱه+الヰヰن اخゅمゅست مゅکج 

 رヱنیب ュیゅ منه.. اヱمدالヱ ساュ جゅنه بゅبゅ.. مゅمゅن ب-

 چ گヘتュ دュیکش یهヱف



 ترسュیمن م نیرفت نیمنヱ تنゅヰ گذاشت دیگی+خゆ نم

 هیشヱهر کردنته ترس چ ヱقتگهیخجゅلت بکش د-

 جمヤش شل شد ヱ گヘتュ نیبゅ ا شュین

 ゅبゅب ..ゅشمゅحق ب ゆیزیچ ی+خ 

-ュنゅج 

 پرヱژه صحبت کنه یدربゅره  خヱاستی.. منجゅیا ゅدی+استゅدュ داره م

 ゆ خヱنه اヱمدن داره؟ ゅزیک ن هیاستゅدت ک-

ヰن غ یالヱرتتیمن قرب ュسمممヘن ュژه ابرヱر ن ی.. هرچند پرゅستیدر ک 

 گهید ゅکヱعهی+عه بゅبゅ د

 زュیکن عز ییرایپذهست خゆヱ خچゅلیتヱ  زیچخヱبه.. همه ゅکヱیآهゅ د-

ュنゅعشق ج ュچش+ 

ヱنヘヤئل پذ تゅسヱ ゅت ュنه رفتヱبه سمت آشپزخ ヱ ュییرایقطع کرد ヰ  نゅیバا بゅبゅ اف خヱاستュیکنュ.. نゅگヘته نمヱنه که نم ゅیرヱ م⊥
 ...هیヱ خبر ュیبヰヘمن که مゅ عゅشق هュ شد

 زنگ اヱمد.. یبヱدュ که صدا دنیچ ینیریヱ ش دنیچ ヱهیم مشغヱل

ゅب ヱر ュرفت ヱ ュز کردゅب ヱه درヤانیا یعجヱ یاュدゅست.. 

 ヱارد شد.. نیヱ کヘش مدل ج نیヱ شヱヤار ج یعنゅب شرتیت یبゅ  ゅکヱید

رددد منننن من  نخヱرمت م∠

 پشتشヱヱ..  خゅرヱنهیدستشュ پشتش بヱد مثا انگゅر داره م ی

 بغヤش که گヘت دュیجヱヤ پر اヱمد

 ..ュیهュ بヱد شیپ شゆیخゅنュ چ زヱد دلت تنگ شدا.. خヱبه د-

ヱدمヱخ ュتヘگ ヱ ュس کردヱل 

 تヱ بغヤت.. رュیگیحرفュ نزن دارュ آرامش م گه،ینکن د تی+عヰه آقゅ اذ

ュن محکヱدش چسبヱبه خ ヱلن شدمنゅارد سヱ لゅن حヱهم ヱت ヱیدュ.. 

 ..کردیداشت نگュゅ م طヱنیلبخند ش یヱ از بغヤش جدا شدュ که بゅ  دュیکش یقیعم نヘس

 شゅخه گل رヱز تヱ دستشه.. یدستش جヱヤمه ヱ  دュیゆ سرتゅپゅش انداختュ که د ینگゅه دヱبゅره

 کمممュیمن عゅشقتممュ عشق رمゅنت یバنی

 گヱヤ از دستش گرفتヱ ュ گヘتュ شゅخه

 عゅشقتتتتتممممゅ  ュکヱヱヱヱヱヱヱヱی+د

 ヱ گヘت دیخند

 ..ゅدی+پس مゅچヱ رد کن ب

 بゅز شد ヱ.. ششیکه ن دュیشدュ محکュ گヱنشヱ بヱس زیگردنش آヱ از



 گヘت

 همه عشقヱ بکنمممュ نیمنュ جبران ا ュیبه به.. خゆ بر-

 زدヱ ュ گヘتュ یافتضゅح لبخند

 کنュ ییرایسرجゅت تゅ ازت پذ نی+عشقュ پررヱ نشヱヱヱヱ.. بش

ヱت دستشヘگ ヱ اゅبرد ب 

از دستت  کنュیخヱاهشゅ.. من تゅاخر دベ م ゅدیب نییپゅ طヱنیبヰش بگヱ از خر ش ゅی.. خداヰヰヰヰヰهیچ ヱضع زندگ نیاخه ا-
 !!ゅنュیدا

 ヱ گヘتュ دュیخند

 +تحمل کن آقゅمヱヱヱن..

 گذاشتュ.. زیرヱ بردヱ ュ رヱ م ヱهیヱ منュ ظرف م دیخند

ュدバنیش بヱط ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ 

 +چ خبر استゅد؟

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 استゅد؟-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ..گهید ゅدیگヘتュ استゅدュ داره م نゅی+ゆ مゅمゅن

 فرヱکش شد ヱ گヘت تバجبش

 .. گهید یگヘتیراستشヱ م-

ゅت بヘک گ ュش کردゅلبخند نگ 

 هستن مゅمゅن ヱ بゅبゅ؟؟ کجゅ یراس-

ヱسرم ュتヘه گヱعش ゅب ヱ ュن دادヱتک 

 شヱعرا ゆ من بده.. نیخدا از ا گه،یدヱر دヱر د رヱنی+بゅبュゅ عشقشヱ برد ب

 دهیکرد.. اان حتمゅ صحنه عゅشقゅنه رخ م سュیخ یدستشヱ تヱ مヱهゅ ینشست ヱ بバد مکث شュیسر جゅش بヤند شد ヱ اヱمد پ از
 اヱه اヱه 

ヱمゅهヱم ヱد تバب ヱ ازش کردヱنیحرکت کش ینヱت دشヘگ ヱ ن دادヱنشヱتک ヱ 

 گヰهی.. بゅشه دگهید یخヱایشヱعرا م.. حゅا از اヱن گヰヰهید یکنیم یخゅنمュ.. حسヱد یاخه تヱاュ شد-

ゅش م بゅنگ ゆجバیتュکرد ュتヘگ ヱ 

 نشヱ مヱهゅمヱ ヱل کن یヱحش ゅکヱی+عヰه د

ヱمゅهヱت دیکش شتریب مヘگ ヱ ن دادヱتک ヱ 

-ゅن کجヱزه گرفتمشゅه.. تヰヰاخ ュن کنヱلشヱ 



ゅب  ヱت ヱ ュش کردゅنگ ゆجバیت ゅهヱید یحرکت مヱکゅ کش ヱ ュتヘگ ヱیرュد ゅهヱا.. مヱن خ یکه دادش رفت هヱچ ュد  سیمنヱب
 بکشه.. ゅدیز تヱنستیヱ نم خヱردیسر م ゅکヱیچヱن از دست د ヱمدیدردュ نم ゅدیز

 ヱ دردュ گرفت دیکش مヱهゅمヱکلヱヰیکه  ュیدادیمヱ ادامه م دنیゆ کش ュیداشت ینطヱریهم

 ヱلشششヱن کن ゅکヱید یییی+ا

ゅفهیق بゅ ت یاヘد گヱله شده بゅک از درد مچ 

 تヱ اヱل ヱل کننن-

ゅب ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک ヱدرد سرم 

 +عمراااا،ヱلشヱن کن

 ..ュیهمヱ نگゅه کرد تیبバد بゅ اعصبゅنگヘت ヱ یبヤند نヱچ

 ュیهمه عشق دارن مュゅ عشق دار شینگゅهヰه ا ヱیヱحش

 ' * -چ برسه ゆ عشق ' ی*پشکュヤ ندار

 ک نگゅه به لبゅش کردュ ュیدیکشیبرا هュ خط ヱ نشヱن م نطヱریهم

 ..叮زنゅنヰヰヰヰه  ヤهیبه ح به
ヱشゅهヱک  م ュل کردヱیヱヰ ..شヱر ュدゅمن افت ヱ مبل ヱپرت شد ر 

ゅن جヱال پ ی*براتヱدین شیسゅ ل اヱد؛اゅر افتヱچط ヱل کردن مヱ ゅیدا نکهیک بゅنゅ ا ュヱد دヱش بヱید نکهیرヱکゅ  ゆ ヱدشヱخ
 *دیکشیسمت عقゆ م

 بزنه.. یزدュ که بゅعث شد لبخند بゅ تバجب یلبخند

ヱمゅهヱم ゅبام ヱد.. چشممヱل نکرده بヱکه نی ュن دادゅاسヱلبش ن ヱ چشمش ゅشل کرد ام ュک ュد..کヱمشتش ب ヱن تゅهمچن 

 کュ.. یヤیکرد به فゅصヤه خ کشیزدヱ ュ صヱرتمヱ نزد یطヱنیش لبخند

ゅب ゅکرد.. ا یچشم ュゅنگ ュゅچشم ヱرش تゅریخمヱه م ینجゅب کردینگ ヱدش م شتریمنヱنت یبه سمت خバند لヱیکش ュجذاب.. 

ヱلبم ヱیر ゅپ ゆیکش نشییلュد د ゆخ ゅر بشه امヱر مヱم ュل بدنヱعث شد اゅر گهیکه بゅد.. یکヱد که شده بヱب 

اヱن تゅ شゆ  دیق گهیلحظه رヱ د نیسرشヱ آヱرد بゅا ヱ لبشヱ به لبュ چسبヱند چشمゅمヱ بستュ تゅ خゆヱ بتヱنュ ثبت کنュ ا ゅکヱید
 زده بヱدュ.. نゅرヱیبヱسه ヱ ا یعرヱس

فکر  نیریبヱسه ش نیقヱ ゆヤ ا یحرکت داره ゆ صدا یبهゅ  ュکヱیبヱدュ که متヱجه شدュ د دیمゅバشقه جد یآغゅز  منتظر
 ..کنهیم

ュکه د ک ュز کردゅب ヱچشمم ュヱآر ュیکュید دヱکゅ ゅچشم ゅم یب ュゅن داره نگヱکنهیخند.. 

ュゅل چند دق لبヘعث شد قゅن شد که بヱبشکنه.. قهیخند ュن از هヱمゅلب 

 به لبュ زد ヱ گヘت یバیヱ سر یبヱسه محکم ゅکヱیبヤند بشュ ک د خヱاستュیم

-ゅس دیبヱعر ゅت ヱتゅلب ュقه کنヱی یآذゅ ..نه 

 نکرد ک مثا ゆ حرفュ احتراュ بذاره.. یاヱن مゅバشقه ا نکهیزدュ از ا یلبخند

 ..دهینشستヱ ュ اヱنュ رヱ مبل خヱاب ゅکヱیخبر خゆヱ مヱهュゅ آزاده ヱ اان من رヱ شکュ د ی یراست

 کردヱ ュ گヘتュ.. نگゅش



 ؟؟ی+ تヱ نゅهゅر خヱرد

ヱت دستمヘگ ヱ گرفت 

 رهینم نییاز گュヱヤ پゅ یزیتヱ ک چ یغذا خヱرد دヱر شهیدر کنゅر تヱ بヱدن م زュیعز-

 کردヱ ュ گヘتュذベヱ یاز رヱ یا خنده

 ..هیشکュ بゅا اヱمدت چ نی+پس ا

 ....نیاز سرجゅش بヤند شد که بゅعث شد بゅ مخ بخヱرュ زم ヱヰیحرف  نیبゅ ا ゅکヱید

ゅبゅد د ییچشمヱب ュسر ヱر ュدست ヱ دヱقه زده بヤن اشک حヱشヱا تゅیک حヱرヱکゅ ..دヱاسش به شکمش بヱکه ح ュه کردゅنگ 

ゆیبرچ لュلشت دゅب ヱب یヱک ュمحک ヱد رヱب ュر دستゅیک کنュسر د د ヱیتヱکゅ ュتヘگ ヱ 

 ..یاز من دヱست دار شتری.. شکمتヱ بییییبد یヤی+خ

 پر تバجゆ نگュゅ کرد ヱ گヘت.. یتゅزه متヱجュヰ بشه بゅ چشمゅ یانگゅر ゅکヱید

 ک تヱ چشمゅت جمع شده؟.. شکمュ کجゅش بزرگ شده.. تヱ چرا اشゅنゅیدا-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュبراش رفت 

 دヱستت ندارュ گهی+برヱگمشヱ د

 سمت خヱدش ヱ کنゅر رヱ مبل نشヱندュ.. دیヱ منヱ کش دیحرکت مچ دستمヱ کش یسر جュゅ بヤند شدュ که تヱ  از

ゆکه  نهیبه س دس ュنشست ュاخ ゅن  یبヱا ヱ ュانداخت پشت گردن ヱب یکیدستش ヱر ヱنیدستش ゅهヱاند یابر ュردヱاخت گره خ
 ヱ گرشヱ بゅز کرد ヱ گヘت

 نبヱد.. حヱاسュگهید دیببخش-

ヱت سرمヘکه گ ュن دادヱلف تکゅبه سمت مخ 

- ヱهست که ت ュاندام ゆ ュاسヱبده ح ゆش یخゅنداشته ب ベゅهر چヱیش.. 

ゆ یشکل خヤیفج یヰی ュتヘگ ヱ سمتش ュنه برگشتヱس گヱل 

 ゅ 卞دددیخヱشュ م ヱヤیبیچベゅ س ی+اتゅヘقゅ من از شヱهرا
ュمکث محک ゅب ヱکرد ュヤتبغヘگ 

- ゆعق ュس یاگه برگرد ヱ ベゅهر چヱیبیشヱヤ یمュش  

 زدمヱ گヘتュ نشیゆ س یمشت

 .. من خヱدتヱ دヱست دارمュیییی+غヤط کرد

 فشゅرュ داد ヱ گヘت شتریب

 رانیاخه من قربヱنت برュ ج-

 منヱ از بغヤش جدا کرد بゅ اعتراض گヘتュ نکهیزدمヱ بバد ا یلبخند

 یبخヱرュ تヱ مقصراان من سرمゅ ..ゅای+قرار بヱد مヱهゅمヱ خشک کن

 از سرجゅش بヤند شد ヱ گヘت زヱد

 مヱهゅتヱ سشヱار بکشュ ..ュیتヱرヱ خدا سرمゅ نخヱر پゅشヱ بر-



ュهゅرفت ب ュقゅطرف ات ゆیュ ب ヱ برس ヱارヱمن سش ゅت ヱیュرゅ به د ュنヱاریاヱ  تنヘگ ゅب ヱ ه کردゅنگ ュゅعکس 

 عゅشقتュ ستیکه ن یالک-

بヱدنت برュ  فیمヱهゅمヱ قربヱن همه فن حر دیسشヱار کش یحرفه ا یヤیヱ سشヱارヱ از دستュ گرفت ヱ به صヱرت خ امد
 ュن دلممゅ³˘ ج˘ 

 ヘتک گ ュیゆ سقف بヱد رهیヱ خ دیヱ اヱنュ کنゅرュ دراز کش دュیゆ گヱنش زدヱ ュ بバدュ رヱ تخت دراز کش زیمゅچ تشکر آم ی

 !ゅنゅ؟یدا-

ュبرگشت ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ 

 +جヱن دلュ؟

ゅب  ヱ ه کردゅنگ ュゅچشم ヱت ヱ ュتلبخند برگشت طرفヘگ 

داشته  دینヱنヱس جد هیقد بバد تヱ تゅزه چند مゅهت بゅشه ュ  ヱیچندتゅ بچه قد ヱ نبゅ هیمیفکر کن، من ヱ تヱ.. تヱ اヱن خヱنه قد-
 ..ュیبゅش

 نگゅش کردヱ ュ گヘتュ.. قیعم بゅلبخند

 زیヱاز سرヱکヱلت آ ゅنیکه بچه هゅ م یشیヱارد خヱنه م دیخر یتر شده ヱ بゅ پゅکتゅ مردヱنهゅفتی+بバد فکرکن اヱن مヱقع تヱ ق
 ..شنیم

 ヱ گヘت دیبヱس مヱیشヱمیزد ヱ پ یلبخندゅکヱید

-ヱشگل رヱکه انقدر خ ュیتصدقت بشゅ ف یمゅیب.. 

ゅبゅب یچشمヤیق ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ 

  ゅیستینبچه قゅنع  یبه  یکه تヱ گヘت یاヱنجヱرامゅ  ゅکヱی+د

ヱشヤت کヘگ ヱ ندヱرゅخ 

 یکمه خゅنم دヱنهی-

 بゅز کردュ  شمヱین

ヱ به ب ュانگشت زد ゅشینیب ュتヘگ ヱ 

ヱمن  ی+عشق پرر 

 زد   یلبخند

ヱ تヘد گバب ヱ ه کردゅجز به جز نگ ヱرتمヱص ュゅتم 

 بゅفتن داره پゅشヱ ببゅفュ.. یپゅشヱ پゅشヱ که مヱهゅت حゅل ヱ هヱا-

ゅب ゆجバتتヘکه گ ュش کردゅنگ 

 گهیعه پゅشヱ د-

ヱمヱابر  ヱ ュندشدヤب ュゅاز سرج ヱ ュا دادゅب 

ヱیر ゅید یپヱکゅ ..ュنشست 

ヱت دستشヘگ ヱ گذاشت ュر کمرヱد 



 مヱهゅتヱ ببゅفュ یمن چطヱر یخゅنュ تヱ که رヱ پゅم-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 +به من چه

ヱک کمرمヤشد.. یقل ق ュゅهヱفتن مゅل بヱمشغ ヱ داد 

 بヤند شد  ュیگヱش یمヱهゅمヱ بゅفت صدا نکهیاز ا بバد

 بュヰ داد ヱ  یپゅتخت یاز رゅ ヱکヱید که

 نگュゅ کرد.. طヱنیش یبゅ چشمゅ بバد

ヱسゅتم ヱس ュصل کردヱد نیヱب 

ヱس ュنゅج ヱنی+ال 

 یساااュ دا-

 ヱ کヱفت.. چته ی+دا

 گヘتゅ ュکヱیکردヱ ュ رヱ به د ゅکヱیبه د ینگゅه گهیپゅشヱ د دیخر ュیبر ュیخヱایبゅ بچه هゅ م ییکه، دا یعه سگ شد-

 بゅ بچه هゅ؟؟ دیخر ュیری+م

ヱت نیسヘگ ゆجバت ゅب 

 ؟؟ییبゅ ک یشد ヱヱنهید-

ゅکر بヱتیپ ュتヘگ 

 شمهیپ گه،ید ゅکヱاュی+بゅ د

ヱش نیس ゅطنتیب 

- ヱヱヱヱヱヱヱヱا� 
ュیغره ا چش ヱنیبه س ュتヘگ ヱ ュن رفتヘヤپشت ت 

 +اヱヱヱヱ کヱفت

 رفتヱ ュ  یاヱنュ چشュ غره ا یکه برا دیخند ゅکヱید

ヱر ヱنیبه س ュتヘگ 

 ュ؟؟یゅی+کجゅ ب

 ュیرفتیکه م یشگیهمヱن پゅسゅژ هم-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ュییاヱنجゅ گهیسゅعت د ュی+مゅ تゅ ن

ヱ د اバنیب  ュیچشمک به د یحرفヱکゅ  ヱ ュزد 

 گヘتゅ ュکヱیرヱ به د یخداحゅفظ بバد

 تゅ لبゅسمヱ عヱض کنュ.. رヱنی+پゅشヱ برヱ ب



 شل کرد ヱ گヘت ششヱین

 راحت بゅش من راحتュ زュیعز-

 زدヱ ュ  یکردヱ ュ لبخند نگゅش

ゅب ヱییپر ..ゅسゅلب ュヱسمت کد ュرفت ュゅتم 

 ゆ رگゅل مゅنتヱ هゅ کردュ بバد برگشتュ  ینگゅه

 ヱ  کردیکه داشت نگュゅ م ゅکヱید سمت

 که جヱヤ بゅز بヱد  یمゅنتヱ عنゅب هیدヱبゅره برگشتュ سمت رگゅل مゅنتヱ هヱ ゅ  بバد

ゅت ヱار ج یرヱヤش ゅب ヱ ュکرد ゆゅانتخ ヱر ヱنیزان ヘل سゅش ヱش دیヱیپュد  

ヱ ش مدل جヘد کバیبヱنم  ヱ ヱدستم ヱت ュگرفت 

ゅبه د شین ب ヱز رゅیبヱکゅ ュتヘگ 

 من آمゅدュ ..ュی+بر

 زد ヱ گヘت یچشمک ゅکヱید

 که گمت نکنュ.. یخゅنュ ست کرد-

ゅب ュتヘلبخند گ 

 !؟یجرぺت گュ کردنュ دار +مگه

 بゅا انداخت ヱ  یا شヱنه

ュهゅلن رفت بゅیبه سمت سュ  ヱ 

 گذاشتュ  نゅیمゅمゅن یبرا یゅدداشتی خچゅلیرヱ در  من

ゅنشن.. ت ュنگران 

ヱنヱمゅشヘش کヱیدیکه پュ شゅار مヱیشد نیسュ  

ヱ  ュپخش گذاشت ヱر ヱه انگشتمヤصゅباف 

ヱ ヤد پゅا ک یآهنگ شゅنهیمیشد که حヱبگ ت ヱدشヱرهیخ.. 

  ュیجヱヤ پゅسゅژ بヱدسゅعت ュیسر ن کسیف

ゅن د تヱن ب گهیسه دالتヱجشヱمراه زヰنیبゅ.. 

 سرمヱن ヱ از طرف راست دヱ برادر ヱ همسرانشゅن ختنیر نیヱ کゅم نیکه از طرف چپ مゅه دینکش یطヱل که

 ...ییییچ ادب شششیا

*** 

ヱ(نی)س 

ゅشین ب ュتヘگ ヱ ュن رفتヱز سمتشゅب 

-ヤع ヱ ュیالساュی کゅ یاخ... 



 رفت ヱ گヘت یچشュ غره ا ییدا

 匣...رヱن؟یب یدیکش یاز کره ا-
ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 匐نヱنヱ ゅیヱسیآن-
 ヱ گヘت دیکش یپヱف

 ...یکه هست یبヱد یخヱبه هنヱز همヱن خر-

ヱسرم ...ュژ شدゅسゅارد پヱ تر از همهヱヤج ヱ ュن دادヱتک 

ゅخ ب ベヱیذヤرز یゅه م یبゅنگ ゅزه هゅیبه مغュکرد... 

 匣خゆ هیچ
 ازدヱاجュ...^^ یبرا کنュیم دیاヱلمه دارュ خر بゅر

ゅخ بヱیش ヱخنده ت ヱم ی ゅزه هゅیدیچرخیمغュ خر ヱیکردینم دیュ匣... 

 نکردュ... دایکه دヱست داشته بゅشュ رヱ پ یزی...چدュیخریمن نم یバنی

 ...ュیدیطبقه پゅسゅژ بヱد رس نیاخر یکه تヱ یمゅنتヱ فرヱش هیبه  بゅاخره

 فقط شヱهر خヱدュ براュ مヱنده بヱد... شヱバرایاヱن ب از

 شゅپ پゅسゅژ... یخسته شده بヱدن ヱ رفته بヱدن کゅف همشヱن

 ヱارد فرヱشگゅه شدゅ ...ュریتヱ دست سゅم دست

 رヱ گヘتュ خヱاستュیکه م یزیفرヱشنده چ به

 رヱ بュヰ نشヱن داد... ییبゅیشده ز یخゅمه دヱز یت چند تゅ رگゅل برد ヱ مゅنتヱ هゅرヱ به سم من

 رヱ برداشتヱ ュ به سمت اتベゅ پرヱ رفتュ... چندتゅشヱن

 رヱ انتخゆゅ کردヱ ...ュمدیخヱشگل بヱد ヱ بュヰ م یヤیکه خ یکیاヱنゅ  نیب از

رヱ بュヰ  سゅدنیمیヱ دヱ طرف مゅنتヱ که شق ヱا شدیبسته م¡(زانヱ بヱد ヱ بゅ قزن) یرنگ که تゅ رヱ یریش یمゅنتヱ هی
 ...چسبヱندیم

 مゅنتヱ طرح زده شده بヱد ヱ بゅ منجベヱ دヱخته شده بヱد... نهیشヱنه تゅ س از

 بヱد... یمゅنتヱ سنگ دヱز یهヱ ゅ نヱار جヱヤ نیاست دヱر

 قشنگ بヱد... یヤیخ

 اヱمدュ... رヱنیکردヱ ュ ب انتخゅبش

 ...ュیرفت رヱنیب دیزحمتشヱ کش ゅریردن که سゅمهュ گرفتヱ ュ بバد از حسゆゅ ک یریش یشヱヤار مバمヱل هی

 نبヱد دヱبゅره بخرゅ ...ュزیخヱنه داشتヱ ュ ن یヱ کヘش ヱ رヱسر فیک

 ...ュیبچه هゅ نشست شیヱ پ ュیشゅپ رفت یسمت کゅف به

 ...ュیدر کردنمヱن هر کدュヱ به سمت خヱنه هゅ حرکت کرد یاز خستگ بバد



*** 

 به خヱدュ نگゅه کردュ... نهیا یاز بستن مヱهュゅ مゅنتヱمヱ تنュ کردヱ ュ بゅ ذベヱ تヱ بバد

 ...کردュینداشتヱ ュ بゅ مゅنتヱ اヱنقدر جヱヤه نم شیآرا رヱزید

 خゆヱ شده بヱدュ... یヤیاان خ یヱل

بヱد ヱ  یهمه سنگ دヱز ヱفتゅدیکه پشت سر م یقسمت از رヱسر هیداشت ヱ  یریヱ ش دیکه اヱن هュ تن سヘ مヱیرヱسر
ヱیر ...ュده گره زدゅس ヱ ュانداخت ュسر 

 برداشتュ... دمヱیسヘ کیکヱچ فیヱ انگشترمヱ هュ انداختヱ ュ ک سゅعت

 رفتュ... رヱنیخヱدュ ب یکردن عطر رヱ یبヱد رヱ هュ پュゅ کردヱ ュ بバد از خゅل ュヘیکه ست ک یا یسゅنت 3پゅشنه  یهゅ کヘش

 هュ حゅضر بヱدن... نゅیا مゅمゅن

ゅبゅب ゅچشم ゅب ュن هゅمゅم ヱ لبخند ゅکرد... یب ュهゅنگ ベبرا 

 ...ュیبヰشヱن راه افتゅد ستنヱیزدヱ ュ بバد از پ یلبخند

ヱヤا یجヱ دیدر محضرゅیسュ... 

محضر ヱ از اヱن  طرف نゅهゅر  ュیقرار شد بر یتゅ محرممヱن کنه...ヱل ゅرهیرヱ ب ییآقゅ هیخヱنه  یتヱ خヱاستیبゅبゅ م اヱل
 ...رヱنیب ュیبر

ゅدهیاسترس پ بゅ ...ュشد 

 ...ゅدیب نییتゅ استرسュ پゅ نュییب ゅرヱیداشتュ سゅم ゅزین دایشد

 ...ュیمحضر شد ヱارد

 هゅ اヱنجゅ بヱدن... بچه

ゅار کردن... تヱه ヱ ا دادヱع کردن مثه اسکヱشر ュمدヱمن ا 

 ...دنیکشیمثه اسکヱا چヱن کل نم گュیم نیا ヱاسه

 کردیم یヱ خヱدزن زدیم غیاز ته حヤقش ج ییدا

 ...کشهیداره کل م کردیヱ فکر م ヱゅردیجغد از خヱدش در م یکه صدا نیمゅه

ゅヰکه  م ュدیکشیم غیج هی زدیدست م هیه 

 ...زدیم ゆیعج یکم نゅیدل فقط

 ...دیکشیبヱد ヱ هヱااار م سゅدهیبه من ヱا پشت

ゅب ...ュنه اش زدヱدست به ش ゅب ヱ ュرفت ヱヤج ゆجバت 

 برگشت سمتヱ ュ تヱ صヱرتュ شرヱع کرد نقل پرت کردن... ヱヰی

ゅیداد چرخ بュره... دヱنخ ュرتヱبه ص ゅت 

 *ゅ匣ی*خدا براュ نگヰتヱن داره رヱان
 ...نュییرヱ ب هیمنヱال گذشت تゅ بゅاخره تヱنستュ بق نیبه هم قهیدق چند

 *-* ゅرヱヱヱヱیسゅم



 ..یریش رهنیمゅت بゅ پ یشヱヤار مشک کت

 *-بゅهュゅ ست کرده * عررر

ゅکه  ب ュهش کردゅهیلبخند نگ ヱヤرد... یدست جヱن خヱتک ュرتヱص 

 سمت دست... برگشت

 بヱد... ゅکヱیヱ داد د غیج

ゅت شین بヘکه گ ュکرد ュز ساゅب 

 !!نیسヱ یشد یاز خヱاهر براュ مュヰ تر یهュ نゅراحتュ هュ خヱشحゅل...ک یبیبه طرز عج-

 کردュ خヱدمヱ نگه دارュ تゅ نپرュ بغヤش... یヱ سバ دュیخند

 ...دیهュ کنゅر کش عیخヱدش جヱヤ اヱمد ヱ ارュヱ بغュヤ کرد ヱ سر ヱヰی یヱل

ヱ ...ااااゅام 

ュخشش ...ゆش 

 ...کردیجغد داشت نگゅهمヱن م هیشب ییدا

 ヱاسش در اヱردュ ییادا

 برگشتヱ ュ بゅ اخュ نگゅهش کردュ... نیسヱر سمت به

ヱنمヱس گヱت دیبヘگ ヱ 

 خヱاهر عرヱس شدュ چطヱره؟-

 از دستشヱن نゅراحت نبヱدゅ ...ュدیبュヰ سر زده بヱدن ヱ ز شゆید

ヱن ییابر ヱ ュا انداختゅاسش بヱیヱشم ヤヤヤلゅتن عヘگ ゅب ヱ ュز کردゅیبュ مゅلیبه سمت ف ..ュکن ュاخره ساゅب ゅت ュهر رفتヱش. 

ゅا ب ヱ تشکر ヱ ュکرد ュلت ساゅیخجゅن... 

 ...ゅریبه سゅم دュیرس بゅاخره

ュヱت ارヘگ ヱ برد ュشヱطرف گ ヱسرش...ュヱشد ر ュخ ヱ مدヱا ヱヤج 

 تحمل کنュ تゅ بغヤت نکنュ... یچطヱر دヱنュینم-

 سرخ شدمヱ پヱشヱندヱ ュ لبخند زدュ... یهゅ گヱنه

 بヱد اヱمد.. یتヰران یکه دヱست اقゅ ییاヱن حゅج اقゅ بゅاخره

 ...ュینشست ゅریヱ سゅم من

 رヱ خヱند ヱ اجゅزمヱ خヱاست... یعرب حرヱف

 شد ヱ خヱدپヱ فحش کش کردュ... هیقبヱل کردュ که بゅعث خنده بق عیسر

 ヱ...* نهی...*عرヱس رفته گل بچュیداشته بゅش ییزایچ نیヱاسه محرュ شدن هュ همچ کردュیفکر نم اخه

 ...ュیمゅه محرュ شد کیهュ جヱابشヱ گヘت ヱ به مدت  ゅریسゅم

 گرفتن مゅ جヱヱنゅ رヱ تنゅヰ بزارن ヱ خヱدشヱن به کゅر هゅشヱن برسن... ュیヱ خゅنヱاده هゅ تصم ュیاヱمد رヱنیمحضر ب از



ヱ به سمت رستヱران  ュیهゅ نشست نیمゅش یصヱرت زヱج زヱج تヱ نیخヱدش انداختن ヱ به هم نیتヱ مゅش ゅرヱیヱ سゅم من
 ...ュیحرکت کرد

*** 

 ...ュیتゅ جゅ بش ュیرヱ بュヰ چسبヱند زیتゅ م سه

 *-* ュینヘر بヱد 01

 جヱヤمヱن نشستن ヱ مゅ دخترا هュ رヱبرヱشヱن... پسرا

 ...ュیرヱ نگゅه کرد گهیهمد کゅریسゅヘرش داد ヱ ب یک هر

 بヱدن چヱنشヱن گرュ شده بヱد... دهیرヱ د گهیヱ مゅヰ که بバد چند ヱقت همد ییدا

 匣رヱ ...کردن گهیکه بゅ چشمゅشヱن داشتن همد نュیヱ کゅم نیمゅه
 ....دنیخندیکرده بヱدن ヱ داشتن م دایسヱژه پ نکهیمثل ا ゅرュیヱ سゅت ゅکヱید

 ...ュیکردینگゅه م ヱارヱیヱ در ヱ د ュیسゅکت نشسته بヱد ゅریヱ سゅم یヱ دل من

 ...ュیکردیبه هュ نگゅه م یچشم ریکه ز ゅریمن ヱ سゅم البته

ュد... خندヱگرفته ب 

ゅزید تヱه م گهیهمد رゅنگ ゅب ヱردیرヱیخュ... 

 ...ュیرヱ نگゅه کن گهیهمد شهیرヱمヱن نم ュیヱاسه هュ شد گهیکه د حゅا

 هゅرヱ اヱردن.... غذا

 ...ュیبه خヱردن کرد شرヱع

 مゅ بヱدن... زیم یتヱ یバیفج سکヱت

 *匣زانュیعز نی*چند ヱقت بヱد نخヱرده بヱد
 ...ュیヱ حرف بزن ュینشست یاز تمュヱ شدن غذا کم بバد

 برگشتヱ ュ گヘتュ نゅیسمت دل بع

 خヱنمヱن؟.. یゅی...میدل-

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 چرا؟!-

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 ...دهینم فیک یی...تنゅヰنュیبب خヱاュیگرفتュ م دیترسنゅک جد ュヤیف-

ヱشゅهヱش ابر ゅت طنتیبヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...قیییرف تュپゅی...匆ترسنゅککککک  ュヤیف-

 دخترا که سمت راستュ بヱدن برگشتュ... هیبゅز کردヱ ュ سمت بق شمヱین

 گヘتュ بヤند



 خヱنمヱن؟... نیゅیبچه هゅ...امشゆ م-

 بدヱن اتاف ヱقت گヘت ییدا

 عゅره...-

 امشュ ...ゆیخヱنه مゅمゅنュ دعヱت زュیعز دیببخش-

 ...نننیکゅاااممم-

 匣نگゅهشヱن کردュ پヱکر
ヱر ュتヘگ ゅヰبه م 

 داداشمヱ پس بده...-

ヱشヱن ابرバا انداخت به مゅچته چرا؟... یب 

ヱمゅب پヱیکュد ュتヘگ ヱ 

 ...ستی...اان ندュیدیترسنゅک م ュヤیف شستュیم نیخゆ بゅ سヱر-

 ...دنیخند هیبق

 هر هر... هر

ヱه رゅنیبه م ュتヘگ 

 ...نیبه ا یヱصل شد ی...بゅ سنجベゅ قヤヘگهیتヱ چته د-

ゅم بゅد... نیدست به کヱد شده بゅش بゅلپ ヱ دヱدهنش ب ヱز لقمه اخر غذاش تヱکه هم ュره کردゅاش 

ヱشゅد کرد از خ چشゅیشدن  رهیگشヱヰش گ نیا هییヱヤگ ヱغذا ت ヱ شヰب ュکرد... ریهمه چش 

 خنده... ریز ュیصدا هممヱن زد پر

 ヱ داد دستش... ختیヱاسش آゆ ر ゅکヱید

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ...نیببرュ خヱنمヱن کゅم خヱاュیزنتヱ م-

ヱشヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ...یヤیبه چه دل-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ترسنゅک... ュヤیف-

 گヘت ゅکヱید ヱヰی

 ...نュیبب خヱاュیعババه...منュ م-

 حرف اヱمد به یبバد قرن ゅریسゅم

 طヱر... نیمنュ هم-

 طヱر... نیمنュ هم-



 匣دیب ゅریسゅت
 ...برهیمنュ بدヱن زنュ خヱابュ نم-

 در اヱردヱ ュ گヘتュ نیヱاسه کゅم ییادا

 ...ュینیبیم رازیش ュیریجヰنننュ....م-

 گヘت نیسヱر

 匣 نュیبب خヱاュیخゆ منュ م-
 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 من... شیپ ゅیمゅمゅنش...ب شیزنتヱ امشゆ بزار پ نیداداششششュ....ا-

ゆر خヱاسه سヱ ュدل ゅバاقヱ نیراستش ヱت ヱ دヱران ن نیا یتنگ شده بヱزشیدゅ ...ュداشت 

ュنヱدشヱدن که به مقدار کم خヱیحس کرده ب ...ュافسرده شد 

 ヱ به مゅヰ نگゅه کرد... دیخند

 ...دュیترک یرد ヱ بدل کردن ヱ از فضヱل یچ دヱنュینم

 امشبمヱن کنسل شد ヱ نゅراحت شدュ... قرار

 ...ュیدیهمヱن جゅ م شゅمヱنュیヱ آزمゅ رازیش ュیریشゆ م فردا

 کردュ... یاز جュゅ بヤند شدヱ ュ بゅ بچه هゅ خدافظ دپرس

 ヱ حرکت کرد... ュیشد نیمゅش سヱار

バیس ...ヱدمヱخ ュن بدヱل نشゅشحヱخ ュکرد 

 ヱ گヘتゅ ュریبゅز کردヱ ュ برگشتュ سمت سゅم شمヱین

 ...یکشیمن عرヱسュ تヱ چرا خجゅلت م ゅریسゅم-

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 خゅنュヱ جゅان...فقط نگゅهت نکردュ به ヱقت کنترلمヱ از دست ندュ... کشュیخجゅلت نم-

ゅلت خند بゅیخجュچ د ヱیزی ...ュتヘنگ 

ヱدستم ヱر ヱ دستش گرفت ゅش گذاشت... یبゅپ 

 بゅز بشه.... خヱاستیم یداغヱنュ ه شین

 در خヱنه... یجュ ヱヤیدیرس

 لبュ... یشد رヱ دهیبگュ لبゅش کヱب یزیسمتش برگشتヱ ュ تゅ خヱاستュ چ به

ゅهمراه ب ュنستヱنت ヱهش کردمゅنگ ゆجバشیت ...ュکن 

 گرفت ヱ جدا شد... نュییاز لゆ پゅ یگゅز

 نگゅهش کردュ که گヘت یهمヱنطヱر

 خヱبه... یヤیخ ینطヱری...ادادیبヰت بگュ حゅل نم خヱاستュیاگه م-



ヱد سرم ヱ ュن دادヱنهیتکヱヱ ヱنیگゅ دهیپゅ ...ュشد 

ゅب ヱچه آヱل ヱ ゆنیلヱر زヱچط ヱ ュد از ساバب ヱ ュنه شدヱارد خヱن ا یゅمゅیبه مゅا... نゅب ュرفت 

 به سゅعت کردュ... ینگゅه

 بヱد... ュیヱ ن 1

 تخت افتゅدュ... یヱ بバد از عヱض کردュ لبゅسュゅ رヱ دュیکش یهヱف

ヱدستم ...ュه کردゅنگ ュقヤبه ح ヱ ュردヱا اゅب 

 ...یشدュ از خستگ ヱヰشیخヱاゆ چشمゅمヱ گرفت ヱ ب ヱاشی ヱاشی

*** 

-ヱبن؟یس ヱشゅی...پゅ ...ュゅش 

ヱمゅچشم ...ュند شدヤب ヱ ュز کردゅب 

 ヱ به سゅعت نگゅه کردュ... دュیتヱ مヱهュゅ کش یدست

 ..اヱه

 بヱد... ュیヱ ن 01

ヱمゅهヱابر ゅپ ュرفت ヱ ュا انداختゅنییب... 

ゅبゅن پشت م بゅمゅم ヱزی ...ュدヱنشسته ب 

 به خヱردن... ュیمヤحق شدヱ ュ شرヱع کرد بヰشヱن

 ...شدュیヱ من در خゅヘ خرذベヱ م زدنیحرف م ゅریخゅنヱاده سゅم یدر مヱرد خヱب نゅیا مゅمゅن

 از شュゅ... بバد

 مطゅلバمヱ زدュ... نکیمطゅلュバ نشستヱ ュ ع زیم پشت

 کمتر بشه... گهیتمュヱ کنュ تゅ حجمشヱن ヱاسه دヱ رヱز د شヱنヱیکیکردュ کゅر  یدانشگゅهمヱ بゅز کردヱ ュ سバ یهゅ طرح

 کゅر کردヱ ュ در اخر خسته شدュ... یکیرヱ  یسゅعت ュین

 تخت گذاشتュ... یدر اヱردヱ ュ رヱ فیتゅبュ رヱ از ک لپ

ヱف د ゅیتュヤ ...ュدヱد کرده بヱヤک دانゅترست 

 رヱ هュ اصا نگゅه نکردュ... یکیکه ヱاسه امشゆ امゅدش کرده بヱدュ چشュ غره رفتヱ ュ اヱن  یاヱن به

 تختュ فرستゅدمش... ریヱ لゆ تゅپヱ بستヱ ュ ز دュیکش یپヱف

ヱابتخ یرヱیت خュد ...ュبست ヱمゅچشم ヱ 

バببره... یس ュابヱخ ゅت ュپرت کن ヱاسمヱح ュکرد 

ヱب ت ヱ ゆاヱیداریخ ゅکه گرم ュدヱییب ...ュحس کرد ュپشت ヱر 

ゅگرم ب ュحج ヱکه ت ュیترس برگشت ...ュرفت ヱفر 

ゅم بヰکردنش ف ヱیبュر دヱنهیس... 



ヱسرم ...ュهش کردゅنگ ゆجバت ゅب ヱ ュردヱا اゅب 

 ヱ گヘت دیخند

 ...رヱنیب ヱفتهیاان چشゅت م-

 نشستヱ ュ بゅ داد گヘتュ خیسر جュゅ س  عیسر

 ...یکننننننننیم کゅریچ نجゅیتヱ ا-

 رヱمヱ ヱ دهنمヱ گرفت... دیپر

ュヱت ارヘگ 

 خヱابن... نゅیمゅمゅن ا یچته ヱحش-

ヱمゅهヱبرداره.... ابر ヱدستش ゅت ュا انداختゅب 

ュヱار ヱر ュه ゅب ヱ ュر گردنش انداختヱد ヱمゅدست ヱ زد ベبر ュゅد یبرداشت که چشゅیتخت افتュ... 

ゅهیگر ب ュتヘگ 

 ..ییاز تنゅヰ مردュیعゅشقتممュ...داشتュ م نیسヱر یヱاااا-

 ヱ دستゅشヱ دヱرュ انداخت... دیخند

 بشュ... ینزد ヱ گذاشت تゅ خゅل یحرف

 تخت نشست... یاز اヱن بヤند شد ヱ رヱ بバد

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

-...ゆخ 

 گヘتュ عیسر

-...ヱک ゅヰم 

 ヱ گヘت دیتヱ مヱهゅش کش یدست

 تヱ... شیاز جنゆヱ اヱمده بヱد ヱ شゅنس تヱ...منュ تنゅヰشヱن گذاشتヱ ュ اヱمدュ پ شییدختر دا-

ゅیر بュگرفت... ت ュند که خندヱخ 

ヱدشヱخ ヱت یرヘگ ヱ ز کردゅب ヱششヱآغ ヱ تخت انداخت 

 بپر که امشゆ رزرヱ شده ヱاسه شヱمゅ... زュیخببゆ...خヱاهر عز-

 کنゅرش... دュیヱ ارュヱ خヱاب دュیخند دヱبゅره

ヱشゅدست ヱر ヱسرم ュمن ヱ قه کردヤح ュرヱد ュقت  یمحکヱ د از چندバب ヱ ュنه اش گذاشتヱل هیشゅع ゅバاقヱ ゆاヱیخ ...ュداشت 

*** 

ヱلゅچنگ ヱیت ゅره رشته هゅبヱد ヱ ュن یظرف زدヱرゅکゅکش یم ヱیرュب د ヱ اゅر یبヱس ヱ نゅمゅکل مヤه به کヤصヱه  نیحゅنگ
...ュکرد 

 ...کنهین داره ارشゅدش منゅهゅر رヱ هュ خヱنه خヱدمヱن مヱند ヱ مゅنゅ یحت نیسヱر

 ...یمゅکゅرヱن یتヱ چヱندュیکردヱ ュ چنگゅلヱ پ یپヱف



 چرخヱندュ... یه

 چرخヱندュ... یه

 نداشت... یا یخゅل یجゅ گهید

 کردュ تヱ دهنュ... ییヱヰیچنگゅلヱ  همヱن

ュゅطر ز لپゅدیبه خゅ ...د کردゅغذا ب ュدن حجヱب 

ヱلゅچنگ ヱکه سرا به سمت من برگشت... یپر صدا ت ュکرد ヱلヱ ظرف 

 خنده... ریزد ز عیکه سر نیسヱر

 شرヱع کرد ارشゅد کردن من... ندفバهیمゅمゅن ا یヱل

 ...نی...بزرگ شヱ سヱیکنیازدヱاج م یسرت دار ریخ-

 ...نیرفت یبه ک ヱヱنهیمن اگه بدヱنュ شمゅ دヱتゅ د-

-...ヱرت نده بجヱاع اع بچه ق 

 ヱ بゅاخره از شرش خاص شدュ... دュییتند جヱ تند

 سمت راه پヤه تゅاز دست غرغرهゅش خاص بشュ.... دュیپر از مゅمゅن تشکر کردヱ ュ عیسر

ュکゅد... سヱب ヱلヱ ベゅسط اتヱ 

 خゆヱ بゅشه... یهュ اتゅقヱ مرتゆ کنュ تゅ دفバه بバد یگرفتュ جمバش کنヱ ュ کم ュیتصم

 ヱاس مゅس... دنشیخゆ چ ی...ヱلکنهیم زشیتم شهیمゅمゅن هم البته

ゅسヱیヱمヤ ...ュداد ュنظ ュه ヱقゅات ヱ ュجمع کرد 

 به سゅعت کردュ... ینگゅه

 ...ュیヱفتیراه ب ∵بヱد  قرار

 بヱد ^^ شیش سゅعت

 ...رヱنیگرفتヱ ュ اヱمدュ ب یدヱش مバمヱل هیتヱ حمヱ ュヱ  دュیپر

ヱمゅسゅخشک م لب ヱمゅهヱم ュداشت ヱ ュض کردヱیعュر کردヱس ヱ ز شدゅدیپر نیکه در ب ...ヱت 

ゅت بヘکه گ ュهش کردゅنگ ゆجバت 

 ...ی...بヱس بヱس بゅااانیبゅش...درسゅتヱ خゆヱ بخヱن...ستゅره بچ...مراقゆ خヱدت نیسヱ رュیمن دارュ م-

 ヱ گヘت دیبه دست خشک شده نگゅهش کردュ که خند سشヱار

 دمゅغته... یبزرگت مヱ کهیت ینبゅش نجゅیا گهید قهیتゅ پنج دق گهیخヱاهر من...مゅヰ زنگ زده م ゅیبه خヱدت ب-

ヱرتمヱص ュتヘل گゅن حヱدر هم...ュهش کردゅنگ ヱ ュجمع کرد 

که  شヱバریب ی...اヱن مュゅヰیبゅ هュ خヱش بگذرヱن رازیش نیゅیب نینکبت...ساュ برسヱن بヰش...ヱقت کرد نュینب ヱختتیبرヱ ر-
 خヱدشヱ منتقل کرد بچه خرخヱن نکببببت....

 ...دادیبه حرفュゅ گヱش م پヱکر

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 



 تمュヱ شد؟-

ヱاز م سرمヱر که به سمت در پرヱن طヱهم...ュن دادヱت کردیتکヘگ 

 ....یخداااافظ آبججججججج-

ヱبست... در ュمحک 

 *匣درヱヱ... نی*هر بゅر ا
** 

 کゅراュ تمュヱ شد... بゅاخره

 حرکت کردュ... نییبه دست به سمت پゅ سゅک

ヱکم یر ヱ ュن حرف زد یمبل نشستゅمゅم ゅیبュ... 

ゅپر یصدا ب ゅیزنگ از جュد... 

 اヱمده بヱد... ゅریسゅم

ゅشین ب ...ヱمد تヱا ヱ ュز کردゅب ヱز درゅب 

 که مゅمゅن گヘت ュیرヱ نگゅه کرد گهیطヱر لبخندزنヱن همد نیهم

-...ュپسر ュسا 

 گヘت عیبه خヱدش اヱمد ヱ سر ゅریسゅم

 ...کردュیساュ م دیمن اヱل بゅ دیساュ مゅدرجヱن...حゅل شمゅ خヱبه؟..ببخش-

 ヱ سرمヱ تکヱن دادュ... دュیخند شیدستپゅچگ نیا به

 ...ュیヱ راه افتゅد ュیکرد یبゅ مゅمゅن حرف زد ヱ بゅاخره خدافظ یهュ کم ゅریسゅم

 کردنمヱن... ریبه خゅطر د ュیفحش خヱرد یکュ ヤیدیمゅ رس یقرار گذاشته بヱدن ヱ ヱقت ゅبヱنیهゅ سر خ بچه

 شبュ... یجゅده تヱ یヱ من عゅشق بヱدن تヱ شدیم کیداشت تゅر ヱاشی ヱاشی هヱا

 ...ュیبヱد نゅیمゅش یزヱج تヱ زヱج

 اヱمده بヱدن... گریکه بゅ ج نیヱ مゅه نیکゅم

 هュ که بゅ بچه من... ییヱ دا ゅکヱید

 خヱدشヱن... نیهュ بゅ مゅش یヱ دل ゅریسゅت

 ...ゅریسゅم نیبゅ مゅش ゅرュیヱ سゅم من

 رヱز اヱل افتゅدゅ ...ュدی

 ...ュ؟یقراره خヱدヱ ュ صゅحبش عゅشق  هュ بش کردیفکرشヱ م کردュیسヱراخ م نヱیمゅش یهゅ ریکه تゅ یرヱز اヱن

 لبュ نشست... یرヱ یلبخند

 ..مشヱنیدیاヱن رヱز نم اگه

 ...ュیヱمدینم رازیاگه مゅهゅ ش اصن



 تصヱرشヱ ュحشتنゅک بヱد... یヱااا

 ...رュیمیم ゅریبدヱن سゅم من

 بヱد... یقبل اヱن چطヱر یزندگ دヱنュینم

ゅیدیچه ام ب... 

ゅم یگرم بゅریدست سゅ ...ュمدヱا ュدヱبه خ 

 سمتش برگشتヱ ュ نگゅهش کردュ... به

 زد ヱ گヘت یچشمک

 خゅنュヱ... یتヱ فکر-

 هゅمヱ بゅا انداختヱ ュ گヘتュ شヱنه

ヱجヱد  یا یبヱد...بدヱن تヱ...ヱاقゅバ زندگ یچطヱر ュی...زندگدمتیدیヱقت نم چیکه اگه ه کردュیفکر م نیداشتュ به ا-
 نداره...

 ...دیدستュ رヱ بヱس یزد ヱ انگشتゅ یگرم لبخند

ヱش یبه پشت سرمゅدگ هیتک نیمヱآس ゅب ヱسمヘن ヱ ュنیب یدادヱر ....ュداد 

*** 

ゅار آ یمنگ بヱنه دلسヱبه ش ヱ ュر شدヱنسゅهیتک یس ...ュداد 

 شヱنه بゅا انداخت ヱ بゅعث شد بپرュ... یکه دل بردیخヱابュ م داشت

 ヱ بچه هゅ رヱ نگゅه کردュ... سゅدュیسر جヱ ュゅا خیس

 خヱاゆ... جیصبح بヱد ヱ هممヱن گ 1 سゅعت

ゅم ゅسヱ نヱدشヱخ ヱ اゅدن بゅفرست ヱیدخترا رヱヤ رنیمゅ... 

 ...ュیبゅا اヱرد یانشگتمヱنヱ به نشヱنه خدافظ هیفقط  ییکرد که من ヱ دا یشد ヱ خدافظ ゅدهیطبقه خヱدشヱن پ یدل

 ...ュیヱ پゅکشヱن به سمت آپゅرتمゅنمヱن رفت ュیدیرس بゅاخره

 به سمت اتゅقュ حرکت کردヱゅ ...ュردュیلبゅسゅمヱ در م یکی یکیراست همヱن طヱر که  کیدرヱ بゅز کرد ヱ من  ییدا

ヱدمヱخ ヱیر ...ュبست ヱمゅچش ヱ ュتخت انداخت 

 瓢匣خヱابュ برد  عیسر ゅریبس

****** 

-ヱبنیس ヱعت  گهیکن د داری...تن لشتゅشبه... ∫خبرت...س 

 از چشمゅمヱ بゅز کردュ... یکیکردヱ ュ  یهヱم

 ...کردیداشت بゅا سرュ نطق م ییدا

 جュゅ بヤند شدヱ ュ سرمヱ خゅرヱندュ... از

 شدュ... ییزدヱ ヱ ュارد دستشヱ کنゅرش

 ...ヱمدیپشت سرュ م از صداش



 ...ュیبخヱر یزیچ هیبゅ هュ  نجゅیا ゅنیمヱقع هゅ خヱاゆ بヱدن...دارن م نیهمه تゅ هم-

 ...دینرس ییبゅز آゆ به دا ریش یکردュ که به خゅطر صدا یغرغر

 رفتヱ ヱ ュارد اشپزخヱنه شدュ... رヱنیدر ب از

 کردヱ ュ ابرヱهゅمヱ بゅا انداختュ... زیرヱ م لیبه ヱسゅ ینگゅه

ゅکم ب ヱ ゆجバل یتゅشحヱیخ ュتヘگ 

 ュ勠؟یجヱج بزن ュیخヱایم-
ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 خرانت به حゅلت تゅバدل برسه... یبヰت که خュ ヱیبد ュیکبゆゅ کن ュیخヱایگヱشت خره...م ینیبیکه م یینゅی...ازュینه عز-

 جヱاゆ دادن نداشتュ پس سکヱت کردュ... حゅل

 ュ匣یسゅعت خヱاゆ بヱد 01شゆ.... ∫صبح تゅ  1...از مゅااایدیگذشته مثه خرس خヱاب نゅیاز ا حゅا
ゆطر ا یکیراستش من  خゅدرست نیبه خ ゆاヱعت خゅس ヱ ュز استرس داشتヱیچند ر ...ュنداشت 

 جبران شده... نیکردヱ ュاسه هم فکر

 ...ュیکن خیکمک کردュ تゅ جヱجه هゅرヱ س ییخヱردヱ ュ به دا یزیچ هی

 زنگ در بヤند شد... یکه صدا زدュیم خیداشتュ س هنヱز

 که تゅزه دستゅشヱ شسته بヱد رفت تゅ درヱ بゅز کنه... ییدا

 همشヱن بゅ هュ حمヤه کردن... دュیکه اヱمد فヰم ییصداهゅ از

ゅهرک ب ヱ ュکرد ュن ساヱشヰل  یلبخند بヱر هیمشغゅشد... یک 

 بヱد... زیبرانگ نیبヱدن ヱ تاششヱن ヱاقゅバ تحس یヱصل کردن منتقل گゅز یسخت در تاش برا نیヱ کゅم ゅکヱید

 نゆゅ من بヱد... یاز صحنه هゅ یکیヱ  کردیخヱرد م ゅریヱاسه مゅست ヱ خ ゅرارヱیخداشت  ゅرュیسゅم

ゅن دقت بヱش ه یاゅهヱختیریم یکه داشت...م ヱنیپ یرヱت م شیشヱا... کردیکه فヱبره ه 

 飭匣کゅر بヰش افتゅده بヱد نیヱ سخت تر کردیم خیبچュ داشت گヱجه هゅرヱ س ゅریسゅت

ュدختراه ゅسヱ ده م لیداشتنゅام ヱره رヘکردنیس... 

ヱ ....ااا...مننننゅام 

ュداشت ゅبل هゅک ゅز یبヱヤنیتヱ ر مヱیュن ف رفتヱا ゅت ュصل کنヱ شヰب ヱبゅلپ ت ュنヱبت ゅیتュヤ ببن ヱنه رヘک خゅیترسنュ.. 

 مヱفق شدュ... بゅاخره

 بヱد شدュ... هیبه بゅزارشュゅ شب شتریزنヱن ヱارد آشپزخヱنه که ب سヱت

 آبゅد... ュیヱ غذا را کرد ュیطヱر دست در دست هュ داد نیهم

 ....زدیبゅد م یبゅ بゅدبزن نشسته بヱد ヱ ه نیکゅم

 نپزه... شیکه از حرارت آت زدیبゅد م نヱیداشت کゅم ゅرュیسゅت

 ...ュیزدیبゅهゅشヱن حرف م یヱ مゅ هュ گゅه زدنیبヱدن ヱ بゅ هュ حرف م کゅریب ゅرュیヱ سゅم ゅکヱید



 ...ュیکرد یچیشستن ظرف هゅ سنگ کゅغذ ق یヱ خنده خヱرده شد ヱ برا یتヱ شヱخ غذا

ヱ ه نیبه اゅرت مヱم نیصゅر به شستن تمヱنه شد... یبدبخت مجبヱضر در آشپزخゅفه حヱظر 

ヤヤヤلヱمیゅکه ک ゅنجヱزن زل نی....از ا ゅل مヱبه ق ヱ شق زنشهゅدش عヱل خヱهیبه قヤ ヱ شه ュヱدتر تمヱز ゅرفت کمکش کنه ت...
 ...ュینیبب ュヤیف ュیبتヱن

 گذاشت... زیم یヱ رヱ ختیبزرگ ر یکゅسه هゅ یبヱدن رヱ تヱ دهیکه بچه هゅ خر ییخرت ヱ پرتゅ ییدا

ヱ ゅنجヱاس ییاز اヱسヱ هیکهゅل گذاشت.... کردیکه فکر م یی...هرجゅدست راه داره سطل آشغ 

 تゅبゅاخره کゅر زヱج عゅشقمヱن تمュヱ شد ヱ اヱمدن نشستュ ....ュیحرف زد یکم

ヱره دا یرヘه سه نヤدل ییمب ヱت یゅس ヱریゅ ...دنヱنشسته ب 

ヱه یرゅم ュره هヘنヱم نیدゅک ヱنی... 

 ...ュیمبل سه نヘره نشست نییهュ پゅ ゅیヱ د ゅریヱ سゅم من

 ...ゅریسゅت یپゅ نییپゅ من

 ...یدل یپゅ نییپゅ ゅریسゅم

 خゅنヱمششش... یپゅ نییپゅ ゅهュید

ゅشین ب ュتヘز گゅب 

 چراغゅ خゅممممヱヱヱヱヱش....-

 زد ヱ چراغゅرヱ خゅمヱش کرد.... یجست نیکゅم

ゅیف شخندین بュヤ ヤپ ヱسر یر ヱ ュیمشت تخمه ر هی عیکردュخت ...ュقヤح ヱت 

 جنگل شرヱع شد... هی یاز بゅا ュヤیف

ゅیف یفضュヤ رゅرت س کیتヱبه ص ゅدرخت ه ヱ دヱهیبゅ شدنیم دهید... 

 جヱヤ رفت... ینقطه ヱ ه هی یزュヱ شد رヱ نیدヱرب

 ...زیر یغゅیヱ ج ヱمدیزヱزه گرگ هゅ م یصدا

 اヱمد... رヱنیدرخت هゅ ب نیاز ب ヱヰیشمع مュヱヤバ بヱد  هیکヤبه که از پنجرش نヱر  هی

ヱمゅبه ف دست ヱاسمヱح ュゅتم ヱ ュقه کردヤح ュゅهゅر پヱیدュヤ ...ュداد 

ヱヤطیح یجゅ به فヤیکュヤ اヱدیゅس... 

ュヱکرد... ز 

 رفت... یکیتゅر یبゅز شد ヱ کل صヘحه تヱ در

 بヱد... یکیتゅر یهنヱز تュヤ ヱیگذشته بヱد ヱ ف قهیدق کی

ゅب ...ュند شدヤب ゆجバت 

 پشتش در اヱمده احتمゅا... ュیس

ヱヤحه  یجヘیص ゅبه س شینم ュاست دستヱخ ゅت ヱ ュا شدヱیدュ  یبرسهヱヰ آب ヱ بزرگ ュچش ゅت ヱید ヘقر یدیکه س ュمز چش
 شده بヱد اヱمد رヱ صヘحه...



 زدヱ ュ خヱدمヱ از پشت پرت کردュ... یبヤند غیج

 خنده... ریزدن ز همه

 نثゅرشヱن کردヱ ュ کشヱن کشヱن خヱدمヱ عقゆ بردュ... یفحش

 ...دادیرヱ نشヱن م یسیدختر انگヤ هیعقゆ رفت ヱ حゅا صヱرت  نیدヱرب

 گヘت یفベヱ الゅバده ヱهュ آヱر یزد ヱ بゅ صدا یترسنゅک شخندین دختره

 اュ... یمن جس-

 کرد... رییبه جنگل تغ ریصداش اヱمد ヱ تصヱ یبヤند غیج ヱヰی

ゅشت *برل نییپヱحه نヘ0110...نیص* 

ヱ  نゅع شد... هیداستヱاده شرヱنゅخ 

 ...شدیجゅلゆ داشت م یヤیداستゅن بヱد ヱ خ یطヱر ヱسط هゅ نیهم

 ...کردیم یخヱنه زندگ هی یبゅ تنゅヰ دخترش تヱ یمゅدر

  گردهیبرم یヱ ヱقت رهیجنگل م یرヱز دختره به اردヱ تヱ هی

 ...دهیاز خヱدش نشヱن م یبیعج یرفتゅرا

 *یبه اسュ *جس شدهیم گهید تیشخص هی انگゅر

 ヱارد بدنش شده... یرヱح جس یشده ヱل یتیچند شخص یمゅریدچゅر ب کننیم فکر

 هュ رヱحشヱ ヱارد بدن اヱن کرده.... یشده بヱده ヱ جس کیبه اヱن کヤبヰه نزد اヱن

به  ゅی کشتشیم ゅدیخヱشش نم کردیکه فکر م یاز هرک نیهم یبرا رهیانتقュゅ کشته شدن خヱدشヱ بگ خヱاستیم یجس
 ....کردیشکنجش م یسخت

 ترسنゅک بゅشه چندش اヱر بヱد... نکهیاز ا شتریب ヤمشیف

 ...کردیشヱن م کهیت کهیتکه بゅ چゅقヱ  ییرヱده هゅ اヱن

 گذشت.. یطヱر نیهم خاصه

 ...کردیم ییخヱدنمゅ یبه طرز داغヱن یجس

 که ヱاقヱ ゅバجヱد داره... انگゅر

 داشت... ュヤیف یتヱ ینیسنگ حضヱر

 ヱقت برنگشتنش تمュヱ شد... چیヱ ه یبゅ گュ شدن جس ュヤیف بゅاخره

 ...ュیکردیسکヱت به هュ نگゅه م یتヱ همه

ヱمゅن خ لبヱزب ゅسیب ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ...ュ؟یهュ بخヱاب شیامشゆ پ نیخヱای...مگممュیم-

 همشヱن بゅ هュ گヘتن ヱヰی

 آرررررره...-

ュگرفت... خند 



ヱد ヱت ヱرゅج هヱز ゅانداخت یت ゅقゅیاتュ... 

ヱ ヱت ュه ゅرتゅヰچ ゅاب یمヱل خゅیدیحュ... 

 مبل سه نヘره انداخت... یخヱدشヱ رゅ ヱکヱید

ュمن ヱره... یرヘنヱمبل د 

 رヱش ヱ جゅش امنه... ヱفتュینم دヱنستیچヱن م دیمن خヱاب یپゅ نییهュ پゅ ییدا

 ...دیخヱاب ゅکヱید شیبچه پ ゅرュیسゅم

ゅب ...ュن کردヱهشゅلبخند نگ 

 بゅ هュ ...ュیبヱد یمیصم چقد

 بゅشュ.... یمیصم ینجヱریکه دヱستشヱن دارュ ا ییبゅ کسゅ خヱاستیدلュ م شهیهم

 バس ヱ ュبست ヱمゅیچش ...ュابヱبخ ュکرد 

 جヱヤ چشمヱ ...ュمدیم یکشت ヱ کشتゅر جس صحنه

 ...شヱバریب ヱمدی...بゅزュ مگهیکゅنゅل د هی زدュیم یه

ュヱار ュتヘگ 

 ..؟ییدا-

 厂هゅاااان...-
 ...زهیچ گュیم-

-ヱم نیببند س ュابヱدیخゅ... 

 بکپ... یاヱک یاヱک-

 ...نュیتゅ اヱن دヱتゅ رヱ بب دュیبدنمヱ بゅا کش یکردヱ ュ کم یپヱف

ュヱدن... ارヱب ゆاヱخ 

 ....پヱヱヱヱف

ゆاヱبخ ヱヱヱヱヱヱنیس....ゆاااااヱヱヱヱヱبخ... 

 بゅ خヱدュ دعヱا کردュ تゅ بゅاخره خヱابュ برد... انقدر

** 

 ...ュیگヘت ترュ تゅبستヱنه بردار یاخه کدュヱ خر-

 به سرュ زد ヱ گヘت یا ضربه

 خヱد احمقت...-

 ヱ گヘتュ دュیدヱتゅ دستمヱ به سرュ کヱب یヱ بゅ بدبخت سゅدュیراه ヱا ヱسط

 خゅک بر سر منننن.... یا-

 ヱ سرشヱ تکヱن داد... دیخند



ゅتヱش ییدゅار مヱیشد نیسュ نه حرکت کردヱبه سمت خ ヱیュ.. 

 هヘته از اヱن رヱز گذشته بヱد... هی

 راه افتゅدن ヱ رفتن... شゆیبه همدان دعヱت شده بヱدن ヱ د ゅریسゅت یاز دヱستゅ یکی یعرヱس یبرا ゅریヱ سゅت یدل

 ...شرکت ヱ قراداداشヱن غرقن نیعن چヰره هュ که ب نیヱ کゅم نیمゅه اヱن

 هست... ゅریسゅم

 ...نمشیبب ゅدیهヘته نتヱنستュ ز نیا البته

 ...ュیدرس بخヱن ュیداده بヰمヱن ヱ مجبヱر ریگ شヱバریاستゅد ب نیا چヱن

 ...کردュیم یヱ رفع دلتنگ زدュیبゅهゅش حرف م یتヘヤن

 از دل کندن ازش ヱ سراパ درس رفتن... ریغ دادュیانجュゅ م یهرکゅر دمشیدیاگه م چヱن

 خヱنه شدヱ ュ مقنバمヱ در اヱردヱ ュارد

ヱ کی ...ュحرکت کرد ュゅراست به سمت حم 

 ....گررررررررمممممه

 اヱمدュ... رヱنیدヱش گرفتヱ ュ ب هی

 گヘتュ ییرヱ به دا کردュیطヱر که مヱهゅمヱ خشک م نیهم

 مヱهゅمヱ کヱتゅه کنュ... خヱاュیم-

ゅب ゅنバبه م ヱدستش ヱ کرد ュهゅنگ ゆجバن داد... یتヱچرا تک 

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 کヱتゅه کنュ... خヱاュیم دایمدل جد نیگرمه...از ا یヤیخسته شدュ...خ-

 ...یریگیم ی...بバدا خヱدت دヱبゅره افسردگヱヱنهیبرヱ د-

 کヱلر ヱلヱ شدュ... یکردヱ ュ جヱヤ یپヱف

 بヱد گヱش ندادヱ ュ خنک شدュ... یخヱریسرمゅم یهュ که بر منゅ ییدا یヱ دادهゅ غیج به

 ...ュیبگرد یヱ کم رヱنیب ュیتゅ بر ュیاز ظヰر بゅ پسرا قرار گذاشت بバد

 ...ュینرفته بヱد یدرست ヱ حسゅب حیヱاسه تヘر ییヱقت بヱد جゅ یヤیخ

 (ゅنゅی)دا

ヱلمゅش ュبسر ュمدヱا ベゅاز ات ヱ ュنیکردヱیکه د رュد ヱا نیس ュヱヤضر جゅدهیحゅست.. 

 کردュ؟ ری+د

 نگュゅ کرد ヱ گヘت پヱکر

 یریگیگゅز محرف بزنュ بヰت یستینآدュ ک-

ュبر یغره ا چش ゅت ュبه سمت در رفت ヱ ュیبراش رفتュ پسرا ب ゅنیبヱر.. 

ヱرک یتゅد نگیپヱیبュ یکه دヱکゅ تヘگ 



- ゅش یبゅیبر نیمュ ینکن کیترافュ 

 گヘت ゅریسゅم

 ؟یچ ュیجدا بش ュیبバد بخヱا-

 ュیریم ゅدهیپ ゅکヱی+من ヱ د

ヱت یبشکن نیسヘگ ヱ زد 

-ヱطر اراده قゅنیبخヱپ ت ゅバاقヱدهیゅ دیبر ヱبرگشتن 

 بゅز کردュ.. شمヱیرمق نگュゅ کرد که ن یب ゅکヱید

ゆش زیپس همه چ خゅار مヱه سヤیشد نیحュ ヱشیپ ヱس ゆفظ یゅهیح.... 

*** 

 گヘترヱ به مゅ ゅرینゅهゅر خヱردن سゅم بバد

-ヱس ヱ نیمن ゅر دار ییجゅیکュ ن مヱدتヱخ ゅد؟یریشم 

 گヘت یبゅ مسخرگ ゅکヱید

 برسヱن مゅرゅヱینشヱ بخر یسゅم-

ヱند نیسヤچ بヱت  ینヘگ 

 دیبسヱزヱن یچرب دیبر ゅدهیبرسヱن پ ヱیچ یچ شهیم رید ゅکヱیعه د-

 ..ュیکردن ヱ از هュ دヱر شد یمن رفت ヱ بچه هゅ بゅهゅمヱن خداحゅفظ یبرا یچشュ غره ا ゅکヱید

 ゅکヱید نیヱ دヱرب ゅکヱیفقط من بヱدヱ ュ د اان

 دی+ببخش

 نکن یعذر خヱاه-

ゅام+ゅاان ب ゆدهیپ دیخゅ یبرュ 

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 از ヱاجبゅت قゆヤ⌒  یکی ゅریبゅ  یرゅ ヱدهیپ-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 قゆヤ⌒  جز ヱاجبゅت ゅرュیدلدار از  ی+عکゅس

 دستヱ ュ محکュ گرفت ヱ گヘت ゅکヱید

 ヱ آヱردュ.. نینبヱد دヱربکه یالک-

ヱفظ سرمゅاز ح ヱ ュدヱش چسبヱزゅب ゆد هیバیحرکت کرد هیبه طرف سュ د ヱیヱکゅ ゅم یعکس ه ュف ازヤگرفتیمخت ヱهゅیگ 
 ..گرفتュیاز اヱن عکس م منゅیヱ  رنیعکس دヱنヘره بگ هیبق دادیم

 ..ュیبヱد چヱن عゅشق تر شد یمجمヱع رヱز قشنگ در

 شدュ.. رهیخ ゅیدادヱ ュ به اゆ مゅه هیتک هیسバد ینرده حヱض مゅه به

 تヱ حヱض اان آشغゅل.. هヱف نداختنیقبا پヱل م ینیب ی+م



 به سقف کرد ヱ گヘت ینگゅه ゅکヱید

 اان آدمゅ..... تین فرベ داشت امゅ تیقبا ن-

ヱحرفش ..ヱحرفش ュمヰヘب ュدヱخ ゅگذاشت ت ヱ ادامه نداد 

 سرجュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ.. از

 خستュگهیخヱنه د ュی+بر

 متヘکر گヘت ゅکヱید

 !نゅ؟یا نیمゅه شیپ ュیشゆ بر-

 کردヱ ュ گヘتュ نگゅش

 یتヱ بگ ی+هرچ

 ヱ گヘت دیخند

 یچقدر مظヱヤم کنهیندヱنه فکر م یکی-

ヱجم لبخندمュتヘگ ヱ ュع کرد 

 کنュیاسممヱ عヱض م یکرد دایپ ゅیمن تヱ دن ی+به خゅنم

 متヘکر گヘت ゅکヱید

 گヱلヱ یز یز ュیذاریاュヱヱヱヱ.. اسمتヱ م-

 ヱ بغュヤ کرد ヱ گヘت دیخند

 نیゅیهュ بュヰ م یヤیخ-

 بヰش زدヱ ュ گヘتュ یا سヤقمه

 !!!!!شه؟یم ゅدهیپ ゅیمن تヱ دن یبه خゅنم یバنی+

ヱس سرمヱت دیبヘگ ヱ 

 شهینمدایپ ゅیتヱ، تヱ دن یرانیبه ج-

 ...ュیحرکت کرد یزدヱ ュ بゅ هュ به طرف خرヱج یلبخند

****** 

ヱنچمゅپ ヱبه س ヱر ヱ ュکرد ュنیتن ュتヘگ 

 ..نゅیا نیخヱنه مゅه ュیریم ゅکヱی+بゅ د

 داد زد بヤند

 یبر نگرد گهید یبر-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 ی+ヱحش

ヱ ب ュنه رفتヱد از خバنیبヱر ゅهヱم ゅل یکه بヱنه د دهیژヱخ ヱس تゅلب ヱیヱکゅ ュاجه شدヱم 



 ヱ گヘتュ دュیخند

ヤتنب ュنヱヱヱکنهیم دادیب ی+ج ゅاده مヱنゅخ ヱاصا ت 

 نگゅه کرد ヱ گヘت طヱنیش ゅکヱید

 خゅنヱاده مゅ؟-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 مヱنیخゅنヱاده هュ نه.. دヱست نی+حゅا همچ

 دヱست؟-

 +خゆ عشقمヱن

ヱابر ヱ اゅت انداخت بヘگ 

-ュکه انقدر نپرس ヱل بگヱاز ا 

ゅب ュتヘنه گヱلحن بچگ 

 +چشュ استゅد

ゅه بゅنه مヱبه سمت خ ュیا نیهゅیرفت نュ قتヱ ヱ ز شدゅد زنگ زدن در بバب ヱنه شد یヱارد خヱیュ مゅنیک  ゅانیل یبヱ شربت  ヱ
 ..ュیدیدر د یجヱヤ ینیریظرف ش هی

 ヱ گヘت  دیخند ゅکヱید

 یزد یصヱヤات ستگゅهیا-

 رفت ヱ گヘت یچشュ غره ا نیکゅم

 خヱشمزه رینخ-

 دستش لヱاشک بヱد دستش پヘک.. یکゅنゅپه لュ داده بヱد ヱ  یرヱ نیخヱنه شدュ که مゅه ヱارد

ヱヤپس گردن ج ヱ ュرش نشستゅکن ヱ ュیرفت ュتヘگ ヱ ュالش کردヱح 

 از سرجゅت بヤند شゅ ヱدیبزرگت م ی+ヱقت

 ヱ گヘت نیشربتヱ داد دست مゅه نیکゅم

 نه تکヱن نخヱره بヰتره-

 بゅ تバجゆ گヘت ゅکヱید

 چرا تکヱن نخヱره ヱا-

 گヘت تیرヱ تヱ حヤقش فرヱ کرد ヱ بゅ پヱکر یヘکپ نیمゅه

-ュدف کردゅاخه تص 

 ゆ بゅزュヱ زدヱ ュ گヘت یچنگ

 کن یادュ رانندگ یتヱ حヱاست کحゅست شب نیکゅم یヱااا ؟ی+اان خヱب

 گヘت نیمゅه

 رفتヱ ュ اانュ خヱبュ.. مゅرستゅنیب ی ییخヱبه حゅا دا-



 گヘت ゅلیخیب ゅکヱید

 مゅرستゅن؟یاز ب یریگیجゅن پヱل م نیمゅه-

 کنجکヱゅ گヘت نیکゅم

 چطヱر-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ..مゅرستゅنهیبゅر ب ی یمゅه نی+اخه مゅه

 گヘت نیکه مゅه دュیخند هممヱن

 چکゅپ! یبرا شه،یم شترュیتゅزه ب-

 ュیبゅ تバجゆ گヘت ゅکヱیヱ د من

 چکゅاااااپ؟؟؟±

 بゅ ذベヱ گヘت نیکゅم

-ュشدممم ゅبゅآره.. ب 

ゅد ب ュبرگشت ゆجバیتヱکゅ ج ゅد بバب ヱ ュه کردゅنگ ヱه غیرゅسمت م ュند برگشتヤپر نیب ヱیュم دゅکه ک ュش کردヤبغ ヱشヱت نیرヘگ 

 بشه شیزیچ یبچュ  یفشゅرش ند-

ュمیبرا یغره ا چشゅنیک ュتヘگ ヱ ュرفت 

 سゅلュ بゅشه بچه به جヰنュ نی+خゆ بشه مゅه

 گヘت نیمゅه

 ییشゅنسヱ دا ینیبیم -

 گヘت ゅکヱید

 تゅ خヱدュ خヘت کنュ ییبگヱ دا گهیبゅر د یヱ درد  ییヱ کヱفت دا ییدا-

ゅز د شین بゅیبヱکゅ س ヱگذاشت ر ヱکه دستش ュه کردゅنگ ヱیرヱت یکم نشヱل ゅب ヱ شد ュت یگر یخヘگ 

 مゅیچゅکرخゅنمュ هست-

ュゅب چشمヤکش یق ヱد لپشバب ヱ یشدュد ュتヘگ ヱ 

 عشقمュ یااف ی+نبゅش

 ..ュیヱ دربゅره بヱه صحبت کرد ュیزد ヱ بバد نشست ュینیヱ بゅ انگشتت به ب دیخند

 )فヤش بک(

 俵همゅن رヱز  صبح
********* 

 (نゅی)دل

 هتل  هی ュیرفت عیهمدان ヱ سر ュیبヱد دهیرس تゅزه



 شنゅسنゅمه هゅ دست تヱعه؟ ゅریسゅت-

ゅب ヱشه! دی+نه دسته تゅب 

  ستینه دست من ن-

  ستین نュی+تヱ مゅش

 بヰمヱن اتベゅ بدن یヱااحゅا چجヱر-

 �حゅا ュیکنیم شیکゅری+
 ュیخヱایاتベゅ م ュیسمت رزرヱشن ヱ گヘت ュیرفت

- ヱتゅمه هゅسنゅشنゅヘلط 

 ュ勦ی+شنゅسنゅمه هゅمヱنヱ جゅ گذاشت
 勦من
 ゅ勳ریسゅت
 匯匣خゅنمه اヱن

 نیبش یجدا بゅزپرس دیاتベゅ بدュ بヰتヱن؟بゅ یخゆ چجヱر-

 هی+بゅشه اヱک

ュヱت ارゅریبه سゅ دヤب ュتヘم یگゅف ヱ گهید ایفک 

 یفکر کرد یارهヰه بゅبゅ چ-

  دیپرس امヱنیراجゆ اسュ فک ヱ فゅم ییجدا ヱ از مヱن سヱاا یبردمヱن تヱ اتゅقゅ خゅنمه

ゅب ب ベゅنیلبخند از اتヱت رヘنمه گゅکه خ ュمدヱا 

 نیگヘت یپゅت یقゅط ヱیهمه چ نیزن ヱ شヱهر بゅش ゅدی+بنظر نم

 匣من
 匣یسゅت
 匚خゅنمه اヱن
 گヘت  کیش یヤیخ ゅریکه سゅت ュیبヱد ینجヱریهم

 کردュ دایپ یヱاا-

 بゅ دヱتゅ شنゅسنゅمه که از چمدヱن در اヱردش اヱمد ゅریسゅت ヱヰی

 اヱمد اヱنجゅ گذاشته بヱدمش ゅدュیتゅزه  که

 تヱ اتゅقمヱن ュیشد ヱ رفت فیاتゅقمヱن رد بゅاخره

ヱ لヱر نیاゅس یکヱکه عر ゆاسه شヱ که ュکن ゅاستراح ゅتخت ت ヱر ュشد ヱلヱ ュد انرژ یکه کردヱت یبゅس ヱ ュشゅریداشته بゅ 
ヱدستش ヱتییرفت تゅس ュشد ヱلヱ ゅری...تゅ ن ゅیبュ ヱنیب ییتنه لخت از دستشヱر  ゅب ヱ مدヱهیا ゅب ヱکرد مابر ュゅا نگ ュلبخند  هین

ゅچشم ゅک م ییبヤکه  زدیکه تند تند پ ュش کردゅپر مثلنگ ゆدراز کش دیاس ュدバتخت...ب ヱیپ دیرュگذا ش ヱسرم ュمن ヱر ュشت
 خヱابュ برد... ヱヰیکه  کردیヱ اヱنュ مヱهゅمヱ نヱازش م نشیس



ゅش یصدا بヱپر یزنگ گ ュゅیاز جュن د ヱ عت سهゅیسュ تゅد سヱر بヰیظュرゅ ب ヱ ュヱد حمヱنیرفته بヱر  ヱرشゅداشت ک ヱ مدヱا
 کردیم

 عشقュ یشد داری+ب

-ュممヱهヱا 

 عشقュ ی+چقدر خヱشگل شد

 دュیژヱل یمヱهゅ نیارهه بゅ ا-

ヤشگヱرش خヱکه ی+همه ج 

 飭勵خゆ حمュヱ رفته بヱد یヱل ゅدایاصرار داشت ب ゅریتヱ حمュヱ...سゅت دュینگゅهش کردヱ ュ بバد پر ヱヘانهیک خر

جヱヤش ヱ که  دュیمヱاجه شدュ مثل خر پر بستیم رهنشヱیپ یدکمه هゅ یقد نهیپゅف که داشت جヱヤ ا هیحمュヱ اヱمدヱ ュ بゅ  از
بヱس تشکر کرد ヱ منュ مشغヱل حゅضر شدن  هی...بヱ ゅنشヱیپゅپ نیخヱدュ بستمヱ ュ همچن شヱیکپ کرد بدبخت ヱ بق

ゅپ ヱ ュف کردゅص ヱمゅهヱم...ュییشدヱه  نشヱبه عا ュلت دادゅم شیارا هیحヤحی  ヱا راهنیپ هیゅقرمز... یب ヱزان 

 )فヤش بک(

 俵همゅن رヱز  صبح
********* 

 (نی)مゅه

از  یرادیا هی ی..کゅرفرمゅ هرسرنیرヱ اعصゅبمヱن بヱد..هュ من کافه بヱدュ هュ کゅم یشرکته طرف قرار داد لバنت نیا
 دلュ نثゅر امヱات یفحش بヤد بヱدュ تヱ ی..من که هر چュیدادیانجュゅ م ュیヱ داشت ینقشه ヱ طراح نیヱ مゅ سヱم گرفتیپرヱژه م

 ..یヱ عصب ヱدکافه ب نュی..کゅمگヘتュیم یرحم یヱ بゅ ب کردュیヱ زندشヱن م

ヱد نیا یتヱب ヱهرد ゅه مヱیپرュ لヱر د یゅک ゅتヱگهید ゅب ヱدヱدش بヱه نت دیدست خゅاخر م ゅی جهیت ゅヰم یین ヱدیゅرستヘ. 

ベکه  غر ュدヱب ュرゅیکヱヰ مゅن نیکゅعصب ゅصندل تیب ヱ پرت کرد ヱر ゆゅت ゆیل ヱاز ر ヱ هل داد ゆبه عق ヱند ش زیم یヤدب 

 به حゅلت آشヘتش انداختュ یبرداشتヱ ュ نگゅه زیم یخュ شدمヱ از رヱ کمر

 شده  ی+چ

ه حرص مشヱヰد شد یکه آغشته به کم یبم یپشت گردنش نشست..بゅ صدا گشیヱ دست د دیمヱهゅش لغز نیب انگشتゅش
 بヱد گヘت:

  شهیسرュ..سرュ داره منヘجر م ゅرهی.از اヱن ヱرュ مقدュ داره فشゅر مطرحه. نیسヱم نیگندشヱ دراヱرده ا ییعصゅ نیخستュ..ا-

ュا کشینزد رفتヱ شヱبرヱر ヱیュدゅیکتش کش ی قهیبه  یدست ستュکم د ゅف بشه بゅص ゅیت ゅه ゆق یل ゆطゅمده مخヱرار کش ا
ュش داد 

 بゅرهیداره از سر ヱ رヱت م یاستراحت کن..خستگ کュیدلュ  زی+خゆ عز

ュه  کمرヤصゅش شد فゅل پنجه هヘنیب یکه قヱشد نم ュヱتم 

 پゅس بشه ستیبゅ حسゆゅ شرکت که نصف مبヤغشヱن ن دیヱ بュ ゅیپゅسゅژ ヱ دار یچکゅ گهید یکه دヱ هヘته  یدヱنیم-

ヱ ر ュヰب ュحرف کیاز نزد ختیتمرکز ゅب ュنヱبت ゅت ヱ تゅلغ ュゅتم ュکرد ュگ ヱ ュیشدن سرش به سر ..ュمش کنヱار 

ヱ  کゅر منحرف بشه یتمرکزمヱن از رヱ خヱاستュی..نمدارهیبرنم طنتیدست از ش نجゅهュیکه  آقゅ ا دュیکه شد فヰم کترینزد
 ュزゅیبゅم دایمشکل پ جゅک ゅنیکنه.حق ب ゅد بヱتم دیب ヱ تر ヱ دتヱدرست م زیز ヱرارゅیکردیکュ شرکت پر بش ゆゅحس ゅه.ت 



نظゅره گر  مبヱヰت نیفゅصヤه گرفتュ..کゅم کュیヱ  رヱنیب دュیخヱدمヱ از بغヤش کش دیلبュゅ رس هیمتر یヤیلبゅヰش که چند م ریت
 من بヱد ییヱヰیرخヱرد ب

 رفتヱ ュ رヱ بヰش انگشت اشゅرمヱ تکヱن دادュ  زュیم سمت

 سرکゅرت نیآآ..بش یطヱنی+ش

ゅن بゅااا زیرفت پشت م تیعصبヱ..نیバر یヱراحت شد؟منکه منظゅحرف یانقدر ن ュاستヱخ..ュب ینداشت ュکه ال شد ュبزن ゅ
 حرفش 

 ادامه نده گهیخヘه شヱ د نیمゅه-

 کرده برگشتュ رヱ به نقشه هゅ بغض

 کرد ینجヱریانقدر اعصゅبش خヱرد بヱد که بゅهュゅ ا یバنی

بゅ نقشه ヱررفتュ که اخر طゅقت  یربی هیاان بدتر شد.. یکゅرمヱن بゅشه ヱل یحヱاسمヱن پ خヱاستュیم یلバنت اه
 ی ..چند قطرهزدیヱ چنگ م یگヱヤمヱ نゅراحت خیبヱد ب دهی..چسبکردیداشت ヱاقا خュヘ م نیکゅم ی..انگゅر خヘه شヱゅヱردュین

ヱاسته که رヱخゅغذ ز ینゅر ریک ュا ختیدستヱند که هヱمヰف ュヰیب  ベゅیخاتヤنهیسنگ ی ゅب ヱعیهرچه سر دی  ュتر بر
 چکسیحس حضヱر ه نیراهرヱ رفتュ..انگゅر هم یتヱ سیاز اتベゅ خゅرج شدヱ ュ سمت سرヱ نی..بدヱن تヱجه به کゅمرヱنیب

 نیاュ ابヱد بر نیریکه همش ش یاز زبヱن کس یلヱ کردュیبزرگش م یゅدیمن ز دیاشکュゅ بゅز بشه..شゅ یازュ بヱد تゅ راه برا
 دلュ ریزبدجヱر زده بヱد  یتヤخ

 یزヱد ゅرهیاヱمده از دلュ در ب نیکゅم نکهیخヱرد بゅ فکر ا سیحゅل خヱدュ بヱدュ که چند تقه به در سرヱ یتヱ یا قهیدق چند
  دュیآشヘتュ کش یبه مヱهゅ یصヱرتمヱ اゆ زدヱ ュ دست

ヱره  درヰکه چ ュز کردゅد یابدارچ یب ヱیュاهی..هه چه امدヱید ュداشت 

 رヱنیاヱمدュ ب ییتヱجه بヰش از دستشヱ یب

 رفتュیヱ م کردمヱیقヱヰه درست م هی گهیخشک شد..خゆ منュ مقصربヱدュ د رهیدستュ رヱ دستگ دュیاتベゅ که رس کینزد
 ششیپ

ヱه درست کردن..اره ا بدヱヰق ュع کردヱشر ヱ ュنه رفتヱسمت ابدار خ ヱریبدヱی ینجュیخستگ کュرفتیدر م ش ベヱذ ゅب..
 جمع کردヱ ュ رفتュ تヱ شمヱیبゅز رفتュ سمت اتベゅ..پشت در ن شیکゅرمヱ تمュヱ کردヱ ュ بゅ ن

ヰیال ヱپゅه ュرت بگردヱصدا ید ゅد. بヱل بヱمشغ ヱ دヱب ゆゅت ゆل ヱز سرش رヱن ا یمن هنヱند  نکهیبستن در بدヤب ヱسرش
 گヱشュゅヰ نشست یاز دستュ افتゅد ヱ بجゅش رヱ ینیکه س دیکش یکنه چنゅن داد

 تヱ هゅاااااان یرفت یکدュヱ گヱر-

ュゅددیلرز لبヱز چش بヱامر.. 

ュゅک..ک+ 

ュنستヱه نتゅنگ ュمد سمتヱا ヱ ند شدヤب ュینیبه س یدرست صداش کن ゅنヱفنج ヱ دهゅیافت  ヱد منバشکسته کرد ب 

 یزد هیچه گند-

 دیکش ゅدیفر نبゅریدヱر خヱدش زد ヱ ا یچرخ

-ヱヤب یاز ج ゅت ヱگمش ュゅنزد شتریچشم ュヰب ヱلمゅیح 

ヱ  شدیاکヱ م یمحヱ پشت اشکュ نداشتュ..فقط صداش بヱد که ه ریاヱن تصヱ یتゅر شده بヱد که حت.انقدر چشュゅ دمشیدینم
رارمヱ سرعت ف خヱاستュینم دュییهق ヱ که زدュ خヘه شدュ..گヘت گュ شュ..دヱ نی..گュ شュ..حゅلشヱ بュヰ نزنュ..اヱلヤرزヱندیقヤبمヱ م

 قیعم ینヘس دュیکه رس رヱنیشتュ..به بازاد دا یهヱا یヱ طゆヤ ذره ا کردュیبゅ اسゅنسヱر کュ کنュ پヤه هゅ رヱ پشت هュ رد م



ヱ  قヤبمヱ هدف برد شیپ ی قهیرヱ هدف گرفت گه مرد پشتش چند دق یافゅقه نکرد..نゅخداگゅه چشمュ پنجره ا یヱل دュیکش
 ادامه بدュ نگゅه کردن بヰشヱ.. شتریخヱردش کرد..نخヱاستュ ب

 نکن غیخヱدتヱ ازュ در یلحظه ا گヘتیکه م یبゅهュゅ برخヱرد کرد..کس ینجヱریکردュ؟مرد من ا یگヘتュ چه کゅر یچ مگه
 گヘت که برュ گュ شュ تیحゅا بゅ کمゅل جد

ュبヤمیاز درد فشرده شد..نم قヰヘیュنی دバط  یゅسه؟؟همه چ هیبخヱبه قرار ترج یب ヱ فرار ュد..دلヱگنگ ب ュیحت اددیم حیبرا 
ه تヱجه ب یب ゅبヱنヱیه..خپュゅ دلمュ بゅز ش یتゅ بヤکュ همراه عضヤه هゅ خヱاستュینه..راه رفتن م ゅیاヱردュ  نیمゅش ヱمدینم ゅدュی

قدュ اヱل ヱ برداشتュ که درد  یطبق رヱال قبヤ دュیمخゅلف که رس نیهゅ رد کردヱ ュ ا نیعبヱر پر شتヱ ゆゅ کュ شتゆゅ مゅش
 حس کردュ ュیجگゅهیقسمت گ یرヱ تヱ یヱ افتゅدュ..متقゅبا درد دیچیپュヱヤヰ پ یتヱ یبد

حゅلمヱ  شتریکه گمشヱ تゅ ب دュیشنیجمヤه رヱ ヱاضح م هیمن همچنゅن  یヱل ヱمدیراننده م یمردヱ ュ صدا ゅدیازدهュゅ ز یصدا
 (؛یجد یجد شدュیداشتュ گュ م یバنی..یبヰن نزد

 که... دュید ヱینゅدم یヱ چشمゅ دュیحس کردュ که چرخ گュید یپヱヤヰ یرヱ تヱ یヘیخヘ درد

ゅزد ب ュبغض صدا 

 مゅرستゅنیب ュیریکردュ تヱرヱخدا..اان م ؟؟غヤطیخヱب نュیمゅه-

 ゅریبヱد که خヱاستュ به زبヱن ب یاヱن لحظه تنゅヰ جمヤه ا یاヱن حゅلヱ  ュل یبヱد تヱ یچ دヱنュینم

 شュی+دارュ گュ م

ヱمゅچشم ヱر ュیبست ゅشیاشک یچشم 

ヱیر ゅヰنش یلبヱلرز 

ヱرتمヱص ヱヤج ュش کردヱمゅرت یخヱنیکه پش یصヱد سشیخ یمヱکرده ب 

 پヤکュゅヰ فゅصヤه بندازュ نیبヱدュ که بخヱاュ دヱبゅره ب یحゅل تر از اヱن یب

ゅم امヰیفュد ゅدر بر گرفت یکه دست ヱتنم ュرد  م∠

 شدیヱ که به گヱش راننده زده م یゅدیفر دュیشن

 دیکヱبیکه تند تند  خヱدشヱ م ヱیضربゅن قヤب کردュیم حس

ュابヱمدیم خヱュس اطرافゅاز احس ュه گرفتヤصゅف ヱ ュدヱخسته ب.. 

ヘیدردخヘی ヱپ یت ュゅه ヱヤヰدیچیپ ゅヰکヤعث شد پゅچسب یکه ب ュヰیبヱدم ヱه تヤصゅباف...ュز کنゅنمک ب ュهیت گقسم ینゅیجگュ 
 رヱ حس کردュ که آخュ دراヱمد چشمュゅ بسته ヱ صヱرتュ مچゅله شد.. یدرد

اتベゅ بヱدュ که در بゅز شد ヱ دکتر ヱ پشت سرش  یاز اطراف نداشتュ..درحゅل گردヱندن چشمュゅ تヱ یدرک هیچندثゅن حدヱد
 اヱمدن تヱاتベゅ.. نیکゅم

که زدュ..دلュ درد  یحرف نیکه زد تゅ اخر یداد نیشد..از اヱل فیچشمュ رد یصヱرت درهمش تمュゅ صحنه هゅ جヱヤ دنیبゅد
 اヱمد بゅز ヱ ابرヱهュゅ بュヰ گره خヱرد..

ゅنزد ام ュヰلبخند ب ゅشد.. کیدکتر ب 

 به به دختر حヱاس پرت مゅ بゅاخره بヱヰش اヱمد-

ヱ ابヱن در نظر گرفتن جヱن انداخت یبدヱشヱت ヱت ヱر چراغشヱن ヱز کردゅب ヱمゅヰکヤاز طرف من ، پ 

ヱه تゅتヱن کゅن زمヱکه دکتر  یهمゅバل مヱخ نهیمشغヱن شゅهمزم ヱ دヱم یب ュم کردیهゅت به د نی، کヱمسک ヱ شヱمゅاریخヱ 
 ..کردیヱ نگゅه م نیزده بヱد ヱ زم هیتک



 اتベゅ بヱد یاヱن مرد نゅدュ تヱ دنیمنュ مشغヱل کヱゅ ی رهیخ نگゅه

خدارヱشکر حゅلشヱن بヰتره فバا ، جヱ  هینヱشت ヱ بゅ  یزیتختュ چ تیヱضバ یدفترچه  یدکتر که تمュヱ شد تヱ کゅر
 ترک کرد.. نمヱنヱیسنگ

ゅا. بゅمد بヱگره زد..پشبسته شدن در سرش ا ュراحتゅه نゅبه نگ ヱراحتشゅه نゅنی.نگヱد م مヱیبュنستヱل دヱشکس ی ヱد..دلمヱته ب 

 اヱن جمヤه درد داشت.. دنیشن دュیدی، احسゅسشヱ م دュیدیکه تمュゅ رヱز محبشتヱ م یکس از

 یدیسヘ ریبردنش جز پنゅه بردن به ز نیاز ب ینداشتュ برا یکه جヱن ヱ راه یگヱヤمヱ ヱ من کردیم که داشت پゅره یبغض
 نگゅه هゅمヱن.. نیب یپゅرچه ا ヱاریرヱ تخت ヱ درست کردن د یمヤحヘه 

 داشت.. یکヱبش قヤبュ همゅهنگ تュیبゅ ر شدیتر م کیقدュ هゅش که نزد یصدا

 که اヱن بュヰ داره.. یامゅ امرヱز شک دارュ به احسゅس شدュیدヱست داشتنش نم منکر

ه نشست تゅ مヤحヘ یمヱنه..دستش که رヱ یبراュ نم ینヘس گهیکمتر بزنه د یکیپュヱ تゅکش اگر  یکه صدا یدارュ به قヤب شک
 پشت کردュ بヰش.. ヱارヱیخراゆ کنه اヱن د

 کنュ.. هیاヱن مجبヱر بヱدュ خヱدمュ تنب هیتنب یدلュ گرفته بヱد ازش ヱ حゅا برا اره

تت خゅنヱمش منュ بگه که دヱس ゅرهیبگه به زبヱن ب نکهیا ヱヰیمحبتشヱ خヱاست  ヱヰیشتュ دلュ اشکュゅヰ ندا یرヱ یکنترل گهید
 ..خヱاستیتنュゅヰ نزار..دلュ به زبヱن اヱردن عشقشヱ م چヱقتیدارュ بگه که ه

ゅیا یهمه  امゅا ن ヱبمヤق ヱار شد رヱا ベゅبسته شدن در ات ゅریبゅند صدا نبヤیب ..ュهق زد ヱشکسته شدن دلم 

 هرلحظه یتヱ شهیهم

 خヱاستن هゅ یゅیتمュゅ شヱヤغ نیب

 تمュゅ دل دل زدن هゅ نیب

 هست یشکستن یصدا

 جنس نبヱدن ، نگヘتن از

 ییجنس جدا از

 (نی)کゅم

 هュ دلشヱ.. نمヱنヱیبヱدュ هュ حرمت ب شکسته

 پنゅهش خヱدمヱ ュ بゅز اヱار شدュ سرش.. نیヱ اخر نیاヱل دヱنستュیکه م یبه من من لバنت

ュینم فکرشュکرد ..ュشゅانقدر آزارش داده ب 

ゅバاقヱفکر نم چیه در ュقت هヱیュز هیکه  کردヱنیهمچ هی یر ゅییحرف ..ュش بزنヰب 

 رヱ گヘت دベ کردュ.. ییکذا یبغュヤ اヱن جمヤه  یتゅ ヱبヱنیخ یلحظه که تヱ اヱن

 نیمゅه نکهیاز ا دヱنュیدارュ نم یحس دヱگゅنگ هیبヰتره ،  شیشد..حゅا که حゅل جسم کیヱ تゅر ゅهیس ュゅینبヱدش تمュゅ دن از
 ュشゅل بゅشحヱنکرده خ ュیترکゅ ن از تヱهراس ヱ راحتゅکهین ゅدلش.. یشکسته  یه 

..بュ ゅشدیارュヱ نم یذره ا یدヱ ュ بゅزدヱ ュل ی.هدュیفرヱ بردヱ ュ نヘس کش بュیکه شدュ دستゅمヱ تヱ ج مゅرستゅنیب یمحヱطه  ヱارد
  گヘتュیهمراه بヱدヱ ュ مداュ بゅخヱدュ م خヱردیپュゅ قل م ریکه ز یکیسنگ کヱچ

ュヱآر ゅن ュاست  +آرامشゅن بヱا 



 بヱد ヱ هدف گرفتヱ ュ نشستュ.. کیکه نزد یمکتی..نستゅدュیا کافه

 کنュ منヱ ببخشه کゅری..چゅرュیاز دلش درب یخدا چجヱر آخ

منヱ  هرچقدرュ زدュیبゅهゅش حرف م دیبゅ شدینم ینجヱری..ادュیصヱرتュ کش یヱ متقゅبا کف دستゅمヱ رヱ دュیکش یعصب هヱف
 بヱدュ.. یکه اヱن حرفゅ از دلュ نبヱد عصب گヘتュیبヰش م دیبゅ زدیپس م

 اره

ュاستヱه هی خゅم ベゅسط راه پش نیراست به سمت اتヱ که ュنیبرヱم ..ュنستیم هیهد هیشدヱتر ت ュنر ヱبه همراه  یج ヱر
 ی..حتکردュیرد م ゅبヱنゅرヱیهستュ خ یبدヱنュ دنبゅل چ نکهیازار دهنده خゅرج شدヱ ュ بدヱن ا طیداشته بゅشه..از اヱن مح

 ゅد تヱنب ュاسヱشحゅم ゅیب نیبュゅنی..هم ヱ رヱیتریطゅین  ヱ فヤیممختュندヱام گذرゅم دین ヱヤیتر جュاقع مرفتヱل گ شدی..درゅت دنبヘ
دنشヱ قصد نゅداحت کر چヱقتیヱ ه هیبヰヘمヱنه براュ ابد نیکه بتヱنه به مゅه یزیヱ برسヱنه..چ یمヱヰヘم هیبヱدュ تゅ  ییکゅدヱ هی

ュندار 

ュゅچشم ヱゅل کヱل دنیمشغゅدشه..عヱد که آره خヱیدق هیبゅن چ قヱیکه م هیزیهمュاヱلخゅشحヱخ ゅش ی..بヱارد طا فرヱی ュشد 

 کنュ تヱنュیم ی..چه کمکدیساュ خヱش اヱمد-

 نیゅریاヱن رヱ لطゅヘ ب تهینゅヰیشده ، ب یکゅر نیکه نگ یدیست سュ ヘی+ساュ اممュ اヱن ن

 زشیر یゅیکゅر نیمضخرفゅت بヱد براュ اヱردش..برベ نگ نجヱریヱ از ا قهیاز سヤ فیجヱヱن همヱنطヱر که مشغヱل تバر پسر
 هیゆ خ یداشت.ヱل یقشنگ یمطمئنゅ جヱヤه  دیپヱشیستヱ م ュین نیمゅه یداشت که ヱقت یکننده بヱد ヱ ظرافت خゅص رهیخ
 کュ بヱد زشیچ

 دیکنیهュ م ی+شمゅ حکゅک

 بدュ براتヱن درست کنه تヱنュیم دهیراسته دヱستュ هست انجュゅ م نیتヱ هم یمتゅسュヘ خヱدمヱن نه ヱل-

ه رヱ ب نیヱ راستش مゅه نیسمت چپش اسュ کゅم ヱヰاュیتゅ ببرمش..م ュゅیکゅر دارュ م گهیسゅعت د ュیخヱبه من حدヱد ن یヤی+خ
 نیحک کن نیات

 حتمゅ یعゅل ゅریبس-

 شهیکن مگه م دایپ ی..حゅا بگرد گヘヤرヱشیست اヱمدュ تゅ برュ گل فرヱش ュیاز حسゆゅ کردن نصف پヱل ن بバد

 ..رفتュ داخل.دュید یگヘヤرヱش ینقヤ یمغゅزه  هی نکهیتゅ کヱچه رفته بヱدュ جヱヤ تゅ ا سه

 ヱ دュیاヱنュ خرقشنگ بヱدن یヤیبヱدن چشمュゅ برベ زد..خ دیقヘس سヘ یدسته گل رز سرخ که تヱ هی دنیاヱل بゅ د همヱن
فتヱ ュ شده بヱدヱ گر چیجバبه از قبل کゅدヱ پ یستュ که تュ ヱیغرゆヱ شده بヱد ن یبرگشتュ..دュ دمヱ ゅیلバنت ریدヱبゅره اヱن مس

ヱنیب ریمس یتゅرستゅم ュگذاشت ュقد 

 ی..هヱヱヱヱف..تヱکنهیم یبگュ..اصا چه برخヱرد یداشتュ ازکجゅ شرヱع کنュ چ نヱیسゅله استرس ا∬0/∫0 یپسرا مثل
اهرヱ ر یگرفتュ..تヱ شیپ ヱیراه ヱرヱد قیعم ی..بゅ نヘسدュیرس مゅرستゅتیب یتゅبヱヤ یذهنュ بヱد که رヱبرヱ یゅهヱیه نیهم

 جュヱヤ سبز شد  ヱヰیپرستゅره  هیمنتظر اسゅنسヱر بヱدュ که 

ゅب ゅیچش ヤلبخند م ゅکه ب ュش کردゅز شده نگゅت: یحیبヘگ 

-ゅکج ゅشم ゅن  نییآقヱمتヱنゅنه هیدکتر خヱلتゅعته دنبゅس 

 +هن دنبゅل من

 گرفتمヱ گヘتュ: یپヱکر منヱ نگゅه کرد که حゅلت عゅد زنه

 +اهゅ دنبゅل من..چرا خゆ کجゅن اان

ヱشゅسه  چشゅک ヱند..ا یتヱال پرس یریکبیا ششیسرش چرخヱس ヱیخュد 



 

-ゅヰتن..انتヘدکتره ینگ ベゅسمت چپ ات ヱراهر 

ュد خندヱگرفته ب 

 

 هیقض نیبرا ا نیکنیپゅس م ュیشمヱ ゅاحد دی+اا ببخش

 

 أ-أیهゅااااااا..ヱاحد چ-

 

 جヱاゆ دادュ رュیخندمヱ بگ یبゅ کف دستュ جヱヤ کردュیم یکه سバ همヱنطヱر

 

 راهرヱ سمت چپ یانتゅヰ نی+هم

 

 شهیخخخخخخ اهゅ..نه بゅبゅ خヱدش م-

 مگه :] ュゅ⌒ ی..پهی..خخخ چتیترب یهنベゅ ب یا

 ��خヱدشه لینگゅه به دヱتゅ دستュゅ انداختュ..زن ذل هیدر اتベゅ دکتر  ینگゅش کردュ که خヱدش رفت..جヱヤ یپヱکر بゅحゅلت
 زدヱ ュ بバد از کسゆ اجゅزه داخل شدュ در

-ゅاق ュن یساゅطヤیس ゅرمヘنینیبش نییب 

ュنشست ゅبه چشم ヱر ヱنیش یヱط ュداد ゆاヱبا جゅد متقヱهدف گرفته ب ヱبه رバج ヱ دکتر که گل 

 

 نیبゅ من داشت ی+ساュ..پرستゅرا گヘتن امر

ヱکرد ر ゆهن قا ヱت ヱشゅدست ヱ شد ュخ ヱヤبه ج 

 دهیکه خبرا رس داستیبヤه از ヱجنゅت شمゅ پ-

 دヱبゅره سヱال کردュ دュیヰヘمیپرュ اشゅره زد..منکه منظヱرشヱ نم یبゅ چشヱ ュ ابرヱ به دستゅ بバد

 افتゅده؟؟ ی..اتゅヘقگسید زیچ نゅیا ی هیقض کنュیفکر نم +نه

 خゅنヱادتヱن گュیم کیخゅنヱمتヱن اヱمده..تبر شی..عرضュ به حضヱرتヱن که جヱاゆ ازمゅنیاطاع یヱاقゅバ ب نکهیخゆ مثل ا-
 ..شهیداره بزرگتر م

 ...یバنیگヘت.. یچ نیتヱ هنگ ذヱل زدュ به صヱرت دکتر..ا هیثゅن چند

 دکتر هヱا رفت یکه کش اヱمد قヰقه  شュین

 (نی)مゅه

ュش داشتヱگ ゅیبュ ر مヱیュم رفتゅک ヱ ز شدゅنیکه در ب  ヱ گل ゅارد شد یبヱ بهバج 

 بヱد که دکتر گヘته نیتゅ بنゅگヱشش بゅز بヱد که خبر از ا ششین



 گヘت یشد ヱ تヱ چشمュゅ نگゅه کردヱ بバد مکث کュینزد نیسر نگゅش کردュ که کゅم یヤیخ

 بگュ یچ دヱنュینم کنمゅیاصا... اصا تヱ چشمゅت نگゅه که م-

 یهュ دار یحرفمگه نکهیبرگشتュ نگゅش کردュ به منظヱر ا عیسر

 بゅ من ヱ من گヘت نیکゅم

 ببخش نبゅرヱیا یخゆ حق بゅتヱعه.. امゅ خゆ بخゅطر بچمヱنュ ک شده -

ュゅلب ゅم نییبه سمت پゅت نیرفت که کヘگ ヱ نشست ュرゅکن 

 گرفتュ ینگゅه کن برات چ نیاصا مゅه-

حک  ندیشد ヱ بゅ د یچشمュゅ قヤب تینゅヰ یست ب ュین دنیش گرفتヱ ュ بゅزش کردヱ ュ بゅ درヱ گرفت سمتヱ ュ از دست جバبه
  یگヘت یاسممヱن سرمヱ آヱردュ بゅا ヱ بゅ بغض ヱ شゅد

  نی+کゅااااام

ヱشش کش دستشヱآغ ヱت ヱمن ヱز کردゅت دیبヘگ ヱ 

 منヱ ヱاقゅバ کنترلュ دست خヱدュ نبヱد دیخゅنمュ ببخش نیجゅن⌒ کゅم-

 ヱ بバد بゅ لبخند گヘتュ دیحرف سرمヱ بヱس نیا بバد

 گردنبندヱ بذار گردنゅ ュی+ب

ヱد  گردنبندバب ヱ ュگذاشت گردن ヱ زد که صدا یگرفت ュゅسه به لبヱیب  ゅه بヤصゅباف ヱ ヱمد تヱد دکتر اバب ヱ مدヱتقه در ا
 گل کنゅرュ گヘت دنید

-ゅن یآقゅطヤبرا دیبردار یس ヱヤردار ضرره.. یگゅزن ب 

 هヱل شدヱ گヱヤ گرفت که دکتر گヘت نیکゅم

-ゅヘن لط ュヤیداخゅدی.. 

 رفتگヘت ヱ یچشم

 شد ヱ گヘت کュینزد دکتر

-ヤد؟ نقشه عمヱب ゆヱشد یخ 

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 نیکمکュ کرد یヤی+ممنヱنュ دکتر خ

 دستمヱ گرفت ヱ گヘت دکتر

به اヱنゅ  یشب کュیبヰتره  ینقشه رヱ ادامه بد یخヱایسمتت.. در ضمن اگه م ヱمدیخヱدش بゅز م یکردینم نکゅرュیاگه ا-
 یبش

ヱن سرمバئ یبه مゅخ دیت ヱ ュن دادヱعت پ رهیتکゅفکر چند س ヱت ュرفت ュدست ヱبه تバشیبه ج 

*** 

 ヱارد شدن ヱ شرヱع به چک کردن من کردن.. یبه در خヱرد ヱ دکتر ヱ پرستゅر یا تقه

 من قヤبュ شکسته دیمن ش ゅلیخی+بゅبゅ سゅلمュ ب



 رヱنیبه من کرد ヱ به پرستゅر گヘت بره ب ینگゅه دکتر

ュدバنزد یصندل ب ヱرمゅیکنュنشست  ک ヱ کرد 

ゅگ یب بヤصヱیح ュتヘگ 

ュه ندارヤصヱح ヱ لゅح ヱن من برヱدکتر ج+ 

 پゅشヱ رヱ پゅش انداخت ヱ گヘت دکتر

 خゆ قヤبت چرا شکسته؟!-

ゅتヱت دヘگ ヱاゅب ュبرد ヱمゅدست 

 اان گヘتュ حゅل ندارمゅاااا ی+دک

 زد ヱ گヘت یلبخند

 یگヘتیخゆ م-

 نگゅش کردヱ ュ گヘتュ پヱکر

 نزن مゅجرارヱ بگヱ؟!زر اضゅفه  یバنی نی+ا

 حゅل خاصه مゅجرارヱ گヘتュ یزد ヱ منュ ب یヱ چشمک بکشن

 رヱ سرュ خراゆ شده  ゅیヱابستش بヱدヱ ュ بバد اヱن بحث فکر کردュ دن یヤیخ یヤی+خゆ راستش خ

 ヱ گヘتュ دュیکنجکヱゅ نگュゅ کرد که به طرفش چرخ دکتر

 ゅرュیکゅرشヱ سرش در ب یتاف خヱاュیم منゅلیخ یبヱ+خゆ دکتر بحث

 بゅ تバجゆ نگュゅ کرد ヱ گヘت دکتر

 ...؟!یچنゅیا ヱیپس اヱن ヱابستگ-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 بدヱنهقدرمヱ که دیبゅ حゅاگهی+د

ヱشヱت ابرヘگ ヱ اゅانداخت ب 

 ؟یچ کゅر کن یخヱایامゅ م کنュیم یخゆ من بゅهゅت همکゅر-

ュبرا ゅد پذ یجヱد که دکتر انقدر زヱب ゆجバرفتیت 

 زュ رجヱع کردبه مغ یکه نقشه ا ュیکردیفکر م ュیداشت

 من بゅردارュ دی+خゅنュ دکتر بنظر من بヰتره که شمゅ بگ

 فکر کرد ヱ گヘت یکم دکتر

 البته اگر همسرت بヱゅر کنه هینقشه جゅلب-

 گヘتュ متヘکر

 بゅ من.. شیبق نیکゅرヱ انجュゅ بد نی+دکتر شمゅ ا

 زن حゅمヤه... کیزد ヱ بバد من رفتュ تヱ نقش  یلبخند دکتر



*** 

ゆ شゅار مヱر سヱم نیزゅک ヱ ュیشدュا ن ヱ ュنت برヱش قربゅش ده تヤجم ヱیاز هر دゅن ^ ベヱخرررر ذ ュمن ヱ دヱب-^ 

 خヱنمヱن.. ゅنیب ゅنゅیبヱد که قرار شد بゅ دا ゅکヱیزنگ خヱرد ヱ د نیبه خヱنه تヘヤن کゅم دنیاز رس بバد

 勦کردن خヱنه کرد  زیلچک به سر بست ヱ شرヱع به تم هی نیآقゅکゅم نیبنゅبرا
ゅبゅن همهستینکه یشدن الک بヱا ゅت الک .. بゅرشゅヘم دکتریسゅنیک ..ュر برゅعمرا بذاره سرک 

 (رヱز بバد چند)

ヱ(نی)س 

ゅز به د شین بゅیبヱکゅ ...ュه کردゅنگ 

 داشت... یشゅپ حتمゅ بヱヰنه ا یدعヱت کردنش به کゅف ییヱヰی نیا

 ...زدュیهュ م ゅکヱیبه د رهیヱ خ ختュیریقヱヰه اュ شکر م یبゅز بヱد داشتュ تヱ شュیطヱر که ن نیهم

 خندش گرفت... ュヤیاستゅ از

 تکヱن داد ヱ گヘت سر

-ヱه کنه فکر م یهرک نیسゅر نگヱاه من کنهیاز دヱطرخゅریکه ا یخヱم یدار ینط ュゅیکنینگ... 

 همヱن حゅلت گヘتュ در

- ュهسسسستممم ゆخ♡~♡ 
ヱشゅهヱنیپر مヱسنگ ش ヱ دیخند نیکرد... 

 * -* اヱخヱدا

 *-بヱد * ییهゅشュ مثه دا خنده

 ヱ گヘت یداد به صندل هیتک نهیبه س دست

 ...یسراパ بحث اصュ ヤیخゆ...بر-

 سر جュゅ نشستヱ ュ تند گヘتュ خیس

 ...هییمطمئنゅ بحث دا-

 زد ヱ گヘت یبرق چشゅش

 به من رفته... تی...بゅهヱشیخヱاهر خヱددددم گュیم-

ベヱیزده خند ذュادامه بده... د ゅت ュهش کردゅنگ ヱ 

 匆کنュ... زیبرانگ جゅنیه یکم تヱنヱیشゆ عرヱس خヱاュیراستش خゆ...م-
**** 

 اヱمدュ... رヱنیاز اتベゅ ب دادュیطヱر که قر م نیهم

 ...خヱردیتکヱن م یمبل نشسته بヱد ヱ از استرس ه یرヤ ヱشیمヱبゅ یبゅ گヱش ییدا

ヱمゅهヱابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 



 ...یمرパ سرکنده شد یچته...چرا شب-

ュهゅبدبخت نگ ゅب ヱ ت یکردヘگ 

 نه...نگرانゅ ...ュی دهیبュヰ نگヘت...اانュ زنگ نزده بگه رس یگヘتヱ ュاسه چ یامرヱز رفت تヰران...هرچ ゅکヱید-

 ヱ گヘتュ دュیمヱهュゅ کش یتヱ یدست

اعظュ...من مヱندュ چرا هنヱز زنده  یبدبخت یバنی...یشی" مゅکヱی"زن د یخゆ بゅبゅ نترس...برヱ نگران خヱدت بゅش که دار-
 匣نیمゅش ریز رهیم نی...تヱقع داشتュ حداقل دست ヱ پゅت نゅبヱد بشه...بバد اヱن ヱقت مゅهیا

ヱسنヱت کヘگ ヱ پرت کرد ュطرف 

 خヱدュ اثر نداره...هヰヰヰヰヰه... یرヱ کردュیم نی...چヱن خヱدュ نヘرنیسヱ ریبرヱ بم-

 زیヱ خゆ سヱپرا دヱنستュیرヱ م ゅکヱیرفتن د لی...دلرヱنیبکشمش ب ゅکヱیکردュ که تヱنستュ از اヱن بحث د خدارヱشکر
 ....匆بヱد

ゅر دا بゅییاسترس کن ュتヘگ ヱ ュنشست 

 ...مهیمヱقع عرヱس نیا گهی...هヘته دゅاااییییヱ ヱلش...داااااحゅا مردنت ر-

 نگゅهュ کرد ヱ گヘت بدجنس

 تمュヱ شده...شゆ زف.. ی...اان عرヱسززززュینه عز-

ヱدستم ヱヤب یج ゅت ュریدهنش گرفتヱバز شゅرهیدر ن یبゅ... 

 ヱ خヱابمヱن برد... ュیヱ بバدュ کنゅر هヱ ュلヱ شد ュیکرد یکتک کゅر یکم

** 

 ...سゅدュیヱا نهیآ یヱ بゅ لبخند جヱヤ دュیبه لبゅسュ کش یدست

 匏匏匏خヱدمヱヱヱヱ بخヱヱヱヱرュ  یا

ヱمゅهヱا مゅب ヱ ュدヱند کرده بヱヤیب ヱر رゅچند ت ヱ دヱجمع شده ب ュد... یسرヱب ュرتヱص 

ュسゅف لبヱچ یپ ヱ دヱنیب ゅد یهヱعم ュداشت... یمنظ 

 ...ختنیکردن ازヱ ュ هر کدヱمشヱن چند قطره اشک ر فیهゅ شرヱع کردن تバر بچه

ゅヰدل م ヱیュرゅ شヱقدゅان سヱدن...به عنヱفه شده بゅن اضヱمバبه جم 

ゅنヱا ゅسゅسک یلبヱرت یعرヱبرا یا یص ヱدن که خ یعکسبردار یرヱیتن کرده بヤدن... یヱز شده بゅنゅن 

ゅهヱمشک یم ュنヱد... یهمشヱشده ب 

ゅه یچشمゅنیم ゅهヱن مヱا ゅیخ یمشک یبヤخ ی ヱ دヱب ヱヤبゅیتヤر یヱد...جヱشده ب ゆヱاخر عمر یخ ゅش که اصرار داشت ت
 بゅشه... یمヱهゅش مشک

 ...ュیدیهゅش خند یمسخره بゅز نیا به

 اヱمد دنبゅلゅ ...ュریسゅم بゅاخره

 شرヱع شد... یヤمبرداریف



صヱرتュ  یتヱر بヤند ヱ طرح دارمヱ از پشت رヱ ییبゅز ヱ تゅبヱヤ یヤیخ یヤیخ شیمثه مゅدربزرگゅ جヱヤ اヱمد ヱ بゅ ن ییدا
 انداخت...

ゅمبرداریف یصدا بヤ ...ュحرکت کرد 

 پشت در بヱد... ゅریسゅم

 گرفتヱ ュ درヱ بゅز کردュ.. ینヘس

ゅین دنشید بヱن شمゅچند ث ヱ ュز کردゅهیب ...ュهش کردゅل نگヘق 

چند تゅ  ی...درسته که تヱدشیسヘ رهنیمゅت ヱ پ یصヱرتش بヱد...کت شヱヤار مشک یヱ چند تゅر رヱ زدیبرベ م مヱهゅش
 مجذゆヱ کننده بヱد... یヤیخヱدمヱن بヱد...خ یاان که عرヱس یبヱدمش..ヱل دهید یشکヤ نیا یعرヱس

ゅب ...ュازش گرفت ヱدسته گل ر ヱ ュرفت ヱヤلبخند ج 

 رヱ اعصゅبュ بヱد... یヤیکه خ گشتیدヱر مゅهゅ م یه ヤمبرداریف

 ...ュیرفت ュیاجゅره کرده بヱد یعرヱس یکه برا یヱ به سمت بゅغ ュیسヱار شد یکゅراش تمュヱ شد ヱ همگ نیا بゅاخره

 از شヰر بヱد... خゅرج

 ...خヱردیمن نم پیکه اصا به تر ュیدر اヱرده بヱد یجنگヱلک بゅز نیمゅش یتヱ یبردار کم ュヤیدستヱر ف به

ヱم یتゅبه س ヱریراه رゅ ن ゅشیب ュتヘز گゅب 

 ...ゅرررریسゅم-

ゅت بヘگ ヱ ュلبخند برگشت سمت 

-..ュنゅج 

ゅن ن بヱشیهم ュتヘگ ュزゅب 

 ...؟یاکسヱ بزار شهیم-

 ヱصل شدュ... نیدر اヱردヱ ュ به بヱヤتヱث مゅش ヤمヱیزدヱ ュ خヱدュ مヱبゅ یخشک شد...قヰقه ا لبخندش

ヱدیز اهنگゅ م ヱرقصش ヱ ュیکردュرفت... 

 تヘヤنュ زنگ خヱرد ヱ اهنگ قطع شد... ヱヰی

ゅن بゅتیعصب ュداد ゆاヱج 

 چته-

 بヱد... ییدا

 ..؟یدیاکسヱ گヱش م یکثゅفط دار-

ゅش بゅسمت م ュبرگشت ゆجバنیتヱنش ュتヘگ ヱ دヱن بヱرمゅکه کن 

 ...یدیاز کجゅ فヰم-

 بゅزت ヱ رقص افتضゅحت... شیاز اヱن ن-

 ヱاسش در اヱردヱ ュ گヘتュ یسمتش ヱ زبヱنمヱ بゅ مسخرگ برگشتمش

 اهنگمヱ گヱش بدュ... خヱاュی...برヱ گمشヱ مرقصュیهュ خゆヱ م یヤیخ-



 کردヱ ュ به اهنگ ادامه دادュ... قطع

 *勸به خدا ستュی*عヱض بشヱ ن
 ...ュیدیرس بゅاخره

 ...ュیヱارد بパゅ شد ゅراشیヱ دست ヤمبرداریヱ دنبゅل ف ュیشد ゅدهیپ همه

 عمゅرت بヱد... هیاヱنゅ  نیسبز که ب یبパゅ اکヱر پکヱر بゅ درختゅ هی

ゅزدگ ب ベヱه م یذゅینگュکرد... 

 匏مثا شمゅل تヰران بヱد  ゅی..匏لヱاسヱن تヰران بヱد؟ شدیم یچ
 ...ュ匣یبر ュیهمه راه ヱاسه هヱا خヱردن پゅش نینبヱد ا ゅزین اヱنヱقت

 ...匣ششیا

 ュ匣یعکسゅمヱن امゅده شد یبرا یکی یکیشرヱع شد ヤ  ヱمبرداریف دستヱرات
 بヱد... ゅریگردن سゅم یمن جヱヤ یشヱنیヱ پ ュیبヱد سゅدهیدر بゅلکن ヱا یسゅختمヱن بヱد...جヱヤ یاز ژست هゅ تヱ یکی

 هュ بゅ سゅقدヱشュゅ بヱد... گهید یکی

 ...کردュیرヱ نگゅه م نیچヱنュ زده بヱدヱ ュ دヱرب رینشسته بヱدヱ ュ دستمヱ ز نیزم یبヱدن ヱ منュ رヱ سゅدهیهゅ دヱرヱ ュا بچه

 ...ュیراه افتゅد یعکسゅمヱن تمュヱ شد ヱ همه به سمت محل عرヱس بゅاخره

* 

ヱد یتヱعقد ب ベゅیاتュر مゅفش ュبه ه ヱمゅی...از استرس دستュداد... 

 ...دنیسر مゅ سゅب یکヤه قند ヱ تند تند شرヱع کرد بゅا یرヱ دیفヱرا پر ییدا

 شرヱع کرد... عゅقد

 خュヤ... یکردن من بدبخت تヱسط دヱستゅ تیاز سه دヱر اذ بバد

 "بヤه" عمرュ رヱ بگュ... نیکه مヰمتر دیヱقتش رس بゅاخره

 ..دュیرヱ بستヱ ュ بヱس خヱندュیکه داشتュ م یヱ قرآن دュیکش یقیعم نヘس

ゅیصدا ب ゅرس ヱ ندヤییب ュتヘگ 

 بゅ اجゅزه بزرگترا...بヤه...-

محضر هヱار  یبヰشヱن اضゅفه شده بヱد مثه رヱز تゅ ヱرュیکه حゅا دل شヱバریヱ داد بヤند شد...اヱن چゅヰر تゅ ب غیج یصدا
 ...دنیکشیم

 بヰشヱن دادュ تゅ خヘه بشن.. یارヱم فحش

 بヤه بگه... ゅرュیعゅقد دهنشヱن بست تゅ سゅم بゅاخره

ュنヱا ...ュدゅسه به راه افتヱب ヱ چゅزار مゅب ヱ تヘگ 

ヱدゅکرده شد ک ゅتشکر ه ヱ داده شد ゅه飭 
ヱ شد パゅارد بヱیュ... 



 ...کردュیمبل مخصヱصمヱن ヱلヱ شده بヱدヱ ュ از درد پゅهュゅ نゅله م یمヰمヱنゅ رヱبه  ییاز خヱش امدگヱ بバد

ヱکه  ت ュدヱب ュدヱل خゅیحヱヰ د یاهنگ بسゅع شد... یشヱشر 

ュمدヱم اヰکه ف ュقر بد ュبر ュشゅیپュس دヱدمه... یعرヱخ 

 برュ برقصュ... خヱاュیخدا م عررر

ゆم خ ゅپ ュدヱیاگه خュیم شدュیخ رفتヤس یヱه م یدیبد دیند یعرヱヤیجュکرد... 

 مثا به زヱر منヱ بヤند کنن تゅ برقصゅ ...ュنیشدュ تゅ ب رهیمثل گربه شرک به بچه هゅ خ نیهم یبرا

 ...نداختュیヱاسه من ابرヱ بゅا م یجヱ ヱヤ ه ヱمدنیسر جュゅ نم نュیدرست بش تヱنュیبヱدن من نم دهیهュ که فヰم شヱバرایب اヱن

ュن من ゅند به کره ا شیبヤند بヤز بゅن فحش م یبヱشヰیبュفکر م داد ゅنヱمヰم ヱر کردنیバن تヱازش ュیم فیدارュنم کن ヱمیヰヘدنی 
 ...یبه چه زبヱن

 ヱسط... نیبヤد بゅشه ا ینشه کره ا دایپ یکی ヱヰی کردュیدعゅ دعゅ م فقط

 کردュ... یداشتュ خゅل یاز ته دلュ جヱاゆ داد ヱ اヱنゅ اヱمدن منヱ مثا بゅ زヱر بردن ヱسط هرچ یفحشゅ یヱقت خاصه

 ...دنیخته رقصヱاقゅバ بゅ لبゅس عرヱس س یヱل

 رفتن تゅ لبゅسゅشヱن رヱ عヱض کنن... یヤمبرداریدヱر رقص ヱ ف هیهゅ بバد از  بچه

ュر م داشتヱ ュشه دامنヱگ ゅیبュرفت... 

 هゅ نبヱدن... بچه

 دヱستゅش تゅ گپ بزنه بゅهゅشヱن... شیکه رفته بヱد پ ゅرュیسゅم

 ...ゅنیمヱندュ تゅ بچه هゅ ب منتظر

 اヱمد... یینヘر دا نیاヱل

بヱد ヱ  یبヤند بヱد...دامنش هュ صヱرت نیدヱخته شده بヱد ヱ آست پヱریبヱد ヱ رヱش گ دیکه بゅاتنش سヘ یمゅکس رهنیپ هی
 ....ریحر

 زدヱ ュ نگゅهش کردュ... یطゅنیش لبخند

ゅب ヱゅت یکنجکヘگ ヱ مدヱا ュسمت 

 .. یکنینگュゅ م ینطヱریچته چرا ا-

ゅن ن بヱشیهم ュتヘز گゅب 

 ...ゅجヱنتヱنننید شی....برヱ پسسسュییعس یجیه-

 برگشت... ゅریمヱقع سゅم همヱن

 رヱ بگュ تゅ بپره سمتش... ゅکヱیهュ که انگゅر منتظر بヱد من اسュ د ییدا

 برگشتゅ ...ュریکردヱ ュ به سمت سゅم یبゅ یدヱر براشヱن بゅ از

 براュ زد ヱ گヘت یچشمک

 برュ خヱヱヱنه... خヱاュیکه چقد من خسسستمممュ....م یヱا-

 انداختュ... نییヱ سرمヱ پゅ دュیکش خجゅلت



ヱن ریز دستشヱرد...چヱا اゅب ヱخنده سرم ゅب ヱ رد ュ 

ュヱت ارヘگ 

 ...خゅنュヱ کヱچヱلヱ رヱヱヱ...ده؟یخجゅلت کش نیمن...سヱ یخدا-

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュاسش رفتヱ 

-ヱس...ヱگمشヱب نیبر ュنقدر هヱا ュヱنゅیح یخゅ لت مگهید ستینゅکشهی...خج... 

ュヱت ارヘلت زمزمه گゅح ゅب 

-ヱن سヱنیقرب ...ュヱنゅخ 

 ...勸یاز خヱش دュیکش حهیدلュ ش یヱ تヱ دュیخند

 شュゅ شده بヱد... مヱقع

 به سمتمヱن اヱمد ヱ گヘت مゅمゅن

-ヱن...بر نیسゅمゅن مゅنیج ヱبه...مثل ا یتヤن کヱانیم نکهیاヱیف خュヤ رنیبگ... 

ゅیبدبخت ب ュتヘگ ヱ ュهش کردゅنگ 

 ...خヱاد؟یم ュヤیغذا خヱردنمヱنュ ف گهیمゅمゅن د-

 هゅشヱ بゅا انداخت ヱ گヘت شヱنه

 ...یاز دستش بد یخヱایم رهیبگ ュヤیف دنتییشده حゅضره از جヱ دایپ یکی-

ゅب پヱم دنیکゅند سヤخنده ب ヱ ریمن از حرصゅ ...ن شدゅهمزم 

ュیغره ا چش ...ュبه رفتヤن کヱن به سمت اゅبヱکゅپ ヱ ュگرفت ュدست ゅب ュمحک ヱدامنم ヱ ュن رفتヱتشヘبه ج 

ヱدر ..ュز کردゅب 

 جヱヤش که پر از غذا بヱد... زیم هیمبل دヱنヘره ヱ  هی

 نبヱد... ヤمبردارایاز ف یخبر

ゅم بゅبه س ュاستヱخ ヱ ュبرگشت ゆجバریتゅ رゅکه فش ュبه د یبگ ヱ ارد شدヱ ュاریبه بدنヱ ...ュنده شدヱچسب 

ゅم بゅرت سヱت به صヰریبゅ ヱنت یکه تゅیچند سュ د خヱرهیب ...ュشد 

ゅمستق ب ヱ بست ヱیدست آزادش درュ ヱه کرد... یتゅنگ ュゅچشم 

ゅنیتته پته از ه بゅج ュتヘگ 

 شد اان؟... یچ-

 لبュ زد ヱ گヘت یرヱ یا یسطح بヱسه

 ببヱسمش... ریدل س هی...خゅنヱممヱ گヱل زدュ تゅ بتヱنュ یچیه-

 لبュゅ... یبュヰ نداد ヱ لبゅش فرヱد اヱمد رヱ لیヱتحヤ هیتجز مヤヰت

 کردュ... شیاز چه قراره ヱ منュ شرヱع به همراه هیقض دュیفヰم بゅاخره

 هヘته بヱد که نتヱنسته بヱدュ ببヱسمش... کی



 ...نمشیبب تヱنستュیکュ م یヤیمراسュ بヱد ヱ خ یکردن کゅرا رجヱریدرگ

رقص نگヰش داشته  یبヰمヱن نداده بヱد ヱ برا یژست بヱسه ا چیه شヱバریاヱن عکゅس ب یعکس بردار یهュ تヱ صبح
 بヱد..

ヱ م نکهیمثل اゅریصبر سゅ د... دهیبه سر رسヱتن شده بヘگ パヱر به درヱمجب ヱ دヱب 

 ...ュیشد رهیس نヘس زنヱن به هュ خヱ نュ ヘیاز هュ جدا شد قهیاز چند دق بバد

ュヱزد ار ゆل 

 ...ヱヱنتュید-

 گردنش فرヱکردュ... یگヱد یزدヱ ュ سرمヱ تヱ ییدندヱن نمゅ لبخند

 ..ュیヱ سر جゅمヱن نشست ュیاز خヱردن غذا به بパゅ برگشت بバد

 اهنگ شゅد گذاشت ヱ همه مجبヱر به رقص شدن... هی یج ید

ュمن ゅبچه ه ヱ ュحق شدヤن مヱشヰچ یبヱم کیکゅف ヱم لید ュرヱاز ا دنیرقصید ベヱخر ذ ュمن ヱمهیヰجه م نヱیتュشد... 

 ヱسط... ختنیگذاشته شد ヱ زヱج هゅ ر یتیاهنگ ا ヱاشی ヱاشی

 کرده بヱد... ییゅیاヱنجゅ رヱ رヱ یヤیخ یصヱرت یヱ نヱر پرداز بخゅر

 ...ヱمدینヱر هゅ به دسته گل سゅده من م یصヱرت رنگ

 رヱبゅن سゅده دヱرشヱن... هیبゅ  یصヱرت یهゅ رز

 گذاشت تمュヱ شد... ュیشヱنیپ یرゅ ヱریکه سゅم یبゅ بヱسه ا رقص

 ...کردیتゅاپ تヱلヱپ م شتریヱ قゆヤ من ب ュیشدیم کیبه اخر مراسュ نزد ヱاشی ヱاشیگرفته شد ュヤ  ヱیف

 ...لیدヱ دل به

 ...شدیم کینزد ゅریبه تنゅヰ شدنュ بゅ سゅم نکهیا یکی

 هュ..... یدヱم

 勸خゅنヱاده هゅ بヱد دهیترش یپرتゆゅ دسته گل ヱاسه دخترا مヱقع
 بヱد... سゅدهیهヱ  ュا ییدا

 بヱد کردュ... سゅدهیاヱنطرف تر ヱا یکه کم ゅکヱیبه د ینگゅه

ゅکرد... ب ュهゅاسترس نگ 

 ...رهیبگ ュヤیندا دادュ که ف ヤمبرداریزدヱ ュ به ف یچشمک

ュنヱع کرد.. اヱشر 

 پرتゆゅ گل رヱ گرفتュ.. ژست

ヱمゅدست ヱر ゅیت ゅپ ュゅهヱنییزان  ゆゅپرت ヱکه گل ر ュردヱا...ュکن 

 دستゅمヱ بゅا اヱردュ که پرتゆゅ کنヱ ...ュاشی ヱاشی

 ...رنیتゅ گل رヱ بگ دنیزدヱ ュ پر یغیدخترا ج همه

 گل هنヱز دستュ بヱد... یヱل



 زدヱ ュ برگشتュ... یلبخند

 رفتヱ ュ گل رヱ جヱヤش گرفتュ... ییسمت دا به

ゅب ゅهヱگرفت... یابر ュاز ヱا رفته گل رゅب 

 ヱ زانヱ زد... سゅدیکنゅرヱ ュا ゅکヱیمヱقع د همヱن

 گヘت ییبヤند رヱ به دا یرヱ بゅز کرد ヱ بゅ صدا جバبه

 ...؟یکنیبゅ من ازدヱاج م-

 (ゅنゅی)دا 

 ...کردュیヱ حヤقه براベ جュヱヤ نگゅه م ゅکヱیشده به د مゅت

 شده بヱد؟... یازュ خゅستگゅر اان

 برگشتュ... نゅیافکゅرمヱ سرヱسゅمヱن دادヱ ュ مثه ربゅت به سمت مゅمゅنュ ا یکم

ゅدنید ب ゅچشم ヱ ا رفت... یلبخندゅب ュゅهヱن ابرヱبراقش 

 ...خヱاستュیکه اجゅزشヱن رヱ م دنیکنュ فヰم فکر

ゅیچشم ヱکه ر ゅبゅسمت د یب ュبرگشت ヱ ュکرد ュجز ヱرفت عزمم ュیهヱکゅ... 

 ...دمشیدستゅشヱ گرفتヱ ュ بゅا کش مچ

ヱد ヱر ヱمゅدست ゅیت ュتヘلبخند گ ゅب ヱ ュش گذاشتゅهヱزゅب 

 بヤヤヤヤヤヤه...-

パゅب ヱن لحظه تヱا ゅت عم یکه تヱد پر از صدا یقیسکヱت شد... غیج یرفته بヱس ヱ 

ゅید یدستヱکゅ چرخ ヱ قه شدヤح ュر کمرヱزد... ید 

ゅند خند یصدا بヤیبュد... 

ュヱار ゅپ ヱنییمن ヱヤج ヱقه رヤح ヱ گرفت... یگذاشت ュدست 

ュヱار ヱت ヱقه رヤح ゅت ュردヱا اゅب ヱکنه... یدستم ュدست 

 همه بゅا رفت یاز اヱن صدا بバد

 ببヱسش...ببヱسش...ببヱسشش...-

ゅیبه د ینگران بヱکゅ م ヱدش شرطمヱخ...ュه کردゅنستینگヱد... 

ゅپ ب ュنر ヱ مدヱا ヱヤنیلبخند جヱیشヱس مヱدیب... 

ュدバب ゅپ ヱت نییسرشヘگ ュشヱر گゅکن ヱ ردヱا 

 ...یشمゅ بگ یهرچ-

 شد... یاز اعمベゅ احسゅسュ زدヱ ュ چشمュゅ پر از قدردان یلبخند

 هゅشヱن رفتن ヱاسه عرヱس کشヱن... نیاヱنجゅهゅ خヱヤت شد ヱ همه به سمت مゅش یمک نکهیا بバد

ヱد نیس ヱیヱکゅ ر کشゅکن ヱیرュکه چ د ュبپرس ゅشده... یت 



ヱن نیس ゅت شیبヘز گゅب 

-ヱヱヱدییییی ヱ ی....منヱکゅ نقشه ر ュه ゅیخیبュت ...ゆاسه امشヱدتهیゅ یدヱکゅ ..ران؟ヰرفت ت 

 تゅ ادامشヱ بگه... ゅکヱیسمت د برگشت

 کردュ..اヱنゅ هュ انتخゅبヱ بゅ خヱدت گذاشتن... یاヱهュヱ...رفتュ تヰران ヱ از مゅمゅن ヱ بゅبゅت خゅستگゅر-

ゅب ...ュن کردヱهشゅت نگヰب ヱ خنده 

 بヱدن... ヱヱنهیدヱتゅ د نیا

 کردن ازش... فیهュ تバر یگヘتن ヱ کゅ ヤکヱیرفتヱ ュ اヱنゅ هュ براュ از اヱمدن د نゅیبه سراパ مゅمゅن ا بバد

در اヱردن تゅ به خヱنشヱن  یبゅز ヱヱنهیبベヱ بベヱ کردن ヱ د ゅریヱ سゅم نیهゅشヱن شدن ヱ دنبゅل سヱ نیسヱار مゅش همه
 ...ュیدیرس

 ...ュیاز هュ جدا شد هیヱ بゅ اشک ヱ گر ュیخヱنشヱن بヱد یهュ تヱ  یکم

 گヱشه ヱ گヘت هیヱ برد  دیدستمヱ کش نیمゅمゅن سュ ヱیاヱمد رヱنیاز خヱنه ب نکهیا بバد

 داشتュ یخヱاهش یازت  جゅنゅنゅیدا-

 لبخند گヘتゅ ュب

ゅرمヘب ュنゅد؟یی+ج! 

 ヱ اヱن پゅ گヘتپゅ نیبゅ ا نیسヱ مゅمゅن

 !؟یتヱ براشヱن ببر شهیم کنュیمبچه هゅ درست یبرا یکゅچ ヱاا فردا-

ゅمه بヤتن کヘچگゅیکュخند ヱآخ س ュجمع کرد ヱدمヱخ ゅیبه سرت ب ییبا نیگرفت امュرゅ 

ュله مر برگشتゅیسمت خュ ュتヘگ ヱ 

 +حゅا چرا من؟

 زد ヱگヘت یلبخند مゅمゅنش

 هゅ کهیتヱاュ نزد یعرヱس گهیخゆ د-

ゅه بゅحشت نگヱی ヱنه سヱد د نیبه در بسته شده خバب ヱیヱکゅ ュتヘگ ヱ ュکرد 

ュهر کنヱش ュط بکنヤمن غ+ 

 ヱ گヘت دیبヤند خند مゅمゅنش

 تمュヱ شد نشヱنش تヱ دستته یغヤطヱ کرد-

 گヱه از پヰنゅ خヱردمممュ یバنینگゅه کردュ که  نヱیبه حヤقه تヱ دستュ کردヱ ュ بバد مゅمゅن سヱ ینگゅه

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 برュیدュ خヱنتヱن براش م ュゅی+سゅعت ده م

 دستمヱ گرفت ヱ گヘت نیسヱ مゅمゅن

 زュیعز یخヱشبخت بش-

 که گヘت ゅکヱیشل کردヱ ュ رفتュ طرف د شمヱین



 شمゅ؟ نیکردیپچ پچ م یچ-

 شヱنش زدヱ ュ گヘتュ به

 ؟؟ی+کنجکヱゅ شد

 ヘتگ 瓢 ヱاشゅره ヱ شصتشヱ بュヰ چسبヱند  انگشت

 یفقط کم-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ببرュ ریدヱ کرکس عゅشق نヱن پن نیا یفردا برا خヱاュیمیچی+ه

 بゅ تバجゆ گヘت ゅکヱید

 ゅرنیب یرسمه کゅچمゅ شیپ ر؟؟ینヱن پن-

ゅیبدبخت ب ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ 

 !!!!!ュینکن یمゅ همヱن شゆ کゅر دیشゅ یخヱدی+چ رسュ ب

 شل کرد ヱ گヘت کراヱاتشヱگره

-ゅヰیتصم ییتنュ رینگ ュنゅخ 

 خヱندュ.. شیشゅپیبه پュゅ زدヱ ュ اشヰدمヱ پ یچنگ

 گヘت نیヱ مゅه شュیبゅز اヱمدن پ شیبゅ ن نゅیヱ دل نیمゅه

  ュیکردیم تشヱنیهمه اヱمدن ヱگرنه اذ فیح-

 بゅ اعتراض گヘت نゅیدل

 همヱن بヤه برヱن برا هヘت پشتش بسته-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ببرュ ریبراش نヱن پن خヱاュی+فردا م

 گヘت بゅ تバجゆ نیمゅه

 ر؟؟؟؟یپننヱن -

 سرشヱ تکヱن داد ヱ گヘت نゅیدل

 به همه فヰمヱندمゅشゅا بゅ ذベヱ ییکه دا رینヱن پن شهیمنヰヘمه یکس.. مثاگهیرヱ م یکゅچ-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 +خゆ به من چه

<<<<<<<<<<<<<< 

 رヱز بバد صبح

*** 

ヱمゅهヱم  ヱ ュیجمع کردュبه ا شیارا ک ュرت نیکردヱش یب صヱد پバب ヱ ュابヱدنیخ ゅپ ュمدヱس اゅنییلب ュتヘن گゅمゅبه مヱر ヱ 



 ュゅیمگهیحدヱد دヱ سゅعت د رヱنیب رュی+م

 مدل لبゅسゅ رヱ بست ヱ گヘت مجヤه

 ؟یریصبحゅنه نخヱرده کجゅ م-

 بゅا انداختヱ ュ گヘتュ یا شヱنه

 گهیحゅا د ュゅیببرュ م رینヱن پن رュی+م

 شیشدヱ ュ پ نュیدرヱ زدヱ ュ بバد سヱار مゅش مヱتیمجヤه ヱ بゅز کرد ヱ منュ از در خゅرج شدヱ ュ رギ ر؟ینヱن پنギبゅ گヘتن  مゅمゅن
ヱنه پدر یبه سヱیخ ヱنیس 

 یییشد ه شیزヱد خヱنه پدر چ

 خヱنشヱن شدュ که مゅمゅنش گヘت ヱارد

 جゅن تゅ من امゅدش کنュ ییتヱ دا ゅیب-

ゅر شین بヱکه س ュنه شدヱارد خヱ زゅل غرغر کردن به نیبゅدر حヱن سゅمゅم ヱ ゅヰیمュچ نゅده کردن کゅل آمゅد یدر ح ヱیرュد 
 ヱ مゅヰ دست تکヱن دادヱ ュگヘتュ نیسヱر یدستمヱ بردュ بゅا ヱ برا

 مヰندس  دهیازت بバ یヱ کمゅل طヤب ی+اヱل صبح

 ヱ گヘت دیخند نیسヱر

 خヱنه چه سゅکته ستین نیسヱ گュیدارュ م هیچ یکمゅل طヤب-

 ゅاایبشنヱ غヱشヱیج غیج یصدا ゅی+بヰتر حゅل دار

ゅヰت دیخند مヘگ ヱ 

 دارن یمゅمゅن ヱ بゅبゅت چه حس یヰヘمیم یخヱدتュ بر ゅنゅیدا-

 کردゅ  ュکヱینثゅر د یبゅز کردヱ ュ سرمヱ برگردヱندヱ ュ فحش شمヱین

 ..یشد یتヱاュ رفتن گهیدگهیم شهیم کュینزد یتゅحゅا هرک شゆیاز د یخヱنه خゅستگゅر یヱمدیم یردیمیممگه اخه

 بگュ بヰت!! یچ ゅکヱید

 گヘتュ یهゅرヱ از خゅله گرفتヱ ュ به شヱخ ヤهیヱس پゅکت

 کنهیرヱدل مبخヱره که نیاヱن سヱ همشヱگهید یکردیمنュ آمゅده م یظرف برا ی+

 ヱ گヘت دیخند خゅله

 درست کنه نه من  دیتヱرヱ آراュ بゅ یکゅچ-

ヱبه سرم ヱر ヱ ュن بردヱرشبه سمت آسمヱشدت ب یفحش دیخ ゆس یヱمゅر د ینゅینثヱکゅ ュکرد 

 نیسヱ ヱیخヱنه سゅم یسヱبه شیرヱشن کردヱ ュ پ نヱیمゅش

 ....هیدنید یبゅبゅ صحنه دادن کゅچ جゅن

 سゅدュیسゅختمヱن ヱا یشدヱ ュ جゅ ヱヤدهیپ نیمゅش از

 ...کردنیم یهゅ طبقه اخر زندگ بچه

 رヱ زدヱ ュ منتظر شدュ.. زنگشヱن



 بゅز شد... یکیت یبゅ صدا در

 رد شدヱ ヱ ュارد آسゅنسヱر شدュ... یاب از

ヱد به طبقه اخر رس قهیدق دバیبュپ د ヱدهیゅ ...ュشد 

ゅヰد... تنヱب ゅتヱن دヱنه اヱخ ゅنجヱاحد اヱ 

 ..دュیشنیرヱ م ییشدュ که صداهゅ کیدر نزد به

 گヘتیم یبヱد که انگゅرر نیسヱ یصدا

 جゅن من درヱ بゅز نکن  یسゅم-

 بخヱرمت درヱ بゅز کن خヱاュیممگه

ゅب بヱدر ک ヱر ュیدستュمد که م دヱره صداش دراゅبヱتیکه دヘگ 

 برامヱن درヱ بゅز نکن ذارهیابرヱ نم یدرヱ بゅز کن ゅیب-

 ヱ بヤند گヘتュ دュیخند

 درヱ براتヱن کゅ...  دی+بゅز کن

ヱحرفم ュتヘگ ュヱخنده آرゅب ヱ ュردヱخ 

 آヱردュ ری+نヱن پن

 دفバه گヘت نیا ゅریسゅم

-ヱز نکن نیسゅب ヱیدرュ منیهمه مヰヘ د ゅیمゆط شヤیکرد یچ غュ 

ヱم دلم ュヱار ヱ ュداشتヰیخندینگュا دヱن دست یヱدشヱکننیدارن اعتراف م یدست یخدا خ.. 

 شヱヤارک تنش بヱد.. یدرヱ بゅز کرد ヱ اヱه شت بゅا تنش لخت ヱ فقط  ゅریسゅم

 بヱد ستゅدهیبゅ تن پヱش حمュヱ جュヱヤ ا نیتヱ خヱنه که سヱ دュیپر

ヱمヱلبخند ش ابر ゅنیبゅکه یط ュا دادゅبヱدادیداشت فحش م نیس.. 

ヱکتゅکه پ ュنش دادヱنش ヱابر ゅغره اب ュرفت یچش ュبرا 

 نュیاز جュヱヤ رد شد ヱ تゅバرفュ کرد که بش ゅریسゅم

 ...یدست گل به اゆ بد یヱ بゅعث بش ینیبش ینبヱد بگه تヱ چرا بر یکیخنگュ  من

ュاستヱه نم خゅنگ ヱه رヤمن پ ヱ دهヱر بヱه خヤپ ヱن که نگヱلنشゅسمت س ュیبرュم کن ュه داشتヤک ゅبヱیュدゅفتヱ چゅظرف ک ヱاز  ی
 رュیگیم گشヱینصف د ゅرヱیヱ نصヘش رヱ سゅم ヱفتهیدستュ م

ュヱا که د ارゅب ュردヱا ヱیسرمュیدق دゅختهیر ق ゅج ヱم یرゅس سゅریحسゅ 

 飭اュ دااااااパ سヱخت اヱنجゅش  یکゅچ حゅا
ه تゅزه ک نیبه کمر سヱ دュیپゅمヱ کヱب کردیداشت نگゅش م نیکه سヱ دیپریم نییبゅا ヱ پゅ ゅریسرجュゅ بヤند شدュ که سゅم از

 متヱجه اヱضゅع شد

ヱم نیسゅارک سヱヤش ヱگذاشت ر ヱدستش ヱ شد ュریخゅ 

 飭 مゅلヱنهیمن مبرا یچکゅر کرد حゅا هاحمق نگゅه شت



ヱمヱبه د ر ュاریکردヱ زم ュگذاشت ヱظرف ュヱار ヱنی ヱج به سヱقع خرヱم ヱنی ュتヘگ 

ヱر  نی+سヱدرا ヱزیهست ن یاسپر یتゅ بزن  شهیم 

ゅیخنده پر بュنیب دヱیصدا ر ヱم نیفحش س ュشヱردیبه گヱغرغراش که خ ヱتیمヘگ 

 نگヘتュ درヱ بゅز نکن..مگه-

 بヤند شد ュیگヱش یپゅرک کردュ صدا نヱیرヱشن کردヱ ュ رفتュ سمت خヱنه ヱ تゅ مゅش نヱیمゅش

ヱه نیسヱヱヱد اヱب 

ヱال+ 

 تヱ خヱنヰヰヰه  دیذاریحجュ دهنده م یمن اسپر یشヱバر حゅا برا یالヱ کヱヱヱヱفت ب-

 گヘتュ نیبゅ خنده به سヱ دیخندュ مثل بمゆ ترک یصدا

 خشک نشد؟؟ ゅزشهی+ゆ جヱن خヱدت اان ن

ヱت دیکش یغیج نیسヘگ ヱ 

 شヱヱヱヱバریمگه من دستュ بヰت نرسه ب یییدا-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 پヤه داره خヱنتヱن دヱنستュی+خゆ چکゅر کنュ نم

 گヘت غیبゅ ج 

- ヱヱヱヱشヘخ 

ヱ  قطع کرد ヱسゅتم 

ュکه من ュنه شدヱارد خヱ خندهゅب ヱ ュداشتヰنگ ヱتدلمヘن گゅمゅم 

 یخندیخل بヱد خل تر شد چته بچه چرا م-

ヱن داد دستمヱنه نپرس تکヱتبه نشヘن گゅمゅکه م ュ 

 ؟؟یخヱرد یزیچ-

ヱت سرمヘکه گ ュن دادヱتک 

 ؟یخヱرد یچ-

 گヘتュ بゅخنده

ヱنی+فحش از س 

 سرشヱ تکヱن داد ヱ بゅ گヘتن مゅمゅن

 برヱ لبゅستヱ عヱض کن یشیتヱ آدュ نم-

 نュیヱمد ヱ مゅهدヱتゅ ا نیسر ا ییヱ بヰش گヘتュ چ با نیکه تヱنستュ بکنュ تمゅس گرفتュ بゅ مゅه یکرد حرفヱ من تنゅヰ کゅر بسنده
 ュیبخر یبراش مصنヱع ュیسヱخت براگه گヘتیم یبゅخنده ه

 بخヱرュ یزیمゅمゅن تゅ چ شیرفتヱ ュ لبゅسمヱ عヱض کردヱ ュ رفتュ پ سیヱ بバد سرヱ دュیخند بヤند

 کنゅرュ نشست ヱ گヘت مゅمゅن



 ゅدیمゅمゅن چ حヤقت بヰت م ゅنゅیدا-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュبرد ュرتヱص ヱヤج 

ヤش سヱخ ュهرヱی+شゅقست  ゆゅانتخ ヱص که منヱخصヤن الゅمゅکردم 

 ヱ گヘت دیخند مゅمゅن

-ヤن که جز بد سヱن شیقگیاゅن جゅمゅد مヱب 

ヱنゅمゅم ュتヘگ ヱ ュه کردゅکر نگヱپ 

 قهیبه بچه هュゅ گヘتュ بヰت بگن ننه اヱن مヱقع بگヱ بدسヤ یヱقتگهی+بゅشه د

 ヱ گヘتュ دیخند

-ゅت بゅم دیبچه هゅم  ュبگ ュヰآرا یب 

ゅب ゆجバتュتヘگ 

 اضゅفست؟؟ガュ ガ+اヱن 

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

  دヱنュیم چ-

ヱش سرمヱکه گ ュن دادヱیتکュ ゅنゅد جヱشته بヱن ヱ ردヱزنگ خ 

 بヱد پس ゅکヱید عه

ゅب ュتヘخنده گ 

 +بゅبゅشヱن چه حال زادست

 رヱنیلبخند زد ヱ از آشپزخヱنه رفت ب مゅمゅن

ヱسゅتم  ュصل کردヱ 

 بゅنヱヱヱ یمتゅバل یظヰرعゅل-

 .....شゅزده یپرتغゅل ی+ظヰرعゅل



                        
�لباس و ژست ها

�
 ..ュیشیپس فردا شゆ مزاحュ م یمゅ برا مゅگهیمゅمゅن م ゅنیدا-

 گヘتゅ ュکヱیآرュヱ شدュ به د نکهیتヱ گヱ ュヱヤ به سرفه افتゅدヱ ュ بバد ا دیکه تヱ دهنュ بヱد پر یا لقمه

 بگュ اخه یزنگ بزن به مゅمゅن بگヱ من چ ゅجヱنی+د

 ..یشمゅ گヘتュ که آمゅده بゅش یمن برا دهیخゅنュ اヱن کゅرارヱ که مゅمゅن انجュゅ م-

 من درخدمتتヱنュ  دیゅریبفی+آهゅاان تشر

-ヱنゅست بゅخدمت از م 

 آقゅ ゅرنی+صゅحゆ اخت

 بゅنュ ヱیارادتュ مند-

ゅآق ュن برヱنتヱقرب+ 

ゅت بヘگ ヱ نهヱآشپزخ ヱمد تヱن اゅمゅن مヱمه قربヤتن کヘگ 

 دایゅریسقف حرف کュ م ی ریز دیقربヱن صدقه بバد بر یه یحゅل من ヱ بュヰ زد گهیبسه د-

 ヱ من بゅ خنده گヘتュ دیبヤند خند ゅکヱید

 دیゅریچرا شمゅ حرف کュ نم+مゅمゅن جゅن دلت پره هゅ.. پس

 گヘت ゅکヱیسرخ کرد که د مゅمゅن

 نکن مゅدرزنمヱ بچه پررヱヱヱヱ تیاذ-

ゅب ュتヘاعتراض گ 

 نヰヰヰه بچتヰヰヰه یヱا ی+بچه پررヱ زن.. ا

 ヱ گヘت دیخند ゅکヱید



 !د؟یخر ュیبر یخヱایلبゅس نم نゅیبヤه برヱن ヱ عقد ヱ ا یبرا گュیم ゅنیدا-

 گヘتゅ ュکヱیسرجュゅ بヤند شدヱ ュ رفتュ طرف اتゅقヱ ュ به د از

لبゅس  ی.. اュヱ خゅستگゅرュیبکن دیخر دیعقد که خゆ بゅ ی.. براپヱشュیدارュ اヱنヱ م یآب راهنیپیبヤه برヱن  یبرا ゅی+ヱاا د
 ؟؟؟یپヱشیمیچ

 چطヱره؟ د،یسヘ یبゅ چゅヰرخヱنه هゅ یکت ヱ شヱヤار تヱس یمن  یخゅستگゅر-

 ؟؟یچ رنگ رشیز راهنیپ ،ییییعゅل شهی+مثل هم

 ^-^  یزرشک-

 .. فバاگهید نمتیب یخゆ پس م ヰヰヰهی+عゅل

 جヱنュ؟؟ ゅنیدا گュیم-

ゅتیلحن ی بヘقنج رفت برا گ ュصدازدنش نیا یکه دل 

 ゅن؟؟ی+جヱن دا

 مヱاظゆ خヱدت بゅش-

ヱمردکه یبرد دلم 

 خداحゅفظ بヱسمتی+چشュ.. م

 یه مترس یشゅل زرشک یبゅ کت کヱتゅه طرح دار ヱ صرفゅ  رهیسゅرافن سبز ت یرفتュ طرف کمد لبゅسヱ ュゅ  یخداحゅفظ بバد
 ..ییآヱردュ تゅ بゅبゅ ببره خشک شヱ رヱنیبヤه برヱنヱ ب یکنゅر گذاشتヱ ュ لبゅس برا یヱ سゅپヱرت زرشک

 匍 ممュیبر بدن بزن یمゅمゅن تゅ نゅهゅر شیکゅرا رفتュ پ نیا بバد
* 

 لبゅسュゅ خヱبه!؟ دینی+بب

بゅبゅ  یبرگشتن سمتヱ ュ بゅ ذベヱ نگュゅ کردن ヱ بバد مゅمゅن ゆ بゅزヱ کردنیخヱدشヱنヱ مرتゆ م نهیヱ بゅبゅ که داشتن تヱ آ مゅمゅن
 زد ヱ گヘت

 卞 ستیمن ヱ تヱ نفقط مゅل گهیحゅا د دیفرا رس شیبゅاخره رヱز خゅستگゅر-
ゅبدبخت نیا ب ゅن بゅمゅد نزد یحرف مバب ヱه کردمゅن نگヱشゅچشم ヱت ヱ ュنیلبخند زدヱس کشヱب ヱنヱشゅتヱدست هرد ヱ ュیشدュد 
 بヱد.. یاヱنュ مثل من اشک یヱ بバد که سرمヱ بゅا آヱردュ چشمゅ دیبゅبゅ خュ شدヱ سرمヱ بヱس دنیچند مヱقع بヱسهر

ヰد یال ュرヱکه مجب ュرت بگردヱنیپ گهیدヱشت ュشゅنب 

 یکس برع بردュیبヱد که ازش حسゆゅ م یترسنゅک یبゅبゅ یヤیخ گュینم خヱردュیبدヱن اجゅزه بゅبゅ آゆ نمبヱدュ که یدختر ی من
ゅبゅهمراه هم یب ヱ نヱربヰیشگیمュ ..ュدヱد که به شدت دلبستش بヱب 

ゆیبگذر خュ گهیاان د ゅید دیبヱکゅ یاゅاااا نヱ ヱ تر از ا یبرسن ヱن بچه پررヱچ ュنیمن استرس ندار ..ュゅحرف 

ゅاامゅیکه فکرم حュکن ..ュاسترس دار 

ヱخ یر ヱ ュهیبه م رهیمبل نشستヱ ش ヱکه صدا ینیری ュدヱمد.. یبヱزنگ درا 

 اヱمدن.. عیسر چ ゅیخدا شت

 ヱ خヱش آمد یاحヱال پرس یبرا ュゅیب دیتヱ آشپزخヱنه که بゅ داد مゅمゅن متヱجه شدュ بゅ دュیسرجュゅ بヤند شدヱ ュ پر از



 ..ستゅدュیمゅمゅن ا شیヱ رفتュ پ دュیبه لبゅسュゅ کش یدست

 ゅجヱنممュیヱ بバد پدرش ヱ بバد گل سرسبدشヱن د ゅکヱیمゅدر د اヱل

 سبد گヱヤ انداخت تヱ بغヱ ュヤ بゅ غرزدن گヘت دیمن که رس به

 نه سبد گل اヱفف بゅبゅ کمرュ شکست.. رュیگل بگدسته دیصددفバه گヘتュ بذار-

ゅب ュتヘرانه گゅبکヤلحن ط 

 نیسヱمゅ کゅت برヱ بش یگیم یچ یبچه بغل کن یخヱایساュ.. دヱمゅ غر نزن م+اヱا

 بردュ که اヱمد جヱヤمヱ گヘت گهیطرف د یبراش رفتヱ ュ سرمヱ به  یغヤط کردュ چشュ غره ا یバنیمظュヱヤ کرد که  ゅفشヱیق

 خゅنュ بگュ غヤط کردュ بسته؟؟-

ヱمゅب پヱیکュنیبه زم د ュتヘگ ヱ 

 یییییییزنیغر م یچ جヱر تیشゆ خゅستگゅر نیبب ゅکヱی+د

ゅت طنتیش بヘگ 

- ヱاز ت ゆدیخゅ ュگرفتممم 

ュاستヱکه صدا خ ュد یفحش بد ゅبゅیبヱکゅ تヘگ ヱ مدヱا 

-ゅزند به بچه ه ゆゅزه داد یجنゅیاجュ  حرف بزنن ュیکه برゅ !!!ر شدن؟؟ゅک ゆ ن دستヱدشヱخ 

ゅبゅت دیخند بヘند گヤب ヱ 

-ゅاا بچه هヱمثل ا یاان حرف ی ゅنکهیندارن ام ゅیبچه ه ゅدیحرف زمゅ دارن 

 گヘت ゅکヱید مゅمゅن

 اヱمدن که انقدر عجヤه دارن.. ゅیتヱ ヱقت اضゅفه به دن یبヤه انگゅر-

 ヱ گヘت دیخند مゅمゅن

 ..دیحرف بزن ュیدیبゅز اجゅزه م نیゅیب-

ヱنه د سرمヱنه به شヱد شバب ヱ ュن دادヱیتکヱکゅ یرفتュ د ュهゅب ヱ نヱع کرد گهیطرفشヱیشرュ حرف زدن 

  ゅکヱعهی+مقصر د

 ندارュ خヱدش نゅراحت شد یریمن تقص-

 نهیسبد گل سنگ ی+عه تヱ خヱدت گヘت

 ترهヰヰه نیبچه سنگ یخゆ تヱاュ گヘت-

ゅام+ュヰد مヱب ュتゅک 

 کردュ که..خゆ گヘتュ غヤط -

 خヱاュی+نم

 بヤند شدヱ گヘت ゅکヱید یبゅبヱヰ ゅیکه ュیکردیبحث م ュیداشت نجヱریهم

 اصا تゅヘهュ ندارن نゅیا ュیخゅنュ پゅشヱ بر-



 منュ بヤند شدن ヱ گヘتن یهュ از سرجゅش بヤند شد که مゅمゅن ヱ بゅبゅ ゅکヱید مゅمゅن

 آره بنظرュ همش جنگ داشته بゅشن بده-

 خت ヱ گヘتبヰمヱن اندا ینگゅه مバنゅ دار ゅکヱید مゅمゅن

 ュیکن یヱ رفع مزاحمت م خヱاュیمن مバذرت م شهیخゅنュ زند پسر مゅ آدュ نم-

ゅبゅت بヘگ 

 خヱاュیدختر مュゅ قصد بزرگ شدن نداره مバذرت م-

ゅه م بゅنگ ヱرゅاده هヱنゅخ ゆجバیکردیتュ  یکهヱヰ یدヱکゅ تヘگ ヱ ュنヱگذاشت پشت ش ヱدستش ヱ ュبرگشت طرف ヱ ュヱزゅزد به ب 

 زュیعز خヱاュیجゅن من مバذرت م ゅنیدا-

ュت دستヘگ ヱ پشت کمرش ュبا بردゅمتق 

 ..خヱاュیمن مバذرت م کنュی+خヱاهش م

 دستشヱ به طرف مبل برد ヱ گヘت ゅکヱید

 بゅنヱ اشتبゅه از من بヱد کنュیخヱاهش م-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュن مبل گرفتヱبه طرف هم 

..ゅآق ュن برヱنتヱقرب+ 

 گヘت ゅکヱید یبゅا رفت که بゅبゅ هیخنده بق یصدا

 هュ.. یبرا رنیمیآヱردن ヱگرنه که دارن م ریمゅرヱ گ نゅیا رینخ-

 ヱ گヘت دیخند ゅکヱید مゅمゅن

 آقゅ.. هیچ حرف نیا-

رفتن سر اصل مطゆヤ که مゅمゅن گヘت برュ تヱ آشپزخヱنه ゅ  ヱزیپ یمسکن ヱ گرヱن دیکنゅر هュ که بバد خر ュیヱ نشست ュیدیخند
ゅیب یچュرゅ.. 

 گヘت ゅکヱیبヤند بشュ که د خヱاستュیم

 یبバد خヱدت بخヱر ュیتヱ چゅ یزیسュ مヱش نر-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 جمع.. ゅلتیخ رュیمیمن بゅ سュ مヱش نم زمュی+عز

ヱ من یانگゅر ゅکヱیヱ بردュ براشヱن که تゅزه مゅمゅن د ختュیر یヱ بバد من از سرجュゅ بヤند شدヱ ュ به سرعت چゅ دیخند ゅکヱید
 گヘت دید

-ュممヤس گヱدستت درد نکنه عر 

 نشستュ گヘت ششیپ نکهیکرد که بستمش ヱ بバد ا یاخم ゅکヱیتゅ بنゅگヱشュ بゅز شد که د شュین

 رヱ جゅヰزت  ヱفتهیجمع کن مسヱاک گرヱنه م شمヱین-

ゅبه د ب ヱیلبخند رヱکゅ ュتヘگ ヱ ュکرد 

  ゅرュیبه سرت ب یی+با



ヱدستش ヱヤت نشیس یجヘگ ヱ ردヱآ 

 ..زュیقربヱنت برュ عز-

ゅبゅیداشت از د بヱکゅ ال مヱدیپرسیس ゅبه صحبت کردن ュداشت ベヱذ ゅمن ب ヱمرد زندگ ی ゅتヱیدュ ش مヱیگュیکه  دادヱヰ در مゅ
 گヘت ゅکヱید

 ..دایخゆ بヰتره برن حرفゅشヱنヱ بزنن البته ببخش-

 بゅ لبخند گヘت مゅمゅن

 ..دیحرفゅتヱنヱ بزن ییجゅ ی دی.. مゅمゅن جゅن برهیچ حرف نیا کنュیخヱاهش م-

 تゅ من برュ تヱ.. ستゅدیرヱ به اتゅقュ تゅバرف کردュ که ا ゅکヱیسرجュゅ بヤند شدمヱ به طرف اتゅقュ رفتヱ ュ د از

ゅبゅجنتل من ب 

اヱل رفت طرف عکسヱ ュゅ بバد بゅ لبخند اヱمد  ゅکヱیبゅلکن اشゅره زدュ که د کینزد یاتベゅ شدヱ ュ بゅ دستュ به دヱتゅ صندل ヱارد
..ュرゅنشست کن 

 ュ؟یدار ュیندار ی+خゆ مゅ که حرف آنچنゅن

 ュیدار-

 !؟ی+چ

 خستュ مゅسゅژュ بده ヱ یزنュ شヤخته بゅشه.. ヱقت ゅدیمستュ کنه.. خヱشュ نم یقرمه سبز یبヱ شュیمن دヱست دارヱ ュارد خヱنه م-
 جヱرابゅمュ بشヱره.. یحت

 تمュヱ شد خュ شدュ طرفش ヱ گヘتュ شゅشیخヱرده فرمゅ نکهیヱ بバد ا کردュیداشتュ نگゅش م نهیبه س دست

ゅنه ز ی+متن هヱشقゅدیعゅ نیمヱیخゅسه آش به همゅلیخ نی.. صد کゅ ..شゅب 

 بゅا انداخت ヱ گヘتュ شヱنه

-バقヱازت نم یت ュرفتیه 

 ヱگヘتュ دュیخند

 گヘته بゅشュ یشヱری+کヱن بچتヱ خヱدت م

ゅنیدستش زد به پ بヱت شیشヘگ ヱ 

 ..خヱاュیتゅ بچه م ۱بچヰヰヰه.. من  یヱا-

ゅب ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ ゆجバت 

 ..ینیبب رشヱی+سه تゅ خ

-..ヱنه حرف من نه حرف ت ゅرتゅヰچ 

ヱدستم ュتヘگ ヱ ヱヤج ュبرد 

 +قبヱله

ヱن داد که دستشヱگذاشت تک ュدست ヱنتヱتک ュرد.. یمغزمヱخ 

 یشヱری+پس تヱ کヱنشヱنヱ م



 که شهیمن پدر خヱنه نم گهید-

 پس.. شヱنیشヱریتヱاュ م کشュیمن م مゅنヱی+درد زا

 خゆ بゅشه -

 شل شد که گヘت شュین

 هュ صحبت کنュ.. هیمゅمゅن گヘت دربゅره مヰر ゅنゅیدایراست-

 ادュ عشق شヱهرشه.. هیمヰر نゅیمヰرヱ ا ゅدュیخヱشュ نم ゅدی+خゆ من ز

ゅت بヘگ ヱ کرد ュゅنگ ベヱذ 

-..ュنممممゅرمت خヱنخ 

 زدュ که گヘت یلبخند

-ゅا بゅح ゆدیخ ヱمه بنゅعقد ن ヱیزیچ ی سنیت ヱبگ 

 ..یشゅخه گل رز هヤند 011+ پس 

 مヰرت بゅشه؟! رازیسند خヱنه ش هینظرت چ گュیخヱدュ.. م رュیگیاュヱ شゅخه گل رزヱ ヱلش اヱنヱ برات م-

ュفکرکرد ュتヘگ ヱ 

 من ヱ تヱ نداره امゅ خゆ قبヱله..+خヱنه 

ヱت دستشヘگ ヱ گرفت ュرヱد 

-ゅبゅن بヱヱس بده ب جヱدیبゅ یببュن 

 ヱ گヘتュ دュیخند بヤند

  ゅکヱی+از دست تヱ د

ュدバپ ب ヱ ュند شدヤب ュゅنیاز سرجヱیشヱس شヱیبュد.. 

 ゅمه هゅ..برن نیگرヱه خヱن ヱ بバدュ بヤه برヱن ヱ عقد ヱ ا ュیکه قرارمヱن شد تゅ بر ュیヱستیبゅز شدヱ بバد به خゅنヱاده پ ششین

****** 

ヱنه د سرمヱش ヱیرヱکゅ ..ュتヘگ ヱ ュگذاشت 

 ..ゅبت مヱن ゅنده تヱم ゅچندت+ 

 حゅل گヘت یب

 گرفته.. ュیی.. انقدر آゆ خヱردュ دسشヱدヱنュینم-

ゅهیگر ب ュتヘگ 

  ュیبدبخت بش ی+نشゅش

 من مشخص بヱد.. یپヱکر اعصبゅن ゅفهیاز شヱنه درحゅل حرکتش ヱ ق نیヱ ا دیخندیصدا م یب ゅکヱید

ヱد هردヱت کرده بヱیسکュ ..ندنヱخ ヱرゅره مゅکه شم 

 ..ュیبد شیتゅ آزمュ ゅیヱ رفت ュیخدارヱشکر.. بゅ ذベヱ از سرجゅمヱن پゅشد شیاخ



 ゅکヱیدادمヱ پゅمヱ تند کردュ که د رییتغ رمヱیمس رفتュیخゅنュ اヱمد که همヱنطヱر که م ی غیج یصدا ュیاتベゅ شد کینزد یヱقت
 ヱ گヘت دیاز پشت دستشヱ رヱ شヱنュ گذاشت ヱ خند

 ヱヱヱヱヱ 飭نهیسゅله بヱد د 4بچه -
ヱدستش ュتヘگ ヱ ュبرداشت ュنヱش ヱاز ر 

ゅشی+عمرا آزم ..ュبد 

 ..مヱنュیم شتیخヱدュ پ ュیبر ゅیعه ب-

 بヱد ヱ گヘت  ییخゅنュ جヱان ヱ خヱشرヱ یداخل اتゅقشヱن که  ュیرفت

-ゅرمヘبش دییب ュنゅآست نینیخ ヱیヱنヱا.. نیبد نتゅب 

 کرد ヱ گヘت ゅکヱیبه د ینگゅه

 ..هیاتベゅ کنゅر ヱنیآقゅ یبرا-

 به من کرد که بゅ تته پته گヘتュ ینگゅه تکヱید

 من بゅشه؟؟ شیپ ゅکヱید شهی+م

 از لحنュ خندش گرفت چ گヘت خゅنمه

-ゅدیاخه ب ゅکه.. شهیبدن نم شیآزم 

 کرد ヱ گヘت یدست شیپ ゅکヱید

 نیخヱاهشゅ اجゅزه بد-

ュنゅنه ا یلبخند خヱش ヱ ا انداخت  یزدゅب 

ゅد بゅسر صندل یش ュنشت ュقت یرفتヱ ヱد ی ヱیسرنگュد ヘشد س ュرنگ ヱ ュاریمثل گچ د دیسکته زدヱ.. 

 ヱبゅ بغض گヘتゅ ュکヱیسرمヱ گرفتュ طرف د یآدュ آهن مثل

 ゅکヱヱヱヱی+د

 ヱ گヘتュ شュیپ اヱمد

 که نصヘش.. رنیگیخゅنュ اヱن همه خヱن نم-

ヱسرم ュتヘگ ヱش کردمゅنگ ヱ اゅب ュبرد 

 خヱااااュ.. یمی+ن

 ヱ گヘت دیخند ゅکヱید

 زجゅنュیعز شتュیخヱدュ پ-

رヱ  کاسゅ یヱ مヱعدش فرداست ヱ ヱا ゅدیم شیجヱاゆ آزمゅ یک نکهیا دنیداد ヱ بゅاخره خヱن گرفتن ヱ پرس ヱغیج یکヤ بバد
 بره.. خヱادیم یک

* 

 )صبح رヱزبバد(

ヱچه منتظر د یتヱیکヱکゅ  که ュدヱیبヱヰ ش یصداゅم ベヱصدا ینیب ュدバب ヱ مدヱش کیاست یاゅترمزززز... نیم ヱ 



ゅن بゅش تیاعصبゅم ュطرف ュنیبرگشت ゅنجヱاز ا ヱش شهیکه ش ییゅد نیمヱد نم یدヱبب یب ヱراننده ر ュنستヱیتュا ن ゆخ ゅم
 نبヱد.. یچیجヱヤداره تュیاعصبゅن

ゅب بヱک ュیدستュش دゅپنجره م ヱنیر ュداد زد ヱ 

ヱヱヱヱヱヱیس ی+هゆ اه یک ینیزمヱت گヰمهیبゅاخراج کننننن؟؟؟؟ ن ヱطرف ュداد بگ 

 که درヱ هل دادュ تゅ بسته بشه ヱ گヘتュخヱاست درヱ بゅزکنه طرف

 یشیم ゅدهیپ نتیاز مゅش من ی+برا

 ヱ گヘتュ شهیدادュ بゅا ヱ محکュ زدュ رヱ ش نゅمヱیآست بバد

ゅشهیش نیا نیی+بده پ ..ヱر 

 (飭تヱ  یبヱد ی)گゅنگستر ک
 یمیرヱ چشمゅش بヱد.. بバد کل صヱرت ヱ در اخرュ ن نکیرخش که ع ュیヱ اヱل مヱهゅش.. بバد اヱن ن نییرヱ داد پゅ شهیش

 از تنش..

ヱمゅنヱب دندゅس ュه ヱیرュغره ا د ュد چشバب ヱی  ゅب ヱ ュند طرفヱبرگرد ヱرتشヱکه ص ュص یبراش رفتゅیع یژست خヱنک 
 برداشت کヰヰヰヰه

 دممممュید

 صدراست

 کشمتتت یکسゅفヘヘت م اخخخخ

 که گヘت دュیمش یغیج

 دختر خゅله؟ یچطヱر-

 صدرا رヱ گرفتヱ ュ گヘتュ قهیزدمヱ سرمヱ از پنجره بردュ داخل ヱ  غیج دヱبゅره

 !!!شヱバر؟یب کنュیسکته م یگی+نم

 که گヘتュ دیخند

 یامゅ آدュ نشد ی!! تヱ مثا پدر شد؟یییییی+بزنュ عمت کنヱ ュحش

ヱت دستشヘگ ヱ اゅبرد ب 

 ..ゅیشی.. بバد دخترخゅله دارمهیچ یآرュヱ بゅش بゅبゅ.. عمュ کن-

 زدヱ ュ گヘتュ یغیج

ヱگمشششش ュゅچشم ヱヤصدرا از ج+ 

ヱ ゅنجヱییاز ا ヱت ュش یکه من نصف تنゅد  نیمヱب 

ヱ ゅنجヱحش ییاز اヱ نヱک رفت یکه ا ヱد بر ヱ زゅگ ヱگذاشت ر ヱشゅد پヱیبュ.. 

ヱمゅج پ ヱ ュن دادヱیکشیم غیتکュش دیکه صدرا خند دゅم ヱیヱداشت.. نヰنگ 

 ..ی+نخند ヱحش

 رヱ به رヱ بشゅ ..ュکヱید نیヱ بゅ مゅش ゅرュیب رヱنیاヱمد که بゅعث شد سرمヱ از پنجره ب ینیبベヱ مゅش یلحظه صدا همヱن



 
 لباس بله برون

 

ュصدرا.. یکرد بدبخت 

 بゅز گヘتュ شیدست تکヱن دادヱ ュ رヱ به صدرا بゅ ن ゅکヱید یبرا

 ..تヱیکゅر نیریبگヱ ش ゅکヱیبه د رヱنیب ゅیخヱدت گمشヱ ب زュی+عز

 بゅز کرد ヱ گヘت ششヱین

 ..ュゅیبرヱ عشقュ منュ م-

کرد ヱ مュゅ  فیヱ مختصر ヱ ابرヱمندانه داستゅن تバر ゅکヱیرفتヱ ュ سヱار شدュ که صدراュ اヱمد طرف د ゅکヱید نیمゅش طرف
 ..ュیانگゅر ن انگゅر دعヱا گرفته بヱد ュیکردیابراز عاقه م ی. جヱری

ヱیبه د رヱکゅ ュتヘگ ヱکردم 

 بد پخ پخュ.. عیسرュ اヱمد که انشゅا سر ییچ با یدیهمش.. د یゅیم ریکه د ی+مرس

ゅت بヘگ ュاخ 

 ..ゅین رヱنیبمヱن تヱ خヱنه تゅ زنگ نزدュ ب-

ュبر یغره ا چش ゅت ュکت منتظر شدゅس ヱ ュیبراش رفتュ ゅهیآزمゅشگ... 

**** 

ヱن بヤه بر یخヱنه ヱ خヱدمヱنヱ برا ュیشدنمヱن رفت دیگرفتن جヱاゆ مثبت ヱ شرکت تヱ کاس هゅشヱن ヱ سرخ ヱ سヘ بバد
 ..ュیامゅده کرد

**** 

ヱر ュتヘن گゅمゅبه م 

 ..ستمゅیسرمヱن آヱردن من مقصر ن یی+مゅمゅن اگه اヱن چند نヘر با



 بゅز رفت طرف بゅبヱ ゅ بヰش گヘت یヱ بゅ دستゅ دیکش یقینヘس عم مゅمゅن

- ヱبک تゅبککک بゅنیبه ا یزیچ یب ヱج ヱاز صبح مخم ヱستیمن ن ریشد تقص یکه هرچ دهیبگ.. 

ゅبゅت دیخند بヘگ ヱ 

-ヱحق داره.. آبر ゆیدل یخゅن ヱس ヱیヱیش نیا نゅنヱر ی طヱیبردن که سر دا یجヱرゅنゅ س ヱینینذارن ر ヱید لیتحヱکゅ ن ند
 ..هیヤیخ

 سرشヱ تکヱن داد ヱ بゅبゅ هュ قヱت قゆヤ داد تゅ سرمヱ نزنن.. مゅمゅن

  یزنگ اヱمد ヱ بバدヱ ュرヱد خゅنヱاده سمヱゅات یصدا

 مゅ بヱد.. ینشゅن از بدبخت ゅکヱیゆ زヱر بゅز من ヱ د شیヱ ن یرヱ بヱس بバد

 طرف سゅلن که بゅبゅ گヘت ュیبゅا انداختヱ ュ رفت یا شヱنه

 ゆ زشت بヱد..امゅ خ ュیヱاا دختر مゅ گヘت بچه هゅرヱ دعヱت نکن-

ゅبゅید یبヱکゅ تヘآرش( گ ゅبゅب( 

 ュیکه بچه هゅرヱ دعヱت کن ستین ゅزین گهیهュ گヘت د ゅکヱیاتゅヘقゅ د-

 زنگ در به صدا در اヱمد.. یکه همヱن لحظه صدا ュیヱ بバد هردヱ سرامヱنヱ خゅرヱند ュیبه هュ کرد ینگゅه ゅکヱیヱ د من

ュهゅند شد بヤیبュ بر ゅت ヱیュ ز کنゅب ヱیدرュ حجت م ュゅاتم ュه ゅیکردیبュ.. 

 ュیزنیاصا تヱ اتゅقت حرف نم ゅنゅیدا نیبب-

 تゅ رヱبه رュヱ.. نیمヱقع شュゅ کنゅر من بش ゅکヱی+د

 تヱ آشپزخヱنه ゅنیاصا تヱ نذار اヱنゅ ب-

 حتمゅااا بゅشه نتییحヱاست به کمر به پゅ ゅکヱید ی+ヱا

ヱ شرヱع کردن دست زدن  ゅطیتヱ ح ختنیبゅلکن که همشヱن ر یرュ ヱیヱ درヱ بゅز کردヱ ュ بغد رفت ュیدر بヱد کینزدگهید
 خヱندنیヱ پسراュ م

 دヱمゅاااد ュیشゅااه پسرر دار-

 گヘتنیヱ م دادنیدخترا قر م بバد

 عرヱヱヱس مュیقندد ヱ عسヤل دار-

 ヱ گヘتن دادنیشヱنشヱنヱ تکヱن م پسرا

 دامゅدددد مممュینقل تر دار-

 مヱ ゅ گヘت شیاヱمد پ نیکه بバد سュ ヱیکردیبゅ دهن بゅز نگゅشヱن م ゅکヱیヱ د من

ل ب-  نیکه بدبخت شد دیヱ خر بزن دیゅریヱ گヱه ب دیゅریگ⌒

 بゅ قر ヱارد خヱنه بشن.. نゅیヱ بバد رفت کنゅر تゅا دیخند ゅکヱید

 که لبゅسゅشヱن ست بヱد.. جゅلبه

 دیヱ سゅ ヘهیکت ヱ شヱヤار س پسرا

ュار س دختراヱヤش ヱ هیکتゅ ヘس ヱدی 



 <_> نیاヱمدن عزا عمه سヱ انگゅر

ュهゅیرفت بュ خداخل که ゅنヱیاヤنه حرف م یゅدبヱزدنیم  ヱفکر م یکی ヱرゅنヱسه اゅیخ کننینشنヤادبن.. ی ゅب 

دکه بヱ دایخر یسه رヱزュ برا نیヱ ا ュیعقد کن گهیرヱ زدن ヱ قرار شد سه رヱز د یاصヤ یاحヱاا حرفゅ نیヱ ا ییرایپذ بバد
ゅبゅب ヱ نゅمゅگرنه مヱ قت دادنヱید یヱکゅ تن فردا عقد کنヘیگュ.. 

ゅنヱه دارن.. اヤعج ゅدتر از مヱز 

 شュゅ شد که من از سرجュゅ بヤند شدヱ ュ دختراュ بヤند شدن که گヘتュ مヱقع

 آمゅدست.. زیهمه چ دیاصا از سرجゅتヱن تکヱن نخヱر-

 دヱر دست چپュ دستشヱ حヤقه کرد.. نゅیدستشヱ دヱر دست راستュ حヤقه کرد ヱ دل نیهゅ از سرجゅشヱن بヤند شدن ヱ مゅه بچه

ヱ به طرف د ュヱیمن رヱکゅ ヱر ヱ دヱن یبヱبه طرف آشپزخ ゅنヱه..ا 

 ..دنیکشیヱ ارュヱ براュ نقشه م کردیکه اヱنゅ تヱجه نم زدュیヱ پゅ م دست

ヱ ت نیدر همゅل سゅریحゅ مゅک ヱر د نیゅیرفتن کنヱکゅ مゅس ヱ رینشستنゅ ..شヱヤمد جヱا 

 انگゅر گرヱگゅن گرفتن.. نゅیا

 گヘتن ヱیヱ بバدュ منヱ نشヱندن سر صندل ュیاشپزخヱنه شد ヱارد

 تヱ آشپزخヱنه.. ュیゅی=حゅا مゅ ن

ヱت نیسヘگ ヱ ュنヱش ヱگذاشت ر ヱدستش 

 ..ュیゅریبه سرتヱن ب ییبا-

ゆا ュتヘگ ヱ ュرت دادヱصدا ق ゅب ヱدهنم 

 نヱع باست ヱاقゅバ.. یشヱهر کردنュ  نیهم نیゅریبه مヱقع در ب نیتヱنیجبران همه زحمت منヱ م نیبب-

 به بゅزュヱ زد ヱ گヘت نیمゅه

-ヱن عمه سヱیب یم ن؛یجュدت نم نヱست خヱپ ヱت ベヱیگنج یاز ذ.. 

ヱلخن مسخره ا دستم ゅبヱ ュبヤق ヱر ュیگذاشت ュتヘگ 

 کنュینکن سکته م ی+شヱخ

 گヘت نゅیدل

 !ュ؟یحرصت بد یخゆ خヱدت بگヱ چطヱر ییدا-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 دیکن ی.. سرعقد تافدیبش ゅلیخیامشبヱ ب شهی+م



             
 سفره عقد و لباس ها و حلقه...

 ヱ گヘت نیدستشヱ به هュ زد ヱ برگشت طرف سヱ نゅیدل

 بヰش.. ュیدیسه رヱز مヤヰت م-

ヱرفت ب نیس ヱ ن دادヱتک ヱنیسرشヱت کنسل رヘبه پسرا گ ヱ 

 عقد.. دیخر ュیشュゅ قرار شد تゅ فردا بゅ بچه هゅ بر بバد

** 

 )سه رヱز بバد(

ゅب ゅپ ュمدヱا ゅه هヤنییاسترس از پ ュتヘگ ヱ ュف کردゅص ヱ کت ヱ 

 خヱبュ؟  نینیبب نی+بچه نگゅه کن

 بゅ غر گヘت نیشتن نگュゅ کردن ヱ سヱبゅز برگ شیبゅ ن شヱنییتゅ سه

 卞خره  یخゆヱ شد یヤیامゅ خ کنهیکمرュ درد مکه نیبゅ ا-
 سرュ آヱرد جヱ ヱヤ گヘت یجヱ ヱヤ شゅلمヱ رヱ اヱمدنゅیدل

-ゅدمヱیفقط منتظر بュ س بشヱعر ヱیکه شد یت 

ゅاشک ب ュیچش ュتヘگ ヱ ュش کردゅلبخند نگ ヱ 

ヰی+ال ュن برヱنتヱقرب 

 اشکゅشヱ پゅک کرد ヱ گヘت نیمゅه

 بزرگヰヰヰه یبغュヤ آبج ゅیب-

ュکه رفت ュش کردヤبغ ヱ طرفشヱدل نیس ヱیュゅن نヱمヤمدن بغヱا 

 ..ゅکヱیعゅشقヱنه من ヱ د یبヱد ヱ بバدュ رヱزهゅ یمجرد یشمゅرش مバکヱس رヱزهゅ گهید

 گヘت نیزنگ بヤند شد که بゅ استرس دخترارヱ نگゅه کردュ که مゅه یصدا

 ..کنュیدرヱ بゅز م رュیمن م-

ヱ تヘن گヱمヰحق شدن بヤز کردن در مゅد از بバب 

-ゅمヤه ヱ نمشゅخ ヱ دن..صدراヱب 



ヱسمヘنیب نヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 همه اヱمدن فقط مヱندن پسرا ヱ ... گهی+پس د

ヱصندل نیس ヱر ヱدشヱت یخヘگ ヱ انداخت 

 خرヱسヱ ゅ تمュゅ.. یقゅط یریتヱاュ م ゅنیمگهیسゅعت د ュیتゅ ن نیبب-

ュنشست ュتヘگ ヱرشゅکن 

 رヱن؟یب ュی+بバد عقد بر

 اヱمد ヱ گヘت ヱヰی صدرا

 ..ュیجشن دارمゅ یغヤط کرد-

 سرجュゅ بヤند شدヱ ュ گヘتュ از

 تゅ بバد سゅل آقゅجヱن ی+غヤط اضゅفه هゅ صدرا جشن چ

ュنゅخ ゅهヱم ヱ شگلヱس خゅن لبヱا ヱ ゅعص ゅن بヱسر یجヱفته شدش که از رゅد ب شیبヱنیزده بヱمد پ رヱیاュدست ش ヱبه ی 
 ヱ گヘت دیصヱرتュ کش

ヱ من  دیریبرپゅ شد بگ یاگه تゅ قبل سゅلش جشن ゅنゅیتヱ ヱ ک یخヱشگュヤ، آقゅجヱن خヱدش گヘت برا گهیصدراجゅنュ راست م-
  شュیخヱشحゅل م

 کردヱ ュ گヘتュ نیف نیف

 +آخه خゅنュ جヱヱヱヱヱن

 اヱمد بغュヤ کرد ヱ گヘت صدرا

 ゅیذاریتنュゅヰ م یخゅنュ کヱچヱلヱ دار-

ュبرگشت ュتヘگ ヱ ュکرد ュر گردنش محکヱد ヱدستم ヱ طرفش 

ヱヱヱصدرا نگ+ 

 گヘت دیمنヱ د یقشنگ اشکュ در اヱمد س∠ヤمゅ )خゅنュ⌒ صدرا( اヱمد ヱ ヱقتکه  بバد

 عرヱس خゅنュ خヱشگل؟؟! یکنیم هیچرا گر-

 از بゅزヱ صدرا گرفت ヱ گヘت یدستشヱ به سمت صدرا گرفت ヱ که سヤمゅ بشکن عیسر نیمゅه

 یچ کゅرش کرد-

 بゅزヱشヱ از دست سヤمゅ در آヱرد ヱ گヘت صدرا

 شهیجن م یسヤمゅ بذا اشکゅشヱ پゅک کنュ اان شب-

 ヱ گヘتュ دュیبゅا کش مヱینیب

 شششی+گمشヱ تヱاュ فکرکرده خヱدش خヱشگヤه ا

 ヱ گヘتュ دیヱ بバد بヱس دیヱ لپمヱ کش دیخند صدرا

 اخاベ گندتュ  نیآخ من عゅشق هم-

 زدュ که سヤمゅ گヘت یلبخند



 ゅدیهュ بゅ عゅقد م ゅکヱیپسرا اヱمدن گヘتن د یاخ راست-

 اشکゅمヱ پゅک کردヱ ュ گヘتュ عیسر

 ゅد؟یبゅ عゅقد م ゅی+چرا د

 اヱمد که گヘت  ゅریسゅت یصدا ヱヰی

 ..ゅرمشیبچمヱن عجヤه داشت گヘت خヱدュ برュ ب-

 شیرفتن پ کیبバد تبر نュیヱ کゅم ゅریمヱندن ヱ پچ پچ کردن ヱ سゅمヱ اヱنゅ همヱنجゅ ゅریبゅ ذベヱ رفت سمت سゅت نゅیدل
 ヘتکه دヱبゅره خゅنュ جヱن اヱمد ヱ گ رヱنیخゅنヱمゅشヱن ヱ صدراュ دست سヤمゅ رヱ گرفت ヱ رفتن ب

 ..ゅدیب ゅکヱیبخヱن تゅ د سیجゅن مゅمゅنュ برヱ سヱره  ゅنیدا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 +چشュ خゅنュ جヱن..

زنگ  یヱ قرآنヱ بゅز کردュ که صدا دنیکه دخترا براュ چ یشد ヱ منュ رفتュ طرف سヘره عقد ュیزد که بゅعث دلگرم یلبخند
 اヱمد..

 بゅ ذベヱ گヘتن پسرا

 خゅنヱادش.. ゅیاヱمده  ゅکヱید ゅی-

ゅه بゅکه ک یلبخند نگ ュن کردヱشヰیبゅنゅ مد پヱیاュت شヘگ ヱ 

 زヱد بヤه نگゅ ヱیخبرت نゅز ヱ عشヱه ب ییدا-

ヱسرم ュتヘگ ヱ ュن دادヱتک 

 بستمه  ی+همヱن تヱ نゅز کرد

 ヱ گヘت دیکش یغیج

 شヱバررریگمشヱ ب-

ヱ ヤد جمات انگバت که یسیبヘگ ヱت نیسヘگ 

 بゅز زد کゅنゅل پنج-

 ( اヱمد ヱ گヘتゅヱکیکه مゅمゅن بゅヰر )مゅمゅن د دینکش یطヱل

-ヰد یال ..ュدختر ..ュヤشگヱخ ュنتتتت برヱیمن قربヱکゅ ュヤشگヱگرفتنت خ ゅب⊥رد کرد ب 

 نگゅش کردヱ ュ گヘتュ بゅلبخند

 مゅمゅن بゅヰرュ یزدلمی+عز

ヱ سヱب ヱیلپشュت دヘگ ヱ مدヱآرش ا ゅبゅکه ب 

 هゅ.. گهید یزایچ ゅی یبゅヰرヱ ببヱس گهیبゅبゅ قرار نبヱد که د ゅنیعه دا-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ゅبゅد+بヱحس ュゅدایکنیم یشم � 
ゅبゅت دیخند بヘگ ヱ 



 نکنュ زنمه هゅااا یچرا حسヱد-

 .گヘتن عゅقد اヱمده. نکهیتヱجه نکردュ تゅ ا یبه جゅه گهیدヱبゅره قرآنヱ بゅز کردヱ ュ مشغヱل خヱندن شدヱ ュ د یشヱخ یکم بバد

 اヱمد نشست کنゅرمヱ گヘت ゅکヱیکュ کュ سゅلن خヱنه شパヱヤ شد ヱ بバد د دュیانداختュ که د ینگゅه یヱاشکی

 ュیساュ زندگ-

ヱت سرمヘکه گ ヱ ュن دادヱتک 

 بゅشه یخヱش شهیدعゅکن که هم مヱنュیزندگ یبرا-

ゅکه د ب ュن دادヱتک ヱیلبخند سرمヱکゅ ..مدنヱا ゅد بچه هバب ヱ ュゅپ ヱگذاشت ر ヱدستش 

اヱمد ヱ رヱ به عゅقد  ゅریقند بسゅبه امゅ سゅم ゅدیب نیکه سヱ دیرسیدヱ طرف پゅرچه رヱ نگヰداشتن ヱ بنظر م نゅیヱ دل نیمゅه
 گヘت

 ..سゅبュیاヱمدュ بゅا ヱ دارュ قند م یندگینداشت به نمゅ یخヱاهر ゅکヱیکه اヱمدュ قند بسゅبュ امゅ چヱن د خヱاュیمن مバذرت م-

 ヱ گヘت دیخند عゅقد

-ゅج ュゅیپپس شم ゅاهر آقヱات یخヱゅیهست یسم!! 

 ヱ بバد عゅقد شرヱع به خヱندن خطبه کرد.. ュیدیخند هممヱن

ゅمه ا کیهر  بヤیکه قرآن م یکュندヱه خゅگヰگ ヱم یصدا ی ヱقدゅیشنیعュم دゅر م یتمヱطرات مرゅم شدیخ ュخند ヱه ک گرفتی
 ヱ قطゅバ اヱنヱ منヱ کゅمل برانداز نکرده.. دュی.. هنヱز صヱرتشヱ ندیهュ バیعゅشق هュ شد یچطヱر

ゅقمه ا بヤیکه از د یسヱکゅ قد که مゅبه ع ヱرヱ ュردヱا آゅب ヱسرم ゆجバمت ュردヱتیخヘگ 

 ュヤ؟یبنده ヱک ゅیآ-

ゅب ュتヘگ ヱ ュقد کردゅطرف ع ヱلبخند سرم 

 匐+بヤヤヤヤه 
ل کش همه  گヘت طنتیبゅ ش ゅریヱ بバد سゅت دنیک⌒

 به افتخゅرشヱヱヱن..-

 حرکتュ خندュ گرفت.. نیヱ دست زدن ヱ منュ از ا دنیخند همه

ヱلبخند طرف د قرآن ゅب ヱ ュیبستヱکゅ که صدا ュبراندازش کرد ヱ ュمد یبرگشتヱقد اゅع 

 ゅنゅیشمゅرヱ به عقد دائュ خゅنュ دا دیدهیبه بنده اجゅزه م ゅیآ یسمヱゅات ゅکヱید ی..خゆ جنゆゅ آقゅستیاان آقゅ دامゅد دل تヱ دلش ن-
 ュヤ؟؟؟یبنده ヱک ゅیآ ヱゅرュ؟یزند در ب

 ヱ گヘت دیقندヱ به هュ کヱب ゅریداد تゅ جヱاゆ بده که سゅم رヱنینヘسشヱ ب ゅکヱید

 ..نهیدヱمゅد رفته گل بچ-

 گヘت نیکه کゅم ュیدیخند

 گرفتتش یشヰردار-

ュزهゅیخند بュد  

 ュヤ؟؟یヱک-



 گヘت طنتیبゅز بゅ ش ゅریسゅم

 !!خヱادیم یرلヘظیدヱمゅد ز-

 ゅヱکیهمه خنده هゅشヱنヱ خヱردن د نکهیヱ بバد ا دュیابرヱهゅشヱ بゅا داد ヱ بゅ خنده سرشヱ رヱ شヱنュ گذاشت ヱ بゅهュ خند ゅکヱید
 بヤند گヘت یبゅ صدا

 بヤヤヤヤه-

 اヱمد گヘت ゅنゅیکردنشヱن تمュヱ شد ک ییرایپذ نکهیヱ بバد ا ュیتゅ امضゅ بزن ュیرفت ゅکヱیبヤه د بバد

 خゅک تヱ سرت-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 دیچرا اヱمد قند سゅب ゅری+اヱنゅرヱ ヱل کن سゅم

ュرفت ュتヘگ ヱゅطرف بچه ه 

 د؟یقند سゅب ی+چرا سゅم

 ヱ گヘت دیخند نیکゅم

 گヘت ゅیاヱمد ヱ چ ゅریک چرا سゅم یدیخヱدت د گهید گهیم ヱヰیبヤه رヱ  نیا ュیگヘت یتヱ عمق قران ュیدی+ヱاا مゅ د

 گヘتゅ ュکヱید شیزدヱ ュ رفتュ پ یلبخند

ュهر قشنگممممヱش ュسا+ 

 بゅ ذベヱ برگشت طرفヱ ュ گヘت ゅکید

-ュقشنگممممم ュنゅخ ュسااا 

ヱیبغل کرد همュ ا ヱ چゅم ヱیゅن ヤک ュدバب ヱیعکس گرفت یュ  دバب ヱ ュض کنヱع ヱسمゅلب ゅت ベゅات ヱدن تゅفرست ヱمن ュدر آخر ヱ
 ヱ بزن ヱ برقص.. کیمراسュ ک

 ヱ نگゅه آخرمヱ بヰش انداختュ.. شدュیکنゅر سヘره عقد رد م از

 شده بヱد.. نیتزئ دیヱ سヘ یرز صヱرت یهゅبヱد ヱ بゅ گل دیکه سヘ کیسヘره عقد ش ی

 یبیبゅ کراヱات ヱ دستمゅل ج یکتヱ شヱヤار سرمه ا ゅکヱیヱ مゅل د دیبヱد بゅ شゅل ヱ شヱヤار سヘ یکت صヱرت هیاان منュ  لبゅس
 بヱد.. یヱ صヱرت دیرز سヘ یヱ دست گュヤ هュ از گل هゅ قهیتゅج گل ヱ گل  نکهیا زュیچ نیヱ خヱشگل تر یصヱرت

 گヘت نیکه سヱ نییلبゅسمヱ عヱض کردヱ ュ رفتュ پゅ عیسر

-ゅنهید ییکجヱヱ یبゅ ز نذاشتヱقه هنヤدستت.. یح 

 ارهヰه.. یヱا دュیبه دست چپュ انداختュ که د ینگゅه

 .. زدیحرف م اشヱنیکه داشت بゅ فゅم ゅکヱید شیاヱمدヱ ュ رفتュ پ نییاز پヤه پゅ عیسر

ヱ مゅمゅنュ  ゅیゅدستیگذاشته بヱدن ا یصヱرت یهゅبゅ گل ییヱ طا دیچند طبقه سヘ کیککه یزیپشت م ュیرفت یاحヱال پرس بバد
 حヤقه هゅرヱ آヱردن..

 سゅده.. نگیر ゅکヱیبヱد ヱ مゅل د نینگ نگیمゅل من ر ゅنیحヤقه سゅدمヱن بヱدュ.. از جنس برل عゅشق

 .. هヰヰヰیچ حس خヱب یییییحヤقه منヱ دستュ کرد ヱبバدュ من ヱا ゅکヱید

 (ゅ 勦رュیشمゅ من بゅ آبکش آゆ ب ی)انشゅه عرヱس



 ヰヱیヱ همه  ュیヱ بバد همه دست زدن ヱ مゅ ذベヱ کرد ュیدیچゅقヱرヱ کش نشیطبقش تゅ اヱل نیآخر مヱیاヱن چゅقヱ رヱ گرفت بバد
 گヘتن

 رヱ بببヱسسヰヰヰه بسヱヱヱヱسヰヰه ببヱヱヱヱسヰヰه ゅنゅیدا دیبゅ ゅکヱی=د

 ..دینگュゅ کرد ヱ خヱاست لبشヱ رヱ لبュ بذاره که صヱرتمヱ کج کردヱ ュ گヱشه لبمヱ بヱس زدیکه برベ م ییبゅ چشمゅ ゅکヱید

ヱ به  هیبق شیدلخヱر که چرا نذاشتュ لبمヱ ببヱسه رفت پ یهュ کم ゅکヱیدست از سر کچュヤ برداشتن ヱ د هیبق نکهیا بバد
 ....دیرس یمヰمヱن

******* 

 که از عقدمヱن گذشته.. شهیهヘته م کی قゅیاان دق ヱ یرヱز مヱنده به عرヱس سه

ک  هیرヱ رسم دنمヱنیسه رヱز آخرュ کゅما ممنヱع کردن حرف زدن ヱ د نیヱ ا ュیدیکه همヱ ند ュیکゅرهゅ هست ریدر گ انقدر
 مゅمゅن آراヱ ュ مゅمゅن بゅヰر گذاشتن..

 گヘتュ یعرヱسヱ تヱ تن مゅنکن مرتゆ کردヱ ュ رヱ به مゅمゅن لبゅس

 +مゅدر بنظرت کゅر لبゅس تمヱمه؟؟

 گذاشت ヱ گヘت زیرヱ م شربتヱ ینیس مゅمゅن

 خヱدت؟؟؟؟ یخسته نشد ،یداد رشییبバد تغ یدیلبゅسヱ پヱش نیهزار دفバه ا ゅنゅیدا-

 که مゅمゅن گヘت دュیشربتپ گرفتュ دستヱ ュ بゅز دヱر مゅنکن چرخ ヱانیبゅا انداختヱ ュ بバد ل یا شヱنه

 افتゅدュ؟ یچ ゅدی نヱشتュیمヰمヱنゅ کゅرت م یداشتュ برا یدヱنیم ゅنゅیدا-

 برداشت ヱ گヘت نکشヱیپشت مゅنکن بゅ عامت سヱال نگゅش کردュ که ع از

ュ  ヱیکن دایپ کیخヱشگل ヱ کヱچ یکゅرت عرヱس یتュ  ゅیکرد یم نییتヰرヱنヱ بゅا ヱ پゅ یゅبヱنゅیمه بゅ بゅبک خ یاヱن رヱز-
 ..ュیکゅرتゅرヱ به مヰمヱنゅ دادヱ ュ دعヱتشヱن کرد ュیبバدュ خヱدمヱن رفت

 زدヱ ュ گヘتュ لبخند

 کنュیم فیبچه هュゅ تバر یبرا نゅرヱی+بバدهゅ من ا

 ヱ گヘت دیخند

-ゅب ヱن بزرگゅمゅم ゅتヱطرات دゅر دیخバیکن فیت.. 

 بゅز کردュ گヘتュ شمヱین

 بچه هュゅ بگュ یخゅطرات شمゅ چゅヰرتゅ عゅشقヱ برا کنュی+خدا از دهنت بشنヱه.. کف م

 ヱ بバدュ شرヱع کرد ادامه کゅرتゅرヱ نヱشتن.. دیچیسゅلن پ یخنده مゅمゅن تヱ یصدا



 
 ^-عرヱسی ^حヤمヱ ゅ بند ヱ بسゅط 

 

**** 

 (ی)رヱز عرヱس

ゅه بゅیاسترس نگ ュتヘش گヰب ヱر ヱ ュکرد ゅمヤبه ه 

ヤ  ヱمده؟ین ゅکヱیゆ نظرت چرا د ی+ه⌒

ゅمヤآ ه ヱه تヱعش ゅب ヱدشヱت نهیخヘگ ヱ ه کردゅنگ 

 کنュیم تیازت شکゅ یاگه شヱعرمヱ گュ ب⊥تヱن ゅنیعمه دا-

 به کمر نگゅش کردヱ ュ گヘتュ دست

 شヱعر تヱعه؟؟؟ ゅکヱید گهیم ی+شヱعرュ تヱヱヱヱ؟ ک

 ヱ گヘت دیبه لبゅسش کش یدست

لمدهیبراュ لبゅس عرヱس خヤ نゅیا-   ی.. خヱدش د⊥فت عرヱس خヱشد⌒

ュپ یبرا یغره ا چش ヱ ュرفت ゅمヤشیه ュتヘگ ュدヱخ 

 هヤمゅ رヱ جمع کن.. ゅیسه تゅ سゅقدヱش نشدن حゅا ب نیبゅر ا یشنゅس..  نیتヱ رヱح ا ی+ا

 بゅخنده گヘت ヤمبرداریف

 ュヤیف یازتヱن گرفتュ برا یصحنه قشنگ-

ゅف ب ゆجバیتヱمبردارヤ ュتヘگ ヱ ュه کردゅنگ 

 من ヱهヤمゅ؟!!! یاز حرفゅ یگرفت ュヤی+نگヱ که ف

 ک گヘتュ دیخند

 ..ュیدار ヤمبرداریدارن مュゅ ف ヤمبرداریخدااا همه ف ی+ا

 مゅمゅن.. شیرفتヱ ュ بバد رفتュ پ یکه براش چشュ غره ا دیخند بヤند



ゅند که آرا اهゅته نمヘگ ゅینヱرد شگرヱاز اآ ヱ نهヱخ ヱنین ت ヱヱ∠ه ゅمヤه ュش گرامヱقدゅس ヱ ゅنゅزمهیعز یداست  ヱکه صدرا ر
 کشتمش.. نュیبب

ゅل یب بゅیح ュتヘگ 

 ゅد؟یم یک ゅکヱی+مゅمゅن پس د

 به سゅعتش کرد ヱ گヘت ینگゅه مゅمゅن

 زヱده هنヱز دختر-

** 

ゅلن که د یصدا بゅطرف پنجره س ュرفت ヱ ュتند کرد ヱمゅقدم ベبر ヱ یرعدュن گرفته.. دヱرゅه بヰヰヰヰヤب 

ゅب بヱک ヱمゅیبغض پュنیبه زم د ゅمヤبه ه ヱر ヱ مبل ヱر ュد نشتバب ヱュتヘگ 

 +به شヱهرت بگヱ مگه دستュ بヰش نرسه..

ゅمヤزم ه ヱر ヱشヤت نیدسته گヘگ ヱ ュゅپ ヱگذاشت ر ヱسرش ヱرمゅنشست کن ヱ انداخت 

 بゅهゅش ュヤیعمه حرص نخヱل شヱعرュ اヱمدبگヱ خヱدュ م-

ゅن بゅه تیاعصبゅنگ ヱر ゅمヤهュتヘگ ヱ ュکرد 

 ..نهیا گنی+غヱز بゅا غヱز که م

 بヱد.. دهیکردュ که چشمゅشヱ آرュヱ بسته بヱد ヱ خヱاببه هヤمゅ ینگゅه

ヱرتشヱد صدا صバب ヱ ュازش کردヱصدا ین ヱ مدヱیدر ا ゅبゅب 

 ヱقت رفتنه.. گهیبゅبゅ آمゅده شヱ د ゅنゅیدا-

ゅل بゅشحヱج یخ ゅمヤکه ه ュند شدヤب ュゅت دیکش یغیاز سرجヘگ ヱ 

 .. شششیمنヱヱヱ.. ا یندازیعمه چرا م-

ゅبゅت دیخند بヘگ ヱ 

-ゅب ヱشゅپ ゅمヤیبر دیهュ  

ゅمヤعیسر ه ヱد ヱ گرفت ヱشヤدست گ ヱ ند شدヤش بゅه دیاز سرج ヱ دیکش یم غیج یبه سمت در 

 اヱمدュ شヱعر خヱشدلمممュ.. شヱعرュ خヱشدلممュ کヱ عمヱ بゅبک؟؟-

ゅبゅت دیخند بヘگ ヱ 

 یریبゅ بゅبゅت م.. البته شمュ ゅیری.. بゅ من مヱمدهیشヱهر خヱشدلت ن-

ヱنه جز ف یتヱمبرداریخヤ کس ゅمヤه ヱ من ヱ ゅبゅب ヱد.. یヱنب 

 سمت بゅبゅ رفتヱ ュ گヘتュ به

 کヱش؟ ゅکヱی+د

 اヱمد جヱ ヱヤ گヘت ヤمبرداریف

ゅ بゅ پدرتヱن جذاゆ بشه شم تヱنیعرヱس ュヤیف کュیچヱن  ュیگヘت نیهم یکنسل شده برا ュヤیخゆ بゅرヱن گرفته برنゅمه عکس ヱ ف-
 دینیبرسه ヱ شمゅ تヱ تゅار همヱ ببヱ دامゅد هュ به کゅراش  دیبر



 ..نهیشد بヱد به همراه آ دهیرヱش چ ュヤیکه ヱسゅ یزیگヤمヱ فشゅر دادヱ ュ رفتュ طرف م دسته

 به صヱرتュ انداختュ ینگゅه

ュゅهヱزم م ゅد بヱره کرده بヤه یمشک نهیدکゅط کヱش رنگ مخヱر ヱی ヤعس ヱشن ی ヱسه ا یゅفه ا یمゅنسک ヱند  یヱヤب ヱ
 بヱد یدヱد

 (飭 شهیم یچ نینیبب نیبزن دیتヱن ی)م
ヱ یز شیآراゅب ヘس ヱت ュند یدیکه رنگ رژヤدست گل رز سرخ ه ゅب ュسゅن یلبヱداشت.. یهمخ 

ュجمゅت ヘگل رز س ゅرتゅヰچ ュدヱسته خゅخ ゅرچه ا دیبゅقت یپヱ دن کهヱن گذاشت.. یبヱشヱヤا جمع کرد جゅب ヱمゅهヱم 

ヱ سゅخ یلب ュدヱطیکه داده بゅ زヱر ュدمヱخ ヱ زهヱز یبدヱدヤشیگ ..ュدヱر کرده بゅک 

ヱ ربヱسمت د ュبرگشت ヱ ュگرفت ュمحک ヱمヤنیدسته گ.. 

ه دستمヱ گرفت ヱ تヱ راه هュ ابراز عاق یشヱنیپ دنیاヱمد جヱ ヱヤ بバد از بヱس ヤمبرادریفیزدヱ ュ بバد بゅبゅ بゅ همゅهنگ یلبخند
 ..رュیم ششヱنیک دارュ از پ ゅرهیヱ دقبقゅ قصد داشت اشک منヱ در ب کردیم

ゅبゅدست د ی ب ゅب ヱ دヱدست من ب ヱد.. گشیدستش تヱگرفته ب ヱر ゅمヤدست ه 

ゅت بヘگ ゅبゅکه ب ュه کردゅن نگヱدمヱلبخند به خ 

 اヱل بسュ ه که یبゅبゅ ه∠ヱヱ دار شد ゅنیدا-

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ュیمن اضゅف کنュیحس م کنهیشヱهرュ شヱهرュ م یجヱر یبゅبゅ  ی+ヱا

ゅبゅد رفت دیخند بバب ヱیュ شゅش نیطرف مゅم ュیکه صدراヱشگل نゅد از مバب ヱ دヱنیزده ب ゅمد پヱت نییاヘگ ヱ 

 تゅار رنیکヰヰヰه عرヱس خゅنュ بゅ بゅبゅشヱن م نュیب یبه به م-

ュیبرا یغره ا چش ュتヘگ ヱ ュصدرا رفت 

 منننن یبچتヱ جمع کن شده ه∠ゅ ヱヱی+ب

 ییدستمゅل طا هیヱ  ییطا ヱنیبヱد بゅ پゅپ یبه سرتゅپゅش کردュ که کل لبゅسش مشک یヱ نگゅه دیخند

ゅت  بヘگ ゆجバت 

 ه؟؟یمشک+صدرا چرا سرتゅپゅت

 به خヱدش کرد ヱ گヘت ینگゅه

 ヱ دستمゅل پشمن؟؟ ヱنیپゅپ-

 ヱ گヘتュ دュیخند

ヱا بگゅاره ح+ 

 بゅا انداخت ヱ گヘت یا شヱنه

 دュیپヱش یمشک نیبخゅطر هم ゅکヱید یسرآغゅز بدبخت یバنیتヱ  یرヱز عرヱس-

ش ヱ دستدسته گヤه قشنگュ امکゅن گヱه شدنش هست پرتش کردュ طرف صدرا که ت رュیبخヱاュ در نظر بگ نکهیا بدヱن
 ヱ رヱ به هヤمゅ گヘت دادیヱ قر م زدیگرفت ヱ بヤرزヱن م



-ヤن جد یهゅمゅز شد دیمنتظر مゅب ュش بختゅب 

 شد ヱ گヘت ゅدهیپ نیکه بゅبゅ از مゅش ュیدیخند

 تゅار؟؟ نیبر نیخヱایشمゅ نم شهیم دیبゅرヱن داره شد-

ゅز چ دنیشن بゅب ュبゅار اعصゅکمک صدراسر یمرغ زیت ゅب ヱ ش عیشدゅار مヱنیس ュشد 

 ..نیاヱمدュ از مゅش نییمن بゅز کرد ヱ من پゅ یشد ヱ چترヱ بゅز کرد ヱ بバد درヱ برا ゅدهیبゅبゅ پ ュیدیکه به تゅار رس یزمゅن

ヱمゅفکر ا دستم ゅب ヱ ュیاان د نکهیمشت کردヱکゅ م ヱیبیرュر م نヰش قゅهゅیبュد کنヱرヱ به طرف ヱ ュگرفت ヱر ゅبゅیدست ب 
 اヱمدن..ヱ پشت سرュ صدرا ヱ هヤمュ ゅیتゅار رفت

 در شدュ که پゅمヱ تند کردヱ ュ بゅبュゅ مجبヱر شد پゅشヱ تند کنه.. کینزد

 اヱمد.. یکیاخ  یطرف خヱدمヱ بゅ شدت بゅز کردュ که صدا در

 لبゅس یبヱد رヱ ختهیشربت هゅ ر ینیگゅرسヱن بヱد که من درヱ بゅز کردュ س ی

 گヱه تヱ شゅنسمممュخدا یا

 بت..از شر نیا یاヱن از کゅچ ヱنュیرヱ آقゅ ختنیر یزیچ یکا تヱ کゅر  یバنی

 گヘتیادامه دادュ که صدرا از پشت م رمヱیمنュ مسبه بゅبゅ کردュ که گヘت اصا برات مュヰ نبゅشه ヱ ینگゅه

 شد یعرヱس ュヤیچ ف-

ヱدバیصدا ب ゅمヤمدیمهヱ ت یکه مヘگ 

 پسش شヱعر خヱشدلュ ュیریم ュیبゅبゅ دار-

تュ داخل سゅلن گذاش کهیヱ بゅ قدم ュیشد یヱارد سゅلن اصヤ گهیبه جュヱヤ انداختュ که د یدستمヱ سヘت تر کردヱ ュ نگゅه مشت
 به صدا در اヱمد.. «دیام ゅد،یفر»آهنگ  یصدا

ヱ یدヱکゅ ن ゅشیب ヱز رゅیب ゅهیجゅبق گ ヱ دヱد بゅمヱد ヱ سヱا هیعر ゅسرپ ゅم ュبه احترا ュدنیهゅست 

ゅبゅصدرا  ب ヱشه ا هیヱدنیگゅبه طرف د ست ヱ ュگرفت ヱر ゅمヤمن دست ه ヱیヱکゅ یرفتュ ゅب ヱرゅنヱمヰم ゆاヱج ヱヱشرヱییخ 
 ..دادュیم

 گヘت ヤمبرداریف

 کن بゅهゅش حرف بزن..لطف یشد ゅکヱید کینزدゅنゅیدا-

ヱرس سرم ゅنゅمゅم ゅتヱد که به دバب ヱ ュن دادヱیتکュپ د ヱ کردن ュヤنیبغヱیشヱس مヱد به طرف  دنیبバب ヱ کردن ュヤبغ ュدخترا ه
 رفتゅ ..ュکヱید

 زدュ که جヱاゆ لبخندمヱ داد.. یکه شدュ لبخند کشینزد

 ヱ گヘت دیبヱس مヱیشヱنیپ

-ヰشگل من.. ز یالヱخ ュرت بگردヱیمن دゅد زندگ یبヱبرات لک زده ب ュش کن دلゅیمن نگ 

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 عشقュ شتری+من ب

 گヘتهヤمゅ بバد

 گهید لیبگ لیخヱشدلュ منュ تحゅ ヱکヱید-



ゅحرصب ゅمヤنهヱکه زب ュه کردゅنگ ヱرد یرヱدر آ ュبرا 

 اヱمد که گヘت ヤمبرداریف یرヱ بغل کرد که صدا ゅکヱیدعیکه هヤمゅ سر دیهヤمゅ رヱ بغل کرد ヱ لپشヱ بヱس ゅکヱید

-ヤشگヱلبتر ق یچ عکس خゅاز همه ج ..ュفهیگرفتゅ ستیداゅنゅ ن مヱتゅحرص نگ ゅکنهیکه ب 

 ヱ گヘت دیヱ بバد لپ منヱ کش دیخند ゅکヱید

 قربヱن خゅنュ حسヱدュ بشュ مننننن-

 رヱ نگゅه کردヱ ュ گヘتゅ ュکヱید ゅدیب ゅدュی یزیچ انگゅر

 دنبゅلمممممュ یヱمدین ی+تヱ بゅ چه اجゅزه ا

 گヘت هیبحث جد دیانگゅر فヰم ゅکヱید

 ゅینخゅنュ راد زنگ زد گヘت ゅکヱیゆ جゅن د-

ュمدن پ یغره ا چشヱا ゅد بچه هバب ヱ ュنیبراش رفتヱشم.. 

ヱبه د نیس ヱیرヱکゅ تヘگ 

 بヱد آخرش؟ نیهم نیکردیدعヱا م نیدادیفحش م یه-

 ヱ گヘت دیچヱنمヱ کشچشュ غره رفتュ که نیسヱ یبرا

 بゅز غرغرヱ؟ شدهیچ-

 ヱ گヘت دیخند نیمゅه

 شهیرヱش نم خヱادیدلش بヱس م-

 گヘت یلحن یبゅ  ゅکヱید

 ستین یجمع بヱس خبر ゅلتینه خ-

 رゆ ヱ من گヘت یگヘتن ヱ سゅت کیزدヱ ュ بバد پسرا اヱمدن ヱ تبر یپヱست ریشدممممュ لبخند ز خستهگهید یバنی

 飭عطسه کرد مرد بنده خدا  اヱن گゅرسヱنه انقدر ییدا-
ュبرگشت ュتヘل گヱه ヱ طرفش 

 نگヱخヱرد بヱد که+سゅلمه بنده خدا؟ اعصゅبュ انقدر

 گヘت نゅیدل

 ستیاان خヱرد ن ستین-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュزد ュゅپ ゆ 

 +نگヱ دلュ خヱنه..

 آهنگ بヤند شد که همه رفتن ヱسط یصدا

 ..دادュیفヱقش قرمヱ م کردュینم یکゅش عرヱس یقرュ ندادュ ا یاヱمدュ  یاز ヱقت من

ヱ صゅخ ベゅヘات ゆدین یخゅفتヱ ......ゅت 

 ..ュیبرقص ゅکヱیاهنگ دヱ نヘره گذاشتن ヱ قرار شد منヱ د ヱヰی



ュهゅیرفت بュ ヱع کرد ستیپ یرヱشر ヱیュ دنیرقص 

 یヱ ه زدیشد ヱ بچه هゅ دست م یتمュヱ شدن رقص همه دヱرمヱن حヤقه زدن ヱ آهنگ عرヱس دヱمゅد ヱ بمヱن پヤ بバد
  گヘتنیم

 ゅای ゅای ゅای= عرヱس دヱمゅدヱ ببヱس 

ゅیلبخند د بヱکゅ هゅنگ ヱرکرヱکه لبخند ز ュزد یکرد 

 از دستュ نゅراحته اヱنュ بدجヱر نیا

ゅد ب ゆشه لヱگ ヱکردم ュخ ヱس گردنمヱبب ヱدゅمヱتن دヘره گゅبヱیدヱکゅ یکه دقゅم ق ュن به هヱردیبغل لبمヱس خヱیبュب د ヱ د ازشバ
 زد ヱ بバد بچه هゅ گヘتن یجدا شدヱ ュ بゅ خجゅلت نگゅش کردヱ ュ که لبخند

 =دヱبゅره دヱبゅره

ュا یبرا یغره ا چش ゅکه ال شدن نیسر منش ュدゅفرست ゅره هゅبヱد 

 شュゅ.. یبرا ュیرقصمヱن گヘتن بر بバد

ゅمヤر د هゅمد کنヱیاヱکゅ  ششヱگ ュد ヱت یزیچ یヘیک دگヱکゅ ت دیخندヘگ ヱ 

 تヱرュ ببرュ امشゆ خヱنه؟؟ یدヱستدار-

ゅمヤن داد که د هヱتک ヱیسرشヱکゅ تヘگ 

 تヱ بヱس بده دهیخゅنمゆ ュ مゅ بヱس نم نیا ゅیاره ب-

ゅیحرص د بヱکゅ ه مゅنگ ヱر ゅمヤه ヱیュت کردヘگ ゅمヤکه ه 

 لپتヱ ببヱشゅ  ュیخヱشدلュ ب ゅکヱید-

 اヱمد که گヘت نیسヱ یکه صدا دیヱ هヤمゅهュ لپشヱ بヱس نییسرشヱ اヱرد پゅ ゅکヱید

 یخヱریغذا حرص م یک خゆヱ جゅ نュیب یم-

ュت یغره ا چشヘراد گ ュنゅکه خ ュبراش رفت 

 دیヱ بخヱر دیهュ غذا بکش یخゆ اان برا-

ゅتحرص  بヘکه گ ュه کردゅنگ ヱراد ュنゅخ 

 جゅلゆ شده یヤیخ تیعرヱس ュヤیب⌒ک⌒ش ک ف-

ヱبرا سرم ヱ ュن دادヱید یتکヱکゅ یغذا کش یبه مقدار کمュیکه د دヱکゅ تヘاعتراض گ ゅب 

 که رュیگیذره رヱ بخヱرュ جヱن نم ی نیمن ا-

ュاخ ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ذره بستته ی+همヱن 

 هュ رヱش کبゆゅ گذاشت ヱ بバد بゅ لبخند گヘت یヱ کヤ دیمن نصف برنج رヱ کش یبرا ゅکヱید بバد

 نヱش جヱن-

ゅه بゅبه غذا نگ ゆجバکه دت ュیکردュید دヱکゅ  شقゅق ゅد بバب ヱ ردنヱع کرد غذا خヱدش شرヱشق خゅق ゅب ヱ سطヱ گذاشت ヱبゅبشق
 ..دادیمن به خヱدュ غذا م



ュز نیاز ا دهن ヱد که دستشヱنده بヱز مゅت ریحرکتش بヘگ ヱ بست ヱ گذاشت ュفک 

 ..یبゅز بذار نیاز ا شتریدهنتヱ ب یخヱاسیمنュ بکن.. خヱنه بゅبゅت م ゆیلطゅヘ فکر ج مسヱاک گرヱن شده-

ヱطرف م دستم ヱزید ュتヘگ ヱ ュگذاشت 

 ؟؟؟؟یخヱدت ゅکヱی+د

ヱن سرش ヱ گرفت ヱبشゅشヱن ヱ ن دادヱسر کش یتک ヱ ュردヱش در اヤاز داخ ヱت دیرヘد گバب ヱ 

 یمヱنده تゅ منヱ بشنゅس-

ュゅد ب چشمヱش زده بゅنیقشنگ از جヱر.. 

 چه ヱضバشヰヰヰヰه نیا ゅکヱی+د

 ヱ گヘت دیخند

 شュゅ خヱردنمヱن متヱゅヘت بشه ک خゆ مヱفقュ بヱدュヤ ュیف خヱاسュیخゆ م-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

 بゅ گゅلش طرف بヱدュ  کننیبچه هゅمヱن فکر م ی+مヱفقュ بヱد

 دخترا ヱ گヘتュ شیشュゅ رفتュ پ بバد

 بゅ هヤمゅ اヱن از سرشュゅ ی+اخ ک ゆ خヱنش تشنممュ.. اヱن از عشق بゅز

 گヘت نゅیヱ دل دنیهゅ خند بچه

 کن مヱقع.... تشیامشゆ اذ-

ヱی نیسヱヰ تヘگ 

 کره .. ュیگヘت بر یاره اتゅヘقゅ سゅم-

ゅش کرد بゅنگ ゆجバیتュ هゅت نیکه مヘگ 

 ..شهینم ュیحゅل یچینگヱ بゅز من ه-

ュکه د برگشت ュه کردゅنگ ヱیپشت سرمュم د ュゅلبخند داره نگ ゅب ゅمヤکنهیه 

 شده هヤمゅ؟ ی+چ

 چشュ نゅزک کرد ヱ گヘت پشت

 گヱنه ュیبヤ گهیشヱعرュ م-

 گヘت نیبه بچه هゅ انداختュ ک مゅه ینگゅه

 ..یمراسュ خداحゅفظ ュیبر گهیخゆ جشن تمヱمه د-

***** 

ュ  ヱیرفت نیهヤمゅ به سمت مゅش یبرا ゅکヱیدستبند طا از طرف د یヱ س کゅدゅ ヱکヱیヱ کゅدヱ گرفتن من ヱ د یخداحゅفظ بバد
 ヱ بバدュ گヘت دیدرヱ بゅز کرد خند ゅکヱید یヱقت

 ؟؟ینشست ゅنゅیدا یجゅ یاヱمدیهヤمゅ تヱ ک یヱا-

ュゅج چشم ヱ یکش یغیگرد شدュد ュتヘگ ヱ 



 کنュی+صدرا خヘتتتتت م

 اヱمد هヤمゅ رヱ بغل کرد ヱ گヘت دیدヱ صدرا

 بچه هゅ.. یفقط من جبران کردュ تمュゅ تاشゅヰتヱ برا-

 دنیヱ دارن دست تکヱن م ستゅدنیا ینヘر شیش دュیکه صدرا رفت نگゅه مردュ که د یریمس به

ヱن کش دستمヱنش ヱ ن خطヱبراش ヱ ュیمشت کردュش دゅار مヱس ヱنی ュشد 

* 

 ..ュیبヱد ゅکヱیخヱنه تヰران د یتヱ اان

ゆ ゅمبل ه ュا هゅح ヱ ض شدヱتختش ع ヱ ゅاست من مبل هヱهست دیجد یدرخ 

ュヱآر ヱر ヱ ュقش رفتゅزیم یبه سمت ات ..ュشد ヱلヱ التヱت 

ヱمゅهヱا م ヱ ュز کردゅب ュヱید یم نیب نیآرュیکه د دヱکヤ ض مヱع ヱسشゅحرص لب ゅکنهیب.. 

 بヰش ندادヱ ュ گヘتヱ ュیمヤヰت کゅر کهیلخت بヱد ヱ تゅزه شヱヤارشヱ در آヱردن بヱد ヱ د بゅاتنش

 ゅکヱ؟؟ی+د

 نگュゅ کرد ヱ گヘتュ نهیآ یヱ از تヱ برگشت

 ..ゅری+لبゅسمヱ در ب

لخت مثل  ヱ نییتゅد پゅلبゅس اف دیبندヱ کش نیاخر یهュ آرュヱ بند لبゅسヱ بゅز کرد ヱ ヱقت ゅکヱیبヤند شدヱ ュ بバد د یسر جゅ از
 ..ュیهュ بヱد یرヱ به رゅ ヱکヱید

ヱ  دュیلبشヱ بヱس یقدュ شدヱ ュ بゅا شیمヱهゅش تکヱن دادمヱ بバد خヱدュ پ یرヱ تヱ یکیヱ اヱن  دュیبゅزヱش کش یدستمヱ رヱ ی
 ..دュیآرュヱ آرュヱ به لبش رس

 ヱ حゅا ヱقتش بヱد.... ュیکه هردヱ طرف داشت یعطش

********* 

 سゅل بバد(0)

 ゅکヱヱヱヱヱヱی+د

 ヱگヘت شュیبゅ عجヤه اヱمد پ ゅکヱید

 جゅنュ خゅنمュ؟؟-

 تمشکککک؟؟ یاヱن لヱاشکヱ ゅ مربゅهゅ شدی+پس چ

 بゅز کرد ヱ گヘت شبندشヱیپ

-ゅت داره مربヘزنگ زد گ ュن آراゅمゅرهیتمشک م یاان مゅ ュردヱکه اان برات آ ュاشکヱل ヱ 

 به پヱست لヱاشکゅ کردヱ ュ گヘتュ ینگゅه

ゆشدن خ ュヱتم+ 

 نگゅهュ کرد که گヘتュ یبゅ کافگ ゅکヱید

..ュشゅپ ュゅکن از سرج ュکمک+ 



ュヱآر ヱヤج ュرفت ヱ کرد ュندヤب ュゅیا نهیآ یاز سرجュدゅت ستヘکه گ 

 یچベゅ شد یヤیخ ゅنゅیدا-

ュبرگشت ュتヘگ ヱ ュش کردゅنگ 

 مゅهه بゅردارュ شیاان ش ゅیتヱعه چقدر گヘتュ زヱده ب ری+همش تغص

 ヱ گヘت دیخند

 ゅکヱヱヱヱیخゅنュ خرسه د یمゅهه شد شیخゆ مگه بده اان ش-

ュبگشت ュتヘگ ヱسمتش 

 ینشستュ رヱت ヱرベ بش ینگران بچه هゅمヱ ュگرنه م فی+ح

 ヱ گヘت دیヱ اヱمد جヱ ヱヤ آرュヱ لبمヱ بヱس دیخند

 ..یخヱدمヱ خゅنم یپゅندا-

ヱمゅب پヱیکュنیزم د ュتヘگ ヱ 

 نکن خゆ چゅヰرتゅ بچنننゅ تیاذ ゅکヱヱヱی+د

 ヱ گヘت دیخند نیسنگ

 ؟؟؟یشیتر م یخヱردن یخヱریصヱرت تپヤت حرص م نیبゅ ا یدヱنست یم-

 اヱمد..در یزدュ که صدا یلبخند

ゅد د حتمヱن بゅمゅیمヱکゅ چرخ ュرヱد ベヱذ ゅب ヱ مدن داخلヱر اゅヰن بゅمゅم ヱ ュن آراゅمゅز کرد که مゅب ヱن  دنیرفت درヱقرب ヱ
 صدقه نヱه هゅشヱن رفتن..

ゆخ ゅه دیبゅکه چند م ュمد یبگヱطر من اゅیهست بخュ د زاバب ゅران تヰنیتゅیبر مュ رازیش 

ه از کヱچ یکیکه تヱ  یشヰرک یヱ مゅرヱ بردن تヱ  رヱنیب ュیرヱز بゅ پسرا رفت یدヱد سه هヘته بバدش مゅ ح یعرヱس بバد
 به بバد نینشヱنمヱن دادن ヱ گヘتن که خヱنه مゅ از ا کردنیبه هヱ ュ از داخل دکヱرش فرベ م هیهゅش چゅヰرتゅ خヱنه از نمゅ شب

 اヱنجゅست..

ه شکュ جヱヤ اヱمد نیعکس بゅ هم یازュ کヤ ی.. حتュیبردیلذت م یヱ کュ ヤیزدیهュ اخر هヘته هゅ به خヱنه بパゅ سر م ゅکヱیヱ د من
 گرفته..

 گヘتュ شکュ.. اخخخخ

 فحش بدゅ ..ュکヱیبه د شهیبゅعث م نیمゅهه حゅمヱ ュヤ شکمヱ ュند قدュ از خヱدュ جヱヤتره ヱ ا شیش اان

ヱ هゅیب نیدر ضمن مュرヱバس شヱد عرバه ن یبヤمゅحش شیا ستیمن اعتراف کرد که حヱی ❤匯 

 ゅرュیبゅا ب خヱردュیهرچ دیدارمممュ.. اان بゅ تیبه بヱت حسゅس ゅین کュینگヘتュ نزد ゅکヱی+عヰヰه د

 گヘت تیبゅ اعصبゅن ゅکヱید

اヱمده  شیپ یاز بヱت حت ゅدیجヱヤ بدュ م ゅین گهیم شュیخゅنュ م کیمゅهه نزد شی.. اان شمゅیبچه دار شد ュیکرد یغヤط-
 ..یزشت چقدرگهیم

 مゅمゅن بゅヰر گヘتکه دنیخند نゅیا مゅمゅن

 یتヱ دヱران بゅردار ヱنشヱنهیخゅنمゅ به آقゅ تیحسゅس نیمバرヱف تر شهیخゆ هم-



 ヱ گヘت دیکش ゅکヱید یبه مヱ یآراュ دست مゅمゅن

 حرف بزنه ینطヱریحق نداره بゅ پسرュ ا ゅنゅیامゅ دا-

ゅب ュتヘبغض گ ヱ اعتراض 

 نه مゅمゅن اヱن ゅی+مゅمゅن من بヱد

 از سرجゅش بヤند شد ヱ بغュヤ کرد ヱ گヘت ゅکヱید

 خヱشگل مننننن تهیهررヱزュ حسヱد ゅری.. اخ من ヱیییکنیترک نم ヱیحسヱد ینهر عゅدتتヱ ترک ک یバنی-

 گヘت دヱیگヱنمヱ بヱس یرد اشکヱ رゅ ヱکヱیکه د دیاز چشمュ چک یヱ اشک دュیخند

 کنهینم هیپゅندا که گر-

 تヱ سرش چ گヘتュ دュیک کنゅر بヱدヱ کヱب یبゅلشت

 یدی+پゅندا اヱن بچه هゅتن.. برヱ بヱ م

 گヘتュیبヰش م غیヱ بバد بゅ ج زدュیک عベヱ م شدیم کュینزد شدیفゅصヤه گرفت ヱ تゅ حヱاسュ پرت م یヱ ازュ کم دیخند ゅکヱید
 برヱ کنゅر

 نداشتュ شヱیヱ منュ تحمل دヱر کردیاصا به دヱر شدن از من عمل نم ゅکヱیهررヱزمヱن بヱد ヱ د یゅلヱگゅید

**************** 

ヱ(نی)س 

ゅب ヱゅشدیکه داشت رد م یریلبخند به تص ...ュه کردゅنگ 

 از ازدヱاجمヱن گذشته بヱد...سゅل  0

 ...ュیهゅ کرده بヱد رییتغ یヤیکه خ یسゅل 0

 بヱد.. دهینرس یهゅمヱن به حد نسب طنتیش

 ...ュیبدتر شد بヤکه

 匣هیچ
 ..ュ؟یشد یبگュ بچه خヱب نیحتمゅ منتظر بヱد اان

ヱبر ...ヱااامゅع 

 بゅ سゅعت انداختュ... یعکس هゅ از جュゅ بヤند شدヱ ュ نگゅه دنیاز د خسته

 ظヰر بヱد..بバد از  4

 رفتゅ ...ュریاヱمدヱ ュ به سمت اتベゅ کゅر سゅم رヱنیاتベゅ خヱاゆ ب از

ゅزیدقت داشت چ ب ゅشتیم ییهヱن... 

ヱدستم ヱت ヱ ュقه کردヤر گردنش حヱیاز پشت د ...ュگردنش زمزمه کرد 

 خسته شدュ...حヱصュヤ سر رفته...-

ヱنمヱس گヱت دیبヘگ ヱ 

 ...رヱنیب ュیپゅشヱ حゅضر شヱ بر-



ヱب سرم ュرفت ヱ ュن دادヱنیتکヱر... 

ヱمゅسゅپ لب ゅبه بچه ه ヱ ュض کردヱکه اگه م یع ュداد ュنیاゅ ...شنゅضر بゅح 

 ..دادنیم حی*خヱنه* رヱ ترج شهیکه مثل هم نیヱ کゅم نیمゅه

 رفته بヱدن... رヱنیب دیヱاسه خر ゅرュیヱ سゅت یدل

 قヱ4 *ヱヤ بゅر اضゅفشヱن * ییヱ دا ゅکヱیفقط د پس

 ...رヱنیب ュیبヱدن تゅ بر امゅده

ヱسمヘنیب نヱر ヱ ュم دادゅریبه سゅ م ュه ゅنヱکه ا ュنیخبر دادゅ... 

 ...ュیبر نیمゅش هیعヤت آلヱده نشدن هヱا قرار شد بゅ  به

ゅه ز تヤصゅن فヱنشヱدیخゅد... یヱنب 

 ...نهیجヱヤ بش ゅکヱیشدヱ ュ عقゆ نشستュ که د ゅدهیپ ュیدیرس یヱقت

 شد... نیهن هن کنゅن سヱار مゅش ゅنゅیدا

 تゅبヱヤ بزرگ شده بヱد... یヤیخ شکمش

ゅاهヱنی یバ4اان  ی ヱفنگل ت ゅننیا یت 匏 
ゅدست ب ベヱیبه شکمش کش یذュب دヱت دیکه کヘگ ヱ ュدست ヱر 

-ヱヱヱر...یهヱنヱبکش ا... 

ュیغره ا چش ュتヘگ ヱ ュرفت 

-ヱشه دست من رゅت کش یاز خدات بゅبشه... دهیسر بچه ه 

 در اヱرد ヱ رヱشヱ کرد اヱنطرف... ییادا

ゅدیب ヱت ュدا نیا یبگ ゅバاقヱ هゅد... ییچند مヱس شده بヱل 

 ...رفتیم رヱنیتمュゅ ب یاュ بヱد ヱ بゅ پرヱگ ∫مゅه  یتヱ اان

 ...گヘتیヱاسュ از نق زدن هゅش ヱ درد هゅش م ゅکヱید البته

 *...-ヱ لヱاشک * ュیヱ من شゅتヱت بخر ゅنゅیدا یهュ برا ュیعヱض کن ییدربند تゅ هュ هヱا ュیشد بر قرار

ゅب ヤاخره رس ییغرغر کردن دا یکゅیدیبュ ...دربند 

 ...ییمن ヱ دا نیگذاشت ب دیسطل شゅتヱت خر هی ゅکヱید

 داشتヱ ュ گذاشتュ رヱ پュゅ... برش

 تヱ سطل... ュیحمヤه کرد یینشستヱ ュ دヱتゅ ییدا کینزد

 ...دادنیبゅ تゅسف سر تکヱن م یه نهیآ یهュ از تヱ پسرا

ュهゅکه به...  م� 
 ...ュیبرگرد ュیگرفت ュیتصم دنیسゅعت ヱل چرخ کیاز  بバد

 ...شستیم نیمゅش یتゅ ヱدیز دینبゅ ゅنゅیدا چヱن



ヱد یتヱیراه بュ یکه داゅنゅ ...ر دادゅفش ヱدستم 

 کردュ... نگゅهش

 تヱ هュ بヱد... اخمゅش

ュیاخم من ュتヘگ ヱ ュکرد 

 ...؟یخヱب-

ゅیمن د یصدا بヱکゅ ...ه کردゅنگ ゆل زده به عقヱه ュه 

 داد ヱ گヘت رヱنینヘسشヱ ب ییدا

 ...یخヱ..خヱبヱ....ュااااااا-

ゅهش کرد بゅترس نگ ゅیدادش همه بュ مゅس ヱریゅ ...ترمز ヱزد ر 

ヱヤکه دردش ن یج ュگرفت ヱدیشکمش رゅ... 

ゅب ュتヘترس گ 

 چت شد؟...-

ヱت سرشヘگ ベヱذ ゅب ヱ ندヱبه طرف پنجره برگرد 

 ...پゅشヱ برヱ از اヱن پشمکゅ بخخخخر...ゅکヱヱヱヱید-

 بゅ اشک شベヱ بヰمヱن زد.... یحیکه خヱد پヱکر لبخند مュ ヤیپヱکر شد ینヘر مゅ...به قدر سه

 کرد... تیهدا ゅبヱنیگヱشه خ نヱیمゅش ゅرュیヱ سゅم دیشک یهヱف ゅکヱید

ュد دヱرヱرک...از ا هی یゅنیپ ゅهゅدا یدستگ ヱ دヱز بゅیپشمک سゅنゅ ...دヱس کرده بヱه ュه 

 ...ゅدیب رهیرفت تゅ دヱ تゅ بگ ゅکヱید

ヱد تヱن بヱدمヱل خゅیحュ یکه داゅنゅ هیاバند کش غیج هی ندفヤدیب... 

 ...ュیبゅ ترس نگゅهش کرد دヱبゅره

 ...زدیشده بヱد ヱ نヘس نヘس م قرمز

ゅب ュتヘتته پته گ 

 ..چت شد دختررررر؟...؟ییی...دایدا-

ゅند یصدا بヤت یبヘاز درد گ 

-ヱヱヱヱヱヱヱقتشه سヱ...ベヱنیییییی.... 

 بヤند گヘت که از اسمュ متنヘر شدュ... نヱیسヱ انقدر

 پゅ تند کرد... ゅریسゅم یدر پ ی...بゅ بベヱ پنیسمت مゅش ヱمدیکه داشت بゅ لبخند ヱ دヱتゅ پشمک به دست آرュヱ م ゅکヱید

 سヱار شد ヱ بゅ بヰت گヘت عیسر

 شده؟ یچ-

ゅب ュتヘترس گ 



 ヱقتشه...بچه هゅت هヱلن...-

 رفت... مゅرستゅنیپゅشヱ گذاشت رヱ گゅز ヱ به سمت ب ゅریسゅم

ュر که به دا نیهم منヱس کش ییطヘدهن  دنین ゅدیبゅ یمュنن... دادヱبرس ヱن رヱدشヱخ ゅت ュخبر داد ゅبه بچه ه 

 ...کردیتゅ پشمک دستش داشت نگران مゅرヱ نگゅه مبゅ دゅ ヱکヱید

 ...یバی...گヘت طبنیسزار ュیخر گヘت یゅنゅیدا نیبه ا یهرچ

 ...ュیگヘت تゅ مゅهゅ قبヱل کرد انقدر

 ....رヱنیخゅله رヱ بکشه ب یاヱن جヱنヱرا خヱادیم یچطヱر دヱنュینم حゅا

 تゅ پسر.. 0تゅ دختر بヱدن  0

ュنヱشゅد... اسمヱکرده ب ゆゅانتخ 

ゅآرش ヱشر ヱنی ヱآ ヱ ゅآلم ヱ دنヱدختراش... نیپسراش ب ュه 

 فکراس؟.. نجヱری...اان ヱقت ایرヱان نیسヱ اه

ゅصدا ب ゅب ヱ ュفحش داد ュدヱم یحرص به خゅند به سヤریبゅ ュتヘگ 

 جمバشヱن کنمممュ... دیمن بゅ رヱنیب زنیبر ヱヰیاان  گهید تند برヱ د-

 گヘت ュیتヱ همヱن حゅل ヱخ ゅنゅیدا

 ...زارمممュیزندت نم ゅکヱی...دکشششمتیم ゅکヱید-

 بゅ ترس عقبヱ نگゅه کرد... ゅکヱید

 ...کردینگゅهش م شدیکه از تヱش چゅقヱ پرتゆゅ م ییبゅ چشمゅ ゅنゅیدا

ュヱت آرヘگ 

 کردュ؟... کゅریュ..مگه چ-

ゅت غیج بヘگ 

 ...یرヱ اヱヱヱヱررردددد نゅیتヱ ا-

 همヱن جゅ قطع شد... ゅنゅیخنده که بゅ ضربه دا ریヱسط زدュ ز اヱن

 ...مゅرستゅنیب ュیدیرس بゅاخره

 که گヘته بヱدن... یسمت اتゅق ュیبرانکゅر ヱ حرکت کرد یرュ ヱیرヱ انداخت ییدا

 ヱ پسرا اヱنجゅ بヱدن... نیヱ مゅه نゅیدل

 ...ュیمゅ سه تゅ هヱ ュارد اتベゅ شد ゅنゅیヱ به خヱاست خヱد دا ュیساュ کرد عیسر

 بヱد... سゅدهیهمچنゅن بゅ دヱتゅ پشمک دستش پشت در اتヱ ベゅا ゅکヱید

 پゅهゅش گذاشتن... نییرヱ پゅ یتخت خヱابヱندن ヱ دستگゅه مخصヱص یرヱ رゅ ヱنゅیدا

ヱل چرخ تゅن حヱت دیهمヘگ ヱ ゅسمت م 

 کヱ حヤقتヱヱヱヱن... کنュیچراغヱ م نیهم نیبنداز نیینگゅ به اヱن پゅ هی-



ヱن داد خندمヱسر تک ヱ ュردヱیخュ... 

 ...گヘتیم یکی یکیرヤ  ヱشیداشت ヱسゅ دکتر

 ヱ بゅ زمزمه که مطمئنゅ بゅ خヱدش بヱد گヘت سゅدیپرستゅره کنゅر من ヱا هی

 دヱازده تن اکسヱ...چゅヰر تゅ بچه... ゅی-

 جمヤه اヱلش رفت تヱ بکگراند... دنیاخرش بゅ شن جمヤه

 ヱ گヘتュ دュیکش یزیر غیج دهینヰヘم

 ....؟یییییخداااا....تヱ اکسヱالヤヤヤヤヤヤヤヤ یヱااااا-

 گヘت رヱنیب ختیریکمヱن م نیکه ازش قヱ ゆヤ رنگ ییبرگشت سمتヱ ュ بゅ چشゅ دختره

 تヱ هممممュ؟... -

 ...ュیرヱ بغل کرد گهیهمد ییヱ دヱتュ ゅیزد یمسخره ا غیج

 ュیبه خヱدمヱن اヱمد ゅنゅیبゅ داد دا ヱヰیکه  ュیزدیحرف م ュیداشت

-ヱه م نیهم نیسヘاااای یییییشیاان خゅ م ヱر ヱیکل اکسュرゅ ....چشمت ヱヤج 

 ...سゅدュیヱا ゅنゅیکنゅر دا خیس

ゅا مゅب ゅیسر دا یسه تゅنゅ اヱدهیゅد سヱیبュ د ヱیدی ゅینداشت نییبه پュ... 

 ...زدیعرベ کرده بヱد ヱ نヘس نヘس م ゅیدا

 به من انداخت ヱ گヘت ینگゅه دکتر

 ...؟نیاヱردن بچه اقداュ کرد رヱنیب یشمゅ اヱل برا-

ゅب ュتヘگ ゆجバت 

-ゅیدست د یمن به پشمکヱکゅ به ا ュاヱبخ ュنیبخند ...ュدست بزن 

 به دستュゅ کرد ヱ گヘت یاشゅره ا دکتر

 ان؟... یچرا خヱنپس -

 به دستュゅ کردュ...به خゅطر خヱردن شゅتヱت قرمز شده بヱد... ینگゅه

 به دکتر گヘتュ پヱکر

 ...匣شゅتヱته دکتر-

ヱدا لبش ヱکرد ت ヱره سرشゅبヱد ヱ ز گرفتゅیگゅنゅ... 

 نه...عヰヰه... یバنی

ュلヱم هヰヘنیاان ب ...-_- 

 گヘت ゅنゅیヱ رヱ به دا دیکش یداد دکتر

 بزن...بدヱヱヱヱ...اヱヱヱمد...زヱر -

ゅهゅم ...ゅگرفت اق ヱج ヱر 



ュمدヱدا ا ヱヤیجゅنゅ اヱیュدゅس... 

ゅم ب ュゅه ヱبیمشت به زانヱیکュر زدن م دヱرت قرمز شده از زヱص ゅب ヱیュتヘگ 

 ...ゅااادیزヱヱヱヱر بزززززن کثゅاااافط...زヱヱヱر بزن داره م-

ゅب ب ュدヱخ ュتنヘر گヱر م شتریهر زヱیزュزد... 

 ...دیشکیヱ هヱار م زدینヘس نヘس م ゅنゅیدا

 گヘت جゅنیدکتره بゅ ه ヱヰی

 ...رヱヱヱヱヱنیاヱمد ب یヱاااا-

ゅن ب دنید بヱنیخヱر ゅیدا یزده از پゅنゅ ...گرد شد ュゅچش 

 سゅکت شد... ヱヰیヱ  دیکش یغیج ゅنゅیدا

ゅب ゅا یقدمヱ ゅر بچه هゅره کنゅبヱد ュمدヱن اヱیلنگュدゅس... 

 اヱمده بヱد... رヱنیاز بچه هゅ ب یکی

 بヱد... پسر

 اヱمد بردش تゅ بشヱرتش... یکی

 دستش ヱارد اتベゅ شد... یبゅ دヱتゅ پشمکゅ ゅکヱید

ュヱکه دا ار ゅبرداشت طرف م ュیقدゅنゅ ره فرゅبヱدیدゅ پشت سرش صدا دیکش ヱمد... گهیبچه د هی هیگر یヱا 

ゅب ゅب یچشمヤه کرد یقゅن نگヱمヱبرヱیبه صحنه رュ... 

 بゅ ذベヱ گヘت ヱヰی ゅکヱید

-ヰن بشه... یالヱفدات ゅبゅب 

 ...ュیدیکش یا ヰهیヱ ش ュیاز ذベヱ زد یعر

 کرده بヱد ... ریبچه سュヱ گ نکهیا مثل

 آرامش بده .. ゅنゅیجヱヤ اヱمده بヱد تゅ به دا ゅکヱید

 ...بバدュ زヱر بزن...زヱヱヱヱヱヱヱヱر...رヱنیخゅنヱمュ...نヘستヱ بده تヱ...بゅ فヱت بده ب نیبب-

ゅب ゅیخنده به پشمک ...ュه کردゅشدن دستش نگ ゆل آゅدر ح 

 ...رفتیهュ کュ کュ داشت از حゅل م ゅنゅیسخت مشغヱل بヱد ヱ دا دکتر

 ...رヱنیب ختیهュ ر هیاヱمد ヱ پشت سرش چゅヰرم رヱنیبچه سュヱ ب بゅاخره

 زدن... غیج ュیکه پر از خヱن شده بヱد بچه هゅ رヱ گرفت بゅا ヱ همزمゅن چゅヰر نヘرمヱن شرヱع کرد یبゅ گゅن دکتره

ゅバاقヱ کゅد... یصحنه ترسنヱب 

 ...ین ヱ لبゅس خヱنپر از خヱ یهゅ بچه

 شد ヱ مゅ سه تゅ اュ که فشゅرمヱن افتゅده بヱد... ヱヰشیقطع شد ب غشیج نکهیبバد از ا ゅنゅیدا

ゅید بヱکゅ نیبヱمد رヱیاュ منتظر شد ヱیュ ب ヱرゅبچه ه ゅرنیتゅ دا ヱیゅنゅ ...منتقل کنن ヱر 



 ...رヱنیچرخ اヱمد ب هیگذشت که در بゅز شد ヱ  یسゅعت ュین

 سمت چرخه... ュیحمヤه کرد همه

 تنشヱن بヱد... یヱ دヱتゅشヱن صヱرت یکヱچヱلヱ رヱش خヱابヱنده شده بヱدن ヱ دヱتゅشヱن لبゅس آب یヤیخ یتゅ بچه  چゅヰر

ゅب ...ュه کردゅنگ ュヱヤلبخند به صحنه ج 

 ヱ دانشگゅه افتゅدュ... رستゅنیدب یهゅمヱن تヱ طنتیش ゅدی

 ...مヱنیمجرد یزندگ

 جゅلبمヱن... یهゅ یخヱش

 شدنمヱن... عゅشق

ヱ ...نヱبچه دار شدنم ュاان ه 

 داشت... لینگیتゅ ف 4سگ اعصゆゅ اان  یゅنゅیدا اヱن

 در اヱمده بヱد... اشکمヱن

 دستگゅه بزارن... یهゅرヱ بردن تゅ تヱ بچه

 ...مヱندنیرヱز م 4دستگゅه  یتヱ دیاヱمده بヱدن ヱ بゅ ゅیهヘته زヱدتر به دن 3

 از اتベゅ خゅرج شد... ゅنゅیدا تخت

 تنش بヱد... مゅرستゅنیب یعヱض شده بヱد ヱ حゅا لبゅس صヱرت لبゅسش

 بヱد ヱ دヱتゅ سرュ بヰش ヱصل بヱد... دهیبه شدت پر رنگش

 براشヱن گرفت ヱ منتقヤشヱن کرد... یفヱرا اتゅق ゅکヱید

ヱ ...ده شدنゅل فرستゅبه سطل آشغ ヱ  شکسته شد ゅپشمک ه ュسヤاخره طゅب 

 داده بヱدュ... هیتک ヱارینشسته بヱدヱ ュ سرمヱ به د ゅنゅیدر اتベゅ دا پشت

ゆیراستش  خュد... کヱگرفته ب ュلゅح 

 بچه دヱستュ... یヤییییخ من

 ...رهیم ゅدュیزمゅن ヱ مکゅن  گهید نュییجゅ بچه بب هی یバنی

 ...ュیفバا بچه دار بش زاشتیشرکت داشت نم یکه تヱ یا یبه خゅطر مشغヤه کゅر ゅریسゅم

 خゆ قبヱل نکرده بヱد... یبゅر بヰش گヘته بヱدヱ ュل چند

 ...خヱاستیفヱران کرده بヱد ヱ دلュ بچه خヱدمヱ م یヤیبه بچه خ ュヤیاヱن م اان

ゅر کس بヱیحس حض ...ュز کردゅب ヱمゅچشم 

 شده بヱد بュヰ... رهیخ ゅریسゅم

 ...ュیفرベ کرده بヱد...هممヱن فرベ کرده بヱد شیسゅل پ 0اش از  چヰره

 سゅلュ بヱد... 04من  اان

 نبヱدュ... رازیدرس اヱمده بヱد ش یسゅله که از تヰران برا 01اヱن دختره  گهید



 ...دュیبヱدュ بヰش که صداشヱ شن رهیچقدر خ دュینヰヘم

 ...؟یخسته ا-

ヱسرم ...ュندヱبرگرد ヱمヱر ヱ ュن دادヱتک 

ヱدستش ヱدش... یرヱرد طرف خヱا ヱره سرمゅبヱد ヱ گذاشت ュنヱچ 

 کردュ... نگゅهش

ヱت سرشヘگ ヱ کج کرد 

-ヱیسュراحته؟... نゅن 

 کردュ .. زヱنیヱبゅا انداختヱ ュ لبゅمヱ آ یا شヱنه

ゅی دیشュس کردن راض کヱکردیم شیل... 

ゅکرد... ب ュهゅدقت نگ 

 ...دیکرد ヱ خヱدشヱ جヱヤ کش یاخم

ヱت تヘگ ヱ شد ュخ ュرتヱص 

 عشق من؟... یچرا نゅراحت-

ヱدستم ュتヘگ ヱ ュنش زدヱبه ش 

 لヱس بゅشュ... تヱنュیلヱس نبゅش...فقط من م-

 ヱ دستشヱ دヱر شヱنュ انداخت ヱ گヘت دیخند

 خゆ...دختره لヱس من چش شده...؟ ヤهیخ-

ュヱآر ュتヘگ 

-ゅیدا یبچه هゅ یخヤدن... یヱشگل بヱخ 

ヱت سرشヘگ ヱ ن دادヱتک 

 ...؟یچ یバنیخヱشگل بヱدن... یヤیآره خ-

 کرد ヱ منتظر نگュゅ کرد... یاخم

ゅب ...ュند شدヤب ュゅاز ج ヱ ュکرد ュاخ ュکردنش من ュاخ 

 بヱدن بچه براش سخت بヱد؟... انقدر

ゅیچیزمزمه کردن *ه ب* ...ュشد ベゅارد اتヱ 

 ...رفتنیヱاسه بچه هゅ غش ヱ ضバف م شهیکه از پشت ش یヱ دل نیمゅه

 ...زدنیاتベゅ نشسته بヱدن ヱ حرف م یمبل تヱ یرヱ نュیヱ کゅم ゅریسゅت

 شده بヱد به صヱرتش... رهیگذاشته بヱد ヱ بゅ اخュ خ ゅنゅیکنゅر تخت دا یصندل هیهゅ  ュکヱید

 رفتュ... دستگゅه زدヱ ュ سمت تخت یتヱ یبه بچه هゅ یلبخند

 نبヱد... دهیبه اヱن شدت رنگ پر گهیکュ بヰتر شده بヱد ヱ د هی ゅنゅیدا رنگ



ゅم یصدا بヰیبسته شدن در فュم دゅریسゅ ...ヱمده تヱا 

ヱر ュتヘگ ゅبه بچه ه 

 نヘر بمヱنه... هی زارنیヱاسه فردا ندارュ...فقط م یچヱن کゅر مヱنュیخヱنه هゅتヱن...من م نیشمゅهゅ بر نیپゅش-

 بヱد نゅراحتュ... دهیشヱنュ گذاشت...فヰم یدستشヱ رゅ ヱریسゅم

ヱدستش ...ュس پس زدヱمحسゅن 

 گヘتュ عیبگه که سر یزیخヱاست چ ゅکヱید

ن...دکتر بمヱ ششیヱ پ ゅی...پس بخヱاヱ ゆ فردا ظヰر تヱ بیبکش یداریشゆ ب یヤیخ دیبه بバد بゅ نیپゅشヱ برヱ خヱنه...از ا-
 دヱ رヱز بمヱنه... دیخヱن از دست داده...بゅ یヤیگヘت خ

 شده بヱد...مヱافقت کرد... قゅنع

 نگヘتュ... یزیاعصゅبュ داغヱنه ヱ چ دنیخヱاستن منヱ متقゅعد کنن که فヰم نュیヱ مゅه یدل

 بゅ هュ اヱمده بヱدن... نゅیا یヱ دل نیمゅه

 بゅهュ برگشتن... پس

 کرد ヱ رفت... یصヱرتش خدافظ یرヱ یبゅ اخم ゅریسゅم

 جヱヤ اヱمد ヱ گヘت ゅکヱید

 بヱد؟... ینطヱریچرا ا-

ュیاخم من  ュکردュتヘگ ヱ 

-ヱره  یاان تヱه ب یدゅتヱیعمرا کュゅ یقرار گرفتュلヱ...اخره من م یゅیبュبر... 

ヱن بده رفت ب سرشヱتゅヘتن خدا شヘگ ゅب ヱ ن دادヱنیتکヱر... 

 اتベゅ رفتヱ ュ خヱدمヱ رヱش انداختュ... یسمت مبل تヱ به

ュجر م سرヘشدیداشت من... 

ヱیب ゅهヱراهر ヱ نیب یالکلゅرستゅم مゅاز س ュردヱخ ゆゅاعص ヱریゅ تشد ュد... دشیهヱکرده ب 

 گذشته بヱد... یسゅعت ュین

 ヱ رفتュ سمتش... دュیاز جゅ پر عیکュ تکヱن خヱرد که سر هی ییدا

 شدュ طرفش ヱ آرュヱ گヘتュ دヱا

 ...یخرس قطب گهی..پゅشヱ د؟یدا-

 گヘت یخヘه ا یکرد ヱ بゅ صدا یاخم

-ヱز کاس ندار نیببند سヱیامرュ... 

 زدュ...هنヱز لヱد نشده بヱد... لبخند

ュヱب ارヱیبه دستش کュد ュتヘگ ヱ 

 ...کنュینم دارتیمن ب گهیسゅله د 0ااパ اان -

ヱشゅز کرد... عیسر چشゅب 



ゅت بヘگ ヱ کرد ュゅحشت نگヱ 

-...ュゅبچه ه 

 پゅش کردヱ ュ گヘتュ نییبه پゅ یا اشゅره

-ヱاب یتヱن...خゅنجヱه اゅادنیدستگヱ...زن... یゅنゅانقدر ن 

 بヤند بشه... خヱاست

ヱنشヱش ...ュکمکش کرد ヱ ュگرفت 

 ...نهیヱ بゅلش هゅرヱ پشتش گذاشتュ تゅ صゅف بش دュیبゅا کش یتخت کم یرヱ بゅ دکمه بゅا تخت

ヱدستش ヱخ یر ヱ ش گذاشتゅگف رهیپ ゅبه بچه ه 

 کヱ؟.. ゅکヱید-

 ...اヱنュ رفت...یヱ بヰتره بخヱاب یدار یداریاز فردا شゆ ب گهیبمヱنه...گヘتュ د خヱاستیفرستゅدمش خヱنه...م-

 تکヱن داد ヱ گヘت یسر

 ...یدکر یخゆヱ کゅر-

 نگヘتュ... یزیزدヱ ュ چ یشخندین

ゅت بヘگ ヱ کرد ュهゅدقت نگ 

 ...ن؟یشده سヱ یزیچ-

 زدヱ ュ گヘتュ یتヤخ لبخند

 بدش کنュ... خヱاュیヱل کن اان حゅلュ خヱبه نم-

 تکヱن داد... سر

 سمت بچه هゅ رفتヱ ュ نگゅهشヱن کردュ... به

 ...دنیکشیدستゅشヱن رヱ کنゅر سرشヱن مشت کرده بヱدن ヱ نヘس م هرچゅヰرتゅشヱن

ゅسمتش... ییدا یصدا ب ュبرگشت 

-ヱبن؟یس ヱشゅی...پゅ کن ب ュیکمکュゅ نیببヱمنمش ベد ュی...دارュکن..ュاااゅبچه ه... 

 کردヱ ュ گヘتュ یاخم

 ..؟یدرد ندار-

ヱت ییابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 حゅلュ خヱبه... ゅی...بکنهیکュ درد م هینه بゅبゅ...کمرュ فقط -

 تکヱن دادヱ ュ به سمتش رفتュ... یسر

ヱنشヱش ..ュندش کردヤب ヱ ュگرفت 

ゅییدمپ ゅیه ゅرفت نییپ ュヱار ュヱار ヱ ش کردゅپ ヱیتخت رュ ...هゅسمت دستگ 

ヱشゅدست ヱشهیش یر ゅچشم ゅب ヱ ه گذاشتゅا یدستگヱ دیپر اشکゅس ...ゅنヱا ゅحرف زدن ب 



ュد... منヱمده بヱدر ا ュاشک 

ゅتヱهق م یید ュه ゅیزدیبュ  ヱ ز شدゅهیکه در ب ...ヱمد تヱر اゅپرست 

ゅدا دنید ب ヱ یزدیکه عر م ییمنュ تヘگ ヱ مدヱا ヱヤج 

 ..؟ی..درد ندار؟یسゅدیشده خゅنヱمゅ؟...شمゅ چرا ヱا یچ-

ヱمゅاشک ュتヘگ ヱ ュک کردゅپ 

 اشک شヱقه....نه بゅبゅ از منュ سゅلュ تره سگ جヱن...-

 بゅ گヘتن  ییヱ دا دیخند دختره

 سگ جヱن عمته-

 ...نهیسمت تخت رفت تゅ بش به

 ヱ گヘت دیکش رヱنیرヱ از دستش ب ییسرュ دا دختره

 خヱنه... نیبر نیتヱنی...اگه گヘتن که مزنهیحゅلتヱن خヱبه...فردا دکتر بヰتヱن سر م نکهیخゆ...مثل ا ヤهیخ-

 گヘتュ تند

 ..؟یبچه هゅ چ-

 بゅ لبخند به بچه هゅ کرد ヱ گヘت ینگゅه

 دستگゅهヱ خヱنه... نیهヘته رヱ ببر هی نیا نیتヱنی...مشنیدستگゅه هゅ اجゅره داده م نیا-

 رفت... رヱنیヱ پرستゅره ب ュیکرد تشکر

 به سゅعت کردュ... ینگゅه

 شゆ بヱد... 00

 شュゅ خヱرد؟... ゅریسゅم

 شدュ... مヱنیبヰش زنگ بزنュ امゅ پش خヱاستュیم

 تخت نشستュ... یرヱ ییکردヱ ュ کنゅر دا یهヱف

 بュヰ انداخت ヱ گヘت ینگゅه

 ..نュ؟یبرュ رヱ مبل بش ینゅراحت-

ヱییابر ュتヘگ ヱ ュا انداختゅب 

 راهتュ... نجゅی...من ایبر یتヱنیم-

ゆت آヘگ ヱ رت دادヱق ヱدهنش 

-ヱکه م نیس ヱاینگヱیا یخゅاب نجヱیبخ... 

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 ...ヱهゅهゅهゅهゅاااای...خヱابュیتヱ م شی...امشبュ پدュیخヱاب یدل شیپ شゆیپر-

 کュ خヱدشヱ جمع کرد... هیسمتش ヱ کنゅرش ヱلヱ شدュ... چヱن نشسته بヱد  دュیپر



ゅت بヘگ ヱ کرد ュゅنگ ュخش 

- ヱشゅه...خپヤヘن ゆاヱبخ ゅنجヱا ヱب ریبر ュیسرュرゅم.. 

 اشゅرمヱ طرفش گرفتヱ ュ گヘتュ انگشت

 ...یمゅریب ی...خヱدت اعتراف کردنگヱヱヱیب-

ヱدراز کش سرش ュヱار ヱ ن دادヱدیتک... 

ヱشゅدست ヱت یرヘخنده گ ゅب ヱ کرد ュئゅشکمش ق 

 شکمュ عゅدت کرده بヱدュ... یبه بدنュ...بヰشヱن تヱ دهیداشت...اان چسب یمتر خاف ュیمゅه شکمュ ن ∫دارュ... یحس بゅحゅل-

 گヘتュ یطヱنیヱ نگゅهش کردュ...بゅ حゅلت ش دュیکュ خヱدمヱ بゅا کش هیヱ  دュیخند

 بゅا؟... ゅرتشیدヱبゅره ب ゅکヱیبگュ د یخヱایم-

ゅنیدست به پ بヱیشュ تヘته خنده گ ゅلش...بゅب ヱر ュزد که پرت شد 

 ..گهی...نヱبت شمゅهゅس دشヱバریخヘشヱ ب-

ヱسمヘآه ب ن ゅنیبヱر ュتヘگ ヱ ュداد 

 شرکت رヱ سرسゅمヱن بده... دیفバا بゅ گهی...مュیبچه دار بش زارهینم ゅریسゅم-

 سمتヱ ュ گヘت دیچرخ

 به بچه دار شدن داره؟.. یخゆ سرسゅمヱن بده...چه ربط-

 ...ゅرهیرفゅه ب یبشه که بتヱنه بچه رヱ تヱ جゅدیا یزندگ یتヱ یثبゅت هی دیبゅ نکهیمنظヱرش ا-

ゅت بヘقه گヰق 

 ...کنهیヱ در همヱن مヱقع هュ حゅمヤت م نیخヱری...شمゅهゅ تヱش غヤت مختهیرヱ تختヱن پヱل ر مثا...飭عゅره-

 خنده... ریگヘتヱ ュ زدュ ز یکヱفت

 از بچه هゅ بゅا رفت... یکی هیگر یمヱقع صدا همヱن

 سمت بچه هゅ... دュیسر جュゅ نشستヱ ュ پر عیسر

ヱヤج ...ュکردیم هیاز دخترا داشت گر یکیرفت... 

ュرت م ییسمت دا برگشتヱق ヱتمゅش داشت حرکゅچشم ゅدادیکه ب ュتヘگ ヱ 

 ...رヱنیب ゅرمشヱنیب دیبゅ یچطヱر نュیاヱن زنگヱ بزن بب-

 تخت رヱ زد... یزنگ بゅا عیگヘت ヱ سر یا بゅشه

ゅکه  ینگران ب ュه کردゅر هیبه بچه نگゅه پسر کنバدهن دختره... شیدف ヱکرد ت ヱانگشتش 

 ...匣شد  سゅکت

ゅه کرد بゅنگ ュヤبゅت به صحنه مقヰب...ュ 

 ....厰شد سゅکت

ゅسمت دا ب ュبرگشت ゆجバییت... 



ゅت ینگران بヘگ ヱ کرد ュهゅنگ 

 شد؟...چرا صداش قطع شد..؟... یچ-

ゆچ آ ュاستヱخ ヱ ュرت دادヱق ヱیزیدهنم ヤر قبゅن پرستヱهم ヱ ز شدゅکه در ب ュهیبگ ...ヱمد تヱا 

ヱشゅهヱت ابرヘگ ヱ ا انداختゅب 

 ..ن؟یشده؟..زنگヱ زد یزیچ-

ュبرگشت ュتヘگ ヱ سمتش 

د تヱ شصتشヱ کر شیپسر کنゅر ヱヰی...بバد رヱنیب مشیゅریب یچطヱر ュیدヱنستی...نمکردیم هیاز بچه هゅ داشت گر یکی-
 厰دهن دختره...سゅکت شدددددد...

ゅبه صحنه مرتبط خ ب ヱ مدヱا ヱヤند خند رهیخنده جヤند بヤب ヱ دیشد... 

 ...نهیاヱمد  تゅ بچه هゅرヱ بب نییهュ به زヱر از تخت پゅ ییدا

ゅب ゅبヱض لیمヱره تゅپرست ヱ ュن انداختヱعکس ازش ゅر حیچند تヱز کن یداد که چطゅب ヱیدرュ مثل ا ヱنکهی ゅشبه بچ دیب ゅریه ه 
 ...شدیبه راه م نجゅیヱ جنگ هヘتゅد ヱ دヱ مヤت ا شدنیم داریヱ اان همشヱن ب دادیم

 تخت نشسته بヱد رفت... یگرفته بヱد ヱ رヱ یکه حゅا حゅلت تدافバ ییپرستゅره دختره رヱ برداشت ヱ به سمت دا خヱد

ゅب ...ュه کردゅنگ ュヱبرヱبه صحنه ر ベヱذ 

 دادنش کرد... ریآرュヱ بچه رヱ گرفت ヱ بゅ کمک پرستゅر شرヱع به ش ییدا

ベヱذゅا بヱیュدゅیف سュヤ دادنش... ریگرفتن از ش 

 هュ بヤند شد... گشヱنید یکی هیگر بゅاخره

 ت من دادش بغل من...خヱرد ヱ بゅ خヱاس رشヱیش گヘتیبヰش آلمゅ م ییدختر که حゅا دا اヱن

ゅه ا غیج بヘهم یخ ヱ ن صدقش م نیگرفتمشヱر که قربヱیطュن  رفتヱا ゅت ュه رفتゅب یکیسمت دستگ ヱیبچه رュرゅ... 

ゅپسر آلم パسرا ヱ ュندヱابヱش خゅسر ج ヱنطرف داشت گر یرヱکردیم هیکه ا ...ュرفت 

 عرررر... نیچه رنگ نュیبب خヱاستュیبسته بヱد...م چشゅشヱن

ュヱدادمش به دا آر ヱ ュندش کردヤییب... 

ゅب ュتヘگ ベヱذ 

 آرشゅ... نュیا-

 ヱ گヘت دیخند

 آرشゅخゅن... شヱنュی...ایاヱک-

 اヱمد انگゅر...چヱن برگشت سمت پرستゅرヱ ヱ گヘت ゅدشی یزیچ هی ヱヰی

 نکرده بゅشن؟! شヱنیکدヱمشヱن بزرگترن؟...قゅط-

 ヱ گヘت دیخند پرستゅره

 همشヱن آمゅدس... ی...پرヱنده هゅرنیگیヱ از کف پゅشヱن مヰر م شهیسゅعتش ثبت م ゅنیم ゅیهمヱن مヱقع که به دن-

 نگヘت... یزیヱ چ دیبゅ ذベヱ خند ゅنゅیدا



ه تゅ صبح بゅ بچه هゅ شゆ زند ゅنゅیمنヱال من ヱ دا نیヱ به هم کردیم هیگر یکیاヱن  شدیم ریس شヱنیکیتゅ  یبیطرز عج به
 ...ュیکرد یدار

 اヱمد... ゅکヱیصبح د ∬سゅعت  صبح

ゅدنید ب ゅت یچشمヘگ ヱ قرمز من خندش گرفت 

-ゅز هヱر ュیبدبخت یسا... 

 نگヘتュ... یزیヱ چ دュیخند

 ヱ بゅ لبخند به بچه هゅ نگゅه کرد... دیرヱ بヱس ゅنゅیدا سر

ゅض یاسمヱاسش تヱ ヱر ゅن  حیبچه هヱمشヱبه هرکد ュن هヱا ヱ ュن داد که دا هیدادヱشゅاسم ゅیگردنبد بゅنゅ ヤکرد... یک ベヱذ 

 بده دستュ کنュ ییکه دا زدュیسゅعت عر م ュیداد که تゅ ن هیخヱشگل هد یヤییییخ نیدستبند پر نگ هیهゅ  ュنゅیدا به

 *-_-من بヱده  یبرا نیا قتیヱ در حق ゅدیم شتریبه من ب نهی*تゅ بب

 بゅ ننه بゅبゅشヱن به سمت خヱنه رفتュ... یدست بچه هヱ ゅ خدافظ دنیمنュ بバد از بヱس خاصه

ヱاسه قヰر کردن بヱد...خゆ منュ قصد کヱتゅه اヱمدن  یزده بヱد ヱ نه دنبゅلュ اヱمده نشゅنه اعاュ امゅدگ ینه زنگ ゅریسゅم نکهیا
....ュنداشت 

 اانمヱن هュ خدارヱشکر پر از رفゅه بヱد... یزندگ

 ...کنهیم ینطヱریا ゅریچرا سゅم دヱنュینم

 ....دュیپتヱ خز ریاتベゅ لبゅسゅمヱ ヱل کردヱ ュ ز یهمヱن جゅ تヱ دュیخヱنه که رس به

مヰر مゅه  یヱ اان تュ ヱیخゆヱ بヱد...بゅاخره از شر گرمゅ خاص شده بヱد یヤیخ نیヱ ا رفتیشت رヱ به سرمゅ مدا هヱا
 ....ュیبヱد

 گرفتن مدرکمヱن... یبرا ュیشیヱ آمゅده م شهیمゅ شرヱع م یهュ کاس هゅ گهید هヘته

 خヱابュ برد... ヱاشی ヱاشی

** 

ゅب یصدا ب ベゅز شدن در اتゅداریب ...ュشد 

 ..ゅرهیسゅم دュیقدュ هゅش فヰم از

 بバد از ظヰر بヱد... 3به سゅعت رヱبرュヱ کردュ...  ینگゅه ュین

 برگشته از شرکت... تゅزه

ヱدمヱخ ...ュزد ゆاヱبه خ 

ゅنییپ ...ュحس کرد ヱرفتن تخت ر 

 چشمュゅ بسته بヱد... همچنゅن

 شده... کینزد دュیهゅش که به پشت گヱشュ خヱرد فヰم نヘس

 گヱشュ زد ヱ گヘت ریز یارヱم بヱسه

 ...یداریب دヱنュیم-



ュبرگشت ...ュهش کردゅنگ ヱ سمتش 

 ヱ گヘت دیبヱس مヱیشヱنیپ نبゅریا

 ...؟یخヱب-

 گرفتヱ ュ گヘتュ ینヘس

-...ュヱهヱا 

ゅت بヘگ ヱ ر زدゅکن ヱمゅهヱدست م 

 دلュ برات تنگ شده بヱد...-

ゅترک ب ュゅه اش بغض چشمヤتر شد... دیجم ヱ 

ヱکش ریز دستش ュت دیچشمヘگ ヱ 

 ...زュیعز یکنیم هیچرا گر-

ヱن سرمヱبه گردنش چسبュتヘهق هق گ ゅب ヱ ュد 

...تヱ..تヱ چرا بュヰ بゅزュیم شهیتحمل کنュ که در مقゅبヤت ضバف نشヱن ندュ...امゅ هم تヱنュیم کنュیفکر م شهیمن...من هم-
 ...؟یدینم تیاهم

ュヱت ارヘگ ヱ ازش کردヱن ヱکمرم 

 ندュ اخه... تیاهم یچطヱر ییتヱ زュیبゅشه؟..همه چ تیاهم یب شیبه زندگ تヱنهیآدュ م-

ヱغمゅا کش دمゅیبュد ュتヘگ ヱ 

-ゅیدا یبچه هゅنゅ یخヤن... یヤشگヱخ 

ヱکش سرم ゆدیعق ゅنه هヱر که گヱن طヱهم ヱیخ یヱک م سمゅت کردیپヘگ 

- ュهیمن ヱاسمش س ュه.... شهی...همنهیبچه دارヤشگヱئه...انقدر خヱعرعر ュه 

 آخرشヱ بゅ لبخند گヘت... جمヤه

ゆیبرچ لュد ュتヘگ ヱ 

 ...چヱنیمنヱ نپ-

 ヱ گヘت دیخند

 ...زュیعز یچیمگه پ-

ゅب ヱر ヱمゅب یحرص پヱیتخت کュد ュتヘگ ヱ 

 بゅش... ی...جدゅریعヰه...نکن سゅم-

ュجد یزیر اخ ヱ ت یکردヘگ 

-ヱس ュتヘت گヰضع شرک..نیبヱ اان... 

ヱحرفش ュتヘگ ヱ ュقطع کرد 

 ...ゅریسゅم هی...اヱن چهیا گهید زیچ هیخヱبه....تヱ مشکヤت  مヱنیاان  هヱ ュضع زندگ نیشرکت رヱ بゅヰنه نکن...مゅ هم-

 کرد ヱ گヘت یپヱف



 ...ュینゅهゅر بخヱر ュیبر ゅی...پゅشヱ بنیسヱ ستیاان ヱقتش ن-

 از جゅش بヤند شد ヱ از اتベゅ خゅرج شد... عیسر

ヱسرم ヱز یت ュزد ヱ ュکرد ヱلش فرゅهیگر ریب... 

 اュ بند اヱمده بヱد... هیگر ینرفته بヱدヱ...ュل نییگذشته بヱد که هنヱز پゅ یسゅعت ュین

 شدن در سゅختمヱن اヱمد... دهیبヤند بュヰ کヱب یュ که صداجュゅ بヤند شدヱ ュ خヱاستュ سمت در بر از

 ....سゅدュیجヱ ュゅا سر

ゅرفت؟.. کج 

 از اتベゅ خゅرج شدヱ ュ خヱدمヱ به آشپزخヱنه رسヱندュ... عیسر

 ...نبヱد

 بヱد... رفته

 کردنュ ادامه دادュ.... هینشستヱ ュ دヱبゅره به گر خچゅلی نییجゅ پゅ همヱن

 رابطمヱن... یヱجヱد داشته بゅشه تヱ یتر یمشکل جد دュیترسیم

 ...دュیترسیم ゅریسゅم یکゅرا نیا از

 ...شیالک یبヱヰنه هゅ نیا

 سゅعت گذشته بヱد... کی

 آشپزخヱنه نشسته بヱدュ.... یتヱ همچنゅن

 ヱ بヤند شدュ... دュیکش یقیعم نヘس

 مヱقع تヘヤن زنگ خヱرد.. همヱن

 حمヤه کردュ سمتش... عیسر

ゅم دیشゅریسゅ ...دヱب 

 بヱد... نゅیشمゅره نگゅه کردュ...دل به

 تヘヤن نشستュ... زیکنゅر م یصندل یشده رヱ پنچر

 ...ریگ غュゅیپ یزنگ خヱرد که رفت رヱ انقدر

-ヱن؟یسヱنی...س ゅه؟...کجヰنهید ییخرهヱヱی...شنュید دゆاب ییدا شیپ شヱهر کردیدیخヱر...فک نکن شヱر اヱت فゅی...کュ 
 تゅ چشت دراد...کゅااات... شュیم پیفرند ش نهیبゅ سک رュی...هه...اصن مستュیکゅپヤت ن گهید

 شد... قطع

 صヱرتュ اヱمد... یرヱ یلبخند مچهین

ゅستヱنهید یدヱヱ من... ی 

****** 

 به سゅعت کردュ... ینگゅه
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ュیاز استرس م داشتュمرد.... 

 داشتュ... هجیヱ سرگ کردینخヱرده بヱدヱ ュ مバدュ به شدت درد م یچیتゅحゅا ه رヱزینゅهゅر ظヰر د از

ヱد نیتر کینزد یرヱرヱ یمبل به در  ヱ ュدヱهینشسته ب  ヱ دヱبه در ب ュهゅعت... هینگゅبه س ュهゅنگ 

 بヤند شد... ヱمدیآسゅنسヱر که داشت بゅا م یهュ گذشت که بゅاخره صدا گهیسゅعت د کی

 ...دュیاز جュゅ بヤند شدヱ ュ گنگ دヱر خヱدュ چرخ عیسر

 کنュ؟... کゅریچ اان

 ..بخヱابュ؟

ヱدمヱ؟.. خュل کنヱمشغ 

 ...سュ؟یدر ヱا یطヱر مثل احمقゅ جヱヤ نیهم ゅی

 تゅ بゅاخره در بゅز شد... سゅدュیدر ヱا یطヱر احمقゅنه جヱヤ نیبヱدュ که نゅخヱدآگゅه به راه سュヱ عمل کردヱ ュ هم ریدرگ انقدر

 دستش اヱمد تヱ... یヱ کت تヱ دهیبゅ مヱهゆゅ ژヱل ゅریسゅم

ゆآ ...ュهش کردゅنگ ヱ ュرت دادヱق ヱدهنم 

 بュヰ انداخت ヱ جヱヤ اヱمد... ینگゅه ュین

ヱمゅدست ゅره هゅم یتند تند به کن ュارヱヤیکشیشュد... 

ゅバاقヱ ینمュنستヱیچ د ゅ؟.. دیبュبگ 

ュヱヤا جヱدیゅس ヱر ヱکتش ر ヱمبل پرت کرد... ی 

ヱدستش ヱیج یتゆ ..شد ュخ ュبه سمت ヱ کرد ヱارش فرヱヤش 

ヱت سرشヘگ ュヱار ヱ ردヱا ュرتヱبل صゅمق 

 ...نی...همュیتゅ گرفتن مدرکتت صبر کن خヱاستュیست لطمه بخヱره...فقط مبه در خヱاュی...نمییمن فقط تヱ لیدل-

 ヱ به سمت اتベゅ حرکت کرد... سゅدュیヱا صゅف

 نگゅه کردュ... شیخゅل یشده به جゅ مゅت

ュゅیا تمゅد؟... نヱطر من بゅبه خ 

 بヱد... دهیسرュ چرخ یاحمق هزار جヱر فکر تヱ منه

ゅردن... یاشکヱا ュヱره حجゅبヱد ュداغ 

 تند به سمت اتベゅ حرکت کردュ... تند

 ....ヱمدیآゆ م یحمュヱ صدا یتخت افتゅده بヱد ヱ از تヱ یرヱ لبゅسゅش

ヱیر ...ュک کردゅپ ヱمゅتند تند اشک ヱ ュتخت نشست 

 زده بヱدュ... گند

 ...دュیکشیافکゅرュ خجゅلت م از

 بュヰ بگه... تヱنهیمشکل داره ヱ نم ゅریسゅم کردュیم فکر



 من چقدر احمقمممュ... یヱا

ゅبه پ ب ュر محکゅنیدست چند بヱیشュ بヱیکュد ...ュزات کنゅمج ヱدمヱخ ゅت 

 از جュゅ بヤند شدヱ ュ از اتベゅ خゅرج شدュ... دهیآゆ که قطع شد گرخ یصدا

 ...یفヱر یغذا هیسمت آشپزخヱنه رفتヱ ュ شرヱع کردュ درست کردن  به

 هゅش اヱمد... یشدن رヱفرش دهیکش یصدا

ゅب ヱتند تند ه ゆیاضطراゅکه  ج ュرد کردヱخ ヱیرヱヰ ز ュبر ریدست ヱ ندヱم ヱقゅشد... دهیچ 

ヱقゅصدا چ ゅب ヱ دゅافت ュند یاز دستヤیب ...ュتヘآخ گ 

 پゅهゅش تند شد ヱ کنゅرュ متヱقف شد... یصدا

ヱنگران زان ゅب ヱ ュرゅت یزد کنヘگ 

 دستتヱ نュی...بب؟یکرد کゅریچت شد؟...چ-

ゅدهیانگشت بر یریسر به ز ب ...ュطرفش گرفت ヱشدم 

 کرد ヱ بゅزヱمヱ گرفت ヱ بヤندュ کرد... یاخم

ヱت زیپشت م یصندل یرヘگ ュن اخヱهم ゅب ヱ ュندヱنش 

 ...ゅدیدستمゅل فشゅرش بده تゅ خヱنش بند ب نی...بゅ اュゅیتゅ ب نیبش-

 انگشتュ گذاشتュ... یتکヱن دادヱ ュ دستمゅلヱ رヱ سر

 پュゅ زانヱ زد.. یچسゆ زخュ اヱرد ヱ دヱبゅره جヱヤ نتیکゅب یتヱ از

ヱع  انگشتمヱشر ヱ کرد بستنش...گرفت 

ヱسرم ゅهش نم نییپゅنگ ヱ ュدヱیانداخته بュکرد... 

 بヱدュ... دهیتヱ عمرュ  انقدر خجゅلت نکش تゅحゅا

 که تمュヱ شد دستمヱ ヱل نکرد... کゅرش

ュヱکیبه لبش نزد ار ヱر ヱ س یکردヱب ヱر ュدیزخ... 

 از چشュ چپュ راه گرفت... یاشک

ヱله شده از گر ریز دستشゅرت مچヱص ヱ زد ュنヱیچヱرد.. مヱا اゅب 

ュهゅت نگヘگ ヱ کرد 

ه بچ هی...بヱゅر کن همش به خゅطر خヱدت بヱد...ヱ گرنه گヘتュیبヰت م دیبゅ دヱنュیکه اشکتヱ در اヱردュ...م خヱاュیمバذرت م-
 از ヱجヱد تヱ بヰشته...

ュنستヱر گردنش پ نتヱد ヱمゅدست ヱ ュکنترل کن ヱدمヱعث شد بش دیچیخゅطرفش که ب ュپرت کرد ュمحک ヱدمヱخ ヱهنی... 

ュمن ヱیر ...ュدゅش افتゅهゅپ 

ヱشش نزد سرمヱکیبه گ ュتヘهق هق گ ゅب ヱ ュکرد 

 ...تヱ..تヱ یヤیخرュ...خ یヤی...غヤط کردュ...من خدیببخش-

ュنستヱت درست نتヘدایبراش پ یص ...ュکن 



 صヱرتش... دنیشرヱع کردュ به بヱس نیبنゅبرا

ゅب ヱر ュゅرد اشک ュسヱرتش م یهر بヱندیصヱم... 

ュヱکش ار ゆعق ヱ گرفت ヱمゅهヱزゅیبュد... 

 لرزヱنュ زد ヱ گヘت یبه لゆ هゅ یآرヱم بヱسه

 دヱست دارュ... یヤیخ-

 جヱاゆ نمヱند ヱ خュ شد رヱ ュヱ محکュ لゆ هゅمヱ گرفت... منتظر

ヱمゅهمراه دست ヱ ュقه کردヤر گردنش حヱشید ...ュکرد 

ュゅضر شゅنیحヱم مゅدست پخت س ゅب ヱریرゅ ردヱیخュ گرفتن مدرک من صبر کرد ゅت ヱیュ... 

~~~~~~~~~~ 

 سゅل بバد(0)

 به گヱشュ فشゅر دادヱ ュ گヘتュرヱ  تヘヤن

 ...زززززمممュی...عزی...ヱااااا؟یگیجゅن من راس م-

 ヱ گヘت دیخند

 ...یبゅ هヱ ュااااا نی...من ヱ مゅهنیسヱ کنュیدارュ غش م-

 بゅز کردヱ ュ گヘتュ شمヱین

 شヱهراتヱن بゅ هュ همゅهنگ نکرده بヱدن؟ یمطمئن-

 ...شヱバریخヘه شヱ ب-

 گヘتュ کردュیرヱ نヱازش م نゅیゅسی یدستュ مヱهゅ هیطヱر که بゅ  نیヱ هم دュیغش خند غش

 خゆ...اان چند مゅهته؟...-

 ...شهیمゅهگ 1 یمゅهه...رヱنゅ تヱ 3اュヱヱ...دکتر گヘت -

 حゅا ヱاسه دヱ مゅه...-

-ヱببند... نیس 

 ...یاヱک یاヱک-

 خゅله چطヱره؟ یゅسی-

 بゅز ヱ فضヱلش زدヱ ュ گヘتュ یبه چشュ هゅ یلبخند

 آمゅده غذا خヱردن...-

- ヱغذاش ヱبه بقبر ュبر ュهیبده...من ...ュبگ 

ゅب ...ュقطع کرد ヱن رヘヤخنده ت 

 به دخترュ انداختュ... ینگゅه

ヱد ..ュه شدヤمゅح ゆن شヱد از اバه بゅم 



ヱمدرکم ヱلヱچヱاان دختر ک ヱ ュن 0من  یگرفت ヱیュ ...هشهゅم 

 بヱدن... ییヱ ヱاقゅバ اعجヱبه هゅ شهیسゅلشヱن م 0فردا  ゅنゅیچゅヰرتゅ فنگل دا اヱن

 ヱ ゅ آرشゅ بヱدن...آلم نشヱنیتر طヱنیش

 اヱن حرکت رヱ زدن ヱ من بدبخت رヱ در بヰت گذاشتن... مゅرستゅنیب یکه تヱ ییدヱتゅ همヱن

ゅد...پسر ش آرشヱیعشق من بヱده رس شهیکه هم ییکمゅد... دنیخدا آمヱبه شکمش ب 

ヱنیآ ヱشر ヱنی ゅکت  یبچه هゅدن...ش یسヱنیبヱل طヱ دنヱل یبヱ...ゅتヱن دヱیکمتر از ا ゅرتゅヰنییاگه چヱجمع بشن ش ュه ゅب 
 ...ヱفتهیاتベゅヘ م خیشヱرش تゅر نیقطゅバ بزرگتر

 سゅلشヱن نشده بゅشه... 0 نゅیکه شک کردュ ا دادنیمنヱ قヤقヤک م نیبヱدن ヱ همچ ختهیسر من ر یبゅر چゅヰرنヘر هی

 ...زدنیヱ حرف م رفتنیبゅ سرعت راه م یرال نیمゅش مثه

ゅバاقヱ نیشヱدن... طヱب 

 در سゅختمヱن اヱمد... یکه خヱابش برد صدا نیرヱ دادヱ ュ هم ゅسی ریش

ュヱآر ヱب یر ヱ ندمشヱابヱنیتختش خヱر ...ュرفت 

ゅم دنید بゅریسゅ مヱسه آرヱب ヱ گرفت ヱ ュکمر ュنヱا ヱ ュسمتش رفت ベヱذ ゅزد... یب ュゅه ゆبه ل 

 ヱ گヘتュ دュیخند

 ساュ پدر...-

 ساュ مゅمゅن جゅن...-

 زدヱ ュ گヘتュ یلبخند

 ...یاヱمد رید یヤیشュゅ...امرヱز خ ュیゅبریب-

ヱهم سرش ヱ ن دادヱم نیتک ベゅر که سمت اتヱت رفتیطヘگ 

 احمقュ دヱ تゅ قرار هゅرヱ پشت هュ گذاشته بヱد.. یامرヱز منش-

 ヱ بゅ عشق به غرغر هゅش گヱش دادュ.. دュیخند

ュゅرد شヱآرامش خ ゅب ヱیرュ داشت ヱیュ یفュヤ یدیدیمュ سی هیگر یکه صداゅند شد... یヤب 

ュاستヱم خゅکه س ュریبرゅ ...ュنزاشت بر ヱ گرفت ュヱヤج ヱدستش 

 رفت... خヱدش

 ..ヱمدیکدヱمشヱن در نم چیگذشته بヱد که صدا از ه قهید 01

 اتベゅ... یرヱ خゅمヱش کردヱ ュ رفتュ تヱ ヱنیتヱヤز

 شکمش بヱد... یرゅ ヱسیبヱد ヱ  دهیتخت خヱاب یرゅ ヱریسゅم

 ヱ گヘتュ دュیرヱ تخت دراز کش کنゅرشヱن

 ...یزاشتاسュ بچمヱ بزارュ چゅنبک...تヱ ن خヱاستュیم-

 نگュゅ کرد... یبゅ بدبخت ゅریسゅم

 ...دュیخند ゅفشیبه ق بヤند



 ...ستュ؟یاکسヱال ن گهیمن ازدヱاج کنュ د نیヱاقゅバ فکر کرد نه

ヱヱヱبر ...ヱヱヱヱااامゅع 

 نسل بバدمヱ از ヱجヱد اکسヱ اطاع دادュ... ∫تゅ  من

***** 

 قヱヤهゅ( 4)شゆ بバد: تヱلد  

 بゅ حرص داد زد ゅکヱید

 ...کشمتتتتیم یآرشゅ سمت اヱن ظرف بر-

ゅت آلمヘحرص گ ゅب ヱ به کمرش زد ヱشゅدست 

 مゅمゅن بخヱرتت... دュیم یبه داداش من حرف بزن گهیبゅبゅخゅنュヱ...به بゅر د-

 خنده... ریغش زدュ ز غش

 ...ییتヱسط دا ゅکヱیاز خヱردن د ゅیاز بゅبゅخゅنヱمش بخندュ  دヱنستュینم

 به حゅلت قヰر نشست... نهیヱاسش در اヱرد ヱ دست به س ییادا ゅکヱید

ゅخ آرش ゅب ュلیهゅ پヱلヱد ヱ برد ュヱک هجヘردن.. یراحت به سمت ظرف پヱع کرد به خヱشر 

 راحت بヱد... ゅلュیبヱد ヱ خ دهیاتベゅ خヱاب یکه تヱ یゅسی

 صヱرت گヘت ییآشپزخヱنه شدュ که از همヱن جゅ حمヤه دا ヱارد

 ...رヱヱヱヱヱヱنیبزرگت تخュ چشمتتتته....برヱ گمشヱ ب کهیجヱヤ ت یゅیقدュ ب هی-

 شده نگゅهش کردュ... شヱک

 کرده بヱدュ دヱبゅره... چه

ゆاز راه آ ヱرت دادمヱق ヱیدهنم ...ュبرگشت ュدヱمده بヱکه ا 

 نشستヱ ュ گヘتュ دنیکشیکه داشتن بゅ ذベヱ دست به شکمゅشヱن م نیヱ مゅه یدل شیپ

 ....دارヱヱヱヱヱیمゅمゅن جد-

 بゅ ذベヱ گヘت نیمゅه

 ...رفتュ سヱنヱ...بچュ پسسسره...غیییج-

منحل  ییبゅ خشュ دا ゅتیعمヤ نیکه ا زدنیداد م یالک هیمヱضヱع چ دヱنستنیヱ بچه هゅ هュ که نم ュیヱ هヱار راه انداخت داد
 شد...

 شد.... کشヱنیک دنینヱبت بر بゅاخره

 ..دنیرヱ بر کیبゅاخره ک ゅنゅیヱ دا ゅکヱید یغゅیکه بゅ ج بمゅند

ュنヱیدنیچه بر ا... 

 ...کیطبقه از گヱشه ترک خヱرده بヱد تヱ ゅسط ک کی کیک

 ^*-مدلشه ^ هی نュی*ا

 ...ュیبه سمت خヱنه رفت یヱ خヱشحゅل یشゆ هュ تمュヱ شد ヱ بゅ خستگ اヱن



><><><><><><><><><><><>< 

ゅب ...ュه کردゅنگ ゅبه بچه ه ベヱش 

 ...ュیشده بヱد ری...پهヱヱف

 هゅمヱن بزرگ شده بヱدن... بچه

 هュ شدュ... گهیپسر د هیصゅحゆ  یゅسیاز  بバد

 سヱرنュ ...ゅیرヱ گذاشت اسمش

 پسر... هی نュیدختر داره ヱ مゅه هی نゅیدل

 -.-مثل دارن  دیقصد تヱل هنヱز

 ュیخヱردن شュゅ بヱد یبرا ゅرینشヱنده بヱدヱ ュ منتظر اヱمدن سゅم زیهゅرヱ پشت م بچه

 ...مشیسゅل ヱ ن 0سゅلش بヱد ヱ سヱرنゅ  3اان  یゅسی

ゅم بゅمدن سヱریاゅ ن غذاヱع کردن دست زدن چヱشر ゅیبچه ه ...ュدヱدرست کرده ب ヱن رヱبشヱمحب 

 نشست... زیبه سرュ زد ヱ پشت م یبヱسه ا ゅریسゅم

 به خヱردن... ュیヱ شرヱع کرد دュیهゅرヱ کش غذا

 ...دュیعکسش د یآلبュヱ هゅ یکه تゅ ヱریسゅم یهゅ یبچگ یمن شده بヱد ヱ سヱرنゅ هュ کپ یکپ یゅسی

 بヱد.. دیداشت ヱ سヘ رهیت یبゅ رگه هゅ یآب یچشمゅ یゅسی

ゅرنヱس ゅچشم ュس یهヱیط ゅرگه ه ゅه ا یآب یبヱヰق ヱیداشت که خ یヤد... یヱبزرگ ب 

ゅهヱم یمゅس ゅد امヱف بゅریمن صゅ د ' یمقدارヱفر ب-' 

 مゅ شده بヱدن... نیعヤت...بچه هゅمヱن ع نیهم به

 ...دیتュ که لゆ برچگرف ヱردیذベヱ زدنゅنه در م یヱ صداهゅ کردیاز لپ سヱرنゅ که داشت بゅ غذاش عشق م یگゅز

 گヘتュ عیسر

 نکن جゅن من... هیغヤط کردュ مゅمゅن...گر-

 بゅز کرد ヱ چشمゅش برベ زد... ششヱین ヱヰی

 ...کنهیداره نگュゅ م نهیتヱ هヱ ュ دست به س یبゅ اخمゅ یゅسی دュیصدقش رفتュ که د قربヱن

 نشستヱ ュ گヘتュ خیس

 هر دヱتゅتヱن بشه... یدر ヱاقع مゅمゅن فدا-

 ヱ گヘت دیخند ゅریسゅم

 " بشه...طヱنشیش یهر سه تゅ "چشュ رنگ یبゅبゅ هュ فدا-

 *شヱدیم یاحسゅسゅت نゅیت -هق هق  هی*اشک بغض گر

 ...دュیخند

 زنگ خヱرد.. ヱヘنیکه آ ュینشسته بヱد ییرایپذ یاز شュゅ همه تヱ بバد



 ...هیک نهیرفت تゅ بب ゅریسゅم

 تヱ اتベゅ... دیچپ عیヱ سر برگشت

ゅند شد... بヤن بゅرتمゅکه زنگ در اپ ベゅات ヱت ュبر ュاستヱخ ゆجバت 

 در رفتヱ ュ بゅزش کردュ... سمت

 کردن در انヘجゅر نヱر بヱد.. بゅز

 همشヱن حمヤه کردن تヱヰ ...ヱی

 ヱ  خゅنヱاده... یدل

 ヱ خゅنヱاده.. ییدا

 ヱ خゅنヱاده... نیمゅه

 ヱ خゅنヱاده... نیسヱر

ゅغیج ب バبگ یس ヱن رヱشヱヤج ュیکردュل رヱر گذشت عررررر... یゅر از کゅک 

 تヱ... ختنیر همشヱن

 ...دنییدヱیヱ داد دنبゅل هュ م غیهゅ که بゅ ج بچه

ュا دヱ دهیدرゅبه آرامش چند دق س ュداشت ヱ ュدヱیپ قهیبュیفکر م شュکرد... 

 تکヱن دادヱ ュ اヱمدュ تヱ... یسر

 شدゅ ...ュریمتヱجه فرار کردن سゅم حゅا

 ヱ انداختنش رヱ مبل... رヱنیکشヱندن ب ゅرヱیسمت اتベゅ رفتن ヱ سゅم نیヱ سヱر ゅکヱید

 ...زدیヱ دست م خヱردیبغل مゅヰ تکヱن م یبヱد بゅ ذベヱ تヱ نیکه دختر سヱر نゅیال

ゅب ュتヘحرص گ 

 ...ن؟یکنیم کゅریچ نیدار قゅیبپرسュ اان دق تヱنュیم-

 پرت کرد ヱ گヘت ゅریخヱدشヱ کنゅر سゅم ゅکヱید

 ...زانیبゅ عز ینیشゆ نش ュیاヱمد-

 کردヱ ュ گヘتュ یپヱف

 ...خヱنه خヱدتヱنه...نیاヱمدخヱش -

 اヱمد ヱ گヘت رヱنیپر همراه بゅ آرشゅ ب یآشپزخヱنه بゅ لپ هゅ یاز تヱ نゅیدل

 از همヱن جゅ بخره... ゅرュیبگュ سゅت نیخری...از کجゅ منゅیدار یخヱب یهヱ ゅهی...چه مュیدヱنیم-

 زدヱ ュ شرヱع کردュ دنبゅلشヱن کردن... یغیج

ゆخ... 

 مゅ بヱد... یزندگ نュیا

ゅرتゅヰن ه یدختر چヱنیاز آ یفکر چیکه بدヱندش ヱنه  یتヱن خヱیا ヱヤج ュرゅヰرک زندگ یطبقه چゅکردن... یپ 



 شدنمヱن... عゅشق

 هゅمヱن... طنتیش

ゅه دیشゅن مゅمゅت کردن مヱد... لیدل نیبه هم نیفヱب 

 ...ュیヱ سرنヱشتمヱن رヱ رقュ بزن ュیبر رازیمゅ سゅل بバد به ش که

 ...نه عゅشق هュ شدن...هیヱ پدرش عゅد نیمゅه رابطه

 ...ستیاز اヱن زن ن یخبر چیهュ کنゅر پدرش در حゅل بزرگ شدنه ヱ ه برادرش

 ...زنهیهヘته بヰشヱن سر م یهュ اخر هゅ نیمゅه

 مゅ... یهュ از زندگ نیا

 ادامه داره... مヱنیزندگ

 بشه... جゅدیا یا ینゅراحت ゅیدعヱا  ممکنه

ゅض نم یزیچ امヱست... نیعشق ب شهیکه عゅهゅم❤  

     
              ゅرنヱس                                          ゅآرش                                      ゅسینゅی 

 

       
 شرヱین                                         آلمゅ                                       آヱین               



****** 

 صبح 01:00

∬۱/۱/0 

010∵/∫/04 

 مرسی از همراهیتヱن برای خヱندن این رمゅن..

..ュهستی ゅرنگی ュی گل چشゅاننده هヱشق همه ی خゅع 

 کゅرهゅی دیگمヱن رヱ هュ دنبゅل کنین...

 


