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 ست؟ ی عشق چ 

 ی جعفر ی:  شادسندهی نو

  : خالصه

ریا رپدررورمادرررورتجربهرنکردرچریکهرهررریالر،دخت  ن ر!وقترداشت 

ر ر!آدماسترهریمتفاوترتررازربقرکیمررشیکهرداستانرزندگرریدخت 

ر.کنهیمرفریبهرنامرپرسرعمورعشقوربراشرتوصررکیسرر...ویلهیعشقرچردونهیکهرنمررریالرریا

ره؟ینظرتونرعشقرچرربه

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱تپارر#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ردستامورمشترکردهربودمرورتندرتندرراهرمررتیشدترعصبانرازر ر.فتمت 

ر.کردیرمردادیوردادروربررراومدرهمرپشتررسمرمررلیکائیم

ر.ورنگهمرداشتردیاخرردستمورگرفترکشرررلحظه

ر:ورگفتمرابونریوسطرخررستادمریا

ررل؟یرکائیمرهیچر _ ریرمرچ 
 
ر؟گ

ر:ورگفترابونریکناررخرردریرمنورکشر 

رگرررمیتصمرریر.انقدرتندرنرو.تورهنوزربرایبهرحرفامرگوشربدردریباورترالرری_راررلیکائیم ر!گیکوچرریلیخرریرت 

ر:جسارترگفتمربار

رگررمریتصمریبراررکمیمنرکوچر _ ربگررمریتارتوربرامرتصمریت  راره؟ریرت 

رریلری_راره!تورخررلیکائیم نرکهردررنظررداشتمرهمهرچرررزودتررازروقت  ر.یدریفهمرورت 

ر:اشارهرکردرورادامهردادرکریپارکرکوچربه

ر!کنمیرمرفیربراترتعرررمینریبشررمیابرری_ربررلیکائیم

ر.مکتینرهیریررورررمرینشسترمریقبولرکردمروررفتررمسخرشرگوشربدمرویلرینداشتمربهرحرفااصالردوسترنکهیاربار

رینفسرعمر  ر:ورگفتردیکشرررق 

ر.خوبربهرحرفامرگوشربدهرالرری_راررلیکائیم

ر!زودترر _

ررتریمامورررهیسالت.پدررمادرامونرتورررکی_رمنردهرسالمربودرورتورررلیکائیم
 
ازراونرروزرمنرتوروربزرگتررررویلرمی.دوتاربچهربودمیکردررمهمرکشتهرشدن.مارباهمرزندگ

ر؟یدری.فهممیدیورراهراونارورادامهرمررمییخالفکارربودن.ماهمرازرنسلرهمونارالر،پدرمادرامونریکردم.ا

ر:ازرجامربلندرشدمرورگفتمررتیعصبانربار

ریربی.حاالرمشمیخالفکاررنمرهیوقترررچیرمنرهریردیمرلمیچرترورپرترتحورریبازمردارر _ ر!تن
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ر ر.دمیدینوررالمپرمررریرورزررلریکائیصورترمررسچن

ر:زدردستشرگرفتروردادرریشالمورتورررتیعصبانربار

هرنفهم.دررلیکائیم ریسگمرمریرداررررگهی_رخفهرشوردخت  ر!خونهرمیبررر،گمشورکتن

رربودمرویلردهیترسررنکهیاربار ر:گفتمررباررسکیس 

نرببر _ ررتونمیربهربعدرخودمرمرنیممنونم...ازرریلی...خریگمرکردبزرروررریرباهامربودرنجاری...تارالیرکائیمرت 
 
ر!بزرگرشدمرورپونزدهرسالمهرگهریکنم...دررزندگ

ر:شمردهرشمردهرگفترلیکائیم

ر!خونهرمی_رگفتمرگمشوربررررلیکائیم

رریررورررتیبارعصبانرلبامور
ن
ر:نفررگفترهیبزنمرکهررهمرفشارردادمروراومدمرحرف

تون؟ربراردوسترنیخرریآقارگلرنمر + ردخت 

ر:شه،انداخترورگفتچهاررسالهربارراریورسهررستریبرخوردریبهرپرسهرکهرمرشالرمنورولرکرد،نگایهرلیکائیم

رنجایار_رازرگرررلیکائیم ر!؟ی 

ر:هولرکردروربارلکنترگفتررپرسر

نرـه...هم + ر...ا...االن...اومـرت 

ر:وسطرحرفشرردریپرررلیکائیم

ر!خرمی_رهمهرگالتورمررلیکائیم

ر.شدرگالرورفروخترورازمونردورررربارخوشحایلرپرسر

ر:رومرگرفترورگفترورروبهردستهرگلررلیکائیم

رررلیکائیم رخونه؟رارنریمرفری_رمادمازلرترس 

ررتار ر:کنمرورجوابربدمرگفتررراومدمردوبارهررسکیس 

نر...ببالرریارگهیر_ربسهردررلیکائیم ر!خونهرمیبررراریر...حاالربی...همشمررزرقرمزرکهردوستردارردمیبراترگلرخرررت 

ریعمرنفس ر.چپرچپربهشرنگاهرکردمروربهرسمترخونهرراهرافتادمرگرفتم،کیمرررلیرئکایوردستهرگلررورازرمرردمریکشرررق 

ر.اومدرمنظمشرکهرپشتررسمرمریروربعدمرقدمرهاردمریخندشورازرپشتررسمرشنریصدا

ر.گذرهیرمرلریکائیمنرورمریرازراونرروزردعوارریروزرررچندر

ررریلیچونراونرخررکنمریردعوارنمررلریکائیبارمرادیزررمنر ر.دهیکارردستمرمررهوریوررشهریمرزودرعصت 

ر.خونهرحوصلمررسفتهربودریتورریلریخررروزرما

رورازرخونهرزدمربردمریپوشرلباسامور ر.ونت 

ر.میرفترلریکائیکهراونرروزربارمرررهمونرپارگریتورررفتمر

ر.نشستمروربهرفکررفروررفتمرکتریهمونرنمرریررور

رر.ویلرکنهیرنمریرگفتهربودرمنورواردربازرررلیکائیم رعموررخبرهرچ  رادمرخالفکارمروربهرغررهیریرباشهرمنردخت  ر!همخونشمرنریرارت 

رشداونرپرسرگلرفروشردوبارهرروبهررگرردمیبهرفکررفروررفتهربودمرکهرنفهمرانقدرر ن ر.رومرست 

ر:بهرسمتمرگرفترورگفتررگالرور

ر!نریدونهربخرررهی!رنریخانمرشمارکهرگلررزردوستردارر +

ریتورازرکجارم _ رمنرگلررزردوسدارم؟رردوین

ر!دمیپرستونرشنارترنشهراونرروزرناخواستهرازردوستخانمرجسر +

رگالرخرربه ر:شدمرورگفتمررهت 
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ر!خوامیرهمشورم _

ر.دمیچشماشردریرورتوررخوشحایلرربرق

ر.گلررورسمتمرگرفترردسته

ر:گرفتمرورگفتمررازش

نربشر _ ر!ت 

ر:تعجبرگفتربار

ر + ر؟چ 

ر:اشارهرکردمرورگفتمرمکترینریرکنارمرروررربه

ریشیم _ ر؟؟؟تن

ر.لهرکنارمرنشستتکونردادروربارفاصررسشور

ر.کردمررکهنهرورپارهرپورشرنگاهرریلباساربه

ره؟ریبدونمراسمترچرتونمیرم _

رخرپرسر ر:شدربهرچشمامرورگفتررهرت 

ر!کارردارم +

ر.حرفرازرجاشربلندرشدروررفترنیبعدرازرارور

ر.کهرتلفنمرزنگرخوردررکردمیربهررفتنشرنگاهرمرمتعجب

ربله؟ _

رریصدا ر:بلندرشدرلریکائیمرعصت 

ر_رکجاررلیکائیم رتو؟ری 

ر!پارکریرتور _

ر!هاخونیپارک؟رزودباشربریر_رتورررلیکائیم

ر!باشه _

ر.جامربلندرشدمروربهرسمترخونهررفتمرازر

نرهم ر:دریاومدرسمتمروردادرکشررتیبارعصبانرلریکائیکهرواردرخونهرشدمرمررت 

رررلیکائیم ستوین ر؟ریبودر_رچهرقت 

ر!گفتمرکهرپارک _

ر.ی_رغلطرکردررلیکائیم

ری _ رچه؟ررعتن

نر_رببرررلیکائیم ریبهربعدرنمررنیازرارالرریاررت  رهرجارتوین رری  رازرمنراجازهربگرردریقبلشرباریربرررخواست  ر!یرت 

رهروزرم _ ر!بهراونرپارکرمت 

رگال ر:بودمرروربهرسمشرگرفتمرورادامهردادمرردهیکهرخرررری 

ر!براترخرمریرورگلرم _

ر:گلررورازردستمرگرفترورگفتررلیکائیم

ر!_ربرورشامربخور.انقدمرخودتورلوسرنکنرررلیکائیم

رشونه ر.یرانداختمروررفتمرسمترسالنرغذارخوررباالرری 
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ر...

رنشستمروربهرروربهررومرخرمکتریهمونرنرریمربهرهمونرپارک.روردمروررفتامادهرشردوباره ر.شدمررهت 

ر.تارازشرگلربخرمرومدیمنتظررموندمراونرپرسنرهرچقدر

ر.دمشیدرابونریجامربلندرشدمرکهراونرطرفرخرازر

ر :سمتشرورگفتمرررفتمر

ر!پرسریهر _

ر.منررغیشدربارجرریاونرمساوررنگاه

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نراشرکربوقرموحشتناریصدا ر.رفتروربستهرشدرایهریگوشم.چشمامرسرریتورردیچیرپرت 

ر:دادراونرپرسریصدا

ر!!!ـــــــالری...ایهـ +

ر.تکونربخورمرتونستمیرنمرادیدردرزررازر

ر.بودمرارریهنوزرهوشربستهربودرویلررچشمام

رصدارگهریهمهرمردمروربعدردهمریصدا ر!صداهاربودن،منرنبودمردمی...شاومدریرنری 

ر...

ر.بازرکردمچشماموررریالرراروم

ربهرهوشراومد + ر!دکت 

رررناریا هراررگن؟یمررچ  رمنرکجام؟رنجا؟یچهرخت 

رهاربهمرخرشهیرکهرازرپشترشرریافتادربهرپرسررنگاهم ر.بودرهت 

ر.رفتردینگاهرمنوربهرخودشردرتار

ربود؟رگرراونر

ر.اومدرنفررمرهیردادریدادروربریصدا

رربه ر.رسمورچرخوندمررسخت 

اردعوارمرهی ر.کردیرپرسجوونرداشترباردکت 

ر.دفعهردرراتاقوربازرکردروراومدرداخلرهی

ر:نگاهشربهرمنرافتادرگفتررتار

رالرریا + ر؟ر...خوی 

ره؟ریکررگهیردرالرریخودمرگفتمرارشیپ

رتعجبربهراونرپرسرخربار ر.شدهربودمرهرت 

ر:وردستمورگرفترورگفترکرینزدراومدر

ربریتنهاربررردادمیاجازهرمرردرینبا + ر!ونت 
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رراونر ر!گفتیرمرداشترچ 

ربود؟رراونرگراصالر

ر:افکارمورپارهرکردریررشتهرشیعصبریروصدارردریسفررریلباسارمردرباررهی

م...مررریاقا + ر!نریرورتنهاربزارررضیمحت 

رراونر ر.ازرجاشربلندرشدرورازراتاقرخارجرشدررپرسرعصت 

ر.کردمیفقطربارسکوتربهشونرنگاهرمررمنر

ررنکهیارنه
ن
رصداردادمریهرچقدرلبامورتکونرمرحرفربزنم!رانگارررتونستمریبزنم...نمرنخوامرحرف رازشربرری  ر.اومدنیمرونت 

ر...گرفتمرچشمامورببندمروردوبارهربهرخوابربرمررمریتصم

ر...

ر.کردررتیردستشرگرفتروربهرجلورهداریرتوررلچرموریورریردستهرهارلهیکائیدمراسمشرمربورردهریپرسرجوونرکهرتازهرفهمراونر

ر!عمارتهرهی...رهیبزرگرریچهرخونهرنجاری...اواور

ر!بودرخوشگیلریلریداشت.اتاقرخرشگرقرمزرمرریراتاقربردرکهرنمارکیررورداخلرررلچرریورررلیکائیم

ر.تختردورنفرهروسطراتاقرنشستریرگوشهرگذاشترورخودشررورررهیرلچرموریور

رربعدر ر:حاکمربودربالخرهرلبربازرکردمرورگفتمرنمونریکهرسکوتربررازرمدی 

رم؟؟؟ریمنرک _

ر.کردیرصورتمردوردورمریررورررلیرکائیمریچشما

ریعمرنفس ر:ورگفترردریرکشرررق 

ر!_رزنیمررلیکائیم

ر _ ر؟؟؟چ 

نرهمچرشدیمنرباورم نرچررت  ر.بشنومرلیرکائیازرمرریت 

ر.برامرسخترشدهربودردنیبستهربودرورنفسرکشررخیردستامر

ر:ورگفترردریسختربود.رچشماشورازمردزدریلیدستاشورمشترکرد.انگاررکهرحرفرزدنربراشرخرررلیکائیم

رمی_رهنوزرازدواجرنکردررلیکائیم عمورورنامزدرمتن ر.یورحافظتورازردستردادرری.تصادفرکردر...توردخت 

ر....مادرامونررپد _

ر:وسطرحرفمرورگفترردریپرر

ر.زلزلهرمردنرهیری_رمردن...تورررلیکائیم

رم؟یچرارمارزندهرموند _

س...فردارقراررعقدردارررالیکری_رسواالرررلیکائیم ر!مینت 

ر!منرتوروردوسترندارمرویل _

ربدونرحرفربهرصورتمرخرکیم ررریلیشدروربعدرانگاررکهربهرخودشراومدهرخررهرت  ر:گفتررعصت 

ررر_رویلررلیکائیم ر!دوسمرداشت 

ررردریکهرنبارردونستمیم نردمهرحرفرممقرانقدرری  نر.بهرخاطررهمردمت  ر:عوضرکردنربحثرگفتمرریبراررت 

رچندرسالمه؟ر _

ر!_رپونزدهررلیکائیم

رتورچندرسالته؟ر _
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رورچهاررررستی_ربررلیکائیم

ررنیچرارانقدررزودروربارا _ رازدواجرکردم؟ررادیزررتفاوترستن

ر!ی_رچونرعاشقمربودرررلیکائیم

ر.شداتاقرخارجرگفترورازررررنوریا

رربه نرپارلچرریازرورررسخت  ر.دمیتختردرازرکشرریراومدمروررورریت 

ر...فکرربهرازدواجرورعشقرورگذشتهربهرخوابررفتمربار

ر...

ر!!!منرحوصلمررسفته _

رکنم؟ررکارری_رخبرچررلیکائیم

ررتورتنهارکیسر _ رریخواریر،نمکهرمنردارم...تورنامزدمررهست  ربریمنوربت  رون؟رت 

رررلیکائیم رنفسشوربرعصت  ر:گفتررکردرورفوتررررونت 

نر_رببرررلیکائیم مرگردشر...منرالرریاررت  ر!رسمرشلوغهرورکارردارم...وقترندارمرتوروربت 

ره؟ریکارترچ _

ر!ندارهر_ربهرتورربطرررلیکائیم

ره؟یچررندمیرمنرحقرندارمربدونمرشغلرهمرسرآ _

ر!_رنهررلیکائیم

ررخنده ر:کردمرورگفتمررعصت 

رمنردارمرم _ ربرمت  رونت  ر!ایبر...اگهرخواست 

ر.ازراتاقرخارجرشدمرندمرورچرخوررلچرموریورررور

رررلیکائیم ردستشرگرفترورمنوربهرسمتربرریرورتورررلچرریورریردنبالمرراهرافتادروردستهرهارعصت  ر.کردررتریهدارونت 

ر.خونهربودررکیپارکرکهرنزدرهیریرتوررمریرفت

تمریرجارتونهیرکارردارهرورنمررادیزررگفتریرمرلیکائیم ر.دورربت 

ر.ودمکنارشرنشستهربررلچرمریوررریورمنمررورررمکتیرنریررورررلیکائیم

ر:دستشربودرگفتررکهپرسرجوونربهرسمتمونراومدرورباراشارهربهردستهرگیلرهی

تون؟ردوستریربرارنیخرریراقارگلرم + ردخت 

ر.پرسرحلقهرزدهریچشمارریاشکرتوررکردمیرمرحس

راشناریلیخررچهره ر.داشترری 

ر:بهرمنراشارهرکردرورگفترلیکائیم

ر!_رنامزدمرعاشقرگلررزهررلیکائیم

ر:متعجبرگفترپرسر

ر؟نامزدتون؟؟ +

رابرورلیکائیم ر:باالرانداخترورگفتری 

راومده؟رشیپر_ربله،مشکیلررلیکائیم

ر:بارلکنترزبانرگفترپرسر

ر!نهـ...چـ...چـ...مشکـ...یل +
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ر:رسشورتکونردادرورگفتررلیکائیم

ر!خرمیر_رهمشورمررلیکائیم

ر:گالشورفروختروراومدربرهرکهرصداشرزدمررپرسر

ر!...پرسیه _

رسمتمروربارصداربرگشتر ر:تگفررردریلرزریکهرمررری 

ربلهرخانم؟ +

رمنرتورورقبالرجا _ ردم؟ریدری 

ر!دنیقبالرنامزدتونرازرمنربراتونرگلرخرر +

نرفقطرهمر _ ر؟ت 

ر!آره +

ر...ـیول _

ر:وسطرحرفمرردریپرررلیکائیم

ر!.بزارراونربرهربهرکارشربرسهالرریاررنهی_رفقطرهمرررلیکائیم

ر.تکونردادمروراونرپرسرازمونردوررشدرلریکائیحرفرمرردرییبهرنشونهرتاررسمور

ر:ورگفتمررلیرکائیبهرمدمرکرررررور

ره؟یاسمراونرچر _

رریر...برادمیتورگلرخررریرمنرفقطرازراونربرارالرری_راررلیکائیم ررریراسمشوربدونم؟رورتوربراردریبارچ  رریرخوایرمرچ  ر؟بدوین

رشونه ر:باالرانداختمرورگفتمری 

نرهم _ ر!یجوررررت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:دستشرگرفترورگفتریرتوررلچرمورید.دستهروردستهرگلرروربهردستمردادرورازجاشربلندرشررلیکائیم

ر!هی.کافمیبرررگهی_ردررلیکائیم

ر.میخونهرشدرتکونردادمروررایهرریرسررکالفه

ر...

رشدهربودرتمیرکهروضعررشدریرمریروزرررچندر ر.بهت 

ر.بارعصارراهربرم.گردنممرخوبرشدهربودرتونستمیم

رغبهرگهیرکهردررخالصه ررت  ر.ودازرتصادفربرامرنموندهربریادریزرریادگارریرازرفراموش 

رجورارهیورررمیهمرعادترکردهربودم.عقدرکردهربودرلیرکائیبهراخالقرمرگهید ر.میاالنرمنرهنوزررابطهرنداشتررتیر.فقطربهرخاطرروضعمیزنرورشوهرربودری 

ر.دمیتختردرازرکشریرورراطریگذاشتمرورباراحترروارریهامورکنارردرعصار

رخروارریدربه ر.دمیدوررکمرمرازرجارپرررلریکائیمریراشدهربودمروربهرفکررفروررفتهربودمرکهربارحلقهرشدنردسترهرت 

رررلیرکائیم _ ر!دمی،ترسیرایرسوصدارمررچقدری 
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ر!خوامیر_رمعذرترمررلیکائیم

ررگهید
ن
ر.گردنمرفروربردروربهرخوابررفترریرهمررسشورتوررلریکائینزدمرورچشماموربستم.مرحرف

ر.دادمیازرخودمرنشونرمریاراشتمرورنهرعالقهاونورشوهررخودمربدونم.نهرنصبتربهشرکششردررتونستمینداشتم.اصالرنمررحیسرررچیرهرلریکائیبهرمرنصبت

رکردریررفتارمرتعجبرنمررنریازرارادیهمرزررلیکائیم

ر.بودریکهربراشرعادرررانگارر

ر.ندارهراونمرنصبتربهرمنراحساشرررکنمیمرراحساس

ر.کهرچونرحافظمورازردستردادمرعالقمربهراونمرازردستردادمررفهمهیرورمرکنهیدرکمرمرردمیشا

ررشهیشدمرمثلرهمردارریکهربررصبح ر.نبودرلریکائیازرمریرخت 

رزودرمرریلیخررشهیهم ر.رسکاررفترت 

ری رررعتن ربودرکهرانقدرزودرمرکارشرچ  ر!؟رفتت 

ر.یازرجامربلندرشدمروررفتمربهرسالنرغذارخورررممن

خونهریبودمشراومدندرتورردهیپارکردریرخانمرباراونرپرسرجوونرکهرتورریکهرنازرررخوردمیصبحانهرمرداشتم ن ر!اشت 

ر:تعجبرگفتمربار

ریرمرکارریچررنجاریتورا _ ر!کتن

ر:خانمرهولرکردرورگفترینازر

رنشونربدم!راالنرمراشارریگفتمرقبلشرخونهرروربهرررنریشدرردارریشماربردونستمریخانمرجانرمنرنمرردیخانمر_رببخشررینازر ربرمیت  ر!دیشمارببخشررونت 

ربشرراریرگشنشهربرراشارریحتماررسیالزمرن _ ن ر!صبحانهربخوررت 

ر!_رنهرخانمرمنرصبحانهرخوردمراشارری

ر!خورهی.اونربامارصبحانهرمستینراشارریریرارجااونجرخانمرخانمر_رویلررینازر

ر!ایگفتمرب _

ر!_رچشمراشارری

ر.خانمراجازهردادمرتاربرهرریوربهرنازررردمیبهرصورتشرپاشرریلبخندر

راومدرنشسترکهرخراشارری ر:ورنافذشرورگفتمررراهیسرریشدمربهرچشماررهت 

ر!اشارهیپسراسمتر _

ر!_ربلهرخانمراشارری

ریرمرکارریچررنجاریرا _ ر؟رکتن

نر_رخانمرراشارری ر!گلررزربکارمرراطوریتمامرحررامریبراقارگفت 

ر!گفته؟ررلیرکائیم _

ر!_رارهراشارری

ر:حرفشرتکونردادمرورگفتمرردرییشونهرتابهرنررسمور

ر!صبحانتوربخور _

وعربهرخوردنرصبحانهرکردمرنیبعدرازرارور ر!حرفمرساکتررس 

ر.کردمیرکهرارومردرحالرصبحانهرخوردنربودرنگاهرمرراشارریبهرررگیزرررریزررگایه

ررکلیپرسرگلرفروشرانقدرهرهیرشدریرمرچطورر رداشتهرباشه!رانگاررکهرهروزرمرخوی  ر!کهرانقدرعضلهردارهرریباشگاهربدنرسازررهت 

ر.همربلندرشدراشارریتکونردادمرورازرجامربلندرشدمرکهرررسمور
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ر:بهشرانداختمرورگفتمرنگایه

رمنرس _ ر!شدم.تورصبحانتوربخوررت 

ر_رنهرخانمرممنون.منمرسرراشارری ر!شدمررت 

ربریرحرفشرتکونردادمرورهردورازرسالنرغذارخورررردرییبهرنشونهرتاررسمور ر.میاومدرونت 

نرماربلردنیخانمرباردرینازر ر:کناررخودشرورگفترردشیرورگرفترورکشراشارریرت 

ررردریلباساتوربدمربارمیابرریخانمر_ربرینازر وعربهرکاررکتن ر!رس 

رمنمررفتمرسمترباغریورنازرراشارری ن ر.خانمرکهررفت 

ر.دادمررهیتکرشرتابرنشستمرورعصارهاموربهردرخترکناریررور

رمرپاهام ر.بدونرکمکرعصارراهربرمرتونستمریورکمرکمرمررشدیداشتربهت 

ررمین ر.بودرکهرنشستهربودمروربهرفکررفروررفتهربودمرساعت 

رجارهیرورراشارریرکردمریحسرمرهمش ر.دمیدرری 

ری ردمش؟یکجاردررعتن

ر!کرد؟یرمرکارریاونراونجارچرربود.ویلراررشایرفت.اونرردی.همونرکهرتارنگاهرمنوربهرخودشردمارستانیربریهارشهیرپرسرپشترشراها،اونر

ر!بهرخودمراومدمراشارریزدنررلریبریرصداربار

نرزمررداشت نرمرلیرروربررت  ر.دت 

ر.عصارهاموربرداشتمروررفتمرسمشرعیــــرسر

ر:ورگفتمرستادمریرارکنارش

ررتورگ _ ر؟رهست 

ر!تارکاررکنمرنجاری_رمن؟راومدمراراشارری

ررکارریچررمارستانریربریروراونرروزرت _ ر؟رداشت 

ر:حفظرکردرورگفترشوریربعدرخونرسدرهولرکردرویلرراولش

نرگریرورمرمارستانریر_رکدومربراشارری رخانم؟ررت 

رر.بهمربگورتورگاشاررینکنررینقشربازر _ ر؟رهست 

ررهی ر:شدرورتندرتندرگفترردفعهرعصت 

ریگلرفروشرخررهی_رمنرراشارری راحمقرمرهیهستمرکهررابوین هریدخت  نراشسمترمنرتارفقطرگلربخرهرورهمونرموقعرمرادیبرخوادیورمرررابونیوسطرخرت  نرمرت  ر!بهشرنهت 

ربهشرخرمتعجب ر:شدمرورگفتمررهرت 

رگل؟رردنیفقطربهرخاطررخرر _

رخانم؟ررنریر_راره،چرارانقدررگلررزردوسترداررراشارری

ریرم _ ررالرریمنورارتوین ر.صداربزین

ر!نمیبی_رالزمرنمرراشارری

ر.گفترورازمردوررشدررنوریا

رازرعصارهامرگررگریبرمرسمتشرکهرراومدم نرکردربهرلبهرباغچهرورپخشرزمررت  ر!شدمرت 

ررانقدر ر.نالهرکنمرتونستمیرنمربدنمردردرگرفتهربودرکهرحت 

ر:سمتمروردادرزدرردریدورراشارری

ررالرری...االرری_راراشارری ر؟رخوی 
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ریورنالهرخفرردمیحرفربزنم.لبامورمحکمرگزررتونستمرینم ر.کردمررقن

نردستشررورزمرریرتوررلیبراشارری نرزمریرمنورازرروررعیــــختروررسرانداررت  ر.بلندرکردرت 

ر:ترانندهرورگفررمیسمتراقارکرررردریدور

ر!مارستانیبرمیبررردری!ربامی!راقارکررمی_راقارکررراشارری

ر.انگارردردامورفراموشرکردمراشارریبغلرریتور

رررچقدر ر!داشتررعطررخوی 

ریگلرفروشرخرررهیرچطورر ر!انقدررجذابرباشهراخهرتونهیمررابوین

ر

ر ♡"عآرامش

ر۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر

نرذاشترورهمرشرگپاریعقبرخوابوندرورخودشمرکنارمرنشست.رسمورروررصندیلرریرمنوررورراشارری ر:گفتررکردیرطوررکهرموهامورنوازشرمرت 

ر!_رتحملرکنرراشارری

ر.مارستانیردرربررمیدیرس

ر:ورگفتررمارستانریربریتورردیبغلرگرفتروردورریمنورتوررعیــــرسرراشارری

رافتاده.کمکرکنرررنریر_راراشارری نردخت  ر!ت 

ار ر!اتاقرهیریرورپرستاراردورمرجمعرشدندروربعدرهمربردنمرتوررردکت 

ر ر:ترمسکنربهمرزدرورگفرهیردکت 

ر مرتوربارردکت  رریلریخردری_ردخت  ر!مواظبرخودترباش 

ر!چشم _

ر ریمریر_ردررصورترعادرردکت  رررنریازرفرداربدونرعصارتمرررتونست  ررگهیتارهفتهردردریاتفاقربارنیاالنرباراررویلریورراهربررررکتن رکتن ر!صت 

ررورتاریرسررکالفه ر.کردم.کهراونمراتاقورترکرکردرردرییتکونردادمرورحرفردکت 

ر.دستشرگرفتریرنشستروررسشورتورتختررکناررررصندیلرریررورراشارری

رخ ر:بهشرگفتمرهت 

ریچرارانقدررپرر _ ر؟رشوین

ر!ندارهرخایصرلیر_ردلراشارری

ر _ ر؟ریافتادمرانقدررناراحترشدرچراروقت 

ر!_رنشدمراشارری

ر!یشدر _

ر!باشهرگرررستی!رمهمرننهیببربریبهرخاطررمنرآسرکیسرر_ردوسترندارمراشارری

ر _ ر؟مطمعتن

ر ر:بلندرشدرورگفترصندیلریازرروررعصت 

رراشارری سرمنردوسترندارمربارتورحت  ر!همرکالمربشمر_رارهرمطمعنم.انقدررازرمنرسوالرنت 
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نرهمچرشدریرخوردهربودم.باورمرنمررجار ررت 
ن
ر!!!بزنهرحرف

ررنریرارلریازرمنرمتنفرهروردلرراشارریرکردمیرمرحس رباشه؟رتونهیمررتنفررچ 

ر.واردراتاقرشدرمهیررساسررلیرکائیاتاقربارشتابربازرشدرورمردرر

رشده؟ری_رچررلیکائیم

ر_راقارتقصرراشارری ر...مـرت 

ر:وسطرحرفشرورگفتمردمیپرر

رتقص _ ر!خودمربود.حواسمورجمعرنکردمرت 

رررلیکائیم ررعصت  ر:ورگفتررردریکوتاهشرکشرریموهاریرتورردست 

ررریلی_رخررلیکائیم ر!یلیخررالرریاراحمق 

نرچر _ ر!نشدهریرت 

نر_رچررلیکائیم ربالرهینشده؟رهروزرریرت  ر!رمنهرتنهاربزاتورورتورخوررتونمیمنرنمررقهیر!ردوردقیارریرسرخودترمری 

ریربزرگشرمریردارر _ ر!کتن

ررلیکائیم ررجوای  ررزهیاالنهرکهرمثلرابرکشرازرهمهرجاشرابربرررکنمری!رانقدررابرخوردرکهرحسرمریوربعدرریرورتارتهرخورد!ربعدرختریخودشرررریرابربراروانریلرهیربهمرندادرورعصت 

رب ر!ونت 

نرکهرمعلومربودرازرجورسنگرراشارری ر:فتگرررلیرکائیداخلراتاقرخستهرشدهرروربهرمرت 

ربرم؟ررتونمریکارردارم.مرریلی_راقارمنرتورخونهرخراشارری

ر!ارمیرورمررالرریدمردره.باراونربرورمنرارمی_رارهرکررررلیکائیم

ر.روربهشردادنرازراتاقرخارجرشدراریانگاررکهردنراشارری

ر!کنمیپرسوردرکرنمررنیوقتراررچیرهرمنر

ر.کهرتمومرشدرمرخصرشدمرررسمم

ر.تختربلندرشدمریرورعصارهاموردستمردادرورکمکرکردرازرررررلیکائیم

رماشرسوارر ن ررچریورتارخونهرهررمیشدرت 
ن
ر.مینزدرحرف

نرهمررشهیرهمرلیرکائیمنرورمررابطه ر.وتطورربود.سکوتربودرورسکرت 

ر...

رحاالردرریوربهرگفتهررگذشتیرازراونرروزرمریرهفتهرارکی ر.بدونرعصارراهربرمرتونستمریمرگهیردکت 

ر.کنمرورارومرارومرراهربرمرراطیاحتررریلیخردریگفتهربودرباررالبته

رکاشتهربودرخرراشارریکهررریرزرریباغرنشستهربودمروربهرگلرهاریرتوررامروزر ر.بودمرهت 

هربگمربهرراری رخراشارریبهت  ر!بودمرهت 

ر.کردیرپاکرمرشوریشونیورعرقرپررکردیرباررکمرشورصافرمرکریرقهیزدنرباغچهربودرورهررچندردقررلریبردرحال

رورحرفارمارستانریبریراونرروزرتوررازر ر!همرنشدمرباهاشرهمرکالمررگهیکهربهمرزدردرری 

ریگلرفروشرخررهی ریبرابوین ر!حرفربزنهریرنجورریبارمنراردهری.چطورربهرخودشرجرعترمسینرشت 

ر.گرفتمرورارومرارومربهرسمترگلرهاررفتمرروارریجامربلندرشدم.دستموربهردرازر

ردستمرگرفتم.خریرازراونارورازرساقهرجدارکردمرورتوررگی ر.دوررکمرمررشتهرافکارمرپارهرشدررلریکائیمریربهرگلربهرفکررفروررفتهربودمرکهربارحلقهرشدنردستارهرت 

ر:کردرورگفتررکیبهرگوشمرنزدررسشور

رررلیکائیم ریرفکررمرر_ربهرچ  ر؟رکتن
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رکهربهرماردوتارخررراشارریریرروررنگاهم ر.شدهربودرثابترموندرهت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!بهرتو _

ر_رمن؟رررلیکائیم

ر.بهرخاطررهمشنوهیصدامونورمراشارریردونستمیم ن ر:دوررگردنشرحلقهرکردمرورگفتمرمورل،دستایرکائیسمترمردمیچرخررت 

راره،حقرندارمربهرشوهرمرفکررکنم؟ر _

ر.لبامرقرارردادرریلباشورارومرروررلیرکائیحرفتمرمرنیاربار

راول ن ر.نداشتمراحساشرچریورمنرهرردریبوسریبودرکهرمنورمرریبارررت 

ر رررهیکهررردمیبهرصورتشرپاشریرازشرجدارشدمرلبخندروقت  ر.شدرورولمرکردروررفتردفعهرعصت 

ر!چشرشد؟روااا

رمرمتعجب ن ر:دمیگوشمرشنرررریروردرسترزرراشارریریکهرصدارررکردمینگاهرمرلریکائیبهررفت 

رررشد؟یر_رچراشارری رشد؟ررشوهرترازردستترعصت 

ریعمرنفس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

ر!هینجورریرهمرشهیاخالقشرهم _

ر:زدرورگفترریپوزخندراشارری

ر!رابطتونرنشهریاخالقشرباعثررسدرررنریرنکردهراری_رخدارراشارری

ر:گفتمزدمرورررزورگرررلبخندر

نرعاشقرهمر _ ر!اخالقاشمرت 

رراشارری رر_رمطمعتن ر؟رعاشقیس 

ر!.اونرشوهرمهرمعلومهرکهرعاشقشمهیچهرسوالررنریرا _

ر.مسخرشورگفتمریر_رشوهرتورنگفتم!راونراخالقاراشارری

ر!ستیکدومرازراخالقاشمرمسخرهرنررچریدرموردرشوهررمنردرسترحرفربزن.ه _

ر.زدرورازمردوررشدریپوزخندراشارری

رراشارریچرارفتمرورمنرانقدرردروغرگررچرار ر!شد؟رانقدررازردروغامرعصت 

نرخونهرهمهرچرنیاریتور ررت  ر!خودرمنررمشکوکه!حت 

رکردمرالیخیب ن وعربهربرگشت  ر.شدمرورارومرارومررس 

ر.راهربرمرگهیدررتونستمیرراهربهرنفسرنفسرافتادم.پاهامردردرگرفتهربودرورنمریوسطا

ر.ورهوامکردمرتشدروراحساسرررپاهامرخایلرررریاومدمرصداربزنمرورکمکربخوامرزررتار

ر دیبودمرورداشترمنورازرپلهرهارباالرمراشارریبغلرریربهرخودمراومدمرکهرتورروقت  ر.ت 

ر.تخترگذاشتریورارومرمنوررورررمیشدرلریکائیاتاقرمنرورمرروارد

ر

ر ♡"عآرامش

ر۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر
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ر.بالشرگذاشتریرسمربرداشترورکنارررسمرروررررریازرزرردستشور

نرخررمهین ربودرورخرت  ر.رتمشدهربودربهرصورررهت 

ر.بودرعایلرریلریعطرشرخریبور

رینفسرعمرناخودآگاه ر.دمیکشرررق 

ریب ریوربررشت  ر.شدررکیربهمرنزدرشت 

ر.خماررشدهربودرورضعفرکردهربودمرچشمام

ر!بودرکهرداشتم؟رچهراحساشررنریا

نربریفاصله رازررت  ر.کمرپشتررسشربستشدروردرررورمحررزد.ازراتاقرخارجرریرورپوزخندرصدادارررردریردفعهرعقبرکشرررکریسانتربودرکهرررکیرصورتامونرکمت 

ر ر.دمیصورتمرکوبریرجامرنشستمروررورریتوررعصت 

ه ر!یاحمقرتورشوهررداررریردخت 

ربشه!؟رکیاونرپرسهرگلرفروشرانقدرربهترنزدریردیاجازهرمررچطورر

رریلیخ ر!!!یلی...خالرریاراحمق 

رندارم!؟رراحساشرچریبرابررشوهرمرهرردرویلررشمریکهربهراونردارمرروربهرشوهرمرندارم؟!رچراردرربرابرراونرپرسرگلرفروشرسسترمررمنراحساشرچرار

ر.کردمربخوابمررورسیعردمریدرازرکشرررادیازرفکررکردنرزررخستهر

ر.دمیدررازرخوابرپرررریرصداردنیشنربار

ر:گفتمررریاگرفتهرریوربارصداردمریچشمامرکشررریروررردستمور

ربله؟ _

ر!نریرصبحانهربخورررنریایانمر_رخانمربخرینازر

ر!امیباشهربرورمنرمر _

ر!ن؟یراررخانمر_رچشم،کمکرالزمرندرینازر

ر!نه،ممنون _

ر.خانمرنشونرازررفتنشربودررینازرریپاریصدا

ررنکهریجامربلندرشدمروربعدرازرارازر رریرژرقرمزرزدمرورموهارهیدوشرگرفتم،رربهرسخت  ر.بستمربلندموردمراست 

ر!گرسنهربودمرریلیکهرخرریرفتمرسمترسالنرغذاخورررمریاتاقرخارجرشدمرورمستقرازر

ر:مرتوجهمرروربهرخودشرجلبرکردانخررینازرریرخوردنرصبحانهربودمرکهرصداردرحال

ر!؟رومدنیخونهرنرشبریرخانمر_رخانمراقاردرینازر

ر.ومدیخونهرنررلیرکائیمرشبریروردرگهیرخانمرراسترمریکهرنازررردمیکهرفکررکردمرفهمررکمی

ر!نشدم؟رلیرکائیمنراصالرمتوجهرنبودرمرچرار

ر:خانمرورگفتمرریکردمربهرنازررررور

ر!ومدیارهرن _

رخانمر_رکجاربودنرخانم؟رینازر

رتورمهمه؟؟؟ریر.برانموردینمر _

ریخانمر_ربلهرخانمرمعلومهرکهرمهمه...ررینازر ر!ست؟یشمارمهمرنریربرارعتن

رکجاربوده؟ررلریکائیمرشبریردرستریربرامرمهمرنرچرار

ردررهیبارردریشا ر!ده؟یخوابرگهیردخت 
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ربخوابهربهرمنرچه!؟ررخب

ریرالرریاراخه ررعتن رکهرمرریبهرمنرچهراونرشوهررتوعه...انقدرمحلشرندادرچ  ر!هیباربقررهت 

ر!ولرکردررفتررشبیشرندادم؟رخودشردحلمرمنر

ر:خانمربهرخودمراومدمرینازرریرصداربار

رخانمر_رخانم؟؟؟رخانم؟؟؟ررینازر

ربـ...بله؟ر _

راقارکجاربودن؟ررشبریردرستریمرنبراتونرمهردمیخانمر_رپرسررینازر

ر!چـ...چرارمهمه _

نرخانمر_رپسرزنگشونربزنرینازر ر!ت 

ر.درراوردمرربمریجرریحرفشرتکونردادمرورتلفنمورازرتوررردریینشونهرتارهیررسمور

ر.رورگرفتمرلریکائیمرشماره

ررریخشردارشرتوررریکهرصدارررشدمیمردیازرجوابردادنشرنارامرداشتم ر:دریچیپررگوش 

ر_ربله؟ررلیکائیم

رکجاررل؟یرکائیم _ ر؟ری 

ر_ربهرتوچه؟؟؟ررلیکائیم

ری _ ررعتن ر؟ریومدیخونهرنرشبریرچراردر؟رچ 

ر!!رچهرعجبی_رعهههه!رپسرمتوجهرنبودمرشدررلیکائیم

نرنهرنشدم...عهرچ _ ری....رهت  ر!یتماسرنگرفتمرچونرمنتظرربودمربرگردررشبریدررشدمرویلرعتن

ر!ستی!ررفتروربرگشترمنربهرتورمربوطرنیر_رغلطرکردررلیکائیم

رباشه!رخدافظر _

رررنوریا ر.رورقطعرکردمرگفتمرورگوش 

ر:دیخانمرهولرشدهرپرسرینازر

ررینازر ؟رررخانمر_راقارچ  ن رگفت 

ر!ادیکاررداشتهرنتونستهربرررشبیخونه...درادیگفترعرصرم _

رخانمرنفسرآسودهرارینازر ر:ورگفتررردریکشرری 

ر!خانمر_رممنونمرخانمرینازر

رتکونردادمرکهرازرسالنربررسمور ر.رفترونرت 

وعربهرخوردنرصبحانهرکردمربازم ر.رس 

رررچیربرامرهرلیرکائیدروغربگم!ربودرورنبودرمرتونمیرخودمرکهرنمربه
 
ر.نداشترفرف

ر.باغریرازرخوردنرصبحانهرازرجامربلندرشدمروررفتمرتورربعدر

رزنرکل
 
نرمنرشدهربودرهمردگ نرباغرهمرت  ر.رزریگالررت 

نرمرلریافتادرکهرداشترباغچهرروربراشارریچشممربهررزمبا ر.دت 

ر!خواست؟یزدنرمرلریباغچهرچقدربرنیارمگه

رنمرچرار ر!خونهرمنورراحترکنهرنیازرارفترت 

ررومرخروبهرریتابرنشستمروربهرگلرهاریررور ر.شدمرهرت 
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ر:ازرپشتررسمراومدراشارریریصدا

ر؟ریرزردوستردارر_رچرارانقدرگلرراشارری

ر... _

رگالرخررنریروربهرارنجاریاریرای_رهروزرمراشارری ریمرهرت  ر!چرا؟یس 

ر... _

نرزمرریرومررورروبهرراومدر ر:نشسترورگفترت 

ر!دوستردارهرریلیخررلیرکائی_رمراشارری

ر... _

ر!یتوردوسشرنداررر_رویلرراشارری

ر... _

ررریخواری_رنمرراشارری
ن
ررحرف ر؟ربزین

ر _ ررخوادیدلترنمررگفت  ر!باهامرهمرکالمربیس 

ر؟ریناراحترشدر_رراشارری

رریرنه،برا _ ر!پرسرگلرفروشرناراحتربشم؟رهیبهرخاطررردریبارچ 

ر!_رخبرپسرجوابموربدهراشارری

س _ ر!بت 

ر؟یروردوسترداررررلیرکائی_رمراشارری

ر!ستیبهرتورمربوطرنرلیرکائیرابطهرمنرورم _

ر:زدرورگفتریپوزخند

رکجاربود؟رررشبری_ردراشارری

ر!رسکار _

ر!هنوشوررشی...کارشرادونمی_رهه...ارهرمراشارری

ر _ ریرمرچ 
 
رتوربرارخودت؟ررگ

ریر_رهراشارری ر!چ 

رشدمروربهرگالرخرساکت ر.شدمررهت 

رگالرخرربه رخراشارریبهررنکهریبودمرفقطربهرخاطررارهت  ر.نشمرهت 

راشار؟؟؟ی _

ر_رجانم؟راشارری

ررخواستمریرفترمررادمریحرفشرررنریراردنیشنربار ر.""جانمررگفتیربگم.چقدررقشنگرمرچ 

ر:کناررزدمرورگفتمررافکارمور

ر؟رینفررچرارازرمنرمتر _

ر!ستمی_رنراشارری

ر!دهینشونرنمررنوریرفتارترا _

نر_ررفتارمرچراشارری ر!فهیمیرکهرتورنمرردهیرورنشونرمرریاگهیردرت 

ر.حرفشوردرکرنکردهربودمرکهرتنهامرگذاشتروررفترهنوزر
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ر.تورخونهرموندنرخستهرشدهربودمرازر

رکسورنداشتم؟رررچیرمنرهرچرار

رغربه رریکسرتورررچیرهرلیرکائیازرمررت 
 
ر.نبودرمنررزندگ

ر !همربودرگهیرنفرردرهیردری...شادونمینم

ر!!!اشاری

ر!داشتهرباشهررمیزندگرریرتوررقرارهرنقشرمهیمررکنمیرمرحس

ر

ر ♡"عآرامش

ر۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.شبرمکردمینگاهرمرواراشریورتارشبربهردرروردرراطیحررنیاریرتوررومدمی...صبحرمروونهیدرریبودمرمثلرادمارشده ر!اطیحرریتوررومدمیروردوبارهرصبحرمرردمیخوابریمررفتمت 

رمرشیپرینجورریاراگه ر!دادمیقطعارعقلمورازردسترمرررفتت 

ر.اتاقمریرجامربلندرشدمروررفتمرتوررازر

ر!ورازراتاقرخارجرشدمردمریلباسرپوشرعیــــرسر

ر:خانمرورگفتمرینازررشیپررفتمر

رخانمرمنردارمرمررینازر _ ربرمرت  راومدربهشرنگوررفتهربرلریکائی...اگهرمونت  ر.ونت 

رخانم...کجارمرخانمر_رویلررینازر رن؟یرت 

ردارمرمفته...رحوصلمررسر _ ربرکمیرمت  ر!ادیحالمرجاربرونرت 

ر!دینفرربرررهی!رباردریخانمر_رپسرحداقلرتنهارنرررینازر

ر:اطرافراشارهرکردمرورگفتمربه

ریبیمرنجاریاروریکسر _ راد؟یکهردنبالرمنربررتن

خونهرشدرورروربهرنراشارری ن ر:خانمرگفتررریازرواردراشت 

ر؟یدریابرخنکربهرمنرمرروانیلرهیخانمررری_رنازرراشارری

ر:زدرورگفتریردلبخنرخانمرینازر

ر!یبدرقویلرهیردریخانمر_ررورچشممرپرسم...فقطرقبلشربارینازر

ر؟ر_رچهرقویلراشارری

رخانمر_رخانمرحوصلشونررسفته...دارنرمررینازر ربرنرت  ر!یدنبالشونربررردری!رباونت 

ر!...باغبونمستمیبره...منرکهررانندهرنرمی_رکررراشارری

نرچرمریخانمر_راخهرپرسمرکرررینازر هربزارهرناکجاآبادروربررمررورخانریرخوایرمرفهمه؟یمرریت  راد؟یبدمردستشربت 

ر!_رتنهاربرهراشارری

ر!بروربگورچشمرگمی...ماشااارریخانمر_ررینازر

رراشارری ر:فوترکردرورگفترنفسشورعصت 

ر؟ریدیآبربهرمارمرروانریلرهی_رچشم...حاالرراشارری

ر:دادرورگفتراشارریآبردسترروانریرلرهیرخانمربارخوشحایلررینازر
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رسردرسترحردسترلبارهیخانمر_ربروررینازر ر!دنبالرخانمریرلباساربرررنیبارارسیبپوش.خوبرنرسای 

ر:دسترمنردادرورگفترشوریخالروانریلراشارری

ر!امی_ربرورسواررشورتارمنربراشارری

نرمریروررروانوریل نرشگذاشتمروررفتمرسواررماررت  ر.شدمرت 

رقرارربودرهرجارکهرمرانگارر ر.ادیهمردنبالمربرراشارریرنریرارمت 

رماشردرر ن ر.سواررشدراشارریبازرشدروررت 

ر !شدهربودررپیالمصبرخوشرترنیازشربدزدم!رچقدررارتونستمریلحظهرنمررهیخوشرعطرشروربعد...چشمامورریرازرهمهربورراول

ر!مون؟ی_رنخوررراشارری

ر _ ر؟رچـ...چ 

ر:رسردادرورگفتریربلندرخنده

ر_رکجاربرم؟؟؟راشارری

ر:ورگفتمرردمیباالرپررردفعهربارخوشحایلررهی

ر!ی...شهربازریشهربازر _

ر:گفتداخترورربهمرانرنگاهرخایصراشارری

ر!ی_رهنوزمربچهراراشارری

ر.حرفشرنشدمرمتوجه

ر.جامرنشستمریرزدمرورارومرتورریرلبخندرفقطر

ر.دستشرگرفترریکهردستمورتورررمیداشتریمربرم.کناررهمرقدمیشدرادهریپارکرکردرورپریرشهربازررنگریپارکریتور

ر.دستشربدنمرموررموررشدرریگرماررازر

رخودمراومدمروردستمورازردستشربربه ر:گرفتشرورگفتکمرترررکهرمحرردمریکشرررونت 

ربری_رحاالرکهربارمنراومدراشارری ری...دستمورولرنمرونت  ر!تاراخرررکتن

رمگهربچم؟ر _

ری_رنراشارری ر؟رست 

ر ر:گفتمرررعصت 

رخودترچندرسالته؟ _

ر!_رهجدهراشارری

ر _ ر؟؟؟چ 

نر_رچرراشارری رشده؟رریرت 

ریب _ ر!یسنرداررررشت 

مربخوامرسنمورکمربگم؟رراشارری ر_رمگهرمنردخت 

ریبریلیسنترخررخورهیربهترمرویل _ ر!باشهرشت 

ر!_رارهرچونرروزگارربزرگمرکردراشارری

ر!ه؟یمنظورترچر _

رپرسربچهررهی_رراشارری ررری 
 
ررکهرازردورسالیک

 
رریبزرگرشدروربارشکمرگشنهرصبرتارشبرکاررکرد...توررابونریخریبرادررنداشت...توررپدررورمادررنداشترورازرچهاردهرسالیک

 
رپرشونزدهرسالیک ررت 

ر!شه؟ینم
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ر:گرفتهرگفتمرریصداربار

رمادرررپدررور _ رشدن؟رررترچ 

ر!_رمردنراشارری

ر _ ر؟ربرادرترچ 

رمکثرکردرورخرکیمرراشارری ر.بهرچشمامرشدرهرت 

رروشرخبهدوبارهربهررورربعدر ر:شدرورگفترهرت 

ر!_رمردهراشارری

ر:انداختمرورگفتمررریزرررسمور

ر!متاسفم _

وعربهرخندراشارری ر:کردرورگفترردنیرس 

رراشارری رادماکوچولو؟رمطمعنرباشراونارررر_رحاالرتورچرارانقدرناراحت  رری  ر!رورداشتهرباشنررنبودنرکهرارزشرناراحت 

ره؟یمنظورترچر _

رم؟یبررریبازراولرچهررری_ردوسترداررراشارری

ر:کالرفراموشرکردمرورگفتمررموریناراحت

رم؟یچرخرورفلکربرر _

ر!_رباشراشارری

ر.میستادیرنوبتراریورتوررمیدیخرررطریبلرمریرفت

ر.شلوغربودریلیخرریشهربازر

ر!میودتظرربورمنررمیبودرستادهریفلکراورصفرچرخریتور

ر.شدهربودرورازرپشترخودشورچسبوندهربودربهمرکریبهمرنزدریلریکهرپشتررسمربودرخرریپرسر

ررراشارری ر.دیموهاشرکشرریتوررکالفهردست 

ر.ستادیرگرفتروربارخشونترپرتمرکردرجلورورخودشرپشتمرارردستمور

ته...چراراراشارریارومر _ ریمریرنجورریچهرخت  ر!؟کتن

ر:گفترررازرپشتردستشوردوررکمرمرحلقهرکردرورراشارری

رررنریر_راراشارری ربودربهرتو؟رردهیچرارچسبرعویصن

ر.خوردنرنفساشربهرگردنمرنفسمربندراومدربار

رریرصداربار ر:گفتمرررلرزوین

ر!سیمهمرن _

ر:وردررگوشمردادرزدردیچیرمحکمرترردورمرپردستاشور

ر!ی_رتورغلطرکردرراشارری

ر!دستاتورریولمرکن...دلمردردرگرفترازربسرفشارردادرراشارری _

ر.میسواررشدرتمریفرنوبتمونرشدروررررررکردرکهرهمونرموقعحلقهردستاشوربازرترکمی

رریلیخ ر.داشترجالبربودرورحسرخوی 

ر.بودمرومدهرینریوقتربودرکهرشهربازررریلیخ

ر ر.خوردمیداشتمرکهرتلورتلورمررجهریبرونرانقدررسگررمیاومدروقت 
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ر:کتفمورگرفترورگفتررررریبارخندهرزرراشارری

ریرمسترمری_رچتههه؟؟؟رمثلرآدماراشارری ر!موین

رمررجیگررررسمرداره _ ر!هت 

ررمیابرری_ربراشارری ر!ادی...حالترجارممیبخوررربستتن

ر.میورسفارشردادرریکافهرکناررشهربازررریتوررمریرفت

رربه ر.دادمرورچشماموربستمررهیتکررصندیلرپشت 

ر_رحالترخوبه؟رراشارری

ر!ارهرخوبم _

رخونه؟رمیبررر_رگرراشارری

ر؟یکارردارر _

ر!_رنهراشارری

رعجلهردارررریپسرچراربرا _ ن ر؟ریرفت 

ر!!رفقطرسوالربودهرنبود_رعجلراشارری

ر.حرفشرتکونردادمرردرییبهرنشونهرتاررسمور

ر ♡"عآرامش

ر۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.میهاروررفتریهمهربازرراشارریباررامشبر

ر!بگمرتاحاالرانقدرربهمرخوشرنگذشتهربودرتیربهرواقعرتونمیخوشرگذشترورمرریلیخ

رماشرسوارر ن رهرنمبهرسمترخونراشارریکهرمتوجهرشدمرررمیگشتیبرمررمیورداشتررمیشدرت  ر.هت 

ر:تعجبرگفتمربار

رکجارمررراشارری _ ر؟ریت 

رخونه؟رریکهربارشکمرگشنهربرررریخواری_رنمرراشارری

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!گشنمهرریلیخر _

ر:کردرورگفترریارتکرخندهراشارری

ر!دونستمی_رمراشارری

ر.میرستورانرورسفارشردادرهیبهررمریرفت

ر!شربدماونررستورانررورسفاررریهمهرغذاهارخواستریرگرسنمربودرکهردلمرمررانقدر

رخ ر:رومرنشستهربودرورگفتمبهکهرروررراشارریشدمربهررهت 

ر!ممنونم _

ری_ربراراشارری ر؟رچ 

ر!امروز _

ر_رخوشرگذشت؟رراشارری
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ر!یلیخر _

ر!هی_رعالرراشارری

ر!اونرخونهرواقعارخستهرکنندس _

ر!خستهرکنندسریلی.خری_رارهرحقرداررراشارری

ر!سختهریلیتحملرکردنشرهروزرورهرشبرخر _

ر!یکردسختشرررریلی_رتورخراشارری

ره؟یمنظورترچر _

ری_رتورتنهارنراشارری ر!ادماراطرافترباشنرری!اگهرخودتراجازهربدالرریاررست 

ر!اشاریرفهممیرمنظورتورنم _

راونرخونهربهرغرری_رتورراشارری .اجازهربدهراونارکنارترباشنرریادریزرریرادمارلریکائیازرمرت  ن ر!هست 

رخ نربهرمرهت  ر:کهرگفترررکردمیرفکررمرراشارریریبهرحرفارت 

رررورانی.ای_راهااراشارری ر!زودتررررمیتوهم.شامتوربخوررتاربرررنگفتمرکهراخماتوربکیس 

سرگفتمرراشارریحرفررنیاربار ر:بهرخودمراومدمرورباراست 

ر!کشهیرمنورمرلیرکائیم _

رریر_ربراراشارری ر؟رچ 

رجاردهریاونربهمراجازهرنم _ ر!برمری 

ر:زدرورگفترریپوزخندراشارری

رراشارری رردریخونهرهمرمدلرجدریکردنرزنرتوررر_رزنداین
 
ر!؟هییزناشوررزندگ

ری.پاشوررسرستینریوقترمسخرهربازر _ ر!خونهررمیبرررعت 

رراشارری رنفسشوربربدونرحرفرازرجاشربلندرشدرورعصت  ر.فوترکردررونت 

نرورسواررماشررمیکردررحساب ر!میشدررت 

سرازرماشرمیبودردهیرس نرخونه.داشتمرباراست  ر.دستمورگرفتراشارریکهرررشدمیمرادهریپرت 

ر:رسجامرنشستمرورگفتمردوباره

راومده؟رشیپرمشکیل _

ر!بسپارشربهرمنررلوریکائی_رمراشارری

ر...ویل _

رینداره.رسرر_رامارورویلراشارری ر!شوهرترشیبرورپرعت 

ر.گفتروردستمورولرکردررنوریا

نرماشرازر ر.رفتمررلیکائیشدمرورسمتراتاقرخودمرورمرررادهیپررت 

ررراروم ر.نبودرلریکائیازرمریردروربازرکردم.خت 

ر!بخوابمرومدهیلباسامورعوضرکردمروررفتمرتارنرعیــــرسر

ر.ورچشماموربستمرردمیغزرورلپتررریزر

ر...

ر.فکررکردمریلریخراشارریریرقبلرازرخوابربهرحرفاررشبید

رجورارهی ر.حقرباراونربودری 
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ر!اشاریم،یخانم،اقارکرررینازر

رورمنرمرنریراریرتورریادیزررریادما ن ر.باهاشونرراحترباشمرتونمیرخونهرهست 

نردادهربارپارادیبهمررلیکائیم رتررازرخودمرگرمرنگریت  ر.دادرادیاونوربهمررعکسربرررقاریدقرراشارریر.ویلرمت 

رباسنمرمریردورمررهارکردمرکهرتارروررموهامور ر.دیسرت 

ر.صورتمربودررورکناررزدمرورازراتاقمرخارجرشدمریرکهرتوررریاتکه

ر.شدمریرسالنرغذارخورررروارد

نرم ر.امادهربودررشهیصبحانهرمثلرهمرت 

نرهمرخانمینازر خونهربرت  ن رطوررکهرداشترازراشت  رمرونت  ر:گفتررفتت 

رن؟ریرنداررریمنرکاررخانمر_رخانمرباررینازر

رن؟ریرصبحانهرخورد _

ر.میهمرصبحانهربخوررتاربارادیبررمیکررررمیخانمر_رنهرخانمرمنتظرربودرینازر

ر:ورگفتمرردمیخوردنردسترکشرازر

ر!مونمیرپسرمنمرمنتظررم _

نرمنتظررباشرسترینرازریخانمرشمارنرخانمر_رویلررینازر ر!دی.نوشرجانرکنت 

ربهربعدرهمهرباهمروررسرهمرنیازر _ ن نرمرت  ررستیهمرالزمرنرگهیر.دمیررورخیرصبحانهرمرت  ر!الریبگورارمنورخانمرصداربزین

ر...خانمر_رویلررخانمینازر

ر:وسطرحرفشرورگفتمردمیپرر

رررخوامریربهرشماردستورربدم.مرنجاریارخوامریرنمرگهیرخانمرمنردررینازر _
 
ر!کنمررکنارتونرزندگ

ررخانمر_رویلررینازر ر!شنریمراقارعصت 

نرمررسررنریایرارصداربزنربررهیبارمن!رشماربروربقررلیرکائیم _ ر!صبحانهت 

ر!رورصداربزنهراشارریوررمیخانمرقبولرکردروررفترتارکرررینازر

وعربهرخوردنرصبحانهرکردرمهه ر.میاومدنروررس 

نرکهرگفترررشدریر_رخانمرچرمیکرررراقار ررم؟یباهمرصبحانهربخورررت  ره؟یخت 

ر:بهشرانداختمرورگفتمرنگایه

ر _ ر!ینه...چهرخت 

ر_رخررمیکرررراقار ر!باشهرت 

رخر _ ر!هت 

ر:بهرهررسهرتاشونرانداختمرورگفتمرایهازرخوردنرصبحانهرنگربعدر

ر.میخورریبهربعدرهمهرباهمرصبحانهرمرنریرازرا _

رریلیخررلبخندر ر.نقشربستراشارریصورترریرورررجذای 

نرورهمرردمریبهرصورتشرپاشریرلبخندرمتقابالر ر:گفتمررشدمیطوررکهرازرجامربلندرمرت 

رروربهمررخوامریرمراشارری _ ن ر!یبدرادیامروزرگلرکاشت 

ر:ورگفتهمرازرجاشربلندرشدررراشارری

ر!_رحتماراشارری

ر.ستادمیراراشارریباغرورمنتظررریتورررفتمر



 

22 
 

ر:ورگفتررستادیراومدرکنارمرارقهیرازرچندردقربعدر

ر!یخوبردرکرکردرریلیخررشبموریردریر_رحرفاراشارری

ر!ممنون _

ر:روربرداشترورگفتررلیبراشارری

وعرکنراشارری رم؟ری_ررس 

ر:گفتمررجانیرهربار

ر!ارهراره _

ر:روردستمردادرورگفتررلیب

نرم_راولرزرراشارری ر!روربکنررت 

ر!.چقدررسختربودنستمتوریرنمربکنمرویلررنوریزمررکردمیمرسیعر

ر:دستمرگذاشترورگفتررریرشدروردستشوررورررکیراومدرپشتررسم.ازرپشتربهمرنزدراشارری

ر_رببراشارری ن ر!ینجورریفشارربده.اررلوریمحکمربرت 

ر.شدیبهرگردنمرورمورمورمرمرخوردیرمرنفساش

ر:ازمرجدارشدرورگفتراشارری

ر!بزنرلیر!بگهی_رزودباشردراشارری

وعرکردمربهربربه ر.زدنرلیرخودمراومدمروررس 

ر.بهشرآبردادمررورکاشتمرورکیمرررگل

رربعدر نرناهاررصدامونرمریرخانمراومدرکهربرارینازرریرصدارازرمدی  ر.دت 

ر.خانمریرسمترنازرررمیوررفترررمیازرجاربلندرشدرهردور

ر.رفتررسکاررخودشرازرخوردنرناهاررهررکیسربعدر

ر!بودمرکارریبرشهیکهرمثلرهمررمنم

ر!کهرتابستونرتمومربشهروربرمرمدرسهرردشریمرگ

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ررایپذریربودرورمنرتنهارتوررشب ر.اومدرداخلراشاررینشستهربودم.رکهردررسالنربازرشدرورری 

ر:کاناپهرنشسترورگفترریروررررومروبه

ریمررچیهررالرری_راراشارری رومده؟یخونهرنررشبیشوهرترازردرردوین

ر.رفتمربهرفکررفرورراشارریحرفررنیاربار

ربودرخونه؟ررومدهینرلریکائی.چرارمرگفتیمرراستر

ر!باتوعمرالرری_راراشارری
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رخ ر:ورگفتمرراهشیسرریرشدمربهرچشمارهت 

ر!متوجهرنشدم _

ر!دونستمی_رمراشارری

ره؟یمنظورترچر _

ر!فهممینفهمهرمنرمررنوریرکسراررچی!اگهرهالرریارریندارررلریکائیبهرمریرعالقهرارچری_رتورهرراشارری

ر!روهمرازردستردادهرباشمرلریکائیکهرعشقربهرمررهیعیرطبرنیدادمروراررمنرحافظمورازردست _

ر!کهربخوادرفراموشربشهررستیمغزرنریقلبهرتورریر.عشقرتورالرری_راشتباهرنکنراراشارری

ر _ رریخواریرمرچ 
 
ر!اشار؟یربگ

رریاعالقهرلریکائی_رتورازرهمونراولمربهرمراشارری ر!نداشت 

رینمر _ نرهمچررتوین ررت 
ن
ررحرف ر!بزین

ر؟ریعشقربهرشوهرتررورفراموشرکردر؟ویلریزررورهنوزرفراموشرنکردقهربهرگلررر.تورچطوررعالالرری_رحرفرحقهراراشارری

رریخوایمرروریچر _ ر؟ثابترکتن

ررلیرکائیبهرمریعالقهرارررچیرتورازرهمونراولرهمرهرنکهی_راراشارری ر!نداشت 

ررنیاگهرا _ ربهرتورمرثابتربشهرچ  ر!اشار؟یرسهت 

رمنررفهیمریر!راونروقتهرکهرمیارریمرادی_ربالخرهرگذشتترروربهرراشارری ر!گمیمرچ 

ر!سوالرتنهارگذاشتراریدنررهیگفترورمنوربارررنوریا

ررمنظورشر ربود؟رچ 

ردونست؟ریبودرکهردرموردرگذشتهرمنرمرگررراونر

رگفت؟چراربهمرنیمردونستریمراگه

ر!شدمیمروونهیدررداشتم

نرنورپسرموراونرمررکنمیمررکی.مگهراحمقمرکهرهرباررخودموربهشرنزددادینمرغرورمراجازهررزنگربزنمرویلرررلیکائیبهرمررخواستمیم ر!نه؟ت 

ر!ندارمرحیسرچیرهرلیکائیدروغربگمرمنربهرمرتونمیبارخودمررورراسترباشم!ربهرخودمرکهرنمردری!باگفتیراسترمرراشارری

ر...

ر!ومدهیرهنوزرخونهرنرلیرکائیمرویلرگذرهیمرریسهرروزرردور

ر!شدمیکمرکمرداشتمرنگرانشرمررگهید

ر!هنمردکهرررتمیانسانرکرد،ویلریرمرتمریاذررشهیدوسشرنداشتم،درستهرهمردرستهر

ر.میورمشغولرحرفرزدنربودررمیباغرنشستهربودریرخانمرتوررینازررکنارر

ر!میبزنرلریکائیرسربهراستبلرمرهیراشارریگرفتمرعرصربارررمیاستبلردارهرورمنمرتصمرلریکائیکهرمررگفتریخانمرمرینازر

ر:خانمرگفتمریگالراشارهرکردمرورروبهرنازررربه

ر!خوشگلنرریلریاونارخ _

ر!وشگلهخودشرخریخانمر_رگلرهرکسربراررینازر

ر:بلندرشدرمریاقارکررریرخانمرروربدمرصداریرجوابرنازررنکهیارقبلر

ر!_رخانم؟اقاراومدنرمیکرررراقار

ر _ ر؟چ 

رخرمریازرجامربلندرشدمرورمتعجبربهراقارکرررعیــــرسر ر:دمیشدمروردوبارهرپرسرهرت 
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رررمیکرر _ رررچ  راومد؟رررلیکائیمرر؟گفت 

ررمیاقارکرررنکهیارقبلر
ن
ر:بودربلندرشدرستادهریرارمیکهرپشتررسرکررررلیکائیمریربزنهرصدارحرف

رشده؟رر_رارهرمنراومدم!مشکیلررلیکائیم

ر!ی!خوشراومدنـ..نهرچهرمشکیل _

ر:دستشرگرفترورگفترریگفتمروراومدمرازرکنارشرردربشمرکهربازومورتورررنوریا

ر!_ربرورتوراتاقمونرکارتردارمررلیکائیم

ر!باشه _

ر.تخترمنتظرشرنشستمریراتاقمونروررورریتورررقتمر

ر:ورگفتررستادیرومراروبهرروردرورپشتررسشربست.اومدرگذشترکهرواردراتاقرشدررررربیعرکی

ر!هیترکررمی_رقرارهربررررلیکائیم

ر؟ریچــ _

ر_رگوشاترکره؟ررلیکائیم

ریمرریحاالراومدریرکجاربودررسیهمهروقترمعلومرنرنریراره؟یاخهرترکررنـ...ـه!رویل_
 
ره؟یترکررمیبرررگ

ر:مشتشرگرفترورگفتریراومدرسمتم،بلوزمورتوررلیکائیم

ریر...تورفقطرمکنمیرمرکارریکهرمنرچررستی_ربهرتورمربوطرنررلیکائیم
 
ر!؟یدیچشم!رفهمرگ

رازردستشربرلباسمور ر:ورگفتمرردمیکشررونرت 

ر!ازمردوررشو _

ر:ازرابرورهاشورباالرانداخترورگفترگی

رررلیکائیم ررر_رچ  ر؟رگفت 

ر!گفتمرازمردوررشو _

ریب ر:شدرورگفترکریبهمرنزدرشت 

ر!شمیمرکیرهرچقدردلمربخوادربهترنزدر_رتورزنیمررلیکائیم

ر:پسشرزدمرورگفتمرکالفه

ر!تروخداربرورکناررلیرکائیم _

رررلیکائیم ر:ازمردوررشدرورگفتررعصت 

ر!هیترکرادیهمربامارمراشارری_رررلیکائیم

ر _ رریربرار؟؟؟چ  ر!؟چ 

ر!کهرکمکمونرکنهررمینفرردارررهیبهررازری_رچونراونجارنررلیکائیم

ریعمرنفس رورساکتربهشرخرردمریکشرررق  ر.شدمرهرت 

ر:ورگفترردیموهاشرکشرریتورردستشور

ر!!!ادیرورصداربزنربراشارریمنورنگاهرنکن...برورری_راونجوررررلیکائیم

ر:اتاقرورگفتریررورصدارزدم...اومدرتورراشارریررفتمر

رداشترری_ربارمنرکاررراشارری ن راقا؟رت 

تتوربر،شناسنامه_ربرورکارترمیلررلیکائیم ر!اریورپاست 

ر.دیپررراشارریازررخرررنگ
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ر:تتهرپتهرافتادرورگفتربه

ر!؟ی..ـچـ.رری_رآ...آقا...بـ...راراشارری

س...بروربرررلیکائیم ر!اری_رسوالرنت 

ر!!!اقار_رویلرراشارری

ر!اری_رگفتمربروربررلیکائیم

نرهمچرلیکائیم رراشارریدادرزدرکهررت  رازراتاقربرعصت  ر.رفتررونت 

نرربــعربرگشترورهمهرچررکیرازرربعدر رات  ر.ازشرخواستهربودرروراوردرلریکائیکهرمررری 

ر:بهرمدارکربندازهرگفترنگایهررنکهیربدونرارلیکائیم

ری_رمرررلیکائیم ر!یبرررتوین

رازراتاقررفتربراشارری ر.ونت 

ر:بازومورگرفترورگفترلریکائینبالشربرمرکهرمدرخواستمر

ر_رتورکجا؟رررلیکائیم

ربرمرب _ ر!ونت 

ه؟رررلیکائیم ر_رچهرخت 

ریره _ ر!چ 

ر!خستمریلی_رپسربمون...خرررلیکائیم

ر!باشه _

ر.تخترنشستمریررورردوباره

ر_رمنرمررلیکائیم ر!!!حمامرمرت 

ر.نشستمرلریکائیتظررمعوضرکردمرورمنرلباسامور

رحمامربرازر ر.ونت 

ر.ورحلشورازردوررکمرشربازرکردرردریپوشررشلوارکشور

ر.تختربلندمرکردریردستشرگرفترورازرروررریمنورتورردستر

ر.کردررکیورمنوربهرخودشرنزدردیچیردوررکمرمرپردستشور

ر ر!!!داشتمرریحسربدرشدمیمرکریبهشرنزدروقت 

ر:ورگفتردیلبموربوسرکنارر

ر!خستمریلریکهرخررمیبخوابرمی_ربررررلیکائیم

ر

ر ♡"عآرامش

ر۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.دیتخت.خودشمرکنارمردرازرکشرریورپرتمرکردرروررردریکشرردستمور

سیمررلیرکائیدورغ...ازرمررچرار ر!!!دمیت 

رادماررمثل ر.خوابررفترهیبغلشرگرفترورهمونرموقعرریمنورمثلرجوجهرتورردنریکهرصدرسالرنخوابرری 
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رررچندر رخررساعت  ر.بهرصورتشرتورفکررفروررفتهربودمرهت 

ردوسشرداشتهرباشم؟ررتونستمرینمررارررچ

رچونرخردریشا ر!نداشترودشرباهامراخالقرخوی 

رردریشا ر!لحظهرخوبربودردورساعترسگرهیبودروررچونرموچ 

ر.فکررکردمرکهربهرخوابررفتمرانقدرر

ر.شدمردارریدررازرخوابربریربارصدارصبح

راول ن ر.دمیدیرورکناررخودمرمررلیکائیورمرررشدمیرمردارریبودرکهرصبحربریبارررت 

ر.گردنمرریربودروررسشورفرورکردهربودرتورردهیچیرمرمرپررکردوررردستاشور

ر:خانمهرگفتمریرنازررنکهیدرربارفکرراریردوبارهرصدارردنیشنربار

ر!بفرما _

ر.اومدرداخلراشارریبازرشدرورردرر

ر.هولرکردمردنشیدربار

ربرلریکائیبغلرمریازرتورراومدم ر!کهرازربسرمحکمرگرفتهربودمرموفقرنشدمررامیبرونت 

رراشارری رررعصت  ر:ورگفترردریشاشرکموهریرتورردست 

ر!صبحانهرصداتونربزنمریرخانمرگفتربرارری_رنازرراشارری

ربرعیــــرسر ر.دیرفتروردرورمحکمربهمرکوبرونت 

ر.دیازرخوابرپرررلیکائیشدنردررمرردهیکوبرریصدارازر

ر:بهمرانداخترورخوابرالودرگفترنگایه

رشده؟ری_رچررلیکائیم

ر!میصبحانهربخورررمیبررردریبارلریکائیپاشورمر _

ر.دستشرنجاتردادمرررریزرگفتمرورخودمورازرررنوریا

ررنفس روررفتمرازراتاقربرردمیکشررراحت  ر.ونت 

ر.یسالنرغذارخوررریتورررفتمر

ر.گوشهررهیبودررستادهیتنهاراراشارری

ر.نشستمرصندیلرریردادمرورروررلبرسالمررریزر

ر.شدمیداشتمرآبرمرنشرینگاهرسنگررریزر

ارنیتارمنورازرارومدرینفررمررهیزودترررکاش ر.نجاتربدهرطیرس 

ر:رورشکستررنمونیالخرهرسکوتربلبربازرکردروربراشارری

رررشبری_ردراشارری
 
ر!یروزاررورازردلرشوهرتردرراوردررنریرتمامراردلتنگ

ر.رسخرشدرصورتم

ریعمرنفس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

ر!هیعریطبر _

ریباهاشرمرویلریدوسشرنداررررنکهی...اهیعری_رارهرطبراشارری ر!خوای 

ر _ ر!باشمراگهردوسشرنداشتهراونرشوهرمه...حت 

رگیر_رچرارطالقرنمراشارری ر؟یت 
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ر رخرعصت  ر:شدمربهرچشماشرورگفتمرهرت 

رریرلطفارتور _
 
ر!منردخالترنکنررخصویصررزندگ

ر.اومدرداخلررلیرکائیزدرکهرهمونرموقعرمریرپوزخندرصداداررراشارری

ر.همراومدنرمیخانمروراقارکررریررسشرنازررپشتر

ررسرمررهمه ن نرنشست  ر:بارتعحبرگفترلریکائیصبحانه،کهرمرت 

ه؟ررنجاری_راررلیکائیم رچهرخت 

ر...مرگـخدارمنربهرخانررخانمر_راقاربهرینازر

ر:گفتمرررلیکائیخانمرورروبهرمریوسطرحرفرنازرردمیپرر

نربهربعدرهمهرکناررهمررسرمرنریمنرگفتمرازرا _ ر!مینریبشررت 

ر..._رتوررلیکائیم

نرمرررریازرزرردستشور ر:کسرنفهمهرگفتمررچریکهرهرریلبرجوررررریگرفتمرورزرررت 

نرمحرفر _ ر!مینت 

وعربهرخوردنرصبحانهرکردرکیمرررلیکائیم ر.ارومرشدروررس 

رقور ر.بلندرشدرهمهرپشتررسشربلندرشدنرلریکائیمرت 

ر.واردراتاقمونرشدمرلریکائیدنبالرمررمنر

رردرور ر:گفتررربسترورعصت 

ریرمرکارریچرری_رتورداررررلیکائیم ر!؟یوضعرکردررردریدورروزرنبودمرقانونرجدرر؟کتن

رم؟ریدارهرهمهرباهمرغذاربخوررررمگهرچهراشکایل _

ررومدنرینر...اونارالرریاریر_رانگاررپاکرعقلتورازردستردادررلیکائیم نرررنجاریکه،اومدنراررمهموین ر!کارکتن

هرباراونارغذارراگرخورهیربررمرتتریبهرشخصرم؟یدارهرمارهمرباراونارباشرر!رچهراشکایلخورنیباهمرغذارمرشهیرهمرمیورکررراشارریخانمرورریرمنرعقلمورازردسترندادم.نازررلیرکائینهرم _

ر؟یبخورر

ر!ندارمکهراصالرحوصلهررسوکلهرزدنربارتورارررالرری_رچرترنگوراررلیکائیم

ری.چرارانقدررسختشرممیرباراونارراحترباشرمری...حداقلراجازهربدهربتونستیهسراطرافمونرنرچیر.همییتنهارشهیرمارهم _ ر؟کتن

نر_راالنراگهرمنراجازهربدمراوناهمررسرمرررلیکائیم ریبارماربشرت  ن رشه؟یرورغذاربخورنرتورمشکلترحلرمرتن

ر!اره _

ر.حله...حاالربرورکناررکارردارمرگهری_رخبردررلیکائیم

ر.گفترورباردستشرمنورکناررزدرورازراتاقرخارجرشدررنوریا

ر.کردمیربلخندربهررفتنشرنگاهرمربار

ررکردمریرنمرفکرر ر!کردنشرانقدرراسونرباشهرررایصن

ر.ومدیخونهرنرلریکائیمرشهریناهاررمثلرهمریبرا

ر!دوبارهرنزنهربهررسشرورولرنکنهربرهررلیکائیمرردوارمیگذشترورشبرشد.امرررامروزمر

ر!رهرهارزلرزدهربودمبهرستاربودمرورردهریخوابراطریحریتور

ر.کهرواردرخونهرشدررلیکائیبازرشدنردرراومدروربعدرهمرمریصدا

نرجامربلندرشدمرورهمررازر رطوررکهربهرسمتشرمرت  ر:گفتمررفتمت 

ر!سالم _
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ر.جوابرسالممورندادرویلرلیکائیم

ر.رورصدارزدراشارریبلندرریجاشربارصدارربه

ر.دیبارریازررسرورروشرمررتیعصبان

رشدهربود؟ررچش

ربهشرخورترسرتعجبررربار ر:سمتمونرورگفتردیدوررراشارریشدهربودمرکهررهرت 

ر_ربلهراقا؟راشارری

رررلیکائیم ر:رتشرپرترکردرورگفتصورریررورتورراشارریمدارکررعصت 

رمن!؟ریخونهرریتورریرایبری_رتورچطوررجرئترکردرررلیکائیم

رگیاجازهرنمرراومدنربهرخونهرخودشرازرکیسرریر_رادمربراررلیکائیم ر!هت 

ر رنا؟؟؟یارگنریرمرچ 

رعررلیکائیم ر:دستشرگرفتروردادرزدرریرورتوررراشارریرقهیرصت 

رررلیکائیم ر_رخفهرشورعویصن
 
رمنرگمرکنربر...گورتورازرزندگ ر!ونت 

رررستمیاونرپرسربچهردوازدهرسالهرنرگهی_رمنردراشارری سمرورتوهمرمثلرسنگردالرولشرکتن ر!رمنربزرگرشدمروربرگشتمرتارحقمورازترپسربگابونیتورکوچهرخرکهرازتربت  ررلریکائیمررمت 

ر!راد

رررلیئاکیم شیرازمرنمرگهریدر_رهه...مطمعتن ر؟رت 

ربرلریکائیمرریدستاریرازرتورررقشوریراشارری ر:وردادرزدردیکشرررونرت 

ر!ثابترکنمرنوریرادرهستمروراومدمراراشارری_رارهرمطمعنم...منرراشارری

ر!!!می...کررمی_رکررررلیکائیم

ر:سمتمونرورگفترردریدوررمهیررساسرمیکرر

ر_ربلهراقا؟ررمیکرر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ربرنیاشغالورازرخونهرمنربندازرررنری_راررلیکائیم ر!ونت 

ر:بارتعجبرگفترمیکرر

ررمیکرر نرگفتررر_رچ  راقا؟ررت 

رررلیکائیم ر:دیدادرکشررعصت 

ر!؟نکهی_رگوشاترکررشدهرمثلراررلیکائیم

ر!_رنـ..نهرنهراقارکررنشدهرمیکرر

ر.سمتردررردشیوربازوشورگرفترورکشرراشارریرفترسمتررعیــــرسر

ر:ورگفتررستادیرارنهیبهرسرحرکترپسشرزدروردستررهیبارراشارریرویل

ر_رمنربراشارری رنمرونت  ریر.تورنممت  رمنوربرتوین رررونت  ر!کتن

ر!یبارجرئترشدریلی_رخررلیکائیم
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ریر.تورنمالرهیسومشرهمرمالرارکریخونهرمالرمنروررنیسومرارکری_رراشارری رحقرمارارازرخودمونربگررتوین ررنجاریاردریمنرهنوزربارمیکهرنوشترریورطبقرقرارردادررردهیاجازهررورنمررنیقانونراریرت 

ر!کاررکنم

رررلیکائیم ر.واردرخونهرشدرعصت 

ر.دمیتندرتندردنبالشردوررمنم

ر.میواردراتاقرشدررهردور

ر:تعجبرگفتمربار

رررلیرکائیم _ رشده؟ررچ 

رررلیکائیم ر.کردیرورقرقررمرکندلباساشورمررعصت 

ررریلی_رمارورتورخونمرپرورشردادم!خرررلیکائیم رلیکائیمراحمق  ر!اخهرر!چطورراونورنشناخت 

ربریرخواینمررلیرکائیم _
 
رشده؟یرچرگ

ررنیاربار ر:سمتمربرگشتروردادرزدررحرفمرعصت 

ربگم!گمشورازراتاقربرخوامریر_رنهههرنمررلیکائیم ر!ونت 

ر.اتاقورترکرکردم.دورربستمرورپشتردررنشستمرردهیترس

رزانومرگذاشتهربودمروربهرفکررفروررفتهربودمرکهرصداهاریررورررسمور ر.دیبهرگوشمررسری 

ربلندرکردمرورخرررسمور ر.اشاریورخانمررریشدمربهرنازررهت 

ر!نهرصاحبرخونهررمی!رمارخدمتکاررستیمارنری!اونجارجادنیاقاراجازهرنمراشارریرخانمر_رویلررینازر

ر!دارهرراطی...پنجرهرروربهرحرخوامیرورمرریرخانمرمنراونراتاقراخرررری_رنازرراشارری

رریرشنوریمراشارریخانمر_ررینازر رگم؟یدارمرمررچ 

ر!بکنررگموریکهرمرریخانمرکارررری_رنازرراشارری

ر.ازراتاقارشدنرگریواردررراشارریدرورهمراهرنرداتکورریخانمررسررینازر

نر رکردن؟؟؟ریرمرکارریچررداشت 

ربودراخهرنجاریواقعارهنگرکردهربودم!اررگهید ر!چهرخت 

روربرردیاتاقرچرریرورتوررراشارریرلیخانمروساری...نازراشارریخانمروررریشدمررفتمرسمترنازرربلندر ر.رفتررونت 

ر:ورگفترردریتختردورنفرهربزرگروسطراتاقردرازرکشریررورراشارری

ر!_ردلمربراترتنگرشدهربودراررشای

ر؟ریبودربارگر _

ر!_ربارتختمراشارری

رتختت؟؟؟ر _

ر!_رارهراشارری

ه؟ررنجاری...ااشارری _ رچهرخت 

هربررراشارری شری_ربهت  ر!ازرشوهرتربت 

ریتورکهرم _ نراونرچررردوین ر!گهینمرریرت 

ر!!!گمی_رمنمرنمراشارری

ر!؟رناریچشونربودراررهوووف

ر ربراشارریازراتاقررعصت  سمرتونستمیرهمرکهرنمرلیکائیاومدم.ازرمررونرت  ر!بت 
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هرنجاریاردمریفهمیمردریخودمربارپس ر!چهرخت 

ر.تابرنشستمریرباغروررورریتورررفتمر

ربهرذهنمرنمرراهرحیلررچیهررکردمیرفکررمرهرچقدرر ر.دیسرت 

ر.چشمامرگرمرشدروربهرخوابررفتمرکمکم

ر...

ر.دمیازرخوابرپررراشارریریرصداردنیشنربار

رخ ر:نگاهشرکردمرورگفتمرهت 

راشار؟یریارردرکارریوراتاقرمنرچرت _

ر:ورگفتردریخندراشارری

هربگمرتورتورراشارری ر!یدارررکارریاتاقرمنرچرریر_ربهت 

ره؟یمنظورترچر _

ر!اتاقرمنهررنجاریکهراررنهی_رمنظورمراراشارری

رررنوریا ر.ستادیرارنهیوردستربهرسرگفتروربارلبخندرجذای 

ر!دمیتختراونرخوابریوررورراشارریاتاقررریتعجبربهراطرافمرنگاهرکردمرکهرمتوجهرشدمرتورربار

رراری ریکهرشدتشرازرقبلرهمربررتعجت  ر:بودرگفتمررشت 

رکنم؟ریرمرکارریچررنجاریرمنرا _

ر!اتاقمرریتابرخوابتربردهربود.منمردلمربراترسوختروراوردمترتورریباغررورریرتوررشبری_ردراشارری

ر...پسرخودت _

ر:هرکنارراتاقرگفتاشارهربهرکاناپربار

ر!دمی_راونجارخوابراشارری

ر!مرش _

ر:شدرورگفترطونیرشرچشماش

راتاقم؟رریاوردمترتورررنکهیراراریرردم؟یکنارترنخوابررنکهیبهرخاطررا_رراشارری

ریخفررغیرورپرترکردمرسمتشرورجرربالش ر.دمیکشررقن

وعربهرخندربلندر ر.واردراتاقرشدرلریکائیکردرکهردرربازرشدرورمرردنیبلندررس 

رخررلیکائیورساکتربهرمرررمیخندمونورخوردرهردور ر!میشدررهت 

رررلیکائیم ر:گفتررگرفتروردستشرررریتوررقشوریررفترورراشارریسمتررعصت 

ر_رخونهرورارثرورمررلیکائیم ریکهرشبارباهاشرمررستیزنرمنرمالرتورنرنصفشرمالهرتوعه...دیلراثت  ررخوای  ر!عویصن

رررلیکائیم ر!گفت؟یداشترمرررچ 

ر:گفترریربارخونرسدراشارری

ر!رادرلریکائی_راتفاقارزنتمرمالرمنهرمراشارری

ر!کشمتی_رمرررلیکائیم

ری_رخودتمرخوبرمراشارری مشرعقدشرکردرالرریدنبالرارامریمنرنرنکهیاریربراردوین ر!لیکائیمردمریبدونرکهرمنراونوربهرتورنمرنوریار!رویلیورنتونمربت 

ر نریرمرچ  ررنی!!!رمنظورشونرازراناریاررگفت  ر!!!بودرحرفارچ 

رررلیئکایم ر!!!!رخفهرشووو_رخفهرشورعویصن
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رررنوریا ر.وردنبالرخودشربردردیدسترمنورکشرررگفترورعصت 

ر.میاتاقمونرشدرروارد

رورهمرردریمحکمربهمرکوبرردرور ن ر:دیدادرکشرررکردیرطوررکهرکمربندرشلوارشوربازرمرت 

ریرمرانتریشوهرترخرری_رتورخونهررلیکائیم راره؟ررکتن

ررردمیمررنشونت ر!عویصن

ر:ترسرگفتمربار

ریراونطوررکهرتورفکررم _ ر!لیکائیمرسترینرکتن

ر!_رخفهرشووو...فقطرخفهرشوررلیکائیم

ر.دیکمرمرکوبررریباالراوردرورمحکمرروررکمربندشور

ر.اومدرداخلراشارریورراقربازرشدکهردرراترردمیکشررریربلندرغیج

ر:بلندرگفتریرکهرکمربندردستشربودربارصداررلیکائیبودمرورمرهیمنرکهردرحالرگررردنریدربار

ریمررکارریچریر_رداررراشارری ر؟رکتن

ر!کنمیمرکارشریندارهرچرربطررچری_رزنمه...بهرتورهررلیکائیم

ر:دیدستاشرگرفتروردادرکشرریرتوررقشوریرورررلیکائیسمترمررردریدورراشارری

رررضیررمرهی_رتورراشارری رررواین ر!هست 

ر!!!_ربرورکنارربچهررلیکائیم

ر:دیوردادرکشرردیکوبررلریکائیصورترمریتوررمشترمحکیمرراشارری

رررکهیمرتریکردررریدستردرازررالرریاریرروررنمرینبرگهی_ردراشارری ر!عویصن

رر_رتورخررگررلیکائیم رگریمررمیمنرورزنمرتصمریکهربرارررباش  ر!؟ریت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.دیکوبرراشارریشکمررریتورگفتروربارزانورررنوریا

ر.دیچیرازردردربهرخودشرپراشارری

ررردمیدور ر:گفتمررسمتشروربارنگراین

رراشارری _ ر؟؟؟خوی 

ر!حملهرکنهراشارریرورگرفتروراجازهرندادرکهربازمربهرررلیرکائیمریردستااومدرررمیکرررراقار

ربردریدسترمنورگرفترورکشراشارری ر.ازراتاقرونرت 

نراشردرربودنرورسیعرلریکائیمرشیهمرپرمریخانمرورکرررینازر رارومشرکتن ن ر!ت 

ر.دیکشریرورمنمردنبالرخودشرمرردریدورمرراشارری

ریرمنورمریرکجاردارررراشارری!راشارری _ ر؟ریت 

ر.پشترباغرمریرفت

ردادروربهرچشمامرخرهیباغرتکرروارریبهردرمنور ر!شدرهرت 
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ر!لبامرفشارردادریکردرورلباشورمحکمررورررکیدستمربود،صورتشوربهمرنزدرریازردستاشرتوررگی

وعربهدستشورپشتررسمرگذاشرررگیراونر ر.کردرردنیبوسررترورمحکمرترررس 

ر!نشونربدمرالعمیلعکسررچیرهرتونستمیربودمرورنمرستادهیشوکرزدهرفقطرثابترارمنر

ر:مدترازمرجدارشدرورگفترهیازرربعدر

ر!شی_رآخراشارری

ر!ی..ـاررکـ..کـردکـی!رتـ...ـوچاشارری..ــی _

رراشارری ر؟ریدی...فهمرالرریار_رتورمالرمتن

ر:خودمراومدمروردادرزدمربه

ر!کنمررانتریهرشوهرمرخبرخوامینمررویلرخواستمیازدواجورنمررنیمنرشوهرردارم!ردرستهردوسشرندارم...درستهراراشار؟یریرکردررکارریتورچ _

رراشارری نرصورتموربررعصت  ر:دستاشرگرفترورگفتررت 

رررلیرکائی!راونرمی...ازرهمونراولمرتورمالرمنربودرالرری_راراشارری ررعویصن ر؟ریدی!رفهمتورورازمرگرفت!رحاالرهمرمالرمتن

ر..رچـ _ ریمر.چ 
 
ر!فهممیرنمر؟؟رگ

ر!فهیمیر_ربهروقتشرمراشارری

ربهشرخرجریگ ر!لبمرکاشترورازمردوررشدرکنارررریرابوسهربودمرکهرهرت 

نرزمریرهامرشلرشدرورهمونرجارروررزانور ر!نشستمرت 

رمردستامر ن ر!دنیلرزریداشت 

ر!بودرکهرداشتم؟رچهرحیسررنریا

ر ر!دمیلبامرکشررریرورردست 

ررعجبر ر!بودرحسرخوی 

نرهمچروقترررچیرهرلیرکائیبوسهرمرازر رنداشتم!رچرا؟؟؟رحیسرت 

ریگلرفروشرخرررهیبود؟رفقطررگرراشارری ر؟رابوین

ریبرقطعار ریگلرفروشرخرررهیزرارشت  ر!!!بودرابوین

ر.رفتمرلیرکائیبهرسمتراتاقرخودمرورمردهیورمبهوترازرجامربلندرشدمرورترسررجریگ

ر.نبودرلیکائیم

ر!راحترشدرالمی...خشیاخ

ر.ورچشماموربستمردمریتختردرازرکشرریررور

ر:مدرکهرگفتمراورخانرینازرریصدا

ر!صبحانهربخورراریربرالرریخانمر_رارینازر

ر!نریرندارمرشماربخورررلیرخانمرمنرمررینازر _

مرخانمر_رویلررینازر ر...دخت 

ر:وسطرحرفشردمیپرر

احترکنمرکمریرخوامی!رمخورمیرنوشرجان...منرنم _ ر!است 

ر!خانمررفترورمنردررکمالرتعجبربهرخوابررفتمرینازر

ر.شدمردارریبرنایکخوابروحشتردنریدربار

ر.ورنفسرنفسرزنانربهراطرافمرنگاهرکردمرردهیترس
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ر.درراومدریصدا

نربفرما _ ر!یت 

ر:منرگفتردنیدراریخانمراومدرداخلروررینازر

مرچررینازر نرخانمر_ردخت  رشده؟رریرت 

ر!دمیخوابربدرد _

رریرتخترنشست،دستمورتورریخانمرکنارمرروررینازر ر:گفترردستشرگرفتروربارمهربوین

ریرخانمر_ربدرموقعرکهرمرینازر نرهمرخوای  ر!گهیدررشهیمرت 

ر.گذاشتمررنشیسریردوررشونهرهاشرحلقهرکردمروررسمورروررردستامور

ر:بغضرگفتمربار

ر!خانم؟ررینازر _

ر!خانمر_رجانم؟رینازر

ر؟ریبهرشماربگمرمامانرنازررشهی!رمادینمرادمریوقترمادرمورررچیرمنره _

ر:ورگفترردریموهامرکشریرخانمردسشورروررینازر

رنداشتم!رهمرچریخانمر_رمنمرهررینازر رداشتهرباشمرتاربهمرررهیراستورخیردلمرمرشهریوقتردخت  ر!یمامانرنازررگهیدخت 

ر:خانمرگفتریزدمرکهرنازرریلبخندر

م...پاشوربرررینازر ر!ی!رصبحانهرکهرنخوردمیناهارربخورررمیخانمر_رپاشوردخت 

ر!باشه _

ر.میتارناهارربخورررمریخانمررفتریجامربلندرشدمروردنبالرنازررازر

ر!ناهاررخونهربودریربرارلریکائیامروزرمررشهیهمربرعکسر

وعرهمه ر:لبربازرکردرورگفترلریکائیکهرمرررمیبهرخوردنرکردررس 

ر!کاراررینفررکهرکمکترکنهرتوررهیخانمرفرداربروردنبالرریر_رنازرررلیکائیم

ر!امیاقا...منرازرپسرکاراربرمررخانمر_رویلررینازر

ررگهریخانمرشماردریر_رنهرنازرررلیکائیم رازتونرگذشته...دررضمنراالنربهرغررستن ر!شهیخونس!رکارتونرسخترمرنیگراهمرمتاسفانهربزررراشارریازرمنرررت 

ر!خانمر_رچشمراقارینازر

رجوونرپررهی_رررلیکائیم ررادیکنرکهربتونهرهمهرکارربکنهرورخودترزرررداریدخت  ر!خستهرنیس 

ر!خانمر_رچشم...ممنونمراقارینازر

ر.تکونردادرورازرجاشربلندرشدریررسررلیکائیم

نرهم رطوررکهرازرسالنربرت  رمرونت  ر:گفتررفتت 

ر!ایدنبالمربرالرریارر_رررلیکائیم

ر.تکونردادمروردنبالشرراهرافتادمررسس

ر.میباغرشدروارد

ر:ورگفترستادیرومراروبهررلیکائیم

ر!نمتینبراشارری_ردورروربررررلیکائیم

ر:کردمرورگفتمررداریازرکجارانقدررجرعترپررردونمینم

رگیرمنرازرتوراجازهرنم _ ر!نکنمرکارریکنمرورچرررکارریکهرچررمت 
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ر.دوررشدمروربهرصدارکردناشرتوجهرنکردمررازش

ر.کردیرکهربارلبخندرنگاهمرمرردمیروردرارراشی

ر!دهیمارورشنریربودرصدارمعلوم

ر ررریتوجهربهرهردوشونرواردراتاقمرشدمروررورری  ر!همرفشارردادمریردستمرگرفتمرورچشمامورروررریرسمورتوررکاناپهرکنارراتاقرنشستم.عصت 

ر!شدمرازردستشونرخستهر

ر...

ر!مدرسهرهاربودروزراولرررامروزر

ستانربودمرتوررسال ر!وترریرکامپرریهشتررریراولرهتن

ر.خوردمیزودربودرورمنربارلباسرمدرسهرنشستهربودمرورداشتمرصبحونهرمررصبح

رشروانریلرهیرعیــــرسر ر!اتاقمربردارمروربرمرمدرسهریازرتورررفموریخانمررفتمرتارکرریخوردمرورازرجامربلندرشدمروربعدرازرتشکررازرنازررت 

نرهم ر:دمیرورازرپشتررسمرشنراشارریریشدمرصدارررکهرواردراتاقمررت 

رمرری_ربالخرهردارررارراشی رمدرسهرکوچولو؟رریرت 

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ر...ارهرمستمیمنرکوچولورن _ ر!مدرسهرمت 

ر_رمنمرامروزرمراشارری کترپریرتوررمت  وعربهرکاررکنمررلیرکائیمرشیرس  ر!رس 

کترکاررمریرتوررلیرکائیم _ رکنه؟ریررس 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!_رمثالرمهندسهراشارری

ر _ ر؟واقعا!؟رمهندسرچ 

ر!ی_رمثالرمهندسرمعماررراشارری

ر!!!واو _

سراولرراشارری نر_رمنمرمثلرتوراست  ر!روزرروردارمررت 

رررکارریچریربررریخوای...می...تورکهردرسرنخونداشارریرویل _ ر؟رکتن

کتمرسیرعردرسرنخوندهرباشم...ویلرردری_رشاراشارری ر!اونررس 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!خوبه _

رغرریلیاومدرسمتمرورخرراشارری ر!لشبغرتورردیمنورکشررمنتظرهت 

ررتعجبرکردمرویلرراولش ر.کهربهمردستردادرارومردستاموردوررگردنشرحلقهرکردمرربعدشربارارامیس 

ر:بعدرازمرجدارشدرورگفترکیم

ر!_راصالرنگرانرنباشرورمواظبرخودترباشراشارری

ر!باشه!رممنون _
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ارراشارری ررقیرابررفرخرری_رباردخت  رکهرخودمرحسابتورمررنیس  ر!سمت 

ر:کردمرورگفتمرریاخندهرتک

ر!چشم _

ر:ورگفتردیبوسرموریشونیپ

رمنرمرمیبررراریر_ربراشارری ر!سونمتت 

ر...ـیالزمرن _

ر:لبمرگذاشترورگفتریرورررانگشتشور

ر!هارشهیمررمونی_رزودرباش...دراشارری

ر!راهرافتادمراشارریبرداشتمروردنبالررفموریزدمرورکریلبخندر

ر.میبودرشدردهیخررردریکهرجدررنشیماشرسوارر

رگذراررنگاه ر:انداختمرورگفتمرنشیبهرماشری 

ر!خوشگله _

ر!نهیبی_رچشماترخوشگلرمرراشارری

ر.منوررسوندردررمدرسهرورخودشررفتراشارری

سرداشتمرویلررادیزر رینفسرعمراست  سمورپشتررردمریکشرررق  ررهیورتمامراست  ر!پنهانرکردمررچهرهرخنت 

ررریلیشدمرحسرخرمدرسهرکهروارد ر...بهمردستردادرخوی 

ر!خونهرمریاومدردنبالمروررفترمیازرتمومرشدنرمدرسهرکررربعدر

ر!یلباسامورعوضرکردمروررفتمرسمترسالنرغذارخورررعیــــرسر

ر!نشستهربودنرورمنتظررمنربودنرهمه

ر!همهرسالمرکردمرورنشستمرهیرجانیورهررخوشحایلربار

ر_رروزراولرمدرسهرخوبربود؟رراشارری

ر:گفتمرررلیکائیچپرچپرمریبارذوقروربدونرتوجهربهرنگاهاراشارریحرفرررنریراردنیشنربار

ن!رازرهمررراریکردم.النازروررورررداریپرریادیزررریبود!!!رمنردوستارعایلرریلیخر _ نرورستارهرازرهمشونربهت  ر!شدمرقریکالسمونررفرریهااالنربارهمهربچهرت 

مرمواظبررفرهیخانمر_رعالرینازر ر!بدرهمرباشریرقای!رفقطردخت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!راااحترراحترالتونیخریرمواظبمرمامانرنازر _

ر:زدرکهرمنرادامهردادمریرخانمرلبخندرینازر

رریلریخرسمورمدرر _ ر!کنمرردایپرقینتونمررفهمشرتنهارباشمروررکردمریبره!!!رفکررمررشیپرروزراولرمدرسهرانقدررعایلرکردمریر!رفکرشورنمهیاونجارعالرردوستردارم!رهمهرچ 

ررنریرتوربارارشهی_رمگهرمراشارری ررهمهرمهربوین رررداریپررقیرفرنتوین ر!اخهرکتن

رررهیرلیکائیم ر:شدرورگفترردفعهرعصت 

ر!یازربسرحرفرزدریر!ررسمورخوردالرریشراترباساکرگهیر_ربسهردررلیکائیم

ر:انداختمرورباربغضرگفتمرررریزرررسمور

ر!!!دیببخش _

ر.ساکتربهرخوردنشونرادامهردادنرهمه

ر.اشتهارنداشتمرگهیراالنردررگرسنمربودرویلرریلیخرلریکائیقبلرازرضدحالرمررتار
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ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر!...نوشرجانیممنونرمامانرنازر _

اراعررکیسرررنکهیازرارقبلر رت  ر.بکنهرازرسالنرخارجرشدمرورواردرباغرشدمریصن

ررمین ر.شدرتمومررتمیباغرقدمرزدمرکهرعصبانریتوررساعت 

ر:ازرپشتررسمراومدرکهرگفتراشارریریصدا

ر؟ری_رازردستشرناراحترشدراشارری

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ر!نه...منرعادترکردم _

ر!یامروزرناراحترشدرر_رویلرراشارری

ر:انداختمرورگفتمررریزرررسمور

ر!جارخرابرکنهرهیروریهمهرخوشحالرنریرررنداشتمرانتظاخبرا _

ر:چونمورگرفتروررسمورباالراوردرورگفتراشارری

ر!منربهرخاطرراونرلندهوررناراحترشدهریرکوچولورررنمی_رنبراشارری

ر:ورگفتمرردمیکلمهرلندهوررخندرردنیشنربار

ر!!!کلمهربرازندشهررنریرچقدررا _

ر:ورگفتردریهمربلندرخندراشارری

رم؟رینریبشررمی_ربررراشارری

ر.میتابردورنفرهرنشستریرورررمیتکونردادمروررفتررموررسر

رخرراشارریررخمینربه ر:شدمرورگفتمرهت 

رریخواری...نماشارری _
 
ررتورگربهمربگ ر؟رهست 

ر!_رهنوزرزودهراشارری

ررریبرار _ ررشمریمرتریمنرچقدرراذرمفهیمینراشار؟یزودهرررچ  ررتورگررهریکررلیکائیمرردونمی...نمرمیخودمرکردونمرینمرروقت  رینمرراشارری!رهست  رریرسختهرادمادررچقردوین خودتوررراطرافتورورحت 

ر!نشناش

ررگهیردرکمیردریبارویلررفهممریر_رمراشارری رکتن ر!صت 

ر!بدهرحری!ربرامرتوضاشارریتروخدار _

رینفسرعمرراشارری ر:ورگفتردیکشرررق 

ر!_رمن...پرسعموتمراشارری

ر _ ر!؟چ 

ر!لیرکائی_ربرادررمراشارری

ریربرتعجبم ر:بلندرگفتمریشدروربارصداررشت 

ر _ ریرمرچ 
 
ر!!!گ

ر!سته_ردررراشارری

ر؟ریهمهروقترکجاربودرنریرا _

رریتارتوررمیخالفرکنرردری!رمنردوازدهرسالمربود...داداشمربهمرگفترکهربایربچهربودریلی_رتورخراشارری
 
ر!رمنرمخالفترکردمروراونرمنورازرخونهربمیموفقرباشررزندگ کرد!رچندرماهررررونت 

ررریاررباهاشرهمکنکردرکهررشنهادی...اونربهترپکنهیرکاررخالفرمررلیرکائیکهرمرریر!رتورمتوجهرشدشیپ ر!چونردوسترداشتر!رمجبورترکرد!رکتن

ر!منوردوسترندارهرلیرکائیم _
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ر!شناسمیاخالقشورمرنیوراررلوریکائی!رمنرمادیزررریلی_رداره!رخرراشارری

ررریبرار _ رررنری!اصالراکنهیرکاررخالفرمررلریکائیاخهرمرچ  رهست؟ررکاررخالفرچ 

اربراراشارری ر!ستینرریمهدنسرمعمارررهیفقطرررلیرکائیمرالرریعربرها...اریر_رقاچاقرمواد...فرستادنردخت 

رخراشارریبهتربهرربار رررچیرهرتونستمیربودمرورنمرهرت 
ن
ر!بزنمرحرف

رخراشارری ر:بهرچشمامرادامهردادرهت 

سری_رمنرهمشرمراشارری رکسوربهرغرررچریدوسترداره!رورحقرهمرداره...اونرهریلریخرلریکائیمتوجهرشدمرکهرمرعربرها!رویلررریطمعرباعثربشهرتوروهمربفرستهربراردمیت  ازرتوررررت 

ر!نداشت

ر:مکثرکردروردوبارهرادامهردادررکیم

رتمامرحرفارلیکائی!رمردمیپارکردعواتونرشد!رمنرتمامرحرفاتونورشنریرروزرتوررهی_رراشارری نرکهربهرمنرزدهربودرروربهرتوهمرمرری  ر!!!دت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رتمامرحرفارلیکائی!رمردمیپارکردعواتونرشد!!!رمنرتمامرحرفاتونورشنریرروزرتوررهی_رراشارری نرکهربهرمنرزدهربودرروربهرتوهمرمرری  وررررمیراهرمامانربابامونورادامهربدردریماهمربارنکهری!!!رادت 

رربارررنینتونستمرمثلرقبلرولرکنمروربرم...چونرارگهیدفعهردررنریرارنکنم.ویلرخالتردررلیکائیمریرکارارریکردمرساکترباشمرورتوررر!راولشرسیعرمیمثلراونارباشردریکارربودنرماهمربااونارخالف

رپاکرورمعصومرلریکائیخودمرورمرربحث ر!مثلرتوربودرنبود...بحثردخت 

ر _ ریمرچـ...ـچ 
 
ر...خواستیراز...ازرمنرمرلریکائی!رماشارریرگ

نرهمچرهیرلیکائی...مالرری_رارهراراشارری ر!!رورمنمربرادرراونرادممهیادمرررت 

ر!چطوررممکنه _

نراومدهربود!همهرچرادمریریلچطوررممکنه،ورررگفتمیم ر!وت 

ر.شدررریمررسازرازرگوشهرچشمراشکر

ر:بارانگشتشراشکمورگرفترورگفتراشارری

رررهیگررررنمی_رنبراشارری ررریدادمرتورررشنهادیپرلیرکائیمنربهرخاطررتوربهرمرالرری!!!راکتن ررناریروررسمرخرابرشد!خودمورمقرصرتمومراراریتورورعقدرکردهردنردمریفهمررخونشرکاررکنم...وقت 

نرورماشررری...چونرمنرباعثرشدمرتورسمتمربدوردونمیم ر!هبهتربزنرت 

رتقصررچریتورهر _ ر!اشاریریرنداررریرت 

ر:زدرورگفتریلبخندرراشارری

نرچررهی_رحاالرراشارری ر!خوامیازترمریرت 

ر _ ر؟چ 

رراشارری ر!_رکمکمرکتن

رکنم؟رررکارریچر _

ر_رطالقربگراشارری ر!ت 

ر!دهیمنورطالقرنمررلریکائی!رمیاخهرچطورررویل _

نریزندانروربعدرمجبورشرمررفتهیبرشهریباعثرمرلیکائی_رلوردادنرمرراشارری ر!بدهرطالقتوررکتن

ر؟یرورلوربدررلیرکائیمریخواریرمری...چطورراشارریهوووفر _

رریلریخرشنهادمریپرنیامکانردارهرباراردونمی...مالرری_راراشارری ررعصت  ررربیس  ریرورمررشنهادهیپرهیفقطررنیارر...ویلورقبولرنکتن رررتوین ر؟ریدی...فهمرقبولرنکتن

ر!شنومیم _
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ررری_رجوررراشارری نرانگاررهمهرچرروانمودرکتن ررلریکائی...بعدربهرمیدیفهمررورت 
 
ررریباهاشرهمکاررریخواریمرربگ ریعربررورببریرهارخیرشررخوادیروردلترمررکتن کهربهتراعتمادرکردررررلیکائی!رمرتن

ریم ررریبرررتوین ر!ورمدرکرجمعرکتن

ر!!!اشاریرویل _

ر!قبولرنکنررریخواریر...خوبربهشرفکررکنروراگهرنمشنهادهیپرهیفقطررنیگفتمرکهراررزمی_رعزرراشارری

رمنرم _ احترکنمرکمریرمت  ر!است 

ر!_ربروراشارری

ر...

ر...ورپدررمادرامونررلیکائیاشار،میفکررکردم.بهرخودم،ریلریمدترخرنریراری.تورگذرهیحرفرزدمرمرراشارریکهرباررریرازراونرروزررریروزرررچندر

ر!خونهربودراشارریرنبود...ویلرلیکائیمررشهیباغ...امروزرهمرمثلرهمریتورررفتمر

ر.باغرمشغولرکارربودریتور

ر:ورگفتمرستادمریرارکنارش

ر _ ریرمرچرارهنوزمرباغبوین ر؟کتن

ر!انداخترریمنوربهرچهرروزررلیرکائینرهرمرادمری_رچونرراشارری

ر:تعجبرگفتمربار

ری _ ر!؟یدارررنهریانقدررازشرکرعتن

وعر ر:بهرخندهرکردرورگفترررس 

رریبرارلمیدلر!رویلرادهیزرریلیکهرخرررنهیر_رکررراشای ر!...عشقهستینرنهیرکررباغبوین

ره؟یمنظورترچر _

رراشارری ر!روردوستردارمرر_رباغبوین

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر _ ر؟ریدوستردارررروریچرربعدرازرباغبوین

ر!قبلشرروربهشرفکردمر_ربعدشررورهنوزربهشرفکررنکردم!رویلرراشارری

ره؟یخب؟رچ _

ر!!!_رتوراشارری

ر _ ر!؟چ 

ر!نداشتمرانقدرررکربگهرانتظاررررحرفوربزنهرویلررنریراراشارریدوسترداشتمرردرستهر

نر_رحرفموررکرمراشارری ر!گهیدررنمت 

ربهشرخرجریگ ر:ورگفتررردریبغلشرکشریمحکمرتورربودمرکهراومدرسمتمرورمنوررهرت 

ر!!!متعجبتربشمرمنررافهی_رقربونراونرقرراشارری

ر:رورازرخودمردوررکردمرورگفتمراشارریخودمراومدمرورربه

عرررازرمنرسواستفادهرکرده...ویلرریلیورخررهیبدریلریادمرخرلریکائیروردوسترندارم...درستهرمررلریکائیدرستهرمنرم _ ررازرنظرررس  ر!شوهرمهرورقانوین

ر.باهاشرحرفربزنمرممریبودردرموردرتصمرنهرشدم.رکالرفراموشرکردمرکهرقراررورواردرخوردوررشدمررررازش

ر!کردمیبهمرگفتردوستردارمرفکررمراشارریکهررریرااتاقمرنشستهربودمروربهراونرلحظهریتور

ررلریکائیمنربهراجباررزنرمراگه ارعویصن نروردادرمرگرفتمریررورمحکمربغلرمرراشارریرطینشدهربودمردرراونررس  ر!تردارمهرمنمردوسرکرردمرت 

نردادرمرریجورر ر!بفهمنرراریکهرهمهردنررردمت 
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ررویل ر!!!بفهمهرکهردوسشردارم!رچونرمنرشوهرردارمردریخودشمرنباراالن!!!رحت 

ر!صورتمرکهرتازهرمتوجهراشکامرشدمریرورردمریکشررردستر

ر!پاکشونرکردمرورازراتاقمرخارجرشدمرعیــــرسر

ر!اشاریرشیجسارتمورجمعرکردمروررفتمرپرتمام

نرهم نرشرپاطوررکهررسررت  ر:گفتررودبریت 

ررری_رکاررراشارری رالر؟یاررداشت 

ر!گرفتمررموریمنرتصمرراشارریاره...ر _

ر!؟یمی_رچهرتصمرراشارری

رتمومرکارا _ ررری  ر...مدمیرورانجامرمررکهرتورگفت  ر!کنمیرعربرورمدرکرجمعرمرریهارخریشرشیپرمت 

ر!ستی_رالزمرنراشارری

ری _ ررعتن ر؟رچ 

نر_رهمرراشارری ر!عربرخطرناکنررریخایر!رشیدیکهرشنررت 

نرین _ ر!ست 

؟؟؟ی_رنراشارری ن رر؟ریدیدرکریتوراصالرتاحاالراونارورازرنزدرست  ر!ورزورگورروحیس 

ر!منررینهربرارخطرناکرباشن!رویلردریعربرشاریرخایشر _

رپونزدهرسالهررورباردسترخودرهیاونا...ررشیتوروربفرستمرپرخواستمریمنمرازرهمونراولشراشتباهرفکررکردمرکهرمرره؟یبچهرگونهرچرریرحرفارنیبسرکن!رارالرری_رهوووفراراشارری ترردخت 

ر!تورتلهریبندازر

نرگونهرنممنرحرفربچهراشارری _ ررکمی...رنمت  رریلریمنورخرلریکائیمررفکررکن!رمگهرخودترنگفت  نداده؟رپسرررعربررریخایرچونرمنوردوستردارهرتارحاالردسترشردوسترداره؟رمگهرنگفت 

رنریرخای!ربعدرهم...شرکنهیاونارخوبرازمرمواظبترمررشیاالنمرپ ن...منرکهردخت  ر!ستمیعربردنبالردخت 

رنرارراشی ری_ردخت  ر؟رست 

ر ر.دمیدرراشارریری...ترسروروحشتررورتورچشماتی...عصباننگراین

ر:انداختمرورگفتمررریزرررسمور

ر!دوننریعربرکهرنمرریرخایشررهستم...ویلر _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رراحترشدهرنفسشورفوترکردربرالشیانگاررکهرخراشارری ر:ورگفترونرت 

ر!حواستربهرخودترباشهریدقولربرردریبارخبرباشه...ویلریلی_رخرراشارری

ه!؟ررریتوررلیرکائیبفهممرمردری.منرازرکجاربانمیچشم...حاالربگوربب _ رکاررقاچاقردخت 

نر_رهمرراشارری رررهی!رفقطریدیطوررکهرقبالرفهمررت 
 
ر!دارهرفرف

ر.شنومیم _

ری_راولربهشرمشکوکرمراشارری س!ربعدردورسهرباررتورناری...درموردرشغلشرورایس  نرچررهیرفهیمیمدترمرهیمتاربچرخ!ربعدراتاقرکارشروراونرسریازشرمدامربت  رات  ر!ی 

ر!حله _

ر!هستریارگهیمشکلردرهی_رراشارری
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ر؟رچهرمشکیل _

رپاکرورنجراشارری ریر_رتوردخت  ررت  نرکاررنمررنریوردستربهراررهست  رت 
ررریسازرررنهیزمررکمیردری!رباین ر!ازترازردستربدهرریاعتمادشورتارحدرلیکائیرتارمرکتن

رکنم؟ررکارریهوووف...حاالرچ _

ریجندهربهرتمامرمعنارمرهیبهرچشمشررنهی...چندردفعهرکهرتورورکناررمنرببشناسمیرورمررلیرکائی_رمنرمراشارری ر!یس 

ریعمرنفس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

ر!حلهرنمریخبرپسرا _

سراشکارربودریدرلبخنراشارری ر!!!زدرکهرپشتراونرلبخندرترسروراست 

ر!کنمرردوارشریبدمرورامرربهشردلگرمریرکردمربارزدنرلبخندررسیع

ررایدوررشدمرورواردرپذررازش ر.شدمرری 

ر.اومدرداخلراشارریکهرررکردمیتماشارمررونریتلوزررداشتم

ر.نشستروردستشورپشترگردنمرانداخترکنارم

ر.کهرکردردهنمربستهرشدرریرکنمرکهربارکاررررفریروربراشرتعررردمریدیکهرداشتمرمررلیمریفرراومدم

ر.دادیبهمرنمرردنمیوراصالرامونرنفسرکشرردیبوسیمحکمرمررلبامور

رهرجبههربگازمرجدارشد.تاراومدمردوباررراروم ر:گوشمرپچرپچرکردرررریرسشورخمرکردرورزررمت 

ر!کنهیدارهرنگامونرمرررلیرکائی_رمراشارری

ر.مشغولرکردمراشارریبارریعادرریلریکردمرورخودمورخررسکوت

ر.دیگردنمرکشرریدوررگردنشرحلقهرکردمرکهراونمرزبونشورروررردستمور

ر.خلدردااومرلریکائیکهرهمونرموقعردرربارشتابربازرشدرورمرردمیخندرزریشدروررررمورمورم

سربارانگشتامربازررررری.منررسمورزرمیازرهمرجدارشدرعیــــرسر ر.کردمیمریرانداختمرورباراست 

ررایخونرسدرازرجاشربلندرشدرورازرپذراشارری ر!خارجرشدری 

ر:سمتمراومدروردادرزدرلیکائیم

رری_رتورخونهررلیکائیم ر؟ریکردیرمرکارریچررمنرباراونرعویصن

ر... _

ر!!!_ربارتوعــمررلیکائیم

هرارگهریباشم...کسردرتوررزنرنکهیقبلرازرا _ ر!گهیدرربفهیمرنوریربکارتمورگرفته!ربهت 

ررایگفتمرورازرپذررنوریا ری.نفسرعمردنیلرزری...دستامرمرخارجرشدمری  ر!درورقفلرکردمرورپشتردررنشستمررلیرکائیورواردراتاقمرشدمرورازرترسرمردمریکشرررق 

ر:وردادرزدررردریمحکمربهردررکوبرلیکائیم

رررنریرارنمری_ربازرکنرببررلیکائیم ر!درورعویصن

ر!خودتورخستهرنکنرر...الیکرکنمیبازرنمر _

ربارغریر_ربازرکنرتارنشونتربدمربازرررلیکائیم ریمنررتت  ر !چهرعتن

ر... _

ریر_ربازرمررلیکائیم ر!!!بشکنمردروووراریرکتن

ر.کنمررکارریچردریباردونستمریبودرورنمردهیبودم!ررنگرازرصورتمرپررردهیترسریلیخ

نرهم ر:ازرپشتردرراومدراشارریریرطوررساکتربودمرکهرصدارت 

ر!؟یدارررکارشی_رچرراشارری
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ر!ازرجلورچشامرگمشوررگهیدررگی_رتورررلیکائیم

رکهرزنتربارهمهربودهرغرررنیارکنهریرمرتتیاذرهی_رچرراشارری ر!ازرتو؟ررت 

رپاکرورمعصومررالرریاریرایتوربرنکهی_رخفهرشوراشغال...تارقبلرازراررلیکائیم ر!بودردخت 

ربشناشرراشارری هرزنتوربهت  ر!داداشر_رهه...بهت 

ر.اومدرشدریقدمرهاشرکهرازراتاقردوررمریرگفترورصداررنوریا

ر.همررفترلیرکائیهمراومدرکهرفکنمرمرگهینفرردرهیریپاهاریرصداربعدرکیم

ر.ازررسمربازرکردرلوریکائیکمکرکردرورمرراشارریرخداروشکرر

ر.دمیتختمردرازرکشریرورررفتمر

ریراریشد.خداررریازرچشمامررسازرراشکر ر!ام؟یکارربررمررنریازرپسرارعتن

ر.نبودرلیکائیخداروشکررمررصبحانه...ویلریرابارترسرورلرزررفتمربرررصبح

رهمهرصبحربهرخربه نرگفتمرورهمررت  ر:گفتمررنشستمیطوررکهرمرت 

رکجاس؟ررلیکائیمریرمامانرنازر _

ر!نگرانمریلیمادر...منمربراشرخرومدهیکهررفتهرهنوزرنررشبیرخانمر_ردرینازر

ر!برنگردهرگهیبرهرد _

ررینازر ر!؟خانمر_رچ 

ریره _ ر!بالخرهرگردهری...گفتمربرمچ 

سمریمادررمراتشیخانمر_رراسررینازر ر!ادیبرهرمثلرقبلردورسهرروزرنرت 

ر!شاهللیرا _

ررینازر رمادر؟ررشاهللیارخانمر_رچ 

نرعــه...چ _ ر!گردهیرکهرزودربرمررشاهللی...اهت 

ر!خانمر_راهارینازر

وعربرخوردنرصبحانهرکردمررارامشرورخوشحایلربار ر.رس 

ر رسروقت  ررت  ر.رفتمرمدرسهرمیکردمرورهمراهرکررررشدمرازرهمهرخدافطن

نرمه نرکهرازرماشررت  رکهرخررردمیالنازرروردشدمررادهریپرت  ر:گفتررمیبهرکرررهت 

نرررالنازر ر!_رچرارهمهرادمرپولدارارزشت 

ر:ورگفتمررردمیپهلوشرکوبریارنجرتورربار

رهااا؟رریبهررانندهرمنرچشمردارر _

ر:بهرخودشراومدرورگفترالنازر

ر_رتورازراونرماشررالنازر ن ریر؟؟؟یشدرادهریپرت  ر!اون...اونرعتن

وعرمرمیبررراریرانندهرمنه!ربهوووف...ارهراونررر _ ر!شهیاالنرکالساررس 

ر.میکهرهنوزرتورشکربودرهمراهمرراهرافتادرورواردرمدرسهرشدررالنازر

رورالنازرداشترخاطرهربررمیمدرسهردوررهمرنشستهربودراطریحریتور ربارپدررورمادرشورتعررررونت  ن ر.کردیرمرفیرفت 

رازرخودمرنداشتمرخرخواهرررهیتارداداشرورخبراگهرمنردوررخوشرگذشت...ویلریلی_رارهرخالصهرکهراونرروزرخرررالنازر ربودریلیبزرگت  ر!بهت 

ر!مامانروربابامرحواسشونرفقطربهرمنهرینطورریدوسترداشتمرتکرفرزندرباشم...ارریلی_رمنمرخررراریرور

ر!شدمیمروونهیدوستردارم...اگهرتنهاربودمردرموریرمنرابجر_رویلرزهرار
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نرروربهرمنرکهربهرزمررالنازر رخرت  ر:مرگفتربودرشدهربودمرورتورفکرررهرت 

رررالنازر ر؟ریچنتارخواهرربرادرردارررالر؟یارر_رتورچ 

ر!من؟؟ _

ر!تورگهیر_رارهردرالرریا

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر !خواهرربرادررداشتهرباشم...مامانربابارداشتهرباشمرنکهیمنردوسترداشتمرقبلرازرا _

وعرکردنربهرپرسرنیبچهرهارازرارهمه رریرسواالردنریحرفمرشکرزدهرشدنروررس  ر.بطرررری 

ررگررشی_راالنرپررالنازر
 
ریمررزندگ ر!؟کتن

ر!برادرم _

ررخواستریدلمرنمرراصالر
 
ر.ورپچرپچرهمشونرربتیغررلیرکنمرتاربشمردلررفیربچهرهارتعررریمزخرفموربراررتمومرزندگ

ر!متاسفمریلری_رخرزهرار

ر!مسخرشونرراحترشدمریرزدمرکهرهمونرموقعرزنگرخوردرورازردسترسواالرزورگرررلبخندر

ربرمریازررفتبرداشتمرورهمراهرالنرفموریک نرکهرماشرررونت  ر!دمیروردررمدرسهردررلیرکائیمرت 

ر.نشیدادهربودربهرماشررهیبودرورتکررستادهریا

ارروشرزومربودرنگاه ر!همهردخت 

نراونرماشربار ونهرمعلومهرهمررهیدرررادیمدلرباالرمرت  نرمدرسهردخت  ر!شهیمرت 

رردهیترسریلیخ ر!دنبالمراخهرادیبرلریکائیمردریباربودم...براچ 

ریپرسهررو...ررونراررالرریاریر_رواررالنازر طرمرره؟یمنتظررکرعتن ر!مدرسسریازربچهرپولردارارررگیرلرربندمیرس 

ر!اونرمنتظررمنه _

رررالنازر ر!ایطونیشرریلری!رخالررینکنهررلرتوعهرار؟_رچ 

ر!داداشمه _

رررالنازر ریرمر_رچ 
 
ر!هیعااالرریر!رواااگ

ریعمرنقس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

رمت؟ریبرسونریخواریرم _

رررالنازر ر!بگمر_رراسش...چ 

ر!میبررراریرب _

ر!لیکائیسمترمررمریوررفترردمیکشررتشورسد

ر!نکنهرتمریاذررلیکائیرورمررنهیماشریرکهرالنازرتورررمدترکوتایهرهیبودرکهررنریربردنرالنازراریبراررمیاصلررلیردل

ررلریکائیبهرمررور
 
ر:گفتمرربارلبخندرساختگ

ر!سالمرداداش _

ر:کردمربهرالنازرورگفتمرراشاره
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ر!خونهرامروزرمریالنازرروهمربرسون _

ر:درازرکردرورگفترلریکائیدستشورسمترمررالنازر

ر!_رسالم...النازرهستمررالنازر

درورگفتررلیکائیم ر:دستشورفرس 

ر!لمیکائی_رمنمرمررلیکائیم

راومدنردوبارهرحرفربزننرمنرسواررماشرتار ن ر.باعثرشدراوناهمرسوارربشنررنیشدمرورارت 

ر.ورالنازرباهمرحرفرزدنررلیکائیراهررورمررتموم

رخودشرباشهرورمشکوکربهشرخرررکردمیرشکرمررکهرگایهرردریخندمرررورررگفتبارالنازرمرریرهفترخطرجورررلیکائیمررنریا ر!شدمیمرهت 

ر.سمترخونهررمیدررخونشونرورراهرافتادررمیروررسوندررالنازر

نرهم ر.گازرفشارردادرریرتوهمرورپاشوررورردریشدراخماشورکشررادهیکهرالنازرپررت 

ررسعترمررتیبارنهارلیرکائیورمربودمربهرصندیلرردهریترسرچسبرازر ر!وندت 

ر.بهرخونهرمیدیرس

ر.شدرادهیپرعیــــکردروررسررررکپا

نرهنوزرقلبمرتندرمرمنر ر.بشمرادهیپررتونستمیورنمرردت 

نردستشرگرفترورپرتمرکردرازرماشرریدررسمترمنوربازرکردرورکتفمورتوررراومدر نرپارت  ر!یت 

نرزمریررور ر.دیچریزانومرپریرتورریافتادمروردردربدرت 

ر:اخمرروربهشرگفتمربار

ریرمرکارریچر _ ر؟ریشدروونهیدرر؟کتن

ررخوامی...مشدمرروونهی_رارهردررلیکائیم هیبارهمهرمررهوریکهرررشدهیشده...چررینجورریاررهوریرشدهریهمهرسالرتورنازرورنعمتربزرگشرکردمرحاالرچرنریرنراکهرمرریربدونمردخت  ر!!!رهاااا؟رت 

نرمثلرپدرارحرفرم _ رت 
ر!ین

ر:وردادرزدرردریپهلومرکوبرریتوررمحکیمررلگدر

رکهربارغرریدیفهمریر_راگهرازرهمونراولرمثلرپدرارزدهربودمترمررلیکائیم رریربازرمنررتت  ر!نکتن

ر!کردمیمحکمرگرفتهربودمرورنالهرمرپهلومور

ر!دمیازررسردردرکشرریبلندرغیفکمرزدرکهرجررریرورزررریلگدربعدرلیکائیم

ر.خونهرنبودرتاربهردادمربرسهریرکسرتورررچریورانگاررهردیبارربدونرصدارازرچشمامرمرراشکر

رریر_رتورررلیکائیم رریخوایمرمنرداداشتمرتارهررگویهررمدرسهرگفت  ر؟رارهریربخوررربتوین

ررتونستمرینم ررجوای  رصداراشکرمربهشربدمرورفقطری  ر.ختمیت 

ر.فکمرخوردرشدهرکردمریمرراحساس

ر:صورتمردادرزدریگرفتروربلندمرکردرورتورررقموری

ر!ادامهربدهراتیکثافترکاررررنریبازمربهراریکتکربخورررریخوای_راگهرمررلیکائیم

ر.خارجرشدرالیشدرورباررسعترازرورررنشیگفرورولمرکردروررفترسواررماشررنوریا

نرزمرریوردوبارهررورررشلرشدررهامنورزا ر.افتادمرت 

رخونهرنبود؟ریکسرتورررچیرهرچرار

رورازرتهرچاهردرراومدهرررفیرضعریرصداربار ر:نالهرکردمری 

ر...!!!رآخی...مامانرنازراشارری _
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رازرهوشرمرداشتم رماشرهیکهرمتوجهرورودرررفتمت  ن نربلندرصدامرمریکهربارصداررراشارریبهرباغرشدمروربعدرهمررت  ر:دت 

رکارورکرده؟رررنیباهاترار...چترشده؟رگالرری...االرری_راراشارری

رمنورمحکمربغلرزدرورسواررماشربعدر ن ر.میشدرت 

ر!...شاراری _

ر_رجونم...االنرمراشارری ر!زمیعزرررمارستانیربرمیسرت 

رهوشرنمرازر ر.ورفقطردردرداشتمرفتمرت 

ر ر.محکمرزدهربودریلریخرعویصن

نرماش ر.لشرگرفتبغریشد...باررسعتردررعقبرروربازرکردرورمنورتوررادهریپراشارریورررسادیوارت 

ر.اتاقربردنرهیریربالنکاردراوردنرورمنورتوررپرستارار

نرچررگهیسوزنروررسمربهمرزدنروردررچنتار ر!دمینفهمریت 

ر ر!رسمرنشستهربودریرباالراشارریشدمررردارریبروقت 

ر ر:ورگفترردریرسمرکشرریرورردست 

ر؟ریشدردارری_ربراشارری

ر !اره _

رراشارری ر؟ر_رخوی 

ر!اره _

رخونه؟رمیبررریرخوایر_رمراشارری

ر!اره _

رواردراتاقرشدنررهیبعدربهرهمراهرربلندرشدرازراتاقرخارجرشدرورکیمرررراشای ر.دکت 

ر ررردکت  م؟ر_رخوی  ردخت 

ر!اره _

ر ر؟ی_ردردرندارررردکت 

ر!نه _

ر ررردکت  رسفترفکتردردربگریرغذارهارردنی.رامکانردارهرموقعرخوردنرغذارورجورنهیببربریاسردریکاملرخوبرنشدهرنبارر_رمواظبرخودترباش.بدنترتاروقت  مدترررهیریبرا...رهیکهرعادررهت 

ه!ربراریرابردارربخوررریرسوپرورغذارها ر!یمدرسهربررردرینوشتمرکهرنبارهفتهرهمربراترگوایهررکیریربهت 

رگفتمریرجوابرتمامرحرفاردرر ر:دکت 

ر!ممنون _

ر ر.ازراتاقرخارجرشدرردکت 

ر.میخارجرشدرمارستانریازرجامربلندرشدمرورازربراشارریکمکررربار

نرماشریتور ر:گفتررراشارریکهرررمینشستهربودرت 

ر

ر

ر

ر

ر ♡"رامشآع
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ر۱۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!الریاریرادامهربدررستیالزمرنرگهی_ردراشارری

ره؟یمنظورترچر _

رررینقشربازررلریکائیمرریوربرارریمسخرهرادامهربدریبازررنیبهرارخوامریرنمرگهیکهردررنهی_رمنظورمراراشارری ر!کتن

وعرکردمورخودمرتمومشرمررری.کارراشارریچرترنگور _ ر!کنمیکهررس 

رکارورکرد.رببررنریکهربشهرباهاشراررستینرادمررلریکائیمر_رویلرراشارری ن رررکارریباهاترچرت  ر!کردهرعویصن

نرهمچرهیقرارهرررمیدونستیمارازرهمونراولمرمرراشارری _ ررت 
 
ر!نکنرورادامهربدهرخایلرردونوری...پسرمفتهیبراتفاف

ر!_رهوووفراشارری

ررگهید
ن
ر.زدهرنشدرنمونریبرحرف

احترکردمریرمنوربردرتورراشارری ر!اتاقمرورمنمرازرخدارخواستهراست 

ر.برمرمدرسهردریورامروزربارگذرهیرمریرهفتهرارکی

رهفتهرهمهربهمررسرزدنرورکمکمرکرتربهرغررکیرنیاریتور ررلیرکائیازرمررت  ر.عویصن

ر!کردیربودرورکمکمرمرشمریپرشهیهمرهمراشارری

ر:دمریازرپشتررسمرشنرلوریکائیمریبرمرکهرصداررمیبرداشتمروراومدمرباراقارکرررفموریک

ر!نجایارراریر_ربررلیکائیم

ر:بازرکردرورگفترنشوریدررماشررترسررفتمرسمتشرکهربار

ر!_رسوارشوررلیکائیم

ررریبرار _ ر؟چ 

ررنریر_رازراررلیکائیم ربارمنرمریبررربهربعدرهرجارخواست  ر!...سوارشویت 

ر...نـرجاریمنربارتورهر _

ر!_رگفتمرسواررشوووررلیکائیم

ررگهیشدمروردرسوارر
ن
ر.نزدمرحرف

ر:کردرورگفتررادمیمدرسهرپرردرر

ر!مراومدهشرخوش...ازرارریبارخودتربرقتمریر_رظهرررفررلیکائیم

نرزدرورسواررماشررچشمگ ر.شدروررفترت 

ر!هوسربازراشغالرکهیمرت

ر:سمتمرورگفترردریمدرسهرشدمرکهرهمونرموقعرالنازردورروارد

رجون...خورالرری_رسالمراررالنازر ر؟ری 

رررهیزنربودرتاررهیرهیورشبرکردریرمرشیارارادی...نچسبربود،زراومدرخوشمرنیمرادیزررازش ر!دخت 

ر!!!بودربهرمنرردهیچسبرودبردهریدرلوریکائیهمرکهرمررحاالر

ر!...ممنونزمیسالمرعزر _

ر!رسکالسرادیاالنرمرریمیکهرکررررمی_ربدوربررررالنازر

ر!تکونردادمرورهمراهشرراهرافتادمررسمور
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ر!بودرورنقشمرلیرکائیدرسورحواسمرپرترمررکل

رمرکردمریمررزودتررنقشمورعمیلردریبا ر!راحتربشمرلیرکائیتارازررس 

ر:النازراومدرسمتمرورگفتهررکررکردمیرجمعرمرلموریخورد...داشتمروسارزنگ

رخونه؟رمی_رامروزرباهمربررررالنازر

ررردونستمیم ر.توررسشهرچ 

ریعمرنفس ر:گفتمررالیخیروربرردمریکشرررق 

رمنربارداداشمرم _ ر!مت 

رمرادهی_رباشهرپسرمنرپررالنازر ر!مت 

ر...مادهیراهرزر _ ر!متیسونت 

وعرکنهربهرچکرورچونهرزدنرراهرافتادمرکهراونمردنرررنکهیرگفتمرورقبلرازراررنوریا ر.بالمراومدرس 

نرسواررماشرعیــــلبرسالمردادمررسرررری...سمتشررفتمرورزردمیروردررلیکائیم ر.شدمرت 

روربردشرسمترماشردیدسترالنازوربوسرررلیکائیم ن ر.وردروربراشربازرکردرت 

رخررابونیزدمروربهرخریپوزخند ر.شدمررهت 

ر.همرسواررشدرورراهرافتادرسمترخونهرلیکائیم

رمرمیداررردمید ر.سمترخونهرخودمونررمیت 

ر:شارهرکردمرورگفتمازرارالنربه

ر!یفکنمرالنازورفراموشرکرد _

ر_راولرتورورمررلیکائیم ر!زو...بعدرالناسونمت 

رخررابونیزدمروربازمربهرخرریراگهیردرپوزخندر ر.شدمرهت 

رررکردمیرنمرفکرشور ررلریکائیمربریسنرانقدررزودرفرررنیبهراریردخت  ر!روربخورهرعویصن

ر!کنهیرخبرپولرچهرکارارکهرنمرویل

رررنجورریخبراربهشرخطررداره!رویلرگریورانقدررنزدرهریچجوررادمرلیرکائیمرکهرمنازربگبهرالررخواستریدلمرمررریلیخ ر!ندارهرکهرمعلومهرالنازمرچندانرارزشرخوی 

رمخمصهربرنریردارمرخودمورازررر.منرفقطرسیعستیبگمربهرمنرمربوطرنرتونمیرمرحداقلر ر.بکشمرونت 

ر.کردروررفتررادهیمنوردررخونهرپرلیکائیم

احترتارشبردرسرخوندمررنرناهاررورکیمخونهرشدمروربعدرازرخوردررروارد ر!است 

ر.چشماموربستمرکهرهمونرموقعردرراتاقربازرشدورررردمیتختردرازرکشریشبرخستهرروررراخرر

ر.قفلرشدرلریکائیکهربازرکردمرنگاهمرتورنگاهرمررچشمامور

ر.خوردیرقرمزربودرورتلورتلورمرچشماش

ر:جامرنشستمرورگفتمریرترسرتورربار

رچترشده؟رررلیرکائیم _

ر!...تورابرااااالرریبرامرا_رتوراررلیکائیم

ر.مسترکردهربودریادریزررگمونم

ر ر:ازرجامربلندرشدمروردادرزدمرعصت 

ربارهمونرجندهرها _ ریرکهرمسترمرری  ررکتن ررارینربخوابرورنصفرشت  ررکهیخوابرکنرمرترمنورازرخوابری  ر!عویصن

ربدرری_رعه...عه...عه...داررررلیکائیم ریمریردخت  رخب...توهمرمثلراونارها!رتورزنیمرریس  ررردتگه،خوریردری  ر!!!کهررگفت 
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ربرادیتونهرباتاقرخارجرشدمروردرراتاقورقفلرکردمرتارنرازر ر.ونت 

ر.کنمررکارریچردونستمریبودمرورنمررستادهریرسالنراروسطر

ر.اشاریاتاقرررشیکیبودروررلریکائیاتاقرمنرورمرشیکیچهارتاراتاقرداشترکهررنجاریا

ر!اونردوتاراتاقمرقفلربودردرر

رمرداشتم ررایپذریبرمرتوررفتمت  رازراتاقشراومدربراشارریبازرشدرورراشارریرراتاقربخوابمرکهردری  ر.ونت 

ر:تعجبربهرمنراشارهرکردرورگفترربار

رالرری_راراشارری ریمررکارریچرنجاریوضعرارنیبارار...نصفرشت  ر!؟رکتن

ر.خودمرکهرنگاهرکردمرتازهرمتوجهرمنظورشرشدمربه

تیترهی ر.بودمردهریگشادرتنمربودرورشلواررنپوشرررس 

ر:تورخودمرجمعرشدمرورگفتمرعیــــرسر

ر!!!یاااوا _

وعرراشارری رخندهررررهیرس  رخندهرهاشرتمومرشدربارصدارکرد...وقت  ر:خندهرتوشربودرگفترریکهررگهرهارری 

رراشارری ر!شده؟یچرر_رنگفت 

وعرکردمربارعصبانررلیکائیمرادیدفعهررهی ر.کردنررفیتعرررتیافتادم.اونروضعمورفراموشرکردمروررس 

ر ر:گفترراشارریحرفامرتمومرشدرروقت 

ر!توراتاقرمنربخوابرمیبررراریب_راگهرقرقراترتمومرشدرراشارری

رنهرممنونرمنرب _ ر!خوابمیمررونت 

ر!خوابمیکاناپهرمرری...منررورمیبررراریر_ربراشارری

اضرکنمردستمورکشررتار ر.میورواردراتاقشرشدردیاومدمردوبارهراعت 

ر.تختریرورمنررورردریکاناپهرخوابرریرورراشارری

ر:بهشرکردمرورگفتمررور

رسختته؟ _

ر!_رنهراشارری

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۷پارت#

رست؟ریرچق_رعشر#

ر

ر _ ر؟؟مطمعتن

نرزمرریعمررروررهی_رراشارری ر !دمیخوابررت 

ررسمرگذاشتمرورخرررریزررردستمور ر:بهشرگفتمرهرت 

ر!روهم...تورمدرسهرهمربهرهمهرگفتمراونرداداشمهرختهریررررقامیازررفررگیهوسربازه...بارریلیخررلیرکائیم _

ری_رارهربراشارری نرازرچرررشت  ررریرت  ر!هوسربازهرکهرفکررکتن

رسریداداشترنررهیچرارتورشب _ راصال؟رت 

ر!!!دونمی_رنمرراشارری
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ریاونرنرهیخوبهرکهرشب _ ر!ست 

ر!_راوهومراشارری

رراشارری نرافتادرزمرراومدرتکونربخورهرکهرگومت  ر.ت 

نرزمرریشدهربودررورردهریکهرکوبررارنجش ر:دستشرگرفترورگفتررریرورتورررت 

ر_رآخخخرراشارری

ر.مرروشفتادورارردریاونربلندربشهرمنورکشرنکهیاریربهرجارویلرردمریسمتشروردستشورگرفتمرورکشرررفتمر

ر:دوررکمرمرحلقهرکردرورگفترردستشور

ریمرغیــــ_رچرارخودتورازرمنردررراشارری ر!اخهرکتن

ر!...ولمرکنراشارری _

ر_رتازهرگراشارری ر!انداختمرتت 

ررفهیمریرمراشارری _ ریمرچ 
 
ر......منرشوهرردگ

ر:وسطرحرفمرورگفترردریپرر

ریردررمحرفورنزن...انقرنیانقدررارگهری_ربسهردراشارری
 
ررکمریمرمنرشوهرردارمرشوهرردارررگ رغرربهراونرشوهرری  رمررهینگاکنرکهرهروزرباررتتت  ...اونروقترتورانقدررخودتورازرمنررخوابهیدخت 

ریدوررم ر!کتن

رریراگهرمنمرکارا _
 
ررهیرشمریباراونردارمرپس؟رمنمرمراونورانجامربدمرچهرفرف ر!مثلرخودشرعویصن

ریوقترمثلراونرنمرچری_رتورهرراشارری ر؟فهیمیرالر،می...بحثرماردوتارفرقرداره...منردوستردارمرایس 

ر!منردوسترندارمرویل _

ر.گفتمرورخودمورازشرجدارکردمرورازراتاقرخارجرشدمررنوریا

ر.سمترباغرردمیشد...حقرحقمربلندرشد،درردهنمورگرفتمروردورریرازرچشمامرجاررراشکر

ر!زانوهامرگذاشتمروراجازهردادمراشکامرببارنریدرخترنشستمرورزانورهاموربغلرگرفتم،رسمورروررررریگوشهرزرررهی

رختسرریلیخ رررهردوسشرداشتهرباش  ررورنتوین
 
ربگ رررچریورهر...دوسشرداشتهرباش  ر!خودشررکسرندونه،حت 

ر!برسه؟رانیانتظارربهرپاررنریرقرارهرار!!!رگرگفتمیرمراشارریمراحساسموربهرمنورطالقربدهروربعدرتمارلریکائیتارمررموندم...منتظررمرلیکائیادمرپسترباشمرمثلرمررهیرخواستمرینمررمنر

ریاحساسرسنگربار ر.کردمشماموربازرررورشکممرچررتن

ر.تعحبربهراطرافمرنگاهرکردمربار

ر!بودرورمحکمرمنوربغلرگرفتهربودردهیهمرکنارمرخوابراشارریبودمرورردهیخوابراشارریتخترریررور

ر!کردمیرمرکارریچررنجاریرارمنر

ر!ومدیدلمرنرررورصداربزنمرویلرراشارریراومدم

رروزرکهربهرجارهی ر!روزرکنارشرارامشرداشتهرباشمررهی...بزاررخوردیربررنمری 

ریگردنشرفرورکردمرورنفسرعمررریتورررسمور ر.دمیکشرررق 

ر.بستمروردوبارهربهرخوابررفتمرچشمامور

ر رردارریکهردوبارهربرروقت  ر.نبودراشارریازرریرشدمرخت 

ر.شدمرازراتاقرخارجرشدمربلندر

رتاقمرصداهاپشتردررارازر ر.اومدمررری 

ر.قفلرکردمرلریکائیمرریدروررورررشبیافتادردرادمیرهوری

ر.مسمتراتاقروردروربازرکردررفتمر
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ر_ردررچرارقفله؟رررلیکائیم

س _ ر!ازرخودتربت 

ری_رررلیکائیم رریخواریچه؟رمررعتن
 
رخودمردروررورخودمرقفلرکردم؟رربگ

رنخر _ ر!...منردروررورتورقفلرکردمت 

ررری_ربرارررلیکائیم راونروقت؟ررچ 

ارنیچونرشماررفتهربود _ ررنریرمسترکردهربودرگهیدرریرباردخت  رقفلرکردمروررفتمربرردرورر.منمرنریروررسرمنرخرابرشدهربودررنریراومدهربودرنصفرشت  ر!ونت 

رشب؟ریدرریدری_راونروقترتورکجارخوابررلیکائیم

ر!اشاریاتاقر _

نرازرپلهرهارپارعیــــگفتمروررسرررنوریا ر.رفتمریت 

راالنردارهردودرازررسشرباالرمردونستمیم ر!هت 

ر !صبحونهرخوردمررفتمرتاردرسربخونمرنکهیروربعدرازراردمیخندرزریرر

ر!!!کهرنداشتمرکهرریاررگهیدرکارر

ر.خونهرادیبرلریکائیافتادراالنهرکهرمرادمریرهوریکهرررخوندمیسرمردررررداشتم

رپاشدمررفتمربرعیــــرسر ر.ونت 

نرخانمرحرفرمریازراومدشرداخلرورداشتربارنردمیکهردررستادمیپلهرهارارپشتر ر.دت 

ر.کردمردرشوربازرکنمرکهرقفلربودررسمتراتاقرکارشرورسیعرردمیدور

ر.گلررسممربازرنشدرربار

ر.پاهاشراومدریصدا

وع ر:حرفرزدنرلندربارخودمرکردمربلندربرررس 

ریرمرکارریچرریدارررفهممریمنرنمرریفکردر _ ریر!رتوهمرعجبرشکتن ریبارمنرخوشحالرمریر!رمطمعنمرازرهمکارردونستماریورنمریربودرطوین ر!لیکائیاقارمریس 

ر.بودرستادهیرسمرارپشتر

ر:بهرشونمرزدرورگفتردستشور

ریرمرکارریچرری_رتورداررررلیکائیم ر!؟کتن

ر:شتمرسمتشرورگفتمبرگورردمیکهرانگاررتعجبرکردمرازرجارپرررریجورر

نرعه...چ _ ری...ههت  ر!چ 

ر!_رراستشوربگوررلیکائیم

ریره _ ر!کردمیاطرافورنگاهرمرنیبابا...داشتمرارچ 

نر_رببرررلیائکیم ...اگهرفکررررت  ر...بگذرهیتوراونرمغزرکوچولوترمرریدخت  ر!کنرکهرخطرردارهربراتررونشت 

ر!ایشدروونهی...دیچهرفکرر _

ریمرکارریچریرداررررفهممریر_ربالخرهرکهرمررلیکائیم ر!کتن

ر!ارهربهروقتش _

رررلیکائیم ر؟_رچ 

ریره _ ریر!هچ  ر!چ 

ر.بارتاسفرتکونردادرورواردراتاقرکارشرشدررسشور

ر:بهراطرافرنگاهرکردمرکهرگفتریرواردراتاقرشدمروربارکجکاوررردنبالش
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رداخلراتاقرمن؟ریراومدر_رباراجازهرگررلیکائیم

رررمیکهرقاررمانیروااردوتارنقشهرورکچرورس _ ر!؟ریقفلرکردررینطورریرکهردرشورارریداررراتاقررنریرتورارکردنرنداره!چ 

نر_رببرررلیکائیم ر!منردخالترنکن.خطردارهربراتری!تورکاراالرریاررت 

نرمریرشدمرروررخم ر:ازرابرورهامورباالرانداختمرورگفتمررگیوررشت 

...درامدشرخ _ ر!خوبهریلریقاچاقردخت 

ر:بهترزدهرگفترلیکائیم

رررلیکائیم ر!؟_رچ 

نرتورحرفرمریکارارریدرموردرخطررهارمریدارر _ ریپولشربر!ویلرمینت  ر!ازرخطرشهرشت 

ر!_رتو..توررلیکائیم

رانگشتشربررریرورازرزرررلریکائیمرگارریس ریورپکرعمررردمیکشرررونرت  ر:بهشرزدمرورگفتمرق 

ر _ رخنگروراحمقمرکهرتورررهیرنکهیرارل؟یرکائیمریفکردررردرموردرمنرچ  ریرخونهرازرهرنیارریدخت  رارم؟ریرسردررنمررچ 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر..اول.رشدمیخفهرمرداشتم ن ر.خبرتحملرکردمروررسفهرنکردمر!رویلردمیکشریرمرگارریبودرکهرسریبارررت 

ر!رفتاررکردمریرعادریلیخ

رمرریردیاخهرتورازرکجارفهمر_رویلررلیکائیم رکنم؟یمنرقاچاقردخت 

نرچررهی...حرفرمنراالنرستیاونشرمهمرن _ ر!گسیدررت 

رررلیکائیم ر؟_رچ 

ردرراوردمرصداربمریازرجررموریرگوش ر.کردمرردمررورپیلضبطرکردهربوررلیرکائیکهرازرمرری 

ر.توشرضبطرشدهربودرمکالماتمونررتموم

رازردستمربگروریگوشرراومدر ر:ورگفتمرربمریکهرقفلشرکردمرورگذاشتمرتورجرررهت 

ر!ی!!!ردوتارراهرداررزمیخبرشوهررعزر _

ر ر:دیشدروردادرکشرعصت 

رررلیکائیم ریجفنگرمرریدارررر_رچ 
ن
ر!بهم؟ربرورحوصلتورندارمرباف

ر _ رپسرمنرمرباز!رباشهراوهراوهراوه...دورربرداشت  ر!سیپلرشیپرمت 

ر:کهردستمورگرفترورگفتررشدمیرازراتاقرخارجرمرداشتم

ره؟ی_ردردترچرررلیکائیم

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ر!!!حاالرشد _

نرمریروررریگارریجارسرریرتوررگاروریس ر:خاموشرکردمرورگفتمرت 

رمنرمراری _ ریخودترمررگهیروردرسیپلرشیپرمت  ر...کهرراری...ردوین

رکه؟رراری_رررلیکائیم
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ر:گفتمررکاناپهرنشستمروررریررور

ریربارمنرکاررم _ ر!کتن

ر_رچررلیکائیم ر؟ریت 

رزمریدرکشرسخترباشهرعزرررکنمفکررنیم _ رکاررررازریمردرنرهیبهررتیربرارموفقر!رهررزین رنرهیدارهرکهرپشتشرباشه!رکاررقاجاقردخت  ری...خودترمسیدخت  عربررریرخایکهرشررردوین

ر!!!خطرناکنر

ر:دادمورادامهررردمیگونشرکشررینشسترکهردستمورروررکنارم

سمیشونرمورمنرازر _ ر!ت 

ریرمرکارریچرریداررررفهیمی_رتورمررلیکائیم رچترشده؟ر؟معصومرقبیلرالرریتورهمونرار؟کتن

ر!وقتهربرگشته!!!رمنمرمثلرتورذاتمرخرااابهرپرسعمورریلی...حافظممرخرلیکائیتوربزرگرشدمرمرشیمنرپ _

ر.سکوترکردهربودروربهرفکررفروررفتهربودرلیکائیم

ررهیازرربعدر ر:گفترررمدترطوالین

رریبلدریروروربهرعنوانرهمرکاررقبولرکنم...چهرکاررگهرت_راررلیکائیم ر؟بکتن

رازرپ _ ارررداریکارربهت  رورگل؟رترگلریکردنردخت 

ر:لبشراومدرورگفترریرروررریرحرفمرلبخندرنیاراری

ر!_رناکس...فردارساعتردوازدهرشبرامادهرباشررلیکائیم

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر!حلهرعشقم _

ر.اقرخارجرشدمکاشتمرورازراترریاگونشربوسهرریشدمرروررخم

ر.اتاقرخودمرشدمرورپشتردررنشستمرروارد

ر.لبمراومدرریرورربدجنیسررلبخندر

رخوبرروربهررنیهرچهرزودترراردریبا ر.دادمیمراشارریخت 

رفکرربهرحرفاربار ر.خوردیزدمرحالمربهمرمررلریکائیکهربهرمرری 

ر!!!کردمربخوابمررورسیعردمریتمردرازرکشرتخریررور

رمردریبارفردار ربودرزودربخوررفتمرت  ر!ابممدرسه!ربهت 

ر.باغریروررفتمرتورردمریلباسرپوشرعیــــشدمررسرردارریکهربررصبح

ر:گفتمرراشارریردنریدراری

ر...صبحربهرخاشارری _ ر!ت 

ر_رصبحرتوهمربخراشارری ر...مت  رمدرسه؟رریرت 

نرسمترماشررفتمر ر:ورگفتمرراشارریرت 

ر _ ر!اره...تورقرارهرمنوربرسوین

ر.کردروراومدرسواررشدرریرخندهرارتک

ر:سواررشدمرکهرگفترمنم

ر؟ررسحایلر؟شدهیر_رچراشارری

ر!تاربگمرفتریراهرب _

نرروشنرکردرورراهرافتاد.همرنوریماش وعرکردمربهرتعررررمیخارجرشدررالریکهرازرورررت  ر.کردنررفریرس 
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ر:نگهرداشترورگفترنوریدررمدرسه...ماشررمیبودردهیرس

ررری_رحرفرنداررراشارری ر!!!دخت 

ررلبخندر ر:زدمرورگفتمرپترورپهتن

ر _ ر!بلهرپسرچ 

رغرریلیخ ر.شتگونمرکارریروررریارمنتظرهربوسهرت 

ر:شدمرورگفتمررادهیپرعیــــرسر

رخدافظر _

ر:کردرورگفترریاخندهرتک

ر!!!زمی_ربهرسالمترعزرراشارری

نرهم ر:دمیالنازورازرپشتررسمرشنریبستمرصداررنوریکهردررماشررت 

ربود!؟ررگرررپی...اونرپرسرخوشرتالرریار_ریهرررلنازرا

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ر!پرسعمومربود _

رابرو ر:باالرانداخترورگفتری 

ررپرسعمورهات_ربارهمهرررالنازر رطون؟یرشرانقدررراحت 

ره؟یمنظورترچر _

ر!...نگاهرتمامربچهرهارروتونربودوونهیدرنیبودرسریتورفرسی_رفررالنازر

ر ر:شدمرورگفتمررعصت 

ر!میستیکهرنررلیکائیتررازرتورورمرعیضارگهید _

رررازر ر!مبرخرابشرکنالنازرنچسرنیبارارخواستریربودروراصالردلمرنمرکنارشرردرشدمروررفتمرداخلرمدرسه...امروزرروزرخوی 

ر.میکهرتمومرشدرالنازردوبارهرخودشورچسبوندربهرمنرورباهمرازرمدرسهرخارجرشدررمدرسه

ر!نشیدادهربودربهرماشرررهیتکرایصبودروربارژسترخرستادهریرافتادرکهراراشارریبهررچشمم

ر!خفنتربرمرمنرررپیاونرترررقربون

ارنگاه ر.بودراشارریریمدرسهررورریرتمامردخت 

ر:گفتوررراشارریاشارهرکردربهررالنازر

اروربردهررالنازر ر!_راووورپرسعموتورنگاکن!ردلرهمهردخت 

ر:بهرالنازرگفتمرررور

تمون...منمرباررستیرالنازرامروزرداداشمرنردیببخش _ ر!عمومربرم!رخدافظبارپرسرردریکهربت 

ر.اشاریرفتمرسمتررعیــــحرفرزدنربهشرندادمروررسرراجازه

نرهلردادمرتورماشراشاروریبازرکردمروررنوریگرفتمروردررماشررنشوریاست ر.ت 

ر:وربارتعجبرگفتررنشست

ریمررکارریچریر_رداررراشارری ر!!؟کتن

وعرکردمرقرقررکردنرررخودمم ر:سواررشدمروربارحرصررس 

اررور _ ریرانقدرردررمدرسهرباراریایبررینفررقفله...مجبورررهیتوررینگاهرتمامردخت  راخه!؟رنگارکنرچهرتررست  ن ریکهرهمهرنگاترکتن ر !همرزدهرت 

وعربهرخندهرکردرکهرگفراشارری ر:تمبلندربلندررس 
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ر!کووفت...نخند _

ر!_رچشم...چشمراشارری

نرگفترورهمررنوریا ر:گفتررفتهیتارراهربرکردیروشنرمرنوریررکهرماشطوررت 

نریخانومرمنورببرالرریتارارکری_رمنراومدمرنزدراشارری مررستورانرالرریهمرزدمرچونرقرارهرارپی...تتن ر!خانوموربت 

ر:گفتمررحرفشربارخوشحایلررنریراردنیشنربار

ریراسرم _
 
ر؟رگ

ر!گمیمرهرکهرراسر_رمعلومراشارری

راونروقتربهرچهرمناسبت؟ر _

ررری_ردرموردرکاررراشارری ر!باشهریچجوررردریبدمراونجاررفتارتربارادیبهترردری...بامیحرفربزنردریبارکهرقرارهربکتن

ر!اوک _

ر!کیشرریلیرستورانرخررهیبهررمریرفت

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.میبودرورمنتظرررمریدادهربودررسفارش

ر:درراوردرورگفتررربشیازرجریرگارریپاکترسراشارری

رردریبارنی_رازراراشارری وعرکتن ر!رس 

ر:پرسراومدرورگفترهیدرراوردرورروشنرکردرکهرهمونرموقعرررگاررینخرسرهیربعدر

نرخاموشرکنرگارتونوریاقارلطفارس + ر!ممنوعهردنیکشرررگارریسرنجاری...ات 

رجلوررور ر.درراشارهرکردرریبهرپست 

ر.تکونردادروررفتریرپرسرکهرپرسررسردرراوردروردادردسترربشیجرریرچنتارتراولرازرتورراشارری

ر:گرفترورگفتررگارشیازرسرکامررراشارری

نردومرنمری_راراشارری ر!قدمرت 

ررلبخندر ر:زدمرورگفتمرپهتن

ر!ااایخوبربلد _

ریفراموشرکن!ربررگهی_راونرلبخندرگندهرروردراشارری ررشت  رراوقاترچهرهرخنت  کنرررربلندرنخندرورسیعریربارصدا!رازهیپررعشوهرنریهاوقتارلبخندرررداشتهرباشرورنهراخمرکنرنهربخند!ربعضن

ر!آرامشرباشهرشهیرچهرترهمریتور

ر:کهرباردستشردهنموربسترورگفتررکردمیدهنربازرداشتمرنگاشرمرربار

نرچررچیروقترازرهررچیر_رهراشارری ر!تعجبرنکنررت 

ر!یکالسرچهرهرسازرررمیمگهراومد _

نریاوناربهرچهرتردقترمرررالرری_راراشارری نریروراعتمادرمررکتن نریبی!راونارباطنرقشنگتورنمرکتن یط!رتن ربگردشونوریدرریضاحررزشترجلورهیکهررربهررس  ر!هت 

ر...یاخهرمنرچجورر _

ری_رتورمرراشارری رریلیخررگرری...بازرتوین ررخوی  ر!هست 
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ر:کردمرورگفتمرریاخندهرتک

ریمرریجورر _
 
ر!کردمرریانگاررتاحاالرهزاررباررنقشربازررگ

ر!یکردررینقشربازررعایلرریلیخررلیرکائیمریربرارروزریدرر_رهزاررباررنهرویلراشارری

ر:مورگفتزدمرریلبخندر

ر!خبرادامهراموزش _

نرچرنی_راعتمادرمهمرتررراشارری ر!الریهنوزرهمربهتراعتمادرندارهرارلریکائی!رمهت 

رکنم؟رررکارریچرردریبا _

ررینگاهت،تورریحرفرزدنت،تورری_رآرامشرداشتهرباش...تورراشارری ریبهشونرارامشررورنشونربدرردریاخمترباررلبخندترورحت  نریرارامشررورببرنیار!روقت  نریاعتمادرمرتن ر!کتن

ره؟یارامشررورنشونربدم؟رمگهرارامشرنشونردادنریرهرچجوررخار _

ارازرراشارری ر!نریکاراربلدررنریر_رشماردخت 

نرچررهیراشارریهوووفر _ ریرمریرت 
 
ر!هارگ

ر!ناهارتوربخوررالیخری...حاالربگهی_رارهردراشارری

وعربهرخوردنرکردمریرسر ر.تکونردادمروررس 

نرهم ر:غذامربودمرگفتمرردنیطوررکهردرحالرجوررت 

سمیمرلریکائیراسشرازرم _ ر!ت 

ر:ورگفترردریلپمورکشراشارری

رریرخوایمر_رگرراشارری نراخه...چرارباردهنرپررحرفرمربزرگربیس  رت 
ر؟رین

ر:دهنمورقورتردادمرورگفتمرریرتورریغذا

ر!کهرکارمرساختسررارمیدربراریبچهربازررنیاونارازررشیاگهرپریواار _

رریلریخردری_رباراشارری ر!مواظبرباش 

ر:دستشرگرفترورگفتریردستمورتورربعدر

ر!زمیدارمرعزرررمانیرا_رمنربهترراشارری

ر:گفتررراشارریزدمرکهرریلبخندر

ر!مناسبرباشهرطیراونرمحریرتاربراریچنتارلباسربخرررهیردری.بادریخرررمیبررریرخورریرنمرگهی_راگهردراشارری

ر!میباشربرر _

ر.میراهرافتادراشارریورهمراهررپاشدم

ر.خونهرمریوربعدمربرگشترمیدیخررر.همهرجوررلباشرمیکردرردریخرررکیل

ر.دراتاقمرشدمتشکررکردمرورواررراشارریرازر

ر.پنجربعدرازرظهرربودرساعت

ر!خوابمربردرگررردمریتختمرورنفهمریررفتمرتوررخستهر

ر.موهامرچشماموربازرکردمریررورراحساسرنوازشردسترکیسرربار

ر:گفتمررادیگرفتهرازرخوابرزررریتخترنشستهربودرنگاهرکردمروربارصداریکهرکنارمرروررراشارریربه

ریرمرکارریچررنجاریرا _ راشار؟یرکتن

ر!زودرباشردارم...پاشورر_رپاشورکارترراشارری

نرجامربلندرشدمرورهمررازر ر:گفتمرردمریمالیطوررکهرچشمامورمررت 
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رشده؟یرچ _

رراشارری ر!خبرپاشورامادهرشور؟یبرررلیرکائیساعتردوازدهرقرارهربارمر_رمگهرنگفت 

ر.ساعترتازهرنهرردمیحرفشربهرساعترنگاهرکردمرکهردرنیاربار

ر!هنوزرزودهراشارریرویل _

ر.پاشوربگورچشمرگمری_رمراشارری

ر!هوووف _

ررسیجامربلندرشدمروررفتمرسمتررسوررازر ر.بهداشت 

ر راومدمربروقت  ر:گفتمررراشارریروربهرررونت 

ر؟ریچرارانقدررعجلهردارر _

رردری_رنباراشارری رادبگریردرینبار؟یبررریرخوایکجارمرربدوین ررریچجوررریرت  ر؟رازرخودترمواظبترکتن

ر!ایاوهراوه...فکررهمهرجاشمرکرد _

ر.ازرداخلشربرداشترردریسفررراهیسررابترهیورررشلوارریلرهیرفترسمترکمدمرورراشارری

ر:تخترورگفتریپرترکردرروررلباشارور

ر_رمراشارری ربرمت  ر!زودرلباسربپوشررگردمیرتاردهرشمردهربرمرونرت 

ررتار
 
ر.تخترنشستمریرورروررردمریبرگشترلباسرپوشررراشایروف

ر رخررکمیاومدرروقت  رخررهت  ر:لبرگفتررررینگاهمرکردرورزررهت 

رراشارری ر!_رلعنت 

نرچر _ ررریرت  ر؟رگفت 

وعرکنرررشتوریتمرپاشورارا_راره...گفرراشارری ر.رس 

وعرکردمربهراراررصندیلریررورررنشستم ر.کردنررشیوررس 

ر:زلرزدربهمرورگفتررنهیاریرورازرتوررستادیپشتررسمراراشارری

ر_رببراشارری ن ربارمریلیرهرجارکهرباشهرخرردونمیمر...ویلریکجاربررررلیرکائیتورقرارهربارمردونمی...منرنمالرریارت  ن رغنرکرررحرفربزنرورسیعرلریکائیخطرناکه...قبلررفت  رررکیتحرررتشورت  رریر.جوررکتن

ر؟یدریدنگرحواسشربهرتورباشه!رفهمرشیکهرش

نرهم ر:گفتمررردمیکشریرمریطوررکهرخطرچشمربلندررت 

ر!!!اوهوم _

ر_رببراشارری ن رری.امکانردارهراالنرفقطربراریارریدستربرهیکنراعتمادشوررراونرهنوزربهتراعتمادرندارهرپسرسیعررت  تت!رحواسترباشهرهرچ  پشتررروارریشدرمثلردرامتحانرکردنتربت 

ررلیکائیم ر؟ریدی!فهمباش 

ر:گفتمرربازم

ر!!!اوهوم _

ر!بارخودترشیبقرگهی_رحلهردراشارری

ر:زدمرورگفتمرراشارریبهرریتمومرشد.ازرجامربلندرشدم.لبخندرشمیارا

ر!نگرانرنباش _

ر!_رمواظبرخودترباشراشارری

ر!چشم _

ررموهامور ر!دمیپوشررموریپاشنهردهرسانتریربستمرورصندلرهاردمراست 

رشکرکنهرمرلیرکائیمرنکهیا_رمنرتارقبلرراشارری ر.گهیدررمت 
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ر.گفتروررفترسمتردرررنوریا

ربرهربرنکهیازرارقبلر ر.صداشرزدمرکهربرگشترسمتمرونت 

ر ر.بغلشرپرترکردمریسمتشرورخودمورتوررردمیدورررارریاختری 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.دیچریبعدشردستاشورمحکمردوررکمرمرپرتعجبرکردرویلرراولش

ر!!دوستردارم _

ر!پرسعموعهرهیمنرفقطرریفکردربراررشهریورمثلرهمرردرینشنرراشارریگفتمرورررلمردریرتوررنوریا

ر.ورازراتاقرخارجرشدرردریربوسرموریشونیرکهرپررمیهمرجدارشدرازر

ر.رژرلبرداخلشرگذاشتمرهیوررلمیبرداشتمرورموبارمشگرفریکررهیررفتمر

ر.درراومدریصدا

نربفرما _ ر!یت 

ر.اومدرداخلرلیکائیم

وررورریررفتمرتوررعیــــرسر ررس  رجلدرهمونردخت  ر:ورگفتمررعویصن

ر!بهربهرسالمرعشقم _

ر؟ی_رسالم.امادهرارررلیکائیم

ر!اره_

نرپارمیرفتررلیکائیبرداشتمرورهمراهرمررفموریموهامرانداختم،کرریرهمرازادانهررورروربهرشالرمشگردمریکوتاهرپوشررمانتورتوردلربازرمشگرهی ر!یت 

ررایپذریتورراشارری ر.نشستهربودری 

رمارابروردنریدربار ر:باالرانداخترورگفتری 

ر_رجاررراشای رمری  رن؟؟؟یرت 

ر!زمیعزرررمیگردی...زودربرمرمیکاررداررررکیمیارهرمار _

ر!داریدرردی_رباش!ربهرامراشارری

ر!خدافظ _

ر!گفتمرورباردستربراشربوسرفرستادمررنوریا

نرسواررماشرمریدستمورگرفتروررفتررلیکائیم ر.میشدرت 

نرب ر:بهمرانداخترورگفترراهرنگایهررت 

ر!یجوررشدراشارری_رخوبربارررلیکائیم

ر _ ر؟رخبرکهرچ 

ر!ادی_رخوشمرنمررلیکائیم

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

راد؟رینراریرادیبهرتورچهرکهرخوشتربراد؟یخوشترنمر _
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ر!_رخفهرشوررلیکائیم

نرببر _ رخنگرنررگهیدررل،منریرکائیمرت  نرحرفرمرریبارمنرچجوررریر.بفهمرداررستمیاونردخت  رت 
ر!ین

ر!_رهوووفررلیکائیم

ر:رفتمرورگفتمریرقرهراررچشم

نرچررهیدرضمنر _ ر!گهیدرت 

ره؟یچررگهی_ردررلیکائیم

ریخوبرم _ ررتونمیرعربرخطرناکن!رمنمرتنهاربهرتوراعتمادردارمرورمریرخایکرشررردوین رررفهیمیرتورباشم...مرشیپرازراولرتاراخررمهموین رگم؟ریمرکهرچ 

رررلیکائیم رغرر_رهنوزرانقدرری  ر!عربرریخایرنشدمرکهرزنموربدمردسترشرتت 

ر.گفترورروشورازمرگرفتررنوریا

رزدمروربهرجادهرخریپوزخند ر.میدیرسرنکهیشدمرتاراررهت 

ر!ورهمراهشرراهرافتادمردمریچیرپرلیرکائیمریرستموردورربازور.درمیشدرادهریپرهردور

ر.میبزرگرشدرالریورررهیروارد

رپرساردوررهمرلولرمرهمه ر.خوردنیردخت 

ر.اومدرمانتورورشالمورگرفتروررفترخانومررهی

ر.گرفتمررلوریکائیدستمرمحکمردسترمررگیدستمرگرفتمرورباراونررریتوررموریمشکررکیرکوچررفیک

ر!یدیترسررنکهی_رمثلراررلیکائیم

رهه...من!؟ر _

ر:باالرانداخترورگفتریاشونهرلیکائیم

ر!دهینشونرمررنوری_رچهرتراررلیکائیم

رمنرفقطردسشو _ ردسشورشهیدارم...مری  ر؟یروربهرمنرنشونربدری 

ررسیمنورتاردرررسوررلیکائیم ر:کردرورگفتررهمرایهربهداشت 

نرمنرهمرراری_رزودربررلیکائیم ر!جارمنتظرتمررت 

ر.فتمرداخلادمرورررتکونردریرسر

ر.کردمروربهرصورتمرزدمررسیخرکیمرردستامور

ر رر؟یلوربدروریهمهرچریرخوایرتورچته؟رارومرباش!رمردخت  تترمسجدرکهراخهرانتظاررنداشت  ر!بت 

ررشیمرتبرکردمروربارضاحرراراستهرتررازرقبلرازررسوررکیمررموهامور ربربهداشت  ر.اومدمرونرت 

ر.گرفتمررلوریکائیارامشردسترمرربار

نرمرهیسمتررمریرفت ر!میستادیورکنارشرارت 

ررکیمرررلیکائیم وبرازرداخلربت  ر:جامرورگفترریتوررختریرررریمرس 

ر؟ریخورری_رمرررلیکائیم

ر!االنرنه _

وبشورخوردررفتربرنکهیتکونردادروربعدراریرسر نرمرس  وعربهررقصرکردرت  ر.مردمروررس 

ررعیــــرسر بترگیدرراوردمرورررفمیرکرریرکوچولورازرتوررریبهربت  ر.البالورکردمررازرجامرهاروربرداشتمرورداخلشررورپررازررس 

رربعدم ر!گذاشتمررفمریکرریروردوبارهرتورریربت 

نردوبارهراومدرسمترمررلیکائیم وبرررریروربرارت  ر.ختیخودشرمرس 
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نرهم بترالبالومورمررطوررکهربارژسترخایصرت  ر:گفتمررخوردمریرس 

ر!یعربرقراررندارررریخاینکن!رمگهرامشبربارشرریررورررادهیزر _

ر!_رحواسمرهستررلیکائیم

ر:تمرگفردسترریربعدرباراشارهربهرجامرتوررور

ر!_رتورحواستربهرخودترباشهررلیکائیم

ر:زدمرورتوردلمرگفتمریپوزخند

ر!نگرانرمنرنباش _

ر.شونمرگذاشترکهربرگشتمرسمتشریدستشوررورررنفررهری

نررریبوررورچشماریپرسربارموهارهی ر!ست 

رررلبخندر رکیس  ر:زدرورگفتردخت 

رافتخارراشنا + ر!مادمازل؟رنریردیمری 

ر!هرمنربودربرحواسشوردادهنگاهرکردمرکهرهمهرررلیکائیبهرمرررگیزرررریزر

ر:زدمرورگفتمریرلبخندرمتقابالر

ر!هستمرالرریا _

ر:سمتمردرازرکردرورگفترردستشور

ر!المیمنمردان +

ر:دستشرگذاشتمرورگفتمرریرتورردستمور

ر!جذابریرخوشبختمراقا _

ر.بغلشرپرترشدمریرورمنرتوررردریکشرردستمور

رخ ر:فتبهرچشمامرگرهت 

ربانو؟رنریردیدورررقصربارمنورمرهی_رافتخارررالیدان

ر!حتما _

وعربهررقصررهمراهش ر.میکردرردنیرفتمروسطروررس 

ر!خورهیامروزربهمرمررالرریازرارحالم

ررلریکائیخاطررمربه نرببررعویصن رچهرکارارت  ر!کهرنکردمرری 

ر.لیکائیگفتمرمنرخستهرشدمروررفتمرسمترمرردمیرقصررالیکهرباردانررکمی

نروردارنرحرفرمرستادنریرهمراهرچنتارمردراردمیدرکه ر!ننرت 

ر:وردستاموردوررگردنشرانداختمرورگفتمررستادمیرکنارشرارررفتم

ریرمرکارریچر _ ر!کتن

ر.کناررخودشرردریدستمورگرفترورمنورکشررلیکائیم

ر:گفترررهیبهربقررور

ررالرری_راررلیکائیم ر!رمهمکارنیزنرمنه!رورالبتهربهت 

ر:بعدرباراشارهربهراونرسهرتارمردردوبارهرگفترور

ر!زمیازرهمکاراموننرعزررونریاقاررنری_راررلیکائیم

ر!مردرسالمرگفتمروردستردادمبهراونرسهرزدمروررورریلبخندر
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ر:ازراونرمردارگفترگی

ر!!!!رترگلرورگلهلیکائیمرریداررررخوشگیلرریلیزنرخ +

اررتونهیمر_رحواسترباشهراونرزنهرمنه!رویلرررلیکائیم ر!کنهررداریتورپریترگلرورگلربراریردخت 

ر:تکونردادرورگفتریمردررسرراونر

رکهرتغرررمتاتیرق _ ر!نکردنرییت 

ر...قبـررمتیر_رنهرهمونرقررلیکائیم

ر:وسطرحرفشرورگفتمردمیپرر

رتغر _ ر!کردنرریت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:کهرگفتمررکردیربارتعجبربهمرنگاهرمرلیکائیم

ر _
 
هیبردارشیکهرترگلرورگلرتررباشهرخرررر!رجنیسونیدارهربهراصلرجنسراقاربستگ رشت 

ن
رررمتریرقرادیخودشربرریکهربارپاررجنیسرر!رازرطرف ر!بشهردهیکهردزدرردارهرتارجنیسریرکمت 

ر.کردیباردهنربازربهمرنگاهرمرلیکائیم

ر:بهشرزدمروردوبارهربهرحرفمرادامهردادمرچشمگ

ر!شهیگرونرتررمررکمیربشهرردهیکهردزدرراجناشرر...ویلهیقبلرمتریرهمونرقرانریخودشونرمریرکهربارپارراجناشرمتریرق _

وعرکردربهردسترزدنرورگفترگی ر:ازرمرداررس 

نرلیارنی...افررنریافرر + ر!ت 

ر!مهسترالرریا _

ررباریراسمترزررهیخودتمرشب + ر!هست 

ر:کردمرورگفتمررراخم

رتونیرم _ ن نرتوافقرکنرت  ر؟رت 

ریهررقر + ر !باشهرحلهرمت 

نربدونرنمریالبتهرا _ ر!کهرگرونرترربخرهررهیکهرجنسرمالرکسررت 

ررگهیدررونیاقا
ن
ر:گرفتمرورگفتمررلوریکائینزدنرکهردسترمرحرف

رخونه؟ررمیبرررشهیاگهرکارمونرتمومرشدهرمرزمیعزر _

ر._رباشررلیکائیم

ررونریباراقاربعدر نرداخلرماشررمیوررفترررمریگرفتررلریمنوردوبارهرازرهمونرخانمرتحورریر.لباسامیکردررخدافطن ر.ت 

نرروشنرکردرورهمررنوریماشرلیکائیم ر:گفترردادیگازرفشاررمررریرطوررکهرپاشورروررت 

رتورتگرررلیکائیم ربودرهمچردهریوقتربهرذهنرخودمرنرسررچیر!رچراره_ردخت  ن نرچررت  ر؟ریت 

ر!چونراونرمغزرتورپوکه _

ر!_ردرربرابررتورارهررلیئکایم

ر:کردمرورگفتمرریاخندهرتک
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ر!هسترمشکیلررهیفقطر _

رررلیکائیم ر؟_رچ 

ارردنریمنرباردزد _ ارمخالفم...مارفقطردخت  ردخت  ر!خودشونربرنرلریکهربهرمرررمیفروشریرورمری 

رررلیکائیم ریمرر_رچ 
 
ری...مالرریاررگ اردوین رچقدررپولرازرهمونردخت  راد؟ریدرمررشنریمردهیکهردزدرری 

نرببر _ ر!...نگرانرنباشمریبزنربریبهرجررادیکنمرتارپولرزرررکارریخوبربلدمرچررکاررمخالفم...ویلرررنری..منربارا.رلیرکائیمرت 

رریخواریرمرکارری_رخب؟رچررلیکائیم ر؟بکتن

ارورمجبوررم _ رورنقشرکسارریبازررلمیفررمریکنیدخت  ن رکتن رکهردزدرریروربازرری  ن ر!شدنردهیکتن

ر:ورگفتررردریفرمونرکوبریررورررلیکائیم

ر!منررگرریکشفترنکردمرجرررناریمه!رچرارزودتررازراتاکه...بمبرررستی_رمغزرنررلیکائیم

ررزورگرررلبخندر ر.خونهرمیدیرسرنکهیدادمرتاراررهیتکرصندیلرزدمروررسموربهرپشت 

ر.کردمرریرعشقربازررلیرکائیبارمرکمی

ر.خوردیورخسته!رحالمرازرخودمروراونربهمرمرررشدمیداشتمرکالفهرمررگهید

ر!!!میدیاونمرواردادرورخوابررخداروشکرر

ر.شدمرردارریخانمرازرخوابربرررینازرریربارصدارصبح

مرپاشو...پاشوربارینازر ر!مدرسهریبررردریخانمر_ردخت 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

رخبهصبح _ ر!ممنونردارکردنمی...بابتربیمامانرنازررت 

ر:زدرورگفتریرخانمرلبخندرینازر

رخبهخانمر_رصبحرینازر ر!صبحانهربخورراریر!رزودرامادهرشوربزدلمیعزررت 

رخانمرازراتاقربرینازر ررفتمربردمیلباسرپوشررنکهیرفترورمنمربعدرازرارونرت  ر.ونت 

ر.شدمرنشیسواررماشررراشارریخوردمرورهمراهررصبحانه

ر:روشنرکردرورگفترنوریماش

ر؟ریکردررکارریچررشد؟یر_رچراشارری

ر... اولرکه _

ر:زدرورگفترریرکردمرکهرلبخندررفیربراشرتعرررزریبهررررزریهمونراولشرتاراخرشررررازر

ر!طونی...شاری_رخوبربلدراشارری

ر:کردمرورگفتمرریاخندهرتک

رازرکجارب _ رارم؟ریحاالرمنردخت 

ر!_راونربارمنرراشارری

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!ممنون _

ر!_رفداراشارری

رراشارریربار نرماشرکردمرورازرررخدافطن ر.شدمررادهیپررت 

ر!بودمردهیبودرامروزرهنوزرالنازورندربیرعج

ر!!!خداروشکرر
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ر !کالسرشدمرروارد

ر !نبودشهمرراونجار

ر!فقطرکهرامروزرازرنبودشرچقدررخوشحالربودمرردونهیا!رخدارمهرهبچرشیرفتمرپررخوشحایلربار

ر.خونهرمریاومدردنبالمروربرگشتراشارریکهرتمومرشدردوبارهرررمدرسه

ر:شدمرورگفتمریرسالنرغذارخورررروارد

ر!منراومدممم _

ریظررریصدا ر:بهرگوشمرخوردرقن

ر!یخوشراومد +

ربهتررسمورباالراوردمروربهرالنازرخربار ر!شدمررهت 

ر!کردیرمرکارریمارچریخونهریرتور!رشدرینمرباورم

ر:کهرالنازرگفترردمیرورپرسرذهنمربودرریرکهرتورررسوایلرررتعجبربار

رریرارصاررکردمرامروزرتوهمرتورریلی...خالرری_رمنرباربرادرترازدواجرکردمراررالنازر ر...لیرکائیمرویلررمجلسرعقدرباش 

ر:وسطرحرفشرردریپرررلیکائیم

ر!زمیعزرریربدرحیرخواهرمرتوضریربرارستی_رالزمرنررلیکائیم

ر!هارنشستمرازرصندیلررگریریزدمروررورریپوزخند

ر!لمیکائیمنرزنرمردونسترالنازرهنوزرنیمرپس

ررواقعار راحمق  ر!دلمربراشرسوختررویلراومدرازشرخوشمرنیمرنکهریبود...باراردخت 

ر!ازرمنرنداشترورازرتعجبربدنشرخشکرشدهربودرارومرکنارمرنشستررهمرکهردسترکیمرراشارری

رربعدر ر:گوشمرزمزمهرکردرربهرخودشراومدروردرررازرمدی 

ه؟ررنجاری_راراشارری رچهرخت 

ر!داداشمهرلریکائیمنربهرالنازرگفتمرمر _

ر:حرفرخوشحالرشدهربودرگفترنیازرارکهرانگارررراشارری

ر!_رواقعا؟راشارری

ر!اشاریرهیواقعردروغررهیرنیاارهرواقعا...ویل _

ریر_رهووف...ارهرراسترمراشارری
 
ر!گ

ر.شدمدوبارهرگرفتهرشدرناراحترراشارریحالررنکهیارازر

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

رنوشرجان...م _ احترکنمرمت  ر!است 

ر!اتاقمروردروربستمریتورررفتمر

ر.دمیتخترخزرریعوضرکردمرورروررلباسامور

ررتریاصالربرامراهمررلیکائیکردنرمرررازدواج ر!احساسرحسادتربهشرنداشتمرریراذرهررنداشترورحت 

ر!کهرداشتمرتاسفربودربهرحالرهردوشونررتنهارحیسرور

رلجنرگریکهرتوررریلیکائیمرحالربه رخودشردارهربهرسمترلجنرمرریکردهرورالنازرکهربارپاررت  ر!هت 

ر.کمرکمرگرمرشدروربخوابررفتمررچشمام

نرچررچریهردیچسبمرررکهرخوابربعدازظهررررانقدرر ر!!!دیچسبنیمریرت 
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ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر !بودمرستادهیعربراریرخایشرریجلورررانیلخترورعرر"

دمیلذترمررگرینزدرنریرزراورمنراررشدنیمرکرینزدربهم ر!ت 

ر!استخرروسطشررهیباغربزرگروررهی

ر!استخرربردرریهاردستورگرفترورمنورتوررخریازرشرگی

نرهم ر"...بهرتنمرواردرشدروریکهرواردراستخررشدمرلرزرررت 

ر !دمیجارپرررازر

ررنریا ر!دمیبودرمنردرچهرخوای 

ر!بدنمورعرقررسدرپوشوندهربودرهمه

ر ر.رفتمراشارریازرجامربلندرشدمرورسمتراتاقررارریاختی 

ر!درربزنمردروربازرکردمروررفتمرداخلررنکهیراربدون

ر!بودرستادهریربارباالتنهرلختروسطراتاقراراشارری

ر:شرپرترکردمرورباربغضرگفتمبغلریسمتشرورخودمورتوررردمیدور

ر!فیرادمرکثرهیشدمربهررلیرشدن...منرتبدرکریاوناربهمرنزد _

ر:دستاشوردوررکمرمرحلقهرکردرورگفتراشارری

رراشارری ریرمر_رچ 
 
رالر؟یارگ نرحرفرمر!رازرچ  رت 

ر؟رین

ر!کردمررفیرتعررراشارریریخوابموربارخجالتربرارتمام

ر:گوشمرزمزمهرکردررررریورارومرزررردریموهامرکشریردستشوررورراشارری

ر!خوابربودرهیتمومرشد!راونرفقطررگهی!ردزمی_رارومرباشرعزرراشارری

ر:دمیشدرورنالررریازرچشمامررسازرراشکر

سمیمرریلیمنرخر _ ر!اشاریرت 

ر:چونمرزد.رسمورباالراوردرورگفتررریدستشورزرراشارری

ررزمی_رعزرراشارری ریرمنرهستمرازرهرتاروقت  س!رباشه؟ررچ  رنت 

ر...آخه _

رلباربار ن ر!لبامربدنمرخشکرشدریررورراشارریریرقراررگرفت 

ر!گرفتهربودرریلباموربهربازرریاررهیچندرثانریبرا

ر ر:انداخترورگفتررریازمرجدارشدررسشورزرروقت 

رخودموربگرری_رنتونستمرجلورراشارری ر!مت 

ر!!!...توردوبارهورت _

ررالرری_راراشارری ر؟یدریتورگوشترفرورکن!رفهمرنوری!راتورمالرمتن

ر...منرشوهرر _
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!رچطورراونورشوهررخودترریبهشرندارررحیسرررچیر!رهیتوراصالرباراونررابطهرنداررررشناسنامشرباشهرویلرریراسمترتورردری!رشاستی_رانقدررنگورشوهرردارم!راونرشوهررتورنراشارری

ریم ر!؟دوین

ر!؟یدیفهمررنوریمرباهاشررابطهرداشتم!رحاالرتورانه...منشوهررمرررلیرکائیم _

ردهربودروربهمرخخشکشرزد!رسکوترکررراشارری ر!شدهربودررهت 

ر!اتاقشرخارجرشدمرازر

ر.شدررریاشکرازرچشمامررسازرربالفاصله

ر!حقرحقمربلندرشدریاتاقمرشدم،دروربستمرورپشتردررنشستمرورصداررروارد

ر.درراومدرریکهرصدارررکردمیرمرهیداشتمرگرررهنوزر

ر.جامربلندرشدمروراشکامورپاکرکردمرازر

ر:رسخرشدمرانداختمرورگفتمرریبهرچشمارنگایهرنهیارتور

ر!بفرما _

ر.واردراتاقرشدررلیکائیم

ر:بهرصورتمرانداخترورگفترخایصرنگاه

ر؟ریکردررهی_رچرارگررررلیکائیم

ر!نکردمرهیگرررره؟؟؟یگرر _

ر!ینکردررهی_رارهرازرچشماترمعلومهرکهراصالرگررررلیکائیم

ر.زدریردرصدارداررگفترورپوزخنررنوریا

ر نررومورازشرگرفتمرورهمرعصت  ر:گفتمررنشستممرررشمیرارارندیلرصریرطوررکهرروررت 

نرمنرتارهمر _ ررشیپرقهیرچندردقررت  ر!ادهیخاطررخوابرزرچشمامربهرخوابربودم...رسچن

ریرمریر_رتوربهرالنازرحسودررلیکائیم ر؟رکتن

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

رکنم؟رریحسودرردریمثالربهرکدومرحسنرالنازربا _

ریخوشحالرنریلریشلواررشوهرتردوتارشدهرخرنکهریهاروررفتاررظهرترورناهاررنخوردنترمعلومهرازرارهیگررررنریرازرارر_رررلیکائیم ر!خانوممرست 

نرگفترورهمررنوریا ر.شدرکریشونمرگذاشتهربودربهمرنزدریطوررکهردستشورروررت 

ر:بلندرگفتمریرجامربلندرشدمرورازشرفاصلهرگرفتمروربارصدارازر

نرببر _ سرکهرمزار!ربروررسار...رسربهررسرمنرنلیرکائیمرت  ر!بکشمرشیبهراترتوریرزندگرتونمیغرزنردومترورباهاشرخوشرباش!رورازرمنربت 

رررلیکائیم ریرمریدارررر_رچ 
 
ر!وونهیبرارخودتردرگ

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

شروونهیدرنیازراردری!رورتورباوونمیدرهیارهرمنر _ نرزنترهمرریرخوایر!راگهرنمبت  روعهرپسرخفهرخونربگامروزرفرداربفهمهررسشرکالررفتهرورزنردومرترت  توررریربدونرکهرمنرفقطربرارنوریورارت 

رریرهمکارمرکهربرارهی ر!که؟ررمحافظترکردنرازرخودمرزنرتورشدمرورقصدرطالقرهمرندارم!رمتوجهرهست 

ریمریررورادهیزررریروربهتردادمردارررکمیرنکهری!!رمثلرای_ردمردرراوردررلیکائیم ر!کتن

ریگمرم _ رازراتاقمربرریس  ر!نه؟راریرونرت 

ررامرتکونردادرورازراتاقمررفترباسفرببارتریررسررلیکائیم ر!ونت 

ررانقدرر ررردمیفهمریربودمرکهرنمرعصت  ر!گمیدارمرمررچ 

ر ررهرچ  رتقصررکشمریمرربدبخت  ر!هیعوضرلریکائیمرنیاررت 

رریلیخ ر!بودم!رحالمردسترخودمرنبودرعصت 
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ر.اتاقمرخارجرشدمرازر

ر:کهرگفترردمیخانمرروردرینازر

م؟ررشدهریخانمر_رچرینازر ردخت 

نرچر _ ر!نشدهرمامانرجانریرت 

رازرخونهررفتربرتیبارعصبانرشیساعترپررمینراشارریخانمر_راخهراقاریزران ر!سیخوبرنرادی...حاالرهمرانگاررتورحالترزرلیکائیهمراقارمرشیپرقهری.چندردقرونت 

ر:حرفشربغضرکردمرورگفتمرنیاربار

ر!ستیارهرحالمرخوبرن _

رمادر؟رشدهریخانمر_رچرینازر

ر!نفررداشتمرهیریربهردلدارررازرینرواقعار

ر.خانمرانداختمریبغلرنازرریتورخودموررهیگرررربار

ر.میخانمرمنوربردرسمترکاناپهرورهردورنشسترینازر

ر:بغلرگرفترورگفترریتوررمنور

ررشدهریخانمر_رچرینازر م؟رچ  رررهیباعثرشدهرانقدررمثلرابرربهاررگررردخت  ر؟رکتن

وع ر.کردنررفریکردمربهرتعرررررس 

ر!همونراولشربراشرگفتمرزرا

ر:زدرورگفتریرخانمرلبخندرینازر

ررخانمر_رهیعررینازر ر!ورسکوترکردمرردمیکاررکردم...دررنجاریسالهرارنیمنرچندم!ردخت 

ر:تعجبرگفتمربار

ره؟یمنظورتونرچر _

ررینازر رمثلرخودشون!راگهربگمرخالفاریرشدهربودرگیردمی!رشایاگهرهنوزراونارزندهربودنرازشونرمتنفرربودرردریبودنرمنمربودم!رشارنجاریمامانرباباترارخانمر_رازروقت  ررلیرکائیکهرمرری 

ریرتعجبرمرستیمامانرباباهاتونمرنریرنصفرخالفارکنهیم ر!تلخهرتریواقعررهیرنیار!رویلرکتن

ری _ ررعتن ر!بدرباشهرتونهیادمرچقدررمرهیاخهرمگهرر؟رچ 

ر

ر ♡"عآرامش

رست؟ریرعشق_چ#

ر

م...قدرینازر رررماریخانمر_رراستشردخت  رروقت  ررگرورغرادماری  ریرشدن،میورپسترمررتت  ن ر !جادورجنبلشرکردنرگفت 

ر:تکونردادمرورگفتمریرسر

نرچررنریرا _ ر!خرافاتهرمادرجانراکهت 

ر !ستیقابلردرکرنراریشمارامروزرریرحرفاربرارنی...اگهیبودردراریرمیقدرریمادر...حرفاردونمیخانمر_رنمرینازر

ریعمرنفس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

ر!خوبرشدرکهرمردن _

ررینازر ررنکهی!راکردمیرشکرمریلریوقتاربهرتورخرخانمر_رراسشربعضن رخوی 
ررچهردخت  ررریگررلهیتورانقدررحرردریشارکردمریرفکررمررایهشده!رگرنریرخانوادهرنفرررنریاونمرازررهست  ررکهرمنمرحت 

ریرمرکاراریچرریداررررفهممینم ر!کتن

ریعمرنفس ر:وربارلبخندربهرصورتمرنگاهرکردرورادامهردادررردریرکشرررق 

ررخانمر_رویلررینازر رخوی 
ر !!رمهرترازرهمونراولرتوردلمرنشستهربودیبودررنه...تورواقعاردخت 
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ر:ورگفتمردمریبغلمرکشرریرخانمورتوررینازر

رردوستردارمرمادررجان...درستهرمادررندارم!رویلررریلیخرمارورمنمرشر _ ر!نیشمارازرصدتارمادرربهت 

ر؟ریشدرراشارریتورعاشقررنمیخودتورلوسرنکن...بگورببرگهیخبردخانمر_ررینازر

ر...مادررمنرکهرگفـ _

ررینازر رخخانمر_ربلهرگفت  ررعاقیلرریلری!رتوردخت  رهست  زنرررهیکهرتورررفهیمیهمهرپستربودنرشوهرت!ربازمرمرنری...ورارراشایهمهرعشقترنسبتربهررنیباروجودرار!رانقدررکهرحت 

ررهیباربقردریورنباریرشوهردارر رباش  ر!ارعشقتبر!رحت 

بهرمریلریناراحترکردم!راونرخراشاروریمنرر...ویلیدرستهرمامانرنازر _ رررخورهیررصن ر!دوسشرندارمررگمیوربهشرمررشمیازشردوررمرروقت 

رکنه!روراگهرعاشقرباشهرمردریکهرباررفهمهیمررعاقلرباشهرکمیدوسترداره!روراگهرراشارریخانمر_ررینازر رکنهروربجنگهرتونهیصت  ر!صت 

ر:زدمرورگفتمریرخانمرلبخندرینازرریرحرفاردنیشنربار

ر!درسته _

رکنروربجنگرهیگررررگهیخانمر_ردرینازر م!رفقطرصت 
ر!نکنردخت 

ر!خانمرجارکردمریبغلرنازرریرزدمرورخودمورتورریلبخندر

ر!ورساکترموندرردیموهاموربوسریرروررراونم

رچشمامورخستهرکردهرکهرتارببندمشونربهرخوابرمرهیانقدررگررردونستریمردریشا ر!مت 

ر!بغلرمادرمورنداشتمریرخوابرراحترتوررهیوقترتجربهرررچیرهرمنر

ررنیاالنرارویل ر!لحظهرعمرمربودرنیبهت 

ر:دمیبحثرکردنردورنفررازرخوابرپررردنیدررآرامشربهرخوابررفتهربودمرکهربارشنرغرق

ررروررالرریارراریرخانمر_رمادرربرینازر ر!اتاقشریررتوربت 

هراشارری تشربهت  ر!_راونرشوهررداره!رشوهرشربت 

مراررنریرکه!راررستریخانمر_راخهرمادرراالنرکهرشوهرشرنرینازر ر!شهیرسدشرمررنجاریدخت 

مشربعدردردرسرمراشارری ر!شهیر_رهوووف...منراگهربت 

هرپرسرتورچـرینازر
َ
ر...خانمر_را

ر:ورگفتمرریوسطرحرفرمامانرنازرردمیپرر

نربحثرکنرسترینریرازرین _ رمشدمرخودمررردارری!رمنربت  ر!اتاقمرریتوررمت 

ر.گفتمرورهردوشونورتنهارگذاشتمررنوریا

ر !دمیتختمردرازرکشرریراتاقمرشدمرورروررروارد

ر!ادیزررریلیازرمنرناراحتربود...خرراشارری

رگیرمطمعنمردستممرنمرگهیرکهردررانقدرر ر!هت 

رگذرهیرمرویل ر!گرفتمررلریکائیطالقمورازرمر...وقت 

ر رکردرورجنگرردریمالرمن!رفقطربارشهریمراشارریورراشارریمالررشمریممشکالترحلرشد...منررنریرهمهراروقت  ر.دیصت 

ر.شدمروربهرمدرسهررفتمردارریبریمامانرنازرریردوبارهربارصداررصبح

ر!شدهربودریردوبارهرکسلرکنندهرورتکرارررروزا

نرباهامرحرفرنمرادیزرراشارری ربحثرکنمررکردمیرمرهمرسیعررلریکائیوربارمرردت  ر!کمت 

ر.اومدورالنازرمرررلیرکائیخندهربلندرمرریخونهرفقطرصدارریتور

رگوشهرگررراشارریمنرورهمررهم ر!میشدهربودرت 
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ر!سختربودریلیخ

ررچشماترباشهرویلریرجلوررعشقتر ررنتوین
 
ر!یدوسشرداررربهشربگ

ر!ابرازرعالقهرکنهریراجازهرندرتوروردوسترداشتهرباشهرویلرراونم

رازرررفاصله ررکریکمت  رسانت  ر!نباشهرشتریپرباشهرویلررمت 

ر:مدمورودمرابهرخرلیرکائیمریرصداردنیشنربار

ر!یخورریرچرارشامتورنمرالرری_راررلیکائیم

ر:باالراوردمرورگفتمرررسمور

ربله؟ _

ر؟ریخورریرچرارشامرنمرگمی_رمرررلیکائیم

ر!خورمیر...مخورمیرم _

ر!اتاقرکارمرراریر_ربعدرازرشامربررلیکائیم

ر!باش _

راتاقرکارت!؟رریرتوررامیوقتربرچریهرریدیچرارتوراجازهرنمررلیرکائی_رمررالنازر

ر!کنمررکارمروربارعشقمرقایطررخوامیر_رچونرنمررلیکائیم

ر.دیورمحکمرگونشوربوسردریکهرگفترالنازرپررررنوریا

ر.همرپشتررسمراومدررلیرکائیازرسالنرخارجرشدمرکهرمریتشکررازرمامانرنازررهیزدمرورازرجامربلندرشدمروربارریپوزخند

ر.میواردراتاقشرشدرباهم

ر:کاناپهرنشستمرورگفتمرریررور

رریرخوبربلد _ ر!زنتورخفهرکتن

ر!درکشرباالسر_رزنمرررلیکائیم

ر:زدمرورگفتمریپورخند

رقاچاقرمررالرریورارر!ربروربهشربگورتورزنردومیمدونمیارهرم _ ررریخایوربارشرررکنمیزنراولمه!ربگورمنردخت  ر!چقدرردرکشرباالسررعربررسرورکارردارم!رتارمتوجهربیس 

نردرموردرچرررخوامی!رمرشهی_راونرزنرمنهروربهرتورمربوطرنمررلیکائیم ر!حرفربزنمریارگهیدررت 

ر!ومنشیم _

؟رنمرررلیکائیم ارچهرخت 
ر!؟یکهررسرمنورکالهربزارررریخوای_رازردخت 

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ررگهیدررکمی _ رکتن ر!حلهرصت 

ر!نمشونیببرخوامری_رمرررلیکائیم

ر؟ریبارمنرنداررریبخوابم!رکارررخوامری!راالنرمرکنمیرمریزریررباشهربرنامه _

ر!_رنه...شبرخوشررلیکائیم

ررهیجامربلندرشدمرورباررازر ر!کردمررورترکاتاقررخدافطن

ر:کهرگفتررردمیورچندرتقهربهردررکوبرراشارریرفتمرسمتراتاقرررمیمستقر

ر!_ربفرماراشارری

ر.اتاقشرشدمروردرورپشتررسمربستمرروارد

ر.تختشرنشستهربودریررور
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ر:کاناپهرنشستمرورگفتمرریرورررفتمر

رمررلیرکائیم _ ر!خواستیامروزرازمردخت 

رراشارری ارامادن!ربهربعضن ریرهاشونربر_ردخت  نرررینقشربازررپولردادمرتاررشت  ر!کتن

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!یحرفرندارر _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ارورامادهرمرلریکائی_ربارمراشارری ر!کنمیحرفربزنرهرموقعراونرخواستردخت 

ارورببرریقبلرازرهرکارررخوادریمررلیرکائیم _ ر!نهیردخت 

اررور_رباشه!ربگورفررراشارری ر!دمیورادرسشوربهترنشونرمررکنمیمعرمجارجرهیدارساعتردوازدهرشبرامادهرباشه...دخت 

ر.جامربلندرشدمرازر

نربازرکردمرورهمرردستامور رطوررکهرسمتشرمرت  ر:گفتمرررفتمت 

ر!...عایلاشارریرتورعایل _

ر:بغلشرکنمرازرجاشربلندرشد،حلشوربرداشتروررفتمرسمترحمومرورگفترنکهیقبلرازرارویل

ر_رمنرمراشارری ردوشربگررمت  ر!مت 

ر!شدرررریمنررسازرریشماکهرواردرحمومرشد!راشکرازرچرراشارری

رکردهربودم؟رررکارریچراشارریباررمنر

ررگهیازرحرفمرناراحترشدهربودرکهردرانقدرر نربهرزوررباهامرحرفرمرحاظررنبودردستشوربهمربزنه!رحت  رتحملرکنم!؟ریاخهرمنرچجورر!ردت 

ر!اتاقشرخارجرشدمرورواردراتاقرخودمرشدمرازر

نرهم ر!تختمرنشستهربودریرمربهرالنازرافتادرکهررورشمچررهیگرررررریبلندربزنمرزرریرکهراومدمردرورببندمروربارصداررت 

ر:تعجبرگفتمربار

ریرمرکارریچررنجاریرالنازرا _ ر؟رکتن

ر!میباهمرحرفربزنرکمری_راومدمرررالنازر

ر _
ن
رم؟یباهمربزنررمیداررررمارچهرحرف

ریمررهی_رتورچرارگررررالنازر ر؟رکتن

ر:اشکامورپاکرکردمرورگفتمرعیــــرسر

ر!دارمرتریفصلرحساسرنیبهرارکمیکه...رررکنمینمررهیگرر _

سم؟رررهیرشهی_راها...مررالنازر رسوالربت 

س _ ر!بت 

هرکهراجازهرنمررلیرکائیاتاقرکاررمریر_رتورررالنازر رمنربرمراونجارورتورمرردهیچهرخت  ر؟ریت 

هرفضویل _ رربهت  ر!النازررنکتن

ر!کنهیرمرکارریحقرمنهرکهربدونمرشوهرمردارهرچرررنریر_راررالنازر
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نرکهراشتباهرباشه!ررسرمرررکنهینمرریرشوهرترکارر _ ر!کنهررکاروربارعشقرقایطررخوادیرشامرهمرگفترکهرنمررت 

ریتورکهرفکررنمرر_راره...ویلرررالنازر رمنرباوررکردم؟ررکتن

ر _ ر!؟چرارباوررنکتن

ر!ارمیازرکارشررسدربررخوامیکهرمرررنهی!راگهرهمرسکوترکردمربهرخاطرراستمی_رمنرکهرخررنررالنازر

رررکارریچرریخواریرکهرتورمررستیبهرمنرمربوطرن _ ر !کتن

نرسمترتختمرورهمرررفتمر ر:گفتمرردمریشرکریطوررکهرروشردرازرمررت 

رشبربهرخ _ ر!ت 

ر.بستهرشدنردرراومدریربعدرصدارقهیدقرررچندر

ر.کردمروربهراطرافرنگاهرکردمرربازررچشمامور

ر!نبودش

رروزرجمعهربودرورمدرسهرنمررامروزر ر.فتمت 

ر!اتاقمرنشستهربودمرکهردرراتاقمربهرصداردرراومدریتور

ر!بفرما _

ر.اومدرداخلراشارری

ر:پشتررسشربسترورگفتردرور

متراونرجارادهامررالرری_راراشارری رشورتاربت  ر!گفتمررشبیرکهردرری 

ر...مـ _

ررنکهیازرارقبلر
ن
ر.زراتاقرخارجرشدبزنمرارحرف

ر.بغضرگلومورگرفتردوباره

ر!رفتارشورنریرتحملرکنمرارتونستمیرنمرواقعار

ر!زنیاشکامورگرفتمروراجازهرندادمربررریجلور

رببرداشتمروررفتمرازراتاقمررفموریررژرلبرکمررنگرزدم،کرهیورردمریلباسرپوشرعیــــرسر ر!ونت 

ررایپذروارد ر.دمیروردراشارریشدمرکهرری 

ر!جاشربلندرشدروررفترسمترباغرورمنمردنبالشرراهرافتادمرازر

ر!میورراهرافتادررمیشدررنشیماشرسوارر

نرب ر:راهرانقدرربارخودمرکلنجارررفتمروررسانجامرسکوتورشکستمرت 

راشار؟ریحالترخوبهر _

ر!_رارهراشارری

ر.ادامهربدمرکوتاهرجوابردادهربودرکهرنتونمربحثورررانقدرر

ر:دهنمورقورتردادمرورگفتمرراب

ر!یرسدرشدررریلیخر _

ر!نهی_ردرستشراراشارری

ره؟یمنظورترچر _

رالر؟یاریردیرفتاررکنم...حاالرمنظورمورفهمرخوادیدلمرمرریباهاترهرجورررتونمری...ورمنرنمریزنرشوهردارررهی_رتورراشارری

ری...رستیرفتارتراصالردرسترنررنریراراشارریر...ویلفهممیراره...ارهرم _ ر!تحملشرکنمرتونمیمنرنمررعتن
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ر!_رازرنظررخودمردرستهراشارری

ر...ـیول _

ر!شورادهریپرمیدی_ررسرراشارری

ر.شدمروربهراطرافرنگاهرکردمرادهیپ

ر.بودریمیقدرریروستارهی

ر.خونهروردرشوربازرکردررهیرفترسمترراشارری

ر.میواردرشدررهردور

ر!داغونربودرورترسناکرریلیخرخونه

ر!ترسناکهرنجاریرچقدررا _

رررادیور_رادرسراشارری ر؟گرفت 

ر!بایارهرتقرر _

رادبگریکاملررردرینداره!رباردهیفاررباری_رنقررراشارری ر!یت 

ر!کنمیرتالشرم _

رراشارری ریرحفظشرمرمریبرگشتر_روقت  ر!!!کتن

ر!باش _

رسمتردررمررداشت ر.کهرصداشرزدمررفتت 

ربرگشتروربارسکوتربهمرخرسمتمر ر.شدرهرت 

رم؟یبمونرنجاریاررکمی _

ر!_رکارردارمراشارری

ر!جرشدگفترورازرخونهرخاررررنوریا

ردنبالشرراهرافتادمرورسواررماشررتیعصبانربار ن ر!شدمرت 

ررگهید ر!اخهررکنهیرباهامررفتاررمرینجورریبهشرگفتمرکهرارشورشوردرراورده...مگهرمنرچ 

نرماشریرباررتوررنریا ررت 
ن
ر !اشاریزدمرورنهررنهرمنرحرف

ر!سکوتربودرورسکوترهمش

ر!اتاقمریرفتمرتوررعیــــخونهرورمنررسررمریرفت

ررنریرتحملرارگهید ر!رورنداشتمراشارریازرسمترررمحیلرحجمرازری 

نرمریگلدونررورررتیعصبانربار نرزمرریپرترکردمرروررمورت  ر!ت 

ر!شدهربودمرحریصرریلیخودمرنبودرخرردستر

ر.درراتاقمراومدرریربعدرصدارقهیدقرررچندر

ر:گفتمرریخشرداررریرصداربار

ر!حوصلهرندارم _

ر:ازرپشتردرراومدرریمامانرنازرریصدا

مر_ررینازررمامان ر!منمردخت 

ر!توراریرب _

ر.رفتمرسمتشرورمحکمربغلشرکردمرعیــــکهراومدرتوررسرررینازررمامان
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ررشدهری_رچرینازررمامان م!؟رچراردوبارهرناراحت  ر!؟دخت 

ر!!رباررفتارش...بارحرفاشکنهیمنورناراحترمرشهیرمامانراونرهم _

ر.دنبالرخودشردیهارردرشدرورمنمرکشررشهیازرکناررشراطیباراحتررینازررمامان

ر!تختمرنشسترکهرمنمرکنارشرنشستمریررور

ر:دستشرگرفترورگفترریرتورردستمور

نر_رببررینازررمامام م...پرسارغررت  ردخت  رراشارریدارن!ررترت  ربهرغریلیخرریراونرحرفوربهشرزدرروقت  رچهرفکراردونهیبرخوردهرورخدارمرررتشت  نراونرحرفورمردریخودشرکرده!رتورنبارشیپری  ر!یدرت 

ر!ستیاشتباهرنراخهرمامان...حرفرمنرکهررویل _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

م...توربارعقلترتصمریازرنرمامان رگیرمرمری_رحرفرتوردرستهردخت  ریرقلبترنمرچهیورخودتوربازررریت  نرینریرنجورریپرسارار!رویلکتن ریقلبشونربرشهری!رهمست  ر !کنهیازرعقلشونرکاررمرررشت 

رکنم؟رررکارریچرردریحاالرمنربا _

رقلبشونوربگرریجلورتوننری_رپرسارنمررینازررمامان رنت  روررادیزررتوننیرعاشقرباشن!رنمر...وقت  ن رندارنانیکنارربرریرباردورررتحملرکتن ارصت 
ر!!راوناربهراندازهردخت 

رشونمرزدروربلندرشدرازراتاقررفتربرریگفترورباردستشررورررنوریا ر!ونت 

رجوونربهردررکوبرهیورمبهوترنشستهربودمرکهررجریگ ر!دیدخت 

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ربله؟ _

راخاررینازر + ن ر!مرتبرکنمرنجارورینمرگفت 

ررتورگ _ ر؟رهست 

ر!خانمرکنمریرمنوراستخدامرکردنرتارکمکرنازررلریکائی!راقارمدمیمنرخدمتکاررجد +

ره؟ریاسمترچ _

ر!ایپرر +

ر!ایجهنمرپرررنیبهراریخوشراومد _

رراریپرر ر؟ر_رچ 

ریره _ رریدوستاردوارمری...امالرمی!رمنرازمیعزررچ  رریهمرسنرورساالررکنمی...فکررممیباهمربشررخوی  ر!خودمرباش 

ر!_رمنرشونزدهرسالمهرخانمراریپرر

ریردرسته!رم _ ررالرریارنورمرتوین ر!صدارکتن

ر!_رچشمراریپرر

نرجامربلندرشدمرورهمررازر رطوررکهرازراتاقمربرت  رمرونت  ر:گفتمررفتمت 

ر _ ر!خستهرنباش 

وعربهرکاررکردرریلبرتشکررررریزر ر.کردروررس 

نرشدهربودرورهمهررسرمررشب ر.میشامرنشستهربودررت 

ر:کهرالنازرگفتررمیخوردیشامرمررمریداشت
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؟ینرتکاررخدمرمیوراقارکررراریخانمرورپررری_رمگهرنازرررالنازر ن ر!خورنیچراربارمارشامرمررست 

ررلیرکائیمرنکهیازرارقبلر ر:بهرزنرزبونردرازشربدهرمنرگفتمرجوای 

هرتورررستیبهرتورمربوطرنرنیخدمتکار...دومارارمریوقتربهراونارنگفتررچیراوالردرسترصحبترکنرماره _ رررگرانیردریرکارارریوربهت  ر!دخالترنکتن

ر!لبشرنقشربستریروررریخندرمنرلبریرحرفاردنیکهرصورتشررسخرشدهربودربارشنرراریپرر

وعربهرشامرخوردنرکردمرکهرصدارچشمگ ر:بلندرشدرلریکائیمریربهشرزدمروردوبارهررس 

ر!الری_ربارزنرمنردرسترحرفربزنراررلیکائیم

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ررمیرسالهردارررنیبدهرتارمنمربتونمرباهاشردرسترحرفربزنم!رمارچندرادیربهرزنترحدرورحدودشور _
 
اجازهرروربهرررنیخدمتکاررکهرزنرتوراررمیبهراونارنگفتاالرتاحرمیکنیمررباهمرزندگ

ر!دهیخودشرمر

نر...قصدرتوهخوامیجونرمنرواقعارمعذرترمرررالرری_راررالنازر ر!نداشتمرت 

وعربهرخوردنرکردمرالیخریزدمروربریاررگهیردرپوزخندر ر.رس 

نرخودشورمرلریکائیمرری...جلورهیچجوررادمرکهیرزنرنیارردونمیمنرنمررانگارر ررنهت 
 
ر!دونهیکهرخدارمرررهیاطهیسلرهیوگرنهررربهرموشرمردگ

ر.سالنررورترکرکردمراریخانمرورپرررریتشکررازرنازررهیجامربلندرشدمرورباررازر

ر:دمریرورازرپشتررسمرشنرراریپررریربودمرکهرصدارستادهریاراطریحریتور

رن؟یرحرفرزدرینجورریر_رچراربارزنربرادرتونراراریپرر

نرسمتشرورهمرربرگشتمر نرطوررکهرلبخندرمرت  ر:گفتمرردمت 

ر _ امچونری  ر!ردکرراحت 

ر !نریعمارترخوشراخالقرتررررنریراری_رشمارازرهمهرادماراریپرر

رارهرهم _ ن رعمارتربوررنریراریادمارهیطوره!ربقررت  دنری  ر!ازراحساسرنت 

نرهمچرهیروزرتورررهیخوبه!رمنرارزورداشتمرریلریخرنجاری_راراریپرر ر!بزرگربشمریراخونهرت 

ر!منرجهنمهریبراررنجاریرا _

رریربرار_رویلرراریپرر ر!!!رزریصوصاراونرگالخوشگله!رمخررریلیکهرخررنجاریارر؟چ 

ر:زدمرورباراشارهربهرگالرگفتمریلبخندر

ر!کاشتهرراشارریاونارور _

ر!_رمنرعاشقرگلررزمراریپرر

راومم...منمرهم _ ن ر !طوررت 

ر!شمارکاشتهردرسته؟ریاوناروربرارراشارری_راقارراریپرر

ر !ارهردرسته _

ر!شماروردوستردارهرراشارری_راقارراریپرر

ر:تعجبرگفتمربار

ر؟ریدیازرکجارفهمر _

نرامشبررسرمرر_رراریپرر ر!حالرخودشرنبودریتابلوربود...انگارراصالرتورریلیرعاشقونشرخررینگاهارویلرنریر...شمارمتوجهرشنددمیشامرازرنگاهاشرفهمرت 

رمرلریکائیبارمردریساعتردوازدهرباررنکهیاوردنرارادیبهرربار ر:گفتمررعیــــبهراونرخونهررسررمیفترت 

ر!!!برمرخدافظردریدقترنکردم...منرباررنیتاحاالربهراردونمینمر _

ر.رورتنهارگذاشتمرراریگفتمرورپررررنوریا
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ر.درربزنمردروربازرکردمررنکهیرورالنازروربدونرارلریکائیسمتراتاقرمرردمیدور

ر.روبهررورشدمرروحشتنایکرریلریصحنهرخربار

ر.ستادمیردروربستمرورپشتردررارعیــــرسر

ر!شدیمروونهیدرردریدیاگهرشوهرشوربارزنردومشردرراونرحالترمریاگهیرزنردرهرر

مرلوریائکیکهرساعترازردوازدهرگذشتهرورمنرفراموشرکردمرمرررکردمیفکررمررنیمنراالنرفقطربهرارویل ر!بهراونرخونهربت 

ربارباالتنهرلخترازراتاقراومدربرلریکائیگذشترکهرمررقهیدقرررچندر ر:ورگفترونرت 

ررادی_رهنوررررلیکائیم ررنگرفت  ر؟ردرربزین

اروربب _ متردخت  ریعجلهردارم...قرارربودرساعتردوازدهربت  ر!درراتاقمرراریرامادهرشوربرعیــــ...رسرتن

ررنکهیازرارقبلر
ن
ر.بزنهرفراررکردمرورواردراتاقمرشدمرحرف

ر.صورتمرانجامردادمرکهرهمونرموقعردرراتاقمربهرصداردرراومدریرورررحیرملرشیارارهیورردمریلباسرپوشرعیــــرسر

ر.برداشتمرورازراتاقرخارجرشدمرفموریک

ر.میشدرنشیسواررپاشررلیکائیمررهمراه

رررکمیریرمردی_رمرررلیکائیم
 
ر!ناراحترشدریلریخرالنازرر؟رزودترربگ

ر!ردمفراموشرکر _

هرروزارررلیکائیم رریرطورریرارگهیدرری_ربهت  ر!مزاحمرخلوترمنرورهمرسمرنیس 

ر!باشه _

ر!رفتاررکنهرریمردرچجورررهی_ربرعکسرتو،النازرخوبربلندهربارررلیکائیم

ر!خوبه _

ری_رررلیکائیم ر!ینکردرریراالنراصالرحسودرعتن

ررریبرار _ رکنم؟رریحسودرردریبارچ 

ررگرررگهیربابارتوردرر-ررلیکائیم ر؟رهست 

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ر _ کنارتوررررخوامیرکهرمررنهیفقطربهرخاطرراررخوامی...اگهرطالقرنمریاشتباهرکردررزمینهرعزررخوام؟یتورشدمرکهرازترطالقرنمرریداریمنرعاشقرورشریخودت؟رفکردرشیپریفکردررتورچ 

ر!داشتهرباشمررتیرامن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رپروریلی_رخررلیکائیم ر!ی 

ر!اندازهرتوبهرنهر _

ر.بهرمقصدرمیدیرس

ر.میشدرادهریپرهردور

ر.سمتردرروربازشرکردمرورواردرخونهرشدمررفتمر

ر.همرپشتررسمراومدروردروربسترلیکائیم
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ر.میورواردراتاقارشدرمریگذشترراطریحرازر

ر.داشترفریاتاقرداغونرورکثررچنتار

راونجاربودنررستاریربرکینزد ر.دخت 

ر.کردیربهشونرنگاهرمرتیباررضارلیکائیم

ر!کنارردررنشستمررصندیلرریرسفرتکونردادمروررورتارازرریرسر

رکردرکیمرررلیکائیم ن ارخوشروربشرکردروربعدراقدامربهررفت  ر.میباردخت 

ررمنر ارحرفرنزدمررهیرحت  ر.کلمهرهمرباراونردخت 

نرسواررماشردوباره ر.میورراهرافتادررمیشدرت 

...ارری_رواقعارحرفرنداررررلیکائیم ر!یازرکجاراوردررناروریدخت 

ر:گفتمزدمروررربدجنیسررلبخندر

ر!!!گهیدرمرینیمارا _

ر:ورگفترردریلپمورکشرلیکائیم

ررطونیرانقدررشرکردمری_رفکررنمرررلیکائیم ر!باش 

ارورمرررگ _ ریدخت  رخا؟ریشررشیمریت 

نر_رهمررلیکائیم ر!.توهمرساعتردوازدهرشبرآمادهرباشکنمیرمریزریرربرنامهررخاریفردا!ربارشررت 

ر!باشه _

ررایواردرپذررلریکائیبهرعمارت...همراهرمرمیدیرس ر!کاناپهرهارنشستهربودرریرورررمیدیالنازرروردهرکررمیشدری 

ر.لباشورغنچهرکردررنهیگرفتروردستربهرسررلریکائیمارروشورازرمردنریدربار

نررفترکنارشرنشسترورهمررلیکائیم ر:بغلشرگفتریرتورردشیکشیطوررکهرمرت 

ر!_رقربونراونرلباتربرم...حوسرکردمربخورمشونررلیکائیم

ر.رورترکرکردمرورواردراتاقمرشدمررسالنر

هراصالردونمی...انگاررمنرنمرموننریرمرمثلردوتارمرغرعاشقرمشوهرررزنروررنریا ر!چهرخت 

ر!تنشریهمرالنازوربراررلریکائیورمرررخوادیرپولشرمریربرارلوریکائیمرالنازر

رازررگ ررهیبهت  ر!دهیمریبهردستراوردنرپولرتنربهرهررکاررریرکهربراررمیتیدخت 

نریرفکررمرهردور ر!خورنیرمربرینرفررکهردارررردوننرینمر...ویلردنیمربیررورفررررگهیدارنرهمدررکتن

ررالیخیربراوووف
 
ر!...خوابوربچسبلیکائیمردهریچیرپرزندگ

ر!رفتمرسمترتختمرتاربخوابمردوشرگرفتمروربارخوشحایلررهی

ر.شدمردارریازرخوابربراریپرررفریظررریبارصداررامروزر

نرمه ر:گفتمرردمریمالیکهرچشمامورمرررطورررت 

ربخصبح _ ر!ایپرررت 

ربخر_رصبحراریپرر ر!مدرسهریبررردری...پاشورباالرریاررت 

ر!هوووف _

ر.دمیلباسامورپوشرراریجامربلندرشدمروربعدرازرتشکررازرپرررازر

ررایبرداشتمرورواردرپذرلموریوسا ر.شدمرری 

ر!سالم _
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ر!اشاریجوابرسالمموردادنرورمنمرنشستمرکنارررهمه

نرهم ر:گفتمررراشارریطوررکهرمشغولرصبحانهرخوردنربودمرارومردررگوشررت 

ر!امروزرتورمنوربرسونرمدرسه _

ر...زودربـردریمربا_رمنرکاررداررراشارری

ر:وسطرحرفشردمیپرر

ر!کاررمهمردارمرباهات _

ررگهیدراشارری
ن
ر.نزدرحرف

نرتشکررازررسرمرهیبعدرباررقهیدقرررچندر ر.بلندرشدرکهرمنمربلندرشدمروردنبالشرراهرافتادمرت 

ر.میشدررنشیسواررماشرهردور

ربهرسمترمدرسهرمرمریداشت ر:کهرگفتمرررمیفتت 

ر.میعربرقراررداررریرخایفرداربارشر _

ارکهرآمادن...فقطربا_ررراشارری شرلریکائیادرسورازرمردریدخت  ر!بت 

رررساریحله!رفقطرپل _ ر؟چ 

نرهمربارمن...ببرساری_رپلراشارری رمرلریکائیمررت  شریرسرقرار...تورادرسورازشرمررهت  ارمررت  رورباردخت  رمررسوریرسقرار...منمرپلرریرت  ر!برسهرسمیتورپلردنیکهرموقعررسرریجورررکنمیخت 

ر!ی!رحرفرنداررهیعال _

ر!میدی_ررسرراشارری

رممنون!رخدافظر _

ر!_ربهرسالمتراشارری

نرماشرازر ر.شدمرورواردرمدرسهرشدمررادهیپررت 

ر ربودرکهرالنازردرگرنیروزاراررنریرامدرسهررخوی  ر!!!اومدشوهرشرشدهربودرورمدرسهرنیمرت 

ر!مدرسهرازردستشرراحتربودمریتوررحداقلر

ر!شبربودمررتیرورتورفکررمعموررروقترمدرسهررکل

نرهمرازر سرداشتمروردسترت  ر!دنیلرزریامرمحاالراست 

راصالرحواسمربهردبرررسکالس ر.نبودرت 

ر.بهرخودمراومدمرمریفکررفروررفتهربودمرکهربارسگرمهرساراربغلردسترتور

ر ر:برگشتمرسمترسارارورگفتمرعصت 

ر _ ریمرچتهرسارارچراروحیس  ر!؟یس 

ر.کردیرمدامرچشمرورابروشورکجرورُمَوجرمرسارار

ر:تعجبرگفتمربار

ریرمرینجورریرارافتوریچتهرچرارق _ ر؟رکتن

ر.دادیهنوزمرهمونرحرکاتورانجامرمررسارار

ر.نفرردستمورگرفترهیشرکهررسررریبزنمرتورراومدم

ر!هیخانمرعباسردمیبهرپشتررسمرکهردربرگشتمر

رچرارکالسرانقدررساکته؟ریروا

؟یهمهردارنربهرمارنگاهرمررچرار ن رکتن
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ر!دسترمنورگرفتهررخانمرعباشرچرار

ر!یواااا

رردمریفهمرتازه
 
ر!کردهیرکجرورموجرمررشورافریافتادهرورچرارسارارانقدررقرچهراتفاف

رایدندونرنمررلبخندر ر:زدمرورگفتمری 

ر؟راومدهرخانمرعباشرشیپرمشکیل _

رکهردبررعباشررخانم رررت  ر:دیبودردادرکشرخشنرورعصت 

ربرورازرکالسرب _ ر!ونت 

ر:زدمرورگفتمریاررگهیدررلبخندر

ر!چشم _

ربرازرجامربلندرشدم،دستمورازردسترخانمرعباشررور نرورازربرردمریکشرررونت  ر!کالسرخارجرشدمررچهرهارازرمبهوتربررینگاهارت 

ر.تهربودمرکهرزنگرخوردرورساراراولرازرهمهرازرکالسرخارجرشدپلهرهارنشسرریررور

ر:سمترمنرورگفترردریدور

ری!رتورحواسترکجاستراخهررسکالس؟رنمیخرررررریلری_رخرسارار ر!یدیصداترزدرورنفهمررچقدررخانمرعباشرردوین

وعرکردمربهرخندربلندر رکهرساراربارتعجبرخرردنیبلندررس  ر.بهمشدررهرت 

ر:شونشرگذاشتمرورگفتمرریروررردستمور

ر!خندهردارربودرریلریخریرکردیراونرموقعرکهرهمشرچشمرورابروتورکجرورموجرمررافتیسارارقریروا _

ر.خندهرررریگفتمروردوبارهرزدمرزرررنوریا

ر:توررسمرورگفتردریکوبررتیبارعصبانرسارار

ر!!!یشعورریبریلری_رخرسارار

نرهم ر!میخارجرشدرورازرمدرسهرردمیدسترسارارورکشرردمیخندیطوررکهرمرت 

نرشما ر.دمیدررموریراقارکرررت 

ررازر نرکردمروررفتمرسواررماشرررسارارخدافطن ر.شدمرت 

ر!میسالمراقارکرر _

ررمیکرررراقار ر!_رسالمرخستهرنباش 

ر!ممنون _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.روزارگذشتررهیمثلربقررامروزمر

سرداشتمرکهرمامانرنازررنریرتفاوتشرارفقطر ر.بودردهیفهمرریبودرکهرمنرانقدرراست 

ر!کردربهمرآرامشربدهررباهامرحرفرزدرورسیعرراتاقمرورکیلرریرتورراومدر

ر !حرفربزنمروراونورمحرمررازمربدونمراریازمرخواستربارپررربعدم

ر!درراتاقمراومدرریکهرصداررردمیجوریاتاقمرنشستهربودمرورناخنامورمرریتور
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رریرصداربار ر:گفتمرررلرزوین

ر!بفرما _

ر.اومدرداخلراشارریاتاقربازرشدرورردرر

ر:بلندرشدمرورگفتمجامرازرردنشیدربار

سردارمریلیمنرخرراشارری _ ر!است 

سربراراشارری رریر_راست  ر؟رچ 

ر.اجازهرندادرکردمربغلشرکنمرویلررررفتمرورسیعرسمتش

ر:ورگفترنهیزدربهرسردستاشور

ا!رمرشی_رارومرباش...زودباشرامادهرشوربرورپراشارری ر!حررفتهصبررلیرکائیدخت 

ر.مرخارجرشدحرفشرتکونردادمرکهرازراتاقرردرییبهرنشونهرتاررسمور

رانقدررسنگردلرشده!؟راشارریرچرار

رارومرمرکردریبغلمرمراگه
ً
ر!شدمیرمطمعنا

ررسیرسوررریتورررفتمر ر!کارورانجامردادمررنریصورتم...دوبارهروردوبارهراریررورردمریوردستامورپررازرآبرکردمرورپاشربهداشت 

رخرنهریاریرخودمرتورربه ر!شدمرهرت 

نرازررسرورصورتمرپاراب ر!ختیررمررریت 

ر!ورارومرکنمکردمرخودمرخودمررسیع

نرهمهرچریرخوایرچته؟رمررالرریباشراراروم ه؟رراطیرستوربزارهررورباغچهروسطرحررلیکائیتمومرنقشهرهاترنقشربررآبربشهرورمرریخواریرمر؟یلوربدرورت  روربت 

رگلولهربزنهرتورقلبترورتمومترکنه؟رررهیریرخوایم

ریجدارمررلیرکائیتمومربشهرازرمرتریبارموفقررتریمعمورررنیفکررکنرکهراگهراررنریاربه رراشارریروربارریس 
 
ریرمرزندگ ر!کتن

ریرنریا رررتینهارعتن ر...الریارخوشبخت 

ررسریبهرخودمرزدمرازررسورریرلبخندررنهیاریحرفارارومرشدم...توررنیاربار ر.خارجرشدمربهداشت 

وعرکردمربهرارارصورتمور ر.کردنررشیخشکرکردمروررس 

ر.صورتمرنشوندمروررفتمرسمترکمدمریررورررظریغلرشیارارهی

ر.دمیتاپرپوشریرورررشگمانتورمررهیورردمریتاپرقرمزرتنگرپوشرهی

ر!دمیشالرقرمزرپوشررهیپاشنهربلندرقرمزرورریتنگرورچکمهرهارمشگرشلوارر

ر.ازادانهردورمررهارکردمرموهامور

ر.ختمیرورداخلشررررازریموردرنررلیقرمزموربرداشتمروروسارفریک

ررتاکیسرهیربار رتماسرگرفتمروررفتمرازراتاقمربرتلفتن ر.ونت 

ر ر.بودردهیهمررسردررخونهرتاکیسررردمیرسرروقت 

ر.روستارروردادمرریشدمرورادرسرهمونرخونهرتورررسوارش

ر ریپولشورحسابرکردمرورگفتمررسرردریرسرروقت  ر.برورعت 

ر.کهررفترواردرخونهرشدمررتاکیس

نرهم اراونجاربودنرراشارریطوررکهررت  ر.گفتهربودردخت 

راتاقاربرگیازررورلیبیمردرسرهی ر:اومدرورگفترونرت 

نرخانمرشماررالرریا + ر؟ریت 
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ر؟ریلیبله...گمونمرتوهمراسماعر _

ررلریاسماعر ر!آمادسر_رارهرخودمم!رهمهرچ 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!میفتی...راهرباوگ _

ارهمهربارحجابروربارچادررمرلریاسماعر ر.انی_ردخت 

نرب ر!شکرکنهررکیسرردریراهرنبارت 

ر!منرچادررندارمرخوبه...ویل _

رخرلریاسماعر رخرهرت  ر:بهرچشمامرنگاهرکردرورگفترهرت 

ر!برم_رشماراشکالرندارهرقربونتونررلریاسماعر

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ر.فتینشدهرراهربرررریتارد _

ا ر.همهرسوارراتوبوسرشدنردخت 

ر!لیرازرقبلرچمدونرمنوردادهربودربهراسماعراشارری

ررمیبودربرررقرارر
 
ارورسوررربندرعباسرورقاچاف ردخت  ر!میکنررراررکشت 

رموردرنظرردستگریرالیورریراتفاقرتوررنریرقبلرارویل ر!داومهمربهروجودرنیمرمشکیلرچیرورهررشدنیمرت 

نرب ر.شکرنکردرراهرتهرانرتاربندرعباسرکیسررت 

ریب ررهیرهریشبرشت  رتارکسارمریبودرتوررمذهت  نررخوانریکهرمررری  رقاچاقرکتن ر!دخت 

اروربردرمیدیرسرربالخره ر.الیوررهیرهیتوررمیبهربندرعباسروردخت 

ر.مارنبودرشیپربندرعباسربودرویلرلیکائیم

اروراسماعرررمنر ر!خایشررشیپرلیرکائیورمرمیبودرالریورررهیریتوررلریوردخت 

ر!ازراتاقارشدمرورچمدونمورگذاشتمرداخلشرگریروارد

ر.اتاقورقفلرکردمرورتلفنموربرداشتمردرر

ر.رورگرفتمراشارریشمارهررعیــــرسر

ر:ازرچنتاربوقرجوابردادربعدر

ر_ربله؟راشارری

ر _ ر!؟سالم...خوی 

ر؟یاومدهرزنگرزدررشیپر_رممنون...مشکیلرراشارری

ر!نهرفقطرخواستمرصداتوربشنوم _

ر!خدافظرگهیدرریدری_رشنراشارری

ر!قطعرنکنر _

ر_ربله؟راشارری

رگیرمرلریکائیطالقمورازرمرگهیرتارچندرروزرد _ ر!ستمینرلریکائیزنرمررگهی...اونروقتردشمیورراحترمررمت 

رراشارری ر!!!_رموفقرباش 

ر.گفترورتلفنورقطعرکردررنوریا

ر.شدررریازرچشمامررسازرراشکر
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ر.رورگرفتمررلیرکائیاشکامورپاکرکردمرورشمارهرمرعیــــرسر

ر!ومم؟_رجونمرخانررلیکائیم

ریرمرینطورریروااا...چتهرتورچرارا _
ن
ر!حرف

ر!خامیرشرشیمنرپرزمری_رارهرعزرررلیکائیم

ر!اها...اوک _

ر!زمی_رگوشمربارتوعهرعزرررلیکائیم

ارآمادن...ادرسوربفرست _ ر!دخت 

ر!حلهررزمی_رباشهرعزرررلیکائیم

اروربرررگ _ رارم؟یدخت 

ر!_رامشبررلیکائیم

رخدافظر _

ر!_رخدافظرگلمررلیکائیم

ر.تختمرنشستمریررورقطعرکردمرورروریگوش

رریرهمهررسدررفتارررنریر...منظورشرازرادریلرزریتنمرمرراشارریریرحرفارریادآورریربار ر!بودرآخهرچ 

رردارریکردمربخوابمرتارامشبربتونمربررسیع ر!باشمرلریکائیمرربمونمرورشاهدربدبخت 

نرهمهرچررشب ر.آمادهربودررت 

ا نرهمرلریسوارراتوبوسرشدنروراسماعرردخت  ر:گفتررکردیکرمرپاررشوریشونیطوررکهرباردستمالشرعرقرپرت 

رن؟ریای_رخانمرشماربارمارمرلریاسماعر

رمنربگریبرارتاکیسرهینهر _ ر!ت 

ر!ورچشم_ررررلریاسماعر

ر.میگرفترورراهرافتادررتاکیسرهیرلریاسماعر

ر ر.الیبهروررمیدیرسرروقت 

ر وربهشردادمرنریروراراشارریدادمربهرررامی  ر.خت 

رراشارریبعدررقهیدقرررچندر ر:دادرامری 

ر!تورراهنررساری_ربرورداخلرپلراشارری

رجوونردروربازرکردرورواردروررهیدرورزدمرکهررزنگ ر.شدمرالریدخت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر ر:لباسامورگرفترورگفترردخت 

ررایداخلرپذررنری...بررنریخوشراومد + ر!منتظرتوننرری 

ررایتکونردادمرورواردرپذررسمور ر.شدمری 

ر ر:ورمرتبشونرکردمرورگفتمردمریموهامرکشرریتورردست 
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ر...سلـ _

ر!!!دیاسردهنمرمریرتوررحرف

رکرد؟ریمررکارریچرنجاریاراشارری

نرقسمترازرنقشهربهرمنرچرررنریردرموردراررچرار رنگفتهربود!؟رریرت 

ر!سـ...سالم _

ر:جوابردادنرکهرگفتمرهمه

ریرمرکارریچررنجاریتوراراشارری _ ر؟رکتن

وعربهرخندرلیکائیم ر.کردرردنیبلندربلندررس 

ر:گفترراشارریکهرررکردمیتعجبربهشرنگاهرمربار

ررشی_رواقعارپراشارری نرنفرمرازرجنسرهمررهیمنررزمریبدم؟رنهرعزرربریداداشمورفررررنکهی!راالرریاریرفکردرخودترچ  ر!خانوادهررت 

ر.نشونربدمرالعمیلرعکسررچیرهرتونستمریرنمرادیبازرموندهربود.ازرتعجبرزرردهنم

وعربهرلرزررپاهام ر.شدریرکردروراشکرازرچشمامرجارررردنریرس 

نرهمچررهیراشارریرشدینمرباورم ربارمنربکنه!رآخهرچرا؟؟؟ریرکاررررت 

ر!تـ...تو _

ریر_رمراشارری ررتوین ری...مبموین رریهمربرررتوین ر!ورپشتررستمرنگاهرنکتن

نرهم ر.ازرسالنرخارجرشدمردنیلرزریطوررکهرپاهامرمرت 

ر!شدهربودنرلریبهرحقرحقرتبدراشکام

ر ر!بودرنریرارتیراونرحالترتصوررکنم!رچهربرسهراالنرکهرواقعریررورتورراشارریرتونستمرینمررحت 

ر !بهرخودمراومدمرعیــــرسرررخرابربودرویلریلریخرحالم

نرهمخارجرشدمروررالیوررازر ر!روردادمررالریورادرسروررسیزنگرزدمربهرپلرکردمریمررهیطوررکهرگرررت 

ررازر
ن
رداخلرمنتظرنررلیربهراسماعرطرف اروربت 

ر!گفتمردخت 

ر!امیانقدررزودربهرخودمربررکردنیفکرشورنمرراصالر

ر.بلندرشدرسیپلررریاژرریربعدرصدارقهیدقرررچندر

ر.خارجرشدنرالیازروررهمشون

نرمنروربعدمرماشردنریدربار ررلریکائیمرساریپلرت  ر.سمتمرهجومراوردررعصت 

ر:سمتشرورگرفتشرورگفترردریدورراشارریرویل

ر!میفراررکنردری_راحمقرباراشارری

ر.بودراطریکهرکناررحرریرسمترموتورررردریبهرخودشراومدروردوررلیکائیم

ریررررساریهمونرموقعرپلرویل ن رسمترمررخت  ن ر.کردیرکهرداشترفراررمررلیکائیداخلروراولررفت 

ردستگررهمشونور رررت  ر!فراررکنهررنفرمرنتونسترهیرکردنرورحت 

ر:اومدرسمتمرورگفترررساریازرپلرگی

مرشمارپل + رکردرسیدخت  رن؟ریخت 

ر!بله _

ر!نریایهمراهرماربردریبا +

ر!البته _
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ر!سیادارهرپلرمیشدمروررفتررنشونیسواررماشرررساریپلرهمراه

ر!کردمیرمرهیاتاقرنشستهربودمرورگرررهیرهیتور

ر!برامرسختربودریلریمنوردوررزدهرخرنطورریاراشارریرنکهریاصالردسترخودمرنبود!رباورراراشکام

ر.نفررواردراتاقرشدرهی

ر:بهررومرنشسترورگفتررور

ریرمرهیچرارگرر + م؟ررکتن ردخت 

ر !مخصوصریمردرمسنربارلباسارهی

ر:پاکرکردمرورگفتمراشکامور

نرچر _ ر!سینریرت 

رکردررسیتورپل + ردرسته؟رریخت 

ر!بله _

رتورازرکسا + رری  رشدن؟ردهیکهردزدررهست 

ر!نه _

ر + ر؟رپسرچ 

رکنمرساروریورپلرمریبرسرنجاریکردمرتاربهرارریارپرسعمومرهمکارربرمنر _ ر!خت 

ری + ررتریمعمورررنیارریتورفقطرتوررعتن ررگهیدرریهارتریمعموررریرورتورررنقشرداشت  ررنقیس  ر!؟رنداشت 

ر!درسته _

ارورتوردزدررگنریرم + ر؟ریدیدخت 

ارورندزد _ ر !خودشونراومدنرلری!راوناربارمدمینه...منردخت 

ر!یکارورکردررنریرچرارا +

ر!اوردجلسهرمررنیورمنوربهرارکردریربهمراعتمادرمردریبارلیرکائیم _

ر!پرسعموتهرلیرکائیم +

ر!بله _

ر!همرپرسرعموتهراشارری +

ر!درسته _

رراشارری + رنقشرداشته!؟ررهیقضرنیارریاونمرتورر؟رچ 

ر!اره _

ری + ربرادرشرهمکارربوده!؟ررلریکائیبارمرعتن

ر!نه _

ر!ایدنبالمرب +

ر.جامربلندرشدمروردنبالررسگردرراهرافتادمرازر

ر:برگهردستمردادرورگفترهی

ر!دادگاهراریبرورخونه!رپنجرشنبهرصبحربر +

ررفریچشم!رتکل _ رشه؟یرمراونارچ 

ر!تاروقتردادگاهرموننریفعالرم +
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ر!ممنون _

نرقدمرمررابونیخرریخارجرشدمرورتوررسیادارهرپلرازر ر!دمت 

رکجاربرم؟ررربیرشهررغرررنیارریتوررحاالر

ر.داخلشورنگاهرکردمگرفتهربودمرروربازرکردمروررررسیزرادارهرپلکهراررچمدونمور

ر!هتلربمونمرپولرداشتمریراندازهرچندرشبرکهرتورربه

نرمربارون ر.ورهواررسدربودرردت 

رمرابوناروریمسافرخونهرخرهیوردنبالرردمیلرزریخودمرمرربه ر!کردمیمت 

ریمنرشدتشرازربارونربریاشکا ر!بودرشت 

ر!اصالربرامرمهمرنبودرانمیورنگاهراطرافرکردمریرمرهیبلندرگررریرصداربار

ر:درورگفتسمتمراومرخانمرمسنرهی

مرچ + نردخت  رشده؟رریت 

ر:زدمرورگفتمریرهامرلبخندرهیگررررونریزوررمربه

ر!اره...ولمرکرده _

ر!شونمرزدرورازمردوررشدرریچندرباررروررخانوم

نرزمریرنشستمرروررابونیراهربرم...وسطرخررگهریدرنتونستمر روردادرزدمررت 

ر؟؟!رچرا؟یخرابرکردرموریر!؟رچرارزندگیکارورکردررنریبارمنراخداااا!رچرار _

ررهمه ر!شدنیورازرکنارمرردرمرکردنریرورتاسفرنگاهمرمررمردمربارناراحت 

ر!اومدکردهربودمروردادرزدهربودمرنفسمرباالرنیمررهیبسرگرررازر

ر!رسفهرافتادمربه

ر.خانمرمسنردوبارهرسمتمراومدروردستمورگرفتروربلندمرکردررهمون

ررهی ر!ازشرخوردمرآبرگرفترسمتمرکهرگرفتمرورکیمرریبت 

ر:ورگفتردستمورگرفتررخانوم

رجا _ ر؟یموندنرداررریربراری 

ر:حقرحقرگفتمربار

ر!نریمسافررخونهربهرمنرنشونربدرهینه!ر _

ر.دستمورگرفترورراهرافتادرخانوم

ر!بچهرکوچولوهاردنبالشرراهرافتادمرمثل

رابونایکوچهرخرررازر ر!خونهرهیبهررمیدیوررسررمیکهربرامرنارآشناربودنرردرشدرری 

رهنماخانومردروربازرکردرورمنوربهرداخلرراراونر ر.کردرری 

ر.واردرخونهرشدمرعیــــحالمرخرابربودرکهررسررانقدرر

وکهربودرریمیخونهرقدرهی ر!ورمت 

ر:کردرورگفتبهرمبلرکهنهرگوشهراتاقراشارهرررخانوم

نربشر + ر!زمیاونجارعزرررت 

ر!مبلریکناررمبلرگذاشتمرورنشستمررورررچمدونمور

خونهربودرگریریرفترتوررخانم ن ر!ازراتاقارکهرگمونمرآشت 
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رچاروانریلرهی ر:بهمرورگفتردادرراوردررری 

ریبخوررگرمرم + ر!یس 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رازرچارکیم ر:رورخوردمرورگفتمرری 

ر!ممنونم _

ر:اومدرکنارمرنشسترورگفتررخانم

مررارریلباساتوردررب + ر!دخت 

نرزمریرورررمورییچا ر.گذاشتمرورازرجامربلندرشدمررت 

ر:برداشتمرورگفتمرچمدونمور

رلباسمورعوضرکنم؟ررتونمیکجارم _

ر!اونراتاقریرتورربرور +

رریتورررفتمر
 
ر!عوضرکردمررسموریخریرکهرگفتهربودرورلباسارراتاف

ررایبهرپذردوباره ریبرگریکهراتاقرکوچررری  وعرکردمربهرخوردنرچارشت  رنبودررفتمروررس  ر!ی 

رچاررنریرازراونرهمهررسماراربعدر ر!دیچسبریلریخری 

ررخانم ر:ورگفتررردریموهامرکشریررورردست 

ر + م؟ررهریاسمترچررگفت  ردخت 

ر!!!الریا _

ر!ی!راسمرمنرفخرروشگیلسمرخچهرا +

رتنهارنمرررهی...واقعارمنریممنونمرخالهرفخررریلیخر _ ر!کنمرردایامشبرمسافرخونهرامنرپرتونستمریدخت 

ر؟ریتنهارشدرابوناریخرریکهرامشبرتورررشدهری_رچریرفخرررخاله

رتنهارهیخاله...قضرهیع _ ر!نریتارصبحرگوشربدردریکهرباررهیانقدررطوالنررالرریاری 

ر!دمی_رگوشرمرریرفخرررخاله

ر.دیوسطراتاقروردرازرکشررگفتروربلندرشدررفترسمترکرشررنوریا

ر:کنارشراشارهرکردرورگفترربه

رشم؟ریپریرایبریخواری_رنمرریرخررفرخاله

ر!دمیدرازرکشرررششیرجامربلندرشدمروررفتمرپرازر

مرردمی_رگوشرمرریرفخرررخاله ر!دخت 

ر _ رحرابوناریخریراومدم......حاالهمرتوررراریربهردنروقت  ر!وررسگردونمررونت 

رر_ریهرریرفخرررخاله رم!!رزردخت 
 
ررندگ ررسخت  ر!داشت 

ر:شدهربودررورپاکرکردمرورگفتمررریکهرازرچشممررسازررراشگ

ر _
 
نرکنیمررشمارتنهارزندگ ر؟رت 
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رریرفخرررخاله
 
رر_رزندگ رهاریروربلندرمنمرپست  ر!!!داشتهری 

ر!دمیگوشرم _

رریرهفترسالرداشتمرکهربارخانرروستامونربهراجباررازدواجرکردم!رتورردری_رمنرشاریرفخرررخاله
 
روقردوسترداشتم!رویلررریلیاوردم!شوهرمورخررراریربهردنپرسررهیرهفدهرسالیک وارثرخانرررت 

ربرورورمنتظررباشرخانرزادهربرراریزادهربهردن ن ریر!رمشتیپرادیاومدربهمرگفت  ن ررادیرسمربود!منرهنوزرمنتظرمرتارعشقمربرهیرنریر!راکنهیمررداتیدنبالترورپررادیاگهردوسترداشتهرباشهرمرگفت 

ر!کنه!رهنوزمرعاشقشمرردامیورپ

ر؟یررهرفخخالررهیعشقرچ _

ریپهناوره!رانقدرربزرگهرکهرپاریایدرررهیرهی_رعشقرشبریرفخرررخاله ر !ندارهراین

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

َصُوررقشنگر _
َ
ر!هیت

هربخوابرریرفخرررخاله م!ربهت  ر!می_راوهرساعترچهارهرصبحهردخت 

ر!میجارکردمرورهردوربهرخوابررفتریربغلرخالهرفخررریرتوررخودمور

ر

ر!شدمردارریازرخوابربریرهرفخررقوقولرخروسرخالررقوقویلریربارصدارصبح

ر!بودرششرصبحرررساعت

ریدورساعتربرکالر ر!دمینخوابررشت 

نرجامربلندرشدمرورهمررازر نررورصدارمرریطوررکهرخالهرفخرررت  ر.ازراتاقرخارجرشدمرردمت 

ر!چمیبهرتنمرخوردرورباعثرشدردستاموردوررخودمربپریرسدرررمینسر

ر!ددستشربورریاومدرداخل.دوتارنونربربررریرخونهربازرشدرورخالهرفخررردرر

ربخسالم...صبح _ ر!خالهرت 

ربخرصبحرزمری_رسالمرعزرریرفخرررخاله ر!میصبحانهربخورررمیبررراریربردمی...نونرتازهرخررت 

ر

ر!تاحاالرنخوردهربودمرجاریخوردمورهریکهربارخالهرفخرررریارصبحانه

ر.میصبحونهررورجمعرکردرلیوسارباهم

نرهمرخاله رطوررکهرمرت  ربرفتت  ر:گفترررونت 

ر_رمنردارمرمریرفخرررخاله ر؟ریایبریرخوایر..مبدوشم.ررگاوارورررمت 

ر:هرافتادمرورگفتمرارهمراهش

ر!امیارهرارهرم _

نررفتم.انقدررهمهرچرریخالهرفخررردنبال نرچندرلحظهرهمهرچریبرامرجالبربودرکهربراررت  نراولرریفراموشرکردمروربراررورت  ررت 
 
ر!کردمرربارردررلحظهرزندگ

ررنیاریتور
 
رررروستا...دوررازرهراتفاقربزرگ

 
ر!اسونربودریلریخررزندگ

ر!موندهربودمریرخالهرفخرررشیتهربودرورمنرپذشگرریروزرررچندر

سرداشتمریلریروزردادگاهربودرورخررامروزر ر.است 

ر!دمیجوریمبلرنشستهربودمرورناخنامورمرریررور

ر:اومدرکنارمرنشسترورگفتریرفخرررخاله

ر!یناخناتورنکنراونجورررالرری_راریرفخرررخاله

سمیمرریلیخر _ ر!خالهرت 

ر!!!بگورورررتیر!ربرورورواقعزمی_رترسرندارهرعزرریرفخرررخاله
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ری _ ررو!؟رتریتمامرواقعررعتن

رریخوای_رمگهرمریرفخرررخاله
 
ر؟رنصفهربگ

ر!نه _

س،پاشوربرورتاررسروقتربرشررگهیر...حاالردنری_رآفررریرفخرررخاله ر!بهردادگاهرنت 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر !یممنونمرخالهرفخرر _

ر:بغلشرگرفترورگفتریتوررمنور

ر!...بازمربهمررسربزنزمی_رقربونتربرمرعزرریرفخرررخاله

ر!چشم _

رریورازرخالهرفخررردمریپوشرکفشامور ر.کردمرورازرخونهرخارجرشدمررخدافطن

ر.اتوبوسرتاردادگاهررفتمربار

ر.داشتمریربدریلیوراحساسرخرردیلرزریورپامرمرردستر

ر.نکنهردامیکسرپررچریهرگهریگهردرریفراررکنم...انقدرررخواستریمرردلم

ر.روراوردنرراشارریورررلیکائیم

ر.کردنیباغرورربهمرنگاهرمررهردور

نرهرهردوتاشونرنفرترموجرمگانریتور ر.دت 

ر ر.دیپرسرلیرکائیورمراشارریچنتارسوالرازررقایصن

نرنیمربپوشوننرویلریرجوررررهیکردنرگناهشونورررسیعرهردور ر!تونست 

ر ر.ازرمنرخواستربلندربشمرقایصن

سردستامورتوهمرقفلرکردمررهمون ر.کارورکردمرورباراست 

ر م؟رررقایصن ر_رچندرسالتهردخت 

ر!!!شونزده _

ر رررقایصن ر؟ریدارررپرسابارر_رچهرنسبت 

نر _ ر!پرسعموهامرهست 

ر ریر_رفکررمررقایصن ر!مقرصه؟رلریکائیمرکتن

ر!صدرصد _

ر ررراشارری_رررقایصن ر؟چ 

ر:مکثرکردمرورگفتمررانداختم...کیمراشارریبهررنگایه

رخ _ ر!ت 

ر ر!بوده؟رکارهیاونرچر_رپسررقایصن

امرگذاشترورپاربهرپاریلبودروررلیرکائیبرادررمرنکهیباراراشارری...رمیروررسوارکنرلریکائیمرمریکردررباهمرسیعراشارریمنرور _ ر!منراومدریبهرقانونراحت 

ر نروجودرنداره...بهرهمرمدرگررچریرادرهراشارریرهیعلرر!رویلمیرادردارررلیکائیمررهیعلرریادی_شواهدرورمدارکرزرررقایصن ر!کنهیمررداریرادربهرزندانرتهرانرانتقالرپرلریکائیرادرازادرورمراشارریرلریدلررت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۳۰پارت#
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رست؟ریرعشق_چ#

ر

ریعمرنفس ر:کهرادامهردادرردمریشرکرررق 

ر نریمرقریموضوعرتحقرنی_رالبتهرپاسگاهرتهرانرهمردرموردراررقایصن رگیرمرمریوردوبارهرتصمررکتن ر.نت 

ر

ر.سمتمروراسممورصدارزدردریدورراشارریکهرررشدمیمرخارجرسیازرادارهرپلرداشتم

رکهرمرروربهررایهررندادمرتیربهشراهمراصالر ر.ادامهردادمررفتمت 

ر.همونرموقعرراهرافتادراتوبوسرهمرازرشانسرخوبماتوبوسرشدمروررربرسهرسواررربهمراشارریرنکهیازرارقبلر

ر:اومدرورگفترریخونهرکهرشدمرخالهرفخرررروارد

رریرررفخرخاله م؟ر_رچ  رشدردخت 

رربار
 
ر :گفتمررخستگ

ر.کنمیمررفیربراتونرتعرررمینیبشر _

نرچورهمهررمینشسترروانیاریررورررمریرفت ر.کردمررفیتعررریخالهرفخررریربرارورت 

ریر_رپسرفکررمریرفخرررخاله رست؟یگناهگاررنرراشارریرکتن

نرهمچ _ ر!کنمیرنمریفکرررت 

رریرفخرررخاله ر؟_رپسرچ 

ر!دادهرربمیمثلرداداشش...فرررهیکریاونمر _

نرهمچرر_رپسراگهریرفخرررخاله ریرمریرفکررررت  ررریتوررنوریچراراررکتن ر؟ردادگاهرنگفت 

ر!نتونستمربگم _

ر!!!_راسمشرعشقهریرفخرررخاله

ر _ ر؟چ 

ری_رعشقرریرفخرررخاله ررگهیدررعتن ربگررمریبارعقلترتصمرنتوین رورقلبترفرمانرواریرت  ر!کنهرری 

ر :دستمرگرفتمرورگفتمرریتورررسمور

ر !کنمیرفراموششرم _

رریرفخرررخاله رینمرر_راگهردرسترگفتهرباشمرورعاشقشرباش  ر!توین

ر!امیباهاشرکنارربرتونمیرنم...منریخالفکارهرخالهرفخرررهیاونر _

ررخواستهیرمرنکهیاراریجزورنقشهربوده...نتونستهربهتربگهرررنریارردری_رشاریرفخرررخاله رررانقدررتعجبرکتن ر!باشهریرعادررکهرهمهرچ 

ر.بردشینقشهررورپرشدیوسطرنقشهرهمرمرراشارریبدونروجودر _

ر!حقرباراونرباشهرردری...بهرحرفاشرگوشربدهرشاباهاشرحرفربزنرنجاریارادی_رزنگشربزن...بگورفرداربریرفخرررخاله

ر!امکانرنداره _

مرگهیرفرصتردرهی_رریرفخرررخاله ر!بهشربدهردخت 

ریعمرنفس ر :ورگفتمردمریکشرق 

ر.کنمیمردرموردشرفکرر _

ر.تاقازرجاشربلندرشدروررفترداخلراریرفخرررخاله

ر.دادی.انقدررفکررکردمرکهرمغزمرداشتراروررمکردمیرنشستهربودمرورفکررمروانیاریرهارهمونرجارروررمدت
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رررمیتصمرهیاخررررلحظه ر.برداشتمرموریگرفتمرورگوشررآین

ر.رورگرفتمراشارریرشماره

ر.جوابرندادرارهرگرفتمرویلنداد...دوبارهروردوبرجواب

ری ر!!!ده؟یچرارجوابرنمررعتن

ر.رورصدارزدمرریخالهرفخرررردهیترس

ر:اومدرورگفترخاله

م؟رشدهری_رچریرفخرررخاله ر!دخت 

نرخالهرهرچقدرزنگرم _ ر!دهیجوابرنمراشارریرنمت 

ر!دهیخستسرخوابرردریشاراریخاموشه...ررشیگوشرردریتازهرازرزندانراومده...شارزمی_رخبرعزرریرفخرررخاله

نرهمردریماربارسیپلربهرگفته _ ر!؟باشهرتونهیتهران!راخهرکجارمررمیفرداربرررت 

مرانقدربدربهردلترراهرنده...همریرفخرررخاله نر_ردخت  ر!!جاهاسرت 

ررگهید
ن
ر.بهرخوابررفتمردمینزدم،ازرجامربلندرشدمروررفتمرداخلراتاق...انقدررخستهربودمرکهرتاردرازرکشرحرف

ر.ومدیوراونردنبالمرمرکردمریررمرهمرپشتررسم...ازشرفراراشارریوررردمیدوریمنرهمشرم "

نرازرماشرخایلررابونیوسطرخرازر ر.گذشتمرکهراونمردنبالمرراهرافتادررت 

رماشرهیدفعهررهی...رابونیوسطرخررردریدور ن ر.اشاریباررسعتراومدرورخوردربهررت 

نراسمشورصدارمرهیسمتش...بارگررردمیوردورردمریکشررریربلندرغیج ر.شدهربودرگری...مردمردورشرجمعرشدهربودن...همهربدنشربارخونردمت 

ریبرازر ر:گفتمرریدربلنری...بارصداومدریوردهنشرخونرمررتن

ر" !!!اشاااااریتروخدارتنهامرنزااار...رراشارریتروخدارچشماتوربازرکن...رراشارری....راشارری _

نر...عرقررسدرکلربدنمورگرفتهربود...نفسرنفسرمدمیخوابرپرررازر ر.ورحالمراصالرخوبرنبودرردمت 

ررنریا ر!بودرچهرخوای 

ر.چشممربودرریصحنهرمدامرجلورراونر

ر.رورگرفتمراشارریبرداشتمرورشمارهررموریرترسرگوشربار

ررریبمشرتورریربوقرکهرخوردرصداردوتار ر:دیچریپررگوش 

ر!_ربله؟راشارری

رراشار؟ی _ ر!؟خوی 

ر_رتوراشارری رارهرخوبم...کجارالر؟یاری  ر!تو؟ری 

ریمن...ه _ ر!خدافظرچ 

ر!ای_رقطعرنکنرراشارری

ر!؟یداررریرکارر _

ر!میتارباهمرحرفربزنراریبرفرستمریرادرسرمرهی_راره...رراشارری

رراومدم
ن
ر.افتادمریرخالهرفخررریرحرفارادیندارمرکهرربگمرمنرباتورحرف

ر:عوضرشدرورگفتمررنظرم

ر!بفرس _

ر!_رخدافظراشارری

رروریگوش ر.دمیکشررقطعرکردمرورنفسرراحت 



 

87 
 

ر.هتلرباالشهرررورفرستادرهیادرسرراشارری

ر.هشترشبربودرساعت

روررفتمربردمریلباسرپوشرعیــــرسر ر.ونت 

ر.کردیرمرغرهارورجمعرمبودرورداشترتخمرراطیحرریتورریرفخرررخاله

ر :ورگفترردریازرپشتربغلشرکردمرکهرباالرپررررفتمر

تهرترسریر_روااریرفخرررخاله رچهرخت 
ر!دمیدخت 

ر:ورگفتمردمیخند

رخالهرمنردارمرم _ ر!!اشاریرشیپرمت 

مرمواظبرخودترباشریرفخرررخاله ر!_رباشهردخت 

ر:ورگفتمرردمیخالهرروربوسررگونه

ر!!خدافظگردمیربرمرچشمرخالهرجان...زودر _

ر!زمی_رخدافظرعزرریرفخرررخاله

ر.گرفتمررتاکیسرهیخونهرخارجرشدمروررازر

ر.واقعارحوصلهراتوبوسررورنداشتمررگهید

ر.دررهتلرردمیرس

ر
 
ر.دمیکردمروربهردررکوبرردایکهرگفتهربودررورپرراتاف

ر.درربازرشدرهیازرچندرثانربعدر

رخ نرشدمربهشرورچرهت  ر.نگفتمریت 

رجذررلبخندر ر :زدرورگفترای 

ر!ی_رخوشراومدراشارری

ر.اتاقرشدمرروارد

ر:کاناپهرنشستمرورگفتمرریررور

ر!برمرخوامیعجلهردارمرم _

ررفترچاراشارری ر:اوردرورگفتری 

ر!کنهیر_ربخور...گرمترمراشادی

ر!برمردریعجلهردارمربا _

ر!؟یمدترکجاربودرنیارری_رتورراشارری

ر!ستیبهرتورمربوطرن _

ر!الری_ردرسترحرفربزنراراشارری

ر!اشاریرستیاونمربهرتورمربوطرن _

رراشارری
 
ر!امروز؟رر_رچهرمرگتهرسگ

ر!کارتررنیاریربخوامربرارحیربهترلطفرکردمرورگفتمربارداداشرالدنگشرهمکاررنبوده...حاالرهمراومدمرتارازترتوضریلیخرریلیخرریلیخر _

ر.خندهرررریبلندرزدرزرریبارصداراشارری

ر

ر ♡"عآرامش
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ر۳۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:تعجبربهشرنگاهرکردمرکهرگفتربار

ر!بدمرکوچولو؟رحیرتوضروری_رچرراشارری

ریخودترخوبرم _ ررردوین نرحرفرمردرموردرچ  ر!اشاریرنمت 

رراشارری ررریچشمامرزلرزدررریکهرتوررر_راوومراره...درموردراونروقت  ررلیرکائیبارمرورگفت  ررقاریگفتمرورهمردستراونرشدم...دقرررلیکائیبهرمرروریکهررفتمرهمهرچررریر...درموردراونرروزررابطهرداشت 

ررردمیکهرفهمررریدرموردرروزر
 
ر!دوسترداشتنورندارهراقتریکسرلررچیست،هریعاشقرشدنرنرریجاررزندگ

ر _ ریرمرچ 
 
ر!شمی!رمنرمتوجهرنماشار؟یرگ

ری_رارهرتورمتوجهرنمراشارری رمروررکن،وقتارتوریر...برورزندگیس  ررری  ررریادرندرتریاهمرر،اصالکهرچقدرربهترگفتمردوستردارمرورتوردوسمرنداشت  .انقدررباهامررسدررفتارررورروتورازمرگرفت 

ر.مزدرخریکهرخودممررریرکرد

نر!رچراربچگونهرحرفرم؟یدیمنرمرلریتحوررهیچرترورپرتارچرنریراراشارری _ رت 
ر!؟ین

ر_رببراشارری ن ر !یبخوارردریکهرهسترورتورباررنهیر...همالرریارت 

ررفهممریمنرنمر _ ریمرچ 
 
ر!اشاریرگ

ر_رفردارمراشارری رگریمررلیکائیطالقتورازرمرریتهران...بهرزودررمیت  ریورزنرمنرمریرت  ر!یس 

ر!شمیخالفکاررنمررهیمنرزنر _

نرهمرر_رراشارری ر!زمیعزررریخالفکارررهیاالنشمرزنرررت 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

نر...ولمرکنراشارریرشمریمنرزنرتورنم _ نر.همرامی.منراصالرتهرانرنمنمیرکدومتونورببررچیرهرخوامینمررگهین،دیرازررسمربرداررر،دسترت  ررمونمریجارمررت  ستوین ر!بروریخوایمرورتوهمرهررقت 

رسمتردررورخواستمربرمربررفتمر ر.د...دررقفلربورویلرونرت 

ر:ورگفتمراشارریبرگشتمرسمتررتیعصبانربار

ر!دروربازرکنرررنریرا _

ر:ورگفترررستادیاررنهیدستربهرسراشارری

ری_راگهرمراشارری ر!برورتوین

ر:وردادرزدمرردمیدررکوبریرتوررلگدرربار

رررنریرا _ ر!کنرروربازررررلعنت 

ر.دادینشونرنمرالعمیلعکسررچیربودرورهرستادهریرارلکسیامارررراشارری

ر:وردادرزدمرردمریکوبررنشیسریرسمتشروربارمشترتورررفتمر

ریربرم...چرارولمرنمرخوامریدروربازرکنرمر _ ر!تو؟رکتن

ر:دستشرگرفترورگفترریرتورردستامور

ر!اخهرخانومرکوچولو؟ریربررریخواری_رکجارمرراشارری

ردستاشربریرکردمردستامورازرتورررسیع ر.نتونستمربکشمرویلرونرت 

ر:دمیکشرررغیج

ر!بکنمرموریزندگر...بزارربرماشارریکنرولم _

رراشارری
 
نرفعالربهرفکررچرمرمناوورر؟ر_رزندگ ر!هستمریراگهیدررت 

ر.گفترورمنورهلردادرسمترتختردورنفرهروسطراتاقررنوریا
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ر.اومدرورخمرشدررومتخترکهرخودشمریررورشتابرپرترشدمربار

ر:لرزونرگفتمریرترسرورصداربار

رررکارریچرریخواریرم _ ر!اشاریرکتن

رراشارری ریفکررمرر_رخودترچ  ر!؟کتن

رینمرکاروربارمنرررنریتورا _ ریرورنمکاررررنریر!رنهرنهراکتن ر!!!کتن

ر:رسدادرورگفتریرخندهربلندراشارری

ریرکهرتورفکررمررکنمریرمروری_راتفاقارهمونرکاررراشارری ر!کتن

ر.مانتوموربازرکردریخشونتردکمهرهاربار

نرشدرورهمرررریازرچشمامررسازرراشکر نرطوررکهربهشرلگدرورمشترمرت  ر:گفتمرردمت 

ر _ ر!ولمرکن...ولمرکنرآشغالرعویصن

ر.

ر.

ر.

ر.چشماموربازرکردمراحساسردردربار

ر!بودردهریچیرمحکمردورمرپربودروردستاشورردهیخوابافتادرکهرکنارمراشارریبهررچشمم

ر.روررسمرخرابرشدرراریردنرانگاررررشبیاتفاقاتردرریادوارریربار

ر.شدررریازرگوشهرچشممررسازرراشک

ررهیگررررکمراونررکم ر.شدررلیصداربهرحقرحقرتبدری 

ر.شدردارریازرخوابربراشارریکهررریانقدرر

ربالوواخریرجاشربلندرشدروربارصدارازر ر:گفترری 

ر!_رچهرمرگتهررسرصبچراشارری

نرهم ر.ازرجامربلندرشدمرعیــــدستاشرازردورمربازرشدررسررردمیکهردررت 

نرهم ر!چهیرشکممربپریتورریرباعثرشدردردربدرت 

ر:بلندرگفتمریرصداربار

ر!!!ااااخ _

ر!؟رشدریر_رچراشارری

ر ر:بارحقرحقرگفتمرارریاختری 

ر!کنهیدلمردردرمر _

ر:ورگفتردیخندرزریررراشارری

ر!!!هی_رعادراشارری

ر!!راره؟ه؟یعادریرمنوربدبخترکردرنکهی!راه؟یکارورکردهرعادررنیپرسرهجدهرسالهرباهامرارهیرنکهیرا _

ر!بشهریرعادرری_راوالرکهرمنرنونزدهرسالمه...دومارکهرقرارهرشوهرتربشمروربهرزودرراشارری

راشارریرآشغایلررریلیخر _ ر!کارورنکردررنریبارمنرارتمیاونرداداشرعوضر...حت 

رچراربهمردروغرر_رراشارری ر!؟گفت 

ر:گفتمرررهیگرررربار
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ر _
ن

ر!؟چهردروع

ررلریکائیبارمرنکهی_راراشارری ر!!!رابطهرداشت 

ر!!!یکردرررکارریتوربارمنرچرچونردوسترداشتم...منرخررتوروردوسترداشتمرویل _

ریبسردادرزدمردلردردمربرازر ر.شدررشت 

ر.بهرشکممرگرفتمرورخمرشدمردستمور

ر!الر؟یارشدریر_رچراشارری

ر.دادمیونامرفشاررمندردررریجوابربدم...لبمورزررتونستمرینم

رلبمورازردندونمربراشارری ر:ورگفترردریکشررونت 

ر!لبتوریر_رنکنرکندراشارری

ر.خمرشدرمانتومورازرکناررتختربرداشترورتنمرکردربعدر

ر.ورمنوربغلرکردرردریلباسرپوشررعیــــرسررخودشم

ر.بغلشرورازرهتلرخارجرشدریربچهرکوچولورمنورگرفترتوررهیرمثل

رماشرسوارر ن ر.نستامارریسمتربرررمیوررفتررمیشدرت 

ررازر ارفهمروقت  نریرهمشربهمونرچپرچپرنگاهرمرهیچررهیقضررردنیدکت  ر!کتن

ر.همرکنارمرنشستهربودراشارریرسمربهمروصلربودروررهی

ر:روربهشرگفتمررتیعصبانربار

ر!آبرومررفتررمارستانمیربریتورریرکردرریرکارر _

ررفته؟رررادتیرنکهی_رمنرشوهرتم..مثلراراشارری

ریتورشوهررمنرن _ ریورنمررست  ر!زنرتورنشمربمونمرویلررتمیاداشرعوض...حاظرمرزنراونردیس 

ر!_رمگهردسترخودته؟رشاررای

ره؟یپسردسترکر _ ریرمنربلهرنگمرهر!رتاروقت  ر!شهیدرسترنمرچ 

ررستی_رقراررنراشارری
 
ر!بلهرنگ

ریتورمشخصرنمررنوریرا _ ر!کتن

ر!کنمیمنرمشخصرمررنوری_راتفاقاراراشارری

ر:زدمرکهرگفترریپوزخند

ررکنمیمورترمجبراری...ریدریبارزبونرخوشربلهررورمراری_رراشارری
 
ر!!رانتخوابربارخودرتوعهبلهربگ

ر.گفترورازرجاشربلندرشدروررفتررنوریا

ریعمرنفس ر.وربارحرصرچشماموربستمرردمریکشرررق 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۳۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!هتلریبرگشتهربودمرتورراشارریمرخصرشدهربودمرورهمراهررمارستانریبرازر

نرریرتورراشارریکاناپهرکناررتختروررریروررنشستهربودمرمنر ر.بودخونهراشت 
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رمدتراومدروردوتارچارهیربعدر ر.اوردری 

ر:بهشرانداختمرورگفتمرنگایه

ر!برمرخونهرخوامیولمرکنرمر _

ر_رباهمرمراشارری ر!میت 

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ر!امیمنربارتوربهشتمرنمر _

متی...میای_رمنمرنگفتمرمرراشارری ر!ت 

ر ر:اومدمردادربزنمرگهرگفتررعصت 

ر!_ررورمنرصداتوربلندرنکناراشارری

ر.دمیصورتمرکشریرورررموردستا

ر.چشمامرجمعرشدهربودریرتورراشکردوباره

ر.شدیرخرابرمرروررسمرراریرانگارردنرافتادمرکهرمرررشبیدرادی

وعرکردربهرخوردنرچاراشارری ر.شییرس 

ر.دمیازرجامربلندرشدمروررفتمرسمترتخترورروشردرازرکشرمنر

ر!رسدرشدررتیی_رچاراشارری

ر!خورمینمر _

ر!_ربهردرکرارراشی

ر.بشورندادمزدمرورجواریپوزخند

ر.بهشرکردمرورچشماموربستمرپشتمور

ر

ر.شکممرچشماموربازرکردمرهیاحساسردردرتورناحربار

ریلبرنالهرخفررریزر ر.ادیازرجاشربلندربشهرورسمتمربراشارریکردمرکهرباعثرشدرررقن

ر:تخترنشسترورگفتریررورراشارری

ر!؟ی_ردردرداررراشارری

ر ر.بغلشریورپرترشدمرتورردیبهشرندادمرکهردستمورکشررجوای 

رورخودمورازربغلشربدمرکرررراخم ر:ورگفتمرردمیکشررونت 

ررنمتیببرخوامیگمشورنمر _ ر!عویصن

ر.بغلشرجاردادریردوبارهردستمورگرفترورمنورتوررراشارریرامار

ر.لباسمربردرورشکممورماساژردادرررریدستشورزرربعدر

نرهم ر.بغلشردوبارهربهرخوابررفتمرریمرشدرورتورکمرگررچشمامرکمرردادیطوررکهرشکممورماساژرمرت 

ر

ر ر.کنارمرخوابربودرراشارریمرشدرردارریبروقت 

ر.دمیازرجامربلندرشدمرورمانتومورپوشرراروم

ر.رسمرانداختمرورمثلردزدارارومرارومربهرسمتردرررفتمریرورررشالمم

نرهم ر:ازرپشتررسمراومدراشارریریرکهردروربازرکردمرصداررت 
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ر!عجله؟ررنریر_رکجارباراراشارری

ر!!!هوووف _

ری_رنمرراشارری ررتوین ر!ازردستمرفراررکتن

ر!رم...خستهرشدمرازتربهرخدابزارربرولمرکنرراشارری _

ر!ازرعشقشرخستهربشه؟رتونهیر_رادمرمگهرمراشارری

ر!اووفرچهراعتمادربهرنفیس _

ر!مگه؟رگمری_ردروغرمراشارری

ر ر:بهشرندادمرکهرگفترجوای 

ر!تهرانرمیتارفرداربرسررمریفتی_رامشبرراهرمراشارری

ر!امینمرجاریرنرباتورهمر _

متی...ماری_رنراشارری ر!ت 

نردرورهمرتردررورقفلشرکررگفتروراومدرسمررنوریا رطوررکهردوبارهرمرت  ر:سمترتخترگفترفترت 

ررخوامریر_رمراشارری ر!بخوابم...رسوصدارنکتن

ر ر.کاناپهرریرورررخودمورپرترکردمرعصت 

ررنیمنورنجاتربدهرازردستراراریخدا ر!عویصن

ر!نجایکردمرگولشورخوردمرپاشدمراومدمراررغلطرعجبر

ر!نگرانرشدهریرچقدررخالهرفخررریرواا

نرسواررماشرمریبرداشتروررفترلشوریوساهمهرراشارریشدرورررشب ر.میشدرت 

نرهم ر:بهشرگفتمرمیشدکهرسواررررت 

ر!دمیکهرمنرمررراولربروربهرادرش _

ر!؟یاگهیر_رامرردراشارری

نرنمر _ مرریاررت  ر!کهرخودمربرم...حداقلرخودتربت 

ررازرکجارمعلوم_رراشارری رجارهیرینت  ربالرهیری  ر!یارریرسمربری 

ر!برمرچمدونموربردارمرخوامیاحمقرم _

ر!سینرازری_رولشرکنرنراشارری

ر !اشاااری _

رریر_رزهرمار...رسمورخوردراشارری ر!دخت 

ر.کهردادهربودمررگفترورراهرافتادرسمترادرشررنوریا

ر.یدررخونهرخالهرفخررررمیدیرس

ر.شدروردنبالمرراهرافتادرادهریهمرپراشارریشدمرکهررادهیپرعیــــرسر

ر:اومدرریخالهرفخرررفریضعرریردرررورزدمرکهرصدارزنگ

ره؟ری_رکریرفخرررخاله

ر!منمرخاله _

مررشهی_ردرورهلربدهربازرمریرفخرررخاله ر!دخت 

ر.هلردادمرکهربازرشدرورواردرخونهرشدمردرور
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ر.همردنبالمرراهرافتادراشارری

ر:غلشرکردمرکهرگفتنشستهربودروربروانریاریکهرروررریسمترخالهرفخررررفتمر

رریرفخرررخاله رکجاررفت  ر!هزاررراهررفتر...دلمتور_ردخت 

ر!تهرانرمریبرگردرمیخوایرالنمرمخاله...ابودمراشارریرشیمنرپ _

رراریریرفخرررخاله ر:گفتررناراحت 

ر!کردهربودمررداریهمدمرپرهی_رچرارانقدررزودراخه...منرتازهرریرفخرررخاله

ر!دادگاهرمیتاربرررتهرانرمیبرسردریاخهرخالهرجونرماربا _

رریرفخرررخاله مربگمر_رچ  ر!اخهردخت 

ر!یاومدتوهمربامارمررشدریرکاشرمرریار _

ر!شمیرمنرکهرمزاحمرشمارنمرلهرجان_رنهرخاریرفخرررخاله

متیدنبالترمررامیروزرمررهیخالهرجون...ررهیمزاحمرچر _ ر!تهرانرت 

ر.دیبوسرموریرشونیزدرورپریرلبخندرخاله

ر.عرکردمروربرگشتمچمدونمورجمرعیــــداخلروررسرررفتمر

ر نرراشارریخالهربارردمیبرگشتمردروقت  ر.بدجوررگرمرگرفت 

رررفتمر ر.کردمررسمترخالهرورازشرخدافطن

ر ر:دررگوشمرگفتررکردمریربغلشرمداشتمرروقت 

ر!هیخوبرریلی_رپرسخرریرفخرررخاله

ریخالهراخرنمراخ ر!کردهررکارریبارمنرچردوین

رراشارری ر.میشدرکردرورازرخونهرخارجررهمرخدافطن

ر نرماشسواررروقت  ر:گفترراشارریرمیشدرت 

رپرنی_رتوراراشارری ر!؟یکردرردایباحالورازرکجارپرزنرت 

ر _ ر!ب؟چندرشرنیبخوابمرارابونیخرریرکهرتورررانتظاررنداشت 

ر!_رازراقوامتونه؟راشارری

ر!اخهرمنراقوامردارم؟ _

ر!ه؟یخبرکرردونمی_رنمرراشارری

ر!کنمررفیتورتعررریمفصلهرحوصلهرندارمربراررشیقض _

رراشارری ر.ندادرجوای 

ر.اهنگرگذاشتمررهیورررروشنرکردمررنوریماشرستمریس

رررچندر رررچیراصالرهراشارریآهنگرسکوتورشکستهربودرورمنرورریرفقطرصداررساعت 
ن
ر!میزدنیمرحرف

ر.نگهرداشتریسوپررررهیرکینزدراشارری

ر.ورپفکرورلواشکراومدرپسیچرربعدربارکیلرقهیورچندردقرررفتر

رماشرسوارر ن ر.گوشهرلبشرگذاشترورروشنشرکردررگارریسررهیشدروررت 

رخ ر!گارشیشدهربودمربهردودرسررهت 

ر!چشرشده؟راشارری

نرچرچه ر!ورانقدررسنگردلربشهررادیبالررسشربرنریرباعثرشدهراریت 
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ر!دیکشیرنمرگارریاصالرسراشارری

ر:خودمراومدمربهراشارریریرصداربار

ر!مونی_رنخوررراشارری

ر _ ر؟چ 

ر!کشمیر_رانقدررنگامرنکنرخجالترمراشارری

ر

ر ♡"عآرامش

ر۳۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر.دیخندررزریگفترورررررنوریا

ر:کردمرورگفتمررراخم

رکردم؟ریگفتهرمنربهرتورنگاهرمرررگ _

ر!_رمنرراشارری

ر!کردمیمرنگاهرگارتری...داشتمربهرسیتورغلطرکردر _

نرچررگارریسرری_رتورررراشای ررت  ر!؟یدیدررجالت 

ر!؟یشدرریگارریتاحاالرسررنه،ازرگ _

ر:زدرورگفتریپوزخند

رراشارری رر_رازروقت  ر!بهمردروغرگفت 

ر _
ن

ر!؟چهردروع

رری_رجوررراشارری رررفتاررنکنرانگاررازرهمهرچ  ری  ر!یخت 

ر!حرفربزنرکهرمنمربفهممرخبرریجورررهی...راشارریهوووفر _

رراشارری ر:تترورباردادرگفگوشهرنگهرداشرررهیرنوریماشرعصت 

ر!ت؟یبهرخررریخودتورزدراریریر_رتورواقعارخررراشارری

ر!تورچهرمرگتهرفهممریرنم...ارهرخرماشارریخرمررمنر _

ر!کنمرربهترحایلر_رخبربزاررراشارری

ر!منتظرم _

ررهی_رمنراحمقرراشارری ررمثلرخررعاشقتربودم...ویلرزماین گرفتمررررادی!رمنمریشدرکرینزدرلیرکائیوربهرمریرتردوررکردمنورازرخودرشهی!رهمیبهمرنشونرندادریارعالقهچیر!راصالره؟تورچ 

کهرررریرچونرموفقرشدمرورتونستمرکاررررستمینرمونیهمرپشراصالجذبرکنم!رورربهرسمترخودمروریباشمرتاربتونمرکسررلریکائیمثلرمرردریگرفتمرباررادیکسرارزشرعاشقرشدنورنداره!رررچیه

ر!بکنمرخواموریم

نرحرفرمریرازرچهرکارر _ رت 
ر!ین

نرورهمردستشرگرفترریرتوررچونمور ر:گفتررردادیطوررکهرفشاررمرت 

ررگهی_رتوراالنردراشارری ر!مالرمتن

رآخخخر _

ر.روشنرکردروررراهرافتادررنوریکردروردوبارهرماشررولم

ر!دونستیکاراشرمررنریمنورباعثرتمومراراشارری

ری رواقعارتقصررعتن ر!منربود؟رت 
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ر!شهیخستسرورچشماشردارهربستهرمریلریخراشارریرکردمریمرراحساس

ر:مبهشردوختمرورگفترهمورنگا

احترکنررکمینگهرداررراشارری _ ر!است 

ر!ستی_رالزمرنراشارری

رسررازرجونمرمنر _ ر!نشدمرت 

ر !میتهرانردادگاهردارررمیفرداربرسرردری_رباراشارری

احترکنرصبحرکهرراهربرکمیدادگاهرعرصهرنهرصبح...ر _ ر!میدیتارعرصررسررمیفتریراست 

ررگهیدراشارری
ن
ر.نزدرحرف

ر.وروربالشربرداشتادررورچنتارپتپارکرکردرورچرکریکوچرررپارکرهیرنگریپارکریتور

ر.داخلشررمیوررفترررمیزدررگوشهرچادررررهی

ر!دمیچریوردستاموردوررپاهامرپررنشستم

ر:ورروربهرمنرگفترردریخستهربودردرازرکشریلیکهرانگاررخرراشارری

ر!_ربخوابراشارری

ر!ادیمنرخوابمرنمر _

ر!بغلشریرکهرافتادمرتوررردریکشرردستمور

ریمررینجورریولمرکنرچرارا _ ر!؟کتن

رخودمورازربغلشربرهنکیازرارقبلر ر:بکشمرحلقهردستاشورمحکمرکردرورگفتررونرت 

ر!بخوابمرخوامی:رساکترشورخستمرمراشارری

ر...خبرمنو _

ر:وسطرحرفمردریپرر

ر!!!شییی_رهراشارری

ر!دمیبغلشرارومرخوابریرشدمرورتوررساکت

ر!کمرچشماشرگرمرشدروربهرخوابررفتررکم

ربهرصورتشرخرریارقهیدقرررچندر ر.شدمررهت 

ر ر!دمیشدمرورگونشوربوسرکریزدکمرکمربهشرنررارریاختری 

ر:دلمررسرخودمردادرزدمرریخودمراومدمرورتورربه

رچترشده؟!رمثلرا _ ررفتهرچهربالرادتیرنکهیدخت  ر!رستراورده؟ری 

ر!سستربودمریلریخراشارریبرابررردرر

رهمهربالرنیاربار ر!دوسشرداشتمرریلیهررسمراوردهربودرهنوزمرخرکرری 

ر!ورچشماموربستمرفرورکردمرراشارریگردنررریتورررسمور

ر!کمرچشمامرگرمرشدورکمرردریچریپرمرینیبریعطرشرتورریورب

ر.افتادراشارریچشماموربازرکردمرکهرچشممرتورچشمررمریشونیپریروررریاراحساسربوسهربار

ر:ورگفتمرردمیمالرچشمامور

رراشارریریروا _ ر!؟یخوایرمرباالررسرمنرچ 

ر!باالررسرزنمرباشم؟رتونمی_رنمرراشارری
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ر!ستمیزنرتورنرمنر _

ریمری_ربهرزودراشارری ر!یس 

ر!شمیرمن _

ر!ی_رمجبوررراشارری

ر!ستمین _

ر!کنمی_رمجبورترمراشارری

رینمر _ ر!توین

ر!تونمیر_رمراشارری

ر...نیم _

ر!کهرکردرخفهرشدمرریکارررربار

ر!گرفتهربودرریبارلباشربهربازررلبامور

ر!منرهنوزرتوربهتربودمرجدارشدرویلررازم

ر!صبحونهرسالمرهیرگنیمرنیبهرار...اولرصبچی_رهاااراشارری

ر:ورگفتمردمیکوبرراشارریرنهیسریرشترتورخودمراومدمروربارمربه

ر!بلندرشورازررورمنر _

ر:شدرورگفتررربارخندهربلندرراشارری

ر!رگرتورمیپاچهربزنکلهررهیرمی_رپاشوربررراشارری

نرهمهرچرعیــــرسر ر!رستورانرمیوررفترررمیجمعرکردرورت 

ر!گرسنمربودررواقعار

ر!میرسهرتارتهرانراومدرهیرمیراهرافتادرگهید

ر!دیشرکگارریپنجاهرتارسررکینزدراشارری

رریلریخردنشیکشررگارریسررازر ر!اوردمیخودمرنمریربهرروررویلررشدمیرمرعصت 

ر!دررردمرراومدنراریورپررررمیوراقارکررررینازرورودمونربهرعمارترمامانربار

نرهم نرکهرازرماشررت  ر:ورگفتمرریرنازرربغلرمامانردمیدوررشدمرادهریپرت 

ر!شدهربودرزرهریدلمربراتررمامانریروا _

رردورتربگردمرر_رالهررینازررمامان رردخت  ر!؟خوشگلم!رخوی 

ررممنونرمامان _ ر!؟جانرشمارخوی 

ررینازرمامان مرمنمر_رتورخوبرباش  ر!خوبمردخت 

ر!جداربشمریرالنازرباعثرشدرازرمامانرنازرریصدا

ر:نگاهرانداخترورگفتررهیرنوریماشریتور

ر!_رپسرشوهررمنرکو؟ررالنازر

ر!تورزندان _

ر!کردمرریراگفتمرورتکرخندهررنوریا

ر:بارتعجبرگفترالنازر

رررالنازر ر!؟_رچ 
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رنچسبرروربگررنریرخوبرحالرارخواستمینبودرمرلیرکائیکهرمررحاالر ردخت  ر.مت 

نرهمرریبرا ر:گفتمررت 

ررویلرررهیدرریلیخرردونمیمررزمیعزر _ ر!بودمرنهرخواهرشرلیرکائیکهرمنرزنراولرمرروقتشهربدوین

رررالنازر ریمرر_رچ...چ 
 
ر!الر؟یارگ

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

رگیطالقرمرریرنگرانرنباشربهرزود _ ر!مت 

ر!هواربراشرتکونردادمروررفتمرداخلردستمورتورگفتمروررررنوریا

ر:کهرگفترراومدرراهرورپشتررسمرمرریاومد!رتوررروربغلرکردروربعدرهمردنبالرمنرریهمرمامانرنازرراشارری

رراشارری ر!یکردررخایلرر_رعقدهرهاتوررسراونردخت 

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ر!سوزه؟یبراشرمریلیدلترخر _

ر:ورگفترردریخندربلندرریبارصداراشارری

ریرمریرحسودرکنمی_راحساسرمرررراشای ر!بهشرکتن

ررمنر _ ر!کنم؟رریحسودرردریاونرباربهرچ 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۳۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرچرریلی_رخبراونرخرراشارری ررریبهشرحسودرردریدارهرکهربارات  ر!خوشگلرتررازرتوعهرنکهیدوسشرداره!رزنردومرشوهرترشده!رورارلریکائی!رمکتن

ر:گفتمررتیعصبانربار

ر!ستیخوشگلرتررازرمنرنررچمیره _

ر_رببراشارری ن ررریحسودرردریبارنریربهرارت  ر!کتن

ر!ه؟یمنظورترچر _

رعاشقرزنرداداشمرنشمروردلمربخوادربهرعنوانرزنردوممراونوربگرهوریکهرمواظبرباشرررنهی_رمنظورمراراشارری ر!مت 

ر!اتاقشریرگفتروررفترتورررنوریا

ررمنظورشر ر!بود؟رچ 

ر!النازورعقدرکنه؟ررخواستیرمرنکنه

ر.بندراومدهربودرنفسم

ر.ورصورتمرازرخشمررسخرشدهربودردیلرزریورپامرمرردستر

ر.دمیوردرورمحکمربهمرکوبواردراتاقمرشدمررررتیعصبانربار

ر!دمیکشررغیبالشمرفرورکردمرورجریتختمرپرترکردمروررسمورتورریرورررخودمور

ر!کمرشدررتمیازرعصبانرکمیکهررردمیکشرررغریجرانقدرر

ر.درراتاقمراومدریصدا

ر:ازرجامربلندرشدمرورخودمورمرتبرکردمرورگفتمررعیــــرسر
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ر!بفرما _

ر:واردراتاقرشدرورگفترراشارری

ر!_رپاشورزودباشراشارری

ر!چته؟وارر _

ررمیبررردری_رباراشارری ر!دادگاه...زودرباشردخت 

رماشریرتوررپاکرفراموشرکردهربودم!ربرورریروارریار _ ن ر!آمادمریراقهیرپنجردقرت 

ر!!!_رحله...بدوراشارری

ر!ششیبعدشرمنمررفتمرپرقهیررفترورپنجردقراشارری

ر !دادگاهررمریرفت

ر!رورگرفترقبیلرررمیتهرانرهمرهمونرتصمررهدادگا

ر!شمیجدارمرلریکائیزودرازرمریلریطالقرکردمرورمطمعنمرخریباررتقاضارنریا

ر!ورکوفتهرواردراتاقمرشدمرخستهر

نرهم ر.بردرتخترانداختمرخوابمریرکهرخودموررورررت 

ر!دمیازرخوابرپرررراریپررریربارصدارصبح

ر:چشماموربازرکردمرورگفتمرریالرراروم

ر!ا؟یپرررشدهیرچ _

ر!مدرسه؟ریبررریرخوایهفتهرنمرکیبعدررالرری_راراریپرر

ر!یواااارریار _

ر!ورامادهرشدمردمیازرجامرپرررعیــــرسر

ر.منورتارمدرسهررسوندررمیتندرصبحونهرخوردمروراقارکرررتندر

ر.کهرچقدررمعلمارقرقررکردنرورمنردمرنزدمرربماندر

نرمررسر ر:کهرالنازرگفتررمیناهاررنشستهربودرت 

ربگطالقررلیکائیازرمررخوامریر_رمنمرمررالنازر ر!مت 

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ر!؟یعاشقشربودریلریتورکهرخرشدریرچ _

ر!یکردریکهرتورفکررمرری_رنهرانقدررررالنازر

ر!ه؟یمنظورترچر _

رطالقربگرخوامینبودم!رحاالرهمرمررلریکائیوقترعاشقرمرچری_رواضحه!رمنرهررالنازر ر!خوامیمررموریرورمهررررمت 

رورهمرردمیبلندرخندریرصداربار ن ر:گفتمرررمکردیرطوررکهرباردستربهردرراشارهرمرت 

رراهربازرورجادهردراز...برورطالقربگ _ ترکم!النازررت  ر!ازرجاشربلندرشدرورازراتاقرخارجرشدرعیــــحرفمررسررنیاردنریشنرراریرس 

وعربهرخوردنرناهاررکردمریپوزخند ر!زدمروررس 

ر.اتاقمریکهرازرجاشربلندرشدرمنمربلندرشدمروررفتمرتوررراشارری

رررچندر ر!اتاقمرمشغولردرسرخوندنربودمریربودرتوررساعت 

ر!ازردرسمرعقبرافتادمریلیبودمرخرربیروزرکهرغارچندرنریا

ر.بهرصداردرراومداتاقمردرر
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نربفرما _ ر!یت 

ر!داخلراومدرراریپرر

رربار ر:گفتمرررمهربوین

ر!یخوشراومدررزمریسالمرعزر _

ر!تورشیپرامیبرکمرینداشتمرگفتمرری_رسالم...کاررراریپرر

ر!زمیعزرراریربریکردررریخوبرکارر _

نرمرصندیلرراومدرراریپرر ر!ورنشستگذاشترررشوریرآرارت 

ر:زدرورگفتریلبخندر

رردمریشنریر_رازرمامانرنازرراریپرر
 
رریلریخرزندگ رررسخت  ر!داشت 

ر!کرد؟فیبراترتعررری...اره!رمامانرنازرهیع _

ریبرامرمرری_رنه!رگفتراگهرخودتربخواراریپرر
 
ر!گ

وعرکردمریلیکهردلمرخررمنر ر.کردنررفیتعررپرربودررس 

نرچرهمه ر!کردمررفیتعررراریپررریبراررورت 

ر!بهشراعتمادرکنمرتونمیرمرفتهربودگرریمامانرنازررقبالر

ر:پاکرکردمرورگفتمراشکامور

ررتریازرزندگرریرخوایرخب؟!رتورنم _
 
ر!؟برامربگ

رراریپرر رر_رچ 
 
رربگمرآخه؟!رزندگ

 
رررکردمیرتورسخترنبود.راوالشرفکررمرمنرمثلرزندگ

 
رریلریخررزندگ رردارم!رویلرررسخت  رردمریفهمردمریتوروردروقت 

 
ررزندگ

 
ر!منمرهسترسخترتررازرزندگ

ر!دمیگوشرم _

رترسال_رهفراریپرر رمنورمررکردیمرمربودرکهربابامرفوترکرد!رمامانمرکلفت  ن ردادیورپولرمدرسهررفت  کردمرتارنونرشبمورررر!ردوازدهرسالمرکهرشدرمامانممرفوترکرد!رازراونرروزرخودمرکلفت 

ر!ارمیدرب

ر:ورگفتمردمریرسشرکشررریروررردستمور

ر!نکنررهیگررررزمیعزر _

ر:پاکرکردرورگفتراشکاشور

رراریپرر ر !کنمیمرهیبهشرزهرارگررریرساعترتوررشیشرراریرکهرپنجرررشهیمامانمرتنگرمریراقدرردلمربوقتارانر_ربعضن

نرکردنرچررهیگرر _ ر!کنهیدرسترنمرروریت 

ر:اشکاشورپاکرکردرورگفترعیــــرسر

ر!کنمررداریخبرنتونستمربهرعالقمردسترپرررعالقهرداشتم!رویلرریلیخرروترری_ربهرکامپراریپرر

ر!دوبارهربرورمدرسهرورادامهربده _

ر!رهیدریلریمنرخریربرارگهری_ردراریپرر

نرچررهیتارراریر!رهروزربوترهیمنررشتمرکامپ _ رات  ر!بخرهرروترریبراترکامپررگمیمرهمراشارریبدم!ربهررادتیری 

ریر_رراسترمراریپرر
 
ر!؟گ

ر!زمیارهرعزر _

نرتارهمررنجاریراراریب وعرکنرت  ر!میاالنررس 

ر.سمتمرذوقراومدرربار

ر :خاموشرکردمروردوبارهرروشنرکردمرورگفتمرلبتابمور
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نرببر _ ر!شهیروشنرمررینجورریرارت 

ر:مکثرکردمرورادامهردادمرکیم

ر...دیحاالربا _

ر

ریهروزربارذوقربراریپرر نرچررهیاتاقمروربهشررومدریمررروزریازردرشت  رات  ر!دادمیمرادیری 

ر رریلیخرردخت 
 
ر!گرفتیرمرادیروریزودرهمهرچررریلیبودرورخررزرنگ

رریلریخرریدوستا ر!باهمرمیشدهربودرخوی 

ر ریرفررچیکهراصالرتاحاالرهررمتن ر!فابمررقیشدهربودررفررارینداشتمرحاالرپرررق 

ر

ر!روزمیورمنرهروزرکسلرتررازردررگذرهیمرریروزرررچندر

ر!اتاقمرنشستهربودمروربارلبتابمرمشغولربودمریرتوررامروزر

ر!داخلراومدررراشارریدفعهردرربازرشدروررهی

ر:گفتمررتیتعجبرورعصبانربار

ری!ردررزدنربلدرنشده؟یرچ _ ر!؟ست 

ر!_رپاشورامادهرشوراشارری

رمیکجاربرر _

رردریاچنتاربرگهرروربرهی_رراشارری ر!طالقهریر!ربرگهرهاامضارکتن

ر

ر[۱۴:۴۵ر۰۹.۰۷.۲۰ر♡"رعآرامش

ر۳۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرپاریربهونهرطالقرمثلرگوسفندررستوربندازررهربارربهرستیقراررنرباشهرویلر _ ر!منررراتاقریرتورریایبریت 

رگاورهاررمثلرتیارعصباندفعهربرهی ر:باالروردادرزدردمیدستشرگرفترورکشریراومدرسمتمرورلباسمورتوررردنیکهرپارچهرقرمزردرری 

ر!نخور...پاشورلباساتوربپوشریرادی_رگوهرزرراشارری

ر!ب...باشه _

ر!!!نری_رافررراشارری

رگفترورلباسمورولرکردرورازراتاقررفتربررنوریا ر!ونت 

نرهم ر.شدررریکهرازراتاقرخارجرشدراشکرازرچشمامررسازرررت 

ریاراررچیروربدونرهردمریپوشرلباسامور ر!خارجرشدمرازراتاقمرریس 

ر!نشستهرنشیماشرریتورردمیباغرکهردریتورررفتمر

ر!میکنارشرنشستمرورراهرافتادررمنم

ریصرریاقارلمونیوکررشیپرمریرفت ر!قن

ربرامونرچارشیورمنشررمرینشسترکریسالمرعلرازرکیلرربعدر رورشرری  ریت  ر!داوررررتن

ریصرریاقا ر_ردهنتونورشررقن نرکنرررنریرت  ر!ت 
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وعرکنرریلی_رخرراشارری نرممنون!رلطفاررس  ر!ت 

ریصرریاقا نرکنررورامضارربرگهرهارنیاردریرادربارالرری_رخانمراررقن ر!ت 

ر!حرفشرچنتاربرگهراوردرنیازراربعدر

وعرکردمربهرخوندنربرگه ر!هارورگرفتمروررس 

ر:روربخونمرکهرگفتررورکاملرخوندمروراومدمردومرراویل

ریصرریاقا رنوشتهرشدهرورالزمرنرکیرهمهربرگهرهارریر_رتورررقن ن نرهمشوربخونرستریمت  ر!ت 

رازرکجارمطمعنرباشم!؟ _

ریصرریاقا رتونیر_رمررقن ن نرگهرروربخونهرردهرتاربرررت  رررکریرادرریرزمانرمنروراقارنی!رالبتهردررات  کترمریتورگشت  نررس  ر!مینت 

نرهم ر:کهراومدربلندربشهرگفتمررت 

ر!برگهرهارورامضارکنمرنیتارمنرارنیخودکارربدرکری!رلطفارستیالزمرن _

ریصرریاقا ر:بهمردادرورگفترخودکارررکریرقن

ریصرریاقا ررلریکائیازرطالقربارمردهریبرگهرهارنشونرمرنریر_راررقن رررایصن رگیرطالقتورمریر!ربهرزودهست  رریت 
 
ریمررورراحترزندگ ر!کتن

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

رامضارکنم!؟رردریبرگهرهارورباریرمنون!رهمهمرریلیخر _

ریصرریاقا ر_ربلهرلطفارتوجهرداشتهرباشررقن ن ر!نریکهرهمهربرگهرهارورامضارکردررت 

ریصریردهرتاربرگهررورتندرتندرامضارکردمروردادمربهراقارهرر ر!قن

ریصرریاقا ر:ترورگفتانداخربهشررنگایهرقن

ریصرریاقا نر_ردرستهرهمهربرگهرهارامضارشده!رخبرهمهرچرررقن ر!شهیحلرمریربهرزودرت 

ریصرریورازراقاررمیبلندرشدراشارریورررمنر ررقن ر!میورازراتاقشرخارجرشدرمیکردررخداحافطن

نرهم نرطوررکهرسواررماشرت  ر:گفتمررمیشدیمرت 

ر!چراربهراونربرگهرهارشکرداشتمرردونمینمر _

رخراشارری رریلری_ردخت  رهرباهوش  ر!نهربهراندازهرمنرر!رویلرست 

ر!ه؟یمنظورترچر _

ر!فهیمیمرری_ربهرزودراشارری

ررورخرشدمروربهرروبهرالشیخریبهشرنگاهرکردمروربعدربرتعجبرکیمربار ر.شدمررهت 

نرمرادیچرترزرریحرفاررنریازرراشارری ر!دت 

ررگذرهیرازرروزردادگاهرمرریروزرررچندر رطالقمرورمنری  انهرمنتظرربودمرخت  ر!برسهرصت 

ررازر
ن
سیهمرمرطرف رردمریت  رطالقربگروقت  ر!ارهیکنهروربخوادرمنوربهرعقدرخودشردربررتمیاذراشارریدوبارهرررمت 

ررشیاگهرچندرماهرپردریشا انهرمنتظررعقدمونربودمربودری  ر!صت 

ر...االنرویل

ر!رسفتهربودرحوصلم

ر!میباهمردردروردلرکنررکمریتارراریپرررشیشدمربرمرپربلندر

رررنریا ر!بودرقمریرفررنیروزاراونربهت 

خونهروررریتورررفتمر ن ر:گفتمرریازرروبهرمامانرناشت 

ر؟یدیندراروریمامانرپرر _
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ر!زمیباغرعزرریر_ررفترتوررینازررمامان

ر!نکردمرداریپراروریپرررباغرویلرریتورررفتمر

ر:ورگفتمرررشسترمرررنشوریکهرداشترماشررمیسمتراقارکررررفتمر

ر؟یدیرورندرراریپرررمیاقارکرر _

ر!رفترپشترباغرشیپرقهی_رچندردقررمیکرررراقار

ر!کنه؟یرمرکارریپشترباغرچراریپرررواا

هرهمردررنریا ر!بهرخداروونسیدخت 

ر!کنهیمرهیمامانرباباشورکردهروررفتهردارهرگررریدوبارهردلشرهوارررحتمار

ر!خوشحالمریلیکهرشدهرخوشحالشرکنمرخرررکممریبدمروررادیروترریتونستمربهشرکامپررنکهیارازر

ر!پشترباغردمیرس

ر:ردرکردمرورگفتمررساختمونور

ر...پرر _

ر!توردهنمرموندرحرف

ر!کردمیرنمرباوررردموریکهردرریاصحنه

ر!حرفربزنمرتونستمیرتتهرپتهرافتادهربودمرورنمربه

ر!کردیمرشیهمراهراهمیورپرررردریبوسررورمرراریپررریداشتربارولعرلباراشارری

ر !نکنمرهیلوسرگررریراشکامورگرفتهربودمرتاردوبارهرمثلربچهرهاریجلور

وعرکردمردسترزدنربه ر!خودمراومدمروررس 

رهمرجدارشدنروربهرمنرخرازر ر!شدنررهت 

ر!دیلرزریبودروربدنشرازرترسرمردهریترسراریپرر

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

نرخوشبختربش _ ر!ت 

نرهمراشارری ررت  ر:گفتررشدیتفاوترازرکنارمرردرمرطوررکهری 

ر!_رممنونراشارری

ر:گفترراریکهررفترپرررراشارری

ر...منررالرری_راراریپرر

ری!رتورمراریخفهرشو!!!رخفهرشورپرر _ ری!رتورمیکارورکردرررنریرروردوستردارمرورارراشارریمنرچقدررردونست  ربهرتمامرمعناریرجندهررهی!رتوریکارورکردررنیواررعاشقشمرورارروونهیمنردردونست  ر!ی 

ریچونرنمرریاشارریعاشقر_رتورراریپرر ررردوین
 
رریرتوررزندگ ریرپویلغربتروری  رررعتن رمعنارچیرمنرهریرورعاشقانهربراررخالهرزنگریداستانارنیاریردیفهمریرمریر!راگهرمثلرمنربزرگرشدهربودچ  نداره!ررری 

نرتارچررنجاریمنراومدمرا ر!ارمی!روربهردسترمارمیبهردستربرخواموریرکهرمرریرت 

نرچر _ رریرخوایرکهرمرریرت  هرپاپت  ر !گداررپولهراره؟!ردخت 

ر:مظلومرکردرورگفترافشوریقراریپرر

ریرفتاررمررینجورریازترانتظاررنداشتم!رچراربارمنرارالرری_راراریپرر ر!کتن

ر _ ریچرترمررچ 
 
رررشیپرقهیر!رتاردوردق؟گ ر!یکردیمررکهرخوبربلبلرزبوین

نرچرراریپرررنکهیازرارقبلر ر!نفرردستمورازرپشترگرفترهیبگهرریت 

ر!ستادهیپشتمراریمامانرنازرردمریدربرگشتمر
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ر!؟الرری_رارینازررمامان

ر...مامان _

ر:وسطرحرفمرورگفتردریپرررینازررمامان

ررکردمری_ربهرمنرنگورمامان!رفکررمررینازررمامان رینهرمثلراونارنرویلررتوهمرمثلرپرسعموهاترباش  ررریلی،خست  ر!یترررعویصن

ر ♡"عآرامش

ر36

ر۳۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر...مامانرویل _

ر!_رخفهرشورینازررمامان

ر!رورگرفترورازرمنردوررشدنراریدسترپرررینازررمامان

نرزمریرسوررخوردمرورافتادمررورروارریکنارردرررسشکسته ر!ت 

ر!شدریرازرچشمامرجاررراشکر

ر!بلندرشدرحقمررحقریرکمرصداررکم

ریرکارارورمررنریرچراربارمنراراریخدا ر!؟کتن

ر!ه؟یمنرچررگناه

ر!تاوانرخانوادموربدم؟ردریاچراربرمنر

ر!شدرورازرهوشررفتمرکهرچشمامرگرمررکردمررهیگررررانقدرر

ر!چشماموربازرکردمریاحساسررسمارالربار

ر!دیلرزریازرشدتررسمارمربدنم

ر!رسدرکلربدنمورگرفتهربودرعرق

ر!زمستونرپشترباغربهرخوابررفتهربودمریراونررسماریتنمربودرورتوررتاپرهیرفقطر

رربه ر!مازرجامربلندرشدررسخت 

ر!کردیبدنمردردرمررهمه

رمرایهیسررچشمام ر!خورمیرورتلورتلورمررفتت 

رکهرخوابمربرد؟رررشدریچ

ه؟ریخوابشرمرعیــــادمرانقدررسررمگه رت 

ر!بهرراهرافتادمرارومراروم

ری ر!ساعترچنده؟رعتن

ر!بهرهوارانداختمرنگایه

ر!کهیتارررهوار

ر ر!روزه؟رراریرشبهرررکهیهوارتاررروقت 

ر!اطرافمرنگاهرکردمربه

رکجاس؟رررنجاریا
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نرزمریررفترورپرترشدمرروررجیرگرررسم ر!ت 

ر:سمتمرورگفترردرینفرردوررهی

ر!خانم!رخانم!رحالتونرخوبه؟ +

ربود؟رگررراونر

ر!مهیاونراقارکرررعهه

سمرویلرموریحالراقارکررررخواستمیم ر!حرفربزنمررتونستمیرفکمرقفلرکردهربودرورنمرربت 

ر!دورمرجمعرشدهربودنرریورمامانرنازررراریورالنازرورپررراشارری

ر!بهرجمعمونمرکهرجمعهربه

ر!بهرامبوالنسرزنگرزدرینازررمانام

رمرجریگرسم ر!سوزهیبدنمرمرکردمیروراحساسرمررفتت 

ر!بعدرامبوالنسراومدرقهیدقرررچندر

ر ر!اومدرباالررسمرردکت 

ر ر!تبردارهریلری_رتشنجرکرده!رخرردکت 

ر!میکنررکارریچردری_رباراشارری

نراوردنرورمنوربردنرداخلرماشربرانکارد ر!ت 

رازرهوشرمرداشتم نرمرحرفرمنفررمدامرباهارهیرویلرفتمت  ر!تارازرهوشرنرمردت 

ر!گذرهیکهرتشنجرکردمرمررریرازراونرروزررریسهرروزرردور

ر!دهیدارورورقرصرمرورابرپرتغالرورکیلررخانمرمدامربهمرسوپریرورنازررردمیخوابررهمش

ر!کنهیرتورچشمامرنگاهرنمرگهیدرینازررمامان

ر!دهیفامرگوشرنمرحررربه

ر!کسرکنارمرنبودهررچیرچندرروزرهمهرکنارمربودنرامارهرنریا

رریرحرفاربرارنیانمدوریم رراریادمارمثلرپرررربعضن ر!ندارهرمعتن

ر!معناردارهریلیمنرخرریربرارویل

ر!تختمرنشستهربودمریچندرروزرروررنیاررمثل

رررسمور ر!ورچشماموربستمرردادمررهیتخترتکرربهرپشت 

ر!اتاقمربهرصداردرراومدردرر

نرهم ر:طوررکهرچشمامربستهربودرگفتمررت 

ر!بفرما _

ر!نفرراومدرداخلرهیاتاقربازرشدرورردرر

ر!هیکررردمیازرعطرشرفهمررربازرنکردمرویلرجشمامور

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ریچهرعجبر _ ررادگرفت  ر!درربزین

رخوبردارمربراتررهی_رامروزرراشارری ر!خت 

ر:بازرکردمرورگفتمرچشمامور

ر _ ر!؟یچهرخت 
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ر!دوتاربرگهردستمردادراشارری

ر!بهربرگهراولرانداختمرنگایه

رربار
 
ر:تمگفرراشارریرسمورباالراوردمرورروبهررخستگ

ر _ ر!تمومرشدربالخرهرهمهرچ 

ر!ی_رارهرازردسترداداشمرراحترشدراشارری

ر:کشورکناررتخترکهرگفترریبرگهرهاروربزارمرتورراومدم

ر!؟یبندازررنگایهرهیهمررگرینربهراورریخواری_رنمرراشارری

نرمگهردوتاشرهمر _ ر!ست؟یقراردادرنررت 

ر!_رنهراشارری

وعرکردمربهرخوندنربرگه ر!روردوبارهربرداشتمروررس 

ر!؟یومد!راخهرچجورردراربنرنفسم

نرمنرپاریامضا ر!برگهربودریت 

ر!برگهررورامضارکردم؟رنریرارگرررمنر

ر!ندارهرامکان

ر.شدررریازرچشمامررسازرراشکر

ر:صورتشروردادرزدمریررورپرترکردمرتورربرگه

رریکارورکردرررنریراریرچجورر _ ر!؟عویصن

ر!راحتریلی_رخرراشارری

رریمنه!رچجوررریاونرامضا _ رررتونست  ر!؟جعلرکتن

ر!زمیعزرریرردرگهررورامضارک_رخودتراونربراشارری

ر _ ر....!؟رچجو!راخهرگ؟چ 

نرتندرتندرحرفرمرداشتم روکرادیکهررردمرت  ر!افتادمررلیراونرروزرتوردفت 

ر!تاربرگهربود!رهمهررورتندرتندرامضارکردمرده

نرچررگهیشدمروردرساکت ر!نگفتمریرت 

ر:ورگفتررردریبلندرخندراشارری

رراشارری ریکهربهشرفکررمررر_ردرستهرهموین ر!کتن

ر!آشغایلرریلیخر _

نر_رمنرچرراشارری ر!زمیعزرررارمیکهربخواموربهردسترمرریرت 

نرچر _ ریرکهرمرریرت  ررخواست  رریوربرارراحترمیزندگرریربارمرکهرشدهرتوررهیمنربودراره؟!رمنرحقرندارمرربدبخت 
 
ررنیخوایمرکنم؟!رشماردوتاربرادررگرررخودمرزندگ

 
ربرنریرمنربرررازرزندگ ر!ون؟ت 

ر !رمرنکنررالرریباشرار_رارومراشارری

نرگفترورهمررنوریا ر!ازراتاقرخارجرشدردریخندیبلندربلندرمکهرررطورررت 

نررسرمررهمه ر!میشامرنشستهربودرت 

ررکردمریمرریغذامربازرربار
ن
نرنمرورحرف ر!دمت 

رگلوشورصافرکردرکهرهمهرساکترشدنروربهشرخرراشارری ر!شدنرهرت 

وعربهرحرفرزدنرکردررارومرریرصداربار ر:رس 
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هرهمهرارعقدرکرده!ربهخودشربارمنرررلیرجدارشدهروراالنرزنرمنه!ربهرمرلیرکائیازرمررالرری_راراشارری نربدونرنوریت  ر!ت 

هرمنتظرربودرطالقربگ_راوهو!ردخررالنازر رت  رررهیتاردوبارهرشوهررکنه!رحداقلررهت  ر!یموندیشوهررمرروزری 

رراومدم رردمیدندونرشکنربهشربدمراماردررجوای  ر!ندارمرجوای 

ر ر!گفتم؟یرمرچ 

ر!بهرزوررزنشرشدم؟رگفتمیم

ر!شدیباورشرمرکیس

ر!کردنیربدربهمرنگاهرمریلیخررمیوراقارکرررراریورپرررینازررمامان

ر!ومدیاشکمردررمرررداشت

رراصالر
ن
ر!زدرلبخندررورلبمرنقشربستراشارریکهرررتورحالرخودمرنبودمرکهربارحرف

نرکسرحقرندارهربهشرتوهررچیرخونه!رهرنیزنرمنه!رمنمرمردرارالرری_راراشارری ر!کنمیرمراهریروزگارتونورسرنیتررازردهنتونرزدرادیزررریکنه!راگهربفهممرحرفاررت 

وعرکردمربهرخوردنرشاممریرخندرحرفشرخوشحالرشدهربودمرکهرپوررنیارازررانقدرر ر!بهرالنازرزدمروررس 

ر:رفترورگفتریرچشمرقرهرارالنازر

رطالقربگرلیکائیازرمررخوامریر_رمنمرمررالنازر ر!مت 

ریخونه!راونروقتربارخودشرمررادیفردارمررلیرکائی_رمراشارری ررحرفرتوین ر!بزین

ر

ر ♡"عآرامش

ر۳۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!گلومتوررردریپرررغذار

ر:گوشمرگفترررریآبردستمردادرورزرروانریلرهیراشارریرسفهرافتادمرکهرربه

ررگردهیرشوهررثابقتردارهربرمرنکهیاردنریازرشنرکردمریر_رفکررنمراشارری ر!انقدررخوشحالربیس 

ر!؟ریاخهرچجورر _

نرهمراشارری ر:روربهرجمعرگفتررشدیطوررکهربلندرمرت 

ر!زرزندانردرراوردمشراونورابهرنامرمنرزد!رمنمربهرجارشورییتمامردارارلیرکائی_رمراشارری

خونهرخارجرشدررنوریا ن ر!گفترورازراشت 

ربود!؟ررچهرجوررادمرراشارری

رانقدررپسترشدهربود!؟ررگ

ر!خارجرشدنریازرسالنرغذارخورررگریرگیبلندرشدنروررهمه

ر!ایموندمرورپرررمنر

نرهمربلندرشدرورهمراریپرر ر:گفتررشدیطوررکهرازرکنارمرردرمرت 

ر!یکردباهاشررکارورررنری!رتورااد؟ینمررادتی_رراریپرر

ر:وربگمردادربزنم...دادربزنمررخواستمیم

رباشمرورررسیعررمتنفرمرویلرلریکائیازرمرنکهینکنم!ربارارانتریکردمرخررنکردم!رمنرفقطرسیعریرکاررررچیرمنره _ رکنمرشوهرمربکارتموربگرریکردمرکاررررجندهرنباشم!رسیعرهیکردمردخت  نهرررهرت 

ربگرکارتمورعشقمرکهرشوهرممرهستربررخواستیدلمرمرردمیعشقم!رشا ر!نشد!رنتونستمر!رویلهت 
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ر!سکوترکردمرتوردلمربودرویلررادیزرررحرف

ر!بلندردرونمرخفهرشدهربودرکهرقلبمرشدهربودرقطلگاهریرورصداررغریجرانقدرر

ر!باغریرجامربلندرشدمروررفتمرتوررازر

ررزرخریگالرربه ر!شدمروراشکرروانهرصورتمرشدرهرت 

ر!افتادمراشارریخاطراترقشنگمونرباررادی

ر ر!میکهرگلرکاشترروقت 

روق ر!یشهربازرررمیکهرباهمررفترررت 

ر!هامونرنقشه

ر رردیکهرپشترباغرلبامورمحکمربوسرروقت  ر!ورگفترتورمالرمتن

ر ر!عطرشردلمرضعفررفترریکهرافتادمروربغلمرکردرورازربوررروقت 

ر!شدمراشارریمالررمنر

ر!مالرمنرنشدراشارریرویل

ر!منرکجاس؟راشارری

ر!مرده؟

ر!شدهرچش

ر!کارورکرده؟ررنریباهاشرارگ

ر!من؟

ری رصتقررناریارعتن ر!منه؟رت 

ر!کمکمرکنررراریخدا

ر!ازرگالرورازرساقهرجدارکردمرگی

ر!کردمررکیرنزدرمینیبربه

رریبور ر!دادی!ربهمرارامشرمدادیمرخوی 

ر!پاکرکردمروررفتمرداخلراشکامور

ر!اتاقمریرسالنرنبودرورمنمررفتمرتورریرتوررکیس

ر!کردمیرکمکرمرراشارریبهرردریبا

ر!کردمیبهشرکمکرمرردریخودممربابالروررسشراوردمرورمنرقلبشورسنگرکردمررنریرکهرمنراررحاالر

ر!یاخهرچجورررویل

ر!داخلراومدرراشارریاتاقمربازرشدرورردرر

ر:اخمرگفتمربار

ر!داخل؟رریدوبارهربدونردررزدنراومد _

ر!_رحالمربدهراشارری

ر!چته؟ _

ریبی_رنمرراشارری ر!؟رتن

ر!متوجهرشدمرکهرمسترمستهرکهربهشرنگاهرکردمررکیم

ر!شدررکیزندرقدمربهمررهیمرازشردوررشدمرکهرقدرهی
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ر!جلوراومدقدمرهیقدمرعقبررفتمروراونررهیردوباره

ر!واریرفتمرکهرخوردمربهردرانقدرر

ر!گردنمرفروبردرریشدروررسشورتوررکریبهمرنزدراشارری

ر:گفترریخماررریرصداربار

رریر_رچهربورراشارری ر!پدرسگگگریدیمررخوی 

ر!موررموررشدرتنمتموم

ر!نشدرویلررازرخودمردورشرکنمرکردمررسیع

ر!پسشرزدمروررفتمرسمتردررتیبارعصبانرلبامرگذاشترکهرریرورررلباشور

ر!کمدرریپرترکردرباالردوریدرراوردروردرورقفلرکردرورکلرربشیازرجریردیدروربازرنکردهربودمرکهراومدرسمتم،کلرهنوزر

ر:وردادرزدمرردمریکوبررنشیتورسرتیعصبانربار

ر!یکردرربودرتورریچهرکاررررنریرا _

ر...تخترورخودشمراومدرسمتمریدستمورگرفترورپرتمرکردررورراشارری

ر

نرکهربازرکردمراولررچشمامور نرچررت  ر!بودراشارریردمیکهردرریت 

ر!بغلشرگرفتهربودریمحکمرتوررمنور

ر!ومدیندلمررکنمرویلررردارشیبراومدم

رررچندر رخررالعمیلعکسرچریبدونرهررساعت  ر!شدهربودمربهرصورتشررهت 

ر!شدیمرتورخوابرمظلومرچقدرر

ر ر!چشماشوربازرکردریرالررکهرارومرردمیگونشوربوسرررارریاختری 

ر:بهربدنشرکشردادرورگفترورکیمررجدارشدرازم

ر!؟رکنمیرمرکارریچررنجاری_رمنراراشارری

رکهربهرمنرررکمی
 
ر!افتادهرنگاهرکردرمتوجهرشدرچهراتفاف

ر:ورگفتردریخند

ر!_رمستربودمراشارری

ر!دونمیم _

ریر_رهراشارری ر!ادینمررادمریرچ 

ریرپشر _ ر!؟موین

ر:رسردادرورگفتریرخندهربلندراشارری

ررری!ربرار؟یاوونهی_ردراشارری ر!زنیمم؟!رباشرمونیپشررچ 

ر ررسیرسورریرازرجامربلندرشدمروررفتمرتوررعصت  ر!بهداشت 

ر ر:گفترراشارریبرگشتمرروقت 

ر!دررچرارقفله؟ررنریر_راراشارری

ر!دسترگلرتوعه _

ر!_رمن؟راشارری

ر!اره _
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ر!کجاس؟رردری_رحاالرکلراشارری

ر!کمدرریباال _

ر!گذاشتروررفترباالررصندیلرهیراشارری

ر:برگشترورگفترقهیرچندردقربعدر

ر!کهررستی_رنراشارری

ری _ ررعتن ر!ست؟ینرچ 

ری_رراشارری ر!ستینرعتن

رررکارریچرریخواریهوووف!رحاالرمر _ ر!؟رکتن

ر!خاموشرشدهربودرشیگوشررویلرمیدرراوردرتارزنگربزنهراقارکررربشریازرجرشوریگوشرراشارری

ر:بهرمنرانداخترورگفترنگایه

ر!_رشارژرنداره!رخاموشرشدهراشارری

ر!کنم؟ررکارریچر _

ر!بدهرتوری_رگوشراشارری

ر!شوردادمردستبازرکردمرررموریرگوشرررمزر

ر!کردمینگاهشرمرنهیتورمخاطبامرگشترورمنمردستربهرسرکیم

ر:اوردرباالرورگفترررسشور

ر!م؟ی_رکورپسرشمارهراقارکررراشارری

ر!ندارم _

ری_رچرارزودتررنمررارراشی
 
ر!خب؟رگ

ر _ ر!فکردمرحفطن

ررری_رمنربرارراشارری رحفظرکنم!؟رموریشمارهراقارکررردریبارچ 

نرهمچرهیریبرار _ ر!مواقیعرت 

ر_رچونرتراشارری ر!کنمیرحتمارحفظشرمرورگفت 

ر!اوهوم _

راتاقرراشارری ن وعرکردرگشت  ر!کالفهررس 

نرمرصندیلرریررور ر:نشستمرورگفتمررشیارارت 

ر _ ر!؟یگردیرمردنبالرچ 

ر!توراتاقت؟ری_رشارژرراپلرنداررراشارری

ررریسامسونگهربراررمریمنرکهرگوشریعریراخهرپروفسوررسم _ ر!شارژرراپلرداشتهرباشمردریبارچ 

ررریر_ربراراشارری ر!منررگوش 

ر!پروفسوررمچشر _

ر!_ربهرمنرنگورپروفسورراشارری

رچرا؟!رمگهربدهرپروفسور!؟ر _

ر ر:تخترنشسترورگفتریرروررعصت 

ر!کنم؟ررررکایکارردارم!رحاالرچررر_رمنرکیلراشارری
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ر!بخواب _

ر!کارردارمررگمی_رمراشارری

ر

ر ♡"عآرامش

ر۳۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!ستیبهرمنرمربوطرنرگهیراونرد _

رراشارری ر:نفسورفوترکردرورگفترعصت 

ر!دروربازرکردررکیسرردریدرربزنرشاررکمی_رپاشورراشارری

خونه!رالنازمرکهررفتهرمدرسه!رمریرکهرتوررریباغه!رمامانرنازرریرکهرتورررمیاقارکرر _ ن ر!عشقترمونهیراشت 

ر !_رعشقم؟راشارری

ر!گمیرورمرراریپرر _

ر!_راهارعشقمراشارری

ر!رسدادریرگفترورخندهربلندررنوریا

ر ر:ازرجامربلندرشدمرورگفتمررعصت 

هرشبا _ ربهت  ریترممسرکهرری  ر!همونرعشقترشیپریرهمربرررکتن

ر!سمتردررگفتمروررفتمررنوریا

ر:وردادرزدمررردمیدررکوبریرمشترمحکمرتورربار

راتاقرگررنیاریر!رمارتورست؟ینرنجاریاررکیس _ ر!میافتادرت 

ریرسترینرنجاریار_رکیسرراشارری ررعتن ر!هست؟رنجاریرارآخه؟!ربگورکیسرچ 

ر ر:بهردررزدمرورگفتمرریلگدررعصت 

ررریاگهرتورکالسا _ ررگفتارردرماین ر!جوابردادرکیسررردریصداربزنرشاراریتوربررفت 

ر:بلندرشدراومدرسمتردرروردادرزدراشارری

ر!!!هست؟رنجاریار_رکیسرراشارری

ر.جوابرندادرکیس

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ر!ده؟یهههه...عشقترجوابرنم _

ر!تخترنشستریوررفتردوبارهرروررردیبهردررکوبریلگدراشارری

ر!شکنهیدرهرمررپروفسورراونریرهووور _

ر!دوبارهرگفترپروفسور_ررراشارری

ر نرمرصندیلرریربهشرندادمرورروررجوای  ر!نشستمرشمریارارت 

ربهرخودمرخرنهیاریتور ر!شدمرهرت 

ر!نبودرورحواسشربهرمنررردریکشیرموهاشرمریرافتادرکهرکالفهردسترتورراشارریچشممربهررنهیارریتوررازر

ررتیرموقعرعجبر ر!خوی 
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ر!مییاتاقرتنهاریتورراشارریمنرورراالنر

رتحترتاثریربرارهیزمانرخوبرچه ر!قرارردادنشررت 

ر ر!اگهردوسممرنداشتهرباشهرحت 

ونهرسسترمریرروشاربار ر!شهیردخت 

ریرشررلبخندر وعرکردمرعیــــزدمروررسررطاین ر!کردنررشیاراررس 

ر!دمیخطرچشمرخوشگلمرپشترچشممرکشرررهیرژرقرمزرزدمروررهی

ر!بهرلباسامرکردمرنگایه

ر ر!مادیرسمتترنراشارریریرنجورریمعلومهراردخت 

ر!کردمررعوضرررحمامریرلباسربرداشتمروررفتمرتوررعیــــرسر

ر راومدمرازرحمامربروقت  نرمرصندیلرریبارنازرروررونرت  وعرکردمرشیاراررت  ربهرگوشرررنشستمروررس  ن ر!میورررفت 

نرسنگررنگاه ر!کردمیرخودمرحسرمرریروررورراشارریرت 

ر!کهرشدرازرجاشربلندرشدروراومدرسمتمررکمی

نرمریررورردستشور ر:گذاشترورخمرشدرسمتمرورگفترررشیارارت 

ر!؟یخوشگلرکردررگررریر_ربراراشارری

ر!ینجورریهم _

ر!اره؟ریرنجورری_رکهرهمرراشارری

ر!!!اره _

نرورگفتمرهمرلقمهرچپترکردمرهی_راونروقتراگهرراشارری رریرجوررررت  ر!؟چ 

ر!دمینازرخندربار

ر:بهردندونرگرفتمرکهرگفترلبمور

ر!اونارمالرمنه_رنکنرراشارری

ر:غنچهرکردمرورگفتمرلبامور

رنخر _ ر!...مالرخودمهت 

ر!چسبوندربهرلبامریرگرریاشورباروحشدستشرگرفترورلبرریدفعهرچونمورتوررهیراشارری

ر!شدمیکهرداشتمرخفهرمرردریبوسیمرمحکمرانقدرر

ریجدارشدرکهرنفسرعمررازم ر:ورگفتمردمریکشرررق 

ر!خفهرشدم _

ر:گفترریرخمارررریبارصداراشارری

رراشارری ؟ریردارررر_رچ  ر!توراخهردخت 

رردرلبخنر ر:وربارنازرگفتمردمریکشرررششیرتهرررریرزدمروردستمورروررجذای 

ر!!!اشاری _

ر!_رجانم؟راشارری

ر!دوستردارم _

رراشارری
 
ر:زدرورگفترلبخندربزرگ

ر!زمی_رمنمرخودموردوستردارمرعزرراشارری



 

112 
 

ر:گردنمرپچرزدررررریگردنمرفروربردرورزررریکردمرکهررسشورتوررراخم

ر!حالرکنمرخوامریر_رساکترباشرمراشارری

نرچ ر!دفعهردرراتاقربازرشدرهینگفتمرکهرریرت 

راومدرداخلروربارتعجبرخراریپرر ر!شدربهرماررهت 

ر!گردنمرزدرورازمرجدارشدرررریزررریبوسهراراشارری

ر!خوامیر_رفکردمردررروتونرقفلرشده!رمعذرترمراریپرر

ر!!ردررقفلرشدهربودی_ردرسترفکررکردراشارری

نربارمنررنکهیورازرذوقراررنیمزاحمرنشهرقفلشرکردرکیسررنکهیراریبراررشبیقفلرنشدهربودرشمارد _ ر!نریرگمرکردرردتونوریکلررت 

ر:کردرورگفتررریرتکرخندهراراشارری

ریص_رعجبرتورراشارری ر!قن

نرچرراریپررریرشدمرکهرجلوررخوشحال ر!بهمرنگفتریت 

رداشترازراتاقربراشارری رمرونرت  ر.کهرصداشرزدمررفتت 

ر!اشاری _

ر:ورگفتربرگشتر

ر_رجانم؟راشارری

ر!بهرلباتریررژرزدرنکهیمثلرا _

ر!دمیخندرزریحرفررررنیبعدرازرارور

ر:بهرخودشرنگاهرکردرورگفترنهیاریتور

ر!شدمریرگرری_رعجبرجرراشارری

وعر ر!رژاشورپاکرکردرورازراتاقرخارجرشدرتیبارعصبانرهوریکهردمررکرررردنریبهرخندررس 

ر!؟هوریچشرشدررواااار

ر!بابارهریموجرنمیا

ر:دستشوربهرکمرشرزدرورگفتراریپرر

ر!مثلرمنرریر_رتوهمرکهرجندهرشدراریپرر

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!نهربهرصاحبرکارمردمیمنربهرشوهرمرپارمر _

ر!مماحرریرحلموربرداشتمررفتمرتوررنکهیگفتمروربعدرازراررنوریا

ر!شدنردرراومدرردهیکوبرریصدا

ررقاریردق
 
ر!افتادمررردریافتادرکهربارهمونراتفاف

ر!گرفتمررحالشور

هر ر!اشغالوردخت 

ر!گرفتمروربرگشتمرردوش

تکریلرهیورردمریتاپرقرمزرپوشرهی ر!کوتاهرررس 

رردمرموهامور ربستمروررفتمرازراتاقمربراست  ر!ونت 

ر!بشهتورخونهربگردمرتارشوهرمرجذبمرریرگرفتهربودمرچجوررررادیرگهید



 

113 
 

نررسرمرررفتمر ر!صبحانهرت 

رتوهمرورازرسالنربردیاخماشورکشرردنمیباردرینازررمامان ر!رفترونرت 

ربارحرصربرنفسمور وعربهرخوردنرصبحانهرکردمرونرت  ر!فوترکردمروررس 

ر:سالنرکهرگفتمررریاومدرتورراریپرر

ر!شوهررمنررفتررسکار؟ _

ر !_رارهررفتراریپرر

ر!صبحونهرنخوردهررفت؟ _

ر!_رارهراریپرر

ر!؟یشلغمرداررررقشنرنجاریپسرتورا _

ر!سیشوهررتورنررمنرپررکردنرشکمرفهیر_روظراریپرر

ر:گفتمررتیعصبانربار

ر!خونهرکهجندهریومدیکار!رنررریبرارنجاریاریراومد _

ر!اومدرداخلرریدرربازرشدرورمامانرنازرررهوریکهرگفتمرررنوریا

ر:رورگرفترورگفترراریدسترپررررتیعصالنربار

ر!کاررنداشتهرباشرریاعقدهرنیبارارمیبررراری_ربرینازررمامان

نرمریردستمورپرترکردمرروررریلقمهرتوررتیعصبانربار ر!باغریرورازرجامربلندرشدمروررفتمرتوررت 

ر!ازرهمشونرخستهرشدهربودمرگهید

ر

ر[۱۱:۵۹ر۱۸.۰۷.۲۰ر♡"رعآرامش

ر۳۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر ررردمیصورتمرکشریرورردست  ر!کهراستخرربودرروررفتمرسمت 

ر!تابستونارخوبربودریاستخرربزرگروسطرباغربودرکهرفقطربراررهی

ریعمرنفس ر!استخرررریورخودمورپرترکردمرتوررردمریکشرررق 

ر!تحملرکردمرتمامربدنمورگرفترویلرلرزر

ررازر
 
ر!شناربلدربودمرورعاشقرشنارکردنربودمربچگ

ر!کردمیاستخررشنارمررریتورردیوزریکهرمرریتوجهربهربادررسدربدون

ر.اومدراشارریریرچقدررگذشترکهرصدارردونمینم

ر!رکجاالر؟ی!رآالر؟ی_رآراشارری ر!الر؟یآرری 

رآبربرررریازرزرروررسم ر:اوردمرورگفتمرونرت 

ر!استخررریر!رتورنجامیرمنرا _

ر:منردادرزدرردنیترورباردسمرررنریراردریصدامردورردنریبارشنراشارری

ریرمرکارریرسدراونجارچررریهوارنریراری!رتورالاارری_راراشارری ر!؟رکتن

راستخرربرازر ر.دیلرزریاومدم.ازرشدتررسماربدنمرمررونت 
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ر:لرزونرگفتمریرصداربار

ر!...ونمدرینمر _

ر!دیشونهرهامروردستمورگرفترورمنوربارخودشرکشرریرکتشوردرراوردرانداختررورررعیــــرسرراشارری

ررپاهام رنداشتمرسسترشدهربودرورحت  ن ر!توانرراهررفت 

ر ر:بارتعجبرگفتردنمیباردریمامانرنازررمیواردرسالنرشدروقت 

ر!شده؟یرچ _

ر!رسماررنریاستخررتوراریرهاررفتهرتورروونهی_رمثلردراشارری

ررینازررمامان
ن
ر!کترشدعطسهرمنرساررربزنهرکهربارراومدرحرف

راتاقرورهمریرتورردریمنورکشراشارری ن نرطوررکهرقررمرت  ر!کمکرکردرلباسامورعوضرکردمرردت 

ر!تختریردوررخودمرورنشستمررورردمریچیرسمترتخترورپتوروربرداشتمرپررفتمر

ر!_رحالترخوبه؟راشارری

ر!ارهرخوبم _

ر!_رمعلومهراشارری

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!حالردادریلیخر _

ر!دهیحالرمررهمریرخورد_رارهراالنررسماراشارری

راومدمرتار
ن
ر!بزنمردوبارهرعطسهرکردمرحرف

ر:تخترکنارمرنشسترورگفتریراومدررورراشارری

ر!!!_راحمقراشارری

ر:اومدرداخلرورگفتراریپرر

ر!_رخانمربراتونرداروراوردمراریپرر

ر _  ر!؟یمگهرتوردکت 

ر!دادنریرمامانرنازررناروری_راراریپرر

ریرهرالرریارشی_رهراشارری ر!نگورچ 

ر:گفترراریهرپرربعدرباراشارهربرور

ر!اریدارورهاشوربراریبرراری_رپررراشارری

ر!زدروردارورهاروراوردردادردستمروررفترریپوزخندراریپرر

ر:گفتمررراشارریورروبهررخوردمر

ر!بخوابمرخوامریرم _

رازراتاقمربربرور ر!ونت 

ر!اتاقرهردومونهرنیرفتهرارادتیرنکهری_رمثلراراشارری

ر!تخترورچشماشوربستریروررردریحرفرخوابرنیبعدرازرارور

ر!دمیکنارشرخوابرررتینعصباربار

ر!کردهربودرروونمیدردردررسر

ر ر!بودمردارریکنارمرخوابربودرورمنرهنوزربرراشارریرشدیمردوساعت 
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رخ ر!شدهربودمربهرصورتشرکهربالخرهرچشماشوربازرکردرهت 

ر!شدنردارریبهربهرپروفسوررب _

ر!؟ریدی_رنخوابرراشارری

ر!نه _

ر!_رچرا؟راشارری

د _ ر!خوابمرنت 

؟رمیبررریرخوایر_رمرشاررای ر!دکت 

ر!نه _

ر!_رپسربخوابراشارری

ر!گفتروردوبارهرچشماشوربستررنوریا

ر!کردمربخوابمررچشماموربستمرورسیعرمنم

ر

ر!کهرخوبرشدمانقدررآبرپرتغالرورسوپرورداروردادنربهرمنرراریورپرررریکهرمامانرنازرررخالصه

ر!برگشتهربودرورطالقرالنازرروهمرهنوزرندادهربودرلیکائیم

ر!دنمشکوکربورریلریورالنازرخرلریکائیمرداریجد

ر!کردنیبرگشترمثلرسگرورگربهرهروزردعوارمررلیرکائیکهرمررلریاوا

ریراصالردعوارنمررداریجدرویل ن ررابطهرزناشوریلیورخرررکتن رری  ر!دارنررخوی 

ررایپذریرمنرتوررامروزر ر!کردمیرلبرقررقررمررریورزرررکردمیوررورمررریرورزرماهوارهرررینشستهربودمرورداشتمرشبکهرهاری 

ررایواردرپذرتریبارعصبانراشارریدفعهررهی ر:ورگفتدررشرری 

ر!کجاست؟ررلیرکائی_رمراشارری

ر!دونمیمنرچم _

ر:دستشرگرفتروردادرزدرریتوررقموریسمتمروررراومدر

ر!کجاستررلریکائیمرگمری_رمراشارری

ر:ترسروروحشترگفتمربار

ر!دونمینمر _

ررایولرکردرورازرپذررقموری ر.خارجرشدری 

ر!شدهربودردوبارهراخهرچش

ر!کردمرارومرباشمررآبرخوردمرورسیعروانریلرهی

ررایپذریرورالنازراومدنرورتورررلیرکائیورمرراشارریدربعرقهیدقرررچندر نرری  ر!نشست 

رراشارری رررعصت  ر:موهاشرکردروردادرزدریرتورردست 

ر!_رامکانرندارهراشارری

رریخوای_رداداشرمرررلیکائیم
 
ر!ه؟نراریرشدهیرچربگ

رراشارری ر:فوترکردرورگفترنفسشورعصت 

ر!_ربرگشتهراشارری

ر!؟_رگررلیکائیم
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ر!_رمامانراشارری

رررلیکائیم ریم_رچ 
 
ر!اخهرگردهیر!؟رمگهرمردهرهمربرماشارریرگ

کت!رگفترمنرمادرتم!رمررلریکائی_راونرنمرده!رمراشارری ر!!!؟فهیمیمامانرزندس!رامروزراومدررس 

ر_رخبرازرکجارمعلومرراسترگفته!؟ررلیکائیم

نرمریرگلدونررورررتیبارعصبانراشارری نرزمریربرداشترپرترکردرروررورت  ر:ورگفترت 

ری_رراشارری ر!شناسم؟یمنرمادرمورنمرعتن

ری_رررلیکائیم ریرمرعتن
 
ر!خودشربود؟رگ

ر!_رارهراشارری

ر!ورمرکردهربودرشیشونیمثلرلبوررسخرشدهربودروررگرگردنرورپراشارریرصورت

ر:سمتشرورگفتمرررفتمر

ربدررنیارومرباش!رارزمریخبرعزر _ ر!ستینریرکهرخت 

ر!کاناپهرریگذاشترورهلمردادرکهرپرترشدمررورررنمیسریردستشوررورررتیبارعصبانراشارری

ر!؟؟؟راشارریشدهربودررچش

ر:نفسشوربارحرصرفوترکردرورگفتررلیکائیم

رررلیکائیم رهمهرسال!؟رنیکهربرگشتهربعدراررخوادیرمر_رحاالرچ 

ر:بلندرشدمرورگفتمرازرجامرررتیبارعصبان _

ر _ ر!نریرفراموشرکردرنکهیمادرتونه!رمثلرار!راونخواد؟یرمرچ 

ر!زنرجندهرخالفکارربود!رحاالرشدهرمادر؟رهیبهرچشمرتوررشی_رهه!رتارچندروقترپررلیکائیم

ر!کهرمادررشماهاستررنهی!رمهمراستیباشهرمهمرنرخوادیکسرمرره _

ر!ساکترشدنرهردور

ر:کاناپهرورگفترریوردستشورگرفترورنشوندشرروررلریکائیرفترسمترمرالنازر

راولریربرارالرریارومرباش!راررزمیر_رعزرررالنازر ن ر!گهیرباررراسترمرت 

ر!اشاریوردادمردسترررختمیابرررروانریلرهیبهشررفتمرورریرقرهراررچشم

نرمرریرورروانوریردرورلرازرابورخوررکیم ر!دیکوبررت 

ر:گفتررلیرکائیکاناپهرنشسترورروبهرمرریررور

ر!نهیتورورببرخوادیر_رمراشارری

ر

ر ♡"عآرامش

ر۳۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رداره؟رکارری_ربارمنرچرررلیکائیم

ر!دونمی_رنمرراشارری

نرچررادرشری_رشمارهرارررلیکائیم رریت  ر!؟ازشرگرفت 

ر!_رنهراشارری
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رررداشیپریرخوایرمریر_رپسراالنرچجوررررلیکائیم ر!؟کتن

ر!کنمررداشیپررستی_رقراررنراشارری

ری_رررلیکائیم ررعتن ر!؟چ 

ر:گفتررتیبارعصبانراشارری

رریوربهرجاررادیبرناریزودتررازرارریلیخررتونستهیمادرتم؟!راونرمارورگذاشتهروررفته!رمررگهیرهمهرسالراومدهرمرنیبعدرازرا _
 
ر! کنهرریرمادرررجندگ

نرچررلیرکائیمرنکهیازرارقبلر ر:بگهرگفتمریرت 

راخترنیارریبراردریشا _ نرباهاشرحرفربزنرردریداشته!رشمارباررمشکیلرهیردریداره!رشارلریدلررهیرشت  ر!ت 

رراشارری رازرجاشربلندرشدرورهمررعصت  ن ر:گفتررشدریرطوررکهرازرسالنرخارجرمرت 

ر!الر؟ینسوزهراریرهررخررریدلرالمصبرتوربراررنیاررشهی_رمراشارری

ر!سواررشدرورباررسعترازرخونهرخارجرشدررنشوریماش

رربار ر:گفتمررنگراین

ربالرهیباالسرریلینبالش!ررسعتشرخروردبرررلیرکائیم _ ر!اره؟یرسرخودشرنرری 

نرهمررلیکائیم ر:گفتررشدیطوررکهرازرسالنرخارجرمرت 

ر!گردهیر!رمنتظررباش!!!ربرمستمینراشارریریر_رمنرمسعولرکاراررلیکائیم

ر!رورگرفتمراشارریشمارهررعیــــرسر

ررریرتوررشیعصبریربوقرخوردروربعدرصدارچنتار ر!دیچیرپرگوش 

ر!الر؟یارریدارررکارری_رچرراشارری

نرپارارریتروخدارمواظبرخودترباش!ررسعتتوربراشارری _ ر!!!یت 

ر!اشاریرادیشدربارفرررریاورحرفمرمسررنریا

ررریصدا ر!ازراونرطرفراومدررگوشرخراش 

ر:ترسردادرزدمرربار

ر!!!اشاری!!!راشارری _

ر:بهرزورروربارلکنترگفترراشارری

ر!!!......دو...دوست...دالرری_راراشارری

رصدا ر!!!وقوربعدربوقر....ربوقر....ربررومدرینری 

نرل نرزمریرخوردمرروررت  ر:دمیکشررغیجررهیوربارگرررت 

ر!!!!اشاااااری!!!!راشااااارری _

ر!سالنرجمعرشدنریکهرهمهرتورررکردمریمرهیبلندرگررریربارصداریجورر

ر:بارترسرگفترینازررمامان

رراشارری!رالر؟یارشدهری_رچرینازررمامان ر!؟چ 

ر:حقرحقرگفتمربار

ر!!!!تصادفرکردراشارری _

ر:ورگفترردریکوبررررسخشرگونهرریرباردستشرروررینازررمامان

ر!!!_رخاااکربهررسمرینازررمامان

ررریموقعرصداررهمون ر!بلندرشدرلریکائیمررگوش 
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ر:برداشترورگفتررشوریگوشررعیــــرسر

ر!_ربله...بلهربله...بلهرحتماررلیکائیم

ر:خاموشرکردرورگفتررشوریگوش

ر!دادنرمارستانری_رادرسربررلیکائیم

ر:گفتمررهیجامربلندرشدمروربارگرررازر

ر!حالشرخوبه؟ _

ر!ردارمرمسی_رمعلومرنررلیکائیم ر!تانمارسیبرمت 

رکنرمنمرب _ رکن...صت  ر!امیصت 

ر!ازشونرباالررفتمرگریسمترپلهرهاروردوتاررردمیدور

ر!لیکائیدنبالرمرردمیرسمرانداختمروردوررریشالرروررهیوررردمیمانتورپوشرهیرعیــــرسر

نرماشریتور ر!برامرنموندهربودراشگرررگهیکردهربودمردررهیازربسرگررررت 

ر رازرماشرعیــــرسررمارستانریبرمیدیرسرروقت  ن ر!مارستانیربریتورردمریدورررهیشدمروربارگرررادهریپرت 

ر!کجاس؟رراشارریکجاس؟!ر _

ر:ازرپرستاراردستمورگرفترورگفترگی

ر!مارستانهیربرنجاریارومرباشرخانمرا +

ربارشتابرازردستشربردستمور ر:ورگفتمرردمریکشرررونت 

ر!!رکجااااس؟خوامریمرراشاروریمنر _

نرخانمردادرنزن + نرروربگرمارریربریلی!رفامت  ر!رت  ر!بوده؟رمشکلشرچ 

ر:اومدرسمتمونرورگفترلریکائیلحظهرمررهمون

ررهی_رررلیکائیم
ن
نراوردنرهمررپرسرتصادف ر!شیپرقهیچندردقررت 

نر_راهاربستگانراوشونرهستررپرستارر ر!نریای!ردنبالمربت 

ر!میپرستاررراهرافتادردنبال

نرهمررپرستارر رطوررکهرمرت  ر:گفتررمیفترت 

ررمشریبرد + ر!ن؟یرباهاشرداررراتاقرعمل!رشمارچهرنصبت 

ر!خانممرهمرسشرنی_رمنربرادرشرهستمروراررلیکائیم

رررپرستارر ر:بودربارتعجبربهمرنگاهرکردرورگفترکهرخانمرجواین

ر!همرسش؟ +

ر!_رحالربرادرمرچطوره؟ررلیکائیم

نرمنتظررباشرنجاریفعالرا + رتارازراتاقرعملربرت  ر!انیبررونت 

رارور ن ر!حرفرواردراتاقرشدرنیبعدرازرگفت 

ر!دیبغلشرکشریدستمورگرفترورمنورتورررلیرکائیمهرکرردمیبهردرراتاقرعملرکوبررتیعصبانربار

ر!گذاشتمررنشیسریردوررکمرشرحلقهرکردمروررسمورروررردستامور

ر!پررکردهربودرمارستانوریحقرحقمرکلربریصدا

ر:ورگفتردیرسمرکشریردستشوررورررلیکائیم

ر!شهی...اونرخوبرمالرری_رارومرباشراررلیکائیم
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نرهمرردرر ر!بهرگوشمرخوردریرزنانهراریکهرصدارررمیحالتربودررت 

رجدارشدمروربهرزنرقدربلندرروربهررومرخرلریکائیمرازر ر!شدمرهرت 

ر!دمیدیازراشکامرمریرحالهرارانیچشمامورگرفتهربودروراونرزنورمریرجلورراشکر

ررزن ر:گفترریاشکاررربارحراسرورنگراین

ر!حالشرخوبه؟ _

ر!ثابترموندرلیرکائیمردهیصورتررنگرپررریرروررنگاهم

ربازرموندهربودروربارحردهنش ر!کردیرنگاهرمرروشرربهبهرزنرروررتت 

ر:گذاشتمرورگفتمررلیکائیمریربازورریروررردستمور

ر!!رحالترخوبه؟ل؟یرکائیم _

ر!بهرخودشراومدرلیکائیم

ر ر:خوردرورگفتررتکوین

ر_راصالرپررلیکائیم ر!...مامانینشدرت 

ربودمرزنرعمومهرخرردهیدهنمرگذاشتمروربارتعجبربهرزنرروربهررومرکهرحاالرفهمررریجلوررردستمور ر!شدمرهت 

ر!حالشرچطوره؟راشارری!رل؟یرکائیحرفاسرمرنیعمور_راالنروقتراررزن

ر!ادیبرازراتاقرعملرمی_رمنتظررررلیکائیم

ر!عمور_رچراررسعتشرباالربود؟ررزن

ر!بهرتورداده؟راطالعاتررورگررنری_راررلیکائیم

رخانمرپرریگفت!رچقدررنازرررناروریخانمرارری!رنازرنمیرخونهرتارتورورببریرعمور_ررفتمرتورررزن ر!شدهررت 

ر!_رارهربرعکسرتوررلیکائیم

رعصب ر:شدمروردادرزدمراین

ررمارستانریبرنیاومد _ نرکنریربحثرمردرموردرچ  ر!ستیبهرخاطررشماردوتارتصادفرکردهراونروقترشماراصالربراتونرمهمرنراشارری!ر؟ت 

ر:بهمرانداخترورگفتریکعمورنگاهروحشتناررزن

رالره؟یاررنریرا _
 
ر!ومدیازشرخوشمرنرر!رازرهمونربچگ

رررانریانقدررواضحربرستری_رمامانرالزمرنررلیکائیم ر!کتن

رریپوزخند ر!کناررسالنرنشستمررصندیلریرروررحالزدمروری 

ر

ر ♡"عآرامش

رست؟ریرعشق_چ#

ر۴۰پارت#

ر!ازرسالنرخارجرشدرورمنوربارزنرعمورتنهارگذاشترلیکائیم

ر:عموراومدرکنارمرنشسترورگفتررزن

ررهیشبرریلیعمور_رتورخرررزن ر!مادری 

ر... _

ر!!!اونرگستاخرهریعمور_رورشبررزن

ر... _
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ررنطورریر_رورهمررعمورزن ر!ادبرری 

ر:گفتمررتیعصبانربار

نردررگوشرمنرحرفربزنررنکهیارریبهرجارشهریم _ نرپرستونرباشرنگرانرکمیرت  ر!؟ت 

ر!یعمور_رورمثلراونرزبونردرازرررزن

رراومدم ر!واردرسالنرشدررلیرکائیبهشربدمرکهرمرجوای 

ر:عموررورگرفترورگفتدسترزنرراومدر

ررنجاریاالنرارردری_رمامانرپاشوربرورتورنباررلیکائیم ر!باش 

ررریبراررعمور_روارررزن ر!اشارمی!رمنرنگرانرچ 

رراشارری_راگهرنگرانرررلیکائیم نرحرفرنزن!ربشررالرری!رپسرانقدردررگوشراهست  ر!ورمنتظررباشررت 

ریرمریعمور_رحاالرچرارانقدررازراونرطرفداررررزن ر!کتن

عمومهررلیکائیم ر!_ردخت 

ر!عمور_رمنمرمادرتمررزن

ر!؟یدیفقطراسمرمادروربهردوشرکشرراریتاحاال!؟رریرکردرری_رمادررررلیکائیم

ر:چشماشرجمعرشدرورگفتریرعموراشکرتورررزن

راولریرتوررکردمیرنموقترفکرررچری_رهرررعمورزن ن نررریرپرسامرانقدررباهامربدررفتاررردارمریدرت  ر!کتن

رررلیکائیم ر:ورگفترردریموهاشرکشریرتوررکالفهردست 

اررلیکائیم ریبیرورکهرمررطری_ررس  هرچتن نر!رفعالربهت  ر!مینگریت 

ر:بعدرزنرعمورورازرکناررمنربلندرکردرورگفترور

نر_ربشرررلیکائیم ر!اونرسمترت 

ر!منرریعموررفترنشسترروربهررورررزن

ر!زنرعمورنشستریرکنارمرجاررلیکائیم

ر !دستشربودرلونینارهی

ربروهریابرمرهیبازرکردرورردرشور ر.روربازرکردرورگرفترسمتمرروهیاوردروردررابمرررونت 

ر:ورگفتمرربهرزوررزدمریلبخندر

ر!خورمینمر _

ر_ربگررلیکائیم ر!ت 

ربارتهاجمرگفتربگرریجورر ر!ازشرخوردمرتمرورکیمرکهرگرفررت 

ر!داشتمررازرینرنیفشاررخونمرافتادهربودروربهرارواقعار

ر!خوردمرورگذاشتمشرکناررازشرکیمی

ر!دستاشرگرفتهربودرورچشماشوربستهربودرریررسشورتورررلیکائیم

رورپرستاررهمراهرردرر ربراشارریاتاقرعملربازرشدرورچنتاردکت  ر!اومدنررونت 

ر!سمتشرردمیوردورردمریکشررریبلندرغیاونرحالرجرریتورراشارریردنریدربار

ر:بغلشرگرفترورگفتریاومدرسمتمرورمنورمحکمرتوررعیــــرسرررلیکائیم

ر!!!!رارومرباشالرری_رارومرباشراررلیکائیم

ر!روربردنراشارری
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ر!کردمررهیبلندرگررریرگذاشتمروربارصداررلیکائیمررنهیسریررورررسمور

رادما ررری  ر!کردنیربهرمنرنگاهرمرکهراطرافمونربودنربارناراحت 

رربعدر راومدرمدی  ر!دکت 

رررمیجدارشدمروررفتررلریکائیازرمرعیــــرسر ر!سمتردکت 

رحالشرچطوره؟ _ ر!دکت 

ر رررمارریبر_رمتاسفمرویلررردکت  ر !ندارهراصالرحالرخوی 

ر!ه؟ی_رمنظورتونرچرررلیکائیم

ر نردعارکنردریکما!رفقطربارری_ررفتهرتوررردکت  ر!ادیبرنمرریرمارکارررازردسترگهیر!ردت 

رررلیکائیم ر!ده؟یدرربریازربدنشراسر_رچهرقسمت 

ر ر!دهیدرربیچپشرشکسته!روررسشراسرریپاوررر_ردسترراستررردکت 

رررلیکائیم ر!شه؟یمر_رحاالرچ 

ر رکنرردری_ربارردکت  نرصت  نروردعارکنررت  رت  ر!خدابخوادرر!رهرچ 

ر ر!سالنررورترکرکردرمعذرترخوایهررهیگفتروربارررنوریارردکت 

ر!دادمینشونرنمررالعمیلرعکسررچیرزدهربودرورهررخشکم

ر!کردیمررهیگوشهرگررررهیعمورداشترارومرررزن

نرصدارمرمدامرمنوررلیکائیم ر!بودمریراگهیعالمردررهیخوبرنبودرورتورحالممنررویلرردت 

ر!شدرریازرگوشهرچشممرجارررصورتمرزدرکهربهرخودمراومدمرورقطرهراشگرریتوررارومرریلیسررلیکائیم

ر!ختمیرررنشستمرورارومرارومراشکرصندیلرریررسمرگذاشتهربودم...االنرارومررورریررورررمارستانوریکهربررشیپرقهیرچندروقربرعکسر

ر!!!کرکنرترکمرخودراریخدا

ر!ازرسالنرخارجرشدرلیکائیم

ر!عمورهمردنبالشررفتررزن

ر!هنوزرنشستهربودممنررویل

رخ رمررومرورارومراشکروبهرروارریبودمربهرترکردرهت  ر!ختمیت 

ر!هامرنبودمرهیارومرکهرخودممرمتوجهرگرررانقدرر

رربعدر رادمررهیمثلررمدی  ر!ازرجامربلندرشدمراهتن

ررردمیپرستاررپرسررازر ر!روربردهربودنررراشایکهررروررفتمرسمت 

رهاربهشرخرشهیپشترشرازر ر!شدمررهت 

ر!نکنمرتتیاذرگهیردردمری!رقولرمشمیپر!!!رتروخدارنرو!!!ربرگرداشارری

رردمیمقول رخوی 
ر!باشمردخت 

رردمیمرقول رررهرچ  ر!بگمرچشمرگفت 

ر!فقطربرگردرتور

ر!کهرخودشرحالشربدتررمنربودراومدرسمتمررلیکائیم

ر:گفترریارگرفتهرریگرفتروربارصداررردستمور

ربشررمیبررراریر_ربررلیئاکیم ن ر!الریارت 

ررچریهرپسرزدمروربدونردستشور
ن
رخراشارریهاربهررشهیدوبارهرازرپشترشررحرف ر!شدمرهرت 
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رهاربهشرخرشهریهمرکنارمراستادروراونمرازرپشترشرلیکائیم ر.شدرهرت 

ر!میسکوترمطلقرکردهربودرهردور

رصدارچیه ر!ومدینمررمارستانیربراهوریجررهری 

ر!شدیبودرداشترازرجارکندهرمرهدیکوبررنمیازربسرخودشورمحکمربهرسررقلبم

رخراشارریهاربهررشهریورازرپشترشررکنارمونررستادیعمورهمراومدراررزن ر!شدررهت 

سیمرانگارر ر!بدترربشهراشارریورحالرررمیحرفربزنررمیدیت 

ر!هارگذشترساعت

ر!رفترلیکائیم

ر!عموررفتررزن

رخراشارریبودمروربهررستادهریمنرهنوزرهمونرجاررسرجامرارویل ر!بودمرهت 

ر!حرفربدون

ر!حرکترونبد

ر!کنمرریباهاشرهمردردررخواستمیمرانگارر

ر!اومدروررفترینازررمامان

ر!اومدروررفترالنازر

ر!اومدروررفتراریپرر

ر!بودمرهنوزرمنر

ر!!!تورشی!رپنجامیهنوزراروربرنرمنرررانریهمربراری...همهردناشارمی

نرهزارمریبراررلیکائیم رکردرت  ر!باررسالنرروربارقدماشرمت 

ر!برمروادارمرکردردنبالشررامورگرفترورشدرشونهرهرکیرباررکهربهمرنزدرنریا

ر!لیکائینکنرم _

ررمیبررردری!رباالرریارارریدرنرری_ربچهربازرررلیکائیم احترکتن ر!میای!رفرداردوبارهرمخونهرورتوراست 

ر!مونمیمررنجاریعمرا!رخودتربرورمنرا _

ر...گمی_رمرررلیکائیم

ر:دادرزدمررتریوسطرحرفشروربارعصبانردمیپرر

ر!ونمبمرخوامریرمرگمری!رملیرکائیخفهرشورم _

ر

ر ♡"عآرامش

رست؟ریرعشق_چ#

ر۴۱پارت#

ر

ر!_رباشهررلیکائیم

ر:گفترربهرزنرعمورررور

ر!میحرفربزنردری_رمامانرباررلیکائیم

ر...عمور_رفعالررزن
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ر:وسطرحرفشرورگفتررردریپرررلیکائیم

ر!دارمرکهربزنمرریادیزررری!رحرفایهمهرسالراومدرنریر_ربعدراررلیکائیم

نررورزنرعمورررلیکائیم ر!رفت 

ر!اشاریموندمروررمنر

ر!کردمیبهرزنرعمورفکررمرداشتم

ر!کهرحدرنداشتررمیورتورشوکربودررمیکردیبودرانقدررهمهرتعجبرمرریارگهیهروقتردردریشا

اررنریارریورتوراالنررویل ررطریرس  ر!تعجبرکردنرنبودریبرارراصالروقت 

ر!بردنمرررشیکهرخودشونمرراهرپدررمادرشونورپرراشارریورررلیکائیم

ررپس ر!بودنرچرارازرمادرشونرانقدرردلخوررورعصت 

ر!افتادراشارریدوبارهربهرررچشمم

ر!فراموشرکردمروریهمهرچرکالر

ر!رفتمرکنارردرراستادمرشدمربلندر

رهاربهشرخرشهیپشترشرازر ر!شدمررهت 

ر!تاربهتربگمردوستردارمردادیبهمرفرصترمرگهیربارردرهیکاشرخداررریا

ریعمرنفس ر!دمیکشرررق 

ر!شدررریازرگوشهرچشممررسازرراشکر

ر!روهمرفشارردادمرچشمامور

ر!سالنررریتوررازرپرستاراراومدرگی

ر:ورگفتررستادیرکنارمرارراومدر

ر!تونرخوبه؟_رخانمرحالررپرستارر

ر!بهشرانداختمرنگایه

رجوونرورخوشگلربودرهی ر!دخت 

ر!مهربونرباشهریلریخرخوردریچهرشرمرربه

ر:کردمرورگفتمررپاکراشکامور

ر!بلهرخوبم _

نر_رچرررپرستارر ر!ن؟یرالزمرنداررریرت 

ر!ممنونریلینهرخر _

ر:کردرورگفترراشارریبهررنگایهرپرستارر

رررپرستارر ر!ن؟یباهاشرداررر_رچهرنصبت 

ر:ورگفتمردمریکشرررآیه

ر!شوهرمه _

رررپرستارر ر!؟_رچ 

ر!به؟یرعج _

ر!_رخبرارهررپرستارر

ر!ش؟یچ _
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ربشرراریربرزمیر!رعزرستینربریعجرررادمی_رخبرزرررپرستارر ن ر!ستیخوبرنرادیانگاررحالترزررت 

ر!نشستمرکهراونمرکنارمرنشسترصندیلرریررور

ررچشمامور ر!دمداررهیتکررصندیلربستمروررسموربهرپشت 

ر رروقت  ر!ازرپرستاررجوونرنبودرریچشماموربازرکردمرخت 

ریعمرنفس ر!وربهرساعتمرنگاهرکردمرردمریکشرررق 

ر!ششرصبحربودررساعت

ر!دمیخوابمربردرکهرخودمرنفهمرگرررمنر

ر!بلندرشدمررفتمرپشتردررعیــــرسر

ر:لبرگفتمررریپنجرهرگذاشتمرورزرریروررردستمور

رصبخ _ ر!ت 

رصدا ر:پشترگوشمرگفتری 

رصبحرتوهمربخ + ر!ت 

ر!دمیروردررلیرکائیسمترصدارکهرمربرگشتمر

ر!؟یاومدرگ _

نر_رهمررلیکائیم ر!االنرت 

ر!خوبه _

احترکن!رمنررگهی_ردررلیکائیم ر!مونمیرمبرورخونهراست 

ر!ستینرالزم _

ر !بروربگورچشمرگمی_رمرررلیکائیم

ر!ستمیخوابمربرد!راالنمرخستهرنرنجاریاررشبیمنرد _

ر:کردرورگفترررفروررشالررریزررختموریبهمرررریجلورورموهاردریرشالمورکشررلیکائیم

ر!منتظرتهرمارستانیردرربررمی_راقارکررررلیکائیم

ربارحرصربرنفسمور ر!فوترکردمرونرت 

ر:نگاهرکردمرورگفتمراشارریبارربهررنریاخررریبرا

ر!!!!رخدافظگردمیرزودربرم _

ر!دمیروردرمریخارجرشدمرکهراقارکرررمارستانریبرازر

ر:رفتمرسمتشرورگفتمرعیــــرسر

ر!میسالمراقارکرر _

نردتررشواررشر!رزورخانم_رسالمرررمیکرررراقار ر!ستیکهرانگاررحالتونرخوبرنررت 

ر!منوررسوندرخونهرمیشدمروراقارکرررسوارر

ر!دمیتختمردرازرکشریاتاقمروررورریررفتمرتوررعیــــرسر

ر!اومدرداخلراتاقمرقهریبعدرچندردقررینازررمامان

ر!غذاراوردهربودرکیل

ر!خوامیرمنرنم  _

ر!یبخوررردری_ربارینازررمامان
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ر!اشتهارندارم _

ریارمرورسنشسترکنرینازررمامان ر!خودشریپاهاریصبحانهررورگذاشترروررتن

ر!دهنمرگذاشتریرلقمهربرامرگرفترورتوررهی

ر!ورقورتردادمردمریرورجورررلقمه

ر!بغلشرپرترکردمریرانداختمرورخودمورتورریبهرمامانرنازررنگایه

ر!آغوشرگرمرمادرانهرتنگرشدهربودرنیارریدلمربرارررچقدرر

ر!کردیرشرمرسمورنوازررریورمامانرنازررکردمریرمرهیرربلندرگریرصداربار

ر:گوشمرگفترررریزررریبغضرداررریبارصداررینازررمامان

ر!شهیخوبرمراشارریارومرباش!ررزمری_رعزررینازررمامان

ر!جدارشدمرازش

ر!کردررکردمرکهراونمراشکاشورپاکررپاکراشکامور

ر:چشماشرزلرزدمرورگفتمریتور

ر!اغوشترتنگرشدهربودرمامانرریبراردلم _

ر:نداخترورگفتارررریزررررسشور

ر!بخوررونتورصبحرراری_ربرینازررمامان

ر...ایمامانرمنراونرروزربهرپرررویل _

ر:وسطرحرفمرورگفترردریپرر

ررخوامریر_رنمرینازررمامان
ن
رردرموردراونرروزرحرف ر !بزین

ریرگفترورسررنوریا ر!پاهامرگذاشتروراتاقورترکرکردریرصبحانهررورروررتن

ر!دادیداشترگلومورفشاررمرربغض

ر!شدمیخفهرمرداشتم

ریس ر!پتوررریزرررمدیکناررتخترگذاشتمرورخزرررعسیلریروررورررتن

ر!بشنرریخودمرمچالهرشدمروراجازهردادمراشکامرجارررتور

ر!اد؟یباالهاررسمرمررنیکردمرکهراررچهرگنایهمنرراریخدا

ریروربهمرببخش!رازترهررراشارریراریخدا ر!خوامینمررگهیردرچ 

ر!بهرساعتمرانداختمرنگایه

رردور ر!بودرومدهریلحظهرهمرخوابربهرچشمامرنررهیاصالررتختمربودمرویلرریربودرروررساعت 

ر !لندرشدممربجارازر

ر!حمامریرورحلهربرداشتمروررفتمرتوررلباس

ر!گرمراروممرکردرراب

رحمامرکهربرازر ر.مارستانیربرمریرفتریورمامانرنازرررمیورهمراهراقارکرررردمریلباسرپوشرعیــــاومدمررسررونت 

وعرشدهربودرورمنربهرجاریامتحانا ر!منتظررعشقمربودمرمارستانریبریردرسربخونمرتورررنکهیراریخردادررس 

ر رگفتهربودرهررردکت  ر!میدعارکنررردریپنجاهرپنجاهرورفقطربارمهرچ 

ر.کردیمررهیگررررزرینشستهربودروررررمارستانریبردهیرنگرپررریهارصندیلرریرعموررورررزن

رخطرچشمرهاریرورررباررهمردستمایلرهیرقهیردقردور ر!کردیورپاکشونرمررردریکشیربودنرمرختهیررررهیکهربهرخاطررگرررری 
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ر!اشاریدهربودمربهرورزلرزربودمررستادهریبرامرنموندهربودرکناررپنجرهراراشگرررچیرکهرهررمنر

رمررریبارقدمرهارلیکائیم ر!کردیسستشرسالنررورمت 

ر!همرپناهربردهربودربهرنمازخونهرینازررمامان

ررمیکرررراقار ر:کردریسوالرمرباررکیرقهریچندردقرربارناراحت 

نر_رچررمیکرررراقار ر!ن؟یرالزمرنداررریرت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۴۲پارت#

رست؟ریر_چعشق#

ر

ر!مینداررلهرحرفرزدنمرکهراصالرحوصررمیدادیبارسکوترنشونرمرماهم

اررچریهرواقعار ر!رورارومرکنهریراررگهینداشترکهرکسردرنوریارطریکسررس 

ررور رتقصررهمهرچ  ر!زنرعموربودررت 

ررهوری ر:شدمرورحملهرکردمرسمترزنرعموروردادرزدمرررعصت 

رهمشرتقص _ رکهربزنهرازرخونهربررینکردهربودررشیتوعه!راگهرانقدرعصبرت  ر!نبودرمارستانریتختربریرحاالرروررونرت 

ربودمرررگرفتهررقشوری نرتوجهربهراطرافمردادرمروری  ر!دمت 

ر:زنرعمورجدارکردرورگفتررقهیمنورازرریاومدرسمتمونروردستارلیکائیم

ررالرری_راررلیکائیم ریمرارومرباشرچ 
 
ر!؟گ

ر:زدمرورگفتمررداد

ر!راگهربالتوریرواقع _ ر!مقرصرفقطرمادرشهرادیرسراونربری 

رررزن رعمور_رمثلرمادرترگستاچن
 
ر!بهرتورچه؟رمنرورپرسمر!رزندگ

ر!ورمنورازراونرمنطقهردوررکردردیدستمورکشررلریکائیبگمرمنرزنرپرستمرکهرمرممداور

ر!اونجاردرازربکشمررکمیورازمرخواستررریمامانرنازررشینمازخونهرپریربردرتوررمنور

رپلکمربررریازرزررورچشمامورببندمروراشکپاهاشربزارمررریراجازهردادررسمورروررینازررمامان ر!ادیبرونرت 

ر:ورگفتررردریرسمرکشریررورردستشور

ر!_ردعارکنرمادررینازررانمام

ر ر!کردمیرمرهیصدارگررری 

ر

رررچندر ر!نمازخونهرنشستهربودمریرتوررشدریرمرساعت 

رمنرنشستهربودمرورارومراشکرمرهمررفتهربودرویلرینازررمامان ر!ختمیت 

ر:صدارزدررمهیاسرنمازخونهروررسرریراومدرتورریمامانرنازررهوری

ر!!!الری...االرری_رارینازررمامان

ر:تمراشتمرورگفصورتمرگذریرروررردریلرزریکهرمرردستامور

ر!شده؟ریرطوررراشارریمامان؟!ررشدهیرچ _

ر_رازرکماربرینازررمامان ر!اومدرونت 
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ر!ازرنمازخونهرخارجرشدمرعیــــوررسررردمیجارپرررازر

ر:وربارذوقرگفتمردمریپوشرکفشامور

ریراسرم _
 
ریمامان؟!رتروخدارراسرمرگ

 
ر!؟گ

م!ربرینازررمامان ر!نشیببرمیبررراریر_رارهردخت 

ر!راهرافتادمرینازررمامانردنبال

رقور ر!کردمیمررهیبلندرگررریربارصدارازرخوشحایلرهریبقرشیپردمیرسررت 

ر:اومدرسمتمرورگفترلیکائیم

ر!نکنررهیگررررگهیرحاالرخوبرشد!رپسردرریدی_ردررلیکائیم

ر:پاکرکردمرورگفتمراشکامور

ر!!!شکرترراریخداروشکر!!!رخدا _

ر!ش؟ینیببریخواری_رمرررلیکائیم

ر!ارهراره _

رصحبترکردرلیکائیم ر!باردکت 

ر ر:فتوربهرمنرگررردکت 

ررششریپردریفقطرربــعرساعتربا + ریبرباش  ر!شهیمرتریاذرمارریربرشت 

ر!چشم _

ر ر!درراتاقوربازرکردرورمنررفتمرداخلرردکت 

ر!کناررتختشربودررصندیلرهی

ر!دستمرگرفتمریرنشستمروردستشورتوررصندیلرریررور

ر!بستهربودرچشماش

ر:ارومرنوازشرکردمرورگفتمردستشور

ر _ ر!زم؟یعزررخوی 

ر!چشماشوربازرکردرریالرراروم

ر!بودربهرزوررچشماشوربازرنگهرداشتهرممعلور

ر:ورگفتمرردمریگونشرکشررریروررردستمور

ر!نکنررتریببندرچشماتو!رخودتوراذ _

ر!چشماشورنبستراشارریرویل

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!میشدیمروونهیخداروشکررکهرخداتوروربهمونربرگردوند!رماربدونرتورد _

ررتونستریکهرنمرراشارری
ن
ر!دادیبزنهرفقطربهرحرفامرگوشرمرحرف

ر!شدرررریازرچشممررسازرراشکر

ر:انگشتمراشکمورگرفتمرورگفتمرربار

ر...منرتوروردوراشارری _

ر:بازرشدرورزنرعمورگفتراتاقردرر

رمنرکهرمادرشمرهنوزرندرگهریعمور_ربسهردررزن ربراریربردمشیدخت  ر!ونت 
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ر:ورگفتمردمریبوسرشوریشونیجامربلندرشدمرورپرازر

ر!!!خدافظ _

ر!اتاقرخارجرشدمرازر

ررهیرانگارر ر!داشتمررحسرخوی 

ر!شدهربودمرکربس

ر!شدهربودمراروم

ر!راحتربودرالمیخ

ر!خواستیرخوابرراحترمرهیبعدرچندروقتردلمررحاالر

ر:ورگفتمررلیرکائیکردمربهرمرررور

ر!برمرخونهرخوامیممنر _

ر!گهیدررکمیرامیمر!رمنمنریبررمی_رباراقارکررررلیکائیم

ررازر ر!رفتمرخونهرمیکردمرورهمراهراقارکررررهمهرخدافطن

ر !تخترپرترکردمریرترخودمورروراحرررالیاتاقمرشدمروربارخرروارد

ر!!!شکرترراریخدا

ر!زودربهرخوابررفتمرریلیخ

ر!بهمرخوردنرپنجرهرچشماموربازرکردمریرصداربار

ر!خوردیورپنجرهرهمرکهربازربودربهمرمررومدریمرباد

ررسیشدمربستمشروررفتمرسمتررسورربلندر ر!بهداشت 

ر!امتحانارافتادمرادیرهوری

ر!هامورگرفتمرالشرازرهمرکررگیبرداشتمرورشمارهرپرستوررموریرگوش

ر:ازرچنتاربوقرجوابردادربعدر

ر!_ربله؟رپرستور

ر!پرستو؟ _

رتورالرری_رارپرستور ر؟ی  ر!؟!رخوی 

ر _ ر!؟ارهرخودمم!!!رشکررتورخوی 

ر_رممنون!رکجارپرستور ریتورنری  ر!اصالرست 

راتفاقارهی _ ر!مدرسه؟رامیافتادرکهرنتونستمربری 

ر!یارورنبودرازرامتحانرخرداده!رکیلریمانرامتحانا_راخهرحاالرزررپرستور

راتفاقارهیچندروقتررنیباوررکنراصالرارپرستو!رویلردونمیم _ ر!امتحانربدمرتونستمرینمررومدممیبرامرافتادهرکهرمری 

ربمر_رالهرپرستور ر!شده؟ی!رچمت 

نرچرری!رحاالربرارکنمیمررفیبعدربراترتعرر _ ر!تماسرگرفتمرگهریدرت 

ر!_رجانمربگو؟رپرستور

ررگمریم _ رمدرسهربارخانمرصریتوررسترینراگهرزحمت 
 
نر"ررصحبترکنرببرمدرسهی"مدررادف ر!کنمررکارریچردریمنربارت 

سمی!رفردارکهررفتمرمدرسهرحتمارمرزمی_رباشهرعزررپرستور نربهترزنگرمرت  ر!نمت 

ر!فداتمرقیرفررمرشر _
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ر!_رخدانکنهرپرستور

ر!؟ینداررریرکارر _

ر!_رمواظبرخودترباشرخدافظرپرستور

ر!مارستانیرقطعرکردمرورامادهرشدمربرمربررتلفنور

ر

ر...

ر

ر!پامرخونهرهیبودررمارستانیرپامربرهیبودرردوهفته

نریرامروزرمربالخره نررخواست  ر!مرخصشرکتن

ر!کهرشکستهررپاش

ر!کهرشکستهرردستشم

ر!میمواظبشرباشردورسهرمایهردریبا

ر!مرتبرکردمراتاقمونور

ررتختم راررامادهرکردمرتاروقت  ر!آمادهرباشهرومدنرهمهرچ 

ر!اومدرداخلرلریکائیبارکمکرمراشارریبازرشدرورردرر

ر!تخترنشستریررورررکمکشرکردررلیکائیم

ر:رفتمرسمتشرورگفتمرعیــــرسر

ر!لباستورعوضرکنمربزارر

تیترهیازرتنشردرراوردمرورربلوزشور ر!تنشرکردمررس 

ر!دیکردمردرازرکشرررکمکش

ر:تخترنشستمرورگفتمریرروررکنارش

ر _ ر!؟خوی 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۴۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!_رارهراشارری

ر!گرفتمزدمروررومورازشریلبخندر

نررسرمرنیبرررهی_ربقرینازررمامان ر!دمیرورمرراشارریشامرررنجاریشامرامادهرکردم!رمنمرارت 

ریرشماربهرزحمتربرستریالزمرنرریممنونرمامانرنازر _ ر!دمی!رخودمربهشرمرفت 

ررینازررمامان
ن
ر:گفترراشارریبزنهرکهرراومدرحرف

نررسرمرامی_رخودمرمرراشارری ر !نمیشریمرت 

ر...ویل _

ر!امیبرتونمیر_رمراشارری
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ر!باش _

ر!یسالنرغذارخوررریرتوررمیترکردمرازرجاشربلندرشدروررفررکمکش

نررهمه ر!اومدنرنشست 

ر ر!زنرعمورحت 

ر!نشستمراشارریرکنارر

وعربهرخوردنرکردنرکهرزنرعمورگفترهمه ر:رس 

ر!شدهرریمیقدرریلیخررگهیخونهردرنریرعمور_راررزن

ر!کهرتاراخررعمرشررسباررمارباشهررشهیشوهررکنهرنمرردریهمربارالرری!رامیبخررردرینهرجدخوررهیردریبا

رردمیدستمرفشارردادمرورلبمورگزررریاشقورمحکمرتورحرفرزنرعمورقررنریراردنیشنربار
ن
ر!نزنمرتارحرف

رخراشارری ر:زنرعمورورگفتریشدرتورچشمارهت 

ر!شوهرردارهررالرری_راراشارری

ر!عمور_رعه؟!رپسرشوهرشرکجاست؟!رنکنهراونمررسباررشماس؟ررزن

ر!_رکنارشرنشستهراشارری

رررزن ر!؟عمور_رچ 

رررینجورریاشراباهریرزنرمنه!رتوهمرحقرندارررالرری_رارهرمامان،اراشارری ر!حرفربزین

ر!الر؟یعمور_رچراراررزن

ر!خوامی_رچونرمنرمرراشارری

ر...عمور_رویلررزن

ر:وسطرحرفرزنرعمورورگفتردریپررراشارری

ر!_رغذاتوربخوررمامانرروراعصابرمنرراهرنروراشارری

ر!انداختررریعموربغضرکردروررسشورزرررزن

ر!دمیبهرصورتشرپاشریردستمرگرفتمرورلبخندریررورتورراشارریسالمرردستر

وعربهرخوردنرشامشرکردرورروشر ر!ازمرگرفتروررس 

ررمنم
ن
ر!نزدمرارومرشاممورخوردمرورحرف

نربرگهید ررکیسرررت 
ن
ر!زدهرنشدرحرف

ررنریرعمورتوراررزن ر!صحبترکنهراشارریداشتربارررسیعرریلیهمرخرمارستانریرتوربرمدترحت 

ر!دادیاصالراجازهرنمراشارریرویل

ر!باالرمریکهرشامشورخوردرکمکشرکردمروررفترراشارری

ر!گذاشتررشیشونیپریرتختروردسترسالمشوررورریررورردیکشررردرازر

ر!دمیلباسامورعوضرکردمرورکنارشرخوابرمنم

ر!جارکردمرربغلشریرتوررخودمور

ر!دیبوسررموریرشونیورپردیچیرسالمشوردوررشونهرهامرپردستر

راول ن رریلریبودرکهراحساسرارامشرخریبارررت  ر!داشتمررخوی 

ر!مثلردوتارزنرورشوهرررمیتازهرشدرکردمیرمرحس

ر!مچشماموربستگذاشتمرورررنشیسرریررورررسمور
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ر!چشماشوربسترورکمرکمرنفساشرمنظمرشدراونم

ر!گوشمرچشماموربازرکردمرررریزرراشارریریرصداربار

ر!!!الری!!!راالرری_راراشارری

ر:باالراوردمرورخوابالورگفتمررسمور

رجونم!؟ر _

ر!_رپاشورساعترهشترصبهراشارری

ر!روزرجمعهررمیبزارربخوابراشارریریروا _

ر!کنرکمبرمرحمام!رپاشورکمرخوامریر_رمنرمراشارری

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

رریرخوایرمریردستترچجوررررنریپاترورارنریرحاالربارا _ ر!؟حمامرکتن

ری_رخبرتورکمکمرمرراشارری ر!کتن

نرچ ر!نگفتمرورازرجامربلندرشدمریرت 

ر!رورامادهرکردمراشارریریرورلباسارحله

ر:بهشرگفتمررور

ر!حمام؟ریبعدربرررارمیاولرصبحونتوربریخواریرم _

ر!برمردریارفتم!رحتماربوقتهرحمامرنریلی_رنهرخرراشارری

ررگهید
ن
ر!حمامررینزدمرورکمکشرکردمربردمشرتوررحرف

تشوریت ر!ازرتنشردرراوردمررس 

ر!شیورعضالنرردریسفرررنهیخوردربهرسرچشمم

ر!دمیدزدرچشمامور

ر!شلوارشوربازرکردمرورشلوارشمردرراوردمررپیزر

ر!سبدرانداختمریرچرکورتورریلباسا

ر:کهرگفتررکردمیبودمرورنگاهشرمرستادهریا

ر!لباساتورارریمردرب_رخودتراشارری

ر!منهرمنرراحت _

ر!اریدربرگمری_رمراشارری

ر!...ویل _

ر!_رزوودراشارری

ر!ارومرازرتنمردرراوردمرلباسامور

رخراشارری ر!شدهربودربهربدنمرهت 

ر:جمعرکردمرورگفتمررخودمور

ر!کمکترکنم؟ _

ردستموربگراری_رارهربرراشارری ر!ت 

ر!دوشرحمامررریگرفتمروربردمشرزررردستشور

ر!ورموهاشورشستمررختمیشامپورررر!رکیمرشرسرریرگرموربازرکردمرروررراب
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ر!گرفتهربودررخندم

ر:ورگفتمررستادمیبهرروشراررور

ر!...شدرمانیمثلرسلطانرسلر _

رلباشررورربار ن ر!لبامرحرفمرنصفهرموندرریقراررگرفت 

رحمامرکهربرازر ر!میصبحونهربخورررمریلباساشورتنشرکردمروررفترمیاومدرونت 

ر!شربودمشغولرکاررخودرصبحونشونورخوردهربودنرورهرگررهمه

احترکنهراشارریورمنررفتمررساغردرسامروررمریصبحونمونورخوردرماهم ر!همررفتراست 

ر...

ر!گذرهیمرسهرمایهرردور

ر!خودشرهمهرکاراشورانجامربدهررتونهیکامالرخوبرشدهرورمرراشارری

ردارمرمرمنم ر!دمیاالنرامتحانرمرمرت 

ر!نمرهرهامرخوبرباشنرردوارمیام

ر:اومدرداخلرورگفترراریکهرپررررمخوندیرمشتمردرساتاقمرنشستهربودمرورداریتور

ر!د؟یخرررمیبررریایلطفارامروزردنبالرماربرشهیجانرمرالرری_راراریپرر

ررردری!رخررد؟یخرر _ ر؟رچ 

رمرمیداررراشارری_رمنرورراریپرر ر!یایگفتمرتوهمربررعروشردیخرررمیت 

ر!؟گررعروشردیخرر _

رگهیدراشارری_رمنرورراریپرر
 
رچقدرخنگ ر!!رواردخت 

ر!هاا؟ _

ر!دنبالمونررادیمراشارریرگهیتردساعررمری_رامادهرشورتارنراریپرر

ر!شدرخارجرگفترورازراتاقمررنوریا

ر!نهرنهرامکانرندارهرنه

ر!کنه!رارومرباشررتیرتوروراذرخوادی!رمگهیدارهردروغرمراریپرر

نرخودمرحرفرمربار ر!کردمیمررهیورگرررردمت 

راشکاموربگریجلورررتونستمیرنمراصالر ر!مت 

ر!چرا؟راخه

ر!رورگرفتمرراشارریبرداشتمرورشمارهررموریرگوش

ر!الر؟ی_ربلهراررراشای

ر!!!تو...توراشارری _

ر:منرگفتریرصداردنریبارشنراشارری

نر_رچرراشارری نرچرر!رکیسالر؟یشدهراریرت  ریرمرهیگفته؟!رچرارگرررریت  ر!؟کتن

ر!ارهرگفته _

رراشارری ر!؟_رخبرچ 

نرباهمرازدواجرکنرنیخوای!رمگهیمراریپرر _ ر!ت 

ر!خندهررریزدرزررهوریراشارری
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ر:بغضرگفتمربار

ر!اره؟ررگهیدروغرمر _

ریخبرمنمرحقردارمرازدواجرکنمرچرارتورناراحترمرزمری_رنهرعزرراشارری ر!؟ریس 

ر نرازردستمرسوررخوردرورافتادرزمرگوش  ر!ت 

ر!چرا؟

ر!فقطربهمربگورچرا؟رراریخدا

ر ♡"عآرامش

ر۴۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رررچندر راصالرازراتاقمربرشدریرمرساعت  ر!بودمرومدهینرونرت 

ر:بازرکردرورگفتاومدردرراتاقورراریپرر

ر!رتبرکنماتاقمورمرخوامریرمرالرری_راراریپرر

ر:پاکشونرکردمرورگفتمرنهیاشکامورببرراریپرررنکهیازرارقبلر

ر!ستیالزمرن _

!رمنمرهرکاررراریپرر ن ر!دمیاقاربگنرانجامرمررری_راقارگفت 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ررستیمگهرقراررن _ رر!رپس؟باراقارازدواجرکتن ریمررچرارهنوزرکلفت  ر!؟کتن

رتارقبلرازرازدواجرباراریپرر ن ر!بدمرجامانرفموریوظارردری_راقارگفت 

ر!زدمروراتاقورترکرکردمریپوزخند

ررایپذریتورررفتمر رری  ررنشستمروری  رخریرورحوصلهربهری  ر!شدمرهرت 

ررمین رکهرخررشدریمرساعت  ررهرت  ریرهرویلرریروربودمربهری  ر!دمیفهمیکهرگذاشتهربودرنمرررلیمیازرفرررچ 

ر!افکارمروربغضرگلومورگرفتهربودریبودمرتوررشدهررغرق

ر!نکنمرهیگرررروقتریاشکامورگرفتهربودمرتارریرجلوررسختر

ررایپذریتوررنجاریارخواستریدلمرنمرراصالر ر!نهیحالرببرنیهمرمنورتورارگریکنمرورررهیگرررری 

ر!اومدرداخلراشارریبازرشدرورردرر

ریه ر!نگفتمرچ 

نرچرتونستمرینم ر!بگمریت 

نرمرکلمهرحرفررهیراگه ر!شدیمررریاشکرازرچشممررسازرردمت 

ر!شهبررریانگشتربهشربخورهرتاررسازررهیپررازرآبرکهرمنتظرهرروانیلررکیررمثل

کهیاونجاربمونهرمررگهیردرزرهیافتابروراگهررریازربادرکهرگذاشتنشرتوررربادکنکرپرررهیردمیشاراری ر!ت 

ر!اشکاشورگرفتهریرکهربهرخاطررغرورشرجلورررانسانرقلبرشکستهرهیردمیشا

ر!بدونرحرفرازرپلهرهارباالررفتراشارری

ر:اومدرورگفتریربعدرمامانرنازررقهیدقرررچندر

نربشورن!رارانیمنرزنگرزدمربرالرری_رارینازررمامان ر!کجاسترردونمیهمرنمرراریپرررنریرپتورهاروربت 
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ر!؟رمیارریاتاقربریرکمکمرپتورهارورازرتورررمیبررریایم

ردس ر:ورگفتمرردمیصورتمرکشریروررت 

ر!امیارهرم _

ر:بهمرانداخترورگفترشکرنگایهرراریرینازررمامان

ررینازررمامان ر!تو؟ر_رخوی 

ر!ارهرخوبم _

ررینازررمامان ر!؟_رمطمعتن

نرارهرچ _ ر!سینریت 

ر!تکونردادروررفترسمترپلهرهاردرییرسشوربهرنشونهرتارینازررنماما

ر!ازرجامربلندرشدمروررفتمردنبالشرمنم

نرپارمیورپتوهاشوربردررمیاتاقارورگشترهمه ر!یت 

ر!بهراتاقرمارمیدیرس

ر!نرفترداخلردرراتاقوربازرکردرویلرینازررمامان

ر!دررخشکشرزدهربودرردم

ر!چشرشده؟روار

ر ر!ده؟یدررچ 

نرپاربردمررسمور ر!رربهرداخلرنگاهرکردمکنارردورازرررریت 

ر!بغلرهمربودنریرلخترتورراشارریورراریپرر

ر!تخترمنرریررور

ر:گفتمرریدررفاصلهرگرفتمروربارپوزخندرروربهرمامانرنازررازر

نرمراریچراراونرروزرپشترباغراونرحرفاروربهرپرررریدیحاالرفهمر _ ر!بهتربگمرمامانرنوریارخواستمریمردم؟رت 

ر..._رم...منررینازررمامان

نرازرپلهرهارپارعیــــشهرسالنررورترکرکردمروررسرکاملربحرفشرررنکهیازرارقبلر ر!رفتمریت 

ر!باغریررسوندمرتورررخودمور

نرزمرریتورچشمرنبودرسوررخوردمرروررادیدرخترکهرزررهیرکنارر ر!هیگرررررریبلندرزدمرزرریروربارصداررت 

ر!کهربراشردردروردلرکنمررخواستیرمروریدلمرکسررنه

ر!کنمررهیکهررسموربزارمرروشرورگرررریشونهرارنه

ردلمرتنهارفقطر ر!!!خواستیمری 

رتنهارخواستریمرردلم ر!!!بکشمرغریجرری 

رتنها ر!!!بغضرکنمری 

رتنها ر!!!کنمررهیگرررری 

رتنها ربمری  ر!!!مت 

ر!!!چشمرمنررریتخترمنرجلورریراتاقرمن،رورریراجازهردادن؟!رتورربهرخودشونرچطورر

ر!صورتمرگذاشتمریدادمروردستاموررورررهیبهردرخترپشتررسمرتکرررسمور

ر!دلردوسمرداشتهرباشه؟کسورندارمرکهرواقعارازرتهرررچیرمنرهرچرار
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ر!دمیرورشنررکیسرریپاریحالرخودمربودمرکهرصدارریتور

ر!لیکائیصورتمربرداشتمرکهرچشممرافتادربهرمریازرروررردستامور

ر:کنارمرورگفترراومدر

ریرمرهیچرارگررررشدهی_رچررلیکائیم ر!؟کتن

ریره _ ر!چ 

ریر_ربهرخاطررهررلیکائیم ر!صداترانقدربغضرداره؟رچ 

ر!همرمهمه؟رکیسررریرامگهربرر _

ر:رمرنشسترورگفتناکررلیکائیم

ر!_رمعلومهرکهرمهمهررلیکائیم

ر!؟گرریهه...برا _

ر!منرری_ربرارررلیکائیم

رکنیوانمودرمررنکهیخستهرشدمرازردروغاتون...ازرا _ ن نرهمر!رویلرنریدوسمردارررت  ر!عمورگفترمنرفقطررسباررشمامرطوررکهرزنرت 

ر:لبمرگذاشترورگفترریرانگشتراشارشورروررلیکائیم

ر!شی_رهررلیکائیم

ر!شدمرساکت

ر!بغلشرگرفتریورمنورتورردیچیردوررشونهرهامرپرشوردست

رریخواری_رمرررلیکائیم
 
ر!شده؟یچربگ

ررریبرار _ رردریبارچ  ر...مهمرکیسررریبراربگمروقت 

ر:وسطرحرفمردریپرر

ر!شده؟ی_رچرترورپرترنگو!رفقطربگورچررلیکائیم

ریره _ رشهیمرگهیردرگریکنمروربعدمرعاشقرررباهاشرازدواجرکنهیرداداشترمنورمجبوررمرچ  بارقلبرمنرررخوادیر!رچرارمکنه؟یمنورمجبورربهرموندنرمررخوادریرورمررگهریرردنفرهیر!رچراروقت 

ر!کنه؟رریبازر

ر!_رداداشمردوستردارهررلیکائیم

رررتورکیس _ ریمررتیرروراذررکهردوسشرداشتهرباش  ر!؟کتن

ر!دوسترندارمروریکسر_رمنرررلیکائیم

ر _ ر!؟پسرالنازرچ 

ر!دوسشردارمررکنمی_رمنرفقطروانمودرمرررلیکائیم

ر:گفترررلیکائیزدمرکهرمرریپوزخند

رررلیکائیم ر!خوادی!رچونراونرتورورنمرینداررر!رویلیداررریرخوایکهرمرروریوقتارکسرر_ربعضن

ر!خوادت؟یکهرنمررریخواریرمروریرتورکسر _

ری_ربررلیکائیم نرزمرریرورریرادماررشت  ر!خوادشیکهرنمرررخوانیرمروریکسرررت 

ر!ه؟یاونرک _

ر!!رباش؟سیمهمرنرصورتتوربشوررورانقدرمحکمرباشرکهرانگارراصالربراترمیپاشوربرررگهری_رخبردررلیکائیم

ر!باش _

ر!همربلندرشدرلیرکائیجامربلندرشدمرورمرازر
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ر!داخلررمریرفت

رهمرمرلریکائیورمرشدمریواردراتاقمرمررداشتم ر!سمتراتاقرخودشرورالنازررفتت 

ر!کردمرکهربرگشترسمتمررصداش

ر!ممنون _

ررری_ربرارررلیکائیم ر!؟چ 

ر _ ر!باشهنفررکنارشرهیهردارررازرینرردونهینمرتنهارباشه!رویلرخوادیمرکنهریروقتارادمرفکررمربعضن

ر:زدرورگفترریلبخندرلیکائیم

رررلیکائیم ر!کنارتمرر!رویلیازمرنداررر_ردرستهرخاطرهرخوی 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۴۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!زدمرورواردراتاقمرشدمریلبخندر

ر ر!افتادممررردمیکهردرریرااونرصحنهرادیرکردمریبهرتختمرنگاهرمروقت 

نرمریرگرفتمرورنشستمرجلوررررومور ر!شمیاراررت 

نرکردمرکهرچرررشیصورتمورارارکیم ر!هامرمعلومرنباشهرهیازرگررریرت 

ر!گرسنمربودرریلیخ

ریهمردلمرهرراصالر ر!خواستیرنمرچ 

ارخواستمرینمررویل رمثلردخت  ریرمرهیباشمرکهرفقطرگررری  ن ریرورهرکتن ر!خورنینمرچ 

ر!باشمریرقورررخواستمیم

خونهریراتاقمرخارجرشدمروررفتمرتوررازر ن ر!اشت 

ر:اومدرسمتمرورگفتردریتارمنوردرینازررمامان

م!!!رکجاربودرینازررمامان ر!؟ی_رسالمردخت 

شرصداربزنهردونسترینمررقیالررشی!رتارچندرساعترپهه ر !منوردخت 

ر!باغربودمریسالمرمامان!رتور _

ر!؟رمیباهمرحرفربزنرشهی_رمرینازررمامان

ر!گرسنمه _

نرچررهیبراترراری_رقربونتربرمرمادر!ربرینازررمامان ر!یبخورررارمیبرریت 

نرمررسر ر!اوردغذارربرامررینشستمرورمامانرنازررت 

ر:بهشرگفتمررور

ر!شامرخوردن؟رهیبقر _

ر:رومرورگفتروبهررنشست

خانمرکهرگفترمرینازررمامان ر_راخت  رباردوستاشربرهرت  رشامرخوردن!راقارررریخانردرلریکائی!رمونت  ن ر...همراشارریاومدنرگفت 

ر!دونمیم _
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ررینازررمامان ر!؟_رچ 

رخرر _ ن ر!عروشرردریرفت 

ر...باغرازتنرروزرپشتردرموردراورررخواستمیرمنرمرالرری_رارینازررمامان

ر:وسطرحرفشردمیپرر

ر!درموردشرحرفربزنمررخوامینمر _

مرر_رویلررینازررمامام ر...دخت 

ر!بزنمحرفررگهیدررخوامی!راالنرمنرنمر؟یرگوشرندادرروزرپشترباغرباهاترحرفربزنمرویلردرموردراونررررخواستمریچقدرمررادتهیمامانر _

نررسشورپارینازررمامان نرانداخترورچریت  ر!نگفتریت 

رعتمادشرزودرارانقدرر ر!حاظررنبودربهرحرفامرگوشربدهرورازمرازردستردادرکهرحت 

رجندهررهیفقطربهرخاطرررراونم ر!دخت 

رجارهیتاررالبتهر ر !حقرداشتری 

ر!اعتمادرکردهربودمراریبهرپررریلیخودممرخرمنر

رحرفا ر!کسرنزدهربودمرروربهراونرزدهربودمررچریکهرتاحاالربهرهرری 

روقتارچه ر!کردمروردردردلرکردمررهیگررررششیکهرپرری 

روقتارچه ر!کردمیرکهرباهاشردرسرکاررمرری 

ر!دمیمپرورشرنمیردارمرماررتوراستردونستمرینم

ر!هوووف

ر!داغونرشدرنتونستمرشاممربخورمرراعصابم

خونهرخارجرشدمریمامانرنازررازر ن ر!تشکررکردمرورازراشت 

ر!بهرخونهراریورپررراشارریشدربارورودررریمساوررخروجمر

ر!دستاشونربودرریتوررلونینارکیل

نرزرکنهرورچراومدردهنرباراریپرر ر!اتاقمریبگهرکهرسالنررورترکرکردمروررفتمرتورریرت 

نرزمرریکمدراوردمرورانداختمرروررریپتوروربالشرازرتوررهیعوضرکردمروررلباسامور ر!روشردمریورخوابررت 

نررنریرباشهرفرداربگمرارادمی ر!تختورعوضرکتن

ر!خورهیرحالمربهمرمرکنمریرنگاشرکهرمرمنر

رنداشتمرغریاررگهیچارهردرمنر ر!امیکنارربرراشارریواجشربارازدروررراریبارپرررنکهیازرارت 

رازرریلیخررنکهیبارارلیکائیم رتاحاالرکاراراشارهیبزرگت  ر!کردهررورنکردهرراشارریکهررری 

ر!اونمرباروجودرمنربارالنازرازدواجرکردردرستهر

ر...ویل

ر!!!مثلرهمنررهمشون

ر!کردمیرمرهیداشتمرگررربازم

ر!همهرضعفرنریرورارهیهمهرگرررنریخستهرشدمرازرارگهید

ر!سیکسربرامرمهمرنررچیباشمروربهرهمهرنشونربدمرکهرهرریرقوررخوادریمرردلم

ر!شمیپرادیدرراتاقوربازرکنهروربراشارریرخواستریرهمهربازمردلمرمرنیاربار

نرهمرتور ر!اومدرداخلراشارریفکرربودمرکهردرراتاقربازرشدروررت 
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ر!کردیوراونمربارتعجبرنگامرمررکردمریتعجبرداشتمرنگاشرمربار

ر:گفترراشارریرهیازرچندرثانربعدر

نرچراررورزمرالرری_راراشارری ر!؟ریدیخوابرت 

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

ریرمرکارریچررنجاریتورا _ ر!؟کتن

ر!_رواراومدمربخوابمراشارری

ر!بخوابراریپرررشیبرورپ _

ر!_ربسرکنرراشارری

ر!دیتخترخوابریگفتروررفتررورررنوریا

ررمنتظرر
ن
ر!دیبدونرحرفرپشتشوربهمرکردرورخوابربزنهرویلرربودمرحرف

ر ر!خوابمتربتخریرازمرنخواستربرمرروررحت 

ر!!!اشکربازم

ر!احساسربدنردردرچشماموربازرکردمربار

ر!نهکریمرچقدرربدنمردردریروا

نرزمریررورررشبید ر!انقدرربدنردردرگرفتمرحاالردمیخوابررت 

رردمریجامربلندرشدمرکهردرازر ر!ستینراشارریازررریخت 

ر!رفتهررسکاررحتمار

ر!برهرخوادیردرکرهرجارمربه

ررخوامریرازرچشممرافتادهرکهرنمرانقدر ر!مشرفکرکندرموردرحت 

ر!حمامریرحلهربرداشتمروررفتمرتوررهی

ر!کنهیردوشرابرگرمرخوبمرمرهی

ردورمرورازرحمامربردمریچیرپرحلمور ر!اومدمرونت 

ر:هامرگرفتمرورگفتمررنهریسریردستامورجلوررعیــــتخترنشستهربودررسرریرکهرروررراشارریردنریدربار

ریرمرکارریچررنجاریرا _ ر!؟کتن

ر!_راتاقرخودمهراشارری

ربرورب _ ر!لباسربپوشمررخوامیمرونرت 

ر!_رخبربپوشراشارری

ر!ستمیراحترنرینجورریرا _

ر!نگاشرکنمرخوامریر_رزنرخودمه!رمراشارری

ر!نگاهرکنرراریگمشوربروربهرپرر _

وعرنکنراراشارری ر!الری_ردوبارهررس 

ر!؟یکهربدرریندارررچیرتوضرهیچر _

رینری_ردرحدراشارری ر!بدمرحریکهربراترتوضررست 

ر!تورچشمامرجمعرشدراشکر

ر:بغضرگفتمربار
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ربرورب _ ر!ونت 

ر!نگامرکردرورازراتاقرخارجرشدرکمیراشارری

ر!وربغضمرشکسترروارریزدمربهردرهیتک

ر!هیگرررررریبلندرزدمرزرریرصداربار

ررنیعاشقراردریمنربارچرار ر!بشم؟رعویصن

ررکه ر!همربراشرارزشرندارمریراذرهررحت 

ر!بدجورربرامرگرونرتمومرشدهربودرحرفاش

ر!دمیپاکرکردمرورلباسامورپوشراشکامور

ررموهامور ر!ازراتاقرخارجرشدمبستمروررشونهرزدمروردمراست 

نرپاررفتمر ر!سالنرریتورریت 

نردوررمرهمه ر!جمعرشدهربودنرصبحونهربخورنرت 

ر!نشستهربودراریکناررپرررراشارری

ر!فاصلهرازرالنازرنشستمررصندیلرهیرفتمرباررمنم

ر(: خودمررریگوشهربرارررهیازرهمهررتنهاترر

ر"شدهیر"چرردریابرورپرسررربارچشمرلیکائیم

ریربهرنشونهر"هررسمور ر!"رتکونردادمچ 

وعربهرخوردنرصبحانهرکردرراشارریبهرربارتاسفرنگایهرلیکائیم ر!کردروررس 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۴۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرهمررفتهرخودشمرادشریانگاررکهررلیکائیم ر!کاروکردررت 

ر!روردوسترنداشتمررلیرکائیمرروردوستردارمرویلراشارریبودرکهرمنررنریرخبرفرقشرارویل

ر!ورنخواد!راونرتورریبخواروریکریبدهررچقدرر

رهمهربالرنریربارارشهیمگهرمراصنر ر!کهررسمراوردهربازمربخوامش؟رری 

ر!تجاوز

ر!انتیخ

ر!دروغ

ررتور ر!صورتمربهرخودمراومدمریرجلوررفکرربودمرکهربارتکونرخوردنردست 

ر!خوردیصورتمرتکونرمریالنازربودرکهرجلوردستر

ر:باالراوردمرورگفتمرررسمور

ر!بله؟ _

ر_رکجاررالنازر ر!تو؟ری 

ر!زدریرگفترورپورخندررنوریا
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رخرهمه ر!منررودنربهشدهربرهرت 

ر!ثابترموندراشارریریرروررنگاهم

ر!بهمرزدرورروشورازمرگرفتریپوزخند

ررلیکائیم ر:نگاهمرکردرورگفترربارنگراین

ررالرری_راررلیکائیم ر!؟تورخوی 

ر!خوبم _

رچرارانقدررتورفکررفروررفتهربودرینازررمامان ر!یدینشنرمی!رهرچقدررصداترزد؟ی_ردخت 

ر:زدمرورگفتمریررسدررلبخندر

نرچررهیرمنرفقطرداشتمربه _ ر!نری!رصبحونتونوربخوررکردمیفکررمرریرت 

وعرکردنربهرخوردنرصبحانهرهمه ر!رس 

وعربهرخوردنرکردمرختمریرررروانیلرریخودمرتورریآبرپرتغالربراررکمیرمنم ر!وررس 

ر نرابرپرتغالمرتمومرشدراومدمرازررسرمروقت  ر:گفترریبلندربشمرکهرمامانرنازررت 

ر!_رکجا؟رینازررمامان

رسر _ ر!شدمررت 

نر_ربشررینازررمامان نرچررهیرت  !رالغررشدرریرت  نرازربسرجرریبخورردخت  ریرکهرهررشبمیر!ردینخوردریرت  ر!ینخوردرچ 

ر!خوامیممنونرنمر _

نرچررکیسررنکهیرگفتمرورقبلرازراررنوریا ر!بگهرسالنررورترکرکردمریت 

ر!ازردسترهمتونرفراررکنمررتونستمیکاشرمررریا

نرمثلرهمرهمتونر نرکنیفقطروانمودرمررت  رررت  ریرکهربارکوچررکهربراتونرمهممردررصوری  رمنرهمتراشتباهررنریکت  نرشیاعتمادرمرونرازمری  نرکشریورپارپسرمرررت  ر!ت 

رررنیوقترحاظررنبودرچریشمارهرربراتونربجنگمرویلرردریبارشهیرهمرمنر ررنریکوچکت  نربرامربکنررتالش  ر!ت 

ر!ازرهمتونرخستمرخستمر

رورازرخونهرزدمربردمریپوشرلباس ر!ونت 

ر!تحملرکنمرنشوریجورسنگرتونستمرینمررگهید

رارومرارومرراهرمرابونریخریرتوررداشتم ر!فتمت 

ررانقدرر ر!فکررکردهربودمرکهرازرفکررکردنرخستهرشدهربودمرربهرهمهرچ 

ر!پارکرهیبودمربهرردهیرس

ر!نشستمرورساعتمورنگاهرکردمرمکترینررهیریرورررفتمر

ر!ظهررشدهرکهرعه

ر!گذشترانقدرزودررگ

ر!یفودرفسترهیافتادربهررنگاهم

نرچررهیشدمربرمرربلندر ر!دنبالمراوردمریبخرمربخورمرکهرمتوجهرشدمرپولرنریرت 

ر!شدمرمونریربرگردمرسمترخونهرکهرپشرردماوم

رریبرا ر!برگردم؟رچ 

ر!مهمه؟رگررریمنربرارروجود

ررریلیکائیم ر!حافظمرپاکرشدهربودرباهامرازدواجرکرد؟رکهرسواستفادهرکردروروقت 
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ر!چشممرزنرگرفت؟رریکهرمنورعاشقرخودشرکردروربهرزوررباهامرازدواجرکردروربعدمرجلوررریاشارریراری

ر!وقتربهمراعتمادرنداشت؟ررچیرفامورگوشربدهرورهررنشدرحرروقترحاظررجیکهرهررریمامانرنازرراری

ررراریپررراری ر!ه؟بودروراالنرقرارهرزنردومرشوهرمربشررقمیررفرنریرکهربهت 

ر!کرد؟یرمریربهمرحسودرشهیربودرورهمرقمریالنازرکهررفرراری

رکهرفکررمراری رررهیمنررکنهیرزنرعموراخت  رکستاخری 
ر!ادبرورپروعمرکهررسباررپرسعموهامرشدم؟ردخت 

ر!شه؟یرمرنرمنرنهرنگراراونرخورریرتوررگ

ر!کجاس؟ررالرریکهراررکنهیاالنردارهرفکررمررگ

ر(: کسرررچیه

رکهرمرررایه ر!ادامهردادمرفتمورت 

رمرمیهسرماهمرداررررایهرهی ر!گهیردرمیت 

ر!بهرساعتمرنگاهرکنمرخواستریاصالردلمرنمررویلرشهیمرکریبودمرکهرهوارکمرکمردارهرتارررنیارمتوجه

ر ر!ستبنبرهیبهرردمریکهررسرربهرخودمراومدمروقت 

ر!ترسربهراطرافمرنگاهرکردمرتعجبرورکیمربار

ر!کجاربود؟ررگهیدررنجاریا

راومدربرانسالیمردرمرهیازرخونهرهاربازرشدروررگریردرر ر!ونت 

ر!آقا؟ردیببخش _

ر!کردیربهمربدرنگاهرمریلیمردرخراونر

ر:توهمرورگفترردریکشرراخماشور

ر!_ربله؟رمرد

ر!کجاست؟ررنجاریرا _

ر!مارو؟ریر_رمسخرهرکردرمرد

ر!گفتروررفتررنوریا

ر!بهرساعتمرانداختمرنگایه

ر!دوازدهرشبربودررساعت

ر!شدراخهررریانقدردرگ

سریواقعارداشتمرمررگهید ر!دمیت 

ربرامریازراونربنبستربراومدم رازرخونهرهاربازرشدرورچنتارپرسرجوونراومدنرازرخونهربررگیکهردوبارهردررررونت  ر!ونت 

ر:گفترشونیرکیمنرردنریدربار

ه؟رنهیرممدرا + ر!دخت 

ر:گفتررکردیکردهربودروربهمرنگاهرمرررزریماشورررچشررکهرردرحایلررگشونیدرگی

ر!پوشهیگفترمانتورقرمزرم +

ر!بهرمانتومرانداختمرنگایه

ر ر!رنگربودرصوری 

ر:ازرپرسارگفترگهریدرگی

ر!هیکهرصورتررنیخبرمانتورا +
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ر!!رقرمزهربابایدینمررصیرنگارمرتشخرریانقدرخوردر +

ر!شدرکریبهمرنزدرشونریکی

نرهم ر:سمتمرگفترومدیطوررکهرمرت 

رمگهرممدر + ریکهربررنیسالشه!رارشرررنگفت  ر!خورهیشرنمرازرهجدهربهرشت 

ر ر:ممدربودرگفتردمیکهرحاالرفهمررراوین

ر_ررزررنزنربگررممدر ر!تورخونهرارشریبرشت 

نرهم رمنرعقبرعقبرمرشدریرمرکیطوررکهرپرسربهمرنزدرت  ر!فتمت 

ر!بهمردیقدماشورتندرتررکردروررسرهوری

ر _ ر!ن؟یرخوایمررچ...چ 

نرجووونرعجبرچ + ر!هیت 

ر:کردمربدونرترسربگمرریعکردمرورسررراخم

نراشتباهرگرفتر _ ر!ت 

ر!نمیببرنجاریارراریرب +

ر!ورمنوربردرسمترخونهرردیگرفترکشررردستمور

ر:ورگفتمرردمریکشررریربلندرغیج

ریرنکنرکجارم _ ر!منو؟ریرت 

ر!دیشنیاونرانگاررنمرویل

رکردمردستمورازردستشربررسیع ر!شدیرنمربکشمرویلرونرت 

ر:ورگفتمرردمیکشررغریجردوباره

ر _ ر!...ولمرکنرولمرکنرعویصن

ر!انگاررکرربودراصالر

ر!خونهرورخودشمراومدرداخلروردروربسترریکردرتورررپرتم

ر!خونهربودنریپرسارهمرتوررهیبق

ر!کردمیرنمرهیبازمرخودمورمحکمرگرفتهربودمرورگرررویلرردمیلرزریترسرداشتمرمرازر

ر:گونمرورگفترریرورردیازرپرساراومدرسمتمروردستشورکشرگی

رعجبرهلو + ر !ی 

ر:پسرزدمرورگفتمردستشور

ر!ترنزندسربهمر _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۴۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!کنهیهمرمرریاووورچهرنازر +

ر!میخونهربودراطریحریتور
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ر!بودرکریورکوچررریمیخونهرقدرهی

ر!اتاقریرتوررزوررمنوربردنربه

نرورپارمرردستر ر!دمیکشریرمرغریورجردمرت 

ر!نداشتریادهیفاررچیرهرویل

نریرمرنارفکررکهراورررستمینرکیسرراونرمنردنریفهمریانقدررمستربودنرکهراصالرنمراونار ر!کتن

ر!کاناپهرورخمرشدررومرریپرتمرکردرروررشونریکی

ر!گرفتدستشرریورموهامورتورردیازررسمرکشرررشالمور

ر:زدمرداد

ر!ولمرکنراشغال!رولمرکنر _

ر!دادینمرتریراصالراهمراونرویل

ر!وردادامرنهربهردسترورپارزدنامررغیبهرجرنه

رچطوررراخه رازردسترچهارتارپرسررریخوایمرریدخت  ر!؟گندهرفراررکتن

ر!ساختسرتکارر

ر!ومدیواقعارداشتراشکمردرمررگهید

ر!خودمورگرفتهربودمریرجلوررکنمرویلرررهیگررررخواستمیم

ر!شدرکریبهمرنزدرگهیدررکمیورردیگردنمرکشررریرزبونشورروررپرسر

ر!شکمشریرتورردمیاوردمرباالرورکوبررپامور

ر!دفعهرپرترشدررومرهی

ر!خودمرپسشرزدمروربلندرشدمریزوررازررورربه

ر!دیچیرپیدردربهرخودشرمکاناپهرورازررریربودرروررافتادهر

ر:دستشرگرفترورخماررگفترریتوررقموریراومدرسمتمروررگشونیدرگی

نرچررخوبریرسررنریرممدرا + ر!توررکردهریت 

ر:شونراومدرسمتمونرورگفترگی

رکنراالنرمرهیرعیل + ر!ارمشیلحظهرصت 

ر!ودشکناررخررردیبعدردستمورگرفترورمنورکشررور

ر!کردنیعروسکرکهربچهرهاررسشردعوارمرهیبودمرمثلررشده

ر ر:بودرگفتررکهراسمشرعیلرراوین

ر...تنهاریرخوایر!رنکنهرم؟یداررکارشی_رچررعیل

ر:دستشربودرگفتریرکهراالنردستمرتورررپرسه

ر!لباسرخوابرخوبرتنشرکنمرهیرخوامریرنهرم +

ر!دنبالرخودشرردریرمنورکشرربعدش

ردستمورازردستشربرکردمریمررورسیعردمریکشریرمرغیج ر!بکشمرونت 

ر!کردیبودمرکهرگلومردردرمرردهریکشرررغیجررانقدر

رراونر رهارغریتوجهربهرجری  رمنوربردربردمیکشیرکهرمرری  ر!ازراتاقارونرت 

ر!اطیحریتور



 

144 
 

ر!لبمرگذاشتریرچسبوندربهردرروردستشورروررمنور

ر!دمینکشرغیجررگهیشدمروردرساکت

ر:گوشمرگفترررریزرراروم

ر!نکشرغیجررویلرردارمریدستموربرم +

ر!تکونردادمردرییبهرنشونهرتاررسمور

ر"دمیکشررغیبرداشترکهرهمونرموقعرجردستشور

ر!!!کمککک _

ر:دستشوردرردهنمرگذاشترورگفترعیــــدوبارهررسررپرسر

رنکش!؟رغیجررگمیاحمقرمگهرنمر +

ر!شدرررریاشکرازرچشممررسازررگهیبارردرنریا

ر!کمکترکنمررخوامیرنکن!رمنرمرهیگرر +

ر ر!کمکترکنمررخوامیمرگهیرمردم؟ریشنرچ 

ر!ستیپرسرمسترنرنریراردمرینگاهرکردمرفهمچشماشریکهرتورررکیمی

ر:گفترردوباره

نرببر + ررریرخوایرنکش!!!ربهرنفعرخودته!رنمرغیرداشتمرجرموربدستررت  ربررکهراونارورازراونراتاقربکشوین ر!ون؟ت 

ر!تکونردادمردرییرسموربهرنشونهرتاردوباره

ر!لبامردوررکردریرارومرازررورردستشور

ریعمنفس ر:گفتمررثلرخودشرارومورمرردمیکشررق 

رریرخوایباوررکنمرواقعارمریرچجورر _ ر!؟بهمرکمکرکتن

ربگرنموریماشرچریسوا + ر!کهراونجارپارکه!رسوارشورورمنتظررمنربمونررمشگرریفرارررهیرنمری!رماشیبرورتورکوچهرکنارررعیــــرسرروررت 

ر!اعتمادرکنمرتونمرینمر _

ر + رازراراحمقرحت  رررنهیاگهرمنربهترتجاوزرکنمربهت  ن ر!کهراونرسهرتاراشغالرمستربهترتجاوزرکتن

ر!گهیراسترمرردمریکهرفکررکردمردررکیمی

ر!کردمیمررورانتخابررگریازربدروربدتررردریبا

ر!رورگرفتمرازشررچیسوا

ر!دروربازرکردرورمنرازرخونهرخارجرشدمرراروم

ر!اشارهرکردریردستربهرکوچهرکناررربار

ر!فتمتکونردادمرورررررسمور

ر!یکوچهرکنارررریرورازربنبسترخارجرشدمروررفتمرتوررردمیدور

نرهم ر!اونجاربودرمشگرریرفرارررهیطوررکهرگفتهربودررت 

نرچرعجبر ر!المصبرهیت 

نرماشریستمرتوردمرورنشبازرکرررنوریدررماشررفتمر ر!ت 

ر!درورقفلرکردمربعدم

ررهیتکرررسمور رررصندیلرردادمربهرپشت  ر!دمیکشررورنفسرراحت 

سیمریلیهنوزمرخررنکهیاربار رشدهربودمررکیمررویلردمریت  ر!ارومت 
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رررهیرکینزد ر!ومدینرگذشترورکیسرررساعت 

ر!خونهراونارجارگذاشتمریرتوررفممیک

سیم رازرماشرردمیت  ن ر!بشمرادهریپرت 

رشدنردرردهیکوبرریصداربار نرماشرشهیربهرشرست  ر!دمیازرجارپرررت 

ر!پرسهربودرهمون

ر!بازرکردمروراومدرداخلردرور

ر:بهمرانداخترورگفترنگایه

ر + ر!؟تورخوی 

ر!اره _

نرچررگهید ر!روشنرکردررنورینگفترورماشریرت 

نرهم ر:گفتررشدیطوررکهرازرکوچهرداشترخارجرمرت 

ر!خونتونرکجاست؟ +

ر:خونمونورکهردادمربارتعجبرگفترادرسر

ر!پس؟ریرکردیمررکارریکوچهرچررنریراریموقعرشبرتوررنریرا +

ر!ستیبهرتورمربوطرن _

ریاگهرم + نرحرفرنمررینجورریاررمیکرررمنرردونست  ر!یدرت 

رهررعه؟!رمثالرگ _ ر!؟ست 

ر!درراوردروردادردستمرربشیجریرکارترازرتورررهی

ر!ورنگاشرکردمررگرفتمر

رامرررسریکم ررت  ر!تهراین

ر"تعجبرنگاشرکردمرورگفتمربار

ر!تو؟ _

هرورپ!راومدهربودسمی_رارهرمنرپلرررسریکم ررساروربگمردخت  ر!مت 

رنبودمرویل _ ر!منرکهراونردخت 

رراری!رعوضدمی_رارهرفهمررررسریکم ر!دادنینمرصریورقرمزمرازرهمرتشخررازربسرمسترکردهربودنررنگرصوری 

ر:انداختمرورگفتمررریزرررسمور

ر!نریممنونرکهرکمکمرکرد _

ر!فمهیر_روظرررسریکم

رکمررلبخندر
 
ر:زدمرورگفتمررنگ

رمنرازرخونهرزدهربودمرب _ ر!رونت  ریرهرگهیربودم!رازرصبرکهرصبحونهرخوردمردرعصت  ر !کجاسررنجاریارستمردونرینخوردمرورفقطرراهررفتم!راصالرنمرچ 

ر_رمرررسریکم ربازجورهی!رهمرسیادارهرپلرمیت  ریمری  نرچررهیهممرریس  ر!یخورریمرریت 

رمنورنم _ نرسونرت  رریربرارسیخونه؟!راخهرادارهرپلرت  ر!؟چ 

ربگرلیرتورورتحوررادیبردری_رپدرتربارررسریکم ر!هت 

ر!ارمدررندپرمنر _

ر!پدربزرگتراری_رعموهاتررررسریکم
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ر!ندارم _

ر!پسرادی_رمادرترمررررسریکم

ر!ندارم _

رررسریکم ر:نگاهمرکردرورگفتربارنگراین

ررررسریکم ریمرر_رچ 
 
؟رگ ر!دخت 

رخونهرچونرکیسرمنرنهرمادرردارمرنهرپدر!رعمور _ ر!دنبالمرادیکهربررستیرنرورپدرربزرگمرندارم!رمنوربت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۴۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ررگرررشیتورپر_رپسرررسریکم
 
ریمرزندگ ر!؟کتن

ر ر!معلومربودررسریکمرریرصداریتوررناراحت 

رررهرگرمعلومه
 
ر(:کردمررفیتعررررسریکمرریمقدمهرازرداستانربودرکهربرارهیفقطرررنری!رتازهراشهیمنوربشنوهرناراحترمرداستانرزندگ

ر:لبرگفتمررریزر

ر _
 
ر!کنمیمررمنربارشوهرمرزندگ

ر:بارتعجبرگفتررسریکم

ر!درسالته؟_رمگهرچنرررسریکم

ر!!!شونزده _

ر!دیفرمونرکوبرریمشتررورربار

ر:سکوترگفتررقهیرازرچندردقربعدر

ر_رمرررسریکم ر!دنبالتررادی...شوهرتربسیادارهرپلرمریت 

ررگهید
ن
ر!نزدمرحرف

ر!دنیسوالرازمرپرسررکیلررسیادارهرپلریتور

ر!کردمیقشرمرستادمریارسپارمررگهریدرکمیگرسنمربودرورشکربهمرواردرشدهربودرکهراگهرررانقدر

رررسریکم ر:اومدرسمتمرورروبهررسگردرگفتررتهراین

ربرنی_ررسگردرارررسریکم ریر!رازرصبحرهگناههیدخت  مشررچ  نرچررهینخوردهربزارربت  ر!بخورهریرت 

ردادرررسگرد ر!ان؟یبریر_ربهرخانوادشرخت 

ر!میگفت_رارهربهرشوهرشرررسریکم

نرچررتعجبرکردرویلرکیمررررسگرد ر!نگفترورباررسراشارهرکردرکهربرمریرت 

ر!دالمراومهمردنبررسریورکمررفتمر

ر!منتظرربمونم؟ردریکجاربا _

ر!دنبالمراری_ربررررسریکم

ر!اتاقرهیریربردرتوررمنور

نرمردوتار ر!اتاقربودریورچنتارکاناپهرتورررورصندیلررت 
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رپشتررهی نرازرمرگریدخت  ر!هارنشستهربودرت 

ر:بهرکاناپهراشارهرکردرورگفتررسریکم

ربشررنجاری_رارررسریکم ن ر!امیتارمنربرت 

رررنشستم ر!دادمررهیکاناپهرتکرروربهرپشت 

ر!گرفتهربودمرریدیشدرجهریرسگ

ر!اومدررسریرازرربــعرساعترکمربعدر

ر!دستشربودرلونینارهی

ربروهیآبرمرهیرلونیناریرکنارمرنشسترورازرتوررراومدر ر!اوردروربازشرکردروردادردستمرونرت 

رظرفرغذاربعدم ر:رومرگذاشترورگفتروبهررعسیلریررورری 

ر!همهرروربخوررادیشوهرتربررنکهی_رتارقبلرازرارررسریکم

ر!ممنونریلیخر _

ر
ن
ر!نزدرورازرکنارمربلندرشدرحرف

نرمرگریپشتراونرررفتر ررت  ر:اتاقربودرگفتریرکهرتورررینشسترورروبهردخت 

ررررسریکم ر!الله؟ر_رخوی 

ر رردخت  ر!؟_رخوبم!رتورخوی 

ررررسریکم نرچرر_رشکر!رتونست  رررداریپریرت  ر!؟کتن

ر رردخت  رکررنریر!را؟_رنه!رتورچ  ر!ه؟یدخت 

ر!کنمیرمرفیر!رشبربراترتعررهیطوالنشی_رقضرررسریکم

ر ر !کردمیرهرمنرنگابهشوروقت 

ر♡انیبهمرمررناریچقدرارگفتمیرمرخودمرشریپ

نرهمرهمراشارریمنروررکاش ر(: میومدیاندازهربهمرمرت 

ر!نتونستمرکهربخورمرگهیغذامورخوردمروردررنصف

ر!اتاقربهرصداردرراومدردرر

ر!اتوی_ربررررسریکم

ر!اومدنرداخلرلریکائیورمراشارریبازرشدرورردرر

ر!ازرجامربلندرشدمرعیــــرسر

رورکمراون ر!همربلندرشدنررسریدخت 

نر_ربفرمارررسریکم ر؟یت 

ر!الریدنبالراررمی_راومدررلیکائیم

نرنی_ربشررررسریکم ر!ت 

ر!حرفربهرکاناپهرهاراشارهرکردرنیبعدرازرارور

نرراشارریورررلیکائیم ر!نشست 

ر!بودنرختهریبهمررررهردور

ر!دعوارکردهربودنرانگارر

ر!ومدیشرخونرمرپارهربودرورازرگوشهرلبراشارریلباسررقهی
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ر!نداشتازشرررهمردسترکیمرلیکائیم

ر!شدهربودرانینمارشیلباسشرپارهرشدهربودروربدنرعضالنرریهاردکمه

نر_ربررررسریکم ر!اومده؟رشیپرراهرمشکیلررت 

ر!؟_رنهرچهرمشکیلراشارری

ر!اومدهرشیپرمشکیلرهیحتماررسیادارهرپلرنیکهرشماراومدرروضیعرنی_رخبربارارررسریکم

رراشارری ر:گفترررعصت 

ر !میبارداداشمرداشترکریزدرورخوردرکوچررهی!رفقطرومدهینرشیپر_رمشکیلراشارری

رارنی_راها!رچرارارررسریکم ر!بود؟رابوناریخرریموقعرشبرتوررنیدخت 

ر!سکوترکردنرهردور

ر:ادامهردادرررسریکم

نردونی_راگهرمنرنبودمرمررررسریکم ر!نریکردیرمردایبود؟!رجنازشورپرشدهریاالنرچرت 

ر:گفتررتیبارعصبانراشارری

رحسابشورمر!رمنرشدهیکردنرچررفری_ررسگردربرامونرتعررراشارری ر!سمت 

ر!؟برشریرخوایمروری_رحسابرکرررسریکم

ر!روررالرری_راراشارری

رکنرررسیعرررحسابراونوربرشررنکهیراری_ربهرجارررسریکم ر!مواظبشرباش 

رراشارری
ن
ر:گفتررلریکائیبزنهرکهرمراومدرحرف

ر!م؟یبرررمریتونی_رمرررلیکائیم

ر:بهرساعتشرکردرورگفترنگایهرررسریکم

ر !_رپنجرصبحهرررسریکم

ر:بهرمنرانداخترورادامهردادرنگایهربعدر

ریر_ربرررسریمک ر!دیمواظبشرباشرشت 

ر!بلندرشدنرکهرمنمربلندرشدمرلیرکائیورمراشارری

ررهیباررپرسار ر!کردناتاقورترکرخدافطن

ر:ورگفتمرررسریکردمربهرکمرررور

ر!رسیممنونمرکمریلیخر _

نرمررریازرزرررفموریکررررسریکم ربرشت  ر:اوردروردادردستمرورگفتررونت 

ری.بکنمیر_رخاهشرمرررسریکم ر!مواظبرخودترباشرشت 

ر!خارجرشدمررورازراتاقررتکونردادمریرسر

ر!اشاریردستمرتوسطرشدنرردهیشدربارکشررریازراتاقرمساوررخروجمر

ر!رفتورتندرتندرراهرمررردریکشیردستمورمررتیعصبانربار

ر!دمیدوریحرفردنبالشرمرربدون

ر!نشیبهرماشرمیدیرس

نرماشریربازرکردرورمنورهلردادرتوررنوریماشردرر ر!ت 

ر!رفترسواررشدرخودشمر
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ر!واررشدهمردررعقبوربازرکردرورسرلیکائیم

نرگازرفشارردادرکهرماشرریپاشورروررتیبارعصبانراشارری ر!ازرجارکندهرشدررت 

ر!افتادرلریکائیچشممربهرمرنهیارریتوررازر

ر!توهمربودراخماش

ر!کارمرساختسرریوا

ررهردور ر!انرعصت 

ر!خودتربهردادرمنربرسراریخدا

ر!خونهرمیدیرس

ریترمزرکردرکهراگهرکمربندراریجورر ر!شهینبستهربودمرصورتمرخوردهربودرتورشرمتن

رازرماشرعیــــبازرکردمروررسررکمربندمور ن ر!شدمرادهریپرت 

ر!خونهرریتورردیدستمورگرفترورکشرراشارریکهرررکردمریازردستشونرفراررمررداشتم

ررایپذریکاناپهرتوررریرکردررورررپرتم ر:دیوردادرکشری 

ر !الریارارمی_رمنرپدررتوروردرمرراشارری

ر!برمربخوابمرخستمرخوامیولمرکنرمر _

نرزمریرتورگوشمرزدرکهرپرترشدمررورریلریچنانرسراشارریکهرگفتمرورازرجامربلندرشدمررررنوریا ر!ت 

رصورتمرگذاشتمرورباربهتربهشرخریروررردستمور ر!شدمررهت 

ر!کردیرصورتمرگزرگزرمریردستشررورریجا

ر

ر ♡"عآرامش

ر۴۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:گفتررتیعصبانربار

ریر_راخهرنفهم...نمراشارری
 
ربالرهیکوچهرپسرکوچهرهاررریساعتردوازدهرشبرتورررگ ر!اد؟یرسترمری 

ر...منراصال _

ر!!!_رخفهرشوراشارری

ر:شدمرکهردوبارهردادرزدرساکت

ربالرهی_راگهرراشارری ری!رم؟یکردریمرکارریچرراوردنریرسترمری  ؟!رجنازتورفقطرپررکارریچررتوننریسهرتارادمرمسترمرردوین ن ر!اونرموقعرمیکردیرمردایکتن

ر:رورگرفترورگفترراشارریاومدردستررلیکائیم

نرمباهاشرحرفررکمیبرورمنرراشارری_رررلیکائیم نرچرهی!رتوربرورنمت  ر!ایبریربخوررآرومرتررکهرشدریت 

ر...!رمنرخوامی_رنمرراشارری

ر:وسطرحرفشرردریپرررلیکائیم

ر!اشاریبروررگمی_رمرررلیکائیم

ررایازرپذرتیبارعصبانراشارری ر!دیخارجرشدروردرورمحکمربهمرکوبری 

ر:جمعرشدهربودنرگفترخونهرکهردوررمارررروربهراهایلررلیکائیم
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ربرنی_رشماهمربررررلیکائیم رتنهارخوامریر!رمنورت  ر!باهاشرحرفربزنمری 

ربرهمه ن ررفت  نرررونت  ر!وردروربست 

ر!انداختمررریکاناپهرنشستمروررسمورزررریررور

رررلیکائیم ر:گفتررکنارمرنشسترورعصت 

رررلیکائیم ربر_رچراراونرموقعرشبررفت  ر!ون؟ت 

ر!اونرموقعرنرفتمرمنر _

رررلیکائیم ر !؟_رپسرچ 

ر!خونهرنبودمکهرمنرازرصبحررنریدیکدومتونرنفهمرررچیرشمارهرشبرشد!رویلررگرردمیمنرصبحررفتم!!ربعدشرانقدرحالمربدربودرکهرنفهم _

ر!شدرررریگفتمروراشکمررسازرررنوریا

ر!ترکردهربودسکوررلیکائیم

نرهم ر:گفتمررکردمریمرهیطوررکهرگرررت 

ر!اونجارکجاربودردونستمریبنبستم!رگمرشدهربودمرنمررهیریرتورردمیدررهوریبعدر _

ر!شدهربودرلیرهامربهرحقرحقرتبدرهیگرر

ر:ورگفتردیبغلشرکشرریرورورتمنرلیکائیم

ر!...ارومرباششششی_رهررلیکائیم

ر:موهامورنوازشرکردرورگفتریررور

ر!یکهرنبودررمیدی_رمارفهمرررلیکائیم

رستمیکهرمنرنرردیکسرنفهمررچی!رهرلیکائیدروغرنگورمر _ ر!نریبهرمنرزنگمرنزدر!رشمارحت 

ریرهرگهیدررلیکائیم ر!نگفترچ 

رازربغلشربررخودمور ر:ورگفتمرردمیکشررونرت 

ررخوامیاالنمرنم _ ررربغلمرکتن ر!شهیتنهارباشم!رمثلرهمرخوامی!رمرورنازمرکتن

ررایگفتمرورپذررنوریا ر!رورترکرکردمری 

ر!ازرپلهرهارباالررفتمرورواردراتاقمرشدمروردرشورقفلرکردمرهیچشمرهمهربارگررریجلور

نرزمریربالشرروررهی ر!دمیانداختمرورهمونجارخوابررت 

ر!خوابمربردرکردمریمررهیکهرگررررنطورریهم

ر!چشماموربازرکردمریراحساسرکمرردردرالربار

نرزمریررورردوباره ر!ورکمرمرداغونرشدردمریخوابررت 

ر!نجایتختوربردارهرازرارنیبگمراریامروزربهرمامانرنازررباشهرحتماررادمی

ردوشرگرفتمروراومدمربرهی ر!ونت 

خونهردمریپوشرلباس ن ر!وررفتمرسمترآشت 

ر!ومدیدعوارمریصدا

نرکهرگوشامورتررکمی ر!خودشورزدهربهرمظلومررشهیهمرمثلرهمراریورپرررکنهیارمردعورراریبارپررریمامانرنازرردمیکردمرفهمرررت 

خونهررروارد ن ر:شدمرورگفتماشت 

ه؟رنجاریرا _ ر!چخت 

ر!ساکترشدنرهردور
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ر:انداخترورگفتررریرسشورزرراریپرر

ر...یمامانرنازررکردمرویلرر_رمنرمعذرترخوایهراریپرر

ر:وسطرحرفشردمیپرر

ربریایبریراتاقترتارشبرحقرنداررریرگمشوربرورتور _ رونت  ر!ستیرارنهمرازرغذری!رخت 

ر!_رویلراریپرر

ر!گمشووو _

خونهرخارجرشدرربغض ن ر!کردرورازراشت 

ر!شدیبودرزبونردرازشررورمریاررگهیبودرانقدررمظلومرشدهربود!روگرنهرهرروقتردرنجاریاریرمامانرنازررچون

خونهربررفتمر ن رازراشت  ر!ونت 

رسالنرراهرمریرکهرداشترتوررردمیروردراریپرر ر!فتت 

ر!سمترخودمرردمشیگرفتمرکشررربازوشور

ر:گفتمرگوششرررررریزر

ر!مگهربهرتورنگفتمربرورتوراتاقت؟ _

رراریپرر ر!منربگمرچشمرستیقراررنر!رویلر_رتورگفت 

ر!سمتراتاقشرورپرتشرکردمرداخلراتاقررمدشیرکشر

ر:زدمرداد

ربریرایبریتارشبرحقرندارررگمریخونمرورمنرهمرمرنیمنرخانومرا _ ر!ازراتاقتررونت 

ر!دورربرداشتمروردروربستمرورقفلرکردمرردریکل

ر!شلوارمربریجرریرگذاشتمرتوررردمیکل

ررحقشهر هرپاپت  ر!دخت 

ر!یسالنرغذاخوررریتورررفتمر

ر!نشستهربودنرهمه

ر:گفتمرررسحال

رصبخ _ ر!ت 

رراول ر!رورگرفتمرحالمرخوبرشدرراریحالرپررررصت 

ر!اشاریکناررررصندیلریررورررنشستم

وع ر!کردمرخوردنرصبحانهرررس 

ر:نداخترورگفتبهراطرافرارنگایهراشارری

ر!کجاس؟رراری_رپررراشارری

ر!ادربهرمنرنگاهشرافترینازررمامان

ر!شدهیچرردریبهشرزدمرکهرفهمررچشمگ

ررلبخندر ر!زدرپهتن

ر!دمیخندرزریرررمنم

ر:زودرلبخندشورجمعرکردرورگفترینازررمامان

ر!!رنبودشرامروزدونمی_رنمرینازررمامان
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ررمنر ر!نگاهرکردمروربعدردوبازهرمشغولرخوردنرصبحانهرشدمریتوجهربهرمامانرنازرری 

کررسرراشارری
َ
وعربهرخریهمربارش ر!وردنرکردتکونردادروررس 

ر:گفترراشارریکهرگذشترررکمی

ر!ازدواجرکنمراریگرفتمربارپررررمری_رمنرتصمراشارری

رحرفشرخرنیازراربعدر ر!شدربهرمنرررهت 

ررنگایهرمنم
 
ر!زدمربهشرانداختمرورلبخندرکمررنگ

نرچررکیس ر!گفتینمرریرت 

ر:نظررگرفترورگفترررریبارنگاهشرهمهررورزرراشارری

نرچرخوادرینمرر_رکیسرراشارری ر!بگه؟ریت 

ر!میتدونسری_رمرررلیکائیم

!رتازهرنونزدهرسالتهرپرسمزنردومریبراررستیزودرنرکمریر_رویلرینازررمامان ن ر!گرفت 

ر!اونرخدمتکارهر_رویلررالنازر

رخوبرزرررزن ر_رحاالرچراراون؟!ردخت  ر!مادررادهریعموراخت 

ر!تمومرشد؟رحتاتونی_رنصرراشارری

نرچررکیس ر!نگفتریرت 

ر:بهرمنرانداختروربارپوزخندرگفترنگایهراشارری

نرچرریرخوای_رتورنمراشارری رریت 
 
ر!الر؟یاربگ

رخ ر:ورگفتمچشماشرررریشدمرتوررهت 

ر!مبارکرباشه _

رشروانریلرهیربعدر ربرداشتمرورهمرت  ن ررت  رشردادمریمررهیتکرصندیلرطوررکهربهرپشت  ر!مزهرمزهرکردمررمورت 

ر:تکونردادررورگفتریبارتعجبررسرراشارری

ررهی_ربالخرهرراشارری ر!گفتررکرینفررتت 

رشرخایلرروانیل نرمرریرورررورت  نرگذاشتمرورهمررت  ر:گفتمررشدمیرجامربلندرمرکهرازرطوررررت 

ر!جانررنوش _

ر.خارجرشدمرورواردراتاقمرشدمروردروربستمرریسالنرغذارخورررازر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۵۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!شدررریقطرهراشکرازرچشممررسازررهیدادمروررهیدررتکرربه

ررچقدرر ریرهرسختربودروانمودرکتن ر!ستیبراترمهمرنرچ 

ررچقدرر ر!یاصالردوسشرندارررسختربودروانمودرکتن

ریببرگهیسختربودراونوربارکسردرچقدرر ریرورهرتن ررچ 
 
ر!نگ

ر!پاکرکردمرصورتمرکناررزدمروراشکامورریازرتوررموهامور
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ر!نبودرکهرقلبرشکستممردرمانرشدهرنیپاکرکردنراشکامرنشونرازرارویل

ر!روردوسترداشتمراشارریمنرردرستهر

ر!اونرعوضرشدهربودرورمنوردوسترنداشترویل

ر!کردمیتحملرمردریبا

ررهریقضرنیبارارتونمیرهستمرکهرمریمنرانقدررقورردادمیشونرمبهشرنردریبا ر!امیکنارربرربهرراحت 

رررنهیآریرجلورررفتمر ر!بستمرورموهاموردمراست 

ر!رژرقرمزرهمرزدمرورازراتاقمرخارجرشدمرهی

نرازرپلهرهارپاررخواستمیم ر!اتاقرکناررپلهرهاریرورپرترشدمرتورردینفرردستمورگرفترکشررهیبرمرکهرریت 

ر:ورگفتمرررکردمررنگاهررراشایتعجبربهرربار

ریمریرنجورری!رچرارااشار؟ی _ ر!؟کتن

نرورهمرروارریمنورچسبوندربهردرراشارری ر:گفتررشدریمرکمیطوررکهرنزدرت 

ررگرریبازرریلی_رخرراشارری ررخوی  ر!هست 

ر:گردرکردمرورگفتمررچشمامور

ر _ ریرمرچ 
 
ر!؟گ

ریمنرنمرریربرار_رویلرراشارری رررینقشربازررتوین ر!کتن

ر!!رچهرمرگته؟ه؟یمنظورترچراشارریاهر _

ریمرنمودر_رواراشارری ریکهراصالرناراحترنررکتن رر!رویلست  ررگهیرزنردرهیقرارهررنکهری!رازراهست 
 
رریلیشوهرتربشهرخررواردرزندگ ر!ناراحت 

ر:دادمرعقبرورگفتمرهلش

نرهمرهمررلیکائیرفتهرمررادتیموضوع!ررنریربهرارگهی!رمنرعادترکردمردوونهیبروربابارد _ ر !کارورکرد؟ررت 

رررهیر_رارهرویلراشارری
 
ر!دوتارهسترنیارریتوررفرف

رررچیهه!رهر _
 
ر!ندارهرفرف

رراشارری
 
نرنداشترکهرزنگرنمر_راگهرفرف شررهیبارگررریردت  ر!نهراریردارهرررتیرواقعرراریپررریرحرفاربت 

ررکمیاونرموقعر _ ریبیاالنرمرشدهربودم!رویلرراحساسای  ر!ندارمرحیسرچیرکهرهررتن

ر؟یزدررگررریررژرقرمزوربرارنریر_راراشارری

ر!خودم _

ر!_رخودت؟راشارری

ر!اره...خودم _

ر!دفعهرحملهروررشدرسمتمرهینرحرفرزلرزدربهرلبامروردوربریراهیثانرچندر

رریرمحکمرروررلباشور ر!دیبوسریرمرلبامرگذاشتروروحیس 

ر:عقبرورگفتمرردمریخودمورنفسرنفسرزنانرکشررقهیرازرچندردقربعدر

ر!لبامرازرجارکندهرشدراشارری _

ر !خشمزهربودریلری_رحقته!راونررژرقرمزترخراشارری

ربشلوارشررربیرجریردستمالرازرتوررهیگفترورررنوریا راوردرورهمرونرت  ن ررفتربررکردیرطوررکهرلباشورپاکرمرت  ر!ونت 

ر!اتاقرخودمورمرتبرکردمرورازراتاقرخارجرشدمرنهیارریتوررمنم

ر نرپاردمیرسرروقت  ر!درحالرحرفرزدننررریورمامانرنازرراشارریردمریپلهرهاردریت 
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ر!ستادمینباشمراردریکهرتوردرریستونرجورررکنارر

ری_راخهرراشارری رررعتن ر!سشیازرصبحرتاحاالرنررچ 

رررریدرازدهری_راخهرپرسمراالنمرساعترهنوزررینازررمامان ر!انقدرنشدهرکهرنگراین

ر!اسیزدم!رنگرانرپررریپوزخند

ر!دادیجوابرنمرراریپررررورگرفترویلرراریشمارهرپررراشارری

ر!ا؟یکجارگذاشتهربودرآررشوریگوش

ر!گمربشهرورمنردنبالشربگردمررگیردریخونهرهروزربارنیارری_رتورراشارری

رداشتهررفتهربرردریخرررردرینشدهرشاررریهنوزردرمگی_رپرسمرارومرباش!رمرینازررمامان ر!ونت 

ربدونراجازهربرهربرکنهیرخدمتکاررچطوررجرعترمرهی_رراشارری ر!ونت 

ر!رفتاررکنه!راالنمرباراجازهرمنررفتمرخوادیمریربکنهرورهرجورررخوادیکهرهرکاررمرریاجازهرروردادررنی...خودتربهشرااشارریرستریخدمتکاررنررهیرگهی_راونردرینازررمامان

خونهرشدررنوریارینازررمامان ن ر!گفترورواردراشت 

رپشترستونربرازر ر:گفتمررنهیاومدمروردستربهرسررونت 

ر؟یعشقتورگمرکرد _ ر!رآچن ر!؟!رنگرانیس 

ر:ورمشکوکرگفتررکردررزریچشماشورررراشارری

ر۰_رنکنهرکاررتوعه؟!رراشارری

رکنم!؟رررمشیکهرقاررئهی!رمگهرشاریگریچرترمراشارریوار _

رکاراررهیریر_رتورامروزرداررراشارری ریرمری  ر!فهممیمرررکهر!راخکتن

ر!گفترورازرسالنرخارجرشدررنوریا

ریرشررلبخندر ر:زدمرورگفتمرطاین

ر!اشاریاقاررمیبچرخرتاربچرخر _

خونهرپریتورررفتمر ن ر:ورگفتمررریمامانرنازررشیاشت 

ررگمریمامانرم _ رندارررراریپرررازرگوش  ر!؟یخت 

ر!منهرشی_رچرارپرینازررمامان

ررلبخندر ر:زدمرورگفتمرپهتن

ر!ایخوبربلد _

ر:بغلشرکردمرورگفتمردمیهرپررزدرکرچشمگررینازررمامان

نرجووونرچشمکمرکهرم _ رت 
ر!طونیرشرین

ر:ورمحکمربغلمرکردرورگفتردریخندرزریرر

رگلمرربغلرکردناترتنگرنریراریر_ردلمربرارینازررمامان ر!شدهربودردخت 

ر!جدارشدمرازش

ر!بهشرزدمرورلبخندرگرمررردمیبوسررگونشور

م؟ریردی_رمنوربخشرینازررمامان ر!دخت 

ر _ ریبرروزریکهردررتنهارکیسرردمیم!ردچکرکردرموریگوشرررامروزروقت  ر!دوستردارمرمامانریلری!رخیبارربهمرزنگرزدهرتوربودرازرشررشت 

ررینازررمامان ر!دیبوسررموریرشونیزدرورپریلبخندربارمهربوین

ر!خونهرهسترکهرنگرانرمنربشهرنریراریرنفررتوررهیبالخرهرردمریچکرکردمرفهمرموریصبحرکهرگوشررازر
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ر!شدهربودرکیتارررهوار

ر!شماردمیستارهرهارورمباغرنشستهربودمروررریتور

ر!بودرومدهینرادمریرمیازربچگرریرخاطرهراررچیرهرهنوزم

ر!همهرفراموشرشدهربودرگذشتم

ر!ارمیبرادیگذشتموربهرررخوادینمرردلم

ررچون
 
ررمطمعنمربچگ ر!نداشتمرهمرخوی 

ر!بخونمرتونمیررورمررندهیوضعراالنمرهمرگذشتهرورهمرارازر

ر!ساعتمرنگاهرکردمربه

ر!بودردوازدهر

ه ر!روربازرکنمرراریپررررراتاقبرمردرگهیردربهت 

ر!شدمررفتمرداخلربلندر

ر!شلوارمردرراوردمروردروربازرکردمرربیرجریرازرتوررردوریکل

نرهم ر!هجومراوردرسمتمراریکهردرربازرشدرپررررت 

ر:گرفتروردادرزدررقموری

رراریپرر نرنفرترانگر_رعویصن رت  نرهمچرر...چطوررتونست  رریرکاررررت  ر !؟بکتن

ر!تختشریردادمرکهرپرترشدرروررهلش

ر:چشماشربهمرزلرزدرورگفتریرتورریتنفرراشکاررربار

ریمرمونریرکارترپشرررنریر_رازرراریپرر ریس 

ر ♡"عآرامش

ر۵۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!زدمرورازشردوررشدمریپوزخند

ر:ورگفتمریمامانرنازررشیپررفتمر

هرنیارادیبگوربرمیبهراقارکرررگمریمامانرم _ ر !تختراتاقرمنوربت 

ه؟رینازررمامان ر!_رکجاربت 

هررردونمینمر _ ر!عوضشرکنمررخوامیازشرمر!رخستهرشدمهگیدرریرجارهیاخهربفروشه!ربت 

ر:خترورگفتاندارررریازرچهرقرارهررسشورزررهیقضررردریکهرخودشرفهمرررینازررمامان

مرینازررمامان ر!_رچشمردخت 

ررلبخندر ری  ر!اتاقمرریبهشرزدمروررفتمرتوررجوین

ر!دادیچراردوبارهربدجورربغضرگلومورفشاررمرردونمینم

ر!دارمریراتاقرالرژررنریبهرارانگارر

رگیربغضمرمرشمریورتنهارمرنجاریارامریمرهروقت ر!هت 

ر!اتاقموربستمرورگوشهراتاقرنشستمردرر

ر!زهیزانومرگذاشتمروراجازهردادمراشکامربررریررورررسمور
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کیرواقعارمررکردمینمرهیگرررراگه ر!دمیت 

ر!کنه؟یرکهرانقدرادمورسبکرمررهیچرراشکررنریا

نریاگهرادمارنمررواقعار رررهیگررررتونست  رچ  ن ر!شد؟یمرکتن

ر!کردنیهاردقرمرریلیخ

ر!اومدرداخلراشارریکهردرراتاقربارشتابربازرشدرورررکردمیرمرهیداشتمرگررررهنوزم

ر ر:اشکامورپاکرکردمرورگفتمرعیــــرس 

رراشارری _ ر!چتهرآرومت 

ر!!!_رخفهرشوراشارری

ر!وارچهرمرگته؟ _

ریرقفلرمراری_رکهردرراتاقوررورپررراشارری راره؟!رحسابتورمررکتن هرچشمرسفررسمرت  ر!دیدخت 

رپرورتینهاربار رری  ر:زدمرورگفتمرلبخندرپهتن

رچهرجو _ ررگهیردرهمرداره!رهرگررین
 
ر!مردهربودربودرازرگشنگ

ر!کهرازرجامربلندرشدمرردیکشررریدستشرگرفترورجورررریتوررقموریاوردروررسمتمرهجومرتیبارعصبانراشارری

رخفهرشدم _ ر!ارومت 

ر ریبرقموریتوجهربهرحرفمرری  ر!فشارردادرشت 

ر!شدمیداشتمرخفهرمرواقعار

ر.دستشرشلرتررشدرکهرکیمررردمریپامربهرساقرپاشرکوبربار

ر:رسفهرکردمرورگفتمررنتارچ

ته؟ررگهیبودردرگوشمایلررهیاهر _ ر!چخت 

ر!تندرتررشدرششیحرفمرانگارراترنیاربار

ر ر!گوشمرریتورردریکوبرررمحکیمریلیهوارسری 

ر!قلنجشراومدررکیرتریگردنمرکجرشدرکهرصداررریجورر

نرگذاشتمرورهمررنشیسرریباالراوردمروررورردستمور ر:گفتمرردادمریطوررکهرهلشرمررت 

رگداررهیبهرخاطرر _ رریدخت  نرمنورمرپاپت  رت 
رررین ر!؟عویصن

ر!_رخفهرشوردرموردرزنرمنردرسترحرفربزنراشارری

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ر!!رهااا؟رنکنهرمنرکلفتم؟تم؟یرزنت؟!رپسرمنرک _

رری!رعالقهرداررست؟یهمرنری_رفکرربدراشارری ر!؟بهرکلفت 

ر!!!فقطرخفهرشو _

رراشارری ررر_رچ  ر!؟گفت 

ر:زدمرداد

ر!گفتمرخفهرشو _

نرزمریرورپرتمرکردرررتیعصبانربار ر!دیپهلومرکوبریتورریرورلگدررت 

ر!دمیچریدردرتورخودمرپرازر

ر !انقدررسنگردلرشده؟راشارریتاحاالررگررازر
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ر ر!باعثرشدهرانقدررعوضربشه؟رچ 

رشونزدهرساله؟ررهیریایح ر!دخت 

رتقصرناریارواقعار ر!منه؟رت 

ر!کردیرتوجهرنمراشارریوررکردمریمرهیگرر

ر!دمیکشررریربلندرغیدرکردمرورکمرمرانقدرردردرگرفترکهرجخورربررروارریکهرمحکمرباردرروارریکردرورهلمردادرسمتردرربلندم

ر:وردادرزدردیکوبرروارریدریرسمتمرورمشتشورکناررگوشمرروررراومدر

رررنریرازراررگهیدرریدی_رحاالرفهمرراشارری ر!؟غلطارنکتن

رخ ر:چشماشروربارجسارترگفتمرریتوررشدمرهت 

ر!کنمیاگهربهرقبلربرگردمربازمراونرکارمورتکراررمر _

رراشارری ر:شرگرفتروردادرزدستدرریررسمورتورررعصت 

ر!الریمخرمنرراهرنروراریر_ررورراشارری

ر!...مثالراگه _

ر!حرفمرنصفهرموندروارریشدنررسمربهردرردهیکوبرربار

ر!شدرلریهامربهرحقرحقرتبدرهیورگررردمریکشررریربلندرغیج

نرزمرریزدرورپرتمرکردررورریپوزخندراشارری ر!ورازراتاقرخارجرشدررت 

نرزمریررور ر!هیگرررررریمرزربلندرزدریرتورخودمرمچالهرشدمروربارصدارت 

ر!کردمرکهرهمونرجاربهرخوابررفتمررهیگررررانقدرر

ر!ازرحالررفتمردمیشا

ر!چشماموربازرکردمریارومرالررکیسررریرصداردنیشنربار

ر!بودنرستادهیررسمرارریباالرهمه

ر!دمیچشمامورمالرکیم

ر!بهراطرافمرنگاهرکردمربازم

ر!بودریرمامانرنازرریتختمربودمروررسمررورپاریراتاقمررورریتور

ر_ررینازررمامان م؟رخوی  ر!دخت 

ر!شونهرهامورنگهرداشتروراجازهرندادرریمامانرنازررکردمرازرجامربلندربشمرویلرررسیع

مراالنرتازهربرینازررمامان رردرینباریرشدردارری_ردخت  ر!بلندربیس 

ر!کردررکرینزدرکهرپررازرآبربودرورازرقاشقرداخلرابرهارمعلومربودرآبرقندهرروربهرلبامرروانیلرهیربعدر

ر!ازشرخوردمرورپسشرزدمرکیم

ر:رسمرگذاشتمرورگفتمرریروررردستمور

ر!کنهیررسمردردرم _

نرچررکیس ر!نگفتریرت 

رراشارری ر:بهرحرفراومدربعدرازرمدی 

ر...من...منررالرری_راراشارری

ر ررعصت  ر!خارجرشدورازراتاقررردریموهاشرکشریرتورردست 

رریپوزخند ر!حالرچشماموربستمرزدمروری 
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رچشمامورنداشتمرانقدرر ن ر!رسدردرداشتمرکهرتوانربازرنگهرداشت 

نرمررکررهمه ر!کمررفت 

ر!ینازرموندمرورمامانرمنر

ر:ازرجامربلندرشدمرورگفتمراروم

ر!تختربخوابمرنریارریرورررخوامیمامانرمنرنم _

ر!دارمریرحسربدربهش

هیتختورمررنریرارمی!رفرداراقارکررمیاتاقرمنربخوابرریتوررمیبررراریامشبربرزمری_رعزررینازررمامان ر!ارهیمردریجدررهیرت 

نرزمریرچندروقترروررنینهرمنرمثلرا _ ر!مابخوریرمرت 

ر !ستیاالنرحالترخوبرنررزمیعزرررشهی_رنمرینازررمامان

ر!حرفردستمورگرفتروردنبالشرراهراتفادمرنریازراربعدر

ر!میشدریاتاقرمامانرنازررروارد

ر!دمیتختشردرازرکشرریررور

ر!ازراتاقرخارجرشدرارهیبرهربرامرقرصربررنکهیارتریبارنرینازررمامان

ر!لاومدرداخرارینگذشتهربودرکهردرراتاقربازرشدرورپررریلیخ

ر:شدرورگفترررکیبهمرنزدرنهریبهرسردستر

ریمرمونیبهترگفتمرپشریردی_ردراریپرر ر!کوچولو؟رریس 

ر:زدمرورگفتمریپورخند

ریم _ ررریهمهرکتکوربراررنریراردوین نر!رهنوزمرهمرکنمیرهمونرکارورتکراررمربهشرگفتمراگهربرگردمربهرعقبردوبارهرهمرنکهیاریرخوردم؟!ربرارچ  نرحرفورمررت  ر!نمت 

ر!_رگستاخراریپرر

ر!کردررتاقورترکگفتروراررنوریا

ر

ر ♡"عآرامش

ر۵۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر!یشدربارورودرمامانرنازررریازراتاقرمساوررخروجشر

ر!بهشرنگاهرکردروربعدرواردراتاقرشدروردروربسترچپچپرکیمررراریپررردنیباردرینازررمامان

ر!آبرروردستمردادرروانیکنارمرنشسترورقرصرورلررراومدر

ر!دمیتختردرازرکشریرورخوردمرورروررقرصر

ر!دیهمرکنارمردرازرکشرینازررمامان

ر.بغلشرجارکردمریرتوررخودمور

نرهم ر:گفتررکردیطوررکهرموهامورنوازشرمررت 

ر!ده؟شرچشراشارری_ررینازررمامان

ر!دونمیمامان!ربهرخدارمنمرنمرردونمینمر _

ررهی!رحتمارشنریعوضرنمر_رادمارالیکررینازررمامان
 
رافتادهرکهرانقدرتغراتفاف ر!کردهرریت 

رررچیره _
 
ررنیازراراشارریمامان!ررفتادهریرنراتفاف ربارحررهیکردمررربودمربهشرپارندادمرورسیعرلیرکائیزنرمرناراحتهرکهرمنروقت  ر!هرزهرهیریباشمربهرجاراریردخت 
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ر!هی_رتوقعراشتباهرینازررمامان

ر!ستیمنراصالرقابلردرکرنریبله،وربرار _

مرمردرهارخررینازررمامان ر!رهمموننریلجبازرمرریپرسرکوچولوررهمونرشهی!رهمشنریبزرگرنمرقتروررچری!رمردارهستیزنارقابلردرکرنریرمزخرفردارنرکهربراریهاردهیعقررریلی_ردخت  ن طوررررت 

ریرکهرتورنم ررورراشارریناراحترشدنررتوین ر!توروردرکرکنهریایحررتونهیهمرنمرراشارری!ردرکرکتن

ر!کنم؟ررکارریچردریاخهراالنرمنربارارهرویلر _

ررینازررمامان ر!!!بگمر_رچ 

ر!شیپدررریرخونهریواررعاشقمربود،انقدررکهربهرخاطررمنربعدرازرسالرهاراومدرتورروونهیکهردررباز!رکیسهوسرادمرهیاونرشدهررمنردوسشردارم!رویلر _

ر!هنوزم؟ری_ردوسشردارررینازررمامان

ر!دلوررسنگراشارریرنیقبلرروردوستردارم!رنهراراشارریمنراونر _

ر_رپسرتغرینازررمامان ر!بدهرشیت 

ر!؟یاخهرچجورر _

نر_رهمرینازررمامان رانقدرتغریرطوررکهرتورباعثرشدرت  ریرتورمبازمرسهرپکنرریت  ررتوین ر!بشهرهمونرادمرقبل!رچونرهنوزمردوستردارهرباعثربیس 

ر!کنمیمررموضوعرشکرنیواقعاردارمربهراررگهید _

ر!_رکدومرموضوع؟رینازررمامان

ر!دوسمردارهررنکهیرا _

ر!شدیروقترشکرنکن!راگهردوسترنداشتربهرخاطرترعوضرنمرچری_رهرینازررمامان

ر _ ر!بگمرچ 

ری_رهرینازررمامان ررریکاررررهیردریهرچهرزودتررباریرکن!راگهردوسشرداررردارصبحربهرحرفامرفکررنربخواب.فنگو!راالررچ  ر!یندرتارازردستشرکتن

ر!باش _

ر!بخوابمربهرهررموضوعررکردمربدونرفکرررربستمرورسیعرچشمامور

ر

ر!چشماموربازرکردمرریالرریمامانرنازرریرصداربار

ر!گه؟یکجاستردررنجاریا

ر!هیاتاقرمامانرنازررعه

ر:مشدمرورگفتجامربلندررازر

رصبحربخ _ ر!ت 

ر_رصبحرتوعمربخرینازررمامان ررت  ر!؟مادر!رخوی 

م _ ر!بهت 

نرکهرمرراری_رپاشو!رپاشوربرورتوراتاقترامادهرشوربرینازررمامان ر!صبحانهرآمادسرت 

ر:ورگفتمرردمیجامربلندرشدمرورگونشوربوسررازر

ر!چشم _

رازرتاقشربررفتمر ر!ورواردراتاقرخودمرشدمررونرت 

نرگرفتمرورهمرردوش ربودمراومدمرازراتاقمربردهریچیرپررمحلهرروردورطوررکهرررت  ر!ونت 

ر!تختمرنشستهربودریررورراشارری

ر:جمعرشدمرورگفتمرتوخودم
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ریرمرکارریچررنجاریرا _ ر!؟کتن

ر!_رحالترخوبه؟راشارری

ر!تورمهمه؟ریبرارریلینهرکهرخر _

ر!الریارکردمریمررکارریچردمری_رمنراصالرنفهمراشارری

رنشونربدهیاوونهیهه!رپسرد _ ر!!رپاشوربرورخودتوربهردکت 

ررهی ر!شدرردفعهرعصت 

ر!واریگذاشترورهلمردادرکهرخوردمربهردررنمریسریرجاشربلندرشدراومدرسمتم.دستشورروررازر

نردستشرگرفترورهمریرتورربازومور ر:گفترردادیطوررکهرفشاررمررت 

ررریزبونردرازررنمرینبرگهی_ردراشارری ر!کتن

رراومدم
ن
ر!سمترخودشردیبزنمرکهرمنورکشررحرف

ر!ردنموررسشوربردرسمترگرردیچیردوررشونهرهامرپردستشور

ریعمرنفس ر:ورخماررگفترردریرکشرررق 

رریر_رچهربورراشارری ررریدیمررخوی  ر!دخت 

ر!کهرموررمورمرشدرردیگردنمرکشررریرورررزبونشور

ر!اوردرباالترررررسشور

ر!سسترشدهربودمرورتوانرنداشتمربزنمرویلررپسشرخواستمیم

ریدستمرگرفتمرورفشاررخفرریدستشورتوررمچ ر!دادمرقن

ر!دیلبمرگذاشترورنرمربوسریررورررلبشور

ریبرمچشور ر!فشارردادمرشت 

نرگوشموربررالله ر!لباشرگرفترت 

ریبرمچشور ر!فشارردادمرشت 

ر!خودمراومدمربه

ر!گذاشتمرورپسشرزدمررنشیسرریروررردستمور

ر!خمارربودرزودررفترعقبرچون

ر!دستشرفراررکردمررریزررازر

ر:سمترکمدمرورگفتمرررفتمر

ر!لباسربپوشم!رخدافظرخوامریرم _

ر!توهمروربدونرحرفرازراتاقرخارجرشدردیاخماشورکشررهوری

ر!دمیباالرانداختمرورلباسامورپوشریاشونه

ر!ورازرتاقرخارجرشدمرردمیچریپرپسیدوررکلررموهامور

ر!شدم.واقعارگرسنمربودرریسالنرغذاخورررروارد

ر

ربارکامپرریتور ن ر!بودمروترمریاتاقمرنشستهربودمرورمشغولرورررفت 

ر!کنمررنریتمررردریبارکمیردرسارورفراموشرنکنمرگایهرررنکهیاریبرا

ر!بلندرشدرمیزنگرگوشرریصدا
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ر!خودشرکجاس؟رادیصداشرمرحاالر

نرمریرورریکتابا ر!نکردمرداشریپرکناررزدمرویلررورت 

نرترگوشامور ر!ادیصدارازرکدومرسمترمرنمریکردمرببررت 

ر!تخترسمتر

ر!نبودروررورکردمرویلرررریشدمررفتمرسمترتختربالشارورپتورورزررندربل

ر!خوردیرزنگرمرهنوزم

ر!داریمرفیرکرراونریرتختهرورصدارازرتورررهیزررفمریکررردمیشدمرکهردرخم

ر!تاراومدمرتماسوروصلرکنمرقطعرشدرازرداخلشردرراوردمرویلرموریبرداشتمرورگوشررعیــــرسر

ر!بهرشمارهرانداختمرنگایه

ریرشمارهرعجرچه ر!!!ت 

ر!بیشمارهرناشناسرعجررهیباشه؟!ررتونهیرمرگ

ریتبلررهیحتماررالیخیب نرچرریعن ر!بودهریرت 

ر!خارجرشدمرشلوارمرگذاشتمرورازراتاقمرربیرجریرتوررموریرگوش

رمرداشتم ررایپذریرتوررفتمت  ر:صدامرکردرموریکهراقارکرررری 

ر!_رخانم؟رمیکرررراقار

ر!م؟یبلهرافارکرر _

رنیرتخترهارورببرنیارنیای_ربرمیکرررراقار ن نربگرنیهرکدومورانتخابرکردرت  ر!ارمیبت 

ر ر!بودررورگرفتمرمریکهردستراقارکررررتبلت 

رچنتا ر!داشترانتخابرکردمررکهررنگرطوشررشیکیوررردمیتختردری 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۵۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رباشه!رچونرتمراتاقمرطوشررنریرفکنمرارمیاقارکرر _ ر!ادیبهشرمررگریرنریرارهیورصورتربهت 

ر:انداخترورگفترنگایهرمیکرررراقار

نرچررنریرازرتمراتاقرورارارمریرسردرنمرادی_رواالرمنرکهرزررمیکرررراقار ر!خوشگلهرنیبهرنظرمرار!رویلات 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

نرخبرپسرهم _ ر!خوبهرت 

ر:گفتمررورررمدادررمیدستراقارکررررتبلتور

راتاقمورهمرریتخترتوررمریفقطراقارکرر _ ن ررت  ر!نریامروزربت 

مرفعالرسفارشرمر_رویلررمیکرررراقار ر!ارنیتختورمررگهیتاردورسهرروزردردمیدخت 

راشکالرندارهرهم _ ن ررت  نرزمریرچندروقترروررنیمنرارنریامروزرتختوربت  ر!خوابمیمرت 

ر!خبرباشهریلی_رخررمیکرررراقار

ر!ممنونریلیخر _
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ررایگفتمرورواردرپذررنوریا ر!شدمری 

رورپررررزن نرنشستهربودنرورتخمهرمرراریعموراخت  نرورحرفرمررشکست  ر!دنت 

ر:منرزنرعمورگفتردنریدربار

ر!کنررربتیبارمارغرراریر!ربالرریارنجاریاراریعمور_ربررزن

رابرو ر!باالرانداختمروربارتعجبربهشونرنگاهرکردمری 

رشدنرمثلرپرچرار رزنات  نریشیدررخونشونرمررانیکهرمررری  نریرکلرمحلورمرربتیورغررتن ر!کتن

ر:ررزنرعمورنشستمرورگفتمناکررررفتم

رکنیمرروریکررربتیغ _ ن ر!حاالرت 

ر!دمیمرعروسمرادیری!ردارمراصولرشوهرداررمینکرینمرربتیعمور_رراسشرغرررزن

ر!ن؟یدیمرادیراریر!رحاالرچنطورریاهارکهرا _

ر!گنریرفقطربهرعروسارمرناروری!راگهیرعمور_رحاالردررزن

رررریزرررسمور
ن
ر!نزدمرانداختمرورحرف

رررزن ریمرعمور_رراست  ر!؟یپرسرعموترلباسربخرررعروشریربراریخوای!رنمرگس؟یپرسمرجمعهردرعروشردونست 

رباالراوردمرورهمررسمور ن ر:گفتمررکردمیرنگاهرمراریصورترپررریرکهرتورررطورررت 

ر!منرلباسردارم _

ررعمور_رویلرررزن ررریمریقدریرلباساریرخوایرپرسرعموته!رمرعروشرناسالمت  ر!؟روربپوش 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر!؟یدارررربله؛رشمارمشکیل _

رریزریآبرورررهیمارخوامیفقطرمرزمریعمور_رنهرعزرررزن ر!عروشریرتوررنباش 

نرچ ر!کردمررنگفتمرورسالنررورترکریرت 

ر!هیعروسشورشناختهرازشرراضرنکهی!مثلرااومدرخوششرنیمرادیزر!رقبالرازرعروسشهه

ر!!!انیمربهم

ورمروررنکنمروربررریکردمراصالرحرفاررسیع ر!باشمرالیخریزنرعموراخت 

ر!کردمیرمررزرنگاهریرهرگالباغرورداشتمربریتورررفتمر

نرهم رکهرراهرمطوررررت  رفکررمریربهرحرفارفتمت  ر!کردمیرزنرعموراخت 

ر!نکنماونرفکرررریداشتمربهرحرفاررارهرمنرسیعررخب

ررویل نربهرچرریرداررررسیعروقت  رریرت  ریتازهربرفکررنکتن ریربهشرفکررمرشت  ر!کتن

ر!رزرفکررنکنرریرگالررنیبهرارقهیربهرخودمربگمردوردقرتونمیمنرنمررمثالر

نررورفقطربهرهمررقهیقردوردررنریرارکل ر!کنمیررزرفکررمریگالررت 

رادمارهمرذهن ن ر!هیجورررت 

لش ر !ستیدسترخودمونرنرکنت 

ر♡قلبمونررمثل

ر(: عشقرررمثل

رخ ر!منوربهرخودمراوردرلمیزنگرموباریرزرتورفکرررفتهربودمرکهرصداررریبهرگالرهت 

ر!درشراوردمروربهرصفحهرنگاهرکردمربمریجرریتوررازر
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ر!گرزدهربودبودرکهرقبالرهمرزنربیرشمارهرعجررهمون

ر:ورگفتمروصلرکردمررتماسور

ر!د؟ییبلهربفرما _

ررریمردونهراریصدا ر:گفتررازرپشترگوش 

ر!سالم؛رخانمرراد؟ +

ر!بلهرخودمرهستم _

ررشهیخانمرمردیببخش + ریربردیارریبرفیلطفارفردارصبحرترس  ر!...؟مارستان 

ر!ل؟یبهرچهردلر _

راقا + ررادرهستم!رفکنمرشمارهمرسشونرهستراشارریریرمنردکت  ن ر!؟درستهرت 

ر!اومده؟رشیپربله؟رمشکیلر _

نرچررهیرشونریاررپروندهرپزشگریتورمنر + رات  ر!بارخودتونرصحبترکنمریرحضوررردریکهربارردمیدرری 

نربگرشهیاخهردررچهرمورد؟!رم _ ر!نری!رمنورنگرانرکردشده؟یچررت 

نرنگرانرباشرستینهرخانمرالزمرن + نر!رچرت  رستینرخایصرت  ر!میکنتارباهمرصحبترررمارستانیبرنیارریبرفری!رشمارفقطرفردارترس 

ر!ممنونریلریخبرباشه!رخریلیخر _

ر!خدانگهداررکنمیخاهشرمر +

ر!خداحافظ _

ر!گذاشتمرربمیرجریرخاموشرکردمرورتوررموریرگوش

ری ررعتن
 
ر!افتاده؟رچهراتفاف

ربخرخدار ر!کنهررت 

ر!قشنگه؟ +

ر!سمترصداربرگشتمر

ر!بودراشارری

ریعمرنفس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

ر!اره _

ر!دمیبهشونرنرسرگهریوقتهردرریلی_رخرراشارری

ریروقتهربهرهرریلیخر _ ر!خودردارهری!رگالرکهرجایدینرسرچ 

ری_رمنظورترازرهراشارری ررچ  ر!گه؟یدررخودی 

نرچ ر!نگفتمریرت 

ر:زدرورگفتریپوزخند

ررفقطربهرفکررردری_رادمارباراشارری ررهیبهرفکرربقررخودشونرباشن!روقت  ر!شهیداستانرمرباش 

نرکنارشرورهمرررستادمریا ر:گفتمررکردمیرطوررکهربهرگالرنگاهرمرت 

ر _ ریسرگلرررررهیبهرروقت 
 
ر...پشهینشه!رپژمردهرمردگ ر!اشاریباغچهردلتربخشکنرریرگالرریر!راجازهرندهرهمهخشکهی...دستراخررمشهی...زشترمشهیمت 

ر!...همشونرکاکتوسربودنباغچهردلمریندارمرتوررگیلرر_رمنرراشارری

ر!دهیصاحبرباغچهربهرکاکتوسشمرآبرم _

ر!کنارشررفتمررگفتمرورازرررنوریا
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ر:صدامرزدرارراشیهرکررشدمیواردرخونهرمررداشتم

ر!الر؟ی_راراشارری

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ر!بله؟ _

ر!توهمرمیبررراری!ربردریبرمرخرررخوامریر_رمراشارری

نرچررخوامینمررمنر _ ر!بخرمریت 

ر:گفتررریاسمتمروربارتکرخندهرراومدر

رراشارری نربودمرکهربگهرچردهیرورندریر_رتاحاالردخت  ارهمرخوامینمریت  نرچرهیرشهریبخرم!ردخت  ر!کهربخرنررخوانریرمرریت 

اارهممنرب _ رهردخت  ر!فرقردارمرریدیکهرتوردرری 

ر!_راوهوووراشارری

ر:ورگفتمررستادمریارنهریبهرسردستر

ر!بله _

رمتفاوت!رحاالرزودربرورآمادهرشورتورماشراشارری نر_رخبردخت  ر!منتظرتمرت 

ر:باالرانداختمرورگفتمریاشونه

ریالتماسرمریرچونرانقدرردارر _ ر!امیمرکتن

ررنکهیازرارقبلر
ن
ر!نجارورترکرکردمبزنهراوررحرف

ر!کردمررشیاراررکممیورردمریلباسرپوشرعیــــرسر

ر رازراتاقمراومدمربروقت  رشدراریپرررونرت  ن ر!جلومرست 

ر:کهرگفتررشدمیازرکنارشرردرمرداشتم

رمرری_رداررراریپرر رریرت  ر!؟دوبارهرگمرورگوررش 

ردارمربارشوهرمرمررزمیرنهرعزر _ ر!دیخرررمت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۵۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!اشاریرشیمتعجبشرگذشتمروررفتمرپریچشماریجلورازر

رماشرسوارر ن ر:شدمرورگفتمرت 

رینمر _ ر!؟یارریزنتوربرخواست 

وعرنکنراراشارری نرچررهیرهوریرالرری_ربازررس  ریخودترناراحترمررگمیبهترمریرت  ر!یس 

نرزدمرورچریپوزخند ر!نگفتمریت 

ررچریبهرپاساژرهردنریرسررتار
ن
ر!مینزدرحرف

ر!مارمریبودریزنرورشوهرررعجبر

رررچیرکهرهرریورشوهررررزن
ن
ر!نداشتندرکهرباهمربزننررحرف

ر!پاساژریرتوررمیکردروررفترررپارکرنگیپارکریتوررنوریماشراشارری
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ر!کردیداشترکترورشلواررانتخابرمرراشارری

ر:وربارخندهرگفتمرردمریبازوشرکوبریرمشترتورربار

ر!هو؟یرشدهی!رچیدریپوشیرتورکهرکترورشلواررنمریهر _

رراشارری ر!هارمهیعروسرر_رناسالمت 

ر _ ر!؟چ 

ر:زدرورگفتریپوزخند

ر!گهیردرعروشررردریخرررمی_راومدررراشای

رریرلبمررفترورجاشوردادربهرلباریررورررخندربل ر!احساسمرررسدروری 

ر:تکونردادمرورگفتمررسمور

ر!دونستمیاها!رنمر _

ر:گرفترورگفتررردستمور

نرچررهیتورریبرارمیبررراریر_رخبربراشارری ر!میبخررریت 

ر!حرفردنبالشرراهرافتادمربدون

رررقصدش ر!بود؟رچ 

ر!شوهرم؟ررعروشردیاوردهربودرخرررمنور

ررشوهرم ر!قمیرفرنیباربهت 

ریانقدررادمرکثرراریپرررکردیرفکرشورمررگررعارواقر ر!باشهرقن

ر!!رلعنتاریبهترپرررلعنتر

ر:اشارهرکردرورگفتریرقرمزرربهرماکیسراشارری

ر!_راونرخوبه؟راشارری

ر!اره _

ر!نهیی!ررسترپایدیتورکهراصالرندر_رویلرراشارری

ر:اوردمرباالرورگفتمرررسمور

ر!میبخرررنوریرخوبه!رهم _

رگکهرزانورغمربغلربررنجاریاراوردمتری_رنراشارری ر!براتربخرمریرخوایمر!راوردمترتارهررلباشراریت 

ردستشربریرازرتوررردستمور ر:ورگفتمرردمریکشرررونت 

ر!یبرامرلباسربخرررخوامریر!رنماشارریبرورگمشور _

ر!جلبرشدهربودربهرمارریچندرنفرررتوجه

ر!تندرکردمرورازشردوررشدمرقدمامور

نرصدامرمرمدام ر!ومدیوردنبالمرمررردت 

ر!پاساژرخارجرشدمرازر

ر !پاساژربودریرپارکرروربهرروررهی

نراولریروررورررفتمر رینررت  ر!نشستمردمیکهردررمکت 

ر!شدنررریرسازررراشکام

ر!ورحقرحقمربلندرشدرردمیصورتمرکشریروررردستامور
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ر!کردمیرمرهیبلندرگررریرصداربار

ر!نداشترتریاصالربرامراهمرررویلرکردنیمردمربهمرنگاهرمرهمه

ر!خرابربودریلریخرحالم

رشونزدهرسالهررتاحاالر ر!شوهرش؟رعروشررردریخرربارشوهرشراومدهرریراکدومردخت 

ر!کناررخودمراحساسرکردمرروریکسر

ر ر!دمیرورکنارمردرراشارریرسمورباالراوردمرروقت 

ر:زدمرداد

ر _ ر!عروشردی!رپاشوربرورخررنجا؟یراریخواریرمرچ 

ر!بغلشرگرفتریرورمنورتوررردریچریدستاشوردوررشونهرهامرپراشارری

ر!بغلشرگرفتهربودریمحکمرمنورتورردمرازشرجداشمرویلکررررسیع

ر!داشتمرازریبهرآغوششرنرویلرنهربوداحمقاردونمیم

رراالنر ر!داشتمرآغوشرخودشربودررازریکهرنرربهرتنهارآغوش 

ر!بلندرزاررزدمریشونشرگذاشتمروربارصداریررورررسمور

ر:ورگفتررردریموهامرکشریرورردستشور

ر!!رارومرباششششی_رهراشارری

ر!!رچرا؟اشار؟یچرار _

ر!بودردهیامونموربرررهیگرر

ر!کامورپاکرکردازرخودشرجدارکردروراشررمنورکیمراشارری

ر:ورگفترردریبوسررگونمور

ررشتینکنرآرارهی_رگررراشارری ر!خرابرشدردخت 

ریعمرنفس ر!نکنمرهیکردمرگررررورسیعرردمریکشرررق 

ر(: انداختهربتونهرارومترکنهررهیکهرتوروربهرگرررر!رهمونرکیسبهیرعجریلیخ

ربلندرشدمرورهمرمکترینریرروررازر ن ر:گفتمررکردمیرطوررکهرشالمورمرتبرمرت 

ر!منوربرسونرخونه _

ر!که؟رریدی_رپسرهنوزرلباسرنخررراشارری

ر:زدمرداد

ر!منوربرسونرخونهرگمریم _

رازرجاشربلندرشدرورآسترهوری ن نردستشرگرفترورهمرریمانتومورتوررت  ر:دنبالرخودشرگفتردیکشیرطوررکهرمرت 

رریربخرررآشغایلرهیردری_رباراشارری ررربپوش  ر!جلوراونرهمهرادمرتورمجلسرعروشرریآبرورمنورنت 

ر!شدمیرمردهیکشررردنبالش

ر!کنمررهیگررررخواستمینمررویلرردادیشاررمگلومورفررربغض

ر!دادمرورقدمامورتندرکردمرتاربرسمربهشرقورتش

روردسترتوردسترهمرراهرمراشارریشونهربهرشونهررحاالر ر!میفترت 

ر!!!دوتارزنرورشوهررررمثل

رطالرماکیسرهیبارربهررنریاراشارری ر!اشارهرکردری 
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ر!کنمیبارروانمودرکردمرکهردارمرنگاهشرمرنریا

ردررواقعرغررویل ریرگشرهازررنرت  ر!دمیندرگهیدررچ 

ر!خوشگلهراره _

ر!بپوششرمی_رخبرپسربررراشارری

ر!داخلررمریرفت

ر!پرسرجوونرفروشندشربودرهی

ر!بهمردادرورواردراتاقرپرورشدمرلباسور

ر ر!انقدرخوشگلرشدهرباشمرشدیخودممرباورمرنمردمریپوشروقت 

ریاراررچیرهربدون ر!خوشگلربودریلیپفرکردهرازراشک!ربازمرخرریباراونرچشماریس 

ر!ازرکردمقورباتاردرر

ر!ورپرسرفروشندهردمردرربودنراشارری

ربدونرحرفرخرهردور ر!شدهربودنربهرمنرررهت 

ر:زدمرورگفتمررلبخندر

ر!چطوره؟ _

نرچررکیس ر!نگفتریرت 

ر:گفتمررردوباره

ر!خوبه؟ _

نرچربازم نرریرت  ر!نگفت 

ر!مهورشدهربودنرهردور

ر:خجالترگفتمربار

ر!ست؟یخوبرن _

ر:کناررورگفترربهرخودشراومدرورپرسرفروشندهررورهلردادراشارریرهوری

رراشارری رینگارمر_ربهرچ  ررکتن ر!هاتربرسریبروربهرمشت 

ر:لبخندرجذابرگفترهیرورکردرسمتمروربارربعدر

ر!هی_رعالرراشارری

ر!واقعا؟ _

ر!سمتمرراومدر

نرپاردشیشونمرگذاشترورکشرریررورردستشور ر!باسنمرنگهشرداشترریرورروررردیکمرمرکشررریر...تاروریت 

ر:گفتگوشمرررررریانداختمرکهرمحکمربغلمرکردرورزرررریزرررسمور

رریلی_رخرراشارری ر!گرریرجریرشدرخوردین

ر!ورازمرجداشدرردریبوسررگونمور

ر!چوبراونجارخشکرشدهربودمررلمث

رخ نرکهرپرسرفروشندهراومدرورهمررنهیآریربودمربهرخودمرتوررهت  ر:بودرگفتررریطوررکهررسشرزررت 

ر!ن؟یارریخانمرلباسوردررنمرردیببخش +

ر:خودمراومدمرورگفتمربه
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ر!ارمیچ...چراراالنردرشرمر _

ر!بستماتاقرروربعدردرررور

ر!خندهررریبودرزدمرزرررریفروشندهرکهررسشرزررادیربار

ر!گهیدررکنهیکردهرکهرنگامرنمرررکارشیچراشارریرسترینرمعلوم

نر!رهحقشه ر!!!بدبخترت 

رکردمروررفتمربررلباسمورعوضرعیــــرسر ر!ونت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۵۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!میورازرپاساژرخارجرشدررمیکردررحساب

ر!میدبورردهیلباسرورخرترورپرترخرررکیل

رماشرسوارر ن ر!زنگرخوردراشارریکهرتلفنرررمیشدرت 

ر:ورگفتررربرداشت

ر!_رجونم؟راشارری

ر.

ر.

ر.

ر_راومدمربراشارری ر!ونت 

ر.

ر.

ر.

ر:بهرمنرانداخترورگفترنگایه

ر!دی_رارهراومدمرخررراشارری

ر.

ر.

ر.

ر!قطعرکنم؟رتونمیرما!رحاالرمرعروشردری!رخرردریاومدمرخرررالرریمنربارآراریارهرپرر _

ر.

ر.

ر.

ر!زمیخدافظرعزر _

ر!زدمروررومورازشرگرفتمریپوزخند

نرهم رطوررکهرازرپنجرهرخرت  ر:بودمرگفتمرابونیبهرخرهرت 
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رچهررابطهرزناشو _ ررری  ر!نریدارررخوی 

ر!_رارهراشارری

ر!روشنرکردرورراهرافتادرنوریماش

رررریزرررسمور
ن
ر!نزدمرانداختمرورحرف

رراهرسکوتربودرورسکوتررکل

رریرتوررمنر
 
ررهیراشارریرزندگ

ن
ر!بودمراضاف

ر!فهمهیمرنوریاررکیسررهرر

ر!میهمشونراضافرریر!رمنربرالیکائی...ماشارریزنرعمو...رریبرا

ر!بهرخونهرمیدیرس

نرماشرازر ر!داخلررارنیتختردورنفرهرقرمزرمرهیدارنررریچندرنفررردمیشدمرکهردررادهیپررت 

ر:سمتشونرورگفتمررفتمر

ر!تختورنخواستهربودمرنریمنراردریسالم...ببخش _

ر:بهمرانداخترورگفترنگایهرمرد

ر!نریرادسفارشردرنوریشمارهمررویل +

ر!سفارشردادمرتخترطوشررهی!رمنرشهیمگهرم _

نرخانمرمطمعن + نرکنیاشتباهرنمررت  ر!؟ت 

ر...ارهرمنر _

ر:وسطرحرفمردریپررراشارری

رراشارری ر!طبقهردومردسترچپراتاقرسومرنی_راقارتختوربت 

ر!چشم +

ر:گفترراشارریکهرررکردمیرتعجبرداشتمربهشونرنگاهرمربار

ر!؟ی_رتورتخترسفارشردادهربودراشارری

ر...نریارارهرویلر _

ر!قرمزرسفارشردادهربودراری!رپرراسیتخترمنرورپرررنریر_راراشارری

ر:گفتمررتیعصبانربار

رگریرهمرمربراش!رمجلسرعروشرریرخرریههرخوبه!رجهازمرمر _ ر!؟یمنرکردریرکاراروربراررنریربراش!رکدومراریت 

ر!!رحاالهمرگمشورتوراتاقتعشقمه!رتورفقطرزنیمرراری_رپررراشارری

ر!کردمیربهتربهشرنگاهرمربار

ر!شهیباورمرنم _

نرکمرمرگذاشترورهمررریرورردستشور ر:سمتردررگفترردادریطوررکهرهلمرمرت 

رریرادی...امروزرزرگهیر_رحرفرنزنردراشارری ر!رورمخمررفت 

ر!اتاقمرشدمرروارد

ر!نبودرمریقبلررتخت

ر ر|: بهت 

راتاقمرنشستمرورلباساریکاناپهرتوررریررور ر!بودمورپرترکردمروسطراتاقردهیکهرخرررری 
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ر(: اشکرربازم

ر!اشکاررنریرشدمرازرارخستهر

ر!بغضارنریرشدمرازررخستهر

ر!درراتاقمراومدریصدا

ر!بله؟ _

ر:اومدرریمامانرنازرریصدا

م _ ر!منمردخت 

ر!تورمامانراریرب _

ر!اومدرداخلرینازررمامان

ر:رسخرمنرگفتریچشماردنریدربار

مرینازررمامان ر!؟_ردخت 

ر:بغضرگفتمربار

ر!جونمرمامان؟ _

ر:کنارمرنشسترورگفترراومدر

ر_رمنربرینازررمامان نرهمهرچردمیدررونرت  ر!ربمورت  ر!براترالهرمت 

ر!شدرلیرهامربهرحقرحقرتبدرهیگرر

ر:بغلشرپرترکردمرورگفتمریرتوررخودمور

ر _ ر!شیعروسردیکردرباهام!رمنوربردرخررررکارریچررمامانراگهربدوین

ر!کردمررهیبلندرگررریرگذاشتمروربارصدارریشونهرمامانرنازرریررورررسمور

ر:رسمرگذاشترورگفترریردستشورروررمامان

ر!؟رهی_راخهرقصدشرچرینازررمامان

نرهم ر:گفتمررکردمریمرهیگررکهررررطورررت 

ر!ندازهیمرمیلحظهرگرررهیرکنهیرلحظهراروممرمرهیلحظهربد!ررهیلحظهرخوبهررهی!رستی!راصالرانگاررحالشردسترخودشرندونمی!ربهرخدارنمدونمینمر _

ر:ورگفتررردریموهاموربوسرریروررینازررمامان

م!رصبوررباشرناری_رارینازررمامان ر!امتحانرخداسردخت 

ر _ رگیرحانرماردرسرندادهرامترمامان؟!رچرارخدرچهرامتحاین ر!ه؟ت 

ر!کردیمرهیهمرداشترباهامرگرررینازررمامان

ر!درراتاقراومدرریصداربازم

ر!میاشکامونورپاکرکردرعیــــرسرریرورمامانرنازرررمنر

ر!بله؟ _

ر:ازرپشتردرراومدرراریپررریصدا

رنفلهرتنهاری_رهورراریپرر ر!؟ی 

ر!؟یدارررریارهرتنهام...کارر _

ردستشوریرفرستادمرتورروریمامانرنازررعیــــرسر ر!ی 

ر!دروربازرکردروراومدرداخلراریپرر
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ر!؟ریدارررکارریچر _

ررنمی_رببراریپرر ر!؟بارشوهررمنرکجاررفت 

ر!کنهیاووورچهرشوهرمرشوهرمرمر _

ر!ادیاصالرطرفترنررکنمیمریر!رکاررشهیشوهرمرمررگهیهفتهردرینخواریر_ربخواراریپرر

ر _ رردریکاروربکن!رباررنیاراگهرتونست  ر!ایدوستردارهرپررریلریمنورخراشارریرقبولرکتن

ربهرهم_رههرراریپرر ن ر!باشرالیخررت 

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

رمثلرپررستمرینرکارریمنربراریپرر _ ربروروقترمنورنگریرنداررریبارتوردعوارکنما.اگهرکارررزنارت  ر!ت 

رربارتوردارم؟!راومدمربهتربگمربهررسترنزنهرمجلسرعروشرری_راخهرمنرچهرکاررراریپرر ری!رمرورخرابرکتن ررردوین ر!بعدش؟رشهیمرکهرچ 

رراومدم
ن
ردسشوریرازرتورریرازربزنمرکهرمامانرنرحرف ربری  ر:اومدرورگفترونرت 

ررینازررمامان هرپاپت  راتاقربرنیمثلرخودته؟!ربرورگمشورازرارالرریاریر!رفکرد_ردخت  ر!ونت 

نرهمررقصدمونر ر!بودرت 

نربفهمونهرهمهرچراریبهرپررریمامانرنازررکه ر!دونهیمرورت 

ر!ازراتاقرخارجرشدرعیــــرسرربارتعجبرویلرراریپرر

ر:گفتررتیبارعصبانرینازررمامان

ر!کنهیرجلورمنرخودشورلوسرنمرگهیرخوبرشد!رحاالرحداقلردر_ررینازررمامان

ر:کنارشروربغلشرکردمرورگفتمرررفتم

ر _ ر!عاااشقتمرماماین

ر!دیبوسرموریشونیرکردرورپرریزریررررخنده

ر!چشماموربازرکردمرمریزنگرگوشریرصداربار

ر!موقعرصبحرنریرارهیکرریوا

رربدون رخوابالورریرتماسوروصلرکردمروربارصدارنگاهرکردنربهرصفحهرگوش  ر:گفتمرری 

ر!بله؟ _

ر:ازرپشترتلفنراومدریرامردونهریصدا

ر!خانمرراد؟ +

ر!بلهرخودمرهستم _

ر + ر!مارستانیربرنریرارریبرفیخانمرپسرقرارربودرامروزرصبحرترس 

ر:ورگفتمرردمیازرجارپرررعیــــرسررربیروراونرشمارهرعجرمارستانریبرهریقضریراوردرادیربار

ر !خوامیرکالرفراموشرکردهربودمرمعذرترمررمنرریروا _

ر:کردرورگفترریزریخندهررررمرد

رتونیشکالرندارهراالنرمرار + ن ر!ن؟یایبرت 

ر!بودرازدهیبهرساعترانداختم!رساعتررنگایه

ر!امیبرتونمیربلهرم _

ر!خبرباشهرپسرمنتظرتونمریلیخر +

ر
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ر ♡"عآرامش

ر۵۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رنه!؟رراریرادیهمربرراشارری...خودردریفقطرببخش _

ررشونیفعالرا + هرارنرینرفریترس  ر!بهت 

ر!خب!رفالریلیخر _

ر!افظدرخ +

ر!باغریرآمادهرشدمروررفتمرتوررعیــــرسر

ر!شستیمرنوریداشترماشرمیکرررراقار

ر:سمتشرورگفتمرردمیدور

رمنورمرمیاقارکرر _ رت  رجارهیتاررسوین ر؟؟ی 

نر_رارهرخانمرسواررشرمیکرررراقار ر!ت 

ر!راهرافتادرمریسواررشدمروراقارکرررعیــــرسر

ر!بهشردادمرمارستانوریبرادرسر

ر:نگاهمرکردرورگفترکیمرررمیکرررراقار

رخر_ررمیکرررراقار ر!باشهرخانم؟رت 

ربمیاقارکررردونمیواالرمنمرنم _ ن نرچررکارردارن!رحاالرشماربهرکیسرراریر...زنگرزدنرگفت  ر!نگوریرت 

ر!راحترخانمرالتری_رخررمیکرررراقار

ر!مارستانیربرمیدیرس

ر!خواستمرمنتظرمربمونهرمریاقارکرررازر

ر:نفررصدامرزدرهیکهررررشیشدمروراومدمربرمرسمترپذررمارستانیربروارد

رخانمرراد؟ر +

ر:دارورگفتمترصسمربرگشتمر

ر!بلهرخودمرهستم _

رررهیهمونرکسرردمریبود!رازرصداشرفهمرانسالیمردرمرهی ر!حرفرزدمرکهرباهاشرتلفتن

ر:زدرورگفترلبخندرگرمرمرد

رام + رمنردکت  ر !هستمرخانمریت 

ر!اها...قبالرباهاتونراشنارنشدهربودم _

ر رامرردکت  راقاریرت  ررادرهستم!راگهرری_ربله!رمنردکت  ررستینرزحمت  ر!میاتاقمرصحبترکنرریرتوررنریرارریبرفریترس 

ر!بلهرحتما _

ر ر!راهرافتادمرازرجلوررفترورمنمرپشتررسشرردکت 

رررهیکهرررمیاتاقشرشدرروارد ر!اتاقریرکهرنشستهربودرتوررردمیروردرخانمرجواین

ر:ورودرمارازرجاربلندرشدروربارلبخندرگفتربار

ر!زمیسالمرعزر +
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ر:زدمرورگفتمریرلبخندرمتقابالر

ر!سالم _

ر:ردرورگفتدستشوردسمتمردرازرکررخانم

راحمد + رهستم!رازراشناریمنردکت  ر!بارشمارخوشبختمری 

ر!دادمروررهارکردمرگرمشورفشاررکیمررردستر

ر رامرردکت  نرنشسترپشترمریرت  ر!مینیورازرماهمرخواستربشررشت 

ر ر!روشرنشستمکاناپهرنشسترورمنمرروبهرریرروررریاحمدررردکت 

ر رامرردکت  ر!درسوتفاهمرنباشه!رشمارچندرسالتونه؟_رخانمرراریرت 

رریرهراقادهرسالممنرشانزر _ ر!دکت 

ر رامرردکت  ر!رادرچندرسالردارن؟ری_ربلهردرسته!رشوهرتونرآقاریرت 

ر!نونزدهرسالردارنرشونریرا _

ر رامرردکت  سمرچرارشمارانقدررزودرازدواجرکردرتونمیر_رمریرت  ر!ن؟یبت 

رمرریاقا _ هرارشهیدکت  رریشماربرارررشمیرمنرمتوجهرنمرویلرخوامی!رالبتهرمعذرترمنجا؟یبدونمرچخت  سریرورمسواالررنریرارچ  نرت  ر!؟ت 

ر رامرردکت  ر:جاربهرجارشدرورگفترکیمررریرت 

ر رامرردکت  نر_رببرریرت  م!رمنرداشتمردنبالرپروندهرررت  ر !کهرچشممرخوردربهرپروندهرشوهررشماررگشتمیمرضامریازرمررررگیدخت 

رحرفربهشرخربدون ر:شدمرکهرادامهردادررهرت 

ر رامرردکت  نرچررهیشوهررشمارررشاتریآزماریر_ربعدرمتوجهرشدمرکهرتورریرت  رات  ر!گشتمیرکهردنبالشرمرریربهراونرپردوندهرارهیشبرریلریکهرخررهشریمردهیدرری 

ری _ ررعتن ر!؟چ 

ر رامرردکت  راحمدرریرت  راونرپرسری_رخانمردکت  رکهرمنردنبالرپروندشربودم!راری...دکت  ن رررروچرریمارریربرهیپرسررنریهست  ر !دارهرررواین

ر!بهرمنرورشوهرمرداره؟رچهرربطررنریربعدرا _

ر رامرردکت  نرهمونرچرقاریشوهررشماهمردقرررشاتیازماریر_رتورریرت  رات  ر!شدهردهیپرسردراونرشاتریازماریرکهرتورررشهیمردهیدرری 

ری _ ر...اشاریرعتن

ر!ادامهرندادمررحرفمور

ر ر:رورکردربهمرورگفترریاحمدررردکت 

ر نرببرزمی_رعزررریاحمدررردکت  رردریدرمانردارهرورنبارریرمارریبرنی!رات  ررریرهمکاررربارمارردری!رفقطربانگرانرباش  ر!کتن

ر!بکنم؟رتونمیرمرکارریمنرچر _

ر شترهستم!رچنتارسوالرازترمنردک_رمررریاحمدررردکت  ن رروانت 
سمیت  ر!ورتورباردقترجوابربدهرباشه؟ررت 

ر!باشه _

ر نربهرازدواجرگرفترمیسنرتصمررنیاریر_رچرارشمارتوررریاحمدررردکت  ر!؟ت 

ریعوضرشد!رررهوریراشارری!ربعدشرمیروردوسترداشتررگهیهمدراشارریورنبود!رمنررمیتصمررهیرنیعهرراستشرا _ ررعتن ررخوامیشد!ربهشرگفتمرنمررگهیدررادمرهیعوضرشد!راصالررهمهرچ 

ر!منورمجبوررکردرباهاترازدواجرکنمرویلر

ر ر!؟ی_رپسربهراجباررباهاشرازدواجرکردرریاحمدررردکت 

ر!بله _

ر ر_رپدررورمادررریاحمدررردکت  ر!!رمخالفترنکردن؟؟رترچ 

ر!پدررورمادررندارمرمنر _
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ر ر:زودربهرخودشراودرورگفترتعجبرکرد!رویلرریاحمدررردکت 

ر ر!اررحمتشونرکنه_رمتاسفم!!!رخدرریاحمدررردکت 

ر!ممنون _

ر ررریاحمدررردکت  ر !؟_رشوهرترچ 

ر!مادرردارن _

رعمورپرسرعموررریراحمدرخانم ررردیی_رشماردخت 
 
ر!ازراولردرسته؟رنیکردیرمرورباهمرزندگ

ر!بله _

ر رررلشیعوضرشد!ردلررهوریچرارراشارری_رخبررریاحمدررردکت  ر!بودرچ 

ر!بودریرامسخرهریالیدلررردونمینمر _

ر ر!شنومی_رمرریاحمدررردکت 

ر!ترازم!رقبلرازرازدواجابطهرداشرانتظارررر _

ر ر!براتربگمریرمارریبرنیدرموردراررخوامی!رحاالرمهیامروزرکافریرسوالربرارزمری_رخبرعزررریاحمدررردکت 

ر
ن
ر:نزدمرکهرادامهردادرحرف

ر نر_رببررریاحمدررردکت  ریکهرشوهررشمارحالترمتعادلرنداره!رررهیجوررریرمارریبرنیاررزمیعزرررت  رررهوریشرعدبرقهیرپنجردقرویلررکنهیمرریلحظهرخوشررفتارررهیرعتن اتفاقرتاحاالررررنری!راشهیمرعصت 

رافتاده!؟ر

روقتارریاورررادیربار رتغررهوریراشارریکهررری  ر:گفتمررکردیرمریت 

ر!افتهاتفاقرمرررنریرارادیزرریلیبلهربله...خ _

ر ررهیردریخب!رشماربارریلی_رخررریاحمدررردکت  نرکنرررکارریچرردریمطبمرتاربهتونربگمربارنیارریبررفیروزرترس  ر!ت 

ری _ ؟رررشهیمشکلرحلرمرنریرارعتن رخانمردکت 

ر ر!بهرطوررحتمرزمیر_ربلهرعزررریاحمدررردکت 

ررخب!رمنرگریلیخر _ رمطبتون؟ررارمریبرفریترس 

ر ررریاحمدررردکت  ر:بهمردادرورگفترکاری 

ر ر_رهمرشمارهرورهمرادرسرمطبرهست!رنوبتربگرریاحمدررردکت  رررنریرت  خودررراریخانوادهرریراعضارهیاگهرالزمربودرجلسهردومرباربقررنیای!رجلسهراولرخودتونرتنهاربنریرارریبرفریورترس 

رشوهرر ر!نریرارریمرفریتونرترس 

ر!ممنونریلریچشم...خ _

ررازشونر ر!برگشتمرخونهرمریخارجرشدمرورباراقارکرررمارستانریکردمرورازربررخداحافطن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۵۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

روقترفقطردرگرررکل راحمدرریحرفاررت  رامرریدکت  روردکت  ر!بودمریت 

رریربراراخه نرهمچرهیدچاررردریباراشارریرچ  رررروچرریمارریربرت  ر!بشه؟ررواین

رعی ررشهیدرسترمرتن ر!؟همهرچ 

ربهرذهنممرنمراصالر ربخوادرهمچردیست  نردکت  رحرفارت  ر!امروزربزنهری 

ر!کردمیمررداریسوالمورپرنیکاشرجوابربزرگرترررریا
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ر!چشرشده؟راشارری

ر ر!بهررسشراومده؟رچ 

ر!خونهرشدمرروارد

ر:گفترردنمیباردرینازرمامان

م؟رری_رکجاررفتهربودرینازررمامان ر!دخت 

نرهم ر:گفتمررداشتمریمربرمونشرریازرروررفموریطوررکهرکرت 

ر!خستمریلیمامان!راالنرخررکنمیمرفریبعدربراتونرتعرر _

مربرورلباساتورعوضرکنررینازررمامان ر!ناهاررحاظرهراریبر_رباشهردخت 

ر!چشم _

ررهیاتاقمرورلباساموربارریتورررفتمر ر!چرکرعوضرکردمرتاپرورشلوارکرصوری 

ربراشارریوقترازرفکررررکل ر!اومدمنیمرونرت 

نرپاررفتمر نرردمیکهردرریوررغذاخررسالنرریتورریت  ر!همهرنشست 

ر!اشارینشستهربودرسمترراسترراریپرر

ر!لیکائیهمرکناررمرصندیلرهیبودروررخایلرراشارریسمترچپررصندیلرهی

ر:کنارشرگفتررباراشارهربهرصندیلراشارریکهرررلیرکائیکناررمررنمیبشرررفتمر

ر!نجایراراریر_ربراشارری

نرمنرهم _ ر!جارراحتمرت 

ر:کهرگفتررنمیبشرراومدم

ر!نجایارراریر_رگفتمربراشارری

ر!وررفتمرکنارشرنشستمرردمیورپررجذبشرترسررریرلحنردستورررازر

ر
ن
وعرکردمربراررحرف ر!خودمربرنجربکشمرینزدمروررس 

ر:خودشرورگفترریبرشداشترورگذاشتشرجلوراشارریخودمرگذاشتمرکهرریربرنجررورجلورربشقاب

رریربراردری_راولرباراشارری ر!شوهرتربکیس 

ر
ن
ر!دمیرنجرکشرخودمربریربرداشتمروربرارگهیبشقابردرهینزدمروررحرف

ردرگررانقدر اربودمرکهراصالرنمریحرفارت  ر!حرفربزنمراشارریباررتونستمیردکت 

نررکیم وعرکردمربازررختمریبرنجمرررریرورریرازرقرمهرست  ر!بارغذامریوررس 

ررهیکردرورتورفاصلهرررکیلباشوربهرگوشمرنزدراشارری ر:ازمرپچرزدرسانت 

ر!؟یدریپوشرهیلباسرچررنریر_راراشارری

ر:ارومرپچرزدمررمنم

ر!چشه؟ _

ر!؟ریدیلباسرتنگرورکوتاهورپوشررنریربهترنامحرمه؟!رارلریکائیمرمفهیمری!رنست؟ی_رچشرنراشارری

ر!کنمیناهارموربخورمرعوضشرمر _

ر:تعجبرکردهربودرگفتریلریحرفمرخرنیکهرازرارراشارری

ر!کنمی...تورتنترپارشرمکنمیرانقدررنرمربرخوردرنمرنمیرتنترببرنوریارگهی_ردراشارری

ر!دمیخودمردریرروررورراریپرررنگاه
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ر!زدمریلباسرتنگرورقرمزشرلبخندرردنریدربار

راصالرروشرغراشارری ر!لباستورعوضرکنررگفترینداشتروربهشرنمررتت 

ر:ورگفتمردمریروربوسرراشارریرقهیرعمدرشقرازر

ر!زمیچشمرعزر _

ر!تعجبرکردهربودریلیخراشارری

ر!دوررشدرورمشغولرخوردنرناهارشرشدررازم

کیرازرحرصرداشترمراریپرر ر!دیت 

وعربهرخوردنرکردمریربازرریبارربهرجارنیورگرفتمروراکهراصالرمتوجهرنگاهشرنشدمررومررانگارر ر!بارغذامررس 

نرازررسرمراریپرر ر:بلندرشدرورگفتررت 

ر_رنوشرجان!رمنرسرراریپرر ر!شدمررت 

رنگاهرگذراراشارری ر!بهشرانداختروردوبارهرمشغولرشدری 

مرتورکهرهررزن ر_رواردخت  ریرعموراخت  نرچررهی!ر؟ینخوردرچ  ررتهیعروسرگهیبخورردورروزردریت  ر!جونرداشتهرباش 

کونرعروشرریتاربرارردریندارمرشمارنوشرجانرکنررلری_رنهرمامانرجانرمنرمراریپرر نرپرستونربت  ر!ت 

ر!طونیشرریرعمور_راررزن

ر!کردرورسالنررورترکرکردررخندهرزورگراریپرر

راربار ن ر(عجوبهرتازهراشتهامربازرشدر؛رنیرفت 

ر!سالنررورترکرکردمرریمامانرنازرتشکررازررهیکاملرخوردمروربارررناهارمور

نرمررصندیلریوربستمروررورم!ردرراتاقریتورررفتمر ر!نشستمرشمریآراررت 

ررفموریک راحمدرربرداشتمرورداشتمرداخلشردنبالرکاری  ر!گشتمیربهمردادرمریکهردکت 

ر!!راخهرکجارانداختمش؟کنمینمرردایپرنوریراهرچرارمنرا _

ر!کردمررداشیعهرپ _

نرمربلندربلندربارخودمرحرفرداشتم ر!دمت 

ر:دستمرگرفتمرورگفتمریتوررکارتور

رخداکنهرهمهر _ ربهرخرچ  ر!بگذرهرت 

ر:ازرپشتررسمراومدراشارریریرصدارهوریرکه

ریرمکارریچریر_رداررراشارری ر!؟کتن

ر !قلبمرگذاشتمرریوردستمورروررردمیجارپرررازر

ر!دم؟یکهرمنرنفهمرریاومدررتورگ _

رراشارری نررفرمهاربارخودترحرروونهیمثلردر_روقت  رت 
ریمعلومهرمتوجهرورودرمنرنمرین ر!یس 

ربگررادیریخواریرمر!رگهوریداخلرریرایجنرمنداره!رتورمثلرنریربهرارنهرربط _ رریرت  رردرربزین ر!؟ورواردربیس 

نراومدنربهراتاقرخودشمردررمری_رادمرمگهربرارراشارری ر !اخهرنهت 

ر!اتاقرمنهرنجاریرا _

کردوتامونهراشارری ر!_راتاقرمشت 

ر!حوصلهربحثرندارمررالیخیهوووفربر _

نرمشکوکرمریلی_رامروزرخراشارری رت 
رین ریرنمریرلجبازررگهیدرریرحوصلهرشدر!ری  ر!؟کتن
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ر!خستمرامروزرکمری!رفقطرشمیگفته!رمنرمثلرهمررنهربابارگر _

ر!؟یاکهرخستهرریکردرکارری_رچرراشارری

سراشارریریروا _ ر!انقدررسوالرنت 

ر!توردستت؟رهریچر_راونراشارری

ر راحمدررکاری  ر !دستمربودریربهمردادهربودرتورریرکهردکت 

ر!الریخاکرتوررستراریروارریا

نرمررریرورارومربردمرزررکارت ر:ورگفتمرررت 

ریره _ ر!کارتهررهیاراببرچ 

ردستمربریرکارتورازرتوررراشارریرامیاومدمربهرخودمربررتار ر:ورگفتردیکشرررونت 

ریرکهردرربهردرردنبالشرمررهیچهرکارترنمری_رببراشارری ر!؟گشت 

ر!اونوربدهربهرمنرراشارریعهر _

نرهمرارراشی رطوررکهرخرت  ریربودربهرکارترترهرت  ر:کارتررورخوندررت 

راحمدراشارری ر!ی_ردکت 

نربارتعجبرهمرربعدر ر:گفتررکردیهرمنگارهرمنرطوررکهربرت 

شک؟راشارری ن ر!_رروانت 

ر!اشاریراونوربدهربهرمنر _

ر:شدهرنگاهمرکردرورگفتررزریررریربارچشماراشارری

رکاراررهیریر_رتورامروزرداررراشارری ریرمری  ر!نمی!رزودرباشربگورببکتن

ر _ ر !کنمرمنراخهرمثالررکاررچ 

ررری_رتوربرارراشارری شکرتورررچ  ن ررریوربراررریداررررفتیکررریکارترروانت  نرهمچرهیدنبالرررچ  رررت  ریرمرکاری  رریروربرارگشت  ر!کارتراالنربراترمهمه؟ررنریرارچ 

ر

ر ♡"عآرامش

ر58

ر۵۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رچهرسواالراشارریریوااا _ شیمرری  ر!...بدهرمنراونرکارتوت 

رباراخمربهمرخرراشارری ر:شدرورگفترهت 

ریمررالرری_راراشارری
 
ریرمرکارریچرریداررررگ ر!نه؟راریررکتن

نربهرچهرچرراشارریاخهر _ رات  رگرری  شگرمنرر!راریدیمرت  ن ر !زنت؟رریبراراریتورریبراراری!ربرارخودمر؟گرریبراررخوامیمررمثالرکارترروانت 

ر!؟یخوایرمرگررری_رپسربرارراشارری

رتاثرشیتورروحریلی!رپدرشرفوترکردهرخرقمیررفریبرار _ ربهمردادرگفترزنگربزنرنوبتربگرنوریرازربچهرهارارگیگذاشته!رامروزرررت  ررت  ر!مشیتاربت 

ر:تذاشترورگفرشلوارشرگربیرجریکارتورتوررراشارری

رررهیبقرریتوربراررسترینریرازری_رنراشارری ردلربسوزوین
 
ر!خودترباشهر..رسترگرمرزندگ

ر!حرفرازراتاقمرخارجرشدرنریوربعدرازرا _



 

178 
 

ر!!!هوووف

نرببررشانسور ر !ت 

نرهم ر!نهیرکارتوردسترمنرببررنریربشهرورارداشیپراشارریردریاالنرباررت 

ر!کنمرحاالراخه؟ررکارریچراربرداشتررفتراونو؟!رمنرچررحاالر

رامرموریرگوش ربرداشتمرورشمارهردکت  ر!رورگرفتمرریت 

ر رامرردکت  نر_ربلهربفرماریرت  ر!؟یت 

...رادرهستم _ ر!سالمردکت 

ر نرعهرسالمرخانمرراد!ربفرمارر_ررردکت  ر!رخر؟یت  رباشه!؟رت 

رراتشیراس _ رمنرکاری  راحمدرردکت  نرچررادرشریر!راگهرشمارشمارهراکنمینمررداریبهمردادنررورپرریرکهردکت  نرکنررلطفرنریردارررریت  نربهرمنربگرت  ر!ت 

ر رامرردکت  رگیردارم!رازشرعکسرمررشونوریر_ربلهرمنرفکررکنمرکارتراریرت  ر!کنمیواتساپرارسالرمریرشمارتوررریبراررمت 

ر!ممنونریلیخر _

ر رامرردکت  ر!کنمیرم_رخاهشریرت 

ر!ورمنتظررعکسرنشستمرررورقطعرکردمرتماس

رامررکیم ربعدردکت  ر:بارنازرگفترریرزنونهراریرتاربالخرهرصدارکارتورواردرکردمرورمنتظررموندمرریشمارهرروررعیــــعکسررورارسالرکردرورمنررسرریرت 

راحمد _ نربفرماریرمطبرخانمردکت  ر!؟یت 

ر...یبرارخواستمیرنوبترمرهیردیخشببر _

ر

ر(:بودررشبرعروشررامشبر

ر!شوهرمرعروشر

رطالرماکیسررهمون رطالریرورکفشارردمریرورپوشرری  ر!دمیپوشررممیربودردهیخررراشارریکهرباررری 

ر!خونهریتوررادیبرشگرریبودرارارقرارر

ر!پفرکردمرنگاهرکردمریربهرچشمارنهیرورتورآکردمرپاکررراشکامور

ر:یمامانرنازرریدرراتاقمروربعدرصدارریصدا

ر!الر؟ی_رارینازررمامان

ر!تورمامانراریرب _

رردنیاومدرداخلرورباردرینازررمامان ر:گفتررمنربارناراحت 

ررینازررمامان م؟ر_رخوی  ر!دخت 

ر!مامانرشمریخوبرم _

ر:ورگفترردریبوسررموریشونیاومدرسمتمرورپرینازررمامان

م...خداربزرگهرینازررمامان ر!_رصبوررباشردخت 

ررلبخندر نرزدمرورچرتلچن ر!نگفتمریت 

ررگهینکن!ردرتری_رانقدرخودتوراذرینازررمامان ر!نکنرباشه؟رچشماتورباروین

ر!باشه...مامان؟ _

ر!_رجونم؟رینازررمامان

ربرامریبرخوامیمنرنمر _ ریحالرببرنیمنوربارارهیوربقرررونت  ن رررشیینمامدرراهکهراورررشگرمیرارارشهیورخوشحالربشن!رمرتن ر!توراتاقم؟رکتن
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ر!چرارنشهرزمیر_رارهرعزررینازررمامان

ر!مرش _

ر!وربغلشرکردمرردمیبوسررگونشور

ر:ازمرجدارشدرورگفترینازررمامان

مرمنرمرینازررمامان ر_ردخت  ربرمت  ر!کنمررشییکهراومدرراهنماررشگرتیتارارارونت 

ر!رفتتکونردادمرورمامانریرسر

ر!نشستمردمریتخترجدریررور

نرهم ر!اوردنشرشیساعترپررهیرت 

ر!بودرخوشگلر

ر!ومدیمرخوشمررنگرطوشررازر

نرمنرچرنکهیراتاقمربهرصداردرراومدرورقبلرازراردرر ر!بگمربازرشدریت 

ریرهمراهرخانمرامرینازررمامان ر!اومدنرداخلرتن

نرجامربلندرشدمرورهمررازر ریامررطوررکهردستمورسمترخانمرت  ر:گفتمررکردمیردرازرمرتن

ریرسالمرخانمرام _ ر!نریخوشراومدرریلی...ختن

ریامرخانم نرچررچشمامرتعجبرکردرویلرردنیباردرتن نرنگفت!رحداقلرهنوزرکهرچرریت  ر!نگفتهریرت 

ر:دستمرگذاشترورگفترریتورردستشور

ریامرخانم ر!ممنونریلی...خزمیر_رسالمرعزرررتن

ری_رخانمرامرینازررمامان ررخوامریرمرتن مورمثلردستهرگلرکتن ر!ازرهمهررسرباشهرازرعروسمررسرباشهرخوامریر!رمدخت 

ریامخانم ر!راحترراحترباشهرالتونی_رچشمرحتما!رخرتن

ریامرخانم وعرکردررتن ر!کارشوررس 

ر!دستشربودمرررریساعترپنجرعرصرتارنهرشبرزررازر

ر ر!منمنریرارشدیباورمرنمردمیدررنهیآریرخودمورتورروقت 

ریشدهربودم!رواقعارخانمرامرباریزررریلیخ ر!نداشتکارشرحرفررتن

ریرخانمرامربار ررادیحسابرکتابرکردمروربارتشکررزررتن ر!کردمررازشرخدافطن

رررمراسم ر!دهربودعرشوررس 

نرمجلسورهمراشارریبزرگربودررالریور ر!جارگرفتهربودرت 

نرازرپاراریخوانندهرمجبوبرپررریصدا ر!ومدیمریت 

ر!کلروردسترمتوجهرشدمرکهرعروسردامادراومدنرریصدارازر

نرجرعترداشتمربرمرپارنه ررریت  ر!هاربهشونرنگاهرکنمرشهیازرپشترشرورنهرحت 

رتختمرنشستمروررسموربریررور ن ر.دستامرگرفتمرت 

ر:دادمروررسرخودمردادرزدمرارررفشرررسمور

رررهیگرررردریارومرباشراحمق...ارومرباش!رنبا _ ر!کتن

ر!ادینمرگهیمردمرهمردریرکهرمتوجهرشدمرصداررکردمیخودمورارومرمرداشتم

ر!خونهیعاقدردارهرعقدورمرررحتمار
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رصدارهی ری...پاشوربروربهرهمهرنشونربدهرمالرریپاشورارگفتریازردرونمرمرری  رریرهمهرنشونربدهرانقدرقور...بهرتوین ررمجلسرعروشرریرکهرتورررهست  کترکتن ادمارررهیبقریورپاربهرپاررشوهرتررس 

ر ررگهریبلهرمروقت  ر!دستربزین

ر!جامربلندرشدمرورازراتاقمرخارجرشدمرازر

نرسالنرباالربودمرورازرپاریتور ر!ومدیهمرهمهرمردمرمریصدارریت 

نرلباسمورجمعرکردمرورخرامانرخرامانرازرپلهرهارپاردامن ر.رفتمریت 

ر!موندرثابتمنرریرهمهرادمارروررنگاه

ر!روربهررومرنشستهربودنرراریورپررراشارری

ر!عروسردیتورلباسرسفراریورپرررریدامادررلباسرمشگرریتورراشارری

ر!کردمرحقرداشتربهرفکررتوررکردنشرباشهررفیتعررراشارریریرای!!!رانقدرکهرازرخوباریداشترپرررحق

ر!کردنیرنگاهرمرهمهرساکترشدهربودنروربهرمنررانگارر

رصدارچیه ر.اومددررنیمررازرکیسری 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۵۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرب راونرهمهرادمرکهربهرمنرخرت  ر!بودراشارری...منرفقطرچشممربهربودنرهرت 

رجذابمرریکترورشلواررخوشگلرشدررراونریرتوررچقدرر ر(:دلت 

رخراشارری ربودربهرمنرورمنمرخرهت  ر!بودمربهراونرهرت 

نرپلهرهارپارازر ر!اومدمرریت 

ر!برامردسترزدنرهمه

رررلبخندر
 
ر!ردمصورتمراورریرورررکمررنگ

رزرررهیرمنر نرلبخندردلنشرررهیبودمرکهررباریدخت  ر!لباشربودرریرورررت 

ررنیپشترارویل ر!پنهانرشدهربودرونریگرررریورچشمارردهیخشکرریرخستهرورشکستهربارلباریرچهرهردخت 

ر!خودشورنشونربدهررکشهیپنهانرشدهرورخجالترمرشیپفرکردمرپشتراراریرچشماردیسرنفهمرکررچیه

رمرداشتم ر!اشاریسمتررفتمت 

ر ر!شدمیرمردهیکشرسمتشرررارریاختری 

ر!کنارشرردمیرس

ر!نگاهاربهرماربودرهمه

رغربه رورمررراریورپرررریازرمامانرنازرررت  ر!اشارمیمنرزنرردونستریکسرنمرررچریورالنازرهرلریکائیورزنرعموراخت 

رعموشمراشارریرکردنریرهمهرفکررمرقاریوررفررالمونریفام ر!فقطرپرسرعمومهرورمنمرفقطردخت 

ر!ستادمیارراشارریریرورروبه

رگوشترکفردستمرفرورمرریاخنامرتورمشترشدهربودرورنردستمر ر!فتت 

ر!کردیردوردورمراشارریریرچشماریرورچشمامرتوررردریخندیرلبمرمرویل

ر!درازرکردمرورارومررفتمرسمتشرردستمور
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ر!دیچریپرکمیدرسمتمروردستشوردوررکمرربارررباتراومررهیمثلرراونم

ر:گوششرزمزمهرکردمرررریورزرردمریچیردوررگردنشرپرردستامور

ر!دوستردارم _

رشماشرخجدارشدمروربهرچررازش ر!شدمررهت 

ریه ر!گفتیرنمرچ 

رخ ررچریشدهربودربهمرورهررهت  ر!کردیهمرنمرحرکت 

دمرورارومردستشور ر:گفتمرررفرس 

ر!مبارکترباشهرعشقم _

ر!کردموربغلشرراریرفتمرسمترپرررمیاجبارروررسمرقدریرکهررهارکردمرازرروررردستشور

ر:زمزمهرکردمرگوششرررریزر

ریوقترموفقرنمرچریتورهر _ ر!یس 

ر!جدارشدمرازش

رراونم
ن
ر!دنزررحرف

ر!منربودریرهنوزمررورراشارری.نگاهرستادمیرازرخونهراریراگوشهررهیدوررشدم!ررفتمررازشونر

وعرکنهرخواستریرمرعاقدر ر!رس 

ر!اعالمرکردرتشوریباررسشررضاراشارریفتروراجازهرگررراشارریرازر

وعرکردررعاقدر ر!رس 

رچارهیبرالرری!راهه ررریکردیراردواجرمراشارریبارر!رتوروقت  رررحت  ر!عاقدمرنداشت 

رخراشارری ر!منربودربهررهت 

ردامادربودنرهمه ن ر!منتظرربلهرگفت 

ر:انداخترورگفترررریازمرگرفتروررسشورزررچشماشور

ر!_ربلهراشارری

ر!دنیدسترزدنرورکلرکشررهمه

ر!نگاهرکردمردسترزدم!رلبخندرزدمروربهشونرمنم

ر!دوبارهررسشورباالراوردروربهرمنرنگاهرکردراشارری

ر !چشمامربه

ر!لبخندم

ر!زدنامردستر

ر!منرثابتربودریتررورهمرکلروقرریمامانرنازررنگاه

ر!کردیرنگاهرمرکلروقتربهرمنرررلیکائیم

ربارلبخندرشرررزن ریرعموراخت  نردسترمرطاین رورنگاهشوربردت  ن ر!چرخوندیمراشارریورراریمنرورپرررت 

ر(:اشارینفرربود!ررهینگاهمرفقطربهررویلررمنر

رکهرمررزنرعمورریرصداربار ر:گفتیراخت 

ر_رعروسررفتهرگلربچررزن ر!نهیعموراخت 

ر!هرعروسنرهمهرمنتظرربلردمیفهمر
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نرریبرا ر:بارردوممرگفت 

ر!ارهیعروسررفتهرگالبرب +

ر!باررسومرعروسرخودشرجوابردادریبرا

ر!نازرورپررعشوهربار

رخرنگایهربار ر!بهرمنررهرت 

ر:گفت

ر!...بلهی_رباراجازهرمامانرنازرراریپرر

ر!دمیروردرریمامانرنازرریرمشترشدهریردستا

ر!منرفقطربراشونردسترزدمرور

ر!کردیمحکمرکهرکفردستامرگزرگزرمررانقدرر

وعررکهرعروشرررانگارر ر!شدهربودرتازهررس 

وعربهررقصررهمه ر!کردنرردنریرس 

رینوش رباهمرمردین ن راوردنرورعروسروردامادرهمرداشت  ر!دنیقصرت 

ر!نفرربهرخودمراومدمرهیریرصداربار

ر:بودررلیکائیم

رررلیکائیم ر!الر؟یآر_رخوی 

ر!شمیمرخوب _

ر!شمیخوبرمررگمیخوبمرمریربهرجارهیوقتررچندر

ر!م؟یقدمربزنرکمیباغرریرورترمیبررریخواری_رمرررلیکائیم

ر!اره _

ر!باغریرتوررمیرفتررلیکائیمررهمراه

ر!دستشرگرفترریدستمورتورررلیکائیم

نرچررنگاهشرکردمرویلرکیم ر!نگفتمریرت 

ر!نکردرولررلیکائیخبرمررویلرراصلرنگاهمربهشرگفتردستمورولرکنرردرر

نرهم رطوررکهرراهرمرت  ر:گفتررمریفتت 

رردریبارسخته!رویلرردونمریمرالرری_رآررلیکائیم ر !تحملرکتن

رغرریمنردارمرکارر _ ر!ل؟یرکائیمردمیانجامرمررنیازرارت 

ررلیکائیم
ن
ر!نزدرحرف

ر!میباغرنشستریتابردورنفرهرتورریرروررباهم

نرچرریربراردری_رباررلیکائیم رریخوایمرکهریت 
 
ر!یشکستربخوررردری!رنبابجنگ

نرچرریرتورتاحاالربرا _ ریکهرمرریت  ر!؟یدریجنگرخواست 

نرکردمرهمهرچررسیعرشهریادمرموفقرنبودمرورنتونستمربشم!رچونرهمررهیوقترررچیرهرمنررالرریشکسترخوردم!رآررشهی_رنه!رمنرهمررلیکائیم بهرزورربهررر!رویلرارمیبهرزورربهردستربرورت 

ر!فرقردارهرردنیدستراوردنربارجنگ

ر _
 
ر!داره؟ررچهرفرف

ررر_رمنرتوروربهرزورربهردستراوردم!ربهرزورمرازمرگرفتنت!رویلررلیکائیم ررهیبهردستراوردنرریربراروقت 
 
رازتربگرتونهیکسرنمرررچیهر!رنفرربجنگ ر!تشت 
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ررراشاروریردریتوربارالرریا رردری!رنباعاشقرخودترکتن ر!باهاتربمونهربهرزوررمجبورشرکتن

ر
ن
ر!نزدمرحرف

ر:بلندرشدرورگفترخستهرورکالفهرباشهرازرجاشرنکهریمثلرارلیکائیم

ر!عشقمونربهرعشقشربرسهرمریکنی!ردعارمرمیدی_رمارکهربهرعشقمونرنرسررلیکائیم

ر!دیجوریمغزمورمرداشترررحرفاشرازمردوررشدرویلررلیکائیم

ر!برامرسختربودردرکش

ر!باورشرکنمرتونستمرینم

ر(:ارویپررراشارمیوررراشاروریمنوردوسترداشترورمنررلیکائیم

ری ر!نشدمرلریکائیمنرانقدررخنگربودمرکهرمتوجهرعشقرمرعتن

ررچشمام ر!شدیمردوبارهرداشترباروین

ر!ببارهرجلوشورگرفتمرنکهیازرارقبلر

ر!متوجهرحالمربشنررخرابربشهرورهمهرشمیرارارخواستمرینم

ر!عوضرشدهرلمیکائیم

ر!ورشکستهرشدهرراروم

رپرانگارر ر!شدهرت 

ر!بهرکجارختمربشهرخوادریرماجرارمرنریارردونمینم

ر!بجنگمردریمنربارلریکائیبهرقولرمررویل

ر

ر ♡"عآرامش

ر۶۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!خوردرتکونرمحکیمرهوریکهررردادمیارومربارپاهامرتابورتکونرمررداشتم

ر!دمیروردرراشارریاهرکردمرکهرترسربهرپشتررسمرنگربار

ریرمرکارریچررنجاریتورا _ ر!؟کتن

ریبیهروقترمنورمررشهی_رمراشارری شرنیاررتن ر!؟سوالورنت 

ریاخهرمثلرجنرظاهررم _ ر!یس 

ر!تابورنگهرداشتروراومدرکنارمرنشستراشارری

ر:کردمرورگفتمررراخم

ررشیبرورپ _ ر!من؟رشیپریاومدرزنت!رچرارتنهاشرگذاشت 

ر:گلومربردرورگفترررریرسشورزرراشارری

ر!زنممرشی_راالنمرپراشارری

ر!شدمیداشتمرخماررمردوباره

ر:ورگفتمرردمیکناررکشررخودمور

ر!اشارینکنر _
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نراولررری_رامروزربراراشارری ررت  ر!یدوسمرداررررباررتورکلرعمرتربهمرگفت 

ر!کردم؟ررکارراشتبایه _

ری_رپشراشارری ر!؟موین

ر!نه _

ر!رهیدرریلیخرر!رویلینکردرر_رکارراشتبایهراشارری

ر!ستینررریوقتردررچیره _

ریرهرشی_رهراشارری ر!نگورچ 

ریبرخودشور ر!کردررکریبهمرنزدرشت 

ر!مستهردمریدهنشرفهمرریبوررازر

ر!نبودرشگریاطرافرنگاهرکردم...هربه

ر!دیکشریگردنمرمررریرورررلباشور

ر!مورمرشدرمورر

ریدوررگردنشرانداختمروربرردستمور ر!کردمررکشیبهرخودمرنزدرشت 

روقترازشرفاصلهربگررچیرهرخواستینمرردلم ر!مت 

ر!لبامرگذاشتریوررورباالراوردرورلباشررسشور

ر!دیبوسریرورنرمرمرراروم

رمورکهی!رترمیهمرجدارشدرازر ر:صورتمربودررورکناررزدرورگفتریرکهرتوررری 

ر!خوشگیلریلی_رخرراشارری

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ررریلیتوهمرخ _ ر!جذای 

ر!ازمرفاصلهرگرفتروربعدرازرجاشربلندرشدرکمکم

نرهم رطورکهرعقبرعقبرمرت  ر:گفترررفتت 

ر!خوشگلهریرباشم!راگهرانتخابرخودمربودرمطمعنرباشرتورانتخابمربودراریپرررشیمرپکهرامشبرمجبوررررفی_رحرراشارری

ر!دوررشدررازم

ر!اجبار؟

ر!مجبورربهرموندنرنکنرروریوقترکسرچریافتادمرکهرگفترهرلیرکائیحرفرمرادی

رراریمجبورهرکناررپررراشارری ر!منرباشهرشیپرخوادیکهردلشرمررباشهردررصوری 

ر!فهممیرمرلوریکائیمنظوررمررحاالر

ر!!رنهرجسمشوارمیبهردستربشوردلردریبارمنر

رررلبخندر
 
ر!لبامرنقشربستریرورررکمررنگ

ر!ازرتهردلربودرکمررنگربودرویلرریلریخردرستهر

نرب ررنیارت  ر!بودربریعجرریلریدلرخلبخندرازرتهررهیرهمهربدبخت 

ر!شبربودرمهیرسهرنررساعت

رورهمهرمررشدریداشترکمرکمرتمومرمرعروشر نرت  ر!خونهرفت 

ر!ترکرکردررورالیبودرکهرورراشاررینفرمرخالهربزرگررنریاخرر
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رورکوفتهرازرپلهرهارباالرمرخستهر ر!فتمت 

ر!شدیرکهرداشترواردراتاقرخودشرورالنازرمرردمیروردررلیرکائیمردمیاتاقمرکهررسرردرر

ررلبخندر رری  ر:زدمرورگفتمرجوین

ر!النازرکو؟ _

ر!خوردهربودرحالشربدربودریرادیرفتربخوابه!رزررشیساعترپررهی_رررلیکائیم

راها!رشبربهرخ _ ر!ت 

ر:ارپامرانداخترورگفترسرتبهررنگایهرلیکائیم

رررلیکائیم ر!یخوشگلرشدریلری...امشبرخ_رراست 

ر:زدمرورگفتمرزورگرررلبخندر

ر!ی!رتوهمرامشبرجذابرشدمرش _

ر:زدرورگفترازرتهردیلرلبخندر

ر_رشبتربخررلیکائیم ر!ت 

ر!اتاقشرشدرروارد

ررمنم ر!شونمرنشسترریرورراومدمرواردراتاقمربشمرکهردست 

نرورهمررردمیجارپرررازر نرقلبمرمررریرورطوررکهردستمورررت  ر!برگشتمربهرعقبراشتمت 

ر:گفتمرراشارریردنریدربار

ر...نجایتوراراشارریریروا _

ر!خوردمررحرفمور

ر!اونرحرفورنزنمرگهریرفتهربودرازمرخواستهربودردرادمی

رررگرمررلریکائی_رخوبربارمراشارری ر!گرفت 

ر!گرمرنگرفتمررنهرمنربارکیسر _

ررخواستمیرمر!رچونگفتمرخوشگیلررباشهرمنربهترادتریر!رویلری_راونربهترگفترامشبرخوشگلرشدراشارری ربایزرربدوین همررراری!رآخهرلباسرپررستیورلباسرخوشگلترنررشیتورمالراراری 

نرتوربرتوربود!رویلرشگرریماهررتررازرارارشگرشمیگرونرتررورهمرخوشگلرتررازرلباسرتوربود!رارا ریدیدرخشریهمهرمررت  ربایمالرزررنری!رایهمررسربودرراریررازرپر!رحت  ر!خودتهری 

ررتار
ن
ر!اومدرتورسالنررراریپررربزنمراومدمرحرف

ر!ایازمردوررشدروررفترسمترپررراشارری

ر:گرفترورگفترردستشور

ر!م؟ی_ربررراشارری

ر!می_ربررراریپرر

راول ن راولریربرارتجاوزربود!رویلررهیراشارریرابطهرمنروررت  ن رگیاجازهرمرراریرابطشربارپرررت  ر!هت 

ر!واردراتاقشونرشدراریپرر

ر!کردمینگاهمربدرقشونرمرربار

ر:بهمرزدرورگفترچشمگراشارری

ر_رشبخرررراشای ر!خانومرخوشگلمرت 

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ر _ نرداشتهرباشررشبرخوی  ر!ت 



 

186 
 

ر!دمیشدمروردرورمحکمربهمرکوبرواردراتاقمرعیــــحرفررسررنیازراربعدر

ر!بالشرفرورکردمریتخترپرترکردمروررسمورتورریرورررخودمور

ر!بالشرخفهرشدریکهرتوررردمیکشررریربلندرغیج

ر!شدررریازرچشمامررسازرراشکر

ر!وردوبارهبارهروردوررردمیکشررغریجرروباره

نرحقمربرحق ربرغاممیپنهانرشدهربودرورجررغامریجررت  ن ر!بالشمرافریالرت 

ری ؟یرمرکارریاالنردارنرچرعتن ن ر!کتن

ر!اره؟یلباسشورازرتنشردررمراشارریراالنر

ر!؟بوستشینرمرورارومرمراالنر

ر رگریمرشیبدنمرآترکنمریرهارفکررمصحنهرنیبهراروقت  ر!هت 

ر!ادیازرجاشردرربرخوادریمررقلبم

ررراحساس
 
ر!بودتردادهربهمردسررخفگ

ریازربالشرجدارکردمرورنفسرعمررصتمور ر!دمیکشررق 

ر!تارازردردرشلرشدرورافتادرکنارمردمری!ردوباررسهرباررچهارباررپنجرباررورانقدرکوبدمیکنارمرکوبرروارریبهردرمشتمور

ر!تختریرشلرشدمرورافتادمررورررخودمم

ر!دردرگرفتهربودرریلیخرردستمر

ر!ورچشماموربستمرگمیدستردرریرتوررگرفتمش

رلکمربپررریاشکممرازرزررهرقطررنریاخرر ر...زدرورونرت 

ر!حقرحقمربلندرنشهریردهنمرگرفتهربودمرتارصدارری!ردستمورجلورکردمیربازربودرورداشتمربهشونرنگاهرمرمهیبودم.درراتاقرنرستادهریراراریورپررراشارریپشتردرراتاقر"

ر!سختروردردرناکربودرریلیصحنهربرامرخررنریارردنید

ریر!رهکردیرارومرورباراحساسربرخوردرمراشارری ر!نبودراشارریرابطهرمثلررابطهرمنروررنریرارچ 

ر!شدهرسهیرابطهرعاشقانهرمقارهیتاالرتجاوزرباررمعلومه!رگرخب

ر

ر ♡"عآرامش

ر۶۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر!شدمرروونهیدفعهردرهی

ر!اتاقوربازرکردمروررفتمرداخلردرر

ر:دمیکشرررداد

رپاش _ ن ر!!!رپاشاریعوضررت  ن نرگمشرررت  ر !نجایازرارت 

رتشرگرفتروررفترببلندرشدرلباساشوردسرعیــــرسرراریپرر ر!ازراتاقرونرت 

ر:وردادرزدمررردمیکوبرراشارریرنهیسرریتوررمشتربار

ریر!!!رمنردوستردارمراونروقترتورباراونرمآشغایلرریلیخر _ ر؟خوای  ر!؟!رمنرشبرورروزرتورفکررتوعمراونروقترتورکنارراونرخوش 

ر"...صورتمرزدروریرتوررمحکیمریلیسراشارری

ر!دمیخوابرپرررازر
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نرمنفسررنفس ر!دمت 

ر:دمیدرسترکناررگوشمرازرجارپررراشارریریرصداردنیشنربار

رراشارری ر!؟_رخوی 

ر:قلبمرگذاشتمرورگفتمرریروررردستمور

رراشارری _ ریرمرکارریاتاقرمنرچریرتوررنصفرشت  ر!؟کتن

ر!_راومدمرکناررزنمراشارری

ر:ورگفتمردمریتوهمرکشرراخمامور

ر!ایپرررشیبرورپرستیحالمرخوبرنمنر _

ر!زنراولمرشیتمومرشد!راومدمرپراریپررر_رکاررراشارری

ر!خوردرگونمرسورررریرکردروررورررداریراهرخودشورپراشگرقطرهر

ر:بارانگشتشرگرفتشرورگفتراشارری

ر!؟یدیدی_رخوابرمرراشارری

ر:تعجبرگفتمربار

ر _ ر!؟چ 

نر_رقبالرنگفتهربودمرتورخوابرحرفرمراشارری رت 
ر!؟ین

رریردیفهمر _ ردم؟ریدمرررچهرخوای 

ر!_رارهراشارری

ری!رم؟یخوبهرحاالرراحترشد _ ر!یبرررتوین

نرصورتموربراشارری ر:اشرگرفترورگفتستدررت 

ر !الری_رارومرباشراراشارری

ر!بغلشرپرترکنمریکهرخودمورتورررکردیرنوررشبرخوابروسوسمرمررریبرهنشرزرربدن

ر:کاررگفتمررنیاریرخودمورگرفتمروربهرجاریرجلوررویل

ر!نمتیببرخوامینمر _

ر!؟یدیخوابرر_رچراربارلباسرمجلیسرراشارری

ر!کنمحوصلهرنداشتمرعوضش _

ر!ارمیدرشربنرمریرمنتظرربودردمی_رشاراشارری

ر!زدرحرفرچشیمررنیبعدرازرارور

ر:توهمرورگفتمردمریکشررراخمامور

رپاشوربرورازراتاقمرب _ رررونت  ر!عویصن

ر!دستمورگرفتروربهرزورربلندمرکردراشارری

ر:بودمرگفتمرستادهیکهراررنطورریهم

ر _ نرتوراتاقمرنمرریاومدررنصفرشت  ر!بخوابمریراررت 

نرپاردریلباسمورکشرپریپشتمرورزررستادیربلندرشدراراشارهمی ر!یت 

ر:برگشتمرسمتشرورگفتمرعیــــرسر

ر!نکنر _
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ر!خشونترلباسورازرتنمردرراوردرورپرتمرکردرگوشهراتاقربار

ر:دیگوشمرنالرررریهامرگذاشترورزررنهیسریررورردستشور

ررخوشگیلریلی_رخرراشارری ر!لعنت 

ر!دیتخترورخودشمراومدرکنارمردرازرکشرریرکهرپرتمرکردررورررخودمورازشرجداکنمراومدم

ر:گوشمرگفترررریورزررردریربغلشرکشرریخشونترمنورتورربار

ر!خستمریلی_رخرراشارری

ر:کردمرکهرگفترتعجبرنگاشربار

ر!الری_ربخوابراراشارری

ر...تو _

ر!تاربخوابمرشتری_رارهراومدمرپراشارری

ر!آخه؟رریدیچرارهمونجارنخوابر _

ربازرکردرورهمرچشماشور ن رطوررکهرتورچشمامرخرت  ر:شدهربودرگفترهرت 

د!راومدمرتورراشارری نرتورخوابرحرفرمریرارردرردمیاتاقرتورکهردریر_رخوابمرنت  رت 
ر!؟یدیبخوابم!رفهمرخوامریروراالنمرخستمرورمرریدیکهرخودترازرخوابرپررکنمرردارتی!راومدمربین

ر...منرفکردمراها...ویل _

ر:وسطرحرفمردریپرر

ر!کنمررفکرتورعمیلررتونمیمرریعالقهرداررریلری_راگهرخراشارری

ر!مینهرنهربخواب _

ر!گذاشتمررنشیسرریرحرفررسمورروررنریبعدرازرارور

ر:ورگفترردیسموربورموهاریررور

ریرفکررمرریلی_رخرراشارری ر!؟کتن

ر _ ر!؟درموردرچ 

ر!ای_رمنرورپررراشارری

ر!نه _

نرهم ر:گفترررکردیرمریطوررکهربارموهامربازررت 

ری_ربلدرنراشارری رررست 
 
ر!دروغربگ

ر!گمیدروغمرنم _

ری_ربازمربلدرنراشارری رررست 
 
ر!دروغربگ

ر!ادیخوابمرم _

ر!میتارراحتربخوابرشتی_رمنمراومدمرپراشارری

ر!دیبوسرموریشونریپریورروررردریچریشورمحکمرترردورمرپوردستگفترررنوریا

ررنریا ر(:بودراریحسردنررنریربهت 

ر!چمامرگرمرشدروربهرخوابررفتمرکمکم

ررنریا ر(:بودرراریرخوابردنرنریربهت 

ر!موهامرچشماموربازرکردمریررورروازشردسترکیسراحساسرنربار

ر!توهمرگرهرخوردرمشگرلهیباردوتارتررچشمام
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ررلبخندر ر:زدمرورگفتمرپهتن

رصبخ _ ر!ت 

ر!گرفتهربودرریاحساسرکردمرلبامرسوخت!رلبامورارومربهربازررهوری

نرورهمرردیلبامرکشررریاخررزبونشوررورردرر رطوررکهرخرت  ر:بودرتورچشمامرگفترهرت 

ر_رصبخراشارری ر!ت 

ر:تورشکربودم!ربارتعجبرگفتمرهنوزر

ر!منرمسواکرنزدهربودمرویل _

ر:رسردادرورگفتریرخندهربلندراشارری

رراشارری ررتونستمرینمررگهینخورم.درتوریصورتریرخودمورگرفتمرکهراونرلباریرجلورریلیخرریردکهرخوابربورررشدمرتاحاالرردارریبر_رازروقت  رکنمرتارمسواکربزین ر!صت 

ر:پاهامرورگفتریرشورانداخترروروراومدمرازرجامربلندربشمرکهرپاردمیخندرزریرر

ر!_رکجا؟راشارری

ر:هامرگذاشتمرورگفتمرنهیشکممرورسرریروررردستمور

نرچرهیبرمررستریلباسرتنمرن _ ر!بپوشمریت 

ر!_رالزمرنکردهراشارری

ر:صورتمورکناررزدرورگفتریتورریموها

ر!خرابرشدهرشتریرارارکمی_رفقطرراشارری

ر!حتمارمثلرجنرشدمریروارریار _

نر_رنهرچرراشارری ر!صورتترخشکرشدهریرروررشبتریدرریهارهی!رفقطرردرگررنشده!رهنوزمرخوشگیلریرت 

نرانداختمرپاررسمور ر:ورگفتمرریت 

ر!کردم؟ررهیکهرگرررریارریبهررومربریخواریرم _

ر:باربغضرگفتمرعدبرور

ررنیکردم...بهرخاطرراررهیارهرگرر _ ر!کردمررهیگررررهمهربدبخت 

ر:چسبوندرورگفترنشیپشتررسمرگذاشتروررسموربهرسرردستشور

ر!دلتوربشکنمرخواستمریومرباش!رمنرنمر!راررششیه _

ر!زدمریهامرپوزخندررهیگررررونیم

ررنیداررتررررخنده
ن
ر!بودمردهریبودرکهرتاحاالرشنرحرف

رراشکامور
ن
ر!مزدنرپاکرکردمرورحرف

رراشارری ررنریربغلشروراریکردهربودرتورررمنورزنداین ر(:بودراریرحسردنرنیبهت 

ر ر!تاحاالرتجربهرنکردهربودمردادوریبهمردسترمرراشارریبغلرریرکهرتورررارامیس 

رردرر ر!اومدرداخلراریبازرشدرورپررراتاقربهرطوررناگهاین

رردنریدربار ررماردرراونرحالترباربغضن
 
ر:گفترررساختگ

ری_رمراریپرر رررمونوریحداقلرشبرعروسررتونست  ر!اشاریرکنارمرباش 

ری_رچراربدونراجازهرواردراتاقرمنرورزنمرمراشارری ر!؟یس 

ر

ر
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ر ♡"عآرامش

ر۶۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

وعرکردرگررراریپرر ر:کردنرورگفترررهیرس 

رررمی_رچونرطاقترندارمرصبحرعروسرراریپرر ر!نمریببرگهیدررگریشوهرموربارررشمیمردارریازرخوابربروقت 

ر!ازرجاشربلندرشدرورمنمربلندرشدمراشارری

روربهراونردوتارخردمریچیرتختوردوررخودمرپریرروررملحفه ر!شدمررهت 

رراشارری ر:ورگفتردیموهاشرکشریرتورردست 

رراولرصبچررراری_رپررراشارری ریمرچ 
 
ر!برورحوصلهرندارمرگ

ر:بارحقرحقرگفتراریپرر

رریلری_رخراریپرر ر...!رمنردوسترداشارریرپست 

ر!صورتشرزدرخفهرشدریتورراشارریکهررریلیسرربار

ر:دیتشردادرکشوررصریدستشرگرفترورتورریرتوررقشوریراشارری

رراشارری ه؟!رکیسرنجاریارری!رفکردریکردریفکررمرناریبهراردریباریرشدیزنرمنرمر_روقت  ر!کهرهسترررنهی!رهمرکشهینازتورمررچخت 

نرولرکردرورهمررقشوری رطوررکهرمرت  ر:سمترکمدشرگفتررفترت 

ریتررازردهنترنزنرکهرخودترمررادیحرفرزررگهیر_رحاالهمربروروردراشارری ررردوین ر!شهیمرچ 

ر!ترکرکرداتاقوررهیبارگررراریپرر

ر!کردمیدعواررورتماشارمررنیباردهنربازرارمنر

ر!ثابترکردهربودرنوریدوسشرداشتروربهرمنمراررشهیبگه!رهمرارینازکرترربهرپررربودمرازرگلردهیتاحاالرندراخه

رکردرورحرفاررشبیکهردرریبارکارررویل رمریاگهیردرجهیرکهرامروزرزدرداشتمربهرنترری  ر!دمیسرت 

ررلبخندر ر!لبامراومدریرروررپهتن

ر!نهینبراشارریکردمرتارجورشرررجمعروررعیــــرسر

ر:وردادرزدرردریربارخشونتردستمورگرفترکشررهوریراشارریحالرخودمربودمرکهررتور

رراشارری رر_رپاشوربرارچ  ر!نشست 

ر:تعجبرگفتمربار

ر!کنم؟ررکارریوارپاشمرچ _

ر!حمومرمی_ربررراشارری

ر!دیحرفرواردرحمومرشدرورمنمردنبالرخودشرکشرنیبعدرازرارور

ر
ن
ر!نزدمروردنبالشررفتمرحرف

ر!ارومرشدهربودررراشای

نرآبوربازرکردرورهمرردوشر ر:گفترررشدریمرکریطوررکهرارومرارومربهمرنزدرت 

ر!_رخبرحالرخانوممرچطورهراشارری

ر!یمارریبرنیبرامرقابلردرکرنبودرارواقعار

رراشارریرشیلحظهرپرهیرنکهیا ر!ارومهریلریبودروراالنرخرعصت 
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ر:براشرلوسرکردمرورگفتمرخودمور

ر _ ررشمهریاقامونرپرتاروقت  ر!خوبهرهمهرچ 

ر!واریبهردردمریگذاشترورهلمردادرکهرچسبررنمیسرریدفعهردستشورروررهی

ر:شدرورگفترکمینزد

ریرمنرلوسرمری_رکهرخودتوربرارراشارری ر!ها؟رکتن

ررلبخندر ر!لبامرچسبوندرریزدمرکهرلباشورمحکمرروررجذای 

ر!کردمیمرشریورداشتمراراردمریپوشرلباسامور

ر!مخودمربوسرفرستادریربرارنهیآرریرژرقرمزربرداشتمرزدمرورتوررهی

رشدهربودرازرحمامربردهریچیرورشرپکهرحلهردررردرحایلراشارری ر!اومدرونرت 

ر:منراومدرسمتمرورباراخمرگفتردنریدربار

ر!؟یزدرهی_راونررژرچرراشارری

ر:قنچهرکردمرورگفتمرلبامور

ر!قشنگهرکه _

ر:دستمرگفترریرباراشارهربهررژرتورراشارری

ر!_راونه؟راشارری

ر!اره _

نرزمرریدستمرگرفترورپرتشرکردرروررازر ر!ت 

ر!دوتارقسمترشدوسطرازررررژر

ر:گفتمررتیتعجبرورعصبانربار

ر!؟یکردرریچراراونجورر _

رش نرمرریپاکرکنررورازرروررت  ر:برداشترورپرترکردرسمتمروردادرزدرت 

ر!_رزودرباشرپاکشرکنرراشارری

ر...ویل _

ررردنیباردرلوریکائیمریرخوایرنداره!رمر_رخفهرشورویلرراشارری ر!؟لباتروسوسهرکتن

رحرفشرشرررنریراردنیشنربار ررردمیلبمرکشرریروررپاکرکنرروررت  ر:رژمرکاملرپاکرشدرگفتمرروروقت 

ر!لیکائیتورزدهربودمرنهرمرریرمنراونرروژوربرارویل _

ر!دیبغلشرکشرریرمنورتوررهورینگاهمرکردروررکیمرراشارری

ر:گوشمرنجوارکردرررریزرراروم

ررزمی_رعزرراشارری هروقت  رریرازونررژارمییتنهاربهت  رخوشگلتربزین رمرمیداررر!روقت  ر!ازوناراستفادهرنکنررهیبقررشیپرمیت 

رتغرهوریربازم ر!کردهربودرریت 

ر:تکونردادمرورگفتمریرسر

ر!چشم _

ررازر ررروچرریرمارریبرهیراشارریردمریفهمرروقت  ر!خوبررفتاررکنمرریلیباهاشرخرکنمریرمردارهرسیعررواین

نرپارمیرفترراشارریرهمراه ر!یت 

ر!کردنیرهمهربارتعجبرنگاهمونرمرمیکهرشدرریسالنرغذاخورررروارد
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رصبحرعروشررحق ن ...انتظاررنداشت  ن نریرورکنارهمرببراشارریمنرورراریورپررررراشایرداشت  ر!تن

ربخرشادروربلندربهرهمهرصبحریرصداربار ر!گفتمرورهمهربارتعجبرجوابردادنررت 

ر!دیرفترسمتشرورمنمردنبالرخودشرکشرراشارریگوشهرتنهارنشستهربود!رررهیراریپرر

ر!اشاریورمنمرنشستمرکنارررراریکناررپررررنشست

وعربهرهمه ر!خوردنرکردنررس 

ر!نتونستمرشامربخورمرشبریرگرسنمربودرچونردرریلریخرمنم

وعربهرخوردنرکردمرپس ر!امروزرکهرحالمرخوبربودررس 

ر!صبحانمورخوردمرورسالنررورترکرکردمرعیــــامروزرشنبسررسرررنکهیارریادآورریربار

وعربهرآمادهرشدنرکردمرعیــــساعتررسرردنریاتاقمرشدمرورباردرروارد ر!رس 

راحمدررامروزر ر!نوبترداشتمریمطبردکت 

ر!سمتشرردمیدورررمیاقارکررردنیباغرورباردریتورررفتمر

ر!م؟ی!راقارکررم؟یاقارکرر _

ر!شده؟یر_ربلهرخانمرچرمیکرررراقار

رجارهیمنورتاررمیاقارکرر _ رمری  رت  ر!؟سوین

ر!ه؟یچریرهمهررسرورصداربرارنری_رارهرخانم...ارمیکرررراقار

ریرخخخره _ ر!عجلهردارمررکمیرچ 

ربشرراریر_ربرمیکرررراقار ن رسهرسوترمرت  ر!سونمتت 

ر!سواررشدررممیرسواررشدمروراقارکرررعیــــرسر

رروردادمراقارکرررادرسر ر!منوررسوندرعیــــرسرررممیوراقارکررررمیمطبردکت 

ر:مطبرگفتردنریدربار

نر_رهمررمیکرررراقار ر!جاست؟ررت 

رممنونرریلری!رخنهیبلهرهمر _

ر!برم؟راری_رمنتظرربمونمررمیکرررراقار

رگیدارنرانجامربدهرمنرباهاتونرتماسرمررردریخررریاطرافربزنراگهرمامانرنازرررنریراریدوررررهیشمار _ ر!مت 

ر!م_رچشمرخانرمیکرررراقار

ر!واردرساختمونرروبهررومرشدمرعیــــرسر

ر!چهارمربودرطبقه

ر!اسانسوررشدمروررفتمرطبقهرچهارمرسوارر

رجوونردروربازرکردرورباردررهیدرررورزدمرکهررزنگ ر:منرگفتردنیدخت 

ر!نریرسالمرخانمرخوشراومد +

رررکمررلبخندر
 
ر:زدمرورگفتمرررنگ

راحمد _ ر!؟یمطبردکت 

نربلهرخانمربفرما + ر!داخلریت 

ر!ممنون _

ر!شدمرورباردقتربهراطرافرنگاهرکردمرروارد
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ر

ر ♡"عآرامش

ر۶۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!داشتررسالنرکهرتمربنفشرورطوشرهی

نرسمترمررفتمر ررت  ر!کهرگوشهرسالنربودررمنیس 

رریرهارمبل ر!توجهمررورجلبرکردریلیخرربنفشرورطوشرسلطنت 

نرمکنارر ررت  ر:ورگفتمرررستادمیاررمنیس 

ر!رادرالرریمنرنوبترداشتمربهراسمرآردیببخش _

رمن شرانداخترورگفترریتوررنگایهریس  ر:دفت 

نر_ربلهردرسته!رمنتظرربمونررالرریآ ررانیبررنفررقبیلرت  ررفیبعدرشمارترس  ر!نریبت 

ر!نفرهرنشستمرتکریرازرمبلرهارگریریکردمرورروررتشکرر

ردرراتاقربازرشدروررردریورشارقهریازرپنجردقربعدر ر!پرسرجوونرازراتاقرخارجرشدرهیکمت 

ررازر ررمنیس  ر!شدسالنرخارجرکردرورازررررتشکررورخداحافطن

ر + ررفریخانمرراد...شمارترس  ر!داخلررنریبت 

ر!جامربلندرشدمرورواردراتاقرشدمرازر

ر ر!کردررگرمراحوالرپرشرریلیبلندرشدرورخرعیــــمنررسرردنیباردریاحمدررردکت 

ر!گرمربودنشررنریا

ر!تشیمیرصمرنریا

ر!ادشیارصاررزرررنریا

نریرمنورمشکوکرمرهمه ر!کاسهرهستررمینررریزررریارکاسهررهیکهرررکتن

رررلبخندر
 
ر!کاناپهرنشستمرریوررورردمرزررکمررنگ

ر ؟رریاحمدررردکت  ر!_رخبرخانمرراد؟!رچهرخت 

ر _ رستینریرخت  ر!!رسالمت 

ر ررخودشنری_رخداروشکر!رارریاحمدررردکت  هررنریربهت  ر!خت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!بلهردرسته _

ر ررالرری!رمنربهرتوربگمرآمیباهمرراحترباشرمیخوایمررنجاری_رخبرخانمرراد!رارریاحمدررردکت 
 
نرنازنرورتوهمربهرمنربگ ر!ت 

ر!نریرهرجوررشماربخوا _

ر راحمدرگهیرد_رپسرریاحمدررردکت  نرصدارنزن!رمنورنازنریرمنوردکت  ر!صداربزنرورمحرمررازرخودتربدونررت 

ر!چشم _

ر رررفیرتعررریخواریجان!رنمررالرری_رخبرآرریاحمدررردکت  ر!؟کتن

ر _ ر!کنم؟فیتعرررازرچ 

ر رر_رازراونرریاحمدررردکت  رراشارریکهرباررروقت  ر!رابطهرداشت 
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نرنازنراتشیراس _ ر...جانرت 

نرچرهمه ر!کردمررفیبراشرتعرررورت 

رسررازر ر!رورهیقضرررازریتارپرت 

نرچرهمه ربهرغررت  رورماجرارت  رریرازرقاچاقردخت  ر!دنامونیورنقشهرکشررلریکائیشدنرمررزنداین

ر!کردررفشیتعرررشدینمربودرویلرمهیمریلیمسالهرخردرستهر

ر ر:فکررکردروردررآخررگفترکیمررریاحمدررردکت 

ر ر!پاکهریلری_رقلبشرخرریاحمدررردکت 

ر:تعجبرگفتمربار

ر _ ر!؟چ 

ر رازرعاشریربودمرپرسرردهیپاکه!راخهرندریلیقلبشرخرگمری_رمرریاحمدررردکت  ر!ادیبالررسشربرنریرارق 

ر _ ر!ه؟ی!رمنظورتونرچ؟ازرعاشق 

ر ری_ررریاحمدررردکت  ر!؟یتورمتوجهرنشدررعتن

ر!متوجهرنشدم؟روریچر _

ر ررنیازرعشقرتوراراشارری_ررریاحمدررردکت  ررچیرهرتونستهیرورنمردهیدیمررگهینفرردرهیوربارررخواستهیتورورمرربالررسشراومده!روقت 
ن
ررحرف داشتهررررتونستهیورنمررخواستهیرتورورمربزنه!روقت 

ر!باشتت

ر!بهرخاطررعشقم؟رکردمریمررانتیبهرشوهرمرخردری!رواقعارباکردم؟یمررکارریچردریاخهرمنربارویل _

ر ررریاحمدررردکت  رراریآرر!رکارتردرستربوده!رویلیکردیمررانتیخرردرینبار_رنه!رتورحقرداشت  ررهیدوستردارهرتورررگفتیرمرهروزربهترراشارریکهرررتورکلروقت  ر!؟یدوسشرداررربارمربهشرگفت 

ر!نه _

ر ر_راشتباهرتورهمرریاحمدررردکت  ن ریربهشرمردری!رباگهیربودردرت  ریرکهرمرریردادیمرنانیربهشراطمردری...بایدوسشرداررررگفت  رکنهرتارطالقربگرردریکهرباررکردیردرکرمررنوریاردریورباررششیپرموین رصت  ر!یت 

ر:دستمرگرفتمرورگفتمرریتورررسمور

ر!!!احمقمرریلیمنرخر _

ر ربچهرشونزرررهی_ربهرخودترحقربده!ررریاحمدررردکت  نردرکرکنه!رتارهمرناروریارتونهیردهرسالهرنمدخت  رریلیاالنشمرخررت 
 
ر!یکردرربزرگ

ر!کنم؟ررکارریچردریاالنربا _

ر ر!شوندیمر_رازرمحبترخارهارگلرریاحمدررردکت 

ری _ ر!بارمحبترکردنرمشکلشورحلرکنم؟ردریبارعتن

ر ر!نهتشرکردرسررتونهی_ردرسته!رفقطرمحبترمررریاحمدررردکت 

ر!؟یاخهرچجورررویل _

ر نر_رببررریاحمدررردکت  رررکهرالیکرردهرینرسریاهنوزربهراونرمرحلهراشارریرت  ربشه!روقتارعصباین رررشهیمرتیرکهراذرری  ری!ردهیحالتربهشردسترمررنریرارشهیخوشحالرمراریکمررریلیخررحت  روقتاررعتن رری 

ر...خوشحایلتی!رمثلرعصبانشهیتررمرادیکهراحساساتشرزر ر!...ناراحت 

ر!درسته _

ر ر:دوبارهرادامهردادررریدراحمرردکت 

ر نر_رببررریاحمدررردکت  ررریکارررردریتوربارت  ر !خوشحالرباشهرشهیهمراشارریکهرررکتن

ری _ ررعتن ر!؟چ 

ر ررریاحمدررردکت  رریاجازهربدردریکاره!رنباررنریبدترررنی!راشهیرمرتشیکهرباعثرعصبانرریردیانجامرمرکیرکوچرریلیکاررخررهیحالشرخوبهروربعدرتورریلریخر_راونروقت  حالشرخوبهربهشررروقت 

رریجوررردریبشه!رباشوکرواردر نرهنوزراوجرنگرفتهروراگهرموفقربشریرمارریربرنریرالرباشه!راخوشحرشهیرکهرهمرررفتاررکتن نرکنریماهرکارررکریرنیاریرتوررت  رراشارریکهرررت  نشهررراصالرناراحترورعصت 

ر!شهیمشکلرکامالررفعرمرنریا

ری _ ر!ه؟یماهرکافررکیفقطررعتن
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ر ررنیمطمعنرباشمرچونردررارتونمری_رنمررریاحمدررردکت  رگرررمیهمرتصمرمارریبردنریباردرمواردرحت  ر!کنمرردوارتونیامررتونمیراطالعاترکمرمررنریرمنربارارپنجاهردرصدردرسته!رویلریرت 

ر!باشمراشارریرشیتمامرروزرپرتونمریسختهرورمنرکهرنمررریلیواقعارخرنیارر!رویلکنمیمرهوووف!رچشمرمنرسیعر _

ر نرصحبترکنررانشی_رباراطرافرریاحمدررردکت  رندوریکهرمررر!رباربرادرش!ربارمادرش!ربارهررکیست  ن ربشنرچونرامکانردارهرلوربرهروردرراردرینباریادریدررنبودرشمارکنارشه!رافرادرزررت  مواردرررنریربارخت 

ر!شهیدارهرکارشرسخترتررمریرمارریربرهیرنکهیراردنیبارفهمرمارریب

ر!کنمیصحبترمرریخبرپسربارچندرنفرر _

ر ری_ربله!روقتمونرتمومرشدروگرنهربرریاحمدررردکت  ر!اشاریصحبتربارریتوررکردمریرکمکتونرمررشت 

ر!ممنونریلیخر _

ر ررریاحمدررردکت  نرجلسهروردورجلسهراکتفارنکنرکی!ربهرنریرارریبرفری_ربازمرترس  ر!ت 

ر _ ردارورردرینباراشارری...رچشم!رراست  رچرری 
ن ر!بخوره؟ریرت 

ر ر!نکردهردایهنوزرخداروشکرراوجرپریرمارریکهربررگمی!رمستینرازری_رنهرفعالرنرریاحمدررردکت 

ر!خب!ربازمرممنونرازرکمکتونریلیخر _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۶۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر ر!زمیبودرعزررفهیر_روظرریاحمدررردکت 

ر!!رخدانگهدارنمتونیربیم _

ر ر!داریدرردری_ربهرامررریاحمدررردکت 

ر!دنبالمرادیگرفتمرورازشرخواستمربرررموریمطبرخارجرشدمرورشمارهراقارکرررازر

راحمدررنکهیاریبرا رامرریرشکمربهردکت  روردکت  ر!حرفربزنمرگهریروانشناسردررهیبرمربارردریرفعربشهرباریرت 

ر!گشتمیتهرانرمرریرروانشناسرتورررهیگوگلردنبالررریبودمرتوررمیمنتظرراقارکرررابونیخرریرکهرتورررنطورریهم

ر!نوبترگرفتمریفورررگهیردرقهیردقرستریبریرشمارهرگرفتمروربرارعیــــادرسرورشمارهررسررهیردنریدربار

ر!بهرحسابشرچونرعجلهرداشتمرختمریبودررررتیزریکهرورررموقعرهمردوربرابررپویلررهمون

ر!سواررشدمرورادرسردادمرعیــــ..رسراومد.ررمیموقعراقارکرررهمون

ر!منورتاردررمطبررسوندرورازشرخواستمرمنتظرمربمونهرتاربرگردمرمیکرررراقار

ر!واردرساختمونرشدمرعیــــرسر

ر!همرکفربودرطبقه

رجوونردروررهیدرورزدمرکهررزنگ ر:منرگفتردنریبازرکردرورباردردخت 

نر!ربفرمانریرسالمرخوشراومد + ر!داخلریت 

ر!ممنونریلریسالم...خ _

ر!ردرشدمورواررگفتمررنوریا

ر نرپشترمرمنیس  ر:رفترورگفترشت 

نربفرماب + ر!؟ت 

ر!نوبترگرفتمریرفورررریلیرادرخررالرریمنربهراسمرآ _
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ر!؟رنریراهاربلهرشماربود +

ر!بارشکربهررسرتارپامرنگاهرکردربعدر

ربچهررورببررهیبودرانتظاررنداشتررمعلوم ر!نهیدخت 

ر!بلهرخودمم _

ر ر:گفتاومدروررررقهیاتاقروربعدرازرپنجردقرررهیرفترداخلررمنیس 

رتونیرم + ن ررت  ررفیترس  ر!داخلرنیبت 

ر!زدمرورواردرشدمریررسدررلبخندر

رمسنربودرهی ر!خانمردکت 

راحمدحرکارقاریرمنرازرجاشربلندرشدروردقردنریدربار ر!رورانجامردادرریرتردکت 

رآمدرگورخوش نرری  ر!ورتعارفربهرنشست 

ر!کنمررفیرورتعررررهیقضرررنکهیرحالمروراردنریپرسرربعدم

رکردمربهرغرررفیتعررروریهمهرچرمنم رورماجرارهیضرازرقررت  رریرقاچاقردخت  رامردنامونیورنقشهرکشررلریکائیشدنرمررزنداین ر!رورداستانردکت  راحمدرریت  نکردم!ردرستهرررفریروهمرتعررریروردکت 

ر!کردررفشیتعرررشدینمرمهمهرویلرریلیخ

ر ررردکت 
ن
ر:گفترردانیکردهربودربهراسمرخانمرصورررکهرقبالرخودشورمعرف

ر ر!ادیشرببالررسررنریرارازرعشقریربودمرپرسرردهی_رندرردانیصورردکت 

نرچرهمه ررشیپریجورررت  ر!کردمیرباورشمرنمررفترکهرحت 

رحرفارقاریردق نرزدهرشدرکهرهمرری  راحمدرشیساعترپرمرینرت  ر!میزدریرباردکت 

ررور رکهردوبارهربارادیورارصاررزررربعدرخداحافطن ر!بهرروانشناسرمراجعهرکنمردریدکت 

نرمطبرکهرخارجرشدمرباربهترسواررماشررازر ر!شدمرت 

ر!شدینمرباورم

رهمونرحرفارقاریردق راحمدری  ر!زدریررورزدرکهردکت 

ر!نرینجورریرهمهرروانشناسرهارارپس

نردارهرمنورصدارمرمیخونهروراقارکرررمیدیتورفکرربودمرکهرمتوجهرنشدمررسررانقدرر ر!نهت 

نرورازرماشرتشکررکردمرمریاقارکرررازر ر!شدمررادهیپررت 

ر!اتاقمریررفتمرتوررعیــــداخلروررسرررفتمر

ر!تختمرنشستمریعوضرکردمرورروررلباسامور

ر!حرفربزنمراخه؟رارگموردربرنریراردرر

کترکناررمریتورراشارری ر!لهیکائیرس 

رریتور ررخونهرهمربعضن ر!ایاوقاترکناررپررراوقاترکناررمنربعضن

ر رمربارگرردونمیورگردشاشمرکهرمنرنمرمهموین ر!هت 

ر!خودترکمکرکنررراریخداررهوووف

ر!حرفربزنمریورمامانرنازررلریکائیبارمردریبا

رکنمرهرجارکهرمررسیعربعدم ر!دنبالشربرمرهرت 

رمرباتاقازررررفتمر ر:گفتمررربلندرریرسالنربارصداریرورتورررونت 

رکجاررلیرکائی!رمل؟یرکائیم _ ر!؟ی 
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راتاقاراومدربررگیازررالنازر ر:ورگفتررونت 

ر!؟یداررررکارشی_رچرررالنازر

ر!بارخودشرحرفربزنم!رکجاست؟ردریبا _

کتررالنازر ر!_ررس 

ر!هوووفرفراموشرکردهربودم _

ر:کردرورگفتررزریچشماشوررررالنازر

ر!ل؟یئاکیبارمرریردارررکارری_رچرررالنازر

ر:توهمرورگفتمردمریکشررراخمامور

رهیموضوعرخانوادگرهیرنریرا _ هردخالترنکتن ر!!ربهت 

ربرگشتمربهرعقبریرصداربار ر:زنرعموراخت 

ر_رچهرموضوعرعمورررزن نرگیرکهربهرعروسرمنرنمررهیاخت  ر!؟ت 

ر:زدمرورگفتمرزورگررربلخندر

نرچر _ ر!ستینرمهیمرت 

ر!منرعالقهردارمربدونمرستی_رپسراگهرمهمرنررالنازر

نرهم نرآرامشرلبخندرمرکهربارطوررررت  ر:گفتمرردمت 

رگیرتورورگردنرنمریعالقهرهارتریمنرمسئولر _ ر!النازرجااانررمت 

ر!گفتمروراونارورباهمرتنهارگذاشتمررنوریا

خونهریتورررفتمر ن ر!آشت 

ر!کردیرخوردرمرازریداشترپرینازررمامان

ر:پشتربغلشرکردمرورگفتمرازر

ر!مامانرمنرچطوره؟ _

ر!باالردریپرررهوریرینازررمامان

ر:گذاشترورگفتررشنیسرریررورردستشور

رزهرمرترکرینازررمامان ر!دی_ردخت 

ر:ورگفتمردمیخندرزریرر

ر!خوامیرمعذرترم _

ر:ورگفتررردریگونموربوسرررینازررمامان

رکنرغذارآمادهرمرگهریدررکمی!رنجا؟یاریر_ربازرگشنترشدهراومدرینازررمامان ر!شهیرصت 

ر!دارمررگهیکارردررهینهرمامانر _

ررینازررمامان ر!؟_رچ 

ر!کنمررفیتعرراتربررردریتوراتاقمربارمیبررراریرب _

ر!خبرباشهریلری_رخرینازررمامان

ر!رورصدارزدرراریبلندرپررریبارصدارربعدر

خونهرکهرمامانرنازررریاومدرتورراریپرر ن ر:گفترریاشت 

ر!امیرسخرکنرتارمنربرازاروریپراری_رپرررینازررمامان
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نرچراریپرر ر!ازاینگفترورباراخمررفترسمترپریت 

خونهرخارجرشدمریتعجبرهمراهرمامانرنازرربار ن ر!ازراشت 

ر!وردروربستمررمیمرشداتاقرروارد

ر:گفتمررریتعجبربهرمامانرنازرربار

ر!کنه؟یهنوزرکاررمرراریچرارپرر _

ر:کاناپهرورگفترررینشسترروررینازررمامان

ر!گفتهرراشارری_ررینازررمامان

ر _ ر!گفته؟ررچ 

ر!ارهیمنرنهربرریخونهرورحقرندارهررورحرفاریرکمکرکنهرتورکارارردری_رگفتهربارینازررمامان

ر:گفتمررتعجبرورخوشحایلربار

ر!واقعا؟ _

ررینازررمامان ریمرر_راره!رتورچ  ررخواست 
 
ر!بهرمن؟ربگ

ر:ورگفتمریمامانرنازررینشستمررورتختمرروبهررورررفتمر

ر...راسشرمامان _

ر!کردمررفیماجرارورتعرررهمه

ر!سخترتورفکررفروررفتهربودرینازررمامان

ر

ر ♡"عآرامش

ر۶۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رخ ر:ورگفتمرریشدمربهرصورترمامانرنازررهت 

کترکنارشهریرموردرحرفربزنم!راونرتوررنریردررارردریهمربارلریکائیبارم _ ر!رس 

ررینازررمامان ر:رسشوراوردرباالرورگفتررناگهاین

ر!_رنهراصالرینازررمامان

ر:تعجبرگفتمربار

ررریبرار _ ر!؟چ 

ررادمرقبیلراشارریرنکهیراریتوروردوسترداره!راحتمالردارهربراررلریکائی_رمرینازررمامان ر!فرصتراستفادهرکنهرنیازررنشهرورتورازشرخستهربیس 

ری _ ریرمرعتن
 
راونرهمچرگ ن ر!ه؟یآدمررت 

ر!ادیبررمریهمهرکاررردمیکهرمنردرریارخانوادهررنریر_رواالرازرارینازررمامان

ر!کنمررکارریاخهرچرررهوووف!رویل _

ربگورحوصلمرتورخونهررسرمراشارری_ربهررینازررمامان رهت  کتربهرعنوانرمنیس  تتررس  رهررنراریر!ربگوربت  روت  ر!دارنررازریکهرنرری 

ر _ ر!؟اگهرقبولرنکردرچ 

ررنی_رارینازررمامان ر!الریراههرآرنیبهت 

ر:تکونردادمرورگفتمررسمور
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ر!کنمیرتالشمورم _

رکنرهرجارمررر_رسیعرینازررمامان ررششریپرهت  ر!باش 

ر!باش _

ر!پرسرچقدررپاکرورسادسرآخهرنریرارفهممریر_رنمرینازررمامان

ر !هقلبشرپاکرباشرکنهیکهرمرررهمهرخالفرورگنایهرنیآدمربارارهیدرکرکنمرررتونمیر!راصالرنمبهیربرامرعجریلیخر _

ر!بودنریراسادهرریرسمروررسومرشدهربودن!روگرنهراوناهمرآدمارچهریکهرپدرترورعموتربازررردمیدیمردارهمشونرسادن!رمنربهرچشمرمرالرری_رآرینازررمامان

ر!شدن؟ررچهیبازررهیمنظورترچر _

ررینازررمامان رپدرربزرگترورمادرربزرگترورحر_رپدررورمادرترورحت  ر!شدنیپدرارمرچهیخانوادهرهمهرخطاکارربودن!رپرساربازررنریرزراصدرنسلرقبلراردریاونا!رورشارریپدررمادرارت 

ر:تعجبرگفتمربار

ر!واقعا؟!رآخهرچرا؟ _

ریررسپرریخانواده!رهررپرسرریررسمرتوررکیرشدهربودهررنی_رارینازررمامان رورمجبورربودهرخودشردرآمدرزارکردنریرروراصالرمردراونرخانوادهرحسابرنمرکردهریمررچ  ررنکهیکنه!ربدونرارری  ررحت 

رازرپدرشربگهزاررتومنررهی هراریرهرت  ر!بهرارثربت 

ر!اشاریمثلر _

ر!اشاریمثلررقاریر_رارهردقرینازررمامان

نردونیازرکجارمرناروریرمامانرشمارا _ ر!؟ت 

مرخرینازررمامان نرچریلری_ردخت  رر!رویلردونمیخانوادهرمرنیهسترکهرمنرازرارارت 
ن
نرنمرحرف نرچررنی!رانمت  رررارورت  !ررکردیمرفریمادرترتعررریر!رپدرتربرادمیپدررمادرترجوونربودنرفهمرروقت 

ر!مادرترتازهرعروسربودراونرموقعرها

ریپسر _ !رراوناهمرگنایهررعتن ن رجورارهینداشت  ر!مجبوررشدنری 

ر!ومدیمرربعدشرخوششونر_راولشراجبارربود!رویلرینازررمامان

ر!کردمررسکوت

ر!بودردهریچیرخانوادهرمنرپرچقدرر

ر:شونمرزدرورگفتررریبلندرشدراومدرارومرروررینازررمامان

رررنریراریزنرهاربهرانتخابرخودشونربود!رورهمهرزنرهارواده!رمردرهارمجبورربودن!رویلرانخررنریراری_رتوررینازررمامان ررخانوادهرانتخابراشتباهرکردن!ربعضن ررهاشونربهرخاطررعشق!ربعضن

رهاشونربهرخاطررنفرت رریرهاشونرازررسرلجبازرر!ربعضن ر!رتوراولطانهیرشزنرررسادن!رویلریلریمردرهارخرگمیکهرمررنهی!ربهرخاطررهمرهاشونمرازرچشمرورهمرچشیمرروربعضن ن ررت  ررزین ررهست 

ر(:کهرفرشتهربود

!رشا _ ن رردریادمارامکانردارهراشتباهرکتن ر!شدنرمونریرهاشونربعدرپشرربعضن

نربدرباشه!رورهمرریلیخررتونهیزنرمرهی_ررینازررمامان رریادماراریمردرهارررخوبرباشه!رویلرریلریخرتونهیرمرطوررت  ر!باشهرادتریرنوری!رایبدریرادمارراریانرررخوی 

رررلبخندر
 
ر!دقورترکرکررزدروراتارکمررنگ

ر!بودمریرمامانرنازرریتورشکرحرفارهنوزر

ر!شهیباورمرنمراصالر

ر !رسمروررسومرشدنررچهینسلربازررکی

راول ن ریربودهررنفررگررت  ر!؟عتن

نردمروررفتمرپاجامربلندرشرازر ر!یت 

ر!گرسنمربودرریلیخ

ریب ر!خونهرنبودنرلریکائیورمراشارریناهاررریاوقاترظهررهاربراررشت 

ر!ازراونرروزاربودررگیهمررامروزر

ر!اتاقمریحرفربزنمرناهارمورخوردمروررفتمرتورربارکیسررنکهیرارونبد



 

200 
 

ر!تخترورچشماموربستمریخستهربودمرکهرخودمورپرترکردمرروررانقدرر

ر!چشماموربازرکردمریرالرعیــــرسرریردادرمردرریرصداردنیشنربار

ر!لهیکائیمریصدارردمیدوبارشرفهمررادیفررربار

ربردمیازرجامربلندرشدمروردوررعیــــرسر ر!ونت 

ر!دیکشریمرادیفررررلیرکائیورالنازمربارجسارتررسرمردیکشریمرادیازرفررداشتررسرالنررلیکائیم

رهمرسیعررینازررمامان ردعوارروربخوابوننررورزنرعموراخت  ن ر!داشت 

ر:تعجبرگفتمربار

ر!شده؟یرچ _

ر!جوابرندادرکیسرررویل

نرمرادیمدامرفرررلیکائیم ر:دت 

رررلیکائیم هرهرزهرپاپت  رگمشوربازرخونهرمنررر_ردخت  ر!ونت 

ر:ورگفترلریکائیمرنهیسرریتورردیکوبررالنازر

رررالنازر رتورنی!را_رخفهرشورعویصن ر!یخودترکردررچهیازرورمنوربررگسیردرگریکهردلترباررری 

ررنکهیر_رنهراررلیکائیم ر!؟یخوایپولرمریرمنورفقطربراردمیازرهمونراولشرنفهمرریر!رفکرد؟تورعاشقرمتن

رررالنازر ررریخوای!رنکنهرمر؟_رتوچ  ر!؟عاشقیمرروانمودرکتن

رررچی_رنهرمنرهرررلیکائیم ر!شمیرنمرخوابهیرمرگهیدرریراارمردکهربرروقترعاشقرزین

ردستاررزن ر!داشترارومرباهاشرحرفربزنهررالنازورگرفترورسیعرریعموراخت 

ر:ورگفتمرردمیوردستشورگرفتمروردنبالرخودمرکشرلریکائیرفتمرسمترمرمنر

رکهرشدررکمریرمیبررراریر!ربمیبررراریرب _ نرباهمرحرفربزنراریربریارومت  ر!ت 

رگفتمرربعدر ر:روربهرزنرعموراخت 

رتورزنرعمورشماهمرالن _ ر!اتاقشریازوربت 

ر!المرراهرافتادمثلرپرسربچهرهاردنبرلیکائیم

ر!وردروربستمررمیاتاقمرشدرروارد

ر:رهارکردمرورگفتمردستشور

ریرم _ رریررورررکمیرتوین نرحرفرمریر!رارومرکهرشدتختمردرازربکیس  ر!مینت 

نرهم ر!دررگذاشتروردروردوبارهربسترریدستشوررورررلیکائیکهراومدمراتاقورترکرکنمرمرررت 

ر:فتمسمتشرورگربرگشتمر

نرچر _ ر!شده؟ریرت 

ر!کنهرکردردهنمربستهرشدرریکارررربار

ر!دیبوسلبامرگذاشتهربودرورمحکمرمرریرورررلباشور

ر:وردادرزدمرردمیشتابررسمورعقبرکشربار

ریرمرکارریچر _ ر!؟کتن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۶۶پارت#
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رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:چشمامرورگفترریرزلرزدرتورریخماررریربارچشمارلیکائیم

ر!الریآررخوامتی_رمرررلیکائیم

ربرمربرازراتاقراومدم ر:کهردستمورگرفترورگفتررونت 

ر!_ربمونررلیکائیم

ر!دروربازرکردمرورازراتاقرخارجرشدمرعیــــکناررزدمروررسررردستشور

ریقلبمرگذاشتمرورنفسرعمرریروررردستمور ر!دمیکشررق 

ر !خودترکمکرکنرراریخدا

رخونهردارهرچهراتفاقارنیاریتور ر!فته؟یمرری 

ررایپذریتورررفتمر ر!ی 

رنشستهربودررورررزن ر!کاناپهرریرعموراخت 

ر:منرازرجاشربلندرشدرورگفتردنریدربار

ر_رمرررزن ر!ارومرشد؟ررلیکائیعموراخت 

احترم _ رشدرباهاشونرحرفربزنکنهیارهرتوراتاقرمنه!ردارهراست  نر!رحالشرکهربهت  ر!ت 

ر:اومدرسمتمرورگفترعمورزن

نرعمورر_رببررزن نرچرهیرخوامریرمرالرریآررت  ر!بگمربهتریت 

ر!دمیگوشرم _

ردردرسارنیعمور_رهمهراررزن ررسرتوعه!رهمشرتقصرررریزررمیخونهردارررنریراریرکهرمارتوررری  ررت  ریردرموردش؟!رقرنرپررگنریرمرتوعهرکهرپرسرمنردوتارزنرداره!راگهرمردمربفهمنرچ  کهررررمریستینرغمت 

رباشه!رهرگ رهتن ن ر!کنهیرمریربشنوهرچهرفکررردوتارزنرداشت 

رتقصررنریرا _ رگفتمربرورزنربگررراشارریمنهرواقعا؟!رمنربهررت  ر!؟ت 

ریعمور_راگهرتورمررزن رشهارازرینرتونست  رنمروربرطرفرکتن رزنربگرفترت  ر!هت 

ر!یبدرحریشماربرامرتوضررستیکنمرالزمرنررکارریچردریباردونمریمنرخودمرم _

نرعمور_رببررزن ریربربخترمریدوتارپرساموردارررت  ری!رخودتمرمکتن رفاصلهربگررمونیهمررسرتوعه!رازرزندگررلریکائیالنازرورمریردعواردوین ررداتریکسرپررچیگمرشورکهرهررریرجورررهی!ربرو...برورت 

ر!؟یدرینکنه!رفم

نرببر _ ریردعوارمررلیرکائیالنازرورمرنکهیزنرعمو!رارت  ن ر !یهرزهراررهیچونرخودتمررادیزنرهرزس!توهمرازشرخوشترمرهیکهرعروسرگلترررنهیبهرخاطررارکتن

ر!صورتمرزدردهنمربستهرشدریرکهرتوررریلیسرربار

ر:صورتمرگذاشتمرورگفتمریروررردستمور

ر _ نرهمچررحقرنداشت  رریرکاررررت  ر!بکتن

هرسل_رخفهرشوردخررالنازر ریربهرمنرمر!رطهیرت 
 
ر !هرزهرها؟رگ

ر!پشتررسمهردمیالنازربرگشتمربهرعقبرکهردریرصداردنیشنربار

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ربهیربرامرعجریلیخر _ ریرهرزهرمرهیبهرر!روقت 
 
ر!؟رادیهرزهرچراربدشرمرگ

ر:حملهروررشدرسمتمروردادرزدرالنازر

رررالنازر ریرمر_رچ 
 
رررگ ر!عویصن

ر!دادیدستشرگرفتمرورتندرتندرفوشرمریتوررموهامور
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نرباررسعترازرپلهرهاراومدرپارلیئکایم ر:صحنهردادرزدرنیاردنریورباردریت 

ر!_رولشرکنرالنازررلیکائیم

هرآشغالربهرزنترورمادرترمکنمیر_رولشرنمررالنازر رگیرهرزه!راونروقترتوربازمرطرفشورمرگهیر!ردخت  ر!؟یت 

ر:ورازرمنرجداشرکردرورگفترردریاومدرسمتمونروردسترالنازورکشرلیکائیم

ر !نریا!رهمرتورهمراونرزنرمثالرمادررهرزهگهیر_ردروغرکهرنمررلیکائیم

ر:عمورباربغضرگفتررزن

ر!لیرکاااعیعمور_رمررزن

ر!_رساکترشورمامانرکهرحوصلهراشکرتمساحرندارمررلیکائیم

نرورهمرردریردسترالنازورکشرررتیحرفربارعصبانرنیازراربعدر روررکهرمطرت  ر:سمتردررگفترفتت 

ر_رحاالرهمرگمشورازرخونهرمنربررلیکائیم ر!ونت 

رحرفردروربازرکردرورالنازورپرترکردرازرخونهربرنیبعدرازرارور ر!ونت 

ر:ورگفتمرررلیکائیسمترمررردمیدور

ریمررینجورریآرومرباشرچراراررلیرکائیم _ ر!؟کتن

ر:گفتررتیبارعصبانرلیکائیم

ری_رهرررلیکائیم ر!الرینگورآرچ 

ر!ازرپلهرهارباالررفتررهیعموربارگررررزن

ر!اتاقشریروررفترتورردیدرورمحکمربهمرکوبرلمیکائیم

ررایطرپذمروسبودرستادهریا ر!کردمیروربهردورروربرمرنگاهرمری 

ر!د؟یخونهردرنیروزرخوشرتورارهیرشهیرنمرچرار

ر:اومدرورگفترمهیررساسرینازررمامان

ر!الریآرشدهری_رچرینازررمامان

ریره _ ر!مامان...تمومرشدرچ 

راومدمربرعیــــرسررردمیدعوارشنریر_رمنررفتمرحموم!رصدارینازررمامان ر!ونت 

ر!الیخریحلرشد!رب _

ر!خبرباشهریلری_رخرینازررمامان

ر _ ر!خونه؟رومدینرلیرکائیبارمراشارریمامان!ررراست 

ر!_رچراراومدرینازررمامان

ر!پسرکجاس؟ _

رشهربازرراری_ربارپرررینازررمامان ن ر!ارهیازردلرخانومردربرخواستریر!رمیرفت 

ر!دادیگلومورفشاررمرربغض

ر:تکونردادمرورگفتمررسمور

ر!اها _

ر!ازرپلهرهارباالررفتمروربهراتاقمرپناهربردمراروم

ر!دمیاتاقوربارشتابربهمرکوبردرر

راول ن نرچررت  ر!اتاقروارریدرریقابرعکسمربودررورردمریکهردرریت 
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نرزمریورپرتشرکردمرروررربرداشتم ر!ت 

ر:بلندردادرزدمریرصداربار

ر!!!خدااااا _

ر!حقرحقمرکلراتاقورپررکردهربودریصدا

نرزمریررور ر!هیگرررررریبلندرزدمرزرریرافتادمروربارصدارت 

ر!اقکفراترریهارشهیرخوردهرشرریدستامررفتررورررکف

ربررشیرورکفردستمرحسرکردمروربعدرخونرازرزرریربدرسوزش ر!زدرونرت 

ربرداشتمروربهشرخردستامور ر!شدمررهت 

ر!شدهربدرگریخونرربار

رررنریراریتورتوررالرریآ
 
ر!؟یخورریرمریربهرچهردردرزندگ

ر!یدردرسررهمش

ر!دردرسرریهمهرشدرربرار

ررریهمهرشدرربرار
ن
ر!اضاف

ر!آدمربدهرریهمهرشدرربرار

ر!مچردستمریرورردمریشرهاروربرداشتمرورکررشهیازرشرکهیترهی

رازشربررخون ر!زدرونرت 

ر!ورکمرکمرازرهوشررفتمردمریکشررریربلندرغیج

رریرکهرجارراریدنررنریا ر(:نایاونردرشاهللیرنبود!رارخوی 

ر!شدیداشتربستهرمرچشمام

رمرجیرگرررسم ر!کردمیدستمرحسرمرریررورروررریورسوزشربدررفتت 

ریجرریصدا ر!دیچیرگوشمرپرریتورریعن

ر!مختلفریهمرهمهرورصداهاربعدر

نرچررنریرالمپراخررررریتصور ر!دمیبودرکهردریرت 

نرررراریتصور ر!کمرکمرتاررشدنروررفت 

نرکمرکمرپاررصداهار ر!اومدنرورقطعرشدنریت 

ر!همرنداشتمرحیسرررچیرهرگهید

ر!عشقرنه

ر!نفرترنه

ررنه ر!ناراحت 

ر!تیعصبانرنه

ر!کردمیرفکررنمررگهید

ررنریا ر!بودراریحسردنررنریربهت 

ر!فکررنکنمررتونستمیرمرنکهیا

ر!نهراریبرداشترجونمورازروسطراتاقررمهیربدنرنرکیسرردونمینم

ر!نهراریبارآمبوالنسرتماسرگرفتررکیسرردونمینم
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ر!!!نهراریمهمربودررکیسرریبراردونمینم

ر ر!منرمهمرنبودریرکهربراررهرچ 

ر

ر ♡"امشعآرر

ر۶۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!چشماموربازرکردمریصورتمرارومرالرریرتوررینوررردریاحساسرتابشرشدربار

ر!کنمررچشماموربازروربسترکردمرتارتونستمرکاملربازشونرچندبارر

ر!چشممرافتادهربودریرتورردرینورخورش

رردرر
 
جوونربارروپوشرسفررهیکهرداخلشربودمربازرشدروررراتاف ر!اومدرداخلردیدخت 

ر:لبخندرروربهمرگفتربار

ر!کهرتورریخانمرکوچولو؟!رهمهررورنگرانرکردریرشدردارریب +

نرچ ر!نگفتمریرت 

ر!دیسمترپنجرهرورپردهررورکشررفتر

ر!چشماموربازرکنمرتونستم

راومدرسمتمرورکمکمرکردربشررکمیکردمرررسیع ر!نمیتکونربخورمرکهراونردخت 

ربهمرزدرورهمریلبخندر ن ر:گفترربسترطوررکهردستگاهرفشاررسنجرروردورردستمرمررت 

رشدهرمریلیحالترخ + ریربهت  ررتوین ر!مرخصربیس 

رسکوترکردرتارفشاررخونموربگرریاررهیثانرچندر ر!هت 

ر:دستگاهوربازرکردرورگفتربعدر

ریرمر!رویلنهییپارکمیفشاررخونتر + ررتوین ریبراتربخرهرخوبرمرخورایکرکمی!ربهرشوهرتربگمرمرخصربیس  ر!یس 

ر!کردرریزریبعدرخندهررررور

رربازم
ن
ر!نزدمرمنرحرف

ر:فشاررسنجررورجمعرکردرورگفترردستگاه

رمنرم + ر!ننتیببرخوانری!رخانوادترممت 

ر!اتاقرخارجرشدرازر

ر!دراتاقرشداولرازرهمهرباررسعتروارررریبعدردوبارهردرراتاقربازرشدرورمامانرنازررقهیدقرررچندر

ر:گفتررهیدستشرگرفتروربارگرررریسمتمروردستمورتوررردریدور

رارینازررانمام ربالرهیرنکردهی!رخدایبودرتورکردریرچهرکارررنی_ردخت  رررومدریرسترمررری  ر!اخهرشدریمرچ 

ر
ن
ر!نزدمرحرف

ر!دیجاشرهمهرحرفامراشکرشدرورازرگوشهرچشممرچکرربه

ر!همرواردراتاقرشدنراشارریورررلیکائیم

ر!هردوشونررسخربودریچشما

ررچریکدومرهرررچیهرراومدنرکناررتخترویلرهردور
ن
ر!نزدنرحرف
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رررلبخندر ر:زدمرورارومرگفتمرکمرجوین

ر!شدیچرهوریردونمی!رنمخوامیرمعذرترم _

ر_رخداروشکرربهرخررلیکائیم ر!گذشتررت 

رریلی_رخرراشارری ریر!رنماحمق 
 
ربالرهیرگ رادیرسترمررری  ریرمریرهرکارررفکرر!ی  ر !کتن

نرانداختمرپاررسمور نرورچرریت  ر!نگفتمریت 

ررانگارر ر!شدهربودرعصت 

ر:وردادرزدردیدررکوبرریرمشترتورربار

رراشارری ر!_رلعنت 

ر:رفترسمتشروردستشورگرفترورگفترینازررمامان

ر!مارستانهیبرنجاری_رپرسمرارومرباشرارینازررمامان

ربریمامانرنازرریردستاشورازردستاررتیبارعصبانراشارری ر!ورازراتاقرخارجرشدرردیکشرررونت 

ر!هوووف _

ر!شدهربودمرکالفه

ر!کردمیداشتمرفکررمردوباره

رذهنمردرگردوباره ر!شدهربودرت 

ر!شدهربودمرخستهر

ربریرورمامانرنازرررلیکائیم ن ررفت  احترکنمرنکهریبهربهونهرارونرت  ر!منراست 

ر!بودنراشاررینگرانررویل

ر!نگرانشربودمریلریخرمنم

ر!منورلعنترکنهرخدار

ر!چمرشدراخهرهوری

ر!بهررسمرزد

ر!خودمرنبودمرانگارر

ر !کنهیبشنوهرمسخرترمر!رهرگرهیچراریبچهربازررنی!راگهیدرهریکارارچررنریارالرریآ

رخودمورتحقررداشتم رکهرقبالرتوراتاقردررکردمیرمرت  ر!اومدردمشیکهرهمونردخت 

ر:لبخندرواردراتاقرشدرورگفتربار

ر!سالمرخوشگلرخانم _

ررلبخندر رری  ر:زدمرورگفتمرجوین

ر!سالم _

ررسمورازردستمربرراومدر ر:ورگفتردیکشرررونت 

ریرحالترخوبرخوبرشده!رم + رمریلیخرردریازتررفته!رباریرادیخونرزرررخونه!رویلریبرررتوین ر.هیورحالترتهوعرهمرعادرجهیر!ررسگواظبرخودترباش 

ر!ممنونریلیخر _

ر!اومدنرلیرکائیورمرریگهرمامانرنازرررشدمیتختربلندرمریرارومرازرروررداشتم

نردسترسالممورگرفترورکمکمرکردرازرتخترپارینازررمامان ر!اومدمریت 

ر:ورگفترررلیکائیکردربهرمررررور
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رتوربروربرلریکائی_رمرینازررمامان ر!لباسشورعوضرکنهرکنمریرپرسم!رمنرکمکشرمرونت 

ر!رسشورتکونردادرورازراتاقرخارجرشدررلیکائیم

ربرمیلباسمورعوضرکردمرورازراتاقراومدریرکمکرمامانرنازررربار ر!ونت 

ر!ازرداخلراتاقرجمعرکردروردنبالمونراومدرلموریرفتروسارلیکائیم

ر ر!منتظرمونربودرمریآقارکرررمارستانریدرربرمیدیرسرروقت 

ر!سواررشدمریرکمکرمامانرنازررربار

ر!داشتمرجهریرسگ

ررچشمامور ر!دادمررهیتکررصندیلربستمروررسموربهرپشت 

ر!هو؟یمنرچمرشدرراریخدا

ر!شدم؟رروونهیدرهوریرچرار

ر|:کنمیرکارمررسزنشرمررنریارریعمرردارمرخودموربرارتار

ر:گوشمرزمزمهرکردرررریدستمورگرفترورزررینازررمامان

ر!؟یداررررجهیر_ررسگرینازررمامان

ر!اره _

رگفترعادرینازررنماما ر!چندروقترخوبربهتربرسمرنیاردری!رباهی_ردکت 

رررنجورریهم
 
ر:لبرگفتمررریزدمرورزرررکهرچشمامربستهربودرلبخندرکمررنگ

ر!دوستردارمرمامان _

ر!کردررتیورباردستشررسموربهرسمترشونشرهدارردریگونموربوسرررینازررمامان

ر!شونشرگذاشتمریررورررسمور

رتوقفرماشربار ن ر!دمیپررازرجاررت 

ر!ستادیرارومراریلریخرمیاقارکرررنکهیواردرشدربارارشگررهیانگارررهوری

ر!بازرکردروردستشورسمتمردرازرکردرنوریدررماشررلیکائیم

نردستشرگذاشتمرورازرماشرریرتورردستمور ر!شدمرادهریپرت 

ر!افتادممرررجهیازرشدتررسگررداشتم

ر!میورارومرارومربهرسمتراتاقمررفتردیچیردستشوردوررشونمرپررلیکائیم

ررازر ر!رفتمرباالررپلهرهاربهرسخت 

روررسگررپاهام ن ر!کردهربودرروونمیدرجهریجونرنداشت 

ر!دمیتختمردرازرکشرریررور

ر!دمیدیجارورتاررمرهمه

ر!گهیدررهیچهرحالرنریا

رتقصرهمش ررت  ر!خودرخرتهردخت 

ر!؟یبالروررسرخودتراوردرنیدوتارزنرهرزهرارریخاطررحرفاربه

ر!اونارنبودرریدروغربگم!ربهرخاطررحرفاررتونمیربهرخودمرکهرنمرگهید

ر!بودراشارریخاطررربه

ر!کردیرمروونمریمنورنخوادردرگهیررفعربشهردرشریمارریخوبربشهروربرنکهیروردوستردارهرورامکانردارهربعدرارراریپررراشارریردمریفهمیرمرنکهیا
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ر!خوامیر!رمنرکهراونورمخوادیرمنورنمراونرویل

ر!بمونمرورکمکشرکنمردریشدهرباریکمکشرکنم!رهرطورررردریبا

ر

ر ♡"عآرامش

ر۶۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ررلیکائیم ر!دادمربهربالشررهیدادرورمنمرتکرررهیتخترتکرربالشرروربهرپشت 

ر:کناررتخترورگفتررستادیا

نر_رچررلیکائیم ر!الر؟یآریندارررازرینریرت 

ر!نهرممنون _

ر:کاناپهرکناررتخترنشسترورگفترریررورررلیکائیم

ر!؟ی_رچراراونرکارورکردرررلیکائیم

سرمریرسواال _ ر!لیکائیسخترنت 

ر!؟یدیکارتورتکراررنکن!رفهمرررنریروقتراررچیروقت!رهرچریهرگهری...دالرریآر_رباشه!رویلررلیکائیم

ر!اره _

رررلبخندر
 
ر:زدرورگفترکمررنگ

ر!_رخوبهررلیکائیم

ر:زدمرکهربلندرشدرورگفتریرلبخندرمتقابالر

کت!رمامانرنازرردری_رمنرباررلیکائیم ریبهتررسرریربرمررس 
 
ر!کنهیرمردگ

ر!!!مواظبرخودترباش!رخدافظ _

ر!_رخدافظررلیکائیم

ر!ترکرکردراتاقمور

ر!دادمرورچشماموربستمرهیلشرتکربهرباررسمور

ر!ربــعردرراتاقمربازرشدررکیرازرحدودارربعدر

ر!خودشهرردمیعطرشرفهمررریبوررازر

ر!شدیمرکیرپاهاشراومدرکهربهرتختمرنزدریصدا

ر!وجودشورکنارمراحساسرکردمربعدرتخترتکونرخوردرورگرمررور

ر!بازرکردمروررسمورباالراوردمرچشمامور

ر ر!تنگرشدهربودرمشگررلهیاونردوتارتریرلمربراچقدرردردمیتازهرفهمررمیچشمرتورچشمرشدروقت 

ر:زدرورگفتررگرمررلبخندر

رراشارری ر!؟_رخوی 

ر!اره _

ریسربه ر:دستشراشارهرکردرورگفتریرتوررتن

ر!_ربراترجگررکبابرکردمراشارری
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رررشیلعنتریچشما ریسرراجازهرندادهربودرحت  ر!نمیدستشورببریرتوررتن

نرچررصورتمور ر:انداختمرورگفتمررت 

ر!خورمینمر _

ر!نباشه!رحرفرسیی_رهراشارری

ر!لقمهرگرفترورسمتردهنمراوردرهیربعدر

ر!دهنمرگذاشتریرلقمهررورتورراشارریبازرکردمرورردهنمور

نرچررنیخوشمزهرتررررنریجگرردوسترنداشتمرارنکهیاربار ر!بودرکهرتاحاالرخوردهربودمریرت 

ر!بازمرلقمهرگرفترورمنرخوردمراشارری

ر!خودتمربخور _

ر!شهربدنترری!رتوربخوررقورخوامی_رمنرنمرراشارری

ر:ورگفتمردمرزرریلبخندر

ر!ممنون _

ریسراشارریکهرتمومرشدرررجگرار ر!گذاشتررعسیلرریرورروررتن

ریب ر!شدرکرینزدربهمررشت 

ر!دیبوسررموریشونیدورطرفرصورتمرگذاشترورارومرپرردستاشور

ر!بستمرچشمامور

ر ر!کلروجودموردربرگرفتهربودررآرامیس 

ر!محکمربغلشرکنمروربهشربگمردوستردارمرخواستریمرردلم

ر!اموربازرکردمشمچرریکاررارومرالرررنیاریربهرجارویل

ر!دیخودشورکنارمرجاردادروردرازرکشرراشارری

ر:ورگفتررردریبغلشرکشریتوررمنور

ر!الر؟یآریر_رچراراونرکارورکردراشارری

سرریرسواال _ ر!اشاریسخترنت 

ر!جوابرسوالمرنبودرنریر_راراشارری

ر!دونمیم _

ررهیرپس ر!بدهرجوابردرسترورحسای 

ر!دونمینمر _

رینمروری_رچرراشارری ر!؟دوین

ر!کارورکردمررنریچراراررنکهیرا _

ر!وغرهمرنگو_ردررراشارری

ر !گمیدروغرهمرنم _

ر!کارارنکنرررنریازررگهیر_رهوووف!رفقطردراشارری

ر
ن
ر!نزدمرحرف

ر!میسکوترکردهربودررشدریمریراررقهیدقرررچندر

ارسکوتورشکستمرورگفتمریورحرفارراشارریریمارریربریاورررادیربار ر:دکت 



 

209 
 

ر!اشار؟ی _

ر!_رجان؟راشارری

ر!رفترادمیرحرفمر

ریجذابرمرچقدرر رریس  ریمرروقت 
 
ر!جانررگ

ر!بغلترورمحکمرببوسمتریخودمورپرترکنمرتوررخوادریمرردلم

رخودموربگریرجلوررنتونستمر ر!دمیورگونشوربوسرمرت 

ر:ورگفتردریخندرزریرر

ریرمرنوری_رهمرراشارری ررخواست 
 
ر!؟بگ

ر!نه _

رراشارری ر!؟_رپسرچ 

رمنرتوخونهرحوصلمررسمراتشیبگمرکه...راسرخواستمریرم _ رهت 
ن
رکسرازروجودرمنرررچیرخونهرهرنیاریرتورر!رازرطرف ر !نهرمامانتراری!رنهرالنازرنهرپررستینررایصن

رازرجاشربلندرشدرورهمراشارری ن رطوررکهرخرت  ر:چشمامرگفتریبودرتوررهت 

نرچرهیرخوامریر_رمراشارری ر!الریبهتربگمرآریت 

ر _ ر!؟چ 

رراشارری نرچررهیرخواستمریورمررریورکمکمرکردهربودرخونهرروربهرنامرتورزدم!رچونرتررنریرگرفتم،اررلیکائیهمهرمالروراموالرپدررمادرامونررورازرمرر_رمنروقت  ررندتریآریربراریت  ر!داشتهرباش 

ر:تعجبرگفتمربار

ریراسترم _
 
ر!؟گ

نر!رامشبررسرمرگمی_رارهرراسترمراشارری رریکسرحقرندارهرازرنبودرتورتورررچیر!رهگمیبهرهمهرمرناروریشامراررت  اوناررریربهرخاطررحرفارگهریباشه!رچونرخونهرمالرتوعه!رپسردرخونهرنارایصن

رنکنرخودرخودتورناراحترنکنرورسیع ر!توربکیس 

رانداختمرورهمراشارریدوررگردنررردستامور ن ر:گفتمررکردمریمررکیطوررکهرخودموربهشرنزدرت 

ر!اشاریممنونمرریلیخر _

ر!حقرتوعهرنی!راستیبهرتشکررنریرازری_رنراشارری

ر!روهمربدهررلریکائیپسرحقرم _

رراشارری ر !ندارهر_راونرحق 

رباربرادرتررسرریرخوایمرتارگر _ راشارریررجنگرداشتهرباش  ر!درتهاونربرارهمرباشهر!رهرچ 

ر!حرفارورندارمرنی!رحوصلهراالرریآرالیخیر_ربراشارری

ر!اشار؟یرخبرباشه!رویلریلیخر _

ر!_رجونم؟راشارری

نرچرهیرخواستمریرمنرم _ ر!بگمرگهیردرت 

ر!شنومی_رمراشارری

رمنرحوصلمرتورخونهررسرم _ کترامیبرشهی!راگهرمهت  ر!بارشماررس 

ر:توهمرورگفترردریحرفمراخماشورکشرنریراردنریبارشنراشارری

ر!_رعمرارارراشی

ر:قنچهرکردمرورگفتمرلبامور

ر!چرا؟ _
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ر!نکنرریر_رلباتوراونجوررراشارری

ر:لوسرکردمرورگفتمررخودمور

ر!نوموخوام _

ر!گمی_رنکنرمرراشارری

ر _ ررتاروقت 
 
ر!کنمیرمریرنجورریرارنگ

ر!_راونجوررنکنرتاربگمراشارری

ر:زدمرورگفتمریرگشادررلبخندر

ر!حاالربگو _

کترجاراشارری ر!!رخطرناکهستیتورنری_ررس 

ر:خرهرگفتمترمسرحالربار

نرچرهیراشارریلولورداره؟!رریروا _ کتمرخطررداره؟!رچهارتارنقشهروراجررورماستشرداریرگیمرریت  نرکهربرمررسرزمررخوامیخطررداره؟!رنمرشی!رچگهی!راخهررس  ربنارت  ر!کنمرری 

ررریخواری_رنمرراشارری رینمرکهروانمودرکتن ه؟ریتورردوین کترچخت  ر!اونررس 

ر:خنگارگفتمررمثل

ه؟ _ ر!نه!!چخت 

رخررچیر_رهراشارری ررامیبردریوراونروقترمنرباردزدتتریشبانهرمرادیعربرمریخایرازونرشرگریرهوری!رفقطرستینریرت  هرتورخونهربموین وربارآرامشررررمثلرسوپرمنرنجاتتربدم!رپسربهت 

ررتوریزندگ ر!بکتن

ر:دهنمورقورتردادمرورگفتمررآب

ر!یوور _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۶۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!رسدادریرخندهربلندراشارری

رخآرومرشدروررررهوریربعدر ر:تورچشمامرگفتررهت 

ر!انی_رغلطرکردنرسمتتربراشارری

ررلبخندر ر:زدمرورگفتمرپهتن

کترتورحواستربهمرهستررامی!رمنرمگهیرپسرحلهرد _ ر!رس 

ر!الری_رگفتمرنهربگورچشمرآراشارری

رررداشت ر!شدیمرعصت 

ریکهردوررگردنشرحلقهرکردهربودمربرردستامور ر!کهرتعادلشورازردستردادرورافتادررومرردمریکشرررشت 

ر:دمیکشرررغیج

ر !آآآخ _

ر!ورمنمربارخودشرچرخوندرردریچرخرعیــــرسر

ر!اونربودمرریبرعکسرشدهربودرمنرروررحاالر
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ر:بدنشرپهنرکردمرورگفتمریمثلروزغرروررخودمور

رردمری!رقولرمگهیدررامیبزاررب _ رخوی 
رررخارینکنمرکهرشرشینکنم!رآرارفضویلرکسرچیباشم!رتورکاررهرردخت  رخت  ن

رردنیفکرردزدبشهروررجذبمررحرفرنزنمرکهرکیسررناهمی!ربارعشوهروراهیفکتن

نرچریرنرمرکهرآجرررنمریبزنه!ررسرزمربهررسش جلورچشمرخودترباشمرکهرحواستربهمرباشه!رلباسرررشهیرهمرتوردسترورپارنباشمرویلررادمریحرفرنزنم!رزررادمیتوررسمربخوره!رزرریت 

ر!بارخودتربرمرامریدتربرسوقتربرم!رنهراصالربارخورررامیمناسبربپوشم!رموهاممرداخلرمقنعهرکنم!رکاراممردرسترانجامربدم!ررسوقتربر

ر:لبمرگذاشترورگفتریرورررانگشتشور

ر!شیی_رهراشارری

ر!شدمرساکت

کرکردمررهیشبرافموریدهنمورقورتردادم،رقرررآب ر:ورگفتمررگربهررس 

ر!ام؟یب _

ر!یهمهروقترگوشرمنوراشغالرکردرنریرارنکهی!رفقطربهرخاطررایایبردمی_راجازهرمرراشارری

ر:قنچهرکردمرورگفتمرلبامور

ر!جوووون _

ر!اغرشدلبامردرهوری

ر ر:ازمرجداشدرگفتروقت 

رادبگری_رتارراشارری رریرجلورمنرلباتوراونجوررررگهیدرریت  رررنکتن
 
ر!جووونروربگ

ر!اوردیمنوردرمریقنچهرکردهربودرورادارررلباشور

رردهیبسرخندرازر ر!اشاریحسرشدهربودرورکلروزنمرافتادهربودرروربدنرربودمربدنمری 

ر!ادامهردادمردنمیگذاشتمروربازمربهرخندررنشیسرریررورررسمور

ر!کردیمریرموهامرفروربردرورباهاشونربازرریرهمردستشورتورراشارری

ر!کمرچشمامرگرمرشدروربهرخوابررفتمررکم

رسرگرمااحساربار ر!چشماموربازرکردمریرگوشمرآرومرالرریرورری 

ر!روبهررورشدمررمشگرلهیچرخوندمرکهرباردوتارترررسمور

ر:زدمرورگفتمرآرومرلبخندر

ر!اشار؟ی _

ر!؟یشدردارری_ربراشارری

ر!اره _

ر!ترورکناررتخترنشستهرگرففاصلررازم

ر!ارهیبراترشامربرخوادیمریر_رپاشورمامانرنازرراشارری

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

نرپارامیبرتونمیمنرخودمرم _ ر!یت 

ر...اریمرری_رالزمرنکرده!رمامانرنازرراشارری

رگیرپاهاشردردرمریرمامانرنازرراشارریوسطرحرفشر_رردمیپرر نرپلهرهارورانقدرربرهرپارنیارهرت  نرکهرچررباال!ربعدمرمنریت  ر!امیبرتونمیکه!رخودمرمرررستیرنرمیت 

ری_رراشارری ر!؟یندارررجهیحالترخوبه؟!ررسگررعتن

ر!پاهامرهنوزرفلجرنشدهر!رویلرسوزهیدستمرمررکممیدارمروررجهیررسگررکمی _

نرپارمی_رهوووف!رازردسترتو!رخبرپاشوربررراشارری ر!یت 

ر!ستادمیرجامربلندرشدمرورارازر
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نرهمررویل ر!تختریروررفترورپرترشدمررررجریرسمرگرررستادمیکهراررت 

ر!اشاری!رافتادمرتوربغلرفتادمیرتخترنریررورررفقطم

ر:بغلشرگرفترورگفتریمحکمرمنورتورراشارمی

ر_رببراشارری ن ر!یدریحالتربده!رگوشرنمرگمریمرت 

رازربغلشربراومدم ر:کهردستاشورمحکمرتررکردرورگفتررامیبرونرت 

ر!بمونرنجاریرارگهیدررکمی_رحاالرراشارری

رردستاشور ر:گفتمررپسرزدمروربهرشوچن

ر!شام!رمعدمرسوراخرشدرمیلباسامورعوضرکنمربرررخوامریرکنرمولم _

ر!وردستاشوربازرکردردیندخرزریررراشارری

ر!شدمرورارومربهرسمترکمدمررفتمربلندر

رمرجیرگرررسم لرکردمررویلرفتت  ر!خودمورکنت 

ر:گفتمرراشارریبهرررور

ربریربررریخواینمر _ ر!ون؟ت 

رریر_ربراراشارری ر!؟چ 

ر!لباسرعوضرکنمرخوامیخبرمر _

ر!یمنرداررررراکیکن!رچ_رخبرعوضراشارری

ر!شهیتوررومرنمریخبرجلور _

ر!_رشوهرتماااراشارری

ر _ ر!خبرباش 

ر!شامرمعدمرسوراخرشدرمیکنربرر_رحرفرنباشه!رزودرعوضراشارری

ر!لباسامورعوضرکردمرویلرردمریکشریخجالترمررنکهیورباراردمیخندرزریرر

ررموهامور ر:بستمرورگفتمردمراست 

ر!محمورربرمردریشده!رامشبرحتماربارفریرچقدرموهامرچربرورکثریروا _

ر:رفترسمتردررورگفتراشارری

رشام!رحموممرمرمیبررراریر_رحاالربراشارری ر!میت 

ر!زدمروردنبالشرراهرافتادمریلبخندر

نرارومرارومرازرپلهرهارپارمریداشت رمریت  ر!میفتت 

رهارورمرلهیدستمورگرفتهربودمربهرمررمنر نرپارفتمت  ر!یت 

ر!ومدیپلهرازمرپشتررسمرمررهیهمربارفاصلهرراشارری

ر!رفترجیرتردادروررسمرگحالترتهوعربهمردسرهوری

لرکنمرتارنررسیع نرزمرفتمریرکردمرخودمورکنت  ر!ت 

نررورکهررفتمرپاریرهارچسبوندمرورپلهربعدرلهیمحکمربهرمرخودمور ر!!!رفتمرتورهوارهوریخوردرورررچیرپامرپریت 

ر!اشارمیتوربغلرردمریخودمرکهراومدمردربه

ربودرورهمردهیچریمحکمردورمرپردستاشور ن نرپارطوررکهرتندرتندرت  رمریت  ر:گفتررفتت 

ر_رببراشارری ن ریرمریرلجبازررت  ربالرهی!راخرشرکتن ر!یارریرسرخودترمری 
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ر!گذاشتمررنشیسریروررسموررورردمیخندرزریرر

ر ر:گفتمرریبهرسالنرغذارخورررمیدیرسرروقت 

رمنوربزاررزم _ ن ر!دهیندرتارکیسرت 

نرچ ر!نگفترورواردرسالنرشدریرت 

ر!کردنیربارتعجبرنگامونرمرهمه

ر!شدمیرازرخجالترآبرمرداشتم

ر:بشنوهرگفتمررراشایکهرفقطررریجوررراروم

نرمنوربزاررزم _ ر!!رابرومونررفتت 

ر!هلردادرجلوروری!ربعدمرصندلصندیلریرورمنورگذاشترروررردریهارورکناررکشرازرصندیلررگیرفترراشارری

ر!بهرجمعرزدمریصورتررسخرشدهرازرخجالترلبخندربار

ر!کردیرنگامونرمرتیبارلبخندروررضارینازررمامان

ر!دیخندیرمرزریررررریاونرزرررممیکرررراقار

رخودشونورمعمورررورزنررالنازر ن ررسخرشدهربودنرورداشت  ر!دنیجوریراخت 

نرمرریدسترمشترشدشوررورراریپرر ر!دیکشررورنفسرپررحریصردیکوبررت 

ر!بودرحرسترخایصررهیرلیکائیمرریچشمارتور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۷۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!دمیدیحرستررورهمراهرنفرترمراریپررریچشمارتور

ر:گفتررهیکنارمرنشسترورروبهربقررراشارری

رراشارری ر!نریر!رشامتونوربخوررنریزدلرزرر_ربهرچ 

وعربهرخوردنرشامرکردنرهمه ر!رس 

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفتراریپرر

ر_رمنرسراریپرر ر!شدمرت 

ر!مچردستشورگرفتراشارریبرهرکهررخواست

رخ ر!شدهربودمربهراونردوتارهت 

نر_ربشراشارری ر!کارتردارمررت 

ر_رسراریپرر ر!شدمرت 

نر_رمنمرنگفتمرشامربخور!رگفتمربشراشارری ر!کارتردارمررت 

ر!رفتررسرجاشرنشستحرصربارراریپرر

وعربهرخوردنرشامشرکردراشارری ر!دوبارهررس 

رراریپرر ر!اشار؟یریدارررریکارررر_رپسرگفت 

ر!!رمنتظررباشخورمیر_ردارمرشامرمراشارری
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ر:همهرگفترروربهربعدر

ر!کسرحقرندارهربلندربشهررچیر_ربارهمتونم!رهراشارری

نرچررکیس ر!نگفتریرت 

ر ر!گذشتررمدی 

ر!شامشونورخوردهربودنرورنشستهربودنرهمه

ر!قاشقراخرررورخوردرورصورتشورباردستمالرپاکرکردراررشای

ررهیتک ر:ورروربهرجمعرگفتررشریصندلردادربهرپشت 

رحرفارهیتورخونهرردمری_رشنراشارری ر!زدهرشدهری 

ررسرررزن ر:گفتررعیــــعموراخت 

ر!موردرباهاترحرفربزنمرپرسمرنیدررارخواستمریعمور_راتفاقارمنمرمرررزن

ر!شنوم؟ی_رمراشارری

رادمارمیاجازهربدردریاعمور_رپرسمربهرنظرمرنبررزن نرخونمونربهمونرتوهرریتوررمیورراهشونردادررمیکهرانقدرربهشونرمحبترکردرری  نرررت  ر!!!کتن

نربهترتوهر_رگرراشارری ر!کرده؟ررت 

ر:رورپررکردهرگفتراشارریرنکهریعمورخوشحالرازراررزن

رررزن رررعمور_رهموین ر!ارهیروربهردستربرهیتاردلربقررکنهیرمرکهرخودکیس 

ر:توهمرورگفتمردمریکشررراخمامور

رخودرمنر _ ر!کهرکردممراصالربهرشمارورحرفاتونرربطرنداشترریر!رکاررارمیبهردستربرورینکردمرتاردلرکسررکیس 

ر!لبمرگذاشتریرسکوتررورریانگشتشوربهرمعناراشارری

ررساکت
ن
ر!نزدمرشدمرورحرف

نرتوهریرعمور_ربهرهرحالربراررزن رهارت  رررمعذرترخوایهردریباریکهربهرمارکردررری  ر!کتن

ر:رورکردرسمترمنرورگفتراشارری

ر!کنرررازرمامانمرمعذرترخوایهررالرری_رآراشارری

ر _ ر!؟چ 

ر!گهی_رزودرباشردررراشای

ر!اشاریکنمرررنکردمرکهرمعذرترخوایهریرکاررررچیرمنرهرویل _

ر_ربهرخاطررحرفاراشارری ر!کن!رزودرباشررمعذرترخوایهرریکهرزدرری 

رورپررررالنازر ر!کردنیربارپوزخندربهمرنگاهرمراریورزنرعموراخت 

ریعمرنفس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

ر!!رفقطربهرخاطررشوهرممخوایرمعذرترم _

ر!پرنگرتررشدراریپرررپوزخندر

نرچررگهیانداختمروردررریزرررسمور ر!نگفتمریت 

ر!دیگرفتهربودرشدرربغضم

ر!کارورکرد؟ررنریراراشارریرچرار

رررقصدش ر!کارراونمرجلورهمهرجمعررنریبودرازرارچ 

ر!_رورتورمامانراشارری
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ر!عمور_رجانمرپرسم؟ررزن

رریحقرندارررگهی_ردراشارری
 
ربرازرخونهربرورربهرزنرمنربگ نرخونهرتوهریتورروجهربهرکیسرررچیربهرهری!رحقرنداررونت  رررت  ر!کتن

ر...منررعمور_رویلرررزن

ر:وسطرحرفشردریپررراشارری

رریراحرفراضافهرچیر_رهراشارری ر!کنرررازشرمعذرترخوایهررعیــــنشنوم!رفقطررس 

رعمور_رچرررزن ررر!رمنرمعذرترخوایه؟یت  مرکنم؟!رناسالمت  ر!بزرگت 

ر!بهرسنترندارم!رزودرباشری_رکاررراشارری

ریشرلبخندرربار ربهرهرسهرشونرخرطاین ر!شدمرهرت 

ر!اسیازرهرسهرزنرعمورورالنازرورپرررمنظورمر

رعموربارنفرترتورچشمامرخررزن ر:شدرورگفترهرت 

ر!!رفقطربهرخاطررپرسمخوامیعمور_رمعذرترمررزن

ر:گشادرتررکردمرورگفتمررلبخندمور

ر!بخشمیرم _

مرآوره!رررالنازر ر!حداقلررگرفتیمرادیازتررکمیرلریکائیکاشرمررری!راینبودررلریرزنرزلانقدررراشارری_رواقعاررس 

رباراخمرخراشارری ر:شدربهرالنازرورگفتررهرت 

ر!کن!رزودرباشررمعذرترخوایهرالرری_رتوهمرازرآراشارری

رریر_رواااا....منربراررالنازر ر!؟چ 

ر!کنررر!رحاالرمعذرترخوایه؟یدیبلندرکنه!رفهمررالرریکسرحقرندارهردستررورآررچریکس...هررچیر_رهراشارری

ر !یکهربهمردستورربدررستمیمادرترنراریمنرزنترر_رویلررالنازر

ر:بلندرشدروردادرزدرلمیکائیحرفرازرجاشربلندرشدرکهرمرنیبعدرازرارور

نر_ربشرررلیکائیم ر!رسجاترالنازرت 

نراومدرچرتیبارعصبانرالنازر ر:خفهرشدرلریکائیمرریبعدرادیبگهرکهربارفررریت 

نر_رگفتمربشرررلیکائیم ر!ت 

ر!دوبارهرنشسترلمیکائینشسترورمررالنازر

ر!بهتونربگمرخوامیموضوعرمهمررورمررهی_رراشارری

رخراشارریسکوترکردهربودنروربهردهنررهمه ر!بودنرهرت 

ررریارخونهرنریر_راراشارری
 
نرکنیمررکهرتوشرزندگ ر !الرهیآرری!رخونهت 

ر!زنرعمورچهارتارشدهربودریچشما

کیرازرحسادترورتعجبرداشترمراریپرر ر!دیت 

ر!خشکشرزدهربودرالنازر

ر ر!همرتعجبرکردهربودرلیرکائیمرحت 

نرلبخندرمرینازررمامان ر!دت 

ر!بهشرزدمرکهرلبخندشرپرنگرتررشدرمگشچ

ر:عمورازربهتردرراومدرورگفتررزن

رررزن ریمرعمور_رچ 
 
ر!خونهربهراسمرخودتهرمریمارفکررکردرپرسم؟!رویلررگ
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رکسرحقرندارهراونورازرخونهرخودشربررچیرخونهررورزدمربهرنامش!رپسرهرنیکارربودم!رابدهرالرریبهرآرهیهدرهی_رراشارری ر!کنهرمامانررونت 

نرجاشربلندرشدرورهمرازررحرفررنیازراربعدر رطوررکهرازرسالنرمرت  ربرفترت  ر:گفتررونت 

نرتونیر_رمراشارری ر!گهیدررنیبرررت 

ر:بغلمورگرفترورگفتررریاومدرسمتمرورزررعیــــرسررریجامربلندرشدمرکهرمامانرنازررازر

ر!اررکمکترکنم_ربزررینازررمامان

نرزدمرورچرریلبخندر ر!نگفتمریت 

ر!گذشتمرراریپررازرتعجبرورحرسترزنرعمورورالنازرورپررریرچشماریرجلوررازر

ر!دمیتختمردرازرکشرریرورمنررورررمیواردراتاقمرشدریرکمکرمامانرنازررربار

ر:گفتررتخترنشستروربارخوشحایلریرکنارمررورررینازررمامان

ر!کنهیردوبارهردارهربهترتوجهرمراشارریخوشحالرشدم!رریلریخرالرریآرری_رواررینازررمامان

کت _ ر!اره!رتازهرقبولرکردربرمررس 

ر!!!_رواقعا؟رینازررمامان

ر!اره _

ررنریارری_رواررینازررمامان رررنریربهت  ر!دمیبودرکهرتورکلرعمرمرشنریخت 

راربعدر ن ر!حرفرمحکمربغلمرکردرنیازرگفت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۷۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!ورلبخندرزدمرردمریچیدوررکمرشرپررردستامور

ر!لبخندرازرتهردلرهی

ررگفتیربهمرمرحیسرهی ر!قرارهردرستربشهرهمهرچ 

ر:ازمرجدارشدرورگفترینازررمامان

رمنرم_ررینازررمامان احترکن!راحتماالرتاررمت  م!رتوهمراست  ر!ادیهمرمرراشارریرگهریدورساعتردررگیدخت 

ر:تکونردادمرورگفتمررسمور

رشبخ _ ر!ت 

ر_رشبخرینازررمامان ر!زمیعزررت 

ر!ازراتاقرخارجرشدرینازررمامان

رمامانرنازرررمیدورساعترورنررکینزد ن ر!بودرومدهیهنوزرنراشارریرویلرگذشتیرمریازررفت 

دینمررخوابم رکاناپهرمرریرتختررورریررورررورمدامرازررت  ر!تختریکاناپهرروررریورازرروررفتمت 

ر!برمرحمومرخواستمیم

رتنهارجهریرسگررنیاربار ر!خطرناکربودررکمیری 

ر!ندارهراشکالرویل

ر!حمومریرورلباساموربرداشتمروررفتمرتوررحله
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رزودرازرحمومربرریلیکردمرخرررسیع ر!امیبرونت 

ر!کردیروردمرحمومرداشترحالموربدرمررگرمار

رورازرحمومربرردمیچریحلهرروردورمرپرعیــــرسر ر!اومدمرونرت 

رمرجریداشترگررررسم ر!فتت 

ر!تختریتلورخوردمرورافتادمرروررتلور

رربه ر!دادمرورچشماموربستمررهیتخترتکرپشت 

ر!همرخوبرشدرازرجامربلندرشدمرجهیرکهرآرامشرگرفتمروررسگررقهیرازرچندردقربعدر

ر!دمیورخوابرردمیورموهامورسشواررکشردمریپوشرلباسامور

رآبربرریربارصدارصبح
ُ رس 
ر!شدمردارریرس ُ

ر!جامرنشستمروربهراطرافمرنگاهرکردمریتور

ر!ومدیازرسمترحمومرمرصدار

ر!مربازرشدبعدرصدارقطعرشدروردررحموررکیم

ربودرازرحمومربردهریچیرحلهردوررکمرشرپرهیکهررردرحایلراشارری ر!اومدررونت 

رخ ر:بهرباالتنهرلختشرگفتمرهت 

ر!سالم _

ر!؟یشدرردارری_رسالم!ربالخرهربراشارری

ر!ساعترچندهرمگه؟ _

ر!_رهفترصبحهراشارری

راورچهرزود!رجا _ رمرری  ر!؟یت 

کتراشارری ر!_رباراجازتونررس 

ر:ازرجامربلندرشدمرورگفتمررعیــــرسر

ر!گهیدررامیعهرپسرمنمرم _

ر!ای_رامروزرتورخونهربمونرازرفرداربراشارری

ر!چرا؟ _

رکهرشدربرکمی_رراشارری ر!ایحالتربهت 

ر !ستینرمریچیرمنره _

ر:ورگفتمرردمیدوررچرخررهی

نرببر _ ر!ممسالمرسالرررت 

ر:بغلمرکردرورگفتراشارریکهرررفتادمریررفترورداشتمرمرجریرسمرگربعدر

ر!سالیمریلی_رخرراشارری

ر!دمیخندرزریرر

ر!گردنشرریقطرهرآبرازرکناررگوششرسوررخوردرتارروررهی

ر!فروربردمررنشیسریروررسمورتوررردمیقطرهرآبوربوسرریجا

ر:ورگفتررردریموهامرکشریررورردستشور

ررشبری_ردراشارری ر!حموم؟رررفت 
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ر!اره _

ر_رچررراشارری ر!؟یکردریمررکارریچرشدیحمومرحالتربدرمریرنکردهرتورریر!رخداام؟یبرینکردررارصت 

ر:باالرورگفتمررآوردمررسمور

نرچربخدارمنرراشارری _ رمررجهیررسگرکمری!رستینرمیت  ر!شهیردارمرکهراونمرهروزردارهرکمت 

ر!یاومدررمارستانیرروزهرازربرهی_رهروز؟!رتازهرراشارری

ر!حاالااا _

ر !_رهوووفرازردسترتوراشارری

ر!؟یبودراریپرررشیپربشید _

نرازمرجدارشدرورهمرراشارری رطوررکهرمرت  ر:سمترکمدشرگفتررفترت 

ر!_رنهراشارری

ر:تعجبرگفتمربار

ر!یپسرکجاربود _

ر!تورخلوترخودمرگذروندمرشبوری_ردراشارری

ر!خندهررریکهرزدرزرررکردمیتعجبرداشتمرنگاهشرمربار

ریربرتعجبم ر!شدرورمثلرخنگارزلرزدهربودمربهشرشت 

ر:هاشرکهرتمومرشدرگفترخنده

ررشبری_ردراشارری ر!ومدمیبودم!راصالرخونهرنرمهموین

رررنریراردنیشنربار
 
رورتعجبربررحرفشرازرحالترخنگ ر:اومدمرورگفتمررونت 

ر !اها _

ر!ومدهیگرمربودهروراصالرخونهرنررگهیدرریر!رآقاررسشرجابگورپس

تیترهیراشارری ر!دیشلوارراسلشرقرمزرپوشرهیورررمشگررس 

ر:تعجبرگفتمربار

رریربررریخواریتورمگهرنمرراشارری _ ر!کت؟رس 

ر!_رچرارخبراشارری

ر!؟یدریپوشرهیچررناریخبرا _

ر!_رلباسهراشارری

رینمررلباسه!رچرارلباسررسیمردونمیبلهرم _ ر!پوش 

ر!مونمادوسترندارم!رزودرآمادهرشورمنرمنتظررتورنیمرر_رچونراشارری

وعرکردرسشواررکشررنهیرآریجلورستادیرحرفرارنیبعدرازرارور ر!موهاشردنیوررس 

ر!مترکمدمباالرانداختمروررفتمرسریاشونه

ر!برداشتمرشلواررورمانتورورمقنعهرمشگرهی

ر!دمیشونهرزدمروربافتمرورلباسامورپوشرروهامورم

ردستمربرریازرتورراشارریلبمربکشمرکهررریرژرقرمزربرداشتمروراومدمرروررهی ر!دشیکشرررونت 

ر:تعجبرگفتمربار

ر...عهرچرا _
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ر:وسطرحرفمردریپرر

ر!رژرکمرنگرترربزنرهی!ره؟یرژرقرمزرچررنریر_راراشارری

رررسمور
ن
ر!نزدمرتکونردادمرورحرف

نرهمرازر رردریباشه!رنباراشارریحواسمربهرررکردمیرمرسیعرردریاالنربارت  ر!بهشرتنشرواردربشهردریورناراحتربشهرورنباررعصت 

ر!رنگرترربرداشتمرزدمرژرکمرهی

ر:بارلبخندربهمرنگاهرکردرورگفتراشارری

ر!خوبهرنیارنی_رآفررراشارری

ر:برداشتمرورگفتمرمشگررفیکررهی

نرچر _ ر!بردارم؟امرازرخونهرهسترکهربخورریرت 

ر!میبررراریر_رنه!ربراشارری

ر!راهرافتادمراشارریانداختمروردنبالررفمریکرریتوررلموریموبا

نرپارمریرفت رررمیصبحونهرخوردریت  نرسواررماشرریازرمامانرنازررروربعدرازرخداحافطن ر!میشدررت 

نرب ر!حرفربزنمراشارریکردمربارررراهرسیعررت 

نرچررهیکردمرسکوترنکنمرورررسیع ر!بگمریرت 

ر!حالشورخوبرکنمرکمریکهررریبهراندازهرارحداقلر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۷۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:گفتمرراشارریروربهرریشهربازررهیردنریدربار

ر!نجا؟یاررمیکهراومدررادتهیراشارریریروا _

ر:انداخترورگفتریگذراربهرشهربازرررنگایهراشارری

ر!ادمهی_رارهرراشارری

ررلبخندر ر:زدمرورگفتمرپهتن

ر!خوشرگذشتریلیخر _

ر!_رارهراشارری

ر!ورانسترررمریبعدشررفت _

ر:زدرورگفترریلبخندرمچهینراشارری

سیمررلیرکائی_رارهرتوهمرهمشرازرمراشارری ر!یدیت 

ر!انگاررشکستهرشدهرجذبهرداشت!راالنمردارهرویلرریلیارهراونرموقعرهارخر _

ر!_رحقشهراشارری

نرچ ر!نگفتمریرت 

ر!می_راونرموقعرهارچقدرربچهربودراشارری

نرچرسالرانقدررهمهررهیرنریراریرتوررسالرگذشتهرویلرهیاره!ر _ رتغررت  رشدکردرکهرانگارردهرررریت  ر!میسالربزرگت 
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نرچراشارری ر!نگفتریرت 

ر:سکوترکردمروربعدرگفتمرکیم

ر!اشار؟ی _

ر!_ربله؟راشارری

ر!ممنون _

رراشارری ر!؟ر_ربهرخاطررچ 

ر !نداشتمریخاطرهراررچریمنرهریرخوب!راگهرتورنبودریخاطرهرهاررنریرا _

نربازمرچراشارری ر!نگفتریرت 

ررگهید
ن
کترمیدیزدهرنشدرتاررسررنمونریبرحرف ر!بهررس 

ر!نجایارمریاومدهربودرلریکائیبارمرشیباررچندرسالرپرهی

ر!میواردرساختمونرشدرراشارریرهمراه

ر!طبقهرچهارمرمریوررفترمیاسانسوررشدرسوارر

ر!ازردرارورزدررگیزنگرراشارری

ررهیبعدررکیم رجوونرکهری 
ر:کردهربودردروربازرکردروربارعشوهرگفتررشیاندازهرهمراراردخت 

ر!نریسالمرمهندس!رخوشراومد +

ر!کردمیربهشونرنگاهرمتعجبرربار

رراشارری رتارپنجمرابتدارحت  نریهمردرسرنخوندهربود!ربعدربهشرمرری  ر!کنهیمهندس!رپولرچهرکارارکهرنمرگفت 

ر!رصبخیمی_رسالمرخانمرکررراشارری ر!ت 

ر ر:گفترررهیمیکررررشیلیفامردمریکهرحاالرفهمرریدخت 

ر_رصبحرشماهمربخریمیکرر نر!ربفرمات  ر!یت 

ر!دیشرکشردستمورگرفتروردنبالرخودراشارری

ر رماردوتارخرریبهردستاریاهیچندرثانردخت  ر!شدروربعدربارشکراومدرداخلروردروربسترهت 

ر!شدیمردهیدررگهیورسهرتاردرردرکریسالنرکوچررهی

ر:ازردرارگفترگریباراشارهربهرراشارری

ر!بهداشتهرسی_راونررسورراشارری

ر:ازردراراشارهرکردرورگفتررگهریدرگیربه

ر!_راونمرابدارخونهراشارری

ر!دیروربازرکردرورواردرشدروردسترمنمرکشرردرروسطربعدر

ر!سالنربزرگربودرهی

نرمربه ر:کهراونرگوشهربودراشارهرکردرورگفترریت 

نر_راونرمراشارری ریمیخانمرکرررت  کتر!رمنیس  ر!رس 

ر!شدیمردهیدرردررچهارتار

ر:اشارهرکردرورگفتررشیکیربه

ر!لیرکائیاقرم_راونراتراشارری

ر:اشارهرکردرورگفترگهریدرگیربه
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ر_راونمراتاقررراشارری ر!ازرمهندساررگی...رخانمرتهراین

ر:ازردراراشارهرکردرورگفتررگهریدرگیربه

ر!_راونمراتاقرمنهراشارری

ر:گفترریمیروربهرخانمرکررربعدر

رری_راقاراشارری
 
ر!ومدن؟یهنوزرنرصادف

کت!ررفتروربرگردهرریداشتربرارردریخرررکمریر_رچراراومدن!رویلریمیکررررخانم ر!رس 

رپرهیموقعردرربازرشدروررهمون ر!واردرشدررمردت 

ر!نریسالمرمهندس!رخوشراومد +

رریر_رسالمراقاراشارری
 
ر!می!رمنتطرتونربودصادف

رریربهراقاربعدر
 
ر:اشارهرکردرورگفترصادف

کتهررالرری_رآراشارری ر!اونرمستخدمررس 

ربهرپررور ر:فتمرومربودرکردمرورگرکهرروبهررزبلرورباحایلرمردت 

ر!خوشبختمرعمو _

رریاقا
 
نر_رهمچنرررصادف مررت  ر!دخت 

رری_راقاراشارری
 
نرمررهیرشمیممنونرمرصادف ر!نریارریبرالرریآرریلبرتابمربراررهیورررنریرداخلراتاقرمنربزاررررگهیدررت 

رریاقا
 
ر!_ررورچشممرمهندسررصادف

رریاقا
 
ررفتربرصادف ر!ونت 

ر:اصالردرموردشرحرفرنزدهربودرگفتمراشارریازردرارکهررگریاشارهربهرربار

ر!ه؟یاونراتاقرچرراشارری _

ر!_راونراتاقرجلسسراشارری

ر!اها _

نرهمریمیکررررخانم نرمهرسمترطوررکرت  رمرشت  ر:گفترررفتت 

ررنیارندارم!رویلرر_رقصدرفضویلرریمیکررررخانم ربارشمارنصبت  ردارنرمهندس!؟رردخت 

رعمومهراشارری ر!_ربله!ردخت 

ر!رسمریرکردررورررسطلرآبررسدرخایلرهیرگریحرفشرانگاررررنریراردنیشنربار

ر!دستمربودرفشارردادمرریکهرتوررردستشور

ررنگاه ر!بهمرانداختریردارررمعتن

ر!جانرالرریآرر_رخوشبختمریمیکررررخانم

ر:دهنمورقورتردادمرورگفتمررآب

نرهمچنر _ ر!ت 

رریاقا
 
نرکهرمرررواردرشدرورپشتررسشردوتارمردردرحایلررصادف ر!اومدنراوردنیرورداخلرمریرت 

ر:کردرورگفتبازررردرراتاقشورراشارری

ر!زهیاتاقربهمرنررردمانریچرنیبزاررریجورررهیاونجا!ررنشیبزارر

نرم روراقاررورت  ن رریرگذاشت 
 
نرمریلبرتابرگذاشترروررهیرصادف ر!ت 

کترخارجرشدنراشارریرنکهیروربعدرازرارمریتشکررکردرازشونر ر!انعامردادرازررس 
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رررکارریچرردریبدمربارحیرداخلرتاربراترتوضرمیابرریبرالرری_رخبرآراشارری ر!کتن

نرخودتونورتنگرکنرریرجارستریمنمرباشهرخوبهرالزمرنرشیجانرپرالرری_رمهندسراریمیکررررخانم ر!ت 

ر!شهمرباخودرشیپردریبارالرری.اشهیرمنرتنگرنمریر_رجاراشارری

ر!وردروربسترردریبعدرواردراتاقشرشدرورمنمردنبالرخودشرکشرور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۷۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!داشتررقرمزرورمشگررینمارهیراتاق

ر!نبودربدر

ر!اتاقربمونهرافرسدهرکنندهربودرریتورریرادیمدترزررخوادیرکهرمررآدمریربرارفقطر

ر:گفتمرراشارریبهرررور

ردکورراتاقتورتغررریخواینمر _ ر!؟یبدریت 

ر_رنه!رچطوررمگه؟!ربده!؟راشارری

ر!موندنرداخلشرادیزررریخستهرکنندسربرارکمیر!رویلرستینهربدرن _

ر!بدمرحیرتاربراترکارتورتوضرنجاریاراریر!ربالیخیر_رفعالربراشارری

نرسمترمررفتر ررت  ر!کهراوردهربودنررورلبرتای 

ر!تابوربازرکردرورروشنشرکردرلب

ر!کردمیربودمروربهرحرکاتشرنگاهرمرستادهریرارکنارش

نر_ربشراشارری ر!صندیلریرورررت 

ر!راحتم _

نر_ربشراشارری ررت  رررتارمتوجهربیس  ر!گمیمررچ 

رخراشارریوربهرررنشستم ر!شدمرهرت 

نرچررهی!رفقطرینداررروترمیرازرکامپریراورتجربهرتازهرکالسردهیمرردونمی_رمراشارری رابتداریرات  ریدرموردشرمری  ر!هیمارکافرریرخبرهمونربرار!رویلردوین

ر!امیازرپسشربرم _

نر!رببردوارمری_رامرراشارری ر...هارورتریسارتیرمدرررت 

رکاراررتمام ر!انجامربدمرروربلدربودمررخواستیازمرمراشارریکهررری 

نررفترسمترمرراشارری ررگرخودشرورسختردررت  ر!کاررشدررت 

ر:اوردمرباالرورگفتمرررسمور

سم؟رهیراشارری _ رسوالربت 

سراشارری ر!_ربت 

ریرکاررمرریرنبوده!رچجوررریرتورکهررشتتراصالرمعمارر _ ر!؟رکتن

کترمالرمنه!رمنمرمدرکرمعراشارری رخوردهرکاراررهیدارم!رریرمارر_ررس  رررلریکائیهسترکهرمری  کتورانجامرمرراصیلریر!رمنمرکارادنیانجامرمررورمهندسرتهراین ری!رمدمیرس  ررردوین ر!؟گمیمررکهرچ 

رکردروربهمرخرررزریررررچشماشور ر!شدرهت 
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ر:تکونردادمرورگفتمررسمور

ر!اره _

ر!بعدردرراتاقربهرصداردرراومدروربعدربازرشدرکیم

ر!اومدرداخلریمیکررررخانم

ریسرهی رفنجونرچارهیدستشربودرکهرداخلشرررتن ر!بودری 

ریس نرمریروررورررتن ر:ورگفتررگذاشتت 

ر!_رقهوتونوراوردمریمیکررررخانم

ر!؟یاوردرینرالرریآریر_ربراراشارری

ر!ارنیخودشونرقهوهربریربرارتوننیخودشونرمررشونری_رنهرفکردمراریمیکررررخانم

ررنی_رازرراشارری ر !یررایبردریهمربارالرریآریبرارریارریمنرقهوهرمریربراربهربعدروقت 

ر!_رچشمریمیکررررخانم

ر!بهمرانداختروراتاقورترکرکردرنگایهرتیگفتروربارعصبانررنوریا

ر:گفتمرراشارریبهرررور

ر!ممنون _

رردریحواسمربهرتورباشه!رپرورباش!رحواستربارشهریهمرتونمیمنرنمرالرری_رآراشارری ر!شنریرمردمرروترسواررمربهرخودترباشه!راگهرپرورنباش 

رررگهیتکونردادمرکهردریرسر
ن
ر!ارشرشدمشغولرکنزدروررحرف

ر!اومدرداخلریمریدرراتاقربازرشدرورخانمرکررردوباره

ریس نرمریروررورررتن ر:ورگفتردیمنرکوبرت 

ر!برم؟رتونمی_رمریمیکررررخانم

ر!_ربروراشارری

ر!خوردمروردوبارهرمشغولرکاررشدمرقهومور

ر.روررورجمعرکردررخایلریراومدرفنجوناریمیکررررخانم

رمرداشت ر:صداشرزدراشارریکهرررفتت 

ر!؟یمی_رخانمرکررراشارری

ر:ورگفتربرگشتر

ر!جان؟ _

ر!زودرریلی!همهرجمعربشن!رخرنریربدرلیرجلسهرتشکرهی_رراشارری

ر!_رچشمریمیکررخانم

ر!حرفراتاقورترکرکردرنیبعدرازرارور

ر:درراوردمرورگفتمرراداشور

ر!ادینمرخوشمررنریرجااان؟!راهراهراهراصالرازر _

ر!انداختررریچپرچپرنگاهمرکردروررسشورزررکیمرراشارری

ر!دمیدیرورتورچشماشرمرتاسف

ر!مسخرهرشدهربودریلیخررافمیفکنمرقررخخخر

ر!تورسالنرجلسهرمیپاشوربررراریبچهربازررنیاریر_ربهرجاراشارری
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ر!تابمورجمعرکردمرورازرجامربلندرشدمرلب

رازربررخواستمیم ن نرمرت  رردربشمرکهرپامرگراشارریخودمروررت  نرکردربهرمررت  ر!ورگووومبراشارریرت 

نرزمرنخوردمر ر!ت 

ر!مرداشتنگهوررردریچریدستاشورمحکمردوررکمرمرپراشارری

ر:هرکردگوشمرزمزمرررریزر

ر!_رحواسترکجاست؟راشارری

ر!دونمینمر _

ر!واقعارحواسمرپرترشدهربودرگهیردراالنر

ر!اشاریرپرت

ر!تنشریگرما

ر ر!بغلشرداشتمریرکهرتورررارامیس 

روقتارعاشق ر!کردیگوشمرزمزمهرمرررریبودمرکهرزرری 

ر!اومدرداخلریمریدرراتاقربازرشدرورخانمرکرررهوریحالرخودمربودمرکهررتور

ر...نریای_رمهندسربریمیکررررخانم

ر!دیمارحرفرتوردهنشرماسردنریدربار

ر!منورولرکنهرخواستریرانگاررنمرویلراشارری

ربهرزوررازربغلشربرخودمور ر:ورگفتمرردمریکشرررونت 

ر!اشار؟ی _

ررهوریراشارری ر:خوردرورگفترتکوین

ر!!رمتوجهرنشدمخوامیر_رمعذرترمراشارری

ریاونربرانگارر ر!ازرمنرحواسشرپرتربودرشت 

ر ر:ورگفتردیکشرموهاشررریتورردست 

رداشترری_رکاررراشارری ن ر!؟یمیخانمرکرررت 

ر:واررفتهربودرگفترخریکهرمثلررریمیکررررخانم

ر!اتاقرجلسهرریتوررنیایبگمرکهربرخواستمری_رب...بلهرمریمیکررررخانم

ر!میبرررنیای_رباشهربراشارری

ر!بعدردستشورپشترکمررمنرگذاشترور

ر!میرفترورماهمردنبالشرراهرافتادریمیکررررخانم

ر!میسالنرجلسهرشدرروارد

ر!داخلراتاقربودنرریراگهیخانمردرهیورررلیکائیم

نرم ررت 
 
ر!شدهربودردهیچرربودرکهردوررتاردورشرصندیلربزرگ

ر!کردنرروراونرخانمهربلندرشدنرورسالمراحوالرپرشررلیکائیم

ر:بارتعجبرگفتررلیکائیم

ریمرکارریچررنجاریتورارالرری_رآررلیکائیم ر!؟کتن

نرنری_ربشرراشارری ر!بدمرحیرتارتوضرت 
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ر!مینشسترهمه

ر:بودراشارهرکردرورگفترلریکائیکهرکناررمررنیمخاربهراشارری

ر!کهرقبالربراترگفتمررهیخانمرتهرانررشونریاررالرری_راراشارری

رررلبخندر
 
ر:زدمرورگفتمررکمررنگ

ر!اها...خوشبختم _

ر!شناشیرروهمرکهرمرهیبق

ر:بهرمنراشارهرکردرورگفتربعدر

رعمومه!رمراشارری نرتونیر_رخانمرراد...دخت  نرصداشرکنرالرریاررت  کتررورانجامرمریرررتوریکامپرریر!رکارات  ر!دهیرس 

ررخانم ر:بارشکربهمرنگاهرکردرورگفترکیمرررتهراین

ررخانم ر!چندرسالشونهرشونری_راررتهراین

رراشارریرنکهیازرارقبلر
ن
ر:بزنهرگفتمرحرف

ر!هفدهرسال _

ررخانم رابرورتهراین ر:باالرانداخترورگفتری 

ررخانم کت!؟ررریکاررتوررریربرارستریزودرنرریلی_رخرررتهراین ررس 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۷۴پارت#

رست؟ریرچعشق_ر#

ر

رراومدم
ن
ر:گفتررلیرکائیبزنمرکهرمرحرف

رراشارری_رررلیکائیم ر!زودشهریلریخررالرری!راگهیردرسترمررمهندسرتهراین

ر!بودهرکهراوردمشرازری_رحتمارنراشارری

ر_رخبراگهربهرنررلیکائیم ریرمرمریداشتررازرینرورت  کترباشهریخطرناکهرتورررالرریآری!ربرارکردمیخودمرجورشرمرگفت  ر!رس 

ررمهندس ر!کنهررداریکاررراحترتررپررهیرتونهیردارهرمررازریدرسترکارشورانجامربده!راگهرهمربهرکاررنرتونهیچونرسنشرکمهرنمرگمیخبرمنرمررآخه!رویلررریطرر_روارمهندس!رچهرخرررتهراین

ر!_ربسهههراشارری

ر!همهرساکترشدنراشارریبلندرریرصداربار

ر:گرفتمرورگفتمرربازوشور

ر!اشاریارومرباشر _

ر:ساکترموندروربعدرگفترکیمرراشارری

ربهرنرازرینربهرکاررداره!رنهرمنرازرینهرنرالرری!رآنرینظرربدرسی_رالزمرنراشارری کت!رشماهمرنمرریتوررارمریروربررالرریآرخواستیداشتم!ردلمرمررورت  نرتونیررس  رررت 
ن
نربزنررورحرفرمنرحرف ر!ت 

ر...داداشرر_رویلررلیکائیم

ر:وسطرحرفشردمیپرر

ر!نجایاومدمرارخودمرلریلطفا!رمنربهرمررلیرکائیم _

نرکنریرمرکارریچررنریرداررررشماررفهممیر_رهوووف!رمنرکهرنمررلیکائیم ر!ت 

ر!برنرتوننریهمرمطرحرکردروربعدرهمراعالمرکردرکهرجلسهرتمومرشدهرهمهرمرگهیچنتارمطلبردرهیراشارری
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ررمهندس نرریمریورخانمرکرررتهراین ر!رفت 

ر!کردیجمعرمررلشوریداشتروساراشارهمی

ر:اومدرسمتمرورگفترلیکائیم

ر!الریباهاترحرفربزنمرارخوامری_رمرررلیکائیم

ر:گفتمررختمرورانداراشارریبهررنگایه

ر!میباش!رحرفربزن _

ر!_رکجا؟ررلیکائیم

ر!نجایهم _

رخررلیکائیم ر:ورگفتراشارریشدربهررهت 

ر_رتنهاررلیکائیم ر!میحرفربزنردریباری 

ر:حرفشرگفترنریراردنریبارشنراشارری

ربدونم!؟رردری!رکهرمنرنبا؟یزنرمنردارررکارری_رتورچراشارری

عمومرحرفردارکمیندارم!رری_رمنربارزنرتورکاررررلیکائیم ر!رمرفقطباردخت 

ر:رورگرفترورگفتررلیکائیمرقهیراشارری

رعموترزنرمنه!رشراشارری ر_ردخت  ر!شد؟ررفهمت 

نراومدرچرلیکائیم ر!جدارکردمررلیرکائیمرهیقریرورگرفتمرورازررراشارریریرفتمرسمتشونروردستارعیــــبگهرکهررسرریت 

ر:دادمرورگفتمرردستمرفشاررکیمرریتورردستشور

ر!میبررراریرب!رمیباهمرحرفربزنررستی!رمارقراررناشارریآرومرباشر _

ر!میورازراتاقرجلسهرخارجرشدرردمیکشرردستشور

ر!دیمارکهرتوهمرقفلرشدهربودررنگشرپررریدستاردنریباردریمیکررررخانم

ر!اتاقمونروردروربستمریرتورردمیرورکشرراشارریبهشرزدمرورریلبخندر

ر!گذاشتمرورچسبوندمشربهردرررنشیسرریروررردستمور

ررکرینزدربهش ر.لباشرگذاشتمریرلبامورروررشدمروربهرطوررناگهاین

ر!کردرربعدشرباهامرهمرایهررتورشکربودرویلراولش

رربعدر ر!میازرهمرجدارشدرازرمدی 

ر:فروربردرورگفترگردنمرریرسشورتوررخمارر

رراشارری ر!_رجذابرلعنت 

ریعمرنفس ر!دیکشرررق 

ر:ارومرازشرجدارشدمرورگفتمراروم

ر!دهیندریرنجورریماروراررسکارمونرتارکیسررمیبرر _

نرچراشارری نرنگفتروررفترسمترمریرت  ر!شت 

نرمرسمتررررفتمرمنم ر!خودمرت 

ر!میمشغولرکارربودرسختر

ررظهرر ر!گرسنمربودررشدهربودرورحسای 

ر:گفتمرراشارریبهرررور
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نرچر _ ر!م؟یخوررینمرریرت 

ر_رگرسنته؟؟؟راشارری

ر!اره _

ر!ناهاررپسرمی_رپاشوربررراشارری

ر.بلندرشدرورمنمربلندرشدمردنبالشرراهرافتادمراشارری

کترررمریرفت ر!بودرکریررستورانرکوچرهیکنارررس 

اریرپرمنر ن ر!دهیکوبرراشارریوردادمرررسفارشررت 

نرقررمررهمشربهمراشارمی ر|:نایرورارریخورریمررهیآشغاالرچرنیاردت 

رربارکیلررخالصه ر!میناهاررخوردریورخندهرورمسخرهربازرررشوچن

ر!لباسرگارسنرریررورررختمریهرهارورررنوشابرمریازربسردسترورپارچلفترمنم

ر!قشرکردهربودرازرخندهراشارری

نرچرهمه ر!بودنرورشادرردنیخندریرفراهمرشدهربودربرارت 

ر!آرومشرکنمروربخندونمشرخدارعالمهریرنجورریارتونستمریمرگرررتار

کتروردوبارهرمشغولرکاررشدریرتوررمریرفت ر!میرس 

ر!هفتربودرکهرخستهردررلبرتابموربستمریکاینزدرساعت

ر!کردمیررورجمعرورجوررمرلمیتمومرشدهربودرورداشتمروسارکارم

ر:انداختمرورگفتمراشارریبهررنگایه

رمرگرراشارری _ ر؟خونهرمیت 

ر:بهمرانداختروردوبارهرمشغولرکاررشدرورگفترنگایهراشارری

رکارردارم!ربعدشرمررگهیدررکمی_رراشارری ر!میت 

رورخرررنشستم ر!اشاریشدمربهرررهت 

ر:نگاشرکردمرکهربرگشترسمتمرورگفترانقدرر

ر!منوریر_رخوردراشارری

ر:دیازردهنمرپرررهوری

رریلیتورخر - ر!جذای 

ر
ن
ر!نزدرحرف

ر!انداختمرورساکترشدمررریرسمورزررمنم

ر

ر ♡"رامشآع

ر۷۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!وردوبارهرمشغولرکارشرشدردیخندرزریررراشارری

ر!شدررلشیبعدرخستهرازرجاشربلندرشدرورمشغولرجمعرکردنروسارکیم

ر:بلندرشدمررفتمرسمتشرتارکمکشرکنمرکهرگفترمنم
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ر!کنمیخودمرجمعرمرریر_ردسترنزنرتورخستهراراشارری

نرهم ر:گفتمررکردمیرکمکشرجمعرمررلشوریطوررکهروسارت 

نررمی!رزودرجمعرکنربررسیه _ ر!میوربخوابرمیروربخورررریمامانرنازرریرخونهرقرمهرست 

ری_رازرکجارمراشارری نرردوین ره؟یقرمهرست 

ر!صبحرسفارشردادم _

ر!_ردمترگرمراشارری

ر:ورگفتمرردمیبوسررگونشور

ر!بهرخاطررتورگفتما _

ر!_رواقعا؟راشارری

ر!اره _

ر!بهرخاطررشکمرخودتربودهرکنمریرمنرکهرفکررمر_رویلرراشارری

رشگوین ر:ازربازوشرگرفتمرورگفتمرین

رنخر _ ر!توربودرکمیبهرخاطررشررت 

ر!زدمرنهیبعدررومورازشرگرفتمروردستموربهرسرور

ر:پشتربغلمرکردرورگفتررازر

ر!_رباشهرحاالرقهررنکنرراشارری

ر!دیبعدرگونموربوسرور

ر ر!شدیخوشراخالقرمریلریخرکردمریرباهاشرخوبررفتاررمروقت 

ر!عاشقمهرکردمریرکهرحسرمرریجورر

ر!ترابروبگمرباالرچشمررخدارنکنهربهشرویل

نرزم ر!دوختیوراسمونرروربهمرمرررت 

ربغلشربرازر ر:اومدمرورگفتمرونرت 

رازراونجا _ رادیخوشمرنمراریلوسربازررنیکهرازررری  ر!کنمیرمر!!!راشت 

نرمرریازرروررفموریربعدرکرور ر!برداشتمرورازراتاقرخارجرشدمرت 

ر!کردیرجمعرمرلشوریهمرداشتروساریمیکررررخانم

ر:بهشرگفتمررور

ر _ ر!خستهرنباش 

نر!رهمچنزمی_رممنونرعزرریمیررکررخانم ر!ت 

رنگاهشرخرحرفررنریرازرربعدر ریرموندررورباندرپرهت  ر!دستمررچ 

ر:چشمربهشراشارهرکردرورگفتربار

ر!شده؟ی_ردستترچریمیکررررخانم

ریره _ ر!بودرکریزخمرکوچررهیرچ 

رابروریمیکررررخانم ر!باالرانداختری 

ر!رساغمراومدهربودررجهیرسگرردوباره

رازراتاقربراشارریربالخره ر:اومدرورگفترونرت 
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ر!الر؟یارمی_ربرررارراشی

ر!میآ...ارهربرر _

ر_رحالترخوبه؟رراشارری

ر!اره...خوبم _

ر!باالرانداخترورراهرافتادریاشونهراشارری

ر!پشتررسشرراهرافتادمرمنم

ریهررلحظهربرجمریرسگ ر!شدیمرشت 

ر!دمیدیمرراهیداشتمرهمهرجارورسررکمکم

ریضعریرصداربار ر:صداشرزدمرقن

ر!اشار؟ی _

ر!سمتمربرگشتر

ر!بغلشریرورخودمورپرترکردمرتورررسمیرپامرواریرنتونستمرروررگهید

ر:ورگفترردریرچیمحکمردستاشوردورمرپرراشارری

رمرجری!ررسترگرشده؟ی_ررچراشارری ر!؟رهت 

ر!اره _

ر:سمتمونرورگفتردریدورریمیکررررخانم

ردستشوربگررنریر_رمهندسربزاررریمیکررررخانم نرنشررتیرشماراذرمرت  ر!ت 

ر:ورگفتکولشرانداختررریرحرکترمنورروررهیباسنمروربارررریدستشوربردرزرراشارری

ر!یمیخانمرکرررشمرینمرتری_رمنراذراشارری

رمرمیدارررمار نرجمعرکنرلتونیخونهرشماهمروساررمیت  ر!نرینداررریاگهرکارررنریبرررت 

ر!دیفهمرشدیدارشرمخشریحالشررورازرصدارررویلردمیدیرورنمریمریخانمرکرررافهیق

ر!_رب...باشهریمیکررررخانم

ر!_رخدانگهدارراشارری

ر!خداحافظ_رریمیکررررخانم

ریسنگررنکهیبدونراراشارری کترخارجرشدرعیــــکمرشراحساسرکنهررسررریروررتن ر!ازررس 

رمرجیررسمرهنوزرگرمنر ر!فتت 

نربگمرمنوربزاررپارخواستمیم ر!منرصفرشدمرویلرریت 

ر!!!خوبربودرجام

ر!روردوسترداشتمراشارریآغوشرررپروعمرویلریلیخرردونمیم

ر!واردراسانسوررشدراشارری

ر!اسانسورربودریتوررخانیمرهی

ر!کردیرتعجبربهرمارنگاهرمربار

رررراشای ر!خوندیرلبرآهنگرمررریتوجهربهشرزررهمری 

ر!فروربردمراشارریورصورتمورتورگردنرردمیخندرزریرر

ر:ارومرزمزمهرکردراشارری
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ر!_رجاترراحته؟راشارری

ر!یلیارهرخ _

ر!کردرازراسانسوررخارجرشدرریاخندهرتک

ر!صندیلریبازرکردرورمنورگذاشترروررنوریماشردرر

ر!سواررشدرورراهرافتادرخودشمر

رررسمور ر!دادمرورچشماموربستمررهیتکررصندیلربهرپشت 

ر!چشماموربازرکردمرکنهیدارهربغلمرمررگریرنکهیاحساسراربار

نرماشرریداشترازرتورراشارری ر!کردیبغلمرمرت 

ر!چشماموربستمرورخودمورزدمربهرخوابرعیــــرسر

ر!بسترورراهرافتادرنوریماشردرر

ر!کردمیاطرافورنگاهرمررچشیمرررریزر

ر!خونهرشدرروارد

ر:مارگفتردنریاومدرورباردرینازررمامان

ر!شده؟یر_راوارخاکربهررسم!رچرینازررمامان

ریر_رهراشارری ر!خودشورزدهربهرخوابررادیپلهرهارورباالربرکنهیمرشینشدهرمامانرنگرانرنباش!رتنبلرچ 

ر:چشماموربازرکردمرورگفتمرعیــــرسر

ر!خوابمررمیلیگفتهرخودمورزدمربهرخواب؟!رمنرخرررگ _

ردهنمرگذاشتمرورخرریدستمورروررهوریحرفمرتمومرشدررنکهریازراربعدر ر!اشاریشدمربهررهرت 

رریدیرر !راخهرچقدرسوی  ر!دخت 

ر!خندهررریزدرزررهوریراشارری

ر!دیخندیرهمرهمراهشرمرینازررمامان

ر:فتمخجالترگرربار

ر!نرینخند _

رشدرشدت ر!خندهرهاشونرکمت 

ربهرگوشمرخوردرریصدارهوری ر:زنرعموراخت 

ر!نریرخندیرمرنیدارررشدهریعمور_رچررزن

ر!دمیروردرراریبعدرزنرعمورورالنازرورپرررور

ر نربارتعجبرنگاهشونربردنیدرراشارریبغلرریمنورتورروقت  ر!دیچرخیمردریخندیکهرمررراشارریصورتررسخرشدهرمنروررت 

رررزن رگندهررورچراربغلرگرفت  نر!ربزارشرزمرعمور_راوارپرسمراونردخت  ر!کمرترداغونرشدررت 

ر!کردهررهی!راسانسوررکراادی_رحالرندارهرپلهرهارورباالربراشارری

ر!دیبعدردوبارهرخندرور

ر!دهربودخوشرخندهرشربریعجرررامروزر

ر_روارچهرپرو!ربزارشرزمراریپرر ن ر!مگهربچهرکوچولوعهرت 

رراشارری ر!رفترورازرپلهرهاررفترباالتوجهربهراونارراهورگری 

ر ر!ورلبامورمحکمررورلباشرقرارردادمراشارریاتاقردستامورانداختمردوررگردنرریتوررمیدیرسرروقت 
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ر!کردررباهامرهمرایهراونم

نرتخترورهمریرکردررورررپرتم تشوریطوررکهرترت  ر...اومدرسمتمراوردیمردرررررس 

ر:گذاشتمرورگفتمررنشیسرریررورررسمور

ر!اشار؟ی _

ر!_ربله؟راشارری

ر!ایخوشرخندهرشدهربودریلریامروزرخ _

رراشارری ر!بودر_رروزرخوی 

کترخریخوبربود!رتورریلیخر _ ر!بهمرخوشرگذشتریلریرس 

ر!_رگرسنته؟راشارری

ر!یلیخر _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۷۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:گفتررانداخترورررشیمچبهرساعترنگایه

ر!امادهرشدهریرشامرمامانرنازررمریحمومروربرگردرمی_رتاربررراشارری

ررنکهیقبلرازراررور
ن
ر!دیبزنمرازرجاشربلندرشدروردسترمنمرکشرراجازهربدهرمنرحرف

ر...

ربرمیحمومراومدرازر نرورمنرداشتمرموهامورشونهرمررونت  ر!دمت 

ر رروقت  ر:گفتمرراشارریبستمرورروربهررتمومرشدردمراست 

نرپارمیبرر _ ر!معدهربزرگهررورخوردرکهیر!رمعدهرکوچ؟یت 

ر!_رمنظورتررودس؟راشارری

ر!دمیدهنمرگذاشتمروربارخجالترخندریردستمورور

رردوباره ر|:سوی 

ررسردادروررفترازراتاقربریرخندهربلندراشارری ر!ونت 

ر!دنبالشرراهرافتادمرمنم

ر!همرازراتاقشرخارجرشدراریزمانربارخارجرشدنرمارازراتاقرپرررهم

ر:دستشورسمتشردرازرکردرورگفترراشارریرکهررکردیبودربهرمارنگاهرمرستادهریا

ر!ای_ربراشارری

ر!رورگرفترراشارریهمرازرخدارخواستهراومدردسترراریپرر

ر!چشمکرزدرهیمتوجهرنشهرراریکهرپرررریبرگشترسمترمنرورجوررراشارری

ر!ورراهرافتادنردیخندرزریتوهمرکهرررردمریکشررراخمامور

رریلیروزرخرررامروزر ر!شدیتمومرنمریرنجورریبودراگهراخرشرارخوی 

ر!ایبارمشتربکوبمرتورفکرپرررسترخواریمرردلم
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هراشیا رکبریر!ردخت  ر!یت 

ر!راهرافتادمرهمراهشون

ر!رفتندرنشستندراشارریورراریپرر

ر!کنمررشیعصبرردریافتادرنبارادمریکهرررنمیبشررلیکائیبزمرکناررمرراشارریازرلجرررخواستمیم

ر!هوووف

ر:گفتررراشاررینشستمرکهرریارومرکناررمامانرنازرررفتمر

ر!کناررمنررراریر_ربراشارری

ر:کردمرورگفتمرررارهاشرکنارشرربه

رجاراریاطرافتورنگاهرکن!رپررررزمیعزر _ ن رورزنرعمورجانرکنارترنشست  ر!ستیمنرنریربراری 

نر_رپسربشرراشارری ر!رومروبهررت 

ر!داره؟رچهرلزوم _

ر!حواسمربهترباشهرخوامریر_رمراشارری

ر!مگهربچم _

نربشراریبرگمری_رمراشارری ر!بگورچشمرت 

ر!روشرنشستمبهجامربلندرشدمروررفتمرروررازر

ر!میاقارکرررگمیبودرورسمتردرنازرالررکنارم

وعربهرخوردنرکردنرهمه ر!رس 

نرردنریدربار رریمامانرنازرریرقرمهرست  ر!بودرفراموشرکردمرتیعصبانررهرچ 

ر!ورافتادمربهرجونرغذاهاردمریخودمربرنجرکشرریبرارعیــــرسر

ر رسروقت  ررهیشدمرتکررت  نرورهمرررصندیلرردادمربهرپشت  ر:گفتمرردمیکشیشکممرمرریهردستموررورطوررکرت 

ر!خوشمزهربودریلریدستتردردنکنه!رخریرازرمامانرنریوااا _

ر:عموربارتاسفرنگاهمرکردرورگفتررزن

!رچرارمثلرکساررزن رعمور_رواردخت  ریکهردورسالهرغذارنخوردنررفتاررمررری  ر!کتن

نرهم ر:گفتمررشدمیطوررکهرازرجامربلندرمرت 

ر!امیاداربررستمیکهرمثلرشماربلدرنررخوامریرمعذرترم _

ر!عمور_رواهرواهرچهرپروررزن

ر!هرپروباششوهرمربهمرگفت _

ر!زدمرورسالنررورترکرکردمراشارریبهرربعدرچشمگرور

ر!تخترورتارسهرنشمردهرخوابمربردریاتاقمرشدمرورخودمورپرترکردمرروررروارد

ر!چشماموربازرکردمریرالریرمامانرنازرریصدارزدناربار

ر!اولرصبچرشدهیرمامانرچرویل _

رتورمگهرنمرینازررمامان کت؟!رپاشوردریبررریرخوای_ردخت  ر!گهیرس 

نرازرجامربلندرشدمرورهمرریحرفرمامانرنازرررنریرارندریشنربار ر:گفتمرردمریمالیطوررکهرچشمامورمررت 

ر!کالرفراموشرکردهربودمرریروا _

ر!هارمونهیرمنتظرترنمرادی!رزرخورهیردارهرصبحونهرمرراشارری_رپاشورزودرباش!ررینازررمامان
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وعرکردمرامادهرشدنبرعیــــرسر ر!لندرشدمروررس 

ر!امادهرشدهربودمرقهریازردهردقربعدر

ر!نبودمرعیــــرسرررقدررانرتاحاالر

ر!امادهرشدمرعیــــرسررریلیخررویلرردمریامروزرخطرچشممرکشررنکهیاربار

رازراتاقربردمریبوسرفرستادمروردوررهیخودمرریربرارنهیارریتوررازر ر!ونت 

ر:دمیرورشنرراشارریریکهرصداررردمیدوریپلهرهارداشتمرمرریتور

ر!مونمیمنتظرترمررقهیر_رندو!رمنرپنجردقراشارری

ر!ستادهیاراکناررپلهرهرردمیکهرنگاهرکردمردرراطرافمور

نرپارگیپلهرهاروردوتاررعیــــکنارشررسررراریپررردنریدربار ر!رفتمرورخودمورپرترکردمرتوربغلشریت 

ر:ورگفتردیچیرهمردستاشوردوررکمرمرپراشارری

ر!برامرتنگرشدهریلیتاحاالردلترخررشبریر_رانگاررازردراشارری

ر!یلیارهرخ _

رارور ن ر!حرفرازشرجدارشدمرنیبعدرازرگفت 

ر:قنچهرکردمرورگفتمرلبامور

ر!خوادیمنورمریروگرنهراونرلپاتربوسهرهارشهریکهررژمرخرابرمررفریحر _

رراشارری ر!نکنرریر_ربرورصبحونهربخوررتولهرانقدردلت 

ر!یفرستادمروررفتمرسمترسالنرغذارخوررردستربراشربوشرربار

ریمثلرراریپرر ر!گذاشتهرباشنشرواررفتهربودرریکهرروربخاررررچن

ر ررگرررگهیتوردردخت  ررطونوریر!ردسترشهست  ر!دمترگرمرریروزشورخرابرکردررر!راولرصبچرازرپشتربست 

نرهم نرلبربارخودمرحرفرمررریطوررکهرزررت  رردمت  نررورمررتندرتندرهرچ  ر!تورحلقمرچپوندمیبودرمررت 

ربردمیدستمرگرفتمروردورررتییسکوریبرهیازرخامهرورعسلروردرراخرمرررکیمیازرنوتال...ررکیمیازرآبرپرتغال...ررکیمی ر!ونت 

ر!واررفتمرریالحظهریبرارردمیکهردرریاصحنهربار

ر!بودنرگهیهمدردنیدرحالربوسرراریپررورراشارری

رورمبهوتربهشونرخرررجیرحالترگربار ر!بودمرهت 

ر!دوبارهرتورچشمامرجمعرشدهربودراشک

ر!بهرخودمراومدمرهیچندرثانررازرربعدر

ر!باشریرقوررالرریآ

ریمرتور ر!توین

ر!سمتشون!راونارهنوزرمتوجهرمنرنشدهربودنررفتمر

نررورگرفتمرورهمرراشارریدستررهوری ر:گفتمرردمشیکشطوررکهرمررت 

ر!شدهربدوررریدرمریکاررداررررکیلرراشارری _

ر!جدارشدراریازرپررراشارری

ر:دستشورپسرزدرورگفتراشارریکردردوبارهراونورسمترخودشربکشهرکهررررورگرفترورسیعرراشارریرگهیدستردراریپرر

ر!!رخدافظاریبرمرپررردری_رمنرباراشارری

ریبردستشور ردستشورازردستمربررنکهیوراونمربدونرارردمیکشرررشت  ر!تادبکشهردنبالمرراهرافررونرت 
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ررورسانسورربگرراریورپررراشارریسکانسربوسهرراگه ردسترتوردسترمرررشونیکهردررمیبودریرامروزرمثلردوتارزنرورشوهررعادررمیت  ن ر!دنیدوریشدهربودرورداشت 

ررهمه رقشنگربودربهرغرچ  ر!مونیروسطرزندگراریازرپرررت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۷۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رمراشارریبودرهمراهرریروزرررچندر کترفتمرت  ر!رس 

ر!بودرفتادهریرنرخایصاتفاقرررچیه

ر!دنبالشربودمررشهیهمرباریمدترتقرررنریربگمرارتونمیم

رجارباهاشررفتمرغررهمه ردستشوریرازرتورررت  ر!ی 

ر!کنهیمررکمربهمرشکدارهرکمررگهید

کترمشغولرکارربودرریهمرتوررامروزر ر!میرس 

ر!اتاقرجلسهریرتوررانیگفتهربودرهمهربررراشارری

ر!میبودرهیاتاقرمنتظرربقرریرتورراشارریورررمنر

ر:توهمرورگفتمرمردیکشررراخمامور

ر!ومدنینرهیچرارپسربق _

رراشارری رچندردقررکمیرلیرکائیورمر_رمهندسرتهراین ن رگفت  ن ر!میایمرگهیدررقهیرکاررداشت 

ر!اها _

رازرجامربلندرشمروربرمرآبربخورمرکهرپامرگراومدم ر!مریکناررررصندیلریرورافتادمرروررکردربهرصندیلرررت 

هربگمرخودرراریراشارریرصندیلریاصلرافتادمررورردرر ر!اشاریبهت 

ر:ورگفتردیچیرپردوررکمرمرردستاشور

ررنی_رازرراشارری ر!ادیبودنترخوشمرمردسترورپارچلفت 

ر!چرا؟ _

ر!توردلرخودمریایفرودرمررشهی_رچونرهمراشارری

ر!دیخندرزریبعدررررور

ر:خجالترگفتمربار

ر!خوامیرمعذرترم _

ر !یمعذرتربخوارستی_رالزمرنراشارری

ر!لبامرگذاشتریحرفرلباشورروررنیبعدرازرارور

ر:میازرهمرجدارشدرعیــــنفرررسررهیریربودرکهربارصداردنمیدرحالربوسرسختر

ر!اهمراهم +

ربراشارریازربغلررعیــــرسر ررومرخبهاومدمروربارتعجبربهرروررونرت  ر!شدمرهرت 

رررلیکائیم ر!یمیورخانمرکررررورمهندسرتهراین

ر!بودنردمردررستادهیارهمه
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ر!رسخرشدهربودروردستاشرمشترشدهربودرلریکائیمرصورت

ررمهندس ررچیرهمربدونرهریمیورخانمرکررردیدخنیمرررگیزرررریزررتهراین ر!خشکرشدهربودررحرکت 

نرنجایاررش...شمارازرگ _ ر!؟یت 

ررمهندس ر!شهیمریارقهی_رچندردقرررتهراین

ر:ورگفترستادیازرجاشربلندرشدروراومدرکنارمراراشارری

نر_روقتشهربفهمرراشارری مهرالرری!راگهیدررت  ر!دوستردخت 

ر!نمکردنرروربدررسطلرآبررسدرخایلرهیحرفشرانگاررررنریراردنیشنربار

ر!بگهرکهرزنشمرخواستینمربازم

ر!منرزنشربودم؟رنکهیازرارردریکشیمرخجالتر

ر!انداختمررریزرررسمور

ررمهندس نرهمررتهراین نرطوررکهرسمترمرت  رمرت  ر:دادرورگفتراشارریبهرردستمایلررفترت 

ر !شدهرپاکشرکنرریر_رلبررژرراشارری

ر!دیخندررزریبعدردوبارهررررور

رتورگلومرگرربغض ر!کردهربودررت 

ر!زهیمرنررخودمورگرفتمرتاراشکاریجلور

ر:کلمهربگمررهیتونستمررفقطر

ر!باراجازه _

ر!ازرسالنرخارجرشدمرور

ردستشورریتورررفتمر ر!وردروربستمرری 

ر!شدرریازرچشممرجاررراشکر

ر!حقرحقمربلندرشدرریشکستروررصدارربغضم

ردهنمرگذاشتمرتارصداربرریروررردستمور ر!نرهرونرت 

رش ر!آبوربازرکردمرورچندرمشترآبربهرصورتمرزدمررت 

نربمورکهرپخشرشدهربودرتمرمروررژرلدرراوردربمریازرجرررمایلدستر ر!کردمررت 

ریکردمرورنفسرعمرررخشکرصورتمور ر!دمیکشرررق 

ررچریکهرانگاررهرریجورر
 
ر!نشستمراشارریباراعتمادربهرنفسرواردرسالنرشدمرورکنارررفتادهینرراتفاف

نربهمرانداخترورچررنگایهراشارری ر!نگفتریرت 

وعرکردنروربهرغررجلسه رروررس  ر!نشدریراگهیبحثردرچریهریرکارررریازرحرفارت 

ر!منربودریرکلروقتررورررلیکائیمرنگاه

ر!نطوریهمرهمرریمیخانمرکرررنگاه

ر!کردمرپرورباشمررسیعرویلردمیکشیمرخجالتر

نرچ ر!خواستهربودروربهرنفعرخودممربودرازمراشارریکهررریرت 

ر!مشاوررنوبترداشتمرشیپرامروزر

ر!بگمراشارریبهرریچجوررردونستمرینم

ر:دستمورگرفترورگفتراشارریکهرتمومرشدرررجلسه
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رم_رمارراشارری ر!ادیبرخوادیمرنهار!رکیسررمیت 

ر!امی_رارهرمنرمررلیکائیم

ررمهندس ر!امی_رمنمرمررتهراین

ر!میمنتظرتونریررستورانرکناررریر_رپسرتورراشارری

ر!دیبعدردستمورکشررور

ر!میبهرشونهرهمروردسترتوردسترراهرافتادرشونه

نرازرمررگیرنکهریوربعدرازراررمیرستورانرشدروارد ر:گفتمررمیورنشسترمریانتخابرکردررارورت 

ر!اشار؟ی _

ر!_ربله؟راشارری

ر!امروزرساعترسهربرمردریدارمرکهرباریرکاررررهیمنر _

ر:کردرورگفترررزریچشماشورررراشارری

ر!؟ی_رچهرکاررراشارری

ر!دیبرمرخرررخوامریرمازردوستامه!ررگریجمعهرتولدر _

رراشارری ر!؟_رچهردوست 

ر!مدرسهریازربچهرهارگی _

ر!_رمختلطهرمجلس؟راشارری

ونس _ ر!نهردخت 

ر!اصالرنرورگهیرمراریردنبالتررامریمرگهیرتلطرماگهربگمرمخرردونستمیم

ر!شهیمنرخرابرمریدررهرردورصورتربرنامهرهارکه

رخبرباشهرفردارباهمرمریلی_رخرراشارری ر!دیخررررمیت 

ونسرتورنمرردری!رخرردریبرمرخرررخوامیمررقامیباررفرراشارریرویل _ ریردخت  ر!یایبرتوین

رراشارری
 
نرفوقشربراشرشورترورسوتررگهریدرکنهریرمر_رچهرفرف ر !نریخرریرمرت 

ر:لترگفتمجاخربار

رنخر _ ریبرمرنمررقامیر!رچونرقرارهرباررفت  ر!یایبرتوین

ر!خبرباشهریلی_رخرراشارری

ر:گفتمررخوشحایلربار

ر!ممنون _

رررلبخندر
 
نرزدرورچررکمررنگ ر!نگفتریرت 

ر!مشاوررمنردروغرگفتمرهیکهربهرخاطررررچقدرر

ر!فکررفروررفتهربودمرتور

راومدرسفارشربگررگارسنر ر!میگفترمنتظرردورنفرررراشارریکهرررهرت 

ر_رراشارری ر!؟ساکت 

ر:باالرگرفتمرورگفتمررسمور

ر _ ر!بگم؟رچ 

نرچررهی!ردونمی_رنمرراشارری ر!بگوریت 
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سم؟رهی _ ر!سوالربت 

سراشارری ر!_ردوتاربت 

ر!بفهمنرمنرزنتم؟رهیبقریرخوایچرارنمر _

ر!رورازردستربدمرگهریدریرهارتیرموقعرخوامی_رنمرراشارری

ر!خندهرررریحرفرزدرزررنیبعدرازرارور

رربار ر:مورگفترردمیاخمامورتوهمرکشررناراحت 

ر!هویلریلیخر _

رراشارری ر!ادبرنشور_ری 

نربهرهمونرچرریرخوایچرارنمر _ ررریکهردارررریت  ریر!رمگهرمنرچمه!؟رحاالرمنره؟قانعرباش  ر!چشه؟راریپرررچ 

سررهی_رقرارربودرراشارری ر!ایسوالربت 

ر _ سرخودترگفت  ر!دوتاربت 

ر!یدیتورچهارتارپرسر_رویلرراشارری

رررلیکائیم ررردرحایلررورمهندسرتهراین ن نرچررهیکهرداشت  نرفرگیرمریت 
ر!اومدنرردنیخندیورمررت 

ررساکت
ن
ر!نزدمرشدمرورحرف

رررلیکائیم ر!سفارشردادردهریگارسونررورصدارزدرورچهارردسترکوبرراشارریدن،یکهررسررورمهندسرتهراین

ر

ر ♡"عآرامش

ر۷۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

کترمریوربرگشتررمیرورخوردرناهارر ر!رس 

رررتاکیسرهیمنرریبراراشارری ر!شدررالیخیمنوربررگرفترورخالصهربهربدبخت 

ررریبچهرهارمثل سنری!همشونرممونمیرمردبستاین ر!منورتنهاربزارنرت 

ر!شدمررمیبارگوشریدادمرورمشغولربازرریسمطبرروربهررانندهرتاکرادرسر

ر ر:بهرخودمراومدمرکهررانندهرگفتروقت 

ر!نجاست؟یر!رهممیدیخانمررس +

ر:اطرافمرگفتمردنریباالراوردمرورباردررسمور

ر!بلهربلهردرسته _

رورهمررتراولردرراوردمربهشردادمردوتار ن ر:گفتمررشدمریمرادهیطوررکهرپرت 

ر!خودتربمونهرریبرارشیبق _

ر!ممنونریلیخر +

نرزدمرورازرماشرریلبخندر ر!دوررشدمررت 

رروارد ر!کردرراحوالرپرشرکیلرردنمیباردرمطبرشدم!رمنیس 

ر ر!ازراتاقرخارجرشدربلندرشدمرورواردراتاقرشدمرنفررقبیلرروقت 

ر ر:زدرورگفترلبخندرگرمرردنمیباردریاحمدررردکت 
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ر ر!!!زمیعزرریر_رسالم!خوشراومدرریاحمدررردکت 

رررلبخندر
 
ر:زدمرورگفتمررکمررنگ

ر!ممنونسالم...ر _

ررورربار ر!کاناپهرهارنشستمرریتعارفردکت 

ر نردوبارهررسربحثرروربازرکردرورهمهرچرریاحمدررردکت  ر!کردمررفیتعررروریهمهرچرباریورمنمرتقررردیپرسرورت 

ر نردونی_رپسراالنرفقطرشمارمرریاحمدررردکت  ر!ورخدمتکاررخونه؟ررت 

ر!!راسمشرمادرهستیکاررناسمشرخدمت _

ر ر!د؟یرنزاشترونریچرارباربرادرشردرمر!رویلرزمیعزررهریهمرعالریلی_رخررریاحمدررردکت 

رالیدلرررهیخبر _ ر!شدیداشت!رنمرری 

ر رالی_رچهردلررریاحمدررردکت  ر!؟ی 

ررراشارری _ ر!نبودرکهرکمکشرکنهرندارن!روربرادرشرکیسرروربرادرشرباهمررابطهرخوی 

ر ر!فقطرتوروردارهراشارریکهرمعلومهرررنجورری_رپسرارریاحمدررردکت 

ری _ ررعتن ر!؟چ 

ر ربارمادرشررابطراشارری_ررریاحمدررردکت  ررهرخوی  ر!نداره!راونرفقطرتورورداره!ررابطشرفقطربارتورخوبهرنداره!رباربرادرشرهمررابطهرخوی 

ر!ایوربارپرر _

ر ر !هیرابطهرجنسررهیرقاریردقراشارریورراری!ررابطهرپررالرری_راشتباهرنکنرارریاحمدررردکت 

ر!باهمرخوبنرریلری!راونارخستینرنطوررینهرا _

ر نری_رخبرمنمرنگفتمرکهرباهمرخوبرنرریاحمدررردکت  رجورارهیبهروجودراومده!رپسراونارباهمرخوبن!ررجنیسرازریرفعرنرریرابطهرفقطربرارنیار!رویلرست  ر!مجبورنری 

ری _ رگیرمرعتن ن ر!روردوسترنداره؟رراریپررراشارریرت 

ر ررورراشارریحرفربزنمرچونرمنرهنوزرراشارریازراحساساتررتونمری_رنمررریاحمدررردکت  ر !دوسشرداشتهرباشهرتونهیرمراشارریمرکهربگرتونمیرمر!رویلدمیندرحت 

ر!هوووف _

ررریبگم!رجوررراشارریروربهررهیرقضرنیارومرارومرارگهریگذاشترگفترهفتهردررونیرورباهامردرمرررگهیچنتارمسالهردرنکهریازراربعدر ر!ورناراحترنشهرکهرعصت 

ر ر!کردمرورازرمطبرخارجرشدمررخداحافطن

ر!مرخونهگرفتمروربرگشتررتاکیسردوباره

ر!تختمرپرترکردمریدوشرگرفتمرورخودمورروررهیورکوفتهررخستهر

نرزودتررازراونرچررریلیخ ر!کهرفکرشوربکنمرخوابمربردرریت 

ررریرصداردنیشنربار ر!چشماموربازرکردمرگوشرخراش 

نرهم ر!موهاشرردنریدرحالرسشواررکشردمریروردرراشارریجامرنشستمرکهررریتورردمریمالیطوررکهرچشمامورمررت 

ر:گفتمرریخوابالودرریرصداربار

ر!؟یدیرسرگ _

رخرنهیارریتوررازر ر:شدربهمرورگفترهرت 

نر_ربهربالخرهردوشراشارری ر!شدنردارریبرهرت 

ر!دم؟یچندروقتهرخواب _

ر!کهرریدیخوابرگرردونمی_رنمرراشارری

ر!فکنمرساعترهفتربود _
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ربرمیبرررمیخوای_رخوبهراالنرساعترنه!رپاشورآمادهرشورمراشارری ر!ونت 

رب _ ر!!رکجا؟ون؟ت 

ررهی_رراشارری ر!مهموین

ر:لندرشدمرورگفتممربجارازر

ر _ ر!؟چهرجوررمهموین

نر_رانقدرحرفرمراشارری رت 
ر !تورچرا؟رین

ر!بپوشم؟ردریباربدونمرچجوررلباشرردریاخهربا _

ر!اونجاستردمی_رلباسربراترخررراشارری

نرمریرحرفربهرروررنیبعدرازرارور ر!اشارهرکردررمریتحرررت 

نرمریرجعبهربزرگرقرمزرروررهی ر!بودرت 

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

ررفرگ _ ر!تو؟ردریخررررت 

سرالرری_رسفارشردادم!رزودباشرآراشارری ر!انقدررسوالرنت 

ر!سمترجعبهروردرشوربازرکردمررفتمر

ر:گفتمرربارخوشحایلریرادکلتهربلندرنقرهرهیردنریدربار

ر!خوشگلهریلریخرریوااا _

نرداشت!راستریراپارچهرلمهرنقرهرهیمچرپارورریبلندربودرتاررورردکلته ر!ندربودرورکنارشرچاکرداشتبلرت 

رطالرفریکررهیکفشرورررفتجرهی ر!جعبهربودنریهمرتورری 

ر!انداختمراشارریریبهرلباسارنگایه

ر!لشرزدهربودرپریترهیرشهیهمرمثل

ر:تکونردادمرورگفتمریرسر

ر!باررکترورشلوارربپوشرخبرهی _

ر !_ردخالترنکنرراشارری

نرچ ر!نهیآریروررفتمرجلورررنگفتمریت 

ررمینررکینزد ر!دیطولرکشرشمریاراررساعت 

ر!دمرهارکررروردورمرردمیاتورکشرموهامور

ر!دمیذوقرپوشربارکیلررلباسمور

ری ه!؟ررخوادیمراشارریرعتن رمنورکجاربت 

نربب ه؟یرورنمراری!روگرنهرچرارپررتوربراشرمهیمرالرریارت  ر!ت 

ر!دمیپوشرکفاشممر

ر:گفتمرراشارریرسمرانداختمرورروبهررریهمرازادرروررشالرمشگررهیتنمرکردم!ررمانتورمشگررهیگذاشتمرورررفمیکررریوررژرلبمورتوررمریگوش

ر!مادممنرآ _

ر!بودرازرجاشربلندرشدروررفترسمتردررشیوقتربودرآمادهرشدهربودروررسشرتورگوشریلیکهرخرراشارری

ر!دنبالشرراهرافتادمرمنم

ر:گفتررمیاتاقرکهرخارجرشدرازر
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نر_رتوربرورپاراشارری ر!امیتارمنربریت 

ر:باالرانداختمرورگفتمریاشونه

ر!باش _

رمرداشتم ر:کهرصدامرزدررفتمت 

ر!الر؟ی_رآراشارری

ر:سمتشرکهرگفتربرگشتمر

ر!خوشگیلریلی_رخرراشارری

ر!شدراریبعدرواردراتاقرپرررور

ر!لبامرنقشربستریروررریلبخندر

ررهیثانرچندر ر!وربعدربهرخودمراومدمررستادمیحرکتراراونجاری 

نرهارورارومرارومرپارپله ر!رفتمریت 

ررایپذریتورررفتمر ر!دمیکهرالنازرروردرری 

ر:گفترردنمیدربار

رررالنازر ر!؟_رکجاربهرسالمت 

ربارشوهرمرم _ ربرمت  ر!ونت 

ر!کاناپهرریگفتمرورنشستمررورررنوریا

رابرو ر:باالرانداخترورگفتری 

ر!نریقراررداررررخاری_رالبدربارشرررالنازر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۷۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرهم رروانریطوررکهرلرت  بت  نرمرریازررورررس  ر:زدمرورگفتمرریپوزخندررداشتمیبرمررت 

ر!می!ربهمرنگفتهرقرارهرکجاربررزهیسوپرا _

رابرورالنازر ر:ورگفتباالرانداخترری 

راشار؟ی_رررالنازر ر!؟!رمطمعتن

ر!بلهرمطمعنم _

ر!اومدروربعدراومدرداخلراشارریریموقعرصداررهمون

ر!ایکهرچشممرافتادربهرپرررراشارریرنمریاراریبگمربرراومدم

رطاللباسرتنشربودرمثلرلباسرمنرباررنگررهی ر!ی 

ر!یانقرهرفریرورکررکفش

ربارتعجبربهرمنرخرراونر ر!بودرورمنمربارتعجبربهراونرهت 

ر!کردهربودنررسطلرآبررسدرروررسرهردوتامونرخایلرهیرانگارر

ر!کردمیربدنمرحسرمریرورتورتکرتکراعضاریررسد
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ر!تعجبروربغضموربهرزوررگرفتهربودمرجلور

ربارصداراریپرر نرکهرتعجبرتوشرموجرمرری  ر:گفترردت 

ر!م؟یمارقرارهرکجاربررراشارری_رراریپرر

متونرراشارری ررهی_رقرارهربت  نرکنریرنمریزری!رابرورررمهموین ر!ن؟یدری!رفهمنریایادمردنبالمرمررورمثلردوتاربچهررت 

نرچ ر!مینگفتریت 

ر!افتادرورازرخونهرخارجرشدرراه

ر!همردنبالشررفتراریبعدرپرررکیم

ر!خندهرررریکهرتازهربهرخودشراومدهربودرزدرزرررالنازر

نربلندرقههرقههرمریرصداربار ر!دت 

ر:خندهرهاشرگفتروسطر

ر!رقرارربودرتنهاهیجالبرشدرقضریلریمنرخریرخداااریر...وااای_رواااررالنازر ر!که؟ررنریبررری 

ر!خندهررریبعدردوبارهرزدرزررور

نرحرصرازرجامربلندرشدمرورهمربار ررروانیرازرعمدرپامورکجرکردمرورلرهوریرشدمیطوررکهرازرکنارشرردرمرت  بت  ر!رسرالنازریشدررورررکهردستمربودرخایلرررس 

ر!دیکشرریبلندرغریبرداشترورجردنریازرخندردستر

نرمریروررروانوریل ر:گذاشتمرورگفتمررت 

ر!یداررررازریحمامرنرهیمرنبود!رفکنمربهراوهراوهرالنازرجانرحواس _

ر!بعدرازرسالنرخارجرشدمرور

نرماشریکهرتوررراریپررردنیورباردرراتیحرریتورررفتمر ر!دررعقبرروربازرکردمرورنشستمررتینشستهربودربارعصبانراشارریکناررررت 

نرچررشدرویلررتمیمتوجهرعصبانراشارری ر!نگفترورراهرافتادریت 

ر!دارربودررخنده

هروربهرعررخواستیمراشارری رماروربت 
ن
ر!کنه؟ررنوانرهمرسهاشرمعرف

ر!کهرمنردوتارزنردارم؟رربگه

ر !فهممشنیمرهوووف

هرورمثلرهمرراریفقطرپررررتونستیم ر!منربشهرالیخیربرشهیرروربت 

ر!شدررادهیپارکرکردرورپررنوریماشراشارری

ر!وردستشورگرفتررستادیرشدروررفترکنارشرارادهریهمرپراریپرر

ر!منتظررمنربودنرهردور

نرنازرازرماشرربار ر!ستادمیشونراشدمرورکنارررادهریپرت 

ر!بهمرانداخترورراهرافتادنرنگایهراشارری

ر رتوجهربهراوناردنبالشونرمری  ر!فتمت 

ر!ستیاصالراصالربرامرمهمرنرکردمریمرروانمود

ر!ازردرونرداغونربودمرویل

کیرمرداشتم ریرهرویلرردمریت  ر!گفتمیرنمرچ 

ر نرورمجبورربودمرچرردمریدیمرگهیدررگیریردستاریرحاالرردستاشورتوررکردمریحسادترمرراشارریکهرانقدرنصبتربهرررمتن ر!نگمریرت 

ر!میسالنرشدرروارد
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ر!نشستهربودنراریرورررستادهیگوشهراررهیسالنربزرگربودرکهرهرردونفررسهرنفرررهی

ررراریورپررراشارری ن ر!گوشهرورمنمردنبالشونررهیرفت 

نرمرهیکناررررستادنیا ر!کنارشونررستادمیکهرمنمراررت 

نرجمعرکنرریلری_رحواستونورخراشارری ر!مخطرناکه!ربارجفتتونرریلیخررنجاری!رات 

ررزمری_رعزرراریپرر ریرازرهررتورکنارنیمرمنرتاروقت  سمیکسرنمرررچریورهررچ  ر!ت 

نرنگاهشوربهرمنرانداخترکهرچرراشارری ر!نگفتمریرت 

ر!توانرحرفرزدنرنداشتمراصالر

رریرردرچیرچهرمرهرریتوررنکهیاربار ر!بزرگربودریلریبغضرگلومرخرورتعجبرنبود!رویلرررازرناراحت 

ر!بدمکردمربغضممرباهاشرقورتررردهنمورقورتردادمرورسیعرراب

رریپشترظاهرررنموریرافرسدهرورغمگرباطنر ر!پنهانرکردهربودمرمغروررورازرخودررایصن

ر!دمینگاهرکردمرکهرتعجبررورتورچشماشردراشارریبارغرورربهرریجورر

ررگرریرفتهرخودشربهمرگفتربازررادشی!رهه ریمرخوی  ر!یس 

ر!شدنیمرکیرمردرجوونربهمونرنزدردوتار

ر:طرخودمربشنومرگفتفقرررکهرریگوشمرجورررررریزرراشارریکهرررکردمیرنگاهشونرمرداشتم

ر !الری_رمواظبرخودترباشراراشارری

ر!بهمونردنیرسرپرسار

ر!سنرداشتهرباشنررسایلررشرررکینزدرخوردیمربهشونر

ر!میدیبههه!ربالخرهرمارتورورد +

ر!حرفردستاشوربازرکردرنیبعدرازرارور

ر:مغروررورمردونهرپرسهرروربغلرکردرورگفتریلیخراشارری

ر!نمتونیبی_رخوشحالمرکهرمرراشارری

ر!روربغلرکردرورارومرپشترکمرشرزدررگریاونرردربع

رراریبارمنرورپرررپرسار
ن
ر!کردنرردستردادنرورخودشونورمعرف

ر!!!ورآرادررانیک

ر:اشارهرکردرورگفتررراریازرپرساربهرمنرورپرررگی

ه؟؟یامشبردوتاردوتاراوردر + ر!!رچخت 

ر:اشارهرکردرورگفتراریبهرپررراشارری

ر!زنمهرراری_رپررراشارری

ر:بعدرباراشارهربهرمنرگفترور

مهررالرری_راراشارری ر!دوستردخت 

ر!لحظهرحالترتهوعربهمردستردادرهی

ر!نداشتمرنوریتحملرارگهید

ر!چرا؟رآخه

ر!منورنهراونورزنشرخطابرکنهرویلرردریباراشارریرچرار

ر!کسربفهمهرمنرزنشمررچیرهرخوادینمررچرار
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ر!انگاررزبونمرقفلرکردهربودردهنربازرکنمروربگمرمنرهمرسشمرویلررراومدم

ر:تروربهرمنرکردرورگفرررانیک

ر!کردمیعقدرمررنوریتوربودمراریمنراگهرجارویل +

ر!خندهررریبعدرزدرزررور

ر:توهمرورگفتردریاخماشورکشراشارری

ر!_رمواظبرحرفرزدنترباشراشارری

ر:زدرورگفتررانریصورترکریتوررارومریلیورباردستشرسررردریلبشورگزرراراد

رراریررانیرفته؟!راررادتیرانری_رکراراد شونمرغررحت  رروردوستردخت  ر!دارنررتت 

نر!رمگهرخودشونرکجاا؟یرانیارگفتر ر!؟یت 

نرتکونردادرورچرریرسرراشارری ر!نگفتریرت 

ر:لبرگفتمررریشدهربودرکهرزررادیانقدرزرربغضم

ر!خوامیرمعذرترم _

ر!جمعررورترکرکردمرور

ر:کهرگفترردمیرورشنرراشارریریهمرهمهرهارصدارریرالبهرالرازر

ر_رکجارمرراشارری ر!الر؟ی!را؟یت 

ر ر!دمیندادمرورباررسعتردوررجوای 

نربرازر ر!واردرتراسرشدممردمرگذشتمرورررت 

ر!خلوتربودرتراس

رورپرسردرحالرعشقربازررهیرفقطر ر!بودنریردخت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۸۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ریخنکربهرپوسمرنفسرعمریرخوردنرهواربار ر!دمیکشررق 

ر!!!یوربعدرریربعدرور

ر!ازربغضمرکمرشدرتارکیمردمریکشرررقینفسرعمررانقدرر

ررمین نرغمگرریربودمروربارغرورررستادهریرتراسراریتوررساعت  نرابهرپرت  ر!کردمیباغرنگاهرمریرتورریت 

ریورهمرهمهرهمربررغیجرریبلندرتررشدرورصداررهوریاهنگرریصدا ر!شدرشت 

ر هرازرتراسرخارجرشدمرنکهیوربعدرازرارردمیموهامرکشریرورردست  ر!مطمعنرشدمرحالمربهت 

وبربهردماغمرخوردرورصداررریورودمربهرسالنربورربار ریاهنگرورهمرهمهرهمربرریگندرمرس  ر!شدرررشت 

ر!کهراومدهربودمربرگشتمررباالرگرفتمرورازررایهربودرکیمرورپاردسترریرکهرتوررردامنمور

ر!شدیداشترخطرناکرمررنجاریارچقدرر

ر!حالمردسترخودمربودررهمهرمستربودنرتنهارمنربودمرکهرانگارر

ر!ستادمیرفتمرسمتشرورکنارشرارراریپررردنریدربار
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وعربهرحرفرزدنرکردرویلرردنمیدربار ر!شدمیازربسررسرورصداربودرمتوجهرحرفاشرنمرررس 

ر:گفتمرریبلندریراصدربار

ررستمریمتوجهرن _ ریمرچ 
 
ر!گ

نرهنوزهمرحرفرمراریپرر ر!اصالرقابلرفهمرنبودرویلرردت 

ر:کردمرورگفتمررکیبهردهنشرنزدرگوشمور

ر _ ریرمرچ 
 
ر!تو؟رگ

نر...چاشارری_رراریپرر ر!!!چارهیازشرمتنفرم!رپرسهربردونهی!رخخخرنمدونمی...عاشقمهرمی!!!!راصالروااارشد؟یچریردی!!!رمن...دهت 

رپرتاورچرتروررتندردهنشریبوررازر ر!بدجوررمستهردمریفهمرگفتریکهرمررری 

ر!کجاست؟رراشارری _

ر!!رکنارمه!رمنرازشرمتنفرمنجاستی_راونراراریپرر

ر!!!هوووف

رگررراریخدا ر!میافتادرگرررت 

ر!رورگرفتمراشارریدرراوردمرورشمارهررفمریکررریازرتوررموریرگوش

ر !فقطررسرورصداربودربرداشترویلررشوریگوش

ر!ردهترکمسرراریپرررقبیلررریهمونرجاراریربراشارری _

ریه ریورمطمعنمراونمرهرردمریازرحرفاشورنفهمررچ  ر!دیازرحرفامورنفهمرچ 

ر!قطعرکردمروریگوش

ر!متوجهرحرفمرشدهرباشهردوارمیام

وبرمرشهیداشترازرشراریپرر نرمریرورازشرگرفتمرورروررشهریکهرشررخوردیمرس  ر!گذاشتمررت 

رریوربارصداردادریتکونرمربدنشور
 
ر!خوندیرورمرربلندرآهنگ

ر!اومدراررشایگذشترکهررریارقهیدقرررچندر

ر:سمتشرورگفتمرررفتمر

ر!جمعشرکنررراریربدجوررمسترکرده!ربراریپرر _

ر:ورگفتراریاومدرسمترپررراشارری

ر!انقدهرخورده؟ررنریر_رچراراراشارری

ر!مستهردمریمنراومدمردردونمینمر _

ر:بغلشرگرفترورگفتریرورتورراریپررراشارری

ررریدنبالت!رنرررامیخررشبرمرباشرارمنتظرررنجاریباشم!رفعالراونرمهمرتره!رتورهمرراریپرررشیپردریمنربارالرری_راراشارری ر!کهرحوصلهرندارمردنبالتربگردمررگمرورگوررش 

نرحرفرهمررنیبعدرازرارور ر!بغلشرگرفتهربودرازمردوررشدریررورتوررراریطوررکهرپرررت 

رخودموربگریرنتونستمرجلوررگهید ر!شدررریقطرهراشکرازرگوشهرچشممررسازررهیوررمرت 

ر!شدیمدامرتوررسمرتکراررمرحرفاش

ر!مهمرترهراریپرررفعالر

ررشهیبهرشرایهگن نرمریوبررورمرس  ر!انداختمرت 

ر!سمتشردرازرکردمرردستمور

ر!دمیدوبارهرعقبرکشرویل
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ر!دستمورسمتشردرازرکردمردوباره

ر!دمیعقبرکشردوباره

ر!کنهیر!رحالتورخوبرمالرریبخوررآراونور

ر!بکنم؟ردوریکهرنبارریبشمرورکاررروونهیاگهردرنه

ر !مهمرترهراریمهمه؟!رفعالرپرررگررریبرا

ررعیــــلهررسراونرجمریاورررادیربار ر!دمیروربرداشتمروررسرکشریربت 

ر!ورحالترتهوعربهمردستردادردادریمریرمزهربدریلیخ

ریاهم ر!ندادمرت 

نرمریرورفندکررورررگارریپاکترسرهی ر!بودرت 

ر!وررفتمرسمترتراسرربرداشتم

رمریهوا ر!کردیرخنکرحالموربهت 

ر!تراسرنبودریکسرتورررچیه

رورهمررستادمیگوشهراررهی ن نرطوررکهربهرپارت  وباروررسرکشرهیبقرردمرکیرنگاهرمریت  ر!دمیمرس 

ر!سوزوندروربهررسفهرافتادمرگلومور

ر!گرفتهربودمررجهیرسگ

وبررازردستمرافتادرورشکسترشهیش ر!مرس 

رخ لرخوردررفترگوشهرتراسررشهیرسالمرشررکهیشدهربودمربهراونرتررهت  ر!کهرق 

نرزمریررورررافتادمر ر!ت 

ر!دستمربودرهمرافتادرریورفندکرکهرتوررگارریس

ر!روشنرکردمرریگارریداشتمرورسررربرشون

ریعمرپک ر!بهشرزدمرق 

ر!رسفهرافتادمربه

ر!خندهرررریهامرزدمرزررهیگررررونیم

ر!شدمرانگارروونهید

ر!کارامررگهیخودمرنبودردردستر

ر!روهمربهشرزدمریربعدرپک

ر ر!رورروشنرکردمرریبعدررگارریتمومرشدرسروقت 

نرجامربلندرشدمرورهمررازر رمردادمیبدنمورهمراهرباراهنگرتکونرمردمیکشیرمرگارریورسررکردمریمرهیطوررکهرگرررت  ر!دمیقصت 

رریلریخرحس ر!بودرخوی 

ر!داغرکردهربودربدنم

رمرعرق ر!ختمیت 

نرمرهی وبربودرشهیرشرهیتراسربودرکهرروشرریرروررت  ر!مرس 

ر!دمیبرداشتمرورتارتهررسرکشراونم

ر!اخرررمریزدهربودمربهرسرگهید

رخودمرمرریوربرارردمیخندیم ر!دمیقصت 
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ر!هاروونهیتراسرمثلردریرتوررتنهار

ر!نفرراومدرداخلرهیتراسربازرشدرورردرر

رورخرررستادمریا ر!شدمربهشرهت 

ر!بودرانیک

ر:ورگفتردریخند

ررر_ریهررانیک رانگاررمست  ر!دخت 

ر:ورگفتمردمیخند

ر!!ردوسمرندارهراخههیحسرخوب _

ر!کجاست؟رراشارری_رررانیک

ریزنشه!ردوسشردارهرانگار!رچراردوسشردارهرتورمرشیپ _ ر!دوین

ریگفتمرورپکرعمرررنوریا ر!زدمرگارمیبهرسررق 

ر:اومدرسمتمرورگفترررانیک

رریلری_رخررانیک ر!همربدرمست 

ر!خوردمیتلورمرتلور

ر!فتمیگذاشتمرکهرنرررانریکررنهیسرریروررردستمور

ر:ورگفترردریچریهمردستشوردوررکمرمرپرانیک

رررانیک ر!_رازرهمونراولربهردلمرنشست 

ر!دادیورمنمربارخودشرتکونرمردادریبعدرخودشورتکونرمرور

نرهم ر:گفتمررکردمریمرشیطوررکهرهمراهرت 

ر!م؟یکنریرمرکارریچررمیاالنرماردارر _

ر_رمررانیک ر!میقصت 

ر!منردوسشردارم _

رلباربار ن ر!لبامرساکترشدمریررورررانریکرریرقراررگرفت 

ر!کردمررشیازشرجداشمرهمراهرنکهیاریجاربه

ر!نبودرکدومرازرکارامردسترخودمرررچیهرانگارر

ر!ورمنورهمراهرخودشرراهرانداخترردیدستمورکشررهوریرانیک

نرزمرریپرترکردمرروررگاروریس ر!دمیوردنبالشردورررت 

رازرتراسربرمریرفت نرورازربرونرت  ر!میادمارردرشدررت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۸۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرپلهرهارپارازر ر!میرفترریت 

نرپا ر!اهنگرکمرشدرریخلوترترربودرورصداریت 
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ر:ورگفتمررانیچسبوندمربهرکررخودمور

ر!دهیحالرنمررنجاریباالرارمیبرر _

ر_رحاالرمررانیک رجاررمیت  ریبریلیکهرخررری  ر!دهیحالرمرنجاریازرارشت 

ر!هرانداختخودشرراررورهمراهردیدستمورکشرربعدر

ر!نگیپارکریرتوررمریرفت

ر!بازرکردرورمنورهلردادرداخلرنوریقرمزروردررماشرریفرارررهیسمترررفتر

نرماشرازر ر:مفاصلهرگرفتمرورگفتررت 

ر!امیبارتوربرردریمنرنبا _

ر!چونمرریروررردریلبمرگذاشترورکشریرورررانگشتشور

نرماشرشهیرشریرتوررنوریقرمزمرپخشرشد!راررژر ر!دمیدررت 

نرماشریرهلمردادرورپرترشدمرتورروبارهکهردرردمیبلندرخندریرصداربار ر!ت 

ر!بسترورخودشمررفترسواررشدردرور

ررنکهیروشنرکردرورقبلرارنوریماش
ن
ر!خارجرشدرنگریربزنمرباررسعترازرپارکرحرف

اضرکنمرویلراومدم ربارتندرشدنررسعترماشراعت  ن نرادرنالرت  وعربهرخندررجانیخونمرباالررفتروربارهرت  ر!کردمرردنیرس 

ریبوقرماشرریصدا ر!ومدیمررتن

نرعقبرکهرماشرمربرگشت ر!دمیروردرراشارریرت 

ر:گفتمررخوشحایلربار

ر!اشارهیعهراونر _

ر!شدررداشیازرکجارپرنی_ربخشکهرشانس!راررانیک

ریرحرفرپاشوربرنیبعدرازرارور ر!رورپدالرگازرفشارردادرشت 

رردنریدربار ررریبت  نرماشرریتوررآبرمعدین ر!ازشورخوردمربرداشتمشروردرشوربازرکردم!رکیمررعیــــرسرررت 

ر!احساسرگرمارداشتمریلیخ

ر!ورداغرکردهربودررسوختیمربدنم

ر ر!کردمرروررسمررخایلروسوسهرشدمرورآبررورردمریآبررورچشررخنگروقت 

ر!بدنمراحساسرکردمریتورریرلرزر

ر:سمتشربرگشتمرانریدادرکریرصداربار

نرماشریربودرتورری_راونرچهرکاررررانیک ر!ت 

ر:ورگفتمردمریصورتشرپاشریرابورتوررهیبق

نرببرردهیحالرمرریلیخر _ ر!ت 

رماشرهوریهمونرلحظهررتور ن ر!جلومونردیچیپراشارریرت 

درورماشرانیک ربارترسرپاشوررورترمزرفرس  ن ر!ستادیراریبدریربارصدارت 

نرسمترماشرردریدورراشارری ر!روربازرکردررانیوردررسمترکررانریکررت 

رازرماشرانوریک ن ربردیکشرررت  ر:وردادرزدررونرت 

ر!یتورزنرمنورکجاربردرکهیر_رمرتراشارری

تهنکهیمثلراریکردررر!رقایطستی_راونرکهرزنترنررانیک ر!داداشر!ردوستردخت 
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ر!زنمههههر_رزنمههه!رراشارری

نرماشرازر نرشدمرورهمررادهیپررت  ررت  ر!آبردستمربودررفتمرسمتشونرریطوررکهربت 

ر!خوردمینداشتمرورتلورتلورمررتعادل

رماشردورمون ن نریرمرلمیفرراریشدهربودنروربعضرررادهیپررناشونیهارجمعرشدهربودنرورمردمرازرماشرت  ر!کردنیرنگاهرمریربارکنجکاورراهمیبعضرگرفت 

ر:روررهارکردروردستاشوربازرکردرورگفترانیکرراشارری

نرهمهربدونرهاالناسی_رزنمههه!راراشارری رزنرمنه!مالرمنهرنیاررت  ر!دخت 

ر!ومدیورمشتربودرکهرپشتررسهمرتورصورتشرفرودرمررانیدوبارهرحملهروررشدرسمترکرتیبارعصبانرهوریبعدررور

ر!کمرگرمارازربدنمررفتررکم

ررگهید
ن

ر!نداشتمراحساسرسوزشرورداع

ر!ومدیلممرداشتررسرجاشرمقعرکمرکمرررانگارر

ر!گرفتیرخندمرمردمیدیرورکهرمرررانیورکرراشارریریرچرارصحنهردعوارردونمیخوبرنمررویل

ر!رورازرهمرجدارکردنررانریورکراشارریرینفرررچندر

نرهمراشارری ر!اومدرسمتمرردریکشیرطوررکهردادرمرت 

هراحمق!راراشارری ریر!رهمشردردرسردرسترم؟یجامربدکارردرسترتورکلرعمرترانرررهیبارررهی!رشدر؟یبودرتورکردرریچهرکارررنریر_ردخت  ر!کتن

ررمنر
ن
نرنمرحرف ر!دمت 

ر!کردمیبهشرنگاهرمررساکت

رراشارری ر!ابررورازردستمرگرفتریبت 

ر!نصفهرشدهربودرباریتقرر

ررریآبرهارهیبق ر!کردرروررسمرررورخایلریرداخلربت 

رردیصورترخودشرپاشریرازرتهشرموندهربودرتوررکمی ر!ابونیرورپرترکردرگوشهرخررریوربت 

ربرخوردرآبررورموهارازر ر!داشتمرمرورصورتمرحسرخوی 

ربری_رچرارلختراومدراشارری ر!؟یدی!رلباساتورچرارنپوشون؟ت 

ر!بهرخودمرانداختمرنگایه

ر!مانتورورشالمرکو؟رپس

ر!!!وا

ر رررارریاختری  ر!پرترکردمراشارریبغلرریاتفاقارخودمورتوررنیتوجهربهرهمهراروری 

ر:ورگفتردیچیرهمردستاشورمحکمردوررکمرمرپراشارری

ر!شومردوررنوقترازرررچیر_رهراشارری

ر!ومدمیکمرداشتمربهرخودمرمررکم

ربودرزرهیرانگارر ر!حالمرازرقبلربهت 

ر ر!کهرنگم!ربدترربگمرربهت 

رررچون ر!حالشرخوبهررشهیمسترمرادمروقت 

ر رروقت  هریمرمست  ر!شهیحالشرمثلرقبلربدرمرت 

رمنورازرخودشرجدارکردرورهمراشارری ن ر!نشیرمنوربارخودشربردرسمترماشردریکشیطوررکهردستمورمرت 

نرتورماشررمیبررراریر_ربراشارری ر!لباساتوربپوشرت 
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نرماشریرتوررمریرفت ر!ت 

ر!دمشیمانتورورشالموردادردستمرورمنمرپوشراشارری

ر!شدرمیازرفرصتراستفادهرکردرورجرررانیک

نرسواررماشراشارری ر!شدرورراهرافتادرت 

وعرکردمرباهاشربخونمررادیزراهنگورریصدا ر!کردمروررس 

ررردونمینم ر!گولرباشمداشتهرباشمرورشنررریرباعثرشدهربودرانقدرانرژررچ 

ر!خونهرمیدیرس

ر!خوردمیرتلورتلورنمرگهید

ر!رسجاشراومدهربودرکیمررحالم

ر!میدستمورگرفترورازرپلهرهارباالررفترراشارری

ر!تخترپرترکردمریرورمنرخودموررورررمیاتاقرشدرروارد

ر!_رلباساتورعوضرکنربعدربخوابراشارری

ر!حالرندارم _

ر!تمچشمرمنرعوضرکردروربعدراومدرسمرریرخودشورجلورریلباساراشارری

رازررسمربرداشترورمانتورورازرتنمربرشالور ر!دیکشرررونت 

نرپاردیلباسمورکشررپیرحرکترمنورچرخوندروربعدرهمرزرررهیبارربعدر ر!حرکترازرتنمردرشراوردرورپرتشرکردرگوشهراتاقرهیوربارریت 

ررهوریدوررگردنشرحلقهرکردمرکهررردستامور ر...شدرورلباشوربهرلبامرچسبوندروحیس 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۸۲پارت#

ر؟رستیرعشق_چ#

ر

ر!چشماموربازرکردمریالررومدیکهرمرریراحساسررسمارورسوزربدربار

ربازربودرخرمهریخوابالوربهرپنجرهرکهرنریرچشماربار ر!شدمررهت 

ر!ببندمریررمنراونورچجوررحاالریروا

ر!داره؟!رپاشوربرورببندرردنیپرسرنمریخبراروار

ر!حالشورندارمراخه

ر!تورتنبیلرچقدرر

ر!گرفتمربرمرپنجرهررورببندمررمیمربحثروردعواربارخودمورتمومرکردمرتصرنکهریازراربعدر

نرپا ر!شدیرشدهربودرورهوارکمرکمرداشتررسدرمریت 

ر!بودردهریکهرکنارمرخوابرراشارریجامربلندرشدمرکهرتازهرچشممرافتادربهربدنربرهنمروررازر

ررشبید
 
ر!افتاد؟ررچهراتفاف

ر!امروز؟رمریمارکناررهمرچرار

ر!دمیپنجرهرروربستمرورلباسامورپوشررفتمر

ر!تخترنشستمرینشهرروررررادریبراشارریکهررریجوررراروم
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ر!فکررفروررفتمرتور

ر!لورچشممرگذشتازرجرلمریمثلرفرشبیدرریماجرارهارانگارر

ر!تورچشممرجمعرشدراشکر

ررتور ر!شونمراحساسرکردمرریرورروررحالرخودمربودمرکهردست 

ر!شدهربودرردارریکهرحاالربرراشارریچرخوندمرسمترررسمور

ر!شدروربغضمرشکسترررریازرچشممررسازرراشکر

نرازرپارشلوارشور نررداشترورهمتربتخریت  ر!وربعدربرگشترسمتمرردریرطوررکهرنشستهربودرپوشرت 

ریعمرنفس ر:ورگفترردریرکشرررق 

ر!اد؟یمرادتریرشبوری_ردراشارری

ر:بارپشتردستمرپاکرکردمرورگفتمراشکامور

ر!اره _

وبربخوررریحقرندارررگهی_ردراشارری ر!؟یدری!رفهمیمرس 

نرچ ر!نگفتمریرت 

ر:دوبارهرگفترراشارری

رتقصردونمی...مدونمی_رمراشارری ر!یتوهمرمقرصربودرریلود!رورمنربرت 

ررهیوسطرررنکهیتوعم!راریرمنرمقرصربودم؟!رمنرمقرصرهمهرکارا _ رمنورولرمررمهموین ن ریمختلطرکهرهمهرمست  رورمرررکتن ریت  ریربهمرمر!رمقرصشرمنم؟!روقت 
 
ازرتورمهمرترهرورحالموررراریپرررگ

ریخرابرمر رمقرصشرمنم؟؟؟رکتن

نرورحرفرمرکردمریرمرهیبلندرگررریرصداربار ر!دمت 

ر:وردادرزدمردمریوبکررنشیسرریمشتررورربار

ربالرهیاگهر _ رراوردریرسمرمری  ررشیتورباشمرپرشیپرنکهیاریمنراالنربهرجارریبودرردهریرسررری!راگهرمنوربارخودشربردهربودرورد؟چ  ر!بودمراونرعویصن

ر:دستشرگرفترورگفتریردستامورتورراشارری

ر!!رارومرباشالرری_رارومرباشرآراشارری

ررکنمی!رحسرمراشار؟یآرومرباشمرریرچجورر _
 
رری!رچرارمنوربردرمیاضافررهیرتونهمرتورزندگ ر!؟ربهراونرمهموین

ر!بغلشریرورپرترشدمرتورردیدستشربودرکشریردستامورکهرتورراشارری

ر:گوشمرپچرزدررررریورزررردریچریدستاشوردورمرپرمحکم

ررچری_رتورهرراشارری
ن
ریورنریرنبودروقتراضاف ر!الریآرریمیرزندگراصیلررتری!رتورشخصست 

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

رهممریکهرتورررنهیارهربهرخاطررهمر _ رروین
ن
ترمعرف ریرمرمنوردوستردخت  ر!رورزنترراریورپررررکتن

ر!؟یناراحترشدرنی_رتورواقعارازرراشارری

ریبغضرسنگربار ر:گفتمررتن

ر!نشم؟ _

ریمنوربراشارری ر!سمترخودشرردریکشررشت 

ر!پاشریکهرنشستمرروررریجورر

ر:دورمرمحکمرتررکردرورگفترردستاشور

نرچررهیبزارررالرری_رآراشارری ر!روربهتربگمریرت 
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ر:رورپاکرکردمرورگفتمرسمریخرریپشتردستمرگونهرهاربار

ر _ ر!؟چ 

ری_راونردوتارپرس!رراشارری ررانیکررعتن رررنجاریاومدنروراراریبهردنررانیارریخبرتوررر!رویلخانیرازرشرگریریورداداشش!رپرساررعویصن
 
ر!کردنررزندگ

ر _ ر!دارهر!ربهرمنرچهرربطر؟خبرکهرچ 

رراشارری مررمنه!رویلررغهیرصرراریبودرکهرپرررنیهرنبود!رمنظورمرارابطهرعاشقانرهیزنمه!رمنظورمررراریمنرگفتمرپررر_روقت  راستفادهرجنیسررنیبودرکهرمنرازررنی!رمنظورمراتوردوستردخت  رردخت 

ر!کنمینم

رخ ر:شدمرتورصورتشرورباربغضرگفتمرهت 

ریواقعارراسترمر _
 
ر!؟گ

ر!همربغضرنکنرریرنکن!راونجورررهیگررررگهیبرامرمهمه!رحاالردریلری_ربهرجونرتورکهرخراشارری

رررلبخندر
 
ر!هامرزدمرهیگررررونیمرکمررنگ

ر:ورگفتررردریبوسررموریشونیپراشارری

ری_رمراشارری ررکریردونست  ر!مدرسه؟رهفتهرازرمدرسهرهارگذشتهرورتورهنوزرنرفت 

ر!اره _

ر!برارثبترنامرمی_رپاشو!رپاشورامادهرشورامروزربررراشارری

ر!برمرحمامردریاولربارباشه!رویلر _

ر!می_ربررراشارری

ر!قبلرازرمنرواردرحمامرشدررور

ر...وردنبالشرراهرافتادمردمیخندرزریرر

ربرمیحمامراومدرازر نرکمدشرکردهربودرقررمرریهمررسشورتورراشارریورردمریکشریرورمنرداشتمرموهامورسشواررمررونرت  ر:دت 

ر!رامروزربعدرازرمدرسهرحتمارمالرریآرردریخرررمیبررردری_راصالرلباسرندارم!رباراشارری ر!میت 

ا!ر _ نرچررهیانقدرقررنزنرمثلردخت  ر!گهیدررمیبپوشربررریرت 

تیترهیراشارری رقرمزرازرکمدشربررس  ر:آوردرورگفتررونرت 

رراشارری رر_روقت  وعرکتن ریرنمرگهریمدرسه!ردریبررررس  کتریرایبرتوین ر!رس 

رخررنهیآریررورخاموشرکردمرورازرتوررسشوارر ر!دیپوشریکهرداشترلباسشورمررراشارریشدمربهرررهت 

ر:کردمرورگفتمررراخم

ر!نرمرمدرسهرشدریرکاشرمرریار _

ر !مدرسهریبررردری!رتورحتمارباستی_راصالرامکانشرنراشارری

ر!اومدمرمدرسهدورهفتهرمنرهمشرررویل _

ریر_رمراشارری کتریرایپنجرشنبهرهارفقطربرتوین ر!رس 

ر!کنمراونروقت؟ررکارریچر _

کترریرایندارهرهروِزهفتهربریازری!رچونرکارترواقعارهمرنیرکردیکهرقبالرمررریر_رهمونرکاررراشارری ر!رس 

ر!خبرباشهریلیخر _

ر!دمیمدرسمورپوشریلباسا

ر:مفتگرراریورپرررشبریدرادیکهربارررکردمریمقنعمورمرتبرمررداشتم

ر!؟یرورکجاربردراریپرررشبیتوردراشارری _
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ر!براشرگرفتمراومدرخونهرتاکیسرهی_رراشارری

ر!اها _

ریاراررنکهیراربدون ر!بکنمرازراتاقمرخارجرشدمریس 

ر!همردنبالمراومدراشارری

نرپارمریرفت نر!رهمهردوررمریت  رنشستهربودنرغرت  ر!ایازرپرررت 

ر!همرکنارمرنشستراشاررینشستمرورردمشیندرنکهیازرارخوشحال

ر!کجاست؟رراری_رپررراشارری

نرپارومدهیهنوزرنردونمی_رنمرینازررمامان ر!خوابهردری!شایت 

رراشارری
ن
ر:روربهرمنرگفتررلریکائینزدرکهرمرحرف

ر_رمرررلیکائیم ر!الر؟یمدرسهرآریرت 

ر:گفترراشارریجوابربدمرکهرراومدم

رره!رم_راراشارری ر!مدرسهرمیت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۸۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:بهرالنازرگفتمرررور

ر!؟یاینمررالنازرتورمدرسه _

ریبهرشوهرمررسرخوامریردرسربخونم!رمررخوامینمررگهی_رنهردررالنازر
 
ر!مهمرترهریلیبرامرخررنریرکنم!رارردگ

ر!دستاشرگرفترریرورتورررلریکائیبعدردسترمرور

ر:تکونردادمرورگفتمریرسر

ر!براشرمهمهریلیمنرخررندهیشوهرمرمجبورمرکرد!رچونرآرمنمرقصدرداشتمرادامهرندم!رویل _

ری_رخبرمرررالنازر راگهرتور...آخهردوین رگیرجامورنمررشگریمنراگهرنباشمرهرشوهرترهست!رویلرشیپراریپرررنباش  ر!که؟ررفهیمی!رمرهت 

رربار
ن
ر:گفترراشارریبزنمرکهرقبلرمنررحرصراومدمرحرف

ر!ونهیبچهرهامونردرمرندهیدرسشورادامهربده!ربحثرآردریبارالرریخبرآررورپررکنه!رویلرررالرریآریرجارتونهیکسرنمرررچری_راتفاقارهراشارری

ر!دمنرزربهرربعدرچشمگرور

ر!اشاریامروزرمهربونرشدهربودررچقدرر

ررلبخندر ر!ازرالنازررفتررمیزدمروربارتصورربچهرهامونرتمامرعصبانترپهتن

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفتراشارری

ر!نشدهررریتاردرمیپاشوربرررالرری_رآراشارری

ررهیبلندرشدمرورازربقررمنم ر!میورازرخونهرخارجرشدرمیکردررخداحافطن

نرهم نرطوررکهرسواررماشرت  ر:گفتمررمیشدیمرت 

ر!خندهردارهرنه؟ریلیخر _

ر:سواررشدرورگفتراشارری
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رراشارری ر!؟_رچ 

ردارمربارشوهرمرمررنکهیرا _ ر!ثبترنامرمدرسهرمت 

ر:کردرورگفترریارتکرخندهراشارری

ر!_رنهرچرا؟راشارری

ر!ستیمدرسهراصالرقابلردرکرنراخهراگهردانشگاهربودربازمرقابلردرکربود!رویلر _

ر!یررتوردانشگاهربردمری_رمنراجازهرنمراشارری

ر!چرا؟ _

ر!رهواادهی_راونجارپرسرزرراشارری ریمری  ر!یس 

ر!شمیرنم _

نر_ربهرهرحالرمنرنمرراشارری ر!یبرررارمرت 

نررسرم _ ریرمریرصبحونهرجورررت  رررکردمیربچهرهامونربرامرمهمهرکهرفکررمرندهریآرگفت  اربخونمرقرارهرمجبورمرکتن ر!تاردکت 

ر_رنخرراشارری ر!رهمستیرقراررنررت  ن رگرمربگررلیئاکیمرراریرادی!ردرضمن...خوشمرنمریدریکهرشنررت  ر!یت 

ر!گرمرگرفتم؟ررلریکائیبارمرمنرگر _

رررستی_رقراررنراشارری ر!!رگفتمراخطارردادهرباشمگرمرگرفتهرباش 

نرچ ر!نگفتمریرت 

ر!میبهرمدرسهرسکوترکردردنریرسررتار

ر!میورواردرمدرسهرشدررمیشدرادهریپرهردور

رردنیناظممونرباردریرقادرررخانم ر!کردررکیرسالمرعلرمارسمتمونراومدروربارمهربوین

رشدرراهرهمربعدر ر!میاونرواردردفت 

نرکهرپشترمرربهرخانیمریرقادرررخانم ر:نشستهربودراشارهرکردرورگفتریت 

نرردریجدررریمدرشونریر_راریرقادرررخانم ر!هست 

ر!_رسالمرخوشبختمراشارری

نرازرجاشربلندرشدرورهمررزن ر:گفتررکردیرکردهربودرورنگاهمونرمررزریرررطوررکهرچمشاشوررت 

ر!سالم!ردرافشانرهستم!رورشما؟ +

ر!میهستسالم!ررادر _

نرمرکینزدراشارریورررمنر ر!میشدرشرت 

ر:اشارهرکردرورگفتراشارریربه

ر _ م؟ررنیباهمردارررچهرنصبت  ر!دخت 

رپروربار ر:تمامرگفتمری 

نر _ ر!شوهرمرهست 

ر!چهارتارشدرچشماش

ر!خودمورگرفتمرکهرنخندمریرجلوررگرفتهربودرویلرررخندم

ر!کمراخماشررفترتوهمررکم

ر:گفتررتیجدربار

ررر!رگادیورخوشمرنمدرافشانر_رمنرازردانشرآموزرپرررخانم ر!؟گفتهرانقدررپرورباش 
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ر!_رمنرگفتمررراشای

ردررافشانرابرورخانم ر:ورگفترردریکشرراشارریباالرانداخترورنگاهشورسمترری 

رمدرسهرپروریرتورردرینبارمنرکیسرریردرافشانر_ربرارخانم رپرورتوررری  ر!کنمیرمدرسهرثبترنامرنمریرکنه!رمنردخت 

ر!میبرررنی_رپروندشوربدراشارری

ر!تعجبرگردرشددرافشانرازررریچشما

ر:ورگفترکریاومدرنزدریرقادرررخانم

ررالرری_رنهرخانمردرافشان...اریرقادرررخانم ر!مارهستریداشنرآموزاررنیجانرازربهت 

نرخانم!رمنرهمچررردونمیدرافشانر_رمنرنمررخانم رکنمیررورثبترنامرنمریردانشرآموزرررت  رانقدررپرورباشه!رحاالراردهیمرر!رچهرمعتن ریرهرنیدخت  رررریرارانقدررد!رموهاشوررنگرکردهرچرا؟!رچچ 

رثبترنام!؟ریاومدهربرار

ر!رموهاممرمخوامیرخانمردرافشان!راگهرشمارورناراحترکردمرمعذرترم _ ر!داشته!رحاالرمشکلرکجاست؟رشخضرریرهارلیرثبترنامرهمردلریاومدنربراررریدوباره!روردرکنمریرمرمشگرمت 

؟!رخجالترنمررخانم ریدرافشانر_رپدررمادرترکجانردخت  ر!مدرسه؟ریاومدریدسنربارشوهرترپاشرنیتورارکیس 

رریرورخانمرقادررراشارری
ن
ر:بزننرکهرقبلرازراونارگفتمررزبونربازرکردنرحرف

ر !ثبترنامریمنرپدررمادررندارم!ربرادررورخواهررهمرندارم!رمنرفقطرشوهرمرروردارم!رپارسالرهمربارشوهرمراومدمربرار _

نرانداخترورچررررریدرافشانرساکترشد!ررسشورزررخانم ر!نگفتریرت 

ررنریرمدرسهرازرارنیاریرکسرتورررچریکس!رهررچیرهرادخوی_ردلمرنمرراشارری ربشه!رحت  ردبررخوامینمرموضوعربارخت  نرهاتونرچررت  ربفهممرغرهیبفهمن!رفقطرکافریرت  رریاررگهیازرشماردونفررکسردرت 

ربشه!روارنیازر ر!بهرحالتونریرموضوعرباخت 

ر:گفتررتیدرافشانربارعصبانرخانم

رهمهرپرورنریرراد!رشمارورباراریدرافشانر_راقارخانم ر!کردن؟ررثبترنامریپارسالرچجوررردریورتهدرری 

رپولشربرفیرکرریرکارترعابرربانکشورازرتوررراشارری نرمریورانداختررورردیکشرررونت  ر:ورگفتررت 

ر!!!نری_رباراراشارری

ر!میورازرمدرسهرخارجرشدررمیثبترنامرکردرخالصه

ر رخانمردرافشانرمارورتاردمردررمدرسهرراهنمارحت  ر!کردرری 

ر!کنهیرچهرکارارکهرنمرپول

نرماشریتور ر:گفتمرراشارریبارخندهرروربهررمیکهرنشسترررت 

ر!کنهیرپولرچهرکارارکهرنمرویل _

ری_رمطمعنرباشرتورطولرمدرسهرهمرجرعترنمرراشارری ن ر!بهتربگنرباالرچشمترابرورکتن

رررنکیع ر:گفتمررنهیروربرداشتمرزدمروردستربهرسراشارریرآفتای 

ر!عایلرمریلیخر _

ر:وربارخندهرگفترردریلپمورکشراشارری

ر!د؟یخرررمی_ربررراشارری

ر!میررارهرارهرب _

ر!میکردرردریخرررکیلرررمیرفتراشارریربار

ر!ورکفشررفریگرفتهرتارکررررریلباسرزررازر

نرماشریرتوررداروریخرررتمام ر!میورسواررشدرمریگذاشتررت 

ر

ر ♡"عآرامش
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ر۸۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!گشنمهرریلیکهرمنرخررمیرستورانرناهارربخورررهیرمی_ربررراشارری

ر!می!ربررنطورریرارهرمنمرهم _

ر!رستورانرهیبهررمیرفترراشارریرهمراه

ر!هردوتامونریمخصوصرسفارشردادربرارریغذاراشارری

اضرگفتمربار ر:اعت 

اریرمنرپ _ ن ر!خواستمیمررت 

ر!بعدرلبامورغنچهرکردمرور

ر:توهمرورگفتردریاخماشورکشراشارری

ریمرضی!رمرریفسترفودربخورررشهری_رهمشرکهرنمراشارری ر!هروزرهروزریس 

ر!خبردوستردارم _

رراشارری ر!_ردوسترداشتهرباش 

ر!وندمحالترقهرررومورازربرگردربه

ر:ورگفتردریخندرزریرر

اریر_رشبربراترپراشارری ن ر!خرمیمررت 

ر:گفتمررخوشحایلربار

ریراسترم _
 
ر!؟گ

ر!_رارهراشارری

ررلبخندر رزدمرکهرخررپهتن ر:بهرصورتمرگفتررهت 

رراشارری ریخوشگلرمریلریخریرخندیمر_روقت  رریس  ر!لعنت 

ر!موندهربودمرمات

ر ر!گفت؟ررچ 

رضعفرمردلم ررفترت  ر!کردیمررفیرازمرتعرررروقت 

رکجارریر_رهوورراشارری ؟ری  ر!دخت 

ر:خودمراومدمرورگفتمربه

اهایپرشیپ _ ن ر!ت 

ر:ورگفتردریخند

ری_رراشارری ایرانقدررعاشقرپرعتن ن رت  ر!ی 

ریبریلیخر _ ر!ازرانقدرررشت 

ر!شدرمی_رحسودراشارری

ر:تعجبرگفتمربار

ا؟یربهرپ _ ن ر!ت 

ر !_رارهراشارری
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ر:ورگفتمردمیخند

ریتوروربروونهید _ ر!ازونردوستردارمررشت 

ر!دونمیمردریر_ربعراشارری

ر:بازوشرزدمرورگفتمریرمشترتورربار

ر!نکنررتریاذ _

نرکردرورچررریارتکرخندهراشارری ر!نگفتریرت 

ر!امروزرخوبرشدهربودراشارریرچقدرر

وعرکردررگارسون ر!بهرخوردنرمیسفارشمونوراوردروررس 

ر!میخوردیورارومرناهارمونورمررمیساکترشدهربودرهردور

ررکنمریرمرفکرر ر!دارهریرمارریربرهیبهشربگمراونررنکهیاریرباشهربراروقترخوی 

ر:کردمرورگفتمررسیزبونمرخارربرلبامور

ر!اشار؟ی _

ر:باالراوردرورگفتررسشور

ر!_رجان؟راشارری

نرمن...عه...چ _ ر!هت 

ر!ه؟ی_رچرراشارری

نرچرهیرخواستمریرم _ ر!بهتربگمریت 

ر:ورگفترردریرتوهمروردسترازرخوردنرکشرردریکشرراخماشور

رراشارری ر!شنومی!رم؟_رچ 

ر!بگمریرچجوررردریباردونمیاخه...نم _

ر!ش_ربگورراحتربگو!رزودرباراشارری

ر!یدارررریرمارریبرهیتو...تور _

رراشارری ر!سالممررمیلی!رمنرخر؟یاروونهیدررالرری!رآ؟_رچ 

ر!!رروچستینرجسیمریمارریرنهرمنظورمرب _

ری_رراشارری ررعتن ر!؟چ 

ترباهامرتماسرگرفتروررهی _ ر...روزردکت 

ر!کردمررفیبراشرتعررروریچرهمه

ر!خونرسدررفتاررکردریلریخرویلراشارری

ر_رفردارنوبتربگراشارری ر!رمت  ررشیپرمیت  ر!دکت 

ر!واقعا؟ _

ر !_رخبرارهراشارری

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!باشهرحتما _

ر!_رحاالرناهارتوربخورراشارری

وعربهرخوردنرکردمرالیخربار ر!راحتررس 
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نرباررسنگررهیرانگارر ر!رورازرروردوشمربرداشتهرباشنرررت 

ر!شدمرسبکر

ر!گفتمیزودتررمررکاش

ر!گفتمیربرخوردرکنهرزودتررمرلکسریانقدررقرارهرررردونستمریمراگه

ر!بهیعجررریلیامروزرکالرخرراشارریرالبتهر

ر!میخونهرشدروررایهررمیخوردرناهارمونور

نرب ر!دمیرقصررکیلکردمروررررادیاهنگورزررریراهرصداررت 

ر!دادیهمرمریرقرررهیرورگایهرررکردیرهمربارلبخندرنگاهمرمراشارری

ر!بودمردهیرورندرراشارریریروررنیارتاحاالر

ررامروزر ر!روزرعمرمربودررنریربرامربهت 

ر!خونهرمیدیرس

رماشریرازرتوررداروریخررراشارری ن ر!برداشترت 

ر!میمنربرداشتمرورراهرافتادرشمییچنتا

ر!میدیروردراریورودمونربهرخونهرپررربار

ر:نظررگرفترورگفترررریماردوتارورزرراریپرر

ربخردنری_ربهربه...رسراریپرر نرمدرسهرثبترنامرکنررنریر!ررفتهربودت  ر!گردش؟رراریرت 

نرصبحررسرمریر_رتورکجاربودراشارری ر!؟ینبودررت 

ر!اتاقمر_رخوابربودمرتورراریپرر

رراشارری ر!؟_رمطمعتن

رکجارمرر...اخهرمنراولرصبچگهی_روارارهردراریپرر ر!مثال؟رمت 

ر!_راوگراشارری

ر!بعدرازرکنارشرگذشترور

ر!راهرافتادمراشارریزدمروردنبالرریپوزخند

ر!تخترپرترکردریخستهرلباساشورعوضرکردرورخودشوررورریلیخراشارری

ر!لباسامورعوضرکردمرورخودمورتوربغلشرجاردادمرمنم

ر...کهرتارسهرنشمردهرخوابمونربردررمیخستهربودرررقدان

ر!اشاریبرداشتمرتارزنگربزنمررموریرگوش

راحمدرشیزنگرزدمرنوبترگرفتمرپرروزرید ر!یدکت 

ر:ازرچنتاربوقرجوابردادربعدر

ر!ا؟ی_رجانمرپررراشارری

ر:بغضرگفتمربار

ر!الرمیمنرآ _

رتورالرری_رعهرآراشارری رردی!؟رببخشری  ر!؟حواسمرنبود!رخوی 

راحمدرشیپرهرگیساعتردرهی _ ر!ایبرعیــــتوهمررسررشمیر!ردارمرآمادهرمینوبترداررریدکت 

ر!حرفرتماسورقطعرکردمرنیبعدرازرارور
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رخررنهیقورتردادمرورتوراربغضمور ر!شدمربهرخودمررهت 

ر ر!باشریقوردخت 

راونراشکاروربگریجلور ر!ت 

ریرمرهیگررررقهیردمربهردقریرلوسرشدرهیچ ر!؟کتن

نرمریرکشور رازرتوشربوررررراشارریرگارریروربازرکردمرورپاکترسررشیاراررت  ر!اوردمررونت 

نرمریرروررشمرفندکر ر!بودرت 

ریروشنرکردمرورپکرعمرررگاروریس ر!بهشرزدمرق 

ر!کردمیرمثلرقبلررسفهرنمرگهید

ر!حسرآرامشرداشتمرفقطر

نرکهرمررهررپگرنکهیارحس ر!کنهیرترمرمریقورشهیرکهرازردهنمرخارجرمرریورهرردودرررنمت 

وعرکردرراشارریریرگارریجارسرریکهرتمومرشدرتورررگارریس ر!کردنررشیمراراخاموششرکردمروررس 

ر!کردمررشیکمرارارریلیخ

ر!زنگرزدراشارریکهررردمریپوشرلباسامور

ر:برداشتمرورگفتمررموریرگوش

رالو!؟ _

نرپاراریر_ربراشارری ر!منتظرمریت 

ر!امیباشهردارمرم _

ر!برداشتمرورراهرافتادمرفموریک

نررفتمرپارعیــــرسر ر!یت 

ررایپذرینهرتورراشارریرویل خونه!رنهرراهرو!رنهرسالنرغذارخوررری  ن ر!پسرکجاست؟!ریبودرنهراشت 

ر:منرگفترردنیباردرینازررمامان

مردنبالرکیسرینازررمامان ر!؟یگردیرمر_ردخت 

نر!رگفترپاگردمیرمراشارریارهرمامانردنبالر _ ر!ستشینرمنتظرمهرویلرریت 

نرتورماشردریشارزمری_رخبرعزررینازررمامان ر!منتظرتهرت 

راریگریعهرراسترمر _ ارمامانر!رراست  رریخت  ر!کنمررفیرعرراربراترتاتاقمرتراریبرگشتمربرتازهردارمربرات!روقت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۸۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ارری_رازرلبارینازررمامان رریرخندونترمشخصهرخت  ر !یداررررخوی 

نریارهربدکرن _ ر!!رمنررفتمست 

ر!_ربهرسالمترینازررمامان

ر!خونهرخارجرشدمرازر

نرماش ر!دمیباغردریررورتورراشارریرت 
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نرسمترماشررردمیدور ر!سواررشدمرعیــــوررسرررت 

ر!سالم _

ر!رریدر_رسالم!رچقدررراشارری

ر!گشتمیخونهردنبالترمریرمنرتور _

ر!_راهاراشارری

ریرهرگهیافتادرورمنردرراه ر!نگفتمرچ 

ررهی_رچرراشارری ر!؟ساکت 

ر _ ر!بگم؟رچ 

ر!کنرررطنتیرشرشهریسکوتتوردوسترندارم!رمثلرهمرر!رویلدونمی_رنمرراشارری

نرچ ر!نگفتمیت 

ر!شورادهی_رهوووف!رپراشارری

ر!شدمررادهیحرفرپرربدون

ر!میواردرمطبرشدررهردور

ررهشریهمرمثل ررمنیس  ر!ازمونراستقبالرکردردروربازرکردروربارمهربوین

رنبودرورمارواردرشدررکیس ر!میداخلراتاقردکت 

ر رازرجاشربلندرشدروربارخوشررورردنمونیباردریاحمدررردکت  ر:گفترری 

ر ر!نریر_رسالم!رخوشراومدرریاحمدررردکت 

!رخ _ ر!ممنونریلریسالمردکت 

ر!_رسالم!رممنونمراشارری

ر نر_ربفرمارریاحمدررردکت  نرنریبشرریت  ر!ت 

رهمررسجارمرینشستردوررره ر!خودشرنشستریوردکت 

ر!حرفرزدراشارریباررکیل

رمنمرچنتارازر ر!دیسوالرپرسرری 

ر:درراخررگفتررور

ر ررریاحمدررردکت  ر!خانمررادرگمریمرکی_ربهتونرتت 

!رویلرردیببخش _ ر!چرا؟ردکت 

ر ر!شدهررادرکامالررفعریاقاریمارریربرنکهی_ربهرخاطررارریاحمدررردکت 

ر:گفتمررخوشحایلربار

ر!واقعا؟ _

ر ر!نریرانجامردادرشماهمرکارتونورعااایلررنکهریبودهرورارفیرضعریلریخریلریخریرمارریربرنکهی_رارهرمثلرارریدرحمارردکت 

ر!خوبهریلیخر _

ر!ه؟یمنظورتونرچررفهممی_رنمرراشارری

ر رررشهیر_رمنرازرهمرستونرخواستمرهمرریاحمدررردکت  رورناراحتربشررکناررشمارباشنروراجازهرندنرشمارعصت  ن ررشورکاررشونیزودررفعربشه!رورارریرمارریتاربرت  نحورممکنرانجامرررنرینوربهربهت 

ر!دادن

ر:بارلبخندرنگاهمرکردرورگفتراشارری
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ر!_رممنونراشارری

ر!کنمیخاهشرمر _

راحمدرمریجامونربلندرشدرازر ر!میدکررررخداحافطریرورازردکت 

رربار ر!میورازرمطبرخارجرشدررمیکردررهمرخداحافطرمنیس 

رماشرسوارر ن ر:گفترراشارریورررمیشدرت 

ری_رواقعارراشارری ررعتن ر!داشتم؟ررمنرمشکلررواین

ر!اره _

ررریلی_رتورخراشارری ر!خوی 

ر!ممنون _

ر!؟یبداخالقرشدرشدهیر_رچراشارری

نرچر _ ر!نشدهریرت 

ر!چترشده؟ررالرریآرگهی_راهربسرکنردراشارری

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ری _ رینمررعتن ر!چمه؟ردوین

ر!دونمی_رمراشارری

ریرپسرلطفاره _ ر!نگورچ 

ر!توهمرانقدرربزرگشرنکنررگهیاشتباهربودردرهی_رخبرراشارری

نرچ ر!روشنرکردرورراهرافتادرنوریهمرادامهرندادرورماشراشاررینگفتمرکهرریرت 

ر!کردرورخودشررفتررادهیدررخونهرپرمنور

ر:گفتمرریمامانرنازرردنریخونهرشدمرورباردرروارد

ر!سالاامرمامانرگلم _

ر !زمیر_رسالمرعزررینازررمامان

ر!کنمررفیاتاقمرتاربراترتعررررمیبررراریرمامانرب _

مرمنمرمررمامان ر!امی_ربروردخت 

ر!باشه _

ر!درراتاقوربازرکردرورواردرشدریتختمرنشستمرکهرهمونرموقعرمامانرنازرریرلباسامورعوضرکردمرروررنکهریاتاقمرشدمروربعدرازرارروارد

ریسرهی رکهردوتارفنجونرچاررتن ر!داخلشربود،دستشربودرری 

ریتخترنشسترورسریرکنارمرروررراومدر ر!گذاشتررعسیلریرروررورررتن

ر!_رخبرمنتظرمرینازررمامان

ر!کردمررفیمامانرتعررریبراروریتندرهمهرچررتندر

ر!کردکردمرکهردهنمرکفررررفیتندرتعرررانقدرر

ریاخررنفسرعمردرر ر:ورگفتمرردمیکشررق 

ر!چقدررحرفرزدمریروا _

ر:کهرهنوزرتورشکربودربارتعجبرگفترررینازررمامان

ری_ررینازررمامان ر!کامالررفعرشده؟رراشارریریمارریراالنربررعتن
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رانقدررزودرهمهررشهیمامانراصالرباورمرنمریراره!روااا _ ر!حلرشدرچ 

م!رارشهیر_رمنمرباورمرنمرینازررمامان رریلریهمهرازرتالشرخودته!رخرناریدخت  ر!قربونتربرمریردیکشرررسخت 

ر:ورگفتمرروربغلرگرفتمرریمامانرنازررمحکم

ر!خوشحالمرمامانریلیخر _

نر_رمنمرهمرینازررمامان مرت  ر!طورردخت 

رازرفنجونرچارگریروررهارکردمروررینازررمامان ر!هاروربرداشتمری 

رداشتمرورباهاشرچاهمربرررشکالترهی ر!رورمزهرمزهرکردمرری 

وعربهرخوردنرچاریزرنارمامان ر!کردررشیهمررس 

ر!شهیدوررمررارینداره!رمطمعنرباشرخودشرآرومرآرومرازرپررریازرینراریبهرپرررگهیرفعرشدهردرشیمارریر!رحاالرکهربالرریخوبهرآریلریخرنی_رارینازررمامان

ر!داشتهرباشهررربطرکنمیفکررنمر _

ری_ررینازررمامان رررعتن ر!؟چ 

ر!االنرزنشهراری!رپرررهیدریلرینخواد،خراروریپرررگهیرآخهرمامانراگهرهمرد _

ررینازررمامان م!رکاررر_رچ  ر!کهرشدهررهیبگمردخت 

ری!رامیباهاشرکنارربردریمنمربا _ ر!امیمجبورمرکنارربرعتن

نرچررگهیدرینازررمامان ر!نگفتریت 

ریربعدرسرکیم ر:روربرداشترورگفترررتن

مرمنررینازررمامان رکارردارم!رمررکمی_ردخت  ر !بهرکارامربرسمرمت 

ر!کمکترمامانرجان؟ررامیمنربریخواریرم _

ر!هستراریپرررزمری_رنهرعزررینازررمامان

ر !خبرباشهریلیخر _

نررفترورمنرهمررفتمرسمترمررینازررمامان ر!رمیتحرررت 

رخودموربهشونرمردریبچهرهارعقبربودمروربارهیازربقریراچندرجلسهرهی ر!سوندمت 

وعربهرخوندنرکردمرکتابامور ر!بازرکردمروررس 

رررچندر ر!گذشتهربودررساعت 

ر!ندنربودممشغولردرسرخوررهنوزر

ر!اومدرداخلراشارریدرراتاقربازرشدروررهوری

رهویریلیدرراتاقورخرررچون ر!دمیبازرکردرازرجارپررری 

ر:قلبمرگذاشتمرورگفتمرریروررردستمور

رینمر _ رعررتوین ن ررت  ر!؟آدمرواردراتاقربیس 

ررنریر_راراشارری ر!ادب؟رچهرطرزرحرفرزدنهری 

ر!دنربهراتاقه؟چهرطرزرداخلرشرنیاونروقترا  _

ر!خوامیر_رمعذرترمراشارری

ر!برداشتمروردوبارهرمشغولردرسرخوندنرشدمرنمریسریازرروررردستمور

رررچیهرانگارر
 
ر!فتادهیرنراتفاف

ر:اومدرکنارمراستادرورگفتراشارری
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رریرخواینمررالرری_راراشارری ررراشت  ر!؟کتن

ر!اشاریرخونمیردارمردرسرم _

ر!کهرتورری_راخهرانقدرقهرورنبودراشارری

ر

ر ♡"عآرامش

ر۸۶تپارر#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!اشاریرخونمیردارمردرسرم _

ر!_ربرگردرسمتمرکارتردارمراشارری

ر!اشاریرخونمیردارمردرسرم _

ر:دررکتابموربسترورگفتراشارری

ر!؟ردونستمیمنرنمرریتاحاالرانقدردرسرخونرشدر!رازرگرخونمیدارمردرسرمرررخونمیدارمردرسرمرریهررگهری_ربسهردراشارری

ر!درسرخونربودمررشهیمنرهم _

ریرکهرکالرنمررروزریعا؟!رتاردهرواق_رعهراشارری ریرمدرسه؟!رمریربرررخواست  رررلیرترکرتحصرخواست  ر!؟رکتن

ر!حوصلهرندارمراشارریبسرکنر _

ر!الر؟ی_راراشارری

ر!بله؟ _

نرچررهی_رراشارری ر!دمیبراترخررریرت 

ر _ ر!؟چ 

ر!_رتورچشماتورببندراشارری

ر!وا _

ر!_رحاالرببندراشارری

ر!باشه _

ر!بستمرچشمامور

ر:دمیشنرررورراشارریریربعدرصدارهیثانردرچن

ر!_رحاالربازرکنرراشارری

نرشاخسررهیکهربازرکردمرررچشمامور ر!دمیبزرگرقرمزرروبهررومردرت 

نرشاخسرررریرسشورازرزرراشارری ر:کنارراوردرورگفترررت 

رراشارری ریمرر_راشت  ر!گه؟یردرکتن

ر!چهرخوشگلهرنیارریوااا _

ر!بودراشارریاندازهرقدررقدش

ر:گرفتمرتوربغلمرورگفتمررنوریذوقرشاخسرربار

ر!خوشگلهریلیخررنیاراشارریریروا _

ر:جعبهرسمتمرگرفترورگفترهیراشارری



 

263 
 

ر!هسترنمری_راراشارری

ر!رورازشرگرفتمررجعبه

ر!بودرلیموبارهی

ر:ورگفتمراشارریبغلرردمیپرررخوشحایلربار

ر!ممنونم _

ر:ورگفتردیچیرهمردستاشورمحکمردوررکمرمرپراشارری

ر!!رقابلتورندارهکنمیر_رخاهشرمراشارری

ر:جدارشدمروربارتعجبرورذوقرگفتمرازش

ری _ رریرفقطربراررناروریاوررترعتن ر!؟یدیکردنرمنرخرررراشت 

رریر_رخبرفقطربراراشارری ر!کردنرکهرنهرراشت 

ررریپسربرار _ ر!؟چ 

ررری_رهمربرارراشارری رتالشرهاریکردن!رهمربراررراشت  ر!یبهمرکمکرکردرریلریخرنکهریارری!ربرایمدترکردرنریرکهرارری 

رسابهرکررشهیتورهم _ ریکهرکمکترمررری  ن ر!؟یدیمرهیهدرکتن

ر!_رچطوررمگه؟راشارری

ر!یدادرررهیبهمرخونهررورهدرلریکائیمرتریمعموررریرکمکرکردنربهترتوررریرااخهربرر _

ری_راهاراونورمرراشارری
 
ر!!رخبرارهگ

ر:دوبارهرتوربغلمرگرفتمرورگفتمررنوریشاخسرررخوشحایلربار

ر!دوسشردارمرریلیخر _

ر!_رخداروشکررراشارری

ر...

ر!گذرهیرازراونرروزرمرمایهرچهارر

ر!قبلراشارریشدهربودراونرراشارریچندروقتررنریا

ر!ستیمثلرقبلرعاشقرنرگهیدنرراالررالبتهر

ررباریورتقررررفتادهینرراتفاقرخایصرچریچهاررماهرهررنیاریتور
 
ر!داشتمرریعادررزندگ

رخوبررفتمرمدرسهررهیرمثل ر!دخت 

کترهیرمثل ر!زنرشاغلرپنجرشنبهرهاررفتمررس 

رررهیرمثل ربرمیرفترراشارریروزارباررذوجرعاشقربعضن ر!ونت 

ررریهارکهیرکردمربهرتررخوبرسیعرریجاررررهیرمثل ر!ندمرالنازرجوای 

ر!بارمادررشوهرمردعوارنکردمرادیعروسرخوبرزرررهیمثلررور

ر!کنارراومدمرراریهوورخوبربارپرررهیدررآخررمثلرررور

رریرنجورریرارور
 
ر(:داشتمرریرعادرربودرکهرچهارماهرزندگ

ر!بودمراشارریبودمرورمنتظرررستادهیکناررمدرسهراررابونیخریتور

ربرمیناهارربررریدنبالمرتاربرارررادیصبحربهمرگفتهربودرمرامروزر ر!نورت 

ر!میارصاررداشترکهرحتمارظهرربررررشبرویلریگفتمربزارهربراررربهش

ر!سمتشردمیبراشردسترتکونردادمروردوررنشیماشردنریدربار
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رماشرسوارر ن ر:گفتمررریشدمروربارانرژررت 

ر!!سالاام _

ر!_رسالمرخانمرخوشگلهراشارری

ر _ ر!شوهر؟رخوی 

رراشارری ر!زن؟ر_رخوبم!رتورخوی 

ر!اورع _

ر!برربدنرمیخانوموربزنررالرریموردرعالقهرآریرغذارمی_رخداروشکر!رپسربررراشارری

ایرآخجونرپ _ ن ر!ت 

ر!ورراهرافتادردیخندرزریررراشارری

اریرپرهیراشارریبزرگرورریرفودفسترهیرمریرفت ن ر!خانوادهرسفارشردادرت 

ر!دنیخندیرورمرکردنریرادماربهرماردوتارنگاهرمرهمه

ر:گفتمرراشارریبهرررور

ر!خندنیرنگاکنرهمهردارنربهرمارمریروا _

ر!_رچرا؟راشارری

ر!رخندهردارهرخدایپرسراومدمرفسترفودرهیمنربارلباسرمدرسهربارهرآخ _ ر!ی 

ر!_ربخندن!ربزاررمردمرشادرباشنرراشارری

ر:زدمرورگفتمراشارریمشتربهربازورربار

رردریشادرباشن؟!رتوراالنربا _ رربلندرش  ررالرکتاتوربازرکتن
 
ر...بگ

ر:کلفترکردمرورادامهردادمررصدامور

ر!ارمیم!رخودمرپدرشوردررخندهیربهرزنرمنرمرگر... _

نرداشتمرحرفرمرهنوزر ر:دعوارگرفتروردادرزدررپیبلندرشدرتررراشارریکهررردمت 

ر!ارمی!رخودمرپدرشوردرمرخندهیربهرزنرمنرمر_رگرراشارری

ر:ورگفتمرردمشیگرفتمرورکشرردستشور

ربشرراشارریریوااا _ ن ریرهرت  ر:نگورابرومونررفترچ 

ر:نشسترورگفتراشارری

رراشارری ر!بگورخبرمنمرگفتمر_رخودترگفت 

نرچررهیحاالرمنر _ ر!وونهیگفتمردرریرت 

ر!خندهررریزررمیزدرهردور

ر!دنیخندیورمرررکردنیبهرمارنگاهرمررهمه

وعربهرخوردنرکردمرریلریاوردنرورمنرکهرخرسفارشمونور ر!گرسنمربودرتندرتندررس 

نر_راوورنگاشرکنا!رهمچرراشارری ریانگارردورسالهرهرررخورهیمررت  ر!نخوردهرچ 

ر:اخمروردهنرپررگفتمربار

ر!گشنمهرخب _

ر:بارخندهرگفتراشارری

ر!_ربخورربخورررراشای
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وعربهرخوردنرکردمررسمور ر!تکونردادمروردوبارهررس 

ر:ورگفتررردریدسترازرخوردنرکشراشارری

نرچرهیرخواستمریمررالرریا_رراشارری ر!بهتربگمریت 

ر:ورگفتمرردمیازرخوردنردسترکشرمنم

ر _ ر!؟چ 

ر!ای_ردرموردرپررراشارری

ر:توهمرورگفتمردمریکشررراخمامور

ر _ ر!؟چ 

ر!طالقشربدمرخوامریر_رمراشارری

رچر _ ر!؟ییت 

ر!بهررسفهرافتادمرادیتعجبرزررازر

رراشارری رریبت  نرمریرروررآبرمعدین ر!روربرداشتروردادردستمررت 

ررکیمی ر:حالمررسرجاشراومدرگفتمررازشورخوردمروروقت 

ریراسترم _
 
ر!الر؟یجونرآرگ

ری_رراشارری ر!؟ریانقدررخوشحالرشدرعتن

ر:انداختمرورگفتمررریزرررسمور

ر!خبراره _

ر!کارمربراشرجفترورجوررکنمرورطالقشربدمررهیخرمروربراشربرخونهرررهیرخوامی!رمگمی_رارهرراسترمراشارری

ر:ورگفتمرردمیازرجارپررررخوشحایلربار

ر!هی!!!رعااالهیعااالرررنریرا _

ر ر:مردمرشدمردوبارهرنشستمرورارومرگفتمریمتوجهرنگاهاروقت 

ر!هیعال _

ر

ر

ر

ر۰ر♡"رعآرامش

ر۸۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:زدرورگفتریلبخندرراشارری

اتوریر_رپراشارری ن ر!بخوررت 

وعربهرخوردنرکردمرنردادمروربارخوشحایلرکوتررسمور ر!رس 

ر خونهرورمامانرنازرریررفتمرتوررعیــــخونهررسررمیدیرسرروقت  ن ر:رورصدارزدمررریآشت 

ر!یمامان!رمامانرنااازر _

ر:اومدرسمتمرورگفترینازررمامان
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رانقدررسرورصدارمرشدهری_رچرینازررمامان ریدخت  ر!؟کتن

ر!خوشحالمریلریمامانرمنرامروزرخ _

ر!شده؟ی_رچرینازررمامان

ر!رورطالقربدهرراریپرررخوادیگفترمرراشارریمامانرحقربارتوربود!ر _

ر:بارتعجبرگفترینازررمامان

ر!_رواقعا؟رینازررمامان

ر!ارهرامروزرخودشرگفت _

ر!خوششوربهرتورنشونردادریرروررراریرگفتم؟!ربالخرهردنرریدی_ردرینازررمامان

ر!اره _

ر!روربغلرگرفتمرریمامانرنازررمحکم

ر!دیمحکمربغلمرکردرورخندراونم

ر!شدیررورپنهانرکنمرنمرخوشحایلررنیارخواستمریخوشحالربودمرورهرچقدررمرریلیخ

خونهربازرشدرورپرررهوری ن ر!اومدرداخلراریدررآشت 

ر!میازرهمرجدارشدریرورمامانرنازرررمنر

ر!رجوگشده؟ی_رچراریپرر ر!دوبارهرشماردوتا؟رنیشدرت 

ری_رهرینازررمامان ربچ  ر!ظرفاروربشورراریر!ردخت 

ر!منررفتمرمامانرگهریخبرد _

ر!زمی_ربرورعزررینازررمامان

خونهرخارجرشدمروررفتمرتوررازر ن ر!اتاقمریاشت 

ر!تخترپرترکردمریخستهربودمرکهرلباسامورعوضرکردمرورخودمورروررانقدرر

دیخوابمرنمررادیزررازرخوشحایلررخستهربودم،ویلرریلیخررنکهیاربار ر!ت 

ر ر!شهیمررورطالقربده...عایلراریاشار،پرریروقت 

ر!شهیمرادیبهرمنردوبارهرزررعشقش

ر!وهررخوبارزنرورشمثلردوترمیشریم

ر!مثلردوتارعاشقرمیشریم

رینردوتار ر!میارریمراریهمربهردنرتن

ر!درسمرتمومرشدررنکهیبعدرازرارالبتهر

ریکهرگرفتمردوتارنررپلممورید ر!ارمیمراریبهردنررتن

ررهیپرسروررهی ر!دخت 

نرمراسمشونم ر!ارینازگلرورمهررارمرت 

ر!دوستردارمرریلیدوتاراسمررورخرررنریا

ر!بررفتمرمرشدروربهرخواکمرکمرچشمامرگرررالیکرراالتریفکررورخربار

ر!احساسررسمارچشماموربازرکردمربار

ر!بازمررسدمربودرویلرردمریچیرپپتورروردوررخودمرمررهرچقدرر

ر!پنجرهربازهردمریجامربلندرشدمرکهردرازر
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رپنجرهرروربازرگذاشته!؟ررنیارگررراه

رجارتار ر!بستهربودرادمهیکهررری 

ر!روربستمروررفتمرلباسربرداشتمربرمرحمامررپنجره

ر!حمامرداشتمرهیربهرازرینردریشد

ر رحمامرکردمروراومدمربروقت  ر!بالفاصلهرتلفنمرزنگرخوردرونرت 

ر!مدرسهربودریازربچهرهارگی

ر!درموردردرسارسوالرداشترکهرکمکشرکردمروربعدرهمرخودمررفتمرمشغولردرسرخوندنرشدمرکمی

ر ر!واردراتاقرشدرراشارریبهرخودمراومدمرکهرروقت 

ر!جامربلندرشدمروررفتمرسمتشرازر

ر:هاموردوررکمرشرحلقهرکردمرورگفتمورپاربغلشردمیپرر

ر!شوهرررریخوشراومد _

ا؟ر_رمرشراشارری ر!زن!رچخت 

ریره _ ر!خونمیر!ردرسرمچ 

ریمرنگیر_رانقدرردرسرنخونربابارعراشارری ر!یس 

ر!ندارمریرارگهیرکنم؟!رکارردررکارریخبرچ _

ردریوقتربهشونررسررچیرهریباغربزن!رانقدررکهرگلردوسترداررریرتورریربهراونرگالریررسررهی_رراشارری
 
ر!ینکردررگ

ریراسترم _
 
ریازرفرداربهراوناهمررسرگ

 
ر!کنمیمرردگ

نرپاریرایازربغلرمنربریرخوایر!رحاالرنمنری_رافررراشارری ردوشربگررهیتاربرمرریت  ر!م؟ت 

نرپاراومدم ر:ورگفتمرریت 

ر!اه...جامرخوبربودا _

ر !خودمرررطونی_رشرراشارری

ر:سمترحمامرورگفتررفتر

ر!اریمنرحلهرورلباسربریر_ربراراشارری

ر!چشم _

ر!حمامریرزدروررفترتوررمگچشرراشارری

ر!کردمررزونیحمامرآورریرتوررچوبرلباشریرکمدشرلباسرورحلهربرداشتمرورروررریتوررازر

ر!ازراتاقرخارجرشدمربعدر

ررایپذریتوررازر ر!ومدیرسرورصدارمری 

نررراریورپرررلریکائیمرردمیکهردرررفتم ر!ورالنازرورزنرعمورنشست 

ر:گفتررلریکائیورودمرمربار

ریندروقتهرتورصحنهرن؟!رچوراررنیخانم!؟رازرررالرری_ربهربهراررلیکائیم ر!؟ست 

ر:ورگفتمردمیخند

رمنرهستم!رچشمربص _ ر!دنمیدررخوادیرمرتت 

ر!هندونهربزارربرارخودترگهریدررکمی_راووو!رررلیکائیم

ر!بودرنشستمردونفرهرکهرخایلریازرکاناپهرهارگریریوررفتمررورردمیخندرزریرر
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ر!دوررهم؟رنیجمعرشدرشدهیرچ _

ر!زنونشونریانومارجمعه!رخودمارجارکردمروسطربحثرهارعرخجمردمریواالرمنراومدمردردونمری_رنمرررلیکائیم

ر!باهمرجورنریلیدوتارعروسرورمادررشوهررخررنیاهاا!رارهرا _

رجونراریپرر ر!_ربرعکسرتورورمامانراخت 

ر!دیدهنشرگذاشتروربارعشوهرخندرریدستشوررورربعدر

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ر!!رکهرهمهرندارنخوادیمرراقتیبارمنرخوبربودنرل _

ر!کوکهرامشب؟ررفتریربالگرفته؟!رکرشدهی_رچررلیکائیم

ر:روراونرپامرانداختمرورگفتمرپامور

ا _ رخت  ر !خوشنودرنباشهرهیبقرریربراردریکهرشارردمیشنری 

رررلیکائیم ر!؟ی_راوه!رچخت 

هرنگمرتارهمهربهروقتشربفهمنر _ ر!بهت 

ررلیکائیم
ن
ر!ساکترشدراشارریریربزنهرکهربارصداراومدرحرف

ر!_ربه!رجمعتونرجمعه؟راشارری

رررزن ربشرراریرمادر!ربرگهیر_رارهردررعموراخت  ن ر!کناررمنرررنجاریارت 

ر!کناررزنمررنمیشری_رنهرمنرمراشارری

ر!کاناپهرریبعدراومدرکناررمنرنشستروردستشورگذاشترپشتررسمرروررور

ررلبخندر ر:زدمرورگفتمرپهتن

ر!زمیرباشهرعزررتیرعاف _

ر!_رممنونراشارری

رکهرخررزن ررریلیعموراخت  ر:تشدهربودرگفررعصت 

ر_روارمادر!رمثلراررزن ر!همرزنتهرهاراریپرررنکهریعموراخت 

ر!کردیکهرلباشورغنچهرکردهربودروربارحرصرمنورنگاهرمرراریافتادربهرپرررنگاهم

ر!کهررالرریآرشیپرشیکیراریپررررشیپرشیکیتورباشهررشیپرشیکیکنمرررمیکهرخودموربهرسهرقسمترتقسررتونمی_رخبرنمراشارری

ر_رخبرپرسمرمررزن ریرعموراخت  رررالرریارکمیرتوین ر!ینجورریارشهی!رناراحترمیبدرتیرزنتمراهمررنریروربهرارررورولرکتن

ر!تورنگرانشرنباشردمریمرتیر_رمنربهراونمراهمراشارری

ر_رویلررزن ریرباهاشررسدررفتاررمریلریچندروقتهرخرنیتورارعموراخت  ر!کتن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۸۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!کنهیخودشنربارهرکدومرهرجوررکهربخوادررفتاررمرریمامان!رزنارگهیر_ربسهردررلیکائیم

ر_رخررعمورزن ریخبرباشه!رمنرهرریلیاخت  ر!اصالرگهیدررگمرینمرچ 

نرگرفترررمریتصمرنکهیخوبهراریلریارهرخ _ رریرتوررت 
 
نرپرستونرورزناشردخالترنکنرشخضررزندگ ر!ت 
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ر_رزبونرتورورباررزن ر!درازرشدهرریلی!رخنمیربچردریعموراخت 

ر!ن_ربسرکنرماماراشارری

ر_راخهرپرسمرببرررزن نرعموراخت  رت  نراومدهربرنی!رحاالرکهرامیبربودبودرهمهرباهمرخوررومدهینرطهریسلررنریرار!رتاروقت  رریدوبارهرازراونرطرفداررررلیرکائی!ربعدرتورورمدریهمهررورازرهمرپاشرت 

نرکنریم ر!ت 

ررادیبرالرریآرنکهری!ربخدارتارقبلرااشارریرگهیر_رراسترمراریپرر ر!خوبربودرهمهرچ 

ر!اومدنیمهمهرازرتوربدشونرریرکردیرحسادترنمراریهمهربهرخاطررحسادتهرها!راگهرانقدربهرپرررناریاررالرری_راررالنازر

نر_رهمتونرخفهرشراشارری نر!رمامانرببرت  وعرکردروریهمهرچرت  ریتوررس  ر !شهیازرگوررتوربلندرمرر!رهمهرچ 

ر:جاشربلندرشدرورگفترازر

ر!پاشورالرری_راراشارری

رمتردستشوسرردریدرردهنشورگرفتروردوررراریازرجامربلندرشدمرپرررتار ر!ی 

رسررزن ر:صورتشرزدرورگفتریروررریلیعموراخت 

ر_رواررزن ر!شد؟یرسم!رچخاکربهرریرعمواخت 

نر_رببرررالنازر ریرمرکارریچررت  ر!الریآررکتن

هرهمشربلدهراداردرربرنیداره!راربهرمنرچهرربطر _ ر!ارهیدخت 

رورررزن رسمتردسشوراشارریعموراخت  ن ررفت  ر!ی 

ر:گفتیکهرمررردمیرورشنراشارریریصدا

مشربرارریروربرراریمانتورپررری_رمامانرنازرراشارری ر!مارستانیبت 

ردستشوریرازرتورراریاوقرزدنرپررریصدا ر!ومدیرمری 

ر!میباالرانداختریرورشونهراررمریانداخترگهیبهرهمدرنگایهرلیرکائیورمررمنر

نرنگاهشوربررالنازر ر:ورگفترردریماردوتارچرخوندروربعدراومدرسمتمرورگوشهربلوزمورگرفترکشرت 

ر!اتاقرتنهاربزارمریرهرزهرروربارشوهرمرتورریرتوررخوامی_رنمرررالنازر

ربارخودشربرمنور ر!دیکشرررونت 

ر!عارحالشربدهحسرکردمرکهرواقرراریپررردنریدربار

ر!ازرنقشهرهاشهرگریرنمیاردریشا

ر!ددارراشارریروردستررراریمانتورورشالرپرررینازررمامان

ر!رسشرانداخترریکردرورشالررورروررراریپرررمانتوررورتنررعیــــرسرراشارری

رکتفشورگرفتروربردشرازرخونهربرررریزر ر!ونت 

رازرباالررزن ر:پلهرهاردادرزدریرعموراخت 

رکنررزن ر_رصت 
نرعموراخت  ر!امیمنمربرت 

ر!سمتردررردریدورربعدرور

رردهیپوشررلباساشور ر!بودردهیلبشرکشرریررورریرلحظهرهمررژرلبرقرمزررنیتوراربودرورحت 

رورپررررزن نرراشارریورراریعموراخت  ر!رفت 

ر!زدمرورازرپلهرهارباالررفتمریپوزخند

ر!روشنشرکردمرراشارریبرداشتمروربارفندکررگارریسررهیراشارریرگارریپاکترسریرازرتوررعیــــاتاقمرشدمروررسررروارد

ر!!!شدمیمعتادرمداشتمررانگارر
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رررچندر ر!کشمیمرگارریسررشهیربهمرواردرمروقتهرتارشکرعصت 

ر!تمومرشدرگارریس

ر!تختمریکردمروررفتمرتورررموششخا

ر!ورچشماموربستمردمریخودمرکشرریررورررپتورور

ر!اوردیداشتراداردرمررمطمعنم

رخرررنریا ر!مزخرفهریلیدخت 

ر!ادیازشربرمریهرکارر

ر!!!متنفرمرازش

ر!میدستشرراحترشررطالقشربدهرازرراشارریهرچهرزودترررکاش

ر!تمیخونهرفقطرمنرازروجودشراذرنریراریرفکنمرتوررالبتهر

ر!خانوموررطهیردوسشردارنرسلرهیبق

ر!مثلرهمنررهمشون

ریرمریزریبرنامهررررشنیهمرجمعرمردورر ن ر!منورحرصربدنریچجورررکتن

رتنهارشیزبونردارمرشررهیخداروشکررکهررویل رمت  ر!فمیهمشونورحررری 

ربریروا ر!هاروونهیدرنیارالیخریدخت 

ررشهیرمریچجوررراریپرررافهیفکررکنرقرررنریاربه ر!طالقشربدهرخوادیرمراشارریرفهمهیمرروقت 

ر!افشویقرنمریکاشراونرلحظهرباشمرورببرریا

ر!مخصوصرخودمربهرخوابررفتمرسانهیشومرورابلرراالتیفکروخربار

ر!شدمردارریبراشارریریرسرورصداربار

ر:چشماموربازرکردمرورگفتمریال

ریچتهرانقدررسوصدارمراشارری _ ر!رورخاموشرکنر!راونرسشوارر؟کتن

کترمیبررردری_رپاشورباراشارری ر!رس 

ر!جامربلندرشدمرازر

ر):صدلشرگرفتهربودرامروزرچقدر

ر!!!وررسدرگرفتهر

ر!رورخاموشرکردرسشوارر

ر:ورگفتمرردمریکوبررمیشونیپریرکفردسترروررربار

ر!فراموشرکردمرامروزرپنجرشنبسریروا _

ر:گوشهرلبشرگذاشترورگفتررریگارریسراشارری

نر_رمنرپاراشارری نرماشریرتورریت  ر!متظررمنرت 

نرچرهیواقعاررنکهریمثلرارنه ر!هسترشیت 

ر!اتاقرخارجرشدرازر

رازراتاقربردمیکنمردورررشیآراررنکهیروربدونرارردمریشدمرتندرتندرلباسرپوشربلندر ر!ونت 

روربهرهمهرصبحربخررریسالنرغذاخوررریتورررفتمر ر!گفتمررت 

ر!برداشتمرتییسکوریبرهی
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رداشتربهرپررررزن ر:گفتیرمراریعموراخت 

م!ربخرررزن ر_ربخورردخت  روررجونربگعموراخت  ر!یت 

ر!زدمرورازرسالنرخارجرشدمریپوزخند

رماشردنیباغرورباردریتورررفتمر ن ر!سواررشدمرعیــــرسرراشارریرت 

نرهم ر:باردهنرپررگفتمرخوردمریرمرتریسکوئیطوررکهربرت 

ر!م؟یچرارانقدررزودرراهرافتادراشارریریروا _

ر!میشدرردارریبررری!ردستی_رزودرنراشارری

ر:دهنمورقورتردادمرورگفتمریرتوررتیسکوئیب

رراررشای _ ر!؟تورانگاررناراحت 

ر!_رنهرخوبمراشارری

ر!ستیحالشررسرجاشرنرردمیفهمریم

ررازر نرسواررماشرروقت  ر!دهیکشررگارریشدمرفقطرسرررت 

ر!روشنرکردهررگارریبارسرگارریس

ررگهید
ن
ر!کنهیرمنرفقطرحالشوربدتررمریرحرفارردونستمینزدمرچونرمرحرف

کترمیدیرس ر!رس 

رریراحرفراضافهررچیرهربدون ر!میقمونرشدورواردراتاررمیسالمردادرربهرمنیس 

نررفترسمترمرراشارری نرخودشرورمنمررفتمرسمترمرررت  ر!خودمرت 

ررسه ر!میگذشترورهردورمشغولرکارربودررساعت 

ر!کردیرشدهربودرورشکممرقاررورقوررمرگرسنمر

ر!آبدارخونهریرجامربلندرشدمروررفتمرتوررازر

رباردوتارشررکیرکرردوتار ر!اتاقریکاکائوربرداشتمروررفتمرتورررت 

رازرشرگی ر:گذاشتمرکهرگفتررراشارریریهارجلوررکیرکزرراررگیهارورباررکاکائورت 

ر!!رممنونخورمری_رمنرنمرراشارری

ر!؟یصبحانهرخوردر _

ر!خوامینمرر_رنه!رویلرراشارری

ر

ر ♡"عآرامش

ر۸۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!سمتشررفتمر

نرمریررور ربارتعجبربهمرخراشاررینشستمرکهررت  ر!شدرهرت 

ریمررکارریچریر_رداررراشارری رالر؟یآرکتن ر!؟!رچراراونجارنشست 

ر!برکنمهرمورخورحالرشوررخوامریرم _

ر!_رمنرخوبمراشارری
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رین _ ر !ست 

ر!الیخری_رهووف!ربراشارری

رشرردرر رررت  ر!روردرردهنشرگذاشتمرریکاکائورروربازرکردمروربت 

ر:ورگفترردریکناررکشررصورتشور

ررستمری!ربچهرکهرنخوامی_رگفتمرنمرراشارری ر!بهرزورردهنمرکتن

ر ریروربرریبت  ر:دمرورگفتمکررررکریبهردهنشرنزدرشت 

ر!کمیقطر!رفکمیبهرخاطررمنربخورر _

رقپرازرشررهیراشارری ر!کاکائوررورخوردررت 

ر!روهمربازرکردمروردادمردستشرکریکررپاکت

ر:ورگفتررگرفتش

ر!_رازردسترتوراشارری

رش ر:کاکائورروهمردستشردادمرورگفتمررت 

نرهمشورازررورمرریتارنخورر _ ر!شمیپارنمرت 

وعربهرخوردنرکردراشارری ر!بهرزورررس 

ر!؟یشامرخوردررشبیبخور!ردرنیآفرر _

ر!کهرریرگفترتوهمرنخوردرریازرمامانرن_رنه!رراشارری

ر!نخوردم _

ر!_رچرا؟راشارری

ر !!رگرسنمرنبودومدریچونرخوابمرمر _

نرچررگهیدراشارری ر!نگفتریرت 

وعربهرخوردنرشررکریپاکترکررمنم رخودموربازرکردمروررس  ر!شدمرکریکاکائوربارکرررت 

ر نرمرریتمومرشدرازرروررمیخوردروقت  نرپارت  رورهمرردمیپررریت  ن رطوررکهرمرت  نرسمترمرفتمت  ر:مرخودمرگفترت 

ر!میکنریرپررکاررمر!رحاالرراحتربارشکمیها _

ر!هیورزورکررستیکهرمعلومربودرازرتهردلرنرریرا!رخندهدریخندراشارری

وعر ر!بهرکاررکردمررس 

کترمشغولربودرتار ر!میشبرتوررس 

ر:گفتمرراشارریهشتربودرکهربهرریکاینزدرساعت

ر!خونه؟ررمیگشنمه!ربرررریلیمنرخستهرشدم!رخراشارری _

شوربسترورگفتراشارری ر:درردفت 

ر!می_ربررراشارری

ررمریجمعرکردرلمونوریوسا کترخارجرشدروربعدرازرخداحافطن ر!میازرهمهرازررس 

نرگفترکهرامروزرماشررلیکائیم ر!ادیتاراونربرمریبمونمنتظرررکمیاومدهرورازمونرخواستررمیورباراقارکرررراوردهینرت 

ر نراومدرهمهرسواررماشروقت  ر!میورراهرافتادرمیشدررت 

ر:گفتررراشارریروربهرررلیکائیم

ر!؟یارانگاررگرفتهراشارری_رررلیکائیم
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ر!؟یتاحاالرتوربهرفکررمنربودرر_رازرگراشارری

ر!باشم!ربرادرتمری_ربسرکنربچه!رهرچقدررهمرادمربدررلیکائیم

رراشارری ر!همردستترشدمربرادرترشدم!رقبالرنبودمر_رارهرازروقت 

ریر_رپشرررلیکائیم ر!؟موین

ر!_رنهراشارری

رررلیکائیم
ن
ر!مونهینمر_رخبرپسرحرف

نرچررگهیدراشارری ر!فتنگریرت 

ر!داشتمریردیرسدردرشدررامروزر

ر!شدمررسمردردرگرفترورهنوزمرخوبرنشدهرردارریصبحرکهرباررسوصداربررازر

ر!خونهرمیدیرس

ر!اتاقرخودمونریهمرتورراشارریاتاقرخودشرورمنروررریرفترتوررلیکائیم

نرپارمریوررفترمیعوضرکردرلباسامونور ر!یت 

ر:پلهرهارگفترریرمارتورردنیباردرینازررمامان

ر!صداتونرکنمرومدمی!رداشتمرمن؟ی_رعهراومدرینازررمامان

ر!گشنمهرریلیکهرخرررمیممنونرمامان!ربرر _

ر!میشدرریواردرسالنرغذاخورررهرسه

ر!دیرمنرعقبرکشرریکناررخودشوربرارررنشسترورصندیلرراریفترکناررپررورررردیدستمورگرفترکشرراشارری

ر!ممنون _

نررردنیورباردررنشستم ر:گفتمرریمامانرنازرریقرمهرست 

ر!چهرکردهرریبهربهرمامانرنازر _

م!رنوشرجونترینازررانمام ر!_ربخورردخت 

ر!دمیخودمرغذارکشرریوربعدربرارراشارریریرزدمروراولربراریلبخندر

ربشقابرپررررزن ر:ازربرنجرکردرورگذاشترجلوشرورگفترورپرررراریعموراخت 

ر_ربخوررعزرررزن ر!زمیعمواخت 

رابرو وعربهرخوردنرکردمری  ر!باالرانداختمروررس 

رمریرورفقطرصداررمیساکتربودرهمه نرچرهیبارررهیرقهیرکهردوردقرردرموریرزنرعموراخت  نرمراریپررریجلوررریت  ر!بخوررگفتریورمراشترت 

ر!بخورمرمتونمریرکهرنرراوردیدررمررروراداررکردریرخودشورلوسرمراهمیپرر

نریرمرینجورریحالشربدرشدراررکمیرشبیچونردرحاالر ر!حاالرشدهیر!رانگاررچکتن

رررزن ر_رراست  ررهیرخواستمریمرعموراخت  رخوی  ر!بهتونربدمرخت 

رنرنیاربار رخراشارریگاهرحرفرزنرعموراخت  ر!موندررورمنررهت 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

رمنرس _ ر!شدمرممنونرت 

اضرگفتررزن رباراعت  ر:عموراخت 

!ردارمرحرفرمررزن ر_رواردخت  نرعموراخت  ر!نمات 

نرشماربفرما _ ر!برمرخوامریرخستمرمریلی!رمنرخریت 
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ر_رحاالرفکررنکنمرحرفاررزن ر!منرخستترکنهریرعموراخت 

ر_رمامانرگراشارری ریربمگهرنیمرگهریبرهرد!ربزارراریدادرت  ر!حالرکنهرورخوشررالرریآرستیتوهمرقراررنریخستم!رمطمعنمرحرفارگهیرمرتن

ررنکهیارتار
ن
ر!بزنهرازرسالنرخارجرشدمرزنرعموراومدرحرف

ر!خستهربودمرکهرتوانرنداشتمربهرمزخرفاتراونرگوشربدمرانقدرر

ر!ازرسالنرخارجرشدریموقعرپشتررسرمنرمامانرنازررهمون

ر!ظرفردستشربودرچنتار

ررخوادیر_رخودموربهربهونهرظرفارنجاتردادم!رالبدردوبارهرمرینازررانمام ر!برهرباالرممت 

ر:ورظرفارورازردستشرگرفتمرورگفتمردمیخندرزریرر

ر!ارمیبدهربهرمنرتارکمکترب _

خونهرشدمرور ن ر!بعدررواردراشت 

ر!همردنبالمراومدرینازررمامان

ر!نکیسریرگذاشتمرتورررظرفارور

مربرینازررمامان نربشراری_ردخت  ربهرچارت  ر!چسبهیربعدرازرشامرمرارمیبراتربری 

نرمرهی خونهربودریتوررورچهارتارصندیلرررکیرکوچررت  ن ر!اشت 

ر!ورنشستمردمریهارورکناررکشررازرصندیلرگی

رچارینازررمامان ر!اوردرورخودشمرنشستری 

نرهم ر:گفتمررداشتمریبرمرمورییطوررکهرچارت 

نرببرریر!رواااشبیرحالشربدرشدردرکمیراریپرر _ رازرلجرمنرامروزرچرت  ر!کنهیرکهرنمررکارریزنرعموراخت 

ر!شکردارمربهشونرکمی_رارهربخدا!رراستشررینازررمامان

رریرشکربرا _ ر!؟چ 

رخانمرهرررینازررمامان ریرسرراریوقترانقدرربهرپرررچری_راخهراخت 
 
ر!کردینمرردگ

ررردونمینمر _ ر!دهیکارارورازرلجرمنرانجامرمررنریهمهراربگمراخه!رویلررواال!رچ 

نرچررگهیدرینازررمامان ر!نگفتریت 

ر:تمامربلندرشدمرورگفکهرتمومرشدرازرجررمییچا

ربرمربخوابم!رشبخرگهیردستتردردرنکنهرمامانرجان!رمنرد _ ر!ت 

ر

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۹۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!!رشبرخوشزمی_ربرورعزررینازررمامان

خونهرخارجرشدمرورداشتمرازرپلهرهارباالرمرازر ن راشت  ر:صدامرزدرراشارریکهرررفتمت 
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ر!الر؟ی_راراشارری

ر!ودهپشتررسمربردمیکهردرردمیعقبرچرخرربه

ر!بله؟ _

ر!میاومدرسمتمرورباهمرادامهرپلهرهارورباالررفترراشارری

ر!_رمرشراشارری

ر _ ر!؟بابترچ 

ر!رهمهرکارادونمی_رنمرراشارری ریکهرمررری  ریکهربهمرمررر!رتوجهکتن ر!کتن

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!منمرازرتورممنونم _

رریر_ربراراشارری ر!؟چ 

نرنمرنکهیرا _ نروهبهمرتریلیورالنازربهرهردلررراریمامانت،پررریاررت  نرررت  ر!کتن

نرکسرحقرندارهربهترتوهررچیر_رهراشارری ر!کنهررت 

ر:زدمروردرراتاقوربازرکردمرورگفتمریلبخندر

ر!خستمرریلیکهرخررمیبخوابرمیبرر _

نر..چ_رعهراشارری ر!ایپرررشیبرمرپردری!رراستش...منرامشبرباهت 

ر!آ...آها!رباشه _

ر_رشبخراشارری ر!ت 

رشبخ _ ر!ت 

ر!دوتارقدمرازمردوررشدراشارری

ر!تموربرگشترسمررستادیا

ر!لبامرگذاشتریرورلباشوررورردیچیرشدروردستشوردوررکمرمرپرکرینزدربهم

ر!چشرشد؟رهوریشدم!ررشکه

ر:میالنازرهردورازرهمرجدارشدریرصداربار

ر_رهررالنازر ر!نریشماراتاقرداررررمزاحمرشدم!رویلردی!رببخشیت 

ر!بهراتاقرمنراشارهرکردرور

رراشارری ر!الریآر_رخوبربخوای 

ر!شدرراریواردراتاقرپرررعیــــگفتروررسرررنوریا

ر:زدرورگفترریرپورخندرالنازر

رررالنازر ر...االنراریاون؟!ربهرهرحالرپرررشی!رتنهاترگذاشتررفترپ_راوچن

ر!دمیاتاقمرشدمروردرورمحکمربهمرکوبرروارد

ر!دمیادامهرحرفشورنشنرگهید

رراریاونرگفترپرررویل ر!؟االنرچ 

نرچررهیرداشت ر!گفتیمرراریدرموردرپرررریرت 

ر!ضهیمررراریبگهرپرررخواستریمررفکرکنم

ر:ردمرورگفتمدوبارهربازرکرردرور
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ر _ ر...چرراریپرررالنازرتورگفت 

ر ر!ساکترشدمروردروربستمرستریسالنرنریرتوررگهیالنازردرردمیدروقت 

ر!روزامرنیکهرشدهربودرهمدمراررگارریسمترجعبهرسرررفتمر

رسهرتاردور ر!دمیوردرراخررمسواکرزدمرورخوابردمریپشتررسهمرکشرری 

ر!شدهربودمراریبهرپرررهیازرحدربقرشیبودرمتوجهرتوجهربریسهرروزرردور

رردونمینم رچ  ر!گفتهرکهرانقدررهمهرحواسشونربهشرهسترردکت 

ریبراشارری رورالنازرهمرهروزردارنربراشرخورایکرکنهریرازرقبلربهشرتوجهرمرشت  نیرمرورزنرعموراخت  ر!اتاقشرت 

ریبهشررسرهیورفقطربقررردهیخوابراونم
 
نریمرردگ ر!کتن

رخودموردرگرخوادریدلمرنمرراصالر ر!مزخرفاتربکنمرنیارت 

ریرکارارورمررنریلجرمنرادرراوردنررریمدتربراربه ن ر!شهیروربعدرتمومرمرکتن

ر!هیچررکنهیرهمرانقدرربهشرتوجهرمراشارریرنکهیاررلیردلرردونمینمرفقطر

ررتونمیرخودمرکهرنمربه ر!کنمیرحسادترمریلریخرکنهیتوجهرمرراریبهرپررراشارریردروغربگم!روقت 

ر!اتاقمریتوررادیخواستمربرراشارریبعدرازرشامرازررامشبر

ر!هنوزرومدهینرساعتهرمنتظرشمرویلرررمینراالنر

ر!درراتاقربازرشدرهوریفکرربودمرکهررتور

ر:گفتمرراشارریردنریدربار

ر!چهرعجب _

ربهرخاطررتاخرخوامریر_رمعذرترمراشارری ر!مت 

ر!آخه؟ریرکجاربود _

ر!داشتررازریبهمرنراری_رپررراشارری

ر!منراولرتورورصدارزدمرویل _

ر ریببریاینبودراولربرربهت  ر!مادمازل؟رشیپریدارمروربعدربرررکارتریمنرچرتن

ر!گهیحوصلهربحثرندارم!رکارتوربگوردرالرریآرالیخیر_ربراشارری

نرمررصندیلریحرفرنشسترروررنیبعدرازرارور ر!شیآرارت 

رریراالنرنهرتنهارطالقشرندادر!رویلریرورطالقربدرراریتورقرارربودرپررراشارری _ رشدهرحت  ر!رفتارترباهاشربهت 

ر:ورگفتردریخندراشارری

ررنوریتاراریر_رمنورصدارزدراشارری
 
ر!حسودرخانم؟رربگ

ر !اره _

ر!_رهووف!رخبرنظرمرعوضرشدراشارری

ر!چشمامرجمعرشدریحرفشراشکرتورررنریراردنیشنربار

ر _ ر!؟!رنظرترعوضرشد؟!رآخهرچرا؟رچ 

نرهمچرهیقبالررالرری_رخبراراشارری رگرررمیتصمررعیــــگرفتمرکهربعدرمتوجهرشدمررسررریمریتصمرت  ررریرت  ریبرکردمروروقت  ر!هیاشتباهررمیتصمرردمیبهشرفکررکردمردرشت 

ررریبرار _ نرهمچرچ  ریمرریفکرررت  ریرهممونورراحترمراریارطالقردادنرپررورب!رت؟کتن ر!کتن

ر!ربکنمیمنرکهربهرتوهمرتوجهرمرالرری_رآراشارری متیمرونرت  رراریدارهرانقدرربهرپررر!رپسرچهرلزومیبارربهترگفتمرازرهمشونربرامربارارزشرترررنری!رورچندت  ر!؟حسادترکتن

ر:بغضرگفتمربار
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ری!!!رتورخودترمتورشوهرمرراشارری _ ریبشررتوین رررتن ر...باشم؟!ربعدرهمرگهیمردردرهیرمنرباررورتماشارکتن

ر:وسطرحرفمردریپرر

ر!ادامهرندهررگهی...دالرری_رساکترشورآراشارری

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

نرببر _ ررت  رینمررحت  ررتوین ر!بهشرفکررکتن

رررسیعررردرینکن!ربارتریانقدررخودتوراذررالرری_راراشارری ر!یایکنارربرراریبارپرررکتن

رر!رویلرومدمیکناررمرراریمنرداشتمربارپرر _ رورارزورتوردلمرکاشتهرشد!رچرارازراولربهرمنرهمچرردریرورطالقربدمرمنرهزاررتارامرراریپرررامرخوریرمرتورکهرگفت  ن ررت 
ن
رریکهرحاالربخواررریرزدرحرف رررریزررربزین

ر!حرفت؟

ر...رورطالقربدمرویلرراریپرررخواستمریخدارخودممرمررهی...رالرری_راراشارری

ر!؟ویل _

نرچررهی_رخبرراشارری رات  ریهسترکهرتورهنوزرنمری  ر!دوین

ر!بدونم!رخبربگورتاره؟یچ  _

ر!حاملستراری...پرراری_رپررراشارری

رچر _ ر!؟یت 

ر!منورحاملسریر!راونربچهالرریاونورطالقربدمراررتونمی_رمنرنمرراشارری

ر!شدررریازرگوشهرچشممررسازرراشکر

نریبگورچرارهمهربهشرتوجهرمررپس ر!کتن

ررچریهرتونستمرینم
ن
ر!بزنمرحرف

ر:تخترنشسترورگفتریبلندرشدراومدرکنارمررورراشارری

ر!الر؟ی_راراشارری

نرچ ر:شونشرگذاشترورگفترریوررسمورروررردریچریتم!ردستاشوردوررشونمرپگفنریرت 

رررشهیرنمرنریربررارلیرحاملستردلراریکهرپررررنریر_راراشارری رکهرمنرتورورفراموشرکنم!رتورهنوزمرزنرمتن ر!!رهنوزمربرامربارارزش 

ر!اشار؟ی _

ر!_رجانم؟راشارری

ر!؟یتنهامربزارررشهریم _

ر!بمونمرشتریامشبرپرخوامریر_رمراشارری

ر

ر ♡"عآرامش

ر۹۱تپارر#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ررساسردرراتاقربازرشدرورزررهوری ر!واردرشدرمهرینرعموراخت 

ر_رررزن رنجایاراشارری!راشار؟یعموراخت  ر!حالشربدرشدهراریپررراری!رب؟ی 

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفتررعیــــرسرراشارری

ر!شده؟یر_رچراشارری
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ر_رنمررزن ر!حالترتهوعردارهردونمیعموراخت 

ر:نگاهشوربهرمنرانداخترکهرگفتمراشارری

ر!گهیبرورد _

ر!گردمیر_ربرمراشارری

ر_ربرررزن ر!پرسمرگهریدراریعموراخت 

ر!ورزنرعمورازراتاقمرخارجرشدنراشارری

ررچریهرتونستمرینم
ن
ر!بزنمرحرف

ررچیه ر!بخورمرتکوین

ر!بندراومدهربودرزبونم

ر!شدهربودرریصورتمرجاررریررورررصداریربراشکام

ررریگارریس ر!بهشرپکرزدمرجونرروشنرکردمروری 

ر!باوررکنمرخواستمرینمررهنوزم

ر!دمیکشررگارریکردمرورسرررهیساکترنشستم!رگررررارصبحشبرتراونر

ریراصالرفکررکنم!بهرهرتونستمریرزدهرشدهربودم!رنمررشک ر!چ 

رخرفقطر ررهیبهررشدمیمرهرت  نرپکرمرگارمریبهرسرجونرنقطهروری  ر!دمت 

ر.شدیشدهربود؛هوارداشترروشنرمررصبح

ر!خوابمربردریرورچجوررررگرردونمینم

ر:چشماموربازرکردمریرالراشارریریرصداربار

ر!الر؟ی!رار؟الی_راراشارری

ر!ورازرجامربلندرشدمرردمیچشمامورمالرصورتمرکیمریررورروبهراشارریصورترردنریدربار

رریررور ر!بودمردهیخوابرتختربهرصورترافق 

رگارایورتهرسررخایلررگارریسهرتارجعبهرسردنریدربار ر!بارربارتعجبرچشماموربازروربسترکردمرنریربودرچندریرگارریجارسریرکهرتوررری 

ر!؟بارخودتریرکردررکارریچررالرری_رارشاررای

ر!نکردمریرکارر _

رراشارری ر!سوختهرتمریکهرخوابتربرده!رنگاهرکنررورتخترریدیکشیمرگارریسرر_رداشت 

ررردنریدربار ر:کمرروشرموندهربودرگفتمررریلیاونمرخررگارریسرریکهرجارررورتخت 

ر!یوا _

نرحرفرمرروونهیدریرآدماررمثل ر!مثلرکسادمت  ر!کهرمبهوتنررری 

ر:ورگفترردیبغلشرکشرریربچهرتوررهیمنورمثلرراشارری

ررست!ربعدارمرری_رفداراشارری ررمیت  ر!میخرریمربراتررورتخت 

ر.باشه _

ر.بارترسرمنورازرخودشرجدارکردراشارری

ر:دستشرگرفترورگفتریرتوررچونمور

ررالرری_رآراشارری سمی!رمنردارمرکمرکمرازررفتارترم؟تورخوی  ر!ت 

شیرخوبمرمن.رچرارم _ ر؟رت 
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ریر_رهراشارری ریر...هچ  ر!میجمعرکنمروربخوابرنجاروری.ربزارراچ 

نرچ ر!نگفتمریرت 

ر!تختورجمعرکردریروررریایکاررررفریشدرهمهرکثرربلندر

راومدرسمتمروردستمورگرفترورهمربعدر ن ر!بغلشرجاردادریمنمرتورردریرکشریتختردرازرمرریرطوررکهرروررت 

رگارای_رازرسراشارری کترنمریبررردخوایرراحتربخوابرامروزرنمرالی!ربارخیبودردارریمعلومهرتارصبحربریردیکهرکشرری  رمدرسه!رمنمررس  ر!مت 

ر.باشه _

نرچررگهیدراشارری ر.توربغلشرخوابمربردرعیــــرسرریلرینگفت.منمرخریرت 

ر رجارجریداشتمررورهراشارریبغلرریرکهرتورررارامیس  ر(:نکردمرداریپرری 

رربار
 
ریورسنگرراحساسرخفگ ر!بدنمرچشماموربازرکردمریرورررتن

ر!بودرورپاهاشوردوررکمرمردهریچیکهردستاشوردوررشونهرهامرپررردمیدررورراشارری

ر!گردنمرریفروربردهربودرتوررصورتشم

رررلبخندر
 
ر!صورتمرنقشربستریرورررکمررنگ

ر!رورازرخودمرجدارکردمراشارریراروم

ررشبریرمرورراتفاقاترقبلرتازهرمتوجهرشدمردربار
 
ر!افتادهرچهراتفاف

ر!حاملستراریانگاررقبولرکردمرکهرپرررتازه

رتمروررسموربتخترنشسریررور ن ر!دستامرگرفتمرت 

ر !زنرحاملسترهینروراالرراشارریبچهردارهرازررهیاونرموضوعرنریرباراریایکنارربرردریبارالرریآ

ر!اشکامورگرفتمریجلور

رربار ر.کهردوررکمرمرحلقهرشدربهرعقبربرگشتمرراحساسردست 

ر..ردستاشورمحکمرتررکردرورخودشورازرپشتربهمرچسبونددمیروردراشارری

ر:گوشمرزمزمهرکردرررریزر

رراشارری ر!؟_رخوی 

ر!فکرکنم _

ر:ورگفتررردریگوشموربوسرررالله

نرهمهرچردونمی!رمالرری_رارومرباشرآراشارری رصتقررت  ر...منهرویلرت 

ر:وسطرحرفشردمیپرر

ر.ستینربهرمعذرترخوایهریرازری،ورنکهرخداردادهررهی!ربچهرنعمترستیبچهرداررشدنتراشتباهرنرزنرگرفتنتراشتباهربود!رویلردری!رشااشارریرهیکافر _

ر:دمیمتعجبشرفهمریازرصداررنوریتعجبرکردهربود.اراشارری

ر!؟ریدیکشکهرنعمترخداسترررریرابچهریربرارگاروریهمهرسررنریر_رپسراراشارری

ر!حالمرخوشرنبود _

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر.امروزمرکهرمدرسهرنرفتم _

کترنرفتمراشارری ر._راشکالرنداره.منمررس 

ر:برداشتمرورگفتمرحولمور

ردارمرم _ ر...حمامرمت 
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ر_رباشه.توربرورمنمرمراشارری نرپارمرت  ر.بزنمراریرسربهرپرررهیریت 

ر!باشه _

ر.رفترورمنمرواردرحمامرشدمراشارری

رکردمرورررسیع ررهیرقت  رصورتشربزنمرورازرذهنمربندازمشربریتورریلریتوررسمرسرادیمرفکررمنقن ر!ونرت 

رآرامشربگررخنکرباعثرشدرکیمرآب ر.مت 

ر!ورازراتاقمرخارجرشدمرردمیحمامرکردمرلباسرپوشررنکهریازراربعدر

نررسمروربهرخاطررهمریرجمعرکردهربودمرباالررپسیبودربارکلرسیخرموهام ر!زدهربودرخیرسمررت 

ررایپذریتورررفتمر ر!خندنیورمرررگنریدوبارهرجمعشونرجمعهروردارنرمررردمیکهردرری 

ر!نشستهربودراریکناررپرررراشارری

ر!منرثابترموندریرورودمرهمهرنگاهشونررورربار

ررزورگرررلبخندر
 
ر:زدمرورگفتمررورکمرنگ

ر.سالم _

ر.جوابرسالمموردادنرهمه

رنشستمروربهشونرخرهریگوشهردوررازربقررهی ر.شدمررهت 

ر ر.بودربهیغرررربرامرجمعرنریکنارمرنبودرارراشارریروقت 

راحساسرتنهاررچون ر.کردمیمرری 

ررویل ریتنهارنرگفتریمررکهربهمرر.حیسرکردمیرمرتریبودراحساسرامنررشمیپروقت  ر.پشتتهراشارریورررست 

ر.زنرحاملشربودرشیاونرحاالرپرویل

ر!حقرداشترالبتهرور

ر:شدرورگفترازرجاشربلندرراشارری

ر_رمنرمراشارری رچارمت  ر!ارمیبری 

ر_روارمادررتورچراربررررزن ر!؟یعموراخت 

رراشارری رباررمنرچارهیمگه؟!ررشهیمر_رحاالرچ  ر!ارمیبری 

ردوبارهربهونهربرنکهیقبلرازراراشارری ررایازرپذرارهیزنرعموراخت  ر!خارجرشدری 

ریبعدربارسررقهیدقرررچندر رچاتن ر!واردرشدرری 

ر!همهرگرفتروردرراخرراومدرسمترمنرریجلور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۹۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رچا ر!برداشتمرورگذاشتمرروربهررومری 

ریسراشارری ر!گذاشتروراومدرکناررمنرنشستررعسیلریرروررورررتن

ر.نگاهشوربارچندشرازمونرگرفتراریپرر

ر.رورگرفتهربودمرردنمیخندریرجلوررگرفتهربودرویلرررخندم
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ر:گوشمرزمزمهرکردرررریزرراشارری

ر!_رحالترخوبرشد؟راشارری

ر!اره _

رد؟یخررررمی_رامروزربررراشارری

ررریبرار _ ر!؟چ 

ر!ینجورری_رهمرراشارری

ر:تماختمرورگفرباالراندریاشونه

ر.باشه _

ررایپذریاومدرتوررینازررمامان ر:ورگفتری 

نر_رمرینازررمامان ر.دییناهاررآمادست.ربفرمارت 

ر.ازرجاشونربلندرشدنرهمه

ر.یسالنرغذارخوررریتوررمریوررفترمریهمربلندرشدراشارریورررمنر

ر.دیمنرعقبرکشریربرارصندیلرهیراشارری

ر:ورگفتمررنشستم

ر!ونممن _

ر.رورصدارزدرراریورپرررردریرورعقبرکشررشیکناررررترورصندیلکناررمنرنشسررصندیلرریرهمرروررخودش

ررراریکهرپرررردمیکشریربرنجرمراشارریریراومدرنشست.داشتمربراراریپرر ر.گذاشترراشارریریجلوررزودترردسترجنبوندروربشقای 

ر.خودمرگذاشتمریربودمروراونورجلورردهریکشررراشارریریکهراونربشقابوربراررراوردمیخودمرنرریاصالربهرروررمنم

وعربهرخرهمه ر.میوردنرکردبدونرحرفررس 

ر نرهمهرازررسرمروقت  ر!میهنوزرنشستهربودرناهارمونرتمومرشدهربودرویلررنکهیباراراشارریبلندرشدنرمنروررت 

ررالرری_راراشارری ر؟رچرارهنوزرنشست 

نرمریرکمکرمامانرنازرررخوامریرم _ ر.تنهاسرتونه،دستیحاملسترورنمرراریاالنرکهرپرررویلررکردیکمکشرمررراریجمعرکنم!رقبالرپرررورت 

نرمرتونهیخودشرمرری_رمامانرنازرراشارری ررایپذریتوررمیبررراریجمعرکنهرتوربرورت  ر!هیبقرشیپری 

وعرکردمربهرجمعرکردنرمربلندر نرشدمررس  ر:ورگفتمرت 

ررنیخونهربهراررنریراریاصالرفکررکردرراشارری _
 
رررگهیکنه!؟ربعدمراالنردررکارریچرتونهیتنهارمریبهرچنتارخدمهرداره؟!رمامانرنازررازرینربزرگ رریرهرکاررمثلرقبلرهمرتونهیازشرگذشتهرورنمررستن

ر!بکنه

نریرکاررمرریدسترمامانرنازرررری.البتهرهمشونرزریهمرکمکردسترمامانرنازررگیباغ!رریربرارگری.رکنمیرروراستخدامرمررگهی_رباشهرفرداردونفرردراشارری ر.کتن

ر(: _رممنونمرپرسمرینازررمامان

ر.زدرورسالنررورترکرکردریلبخندرراشارری

نرمریمامانرنازررکمکر ر.جمعرکردمرورت 

خونهرریرتوررخواستمیم ن ر.اجازهرندادرفرهارورکمکشربشورمرویلربمونمرورظررآشت 

ررایپذروارد ر.شدم.دوبارهرهمهردوررهمرجمعرشدهربودنری 

ر!شدنرریمیانقدررصمررهوریرشدهیچرردونمینم

رورپررررریزررناریارهمه ر!توررسشونهرخدارعالمهریراشهورالنازه.بازرچهرنقررراریرسرزنرعموراخت 

ر.وربغلشلمردادهربودرتراهمینشستهربودرورپررراریکناررپرررراشارری
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ر.گوشهرنشستمررهیرفتمرورردمیوراصالراونرصحنهررورندرستریرکهرانگارراصالربرامرمهمرنرریجورر

ر_رمثلراررزن ر!کاررکنهررتونهیراستخدامرکرده.رالبتهرحقردارهرخبرزنشرحاملسترنمرراریپررریتورورجاراشارریرنکهیعموراخت 

ر!منوراستخدامرنکرده.وجدانمرمنوراستخدامرکردهراشاررینهرزنرعمورجانر _

ر_راووورحرفاررزن نرگندهرمرریعمواخت  رت 
ررنریرتورخدمتکاررارنکهیبارارفکررنکنمرکیسررزمیر.رخبرعزرین ر.داشتهرباشهرمشکیلررخونهربیس 

ر.ندهخرررریزدنرزرراریورپررررالنازر

ر!!!_رساکتراشارری

ر.ساکترشدنرهمه

ر:گفتررراشارریبلندرشمروراونرجمعررورترکرکنمرکهرراومدم

نر_ربشراشارری ر.الریآررت 

ر.نشستمردوباره

رورگفتوررررراشارری ر:کردربهرزنرعموراخت 

ر!_رمامانرانگاررحوصلتررسرفتهراشارری

ر_رمنظورترچرررزن رپرسم!؟ررهیعموراخت 

نرحرفرمریرنجورریباشهرکهربارزنرمنراریربارررنریر_راخررراشارری رت 
ر.ین

ررعمورزن ر_روارمگهرچ  ررراخت  ر.کردمرفقطررگفتمراخه؟رشوچن

رررنریر_راراشارری ررریزرهنوزمربهرمامانرناردریباراری.ردرضمن...پررستینرشوچن ر!کهرمنردوتارخدمهراستخدامرکنمررکمکرکنهرتاروقت 

رراریپرر ریمر_رچ 
 
ر!حاملمررفتهرمنررادتیرنکهی!رمثلرااشار؟یرگ

رراشارری ر!؟ی.شدی...فلجرکهرنشد_رحاملهرباش 

ر:باربغضرگفتراریپرر

نرچرهی_راگهربچمونرراریپرر ررشیت  ر!؟بشهرچ 

؟یرمرکارریآدمارچرررهی.رپسربقشهینمرشیچیر_رهراشارری ن ر.تورنگرانرنباشرکنمریاستخدامرمررتارخدمهزودردوررریلی!رمنمرخکتن

ر_رررزن رفقطرشونزدهرسالرسنردارهرورتورگهیرراسترمراریپررراشارریعموراخت  رکاررکنه؟ررریرخوایرسنرکمرحاملهرشده!رتورتازهرازشرمرنیاریر.راونردخت 

ررنریراریخدمسرتوررهیزنرمنرباشهررنکهیفراموشرنکنهرکهرقبلرازرارهرویلرکنه!ردرستهرزنرمنرریکمکرمامانرنازرررکمیرگمیکهربرهرتورکارخونهرسنگرمعدنرکاررکنه.رمررگمی_رمامانرنمرراشارری

ر!خونه

ری.رتوربهرفکرربچترنکنمیرنمریکاررررچری_رمنرهراریپرر ربالرخوامیمنردوسشردارمرورنمرویلریوردوسشرندارررست  ر.ادیرسشربری 

ریاالنرفقطرساکترمرراری_رپررراشارری ریرکمکرمرریهفتهرروربهرمامانرنازررنیورارریس  تهرخودتورلوسرمرماهراولررگهیتارهفتهردرکتن ریرخدمهراستخدامرکنم!رتازهراالنرسهرماهتهرچهرخت  ررکتن

ر!ومدهیانقد؟!رهنوزرشکمتمرباالرن

ر.حرفربلندرشدرورسالنررورترکرکردرنیبعدرازرارور

نر_رنچرنچرنچ.رببرررالنازر ریهمشردردرسردرسترمررالرریآرت  ر!کتن

ر._رتورساکترشورالنازررلیکائیم

ر.کردگفتروربلندرشدرسالنررورترکررررنوریا

ر.اسمشونورگذاشترخانوادهرشهیردوررهمرجمعربشنروردعوارنشه.راصالرنمررناریروزرنشدرارهی

رگفتربلندر ر:شدمربرمرکهرزنرعموراخت 

ر_رمعلومرنررزن هرجادوگررچررستیعموراخت  ر!نهرمادرشورنهیربینهرچشمشرزنشورمرگهیرکردهرکهرپرسمردررکارریدخت 

ر:برگشتمرسمتشرورگفتمرتیعصبانربار
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رتو _ رتورگکهراسمرخودرری  رراشارریخونه!ررنیارریتورریرمادر...بارارصاررمنراومدرذاشت  خانمررریدریخونهرفهمررنریراریتورریر.رفقطرورفقطربهرخاطررمنربودرکهراومدنهینبودرتورورببراصالررایصن

ر!مثالرمادر؟

ر

ر ♡"عآرامش

ر۹۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ربارعصبانررزن ر:ازرجاشربلندرشدرورگفتررتیعموراخت 

ر_رببررزن نرعموراخت  هرابله!رررت  نراگهرچردخت  امربهرپرسمه.وگرنهرجورررهیفقطررگمریبهترنمریت  ریزبونتورمررریخاطرراحت  ربرکردمیرخونهرپرتترمررنریورازرردمیت  منرماسترررهیرکهربفهیمرررونت 

ر!چقدررکرهرداره

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

رریخونهرنجاریرفتهرارادتیرنکهیمثلرا _ ریرنباشهرتورنمرهمراشارریاگهررمنهرزنرعمورجان.رحت  ربگرخونهرمنورازمررتوین ر!حاال؟رریدی!رفهمریرت 

ر_رهمشرتقصررزن رعموراخت  ر!تورورپرورکردهراشارری.راشارهیرت 

رشمارورازرخونمرپرترنکنمربرهوریمنرردریرمواظبرباش _ ر.ونت 

راشارهرکردمرورگفتمرراریالنازرورپررربه ر:ورزنرعموراخت 

ر!بارهمتونم _

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفترالنازر

ر!یتارانقدررمنترنزارررمیخرابرشدهربررررنریرخونهربخرهرازررهیهرزودتررحرفربزنم.رهرچرلریکائیبارمردری_رمنرباررالنازر

نرکسرمنترنمررچیرمنررسره _ رخرریتوررنیکردهرباشمرکهردارررریادآورریجان!رفقطرخواستمرالنازررارمرت 
 
نرکنیمررونهرمنرزندگ ر!هرچهرزودتررلطفارنیخونهربرررنیازررنریر.راگهرهمرقصدرداررت 

ر.گفتمرورازرسالنرخارجرشدمررنوریا

ر!بودمشدهررخایلرانگارر

ر.کفردستشونرگذاشتمررحقشونور

ر.چشماشرگذاشتهربودرریتخترورساعدشرروررورریربودررورردهریخوابراشارریاتاقمونرشدم.ررروارد

راشار؟؟؟ی _

ر:چشمشربرداشترورگفترریازررورردستشور

ر_رجان؟راشارری

ر _ ر؟رخوی 

ر!دیخرررمیآمادهرشوربرررالرری_راره!رآراشارری

ر:گفتمررخوشحایلربار

ر.باشه _

ر!اشوربستبارهرچشمزدروردورریلبخندرراشارری

نررفتمرسمترکمدمروربرمنم ر.کردمرردایلباسامردوتارمانتورپرت 

ررگی ر.قرمزرررگیورررآی 

ر:باالرگرفتمرورگفتمرمانتوهارور

ر!اشرخوبه؟کدومرراشارری _

ر:بهرمانتورهارانداخترورگفترچشماشوربازرکردرورنگایهرراشارری
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ر!_رقرمزهراشارری

ر!غهیکوتاهه!ررنگشمرجرریلیخررویل _

رراشارری رر_رتاروقت  ر !اشکالرندارهربارمتن

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!پوشمیمرنوریرخبرپسرهم _

ر!بپوشرخوشگلهر_ربارشلواررمشگراشارری

ر!باشه _

ر!رژرقرمزرهمرزدمرهیورردمریپوشرلباسامور

نرهمریرخالصهرشدرتورررشمیارا ر!رژرهیرت 

ر.برداشتمرهمرمشگرفریکررهیورردمریپوشرمشگرکفش

ر!گلشرمشرشلواررررهیوررردریقرمزرپوشررریهودرهیهمرراشارری

ر.میگرفترورازراتاقرخارجرشدرردستمور

ر.دیکهرماروردررومدریداشترازرپلهرهارباالرمراریپرر

ر:گفتررراشارریکهرررکردیرتعجبرنگاهمونرمربار

ر_رمررراشای ر؟ریایبریخواری.مردریخرررمیت 

ر:گفترریاربارلحنرمسخرهراریپرر

ر!شمیر_رنهرمزاحمرخلوتتونرنمراریپرر

رراشارری ر!.پسرخدافظ_رباشهرهرجوررراحت 

نرپارمیفترباهمرررربعدر ر.میورازرخونهرخارجرشدرریت 

ط ر.کشهیرحاالرازرحسادترخودشورمراریپررربندمیمرررس 

نر!رمعلومهرکهرهمچرادیبهشرارصاررکنهرکهرباهامونربراشارریداشترررانتظارر ر.کنهیرنمریرکاررررت 

نرسواررماشرهردور ر.میورراهرافتادررمیشدرت 

نرپاساژردسترتوردسترهمرقدمرمریتور ر.میکردیروربهرلباسارنگاهرمررمیدت 

ر.زرشگرماکیسررهیبهررتادافرچشمم

ر!نداشتمرکهربخوامراونوربخرمربهرماکیسریرازریمنرنر.رویلرکردمیبارعشقربهشرنگاهرمرداشتم

ر!خوشگلهریلی_رخرراشارری

ر:تعجبرگفتمربار

ریمرروریچر _
 
ر!؟گ

ر!روررزرشگر_رهمونرماکیسرراشارری

ر.یلیاهاراون...ارهرخ _

ر.میورواردرمغازهرشدرردیدستمورکشرراشارری

رجوونررربهرمغازهرداررکهررور ر:بودنرگفتدوتاردخت 

ر!نریارریخانوممربرزریرورسارزرشگرر_راونرماکیسراشارری

ا ر.کردنیرنگاهرمربدربهرمنرریلیخرردخت 

ر:گفتمرراشارریبهرررور
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ر !خوامیرنمرمنرماکیسراشارریرویل _

ر!_رچرا؟راشارری

ر !ندارمریرازرین _

ررخرم،توریر_رمنراونوربراترمراشارری ر!بپوششرهروقترخواست 

ررلبخندر ر:تمزدمرورگفرپهتن

ر!مرش _

رراشارری
 
رلباسوراوردروردادردستمرلبخندرکمررنگ ر.زد.ردخت 

ر!ممنون _

ر:بهمرانداخترورگفترحسادترنگایهربار

ر.کنمیخاهشرمر _

ر!دمیاتاقرپرورورلباسورپوشریتورررفتمر

ر.اندازهربودراندازه

ر!لباسرشدهربودمرفتهیخوشگلربود!رشریلیخ

ر!دیبهردررکوبراشارری

ر.خارجرشدمبازرکردمرورازراتاقرپرورردرور

رچطوره؟؟؟ _

رخراشارری ر:شدربهمرورگفترهت 

ر!الریآرخوشگیلریلیخوبه!رتورخررریلیخرری_روااارراشارری

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر!اد؟یواقعاربهمرمر _

ر.توردوختهرشدهریر!راصالرانگارربراهی_رعااالراشارری

رربار ر:گفتمررلبخندرپهتن

ر♡مرش _

ر.میکهرحسابرکنرررارری_ربروردرشربراشارری

ر.باشه _

ر.درراورمرورازراتاقرخارجرشدمراسورلبررفتمر

ارلباسوررگی ر.جعبهرگذاشتریازمرگرفترورتورررازردخت 

رمتش؟ری_رقرراشارری

ر!ورپونصدررونیلریمرکری +

ر:گفتمرراشارریروربهررمتریرقرردنیشنربار

ر.یاونوربخرررخوادیلباسرالزمرندارم...نمرگرونه.منمرریلیخرراشارری _

ربدونرتوجهربهرحرفامرکارتشوردرراوردروردستررراشارری ر.دادهرردخت 

هردادرانگارردنردنریدربار ر.روررسمرخرابرشدرراریرشمارهرخودشرکهرهمراهرکارتربهردخت 

هر رردخت  ر:زدرورگفترلبخندرپهتن

ر.کنهرهاکهرانقدررخرجرریدوسترپرسررشهیرمرداریپرکم +
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نرچرراشارریرنکهیازرارقبلر ر:بگهرگفتمریت 

ر!همرسشرهستم _

رریلریکهرمشخصربودرخرراشارری ر:ورجعبهرلباسوربرداشتردادردستمرورگفترردریشتشرکرصوررریشدهرازردستم،دستشوررورررعصت 

ر.جانرالرریارمی_ربررراشارری

هرگرفترورتشکررکردرور ر.میورازرمغازهرخارجرشدرمریبعدرکارتشورازردخت 

ر:کهرگفتمرررمیازرمغازهردوررشدهربودرقدمررچندر

ر.یکهربهشرشمارهردادرردمید _

نرهمرریر_ربراراشارری رررت  ر؟گهیدررزنیمرگفت 

ر.حرفوربارخندهرزدرنریا

ر:بغضرگفتمربار

َولربودنرآخهرچرا؟رنی!رااشار؟یاخهرچرار _
َ
رهمهره

ر:توجهربهرحرفمرگفتربدونراشارری

ر.روربخرمرریهودررمنراونرمیبررراریر_ربراشارری

ر ♡"عآرامش

ر۹۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.خونهرمریشبربودرکهربرگشترازدهریریکاینزدرساعت

ر.میاتاقرگذاشتریرتورردامونوریباالرورخرررمیرفترراشارریرهمراه

ربلوزرورشلواررعوضرکردمرورازراتاقراومدمربرهیازراتاقرخارجرشد.منمرلباساموربارراشارری ر.ونت 

رهمونرموقعرازراتاقشراومدربرهمراریپرر ر.ونت 

ر:منرگفتردنریدربار

ر_ربه...سالمربانو!رخوشرگذشتربارآقاتونررفتراریپرر ن ربرت  ر!ون؟ت 

ر.شتخوشرگذریلریخرزمریارهرعزر _

ر.وراومدرسمتماتاقموربستمرکهراونمردرراتاقشوربسترردرر

رباهمرمرمریداشت ر.سمترپلهرهارمریفتت 

ر...ببزمیعزرررالیخیر_رازرعرصرتاحاالشوربراریپرر ن ر!گذرهیازراالنربهربعدشرچقدرربهترخوشرمررت 

ررنکهیارتار ریماومدمربگمرچ 
 
نرخودشورازرپلهرهارپرترکردرپارگ ر.یت 

ر.دیچیرتورکلرخونهرپرغشیجرریصدا

روررهمون ر.پلهرهارمتسرردنیورالنازردورراشارریموقعرزنرعموراخت 

ر.کردمیرترسرداشتمربهشونرنگاهرمربار

رردمریفهمرتازه ر.بودرمنظورشرازراونرحرفرچ 

ر:بودم.ربارلکنترگفتمردهیترسریلیخ

ر...بخدا...بخدارمنر _

ر.کشمتیمررالرری_رآراشارری
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هرنفهم.راگهربالررزن ر_ردخت  رعموراخت  ر.کنمیرجهنمرمرتوریرزندگرادیرنومربررسرری 

نرپلهرهارپارازر ر:ورگفتمردمیدوررریت 

ر.نکردمریدارمنرکاررخب _

ر!.فقطرخفهرشوالرری_رخفهرشورآراشارری

ریه ر.نگفتمرچ 

ر.بغلشرگرفتهربودریرورتورراریپررراشارری

ر:گفتیرورمرکردریرورنالهرمرهیگرررراریپرر

ر!بچهرمنوربکشهرخوادریبچموربکشه.اونرمررخوادری_راونرمرراریپرر

ر:گفتیورمرکردریرموهاشورنوازشرمراشارری

ری...هاری_رارومرباشرپررراشارری ریرهرسترینرچ  ر.آرومرباشررستینرچ 

ر_رررزن رراشارریعموراخت  ررمشیبلندرشوربت  ر.دکت 

رهمردنبالشونررفترراریبلندرشدرورپررراشارری ر.روربغلرکردرورازرخونهرخارجرشدند.زنرعموراخت 

ر.شدررریازرچشمامررسازرراشکر

ر.بودرسمتمراومدرستادهیکهراونرموقعرتاراالنرساکتراررینازررمامان

ر:تمبغلشرپرترکردمرورگفریخودمورتوررهیگرررربار

ر.مامانربخدارمنرهلشرندادم.بخداارکاررمنرنبود _

رگلمرگرررردونمی.مزمیعزرردونمری_رمرینازررمامان ر.نکنررهیدخت 

رراریانقدرربارپرررکردمری...فکررنمرالرریآرآشغایلررریلی_رخرررالنازر ررردشمنرباش  ر.یبهربچشمررحمرنکردرکهرحت 

ر.گفترورازرپلهرهارباالررفتررنوریا

ر.اتاقمربردریرمنورتوررینازررمامان

ر.مینشستتخترریررور

ررحریتوضرقاریردقرالرری_رآرینازررمامان ر!شده؟ربدهرکهرچ 

نرمامانربخدارداشترباهامرحرفرم _ نرخودشورپرترکردرپاررهوری.ربعدشردت  نر.رازرعمدرخودشورپرترکردرپایت  ر!آخهرچرااا؟رمطمعنم!رویلرریت 

هردرنیارردونمی...نمدونمی_رنمرینازررمامان ر.وونستیدخت 

ربررسمور ن ر:دستامرگرفتمرورگفتمرت 

ر!کنهیهمرباوررنمرراشارریمنراونورهلرندادم.ررکنهیکسرباوررنمرررچیرمامانره _

ریهامربرهیگفتمرورگررررنوریا ر.شدررشت 

ر:بغلمرکردرورگفتررینازررمامان

مرمونهینکن.رماهرکهرپشترابررنمررهیگررررزمی_رآرومرباشرعزررینازررمامان ر.دخت 

رردور راتاقمرراهرمریتوررشدیمرساعت  رررفتمت  ر.دمیجوریسرناخنامورمرورباراست 

ر.ادینرشیپربچهرمشکیلرریبرارکاش

ر.بچهرسالمربمونهرکاش

ر!خودترکمکمرکنرراریخدا

راشکرنمرگهید سرداشتمختمیت  ر..فقطراست 

ر.بودروربعدررفترشمریپرکیمررینازررمامان
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راتاقمرراهرمریرتوررداشتم ر.اومدرداخلراشارریکهردرراتاقربازرشدرورررفتمرت 

ر.داشتریراوروضعرشلختهررسر

ر:سمتشرورگفتمرردمیدور

ر!شد؟یرچ _

ر_رچرا؟رررراشای

ر _ ر!چرا؟چ 

ری_رتورنمراشارری ررتوین ریبچهررورببرهیرحت  ریر!رنم؟تن ررتوین ررحت  ر.بهربچهررحمرکتن

ر.شهیرهلشرندادم...چرارباورترنمربخدارمنرراشارری _

نر_رحتمارپاشرلرراشارری ر!خوردرورافتادراره؟ررت 

نرنهرخودشرخودشورپرترکردرپا _ نردرپا.بخدارازرعمدرخودشورپرترکرریت  ر.یت 

ربدهروونستریبچشه.دعاشقررراری_رپررراشارری ن ر.مگهربچهرخودشوربهرکشت 

ر:حرفشربارترسرگفتمررنریراردنیشنربار

نربچهرچ _ ر!شده؟رشیت 

نر_رنهربچهرسالمه.برورخداروشکررکنرکهربچمرسالمه.اگهربچهرچراشارری نرروزرخوشربراترنمرررشدیمرشیت  ر.بهرقرآنراشتمت 

ر.منرهلشرندادمربهرجونرخودترکهرهمهرکسیمرراشارری _

ر.خارجرشدمگفتمرورازراتاقرررنوریا

نرتندرازرپلهرهارپارتندر ر.خودموربهرباغررسوندمرعیــــرفتمروررسرریت 

ر..رمنمرلباسرگرمرتنمرنبودومدریرسدربودرورسوزرمرریلیخ

ر.دمیکشرررقیانقدرحالمرخرابربودرکهرتندرتندرنفسرعمررویل

ر ربربمریجرریدکمورازرتورورفنرررگارریتوجهربهررسمارپاکترسری  ر.روشنرکردمریرگارریآوردمرورسرونت 

ریعمرپک ر.بهش.رفتمرپشترساختمونردمزررق 

رجاررهمون راولریرکهربرارری  ن ر.دمیرورباهمردرراریورپررراشارریبارررت 

نرزمریررور ر.پکرزدمرگارمینشستمروربهرسررت 

ررهیرشدم رمعتادرشونزدهرسالهرکهردوباررازدواجرکرده.دخت  ر!خوادشیکسرنمرررچریکهرهرریدخت 

ر.بهمرتهمترزدهراریمنرچطوررثابترکنمرپررراریخدا

رتورکجاراریخداراخه ررهیردریبارادیلبمرمریرلبخندرروررارتار.رچرری 
 
ر.فتهیربراتفاف

روراشکرمرردمریکشریمررگارریبازمرسرویلرردمریلرزریرسمارداشتمرمرازر ر.ختمیت 

ر:بهرخودمراومدمرینازرمامانرریرصداربار

م؟رینازررمامان ر!_ردخت 

ر:گفتمرریاگرفتهرریصداربار

ر!بلهرمامان؟ _

ر:دستمورگرفترورگفترینازررمامان

ر.زمی_رپاشو.پاشورعزررینازررمامان

ر.خستمرمامان _

ر.توراتاقتربخوابرمی.پاشوربرریخورریرسمامرنجاریارزمری_رعزررینازررمامان
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ر.راهرافتادمریجامربلندرشدمروربدونرحرفردنبالرمامانرنازررازر

ر.شمیپرادیاتاقمرتاراونمربریربهمرگفتربرمرتوررینازررمامان

ر.روشنرکردمریرگارریتختمرنشستمرورسریررور

ر.شهیرچندشمرمخودمرررکهرازررردمیکشرررگارریچندروقترانقدررسرنریا

ر

ر ♡"عآرامش

ر۹۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رمدرداخلراورریاتاقمربازرشدرورمامانرنازرردرر

وعربهررسفهرکردربار ر.ورودشررس 

ریسرعیــــرسر ر.گذاشترورپنجرهرروربازرکردررعسیلرریدستشوررورریرتوررتن

ربرمار ن ر:رسفهرهاشرگفترت 

ررینازررمامان مرچراردررورپنجرهرروربست  ریرمرگارریورسرر_ردخت  ر.برداشتهکلراتاقوررراخه؟!ردودرکیس 

ر:خاموشرکردمرورگفتمرگاروریس

ر.خوامیرمعذرترم _

رنشسترکنارمرورچارینازررمامان ر:دستمردادرورگفترری 

ر.زمیبخوررعزررنوری_رارینازررمامان

ر.مرش _

ر.ازشرخوردمرگرفتمرورکیمررروانوریل

رچارنیبهرارواقعار ر.داشتمرازرینری 

ر.خشکرشدهربودریلریگلومرخررچون

ر.اشتبردرشورییهمرچارینازررمامان

ر:بغضرگفتمربار

راخهرچرارمامان؟ _

ررکمی.رمونهیماهرپشترابررنمررزمری_رعزررینازررمامان مرانقدرری 
رداشتهرباشردخت  رصت  ر.نکنررتای 

ر:قورتردادمرورگفتمربغضمور

ردورروزراتفاقارنیمامان...بخدارارتونمرینمر _ نرکهرتازهربهمرتهمترمرردمموریحاملهرشدنشرکناررنررهیاصالردرکرکنم!راصالرهنوزربارقضررتونمیرکهرافتادهررورنمرری  ر.نهت 

ر؟یشدرردیخداربزرگه.مگهرخدارمردهرکهرانقدرناامرزمری_رعزررینازررمامان

نرچ ر.نگفتمریرت 

رچارخایلرروانیل ریسرریروردوبارهرتوررری  ر.گذاشتمررتن

ریرسریررورروانشوریهمرلرینازررمامان ر.روهمرجمعرکردروربلندرشدرالمپورخاموشرکردریرگارریورفندکرورجاسرگارریگذاشت.سرررتن

ر!گهیدررابخوابیساعتردورنصفهرشبه.برزمری_رعزررینازررمامان

ر:ورگفتمردمریختردرازرکشرتریررور

ر.منربمونرشی!رامشبرپ؟ینرررشهریمامانرم _
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مرینازررمامان ر._رباشهردخت 

ر.دیتختردرازرکشرریرکنارمرروررراومدر

ر:دادمرورگفتمبغلشرجارریرتوررخودمور

ر.خونهرنیارریتوررشدمریمروونهیمامانرمنراگهرتورورنداشتمرکهرد _

رقشنگمریزرنارمامان ر._رقربونتربشمردخت 

ر:لبمراومدرورگفتمریرروررریرلبخندربالخره

ر.خدانکنه _

ر.ورخستهربودمرکهرهمونرموقعربهرخوابررفتمررسوختریچشمامرمرانقدرر

ر:شدمرردارریبریمامانرنازرریربارصدارصبح

م؟!رپاشورعزررینازررمامان ر!زمی_ردخت 

ر.چشماموربازرکردمریال

مرریبررردری_رپاشورامروزرپنجرشنبسربارینازررمامان کتردخت  ر!رس 

ر.ازرجامربلندرشدمراروم

نرهم ر:گفتمرردمیمالطوررکهرچشمامورمررت 

ر!گهیروزرمزخرفردررهی _

ر:گفترریتختربلندرشدمرکهرمامانرنازرریرروررازر

ر.هیحرفورنزن.رانشاهللرکهرامروزرروزرخوبرنی_رارینازررمامان

نرچ نرنگفتم.حولموربرداشتمرورهمرریرت  رطوررکهرسمترحمومرمرت  ر:گفتمررفتمت 

رگیردوشرمررهی _ رپارامیمرمت  ن ر.یکردررردارمیورامروزرکهربررشبریرمامان...ممنونربابتردریت 

ر.زمیبودرعزررفهیر_روظرینازررمامان

ر.ورواردرحمومرشدمرردمیبوسررگونشور

ردوشرگرفتمروراومدمربرعیــــرسر ر.ونت 

نرجمعرکردمروررفتمرپاررلموریوروساردمریپوشرلباسامور ر.یت 

رصبحونهرمرهمه ن ر.خوردنینشستهربودنرداشت 

ر.شدمرورارومرسالمردادمرسالنرروارد

رررچیه ر.ندادرکسرجوای 

ر ر.گرفتکردرورروشورازمررنگاهمکیمررلیرکائیمرحت 

ر وعرکردمربهرخوردنرصبحونهری  ر.توجهربهشونرنشستمروررس 

ر.کهربلندرشدرپشتررسشربلدرشدمروردنبالشرراهرافتادمرراشارری

رماشرسوارر ن ر.میشدرت 

ررهنوزر ر.میکلمهرهمرباهمرحرفرنزدررهیرحت 

کترشدرروارد ر.میرس 

ررهنوزم
ن
ر.مینزدرحرف

ر.میورمشغولرکاررشدررمیاتاقرشدرروارد

ر.میحرفرنزدرهنوزم
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رررچندر ر.گذشتررساعت 

ر:تحملمرتمومرشد.ررورکردمرسمتشرورگفتمررگهید

راشار؟ی _

ر:لبرتاپربودرگفتریرکهرمشغولرکارربودروررسشرتورررنجورریهم

ر!_رها؟راشارری

ررشهریم _ ر!؟نگامرکتن

رباالراوردرورخرررسشور ر:بهمرگفترهت 

ربله؟_رراشارری

ر...باوررکنرمنرراشارری _

ر:باالراوردرورگفتردستشور

ر....بسه!رساکترشوالرری_ربسهراراشارری

ر.بعدردوبارهرمشغولرکاررشدرور

ربررسمور ن ر.دستامرگرفتمرت 

ر.وربغضرسمتمراومدهربودررتیعصبانردوباره

ر.تراسریرازرجامربلندرشدمروررفتمرتوررعیــــرسر

ربرگاروریشلوارمرفندکرورجعبهرسربریجرریتوررازر ر.روشنرکردمرریگارریورورسراوردمرونرت 

ر...دمیکشریرمرگارریسررداشتم

ر.شدهربودمرآرومرکیم

ر.کهرتمومرشدرخاموششرکردمروردوبارهرواردراتاقرشدمررگارمیس

ریرترکرمرگاروری_رسرراشارری ر!کتن

ر.نشستمرمریصندلریزدمروررورریپوزخند

نرتنهارچرگارریسر _ ر.کنهیکهراروممرمرررهیت 

ریرمرترکرگمیمنرنده.رمرلریرورتحورریراشهیکلرریرحرفارنریر_راراشارری ر.بگورچشمرکتن

ر:گفتمررریاطوررمسخرهرکنندهربه

ر!چشم _

ر.دسترتورالر،ازری_رهووف...ازردسترتورآراشارری

ر.تراسریرروشنرکردروررفترتوررریگارریسراشارری

ر:شدمردنبالشررفتمرورگفتمربلندر

رنداره؟رتورمشکیلرریترکرکنم؟!ربرارردریمنرفقطربا _

ر._رمنرفرقردارمراشارری

ر _
 
رراشارریور!رت؟یدارررهه...چهرفرف ر!میاخونوادهرهیراد.رهردورازررالرریمنمرآررادرهست 

ریرمنربخوامررورمریرتورهرکاررربهمردستورربده...ویلرتونهینمررشگی.هکنمیربخوامرمریر_رمنرهرکاررراشارری ر؟ریدی!رفهمکتن

نرتاحاالرمارهمچرر.رازرگدمینهرنفهم _ ر!منربکنم؟ریتوربخوارریکهرهرکاررررمیامضارکردریرقراردادررت 

ر.میکنی!رباشهرامضارمرم؟یامضارکنریرخوایر_رمراشارری

ر.خاموشرکردرورواردراتاقرشدررگارشوریس
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نرمریازررورریرورخودکاررربرگه نرچررهیبرداشترورتندرتندررشت  رات  ر:برگهرروراوردرباالرورگفتنوشت.ربعدرری 

ررنجاری_راراشارری ریمنرگفتمرتورمرنوشتمرهرچ 
 
ر.چشم.زودباشرامضاشرکنررگ

وعربهررردمیرورازردستشرکشربرگه رکردم.ربعدرنشورورتندرتندررس  ن ر:نشردادمرورگفتمنوشت 

ربهمرتوهرکیسررریاجازهربدرردرینوشتم...نبارنجاریمنمرا _ ن ررشوهررواقیعرهیمثلرردریکنه!رباررت  ر!پشتمرباش 

نرچررهیتندرربرگهررورگرفترورتندرراشارری رات  ر:نوشترورگفتری 

نرنمریصدمهراررچیرنوشتمرکه...بهرافرادرخونهرهرنجاری_راراشارری رت 
ر!ای!رمخصوصارپررین

ر

ر ♡"عآرامش

ر۹۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:دادرزدمررتیعصبانربار

ر _ ر؟یفرضرکردررتورمنورچ  ریبیمر!رمگهرمنورشکلرچ  ریکهرمررتن
 
ر!صدمهرنزنربهرکیسررگ

ر:گفتررتیبارعصبانراشارری

رالرریآرنمیربیمرطانریر...تورورشکلرشطانیر_رشاشارری ریرحسادترمر.وقت  ررستیردسترخودترنرگهریدرکتن ر!یبچهرهمررحمرندارررهیبهررحت 

رریخواینمرچرارراشارری _ ر.منراونورهلرندادمرباوررکتن

ر_رببراشارری ن رررچیرخونهربارهریرکهرتوررریدی...تورقولرمرالرریارت  رکسربحثرنکتن ر...بارهمهرخوبررفتاررکتن رر...حسادترنکتن پشتترباشمروراجازهرندمررردمری.منمرقولرمورمثلراحمقاررفتاررنکتن

نرتوهرهتیرکیس ر.کنهررتتیاذررکنهرورکیسررت 

ر:ورگفتمررستادمریارنهریبهرسردستر

ر.موافقم _

ر.امضارکنررنوریارراریر_رخوبه...حاالربراشارری

ر:رورگرفتمرورگفتمربرگه

نرچررهیرخوامریرم _ ر.اضافهرکنمرگهیدررت 

ر_رخب؟رراشارری

ررریرباهامرخوشررفتاررردریبا _ ررتونمیر!رمنرنمکتن
 
ر.تورورتحملرکنمریهاربداخالف

ر.برگهررورامضارکردروردادردستمراشارری

نرمریرامضارکردمرورپرتشرکردمرروررمنم ر.ت 

ر._رحاالربروررسرکارتررراشای

ر:برداشتمرورگفتمررفموریک

ر....خستهرشدمخوامینمر _

ر.شدمرگفتمرورازراتاقرخارجرررنوریا

ر کترپشتردرراتاقرماراریردروربازرکردمرهمهراعضاروقت  ر.بودنرستادهریررس 

ر.منربهرتتهرپتهرافتادنردنریدربار

کترخارجرشدمرردمیمحکمربهمرکوبرردرور ر.ورازررس 

رراهرمرتیعصبانربار نرمرودمرحرفروربارخرفتمرت  ر.دمت 
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ر ر.دادمینمرتریاهمرررویلرکردنریازرمردمرچپرچپربهمرنگاهرمرربعضن

ر.شدمریفسترفودررهیقاررورقوررشکممردسترازرحرفرزدنربارخودمربرداشتمرورواردرریرصداردنیشنربار

اریپرهی ن ر.سفارشردادمرورمنتظررنشستمررت 

اموریپ ن ر.گرفتمربرگشتمرخونهررتاکیسرهیخوردمرورررت 

رورالردنریدربار ررایپذریرنازرکهرتورزنرعموراخت  ر.توراتاقشرتنهاستراریپررردمریبودنرفهمری 

نرراشارریورررلیکائیم کت  ر.همرکهررس 

ر.پلهرهارباالررفتمرازر

ر.شدمراریراهرورگذاشتمرورواردراتاقرپررریرگوشهرکناررگلدونرتورررهیرفموریک

ر.بودردهریتختشردرازکشرریرورراریپرر

ر:زدرورگفتریرپوزخندمنرردنریدربار

رریر_رچطوررراریپرر ر؟رخوی 

ربالرهیاگهریرخودترفکررکردرشی...اصالرپغایلآشرریلریتورخ _ ریمرومدیرسربچترمری  رررکارریرچرخواست  ر!؟کتن

ربالرهی_راگهرراریپرر نر...همریشدیوسطرمقرصرمررنریتورارومدیرسشرمری  ر.عسلمرهریکافمنرریبراررت 

ریب ر.شدمرکریبهشرنزدرشت 

ر:ورگفتمرستادمریرتختشرارکنارر

ر.کاررخودتربودهررفهمنریبالخرهرکهرهمهرمر _

رریخواریمرری_رچجوررراریپرر ر!مثال؟رثابترکتن

ر.هکاررمنرنبودررکنمیشدهرثابترمریر.هرجوررکنمیثابترمر _

رراریپرر ر._رموفقرباش 

وعرکردردادروربررنوریا ر.کردنرردادیگفتررس 

رراریپرر ر !_رنکن...نکنرعویصن

ر.کردیرحرفاشررسفهرمررونیم

ر:تعجبرگفتمربار

ر!چته؟ _

رورالنرازر ر.ازرواردراتاقرشدنتختشرفاصلهرگرفتمرکهرهمونرموقعردرربازرشدرورزنرعموراخت 

ر:گفتررهیبارگررراریپرر

هرمررنریرخفمرکنه.منرازررخواستریرمنوربکشه.رمرخواستی_رمراریپرر سمریدخت  ررت  ر.مامانراخت 

ر.کردمیتعجبربهشرنگاهرمربار

رعمورزن ر:وردادرزدردیدسترمنورگرفترکشررراخت 

هرعرعمورزن ر_ردخت  راخت  رنمیببرنجاریارراریر...بویصن نرهمچر.ربهرچهرحق  ریرمریکاررررت  ر !کتن

رتشربدسررازررردستمور ر.ورازراتاقرخارجرشدمرردمیکشررونت 

ر.اتاقمریربرداشتمروررفتمرتوررفموریک

ر.روشنرکردمریرگارریپرترکردمرگوشهراتاقرورسرفموریر.کدمیبهمرکوبمحکمردرور

رررکیررکینزد راتاقمرراهرمریربودرتوررساعت  ر.دمیکشیمرگارریورتندرتندرسرررفتمت 

نربهمرمتهمتررهینداره.هروزردارهرردهیفاررینجورریبکنمراریفکرررهیردریبا ر.نهت 
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رردرر ر.واردراتاقرشدراشارریبازرشدرورراتاقمربهرطوررناگهاین

ر:وردادرزدرردریمحکمربهمرکوبرردرور

ر!؟یکردرر_رتورچهرغلطرراشارری

ر:خاموشرکردمرورگفتمریگارریجارسررریتوررگارموریس

ر.نکردمریرکاررررچیرمنره _

ر..._رتوراشارری

ر:وسطرحرفشردمیپرر

رفتادنشرازرپلهرهاعمرتقصرادرامضارکردم.هرچندرا.منرقولردادمرورقرارداشاررینکردمرریرکاررجیرمنره _ ر.ادموربکنمرهیکهرقصدرجونرررستمرینروونهیمنردرنبودرویلررمنت 

ری_رانقدررحسادترمراشارری ر.ستیکهرجونرادماربراترمهمرنررکتن

ریمریر...چطورراشارریخفهرشور _ راونریبهرحرفارتوین ررهیوراصالررزنراعتمادرکتن نرچرالرهمتاحار.منرگذرهرهمرمنورقبولرنداشتهرباش  ر!کاروربکنم؟ررنریبودمرکهرحاالرارادمررت 

رازردسترشماها.فقطراگهربالررکشهیمغزمرنمررگهیر_رساکترشو.رساکترشورمنردراشارری ر...ادیبررسربچمری 

ر:وسطرحرفشردمیپرر

رهربال _ رتقصرادیچهربرسراونربری  ر!کاررمنرنبودررنیکهراررکنمیرثابترمبچهررحمرنکنم.رمنررهی.رمنرهنوزرانقدررپسترنشدمرکهربهرستینرمنرت 

ر!_رهه...ثابترکن...منتظرمراشارری

ر.کنمیثابترمر _

رراشارری ر.ازراتاقرخارجرشدررعصت 

ر.دیچیپرریدیپامردردرشدریرکهرتوررردمیکمدمرکوبررریلگدرتورربار

راتاقرراهرمریرتوررتیعصبانربار ر.کردمیورفکررمرفتمت 

راشکاموربگریرجلوررنتونستمر ر.شدنرریورازرچشمامرجارررمت 

ر.شدنریبازمرجارررپاکرکردم...ویلکاموروراشرردمیصورتمرکشریروررردستمور

ررپرر ر....عشقی...دلخوررشدهربودمرازرغم...حرص...ناراحت 

رکهرمنردارمرخدا؟رررهیچهرحالرنریا

؟یکارورمرررنریربارمنرارچرار ن رکتن

ر!ثابترکنمرکهراونرکاررمنرنبوده؟ریرررمنرچجوررحاالر

رکمکمرکن.منربهرغرراریخدا رتورمرییکسورندارم.بهرخودترقسمرتنهارداراررچیرازرتورهرت  ر.ی 

ر.هامربلندرنشهرهیگرررریدهنمرگذاشتمرتارصدارریروررردستمور

ررمنر ر.ندارمرتارباهاشردردروردلرکنمرقیرفرهیرحت 

ر.شتمیشونمربزارهروربگهرمنرپرریهامرگوشرکنه.دستشوررورررهیکنارمروربهرگررررنهیبشررستیکسرحاظررنررچیراعتمادرکنم.هررتونمیکسرنمرررچیبهرهرراریردنرنیاریتور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۹۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.اومدرداخلریاتاقمربازرشدرورمامانرنازرردرر

ر.منرسمتمراومدرورمحکمربغلمرکردراشگرریچشماردنریدربار
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ر:ورگفتمردمریچیرمحکمردوررکمرشرپردستامور

ر.دوستردارمرمامانرریلیخر _

مرریلی_رمنمرخرینازررمامان ر.دوستردارمردخت 

رکردردمیگرفترورکشرردستمور ن ر.سمترتخت.نشسترورمنمروادارربهرنشست 

نرچرهمه ر.کردمررفیربراشرتعرررهیبارگرررورت 

ر:دستشوررورشونمرگذاشترورگفترینازررمامان

م...ثابترمرینازررمامان ری_رنگرانرنباشردخت  ر.کاررتورنبوده.منرپشتتمررنریرکهراررکتن

ر:زدمرورگفتمرریهامرلبخندرهیگررررونیم

ررشهیرممنونرکهرهم _ ر.هست 

ر:ورگفتررردریگونموربوسرررینازررمامان

ردرردریفقطربارزمری_رعزررینازررمامان راشتهربصت  نر.همهرچاش  ر.شهیبهروقتشررسوارمرت 

ریرهرمیوردسترروردسترهمربزاررررمینریبشررنجورریراگهرهمرویل _ ر.شهیتازهربدترمرمرشهریرسوارنمرچ 

ر.یکارورتورنکردررنیکهراررمیکنی.ثابترمرمیوردسترروردستربزاررررمینریشری_رنمرینازررمامان

ر!؟یاخهرچجورر _

ر.میفهمیمر.ویلریچجورررردونمی_رمنمرهنوزرنمررینازررمامان

نر.همهرچرستیهووفرامکانشرن _ ر.اونهرهریبررعلرت 

ررینازررمامان رکهرکاررتورنبوده؟ررردهی!رخدارند؟_رخدارچ 

ر.شدمرساکت

ر:ادامهردادرینازررمامان

م.مارخداروردارررینازررمامان ر.می_رنگرانرنباشردخت 

رکمررلبخندر
 
ر.دمیتختمردرازرکشرریرزدمروررورررنگ

ر.کاررمنرنبودهررثابترکنمراونریکهرچجوررررکردمیرفکررمررنریربهرارداشتم

نرمریربهرهردرررویل ر.بستهربودردمت 

ر:گفتمرریرورروبهرمامانرنازررردمیازرجارپررررموضوعریاورررادیربار

ر.مامان...مامان _

رشده؟ری_ربلهرچرینازررمامان

ررنریرامکانرندارهرخونهربهرا _
 
نردوربرربزرگ ر.نداشتهرباشهرت 

نر_راره...دوربرینازررمامان ردارمرورررهیقضرنیفقطرمنرازرررداره!رویلررت  ر.لیکائیمرخت 

ر .دیدررشهیمرناریربدوررریخب...خبرحتمارازرتور _

نردوربریرازرتوررردریکسرنرسرررچی_رچراربهرفکررهررینازررمامان ؟یهارببرت  ن ر!تن

ریمریرمامانرخوبرخودتردارر _
 
نردونیمرلریکائیفقطرتورورمرگ ر.ت 

رخبرمنرپر_راره...ویلرینازررمامان نردوربرلریکائی...چرارمکاررشدمرورفراموشررت  ر؟نکردهریراداورریهاروررت 

رخودشوردرگرریلیخررلریکائیمامان...مردونمینمر _ ر.کنهیموضوعاترنمررنیاررت 

ر_رمنرمرینازررمامان رکنمربرررلوریکائیمرمت  نرمنردوربرمریکنی...وانمودرممیباهاشرصحبترکنرنجاریارادیخت  ر.کردمرریاداورریهاروررت 

ر.باشه _
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ر.واردراتاقرشدنرلریکائیبعدرهمراهرمرقهریرفترورچندردقرینازررمامان

رجامربلندرشرازر ر:سرگفتمردمرورباراست 

ر.لیکائیسالم...م _

ر.کردیرصورتمراصالرنگاهرنمریرتوررلیکائیم

ر:گفتررارومرریرصداربار

ر._رسالمررلیکائیم

نرخونهردوربریتوررگهریمریرمامانرنازر _ نرگذاشتکاررررت  ر...درسته؟ت 

ر._رارهررلیکائیم

نردوربریرخبرچرارازرتور _ رنیبنیمرت  ن نربهرپاراریصحنهرپرترشدنرپرررت  ر.پلهرهاروریت 

ردارمرورمامانرنازررناریدوربرهری_رازرقضررلیکائیم ر.دیدیقطعارمرردونستریاگهرمراشارری...ریفقطرمنرخت 

ر _ ر!گه؟یردارهردروغرمراریپررری!رچرارثابترنکردر؟خبرچرارخودتربهشرنگفت 

ریرراسترمریتورواقعاردارررالرری_راررلیکائیم
 
ری!ر؟گ نررورازرپلهرهاربهرپاراریواقعارپرررعتن ر!؟یپرترنکردریت 

نرتورمنورهمچررلیرکائیم _ ریفرضرمراودمررت  رر.رتنهارکیسریتورتنهارخانوادهرمنربودریبودرشمیپرشهی...شبرورروزرمثلرداداشم...بابام...شوهرم...هملیکائیمرری!رتورمنوربزرگرکرد؟کتن

ر رررهست 
 
ریتاراالنرباهامربودرکهرازربچگ رر...چطوررهنوزرنتونست  ر!رواقعارچطور!؟ر؟بهمراعتمادرکتن

نربغضرحرفرمربار ر.تهربودماشکامورگرفرریجلورررویلردمت 

ر:ورگفتردیبغلشرکشرریرسمتمراومدرورمنورمحکمرتوررلیکائیم

ر!...منورببخشخوامی..واقعارمعذرترم.رخوامیمنرمعذرترمرری...تورحقرداررالرری_رارومرباشراررلیکائیم

ربردمیازربغلشرکشررخودمور ر:ورگفتمررونت 

ر!وربهرهمهرنشونربدهررارریبرلموریخبرزودرباش...همهررورجمعرکن...فر _

ر_رمطمرررلیکائیم ؟یهمهرببریخواریمررعتن ن ر!تن

ر.گذرهیکهرازرجونربچشربهرخاطررحسادترورانتقامرمرررهیکررربفهمهرحسودرواقیعراشارریرخوامریرادمرچقدررپسته.رمررنریهمهربفهمنرارخوامیارهرچرارمطمعنرنباشم؟!رم _

نرپارگهیدررقهیر.پنجردقکنمیخبرباشه.منرهمهررورجمعرمرریلی_رخررلیکائیم ر.باشریت 

ر!اوگ _

ر.اتاقمرراهررفتمریشهررتورررکیرروربهراندازهرررقهیپنجردقررنریرارفترورمنررلیکائیم

ر

ر ♡"عآرامش

ر۹۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.کردمیربهرساعتمرنگاهرمرمدام

ر ریگذاشتمرورنفسرعمرررنمیسرریتمومرشد،دستمورروررقهیرپنجردقروقت  ر.دمیکشرررق 

ر.طرفهررگرررونرباربفهمراری.رزودرباشربروروربهرپرریبروربهرهمشونرثابترکنرکهرتوراونرکارورنکردررالرریاربرور

نراتاقموربازرکردمرورباراعتمادربهرنفسرکاملرازرپلهرهارپاردرر ر.رفتمریت 

ررایپذریتوررهمه ر.نشستهربودنری 

نرمریرنشستهربودرورلبرتاپشرروررلیکائیم ر.همرکنارشرنشستهربودنرهریبودربقرت 
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ر ر.نشستهربودرهمراریپرررحت 

نرخندرتمسخررآمرجلوردادمرورباراعتمادربهرنفسرورلبررنموریباالرگرفتم...سررسمور ر.لبامرداشتمرواردرشدمریرکهرروررریت 

ر:گفتمرریرشادروربلندریرصداربار

ر.سالم _

ررشهیرچندروقترمنورهمرنیبارتعجبرنگاهمرکردن.حقردارنرارهمه ر.بهیاعتمادربهرنفسربراشونرغرررنیورارخوشحایلرررنریر.ادنیورناراحتردرعصت 

ر.نمیکهرکامالرصفحهرلبرتاپررورببرریرورکنارشونرنشستم.جوررررفتمر

رپارانداختمرورخریرورروررپار ر.شدمربهرصفحهرلبرتاپرهرت 

ر.کردرررورپیلررلمیفررلیکائیم

رازرجاررلمیف ررفترازرپلهرهارپاری  وعرشدرکهرزنرعموراخت  نررس  ر.ازراتاقشرخارجرشدراریبعد...پرررقهیراز...چندردقرفتروربعدرالنررلیکائی...بعدشرمیت 

ر!ام؟یمنرچرارنمرپس

نرازرپلهرهارپاراریپرر ر.رفتریت 

رخرتورریبهرمانرهمه ر!قطعرشدررنجاریاررلمیکهرفرررمیبودرهت 

ر:بارتعجبرگفتررلیکائیم

ر!قطعرشدررلمی!رفشده؟ی_رچررلیکائیم

ر:تعجبرگفتمربار

رل؟یرکائیمرینگاهرنکردررلموریتورمگهرف _

رالرری_رنهراررلیکائیم ررعیــــتورانقدرررسرر...وقت  ر.میمنمراوردمرتارباهمرنگاهرکنرارمیبرلموریفررازمرخواست 

نرازرپلهرهارپاراری...پررنکهیورارستمریمنراصالرنراریآخهرموقعرخروجرپررریراشتباهراوردررلموریاونرفر.راصالرفکررکنمربهروجودراومدهرمشکیلرهیردریشا _ رمریت  ررچریورهرهرت 
 
ر!افتهنیمراتفاف

ر.نویرارادمهیرقیبودمروردقرردهیمربوطربهرهمونرروزهرچونراونرروزرمنرلباسرزردرپوشررلمیفررنیمطمعنمرار_رنهرمنرررالنازر

ر.ولرشدبارلبرتاپرمشغرلیکائیم

رراشارری ر:ازرجاشربلندرشدررورگفتررعصت 

ر!مارو؟رنریر_رمسخرهرکردراشارری

ر:جامربلندرشدم...دستشورگرفتمرورمانعررفتنشرشدمرورگفتمرازر

ر.کنهیاالنرحلشرمررلیرکائیهسترکهرمرمشکیلرهیونرمنرمطمعنمر...بماشارری _

ریرمرکارریچرریتوردارررالرری_راراشارری ر!؟کتن

ر!...لطفا!ربهرخاطررمنراشارری _

ر._رهوووفررراشای

ر.نشسترورمنمرکنارشرنشستمردوباره

ر.قطعرکردهرنورینفرردوربرهی_رررلیکائیم

ر _ ر!؟چ 

ر.زدرورروشورازمرگرفتریرافتاد...پوزخندراریبهرپرررنگاهم

ر:حرصرگفتمربار

ری _ ررعتن ر؟چ  نردوربررنریرازرر!رمگهرنگفت  رداررریفقطرتورورمامانرنازررت  ر.نریخت 

نر_رمنمرازرهمرررلیکائیم ر.اونورقطعرکردهرباشهرنهتوریرنمر...کیسرکنمیرتعجبرمرت 

ر.اومدهرورقطعرشدهرشیپرمشکیلررهیردری_رخبرشاررالنازر
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رداشتهردوربردمی_رشاراریپرر نرصاحبرخونهرخت  رریرتوررت  ر.باشهرصاحبرخونسترخونهرهست...بهرهرحالرهرچ 

رداشترریمطمعنمرکهرفقطرمنرورمامانرنازر_رمنرررلیکائیم ر.میخت 

ربودرچاریاررقهیرکهرچندردقررینازررمامان ر:بودرگفترستادهیگوشهراررهیوراوردهربودرری 

نر_رعه...چرینازررمامان ر!هت 

رسمتشرهمه ن ر.برگشت 

ر:کردرورگفتررزریورررچشماشرلیکائیم

ر!ه؟ی_رچررلیکائیم

ر.ابردهنشورقورتردادراریپرر

ر:ادامهردادرینازررمامان

نرخونهربهشرگفتمردوربریتوررمریتروزرکهرمراسمرداشرهیاعتمادرداشتم...رراریبهرپررریلی...منرچونرخراشارریوررراری_رقبلرازرازدواجرپرررینازررمامان ر !هارورچکرکنهرت 

ر:بارتعجبرگفتررلیکائیم

ررناریکسردرموردردوربررچیرمامان...منربهرتورگفتمربهرهر_رویلررلیکائیم
ن
ر.نزنرحرف

منده!رویلررخوامری...معذرترمرخوامی_رمعذرترمررینازررمامان ر.اعتمادرداشتمراریمنراونرزمانرواقعاربهرپرررپرسمرواقعاررس 

رررلیکائیم رریاررگهیرکسردررچیکهربهرهررر_رمطمعتن ر!؟نگفت 

داشتررموضوعرنریرازررراری_رمطمعنم!رفقطرمن،تورورپرررینازررمامان ر.میخت 

ر.اینگاهاربرگشترسمترپرررهمه

رورالنازربارشکرورتردررزن ر.تیبارعصبانراشارریورردیعموراخت 

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفتراریپرر

ر_رببراریپرر ن نرچرهی...راشارریرت  نربهرخودشرکهربهرمنرتوهردهریماجازهررریخدمتکارربگو!رچطوررررنریربهراریت  ر.کنهررت 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر!؟ی.فراموشرکهرنکردیخدمتکارررهیمواظبرحرفرزدنترباش...توخودتمر _

ر:باربغضرگفتراریپرر

نرچررهیراشارری_رریپرر رزنرحاملتررورانقدررتحقریردیبگو.چطورراجازهرمریرت  رکنند؟رررت 

ر.ی...رسوارشدراریپررریرسوارشد _

ر:دادرزدرهوریراشارری

ر!گهی_ربسهردراشارری

ر.میساکترشدرهردور

رسمتربرررهمه ن نرمرتیکهربارعصبانرراشارریگشت  ر:حلردادروردادرزدررورت 

ررچریخونهرهررنریارریموضوعرتوررنریردرموردراررخوامینمررگهی_ردراشارری
ن
ر...زدهربشه.بارهمتونم.ورشماردوتاررحرف

ر:اشارهرکردرورادامهردادرراریدستربهرمنرورپررربار

ربالرگهیبارردرهی_راگهرراشارری نرشریهردوتونرمجازاترمرادیازرشماهاربرگریرسررری  رریلری...بهرهردلت 
 
ر.ستیجنگرنردونریکهرمرررنجاری!راورهرراتفاف

ررایحرفرازرپذرنیبعدرازرارور ر.خارجرشدری 

ر.دنبالشرراهرافتادمررتیبارعصبانرمنم

ر:باغرشد.دنبالشررفتمرورگفتمرروارد

ر.ثابترکردمرکهراونرکاررمنرنبودریردی!رداشار؟یریدید _



 

299 
 

رراشارری ر:مرورگفتترسمتبرگشرعصت 

رراشارری ریهررناری!ردورب؟_رچهرثابت  ر.دنیرورنشونرنمررچ 

ر:ورتعجبرگفتمررتیعصبانربار

ر _ نرقبلرازراونراتفاقرازرپلهرهارپارقهیرچندردقرراریداستانرنامفهومه؟!رپرررنیاریرتورنامفهومه؟!رهاا؟!رکجاریربرارواقعارچ  رمریت  رداره؟!ررررگررناریدوربررنریر...ازراشهیقطعرمررناریبوربعدردوررررهرت  خت 

ر!ایورپررررلیکائی،میامانرنازرم

ر

ر ♡"عآرامش

ر۹۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر....حوصلهرندارمالرری_رساکترشوراراشارری

ر.گفترورازرکنارمررفتررنوریا

ر.گلدونرکناررباغچهرزدمرورواردرخونهرشدمرریتوررلگدرربار

ررخستهر ررربودمروری  رررحوصله...عصت  ر.بودهراریباوررکنهرکاررپرررخوادریراالنمرنمرورناراحت...حت 

نرچرهمه ر.کنهیچرارباوررنمرراشارریمثلرروزرروشنه،رت 

ر!!رنکنهرعاشقشرشده؟کنهیرعشقرادمورکوررمرگنریم

ر:وربارخودمرگفتمرردمریاتاقمرشدمروردرورمحکمربهمرکوبرروارد

نرهمچرالرریامکانرنداره...امکانرندارهرفکرشمرنکنرا _ نرچررت  ر.ستینریرت 

ر.تختریرروشنرکردمرورنشستمرروررریگارریس

ر.کامرگرفتمررگارریازرسرورمحکمرردمریتخترکوبریررورررمشتمور

رغریرشدمرازراخالقارخستهر ریبشیپرقابلرت  ر.اشاریرتن

ر.تخترپرترکردمریخاموشرکردمرورخودموررورریگارریجارسرریرتوررگاروریس

ر.دمیالمپورخامورکنمرخوابرنکهیراربدون

ر.سبکرشدهرخوابمراریشدم.تازگردارریتختربریربارتکونارصبح

ر.دمیرورکناررخودمردرراشارریبازرکردمرورکهررچشمامور

ر.بودردهیچیردوررکمرمرپررتاشورسد

ر:دادرزدمربلندرریساعتربارصدارردنریدربار

ر.اشااااااری _

ر.دیازرجاشرپررراشارری

ر:تخترورگفتریرروررستادیارهوری

ر!شده؟ی!چه؟ی_رها؟!رچراشارری

ر:جامرنشستمرورگفتمریتور

ر.میهنوزرخوابربحهرمارساعتردهرص _

ر:دستاشوربهررسشرگرفترورگفتراشارری

ر!شده؟یچ!رالر؟یاشدهیر_رچراشارری
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کتمیهنوزرخوابساعتردهرصبحهرمارررگمیدارمرمرراشارری _ ر......مدرسه،رس 

ر:تخترنشسترورگفتریررورراشارری

نرادمردررگوششردادرمرهیرکردنرردارریبریربرارگرررالرریگرفتم...ارردردررسرری_روااارراشارری رنه؟ت 

ر:ورکنارشرنشستمرورگفتمردمریکشرررخودمور

ر!؟ساعتردهرتورمتوجهرگمیمراشارری _

ردادرمررباشهردواردهرباشهرتورچراردررگوشرمنررازدهریساعتردهرباشهررالرریخبرباشهرا_رراشارری ن رت 
ر.دیزهرمرترکررین

ر:ورگفتمردمیخندرزریرر

ریچه...مبهرمنر _ ررمنررکریانقدررنزدررخواست  ررنخوای  نردادرمررتاروقت  ر.دررگوشرتورنباشهررنمت 

ر....فقطرسکوترکنرالرری_راراشارری

ررشهیمراشارری _
 
رریلخترروررسرلکیانقدرررررچراراالنربگ نروردرموردرمرررتخترنشست  نرمنرحرفرمریصدارانت  رت 

ر!؟ین

ر!کنم؟ررکارری!رچالر؟یکنمراررکارری_رچرراشارری

کت...منررریبررردریپاشوربا _ ر.ادمرنیمنورگاورکنرراحترشمرازردستراراریرخداریربرمرمدرسه!رواردریباررس 

ر!الر؟ی_راراشارری

ر !هااا؟ _

ر._رامروزرجمعسراشارری

ر _ ر!؟چ 

ر.یکردررردارریدرستردررگوشمربراونمرغتریجرریجمعهرمنوربارصدارر_راره!رورتورروزرراشارری

ر:ازشرفاصلهرگرفتم...کهردستشورگذاشترپشترگردنمرورگفترکمی

ر!باهمرمی..بمون...کارردارر_رنهرنرو.رراشارری

وعرکردمردوررعیــــرسر ر.دنیازرجامربلندرشدمروررس 

ر.ومدریدنبالمرمررهمراشارری

ر ررایکهرهردوروسطرپذررمیبهرخودمونراومدروقت  ر.میبودرستادهریراری 

ر!شلوارکررهیبارراشارریورشلوارکرگشادرورکوتاهرورتاپرهیباررمنر

ربارتعجب،ورپرررکهرسیعررریرابارخندهرینازررمامان لشرداشت،زنرعموراخت  ر.کردنیربارنفرترنگاهمونرمراریدررکنت 

ر:رورگرفتمرورگفتمراشارریردستر

نر..چما.ر _ ر!!!می...عه...ماررفتهت 

ر.میورواردراتاقمونرشدررمیازرپلهرهارباالررفتررعیــــورهردوررسررمردیرورکشررراشارریگفتمروردسترررنوریا

ر:گفتمررتیبستمروربارعصبانردرور

رهمشرتقص _ ری..مثلربچهرهارم.رتوعهت  ر.دنبالمررفت 

ر.منمرمجبوررنبودمردنبالتربدومریرکردیر_راگهرتورمثلربچهرهارفراررنمراشارری

ر.مجبوررنبودمرفراررکنمریکردیراگهرتوربهمرحملهرنم _

نرهاردررگوشمردادرنمروونهیدتورمثلر_راگهراشارری ر.دمیدوریمنمردنبالترنمرریردت 

نرکهرامروزرجمعسرمنمردررگوشتردادرنمرریکردریمریاورررادیبهمررشبریراگهرد _ ر.دمت 

رابروهاشورباالرانداخترورخررهیراشارری ر:شدربهمرکهررسمورخاروندمرورگفتمرهت 

ررکمیرنیخبرا _ ر.قبولردارمررستینرمنطق 
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نرشتمرورهمسمترکمدمرورحولموربردارررفتمر رطوررکهرمرت  ر:سمترحمومرگفتمررفتمت 

رتقصربازمرویل _ ر!توعهرت 

نرگهرپاشوربررربستمیدررحمومورمرررداشتم ر.دررگذاشتررت 

ر:هلمردادرداخلرورخودشمرواردرشدروردروربسترورگفتربازرکردمروربارتعجبرنگاهشرکردمرکهردرور

رراشارری ر.الریار_رقولربدهرروراعصابرنباش 

ر.ومرخارجرشدمحمرازررکردمیرکهرقررقررمررنجورریهم

ر.چهیپیصداتردارهرتورمغزمرمرری...ازربسردررگوشمرحرفرزدریوااارررالرریاریر_رواراشارری

رکهرمررنجورریهم ر:سمترکمدمرگفتمررفتمت 

ر.هیعال _

ر.

ر.

ر.

ر.گذرهیرورتهمترزدناشرمراریپررریازرماجرارهاررمایهرپنج

ر رورررهیردوقلورحاملست.اونمرراری...بلکهرپررشنریبچهرنمرکیرصاحبرراشارریورراریگفتهرپرررردکت  ر.پرسرهریدخت 

نرکهردارهرباربچهرهارحرفرمرراریازراتاقرپررررشنومیوقتارصداشورمرذوقرداره...انقدررکهربعضررریلیخرارراشیهشترماهشهرورراریپرر ر.نهت 

نرورلبخندرمررکشمیرمرگارریورسررکنمیوربغضرمررنمریشریگوشهراتاقمرمررمنم ر.نمت 

رهمرهستزنرعربلکهراشارری...نهرتنهاراعهیکهرهمشراطرافرپررررشهیرمرچندرمایهراشارری ر.موراخت 

رروهمرنادرزنریهارهیکناررکهینرمالررفتاررکنهرورترکنهیمرراونمرسیعرچشماشرمشخصهرویلررریحسادترالنازرازرتوررهرچندر ربگردهیعموراخت  ر.هت 

ر.کنمیربارهمهردعوارمرشهیکهرمثلرهمررمنم

رقراردادربرهیفرقرداره...ررکمیبارررنیارالبتهر ن ر.کنمررتیرعارونارورقانررکمیکهرمجبورمررراشارهیمنروررت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۰۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.شبریربرارشدمریآمادهرمرداشتم

رکهربهرغرررمنر رفامررت  ر.ندارمریراگهیردرلریازرزنرعموراخت 

ر.خالهرورمادربزرگردارنرهیرلریکائیورمراشارریرویل

ر.خونمونرانیامشبرقرارهربرکه

داررشدنرورمرراریپررریرازربارداررردرواقعر نریررورببراریپرررانیبرخوانیرخت  ر.تن

ر.اشارمیمنمرزنرردونهیکسرنمررچیه

نرخاطررهمربه عموشوربازرراشارریرت  ر.کنمیازمرخواستهرامشبرفقطرنقشردخت 

ر.بهرخودمرنگاهرکردمرنهیاریباررتوررنیآخررریبرا

ر.بودمردهیپوشررشلواررمشگرهیزردرورریهودرهی

ررموهامور ر.داشتمررکیمرریلیخررشیبستهربودمروراراردمراست 
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ر.اتاقمرخارجرشدمرازر

نرپارازر ر.مهموناراومدنردادینشونرمرنریرورارومدیصدارموررررسرریت 

نرارومرازرپلهرهارپاراروم ر.رفتمریت 

ررایپذروارد نربودمشراولرردهیدرراریورپررراشارریرعروشررریبارراونمرتوررهیکهرفقطررراشارریشدم.مامانربزرگرری  ر.دمیبودرکهردرکیسررت 

ررراشاررینگاهمربهرخالهرربعدر ر.بودراشارریکهرشوهررخالهرررسایلررانریمردرمرمنراشناست!ربعدرهمریپرسربراررنریربود.چقدرراکهرکنارشررریدرافتادروربعدرپرسرسالربورررانیمررکهرزین

ر:صداربلندرگفتمربار

ر!سالم _

رسمتمرهمه ن ر.برگشت 

ر.کردیکردهربودرورنگاهمرمررزریچشماشورررراشارریبزرگررمامان

ر.جوابرسالمموردادنرهمه

رزدمروربارخوشررورگرمررلبخندر ر:گفتمرری 

ر.نریخوشراومد _

نربشراریممنون.بریلی_رخرراشارریرخاله مررت  ر.دخت 

رنشستمررفتمر ر.ورکناررزنرعموراخت 

رقبالرهشدارردادهربودرکهربهرهررعمورزن ر.نشمرکرینزدراشارریوجهربهررچریاخت 

نرچرهیکهرکناررخالهربودردررگوششررریپرسر رات  ر.گفترری 

ر:ورگفتردیبارخجالترخندرخاله

رینمریرومدیپرسم...ازربسرخونهرخالترنریوارریرا_رررخاله ریرسربدوتارپخالتررردوین ر.ندارهرشت 

رررزن رلبخندری 
ررعموراخت  ر:زدرورگفترجوین

رررزن ر_رچ  رشدهراعظمرجان؟رررعموراخت 

ر_رامرخاله رتوعهرالرریفکررکردهرآررعیلت  ر.دخت 

رررررزن ر:لبرگفتررریورزررردریخندرزریعموراخت 

ر_رخدانکنهررزن ر.عموراخت 

ربهرغردیکسرنشنررچیه ر.کهرکنارشربودمررازرمنررت 

رام ردرهیخالهرجانررردریتمرشاازرکجاربدونم...گف_رخبراخهرمادررمنررررعیلت  رندارررگهریدخت  ر.میهمردارهرورمارخت 

ربرادرشوهررخالتهرالرریآررزمی_رنهرعزررخاله ر.دخت 

رام ر._راها...خوشبختمرررعیلت 

رررلبخندر
 
ر:زدمرورگفتمررکمررنگ

نرهمچنر _ ر.ت 

رنگاهرامرکردمیرمرحس ر.منهریرروررعیلرت 

ر.کردمیرانداختهربودمرنگاهشرنمررریمنررسمورزررویل

ر:بزرگرگفتررمامان

رتورچندرسالته؟رمامان ر!بزرگر_ردخت 

ربهرمادرشررفتهرقاریبفهممرکهردقرتونستمیرطرزرحرفرزدنشرمرازر ر.زنرعموراخت 

ر.منرشونزدهرسالمه _
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ریورنمرری...توهمرکهرپدررمادررنداررگهیبزرگر_روقترازدواجتهردرمامان رررشیتاراخررعمرتمرپرتوین رمنربموین ر!دخت 

ر:مورگفتردمریتوهمرکشرراخمامور

ر.االنرقصدرازدواجرندارمرمامانربزرگ _

ر:بزرگربدونرتوجهربهرحرفمرگفترمامان

ربدررداسیبزرگر_رپرمامان رینریرکهردخت  ر.وقترازدواجرامست  نرشمارباهمراشنارشررکمیرنجاریاررمیحاالرکهراومد.ردهیهمررسررعیلررت  ر.درنظررگرفتمررگهیهمدریرشماروربرارر...منرت 

ر.انداختمراشارریبهررنگایه

رخرشدروربارصداصورتشررسرمشترشد.رردستش شرمررکهرسیعرری  ر:گفتررکردیردررکنت 

ر.خونهیرمردارهردرسرالرری_رمامانربزرگراراشارری

نررورحرفرمنرحرفربزنرنیردتاحاالرجرعترکربزرگر_رواهرواهرواه...ازرگرمامان ر!شما؟رت 

نرکهربتونررستینوهرشمارنرالرری_رآراشارری نرمجبورشرکنررت  ر.ت 

ر_رپرسمرهرجوررکهرارعمورزن ر.درموردشرفکررکنهررتونهیبخواد...مرانجرالرریاخت 

رام رگیربزرگرشماراصالرنظررماروردرنظررنم_رمامانرعیلت  ر!؟یت 

ر:تمومرکردنربحثرگفترریبرارخاله

نررتوننیربچهرهارمردادرشنهادیفقطرپرربزرگ...ماماندریخبرارومرباشریلری_رخرخاله ر.درموردشرفکررکتن

ر._رباراجازهراشارری

ر.گفترورسالنررورترکرکردررنوریا

نرمهرکنمریر...هرچندرحسرمکنهیرمرادامهربدهرمامانربزرگرشکررینجورریاررگهیدکمریراشارریگرفتهربود.اگهررررنظرریرورزرراشارریبزرگرباردقترورتعجبرحرکاتررانمام ر.االنشمرشکرکردهرت 

رورامرررالرریبزرگر_رارمامان نرباهمرحرفربزنرنیبرررعیلررت  ر.ت 

رام ر...مامانربر_رویلرررعیلررت 

نرحرفربزنرنیفعالربرررگمریساکت...مرشیبزرگر_رهرمامان نرعقدرکنررنیکهربررررگمرینمرت  ر!خودتونرخوشتونراومدردری...شات 

رام ر.کالفهرازرجاشربلندرشدرورمنمربلندرشدمررعیلت 

ر.منرریرشدربهرخاستگاررررلیتبدراریپررردنیازردرمراسم

رورامررمنر رتورراهرورراهرمردمیروردراشارریکهرررمیازرسالنرخارجرشدرعیلرت  ر.دیکشریمررگارریورسرفترت 

ر:گفتررتینروربارتعجبرورعصباندرسمتموماراومردنریدربار

نرکنریرمرکارریچررنریر_رداررراشارری ر!؟ت 

رام ر.می_رمامانربزرگرمجبورمونرکردرباهمرحرفربزنرعیلت 

ری_رراشارری ررعتن ریکارارررنی!را؟چ  ررعتن ر.زنرنریردستورربدهراخهراررخوادیرمرتارگرر؟چ 

رام ررفهممرینمراشار؟ی_ررعیلت  ر!؟یشدرتورچرارانقدررعصت 

رررلبخندر ر:زدمرورگفتمررکچ 

رریرتوربراراشارری...ردونمینمر _ ررچ  ریمرعصت  ر!؟یس 

رراشارری ر:دیقرررردادیکهردندوناشورروهمرفشاررمررنجورریرورهمرردریموهاشرکشریرتورردستشورعصت 

ر.الااری_راراشارری

رجانم؟ر _

نرکنررکارریچرنیخوای_راالنرمراشارری ر!؟ت 

ر:سمترپلهرهارورگفتمررفتمر
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رمنرورام _ ر.اومدازرهمرخوشمونرردری...شامیکنریراتاقرصحبترمریرتوررعیلررت 

ر.دیکوبرروارریدریرمشتشورتورراشارری

رام ر.کردیرنگاهشرمشدهرررزریرررریبارچشمارعیلت 

ر:ورگفتمررستادمریردوتارازرپلهرهارورباالررفتمروربعدرا 

رام _ ر!؟عیلت 

ر:برگشترسمتمرورگفترهوری

رام ر!_رجان؟رعیلت 

ر!!!گهیدرراریرب _

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۰۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رام ر:اومدرسمتمرکهرگفتمرعیلت 

ر.امیمنمراالنرمرورباالشماربرر _

رام ر._رباشهرعیلت 

رام ر.رفترباالرعیلت 

ر:گفتررتیبارعصبانراشارری

ریمرکارری_رچرراشارری ر!الر؟یتورارکتن

ر:گذاشتمرورگفتمررمرینیبریاشارموررورررانگشت

ر.!!!رارومشیییه  _

نرپااوردرکیمرررصداشور ر:ورگفتریت 

رررکهیرمرتراتاقرباراونراونرریتورریبررریرخوایمر_راالنراشارری ررچ 
 
ر!؟بگ

ر:ورگفتمردمیخندرزریرر

ر.ازرهمرخوشمونراومدرردریشارمریصحبترکنرکمی...هنوزرکهرنرفتم،باراجازتونرمنربرمردونمینمر _

ر.باالررفتمرگریدوتاررحملهروررشدرسمتمرکهرپلهرهارورراشارری

رحرسشربدمرورغریرنجورریداشتمراردوستر رت 
ر.بشهری 

رام ر:گفترردنمیباردرعیلت 

رام ر.نکردمرداشریپرویلررتمرگشری!ردنبالراتاقترمر؟ی_رعهراومدرعیلت 

نرکهرنفسرنفسرمررنطورریهم ر:گفتمرردمت 

ر!ایب _

ر.بعدررفتمرسمتراتاقرور

ر:گفتررومدریکهردنبالمرمررنطورریهم
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رام ر!ازرپلهرها؟رریدی_رانگارردوررعیلت 

ر!اره _

رام ر.نبودریرازری_رنرعیلت 

ر:زدمرورگفتمرزورگرررلبخندر

ررادیشمارزررخواستمریرم _ ر.منتظرمرنموین

ر:کنارراتاقرگفتمررکیباراشارهربهرکاناپهرکوچمروربسترم،دراتاقوریاتاقرشدرروارد

نرنیبشر _ ر.ت 

رام ر:نشسترورگفترعیلت 

رام ر.یدارررر_راتاقرخوشگیلرعیلت 

نرمرصندیلرریررور ر:نشستمرورگفتمرشمیرارارت 

ر.ممنون _

ر:کردمرورگفتمرریاررخندهتک

ر _ هرقاری!ردقریداررررمامانربزرگرجالت  ر.مثلرزنرعموراخت 

رام ررررادی_رهرچندرزررعیلت  رشبرردوننریهمهرمرویلرشماسمیورنمخالهراخت  ر.دوسشردارهریلریمامانربزرگهروراونمرخرهیکهرخالهراخت 

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

ر.عجب _

رام هراالنرکهرمرنیبارمامانربزرگرحرفربزنهرورارگمی_ربهرمامانمرمرعیلت  رموضوعرازدواجررورحلشرکنه.بهت  نرچرمریت  ر.گمیمرشناسمی...چونراخالقرمامانربزرگورممینگریت 

ر.قرارهرفکررکنمرگمریمنرمردیپرسرخبرباشه...پسراگهرکیسریلیخر _

رام ر:زدرورگفتررلبخندرزورگرعیلت 

رام ر._رخوبهرعیلت 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر!م؟یبرررگهریخبرد _

رام ر.می_ربرررعیلت 

نرهم ر:گفتمرررشدمیطوررکهرازراتاقرخارجرمرت 

رتوراصالربهرپرسخا _ ر.لهرهاترنرفت 

رام ر!_رچطوررمگه؟رعیلت 

ر...دانبم _

راتاقوربستمرورهمراهرامردرر نرازرپلهرهارپاررعیلت  ررایورواردرپذرمریرفتریت  ر.میشدرری 

ر.کردنیبهرمارنگاهرمررهمه

رررچیربدونرهرهردور
ن
ر.میخودمونرنشستررقبیلررریرسرجارحرف

ر!شد؟یربزرگر_رخبرچرمامان

ر.میکنررکررفرریلیخرردریورمارباررهیعمررزندگررکیبحثررنریرارمارواقعارمهمه...ویلریرمامانربزرگرنظررشماربرا _

رپختهرنریربزرگر_رافرررمامان رریرامعلومهردخت  نر...خبرفکررکنهست  رت  رشمارتوربهرامر...حت  رباهمرحرفربزنربدهرتارزنگربزنهربهترورکیمرعیلت  ن ریوربررت  نراشناربشررشت  ر.ت 

ررلبخندر ری  ر:فتمزدمرورگرجوین

ر.ستینریازرینرکنمریرفکررم _
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ر:وسطرورگفتردریپرررهوریرالنازر

ر_رعاااررالنازر ر.شمارشوربدم...بزاررمنرهیلتخجاریلریخرالرریارری 

ر:برداشترورگفتررشوریگوشرربعدر

ر_رزودرباشرامررالنازر ر.کنررروریشمارشورسرررارریبرتوریگوشررعیلت 

رام ربربشیجریرازرتورررشوریرکالفهرگوشررعیلت  ر.اوردرونرت 

هرمسئولراشارری ر.الریبهرعهدهرخودراریشمارهردادنرروربزاررررتیر_رالنازرجانربهت 

رررالنازر
 
ر!جان؟راشارریرکنهیمرر_رحاالرچهرفرف

ر.کردهربودبارحرصربازمرفقطردستشورمشتراشارری

رشمارهرمنوربهرامرالنازر ر.دادررعیلت 

ربزرگر_رخبرحاالرنگفترمامان ن ؟!رازرشکمرپررراریبچهرپرسهررت  ر.معلومهردوقلوعهراریدخت 

ر_روااراریپرر هرررشونیکیمامانربزرگ،ری  ر.پرسرشونیکیدخت 

ر؟ریایلحظهربرهیرشهریمرالرری_راراشارری

ر.کردنیمنگاهرراشارریبهرمنروررهمه

ررایورازرپذرردیبلندرشدروردستمورگرفترورکشررهمراشارریازرجامربلندرشدمرکهرراروم ر.میخارجرشدری 

ر.دیباغرورمنمردنبالرخودشرکشرریرفترتورراشارری

ربراشارریازردستررردستمور ر:ورگفتمررستادمیرورارردمریکشرررونت 

ریرمرکارریچرریداررررمتوجهراشارری _ ر !؟کتن

ر:وربارعصبانبترگفترررستادیاراشارمی

سمردریکهرمنرباررهیسوالرنی!رها؟!راالر؟یاررکنمیمرکارری_رچرررراشای ر.ازرتوربت 

رریرجلورراشارری _ ربریدیکشررجمعردسترمنورگرفت  نرچررهیرفهمنیر...االنرهمهرمونت  نربریرت  ر.مارهسترت 

ررری_ربفهمنربزارربفهمن.ربزارربدوننرصاحبرداررراشارری رتوراتاقرباراونرعویصن ن ررکهرنخوانرتوروربفرست  ر.بهشربدنوربعدمرشمارتورررحرفربزین

نرارومرباش...چراشارری _ ر.نشدهرکهریرت 

ر !!رنکنهرخوشتراومدهرها؟؟لکیسی_رتورچرارانقدررررراشارری

ر.ردادرنزنرصداترم..راشاااارری _ ر.داخلررهت 

ر.ورفقطرنگاهرکنمرنمریبشررتونمرینمررگهی_ربزارربره...بزارربفهمن.منردراشارری

ر:بازوشرگذاشتمرورگفتمریشدمروردستمورروررکرینزدربهش

ررهیبزرگترمامانر _
ن
ر.میازدواجرکنرستریزده...مارکهرقراررنرحرف

ر.زدهربشهردری_راصالرحرفشمرنباراشارری

رررشهینمرشیباشهرارومرباش...حاالرکهرزدهرشدهرکارر _ ریرپنهونرمرهیمنورازربقرکرد.وقت  ربفهمهرمنرزنتمرهمرکیسررریخوایرورنمررکتن ن ر.شهیمرت 

ر!شه؟ی!رمگهرم؟ورتورزنیمررستیباراونرشکمشرزنمرنراری!ربگمرپررالر؟یکنمراررکارری_رچرراشارری

رربار ر:کهردوبارهررساغمراومدهربودرگفتمرربغضن

خدمتکاروربهرمنررهیشکمشرنداره...تورازرهمونراولرربهرربطررجیرهراشارری _ ررریپنهونرکردررهی...ازرهمونراولشرمنورازربقریدادررحیرترجردخت  رراونرعروشرریزنمه.براراریپررروربهرهمهرگفت 

ر ررویلررگرفت  ر.هرنگفتمبارزبونرخودممربلرمنرحت 

ر.منرندهرلریمزخرفاتورتحوررنیاررالرری_ربسرکنراراشارری

نریرمریرتورخاستگاررریمنورجلوررهریکهربقررنهیارلیرمزخرفاتردلرنریرا _ ر!؟فهیمیر...مکتن
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نرچررخوامی_ربسهربسهرنمرراشارری ر.بشنومریت 

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۰۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ریبراشارریهوووف...ر _ ر.داخلررمیبررراریرنکن.برهیضارنیاررشت 

ر:ورگفتروشنرکردرریگارریسراشارری

ر.امی_رتوربرورمنربرراشارری

ر.باشه _

ربرمرکهرمنرصفرشدمروربرگشتم.خرراومدم ر.رفتمرازرکنارشرعیــــوررسرردمریصورتشروربعدرگونشوربوسریرشدمرتورررهت 

ررایپذروارد ر.شدمری 

ر.نگاهشونرسمترمنربرگشترهمه

ر.زدمرورنشستمرزورگرررلبخندر

ردرگوشمرگفتررزن ر:عمواخت 

ر_رشماردارررعمورزن نرکنیرمرکارریچررنیاخت  ر!؟ت 

ر.جوشراوردهراشارری _

دهررزن ر_ربهشربگورارومرباشهرتارابرومونورنت  ر.عموراخت 

ر.بهشرگفتمرنوریبلهرمنمرهمر _

نرزنرعمورچررگهید نرنگفترورمنمرچریرت  ر.نگفتمریرت 

ر.شامرریامادهرشدنربرارصحبترکردنروربعدرهمهرکیم

ر.جمعرشدنریرسالنرغذارخوررریتوررهمه

روشونرامررخالهرروربهرررنشست.روربعدرخالهرورشوهربزرگررفترباالتررازرهمهرمامان ر.نشسترعیلرت 

ر:گفتبزرگرروربهرمنررمامان

نرتوربشررالرریبزرگر_رارمامان رکناررامررت  ر.عیلت 

ر...ویل _

نر.بشگهیندارهردربزرگر_رویلررمامان ر!ت 

ر.چشم _

ر.نشسترلیرکائیورالنازرکنارمرنسست،کناررالنازمرمررنشستم

روردقررخالصه ن ررایواردرپذراررشایاخرررقهیرکهرهمهرنشست  ر.شدری 

ر ر.شدهربودررارومت 

ر.ایمنرورکناررپررریرروربهررورررنشست

وعربهرخوردنرکردنربار وعرکردنرمامانربزرگرهمهررس  ر.رس 

رهمهرنوعرغذارینازررمامان ر.امادهرکردهربودرری 

رشررازر نرمرغرتارجونرادمرت  نرمریرروررادرت  ر.شدهربودردهریچررت 
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ر.بودرعایلرریلیخرریمامانرنازررواقعار

ررهیاواخرررنیارالبتهر ر.یکناررمامانرنازرررکردیکاررمررنجاریبهراسمرسوگولراریدخت 

ر.کسرنداشتررچیبهرهریرخونهرارومربودرورکارررنیارریهمهرادماربرعکسر

رررهیالنازو.رررورداشترورنهربدجنیسررراریپرررتریمریصمرنه رسادهرورخجالت  ر.بودردخت 

رنکردمرباهاشرگرمربگراصالرسیعرمنم رزنرسومشمربگراشارریرخواستمیر.چونرنممت  ر.هت 

روربرردنرشامرکیمرخورررازرربعدر ن رتورنشست  ن راتاقارریعدرهمهررفت  ر.براشونرامادهرکردهربودریکهرمامانرنازررری 

ررچون راصفهاین ر.موندنمرررنجاریاریربودرورخانوادشمرازراصفهانراومدهربودنروردورروزررزنرعموراخت 

رتوررنکهریازراربعدر ن ر:گفترراشارریاتاقاشونرزنرعموربارخشمرروبهرریرهمهرمهموناررفت 

ر_ررعمورزن ریتورمررهیکارارچرررنریراراخت  ریمررکارریچریر!راصالرحواسترهستردارراشار؟یرکتن ر!؟کتن

ر.بهراونرپرسهرنکبترنیدیزنرمنورمررگهی!رتارچندرروزردکنم؟یرمرکارری!رها؟!رچکنم؟یمررکارریچر_ردارمراشارری

ر.شنونیاورمرباشردادرنزنرصداتورمراشارری _

ررعمورزن ر_رانقدررعصت 
رشدنردارهراخهرپرسم؟ررراخت 

ر_رارهرماراشارری رزنرمنهرمالرمنهرحقرمنهرروشرغرررالیشدنرداره...ارمانرعصت  رازرراهرمرربزارمرهررکیسررتونمیدارمرنمرررتت  ر.انگشتشرکنهرسهت 

ررزمری_رعزرراریپرر ر.شناسنامهرزنتهرریفقطرتورررالرریشکممردارم.اریرتورهستم...منربچهرتورورتوررباشهرمنرزنرواقیعربالخرهرهرچ 

ر:برگشترسمتشرورگفتررتیبارعصبانرهوریراشارری

ته؟!رفکردامی_رارومربرورمنمربراررشای رررچیرهرالرریحاالرچندروقتهرحواسمربهتهرعاشقرچشمرورابروتم؟!رتوروراریر.چخت 
 
ر.نریرمنرنداررریربرارفرف

ررایبعدرپذرور ر.رورترکرکردرری 

ر_رتوربهردلرنگررزن رعموراخت  مررت  ر.هیعصبراشارریدخت 

ررایرسشورتکونردادرورپذراریپرر ر.رورترکرکردری 

ر_ربازمرهمهررزن ر!ثرهاردرموردرتوعهبحررعموراخت 

ررایرفتروراونمرپذریرقرهرازدمرکهرچشمریپوزخند ر.رورخارجرکردری 

ر:نشستهربودرانداختمرورگفتمررلیکائیکاناپهرکناررمرریربهرالنازرکهرروررنگایه

نرچرهیریرخوایتوهمرنم _ رریت 
 
ر!؟یوربرررربگ

ر...یلی_ررتورخرررالنازر

ر:بلندرشدروردستشورسمترالنازردرازرکردرورگفتررلیکائیم

ر.االی_رپاشو...پاشورررلیئکایم

ر!_روااارچته؟ررالنازر

ر.میبخوابرمی_رحرفرنزنرپاشوربررررلیکائیم

نرررهمرالنازر ر.دستشورگرفتروررفت 

ر.النازورخفهرکردرلیرکائیمردرواقعر

ر.کاناپهرنشستمرریرکردمرورروررریاخندهرتک

رکهرانقدررهمشونردرگررخوشحالم .ررت  ن ریمتن ر.خونهرمنمرنیاریرکلرفکررورذکررهمهرادماررعتن

نرکمرچررواال ر.ستینریرت 

ر:مغرورررورگرفتمروربارخودمرگفتمریرادمارپیت

ریمریرخونهردارررنیارریاالنرمطمعنرباشرتورذهنرهمهرادماررااااریستینر...کمرادمریالرریاریراور _ ر.چرچن



 

309 
 

رازردسترامررهیکهرچونرعصبرراشارری رناراحته...امراشارریریکهرچونرازردسترحرفارراری...پررعیلت  رامریباباشردادن...مامانرورازدواجربارمنوربهررشنهادیچونرپرعیلرت  نرچونرمنورمرعیلت  ررارنرت 

نریموضوعرفکررمررنریرعروسشونروربهراریجا رورالنازمردارنرنقشهرم.زنکتن ر.ستمیرورمطمعنرنرریاخرررنی...البتهراکنهیدوبارهرمنرفکررمررواجدارهربهرازدرلمیکائیورمرکشنیرعموراخت 

رررخب ریفکررمرحاالرخودتربهرچ  ر!راد؟رالرریارکتن

ر ریرخودترفکررمهربریرخودتمردارررحت  ر...وونهیدرکتن

ر:ورگفتمردمیازرجامرپرررهوری

ر.تاحاالرانقدرمهمرشدمرمنرازرگریروا _

ر.بهرخودمراومدمرخندهرکیسرریرصداربار

رسمترصدارکهرامربرگشتمر ر.دمیروردرعیلرت 

ر:تعجبرنگاهشرکردمرورگفتمرربار

ر _ ررمگهرنرفت  ر!؟بخوای 

رام درعیلت  ر._رنهرخوابمرنت 

نرصداشرموجرمریرخندهرتوررهنوزم ر.دت 

ر:تعجبرگفتمربار

ر _ ر!؟یخندیرمربهرچ 

ر!توریر_ربهرحرفاراشارری

ر!!!من؟ریرحرفا _

رام ر._رارهرعیلت 

نرنگورکهردوبارهربلندربلندرحرفرم _ ر!دمت 

رام ر.بودرنطورریهمررقاریر_ردقرعیلت 

ر؟ریدیابرومررفت...ازرکجاهاشرشنرریوااا _

رام راازراونجرقاریر_ردقرعیلت  نریکهرهمهربهرتورفکررمررری  ررکتن ر.کنمیرمنمربهرتورفکررمرحت 

ر:دهنمرگذاشتمرورگفتمرریرخجالتردستموررورربار

روونمیدخااکربهررسم.ابرومررفت.منر _

رام ر:کاناپهرورگفترریرنشسترروررعیلت 

رام ر.واقعارریارروونهی_رارهردرعیلت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۰۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:ورگفتمرررتعجبرنگاهشرکردمربار

ر.رگرریلیتوهمرخ _

رام ر:ورگفتررردریخندرزریرررعیلت 

رام ر.نطورهیهمر_رارهرعیلت 

د؟!رنکنهرجاترراحترن _ ر !ست؟یرچرارخوابترنت 
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رام نر_رنهرنهرهمهرچررعیلت  رهیعالررت 
 
هیوقترخوابمرمررریمنرشباردرخوبه.ویلرریلیهمرخررنیکهربهمردادرر...اتاف ر.ت 

ر.اها _

رام ررریلیخرریه_رواقعارخونرعیلت 
 
ر.نریدارررقشنگ

رررلبخندر
 
ر:زدمرورگفتمررکمررنگ

ر.هیمریقدریلریخونهرخررنریرا _

رام ر.بلهرمشخصهر_ررعیلت 

ربهرامرهرچقدرر ر.دمشیازرقبلردرکردمیمرحسرکردمریمرنگاهرعیلرت 

ر:کردمرورگفتمررزریرررچشمامور

ربوده؟رراریورپررراشارریرعروشررریتورراری!رامیدیمارهمورقبالردرکنمریرمنرفکررم _

رام ر.نبودمراونرعروشررری_رنهرمنرتوررعیلت 

ر.کنمیبابا...پسرحتماراشتباهرمریار _

رام ریر_رنهراشتباهرنمرعیلت  ر.میدیدررسیادارهرپلری...مارهمورتورکتن

ر:تعجبرگفتمربار

ر!س؟یادارهرپل _

رام ر!اد؟ینمررادتری_رارهررعیلت 

رکهرامرردمینجاتمردادرفهمرررسریکمررهیکهرواردراونرخونهرشدمروررریروزررریادآورریربار ر.بودررسایازرکمررگی.اونمردمیدرسیادارهرپلریرروهمرتوررعیلرت 

ر.اومدادمیاهااار _

رام ر_رامرعیلت  ر.ردبهترکمکرکاونرروزررت 

رامر _ ر!؟ت 

رام رامررسری_رکمرعیلت  رت  رتهراین ر!منهرقیرفررنی...بهت 

ر؟ریرسریتورکمرپس _

رام ررعیلت  ر.میاونرروزرباهمرصحبترکردر_رارهرحت 

ر.اومدرادمریبلهر _

ررایواردرپذرراشارریزدمرکهرهمونرموقعرریرمتقابالرلبخندرزدرورمنمریلبخندر ر.شدری 

ر:ورتعجبرگفتررتیعصبانربار

هچخرنجاری_راراشارری ر!؟ت 

نرعهرچ _ ر......منرهت 

نرکنریرمرکارریچررنریر_رداررراشارری ر!؟ت 

رام دی_رمنرخوابمرنمرعیلت  هیهمرخوابشرنمرالرریارنکهیمثلراردمیاومدمردررت  ر.ت 

ر.پاشورالرری...اهی_رعالرراشارری

ر!بله؟ _

ر._رپاشوربروربخوابراشارری

ر.ادیمنرخوابمرنمررویل _

ر.بروربخوابرگمیمررالرری_راراشارری

ر:مجامربلندرشدمرورگفترازر
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ر.خبرباشهریلیخر _

رام ر:شکرگفتربارتعجبرورکیمررعیلت 

رام ر!؟حساشرالرریاریرتورچرارانقدرررورراشارری_ررعیلت 

ر:ورگفتمرردمیزوررخندربه

نرعهه...چ _ مرمرمثلراشارری.رهت  ری...عهرمونهیبرادرربزرگت  ر.میمثلرخواهربرادرررمیکریبهمرنزدریلیکهرمارخرررعتن

رام ر!هیعالررنری_راهاا.ارعیلت 

ر.رفتمربخوابمنرمرگهیراره.رخبرد _

ر.کردمررسالنررورترکرعیــــگفتمروررسرررنوریا

ر.نفرردرورهلردادرورمانعرشدرهیاتاقمرشدمروراومدمردرورببندمرکهررروارد

ر.واردراتاقرشدروردروربستراشارریترسربرگشتمربهرعقبرکهرربار

ر:دمیگذاشتمرورنالررنمیسرریروررردستمور

ر.اشاریردمریترس _

نرحرفرمرکهیرمرتر_رچرارباراونراشارری ر!؟یدرت 

وعربهرحرفرزدنرکرد.چررمنرراشارری _ ر!بکنم؟رتونستمریمرکاررینشستهربودمراونمراومدرکنارمررس 

ررنریرهمرازراریلی_رنهرکهرخرراشارری ر!تو؟ریبودررنارایصن

ر!تو؟ریرچرارانقدرربزرگشرکردرمدونمینرمیمارفقطرباهمرحرفرزد _

رریر_ربراراشارری ررچ  ربرات؟!رنکنهرازشرخوشتراومده؟ررمونمیرمثلربرادررمربهشرگفت 

ریرچونرمثلربرادررم _ ر.برامرموین

ر!ه؟یبرادرورنشونتربدمرچجوررریرخوایر_رعههه؟!رمراشارری

ر.بخوابمرخوامریر...حوصلهربحثرندارمرماشارریرالیخیرب _

نرحرفرمرکهری_راونرموقعرتاحاالرکهرباراونرمرتراشارری رریردت  ر!هان؟ری!راالنرحوصلهرحرفرزدنربارمنورندارر؟حوصلهرداشت 

ر !تو؟ری...چرارمثلربچهرهارشداشااارری _

ررادی_رچونرخوشمرنمراشارری ر.باراونرحرفربزین

ر:کردمرورگفتمررزریرررچشمامور

رتوربهرام _ ریرحسادترمرعیلت  ر!؟کتن

ر:ورگفترردریبلندربلندرخندراشارری

ر!_رمنرورحسادت؟راشارری

ر.خندهرریبعدردوبارهرزدرزررور

ریرحسادترمردمریرادرنشونترمراشارریورحسادت؟!رارهررتور رنه.بشرراریررکتن ن ر.ورتماشارکنررت 

ر:تخترورگفتمریرلباسامورعوضرکردمرورخودمورپرترکردمررورراشارریبدونرتوجهربهرررفتمر

ربخواریخواریرم _ ر.تارمنربخوابمراریپرررشیهمربرورپریخواریربخواب...نمراریربری 

تشوریحرکترترهیبارراشارری رازرتنشربرررس  ر.دیتختردرازرکشرریروراومدرکنارمررورردیکشرررونت 

ررسشرگذاشتروربهرسقفرخرررریزرردستاشور ر.شدررهت 

ر.هشرکردمرورچشماموربستمموربپشترمنم

ر.کردررکرینزدرورخودشورازرپشتربهمردیچیردستشوردوررکمرمرپررارومربعدرکیم
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ر.بهرخوابررفتمرخماررشدرورکمرکمرچشمام

ر.چشماموربازرکردمرریالرریمامانرنازرریرصداربار

م؟رالرری!راالر؟ی_رارینازررمامان ر!دخت 

رخوابالوریربازرورصدارمهرینریرچشماربار ر:گفتمرری 

رن؟بلهرماما _

ر.شدنرردارری...مهموناربزمی_رپاشورعزررینازررمامان

نرهم ر:گفتمرردمیمالطوررکهرچشمامورمررت 

ر!خبربهرمنرچه؟ _

ربرنریبررردهیباهمرندرنجاریشمارورارکنرتارکیسرردارریبراشاروری_ررینازررمامان رخانمرفهمونت  ر.هیعصبریلریتوربودهرخرشیپرشبیدراشارریردهری.راخت 

ر:بودروربارپاهاشرپاهامورقفلرکردهربودربارخجالترگفتمردهیچریمرپکهردستشورمحکمردوررکمرررراشارریردنریدربار

ر.ی...ممنونرمامانرنازریوا _

ر:ورگفترردریخندررزریرررینازررمامان

ر.کنررردارری...زودباشرشوهرتوربزمی_رپاشورعزررینازررمامان

ر:گفتمرراشارریخررورپفرریرصداردنیشنربار

ر.دهیخوابکنم؟!رمثلرخرسرردارریبرنوریاریرمنرچجورر _

ر:زدرورگفترگرچشمرینازررمامان

ر!ی_رتوربلدرینازررمامان

ر.حرفرازراتاقرخارجرشدرنیبعدرازرارور

ر:ورگفتمرردمریکشررراشارریگونهررریروررردستمور

ر!پاشوراشارری!راشار؟ی _

رراشارری ر.دیچیرخوردروردستشورمحکمرترردوررکمرمرپرتکوین

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۰۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:باالترربردمرورگفتمرصدامور

ر.گهیر!رپاشورداشار؟ی _

ر:خوابالورگفترررراشای

ر.بخوابمرخوامریر_رمراشارری

رررمیتصمرهیربار نربازوشورمحکمربرآین ر.دادمیدندونامرگرفتمرورفشاررمررت 

رریصدا ر:ولشرکردمردادرزدررنعرهربلندشرتارسهرتارخونهراونرطرفرترررفت..وقت 

ر؟یشدروونهی_ردراشارری ر!؟یارریدرمرریربازرر!رچراروحیس 

ریرنمردارریچونربر _ ر!یس 

ربگرادیریرخوایمر_رگرراشارری ریرمردارری!ربارعشوهروربوسرشوهرشونوربرگه؟یدرریت  ن نررغرینهربارجرکتن ر.وردندونرگرفت 
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ر.کنهرردارتریبریربخوابرکهرصبحراونجوررراریپرررشی.برورپستمیمنربلدرن _

ردسشوریربلندرشدررفترتورراشارری ر.ی 

ر:لبرگفتمررریجامربلندرشدمرورزررازر

ریامروزرنشونتربدمرحسادترررخوامیرادرامادهرشورکهرمراشارریخبر _ ر.چهرعتن

ر.میورامادهربودررمیدیلباسامونورپوشرهردور

راومدربرهربراشارری ر.دمشیدروربازرکنهربازوشورگرفتمرورسمترخودمرکشرررنکهیسمتشرورقبلرازراردمیکهردورررونت 

رمیشدرسیتورفرسیبرگشترورفرهوری

رصورترهمرخریساکترتورریرارهیزدم.چندرثانرگیخودآگاهرلبخندررمانترنار ر.میبودرهت 

نرچرانگارر ر.میگشتیوردنبالشرمرررمیدهربودکررررگمرریت 

ر:بهرخودشراومدرورگفترهوریراشارری

ر!_ربوسهرقبلرازرخروجرازراتاقرخوابه؟راشارری

ر.لبمرنشوندریرروررگریحرفربوسهرکوچررنریبعدرازرارور

ر:چونمرزدروررسمورباالراوردرورگفترررریانداختمرکهردستشورزرررریخحالتررسمورزرربار

ر.زشتهریلی_رخرراشارری

ر _ ر!؟چ 

ریرهرترخجالترمشوررازررنکهی_راراشارری ر.کیس 

ررلبخندر ر:بغلشرگرفترورگفتریرزدمرکهرمحکمرمنورتوررخجالت 

ر.نکنرریدلرمنربازرررنی_رانقدرباراراشارری

ر:تعجبرگفتمربار

ر _ ر!؟چ 

ر:تشلوارشرکردرورگفرربریجرریرازمرجدارشدروردستاشورتوررعیــــرسرراشارری

ریر_رهراشارری ر.چ 

ر:پشترکردربهمرورگفترعیــــرسرربعدر

ر.برممنررگهی_رخبردراشارری

ر:برگردهرگفتمرنکهیچردستشورگرفتمرورقبلرازراررمبارنریا

ر.نرو _

ر:ازرابروهاشورباالردادرورگفتررگیهمونرحالترموندروربعدرارومربرگشترسمتم.رریتورریراهیثانرچندر

ر!الر؟ی_رحالترخوبهراراشارری

رازراتاقرمنربریرخوایتورمراالنراولرصبچ _ ر!؟یبرررونت 

ر.رمصبحانهربخوررخوامریربرم...چونرمردری_رخبرباراشارری

ریازراتاقمرخارجرمریرداررررنهیربیتورورمرگیرهوری.ریتورکهرخنگرنبودراشارریریروا _ ر.یس 

رراشارری ر..._رخبربت 

ر:مکثرکردروربعدرگفتررهوری

ر !_راهااا...آ...اهاراشارری

ر:ورگفتمردمریوبکررمیشونریپریروررردستمور
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نربرورپارعیــــوررسررراریرنبودرتوربربزاررمنراولردروربازرکنم.اگهرکیس _ ر.یت 

ر:دررکنارررفترورگفترریازرجلورراشارری

ر.بازرکنرراریر_رباشهربراشارری

ر.سمتردررورارومربازشرکردمررفتمر

ر:ورگفتمرراشارریسالنرنبود.ربرگشتمرسمترریرتوررکیس

ر...عیــــ...رسرستینرکیسررراشارری _

ر.ازراتاقاربازرشدرورمامانربزرگرازراتاقرخارجرشدرگریجملمرتمومرنشدهربودرکهردرررهنوزر

ر:لبرگفتمررررریزرررباالراوردمروررسیبهرنشونهرهردستمور

ر.اینراریرنراریرن _

ر.ستادیدوبارهررفترپشتررسمراراشارری

ر:بازرگذاشتمرورگفتمرمهیرخارجرشدمروردرورنراتاقرکیمررازر

ربخسالمرمامانربزرگ...صبح _ ر.ت 

م...صبحرتوهمربخرمامان ربزرگر_رسالمردخت  ر.ت 

ر.ممنون _

نرپاریایبریرخوایبزرگر_رمرمامان نررسرمریت  ر!صبحانه؟رت 

رینه...ر _ ر.ارهرعتن

ر.میبررراریربزرگر_رخبربرمامان

نرنه...عهرچ _ ر.امیمنرمرنریکارردارمرشماربررررکمی..منرهت 

ر:نگاهمرکردرورگفتردیبارشکرورتردربزرگرکیمرمامان

ر.خبرباشهریلریبزرگر_رخرمامان

رررلبخندر
 
ر.زدمرکهرمامانربزرگرسمترپلهرهاررفترکمررنگ

نرازرپلهرهارپاررخوادیرمرباراونرعصارتارگررحاالر ر.برهریت 

نرشونهرهامرگذاشترورهمریرپشتررسمروردستاشوررورمدراورراشارری رکردهربودربهربررزونیخودشورازرمنرآورررطوررکهرت  ر.کردیاتاقرنگاهرمررونت 

نرزمریرورررمیوراونمرتعادلشورازردستردادرورهردورگوومبرافتادراشارریریدوررپارردمریچیازردستردادم.اومدمرخودمورنگهردارمرکهرپامورپرتعادلمورهوری ر.ت 

ر.بلندرشدراخرهردوتامونریصدا

رمامانربزرگرازربریربعدرصدارور ر:گفتیاومدرکهرمررونت 

ر!شده؟یبزرگر_رچرمامان

ردرربرررریازرزرررسمور ر:بردمرورگفتمرونرت 

ریره _ رچ  ر.مرتبهرمامانربزرگر...همهرچ 

ررمامان ر!؟بزرگر_رمطمعتن

نربرسرنریربله.شمارزودترربرر _ نررسرمررت  ر.صبحانهرت 

نرچرگهریبزرگردرمامان ر.نگفترورراهرافتادریت 

ر.میازرجامونربلندرشدرارراشیورررمنر

ر:باسنشرگذاشترورگفتریردستشوررورراشارری

ر.همهرجامردردرگرفتریر_روااراشارری
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نرتورموندهربود...همررریدسترمنرزرررقطرباسنتردردرگرفت.ویلفکنمرف _ ر.هیلیکهرنشکسترخررت 

رامردنریحرفررفتمرسمتردررورباردرنیازراربعدر ر:پچرپچرکنانرگفتمرعیلت 

راوهراوهراوه...ام _ ر.عیلرت 

رردیفهمیکهرنمرراررشای ررخواستریرمدامربارچشمرورابرورمرگمریمرمنرچ  سهرچ  ریمربت 
 
ر.گ

رامرنکهریواردراتاقربشمرورقبلرازرارعیــــرسررراومدم ر.درورببندمرنهیرمارورببرعیلت 

رامرکه ر:سمتراتاقمراومدرورگفتررهوریرعیلت 

رام ر...صبحربخالرری_رسالمرارعیلت  ر.ت 

ر:بازرگذاشتمرورگفتمررمهیاتاقرخارجرشدمروردرورنرازر

رسالم...ممنونرصبحرتوهمربخ _ ر.ت 

رام رررعیلررت  ر.بندازمرنگایهرهیرشهیراتاقرتورانداختهرباشم،مریرتورردری.شادستبندمورگمرکردمرشبریر...منردالرریارر_رراست 

ر!نهههه _

رام ررعیلت  ر!؟_رچ 

نرنهرعهرچ _ ری...رهت  نرکهرنهرمنرچرررعتن ر.دمیندریت 

رام ر!یکردرتورباردقترنگاهرنردریبندازم.شارنگایهرهی_رخبرحاالرمنررعیلت 

نر...حاالرچرالیخیرنهرب _ رررگمی...عهرمهت  ر.که...اونردستبندرانقدررارزشرندارهرکهرخودتورخستهرکتن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۰۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رام راتاقت؟رریتوررامریمنربریخواریر_رنمرعیلت 

رباشهراخه؟ررتونهیرمر.رمگهرچهرمشکیلستینریرنجوررینهرنهرا _

رام ر.باشهرتونهیمرر_رارهرآخهرچهرمشکیلرعیلت 

ر:شدرورگفترکیرحرفربهراتاقمرنزدرنیازرارعدبرور

رام ر.توراتاقتربندازمرنگایهرهیبرامرمهمه.منرریلریدستبندرخرنی_رراستشرارعیلت 

ررنکهیازرارقبلر
ن
ر.انجامربدمردرراتاقوربازرکردروررفترداخلریکارررراریبزنمررحرف

روربعدربهرساعتشرخررراشارریبهرربهرمن...کیمربارتعجبرکیمرراشارریردنریدربار ر.شدرهت 

ر:زدمرورگفتمرریارمسخرهردرلبخنر

ری.دنبالردستبندرمرخب.ر _ ر!اره؟رگشت 

ر:گذاشترورگفتررباشیجرریدستشورتورررلکسیررریلیخراشارری

ر!؟ی_ردستبند؟!رچهردستبندراشارری

نرعهرچ _ ر...امهت  ر.توراتاقرمنرباشه.رحاالراومدهرکهربگردهردریکرده...فکردرشارردستبندشورگمرعیلرت 

ر:گفتبارشکراشارری

رریر_ربراراشارری رندرامدستبررچ  ر!اتاقرتورباشه؟ریرتوررتونهیمرعیلرت 

ررشبریراخهرد _ ر.اتاقمرریتوررمیاومدرمریقراررشدرصحبترکنروقت 



 

316 
 

ر.موهاشرفروربردریرکالفهردستشورتوررراشارری

رام ر:کردرورگفتررزریچشماشوررررعیلت 

رام ریرمرکارریچررالرریاتاقرارریتورریرزودررنریر...تورصبحربهرااشارری_ررعیلت  ر!؟کتن

ر.نگاهشوربهرمنرانداختراشارری

نرچررهیکهرخودشرمرورابرورفهموندمررترچشرحرکرربار ر.بگهریت 

نر_رعهرچراشارری ری...رهت  ر...عتن

ر:گفتمررعیــــرسرررکنهیدارهرتابلورمریلیخرردمید

رپنجرشنبهرهارمراشارریمنرور _ کت.امروزرمنررمیت  ر.نباشهرمشکیلررنهیراومدرببراشارریکردمررررریدرکمیرس 

ر:بارانگشتراشارشربهرمنراشارهرکردرورگفتراشارری

نرهمررقاریردق_رارهراره...رراشارری ر.طورهرت 

رام ر!امروزرجمعسرکهر_رویلررعیلت 

ر.میهردوردرموندهربهمرنگاهرکردراشارریورررمنر

سرگفتمربار ر:حرصروراست 

ر!امروزرجمعس؟راشارریریروا _

نر_رعهرچراشارری کترباریرتوررمیکارردارررریلریخر...ارهرجمعسرویلرهت  کترمیبررردریرس  ر.رس 

ر:برداشتمرورگفتمررفموریک

ررشیترپساعرمینرمیبرررعیــــرسررراریرارهرارهرب _ ر.تماسرگرفترباهامرمنیس 

ر.میازراتاقرخارجرشدرعیــــرسرررهردور

رام ر.بندازم؟راالنرکهرنتونستمرباردقترنگاهرکنمرنگایهرهیراتاقتوررامیباراجازتربعدرصبحانهربرالرریصبحانهربخورمرپس...ارامیخبرمنمربریلری_رخرعیلت 

نرهم رجوررکهرهررسهرتاررت  نرمونرازرپلهرهارپاری  رمریت  ر:گفتمررمریفتت 

ر.حتماربلهربله _

نررسرمرمیدیرس ر.ت 

ر.میورنشسترمریهمهرسالمردادربه

ر:کهرخالهرگفتررمیخوردیصبحانهرمرمیداشترهمه

ربرمیبرررکمی_رامروزررخاله رباربچهرهارمرمیتارتهرانراومدرنقدرریر!راون؟ت  ربرمیت  راصفهانرخودمونرنمریبهرپارجاری.هرچندرهرونت  ر.سهت 

رام ر_رباشهرمامانرمرعیلت  ر!میت 

ر.ایارماربجانرتوهمربرالرری_رارخاله

نرعه...چ _ ر...امارامیدوسترداشتمربرریلری...راستشرخهت 

رام کترکارردارهرمامانریرتوررالرری_رارعیلت  ر.رس 

ر:بارتعجبررسشورباالراوردرورگفترلیکائیم

کترکاررداررری!رامروزرتورالر؟ی_راررلیکائیم ر.مینداررریر!رامروزرکهرجمعسرماهمرکارر؟یرس 

ررلریکائی...عهرمیوارریار _ کترباشردریوربارمیدارررریکاررفوررررهیررفترگفترتماسرگرراستشرصبحرمنیس  ر.میامروزرحتماررس 

ر.می_رعه...پسرمنرهمربرمرآمادهربشمرباهمربررررلیکائیم

هرتوربهرمهموناررسررمیکهربررررمیداررررمریتصمراشارری.منرورستینریرازرینهرنهرنهرن _ ریبهت 
 
ررردگ ر.کتن

رورامررالرریرابطهرارنکهیبزرگر_رمثلرارمامان ر.خوبرشدهریلیخررعیلت 
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ر_ررعموراررزن ر!چطوررمگهرمادر؟خت 

ربزرگر_رامرمامان کت...حتمارررالرریاردونستریقبلرازرهمهرمررعیلت  نرچررهیقرارهربرهررس  رات  ر!گهیهستردرری 

ر.بهمرانداخترباردوقرنگایهرخاله

رانداختمرکهرامررریزرررسمور ر:گفتررعیلرت 

رام نر_ربزرگشرنکنررعیلت  کت.ویلراشارری...رت  رمریرد.روبهربهبورهمرخوبه..ررالرریرابطهرمنروراربهمرگفترقرارهربرنررس  ر !هت 

ر.حرفراخرشرتعجبرکردهربودمرازر

نربارررورمرنریردستشردوبارهرپشترشدروراراشارری نرهمربریت  ر.دستشرفشارردادررت 

رررلبخندر
 
ر:گفتمرراشارریزدمرورازرجامربلندرشدمرورروبهررکمررنگ

کتردرمیجان؟!ربررراشارری _ ر!گه؟یرس 

ر:همربلندرشدرورگفترارراشی

ر.می_ربررراشارری

رربار نرورسواررماشرررمیکردررهمهرخدافطن ر.میشدررت 

نرهم وعرکردمریپاشوررورراشارریکهرررت  ر:پدالرگازرگذاشتررس 

رینمرریکاررررچیاگهرمنرنبودمرتورهر _ ررتونست  ریر!راخهرانقدررتابلورمبکتن ررریبلدرکارریتو!رتورپسرچررکتن رامریر.روابکتن ر!م؟یکنرررکارریکرده.حاالرچررربهرمارشکرعیلت 

ر:گفتررتیبارعصبانراشارری

رتورانقدررمهمهرکهرامریرچراربراررورمنرقرارهربره.ویلمهرهان؟!رابررتورانقدررمهرری_رچراربرارراشارری ررعیلت  ر!؟نفهمهرزنرمتن

ر!؟یشدروونهیدرراشارری _

رنگهرداشترورهمرنوریماش ن ر:سمترمنرگفترگشتریطوررکهربرمررت 

ررخوامیمر!راصالرمنره؟یچرریکاراربراررنری.االرریشدمراروونهیم...دشدروونهی_رارهردراشارری ر.کنمرریپنهانرکارررخوامریرنمرگهریهمهربفهمن.درخوامی!رمبهرهمهربگمرتورزنرمتن

تهرتو؟رممسخرهرنشو.چهراشارری _ ررریخوایخت  ر؟ریابرورخودتوربت 

ر!هان؟رالرریمنرانقدرربراترمهمهراریر_رچرارابرورراشارری

راضریباهامرمثلرادمارخوامرینموربدبختربدونه.منرررفیرادمرضعرهیمنوررکیسررخوامیفقطرنمرر...منراشارریرستریتوربرامرمهمرنریرابرور _
ن
.حاالرفهمرراف ن ر!؟یدیبرخوردرکتن

ررنکهی_راراشارری ریرزنرمتن رررفیرضعرعتن ر!الر؟یاروربدبخت 

رارهرپس _ ر؟چ  ریریبهرزوررمنورعقدرکردرر!روقت  رفمیضعررعتن رررگهیزنردرهیر...وقت  ریورحاالرحاملسترررگرفت  ررعتن رازرراهرمرپدرمادررندارمررورهرگربدبختم.وقت  ررنریازرردریبارگهیربهمرمرسهت 

ریریخونهربرر ر!اشار؟یتوررناروریارفهیمریر.ممیاضافررعتن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۰۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرحرفرمرهیگرررربار ر.دمت 

ریاجازهرندادربربغض ر.ادامهربدمرنیازررشت 

رربار ر.ختیصداراشکامرررردستامرصورتمورپوشوندمروری 

ر.ارومرشدهربودراشارری

ر:دستاشرگرفترورگفتررریمنورتورریروربعدردستارردیموهاشرکشرریتورردستشور
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رینرفیر...تورضعالرری_رارومرباشراراشارری ررست  رتاحاالرتنهارچونرتونست  ری...توربدبخترنیسریخودتروارریپاریرروررری  قلبمرپررکنه...تورریرجاتورتوررتونهیرکسرنمررچیرورهررچونرزنراولیمررست 

ر
ن
رینراضاف رتورورازشربدارنررکهرهمهرسیعرریارچونراونرخونهرست  رخونهرخودته.رفهمررونت  ن ر!؟یدریکتن

ر...اشاریرویل _

ری...هشییی_رهراشارری ر!نگورچ 

ر:دستمالرسمتمرگرفترورگفتررهی

ر.کنررر_راشکاتورپاکراشارری

ر.گرفتمروراشکامورپاکرکردمرردستمالور

کترکهرکاررم؟یبرر_رخبرحاالرکجارراشارری ر.مینداررری!ررس 

ر.واقعارردونمیهووفرنمر _

متررخوامریر_رمراشارری ر.خوبریرجارهیبت 

ر!خوب؟ریرجارهی _

ر._رارهراشارری

رخبرکجا؟ر _

ر:گفتروشنرکردرورررنوریماشراشارری

رنکن.اعصابمرمرهیگررررگهی_ردراشارری ر.بهمرزهیت 

ر:دوبارهرپاکرکردمرورگفتمراشکامور

ر.باشه _

رراشارری
 
ر.زدرورراهرافتادرلبخندرکمررنگ

رنشستهربودمروربهربرساکت ر.کردمیرنگاهرمرونت 

رراشارری
 
ر.کردیرمرهمرسکوترکردهربودرورباردقتررانندگ

نرماشررستادنیرفکررفروررفتهربودمرکهربارارتور ر.جلبرشدهراطرافرتوجهمربرت 

رجاردنریدربار ر:گفتمرربارخوشحایلررمیکهراومدرری 

ر!بامرتهران؟رمیاومدراشااار؟ی _

ر.شوررادهی_راره...پراشارری

ر.شدرادهریهمرپراشارریشدمروررادهیپ

ر:گفتمرراطرافرنگاهرکردمروربارخوشحایلربه

نراولرممنونم...منرریوااا _ ر.نجایاررامیبارهرمرت 

ر:بارتعجبرگفتراشارری

ر_راولراشارری ن ر!ه؟ارربرت 

ر.اره _

ر:بغلشرورگفتمردمیذوقرداشتم.پرررریلیخ

ر.ممنونم _

ر:ورگفترردریرچیدستاشورمحکمردورمرپرراشارری

ربرلیرکائی_رقبالربارمراشارری رنمرونرت  رت  ر!؟فت 

ربغلشربرازر ر:اومدمرورگفتمرونرت 
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رینه.ر _ ر.االنرنبودرلریکائیمرهریاصالرشبررلیرکائیکه...اخهرمررعتن

نردستمورگرفترورهمراشارری ر:گفتررمیدطوررکهرراهرافتارت 

ر.بدهرتریبهتراهمررکردمریکهراونرداشت.فکررمرریبودرردوسترداشت.تورتنهارکیسرریلیتورورخرر.ویلردونمی_راره،مرراشارری

رررلیرکائیم _ روربررحیــــتفررردونسترینمرلیکائیخبرمرر.ویلردادیمرتریربهمراهمرادیزرردوسمرداشت.حت  نررونرت  ریررفت  ررلریکائیچه.ازرنظررمرعتن ریرخوشربخت  نرپولرورتجمالت.همهرچررعتن امرربرررت 

شرازمکردیفراهمرمر ر.وردرراخرمرمثلرهمرسش...منورعقدرکردرردادیخواهرشربهرحرفامرگوشرمرر.مثلدکرریمراقبترمرر.مثلردخت 

ر.خندهررریبارحرفراخرمرزدرزرراشارری

ر:بغضرگفتمربار

رریربرارخندهرداره...ویلرررهیبقریرارهربرا _ ر.ستیدردورتحملرکردمراصالرخندهرداررنرنیکهراررمتن

ر:ورگفتردیچیهامرپدستشوردوررشونهراشارری

ریردرداتربرادیتاررنجاریاراوردمتری...نالیخیخبربرریلی_رخرراشارری ر.فت 

رردنریزدمرورباردریلبخندر ر.کهرداشتمورفراموشرکردمررصحنهرروربهررومرهمهربغضن

ر:دمیکشرررغیج

ر.چقدررخوشگلهرنجاریارراشارریریوااا _

ر.الری_رارووومرباشراراشارری

ر.دیگفترورخندررنوریا

ر:چونمرگذاشتروررسمورباالراوردرورگفتررریدستشورزررراشارریانداختمرکهرررریمورزرن.بارخجالتررسربدرنگاهمرکردرریلریخررمردم

ر.بکشرغی...تورجخالیر_ربراشارری

ریرنگامرمریرابرومررفت،مردمرجورر _ ن نریرادمرعقبرافتادهرنگاهرمرهیانگارربهررکتن ر.کتن

نری_رمردمرمهمرنراشارری ر.ست 

ر.لبامرگذاشتریرگفترورلباشوررورررنوریا

ر.ددمربلندرشوردسترمررررغیجرریصدا

ر.ازمرجداشدرعیــــرسرراشارری

سرورخجالتررسموررورربار ر.نمینبروریگذاشتمرتارکسرررنشیسرریاست 

ر:وردادرزدررردریچریدستشوردوررکمرمرپراشارری

ر!زنرمنهههرالرریزنرمالرمنه...ارنریر_راراشارری

ر:لبشرگذاشتمرورگفتمریرجداشدم.انگشتراشارمورروررازش

ر....ابرومونررفتسییه _

ر.برامرستی_رابرورمهمرنراشارری

ربعدردستمورگرفترورهردوربهرمنظرهرروربهررومونرخررور رمنظرهررورفراموشرکردهربودنروربهرماردوتارخرمردمرانگاررر.ویلمیشدررهت  ر.بودنرهت 

رررکردیرفکررمررکردیبهمونرنگاهرمرهرگ ر.میهسترزنرورشوهررعاشق 

رررلبخندر
 
ر.زدمرکمررنگ

نرها...مثلررنگرهیاونرگررلبخندربعدرازررنریا ر.ارونهکمونربعدرازربررت 

ررردرست نرورباراوردنررنگرادیمرردریگرفتهرورهمهرابراراشکشوردرراوردن..خورشررریلیکهردلرآسمونرخررروقت  ازرلبخندررررهیلبخندربعدرازرگرررنری.اارهیورلبخندورمررکنهیکمونراشکارورپاکرمرررت 

ر.قشنگرترهرریلیآسمونرخرمعمویل

رراشارری ریفکررمر_ربهرچ  ر.کتن

رخراشارریصورتررتور ر:شدمرورگفتمرهرت 
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ر.خوشحالرترمررشهیازرهمرکردم،االنریمرهیگررررشیساعترپرهی...رکهررنریرا _

رصورتمرخریهمرتورراشارری ر:شدرورگفترهرت 

نرچررچیرکسرورهررچی_راجازهرندهرهرراشارری ر.ارهیناراحتترکنهروراشکتوردرربرت 

ر:لبرگفتمررریزدمرورزرریلبخندر

ر.باشه _

ر.می...اونجارناهارربخوررشناسمینرخوبرمرستوراررهیرمیبررراریر_رحاالربراشارری

ر.باشه _

رمیدستمورگرفترورراهرافتادراشارری

نرازرمرگی رهات  ر.میورنشستررمیبودررورانتخابرکردرکهرخایلرری 

ر.خوشگلربودرورالبتهرشلوغریلریرستورانرخرنریا

نررستورانرمررنریراریتوررشهری_رکمرمراشارری ر.بشه.امروزمرکهرروزرجمعه،شانسمونرگفتهرداریپرخایلرت 

نرمردنریدربار ر:روربهررومربارلکنترگفتمرت 

ر.اشاری...راری _

ر!شده؟یر_رچراشارری

ر.پشتررست _

ر:اومدربرگردهربهرعقبرنگاهرکنهرکهرصورتشورچرخوندمرورگفتمراشارری

ر.نگاهرنکنر _

ر!الر؟یاررشدهی_رچرا؟!رچراشارری

ر:انداختمرورگفتمررریزرررسمور

ر.نایخالترا _

ررناری_رخالمرارارراشی ر!؟چ 

ر.نجانیرا _

ر_رچرراشارری ر!؟یت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۰۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:اومدربرگردهرورپشتررسشورنگاهرکنهرکهرصورتشورسمترخودمرچرخوندمرورگفتمراشارری

ر.برنگرد _

ر!_رچرا؟راشارری

ر.ننتیبخبرمررشهیرجلبرتوجهرم _

ریپشترهمرمنوربب_رازرراشارری ن ر.الریآررشناسنریمرتن

ر _ نررریلی.چونرخشنریرمتوجهرنمراگهرنگاهشونرنکتن ر.گرمرصحبت 

ر_رچندرنفرن؟راشارری
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نرهم ر:گفتمررکردمیرنگاهشونرمررگیزرررریطوررکهرزررت 

،مامانربزرگ،خاله،ام _ رزنرعموراخت  ر.ایورپررررل،النازریکائی،شوهرخاله،معیلت 

را؟ی_رپررراشارری

ر.ایارهرپرر _

را؟ی_رپررراشارری

ربه؟یراره.عج _

ر:رسشورتکونردادرورگفتراشارری

ر.اجازهرگرفتهرباشهررادینمرادمری.رفقطرستینربیر_رنه...نهرعجراشارری

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ریرفکررم _ ربریربراراریپرررکتن رهمرونت  ن رگیرازرتوراجازهرمرشهیررفت  ره؟رت 

ر._رخبرارهراشارری

ر.یاشتباهرفکررکرد _

رمریرخوایورهرجارکهرمرریارروونهیوردررطونیتورشررنکهیاررالرری_رآراشارری ریوربهرمنرنمررریرت 
 
رباشه.اونرهرجاریرنجورریهمراراریپرررشهیرنمرلریدلررگ رمرری  ر.دهیکهربرهرقبلشربهرمنرخت 

رن _ ر.دادهاالنرکهرخت 

رفکررکردهرچونربارخانوادمرمردری_رخبرشاراشارری ردارمررنکهیارراریندارهررمشکیلرهرت  ر.خت 

نردرموردراونرحرفرمررمیدارررمریهمرشی.چونرهرباررپمیلطفاردرموردشرحرفرنزنرویلرریردوسشردارررردونمیملکه،مراریخوبه،پررراری...باشهراصالرپرراشارریباشهر _ ر.مینت 

ر.خبرباشهریلی_رخرراشارری

ر.مونوراوردنلحظهرسفارشررهمون

وعربهرخوردنرکردررهردور ر.میرس 

نربهرمررگریزررریزر ر.امکردمیرنشستهربودنرنگاهرمرناریکهرخالهرارریت  ر.ازرجاشربلندرشدرعیلرت 

ر.کنرررمیقارخودتوریجورررهیراشارری...رارراشی _

نرمررریبرمرزررستمریکهرنکنم؟!ربچهررمیخودمورقاررتونمی_راخهرمگهرمنرمرراشارری ر.ت 

ربروربرو...بدورتارامرشهریم _ ر.ومدهینرعیلت 

رام نربودروربارمامانربزرگرحرفرمرستادهریارعیلت  ر.دت 

نرچررهیرالاارری_رآراشارری ر!آخه؟رشهری.مگهرماااایگریمریرت 

نرشونشرگذاشتمرورهلشردادمرپارریروررردستمور ر:ورگفتمریت 

ر.بروربرو _

نرمرریرفترزرراشارری ر.دیچیرورمثلربچهرهارنشستروردستاشوردوررزانوهاشرپرت 

رام ر.سمترنیارومدیداشترمرعیلت 

ر.نمشیبمشغولرخوردنرشدم...انگاررکهراصالرنیمرمنم

نرمررریرفتهرزرراشارریمنرخنگم...االنررچقدرر ررر،منت  رستم،امینرکهرنامری  ر!خبرنهیربیمنورمرعیلت 

رامریرصداربار رازرفکرربررعیلت  ر:اومدمرونت 

رام ریمررکارریچرنجاری!رتوراالر؟ی_رعهرآرعیلت  ر!؟کتن

نرعهرچ _ ر....سالمهههت 

رام ررعیلت  ر!؟_رسالمرخوی 
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رممنونر _ ر!؟تورخوی 

رام کت؟رپسرری_رخوبم...مگهرقراررنبودربرررعیلت  ریمررکارریچرنجاریاررس  ر!؟کتن

ر.نجایعه...اومدمرناهارربخورم...گرسنمربودراومدمرا _

رام کتربارعیلت  نرهمردری_رپسررس  ر.هارباشهرگرینزدرت 

ری.ما...رستینرکیرنزدرادمرینهرراستشرزر _ ر.نجایراومدمرارومدریرمرمخوشرریلیرستورانرخررنیاریرمنرکارمرتمومرشد،ازرغذارهارعتن

رام نرمریرورررکیمررعیلت  ر:کردرورگفتررنگاهرورت 

رام ر!دورنفره؟ریر_رچرارغذاربرارعیلت 

نرچر _ ر...ازرهمکارررگی...اخهرمنربارهت 

رحرفمرتمومرنشدهربودرکهرامرهنوزر ر:بارتعجبرگفتررعیلت 

رام ریمرکارریچرررری!راونرزراشار؟ی_ررعیلت  ر!؟کتن

نرمرریازرزرراشارری ربرت  ر:گفترراومدروربارتتهرپتهرونت 

نر_رعهرچراشارری نربود.رورزمرنجاریاردمری...منرکلههت  ر.افتاد...برداشتمررت 

رام ر!_رعجبرعیلت 

نرعهرچ _ ر.خونهرمیایوربرمیناهارربخورررنجاریارمریخواستیرمر...مارهت 

رام ررسیبرمررسورر_رنوشرجونتون...باراجازهرمنررعیلت  ر.بهداشت 

رتکونردادمرکهرامررسمور ر.رفترعیلت 

رامراشارری ن رباررفت  ر.خندهررریزدرزررعیلرت 

ر:بهررسمرزدمرورگفتمردستامور

ر.مینخند،گندرزدراشارریریوااا _

رراشارری
 
ر.کنمی!رمنمربهرحرفرتورگوشرمر؟_راخهرتورچقدررخنگ

ر.خندهررریحرفردوبارهرزدرزررنیبعدرازرارور

رحتمارامرکردمریوجورشرنمراگهرمنرجمع _ ر.منرزنرتوعمرکهرردریفهمریمرعیلرت 

ر.واسیهمرجمعرورجورشرکردرریلری_رارهرخراشارری ربهرمنررهرچ  نرمررریبرورزررگفت  ر.بودمرکهرآبرومونررفتهربودراوردهرینردوریآخه؟راگهربهونهرکلررت 

رخ ر.خندهررریورزدمرزررراشارریریچشمارریشدمرتوررهت 

ر.خندهرزدررریمنردوبارهرزرریهمربارخندهرهاراشارری

ر.میکهردلردردرگرفترررمیدیخندرانقدرر

نربرگشترسمترمراشارری ر.میدسترتکونردادررماهمربارلبخندربراشونماردسترتکونردادنرورری...برارناریخالهراررت 

رخراشارریصورترریلبخندرتورربار ر:شدمرورگفتمرهرت 

ر!اشار؟ی _

ر:برگشترسمتمرورگفترهوری

ر!_رجونم؟راشارری

ر _ ر.روزرعمرمربود.ممنونمرازتررنریامروزربهت 

ر.بودرفمریوظررنریر_راراشارری

رر...تورتنهارکیساشارریدادمررلریخوبموربارتورتشکرریمنرهمهرروزا _ رکهرورررهست  ررشتیازرپررقت  ر.مونهیبرامرمررفتمرخاطراترخوی 

ر:ورگفترردریاخماشورتوهمرکشراشارری
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رجارستریوقترقراررنررچیر_رهراشارری ریمرعمرترزنرمنر.تاراخرریبررری  ر.موین

ر:زدمرورگفتمرگرمررلبخندر

ر _
 
ر.کردنردارمررمنمرحقرزندگ

ری_رراشارری ررعتن
 
ریرنمراالنرزندگ ر؟رکتن

ررهیبهرنظرتر _ ررتونهیهفدهرساله...مردخت  ررنکهیپدررورمادررنداشتهرباشه...ازرارنکهیرباشهرازراررایصن
 
کهرسالررررکنه؟ربعدرکیسررپدررورمادرشرخالفکارربودهرباشنروربارپرسرعموشرزندگ

نرهارداداشرصداشرم ررهیبدهرورعقدشرکنه؟!رربشیازشرسوراستفادهرکنهرورفرررردهت  وهرشرزنررکنهروربعدراونمربهرزوررعقدشرکنه؟!ربعدرشررکشکمررخوادیربشهروربگهرمرداریپرمنچ 

ربگ رت  ررهیریشوهرشربرهرورباراونرتورررعروشره،حت 
 
رورهررربشیهمهرتخرررشهریهمرنکهیکنه؟!راررخونهرزندگ ن ر...کسردوسشرنداشتهرباشهررچیکتن

ریربزرگشرمری_ربهرنظرمرداررراشارری ر.کتن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۰۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رراشارری _ نرفتهربودمرهمرمدرسهرنرررمنمرتاروقت  ر.کردمیفکرورمررت 

ربهرمدرسهرداره؟رر!رچهرربطره؟یرترچ_رمنظورراشارری

ر _ ارنگاهرمریتورروقت  ر.بدبختمریلریمنرخرنمریبی...مکنمیمدرسهربهردخت 

نرکسلرکنندهرمرریحرفاری!رهمشرداررالر؟ی_رچترشدهرامروزرآراشارری رت 
ر.ین

نرهمرراشارری _ ررریرحرفارت 
 
ررمریازرزندگررتونمیر.حاالرفرضرکنرمدهیمرلیرمنورتشکرکسلرکنندهرکلرزندگ رنه؟راریباشمرررایصن

رراررشای رر_رچراررایصن ر!قا؟یتوراالنردقرریدارررر.چهرمشکیلی.خونهردارری.شوهرردارری!رپولردارر؟نباش 

رهفدهرسالهررچیرمنرهزارانرهزاررمشکلردارمرکهرمطمعنمرهراشارری _ رریرادخت  اردمیفهمررنوریرفتمرمدرسهراررهنوزرتجربهرنکرده.ازروقت  ر.دخت  ربریکهربراررری  رباررفررونرت  ن وردوستررررقاشونیرفت 

ررنربارپدررمادراشون.کساپرساشونرمشکلردا ر.کساگنریخواهرربرادراشونرمرریرکهرازردعوارری  ررری  رررنهیارنرمشکلشوررنریکهربزرگت  رمرکهروقت  رخونهرمادرشونرغذارنرت  کهردوسترندارنررورررری 

ر.پخته

ر!الر؟ی_راراشارری

رجانم؟ر _

ر.گهیربحثرشو.امروزمونرخرابرنشهردرنریرارالیخیروربرراریر_ربراشارری

ر.نهیرهوووف...باشهرنظررمنمرهم _

ر:زدرورگفتریلبخندرراررشای

ر.نری_رافررراشارری

ر.نایخالهرارشیپرمریرفترمیوربلدرشدرمیناهارمونررورخوردرهردور

رباهاشونربرررارصارر ن ربرمیداشت  کترکاررکردریرتوررورکیلرمیخستهرشدرمریمارگفترویلرونت  ر.خونهررمیبرررمیخوایرحاالرمررمیرس 

ر.خونهرمیبرگشتراشارریمنروررخالصه

ربراریرادمازررارکسرنبود،خونهرساکترورخایلرررچیه ر.روحرورروانریرمرصن

احترمریتوررینازررمامان رریدیورخدمتکاررجدرکردریراتاقشراست  ر.پلهرهاربودردنریکشررمشغولریطرستینرادمیاسمشمررکهرحت 

ر:مارگفتردنریدربار

ر.بکشمریطررنجاروریرتارشبرخونه.گفتمرارادیبرکیسرررستری...منرفکررکردمرقراررندریببخش +

ر.ندارهراشکایل _

ر.دراتاقمرشدمرشرگذشتمرورواررگفتمرورازرکناررنوریا
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ر.همررسشورتکونردادروردنبالمرراهرافتادرلیکائیم

ر:اتاقوربسترورگفتردرر

رست؟یرابطترخوبرنرادیزرررگیرنیبارار؟ریکردیربارخدمتکارارخوبررفتاررمرشهری_رتورکهرهمررلیکائیم

رشوهرمرزنرسومشمربگررخوامینمر _ ر.هت 

ر.خندهررریزدرزرراشارری

ر.دیخندیرتخترورهررهررمریربودررورکهرخودشورانداختهررردریخندرانقدرر

ر.رسشریرباالرستادمیبهرکمرمرزدمروراردستمور

ر:هاشرکهرتمومرشدرنشسترورگفتررخنده

ررالرریارری_روااارراشارری ر.دلمردردرگرفتردخت 

ر.بمرخستمبخوارخوامیخندهرهاترتمومرشدربلندشورمراگه _

نرهمراشارری ر:گفتررشدیطوررکهربلندرمرت 

ریرمری_رجوررراشارری
 
کترکاررمرریرتورریخستمرانگاررباوررکردررگ ر.میکردیرس 

کترب_ ریگردشرازررس  ر.کنهیرخستهرمرشت 

ر.خستمرریلی...چونرمنمرخی_رارهرخبرحقرداررراشارری

تشوریگفترورتررنوریا ر.حرکترازرتنشردرراوردرورپرترکردرگوشهراتاقرهیبارررس 

ر:گفتمحرصربار

ر.کمدترریربزارشرتوررزریاتاقوربهمرنرر _

ر!کنهیرمجمعشررری_رمامانرنازرراشارری

ر!کرده؟ررمگهرچهرگنایهریرمامانرنازر _

ر.کنهی_رخبرزنرسوممرجمعرمراشارری

ر.خندهررریگفترورزدرزرررنوریا

ر:ورگفتمرردمیتختردرازرکشریرورررفتمر

ر _ رمرداشت  رت  ر.پورخاموشرکنرالمرفت 

ر.دیتخترکنارمردرازرکشرریرالمپورخاموشرکردروراومدررورراشارری

ررنریا
 
ر.بغلشرجاردادمریخودمورتوررادیسمتمربررنکهرینکردمرورقبلرازراربارربداخالف

ر:بغلشرگرفترورگفتریمنورتوررمحکم

رالر؟ی_رآراشارری

رجانم؟ر _

ره؟ری_رتو...آرزوترچراشارری

رآرزوم؟ر _

ری_راره.رراشارری ررتیرکه...توراگهراالنرازرزندگررنهیمنظورمرارعتن رینررایصن رباشه؟ریرچجورررتیرزندگرریردوستردارر.پسست 

اردرسربخررهیخبرمنردوستردارمرکه...مثلربق _ رجارمی...دانشگاهربرم.بارعشقمرازدواجرکنم.بررونمدخت  رکسرنباشهرتاراونورازمربگررچریکسرنباشه.هررچیکهرهرری  کسرنباشهرکهررررچیر.ههت 

ر.باشهربمریباشهرکهررقرکسرنررچیهنگاهشرکنه

ره؟ی_رعشقترکرراشارری

ر:بهشرزدمرورگفتمریلبخندر
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ر.منرهنوزرعاشقرنشدم _

ر:ازرابروهاشورباالرانداخترورگفتررگیراشارری

ر!؟ی_رنشدرررراشای

رهفدهرسالهرچرهیزوده.ررریلریعاشقرشدنرخریرنه.رهنوزربرا _ نردخت  ر.ازرعشقرنمبفهمهریت 

ر.شناسهی_رعشقرکهرسنرورسالرنمراشارری

نرحرفرمرریجورر _ رت 
ر.یکهرانگاررتاحاالرعاشقرشدررین

ر._رشدمراشارری

ر!؟عه؟رعاشقرگ _

ر..._رحاالراشارری

ر.منرعشقورباوررندارمرویل _

رینه.هراریعاشقمرردونمی!رمنمرنهیعشقرچرردونمی.منمرنم..رالرریآرردونمی_رنمرراشارری ر.دونمینمرچ 

ر.میبخوابراری.بومدهیحرفاربهرمارنرررنری...االیخیرب _

ر.کردرورچشماشوربسترریارتکرخندهراشارری

ر.کردمربدونرفکرربخوابمررچشماموربستمرورسیعرمنم

ر.چشماموربازرکردمرریدرراتاقرالرریرصداربار

ر.دیدیتاررمرچشمام

ر:تمگفرریخشرداررریرصداربار

رتورراریرب _

ر.گهیدراشارریراریریمامانرنازرراریرویلرهیکررردونمینم

ر.کنارمرخوابرباشهرردریاالنربارست،تازهیکهردررزدنربلدرنرراشارمی

ر.نفررواردرشدرهی.ردریدیهنوزمردرسترنمررچشمام

ر.جنسرمذکرهرهیردمریفهمرفقطر

ر...گهیدراشارهی

رخوابالوریرصداربار ر:گفتمرری 

ر.یچهرعجبرتوردررزد _

رنارآشناریرصداربار ر.چشمامرگردرشدری 

رررالرریآ + ر!؟خوای 

ر:ازرجامربلندرشدمرورگفتمررعیــــرسر

ر!کجام؟!رمنرشده؟ی!رچه؟ی!رچه؟یکر _

ر.سکوتراتاقورفرارگرفترریاررهیثانرچندر

ررومرامفردرروبهردمریمنرتازهرفهمرهیثانرچندرنریاریتور ر.هیعلت 

رام ر.خندهررریبلندرزدرزرریربهرخودشراومدروربارصدارهوریرعیلت 

ر:کردمرورگفتمررمرتبرباردستمرکیمرموهامور

رامریروا _ ریمرکارریاتاقرمنرچرریتورتوررعیلرت  ر!کتن

رام ر:خندهرهاشرگفترونریمرعیلت 
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رام ررعیلت  ر.توراریربر_رمنردررزدم...خودترگفت 

ر.اصالرحواسمرنبود _

ر

ر"عآرامش

ر۱۰۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رام ری_راالنربرمررعیلت  ر؟عتن

ر.اره _

رام نرتعارفرمرهی_ررعیلت  ر.حاالرریدرت 

ریاصالردرروضع _ ر.میرباهمرحرفربزنرشتیپرامیمرتبرتررکهرشدمرمرکمیکهرتعارفربزنم.رررستمینرت 

رام ر.ندارهراشکایلرر_راوگررعیلت 

ر.گفترورازراتاقرخارجرشدررنوریا

ر:ورگفتمرردمریکوبررمیشونیپریرکفردسترروررربار

ر.بهرپرسهریدی...رسماررریشعورریچقدررتوربرالرریآریروا _

ر.هرکنارمرنگاهرکردمبودرباروحشتربردهیکنارمرخوابرراشارریرنکهریارادیربار

ر.نبودشرویل

ری رکجاست؟ررعتن

رگنداررنریر.چونرباراستشیخداروشکررکنمرکهرنررتونمیاالنرمررفقطر نرکهرمنرمرری  ر.قطعارمارآخرشرلورمکنمیرورتورعالمرخوابرادماروربهراتاقمردعوترمررنمت  ر.میت 

نرازرپارموریرگوش ر.رورگرفتمرراشارریتختربرداشتمرورشمارهرریت 

رالر؟ی_رجانمرآراشارری

ر.اشاریسالمر _

ر؟یشدرردارری_رسالم...تازهربراشارری

رر.تورگاره _ ر؟ررفت 

ررهی_رراشارری ر.میخونهربرمرتاردوبارهرمشکلرخروجرازراتاقرنداشتهرباشرادیبررکیسررنکهی.گفتمرقبلراشهیمرساعت 

ر:ورگفتمردمیخندرزریرر

رامریدارری...چونرمنرخوابروربیکردررریخوبرکاررریروا _ ر.شدیبدرمریلیخرریدروردعوترکردمراتاقم...اگهرکنارمربوررعیلرت 

رریر_ربراراشارری رامرچ  ر؟ریروردعوترکردرعیلرت 

ر.دونمینمر _

ری_روارراشارری ررعتن رحالترخوبه؟رالرری!رآ؟چ 

ر.تورکجاکنمیمررفیبعداربراترتعرر _ ر!؟ی 

ر.یرهمرکمکردسترمامانرنازررگهریخدمتکارردرهیباغرورریرباغبونراوردمربرارهی_رمنرتورباغمرراشارری

ر!یوارخدمتکاررکهرقبالراوردهربود _

ریمامانرنازررکنهیرکاررمرریلریخردمی_ردراشارری هررماریرمثلرقدرتونهیرنمرگهیگذشتهردازشر...ستن ر.کاررکنه.سهرتارباشنربهت 

ررنیخونهربهرارنریر...واقعارااشارریریکردرریخوبرکاررریلیخر _
 
ر.کنهیخستشرمررربزرگ
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ر.کنمیرکنم...دارمربارباغبونرصحبترمقطعخبرمنرریلی_رخرراشارری

رره.گالدرموردرگالربگورگلررزربکا _ ررکهرری  ر.وقتهرپژمردهرشدنریلریخرخودترکاشت 

ر._رمثلرخودمراشارری

ر _ ر!؟چ 

ریر_رهراشارری ر.حتما.خدافظررگمی...باشهرمچ 

ر.خدافظ _

ر ر.رورقطعرکردمرورازرجامربلندرشدمرگوش 

ر.داشتمرازریشرآبرگرمرنردوررهیحمام.واقعاربهرریررفتمرتوررعیــــرسر

ر نرافتادربهرچررکهرچشممررردمیپوشیازرحمامراومدمرداشتمرلباسامورمرروقت  نرزمرریکهرروررریت  ر.افتادهربودررت 

ریدقتربربار ر.دستربندهرهیردمرینگاهرکردمرکهردریشت 

تشوریترشیچندرساعترپراشارریرنکهیراریاورررادیربار رازرتنشربرهوریررس  ر.دستربندرازردستشردرراومدهرورافتادهررنریراردری...شادریرکشرررونت 

ر.اشاریرلیوساریرکشوررریبندوربرداشتمرورانداختمرتورردستر

ر.رسمرجمعرکردمرورازراتاقرخارجرشدمریباالرموهامور

ری راتاقرامرعتن ر.داشتهررکارریباهامرچرنمریکنمرورببررازشرمعذرترخوایهردریکجاست؟!رباررعیلرت 

ربهرامریرکدومراتاقورمامانرنازررردونستمینم ر.دادهررعیلت 

ر:راهرورگفتمریرخدمتکاررتورردنریدربار

رد؟ریببخش _

ر:سمتمرورگفتربرگشتر

نرسالمرخانم.بفرما + ر؟یت 

رررعه...اسمت _ ر!بود؟رچ 

ر.بایفرر +

ر...اتاقرامباریخبرفرر _ ریمرعیلت  رکدومه؟رردوین

ر._ربلهرخانم...اونراتاقهرباریفرر

ر.اشارهرکردرریباردستربهراتاقرآخرررور

ر.ممنون _

ر.کنمیر_رخاهشرمرباریفرر

رکنارشرردرشدمروررفتمرسمتراتاقرامررازر ر.عیلت 

ر:تقهربهردررزدمرکهرصداشراومدرچندر

رام ر_ربله؟رعیلت 

رام _ ر!؟عیلت 

رزرشدرورامباردرر ر.دمیروردرعیلرت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر.سالم _

رام ر.اداخلی_رسالم...برعیلت 

رمروراماتاقشرشدرروارد ر.دروربستررعیلت 
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ر:کاناپهرکنارراتاقرنشستمرورگفتمررریررور

رام _ رخوامیمعذرترمررشیپرقهریبهرخاطررچندردقرعیلرت  ر.گمیمر...منرخوابالودربودمراصالرمتوجهرنشدمرچ 

رام ر:بارخندهرگفتررعیلت 

رام ر._راشکالرندارهرعیلت 

ر.کاناپهرریروربهررومررورررنشست

ر...بودرکهرینجورریمهمونراریراتاقاردمانیچ

ر.عسیلررهیتختردورنفرهروردوتارکاناپهروررهی

نرورمررنهیآرهیکمدرلباسروررردوتار ر.شیآراررت 

ر _ ر؟رازراتاقتررایصن

رام ر.خونهرحرفرندارهرنیارالرری.آهی_رارهرواقعارعالررعیلت 

ر.نهرمنرریاره...البتهربرار _

رام ر!_رچرا؟رعیلت 

ریره _ ر.ینجورریرهمرچ 

رام ریهسترمرر!راگهرمشکیلریتحترفشاررریلیخررکنمری!راحساسرمرالر؟ی_رآرعیلت  رریررورررتوین ر.منرحسابرکتن

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

رممنونرام _ ر.کامالرخوبم.منرعیلت 

رام ر:زدرورگفتررچشمگررعیلت 

رام ر.رالیارفهممریمشکالتربزرگورمرزریررراتی...ازرجزعررسمی_رمنرکمرعیلت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر.چهرجالب _

ر:بحثورتمومشرکنمرگفتمرنریاررنکهیاریبرا

ررر _ ررری...کارراست  ر!اونرموقع؟رداشت 

ر ر:ورگفتردیموهاشرکشرریتورردست 

رام ر.خواستمیر_رراستشردستبندمورمرعیلت 

ر!؟یبرداررریامروزرقراررنبودربررراها...دستبند؟!رمگه _

رام ربرمیقراررشدربرررویلررامریبرخواستمیر_رمرعیلت  رونت  رررامیبرگشتمرمرر.گفتمروقت  ر.کهرخودتمرباش 

ر...یمنردستبندرندراها.ویل _

نرزمرریرورریردستبندررنکهیراریاورررادیربار ر:گفتمرراشارریرلیوساریرافتادهربودرورمنربرداشتمرگذاشتمرتورررت 

ر!دمشیاهارچرارد _

رام نرهمرید.براهارکشتهرشراتیازرعملرگریری.اونرتورقامهیرفررگریازررریادگارری_رراستشراونردستنبدررعیلت  ر.ارمیبرامرارزشردارهروراصالرازردستمردرشرنمرریلریخررت 

ر _ ر...چهرناراحترکننده.باشهرمنراالنرمآچن ر.ارمشیمررمت 

رام نرپارمیوربرررمریباهمربردارررامی_رپسرمنمربرعیلت  ر.یت 

ر.خبرباشهریلیخر _

رازراتاقرامرباهم ر.میخارجرشدرعیلرت 

رامرنکهیوراراشارریریرکشوررریدستربندورانداختمرتورررنکهیراریاورررادیربار ر:...گفتمنهیاتاقرمنرببریررورتورراشارریرلیوسارردریهمرنبارعیلرت 
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رام _ ر.ارمشیمنتظرربمونرمنراالنرمرنجاریرتورارعیلرت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رام ر.منرواردراتاقتربشمریرخوای_ردررهررصورترنمررعیلت 

ر.بارخندهرگفترنوریا

ر:زدمرورگفتمرزورگرررلبخندر

ر.هیچهرحرفررنریرنهربابارا _

رام ر.دارهررشخضررمیحرررهیر_راشکالرندارهرهررکیسررعیلت 

ر.ممنون _

ر.گفتمرورواردراتاقرشدمررنوریا

ر.روربازرکردمراشارریریرکشور

ر.کنمررداشیتارپرکردمریوررورمرررریرورزرررلیهمهروسارداشتم

نردستبندرکوش؟!رهمرررنریارروار ر.باشهرلیوسارریرورردریکشورباررنریراریاالنرانداختمشرتوررت 

رغررنریرارنکردم.ویلرادیگشتمردستبندررورپررهرچقدرر ر.ممکنهرت 

نرمرکنارر نرمرررریورزرررت  ر.نبودرکهرنبودرورهمهرجارورنگاهرکردمرویلرررت 

رامریصدا رازربرعیلرت  ر:اتاقراومدرونرت 

رام ر!؟یخوایر!رکمکرنم؟یکردررداشی!رپالر؟ی_رآرعیلت 

رربار مندهرازراتاقرخارجرشدمرورگفتمرحالت  ر:رس 

ر.کنمینمررداشریپ _

رام ره_رعه؟!رمگرعیلت  ر!؟یدیاونوردرنگفت 

رارهرهم _ ن ر.ستیاالنرنر.ویلدمشیدررشیپرقهیچندردقررت 

رام ر!شه؟یر_رمگهرمرعیلت 

رورحوصلهرمرمیاره...برر _ ر.براترارمشیورمرکنمریرمرداشری.پگردمیرمنرشبربارصت 

رام ر._رباشه.رممنونرعیلت 

رزدمروردرراتاقوربسمرورهمراهرامریلبخندر ر.میازراتاقرخارجرشدرعیلرت 

ررایپذریتوررهمه رجمعرشدهربودنربهرغررری  ر.اشاریازرررت 

ر.داخلرمریرفترماهم

ر:ماربارذوقرگفتردنریبازرگرباردرمامان

ر.بزرگر_رسالمرنوهرورعروسرگلمرمامان

رام ر._رسالمرمامانربزرگرعیلت 

ر.ستمیمنرکهرعروستونرنرسالمرمامانربزرگ...ویل _

ریبزرگر_رمرمامان ری...میبهرزودریس  ر.یس 
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ررمهیرنرلبخندر ر:زدمرورگفتمررجوین

ر.فکررنکنم _

نرکهرمنربررتیرمیرصمرنیازراریلربزرگر_رورمامان ر.کردررشهینمریاگهیربرداشتردرنمیربیشمارمررت 

ر...کهرشماررنجورریرارویل _

رام ر:دستشرگرفترورگفتریردستمورتوررعیلت 

رام نرتورفعالرچرالرریآررکنمی_رمنرحلشرمررعیلت  ر.شهینگورکهرمامانربزرگرقانعرنمریت 

ر.هووفرباشه _

رررریزررمیمارداررردیشنکهرنیمرربزرگرمامان ر:اهمربارخندهرگفتربرمریگیرمرلبرچ 

ر.شاهللیر...مبارکهراهیخجالترکمیبزرگر_رعروسمررمامان

ر:لبرگفتمررریزوررلبخندرزدمرورزرربه

ردستمونرنکردهریرکاررررهیزودترر _ ر.بکنرتارانگشت 

رام ر.گهیدررکنمی_رتورنگرانرنباش...گفتمرحلشرمرعیلت 

ررریخواینمر _ ر!؟دستمورولرکتن

رام ر.ارومردستمورولرکردرعیلت 

رریدعوارهی.قطعارکردیرسکتهرمردیدیصحنهرهارورمرنی.اگهراستینرنجاریاراشارریرخداروشکررکهرفقطر رامرنکهی.مخصوصاراکردیدرسترمررحسای  ر.دستمورگرفتررعیلت 

رنشستمرورامرمنر ررفتمرکناررزنرعموراخت  ر.همرکناررمادرشرعیلت 

ررسشوربهمرنزدررزن ر:لبرگفتررریکردرورزرررکیعموراخت 

ر_رانگاررازرخواهررزادمرخوشتررزن راومده؟رررعموراخت 

ریعمو.منربهرخاطررشمارمجبوررشدمرهرچرترنگورزن _ ر.نگمرورسکوترکنمرچ 

رررنریرداره؟!رپرسربهرارچهراشکایلررزمریعمور_رعزرررزن ر.ستیر...عاشقرشدنرکهرگناهرنخوی 

ر!زنرعمو؟ریرمنرعاشقرشوهرمم...متوجهرشد _

ریعمور_رخودتمرمررزن ر.یوربرررریراحتربزاررراشاروریردریباریرروزررهیکهررردوین

نربلندرنشمرهمرریوارخیمراگه  _ مرپسرساکترشورزنرعموریرهمهرآبرورریراالنرجلوررت  ر.تورورپرستوربت 

رکنیرپچرپچرمرشدهی_رچرخاله ن ر!شما؟رت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ریره _ ر.خالهرجانرچ 

نرشونشورباالرانداخترورچررخاله ر.نگفتریرت 

ر:گفترراریعمورروربهرپررررزن

مررا؟یعمور_رپررررزن نرزنگربزنرببررهیدخت  ر.ومدهینراشارریچرارررت 

نرکجاسترمگه؟!همرراشارریرارور ر.باغهریرگفترتورررشیساعترپررکیرت 

ربرداشتروررفتربرعسیلررریازرروررلشوریازرجاشربلندرشد،موباراریپرر ر.ونت 

ر:بعدربرگشترورگفترقهیدقرررچندر

ر.خونهرادیبرخوادینمررگهیمراشارری_رزنرعمو...رراریپرر

ر_روارررزن ریعموراخت  رررعتن ر.مهمونارباشهرشیپردری.بامیآخه؟!رمهمونرداررررچ 

رام ر.اومدهربراشرشیپریکارررردری_راشکالرندارهرخالهرجانرشارعیلت 
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ر_رنهرآخهرچهرکاررررزن رگی!جمعهرشبه.خودمرباهاشرتماسرمر؟یعموراخت  ر.مت 

رگفترورتلفنشوربرداشتروررفتربررنوریا ر.ونت 

ر:گفتررربعدربرگشتروربارخندهرزورگرقهیدقرررچندر

ر_رچررزن ر!تورردادرکهبهشردسرشهینمرگهری...پرسمربزرگرشده،دگهیدکنمکارریعموراخت 

رجانرخاله ررستیالزمرنر_رنهراخت  ر.راحتهربزاررهمونرکارورکنهریر.هرجوررمجبورشرکتن

نرمنرزنگشرم _ ر.کنمررشیتونستمرراضردری...شانمت 

ربهرزوررخندررزن ر:ورگفتردیعموراخت 

ر_رفکررنکنمرعزررعمورزن رزمیاخت  رراضر.آخهروقت  ن نرررشیزنشرورمادرشرنتونست  ر.ادیازردستتربرنمرریتورقطعارکاررکتن

ر:جامربلندرشدمروربارحرصرگفتمرازر

رعموشرتونسترراضرردری!رشادونه؟یمگ _ ر.کنهررشیدخت 

ر.برداشتمرورازراتاقرخارجرشدمرموریرگفتمرورگوشررنوریا

ر.رورگرفتمراشارریرشماره

ررریتوررشیعصبرریصدارهیازرچندرثانربعدر ر:دیچریپرگوش 

ر.خونهراهرامریبرخوامیزنرنزن؟!رنمررگمری_رمگهرنمراشارری

ر!اشار؟ی _

ررریارومرترردوبارهرتورررکیمرراشارریریرسکوتروربعدرصداررقهیدقرررچندر ر:دریچیپررگوش 

ر_رتوراشارری ر !الر؟یآری 

رتورکجاراشارریارهرمنم...ر _ ر!؟ی 

سرکهرحوصلهرندارمرتوضرالرریآریر_رواراشارری ر.بدمرحیرنت 

ر.برگردرخونهر...ویلیبدرحریتوضرستریخبرباشهرالزمرنریلیخر _

ر!قا؟یقردررنریرورنبودمردارربارمنرر_رشمارچهرمشکیلراشارری

ر....مهموننرزشتهمنتظرنرناریخالهراراشارری _

ردرهی_رکجاشرزشتهرآخه؟!ربقرراشارری ن ر!گهیهست 

ریراسترم _
 
نرچررهیمشکلرراشارریر.ویلرستیزشترنرگ ر!گسیدررت 

ر!ه؟ی_رچرراشارری

ر!ایمامانترورپرر _

ر!کردن؟ررکارری_ردوبارهرچراشارری

نرمرهیکناررکهیتحملشونرکنم.همشرتررتونمیربخدارنمراشارری _ ر..ازرطررننرت 
ن
ررف رورامرردسترمنرررگهیدررقهیمامانربزرگرتارچندردقرراگهرخودتورنرسوین نرمروریعلت  ر.توردسترهمرارهت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرهمچرر_رغلطرکرده...گرراشارری رررت  ر.دارهراصالررجرعت 

ر.دارمررازریلطفارخودتوربرسونرمنربهرکمکترنراشارری _
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ر!شت؟یپرامیتارمنربرریر_رخبرچرارزودتررخودترزنگرنزدراشارری

نرمامانترمرنیمگهرا _ ر.زنگربزنمربهتررامیاالنمربهرزوررخانمراجازهردادنربرراره؟ت 

ر_رباشهرباشهرتورنگرانرنباشرمنرهمراشارری ن ر.امیاالنرراهرافتادم...دارمرمرت 

ررریپشترتلفنرصدارازر ر:اومدرکهرگفتررزین

راشااارری + ر؟ریتنهامربزاررریبررریرخوایر..االنمرمیبارتلفنرحرفرزدرریاومدر...ازروقت 

ر:گفتمرررهیکنارربار

تربمونرشیتورپریرخوایر...مامیمنرازرپسرخودمربررم _ ر.دوستردخت 

رتورورازرمنربگرتونهینمررچکسیهررالرری_رآراشارری ر.دمیرسرگهیدررقهیر.پنجردقهت 

ر.گفترورتلفنورقطعرکردررنوریا

ررایدستمرچرخوندمرورواردرپذرریدوررتوررهیرلموریموبا ر.شدمری 

رررچیه ن رراشارریکدومشونرنتونست  نرررروررایصن رردریباردونمیمنرخوبرمرخونه.ویلررادیرکهربکتن ر.خودشوربرسونهریارقهیبگمرتارپنجردقررچ 

ربارورودرمنرخرهمه ر.ودنربهمشدهربررهت 

ر_رچررزن ر!شد؟یعموراخت 

نرچ ر:نگفتمرکهرگفترریرت 

ر_ردررزن ریرگفتمرنمرریدیعموراخت  رررشیراضرتوین ر؟کتن ربراررشیمادرشرورزنشرنتوننرراضر!راخهروقت  ن رریرکتن رردریتوربارچ  رزم؟ریعزررربتوین

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

رمرگهیدررقهیپنجردقر _ ر.سهت 

ر.کردنیرباردهنربازربهمرنگاهرمرهمه

ر:بزرگرگفتررمامان

ر!بده؟رتیرانقدرربهرحرفرتوراهمراشارریبزرگر_رچطوررممکنهررمامان

ر:زدمرورگفتمررچشمگ

ر.مامانربزرگردونمینمر _

رورزرررنشستم ر:گوششرزمزمهرکردمرررریکناررزنرعموراخت 

رجان.منرفقطررستریبرامرمهمرنرچریهراشارریرومدنریاومدنرورن _ رراشارریزنرعموراخت  گندربزنمربهرهمهررررتونمیاگهربخوامرمررتورباشه!رتاربفهیمرریبرارریدیکردمربهراومدنرتارتهدررروررایصن

ر ر..بلکهرمتوجهرضعفرپرسترنصبتربهرمنرهمربشنرمی.ورنهرتنهارهمهربفهمنرکهرمارزنرورشوهررچ 

ربارحرصرورزرررزن ر:لبرگفترررریعموراخت 

ر_ررسرررنزر ر.رورجمعشرکنررریکهرزدررریگندررنریارعیــــعموراخت 

رابرو  ر:باالرانداختمرورگفتمری 

رررمعذرترخوایهرادینمرادمری _ ر؟رکردهرباش 

ر_رآررزن ر...الاااریعموراخت 

ر.منتظرم _

ر_رمع...معذر...هوووف...معذرترمررزن ر.خوامیرعموراخت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر.حاالرشد _

ر:کردمربهرجمعرورگفتمرررور
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ررردریباریمردارورچجوررردونمریمنرخوبرمرراستش _ ر.خودشونرانجامربدنرلریرروربهرمرخوانرینمررکهرریرتارکارررواداررکتن

ربزرگر_رپسربهرخاطررهمرمامان ن رامرت  رررعیلت  ر.دهیگوشرنمررازدواجرکنهرویلرردریبارمیگیربهشرمرمیبهرازدواج.واالرمارچندرسالهرداررریرکردررروررایصن

رنهرمنرام _ ررعیلرت  هردرمریقصدرازدواجرندارررربهرازدواجرنکردم.ماررروررایصن ر.موضوعوربهتونربگمررنریرارگهیرمامانربزرگربهت 

م؟!رشمارکهرخررهیبزرگر_رمنظورترچرمامان نرکنیرفتاررمرریمیرصمریلیدخت  ر؟رت 

ر...تیمریصمررنیمامانربزرگرا _

رام ر:وسطرحرفمرورگفتردریپرررعیلت 

رام ر!باشه؟رمری_رمامانربزرگرماربعدارباهمرصحبترکنرعیلت 

ر.میبحثورتمومشرکنررنیاشهراالنراخبربریلریبزرگر_رخرمامان

ررکالفه ر.دمیموهامرکشریرتورردست 

ررایواردرپذرراشارریدرربازرشدروررهوری ر.شدری 

ر.هیتوهمربودرورمعلومربودرعصبراخماش

ر.سالمردادرورنشسترکناررمنررتریجدربار

ر:بهشرانداختمرورگفتمرنگایه

ر _ ر!؟خوی 

ر._رخوبمرراشارری

ریانگاررخوبرن _ ر.ست 

ر.الری_رخوبمرآراشارری

ر:بزرگربارشکرگفترانمام

ریپچرپچرمرالرریبارآری...االنمرکهراومدریبزرگر_راونرموقعرتاحاالرکهرنبودررمامان هرامروزرهمهرپچرپچرمرکتن ؟ی.چخت  ن ر.نری!رمشکوکرشدکتن

ر.باهاترحرفربزنمرخوامی_رمامانربزرگ...مراشارری

ر.بزرگر_رخبربگورپرسمرمامان

رکسورغررچریبوده.اونرهرلریکائیمنرورمتاراالنردستررشیازراولرزندگرالرریآررارری_راختراشارری ر!ل؟یرکائی.مگهرنهرممیپشتشربودرشهیرازرمارنداشته...خبرماعمرهمرت 

ر.نطورهی_رارهرهمرررلیکائیم

نرچرهیداشتربارچشمرورابرورراشارری رات  ر.فهموندیمررلیکائیبهرمرری 

راول ن نریردوتارباهمردرستررفتاررمررنیاردمیدیبودرمرریبارررت  ر.کتن

رجورارهی_رمارراشارری ر.وربرادرررمیمثلرپدرربودرالرریآریربراری 

ر.گهیدرسترمراشارری_رارهرررلیکائیم

نرگیرمرناروریبزرگر_رخبرپرساراالنرچرارارمامان ر.مشخصهرنیاررنریپشتشربودر.همتونگهیکردهردرری!رمادرتونمربراشرمادرر؟ت 

ر.نکردهربودریرماهمرمادرررخودرری_رنهرمادرمرتارپارسالربرارراشارری

ر!ه؟یبزرگر_رمنظورترچرمامان

تردقبگمرمرینجورریار_ربزاررراشارری اترنبودررشیپراتوریمثلرخودته!رهمونرجوررکهرتورجوونرقاریامانربزرگ...دخت  ر.پرساشرنبودرشیمادررمنمرپریدخت 

ر.دمیفهمنیمرگهریروردرراشارریریحرفاررینجایا

ر.بزنرتوری.حرفراصلالیخریکهنهرروربرریبحثارنریراراشارری_رررلیکائیم

ربارامرخوادیبهمرگفترنمررالرری_ردرسته...آراشارری نرردمریکهرکلرعمرشورپشتشربودهراالنراجازهرنمررازدواجرکنه...منمربهرعنوانرکیسررعیلت  ر.اونارباهمرازدواجرکتن

ررریخواری...توراگهرمشهینمبزرگر_رپرسم...اونرهنوزربچسررسشرمامان رردریبارواقعارپشتشرباش  رامربهشربفهموین فتشیباعثرپرتونهیچقدررمرررعیلت  ر.بشهررس 
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رررالرری_رآراشارری ربگرمیتصمرتونهیبزرگرشدهرورمرهست...اونرخودشرمتوجهرهمهرچ  ربگریمیورهررتصمررهرت  امهریبرارهت  ر.مارقابلراحت 

ر.زدمریحرفشرپوزخندرررینجایا

ر.شدیبهربعدرداشتردروغرمرنجاریازرارهمهررورراسترگفتهربودرویلررنجاریارتار

ر.نگرفتمرمریوقترخودمرتصمررچیرهرمریزندگریرتوررمنر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱۲پارت#

رست؟ریر_چعشق#

ر

رهنوزربچسررسشرنمرنیار؟ریگوشربدررالرریبچگونهرآریرکهربهرحرفارریخواریرنمرزمری_رعزرربزرگررمامان ارتونهیر.بعدمرنمشهیردخت  ربگرمیتصمررگهریدریرمثلردخت  خودشررردریکه...اونرباررهت 

رردریمتوجهرشدهرباشهرکهرچونرپدررورمادررندارهربا
 
رمنرمزاحمترارریبراررنریرازراررشیبدهروربرلیرتشکرهرچهرزودتررزندگ ر.نکنهرجادیردخت 

رما رچهرطرزرحرفرزدنه؟رنی_رمامانربزرگرارعیلت 

ر...اشیبچهربازررنیاالنربارارزنترکهربشهررورجفرچشمامه...ویلرالرریبزرگر_رپرسمرآرمامان

ر.ادامهرندادرحرفشور

ر.گلومورگرفتهربود.تورچشمامراشکرحلقهرزدهربودرربغض

ر.دادیناخناشورکفردستشرفشاررمرررسخرشدهربودروردستشورمشترکردهربودرورراشارری

رربار ر:لبرگفتمررریصدامربودرفقطرزرریرکهرتوررربغضن

ر...اشاری _

نربهرصورتمرانداخت...انگاررکهرچررنگایهراشارری ر:دفعهرازرجاشربلندرشدرورگفتررهیباشهرردهیصورتمردریتورریرت 

رراشارری منربارارزشررریرخونهربراررنریارریازرهمهرآدمارالرریآحرفربزنهرمامانربزرگ.ررررینجورریارالرریبارآردمیاجازهرنمرراحدرورناشررچریمنربهرهردرست...ویلررریورحرمترداررریر_ربزرگت 

ر.ادیرفتاررکنهرکهرخمربهرابروشربریرکسرحقرندارهرباهاشرجوررررچیرپشتشربودمرورهنوزمرهستم.هرشهیتره...هم

ررچیربزرگرازرتعجبرهرمامان
ن
نرنمرحرف ر.دت 

ر:گذاشترورگفترراشارریشونهررریبلندرشدردستشورروررلیکائیم

ر!اشاری_رارومرباشرررلیکائیم

ر_راررعمورزن ر!چهرطرزربرخوردربارمامانربزرگته؟رنیاراشارریخت 

رراشارری ر:دادرزدرررعصت 

ربودنشورنگهرداشتمرریلی_رمامانرروراعصابرمنرراهرنرورکهرخرراشارری امربزرگت  لرکردمروراحت  ر.خودمورکنت 

ررایحرفرپذرنیازراربعدر ر.رورترکرکردرری 

ر.خارجرشدمرعیــــبهرجمعرانداختمرورمنمررسررنگایه

ررمپلهرهارباالررازراشارری ر....تندرتندردنبالشررفتمفتت 

ر.واردراتاقرکارشربشهرکهردستشورگرفتمرراومدر

ر:برگشترسمتمرورگفترتیعصبانربار

ر!_رولمرکنرراشارری

احترکنرعزررکمیاتاقم...رریرتوررمیبررراریر.بیااالنراعصابترداغونهرورخستهراشارری _ ر.زمیاست 

ر.آرامشرداشتهرباشمررخوامیاالنرفقطرمررالرری_رآراشارری

نرببر _ احترکنرمیبررراریربرزمریعزررستریحالمرخوبرنمنمررت  ر.میاست 
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ر.درراتاقشوربستروردنبالمرراهرافتادراشارری

ر.میواردراتاقمرشدررهردور

تشوریحرکترترهیبارراشارری رازرتنشربرررس  ر.تخترپرترکردریورانداخترگوشهراتاقرورخودشوررورردیکشرررونت 

ر:دستمرگرفتمرورگفتمرریتخترنشستم،دستشورتورریرروررکنارش

ر.اشاریممنونمر _

رریر_ربراراشارری ر!؟چ 

ر.فتهیراتفاقاربررنریرارخواستمی!رمنرواقعارنمیسادیمامانربزرگترواریربهرخاطررمنرجلور _

ر.می_ردرموردشرحرفرنزنرراشارری

ر.باشه _

ر.بخوابراریر_ربراشارری

ریرشلوارتورعوضرنم _ ر!؟کتن

ریفقطربخوابرورهرررالرری_رنهرحوصلهرندارم...آراشارری ر.نگورچ 

ر.مرکنارشکهرپرترشدرردریگفتروردستمورکشرررنوریا

ر.دیبوسررموریشونیورپردیچیردوررکمرمرپردستشور

رزدمرورخریلبخندر ر:شدمرتورچشماشرکهرگفترهرت 

ر._رچشماتورببندراشارری

ر.بستمرچشمامور

نرهم ر.بهرخوابررفتمرکردیموهامورنوازشرمرراشارریطوررکهررت 

ر.بودنرنجاریاررناریهنوزرمامانربزرگرورخالهرارشدریرمریروزرررچندر

رتارزارمریتصم ن ر.ننربمورراریپرررمانریداشت 

رازدواجرمنرورامریماجرا رهمرباعثرشدهربودرشبارخوابررورازشربگراشارریهمرهمچنانرادامهرداشترورحرصرخوردنررعیلت  ر.ورروزارخوراکوررهت 

رمنرورامرفکرشرشدهربودررکل ر.کردیردعوارمررگیبارر،هروزرعیلت 

ررشوریوراصالرانگاررنهرانگاررکهرماهرآخررحاملگردادرینمرتریاهمررراریبهرپرررگهید ر.کنهیرمریرست 

ر.کردمیمریبازررلمیاتاقمرنشستهربودمروربارموباریتور

ر.انجامردادنرندارمریربراریرکاررررچیرمنرهرشهیمدرسهرهارکهرتمومرمرنریا

ارتوررهریمثلربقرتونمینم خونهرکمکرمادرمرکنمرریدخت  ن ر.بارپدرمربرمرگردشرنکهیراراریراشت 

ر.سنردوباررازدواجرکردمررنیاریرتوررکهنریمنوردوبارهرشوهرربدنرورجالبرتررارخوانریهمرمریتعدادررهیشوهرردارمروررهیرمنر

ر!ست؟یجالبرنریلیخ

ررعجبر
 
رخاکرتوررست.همشرتقصررالرریتورآریرداررررزندگ رینمررنکهیخودتهرورارت  ربگررمیدترتصمرواسهرخورررتوین نررخوانریهرکاررمررهیبقریدیوراجازهرمرریرت  ر.باهاتربکتن

نرهمرتور ر.فکراربودمرکهردرراتاقمربهرصداردرراومدرت 

ربفرما؟ر _

ر:انداخترورارومرگفتررریاردراتاقرشد.رسشورزروررباریبازرشدرورفررردرر

ر_رخانم...اقارامرباریفرر ر.باهاتونرکارردارنرعیلرت 

ر!بارمن؟!رکجاس؟ _

رتوررباریفرر ن ر.اتاقشونرمنتظرتوننرریر_رگفت 
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ر.باشهرممنون _

ر.ازراتاقرخارجرشدرباریفرر

ر.موهامورمرتبرکردمرورازراتاقمرخارجرشدمرشدمرورکیمربلندر

رقرامانگشتمرچنتارتقهربهردرراتاربار ر:زدمرکهرصداشراومدرعیلرت 

رام ر.اداخلی_ربرعیلت 

ر:شدمرورگفتمرروارد

ررریسالم..بارمنرکارر _ رامرداشت  ر!؟عیلت 

رام نربشرراری.ارهربالرری_رسالمرآرعیلت  ر.ت 

ر.کاناپهرنشستمرریرورررفتمر

رام ر.رومرنشستهمراومدرروبهرعیلت 

رشنوم؟ریخب؟!رم _

رام ر.باهاترصحبترکنمرازدواجرنیدرررابطهرباراررخواستمیمرالرری_رراستشرآرعیلت 

ر.باهاترصحبترکنمرخواستمیرارهرراستشرمنمرم _

رام ر_رببرعیلت  ن رهیفکررکردنرماهمرفقطرمسخرهربازرررهیقضرنیبهرنظراترما...اردهینمررتیر...وراصالراهمدهیانجامرمررخوادوریکهرمرریمامانربزرگرقطعارکارررالرریآرت  ررمیبگرر...دررآخررمارحت 

ر.کنهیاونرکاررخودشورمررَممریازدواجرکنررمریخواینم

ر!م؟یکنررکارریچردری!رمارباه؟یچررفیرخبراالنرتکل _

رام ر.می_رازدواجرکنررعیلت 

ر:تعجبرگفتمربار

ر _ ر!؟چ 

رام ر.الریتنهارراههرآرنی_رارعیلت 

ر...منررویل _

رام ر!!وراونمرعاشقرتوعهرریاشارری...تورعاشقرالرریاردونمی_رمرعیلت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر _ ر!؟چ 

رام ر_رببرعیلت  ن نرچررهیکهررردونمیمرالرریآرت  ربریرت  ن ر.اونرزنردارهرورزنشمرحاملسترهست.ویلرراشارریتوروررت 

رنهرام _ ریتورمتوجهرنرعیلرت  ر...ست 

رام رمارغرریرعشقوربرارنیاررریتقدرهستمرکهرشوهررداره..اونمرعاشقرمنهرویلرر...چونرخودممرمشکلرتوروردارم...عاشقرکیسالرری_رمتوجهمرآرعیلت  ر.ممکنرکردهرت 

رنهرنهرام _ نربرر...ویلمیستیعاشقرهمرنرشاررایمنروررعیلرت  ر...رابطهرهیماررت 

رام ر:وسطرحرفمرورگفتردریدوبارهرپرررعیلت 

رام رررستیالزمرنرالرری_رآرعیلت  ررفتارارررنظرریر...بارزررسمیکمررهی.منرخجالتربکیس  ن ر.رابطهراشتباههرنریرارشمارمتوجهررابطهرشمارشدم...ویلرریگرفت 

رام _ ریرکهرتورفکررمرریماررابطهرارعیلرت  ر.میندارررکتن
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رام ر_رببرعیلت  ن ربگذرمرورکسردرنمتوریروقترنمرچری...منرهرالرریآرت  نرهمراشارریکهرنصبتربهررردونمیروردوسترداشتهرباشم.توهمرمریرارگهریازراونردخت  ماررریرابطهربرارنیارر.ویلیحسوردارررت 

رغ ررت 
ن
نربرستری.قراررنمیورخودمونورراحترکنرمری...ازدواجرکنمیکنریرحاالرکهرهردورهموردرکرمرممکنه.ازرطرف رماراتررت 

 
ر.میمونری!رمارمثلرخواهرربرادررکناررهمرمفتهیبرفاف

نرهمچررتونمریمنرنمر _ ر.بکنمریرکاررررت 

رام ر!_ربهشرفکررکنرباشه؟رعیلت 

ر...ویل _

رام رعجوالنهرنگرمری...االنرتصمشیی_رهرعیلت  ر....خوبربهرحرفامرفکررکنروربعدرنظرتوربگوت 

ر.هوووف...باشه _

ر.گفتمرازرجامربلندرشدمررنوریا

ر.اقرخودمرشدماردراتاتاقشرخارجرشدمروروررازر

ر.رورگرفتمراشارریشمارهررعیــــرسر

رالر؟ی_ربلهرآراشارری

رکجارراشارری _ ر!؟ی 

کتمرچطور؟راشارری ر!_ررس 

ریرمراشارریکاررواجبردارمر _ ر!دنبالم؟رریایبرراریخونهررریایبرتوین

نر...شبرکهراومدمرخونهرحرفرمشهیکارردارمرنمرریلی_راالنرخراشارری ر.مینت 

ر...ویل _

ر:وسطرحرفمردریپررراشارری

ر.گفتمرکهرکارردارمررالرری_رآررراشای

ر.خبرباشه.خدافظریلیخر _

ر.تختمرنشستمریقطعرکردمرورکالفهرروررتماسور

ر.میکنرررکارریچردریکهراالنرباررکردمریفکررمررنیوربهرارردمیجوریناخنامورمررداشتم

ر.راهررفتمرورنشستمرورفکررکردماتاقمرراهررفتم...نشستم...دوبارهرراهررفتم...دوبارهرنشستم...رفتمرحمام...برگشتمروردوبارهرفقطرریرشبرتوررتار

ر.خستهرشدمریتکراررریکاراررنیارازر

رموهامرنهیرآریجلورنشستم ن وعرکردمربافت  ر.وررس 

ر.اومدراریپرررغیجرریرصدارهوریکهررربستمیکشمورمررداشتم

ر.دمرورازراتاقرخارجرشدمتعجبرازرجاربلندرشربار

ر.کردیپلهرهارنشستهربودرورباردردرنالهرمردم

ر:سمتشرورگفتمرردمیدور

ر!شده؟یرچ _

ر._ربچم...بچم!ردردردارمراریپرر

رکنریواار _ رکنمرروریکری.رصت  ر.خت 

ر._رلطفارزودباشراریپرر

نرازرپلهرهارپارردمیدور ر.یت 

ررایپذریتوررهمه ر:بودن.تندرتندرگفتمری 

ر.دردشرگرفتهراریپرر _
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ر.ازرپلهرهارباالرردنیدوررهمه

ر.رورگرفتمرراشارریبرداشتمرورشمارهررموریرگوش

نرمحرفررالرریآرامی_ردارمرمراشارری ر...مینت 

ر.دردشرگرفتهرراریخودتوربرسونرپرررعیــــرسرررراشارری _

ر_رچرراشارری ر!؟یت 

ر.بدورفقطربدو _

ر.قطعرکردرروریگوشرراشارری

ر_رزنگربزنرررزن نرعموراخت  ر.اشاریبهرراریبهراورژانس...ررت 

ر.ادیزنگرزدمردارهرمراشارریبهر _

ر_رتورواقعارنگرانراررزن ر!؟یارمادرروربچهرنریرعموراخت 

ر:تعجبرگفتمربار

ر.خبرمعلومه _

رررزن رجوای 
ر.رورآرومرکنهراریکردرپرررربهمرندادرورسیعررعموراخت 

ر.خونهریتورردیدورررمهیررساسراشارریبازرشدرورردرر

ر.ایپلهرهارتندرتندرباالراومدروررفترسمترپرررازر

ر:دیباردردرنالراریپرر

ر...اشاری_رراریپرر

ر_رجونم...االنرمراشارری ر.کنرتحملرمارستانیبررمیت 

ر.روربلندرکردرراریگفترورپررررنوریا

نرپاپلهرهاررازر رورازرخونهرخارجرشدنرریت  ن ر.رفت 

ر.کهرخونهرنبودررلیکائیم

رورشوهررخالهرهمررفتهربودنربرخاله ر.باهمرونت 

رورالنازرورمامانرنازررمامان نررریبزرگرورزنرعموراخت  ر.دنبالشونررفت 

رموندمرورامرمنر ر.عیلت 

رام نرهمرعیلت  نرطوررکهرازرپلهرهارپارت  رمریت  ر:گفتررفترت 

رام رریلری_ررتورخرعیلت  رخوی 
رردخت  ر.الریآررهست 

نرازرپلهرهارپارمنم ر:رفتمرورگفتمریت 

ر!چطوررمگه؟ _

رام رررمشخصه...ویلراری_رحسادتترنصبتربهرپرررعیلت  رروقت  ر.دردردارهرواسشرنگراین

ر.کنمیرمنربهراونرحسادترنم _

رامررهمراه ررایواردرپذررعیلت  ر.میشدری 

رام ررستینرازری_رنرعیلت  رررازرمنرمخقن رینمر...چونکتن ر.توین

رکاناپهرنشستمرکهرامرریررور ر.کاناپهرروربهررومرنشسترریهمرروررعیلرت 

ر:انداختمرورگفتمررریزرررسمور

ریرکهرتورفکررمرریجورراون _ ر.ستینرکتن
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رام ر!ازدواجرکرده؟راریچراربارپررردوسترداره...ویلرراشارریردونمی_رمررعیلررت 

ر.فکررفروررفتمرتور

ر.کردیرازدواجرنمرراریمنوردوسترداشتربارپررراشارریراگه

ر:تفکررگفتمرنیاربار

ر.دوسمرنداره _

رام ر.کنمیحسرمرنوریمنرار_رویلررعیلت 

رورعشقرریبرار _ ن نرچررهیمنردوسترداشت  ررت  رمعناسرامری  ر.عیلت 

رام ر!ه؟ی_رنظرتردرموردرازدواجرچرعیلت 

رررکنمیرراستشرفکررنم _ ر.باشهرکارردرست 

رام ر!_رچرا؟رعیلت 

ر.اشارمیچونرکه...چونرکه...من...منرزنر _

رام ر.چشماشرچهارتارشدرعیلت 

ر:تعجبرگفتربار

رام ر!ه؟یزنرکرراریسرپرر_رپرعیلت 

ر.اشاری _

رام ر.خندهررریبعدشرزدرزرراولشربارتعجبرویلرعیلت 

ر.کردمیشرنگاهرمبارتعجبربهرخندهرهارمنر

رربه ر:گفترریجدریلریتمومرشدرورخردنشیخندرطوررناگهاین

رام ررعیلت  ریرمر_رشوچن ر!؟کتن

ر.میاشاررینهربخدارراسته...مارهردورزنر _

رام ر.همرندارمرگرینرهنوزرسنردوتارزنرداره.مررنریر_ردمشرگرم...تورارعیلت 

ر.تارخندمرپنهانربشهردمریصورتمرکشرریرگرفتهربود.دستموررورررخندم

رام ر!_رچرا؟رعیلت 

ر _ ر!چرا؟رچ 

رام رپنهانرکرده؟ررنوریدوتارزنرداره؟رورچراراراشارری_رچراررعیلت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرببر _ رامرت  نرهمچراشارریچراررکهنریر...اعیلت  رکاراررت  شررکنمیورحسرمرردونهیکسرنمرررچری...هدونمیرورنمرررکنهیرمری  رر.ویلدونهینمرازرخودشمرکهربت  رکهرهسترتقصرررهرچ  رراشارریمنه...چونررت 

ریبینبودرکهرمرآدمرررنریا ر.تن

رام ر:کردرورگفتررزریچشماشوررررعیلت 

رام ر!تو؟ریرکردررکارری_رمگهرچرعیلت 

ر.دونمیورنمررتونمیبگم...نمرتونمرینمر _
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رام ر.شدمرجریگررریلیخرر_راالنرعیلت 

نرببر _ رامرت  رخونهراتفاقارنیاریر...توریلعت  رررفتهیرمری  نداشتهرباش  ه...منرفقطراالنرریلیخررکهرازشرخت  نرچررهیبهت  ر.خوامیازرتورمرت 

رام ررعیلت  ر!؟_رچ 

ر.موضوعورگفتمرنریربفهمهرکهرمنربهرتوراردریکسرنباررچریکسرهررچی...هاشارمیکسرنگورمنرزنرررچیربهره _

رام ر._رباشهرعیلت 

ر.زنازدواجوربهمربرنریراریرجورررهی...رنکهیورا _

رام ر.کنمی_رتالشرمرعیلت 

ر.ممنون _

رام ر.فقطرنونزندهرسالشه.چطوررممکنهرانقدررذهنشربزرگرشدهرباشهراشارری...رشهی_رباورمرنمرعیلت 

ر _ ر!سخت 

رام ررعیلت  ر؟ر_رچ 

ر _ رریتورردنریکشررسخت 
 
رسنرکارارنیاریتورراشارریذهنشربزرگربشه...رررشهیباعثرمربچگ ر.تاحاالرنکردهریپرسررچیکردهرکهرهرری 

رام ر.فهممی...واقعارنمرفهممیرم_رنرعیلت 

هرخودتوردرگ _ ربهت  ررت  رامرنکتن ربایخونهرزرررنریرنقطهربهرنقطهراری...تورعیلت  ریبیکهرتورمرری  راتفاقارتن رری  رندارمراشیازربعضررافتادهرکهرحت  ر.منمرخت 

رام ربای_رزررعیلت  ریداخلشورببریردردرسرهارردهیخونهرداره...اصالراجازهرنمرنیکهرارری  ر.تن

رارهرهم _ ن راولریرطوره...هرکسربرارت  ن ررنجاریارکنهیفکررمررشهریخونهرمرنریرباررواردرارت  ر.خونهررورتحملرکنهرنریرارتونهیکسرنمرررچیهرردونهینمر.رویلادیبرتونهیکهرمررهییجارنیبهت 

رام ر!اره؟ردهریخونهرازرپدرربزرگتونربهرارثررسرنی_رفکررکنمرارعیلت 

ر.اره _

رام نرهمرعیلت  ر:گفتررشدریطوررکهرازرجاشربلندرمرت 

رام رخررعیلت  رریلی_رتوردخت  ررخوی  رداررریلی...خرهست  ر !یصت 

ر.ممنون _

رام ر._رواقعارگفتمرعیلت 

ررایگفترورازرپذررنوریا ر.خارجرشدری 

رموضوعوربهرامرنیارناریزودتررازرردریراحترشدم.بارهوووف ر....اونرکامالرقابلراعتمادهگفتمیمررعیلت 

ر:کاناپهرولورشدمروردادرزدمرریررور

ربااااریفرر _

ررایپذریرتورردریدوررباریفرر ر:ورگفترری 

ر!_رجانمرخانم؟رباریفرر

رینوشرهیبرامر _ ر.اریخنکربردین

ر._رچشمرخانمرباریفرر

ر.گفتروررفتررنوریا

ر.راحترشدااارالمیخ

رینوشرباریفرر ر:رورآوردرورگفتردین

نر_رخانمرمرباریفرر ر!شامورآمادهرکنم؟رت 

رخودت،منرورامریراره...برا _ ر!عیلت 



 

341 
 

ر._رچشمرباریفرر

رمرداشت ر:گفتمکهرصداشرزدم.برگشترسمتمرکهررررفتت 

راستخدامرکرده؟رریردیمهرجدخدراشارری _

ر._ربلهرخانمرباریفرر

ر.نجایرارادی...صداشربزنرباوگ _

ر._رچشمرباریفرر

ر.ایخودتمرب _

ر._رچشمرباریفرر

ررقهیورچندردقرررفتر ر.سالرداشتهرباشهرواردرشدریراورخوردهرشرررباریتقرررخوردیکهربهشرمرربعدرهمراهرزین

نرداشترریسالمرخانم.بارمنرکارر + ر!؟ت 

نرنریبشررنیایسالم...ارهرب _ ر.ت 

رکهرگفتمراومدنر ن ر:نشست 

ر!ه؟یاسمترچ _

ر!کوکب +

ر!چندرسالته؟ _

ر.ورپنجرسالمهرخانمر_رشرررکوکب

ر!؟یشوهرردارر _

ر._ربله...سهرتاربچهرهمردارمرخانمررکوکب

رگریرحقوقرمراشارریچقدررازر _ ر!؟یت 

ر_رخدارخرررکوکب ر.دنیبهمرمرونیلیبدهرآقارو...هررماهرسهرمرت 

رینرنجاریاررشهیتورهم _ ر!درسته؟ررست 

ر_ربلهرمنروقتاررکوکب ر.امیبگنرمریکهرمامانرنازررری 

ررازریخوبه...اگهرپولرن _ ربهمربگورباشه؟ررداشت 

ر...خدارخ_ردستتونردردرنکنهرخانمررکوکب ر.بدهرتونت 

ریرم _ ر.یبرررتوین

ر:جاشربلندرشدرورگفترازر

ر._رممنونمرخانم...باراجازهررکوکب

ررایتکونردادمرکهرازرپذررسمور ر.خارجرشدرری 

ربرم؟ررنمرتوری_رخانمرمنمرمرباریفرر

ر!نهربمون...چندرسالتهرتو؟ _

ر.سالمهرخانمر۲۲_ررباریفرر

ر؟ریشوهرردارر _

ررباریفرر
 
رابودمرکهربهمرجری...پدرمرکهرفوترکردنردنبالرکاررکردمیرمر_رنهربارپدرمرزندگ رریبرارری 

 
ر.کمکمرکردنرراشارریبدنرکهراقاررزندگ

راوگ _ ر.بهمربگور!راگهرپولرالزمرداشت 

رریلریخ_رممنونرخانم...شمارواقعارررباریفرر نرهستررادمرخوی  ر.ت 
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ری...مباریفرر _ رردریکهربارردوین ر!؟ازدواجرکتن

ر!ازدواجرکنمرخانم؟ردری_رچراربارباریفرر

ر.یخانوادهربدرلریتشکرردریچونرکهرتوربا _

ر:انداخترورگفترررریزررررسشور

ر!ازدواجرکنم؟ررتونمیندارمرچطوررمرریارخانم؟!رمنرکهرخانوادهرریاخانوادهرلری_رچهرتشکررباریفرر

رازدردریتوربالخرهربا _ رریراورخانوادهرواجرکتن رداشتهرباش  رر...هروقترپولرخواست  رربهمربگو...هروقترخواست  رحسابرکنرباشه؟رهمررورمنررازدواجرکتن

ر.تشکررکنمریرچجوررردونمی_رممنونمرخانم...واقعارنمررباریفرر

ریرم _ ر.هدفرداشتهرباشرندتیرآرینرهربراررادتریر...ویلیبرررتوین

ر._رچشم...ممنونمرباریفرر

ررایلندرشدرورازرپذگفترورازرجاشربررنوریا ر.خارجرشدری 

ر:بعدردوبارهربرگشترورگفترقهیدقرررچندر

نر_رخانمرمرباریفرر هرت  ر.شامرحارصن

رام _ ر.رورصداربزنرعیلرت 

ر._رچشمرباریفرر

ر.گفتروررفتررنوریا

رکهرامرریسالنرغذارخوررریرشدمررفتمرتورربلندر ر.همراومدرعیلت 

نرررباریورفرررمرینشسترمار ر.ورکوکبرخانمرهمرنشست 

ر:برداشتمرورگفتمرقاشقمور

نربفرما _ ر!یت 

وعر وعرکردنرهیبهرخوردنرکردمرکهربقرررس  ر.همررس 

ر.دمیراتاقمرورلباسامورعوضرکردمرورخوابررریمرتوررفتررانیبررهیمنتظررباشمربقرنکهیرازرشامربدونراربعدر

ر.چشماموربازرکردمریرالرمریزنگرگوشریرصداربار

ر.برداشتمرموریربالشمربردمرورگوشررریزررردستمور

ررنکهیراربدون ر.گوشمرگذاشتمنگاهرکنمردرررربهرصفحهرگوش 

رالو؟ _

ررهی ر.وربعدرقطعرشدرردریکشرریبلندرغریجرنفررپشترگوش 

ررگهریدرنی.راصالرگوشمرکررشد.رادری.خوابرازررسمرپرردمیترسرازرجارپررربار ر!بود؟چ 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ربهرشمارهرانداختم.ناشناسربودررنگایه

ر.کنهررتیراذرخواستهریکرمشرگرفتهرمررنفرراولرصبچرهیرحتمار

ر:پرترکردمررورتخترورگفتمروریشگور
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ر.شدنرروونهیمردمرد _

نرتختمرپارازر ر.اومدم.ساعترنهرصبحربودریت 

کتربازرآخهراردری.باکارریتابستونرشدرورمنربردوباره ر.شهیرکهرنمرریرنجورریبرمررس 

ررهیعوضرکردمرورموهامورشونهرزدمردورمررهارکردم،رلباسامور ر.زدمرورازراتاقمرخارجرشدمرررژرصوری 

ررایپذروارد ر.شدمری 

رورخالهرنشستهربودنرمامان ر.بزرگرورالنازرورزنرعموراخت 

رسالم.صبحربخ _ ر.ت 

ر.جوابموردادنرهمه

رنشستمرورگفتمرکنارر ر:زنرعموراخت 

ر!چطوره؟رراریاومدن؟!رپرررراریر!ربچهرهاربهردنشد؟یرچ _

رررزن ر_رواقعارنگراین ر!؟عموراخت 

شررنوریهرباررارشهریم _ ررنت  ر.هیبچهرعادمادرروردوتاررهیریرمنربرارزنرعمو؟!رنگراین

ر_رخوبن...بچهرهارخرررزن شرگفتربدنشرخرنیبارارکمربودهرویلررراریچونرسنرپرررفنیضعرریلیعموراخت  ر.بودهرکهرتونستهربچهرهارورتارنهرماهرنگهردارهریرقوررریلیحالردکت 

ر.ارهرمشخصه _

ر_ربچهرهارورررزن ر.ادیفردارمرراریپرررویلررارنریمرگهیرهفتهردرهیعموراخت 

ر _ ر!؟بزارنراسماشونورقصدردارنرچ 

ر_رنمعررزن نربهرمنرکهرچرردونمیموراخت  ...زنرورشوهررخودشونرتصمریرت  ن رگیرمرمرینگفت  ر.نت 

ر.هیعال _

نرچررگهیقورتردادمروردربغضمور ر.نگفتمریت 

ر.بفهمهربغضردارمراجازهرندادمرکیسراصالر

رام ررایواردرپذرعیلت  ر.شدروربهرهمهرسالمردادرری 

ر:همرواردرشدرورگفتریرسشرمامانرنازررپشتر

نر_رمرینازررمامان ر.صبحانهرآمادسترت 

ر.ممنونرمامان _

مرکنمریر_رخاهشرمرینازررمامان ر.دخت 

رگیربهرخدمتکاراتونرمرنریربزرگر_رعادتردارررمامان ن ر!مامان؟رت 

ر.میکنیوقتراونارورخدمتکاررصدارنمرررچیربله...ورماره _

ررمامان نررسرمرراونارورربزرگر_ربله...ورحت  نرکنریربارخودتونرهمرسفرهرمرت  ر.ت 

ر!داره؟رکیلربلهردرسته...ازرنظررشمارمشر _

ر.شنریرورکولترسواررمرریرروربدریرادیگدارگشنهرزررریربهرادمار.اگهشنریربزرگر_راره...پرورمرمامان

ر.نرینجورریازرادماراریمامانربزرگ...فقطرتعدادررستیدرموردرهمهرآدماردرسترنررنریرا _

ررمامان رراروریورکلترداغه.دنرربزرگر_رجووین
 
ریبیمررنگ ر.مثلرمارکهرپتن ررت  ررردریفرسراهیتازهرچشماتربهرسربیس 

 
ر.شهیبازرمرزندگ

نرزدمرورچرریلبخندر ر.نگفتمیت 

،مرفهممریحوصلهربحثربارمامانربزرگررورنداشتم.حاالرمرواقعار ررلریکائیزنرعموراخت  ...دقربهرگراشارریرورحت  ن ررشهیردنده.حرفشونردوتارنمررهیمامانربزرگرلجبازروررهیشبرقاریررفت  ررورهرچ 

ریمثلرقبلرنرگهیوررورشوقرگذشتشورازردستردادهروردوقتهرشرریلیخررلریکائیبگنرچشم.البتهرمردریبارهیبقرگنریهمرم ررنکهی.باراشهیرقبالرتنگرمرلریکائیمریروقتارواقعاردلمربراررست...بعضن
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ررکردهرویلرررتمیاذ رایکهرتمامرخوبررستمریچشمروررورنرانقدررهمری  رریلی...اونرخرنمیکهربرامرکردهررورنبرری  نرهمهرچراشارریرکرده!رویلررردررحقمرخوی  وررررشورییازشرگرفته...تمامردارارشورت 

ر
 
ررریاشارریکهرسالرهاربزرگمرکردهرروربهرررکیسکردم.رررزنشو...درواقعرمنرهمراشتباهربزرگ ن ر.گلررزرخودشورتوردلمرجارکردهرفروختمررهیکهربارفروخت 

ررروونمیآدمردرهیکنم...منرررکارریچردریباردونمینمرواقعار ر.سوزهیدلمربراشونرمردنریهاشونورمرریآدمارتاوانربدرکهروقت 

ر رتارازرفکرربرمدیصورتمرکشریرورردست  ر.امیبرونرت 

رام ر.یخوشگلرشدریلریامروزرخرالرری_رآرعیلت 

رسمتمرنیاربار ن ربارلبخندربرگشت  ر.حرفشرمامانربزرگ،خالهرورزنرعموراخت 

ریعمرنفس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

ر.ممنون _

ر:ازرجامربلندرشدمرورگفتمرربعدر

ر.گهیدررمیصبحانهربخورررمیررب _

رام ر:همرپشتررسمربلندرشدرورگفترعیلت 

رام ر.گشنمهرریلیکهرمنمرخرررمی_رارهربرررعیلت 

رشدمرورامریرواردرسالنرغذاخوررررمنر ر.همردنبالمراومدرعیلت 

ر.سالنرنبودریرتورریاررگهیکسردررهنوزر

ربرگشتمرسمترامرتیعصبانربار ر:ورگفتمررعیلرت 

ررنیاریرجورررهیتورقرارهر _ ر.ازدواجرروربهمربزین

رام رریلری_رخرعیلت  ر.کنمی...درستشرمرکمیکنرخبرصت 

ریردرستشرمریچجورر _ نرصورتمرلبخندرمریر!رتور؟کتن رت 
ریورمرین

 
رکسارریجلوررهریحرفردرسترنی!ربهرنظرترا؟یامروزرخوشگلرشدررگ ر!نظرردارن؟ررریکهرهررحرکترمارورزررری 

رام ررعیلت  ر:ورگفتررردریموهاشرکشریرتورردست 

رام ر.دیازردهنمرپرررهوریمنراصالرحواسمرنبود...ررخوامریر...واقعارمعذرترمامخوری_رمعذرترمرعیلت 

رخربعدر ر:ورادامهردادشدرتورصورتمرررهرت 

رام ربای_رتورواقعارزررعیلت  ر.ی 

رابرو رباالرانداختمرورخری  ر:کهردستشورباالراوردرورگفتررشیآبریشدمرتورچشمارهرت 

رام ر._رکامالربرادرانهرگفتمرعیلت 

ر:تکونردادمرورگفتمررسمور

ررریلیحرفتوربشنوهرخرنیاراشارریاگهر _ ر.شهیشرنمکهرخواهرانهروربرادرانهرهمررسرررشناشی...توهمراونورمشهیمرعصت 

رام ر:زدرورگفتررچشمگررعیلت 

رام ر.گمیاونرنمریر_رمنمرکهرجلوررعیلت 

ر.هارازرصندیلررگیریرورنشستمررورردمیخند

رام ر.همرروربهررومرنشسترعیلت 

رخ ر:صورتمرورگفتریشدرتوررهت 

رام ر!ی_ربغضردارررعیلت 

ر.ندارم _

رام ر!الر؟ی_رآرعیلت 

ر!بله؟ _
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رام ر.فهممی...همشورمرشمی...متوجهرعشقترمشمی.متوجهرحسادتترمشمیمرتریر...متوجهرناراحتشمیرضترم_ربهرمنردروغرنگورباشه؟!رچونرمنرمتوجهربغرعیلت 

نرانداختمرورچرررریزرررسمور ر.نگفتمریرت 

رام ررعیلت 
ن
ر.واردرسالنرشدنرناریرمانربزرگرابزنهرکهرماراومدرحرف

رام نر_رکجارعیلت  ر.رورخوردرکهریپسرشما...رودهربزرگهررودهرکوچرریت 

رکردرکمیبزرگر_ررمامان کوننررتاررمیصت  ر.دوتارکبوتررعاشقرباهمرالوربت 

ر.دستامرگرفتمرریرحرفشررسمورتوررنیاربار

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رام ر.انداختربهرمنررنگایهرعیلت 

ر.بکنهریکاررررهیحرکترچشمرورابرومربهشرفهموندمروقتشهرربار

ررسرجاهاشونرامررهمه ن رکهرنشست  ر:گفتررعیلرت 

رام ر.بگمرمامانربزرگرهتونروربررموضوعررهیرخوامی_رراستشرمررعیلت 

ر.بزرگر_ربگورپرسمرمامان

رام نردونی_رمامانربزرگرشمارخودتونرمرعیلت  ررشهیرورهمررسمیکمررهیمشکله...منررکمیکهرکاررمنرررت  رررنهیخانوادممردررخطرن...بهرخاطررهمرردرخطرمرورحت 
 
ررکهرمنربارپدررمادرمرزندگ

ر.کنمینم

ر!پرسم؟رهیبزرگر_رخب؟!رمشکلرچرمامان

رام ریزنرداشتهرباشم...ررتونمینم_رمنررعیلت  ر.کهرزنرداشتهرباشمررخوامینمررعتن

ریرتارآخررعمرترمریر!رفکرده؟یمسخرهرچرریرحرفارنریربزرگر_رپرسمرارمامان ررنیبهرارتوین ررراحت 
 
رررزندگ رورزنرنگررکتن ری!رخودترخستهرم؟یت  رازرتنهاریس  ری  کهرخودتربهرررر...البتهراونرزماین

ر.رهیدررگهیدرریایخودترم

رام رتونی...شمارنمرالرریقصدردارمرازدواجرکنمرنهرآ_رمامابزرگ...نهرمنرررعیلت  ن نرمارورمجبوررکنررمریمارمالرهمربشررنریرچونردوستردارررت  ر.ت 

ربزرگر_رامرمامان ری...پرسمرمعیلت  ر!کسرتاحاالررورحرفرمنرحرفرنزده؟ررچیکهرهررردوین

رام رازدواجرصورتربگررنریکهراررخوانیرنمرالرریآرریبهرعنوانربرادراررلیکائیورمرراشارریباررفرقردارهرمامانربزرگ...ررنی_رارعیلت  رررخوادیرنمرالرری...خودرآهت  من....منراصالرقصدرازدواجرررورحت 

نرازربردریکهرباررهیندارم.منرعاشقرکارمم.ورکارمرجورر رررت  ن ررشوررورانتخابرکنم.چونراگهردوتاررگریکاررورزنرگرفت 
 
روربعدرهاررهیربخوامرزندگ ازرررشهیر...منرهمندازمیربچهرروربهرخطررمرهیدخت 

نرب رکاررت  ن ر.چونرعاشقرکارممررکنمیرررورانتخابرمرکاررورزنرگرفت 

رردونمی_رنمبزرگررمامان ر.نریمشاورهربرررهیبگمرپرسم...بهرنظرمرشماررچ 

رام ر.میازدواجرکنرمیخوایرمامانربزرگ.نمرمریرورگرفترممونری.مارتصمرستی_رنه...الزمرنرعیلت 

ررمامان نرورچرردیصورتشرکشرریرروررربزرگردست  ر.نگفتریت 

ررکامالر ر.ورکالفهربودرعصت 

ر:درشدرورگفتجاشربلنرازر

ررردونمیبزرگر_رمنرنمرمامان نرکهررورحرفمرحرفرمررهیبگم...واقعارگستاخرچ  نرنت  ر.وراصالرنظررمنربراتونرارزشرندارهرت 

نر_ربشررخاله نرچررهیمادر...جووننررت  ر..شمارببخششونگنریمریرت 

ررمامان امربودرکمی...رمیقدریر!رجوونامرجوونا؟بزرگر_رچهربخشیس  اربراشونرقابلراحت  ر.نظرربزرگت 

ررنیمامانربزرگ...ارویل _
 
ررنیخوایماست.شمارکهرنمرزندگ

 
نرکنررزندگ رگیرخودمونرمرموریتصمرنی.پسرات  ر.میت 
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ربارامریرخوایربزرگر_رنمرمامان رررعیلت  رریرخوایدرست...اصالرنمررازدواجرکتن ریمرریهرکاررردرست.ویلررازدواجرکتن رمنورراحتربزاررردریبارکتن رریتورورتارآخررعمرشرتوررتونهی.اونرنمریدخت 

ر.خونشرتحملرکنه

ررمدماور ر:گفترریبدمرکهرمامانرنازررجوای 

م؟!رمنربارینازررمامان .مشکیلرررباریفرررر.ویلمارستانیربرمربردری_ردخت  ن ر!ست؟یکهرنررورکوکبرهست 

ر.بگوربرسونتت...مواظبرخودترباشرمرینهرمادررجانرشماربرو.بهراقارکرر _

ر...پسزمی_رممنونرعزررینازررمامان
 
ر.خداحافظرهمگ

ر.خدافظ _

ر.دنررسراکتفارکردنهرتکونرداربرهیمنرجوابردادمروربقررفقطر

ر:بزرگردستشوربهرکمرشرزدرورگفترمامان

رریربزرگر_ربرارمامان رگریخونهرخدمتکارارفقطرازرتوراجازهرمرررنریراریتوررچ  ر!رتارجان؟ت  رمنراجازهربگردریباردونمیکهرمنرمرری  رازردخت  ر.نت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر.منهریخونهررنجاریچونرا _

ر:بزرگربارتعجبرگفترمامان

ر_رچرررگبزررمامان ر!؟یت 

رشمارتورریرخونهرنجاریرا _ رریخونهریرمنهرمامانربزرگ...ورفعالردخت 
 
نرتونیمررنمیرداشتررازرینرمدرگرراریبهرسندررراگهکنهیمررمنرزندگ رکمکربگرراشارریازررت  ر.نریت 

هرگستاخ....چطوررجرعترمرمامان ریبزرگر_رردخت  نرهمچرکتن ررت 
ن
ررحرف ر؟ربزین

امتونورنگهرداشتم.ویلرمامانربزرگرمنرتا _ ررحاالراحت  ررنمریبیمروقت  امرربهمری  رردونمیالزمرنمررشهیرمراحت  ربارادی 
ر.باشمرمنمردخت 

رررزن ر_رچ  ریمررعموراخت 
 
؟!ردرسترصحبترکنرررگ ر.دخت 

ر.بزرگر_رواقعارکه...اشتهامرکوررشدرمامان

ر.گفترورازرسالنرخارجرشدررنوریا

ر_رتورواقعارخررزن هرگستاخیشعورریبریلریعموراخت  ر....دخت 

ر _ شرتوررنکهیاریر!ربراشعورم؟یبربرارچ  رریربهرمادرترگفتمردخت 
 
نرهمچررخواستریر!رزنرعمورجانرمنراصالردلمرنمکنه؟یرمرخونهرمنرزندگ متاسفانهرررروربهرخانوادتربگمرویلررموضوعرت 

ر.اجازهررورندادنررنریرخودشونربارحرفاشونرا

ر_رمادرمورناراحترکردررزن ر...یعموراخت 

ر.سالنرخارجرشدگفترورازررررنوریا

ر:باالرانداختمرورگفتمریاشونه

ر.گشنمهرریلیمنرخر _

رام ررعیلت  ر._ردمترگرمردخت 

ر.خندهررریگفترورزدرزرررنوریا

ریمرتیرخونهرباروجودرخواهرمراذرنریراریرواقعارتوررکردمریر_رفکررمرخاله رقورردمریحاالردریر.وایس  رریدخت  ر.یایورازرپسرخودتربررمررهست 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ررلریکائیبلهرخالهرجان...م _ ر.کردهررتیتربریرقورریرمنوردخت 

ر:زدرورگفتریرخندلبرخاله

ر.صحبترنکردهربودریرنجورریکسربارمادرمراررچری_رتاحاالرهرخاله

ر.باهامرحرفربزنهرینطورریاررکیسرردمیمنمراجازهرنمرر.ویلخوامیرمعذرترم _



 

347 
 

نرهرچردونهیزرنمرفتاررکنه.رهنوررینگرفتهرچجورررادیهنوزرردارهرویلریرادیسنرزررنکهی.مادرمربارازمی...کارتردرستربودرعزرستینربهرمعذرترخوایهرریازری_رنررخاله اونربخوادررریت 

ر.شهینم

ر.بلهرمشخصه _

رام رریرجسوررریلری_رخرعیلت  ر.دخت 

ر:خندهرگفتمربار

وعرکنرنیخواینمر _ نررس  ر؟رت 

نربعدربهرمرور رصبحانهراشارهرکردمرت 

وعرکردنرردنیخندرهردور ر.وررس 

ر:همونرموقعرشوهررخالهراومدرداخلرورگفترکه

ر!گذره؟یر_ربدونرمنرخوشرمرشوهرخاله

ربشرراریر!رب؟یمد_راوهررضاراوررخاله ن رامروزرچهارتارت  ر.میخورریرصبحونهرمری 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.اومدهربودرخونهراریروزردومربودرکهرپرررامروز،ر

راتاقشروربهرغررریبودنشرتورربرده ر.پرستاررهمرگرفتهربودرهیراشارریبودن.ررباریورکوکبرخانمرورفررریرمامانرنازررنکهیازراررت 

راصفهان.البتهرمنرتازهرفهمورمامانربزرررا،خالهیاومدنرپررربار ن رکهرامرردمیگمررفت  ررعیلت 
 
ریخبربرخونهرداره.ویلررنجاریورخودشراررکنهیمررتهرانرزندگ ررشت  رریروقتاربرارراوقاتراصفهانهروربعضن

ر.تهرانرادیبرشهیکارشرمجبوررم

ر.تهرانربمونهرخوادیماهرمرکریریرتهرانروربراریخودشرتوررریخونهریردارهربرهرتورررمریتصمراالنم

ر.بودمرکهردرراتاقربهرصداردرراومدراتاقمرنشستهریتور

ر.جامربلندرشدمروردروربازرکردمرازر

رام ر!چمدونرهیپشتردرربود؛باررعیلت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

رمریردارر _ ر!؟یت 

رام ررعیلت  ر.نمکررر_راره...اومدمرخدافطن

ر.داخلرراریرب _

رام ر...باهامرتماسربگیبرم...شمارمورکهرداررردری_رنهربارعیلت  رردمی.قولرمت  ر.بشمربرادررخوی 

ر.زدررحرفرچشمگرنیبعدرازرارور

رگیرممنون...حتمارتماسرم _ ر.مت 

رام ر!؟یشمارتوربهرمنربدرریخواریر_رنمرعیلت 

ر۰۹۲۲...رسیچراربنور _

رام ر:کردرورگفترروریرسرشیگوشرریشمارمورتوررعیلت 

رام رخوشحالرشدمرازرآشناریلری_رخرعیلت  ر.بارتوری 

نرمنمرهمر _ رطور...امرت  ر.عیلت 
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رام ر:دستاشوربازرکردرورگفترعیلت 

رام رداداشتوربغلربگرریخواریر_رنمرعیلت  ر!؟یت 

ر.دمیچیررفتمرسمتشروردستاموردوررکمرشرپرآروم

رررهیمحکمربغلمرکردروربعدربارراونم نرازمرجدارشدرورازرپلهرهارپارخدافطن ر.رفتریت 

ربراریاخرربارلبخندربراشردسترتکونردادم.راومدمرواردراتاقمربشمرکهرکوکبرخانمرازراتاقرپررررلحظه ر.اومدررونت 

ر:ورگفترسمترمنرررراومدر

ر !خانمر_رخانم؟رکوکب

ر!بله؟ _

ر.خانمرباهاتونرکارردارنراریخانمر_رپرررکوکب

ر:زدمرورگفتمرنمریسریانگشتراشارمررورربار

ربارمن؟ر _

ررکوکب رحتمارترس  ن ررفیخانمر_ربلهرشما.گفت  ررریلیاتاقشونرچونرکاررخررنریربت  ر.دارنررواجت 

ر.باشهرممنون _

ر.شدمرمونریرپشررسمتراتاقشربرمرویلرراومدم

رریکنهرتورجلورریکاررررهیدوبارهررخوادی!راونرحتمارمالر؟یبارتورداشتهرباشهرآخهرآرتونهیرمرکارریچراریپرر ر.همهرخرابرش 

ر.روربستمداخلراتاقمروردرراومدم

ررراگه رررکاررواجت  ر!؟داشتهرباشهرچ 

ر.دروربازرکردمرورازراتاقرخارجرشدمردوباره

رراخه رورالنازرورهمهرپرستاررورخدمهردورررنریر!راالر؟یدارهربارتورآراونرچهرکاررواجت  ر.اطرافشنررشهریهمرهمراشارریشن...زنرعموراخت 

ر.واردراتاقمرشدمروردروربستمرعیــــرسر

رراشارریدرموردرراگه ر!؟باشهرچ 

ردرراتاقوربازرکردمروراومدمربردوباره ر:خودمرگفتمررشیبرمرکهرپرونت 

ربالرهیبخوادرگولتربزنهروردوبارهرراگه روربزارهرتقصرارهیرسرخودشربری  ررت  ر!؟تورچ 

ر.اتاقمروردروربستمریرتمرتوربرگشردوباره

ری!ر؟یشدرروونهیدرالرریآ رمرهیتورازررعتن شیدخت  ر!؟ت 

ر:دمیرورشنرلریکائیمریربازرکردمرکهرصداردرور

ررالرری_رآررلیکائیم ر!؟خوی 

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ر.خوبمرریلی...آرهرآرهرخآر _

ریردرراتاقتوربازروربستهرمرساعتهرالیکرررمی_رآخهرنراشارری ر!کتن

نرعه...چ _ ری...ههت  ر.برمربخوابمرخوامیمرچ 

ر.چسبهیرمریلی_رباشه...خوابربعدرازرظهررخرررلیکائیم

رارهرهم _ ن رطوره...روزربخرت  ر.ت 

ر.واردراتاقرشدمروردروربستمرعیــــگفتمروررسرررنوریا

ر.دمیتختمرورخوابریرفتمرروررادیسمتمربریاررگهیرفکرردررچیرهرنکهیازرارقبلر
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ر.چسبهیمرریلیخوابربعدرازرظهررخررلریکائیقولرمربه

ر.دمیازرخوابرپرررکیسررریرجنگلرگمرشدمرکهربارصداررهیریتورردمیدیخوابرمررداشتم

ر:دمیشنیمرمبهیمرریصدارراولش

رالر؟ری!رآالر؟یآ +

ر.دمیرسمردریرورباالرراریبازرکردنرچشمامرپررربار

ر.دمیکشررریبلندرغیورجرردمیجارپررروحشترازرربار

ر:گذاشترورگفترررشینیبریانگشتراشارشوررورراریپرر

ریرمرغری...چرارجاری!رمنمرپررشییی_رهراریپرر ر!؟کیس 

ریمررکارریچرنجاریاراریپرر _ ر!؟کتن

ر.شتیپرامری...منمرمجبوررشدمربیومدینراتاقمرویلریرای_ربهترگفتمربراریپرر

ر.ومدمیباهاترصحبترکنمرکهرنرخواستمریرخبرحتمارنم _

ر:تخترنشسترورگفتریارومررورراریپرر

ر_رببراریپرر ن رالرریآرت  ر.ومدمینداشتمرنمرر...انقدردلردردردارمرورحالمربدهرکهراگهرکاررواجت 

ر:جامرنشستمرورگفتمریتور

ر!شنوم؟یرخبرم _

راتفاقارهیدارهررالرری_رآراریپرر ررردری...توربافتهیمری  ر!کمکمرکتن

ر _ ر !؟چ 

ر_رببراریپرر ن ر...الریآرت 

نرنهرتوربب _ ریرمری...اگهرفکردراریپرررت  ررریبارمنربازررتوین ر.گهیردرخورمری!رمنرگولرتورورنمریکورخوندررکتن

ر:دینالرهیبارگررراریپرر

ررردری...باگمیباررواقعاردارمرمررنریتروخدارگوشربده...ارالرری_رآراریپرر ر.تروخدارکمکمرکتن

ر _ ریمچ 
 
رراریپرررگ ر!؟یخواریمرمنررازرتورچ 

ررخوامریرخونهربرم.ازترمررنریازررعیــــرسررریلیخردریبرم...باردری_رمنرباراریپرر کنمرورحاالرررریکاررررچیرنتونستم...نتونستمرهر...ویلرارمینراریکردمرتاراونارروربهردنرری.منرهرکاررمواظبربچهرهامرباش 

ررربتمادررازشونرمراقرتروخدارمواظبربچهرهامرباش.قولربدهرمثلرالرریبرم.آردریخودمرباردارم.ویلرردوتاربچه ر.کتن

رراریپرر _ ریرمرمعلومرهسترچ 
 
ر!؟گ

ر:گفتررهیازرجاشربلندرشدروربارگررراریپرر

رمنراالنردارمرمرالرری_راراریپرر تروخداربچهرهامورررکردمرویلررتتریذاریلریکهرخرردونمی...مالررینبودرآبرامرقابلراعتمادرریاررگهیکسردررچیخونهرهرنریراری...تورسپارمی...بچهرهاموربهرتورممت 

ررتریاذ رتقصررنکن.اوناری  ر.نت 

ر...ایپرر _

ر:وسطرحرفمردریپررراریپرر

نرهمردری_رمنروقترندارم...باراریپرر ر!یدی...بگورکهرقولرمالرریاالنرفراررکنم.تورقولربدهرآرت 

ر...ایپرررویلرردمریباشهرباشهرآرومرباش...منرقولرم _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱۸ارتپ#

رست؟ریرعشق_چ#
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ر

ر:وسطرحرفمردریپررراریپرر

نرهم ر:گفتررشدریرطوررکهرازرجاربلندرمرت 

ریبهربچهرهامرآسرکیسررریرقولربدهرکهرنزارررالرری_رآراریپرر ر.یدیبرسونه.ربگوربگورکهرقولرمرت 

ررریتوربرار.ویلدمی..قولرمباشه _ نرحرفارورمرنریراچ  رت 
ر!؟ین

ر:ارومرارومرسمتردرررفترورگفتراریپرر

ر.سمربخوررکهرحواستربهشونرهست_رقسمربخور...قراریپرر

ررر؟چهرقسیم _ ریمررچ 
 
ر!؟گ

رراشارری_رجونرراریپرر نرورنمرررورقسمربخوررکهرمثلرمادررمواظبشوین ریآسرررچیهرریاررت  نریببرت 
ر.بهرخداربهرپتن ریبهرپرت  رمرغمت  ر....فقطرتورقسمربخورشهینمردامریپرگهیردرشمریگمرمررمت 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر!معلومهرتورچته؟ _

ر:درزدداررهیگرررراریراریپرر

ر!_رقسمربخووورراریپرر

ر.خودمرمواظبشونمریمثلربچهرهاراشارریباشههه...باشه.بهرجونر _

ر....ممنونمالرریتوهمرآرونی_رممنونم...منرمدراریپرر

ر.گفترورازراتاقرخارجرشدررنوریا

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر!ااا؟یپرر _

ر.رفتهربودروردروربستهربودرگهیردرویل

رتعجبربهردررخربار ر.شدهربودمررهت 

رعی راتفاقارهیواقعارررنکهیراراریرداره؟!ررریادوبارهرنقشهرراری!رپررشده؟یچرتن ر!مونه؟یافتادهرورپشری 

ر.دروغرراریرگهیبدمرکهردارهرراسترمررصیتشخرتونمریکردهراصالرنمررریبازررخوبوررینقشرآدمارشهیهمراریبسرپرررازر

راتاقمرراهرمریتور ر.کردمیفکررمروررفتمرت 

ر.ودماتاقمرراهررفتهربریرشهررتوررهیبهراندازهرردوباره

ر.شامرصدامرزدریراومدربراررینهرشبربودرکهرمامانرنازرریکاینزدرساعت

نرپاررفتمر ر.شدمریرورواردرسالنرغذارخوررریت 

رنشستهربودنربهرغررهمه ر.ایورپررراشارریازررت 

رگفترسالمر ر:دادمرورنشستمرکهرزنرعموراخت 

ر_رفررررزن روربرراریپررریربرورغذارباریعموراخت  ر.ایروربت 

میخانمراالنرمرر_رچشمرباریفرر ر.ت 

ریرسرهیرباریفرر ر.ورازرسالنرخارجرشدردیبرداشترورچرتن

ر:گفتمررلیکائیبهرمررور

رداررل؟یکائیکجاسترمررراشارری _ ر!؟ی!رخت 

رررلیکائیم کترر_رنهرواالرچندرروزهردرسترحسای  ر.باشهرمارستانیردوبارهرهمربرردریهروز.شارمارستانهیر.بادینمرس 

ر_رقرارهرامشبربچهرهاروربررزن رورجوابشرکهربدارنرکهرررشیآزمارهی.رارهیعموراخت  ن ر.ارهیبچهرهاررورمرادیگرفت 
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ری!رچهرآزماش؟یآزما _ ر!؟یس 

ر_ربچهرهارزرررزن ربگرشیآزمارهیبودن.ررکیرکوچرریرادیعموراخت  ر.نداشتهرباشنررنکردهرمشکیلریرکهرخداررنت 

ر.کهرسالمنرررشاهللیرخدانکنه.ا _

ربارشکربهمرنگاهرکردرررزن ر.باالرانداختمریراکهرشونهعموراخت 

ریواردرسالنرشد.سررباریفرر ر.دستاشربودریرهنوزرتوررتن

ر:ترسرورتعجبرگفتربار

ر.ستینراری_رخانمرپرررباریفرر

ر_روارررزن ریعموراخت  رررعتن ر!هییدستشوررراریحمامرریتورردری!رشاست؟ینرچ 

ر.ومدهیهنوزرنراریپرررویلررادیساعتهرنشستهرتاربررمینرگهری.پرستارشرمستینرجاریرخانمرهرستری_رنرباریفرر

ر.فتادمیاتاقمرمرریرتورراریپررریرحرفارادیوررردادمیگوشرمررباریفرررریشکرورتعجبربهرحرفاربار

هرتازهرزارکجارمرررزن ر_ردخت  ر !بره؟رتونهیعموراخت 

ربزنرزنگ ن ر.نهیببررفتهربچهرهاشورراشارریبارردریشاراشارریرت 

رروربگراشارریبرداشتمرتارشمارهررموریرگوش ر:دیپیسالنرچرریرتورراشارریدادررریکهرهمونرموقعرصدارررمت 

هرهرزهرکجاست؟ررنریر_راراشارری ر!دخت 

ر.راهروریتوررمریوررفترمریزرجامونربلندرشدبارتعجبرارهمه

نرداشتروسطرخونهردادرمراشارریهاردسترپرستارربودنرورربچه ر.دت 

ر:سمتشرورگفتمرررفتمر

ر!!چته؟شده؟ی!رچاشار؟ی _

هرهرزهرروربررنریر_راراشارری نرکرده؟!ربهشربگرررمیشده؟!رتورکدومرسوراخرخودشورقاررمی.کجاااست؟!رکجارقانریرارریدخت  رگی.جونرهررسهرتاشونورم..رکشمیرمرخودشروربچهرهاشورررت  ر.مت 

رررزن ر_رچ  ریمررعموراخت 
 
ره؟یبچهرهاتن.منظورترچررناری!راونرزنته.ااشار؟یرگ

نریمنرنریبچهرهارناری_راراشارری هرهرزهرمعلومرنرنی!راست  نربچهرهارازرکررنریرارستیحاملهرشده.معلومرنرازرگرستریردخت  ر...بهشربگت  ن ررنی.کجاااستراااادیبرت  ر!؟عویصن

ر.هارباالررفتتندرازرپلهرگفترورتندرررنوریا

ر.میدیدنبالشردوررهمه

رراریاتاقرپررردرر ر:دادرزدررهیاتاقرخالردریدررروربازرکرد.وقت 

ر!_رکجاررفتههه؟راشارری

ر:سمتشرورآرومرگفتمررفتمر

ر.اونررفته _

رراشارری ر!رکجاررفته؟ر؟_رچ 

ر.فراررکرده _

ری_رراشارری ررعتن ردادههه؟!رهاان؟رشیفراررررفراررکرده؟رگریرفراررکرده؟!رچجورررچ 

نرزمریردروربرداشترورپرترکردرروررکناررررگلدون ر:وردادرزدرت 

رخونهرفقطرتوردلررحیمرنیاری...تورالرری_رکاررتوعه.کاررخودتهرآرشاررای ر!ش؟یهاااان؟!رکجارفرستادریدادرشیبهترگفترکهرفراررر...چ 

ر _ ریرمرچ 
 
رریر!رمنربرااشار؟یرگ ربدم؟ریراونورفراررردریبارچ 

ری_رپسرازرکجارمراشارری ر!فراررکرده؟!رازرکجاااا؟ردوین
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ریگفت.هررنوریفقطرهمررراون...اونراومدراتاقم.گفت...گفترکهرازربچهرهاشرمواظبترکنم...ویل _ ررردونستمیگفتروررفت.نمرررنوریرنگفت.فقطرهمرگهریدررچ  ررکارریچرخوادریشدهرورمرررچ 

ر.کنه

رراشارری ر !بره؟ر_رچرارگذاشت 

ر.دونستمیفراررکنه...بخدارنمرخوادیمردونستمرینمر _

ر:فترصورتمرزدرورگرریرتوررمحکیمریلیسراشارری

هررورپرنی_راگهراراشارری ر.الریآرکنمریرمراهیسررتورینکنم...زندگردایدخت 

نرگفترورازرپلهرهارپاررنوریا ر.رفتریت 

ر:ورگفتمرردمیدوررردنبالش

ر.لحظهرهیرساری...وااشارری...تروخداااراشارری...راشارری _

ر:ورگفترررستادیکناررپرستاررارراشارری

ریربچهرهارورمرنریر_راراشارری ریرجارگمرورگوررمرهیریرت  ر.کنمیرخفشونرمرنجانیاررنمیببرامرینهرمنرب...وگررکتن

ر!بدم؟ر_رآخهرآقاربچهرهاروربهرگررپرستارر

ر.کشمشون...وگرنهرخودمرمرارهیکهردخلشونوربرررگی_رراشارری

ر...آقار_رویلررپرستارر

ر:وسطرحرفشردریپررراشارری

نربچهرهارحرومررنیبکن.ارگموریکهرمررری_رکاررراشارری ر.ت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۱۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.کردورخونهررورترکگفترررنوریا

ر:باربغضرگفترپرستارر

نرهمچررتونمری_رمنرنمرررپرستارر ر.بکنمریرکاررررت 

ر:بهشرانداختمرورگفتمرنگایه

ر.بچهرهاروربدهربهرمنر _

نرکنرررکارریچررنریرخوایر_رمررپرستارر ر.بچهرهارگناهردارنرنریرخانم؟رخانمرارت 

ر.بدهربهرمنرردونمی...مدونمیم _

ر.رفتمرباالرربودنرازرپرستاررگرفتمرورررریکرررریورهارورکهرتربچه

ر.تخترنشستمریراتاقمرشدمرورروررروارد

ر.تخترگذاشتمریدررآوردمرورروررررریکرررریرازرتوررهردوتاشونور

رکوچولورکشریروررردستمور ر:ورگفتمرردمیرسردخت 

ره؟ریپدررشمارک _

ر.بازمرجوابرندادرجوابرنداد.دوبارهروردوبارهرگرفتمرویلرررورگرفتمرویلررراریپرررشماره

رورخرردمیبچهرهارخوابرکنارر ر.هشونشدمربررهت 
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رریبچهرهارنریرارکرده.ویلرریدررحقمربدریلریخراریکنمرآخه؟!ردرستهرپررررکارریچردریمنرباراریکنم؟!خداررکارریبارشمارچرمنر ر..منرقولردادمرورقسمرخوردمرمواظبشونرباشمگناهنرمعصومری 

رباالرهیراشارریمطمعنمررویل ر.ارهیبچهرهارمررنریررسراری 

ررتونمیمنرنمرر.ویلرنهکیربچهرهارمواظبترنمرنیوقتربهرعنوانرپدررازررچریهراونر رری  ر.شدنرررریتقدرچهیگناهنروربازرررتفاوترباشم.منرقولردادمرمثلرمادرشونرازشونرمواظبترکنم.اوناری 

ر.بچهرهارکمکرکنررنریرخودتربهرمنروراراریخدا

ریاصالردلمرهررربودرورشامرنخوردهربودم.ویلرگرسنمر ررخواسترینمررچ 
ن
سریمرورازرطرف ر.بچهرهارورتنهاربزارمردمیت 

وعربهرگررکوچولورچشماشررپرسر ر.کردررهیوربازرکردروررس 

ر.کنمررکردمرآرومشرربغلشرکردمرورسیعرعیــــرسر

ر.شدیکردمرآرومرنمرریهرکارررویل

کوچولورهمربرنکهیجامربلندرشدمرورقبلرازرارازر ر.ازراتاقرخارجرشدمربشهردارریدخت 

نرپلهرهارپارازر ر.کردصحبترمرریبودرورداشتربارمامانرنازررستادهیسالنراریررفتم.پرستاررتوررریت 

ر:سمتشونرورگفتمررفتمر

رخونهرشرریرتور _ ر!م؟یخشکردارررت 

ر.میندارررزمری_رنهرعزررینازررمامان

ر.بچهرگشنشهرویل _

ر.برمردریورباررشهیتمومرمرنجاریبعدشرکارمرار.ویلرامیورمررخرمی_رمنرمرررپرستارر

رباشه...تورشرزمیرباشهرعزر _ ر.بچهرگشنشهرنی.فقطرزودرباشرااریرروربخرروربررخشکت 

ررهیدرورباررسشرمرتبرکرررریشالشورروررپرستارر ر.خونهررورترکرکردرخدافطن

ر:ورگفتمرردمیچریپرسکوچولوررورمحکمردورشرپرپتور

رمامانرمنرم _ ه؟شیاتاقمرپریرتورباالریتوربرررشهریبچهررورآرومرکنم.مرنیراهربرمراراطیحرریرتوررمت  ر!دخت 

ر.حتمارزمیر_رآرهرعزررینازررمامان

ر.ازرپلهرهارباالررفترعیــــگفتروررسرررنوریا

رورهمرراطیحرریتورررفتمر ن رلبربراشرالالررریزررردادمیررکهربچهررورتکونرمرطوررت  ر.خوندمیرمری 

رکهرتورررزن ر:بودراومدرسمتمرورگفتراطریحریرعموراخت 

ر_رتورداررررزن ریمررکارریچریرعموراخت  رراشارری!رمگهر؟کتن نرجارگمرورگوررکنرهیرنریرنگفتربچهرهاروربت  ر!؟ت 

ررریخوایمعصومررورمرریبچهرهارنریزنرعمو؟!راریرشدروونهید _ ر!؟یکجاربت 

رررزن رریرر_رحواسترهسترداررعموراخت  نرحرفرمردرموردرچ  رت 
ررناریکهردشمنته.ارر!رکیسرانیپررریربچهرهارناریارا؟یپرررین نریشوهرتمرنرریبچهرهارحت  نرمالرکرستریر.معلومرنست  ر.ت 

ررراریرحاالرکهربهردنرقبولردارم.ویلررنوریورمنراررومدنیمرراریربهردنردریندارن.اونارنبارگنایهررچیبچهرهارهررنریرندارهرزنرعمو.ارتریبچهرهاراصالربرامراهمررنیپدررمادررا _
 
ر.دارنراومدنرحقرزندگ

ر_رتوردررزن .نمررریراوونهیعموراخت  ریرتورچرارانقدرربهرهمهررحمرمرفهممیدخت  ر.کتن

ر ر.بچهرتوجهرکردمربهشرندادمروربهرجوای 

ر.نداشتردهیآرومشرکنمراصالرفاررخواستمیرمرهرچقدرر

خونهریرتوررمیرفتررعیــــاومدنرپرستاررهردوررسرربار ن ر.آشت 

رشرقویطررپرستارر ر.ارهیورگذاشتروررفترازراتاقربچهرهارپستونکربررررخشکت 

ر ربگرادیبرگشترباردقتربهشرنگاهرکردمرتارروقت  رشرریرچجورررمت  ر.کنهیدرسترمرررخشکرت 

ر:پستونکوردستمردادرورگفترشهیش

ر_رمنردارمرمررپرستارر رباهامرتماسرنگرگهیر.لطفاردمت  ر.فتمیدردرسربریرتوررخوادیرواقعاردلمرنمرر.منرنریت 
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رررچیربارهرموردرنیدررارراحت...توررالتریخررباشه _
ن
ر!نزنرباشه؟رکسرحرف

ر._رباشهرباشهررپرستارر

رمرداشت ر:کهرگفتمررفتت 

ر.سایوا _

رربار ر:سمتمربرگشترورگفتررناراحت 

ر!ه؟ی_ردوبارهرچررررستاررپ

ر.شمارهرکارتتوربده _

رررپرستارر ر.دمیامرمر_ری 

ر!؟یباشه...شمارموردارر _

رگیرمریر_رآرهرازرمامانرنازرررپرستارر ر.ونهربرمخررنریر.فقطربزاررمنرازرمت 

ر.باشهربرو _

ر.تختریاتاقمرورنشستمرروررریرفتمرتوررعیــــکهررفترمنمررسرررپرستارر

نرورچررزدریرلبخندردنمیباردرینازررمامان ر.نگفتریت 

وعربهرمکررپستونکر ر.کرددنیروردرردهنرپرسرکوچولورگذاشتمرکهربارولعررس 

ر:خوردنشرنگاهرکردمرورگفتمرربه

رمامانرببریروا _ ن ر.چقدررگرسنشربودربچهرت 

ر.همرحتمارگشنشهرمادررگیرنی_راریازرنرمامان

ر.مینکنرردارشریاالنربراره.ویلر _

ر._رباشهرینازررمامان

نرهم رطوررکهربچهرشررت  وعرکردمرتعرررخوردریمررت  ر...کردنرماجراررفیرس 

ررینازررمامان رر_رچ  م؟!رتورانقدرردلتررحمهرکهرمطمعنمرمنرهرچ  نربچهرهارورهمرنیبگمرتوربازمراربگمردخت  ریرولرنمریرجورررت  ر.کتن

ر اعتمادرکرد؟رشهریمربدم؟ربهرگردسترگررناروریرامانرمنراآخهرم _

ر.توراومدهرشیکهرپرردونستهیمررنوریرهمراراریکس.پررررچی_ربهرهرینازررمامان

رررچیخونهرهررنریراریرهارتوربچهرنیمامان،رباربودنرار...ویلراره _ راوناروربزرگرکنم؟رریر.منرچجوررستینرکسررایصن

م.واقعارنمرردونمی_رنمرینازررمامان ر.دونمیدخت 

کوچولوربازرشدرریتخترگذاشتمرکهرهمونرموقعرچشماریربهرخوابررفتهربودررورروررکهرربچه ر.دخت 

ر_رمنرمرینازررمامان رشررمت  ر.بچهریربراررمرایبرت 

ر.باشه _

ر.دمیبوسرشوریشونیبغلمرگرفتمرورپریرتورراونور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۲۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.کردیرنمرهیپرسرکوچولوراونراصالرگررربرخالف
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ر.دیمکدرورمردهنشرکردهربوررریتورردستشور

رورخرردمیبوسررگونشور ر.شدمربهشررهت 

ر ر!!!خوشگلریرکوچولوررردخت 

ر.اومدرورپستونکوردستمردادرینازررمامان

ردهنشرگذاشتمروربارلبخندربهشرخریرتورراونور ر.شدمرهرت 

ررینازررمامان ریمر_رمطمعنمرمادررخوی  ر.یس 

ر!مامان؟ _

ر!_رجانم؟رینازررمامان

ر!کارمردرسته؟ررنیبهرنظرترا _

ر:خترنشسترورگفترتریرروررریمامانرنازر 

رررنکهیفکررکردمربهرارریلی_رراستشرخررینازررمامان وعن.رویلررهیبچهرهارحاصلررنیباشه.ارتونهیمرکارردرسترچ  رررابطهرنامرس 
 
کردنرداده.مارررردرهرصورترانساننرورخداربهشونرحقرزندگ

ررنریرارمریتونینم
 
ررورازراوناربگرحقرزندگ ر.میت 

رر.ویلرستمیمنرکهرمادرراونارن _ ر.مادررنگرانربچهرهاشربودرهی.راونربهرعنوانردمیدراریپررریاچشمریرورتورررنگراین

د؟رینازررمامان ر_رچراربچهرهاشوربارخودشرنت 

ررکنهیمررکارریورروزارچرخوابهیراالنرکجاست...شبارکجارمررستیآخهرمامانراونرخودشمرمعلومرن _ ه؟رتونهی.چطوررمرخورهیمرورچ  ر!بچهرهاروربارخودشربت 

رگریم_رخداردارهرازشرانتقامررینازررمامان مررهت  ر.دخت 

رانتقام؟ر _

ر_رانتقامرتمامرکارارینازررمامان ر.کهرکردهرری 

ر!تاوانرمادرشونورپسربدن؟ردریمعصوممرباریبچهرهارنریرآخهرا _

نر_رتورنمررینازررمامان ر!.مگهرنه؟یاررت 

ر.ادیازردستمربربریاگهرکارر _

ری...پسرمیورقسمرخوردررری_رقولردادرینازررمامان ر.توین

رررلبخندر
 
ر:زدمرورگفتمررکمررنگ

رریررورچجوررراشارریردریباردونمی.رفقطرنمشاهللیرا _ ر.کنمرررایصن

ررینازررمامان رراشارریر_رفکررنکنمربتوین رررروررایصن ر.کتن

ر:تخترگذاشتمرورگفتمریکهرخوابشربردهربودررورروررربچه

ر!ه؟یپسرچارهرچ _

ر_رببرینازررمامان ن مرمنرنمررت  ررویلررهیچارهرچررقیدقررردونمیدخت  رررهرچ  نرچریلریازرخردریباریدررورقبولرکرررتریمسعولرنیارکهرهسترتوروقت  رریلریورخرریبگذرررارت  ر.تالشرکتن

نرباشه...باشهرمنرهم _ رراشارریرکنمریرمراولشرسیعرر.ویلرکنمیرکارورمررت  ر.کنمررروررایصن

ر.کارردارمررکمی.فالرمنربرمرزمی_رباشهرعزررینازررمامان

ر.بلندرشدرورازراتاقرخارجرشدریرتکونردادمرکهرمامانرنازرررسمور

رشررشهیش ر.دمیتختردرازرکشرریرورلباسامورعوضرکردمرورآرومررورگذاشتمررررعسیلررریبچهرهاروررورریرات 

رورخردمریگردنمرباالرکشررریخودممرتاررورریرورپتورردمریبچهرهارورروشونرکشرریپتور ر.بهربچهرهارکمرکمربهرخوابررفتمرهرت 

ر.چشماموربازرکردمریرنوزادرالرهیگرررریصداربار

رگررردنریدربار ن ر.آرومرکنمرراولرکدومورردونستمیمرورنمکردهربود.هولرردمیازرجارپرررعیــــرسرررکردنیمررهیبچهرهارکهرهردورداشت 
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رربه ر.بغلمرگرفتمریرورتوررگیپامرگذاشتمروراونرریرازراونارورروررگیدادمرورپاهاموردرازرکردمرورررهیتخترتکرپشت 

ر.کردمرآرومشونرکنمرردهنشونرگذاشتمرورسیعرریپستونکاشونورتوررشهیش

نرررکمی ر.کهرشدرهردوتاشونربهرخوابررفت 

ر.انداختمرربهرساعترنگایهررسرجاشونربرگردوندمرورراونارور

ر...صبحردور

ر.ورهمونرطورربهرحالترنشستهرخوابمربردرردمیکشرریاازهیخم

ر.شدمردارریبریمامانرنازرریربارصدارصبح

نرهاروربغلرگرفتهربودرورباهاشونرحرفرمربچه ر.دت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ربخصبح _ ر.ت 

ربخر_رصبحرینازررمامان ر.مامانرکوچولورت 

ریرمرکارریچر _ ر؟رکتن

نر.تورپاشوربرورصبحانهربخور.مکنمی_ربچهرهارورآرومرمررینازررمامان دمروراومدمراررباریصبحانهرروربهرکوکبرورفرررت  ر.نجایست 

رگیدوشرمرهیممنون.رمنر _ رورمرمرت  ر.مت 

ر.بچهرهامرتورنگرانرنباشرشی.منرپزمی_رباشهرعزررینازررمامان

ر.حمامریرتکونردادمرورحولهرموربرداشتمروررفتمرتورررسمور

ر.آبررریزررستادمیراگرمرروربازرکردمرورررآب

رراریخدا ردوتاربچهرروربزرگرکنم؟رتونمیرآخهرمنرکهرخودمرهنوزرهفدهرسالمهرچطوررمرکنم؟یمررکارریاصالرمنردارمرچرکنم؟یمرمنردارمرکارردرست 

ر!هسترکهربتونمربهشراعتمادرکنمروربچهرهاروردستراونربسپارم؟ربدم؟!رکیسرگرربچهرهاروربهرنیآخهرارویل

ر.خودترکمکمرکنرراریخداریروا

رکردنمرکهرتمومرشدراومدمربررمامح ر.دمیورلباسامورپوشرونرت 

ر.هنوزرکنارربچهرهاربودرینازررمامان

ر!؟یمامانرصبحانهرخورد _

ر....توربروربخورخوردمزمی_ربلهرعزررینازررمامان

ر.بچهرهارشیپرگردمیرون.زودربرمباشهرممن _

ر.ارمندریراحترصبحانتوربخور...منرفعالرکارررالی_رنگرانرنباشربارخرینازررمامان

ر.تکونردادمرورازراتاقرخارجرشدمررسمور

ر.همراومدرلریکائیخارجرشدنمرازراتاقرمرربار

رصبحربخ _ ر.ت 

ربخر_رصبحررلیکائیم رررت  ر.گلدخت 

رمر _ ر!؟یصبحانهربخوررریت 

ر!_رآرهرچطور؟ررلیکائیم

رحرفارهیباغ؟رریتوررمیبعدرصبحانهربرر _ ر.بزنمردریهسترکهرباری 

ر._رآرهرحتماررلیکائیم

رررلبخندر
 
نرزرپلهرهارپازدمرورارکمررنگ ر.میشدریورداخلرسالنرغذارخوررررمیرفترریت 
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وعرکردرمریازرسالمردادنربهرهمهرنشستربعدر ر.میوررس 

ر.ومدهیاصالرخونهرنرشبریربازمرنبود.فکررکنمردراشارری

رمنرسرالرری_رآررلیکائیم رشدم.دارمرمرت  ر.باغریرتوررمت 

رمنمرسر _ رکنرتاربررت  ر.امیشدم...صت 

ر.وربلندرشدمگفتمرورروربهرکوکبرخانمرتشکررکردمررررنوریا

ر.باغریرتوررمیهمربلندرشدرورهردوررفتررلیکائیم

ر.بگمرورازشرکمکربخوامرلیرکائیداشتمردرموردربچهرهاربهرمرمریتصم

ر!الر؟یآرشنومری_رخبرمررلیکائیم

ر.صحبترکنمراریپررریهادرموردربچهررخوامریمررلیرکائیم _

رمررلیکائیم رگفت؟ریاتاقت؟رراسترمرریرکهرتوربچهرهاروربردررگفتیر_رمامانراخت 

رکناررباغچهرنشستمروربهرباغبونردرحالرکاررخررمکتیرنریررور ر:شدمرورگفتمرهرت 

ر.اره _

ر!الر؟یدارنرآراونربهرتورچهرربطررریها_رآخهربچهررلیکائیم

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۲۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رراریپرر _ رداشترمرروقت  دروررفترفترت  ر.بچهرهاشوربهرمنرست 

ری_رمرررلیکائیم نراونربچهرهارازرکردوین ری!رمر؟ت  ر!؟یاونارورنگهرداررریرچجورررریخواریاونارورنگهرداره.تورمررکنهیروقترقبولرنمررچیکهرهرراشاررینه؟!رراریداشتنشونردرستهررراصالرنگهردوین

ر.لیکائیمرشمرینمرالیخریوجهربرچریوربهرهررررورقبولرکردمررتیرمسعولرنریرمنرا _

ر!کنم؟کارریچرریخوای_رهوووف...حاالرازرمنرمرررلیکائیم

رردونمری...واقعارنمدونمینمر _ ریمطمعنمرمرر.ویلرلیکائیمروامرخیرمرازرتورچ  رررتوین ر.کمکمرکتن

ر!؟یانجامربدریرچهرکارررقاریدقررری_رتورقصدرداررررلیکائیم

رراشارریرخوامریرم _ ر.میهاروربزرگرکنربچهرکنمررروررایصن

ر:رسردادرورگفتریخندهربلندررلیکائیم

رررلیکائیم ر.بشهر_رعمراررایصن

ر.میکنریرمارتالشمونررورم _

ررورنشناراشارریتورواقعاررالرری_رآررلیکائیم ررراشارری!ر؟خت  رررتیعصبانریاگهرتوررانقدررلجبازهرکهرحت 
ن
ررلشریبزنهرکهربررخالفرمرحرف ربازمرازرحرفشرپرشهیرآرومرمررباشه...وقت  رریورت 

رکنهیم ر.مرگشربشهرانشیاگهرپار.حت 

ر...لیکائیآخهرم _

ر:وسطرحرفمرردریپرررلیکائیم

ررنریرخونهرگذاشتررفترورچندرنریبارمنرازرریرزربهرخاطررلجبارشیکهرچندرسالرپررهیپرسرهمونرنیخوبرگوشربده.ارالرری_رآررلیکائیم
 
ر.کردررسالرتوراوجرفقررزندگ

ربررسمور ن ردستامرگرفتمروربهرگالرخرت  ر.شدمررهت 

ربهرذهنمرنمریرارگهیرفکرردرچریهرواقعار ر.دیسرت 
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ر.بکنمرآخهرتونستمریمرکارریچ

ربازرشدرورماشراطیحرردرر ن ر.باررسعترواردرخونهرشدراشارریرت 

ر.فاصلهردوررهمرگوشرخراشربودررنریمارازراریرکهرصداشربرارردیکمربهمرکوبانقدررمحررنوریشد.دررماشرادهیکردرورپررپارک

ر:گفتررلیرکائیروربهرمرتریاومدروربارعصبانرکمونرینزد

ر.تنهارباهاشرحرفربزنمرخوامریر_رمراشارری

ر.بلندرشدروربدونرحرفرازمونردوررشدرلیکائیم

رراشارری رررعصت  ر:وردادرزدرردریموهاشرکشریرتورردست 

هرهرزهررورهرنریمنرارالرری...آکنمینمررداشری_رپراشارری ر !...کجاررفته؟هان؟رکنمیرنمرداشیپررجاریدخت 

نر.بخداربهرمنرچردونمین...نم _ ر.نگفتریرت 

رریر_رچطورراجازهردادراشارری ر!؟بره؟!رچطوررجلوشورنگرفت 

ررچیراونراصالردرموردرفرارشربارمنرهراشارری _
ن
ر.نزدرحرف

رراشارری رکنه؟ررکارریتورچرشیگفت؟راومدرپرر_رپسرچ 

ر.اظبربچهرهاشرباشماونراومدرتاربگهرمو _

ر:زدروردادرزدرمکتریربهرنریلگدراشارری

ر_ربچهرهاااش؟!ربچهرهاراشارری ررکهرحاصلرری 
 
رمنرجاریخونهرریآدمرباشنرعمرارتوررنیارریهارهرزگ ر.داشتهرباشنرری 

ر:بازوشرگذاشتمرورگفتمریروررردستمور

نربشراشارری _ ر...بشرت  ن ر.میحرفربزنرکمیتاررت 

رراشارری روردرچر!ردرمالر؟یارمیحرفربزنر_ردرموردرچ  ر!؟یت 

ر.درموردربچهرها _

دمرکارشونورردریتاراالنربارگهی_ربچهرهاردراشارری ر.کنهرررسهیمردهرباشن.بهرپرستاررست 

ر..بهرزوررنشسترورمنمرکنارشرنشستممکتیشونهرهاشرگذاشتمرورهلشردادمرسمترنررریروررردستامور

ر:دستمرگرفتمرورگفتمرریتورردستشور

ر.بهرمنرگوشربدهراشارری _

ر.دیکشریرمرقیورفقطرنفسرعمرسکوترکردهربودررراشارری

ر
 
ررتی،عصبانکالفگ ر.ازرهمهرحرکاتشرمشخصربودررورناراحت 

ریدستامربودرفشاررخفررریکهرتوررردستشور ر:دادمرورگفتمررقن

نرببر _ ررری...منرکنارتمرهرکاررشتمیمنرپراشارریرت  ررردایرورپرراریپرررکنمیر.کمکترمکنمیمنرکمکترمرریانجامربدرخواست  ر.کتن

ر.نهراریتهرانهرراصالرهنوزرررستی!رمعلومرن؟ی_رچجوررراشارری

ر.میدیوربچهرهاشوربهشرمرررمریکنیرمرداشی...پاشارریرمیکنریرمرداشریمارپ _

ر_رچراشارری ر.کشمشیکنمرفقطرورفقطرمرررداری!رمنراونورپرم؟یدی!ربچهرهاشوربهشرم؟ت 

ریرقاطلرنررهیتور _ ر.اشاریرست 

رخراشارری ر:شدرتورچشمامرورگفترهت 

ر._رهستمراشارری

رازردستمربردستشور ر:درورگفترورازرجاشربلندرشرردریکشررونرت 

ر؟یایبهرخودتربرریرخوایرمر_رتورگرراشارری
 
نرچررنریرار!رزندگ ریرکهرتورفکررمرریرت  نر.رهمهرچستینرکتن ریرانقدررکهرتورفکررمرت  رررکتن ر.الریآرسترینرقشنگروردوسترداشتتن
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ر.رفترشمریگفترورازرپررنوریا

رخونهرشدرورمنرخرروارد روقتارادیبهرگالرهنوزرنشستهربودم.بهررهرت  ر.گالربودررنریانگاهرکردنربهررمیکهرتنهاررسگرمرری 

دمربهرمامانرنازررادیربار ر.بلندرشدمروررفتمرباالرعیــــرسررریبچهرهارکهرست 

ر.کنارشونرنشستهرریبچهرهارخوابنرورمامانرنازرردمیاتاقورکهربازرکردمردردرر

ر:واردراتاقرشدمروردروربستمرورگفتمرعیــــرسر

دمروررفتمررخوامیرمامانرمعذرترمریروا _ ر.کامالرفراموشرکردمرکهربچهرهاروربهرشمارست 

ر.نداشتمرنشستمرکنارشونری.منرکهرکاررزمیرسترعزرری_رفداررینازررمامان

ر.ممنون _

ر:تخترورگفتمریررورررنشستم

ر.حرفرزدمراشارریورررلریکائیبارم _

ر!_رخب؟رینازررمامان

رراشاروریرتونمیدارهرنمررردهیعقرررلیرکائیم _ ر...همرکهرحرفرزدمراشارریکنم.بارخودررررایصن

رشد؟ری_رخبرچرینازررمامان

ررشهیراونوراصالرنم _ ر.کردرمامانرررایصن

ر:دستمورگرفترورگفترینازررمامان

ررشهیوجهرنمرچریبهرهراشاروریمنرکهرگفتمربهت.ررزمری_رعزررینازررمامان ر.کردرررایصن

رریارگهیراهردرچری.چونرهکنمیرمامانرمنربازمرتالشرمرویل _ ر.ندارمراشارریکردنرررجزررایصن

رراشارری_راره.البتهراگهررینازررمامان رریراگهیدرریکاراررستربهبهرخاطرربچهرهاردریرنشهرمجبوررررایصن ر.بزین

ر!مثال؟ریچهرکارر _

ر._راالنربهشرفکررنکنررینازررمامان

ر.گفترورازراتاقرخارجرشدررنوریا

ربچهرهارنشستمروربهرصورتاشونرخرکنارر ر.شدمرهرت 

راوناروربدمردسترآدمارادیدلمرنمرراصالر ربالرخوانریرکهرمرری  ر.ارنیرسشونربری 

ردارنررخوشگلنورچهرهرمعصومرریلیسترداشتهرباشم.اونارخرورانقدرردوررراریپررریهابچهرکردمریروقترفکرشورنمررچیه

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۲۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.اتاقرخودمرریبچهرهارورازرتوراتاقشونراوردمرتوررلیوروسارلباس

ر.دمیکردمرورهمهرروراونجارچرررقسمترازرکمدمررورخایلررهی

نراومدرورگفتربرمرپارباریفرر ر.ناهارریبرارریت 

ر:بهشرگفتمررور

ر!دت؟خوررریهاررخوردرنا _

رقرارهرباهمربخورررباریفرر ن رخانمرگفت  ر.می_رنه؛اخت 
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ریتورمر _ ر!؟یمنربرمرناهارربخورمربرگردمروربعدرتوربررریبچهرهارورنگهردارررتوین

ر._ربلهرحتمارخانمرباریفرر

نرببر _ ریردرراتاقمورزدربازرنکنرورهررحواستربهربچهرهارباشهرها.اگهرکیسریلیخررباریفررررت  ررچ  ر!؟یدیاتاقرخارجرنشو.فهمراتاقرازررریتوررومدمیرنرهمرنگو.تاروقت 

ر.دمی_ربلهرخانمرفهمرباریفرر

ر:تکونردادمرورگفتمررسمور

ر.ممنونم _

نرازرپلهرهارپارعیــــاتاقرخارجرشدمروردروربستم.رسررازر ر.رفتمرورواردرسالنرشدمرریت 

ررهمه ر.اشاریرنشستهربودنرحت 

ر.سالمردادمرورنشستمرآروم

ر.هاربودنبارچشمرورابروربهرباالراشارهرکرد.منظورشربچهرینازررمامان

ر.خاطرردادمرنانیبستمروربازرکردمروربهشراطمرچشمامور

ر.کردررزریچرخوندرورچشماشوررررشدهیرچرینظررگرفتهربودردستشوربهرمعناررریکهرمنورزررراشارری

ر.کردمرربرنجرمشغولردنریباالرانداختمرورخودموربارکشرریاشونه

رداررررزن ر_رپرسمرخت  ر!کرده؟ررکارریزنترچریرعموراخت 

ر:گفترررسشورباالراوردرورراشارری

رراشارری ر!؟_ربارمتن

ر_رارهربارتوعمررزن ر.عموراخت 

ر!کرده؟ررکارری!رچرالر؟ی_رآراشارری

ر_ربچهررزن ر.کنهیاتاقشرورازشونرمواظبترمریرروربردهرتوررراریپررریهاعموراخت 

ر:دادرزدرهوریراشارری

ر_رچرراشارری ر!؟یت 

ر.مزد.قاشقوررهارکردمروردستامورتوهمرقالبرکردرررخی.دستامرکردمیرشدنرصورتموراحساسرمرررسخ

ر:دادرزدراشارری

ر!الر؟یاریرکردررکارری_رتورچراشارری

نرمن...عهرچ _ ر...منرراشارری....رهت 

ر:ازرجاشربلندرشدروردادرزدراشارری

رراشارری رریخونهرریتورریراوردرر_راونردوتارروربرداشت  ر!؟منرکهرچ 

ر:وربارتتهرپتهرگفتمرجامربلندرشدمررازر

نرلحظهربشرهی...راشارری...راری _ ر.میحرفربزنررت 

رراشارری ریرمر_رچ 
 
رتوررگ ریرمر؟!رهااا؟!رچ 

 
ررری!ربراالر؟یتورارگ رریراونارورهنوزرتورررچ  رریر!ربرا؟خونهرنگهرداشت  ر؟رچ 

راشارریاوناربچنر _ ر.گناهنر...ی 

نررورمراشارری نرورهمهرمرردریررورگرفترکشرریرت  نرزمرریرورررختیرررت  ر.ت 

ر.النازربلندرشدرغیجرریصدا

ر:دمیصورتمرگذاشتمرورنالریروررردستامور

ر.آرومرباشراشارری _
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ر.کنمیمرراهیوزگارتورسبخداررررالرری_راراشارری

ر.ازرسالنرخارجرشدرعیــــگفتروررسرررنوریا

ر:ورگفتمرردمیدوررردنبالش

رکنرتروخدارباهمرحرفربزنراشارری...راشارری _ ر.میصت 

ر!بچهرهارکجان؟!رهان؟!رکجااان؟رنریر_راراشارری

ر:دستشورگرفتمرورگفتمرردمیدور

رررکارریچرریرخوایرمراشارری _ ر !؟کتن

ر!؟یدیخفشونرکنم.فهمررخوامریر_رمراشارری

ر.افتادم.اشکامرروونهرگونهرهامرشدرهیگرررربه

ر:دمریعجزرنالربار

ر.معصومنرریلیهارخرکارورنکن.اونربچهررنریرتروخداراراشارری _

ر:ترورگفتازرپلهرهارتندرتندرباالررفراشارری

ر!_رکجاااان؟راشارری

ر:باالرورگفتردریدوررینازررمامان

ر._رآقاربچهرهارتوراتاقشوننررینازررمامان

نرهم ر:لبرگفترررریهلمردادرسمتراتاقمرورزرریانرنازرکردرمامپشتشوربهرمنرراشارریکهرررت 

ر._ربچهرهاروربردارربرو...زودرباشرینازررمامان

ر:گفتمرررباریراتاقرورآرومرروربهرفررریررفتمرتوررعیــــرسر

ر.اریبرروریکرر _

رکلرررباریفرر ر.بچهرهاروراوردرت 

ر.ورازراتاقرخارجرشدمرررریبچهرهارورگذاشتمرداخلرکرررعیــــرسر

نرتندرپلهرهارورپارتندر ر.رفتمریت 

ر ر.دمیرورازردمردررشنراشارریریرصدارمیبهراقارکرررمدیرسرروقت 

رخونهربرنیپاتورازرارالرری_راراشارری توربریبزارررونرت  ر.یخودترکندریراردستا...قت 

نرسواررماشرعیــــرسر ر:شدمرورگفتمررمیآقارکرررت 

ر.برو...تروخداربرورمیاقارکرر _

ر...آقار_رویلررمیکرررراقار

ر.دوتاربچهربراترمهمهرلطفاربرورنیبرووو!راگهرجونرا _

ر.گازرگذاشترورازرخونهرخارجرشدرریپاشورروررمیکرررراقار

نرسواررماشراشارری ر.شدروردنبالمونرراهرافتادرت 

ر.کنرگممونرکنهرریکاررررهیرمیاقارکرر _

رکنمرخانم؟ررکارری_رآخهرچرمیکرررراقار

ر.لطفا...بهرخاطررمنررمیدادهراقارکررررادتیرناروریهمهرارلیرکائیمردونمیم _

ر.گرفتهربودمرربغلمریبچهرروهمرمحکمرتورررریورکررربودمربهرصندیلرردهریکهرچسبررگرفتیمرسبقترریرگازرگذاشترورجورررریپاشورروررمیکرررراقار

ر.گممونرکردرراشارریربالخره
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نرپاررسعتشورکیمرمیکرررراقار ر:آوردرورگفترریت 

رن؟ریکجاربررررنریرخوای_رخانم...مرمیکررررآقار

ر.دونمینمر _

؟ررنریر_رارمیکررررآقار ن ربچهرهارارزششورداشت 

ر.میمنربراشرقسمرخوردمرآقارکرر _

ر_رآخهرخانم...شمارجارمیکررررآقار رنداررریربراری  ن ر.کهررنریررفت 

رجارهیمنور _ ر.کنمررکارریچرردونمیکن.خودمرمرررادهیپرری 

ر.خانمرنریر_رهرجوررشماربخوارمیکررررآقار

ر.کردررادهیپارکرپرهیمنورکنارررمیکرررراقار

نرروردستمرگرفتمرورازرماشررریکرر ر.شدمررادهیپررت 

نرماشررشهیازرشررسمور ر:بهرداخلرخمرکردمرورگفتمرکیمرررت 

نرمجازاتربشراشارریازرسمترردریکارتونرشاررنی...بهرخاطررامیمرآقارکررممنون _ نر.لطفارمنورببخشت  ر.ت 

نر.منرحواسمربهرهمهرچبهرسالمترنریخانم...برررنی_ربرررمیکررررآقار ر.هسترت 

نرزدمرورازرماشرریلبخندر رررت  نرماشردوررشدم.وقت  ر.نشستمرمکترینرهیریرراهرافتادررفتمرورروررت 

ر.دنبالمرآوردهربودمشبودرورربمیرجریرتوررمیگفتهربودرگوشرررشانسم

رروربگرریشمارهرمامانرنازررراومدم ر.زنگشربزنمردریدردرسرافتاده.االنرنبارریهمرتورریرشدم.مامانرنازررمونریرپشررویلررمرت 

ر.کنمررکارریچردریباردونمیاصالرنمرکنم.ویلرررکارریچررخوامیمرردونمیگفتمرمرررمیبهرآقارکرررالیکرمنر

رهارخصورتربچهربه ر.شستشونرتوردهنشونربودررشدم.چشماشونوربازرکردهربودنرورانگشترررهت 

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۲۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.شدررریازرچشمامررسازرراشکر

رکنم؟!رنهرجاررکارریچردریمنردارم؟!رآخهرمنراالنربارهیرریچهرتقدررنریراراریخدا ر.برگردمربهرخونمرتونمیموندنردارمرورنهرمریبرارری 

ررنریرخونهربهراراونر
 
ررتونمرینمررمالرمنهرویلربزرگ

 
ر.کنمررتوشرزندگ

رریردرتوراومراشارری
 
ررزندگ ر.ازمونرگرفتروررفترموریداشترمارورهرچ 

ررازر
 
ر.هیخوبرگرریبازرریلیبود.اونرخرراولشمرتمومرحرفاشرورمظلومربودناشرساختگ

ر.گرفتررلیکائیدادنرمنرواردرخونهرشدرورتمامرمالرورمنالرپدرامونورازرمنرورمرربریعاشقرکردنرورفررربار

ر ر.کردموراشکامورپاکرردمیصورتمرکشریرورردست 

رپ رت  ر.شدررکیرمرنزدبهرزین

ر.ازراندازهرجلبرکردرشیقرمزشرتوجهمرروربریروررورسرریراقهوهرگیلرگلررچادرر

ربرشیرورسرررریازرزرردشیسفرریموها ر.بودردهریژولرریلیزدهربودرورخررونرت 

رالغرشربهرزوررعصاری.باردستاستادیرارکنارم ر.بهردستشرگرفتهربودری 

رپ ر!_ربچهرهاتن؟ررزنت 
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ر.خشردارشرترسربهردلمرانداختریصدا

رپررهیپارکرشلوغرمنرازررنریراریدرکهرتوربوررمسخره ردسترخودمرنبود،ازربسرتنهارربودم.ویلرردهریناتوانرترسرزنرت  رجاری  سمیشهررمریرنرفتمرازرتنهابودنرتورری  ر.ت 

ر:لکنترگفتمربار

ر.ب...بله _

رپ ر:نشسترورگفترمکتیرنریکنارمررورررزنت 

رپ ریمرهی_رچرارگررررزنت  ر!؟کتن

ر:پاکرکردمرورگفتمراشکامور

ر.ستیمهمرن _

رپ رزاررفالتوربگ_ربررزنت  ر.مت 

ر.دستشرگرفترریحرفشردستمورتوررنیازراربعدر

رکفردستمرخرربه ر:شدرورگفترهرت 

رپ ر.یدارررریبدنرقوردهینشونرمرنریر...ایدییدوقلورزارفریبدنرضعررنریرسنرکمرورارنی_رتورباراررزنت 

ر:ورادامهردادرردریزبرشورکفردستمرکشررانگشت

رپ ر.پدرشونرتوروردوستردارهر.ویلارنینمرادیبهرر...اوناراصالرتورورشنریپدرشونربزرگرمرشیتورپریها_ربچهررزنت 

رکهردنبالمربودراونمرفقطردهرتومنرروربهرپررربردمرورتنهارپویلربمریجرریرتورردستمور ر:دادمرورگفتمررزنرت 

ر.ممنون _

ر.دستمرگرفتمرورازرکنارشربلندرشدمریررورتورررریکرر

رپرریحرفاربار رفالرگرردمیفهمررزنرت  ررریبرارارت  رگیرفالرمررچ  ر.پولریر...برانت 

ربلندرشد.بهرصفحهرکهرنگاهرکردمرباراسمرامرلمیبازنگرمورریصدا ر.مواجهرشدمرعیلت 

ر:دمرورجوابردادموصلرکرررتماسور

رالو؟ _

رام ررعیلت  ر.معرفتر_رسالمری 

رس...سالمرام _ رعیلت  ر!؟.خوی 

رام ررعیلت  ر!؟_رممنونمرتورخوی 

ر.منم...خوبمرشکرر _

رام ر!_رچرارصداترگرفته؟رعیلت 

ریره _ ریر...هچ  نرچررچ  ر.ستینریرت 

رام نرماشریرا_رصدرعیلت  ریخرری.تورتورادیمررت  ر!؟ابوین

ر.اره _

رام ر_رجارعیلت  رمرری  ر!؟یت 

ر...نهرراستش...راستش _

رام ر!الر؟یآرشدهری_رچرعیلت 

ر.منرازرخونهرفراررکردم _

رام ر_رچرعیلت  ر!؟یت 

رفراررکردمرام _ ر.عیلت 
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رام ر!؟یکجاربرررریخوای_راالنرمررعیلت 

ر!دونمینمر _

رام ررعیلت  کنرتاربر_رهرجارهست  ر.بفرسترشنیراتسراپرلوکوررری...زودرتورامیصت 

ر...یازرینهرن _

ر:وسطرحرفمردریپرر

رام ر._رمنتظرمرعیلت 

ر.بعدرتلفنورقطعرکردرور

رندارمرورامریاگهیرچارهردرچریهرردونستمیمررچون ر.فرستادمررشنیبراشرلوکرعیــــرسررهریتنهارمنجرعیلرت 

ر.پامرترمزرکردریرنگرجلوردریسفررریکمررررهیربــعربعدررکی

نرسمترشاگردررورپارشهیش رداد.کهرامرریت  نرماشرریرورتورررعیلت  ر.دمیدررت 

رام رباالرعیلت  ر._ربت 

ر.پامرگذاشتمریررورروررررریبازرکردمرورنشستمرورکرررنوریماشردرر

ر.درورنبستهربودمرکهرگازردادرهنوزر

ر:ورگفتمرربهرصندیلرردمریچسب

ته؟ _ ر!چخت 

رام نررسعتشورپارعیلت  ر:تررآوردرورگفتریت 

رام ر.خوامی_رمعذرترمرعیلت 

ر:زدررورترمزروربارتعجبرگفتررهوریبودرردهیددستموررریتورررریبعدرانگاررکهرتازهرکرررور

رام ر!دستت؟رهیچررنی_رارعیلت 

ر.بچه _

رام رراشاروریریها_ربچهرعیلت  ر!؟یورفراررکردررربرداشت 

ر.دمیمرحیرتوض _

رام ررعیلت  ر.گازرگذاشترریکهرهنوزرتمومرنشدهربودردوبارهرپاشورروررربارتعجت 

ر:بعدردوبارهرگفترقهیدقرررچندر

رام ر!؟یفراررکردرررشاررایریهاتورباربچهرالرری_رآرعیلت 

ر.دمیمرحیرتوض _

رام ر.یبدهرجونربهرلبمرکردررحیر_رخبرتوضرعیلت 

رکن...برر _ رجارهیرمیصت  ر.دمیمرحیرمنرتوضرمینیبشرری 

رام ر.پارکرکردرنگیپارکریرتوررنوریآپارتمانرشدرورماشرهیواردررعیلت 

نرماشرازر ر:شدمرورگفتمررادهیپررت 

ر!کجاست؟ررنجاریرا _

رام ر._رخونمهرعیلت 

رآپرریتوررکردمریفکررنمر _
 
رررارتمانرزندگ ر.کتن

رام ر.هی_رآپارتمانرقشنگرعیلت 

رارهرهم _ ن ر.طورهرت 
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ر.بودرورخوشگیلرررکیرشریلریآپارتمانرخرواقعار

رام ررعیلت  ر:انداخترورباردستربهرداخلراشارهرکردرورگفترردریدررواحدشرکلررمیدیرسرطبقهرسومربود.وقت 

رام نر_ربفرماردوشرعیلت  ر.هت 

ر.زدمرورواردرشدمریلبخندر

ر.ترسمراومدروردروربسررپشتر

ر:کاناپهرگذاشتمرورگفتمرریروررورررریکرر

ر.خونترقشنگه _

رام رشمارنمریرخونهری_ربهرپارعیلت  ر.سهت 

ر.شدهررنریراونرخونهرنفرر _

رام نر_ربشرعیلت  رچارهیمنربراتررت  ر.یبدرحیرورتوضررارمیبرری 

ر.باشه _

ر.کاناپهرریکنارربچهرهاررورررنشستم

رامرقهیرازرچندردقربعدر ریسررهیباررعیلت  رچارتن خونهربرریازرتورری  ن رآشت  ر.اومدرونرت 

ریس ر.گذاشترورکنارمرنشستررعسیلریروررورررتن

رام ر.نمیکنرببررفری_رخبرتعرررعیلت 

ر:برداشتمرورگفتمررمورییچا

راجازهربدهراولرچا _ ر.بخورمری 

رام ر._رباشهرعیلت 

رام ر.گرفتیمرازرچهرهرمتعجبرورفضولشرخندمررکردمریرتمومرکنم.بهشرکهرنگاهرمرمورییمنتظررنشستهربودرتارمنرچارعیلت 

رتمومرشدنرچاریربراربودردارهررمشخصر ر.کنهیمرریمنرلحظهرشماررری 

ریسرریرورتورررکهرتمومرشد،فنجونرخایلرررمییچا ر:گذاشتمرورگفتمررتن

ر...کهررنهیخبرراستشرماجرارا _

ر.بچهرهاربلندرشدرهیگرررریصدا

وعربهرگررررهردور ر.کردنررهیرس 

هراولربچهرهارورآرومرکن _ ر.میبهت 

رام ر_رهووفررعیلت 

ر.سمتربچهرهاررمیوررفترررمیبلندرشدرهردور

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۲۴پارت#

رستریرعشق_چ#

ر

رام هرروربرداشترورمنرپرسهررورعیلت  ر.دخت 

رام ریرمرهی_رچقدمربدرگرررعیلت  ن ر.بچهرهارنریرارکتن

ر.کشنریمررغیجر _
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رام رآرومربشن؟ررناریارمیکنرررکارریچرری_رواااررعیلت 

نرهم ربهرامردادمریتکونرمربغلمریطوررکهربچهررورتوررت  ر.نگاهرکردمرعیلت 

ر.خندهرررریبلندرزدمرزرریبارصدارنشیدیدربار

ر.بغلشرگرفتهربودریررورمثلرگربهرتورربچه

ر:خندهرگفتمربار

ربچهرروردرستربگ _ ر.بغلتریتوررت 

رام ر.الری_رآخهرمنرتاحاالربچهربغلرنگرفتمرارعیلت 

ر.مگهرمنرگرفتم _

رام ر:بهمرانداخترورگفترنگایهرعیلت 

رام ر.ای_رخوبربلدرعیلت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

رارهربلدم.توربچهرروردرستربغلربگر _ ر.شهیمرتریدارهراذررت 

رام رآخه؟رریر_رچجورررعیلت 

نرببر _ ر.کمرشرررریزرررشوریرکیرسشررررریازردستاتوربزاررزررگریمثلرمن.ررت 

رام نرهمرعیلت  ر.کهرگفتمورانجامردادرریبهرمنرکارررکردیطوررکهرنگاهرمررت 

رشد _ ر.حاالربهت 

نرهارهمربچه ر.تمومرنشدهربودرشونریربودرکهرگرررقهیدهردقرررکیر.االنرنزدکردنیرمرهیطوررگرررت 

رام ر:دیبارعجزرنالرعیلت 

رام نربشرراریر.بشنریکهرآرومرنمررناریرارالرری_رارعیلت  ر.راحتربشهرالمیموضوعوربگورمنرخرت 

رام _ ررعیلرت  ریمرچ 
 
رورحرفربزنررهیگررررمی!ربچهرهاروربزارر؟گ ن ربراشونرشریاولربررردری!ربام؟یکتن ر.یبخرررخشکت 

رام ر_رشرعیلت  ر!خشکک؟ت 

ر.یپستونکمربخرررشهینرهردوتارشرادتیارهر _

رام ر...ایخداریر_رواارعیلت 

ر:رورگذاشترورگفتربچه

رام ررعیلت  نربرگشتمرحرفرمر_رمنروقت  ر.مینت 

ر.باشهرتروخدارزودرباش _

رام ر.ورازرخونهرخارجرشدررردریبرداشترپوشررشوریکترچرمررعیــــرسررعیلت 

رشرعیــــبرگشتنشررسرربار رهاروردسترامرشهریشرهیدرسترکردمرورررت  ر.رورخودمربرداشتمررگیدادمرورررعیلت 

ربهشونرشرمریخواستیرمرهرچقدرر ر.خوردنینمررمیبدرت 

رام رشررناری_رچرارارعیلت  رخورن؟یرنمرت 

رامرردونمینمر _ ر.شمیمنردارمرنگرانرمرعیلت 

رام ؟ررمیبررریرخوایر_رمرعیلت  ردکت 

ر.میبررردریارهربنظرمربا _

ر.میورازرخونهرخارجرشدررمیگذاشترررریکرررریهارورتورربچه

ر.کردیبارتعجبرنگاهرمرردریدیساختمونرمرریمارورتوررهرکس
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ررمار نراررماشرسورررمیرفتررعیــــتوجهررسرری  رررنریترررکریمطبرنزدرمریوررفترمیشدررت  ر.کهراونجاربودرریدکت 

رام ر:شدرورگفترادهریپرعیلت 

رام رمخصوصربچهرهاسترنی_رارعیلت  ر.دکت 

ر.میواردرشدرعیــــهاروربرداشتمروررسرربچه

رهارهمچرربچه ر.کردنیمررهیوقفهرگرررنانری 

ربگرمیبودرخودممرگرررکینزد نرهارچبچهرنیارراری.خداهت  ر.مکمرکنرخودترکررارینشه.خدارشونیت 

رکهرگرررگریکدومربچهرکوچرررچریهرجلومونربودن.ویلرریرسهرنفررردور ن نرررهینداشت  ر.کتن

ر.دوتاربچهرسکوترمطبرروربهمرزدهربودنررنریا

رترسمرروربهرامرازر ر:گفتمررعیلت 

رام _ ریرمرعیلرت  ررتوین رربارمنیس  رررمیمارزودترربرررصحبترکتن رداخل؟بچهرهاری  ریرمرتای  ن ر.منرنگرانمرکتن

رام ررشیتکونردادروررفترپریررسررعیلت  ر.منیس 

ر.بارتکونررسشربهمرفهموندربلندربشمربعدر

ر.مادررورپرسرازراتاقرخارجرشدنرهیلحظهرررهمون

رآقارهیسمتراتاقرکهررردمیدورررمنر ر:بلندرشدرورگفترری 

ر + رنوبترمرنوبترماعهرخانم...چراری  رداخل؟رررنریرت 

رام ر:بهرمنرگفتربرورداخلرورروربهرمردرگفترعیلت 

رام م...اری_رآقارعیلت  نریمرهیبندردارنرگرررهیساعتهررمیبچهرهارنررنریرمحت  ر...نوبتورنیاررنری...اجازهربدکتن

رشدمرورادامهرحرفشورمتوجهرنشدمرروارد ر.اتاقردکت 

ر ر.ازمرگرفتسمتمراومدروربچهرهاروررعیــــرسررردکت 

ر:تندرگفتمرتندر

...ارریاقا _ ررنیدکت  نریرمرهیشدنرفقطرگرررردارریبربچهرهارازروقت  ر.لحظهرهمرارومرنشدنرهی..رکتن

ر رردکت  ر:درورگفتررورصدارزررمنیس 

ر.اریقندربآبروانیلررهی _

ر ر.قندرآوردآبرمنیس 

ر ر.کهرارومرشدنرردمیقنداروردهنربچهرهارکرد.دررکمالرتعجبردآبرردکت 

؟ریربودرآقارچهرمشکیلر _ ر!دکت 

ر مربچهرهارآبربدنشونرکمرشدهربودرورفشارشونمرافتادهربودرردکت  ر._ردخت 

ر _ رشرراونارحت  ر.همرنخوردنرت 

رام ر:بچهرهارکهرآرومرشدنرگفتردنیواردراتاقرشدرورباردرعیلت 

رام ر_ربالخرهرآرومرشدن؟ررعیلت 

ر ر._رآرهرپرسم...بچهرهاتونرآرومرشدنرردکت 

ر ر.پستونکرهاشونورازمرگرفتروردهنشونرگذاشترشهیگذاشترورشرررریکرررریبچهرهارورتورردکت 

وعربهرخوردنرکردنرعیــــقبلررسرربرعکسر ر.رس 

ر ر.خوشگلنرریلریهاتونرخ_ربچهرردکت 

ر:روربهرمنرگفتربعدر



 

368 
 

ر _ رمرخودترشردخت  ر؟یندارررت 

ر:تتهرپتهرگفتمربار

رن...نه...نهرمنرش _ ر.ندارمرت 

ر ری_ربدنرضعررردکت  ربهربچهرهارشررستری.الزمرنیداررررقن ر.شریبدرت  ر.بهشونرآبربدهرشهینرهرهمرادتری.فقطرهیخشکرکافرررت 

ر.روردستمردادرررریبعدرکرررور

ر.میورازراتاقرخارجرشدرمیکردررتشکرر

نرسواررماشرهردور ر.خونهرمریوربرگشتررمیشدرت 

روق ر.بودنردهیخونهربچهرهارخوابرمیدیرسررت 

ربررریازرکررراونارور ر.کاناپهرگذاشتمرورپتوهاشونورروشونرگذاشتمرریاوردمروررورررونت 

رام ر:کتشوردرراوردرورنشسترورگفتررعیلت 

رام رررفریتعررریخواریر_رنمرعیلت  ر؟رکتن

ر:نشستمرورگفتمرکنارش

ر.کنمیرمرفریتعرر _

رام ر._رمنتظرمرعیلت 

رامریرزراولرماجرارتارآخرشوربرااومدرورنشستمرارشیفرصترپربالخره ر.کردمررفیتعرررعیلت 

رام نررسشوربرشدیمریراقهیرچندردقرعیلت  ررت 
ن
نرنمردستاشرگرفتهربودرورحرف ر.دت 

ر:شونشرگذاشتمرورگفتمرریروررردستمور

ر.بکنمرریکاررررچریهارهبچهرنیاریربرارتونستمریمنرواقعارنمرری...اگهرتورنبودریممنونرکهرکمکمرکرد _

رام ر!الر؟ی_رآرعیلت 

رجانم؟ر _

رام رراشارریازردسترررتارگریرخوایر_رمرعیلت  ر!آخه؟رفراررکتن

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرزرا

ر.کنمررکارریچرردریباردونمینمر _

ر:هارورگفتمسمتربچهررفتمر

ر.شهیمرکیبرم...هواردارهرتاررردریبارگهیمنرد _

رام ر!؟یبررریخواریر_رکجارمرعیلت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۲۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رامریرچشماریرزلرزدمرتورریراهیثانرچندر ر:وربعدرگفتمرعیلرت 

ر.دونمینمر _

رام ر_رغرعیلت  ربریدرربزاررررنریربزارمرپاتورازرارممکنهت  ر.ونت 

ره؟یمنظورترچر _
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رام رتنهارورباردوتاربچهربفرستمرتورخرهی_رمشخصه...ررعیلت  ریمررچیرتهران؟رهریابونایدخت  رچهربالردوین راد؟یرسترمرری 

ر _
 
ر.کهرقبالرهمربرامرافتادهرراره...اتفاف

رام ررهیرهوریمثلرقبلررنکهیارردریامربهرریخواریر_رنمرعیلت  رابون؟ریتورخریبشه،برررداریپرناچ 

رکنمرامررکارریچر _ رمنروربچهرهارورباهمرزندهربهرگوررکنه؟رراشارریاونرخونهرتارریردارم؟ربرگردمرتورریراگهی!رچارهرد؟عیلت 

رام ری_رررعیلت  ره؟یانقدررآدمربدراشارریرعتن

رظالمهرامرنقدرریهم _ رررنقدرریر...همعیلت  ر.شدنرنیماشرهمهرنفرراحساسه.اونرخونهرورآدری 

رام نرورچرردریبازومرکشریدستشورروررعیلت  ر.نگفتریت 

ر.بهرصداردرراومدرتلفنم

ر.گرفتیتماسرمرریکردم.مامانرنازرررنگاهش

ر.هیعهرمامانرنازر _

رام ر._رخبرجوابربدهرعیلت 

ر:وصلرکردم.رورگفتمرتماسور

ر.الورمامان _

ررریرتورریمامانرنازرریصدا ر:دیچیرپرگوش 

مرخررینازررمامان ر_رسالمردخت  ر!؟وی 

رترریانگاررریربغضرآلودرمامانرنازرریصدا نربهرقلبمرمریت  ر.دت 

ر.خوبمریلیخوبمرمامان...خ _

ر_رکجارینازررمامان م؟رری  ر!دخت 

رمنرخونهرام _ ؟میعلت  ر!.رنگرانرمنرنباشرمامان.ازرخونهرچهرخت 

نرکنهرزندترنمررداتی.اگهرپگردهیدارهردنبالترمرراشارریمواظبرخودترباش.رریلیخررالرری_رآرینازررمامان ربخدا.نهررهاررت  ررتورورنهراونربچهرهارو.ازروقت  .همهررختهیکلرخونهرروربهمررررررفت 

ر.کسرجرعترندارهرباهاشرحرفربزنهررچیرهردنریترس

رکنمرمامان؟ررکارریمن...من...چ _

ر.ای_رفقطرخونهرنرینازررمامان

ر...باشه.رمنر _

ر:وسطرحرفمردریپرررینازررمامان

ر.قطعرکنم.مواظبرخودترباشردری_ربارینازررمامان

رجورراومدم ر.بدمرکهرقطعرکردرای 

ر:کاناپهرپرترکردمرورگفتمرریررورررتلفنور

ر...گهیمریرمامانرنازر _

رام ر.دمی_رشنرعیلت 

نر.رسموربکاناپهرنشستمرریررور ر:دستامرگرفتمرورباربغضرگفتمرت 

رررستیمعلومرن _ ر...انقدررتنهامرکهرگهیر...دادیقرارهربهررسمربررچ 

رام ر.دیبغلشرکشرریردستامورازررسمرجدارکردرورمنورتوررعیلت 

ر.کردررداریهامرپگونهرریشدرورراهشوررورررریازرچشمامررسازرراشکر

ر:بغلشرگرفترورگفتریمحکمرتوررمنور
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رام نروقترتنهارنمررچیرآرومرباش.منرتوروراونرکوچولورهارورهرشیی_رهرعیلت  ر.پشتتمرمطمعنرباشرشهی...همالرری.منرپشتتمرآارمت 

ر:جدارشدمرورگفتمرازش

ر.ممنون _

رام ر:اشکامورپاکرکردرورگفتررعیلت 

رام ر..مثلرکوهرپشتتهیداداشردارررهیفکررکنرکهررنی.هروقتربغضترگرفتربهرااریکنررهیگررررگهیدررنمی_رنبرعیلت 

ر.دیکمرمرکشرریزدمروردوبارهربغلشرکردم.دستشوررورریلبخندر

ر.میزنگردررباعثرشدرازرهمرجداربشرریصدا

ر؟ریبودررمنتظررکیس _

رام ر._رارهرعیلت 

ر؟گ _

رام ر!_رشامرعیلت 

ر:خندهرگفتمربار

ر.یحرفرندارر _

ر.زدروررفترسمتردرررچشمگ

رام ایپرعیلت  ن ر.سفارشردادهربودرت 

اهاروریپرنکهریازراربعدر ن ر:گفتمررمیخوردرت 

رامرمریمونیمررشتیمنروربچهرهارامشبررورپ _ ر...صبحرمعیلت  نر.بابترهمهرچرمیت  ر.ممنونمرت 

رام ر!الر؟یآریرکجاربرررریرخوایر_رصبحرمرعیلت 

ر.خونهراجارهرکردمرهیردریشارراریرهتل،ررهی...ردونمینمر _

رام رریرتورریخوایمر_رهتل؟!رتارگررعیلت  ر!؟هتلربموین

ر.دونمینمر _

رام ر.یاخستهریلری_رفعالربروربخواب...خرعیلت 

رریهاروربرداشتمروررفتمرتورربچه
 
رکهرامرراتاف ر.بهمرنشونردادهربودرعیلت 

رام ر.خودشربهمردادرتاربپوشمرورراحترباشمریرازرلباسارعیلت 

ر.دمیدرازرکشرتخترخوابوندمرورخودممرکنارشونررریرهارورروربچهربعدر

ر.کهرچماموربستمرورهمونرلحظهربهرخوابررفتمرریخستهربودم،جورررانقدرر

ر.چشماموربازرکردمریبچهرهارالررهیگرررریربارصدارصبح

ر.بغلمرگرفتمریرتوررکردیرمرهیبازربود.نشستمرورپرسکوچولوررورکهرداشترگرررمهیهنوزرنرچشمام

ر.دهنشرگذاشتمریربرداشتمرورتوررعسیلرریپستونکشورازرروررشهیش

ر.درراتاقمراومدریصدا

ر.توراریرب _

رام ر:اومدرداخلرورگفترعیلت 

رام ربخ_رصبحرعیلت  ر..مادررکوچولوت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

رصبحرتوهمربخ _ ر.ت 
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رام ر!؟یکمکربخوارردریگفتمرشارردمیرورشنرهیگرررری_رصدارعیلت 

کوچولومونرشرنیبهرارشمریممنونرم _ ردخت  ر!یبدرت 

رام ر._رحتمارعیلت 

ر.پستونکشوردرردهنشرگذاشترشهیبغلشرگرفترورشریهررورتورتخترنشستروربچریرکنارمرروررراومدر

رام رریخواریر_رنمرعیلت  ر!؟براشونراسمرانتخابرکتن

ر.هنوزربهشرفکررنکردم _

رام نرچرراری_رپرررعیلت  رنگفت؟رریرت 

ا _ ر.موضوعرفکررکنهرنریرنبودرکهربهرارطیاصالردرررس 

رام رروربهرعهدهربگررفهیروظرنی_ردرسته...پسرخودترارعیلت  ر!هارتاراخررعمرشونربدونراسمرباشن؟رکهربچهرریخوای...نمرت 

رریروا _ رررراست  راسم...امرگفت  ر!کنم؟ررکارریچردریبابچهرهارشناسنامهرندارن...منررعیلت 

رام ر.میورصحبترکنرررمیصبونهربخورررمیبررراریموضوعرفکررکردم...برنریربهرارشبریر_ردرعیلت 

رهارسربچه ر.میگذاشتمرورهردوربلندرشدررعسیلریرپستونکرهاشونورروررشهیشدهربودن.شرت 

ر خونهرباردریتوررمریرفتروقت  ن نرمرردنیآشت  ر:صبحانهربارلبخندرگفتمرت 

رممنونمرامریروا _ ر.یدیزحمترکشریلری...خعیلت 

رام ررعیلت  نر.بش_رچهرزحمت  ر.زودتررکهرگرسنمهررت 

ر:بچهرهارکهرتوربغلمونربودنراشارهرکردمرورگفتمرربه

ر!م؟یکنررکارریبچهرهارورچ _

رام ر!_رجاشونرخوبهرکهرعیلت 

ر.گفترورنشستررنوریا

نرورهمرردمیخند ر:گفتمررنشستمطوررکهرمررت 

نرتاحاالرباربچهررسرمر _ ر.ایننشستهربودرت 

ر:ورگفتردریخند

رام ر.هی_رتجربهرقشنگرعیلت 

ر.خوشگلنرریلریهارواقعارخبچه _

رام نر_رهمررعیلت  ر.طورهرت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۲۶پارت

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ربچهرنیقرارهرعاقبترمنرورارردونمینمر _ ر.بشهرهارچ 

رام نرمریرتوهمرقالبرکردرورروررد،دستاشوریدسترازرخوردنرکشرعیلت  رگذاشترورخرررت  ر.شدرتورچشمامررهت 

رام ر_رببرعیلت  ن ر.دمیرسررجهینترهیکردمروربهرکردم.بهرخودممرفکررررفکرررادیبچهرهارزررنیتورورارندهیبهرآرشبیمنردرالرریآرت 

رررسمور ر:"رتکونردادمرکهرادامهرداد؟بهرعالمتر"چ 

رام ریفقطرنظررمنه...تورمرنیار_رویلررعیلت  رررفکرررتوین ربگرمیوربعدرتصمرکتن ر.یت 



 

372 
 

رام _ رررشهیمرعیلرت  ر!تارمنرمتوجهربشم؟رواضحرصحبترکتن

رام ربچهرهارشناسنامهربگریربراردری_ربارعیلت  راونارشناسنامهربگرریبراررنکهیقبلرازرارر...ویلمیت  ر.پدررورمادررداشتهرباشنرردریبارمیت 

ر!خب؟ _

رام ر.ونرورتوربهرعنوانرمادرشون...منربهرعنوانرپدرشمیکنیدرسترمرررتورشناسنامهرجعیلریر_ربرارعیلت 

ر _ ر!؟چ 

رام ر.کنهینمررداتریپراشارریرینجورری.رامیشهرربررررنریرورازراررخونموربفروشمردری_ربعدشربارعیلت 

ری _ ر!م؟یمارازدواجرکنررعتن

رام ر.دوتارهمربچهرهاموننرررنریرورارمیاونارزنرورشوهررریرکهرتورررمیکنریردرسترمررجعیلری.مارفقطرشناسنامهرهامیازدواجرکنررستی_رقراررنرعیلت 

رریرتو...توربرا _ ریکارورمرررنریرارچ  ر!؟کتن

رام ر_رببرعیلت  ن رروربهرعهدهربگررتریمعمورررنیبرمربندرعباس...اگهربخوامراردریبارتیرمعمورررهیری...منربرارالرریارت  رتاثرندمریآریرتورریلیخررتیرمعمورررنریرمتاهلرباشم.راردریبارمت  رررت 
ن
ررگذاره.ازرطرف

رنهارمریبهرعهدهرخودتهرورتصمرانتخابرنیکمکترکنم.رالبتهراررخوامیمشکلرتوهمربرامرمهمهرورمر نررورمرری  ر.خودتریربرارارمرت 

ر.فکررکنمررکمیردریب...باشه.منربا _

ر:جاشربلندرشدرورگفترازر

رام ر_رمنردارمرمرعیلت  ری.رتاراونرموقعرفکراتوربکن.چونربگردمیناهارربرمری...براسیادارهرپلرمت  ر.میوقترندارررنیازررشت 

نرپشتررسشربلندرشدمرورهمررمنم ر:گفتمررگرفتمیرشرمهررورازرطوررکهربچرت 

ر.پسرکنمیرمنمرناهاررامادهرم _

رام ر.همرعایلریلری_رخرعیلت 

ررازش ر.تنهارگذاشترالیعالمرفکررورخرهیکردمروراونررفت.منوربارررخدافطن

ر.اتاقربردمرورخوابوندمشونریهارورتورربچه

رشررشهیش رریرهاشونوربرارت  ر.گذاشتمررعسیلریرآمادهرکردمروررورررشنریمردارریکهربرروقت 

نرم رریگرفتمربرارررمیعرکردمرورتصمررورجمرصبحانهت  م...چونرغذارناهاررماکاروین ن ر.بلدرنبودمریارگهیدریربت 

ریزمرربیرسرداشتم ر.کهرتلفنمرزنگرخوردررکردمیخوردررمررتن

ر!باشه؟رتونهیرمرگ

ر.لمیدستامورشستمرورخشکرکردمروررفتمرسمترموبارعیــــرسر

رصفحهریرورررلیرکائیاسمرمردنریدربار ر.دیرنگرازررخمرپرررگوش 

ر.تلفنوردررگوشمرگذاشتمروصلرکردمروررتماسور

ررریتوررلریکائیمریصدا ر:دیچریپرگوش 

ر!الر؟ی!رآالر؟ی_رآررلیکائیم

ر!ب...بله؟ _

رکجاررالرری_رآررلیکائیم ر!؟ی 

ر...من...منر _

ر.نهرموندهربودمخوررنیارریتورتورردنریهروزردردریقطربهرامرتروخداربرگردرخونه.منرفرالرری...آارمیخونهردوومرنمررنیاریر...منربدونرتورتورالرری_ربرگردرخونهراررلیکائیم

ر.چشمامرجمعرشدریرتورراشکرلریکائیمریرحرفارنیاربار

ر!ل؟یرکائیم _

ر!ل؟یکائی_رجونم؟!رجونرمررلیکائیم
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رردرینبارگهریبرگردم...درتونمریمنرنمر _ ر.بهمرزنگربزین

ر.گفتمرورتلفنورقطعرکردمررنوریا

ر.گذاشتمررعسیلررریدرراوردمرورهردوررورروررلمیموباریکارتمورازرتورررمیس

ر.بهرعشقشربرسهرستریوقترقراررنررچیرپرسرعاشقهرکهرهرهیرلیرکائی.مدریچکرگونهرهامررریرورراشکر

ر ر.کمکشرکنمررتونمیررسرخودمردادربزنمرکهرچرارنمرخوادیمنم...دلمرمردشیشدهرکهرتنهارامردریانقدرردرموندهرورناامرنمریبیمروقت 

رریربرارتونمریربهرهمهرکمکرکنم.منرنمرتونمریبفهممرکهرمنرنمررنوریدمرادادرزدنررسرخورریبهرجاردریبارویل رردریباشم.منربارهمهرآدمرخوی  رربعضن رردریآدمارنهربگم،بارروقتاربهربعضن رربعضن

ر.کنندررداریپریراگهیدرریهاریردوارریکنمرتارامرردیادمارورازرخودمرناام

نرریرپاکرکردمروررفتمرتورراشکامور خونه.دوبارهرمشغولرآشت  ن ر.انقدررفکررنکنمرتارالیکرکردمیرسرخودمورگرمرمریرنجورریشدم.ارریآشت 

ر.اتاقرریرفتمرتوررعیــــاتاقراومد.رسرریهارازرتورربچهرهیگرررریصدا

رپرسکوچولورفهمرربار ن رامریتازهرتخترخونهریکرده.وارررشیتخترجریکهرروررردمیبغلرگرفت  ر.عیلت 

راونجارازر ررری  ن ر.شلوارشوردررآوردمرورشستمرورگذاشتمرخشکربشهرکهربچهرهاراصالرلباسرنداشت 

ررایپذریروربارخودمربردمشرتورردمریچیرمدترپتوشوردورشرپرنیارتور ر.ی 

هر ر.بودرطونیشرریلریپرسخرنیاررویلردریخوابیمرادیزرردخت 

ر.کردمروربعدرکهرشلوارشرخشکرشدرشلوارشورپاشرکردمرورخوابوندمشرریباهاشربازررکمی

نرهمررویل هرازرتورررهیگرررریکهرخوابشربردرصداررت  ر.اتاقربلندرشدریردخت 

ررایپذریرفتمربغلشرکردمروررفتمرتوررعیــــرسر ر.تارپرسهربخوابهری 

ر ر.نکردرهیگررررگهیرشدروردربغلشرکردمرارومرروقت 

نرهم نربغلمربودرمرریرطوررکهربچهرتوررت  ر.زنگردرراومدریرکهرهمونرموقعرصدارردمریناهارورچرت 

ردروربازرکردم.امررفتمر ر:لبخندرزدرورگفتردنمیباردرعیلت 

رام رررادیروررریکهرخوبربچهرداررررنمیربی_رمرعیلت  ر.گرفت 

ر:ورگفتمردمیخند

ر.اره _

ر ر:واردرخونهرشدرچشماشوربسترورگفتروقت 

رما رریر_رچهربوررعیلت  ر.ادیمرخوی 

ر _ ر!؟یپختم...دوستردارررماکاروین

رام ر._راره...دستتردردرنکنهرعیلت 

نرمنرمریرایوربریرقابلتورنداره...تاردستاتوربشورر _ ر.کاملشرکردمررورت 

رام ررسیتکونردادروررفترسمتررسورریررسررعیلت  ر.بهداشت 

رریتورررفتمر خونهرورباراوردنرماسترورترش  ن نرمرآشت  ر.کاملرکردمررورت 

رام کوچولوررورازمرگرفترورگفتریلعت  ر:اومدروربارخندهردخت 

رام رنازررعیلت  ر.کوچولوررنمتیربغلمرببراری...بی_رنگاکنرنگاکنرچهردخت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۲۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#
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ر

نررسرمررمرینشسترهردور رورامررت  نرهمررعیلت  ر.خوردیناهارشورمرکردریرمریطوررکهرباربچهربازررت 

رام _ ر.بخورربچهرروربدهربهرمنرراحترناهارتوررعیلرت 

رام ر.نگرانرنباشرینجورریر_رمنرراحتمرارعیلت 

نرزدمرورچرریلبخندر ر.نگفتمریت 

رام _ ر!؟عیلت 

ر:باالراوردرورگفتررسشور

رام ر!_رجانم؟رعیلت 

ر.منرفکرامورکردم _

رام ر!_رخب؟رعیلت 

نرهم _ ریکهرتورمررمیبکنرروریکاررررت 
 
ر.گ

رام ر.زمی_رباشهرعزررعیلت 

نرهمهرچرممنونم...بابتر _ ر.ممنونمریلریخررت 

رام ریبهمرکمکرمرریلیکارترخررنیمنمرازرتورممنونم...بارا_ررعیلت  ر.کتن

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ریرکهرتوربهرمنرکمکرمرریرانهربهراندازه _ ر.کتن

رام ررنی_رارعیلت  نرنجایاربچهرازروقت  نرهمرریت  رشواررپاشه...دسشوررت  ر!کنه؟ینمرری 

ر.کردهررفیتختتورکثررخوامی...معذرترمردهیازرصبرهمهرجاروربهرگندرکش _

رام ر.ندارهر_راشکالرعیلت 

رام نرازررسرمرعیلت  وعرکردمرجمعرکردنرمرت  نربلندرشد.منمربلندرشدمروررس  ر.ت 

رکهرامررششیراتاقربلندرشد.اومدمربرمرپریرازرتوربچهرهیگرررریصدا ر:گفتررعیلت 

رام ر_رتوربهرکارتربرسرمنرمرعیلت  ر.ششیپرمت 

وعرکردمرجمعرکردنرمربار نرلبخندرازشرتشکررکردمروررس  ر.ت 

رام ررایپذریربچهرهارورآوردهربودرتوررعیلت  روربارخوشررورری  ر.کردیرمریرباهاشونربازرری 

رنشستمرکهرامرششونیپررفتمر ر:گفتررعیلت 

رام ررریخواری_رخب؟!رنمررعیلت  ر!براشون؟راسمرانتخابرکتن

ر.میباهمرانتخابرکنر _

رما هررورعیلت  ر._رباشه...پسرمنرپرسهررورانتخابرکنمرتوردخت 

ر.باشهرقبوله _

رام ر._رخبرتوراولربگورعیلت 

ر(:نازگل _

رام ر.نریرنادرمیپرسرکوچولوروهمربزارررنی_رارعیلت 

ر.ادی.بهرنازگلرهمرمهیارهرعال _

رام ر.شبرهمرمدریخررررمیپاشورآمادهرشوربرررالرری_رآرعیلت  ر.سمتربندرعباسرمیبرررمریفتیحتمارراهربردری.فردارباکنمیشناسنامهرهارورحلرمررهیقضرمرت 

رباشهراالنرم _ ر.مت 
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ر.کردماتاقمرورلباسامورعوضریتورررفتمر

ر راومدمرامروقت  ر.همرآمادهربودرعیلرت 

نرچرنجورریپاساژرورچندردسترلباسرورپوشکرورارهیرمریرفت ر.خودمونریرورچندردسترلباسرهمربرارمیدیبچهرهارخررریبراررارت 

رام ررلهیوسررادیزرررمیتونیرچونرنمررمینکنرردیخرررادیگفترزرررعیلت  ررمیبت  هروقت  ر.میکنرردریبندرعباسرخرررمیررفتردنبالمون.پسربهت 

رخونه.امرمیدیرس نرهارورمرردریداشترخررررعیلت  رازرواحدرروبهرهیداخلرکهررراشتت  ررودخت  ربری  ر:مارگفتردنیاومدرورباردررونرت 

رام + ر!؟یزنروربچهردارررینگفتهربودرعیلرت 

رام ر.خودمرشی_رزنروربچمرشمالربودن...اوردمشونرتهرانرپرعیلت 

ر ر._ربلهرمتوجهرشدمردخت 

ر.آسانسورریررفترتوررعیــــگفتروررسرررنوریا

رام ر:واردرخونهرشدرورگفترعیلت 

هررورمنرکراشردارهرنیلطرنکنمراغ _ ر.دخت 

ر:ورگفتمردمیخند

ر.هارورازترگرفتمرتریرموقعرنریرا _

رام ر.ومدریهارخوشمرنمررتریموقعررنیاولشمرازرر_رهمونرروزررعیلت 

ر.وربچهرهاروربردمرخوابوندمردمیخند

رام ررعیلت  ر.شناسنامهریکردروررفتربرهردنبالرکاراررخداحافطن

نتیراریخونهرموندمرورازرتوررریتوررمنم نرچررهیرنت  رات  نرشامرقرمهریرکردمروربراررداریپری  ر.آمادهرکردمریرست 

ردستوررپختشرآمادهرکردمروربهرنظررمریرازرروررویلرهیمزشرچجورررنمیبودمرببردهرینچشررهنوزر ر.خوبرباشهرریلیخرردریست 

نرم روربچهرهارورشررردمیچررورت  ر.دادمرورخوابوندمررت 

رهنوزرامربودرویلررمریدوازدهرورنررساعت ر.بودرومدهیخونهرنررعیلت 

نرزنگشربزنمرتارفکررکنهرازرهمررمرخواستینم ر.شمیاالنرمزاحمشرمرت 

نرم ر.رورروشنرکردمرونریجمعرکردمرورتلوزررورت 

رکمرازرتنهاکمررداشتم سریمری  رصدارچری.بچهرهاعمرکهرخوابربودنرورهردمیت  ر.اومدخونهرنیمریرتورری 

ر.ازرجامربلندرشدمرعیــــدرررسررریتورردیکلرردنریچرخرربار

رام ر:سمتشرورگفتمررمردیدوررعیــــخستهرواردرشد.رسرریرابارچهرهرعیلت 

رام _ ر؟عیلت  ر؟ر!رخوی 

رام ر.موقعرشبرنریرشتمرتاراتنهاترگذاردی...ببخشرالرری_رسالمرآرعیلت 

رراشکایل _ ریروربهرراهرنرادی!رانگاررزر؟نداره.تورخوی  ر؟رست 

رام ر.گرسنمهرریلیخستم.شامرهمرنخوردمرخرریلی...فقطرخالرری_رخوبمرآرعیلت 

نرپسرمنرغذارورم _ ر.کروفرریتورمارارمرت 

رام ر.شمیونرم_رممنرعیلت 

نرم رورامرردمریدوبارهرچررورت  نرهمردستاشورشستروراومدررسرمرعیلرت  ر.ت 

وعربهرخوردنرکردرعیــــورجلوشرگذاشتم.رسررردمیغذارکشربراش ر.رس 

رررچندر ر:خوردرکهرگفتمرقاشق 

ر!خوبرشده؟ _
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رام ر.شدهر_رعایلررعیلت 

نراولررریواقعا؟!رمنربرا _ ر.غذارورپختمررنریرباررارت 

رام ری_رراسترمررعیلت 
 
ر؟رگ

ر.اره _

رام رکدربانو.ریدارررریادیهمراستعدادرزرریردارربچهریتور_ررعیلت  ر.طونیرشرااایهستری 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر.ممنونم _

رام ر_رمشکلرشناسنامهرهارورحلرکردم،فردارصبحربهردستمونرمرعیلت  شناسنامهرگرفتمرررهیخونه.ررامیسمتربندررعباس.بهرخاطرراونرنتونستمربرمریفتیعرصرراهربررمیتونریورمرسهرت 

ریتخارربراترباراسمرآهورافر ر.شیسالرپریرازدواجمونمرخوردهربرارخیــــتاررر...حت 

ر!؟یکارورکردررنیتورچطورراریروا _

رام ر.رسمیرفتهرمنرکمرادتریرنکهیر_رمثلرارعیلت 

ر...اوه _

رام ر:ورگفتردیخندرعیلت 

رام ررنکهیاریر_ربرارعیلت  نربهربعدرآهورصداترمرنیازرارعادترکتن ر!.باشه؟نمت 

ر...امباشه _ ر!؟عیلت 

رام ر!_رجانم؟رعیلت 

رربه _ ر.ممنونمرخاطررهمهرچ 

رام ر._رمنمرازرتورممنونمرعیلت 

ر _ رگیرخندمرمرمریجوررآدمکهرمنرچهررکنمیفکررمررنیبهرارواقعاروقت  ر....دوتارشناسنامهردارم...دوتارشوهرردارم...دوتاربچهردارمهت 

رام ر:ورگفتردیخندرعیلت 

رام ر._ربهشرفکررنکنررعیلت 

نرکمکرهمرمرربار ر.میتاربخوابررمیوررفترررمیجمعرکردرورت 

رام ر.نمیرهاروربببچهرامی_رمنربرعیلت 

ر.اتاقمرخوابنرریر.توراریباشهرب _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۲۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.اممیواردراتاقمرشدررهردور رتخترنشسترورخریرورررعیلت  ر:شدربهرصورتشون.بارلبخندرگفتررهرت 

رام رریلریهارخبچهرنی_رمنربهرارعیلت  ر.دارمررحسرخوی 

ر:نشستمرورگفتمرکنارش

نرمنمرهمر _ ر.کاشرطوررت  ر.بشمربتونمربراشونرمادررخوی 

رام ر:شونمرگذاشترورگفترریدستشورروررعیلت 

رام ری_رمرعیلت  ر.مطمعنرباش..ریس 
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رزدمرکهرامریلبخندر ر.شونشرگذاشتمرری.رسمورروردریربغلشرکشرریرمنورتوررعیلت 

رام رماروربهرعنوانرپدررمادرشونربشناسنرآهو...تورمامانرآهورردریهاربابچهرنی_رارعیلت  رورمنمربابارامرری  رست؟یشنگرن.قرعیلت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر.دوتاربچسرنیفقطربهرخاطرراررناریهمهرا _

رام ر._رارهرعیلت 

ر _ رپدررمادررخر.تارپدررمادررداشتهرباشنررکنارشونرباشمروربزرگشونرکنمررخوادیر.دلمرمکنمیردوتارنگاهرمررنیبهرارمنروقت  ن رسختهرامریلیورمثلرمنرنباشن.نداشت  ر.عیلت 

رام ر:ورگفترردریشبازومرکرریدستشورروررعیلت 

رام ر.کنمیر...درکترمزمیعزرردونمی_رمرعیلت 

رام ریپرعیلت  رشبرردریرهاروربوسبچهرشوین ن رخبهوربارگفت  ر.ازراتاقرخارجرشدرت 

ر.دمیتختردرازرکشریعوضرکردمرورروررلباسامور

رام ررتونستریمرعیلت  ر.هاربشهبچهرنیارریبرارپدررخوی 

رهارزندهربمونن...امبچهرنیباعثرشدمرارمنر ر.بدونرپدررمادرربزرگرنشنرهمرباعثرشدررعیلت 

رخرانقدرر ر.هارموندمرکهرکمرکمرچشمامرروهمررفترورخوابمربردبهربچهرهرت 

ررسوصدا ر.رامجامرنشستمرریورتورردمیچشماموربازرکردم.باردستمرچشمامورمالریر.آرومرالکردمیروردورروربرمراحساسرمرری  هاروربغلرگرفتهربودروربارخندهررکهربچهرردمیروردررعیلت 

نرباهاشونرحرفرم ر.دنیخندیروراونارمردت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

رام _ ر؟رعیلت 

رام ر!؟یشدرردارری_رعهربررعیلت 

ر.صبحربخاره _ ر.ت 

رام ر_رصبحرتوهمربخررعیلت  ر.داشتمرمت  ر.شدنرردارریبردمیکهردررهاربزنمرسربهربچهرهیگفتمرقبلشرررسیادارهرپلرفتمرت 

ر:زدمرکهرگفتریلبخندر

رام رردری_رببخشرعیلت  ر...اجازهرواردراتاقرراگهری 

ر:وسطرحرفشردمیررپ

رامرگهیردرتورشوهرم _ ربودنرحتمارگرسنشونربوده؟رردارریبچهرهاربریراومدرریخوبرکردریلیباشه.تازهرخرمشکیلردنشونریهاتشرفکررنکنمردبچهر،اوناهمعیلت 

رام ر_رارهربهشونرشررعیلت  ر.دادمررت 

ریپربعدر ر:ورگفتردریربوسررموریرشونیپر.اومدرسمتمرورخمرشدرکهرمنمررسمورباالرگرفتمدریبچهرهاروربوسرشوین

رام ر..خدافظباهاترصبحانهربخورمرتونمیرنمردیبرمرببخشرردری_رمنربارعیلت 

ر.مواظبرخودترباش،خدافظ _

رام ر.شد.منمرازرجامربلندرشدمرورحولهربرداشتمروررفتمرسمترحمامازراتاقرخارجررعیلت 

رررسیع ر.هارتارتنهارنموننربچهرشیزودتررحمامرکنمروربرگردمرپررکردمرهرچ 

رررآمادهرکردمرورامناهارروزریدررمثل ر.میبرگشترخونهرورمثلردوتارزنرورشوهررناهاررخوردرعیلت 

رورامررشستمیداشتمرظرفرمررمنر ربهربندرعباسررورآمادهرمرلریهمرداشتروسارعیلرت  ن ر.کردیررفت 

ر.زنگردرراومدریکهرصدارررکردمیدستامورخشکرمررداشتم

رام ر:اتاقردادرزدریرازرتوررعیلت 

رآهو؟!ردروربازرکنرام _ ر.هت 
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رامر _ ره؟ریکت 

رام ر.قمهی_ررفررعیلت 

رررسریکمرردنیسمتردرروربازشرکردم.باردررفتمر ر:پشتردررگفتمرتهراین

رعهرام _ ر.هیتهرانررسریکمررعیلت 

رررسریروربهرکمربعدر ر:گفتمررتهراین

ر.نریخوشراومدریلریخررسریسالمرکم _

رام راتاقربریرازرتوررعیلت  ر:اومدرورگفترونرت 

رام ر_رامرعیلت  ر.تورمردکراریر.بگهیدرهرت 

ر:اومدرداخلرورگفترررسریکم

رررسریکم رررتهراین ر!؟_رسالمرزنرداداشرخوی 

ررفترسمترامربعدر رررعیلت  ر:ورگفتردیشکمشرکوبریرتوررورمشت 

رررسریکم ررادی_رهنوزرررتهراین ررهیمثلرآدمررنگرفت  ر!داخل؟ررنفروردعوترکتن

ریرگرربار ر:گفتمررچ 

ر!شده؟یرچ _

رام رآهو؟!رامری_رخنگرنبودررعیلت  ر!اد؟ینمررادتی!رقمیرکهرکمکترکردراونرروز...رفررهیهمونرکسررت 

ررریروارریار _ نرقریباهمررفررکامالرفراموشرکردمرکهرگفت  ر.ت 

رام ری.مزمی_رارهرعزررعیلت  رزحمترچارتوین رری  ر؟رروربکیس 

ر.هرحتماارر _

خونهرورسهرتارچاریتورررفتمر ن رآشت  ر.ختمیرررری 

ررایپذریتورررفتمر رورهمرری  ن رطوررکهرچارت  رامریربرارکردمریتعارفرمرری  ر:گفتمررت 

ر.ختسیبهمررررکمیخونهررنیاردیببخش _

رام ر.خوبهرزنرداداشرمریلی_رخررت 

رکناررامررنشستم ر.هاراومدبچهرهیگرررریکهرهمونرموقعرصدارررعیلت 

ر.اتاقریررفتمرتورررمعذرترخوایهرهیبلندرشدمرورباررعیــــرسر

ررایپذریبغلرگرفتمروربرگشتمرتوررهاروربچه ر.ی 

رام ر:هاردستشوردرازرکردرورگفتبچهردنیباردرت 

ر.نمشونیببرناروریبدهربهرمنراریروا _

روربارلبخندربهشونرخهاروربغلرگرفترربچه ر.شدررهت 

ر:ورگفتمررنشستم

ر.رسدرنشهرنیبخورررتونورییبهرمنرچارنریبچهرهاروربد _

رام ر._رمنورسومرشخصرصدارنزنرزنرداداشرراحترباشررت 

رام ر_رآهو؛امرعیلت  ررنیکهرازرررهیتنهارکسرت  رداره.وقت  ر.بندرعباسرشمونریپرادیورمررفروشهیاونرخونهررورمررمریماررفترماجرارخت 

ر:گفتمررزدمرورریلبخندر

ر.هیعال _

رام ربچهرهارورازرامررعیلت  ر:گرفترورگفتررت 
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رامر _ ر.ررانقدررزنرمنورحرصرندهبخوررتورییچاررت 

رورنازگلورازرامردمیخند ر.گرفتمررعیلت 

رام ر.رفترپرسری.متاهلرشدرکنهیمرر_رعجبرزنمرزنیمررت 

رام ر.اسینجورری_ربلهرارعیلت 

رام ررهیرهوریداداش؟!رریردارررر_رچهرحیسرررت  ر.فتادرتوردامنتمقدمهراررزنروردوتاربچهری 

رام ر:بارلبخندربهمرنگاهرکردرورگفتررعیلت 

رام ر.هیحسرخوبریلری_رخرعیلت 

ر.دمیبهرصورتشرپاشریرلبخندرمتقابالر

رام رتارقانونرشکناروردستگرمری_رداداشرماربدجوررقانونوردوررزدررت  ر.میکنررت 

رام ر!متاهلربودنمرشدرقانون؟ریلی_رآخهرخداوکررعیلت 

ر!شم؟یمنرمتوجهرنمرشدهیرچ _

رام ری_راونرمعمورررعیلت  رگفتم؟رررکهربراتررت 

رخب؟ر _

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۲۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رام ر.میمتاهلرباشردری_رگفتمرکهربارعیلت 

ر.اره _

رام ر_رامرعیلت  ر.زنرگرفتهرت 

رخنده.امررریزرررزدم ر:کردرورگفترریارتکرخندهرت 

رام ر.می_رنخندرزنرداداش.بخدارمجبورربودررت 

نرداشترریحاالرچهراجبارر _ ر!ت؟یرررماموررنریبهرارنریکهربررررت 

رام ر.بهرنفعمونهریلریخرمری_راگهرموفقربشرررت 

نراگهرنشر _ ر؟رت 

رام ر.میکنریر_ربهراونرفکررنمررت 

نرورچرردمیخند ر.نگفتمریرت 

رام لرکردرورگفترعیلت  ر:خندشورکنت 

رام ر_رامرعیلت  هررورعقدرکرده...گفتهرمامورررهیرت  ر.دمیکهرتمومرشدرطالقترمررتمریدخت 

رک _ ر!ه؟یواقعا؟!راونردخت 

رام رررگی_ررعیلت  راازردخت  ر.داشترکهرمتاهلرباشهررازریورنرتریمامورررنیبهرارادیبرخواستریکهرمررری 

ر!نداشت؟راونربارمطلقهرشدنرمشکیل _

رام ر._رنه.رکارشربراشرمهمهرعیلت 

ر _ ر.بگمرچ 
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رام نرجمعرکنرلتونوری.شماروسای_ربسهرمسخرهربازرررت  نرفتریرورراهربرت  هربت  ازری.بهت  رتهرانرنمونرنریرشت  ن ر.ت 

رام ردردسترامدارررورررنریازرجاشربلندرشدرورنادرعیلت  ر:وربهرمنرگفتررعیلت 

رام ر.جمعرکنرررلتوری_رپاشو...پاشورآهوروسارعیلت 

رازرامرمعذرترخوایهررهیجامربلندرشدمرورباررازر ررایپذرت  ر.رورترکرکردمرری 

نراتاقمرورهمرریتورررفتمر نرریرطوررکهرنازگلرتوررت  وعرکردمرچمدونربست  ر.بغلمربودررس 

ر.خودمریربچهرهارچمدونربستمرورهمربراریبرارهم

ردرنازگل راشتری  ر.دهنشرگذشتمریرتخترنشستمرورپستونکشوربرداشتمرورتورریر.رورکردیرمرتای 

رام ر:واردراتاقرشدرورگفترعیلت 

رام ر!آمادهرشد؟رلتی_روسارعیلت 

ر:دوتارچمدونراشارهرکردمرورگفتمربه

ر.ارهراونان _

رام ر.چمدوناروربرداشترورازراتاقرخارجرشدرعیلت 

رش ر.هارگذاشتمبچهرفیرکرریرخوردنرنازگلرکهرتمومرشدرپستونکشورتورررت 

ر.بچهرهاروربرداشتمروردررآخررنازگلرروربغلرگرفتمرورازراتاقرخارجرشدمرفرینازگلرروهمرپوشوندمرورکرریر.بعدرلباسادمیتخترگذاشتمروربلندرشدم.لباسرپوشریرورروررنازگل

رامریرورجلوربچهرهارررفیرک  ر.رورربغلرگرفتمررنیگذاشتمرورنازگلرروربهشردادمرورنادررت 

ر.رورعوضرکنمررنینادریمنربرمرلباسا _

رام ر._رباشهرزنرداداشرراحترباشررت 

راتاقرورهمریتورررفتمر ن نرحرفرمرنیطوررکهربارنادرت  ر.لباساشورعوضرکردمردمت 

ر.بودرطونیخوشرخندهرورشرریلریخرنی.ناددریخندیورمرردادیورپاشورتکونرمرردستر

ر.بغلرگرفتمرورازراتاقرخارجرشدمراونور

رام نرشماریررورجمعرکردهربودرورتوررلریهمهروسارعیلت  ر.گذاشتهربودررت 

رنازگلررورازرامرراومدم ربگرت  ر:کهرگفتررمت 

رام نرکمکترپاررارمشی_رمرررت  ر.یت 

ر.ممنون _

ر.میورسواررآسانسوررشدرمریخونهرخارجرشدرازر

رپرهی ر:مارگفترردنریدرر.بارآسانسورربودریرتوررزنت 

؟رمهررانیکرریآقاریهابچهرناریرا + ن ر!هست 

ر!مهر؟رانیکر _

رام ر:گفتررعیــــرسرررت 

رام نررشونریر_ربلهرمادررجان.اررت  ر.همرهمرسشونرهست 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر.خوشبختم _

نرپارمیدیرس ر.میآسانسوررخارجرشدرریازرتوررعیــــ.رسریت 

رامریلریفامردونستمریمنرنمر _ ر!هیچررعیلت 

رام ر:ورگفتردیکوبررشیشونیپریررورررت 
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رام ر._رشانسترگفترمنراونجاربودمررت 

نربهرماشرمیدیرس ر.امت  ر.بچهرهارگذاشتهربودریکودکربراررردوتارصندیلررعیلرت 

ر.داخلشرگذاشتمرورکمربندرهاشوربستمررهاروربچه

رازرامربعدر ررت  نرورسواررماشررمیکردررخدافطن ر.میشدررت 

رام نرهمرعیلت  ر:گفترربستطوررکهرکمربندشررورمررت 

رام ر._رآهورکمربندتررورببندرعیلت 

ربستمرورامرکمربندمور ر.راهرافتادرعیلت 

ر.کردمرورصداشورکمرکردمرتاربچهرهاربخوابنرررآهنگرپیلرهی

رام رورفالکسرچارروهیسبدرمررهیریتوررعیلت  ر.گذاشتهربودرری 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

رامریرتورحرفرندارر _ ر.عیلت 

رام رریر_ربرارعیلت  ریمرنوریارچ 
 
ر!؟گ

رخبرتمامرکارا _ ررردادمیانجامرمردریاکهرمنربرری  ر.یشکلرانجامردادرنیروربهربهت 

رام ر.بودرفمری_روظررعیلت 

ر.ممنون _

رام نر_رتورهمرعیلت  رسنتردوتاربچهرروررنریرکهرتوراررت  ر.کارهرریلیخودشرخربزرگرکتن

ر:ورگفتمردمیخند

ر.واقعارسخته _

رام اررعیلت  ریرپرساشونردعوارمهمرسنرتوراالنرباردوستری_ردخت  ن ررکتن ریمرریبچهرداررریتورداررر.ویلخورنیرمرورشکسترعشق  ر.کتن

ر.نوشتهرشدهریجورررهیرهرکیسرررریتقد _

رام ر.کنهریرودترمشخصرمتوررورفقطرخرندهیتوعه.آریرانتخابرهارنریر...استینررریتقدرنی_رارعیلت 

نرزدمرورچرریلبخندر ر.نگفتمریت 

رام ر.کردیرهمراهرآهنگرزمزمهرمرعیلت 

رررسمور رخررابونیدادمروربهرخرررهیتکررصندیلربهرپشت  ر.شدمرهت 

رربعدر
 
ر.بندرعباسرمریدیبالخرهرخستهرورکوفتهررسرازرساعترهاررانندگ

رام ر.بهرخونهرمیدیوربالخرهررسردیآدرسرپرسرریازرچندرنفرررعیلت 

ررنگریرورپارکرراطیبودرکهرحرخونهردورطبقهررهی
 
ر.داشترربزرگ

رام نرماشرعیلت  ر.میشدرادهریپارکرکردرورهردورپرنگریپارکریررورتورررت 

رام ر.هی_رعجبرخونهرقشنگررعیلت 

ر!ش؟یبودردهیمگهرتورتاحاالرند _

رام رمارورامرریردادنربهمون.برارسیخونهررورازرطرفرادارهرپلرنی_رنهرارعیلت  ر.ورخانومشررت 

ر.خوبهریلیخر _

رگرفتمرورنازگلررورامرورمنربغلرررنریناد ر.عیلت 

ر.میوربعدرواردرخونهرشدراطریحریرتوررمریرفت

ر.میسالنربزرگرشدرهیواردررمریرورکهربازرکردرردرر
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رررنصف ررهیشدهربودرورروربهرروشررردهیچررسالنرمبلرراحت  ررگشریبود.رنصفردریروری  ر.شدهربودردهریچرمبلرسلطنت 

ر.کردیمررداریراهرورراهرپرهیسالنربهررریتوررازر

ررریاتاردررقهوههرورشدم.ششرراروارد رشوحمامروردسترشونمریکیبازشونرکردمرمتوجهرشدمرپنجرتاشونراتاقرخوابنرورررنگربودرکهروقت  ر.ی 

ر.بهرباالرخوردریراهرورپلهرمریانتها

ر.پلهرهارباالررفتمرازر

ر.کهروسطشراوپنرخوردهربودررگهیرسالنربزرگردرهی

خونهربودرورسمتردرهی ن نرمرگشریسمتشرآشت  ر.ورصندیلرریرغذاخوررت 

ر ♡"عآرامش

ر۱۳۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رکردمرسمترامرررور ر:ورگفتمرعیلرت 

رم؟ریاتاقامونورانتخابرکنرمیبرر _

رام نرپارمی_رآرهربرررعیلت  ر.یت 

نرپارمریرفترباهم ر.یت 

ر.ازراتاقاررورانتخابرکردمرگی

ر.میتخترخوابوندریروربچهرهاروررورررمیاتاقرشدرروارد

ر.تختربنفشردونفرهروسطراتاقربودرهی

ر.گرسمترچپرورراسترتختربودبنفشرورکرمررنرعسیلردوتار

نرکرمررنگرورمرریهارکمدر ر.بنفشرکرمررنگربارصندیلرررشیآراررت 

نرچرهمه ر.بودرعایلررت 

رام ر.دیخرررمیبررردری.بعدربامیبخوابررکمی_ررعیلت 

ر.باشهرحتما _

رام ررعیلت 
 
ر.مدارهرانتخابرکردمرریارکهرتمرکرمرقهوهرر_رمنراونراتاف ر.بخوابمرمت 

ر.یاخستهرریلیباشهربرو...خر _

ر.نردادرورازراتاقمرخارجرشدتکورررسشور

ر.تخترپرترکردمرورسهرنشمردهرخوابمربردریرخودمورروررمنم

رررمیانقدررخستهربودرمار ر.داخلررمیاوردینرلمونوریوسارکهرحت 

ر.شدمردارریهارببچهرهیگرررریصداربار

رشرربراشونرراومدم ر.نهیبچهرهارتورماشرلریدرسترکنمرکهرمتوجهرشدمروساررت 

ر.خارجرشدمرهاروربغلرکردمرورازراتاقبچهرهردوتار

رامرکاش ر.باشهرکمکمرکنهردارریبرعیلت 

ر ررایبهرپذردمیرسرروقت  رامرری  ر.کردیوررورمررریرورزرررونیتلوزرریکاناپهرهارورداشترشبکهرهارریکهرنشستهربودرروررردمیروردررعیلت 

ر.بلندرشدروراومدرسمتمرعیــــبچهرهاررسررهیگرررریرصداردنیشنربار

ر:رورازمرگرفترورگفترنریناد
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رام ر!کردن؟رردارتری_ربرعیلت 

ر!؟یدریره...تورمگهرنخوابا _

رام ریساعتربررمی_رنرعیلت  درشت  ر.خوابمرنت 

رپوشکشونررورعوضرکنمرورهمرشردری.ظاهرارهمرباارمیبچهرهاروربرلیاها...منربرمروسا _ ر.بدمرشونت 

رام ر_رنهرنهرمنرمرعیلت  ر.توربشرمت  ن ر.کنارربچهرهاررنجاریارت 

ریساعتمرکهربرمری...نیاتورخسته _ ر.بزاررخودمرمیدینخوابرشت  ر.مت 

رام شرعیلت  ر:.بعدردستمورگرفترورمنوربردرسمترکاناپهرورگفت_رساعتردورنصفرشبه...ممکنهربت 

رام نر_ربشرعیلت  ر.ت 

رورامررنشستم ر.کاناپهرگذاشتروررفترریرورکنارمرروررنینادرعیلت 

نرهم نرطوررکهرباربچهرهارحرفرمرت  ر.آرومشونرکنمرکردمریمرسیعرردمرت 

رام ر.واردرشدرلهیوروسرررفیرکرربارکیلرعیلت 

ر.شمیبچهرهاروراوردرپرفریرردررگذاشترورکررورکنارهمه

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

رام _ ررعیلرت  ریهارورمربچهرنریرزحمتراری  رتوراتاقمرتارمنربرمرشرریت  ربراشونرآمادهرکنم؟ررت 

رام ر._رارهرحتمارعیلت 

ر.ممنون _

رام خونهرورمشغولردرسریررفتمرطبقهرباالرتوررعیــــاتاقم.منمررسرریبچهرهاروربرداشتروررفترتوررعیلت  ن رترکردنرشآشت  ر.شدمرت 

رپستونکرشررشهیدوتارشرعیــــرسر ر.اتاقمرریدرسترکردمروررفتمرتورررت 

رام نربچهرهارورگذاشتهربودرورباهاشونرحرفرمرعیلت  ر.دت 

ر.بکنهرکارریچرردونستریشدهربودرنمرجریگ

ر:پستونکرهاروردستشردادمرورگفتمرشهیشررهیخندهررفتمرسمتشرورربار

ربگراریرب _ رنازگلورشرت  ر.بدهرت 

رام ر.گرفتمررادیکارورررنی_رارعیلت 

ر.گذاشتمررنریرورپستونکوردرردهنرنادردمیخند

ر:بلندرشدمرورگفتمرعیــــ.رسرخوردنیرنمردوباره

ر.ارمیبرمربراشونرآبربررمنر _

خونهررازر ن ر.برداشتمرورآبرکردمروردوتارقندرداخلشرانداختمروانیلررهیتورآشت 

نرهم نرطوررکهرهمرمرت  ر.واردراتاقرشدمردمرت 

رهارکردمروربعدرشقنداروردهنربچهرآب ر.بهشونردادمرشونورت 

ر.دنیخوردنرورخوابرعیــــبارررسررنریا

رپستونکررورازردسترامرشهیش ر:گرفتمرورگفتمررعیلت 

ر.ممنونم _

رام ر:دستشرگرفترورگفتریردستمورتوررعیلت 

رام رررباشه؟!رهررمشکیلرتمری_رفکررکنرمنرشوهررواقعررعیلت  رردریبارداشت 
 
رربهمربگ ر.دررقبالشونررمیدارررفهریوظررورررمیبچهرهاروهمرهردورقبولرکردرنریرارتیر.مسئولورخجالترهمرنکیس 

رریلریتورخ _ رامرخوی  ر.عیلت 
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رام ر:ورازرجاشربلندرشدرورگفترردریبوسررموریشونیپرعیلت 

رام ر_رمنرمرعیلت  ر.بخوابم.رتوهمربخوابرمت 

رباشه.شبخ _ ر.ت 

رام ر_رشبرتوهمربخرعیلت  ر.ت 

رام ر.ازراتاقرخارجرشدرعیلت 

ر.کردمربخوابمررورسیعررردمیپتورخزرررریزر

ر.جاربخوابنربهربعدراونرنریرتارازرارمریبراشونرگهوارهربخرررمیفرداربررردری.باشهیرهمرندمخوابوریرهارورسمترراستمرمربچه

ر.کمرچشمامرگرمرشدروربهرخوابررفتمررکم

رامریرصداربار ر.چشماموربازرکردمریرالررعیلت 

ر!شده؟یرچ _

رام ر.عرصرامدریخرررمیبررردریبارالرری_ربلندرشورارعیلت  ر.انیخانومشرمرورت 

نرجامرنشستمرورهمریتور ر:گفتمرردمریمالطوررکهرچشمامورمررت 

ر.شمیهوووف...باشهراالنرآمادهرم _

رام ر._رزودرباشرعیلت 

ر.باشه _

رامریپاریصدا ر.ازراتاقرخارجرشدهردادریمرنیدررکهرنشونرازراریروربعدرهمرصدارردمیرورشنرعیلرت 

ریبرچشمامور ر.قشنگروسطراتاقرردریتابکردمربهرنوررعادترکنم.پنجرهربازربودرورآفتابرمررربازرکردمرورسیعرشت 

ررسیفتمرسمتررسورامربلندرشدمرورررجرازر ر.بهداشت 

ر.آمادهرشدمروربچهرهاروهمرآمادهرکردمرعیــــرسررخالصه

رررکردمیرفکررمررنریربهرارداشتم ر.کهردرراتاقمربهرصداردرراومدررمیکهرچطورربچهرهاروربت 

ر.توراریرب _

ربازرشدرورامردرر ر.واردراتاقرشدرعیلرت 

ر:زدمرورگفتمریربچهرهاردستشربود.لبخندررریکرر

ر.شهیمثلرهم _

رام رررشهی_رمثلرهمرعیلت  ر!؟چ 

ر _ ر.ناچ 

رام ر:تخترگذاشترورگفتریهاروررورررریوراومدرکررردیخندرعیلت 

رام ر.می_ربچهرهارورداخلشربزاررتاربرررعیلت 

ر.باشه _

رروربرداشتمرورهمراهرامرررریوربعدرکرررررریهارورگذاشتمرداخلرکررربچه ر.میازرخونهرخارجرشدرعیلرت 

رماشرسوارر ن رروربهرامررمیکهرشدررت  ر:گفتمررعیلت 

ر _ رماررراست  ر!...تورچندرسالته؟عیلت 

رام ر.ورپنجررستری_ربرعیلت 

ر!اها _

رام ر:زدرورگفترریرلبخندرعیلت 
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رام رریر_رحاالربرارعیلت  ر!؟یدیپرسررچ 

رپرهیرروزریآخهرچونرد _ ر...اگهرامدریرآسانسورردرموردرتورپرسریرتوررزنت  ررت  ر.دادهربودمررنبودرسوی 

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۳۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رام ر:ورگفتردیخندرعیلت 

رام ریبردری_رآرهربارعیلت  رررشت  ردرموردمربدوین ر!؟یشناسنامتورنگاهرکردرر.راست 

ر.نهرراستشروقترنشد _

رام ر..ر_رحتمارنگاهرکن...اسمرپدررمادرترعوضرشدهرعیلت  رتغر.درواقعرهمهرچ  ر.کرده.حواستورجمعرکنررریت 

ر.باشهرممنون _

رام ر.شورادهری_رپرعیلت 

ر.بشمرادهیپردریوربارمریدیحرفشرمتوجهرشدمرکهررسررنریراردنیشنربار

ریر.انقدررکهربمیکردرردریخرررکهرامروزرکیلرررخالصه رامررداروریخرررشت  ر.دررخونهررارنیگفتربرررعیلت 

ر ررمیدیرسرروقت 
 
ر.مینداشتریرکاررررچیرهرینارخونهرازرخستگ

ر.کاناپهررهارکردمرریرورررخودمور

ربغلرامرهاربچه ر.اتاقمربردروربرگشتریربودن.اونارورتوررعیلرت 

نرهم رطوررکهرظرفرغذاهارت  نرمریررورررموریبودردهیکهرخرررری  ر:گفتررردریچریمرت 

رام نر...هممیباالرناهارربخورررمیبرررمی_رفکررنکنمرحالرداشتهرباشرعیلت  ر.جارخوبهررت 

ر:جامرنشستمرورگفتمریتور

ر.ممنونم _

رام ر._رقابلتورندارهرعیلت 

ر.میوربعدرناهارمونورخوردرمی.اولرآبرخوردختمیآبرررروانریزدمروردوتارلریلبخندر

ر.میدیجارخوابهمونرمیجمعرکنررلوریوساررنکهیبعدربدونرارور

ر.کهرزنگردرربهرصداردرراومدرردمیدیچرترورپرترمرریخوابارداشتم

ر.بهراطرافرنگاهرکردمروربعدربلندرشدمررفتمرسمتردررهیچندرثانرری.برادمیجارپرررازر

ر:گفترمنررردنیپرسرجوونرپشتردرربود.باردرهیکهربازرکردمررردرور

رداشترردریچنتارخرررهیسالمرخوشگله...ر + ن ر.میآوردرت 

ر:ررکنارررفتمرورگفتمدریرجلوررازر

ر.دییبفرما _

ر.اوردنرداخلرلوریوسارگریرگیشدنروررروارد

نرمررهیگهواره،رردوتار رامرریکارربرارررت  ر.بچهرهاریرکمدردونفرهربراررهیوررعیلت 

رام نرپلهرهارپاریرازرباالرعیلت  رکسارردنیاومدرورباردریت  وعرکردرراهنماررارنریهارورداخلرمرلهیکهردارنروسرری  ررس  ر.کردن،کهرکجاربزارنشونرری 

رام ر!_رآهو؟رعیلت 
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ر:سمتشرورگفتمرررفتمر

ر!بله؟ _

رام رامرریرکهرپنجرتاراتاقرداره...دوتاشربراررنجاریبچهرهارورکجاربزارن؟!رارلیوساررنی_رارعیلت  ر!بچهرها؟ریربرارگریورخانومشروراونرررت 

ر.حواسمربهربچهرهارباشهرخوامیاتاقرمنربزارنرچونرمررریگهوارهرهارورتورررارهرخوبه.ویل _

رام نرتور_رباشهرپسرررعیلت  ر!؟یاتاقرآخررریرکمدرروربت 

ر.ارهرممنون _

ر رامرلریهمهروساروقت  ن رروررسرجاشونرگذاشت  ر.کردیرازرافرادرصحبترمرررگیداشترداخلراتاقربارررعیلت 

ررهمون ر:تشورسمتمرگرفترورگفتاومدرسمتمرورکاررردمریکهراولربارردررپرسرجووین

ررشمریخوشحالرم + ر.خانومرخوشگلهرزنگربزین

ر:ورگفتمربشیجرریرتوررازشرگرفتمرورگذاشتمرکارتور

.اونرآقارهمرشوهرمه...هنوزمردلترمریهابچهریردیکهردرریرااونردوتاربچه _ ن ر!بهترزنگربزنم؟رخوادریرمتن

راتاقرکهرامریروراومدمربرمرتوررردمیازرخونهرخارجرشد.خندرعیــــرسررپرسر ر.اونرمردرهمرازراتاقرخارجرشدنوررعیلرت 

ررهمه نرررخداحافطن ر.کردنروررفت 

رام ر.انیتاربچهرهارمرمیکنرررمرتبررنجاروریاردری_ربارعیلت 

ر.اره _

نررفتمرسمترمررعیــــرسر ر.ورتندرتندرظرفرناهارمونورجمعرکردمررت 

نرهم رطوررکهرمرت  ر:سمترپلهرهارگفتمرفتمرت 

رامریشدرردارریبرتورگ _ ر!؟عیلت 

رام ر:دنبالمراومدرورگفترعیلت 

رام ررمی_رفکررکنمرنررعیلت  ر.دمیخوابرساعت 

راوپنرگذاشتمرورهمریهارورروررظرف ن ر:سمتشرگفتمررگشتمریرطوررکهربرمرت 

ر!؟یکهرمشکلرخوابرداررررکنمیفکرم _

رام نرحرفورمرنریر_رچرارارعیلت  رت 
ر!؟ین

ررریدارریوقتربرررریگوده.شبارتاردررشهیچشماترهمرریپا _ ریهمرمروروقت  ریساعتربرمرینرخوای  رینمرشت  نربهرخودترصدمهرمریر.داررخوای  رت 
ر.ین

رام ر.مشکلوردارمرنریرهسترارسایلررکیر_رویلررعیلت 

ررکری _ رنرفت  ر!؟سال؟!ردکت 

رام ر._رنهرعیلت 

هر _ رنوبتربگرهیپسربهت  ررشیپریروربررررمت  ر.دکت 

رام ر.ستی_رواقعارالزمرنرعیلت 

ر.الزمه _

خونهررورتمررسطلرآشغالرانداختمرورکیمرریرهارورتوررظرف ن نرآشت  ر.کردمررت 

رام نرهمررفترپارعیلت  ر.بچهرهارشیپریت 

نرجارتمررهمه رامرشیاتاقمرپریرشدهربود.رفتمرتوررت  ر.هاوربچهرعیلرت 

رام ر.کردیرمریتخترورباربچهرهاربازرریرورنشستهربودررعیلت 

ر:کنارشرنشستمرورگفتمرررفتم
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رباربچه _ ر.یدارررهاررابطهرخوی 

رام نر_رهمررعیلت  ر.طورهرت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ریقرارربودرب _ ر.درموردتربدونمرشت 

رام ر_رخبرمنرامرعیلت  ر.مهرروراعظمرخواجهرانیمهررهستم.فرزندررضارکرانریکررعیلرت 

رخب؟ر _

رام رمریعالقهردارنرمنورزنربدن...وراگهربفهمنرزنرگرفتمرمرریلریمرورمامانربزرگمرورمامانمرخ_رمنرتکرفرزندرعیلت  ر.ازرخوشحایلرنرت 

ر _ رراست  رکجارر...بهرمادرترگفت  ر؟ی 

رما ر_رنهرفقطررگفتمرمرعیلت  ر.گهیشهرردرهیبهررتیرمامورررمت 

ر.اها _

رام ررعیلت 
ن
ر.زنگردرراومدریبزنهرکهرصدارراومدررحرف

ر:جاشربلندرشدرورگفترازر

رام ر.دنی_ربچهرهاررسریلعت 

ربلندرشدمرورنازگلرروربغلرگرفتم...امرمنم ر.میازراتاقرخارجرشدرعیــــروربغلرگرفترورهردوررسررنیهمرنادرعیلت 

رام ردررخونهرروربازرکرد.دونفررپشتردرربودن...امررعیلت  رررهیورررت  ر.دخت 

...اررنریا ورمنرررنریردخت  ردمرفکردمرچقدرربارامخوررشی...پدمشیدررسیادارهرپلریرکهرتورررهیهمونرکسررنی...اادمهیدخت  ر.انیمرگهریدبهمرت 

هر نرنگاهشربردخت  رمنرورامرت  ر:وربعدرگفترردریچرخررعیلرت 

ر.میدیبالخرهررسر +

رام ر:باردستشرمارورکناررزدروررفترداخلرورگفترت 

رام ر.میدی_رخداروشکررکهررسررت 

رام ر_رخررعیلت  نرسالمرکنررنریرخوایرباشه؟!رنمرت  ر!؟ت 

ر ر:بارشکربهرمنرنگاهرکردرورگفترردخت 

ر...سالم +

ر.نریسالم.خوشراومد _

ربرامرآشناریلریتورخ + ر!!!ی 

رام ر.داخلراللهرراری.بشیدیدرسی_رقبالرتورادارهرپلرعیلت 

ر!!!هیاسمشراللهربود...اسمرقشنگررآهار

ر._رممنونرالله

ر.گفتروراومدرداخلررنوریا

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۳۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:بستمروردستمورسمتراللهردرازرکردمرورگفتمرردرور
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ر.منرآهوعم _

درورگفترردستشرکیمریردستمورتوررالله ر:فرس 

ر!_راللهرالله

رزدمرکهراونمربارلبخندرجوابمورداد.امریلبخندر ر:دستشورپشترکمررمنرگذاشترورگفترعیلرت 

رام ر.نریراخستهریلی...حتمارخرمینیبشررمیبرررگهی_رخبردرعیلت 

ر...داداشرنگمربراتریر_روارالله

رام ر:وسطرحرفشرردریپرررت 

رام اضرکنمراالرردری...نگاشرکنا.منربا_رههررت  ر!تو؟رارینراعت 

ر:دهنشربردرورگفترررکیدستشورمشترکردرورنزدرالله

ر..._رعهرعهرعهرالله

رام تونه؟رعیلت  ر!_رچخت 

رورامرالله نررعیلت  ر:هردورباهمرگفت 

رتقص + ر.اونهرت 

ر.خندمورگرفتمریجلور

رام نرنریبشررنیایخبرباشهربریلری_رخرعیلت  ر.ت 

ر.مینشسترمریرفترهمه

ر:درازرکردرورگفتردستشورسمتمررربارذوقرورخوشحایلررالله

ر.نمشیخوشگلهررورببرنی...بدهربهرمنرانشیکوچولورورببررنریراری_رواااررالله

ر:لبخندرنازگلرروربهشردادم.بغلشرکردرورگفتربار

ر...چهرخوشگلهرزمریعزرریر_روارالله

ررراریپررریهارگفت؛بچهریرمرنوریهمرردریدیاونارورمرهرکس ر.بودن،مخصوصارنازگلرباریزرراندازهرواقعاری 

ر.ولربوداربچهرهارمشغبرالله

رامر _ ر!؟ت 

رسمتم...بارخندهرگفتمرهردور ن ر:برگشت 

ر!آخهرچراراسماتونرمثلرهمه؟ _

رام ر...منوراممیکارورکنرررنی_رخبراررت  نرصداربزنرت  رامرت  نرصداربزنررورعیلررعیلت  ر!ست؟ری...راحترتررنت 

ر.راحترتره _

رام ر.گهیر_رپسرحلهردررت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ربهرامریربچهرروربدرشهیمرعیل _ خونه؟ریرایوربارمنربررت  ن ر!آشت 

ر.زمی_رارهرعزررعیل

رروردادربهرامرنریناد رورامررت  ر.اونوربغلرگرفترهمربارخوشحایلررت 

خونهرورروبهرعیلریرباالرتوررمریرفترهردور ن ر:گفتمررآشت 

ر؟عیلرمریکنررکارریشامرچرریبرار _ م؟ر!رچ  ن ر!بت 

ررسترینریرازری_رنرعیل ر...ازربزحمتربکیس  ر.میدیسفارشرمررونت 
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ر...آخهریلور _

رورچارروهریمراریر_ربرعیل ررمریآمادهرکنری  ر.بارمنررشی...بقمیبت 

ر.زدمروررسموربهرنشونهرقبولرکردنرتکونردادمریلبخندر

هرپارآمادهرکردمروردادمردسترعیلروهریظرفرمرهی نرتاربت  ریورخودممرسررریت  رچارتن ر.روراوردمری 

ر:مارگفتردنریباردرالله

ر!ن؟یدیچرارانقدررزحمترکشرریر_روارالله

ررعیل نرخودتونرزحمتربکشرردریلهرازرفرداربااللهرخانم...االنرروزراورر_رچهرزحمت  ر.ت 

هربهرفکررماریرستی_رمنروراهورکوزترشماردوتارنرالله نرخدمهرباشررهی...منرکهرکارردارمرورآهوهمردوتاربچهرداره...بهرنظرمربهت  ر.ت 

رام نراللهربراراولرنی_رداداشراررت  رازرپسرخونهربهرارنی..ا.رگهیسترمربارردارهررارت  ررنیدوتاردخت 
 
ر.کهررانیبررنمرربزرگ

رررستینریراخونهرنجاری_رآخهرارعیل رررکهربشهربهرراحت 
ن
ر....واالرمنرکهربودجهرندارمخوادیمرادیخدمهرپولرزررخدمهراوردرداخل...ازرطرف

رام نر_رآخرداداشربراراولررت  ریرراسترمریبارردارررت 
 
رازرپسرخونهربرمرنی...اگ ر.انیدوتاردخت 

رامرهری_رتورمعلومهرحرفترچرالله ر!؟ت 

نربسهربحثرنکن _ نرورخونهررورتمررادیبارربرهیریارآدمرموردراعتمادرهفتهرهیرهی...فقطرکافرت  ر.میکنیمنروراللهرحلرمررشوریکنه...بقررت 

ر.گفتمرورنگاهموربهراللهردوختمررنوریا

ر.گهی_رارهرآهورراسترمرالله

رام ر_رواالرکهردادررت  ر.هی...فکررخوبیدارررراشرزنرباهوش 

ر.کنمیرمردایآدمرموردراعتمادرپرهیخب...پسرمنرریلی_رخررعیل

رام ر._ردمترگرمرداداشررت 

ر.ممنون _

ر.داداشرعیلرر_رمرشرالله

ر:دررجوابرتشکررهامونررسشورتکونردادرورگفترعیل

ررعیل ر!سفارشربدم؟ر_رشامرچ 

رام ر.دهی_رکوبررت 

ر._رمایهرالله

ایرپ _ ن ر.ت 

ر:بهمونرنگاهرکردرورگفتررکیمرررعیل

ر._راوگرعیل

نرنیاتاقاتونربچرریرتوررنیارریبرلتونوریوسارنیخوایربچهرهارنم _ ر!؟ت 

ریرراسترمریر_روارلهال
 
ر.گ

روساربچه ن ر.گهوارهرهاشونرخوابوندمشونرریاتاقمربردمرورتوررری.اونارورتورارنیبرلشونوریهارورازشونرگرفتمروراوناررفت 

رازراتاقرخارجرشدمروراتاقرهارعیــــرسر رامرریرکهرقرارربودربرارری  ر.وراللهرباشهرروربهشونرنشونردادمررت 

رتاروساررگیهرکدومرراونار ن نریبچررلشونوریرورانتخابرکردنروررفت  ر.تن

نرشامرهمراومدرورمنرمرردنیچرلشونوریاوناروسارتار ر.شامورآمادهرکردمرت 

ر ر:فتهمهراومدنرباالراللهربارذوقربهراطرافرنگاهرکردرورگروقت 

ر..ازشرخوشمراومدهیعالریلریخونهرخررنریراری_رمعمارررالله
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نرهم _ ر.طورهرت 

رام رررت  ررر_رآبچ  ر!کهررگلرکاشت 

ر.کهرنکاشتم...رستورانرکاشتهمنر _

رام نرهمرت  ر:گفتررصندیلریرورررنشستیطوررکهرمرت 

رام رررت  اریکهرهمرپرریداداش،تورازرکجارغذارسفارشردادرر_رراست  ن ر.دهیورکوبرآوردنرهمرمایهررت 

رریدیسعررریرستورانرآقارهی_ررعیل
ن
ر.میمارقرارهرهروزرازررستورانرغذارسفارشربدردونستریکردرقبلراومدنم...فکرکنمرمررمعرف

نرگفترورنشست.منمرهمرررنوریا ر:کنارشرگفتمرررنشستمیطوررکهرمرت 

ر!؟یدیسعررریآقا _

ر.میکنباهاشرکارررنجاریکهرقرارهرارریدیجدرسی_ررئرعیل

ر:همرنشسترورگفتررالله

ر.نمهگرسررریلیکهرخرری_روارالله

ریورهرررکردمیرمریر_رمنمرمثلرتورانقدررلجربازررعیل ر.گرسنمربودررخوردمیرنمرچ 

ر:مخاطبشورعوضرکردرورگفترروبهرعیلرربعدر

رام ررریر_رواررت  رررنریرچقدررلجبازهرارداداشراگهربدوین ر.کلرمسردخت  ریهررورت  ر.نخوردهرازرلجربارمنررچ 

نرورچرردیخندرعیل ر.نگفتریرت 

نرتوجهربهرمربار ر:شدهربودرگفتمرردهیدورشرچررکهرگردربودرورپنجرتارصندیلررت 

؟ _ ن رداشت  ر!انگاررازرتعدادمونمرخت 

ررعیل ر.ازربچهرهارر_راره.رحت 

ر.شهیربرامونرمشکلرنمرنیواقعا؟!را _

رپلرعیل ن ر.زمیندارهرعزررورمشکیلررتهیفقطرامنرسی_رقطعاردونست 

نرچررگهیرتکونردادمروردردمیبهرنشونهرفهمرررسمور ر.نگفتمریرت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۳۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ررایپذریرورتورررمیشامورخوردهربودرهمه ر.مینشستهربودری 

رام نرهمرت  رررالسیرطوررکهرظرفرگرت  ر:پاشرانداخترورگفتررگریاونرریرکاناپهرلمردادهربود،پاشوررورررروردستشرگرفتهربودروربهرپشت 

رام رررت  رداداش...بهرآهورترر_رراست  ر!؟یدادرادیریراندازرت 

رامررمی_رمارفقطردورروزهرزنرورشوهرررعیل ر!رفته؟رادتریرنکهی...مثلرات 

رام ر:خندهرورگفترررریزدرزررت 

رام نررفتررشیپریرچجوررردونمی_رداداشرنمررت  ر.حاللتونرویلررنیکهراالنربچهرداررررت 

لرکهرتورررعیل رسمترامرردستشربودورپرترکردریرکنت  ر:ورگفترت 

ر._رخفهرشورانقدرچرترنگورعیل

رام ر.دیبردرورخندمثلرمجرماردستاشورباالررت 
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رررمنر ر:هارورخندهرهارگفتمرفارغرازرشوچن

ررریمنربرار _ رتردریبارچ  ربگرادیریاندازرت  ر!م؟ت 

رردریآهو...باریر_رمجبورررعیل ررربتوین ر.ازرخودترمحافظترکتن

نرخبرهم _ ر.تونمیاالنشمرمرت 

رام رررت  ررادتیر_رآبچ  ررریخوایرمرینجورریرهول...واقعارارینجاتتردادمراونرروزرازردستراونرپرساررمنرین ر!؟ازرخودترمحافظترکتن

ر:خندهرگفتمربار

رامر _ ررنیبهراریرخوایمرگهیرچندبارردررت  ر!؟موضوعراشارهرکتن

رام ر:باالرانداخترورگفتریاشونهرت 

رام ررخوامری_رمرررت  ر.زنرداداشرفراموششرنکتن

نرورچرردمیخند ر.نگفتمریرت 

رادبگریردریبارزمی_رعزررعیل ریت  رردری.بایموردرخطرررینخوارراریریروربخوارر...االنرتورزنرمتن ر!حواستورجمعرکتن

ر.باشه _

ر!ه؟ی!رنظرترچردمیمرادیر_رپسرمنمربهتردفاعرشخضرالله

ر....منرعاشقشمهیعال _

وعرمررالله رساعترمرهیریر...روزرمیکنی_رازرفرداررس  ر.نریرتمررریباشگاهربراررمیت 

ر!م؟یکنررکارریبچهرهارورچرویل _

رورامرساعتررورعیلررهیونر_راررالله نررت  ر.هست 

ر.هیعالررنریرباشه.را _

ر:زدرورگفترریرلبخندرالله

ر!_راهورتورچندرسالته؟رالله

ر.هفده _

ر.وردورسالمهررستری...منرب_راوگرالله

ر.خوبه _

رامرریایشبربهرخندهرورمسخرهربازرررکل رانقدررشوخرباشنرمخصوصارامررکردمیرگذشت.اصالرفکررنمررورعیلررت  رامرگفتریرمر.عیلت  رانقدرربداخالقهروردرگررسیادارهرپلریتوررت  کارهرکهرباررررت 

ر.خوردشرشهریصدقاشقرعسلرنم

ر.اتاقمربودریتوررکریکوچررریلیکتابخونهرخررهی

رچنتارهیکتابرداخلشربودرازرقبل،ررچنتار رری  ر.گرفتمرردیخرررمیرفتررهمروقت 

ر.تخترنشستمریراربرداشتمروررورکتابرریپاتررورسنگرجادوررورازرتورریهرررکتاب

رهارتازهرشرربچه ر.باررهزارمربخونمریرکتابرموردرعالقموربراررتونستمریبودن.راحترمردهیدهربودنرورخوابخورررت 

روقتا رازرخونهربرلیرکائیخونهرتنهاربودمرورمریکهرتوررری  رمرونت  ررنی...منظورمرقبلرازرهمهرافتت  ررراتفاقاست،وقت 
 
ررنرمایلررکهرزندگ

 
بارررداشتم،هرچندرهمونرروزارهمرنرمالرنبود.آخهرزندگ

ررهیپرسرعمور
 
ر.خبرازراالنرنرمالرترهر.ویلرستینرمالرنرزندگ

ر.خوندمیپاترررورمرریهررریرکتابرهاررادیزمانرزرراونر

ر.روربازرکردمرورمشغولرشدمرکتاب

ر ر:وررونرگفتررریبهرهرررونریبهرخودمراومدمرکهرهرمروقت 

ر".برمربخوابمرنریرنکردردایبدتررتنبهرشدنمونرپراریخراجرشدنمونرورارریربراررایهررهی_رتارشمارررونیهرم"

هربقرررعسیلریرکتابوربستمروررورررلبخندربار ر.وراونرسگرسهررسرروربعداربخونمروراالنربخوابمررپیرپروفسورراسنریماجرارریهیکناررتخترگذاشتم.بهت 
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ر.وربهرخوابررفتمردمریخودمرکشرریررورررپتورور

ر.شدمرردارریهارببچهریربارصدارصبح

رهاروربردمرحمامروربعدربهشونرشربچه ر.دادمروردوبارهرخوابوندمشونرت 

ر.ورازراتاقرخارجرشدمشدمرراماده

ر.خونشرراهردادریرکهرپارسالربهمرکمکرکردرورمنورتورررداشتمرامروزربرمرخونهرخالهراعظم.همونرکیسررقصد

ررعیل ر:گفترردمیلباسرپوشررردریدرروقت 

ر_رجارعیل رمرری  ر!آهو؟ریرت 

رررهیارهرراستشر _ ر.نمشیربرمرببرخوامریردارمرکهرمرردوست 

ربعدرمنرتورورمرمیصبحونهربخورررمیبررراریر_رخبربرعیل ر.سونمت 

ر.میباشهرپسربرر _

ر.میدستشورپشترکمرمرگذاشترورازرپلهرهارباالررفتررعیل

رآهورورامرردنریدربار نرورمرررت  ر:کهرآمادهرکردهربودنرگفتمرریاصبحونهرت 

ربخصبح _ ر.ت 

ر:جوابردادنرورآهورگفترهردور

نرنریبشررنیای_ربرآهور نررسرمرت  ر.ت 

ر!یدیزحمترکشریلیممنونرخر _

وعرکردررمینشسترهمه ر:ازرجامربلندرشدمرورگفتمررقهیدردقر.بعدرازرچنمیوررس 

رمنرب _ رکارردارم.اللهرتورامروزرازرخونهربررکمیرونرت  رمررونت  ر!؟یت 

ر.خونمرریتوررزمری_رنهرعزررالله

ریرم _ ررتوین ر.گردمیبرمرعیــــگردم؟؟؟رسرتاربرررمواظبربچهرهارباش 

ر._رارهرارهرحتما...برورراحترباشرالله

ر.ممنونم _

ر:همرازرجاشربلندرشدرورگفترعیل

ر.نرتوروربرسونم_رخبرمررعیل

ر.میازرخونهرخارجرشدرهردور

نرهمررویل رکهرپامونورازرخونهربررت  رریصداررمیگذاشتررونت  ن نرچررهیشکست  ر.اومدرریت 

ر:بارخندهرگفترعیل

ر.میدوتارورتنهارگذاشتررنریربازرا _

نرخندهرسواررماشربار نرهمررورعیلررمیشدرعیلررت  ر:گفتررشدریخارجرمرنگریرطوررکهرازرپارکرت 

ر.یدوستردارررنجاهمیکهرارری_رخبرآهورخانم؟!رنگفتهربودرعیل

نرراستشرمنرفقطرهم _ ر.دوسترروردارمرت 

ر!؟یاومدررنجاری_رقبالرارعیل

ریارهراومدم...ر _ ر.خونشرراهردادریونرکمکمرکردرورمنورتوروراررنجاری.منراومدمراهیطوالنررشیقضرعتن

ر.واجبرشدردنشی_رپسردرعیل

ر.اره _
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ر.منوررسوندردررخونشرخالهراعظمرروردادمرورعیلریخونهرآدرسر

ر:گفتررکهرعیلررمیشدرادهریپرورهرد

نر_رهمررعیل ر!جاست؟رت 

ر.ارهرخودشه _

ر.بازرنکردرکیسرررمیهرچقدرردرورزدرداشتم.ویلررادیبهررقیهمونرخونهربودروردقررخونه

ربچهرازرداخلراومدرکهردادرزدرررهیریصداررقهیرورزدم.بعدرازرچندردقرررهیخونهرهمساردرر ر:دخت 

ر!ه؟یکر +

نردروربازرکنرشهریم _ ر!؟ت 

ر

ر

ر

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۳۴تپارر#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.بعدردرربازرشدرقهیدقرررچندر

رکوچولورجلوررهی ر.کردیصورتمردوردورمریرتوررشیادرشترقهوهرریبود.چشماشونهرهاشرانداختهرریدررظاهررشد.موهاشوردوتاربافتهربودروررورریردخت 

ر:لبخندرگفتمربار

ر.زمیسالمرعزر _

ر ر:گفتوررردریاخماشورتوهمرکشردخت 

نرسالم...بفرما + ر!؟یت 

رپرهیر،قبالیخونهرکنارررنیاریرتوررزمیعزر _ ررزنرت 
 
نر.االنردرورهرچقدررمکردیرمرزندگ ری...نمکنهیبازرنمررنمت  ر!خونه؟ررگردهیربرمرگررردوین

ر.برگردهرخونهرگهیفکررنکنمرد +

ر!چرا؟ _

ر!چونراونرمرده +

ر.شدردلمرخایلرررریحرفشرانگاررزرررنریراردنیشنربار

ر:تندرشدروربارلکنترگفتمرنفسم

ر _ ر!!رچ...رارمرده؟؟چ...چ 

ر رظاهررشدرورباردررپشترزین ر:گفتررمنرورعیلردنیرسردخت 

نرسالم...بفرما + ر!؟یت 

رربهرتتهرپتهرافتادهربودم.عیلررمنر ر:گفتررردریحالموردرروقت 

رخانم...پرردری_رببخشرعیل رت  رریرخونهرکنارررریکهرتورررزین
 
ر!کجان؟ررکردنیمرشمارزندگ

نررشیخانم؟!رچندرماهرپریرفخرر + ر.بهررحمترخداررفت 

ررعیل ر!بوده؟ر_رعلترمرگشرچ 
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نریرم + ردقرکرده...ازرتنهاررگفت  رری 
 
نرهاش...نکنهرشماربچهنمیرببرسهیورشوهرشربود.روارروقتربودرمنتظرربچشرریلیخررچارهی...زنربوردلرتنگ ر!؟ت 

نر_رعه...نهرنهرهمچررعیل نرچررت  ر.ستینریت 

ر!کجاردفنرشده؟ _

نرمزار...فکررنکنمربتونریرتور + رتنهارت  نرکنررردایاونجارورپری  ر.ت 

ر.میتونیرارهرنم _

نربرگردونرعیــــاونوررسرررشمی...فقطرممنونرمادیباهاتونربزهراررنیخوایاگهرم + ر.خونهررت 

ر.ارهرارهرحتما _

ر ر.کوچولورازرخونهرخارجرشدروردنبالرمارراهرافتادرردخت 

ربودراونرزنربچشوربهرآدماربیرعج درکهرنمری  نرروستارهمهرهمرررنریرارریرورتورررنجاریر.راشناختیرست  ر.کردنیراعتمادرمرعیــــطورربودنروررسرررت 

نردمشرسمترماشزهراررورگرفتمروربررردستر ر.ت 

ر.مزاررمیرفترردادیکهرزهرارمررطبقرآدرشرمیدیگلرخررررنکهیروربعدرازرارمریشدرسوارر

رخالهرفخرررزهرار ر.نشونمردادروریقت 

شرگذاشتمروراشگرریروربعدرگلوررورررختمریسمتش،آبرررررفتمر ر.دیازرگوشهرچشممرچکرقت 

شرکشررریروررردستمور ر:لبرگفتمررریورزرردمریقت 

ررریلیخر _ ر.یدیرزورهاترنرس...بهرآیخالهرفخرررزودررفت 

ر.خونهرمریخونهرورخودمونمربرگشترمیبرگردوندرساعترزهرارروررمیازرنرربعدر

ر:ورگفترررستادیدمردررخونهرارعیل

احترکن.رمنرورامررعیل ر_رآهوربرورتوراست  احترکنرباشه؟رکمی!رشتهی.راللهرپمیکاررداررررمیبررردریبارت  ر!است 

ر ر:گفتمررحالی 

ر.باشه _

رام نرسواررماشررت  ر.مشدرادهیشدرورمنرپرت 

ر ر:اومدرسمتمرورگفترعیــــرسرردنمیواردرخونهرشدمراللهرباردروقت 

ر!آهو؟!رحالترخوبه؟رشدهری_رچرالله

ر:لبرگفتمررریزر

ر.خوبم _

ر.آبراوردرورکنارمرنشسترروانیلررهیبرامررعیــــکاناپهرنشستم.اللهررسررریررور

ر.گذاشتمررعسیلرریرورروانوریازرآبورخوردمرورلررکیم

رریرخوایر_رآهورنمرالله
 
ر!شده؟یچربگ

ر!همرداون _

ر.کردمیمرهیداشتمرگررردوباره

ر:بغلشرگرفترورگفترریمنورتوررالله

ررالله ریمر_رآخخخرآهو...چ 
 
ر!مرده؟ر...گواضحربگوررگ

ر.کردمررفریاللهرتعرررریماجراروربرارهیگرررربار

ر.منوربهراتاقمربردرورمجبورمرکردربخوابمرالله

ررعیــــبهرخوابررفتم...رسررعیــــرسررمنم ر.کردمیرکهرفکرشورمررتررازراوین
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ر...

ر،امونهربودنربارعیلهمرخرازر ر.گذشتیمررسایلررکیرباریروراللهرتقررررت 

رباراللهرمرهروزر رهمرمر.بارعیلمیکردیکاررمرررباشگاهروردفاعرشخضرمریفتت  رباشگاهرترمیفترت  ر.میکردیمررنریرورتمرررریاندازرت 

رررکیتولدررفردار
 
ر.هاربودبچهرسالیک

ررریلیخرریوراللهردوستاررمنر ر.خوبریلریخرریلی...خمیشدهربودرخوی 

نرورتزئکمکرهمرخونهررررربار ریرستورانرهمررم،ازریسفارشردادرکریم،کریکردررت 
 
ر.میعذارسفارشردادررشگ

ررهمه رامررمیآمادهربودرورمنتظرربودرچ  ر.انیبررورعیلرت 

ط ر|:میکنریرمرزریاونارورسوپرارمیهارداررکردنربچهررزریسوپراریهاس.ماهمربهرجاتولدربچهردوننریکدومرنمررچیرهربندمیمرررس 

ر.میکردررورالمپارورخاموشرمریخانمرتشکررکردرنهریسکرازر

نرخونهررورتمرررومدریباررمرهیریراخانمرهفتهرنهیرسک ر.کردیمررت 

ر:ذوقربچهرهاروربغلرگرفتمرورگفتمربار

ر.مامانرتولدتونرمبارکریخوشگال _

رچنتارهیگرفتهربودنرراهربرنرورررادیوردسترزدن.تازهرردنریهارخندربچه ر.گرفتهربودنررادیکلمهرهمررری 

نریرورمرکردنریرچشمامرنگاهرمرتور نرندرممامان.منمرلبخرگفت  ر.بهشونردمت 

سمیمررندهیورازرآرخورمریرگذشتهررورمرریغصهرکنمیکهربهرصورتاشونرنگاهرمررهربارر ر.ت 

ر.ستیپدرشونرنرورعیلررستمیمنرمادرشونرنرفهمنیرنهرچندانردوررکهرمریراندهیآ

ر.نوشتهرینجورریراررریتقدر.رویلرعیلریربچهرهارهمربراریمنرهمربرارریرسخته،همربراریلیخ

ردستراللهررورربار ن ر.شونمربهرخودمراومدمرریقراررگرفت 

ررالله ر.تورفکر؟!رپرساراومدنر_ربازررفت 

ر!؟یدیازرکجارفهمر _

نرماشریر_رصدارالله ر.اومدررت 

ر.میدررهردورساکترشدرریتورردیکلرردنریچرخرربار

رورنازگلرگفتربچه ن ر:هاجلورفت 

ر!_ربابا؟رنازگل

ر.بهشونرنگاهرکردمرگیتاررریرگرفتهربودربگهربابا!ربارذوقرتورررادیرتازه

ررعیل ر!شما؟!رمادرترکجاست؟رنیاومدرگیتاررریرمرچرارتور_ردخت 

ر.گفترورالمپورروشنرکردررنوریا

ر.کوندرسشونرشررریدستشوررورریرتورریزدمروراللهرتخمرمرغاریروشنرشدنرالمپرمنربرفرشادرربار

ر.تولدربچهرهاسترعیل _

ر:دستسراشارهرکردرورگفترریتورریرهارسهیبهرکرعیل

ر.دمی_رفکررنکنرنفهمررعیل

ر:گوشمرپچرزدرررریورزرردیچیردستشوردوررکمرمرپرربغلشررفتم.رریخندهرتورربار

رریرسالهرمادررشدرکری_ررعیل ر.گمیمرکیآهو...تت 

ر _ ر.یسالهرکهرپدررررکی...رگمیمکیمنمرتت 

ر
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ر ♡"عآرامش

ر۱۳۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.اللهرهممیهمرجدارشدرازر ن ر:بغلشرگرفتهربودرگفتریطوررکهربچهرهارورتوررت 

ر.خااالهریر_رتولدتونرمبارکرخوشگالرالله

نرخندربهشونرنگاهرکردم.رفتمرسمتشونرورهمرلبرربار ر:گفتمررگرفتمیبغلمرمریهارورهمراللهررورتورطوررکهرهمربچهرت 

ر.خوبهرکهردارمتونریلیخر _

رورامررعیل  نررت  ر:اومدنرسمتمونرورگفت 

رام ر.مایر_رعهههرماهمرهسترعیلر/رت 

ر.میتامونرهموربغلرگرفتهربودرشیهررشرحاالر

رام ررریلیبسهرخرگهری_رخبردررت  ر.میشدراحساسای 

ر.سمترعسیلررمیوربارخندهررفترررمیهمرجدارشدرازر

نرهمهرچرنیاردنریباردرپرسار رازرچشماشونرستارهربرمریکهرآمادهرکردهربودررت  ر.زدرونرت 

ارگلرکاشتررری_رواااررعیل نردخت  ر.ت 

ر:دستشوربهرکمرشرزدرورگفتررالله

ررالله ر!؟_ربلهرپسرچ 

رام ر.بچهرهاریبراررمیدارررزریسوپرار!رماهمرکیلرم؟یمارفراموشرکردری_رفکردرررت 

ر.گرفتررهارورازردسترعیلررسهیرگفترورکررنوریا

ر.کاناپهرنشسترریروربغلرکردروررفترروررنازگل

رررنریرهمرنادرعیل ر.بازرکردنرگریرگریهاروررسهیکررمریماهمرنشسترروربغلرکردروررفترکنارشرنشست.وقت 

ررهمه ریبازربودن...لباسروراسبابردهیخرررچ  ر.بودنردهیخرررهیمنروراللهرهمرهدریربرار،حت 

رریلریخررشب رررم،همهیدیم،رقصریخوردرکریم،کریگرفترررم،عکسیکردرریود،بازربرخوی  ر.بودرعایلررچ 

ررهمه رمرشیخوبرپرچ  ررمریورازرزندگررفتت  رریرتوررنکهیبدونرارم،ویلریمنروربچهرهاردررخطرررکردمریربودرورفکررمرسیپلرنکهیرهمهرکاررکردهربودربرام.بارارسالرعیلررکریرنریراریربودم.تورررایصن

ر ر.داشتمرتریبشمرامنررخونهرزنداین

نریرمرشهیرهمرلیرائکیورمراشارری ررخواست  .ویلررجادیارتریرخونهرامنریکردنرمنرتوررربارزنداین ن رردادیآزادمرگذاشتهربودروراجازهرمرعیلررکتن
 
رریکنمربهرجاررزندگ

 
ر.مردگ

ررردمیسالرتازهرفهمرررکیرنیاریتور
 
ریکردنرررزندگ رررعتن لبامونرکناررنرفته.همهررریرسالرلبخندرازرروررکریرنریردوسشرداشتم.بچهرهاموردوسترداشتمروراررنبودمرویلرعاشقرعیلرنکهری.باراچ 

ر ر.قشنگرباشهررشهیهمردوارمریقشنگهرورامرچ 

ر.اتاقمربهرصداردرراومدردرر

ر!توراریرب _

ر.اومدرداخلرالله

ر:لبخندرگفتربار

ر.یدارررازریبهرکمکرنرردری_رفکرکردمرشارالله

ر:زدمرورگفتمریرلبخندرمتقابالر

ر.دوستردارمراللهرریلیخر _

ر:ورگفترردریراومدرکنارمرنشسترورگونموربوسرالله
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ر.زمیدوستردارمرعزرریلری_رمنمرخرلهال

نرکردرورهمررنازگلرروربغلرربعدر ر:گفتررداشتیبرمررعسیلریرطوررکهرظرفرغذاشورازرروررت 

ر.کوچولوررنمیغذاتوربخوررببراری_ربرالله

ر.روربرداشتمروررفتمرسمتشررنریرنادریظرفرغذاررمنم

نرزمریررور رورعروسکاررنارینشستهربودروربارماشرت  رورامررکهرعیلرری  ر.کردیمریربودنربازرردهیخررررت 

ر!مامان؟رِنریرنااد _

ر.نگاهمرکردوردستاشورتورهوارتکونردادرنریناد

ر:هوارتکونردادمرورگفتمریرپررکردمرورتوررقاشقشور

ر.اومدرماریووروورهواپر _

ر.رسشورتکونردادرورنخوردرکردمرویلرررکیبهردهنشرنزدرقاشقور

ر.خوردیرنازگلرنگاهرکردمرکهرتندرتندرغذاشورمربه

ر:الهرگفتمظرفشربرگردوندمروربارنریتوررقاشقور

ر.خورهیرارهرغذاشورنمبچهردوبرنریراللهرا _

رردری_ربارالله ررمشیبت  ر.دکت 

ر.میبررردریارهرحتمارفرداربا _

ربهشرشریخواری_رنمررالله ر!؟یبدرت 

رنهرآخهربارش _ رکهرسرررت  ر.شهینمرت 

ر:غذاشوربهشردادم.اللهراومدرظرفرغذارورازمرگرفترورگفترهیزوررورگررربه

ر.کهرخوردهرخوبهررنمریونش،مگهرمعدشرچقدرهربچه؟!رهمولشرکنرآهو...بخوابررهی_رکافرالله

ر:روربغلرکردمرورگفتمرنریناد

ر!آخه؟رریخورریمامانرقربونتربرهرپرسم...چرارغذاتورنمررالهر _

رگوششرالالرررریسکهرافتادهربود.زرسکربه نرورهمررخوندمیمرری  رخونهرراهرمریرطوررکهرتوررت  ر.بغلمرآرومرآرومرتکونشردادمریتوررفتمرت 

ر.نفرراومدرداخلرهیوربازرشدررهوریخونهرردرر

ر.هیکدمیبودرورندرکیکامالرتاررررخونه

ریگذاشتمرورنفسرعمرررنمیقفسهرسریردستمورروررعیلرردنریرفتمرسمترالمپرورروشنشرکردم.باردرعیــــرسر ر.دمیکشرررق 

ر.یمنورترسوندرعیلرریروا _

ر:اومدرسمتمرورگفترعیل

رررنریرنادری...اومددری_رببخشرعیل ر!؟روربخوابوین

ر!؟یدیارهرتورچرارنخواب _

درعیل ر._رخوابمرنت 

ر!؟یخورریرمگهرقرصاتورنم _

رنرفتمربگرگهیتمومرشدهردرهی_رچندرروزررعیل ر.مت 

ربگریحتماربررردریبا _ ،توهمربررنریرنادرخوامی...فردارمریت  مردکت  رداروهاتوربگررمیبررراریرروربت  ر.ت 

ربراررعیل ررری_ردکت  ر!؟چ 

ر.یلی.الغررشدهرخخورهیرغذاشوردرسترنم _
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ر_رباشهرمرعیل ر.بخوابونمشرنوریر.بدهربهرمنرنادمیت 

ر:روربهشردادمرورگفتمرنریناد

ر.کردربارنازگلررکارریاللهرچرنمریمنربرمربب _

ر.کهرترسوندمتررخوامیربرو.ربازمرمعذرترمرزمی_رباشهرعزررنریناد

ر.ندارهراشکایل _

ر.گفتمروررفتمرسمتراتاقمررنوریا

ریمشکلربرریربرارعیل ری،خوردیرکهرداشترقرصرمررخوای  ربودرعتن ر.نسخهردکت 

ر.کردمرورواردرشدمرراتاقورآرومربازرردرر

ر:ورودمراللهرازرکناررگهوارهربلندرشدرورپچرپچرکنانرگفتربار

ر!شد؟یچرنی.ناددهیآرومرآهو...تازهرخوابرشی_رهرالله

ر:مثلراللهرآرومرگفتمرمنم

ر.خوابونتشیرمرعیل _

ر!رمربخوابم؟منربریربارمنرنداررری_رپسراگهرکارررالله

ر.کمکمرریایکهرمرر...مرشبروررزمریارهرعزر _

ر:شونمرگذاشترورگفترریشورروردسترالله

ری.فردارباهمرمامی_رمعلومهرکهرمرالله ررمشونیت  ر.دکت 

ر.باشدشردهیاللهردررگیاونرتارررریتورردونمیمردیزدمرکهربعریلبخندر

ر.ممنون _

ر.آرومردروربستریلیرسشورتکونردادرورازراتاقرخارجرشدرورخررالله

رریرورررفتمر ر.دادمررهیتخترتکررتختمرنشستمروربهرپشت 

ر.بخوابهرعیــــنکنهروررسررتیروراذررعیلردایزرررنرینادرکاش

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۳۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.واردراتاقرشدررخودمرگفتمردرربازرشدرعیلرشیپرنوریلحظهرکهراررهمون

ر:لبرپچرزدرررریزدرورزرریلبخندر

ر.دی_رخوابرعیل

ر.گهوارهرگذاشترریاونورتورربعدر

ر:ورگفتمرردمریروربوسررگونهرعیلررخوشحایلربار

ر.ممنون _

ر:گرفترورگفترربغلشریمنورتوررعیل

رمامانرکوچولو.شبربخرکنمریر_رخاهشرمرعیل ر.ت 

رشبربخ _ ر.ت 
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ر.ازراتاقرخارجرشدروردرورآرومربسترعیل

ر.دمیخودمرکشرریرورپتومورروررردمریتخترخوابریبارربارآرامشرروررنریا

ر.خوبرممنونتمریرهمهراتفاقارنیبهرخاطرراراریخدا

وعرکردمرهیگرررریرروربارصدارگهریصبحردرهیربازهم ر.بچهررس 

ر.شدیمردهریهمردررکنارشرشنرعیلرریرصدابارررنریا

ر.موفقرنبودرادیانگاررزررویلررکردیآرومشونرمرررداشت

ر:بودمرگفتمرردهیرورندررهنوزرچشمامربازرنشدهربودرورعیلرکهنریجامربلندرشدمروربارارازر

رصبحربخ _ ر.عیلرت 

ر:بارخندهربگهرانقدررصدامرخوابرآلودرورخستهرهسترکهرعیلررمطمعنم

ر_رصبحربخرعیل ر.ت 

ر.تختریرهمونرموقعردوبارهرپرترشدمرروررورازرجامربلندرشدم.ویلرردمیمالرچشمامور

ر:بارخندهرگفترعیل

ری_رمجبوررنرعیل ررست  ر.انقدررزودرازرجاتربلندربیس 

نریرمرهیبچهرهارگرررویل _ ر.کتن

ر.کنمی_رمنرحلشرمرعیل

ر.فکررنکنم _

ر.کنهی_راللهرحلشرمررعیل

ر.همرمتوقفرشدرورمنردوبارهربهرخوابررفتمرهیگرررریرصدارقهیرچشمامردوبارهرروهمررفت.بعدازرچندردقرناخودآگاه

ر...

رکهرامررمیخوردیرصبحانهرمرمریداشت ر:گفتررت 

رام ر.رسنخرخوبردستمونراومدرهیرروزری_ردررت 

ررالله ر!؟_رواقعا؟!رچ 

رام رازرآدمارگری_رررت  رگروردستررکنهیرکاررمررخاریرشریرکهربرارری  ر.میکردررت 

ر.خورهیدردمونرنمرررچیر_راگهرحرفرنزنهربهرهرعیل

رام نر_رحرفرمررت  نرداداش.حرفرمرنهت  ر.نهت 

ر.روزانهرشماربرامرجالبرباشهریحرفاررردنیشنرکمی!رحداقلرن؟یبدرحیرمنمرتوضریربرارکمیحرفاتونررنیدرموردراررنریخوایشمارنمر _

رمریربانده...ازرهمهرهیموضوعردرموردررنی_رآهورارالله نریشهراردخت  نریعرب.ازرصاحلربندرعباسراونارورمرریرخایشرریبراررفرست  ررنجاریسالهرارکریکهرمارررنهیر...بهرخاطررهمفرست 
 
ررزندگ

ر.میکنریم

نردونیخبرمر _ ر!ه؟یماجرارکرنریراصلرارت 

ر.ستیبندررعباسرنریرکهرتورررمریدونی!رفقطرممیدونی...نمنهیر_رمشکلرهمرالله

رام رررت  ر.میدونینمررنمیرار_رمارحت 

ر.ستیبندررعباسرنری_رمنرمطمعنمرکهراونرآدمرتوررالله

رام ر.ستمیمنرمطمعنرنر_رویلررت 

ر.عنم_رخبرمنرمطمررالله

رام ررری_ربرارررت  ررچ  ر!؟یداررریلریتورچهردلرمطمعتن
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ر.مطمعنمرنوریاردهرینشونرنمرهیوقترخودشوربهربقرچری.ه..رکنهیرمرمی_راونرخودشورقارالله

رام ررریردارهربهرشهرررچهرربطرررمطمعنمرویلرنوریر_رمنمراررت 
 
ر!کنه؟یمررکهرتوشرزندگ

ررالله
ن
ر:قبلرازراونرگفترربزنهرکهرعیلراومدرحرف

نرنکنر_ربسهربچهرهاردعواررعیل رمرمی...منرورآهورداررت  ر.مارستانیربرمیت 

ر.جاشربلندرشدرکهرمنمربارخندهربلندرشدمرازر

رشرریسالربهربحثاررکیرازرربعدر راللهرورامرنیت  رعادترکردهربودمرورمثلرآدمارت  رردادمریوراجازهرمرکردمریرنگاهشونرمرنماریکهراومدنرسرری  رورحت  ن ر.روربزننرررگهیهمدردادربزننرورظرفاروربشکتن

ر.نارورباهمرخوبرکنهاوررکردریرمرسیعررراریوررکردریربحثشونورتمومرمرعیــــرسررربرعکسرمنررعیلررویل

رشریلیهمرخررنشونیبحثربرنیواررعاشقرهمربودنروراروونهینظررمنردرازر ر.شهیتمومرمرریروزرررهیورقطعاررنهریت 

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفترالله

ر.کمکتونررامی_رمنمرمرالله

رام ر.ادارهرمنتظرتونمریر_رمنرتورررت 

نرازرپلهرهارپارهمه ر.میرفترریت 

رام نرسواررماشررت  نرهمرسواررماشرخودشرشدرورمنروراللهرورعیلرت  ر.میشدررعیلرت 

رربغلراللهرورعیلرگیازربچهرهاربغلرمنربودروراونررگی
 
ر.کردیرمرهمررانندگ

رتارسه بتراشتهارآورربرامارستانیربرمیباهمررفترری  ررس  ربرنامهرغذارهینوشتروررنینادریر.دکت  ر.همردادری 

رادارهرپلرتمومرشدرعیلرمارستانیربریکهرتورررکارمون ن ر.سیمنوررسوندرخونهرورباراللهررفت 

ر.تحملرکنمرتونمیرروزربدونراوناررورنمرررهیبچهرهاروابستهرشدمرکهررنریرکردم.منرانقدرربهرارریروزرباربچهرهاربازرررکل

نریشریربدجورربهردلمرمبچهرهاررنریاررچرارویلرردونمیکنمرباهاشون،بهشونرغذاربدم،بخوابونمشون...نمررریبغلشونرکنم،تنشونوربورکنم،ببوسمشون،بازرردریبا .بدجورردوسشونررتن

ر.دارم.بدجورروابستشونرشدم

رمررستمیبفهمنرمنرمادرشونرنریرروزررهیراگه ن رمیرورترکمرکتن ر.مت 

رخونهشدهربودرکهربچهررشب ن ر.هاربرگشت 

نرهمررآهور رطوررکهرمرت  ر:اتاقشرگفتریتوررفترت 

نرآهورماهمرتورورمدامرتنهارمررردری_رببخشرالله ر.میاررت 

رنی.منرکهرانتظاررندارمربشرنجاریاررنریکارراومدرریر...شماربراهیحرفرچهررنیاررزمیعزر _ ن ر.منررشیخونهرپریتوررت 

ر.میباهمرحرفربزنرامی_رمنربرمرلباسمرعوضرکنمربرالله

ر.زمیرباشهرعزر _

ر:اومدرسمتمرورگفترعیل

ر!_رآهوربچهرهارکجان؟رعیل

نریرمریاتاقشونن...دارنربازرریرتور _ ر.کتن

نرتوشرموجرمریکهرشادررریبلندریراربارصدابچهرهرردنریدرراتاقربچهرهاروربازرکرد.باردرعیل ر:گفتررردت 

ر.باباریر_ربهرسالاامرخوشگالرعیل

ر:شدرورگفترخم

ر.نمیبغلربابارببرنیای_ربرعیل

ر.هاراومدنرسمتشربچه

ر:شدمرورگفتمرکریبارلبخندربهشونرنزدرمنم



 

401 
 

ر!ایبهشونرعادترکردریلیخر _

ر:نگاهشوربهرمنرانداخترورگفترعیل

ر.بچشرعادترکنهکهرآدمربهرررهیعادررنریر_رارعیل

ر.دشونیبغلشرگرفترورمحکمربوسرریبچهرهارورمحکمرتوررلبخندررسمورتکونردادم.عیلربار

ربوسهرهاشرانقدربلندربودرکهراللهرکهرتازهرازراتاقشربریصدا ر:اومدهربودرگفترونت 

ر.هارپوستشونرنازکهآروم...بچهر_راووورعیلررالله

ر.تونمی_رآخهرمگهرمررعیل

ر(:دشونیدوبارهرتندرتندربوسرررور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۳۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رام ر:اومدرکنارمونرورگفتررت 

رام هرهمتونرجمعرشدرنجاری_راررت  ر!ن؟یچخت 

ررعیل _ ر.شدهرراحساسای 

رام نرگرفترورهمرررروربهرزوررازرعیلرررنینادرت  ر:گفترررکردیرطوررکهربغلشرمرت 

رام ر.اتاقمرکارتردارمرراریربر_رعیلررت 

ر.روربازرگذاشتواردراتاقشرشدروردرربعدر

ر.ورنازگلرروهمربارخودشربردرراتاقرعیلریرندرشدروررفترتورازرجاشربلرعیل

ر:روربهراللهرگفتمرمنم

نراللهرتوربروربشر _ ر...منربرمرچایخستهراریلریخرزمریعزررت  ر.امیوربرزمریبررری 

ر._ردستتردردرنکنهرالله

ررایپذریرگفتروررفترتورررنوریا ر.ی 

خونهرشدم.چهارتارلرازر ن رچابرداشتمرورتوشرروانیپلهرهارباالررفتمرورواردرآشت  ریرسرریرورتورررختمیررری  ر.گذاشتمررتن

نرازرپلهرهارپاراطریورباراحتررآروم ر.اومدمروررفتمرسمتراتاقرعیلرریت 

ردوتارازرچاررخواستمیم رورامرعیلرریررسدربشهربرارنکهریهارورقبلرازراری  مرت  ر.بت 

ر.باعثرشدرانگشتمررسجاشرخشکربشهرعیلرریدرورنزدهربودمرکهرصداررهنوزر

ر_رامررعیل ر.کنمیرنمریربازررنریردراوجهرآهوررورواررررچیرمنربهرهرت 

رام ر.میمجبوررردوستردارم.ویلرریلری!رمنمراونورخست؟یرمنرمهمرنریرآهوربراریر.فکرکردمیداررررازریماربهرآهورنر_رعیلررت 

ردرعیل رکهرمررگهیر_رچرارآهو؟!رهزاررتاردخت  ن ر.میازشونرکمکربخوارمریتونیهست 

رام رباهوشرورزرنگر_رعیلررت  ر.ورهمرخوشگلهرورهمرموردراعتمادررادیررمکهرهمرازرپسرخودشربررهیاحمقرنشو...آهورتنهاردخت 

نرشدنرچررردهیکوبرریصدا نرمرریروررریت  رریراومدروربعدرصداریرت  ر:کهرگفترروربلندرعیلررعصت 

ر_رامررعیل ر.کنمینمرریبازررنیوجهرآهورورواردراررچیرمنربهرهرت 

سمرموضوعرچرراومدم ربگرمریاجازهربدنرخودمرتصمردریتارشارهیواردراتاقربشمروربت  ر.مت 
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ر:درورگفتهمونرموقعراللهراومرویل

رنجای_رآهورتورارالله ر؟یای!رچرارنمر؟ی 

نرعهرچ _ ردوتارچاررنریاررخواستمیر...مهت  ر.امیپرساربزارمروربریرروربراری 

ریرسرالله ر:رورازمرگرفترورگفتررتن

نر_ربدهرمنروربروربشررالله رخستترکردن.چاریلریحتماربچهرهارخ.رت  ر.زمیعزرررامیورمردمریپرسارورمری 

ر.ممنون _

ررایپذریرگفتمروررفتمرتورررنوریا ر.ی 

ربودرکهرامرنیمشغولرارذهنم ر!کردیرقبولرنمررکنمرکهرعیلررکارریمنرچررخواستریمررازرعیلرت 

ر!منورواردشرکنه؟رخوادینمرکهرعیلررهیچهربازررنریا

ر:اللهربهرخودمراومدمریرصداربار

رچارنمیرارزمیرعزرراری_ربرالله ر.توری 

ر.ممنون _

نرنشسترورهمرکنارم ر:گفترررخوردیرمرشورییچاروانریازرلرطوررکهرکیمررت 

ر!اومده؟رشیپر!رمشکیل_رآهو؟رالله

ر!؟مشکل؟!رنهرچهرمشکیل _

ر.ی_رانگاررتورفکرررآهور

ر.نهرخوبم _

ر._راوگرالله

ررمورییرچاروانیل ر.دادمرهیککاناپهرترربرداشتمروربهرپشت 

رموقعرامررهمون ررچریهمراومدنرورانگاررکهرهرورعیلررت 
 
نررفتادهینرراتفاف ر.نشست 

ر.بغلمرجارکردریسمترمنرورخودشورتورردیدوررعیــــرسررنازگل

رچاروانریرداشترلرسیعر ررورازردستمربگرری  ر.هت 

رازرچارکیم ر.دمیبهشردادمرورگونشوربوسری 

رکوچولور _ ر!خوشگلرمامانرچطوره؟ریردخت 

ر نرباهاشرحرفرمروقت  ر.ادیلبرمنمربریرلبخندرروررشدیباعثرمرنیوراردیخندیرمردمت 

ر:زنگردرربهرصداردرراومد.اللهرازرجاشربلندرشدرورگفتریصدا

ر._رشامورآوردنرالله

رام رررت  ر!امشب؟ریرسفارشردادرر_رچ 

ر._رآهورسفارشردادهرالله

ر:همهرسمترمنربرگشترکهرگفتمرنگاه

نر _ ر.یقرمهرست 

ر.خواستیردلمرمریلری_ردمترگرم...خرعیل

ر.کاناپهرنشوندمرورازرجامربلندرشدمرریرزدمرورنازگلرروررورریلبخندر

نرزمریررورکهررورررنرینادرگونه ر:ورگفتمرردمیدستشربودربوسررنشینشستهربودرورماشرت 

نرمرمنربرمر _ ر.آمادهرکنمرورت 
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ر.حرفررفتمرباالرنیبعدرازرارور

رررماست نرمریرروررورررورترش  وعرکردرغذارکشررردمیچررت  ر.دنیکهراللهرهمراومدرباالروررس 

ر نرمروقت  ر:آمادهرشدردادرزدمرررت 

ر.باالرپرسارنیایشامرحاظرهرب _

رورامررعیل نرهمررت  ر.ورنازگلرروربغلرگرفتهربودنراومدنرباالرنیطوررکهرنادرت 

نررسرمررهمه .ررت  ن رورنازگلررورآوردمروردسترامررنینادریرمنمرظرفرغذارهانشست  ر.دادمررورعیلررت 

ریب رورامررغذاردادنربچهرهارگردنرعیلرررتیرترمسئولاوقارشت  ر.بودرت 

نرمخصوصشونرنشوندنرورهمرریهارصندیلرریهاروررورربچه ر.دادنیبهراوناهمرغذارمرخوردنریخودشونورمریرطوررکهرغذارت 

ر.میدیهمهرباالرپررراللهرغریکهربارجررمیآرومرمشغولرخوردنربودرهمه

ر_رامررالله ررررررت 

رام ر!شده؟ی_رچررت 

ر.دهنربچهرریبودرقاشقربرنجرخودتوربزارررکی_رنزدرالله

ر:دهنربچهربودرگفتمررکیرقاشقربرنجشرکهرنزدردنریدربار

رامر _ رندرت  ن ر.یبارغذاردادنتربچموربهرکشت 

رخندهرورامررریزدرزررعیل ر:گفترررت 

رام نرهمچرشدهی_رحاالرانگاررچررت  ریرمرغیجررت  ر.دیترک...زهرمرکیس 

ر.دمی_ربدهرمنراونربچهررورخودمرغذاشورمرالله

ر.دیرورسمترخودشرکشرررنریرنادریبعدرظرفرغذاررور

رام ر:ورگفترردریظرفوردوبارهرسمترخودشرکشرت 

ر.نکرده...کاررخودمهالزم _

ر:ورگفتردیدوبارهرظرفورسمترخودشرکشررالله

رندادرالله ن ر.ی_ربدهرمنرتاربچهرروربهرکشت 

رام ر:ورگفترردریشدوبارهرظرفورسمترخودشرکرررت 

رام ر.یلحظهرحواسمرپرترشد...تورازرمنربدترررهی_رررت 

ر.دمیخندیورمرررکردمیرچونمرزدهربودمروربهراونردوتارنگاهرمرررریزررردستمور

نرحررنریراردرر ر.ورقشرکردهربودرازرخنده.انگاررتکونرخوردنرظرفرغذاربراشرجالبربودررکردیهمربهرظرفرغذارنگاهرمرنریرنادرت 

ر:گوشمرپچرزدرررریورزررررمرنشستهربودرخمرشدرسمتمکهرکناررعیل

نرچررهیریخواری_رنمررعیل رریرت 
 
ر!؟بگ

ر:مثلرخودشرپچرزدمرمنم

ر.کنمیرتماشارمرشهیرکاررتوعه...منرهمررنریرا _

ر.تماشارکنمرخوامی_رانقدررجالبهرکهرمنمرمررعیل

ر.میخبرتماشارکن _

رچونشرزدروربهرامررریدستشورزررراونم روراللهرخرت  ر.شدرهرت 

ر

ر♡"عآرامش
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ر۱۳۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:دستشرنگهرداشترورگفترریغذارورتورظرفررالله

ر....غذاردادنربچهرکاررزنهدمی_رگفتمرمنرغذاشورمرالله

رام ر.کردمیکارورمرررنریرقبلراریر_رعهراگهرکاررزنهرپسرچرارمنرروزاررت 

ر.زدرنهیوردستشوربهرسرردریرورسمترخودشرکشرنینادرصندیلررالله

رام ررت 
ن
ر.افتادرنرورعیلبزنهرکهرچشمشربهرمرراومدرحرف

رام ر!نما؟یسرنی_رشماراومدررت 

رازرسرعیل نرسترینرنماری_رواالرکمت  ر.ت 

ر.خندهرررینگاهرکردنرورزدنرزررگهیبهرهمدرساکترشدن.کیمررهردور

رام ر._رخودترغذاشوربدهررت 

رامرشیظرفرغذارورپرالله ر:گذاشترورگفترررت 

ر.یدریکارورانجامرمررنریرتوربده...بهرهرحالرهروزرارستری_رنهرالزمرنرالله

رام ر.زمیرکارا...خودتربدهرعزرررنری_رنهرمنرمردم...منورچهربهراررت 

نرپارمیوررفترررمیاونارمتوجهربشنرآرومرازجامونربلندرشدررنکهیربدونرارورعیلررمنر ر.یت 

روربحثرمرعیل ن نری_رتارفردارصبحراونجارنشست  ر.کتن

ر.مونهیربچمرآخرشرگرسنهرم _

ر:بهرمنردادرورگفتنازگلرروررعیل

ر.بدمراصالرنورینادری_رمنربرمرغذاررعیل

ر:گرفتمرورگفتمرردستشور

رریربرررخوادیرتورنمراری...بنهرنه _ ر.باهاشونربحثرکتن

ر.دمیبوسرشوریشونیبغلمرخوابوندمشرورپریهمرکنارمرنشست.نازگلررورتوررکاناپهرورعیلررریررورررنشستم

ر!_رآهو؟رعیل

ر!جانم؟ _

رسالهرذهنموردرگررهیسوالرهسترکهررهی_ررعیل ر.کردهررت 

ر _ شیرچرارنمرردونمی!رخبراگهرمنرجوابشورم؟چ  ر!؟ت 

ر!؟یهارورقبولرکردربچهرنریررگرکردنرابزررتری_رچرارمسئولررعیل

دراریپرررنکهیخبربهرخاطررا _ ر.اوناروربهرمنرست 

ربچهرومدهی.درستهرکهردلترنرشیاصلررلیر_رنه...دلرعیل رریرکارارکردرریلیبچهرها.خررنیبهرخاطرراریرنهرفراررکردتورازرخورر.ویلریوربررررهارورولرکتن ررورحت  ر.جونرخودتوربهرخطررانداخت 

ر.کاناپهرگذاشتمروربرگشتمرسمترعیلرریربودررورردهیرورکهرتازهرخوابررنازگل

رانداختمرورهمررریزرررسمور ن رطوررکهربارناخنامروررمرت  ر:گفتمررفتمت 

ر.قسمرخوردم _

ر!؟_رقسم؟!رچهرقسیمرعیل

رباالراوردمرورهمررسمور ن ر:گفتمررکردمیرطوررکهربهرچشماشرنگاهرمرت 
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ر.اشارویجونر _

ریکمرلبخندرغمگررکم ر.نقشربسترعیلرریرلباریرروررتن

ر:ورگفترردریبغلشرکشریمنورتوررانداختمرکهرعیلررررریزردوبارهرررسمور

رسختهرجداریلی_رخررعیل ر.کنمیر...حداقلرمنردرکرمیکهردوسشرداررررازرکیسری 

ر...منردوسشرندا _

ر:طرحرفموسردریپرررعیل

ر.ی_ردارررعیل

ررریبرار _ نرحرفورمررنریرارچ  رت 
ر!؟ین

رکاراررنی_ربارارعیل رردریبارتورکردهراالنرباراشارریکهررری  رازشرمتنفررباش  ر!؟.هست 

ر.ستمین _

ر.اسمشرعشقهرنی_رخبرارعیل

ر!هیعشقرچرردونمریمنرنمر _

ررعیل رررعاشقرآدمر،ویلر_رتورعاشق  ر.باهاشریرنکردرکهرعاشق 

ر.می...درموردشرحرفرنزنعیلرردونمینمر _

ریرازشرفراررمرشهیر_رهمرعیل رریرخوایرمر.آهورتورگرکتن رررنریربهراریخواریمرر!رگ؟بهشرفکررکتن ر!؟حسترفکررکتن

ررادمهیرعیل _ ررهیعاشقرررتوهمرگفت  رریدخت  ر.هست 

ر._رارهرعیل

ریبهشرفکررمر _ ر!؟کتن

ر._رارهرعیل

ر _ ر!شه؟یمربترینصرچ 

ریوربرررگارری_ربهرمشترسرعیل ر.خوای 

ر.بشنرربمرینصرناریارخوامریرخبرمنرنم _

ر!؟یدیکشریرمرگارری_رقبالرسرعیل

ر.دمیسالهرنکشررکریاره...ر _

ر._رنکش،بهرخاطرربچهرهارعیل

ر.پسرتوهمرنکشربهرخاطرربچهرها _

ری_ررعیل ریمرعتن
 
ر!فراموششرکنم؟رگ

رردمی...شاگاروریاره؛س _ ر!گارویسررباعثرورباین

ربهشرغردنریکهررسررر_رحرفتردرسته...فکررکردنردرموردرکیسرعیل ر.فقطرورفقطراسمشراحمقربودنهرممکنهت 

ر.درسته _

نرورهمرردیگونموربوسررعیل ر:گفتررگرفتریرطوررکهرنازگلرروربغلرمرت 

مرتوررعیل ر.اتاقتریر_رمنرنازگلوربت 

ر:درشدمرورگفتمازرجامربلنرمنم

ر.ممنون _
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رررتکونرخوردرکهرعیلرگهوارهرگذاشت.نازگلرکیمررریرنازگلررورتورراتاقم.عیلرریتوررمریرفترهردور ورازرررردریبوسررشوریشونینازگلردوبارهرچشماشوربسترپرگهوارهررورآرومرآرومرتکونردادروروقت 

ر.گهوارهردوررشد

ر:ورگفتردیبغلشرکشرریردستمورگرفترورمنورتوررعیل

نرمواظبتمرورنمرشهیر_رآهورمنرهمرعیل ریبهرتورآسرکیسرررارمرت  ر.بزنهرت 

ر....ممنونمعیلرنمدوریم _

رورهمرردریبوسررموریرشونیپرعیل ن ر:گفتررشدیطوررکهرازمرجدارمرت 

ر_رشبربخرعیل ر.ت 

ر:لبخندرگفتمربار

رشبربخ _ ر.ت 

ر.دوررشدرورازراتاقرخارجرشدررازم

ر.خوابهرخوابهرنریرنادردمیرورنگاهرکردمرکهردررنریرنادریگهوارهرریتور

نرریرهاراونورخوابوندنرورتوربچهرگرردونمینم ر.اتاقرگذاشت 

ر.دمیتختمردرازرکشریعوضرکردمرورروررلباسامور

رروزوردرگررکل ر.بودمرعیلرریحرفارت 

ر!حرفارورزدرورگفترمواظبمه؟ررنریر!رچراراالنربهمراکرد؟یازرمنرپنهانرمررروریچ

ریبهرمواظبتردارم؟!ررازریمنرنرکنهیاونراحساسرمررچرار ر!بهرشغلشونرداره؟رربطررعتن

ررتمرسردونرینم ر|:دنیرورانجامربدم،اونمرخوابرتونمریکهرمررریگرفتمرتنهارکاررررمریبکنم.پسرتصمرکارریچراریبگمروررچ 

ر.دمیگردنمرباالرکشررریبستمرورپتومورتارروررچشمامور

ر.گردنمرباالربکشمرریرپتومورتارروررشهریمنرعادترداشتمرهمرتابستونربودرویلرنکهیاربار

ر.شهینعمترفکررکردنرازمرگرفتهرمرنکهیاررهیتهرشد.ورچهرنعمتربزرگقدرترفکررکردنرازمرگرفرگهیرکمربهرخوابررفتمروردررکم

رردارریبرررریدرریلیخررصبح نرهاررفتهربودنرورمرشدمربچهردارریهمرکهربرشدمروروقت  ر.منرگذاشتهربودنریصبحونهرروربراررت 

رردارریبچهرهاربریشبرچندباررررنصف نرهمرریربرااتاقمرورآرومشونرکرد.رریراومدرتوررباررعیلررهیرشدنروراجازهرندادنربخوابم.حت  ر.االنرخوابربودنررت 

نرآرامشرنشستمرصبحانهرخوردم.بعدرمربار نرجمعرکردمرورظرفارورشستمروررفتمرپارورت  ر.یت 

ر.دادمیوربهشونرغذارمررکردمیمردارشونریهارورببچهردریبا

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۳۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رمرداشتم رسمتراتاقمرکهرصدارفتمت  ر.توجهمورجلبرکردری 

،پسرا...بچهوااا ن ر!اد؟یصدارازرکجارمرنریرهارکهررفت 

رجاررهیازررلهیعالمهروسررهیاتاقاراومد.انگاررررگیریرازرتوررصدار ر.شدررریرسازررری 

نرهمهرچرنظررگرفتمرویلرررریبازرکردم،همهراتاقورزرروریاتاقرعلردرر ر.تماتاقرنبود.ازراتاقرخارجرشدمروردوبارهردرشوربسریکسرتورررچیرمرتبربودرورهرت 

ر.بازرشدنردرراومدریلحظهرصدارردرراتاقراللهرروهمربازرکنمرکهرهمونررراومدم

ربرگشتمرورپشتررسمورنگاهرکردمرکهرامرعیــــرسر ر.دمیدرورت 
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ر:تعجبرگفتمربار

رامر _ ر!؟ت 

رام ر!_رالله؟رترسوندمت؟ررت 

ر.کمی...رعه...خب _

رام ر:بهرداخلراتاقشراشارهرکردرورگفترت 

رام مراداره...ویلرهی_راومدمرررت  ر.ستینرگردمریهرچقدررمررپروندهرروربت 

ر!کمکت؟ررامیمنربریخوایخبرمر _

رام ر.شهیخوبرمریلری_رراستشرخررت 

ر:شدمرورگفتمررکشینزد

ر _ ریواردرخونهرمروقت  ر.رسرورصدارکنرمتوجهرورودتربشمرکمیریس 

رام ر.زمیرکهرترسوندمترعزرررخوامریر_رمعذرترمررت 

ر.ندارهراشکایل _

نرهم رطوررکهربهرکتابارت  ر:گفتمررکردمیربودرنگاهرمرختهیهروسطراتاقرررکرری 

ررردریخبربا _ ر!بگردم؟ردنبالرچ 

رام ررهی_رررت  ر.رنگربودرپروندهرنارنچ 

ررهوریباهم.کهررمیوررورکردرررریاتاقورزررهمه ررچشممرافتادربهرپوشهرنارنچ 
 
نرمررریکهرزررررنگ ر.بودت 

نرمرررریاونورازرزررعیــــرسر ربرت  ر:وردمرورگفتمآررونرت 

ر!نه؟یرا _

رام رآرهرخودشه.ممنونرریر_رواررت 

ر.گفترورپروندهررورازمرگرفتررنوریا

ر:فتمورگرردمریرونرپامرکشررریروررردستمور

ر.کنمیخاهشرمر _

رام رررت  ر.حرفربزنمرکمیباهاتررخواستمریآهو...منرمررر_رراست 

ر.میحرف؟!رخبربزن _

رام ر.شدیمانعرمرخبرعیلربهتربگم...ویلرخواستمریمرریچندروقترچندرباررررنریرکهراررنهیاررهی_رراستشرقضررت 

رامرهریچرهیقضر _ ر!؟ت 

رام ر...هیرمری_رمارداررررت 

ر.زنگرخوردنرتلفنشرحرفشرنصفهرموندربار

ر.برداشترورتماسوروصلرکردرورتلفنشر

رام ر_رالو؟ررت 

رام ر._رباشهرباشهراومدمررت 

ر:قطعرکردرورروربهرمنرگفتررتلفنور

رام نرمهمه...شبرباهمرحرفرمرتیمامورررهیبرمرردری_رمنرباررت  ر.مینت 

ر:ورگفتمرردمری.منمردنبالشردورگفترورازراتاقشرخارجرشدرررنوریا

رامررساریوا _ ر.میحرفربزنررساریروارت 
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رام نرهمرت  ر:سمتردررگفترردریدوریطوررکعرمرت 

رام نر_ربعدارحرفرمررت  ر.آهوررمینت 

رام ر.ازرخونهرخارجرشدرعیــــرسرررت 

ر.پروندهرافتادردمردرررریبرگهرازرزررهیخروجشرررلحظه

ر:ورگفتمردمریروربرداشتمروردنبالشردورربرگه

رامر _ ر...امت  ر!ت 

رام رکنرتارشبررت  ر._رآهورصت 

نرگفترورسواررماشررنوریا ر.شدروررفترت 

نربهشربدم.اگهرچربرگهرروررخواستمیرباررمرنریرمنرارویل ررمهیمرت  ر!؟باشهرچ 

مرتارامرسوریبرمرادارهرپلربارتاکیسردریبا ربرگهرروربت  ر.نخوادردوبارهربرگردهرت 

ر.واردرخونهرشدمرتارآمادهربشمرعیــــبهربرگهرنگاهرکنمررسررنکهیراربدون

نرمرریروربستمرورواردراتاقمرشدم.برگهرروررورررخونهردرر ر.کردیمررهیررپرترکردمروررفتمرسمترنازگلرکهرداشترگرشمریآراررت 

ر:بغلمرگرفتمرورگفتمریرتورراونور

ربخصبح _ ر.یشدرردارریبدرموقعربرریلیخررخوشگلرمامان.ویلرت 

نرهم رشرشهریطوررکهرنازگلربغلمربودرشرت  ر.آمادهرکردمرشورت 

رشرشهریتختمرگذاشتمرورشریروررراونور وعربهرخوردنرکردرشورت  ر.دستشردادم.بارولعررس 

ر.تندرلباسامورعوضرکردمسمترکمدمرورتندرررفتمر

نررسمرانداختمروررفتمرسمترمررریرورررورشالم ر.شیآرارت 

وعرکردمرکرمرزدنربهرصورتمررعیــــرسر ر.کرمموربرداشتمروررس 

ر!نهیآرریتورررریکهرچشممرافتادربهرتصورررکردمریصورتمرپخشرمرریرکرماروررورررداشتم

ر.عکسرآشنارهیآدمرآشنا...ررهیآشنا...رررریتصوررهی

رپروندهرامررریکهرازرزررریابرگهرانعکاس ر.دمیدیمرنهیرآریافتادررورتوررت 

رروربرداشتمروربهشرخربرگه ر.شدمرهرت 

ر!!!بودراشارریاونربرگهرعکسرریبود.روررخودش

رپروندهرامررری!رزراشار؟یرعکس ر !؟ت 

ر.چقدرردلمربراشرتنگرشدهردمرینگاهرکردنربهرعکسرتازهرفهمربار

روقتارریکردناش،براررتیاذریبرا رخندهرهاش،اخمرکردناش،گریرکهرپشتمربود،برارری  ر.تمامشونرتنگرشدهریبونرشدناش،دلمربرارمهرررهوریبودناش،ردادناش،بدرت 

ر.نمروراونمرمحکمربغلمرکنهبغلشرپرترکریرخودمورتوررگهیبارردرهیچشماشرنگاهرکنم،ریرتوررگهیبارردرهیرخوادریمرردلم

ریمرسختهرعاشقرآدمررچقدرر رراقتریکهرلرریس  ر.ندارهرعاشق 

رتختمرنشستمروربهرعکسرخریررور ر.شدمرهرت 

ر...چشماش،لباشگونهرهاش،رریدم،روریکشررراشارریصورترریروررردستمور

ر.دمشیسالردوبارهردررکیربعدر

ررچشمم ررریکهرافتادهربودررورررافتادربهرقطرهرآی  رررعکس.قطرهرآی  ر.شدیمررریازرچشماشررسازرررومدریآدمردلشربهردردرمرکهراسمشراشکربودروروقت 

ر ر.شدهردهینرآفررتاوانردادری.انگاررچشمربرابارهیبراشرمرراد،چشمریخداهمربلدرنبودرعدالترروربرقراررکنه،دلربهربهردردرمرحت 

نرصدارمرمهیرنازگلربهرخودمراومدم.نصفهرنریرصداربار ر""مامانرردت 
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ر:دمرورگفتمصورتمورپاکرکررریرروررریاشکا

رخوشگلمرالهر _ ر.مامانرقربونتربرهردخت 

ر.اونمرپاکرکردمریراشکررورازررورریرهابشهرقطرهرسیعکسرخرنکهیازرارقبلر

ر.دمیسکهرچهارردسترورپارسمتمراومدهربودربغلرگرفتمروربوررنازگلور

نرزمرریرورررعکسور ر.تختررریانداختمروربارپامرهلشردادمرزررت 

ر.هامخونهرتنهاربودم.منربودمروربچهرریروزرتورررکل

رکنمرتارفکررخودمردرگرریهاررسگرمرکنم.باهاشونرحرفربزنمروربازرخودمورباربچهرکردمیمرسیعر ر.نباشهرت 

ر.شدیرنمرویل

رپروندهرامریرتورراشارریکهرچرارعکسرررچشمامربودرورسوایلرریمدامرجلوراشارریرصورت ر.خوردیبودرمغزمورمثلرخورهرمررت 

ر ♡"عآرامش

ر۱۴۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

شبرچونربهرخودمرقولردادمرررتارگمیبهرعکسرنگاهرکنم.حداقلرتارشب.مرگهیدرربهرخودمراجازهربدمرکیمرخواستمریمرردرینظرمرعوضرشدرورنرفتمراداره.شاراشارریعکسرردنریازردربعدر

رشبرعکسوربرگردونمروردرموردشرازرام سمرت  ر.بت 

رعکسردرموردراونرروزربودرکهرمنرازرخونهربردریشا رزدمرورامررونرت  ر.داخلشربودهراشارریعکسرررنریرکمکمرکرد.اطالعاتموردرراوردنروراررت 

ر.هارورتازهرخوابوندهربودمشدهربودرورمنربچهررشب

ر.دمیتخترخودمرگذاشتمرورپتورورروشونرکشرریرروررراونارور

ر.کردمیرهزارمربودرکهربهرعکسرنگاهرمبارررنیروربرداشتم.ارراشارریشدمرورعکسررخم

کهرمنورازرخودشردورررررکیسررراشارری.رکردمیبودرکهربهرچشمربرادرربهشرنگاهرمرکهرادمرررلیکائیوقترشوهررنداشتم.مرچریهرکه؛منرسهرباررازدواجرکردمرویلرررکردمیرفکررمررنریربهرارداشتم

رقانعرنبود.امرهیوربهررکردریم ردخت  ر.نبودرمریعررواقرهمرفقطرپدرربچهرهاربودرورشوهرعیلرت 

ر ررریرجالبه،دخت 
 
ررکهرتارهجدهرسالیک نریهاشرنکدومرپدرربچهررچیرهراالنردوتارشوهرردارهرویلرسهرباررازدواجرکردهرورحت  ر.ست 

ر ر:انداختمرورگفتمررتختررریدرراتاقمربهرصداردرراومدرعکسورزرروقت 

ر.توراریرب _

ر:واردراتاقمرشدرورگفترالله

ر.زمی_رسالمرعزررالله

ر _ ر!؟سالمرالله،خوی 

ر.خوبمرممنون_ررالله

ر _ ر.خستهرنباش 

نر_رهمچنرالله ر.ت 

ر:هارگفتبعدرباراشارهربهربچهرور

نرکمرچرررطونیدوتارشرررنریرازررری_رنگهدارررالله ر.ستینریرت 

ر:خندهرگفتمربار

نرینمررتریاذرادیزر _ ر.میکنیمریر.کلرروزورباهمربازرکتن

ر.دورقلورریهارسهرقلورباشنربهرجا_رفکررکنمربچهرالله

ر.شدراقرخارجرگفتروربارخندهرازراتررنوریا



 

410 
 

ر.خودمورمرتبرکردمرازراتاقمرخارجرشدمررکیمررنکهیجامربلندرشدمروربعدرازرارازر

نرهم ر.همرازراتاقشرخارجرشدرکهردرراتاقموربستمرعیلرررت 

ررعیل ر!؟_رسالمرآهو.خوی 

رزمیسالمرعزر _ ر؟.ممنونرتورخوی  ر.!رخستهرنباش 

ر:ورگفترردریبوسررموریرشونیورپردیچیرسمتمروردستشوردوررکمرمرپرراومدر

ر.شامرمیبرر_رممنونم.ررعیل

ر.میبرر _

رباالرکهراللهرورامرمریرفترهردور ر.نشستهربودنرورمنتظررماربودنرت 

رسالمرام _ رت  ر..خستهرنباش 

رام ر._رسالمرآهو.ممنونررت 

وعرکردررمیهمرنشسترورعیلررمنر ر.میورهمهررس 

ربهرامررور ر:گفتمررت 

رامر _ ریصبحرمرت  ررخواست  ر!؟باهامرصبحترکتن

رام نرمهولرکردرورهرکیمرررت  ر:گفترررکردیرهرمنگارطوررکهربهرعیلرت 

نر_رعهرچرعیل ر.بهتربدمریرشنهادیپرهیدرموردربچهرهاررخواستمریر...ارهرمهت 

ریرنمرنوریبگمراراومدم ررخواست 
 
ربهرامرکهرچشممرافتادربهرنگاهرمشکوکرعیلررربگ ر.ت 

رامروزمرامررنکهیورارکردنریراتاقردعوارمریرکهرتوررریروزررریاورررادیربار ر.کهرگندرزدمرردمیحرفشرمخالفهرفهمرررنریربارارگفترعیلررت 

ر:جمعرکردنراوضاعرگفتمریابرر

ر _ ریمرردمیکهرفقطرشنرری...انقدررعجلهرکرداهارارهرراست  ر.ورنازگلررنریرنادرگفت 

رام ری_راره...آخهرمررت  ر.مهمهریلیازربچهرهارخرریرنگداررردوین

رازرحدقهربرریبارچشماریرارهیحرفشراللهربارتعجبربرگشترستمشرورچندرثانرنیاربار ربهشرخرزدهررونت  ر.شدررهت 

رام ر.داخترورمشغولرخوردنرشامشرشدباالرانریاشونهرت 

لشرداشتمرمنمرمشغولرخوردنرشدمررکهرسیعرریاخندهربار ر.دررکنت 

ر نرشاممونرتمومرشدرهمهرباهمرمروقت  ر.میجمعرکردررورت 

نرپارمریبچهرهاروربرداشتمروررفتریغذاها ر.یت 

رتوررهمه ن ررایپذریررفت  رورمنمررفتمربچهرهارورآوردمرورکناررعیلرری  ن ر.نشستمرنشست 

ر.دیرفترورمحکمربوسهاروربغلرگبچهرعیل

نرهم ر:تاربهشونربدمرگفتمرکردمیرطوررکهرغذاشونورآمادهرمرت 

رامر _ رریرازرخونهربردرریکهرامروزراومدرریااونرپروندهررت  ر.توجهمورجلبرکردرشیبود؟!ررنگرنارنجرچ 

رام ر:ورگفترردریخندرت 

رام نردرموردشرحرفرمرشهریکهرهمرریبهراونرباندرشهی_رمربوطرمررت  ر.مینت 

ر:فتمدهنمورقورتردادمرورگرررآب

؟ _ ر!باندرقاچاقردخت 

رام رچنتارهی_رآرهرررت  ر!عکسرداخلشربود،عکسرمجرماری 

ر:تتهرپتهرگفتمربار
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نرخب...تونستر _ نرکنرررداشونریپرت  ر!؟ت 

رام ر.کدومرعکساردرسترنبودنررچری_رنه.هررت 

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

ر.اها _

راونوردستگرادافتپروندهرنیمررریازرزرراشارری.اگهرامروزرعکسراشارنیاوناردنبالرباندررپس ر.کردنیرمرت 

ر:وربعدرمنرازرجامربلندرشدمرورگفتمررمیدادررهاروربارکمکرعیلبچهریغذا

رمنرخستم.م _ ر.هاروربخوابونمرورخودممربخوابمبچهرمت 

ر.کمکتررامی_رباشهرپسرمنمربرالله

ر.ممنون _

ر.میهاروربخوابونبچهرمیکردررورسیعررمیواردراتاقمرشدررهردور

ر:روربغلرگرفتمرورگفتمرررنینادرمنر

ر!خوشگلرمامانرچطوره؟ _

ر.دیکهربارذوقردستاشوربهمرکوبرردمیبوسررگونشور

وعرکردمرتکونردادنرگهوارهرریتورراونور ر.گهوارهرگذاشتمروررس 

ر:گفتمرردادیبودرورتکونشرمگهوارهرگذاشتهررریکهرنازگلررورتوربهراللهرررور

نررفتررشیپروندهرقاچاقرتارکجارپرنیالله؟!رشماردرموردرا _ ر؟ت 

ردستگرررنفرشونوررهی_ررالله نرحرفرنمرر.ویلمیکردررت  رچنتارهی.رنهت  رحتماراصلررداریهارپرعکسربچهرری  ن کدومرعکساررررچیرکهرهررخورنیرخبراونرآدمارقسمرمرازراوناس.ویلررگریرشونیکردنرورگفت 

ر.ستیدرسترن

ری _ نراونارحرفرنمرنکهریارراریعکسرهاراشتباهنررعتن ر!نن؟ت 

ر.یپروندهرکنجکاوررنریروردراآهو...حاالرتورچرارانقدرردرمرمریدونی_رراستشرماهمرهنوزرنمررالله

ربرارهیکهررریانتظاررندارر _ رهجدهرسالهرعادررهیریپروندهرقاچاقردخت  رباشه؟ریردخت 

ری_رخبرراسترمرالله
 
ر.گ

نرچرهیبعدرخمرشدروررتخترنشست،کیمریرروررالله ر.تختربرداشتررریازرزررریت 

ر.دیدستشررنگرازررخمرپررریرتورراشارریعکسرردنریدربار

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۴۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رآهو؟ررهیچررنریر_رارلهال

ردستشربریررفتمرسمتشرورعکسورازرتوررعیــــرسر ر:ورگفتمردمریکشرررونت 

نرعهرچ _ ریرپرسه...عهررنریر...اهت  ریشوهرم....رررعتن ر...اشاریرعتن

ر:ورگفترردیتتهرپتهرکردمرکهراللهردوبارهرعکسورازردستمرکشررانقدرر

ر!نهیراراشارری_رعه؟!رپسررالله

ر!؟شناشیمراشاروریمگهرتور _
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ر.ی!رخبرخودتردرموردشرحرفرزدر؟یشدرونهوی_روارآهوردرالله

ریآ...آهارراسترم _
 
ر.گ

ر:عکسورسمتمرگرفترورگفترالله

ر؟ری_رهنوزردوسشردارررالله

ر:تخترنشستمرورگفتمریرازشرگرفتمرورکنارشررورررعکسور

ر.خب...اره _

ر:دستشورپشترکمرمرگذاشترورگفترالله

رقوررریلی_رتورخررالله رریدخت  ر.هست 

ر.ضعفردارمریلریبرعکسه،منرخرقاریدقررربود.ویلرنجورریکاشرارریار _

ررریلی_رتورخررالله ررآهو...تاحاالرآدمرخوی  ر.دمیتورندربهرخوی 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ررریلیتوهمرخ _ ر.خوی 

ر._رنهربهراندازهرتورالله

رازرجاشربلندرشدرورهمربعدر ن ر:گفتررشدریطوررکهرازراتاقرخارجرمرت 

ررنهیرنبر_ربهرنظرمرعکسورعیلرالله ه.هرچ  ر.باشهراالنرشوهرتهربهت 

ر.تکونردادمرکهرازراتاقرخارجرشدروردروربستردمیبهرنشونهرفهمرررسمور

رخ ر!جذابرباشهرآخه؟ررتونهیآدمرچقدررمرهی.راشارریشدمربهرعکسررهت 

رالشررآخ ر(:مریکهرچقدرردلمربراترتنگرشدهردلت 

ر.دمیتختمردرازرکشریتخترگذاشتمروررورررریدوبارهرزرررعکسور

ر.شدیمربمیمشتراشکرورحالرخرابرنصرهیدنربهشرفقطرفکررکنم.ازرفکررکررراشارریاصالربهررخواستمرینمررگهید

ر!باشه؟رتونهیرمرچشماموربازرکردم.گرریردرراتاقمرالریرصداربار

ر:خودمورمرتبرکردمرورگفتمرجامربلندرشدمرورکیمررازر

ر.توراریرب _

ربازرشدرورامرردرر ر.اومدرداخلراتاقرت 

ر:تعجبرگفتمربار

رامر _ ر!؟ت 

رام ر.مجبورربودمرمزاحمتربشمرویلراولرصبچرخواستمرینمرردی_رسالمرآهو...ببخشرررت 

ر:نگاهربهرساعترگفتمربار

رساعترهفتهرام _ ر.ت 

رام ر.میحرفربزنردری.با_رارهررت 

نربرداشتمرورهمررعسیلرریموهامورازرروررکش ر:گفتمرربستمیطوررکهرموهامورمرت 

ر.باشه _

ررموهامور ر.رسمربستمرورازرجامربلندرشدمریرباالردمراست 

ر.اتاقمرشلختسردیببخش _

رام ر.همرخوبهریلریاربچه...خ_رباروجودردوتررت 
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نرمرصندیل ر:کناررورگفتمرردمیرورکشرررشمیرآرارت 

نربشرراریرممنون.ب _ ر.ت 

رام ر.ورمنمرنشستمرلبرتختررصندیلرینشسترروررت 

رام نر_رببرررت  ربشهرنریرازرردرینبارورمنربرم!عیلرررمیحرفربزنرعیــــرسرررت  ر.صحبتمونربارخت 

رامرشنومریرخبرم _ ر.ت 

رام ریمریرارحدودکهرتررمریکنیرمرقریباندرتحقرهیدرموردررمری_رمارداررررت  ر !هیموضوعرچرردوین

ربهرمنرداره؟رچهرربطررنیاره.خبرا _

رام رکهربرهیبهررمیدارررازری_رنررت  ارادیدخت  ارریبهرعنوانردخت  هیرخودشرمریربرارسیخوشگلرروررعریلریخریرقاچاقرواردرباندربشه.گفتهرشدهرکهردخت  ر.اونروررآبرفرستهیروربعدرمررت 

ر!خب؟ _

رام رهجدهرسالهرخررهی.تورمیرکنیر!رمارحواسمونربهترهست.بهتررادارروصلرمیدکارورانجامربررنیارخوامریرازترم_رمنرررت  رخوادیتورورمرسیکهرحتماررعررخوشگیلریلیدخت  رر.وقت  رررفت 

روردستگررمیایاونجارمارم ر.پروندهرتمومهرنریرکاررارریرنجورری.امیکنیمررشت 

ری _ رریرخوایرمنورمرعتن ر!عرب؟ریرخایشررشیپربفرست 

رام رررت  رمر_راگهرکهردوسترداشتهرباش  ربگررمریتوعهرکهرتصمرحقرنی.ایت  ر.یت 

ر.کنمیردرموردشرفکررم _

رام ر._رممنونمررت 

ررعیل _ ر!شه؟یمرچ 

رام رریبازررنریر_راگهردلترخواسترواردراررت  ری...تورمبیس  رررشیراضرتوین ر.کتن

ر.زدربعدرچشمگرور

رررلبخندر
 
ر:ورگفتمررزدمرکمررنگ

ر.باشه _

رام ر:ازرجاشربلندرشدرورگفترت 

رام ر.برمردریبارگهی_رمنردررت 

رمتکونردادمروراررسمور ر.ازراتاقرخارجرشدررت 

ر ر.تخترنشستمریروررورردمریموهامرکشرریتورردست 

رام ر.بهشونربگمراشارریاولردرموردرردریکنمربارریکنم.دراصلراگهرمنربخوامرباهاشونرهمکارررریباهاشونرهمکارررخواستیرازرمنرمرت 

رقام،آدمایره،رفینامردریلریخرنیکردن.اررداریباندورپرسیرعرگهیروقتردراونر ررری 
 
رکهرمنرمرورشوهرم،رهمهردنبالرکیسررکنمریرمرکهرباهاشونرزندگ ن دلمررررورکجاسترویلرهریکرردونمیهست 

ر.زندانرفتهیبراشارریرخوادرینمرردلمرکنمریرفکررمرریبهشونربگم.هرجورررخوادرینم

ربچهرهارازرفکرربرهیگرررریصداربار ر...اومدمرونرت 

ر.میخوردیصبحانهرمرمیداشترهمه

رامررشنهادیساعاترذهنمرمشغولرپررنریرارکل ر.اشاریبودروررت 

ر.نکنمریبازررنریرقبولرنکنمروراصالرخودمورواردراررتونستمیم

ررازر
ن
رردیدیمنورمراشارریاگهررطرف ر!؟چ 

ر.گهیکسردرراریراشارنیاوناردنبالرررستمیمنرکهراصالرمطمعنرنرویل

ری ر!!!سالهرافتادن!رامکانرندارهرستریپرسربرهیدنبالررسیهمهرپلرنیارعتن

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفترعیل

ر_رمنرمرعیل رجارمت  ر.ادارهرامیتررمررریدررکمیروزرکارردارم...امرری 
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رام ر._رباشهررت 

ررعیل ر.کردرورسالنررورترکرکردررازرهمهرخدافطن

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفترالله

ر_رمنمرسرالله ر.شدمرت 

ررشهیاللهرم _ ررسربهربچهررهیزحمترری  ر!؟هاربزین

ر.حتماررزمی_رارهرعزررالله

نرهمررفترپارالله ر.یت 

ربهرامررور ر:گفتمررت 

رامر _ ر!سشون؟ی!رهمونررعم؟یکنررردایپکهرقرارهرررکیسررنریر!را؟ت 

ر!_رخب؟رعیل

ر _ ر!ن؟یازشردارررررسنچن

ریر_رهرعیل ر!چ 

راگهراونوردستگ _ رکنررت  ن ر!ه؟یچرر،مجازاتشت 

رام ری_رآهوراونرخالفشربررت  ر!قاتلهررهیحرفاست.اونررنیازرارشت 

ر.ستیقاتل؟!رنهراونرقاتلرن _

رام رررت  ر!؟_رچ 

ررنیاریروا
ن
ر.بودرمنرزدمرچهرحرف

ر:تتهرپتهرگفتمربار

رقاچاقرمخبرآخهرا _ ر!؟...چرارقاتلکنهیونردخت 

رام ر_رتجارتهرآهو!رکساررت  نریپولررورحسرمریفقطربورررشنریکهرواردرتجارترمرری  ریورهرررکتن ر.بدهراونرزندهربمونهرتیرضارریارخانوادهرچری.ورخبرفکررنکنمرهرگهیردرچ 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۴۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر ر :ورگفتمردمریموهامرکشرریتورردست 

ر.متوجهم _

رام ری_رمرررت  ررریهامونرهمکارربارتوین رآهو؟ررکتن

ر.تونمیمنرنمررویلرمتاسفمرعیل _

رام ر._رباشه...بازمرممنونررت 

ر.گفترورازرجاشربلندرشدرورسالنررورترکرکردررنوریا

نرمریررورررسمور ر.گذاشتمررت 

.نمررردایپراشاروریبزارمررتونمیرکنم.نمرریباهاشونرهمکارررتونمینمررمنر ن ر.قاتلرنبودرمنرمطمعنمرشاررایرمرتکبرقتلرشده،ویلررهگیزندان...اونرمرریخودمراونوربندازمرتورریباردستارتونمریکتن

رردمیشا ر!آخه؟راشارریازرکاررریرارریرسدرمربود،تورچ 

ردرستربگرمریتصمرهیکمکمرکنررراریرخدارهووف ر!ورکجاس؟رهیکررردونمیرورمنرمررنیگردیرکهردرربهردرردنبالشرمررتورچشماشونرنگاهرکنمروربهشونرنگمراونرآدمرتونمیر.آخهرچطوررممت 

وعرکردمرجمعرکردنرمرجامربلندرشدمررازر نروررس  ر.ت 
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ر:دمیاللهررورازرپشتررسمرشنریصدا

ر.آرومشونرکنمرتونمریشدنرورمنرنمرردارری_رآهوربچهرهاربرالله

رباشهرپسرمنرم _ ر.ششونیرپرمت 

نر_رمنرمرالله ر...امروزرنمکنمیجمعرمررورت  ر.ادارهررمت 

رچرا؟!رخ _ رباشه؟رت 

ر_رخرالله ورپرهیر.عیلشاهللیرارهرت  ریماموررریرهربراکردررداریدخت  ررمریخوایکنه.نمررریرقبولرکردهرباهامونرهمکارررویلررستینرسی.پلمیکهرقرارهرانجامربدررت  نقشهررروقتریتاررسیادارهرپلرمشیبت 

نرهمریخرابرنشه.برا ر.انیوربچهرهارعرصرمرمونمیرمرنجاریمنرارت 

ر!همونرپروندهرباندرقاچاق؟ریعه...برا _

ر.میکنریراونرپروندهرکاررمرری_راره.مارفعالرفقطرروررالله

ری _ نر...چکهررعتن ؟ررکارریچرخوادری...مهت  ر!کنهراونردخت 

نرهمچرهیباند.ررسیرعرشیبرهرپرخوادیر_رمرالله نرچررت  ر!؟یموردرکنجکاوررنریر!رتورچرارانقدرردررایت 

ریره _ نرهمرچ  ر.یجورررت 

ر:رسشورتکونردادرکهرگفتمرردیتردربار

هربرمرپریروا _ ر.اونارشیمنربچهرهارورفراموشرکردم...بهت 

ر.زمی_رباشهرعزررالله

نرپارازرپلهرهاررعیــــرسر ر.رفتمرورواردراتاقمرشدمریت 

ر.بودنردهیتخترخوابریرکهررورررنیکناررنازگلرورنادررنشستم

رشرربراشون وعربهرخوردنرکردنرت  ر.آمادهرکردهربودمرازرقبل.پستونکرهاشونوردستشونردادمرکهررس 

ربهشونرشررگهید رشرریبهرجاردادمیگاورمررت  ر.خشکررت 

ر.هارآرومرشدنربچه

ردررهیرذهنرمنرهنوزرآشفتهربود.اگهراوناررویل رروردستگرراشارریبره،پسرقطعارقرارهررتریکهربهراونرماموررررارنیبرخوانریمریراگهیردخت  نرررت  ر.کتن

ردستگ ررهیمساورراشارریکردنرررت  ر...شدنشروربارزنداین

رامریرحرفا ر.شدیرسمراکورمریرمدامرتوررت 

ر"اجازهربدهراونرزندهربمونهریارخانوادهررچیرفکررنکنمره "

ردمیموهامرکشرریکالفهرتوررردستمور ر.گرفتیرموضوعربغضرگلومورمرنیکردنربهرارربارفکررر.حت 

ر

ر.میورناهاررآمادهرکردررمیکردرریظهررمنروراللهرباربچهرهاربازررتار

نررمیناهارورسفارشرندرمریتونیمرمونهیخونهرمرریگفتراالنرکهرتورررالله ر.میورخودمونربت 

نررقرمه نرمرمیم،داشتریپخترریرست  ر.بازرشدنردرراومدریکهرصدارررمیکردیرآمادهرمرورت 

ر.دنی_رپرساهمررسرالله

ردادرامرریرلحظهرصداررهمون ر:اومدرت 

رام ر!خونس؟ر_رسالااام!!!رکیسرررت 

وعرکردردادشوری_ردوبارهردادروربرالله ر.رس 

ر:خندهرگفتمربار

هر _ ر.یایباهاشرراهربرکمیبهت 
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ر:بلندرگفتمریبعدربارصدارور

ر.باالرنیایب _

ردنبالشونربودرهیاومدنرباال.تنهارنبودن،رپرسار ر.دخت 

ر.میمهمونردارررهی_رامروزررعیل

هررفترررمنر ر.میوراللهرهردورسمتردخت 

هردرازرکردرورگفترالله ر:دستشورسمتردخت 

ررالله ر.ی...خوشراومد_رفکررکنمرتورپروانهرباش 

ر.منون_رمرپروانه

ر:سمتشردرازرکردمرورگفتمرردستمور

ر.خوشبختم _

نر_رهمچنررپروانه ر.ت 

رری_ربوهارعیل ر.ادیخونهرمرریرتوررخوی 

نر _ ر.میپخترریرمنروراللهرقرمهرست 

ر:تشورپشترکمرمرگذاشترورگفتدسرعیل

ر.گرسنمونهرریلیکهرخرررمرینی_رکدبانورهارورنگاکن.بشررعیل

رام ر.تعجبرکردمریلی_رواالرکهرخرررت 

ر:بارخندهرگفتررالله

ر.نریایوربرنی_ردستاتونوربشورررالله

ردستاشونوربشورنرورماهمربقراونار ن نرمرهیرفت  ر.میآمادهرکردررورت 

ر رهمهرنشستروقت  ن وعربهرخوردنرکردرمریبرگشت  ر.میوررس 

رریرخواینمرخبرعیل _
 
ر!؟درموردرمهمونتربرامونربگ

ر.زمیبهرمارکمکرکنهرعزررتریمامورررهیریرتارتوررنجاستری_رپروانهرارعیل

ر!ت؟یآها...کدومرمامورر _

هرواردرامیکهرقبالردرموردشرصحبترکردرریمربوطربهرهمونرباندرمیداررررتیمامورررهی_ررعیل ررنی.بهت  ر.آهورمسائلرنیس 

ر.ورمشغولرخوردنرغذاشرشدانداختررررریگفتروررسشورزرررنوریا

ر:بشقابمرگذاشتمرورگفتمریرچنگالمورتوررقاشق

ر.رورازرقبلرقبولرکردمررتریمامورررنریرمنرارویل _

رهمشونرازرحدقهربریچشما ررونرت  رامرزدهربود.حت  ر.ت 

ر:نشستمرورگفتمرنهریبهرسردستر

ر.فکررنکنمرپروانهرازرمنرخوشگلرتررباشه _

ربهرامررتیبارعصبانرعیل ر:نگاهرکردرورگفترت 

ر!آخرش؟ریر_رکاررخودتورکردرعیل

رام ر.رموردراونرپروندهربارآهورصحبترکردم_رمنرفقطردررت 

رمنربودمرکهربهرامرنریدرسته.ا _ رامرردادمرویلررشنهادیپرت  رقرارربودربارتورصحبترکنه.امررت  ر!؟یصبحترنکردرچرارپسربارعیلرت 

رام رررت  ر.شدمررمونیپشردمیپروانهرروردر_رآخهروقت 
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ر.کتونرکنمکمرررخوامیرنشدم.مرمونریرمنرپشررویل _

ر.شهیر_رنمرعیل

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

ر!چراراونروقت؟ _

رریبازررنیکاررخطرناکه...عمراربزارمرواردراررنریر_رچونرارعیل ر.بیس 

رکارورانجامربدمرعیلررنیارخوامریرخودمرمرلریرمنربهرم _
ن
نرشمارمواظبرر...ازرطرف ر.ادینرشیبرامرپرتارمشکیلرت 

ررعیل ر!بگمرمنربهرتورآخه؟!رهان؟ر_رچ 

ریره _ ر.باشهریفردرموردراعتمادررکنمریرخونهرازربچهرهارمواظبترکنه.فکررمرریتوررنهتوریحله...پروانهرجانرفوقشرمررچ 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۴۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفترتیبارعصبانرپروانه

رریلریخرکنهریرخانمرفکررمرنریر_رارپروانه هرهمونوربت 
ر.نریازرمنرخوشگلرتره...بهت 

ر:گفتبلندرشدرورررعیــــرسررعیل

رکنررهیریر_رنهرنهرخانمرمحمدرعیل نرلحظهرصت  ر.ستینرنی...منظوررآهورات 

ر.کنهیفکررمریرنجورریکهرمشخصهرخانومتونراررنجورریار.ویلررسریکمررستمی_رمنرپرستارربچهرنرپروانه

نرازرمرعیــــگفتروررسرررنوریا ر.هاررفتفاصلهرگرفترورسمترپلهرت 

ر._رآخرآهورآخرعیل

رابرو نرباالرانداختمرورچرری  ر.نگفتمریرت 

نرورهمرردیروانهردوردنبالرپرعیل نرطوررکهرصداشرمرت  ر.وربهرحرفاشرگوشربدهررسهیرواررخواستیرازشرمردت 

ریمررکارریچریردارررفهیمریر_رآخهرتورمرالله رآهو؟ررکتن

ر:تکونردادمرورگفتمررسمور

ر _ ر.زبونمرتندهرکمیوقتارربعضن

ر._رهوووفرالله

نرگفترورازرجاشربلندرشدروررفترپاررنوریا ر.یت 

رام ر:شدمرورگفتمررنهی.دستربهرسردکیرباردهنربازربهمرنگاهرمرت 

ر!خوشتراومد؟ _

رام رررت  ررریهمکاررریرخواینمر_رتو...تورکهرصبحرگفت  ر.کتن

ر.صبحرگفتم...االنرنظرمرعوضرشد _

رام ر.آهوررفهممتی_راصالرنمرررت 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

رم _ نررسربهربچهرهاربزنم.هروقترخواستررهیرمت  نرصبحترکنباهامررتیردرموردرماموررررت  ر.منردررخدمتمرت 

نرپارفتمررر رباهمرصحبترمر.عیلیت  ن ر.کردنیرورپروانهروراللهرداشت 
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ر.کنهرریگرفتهربودرهمکاررررمیپروانهردوبارهرتصمررانگارر

رورهمررستادمیدرراتاقمرارکنارر ن ر:گفتمررکردمیرطوررکهرصدامورمظلومرمرت 

نریرمرهیشدنردارنرگررردارریهاردوتاشونربکمکم؟!ربچهرریرایبرشهیمرعیل _ ر.کتن

ر._راالنرکارردارمرآهورعیل

ر.کنهی...بزارراللهرحلشرمرطفارعیللر _

ر.کنمیرمرفریخالصهرصحبترهامونورحتماربراترتعرررمیکنریرمنرورپروانهرصحبترمر_رارهربرورعیلرالله

ر.وردروربستمرمریدنبالمراومد.هردورواردراتاقمرشدرردریکالفهروربارتردررعیل

ر:بچهرهارکهرخوابربودنرگفتردنریباردرعیل

ر.هارکهرخوابنربچهرنی_رآهورارعیل

ر.منرباهاترحرفردارمر...ویلریلارهرع _

رریدریکارردارمراونروقترتورمنورکشررر!رآهورمنراالنرکیلر؟ی_رحرفردارررعیل ر!؟توراتاقرتارفقطرباهامرحرفربزین

ر:بازوهاشرگذاشتمرورگفتمریروررردستمور

ر.شدمیربخداراگهرواجبرنبودرمزاحمترنم _

ر.برمرعیــــرسررخوامریر_رخبربگورآهو...بگورمرعیل

ر.یبهرمنربدردریروربارتریمامورررنریرارعیل _

ر._رامکانرندارهرعیل

ر....لطفاراجازهربدهکارورانجامربدمرعیلررنریرارخوامریرمنرم _

ر.کاررخطرناکهررنریر_رآهوربسرکن...ارعیل

نرببر _ رکاررکردمرتررتجربهرکنم...منررزمررنوریدوستردارمرارریلی...منرخعیلررت  ررریاندازرررت 
ن
نرشمارهمهرمواظبمرهسترکاررکردمرازرطرف ری...خودترخوبرمرت  ر.امیزرپسرخودمربرمکهرارردوین

ر..._رآهورامکرعیل

هرکهرقرارهربفرستررهینگورامکانرنداره...اونررگهید _ ربالرهینکردهرریدررخطره!راگهرخداررندشیاونرخونه...آریتوررنشیدخت  رررکارریچرریخواریمررادیرسشربرری  ر!؟کتن

ربالرهینکردهرریر_راگهرخدارعیل ر!کنم؟ررکارریچرادیرسرتوربری 

رمنربال _ ر!!!زنمرهینر...درضمن،مادیرسمرنمرری 

ر:حرفمردادرزدرنریراردنریبارشنرعیل

ریرهرگهیر_رساکترشورآهو...درعیل ر.نشنومرچ 

رتوراالنرمرعیل _ ربریت  ر!؟یدیفهمردمیرکارورمنرانجامرمررنریهرچهرزودتررازرخونهربره.اریخواریورازرپروانهرمررونرت 

ررعیل ریخطرناکرمریلیوقتارخرر_رتوربعضن ر!آهوریس 

ر.گفترورازراتاقرخارجرشدررنوریا

نرنبالشرراهرافتادم.رفترسمتراللهرورپروانهرورهمرتندردرمنم ر:گفترردریکشیرموهاشرمریطوررکهردستشورتوررت 

ر.کنهرریرهمکارررستیبگوربرهرخونه...الزمرنری_راللهربهرخانمرمحمدرعیل

ررالله ریمر_رچ 
 
ر!؟عیلرگ

ر.کارورانجامربدهررنریر...فالرامیکنی_ربعدارصحبترمررعیل

ر.ارمی_رمنرکهررسردررنمرالله

نرچرگهریورواردراتاقمرشدمروردررزدمربهرعیلرچشمگ ر.دمیازرمکالمشونرنشنرریت 

رتختمرنشستمرورخرریررور ر.منرریزایمامانردورتونربگردهرعزررمامان،الهرریشدمربهربچهرها...خوشگالررهت 
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ربراشاروریتختمربردمرورعکسرررریزررردستمور ر.آوردمرونرت 

رخ ر:شدمربهرعکسرورگفتمرهت 

ره،ادمایوونگریدرریلیجاتربدم.خرتورورنرخوامی...ماشارریکاراربهرخاطررتوعهرررنیهمهرا _ ررری  ررروربهرکیسررکهرپشتتربودنرورکمکترکردنرروردورربزین کردهرورازشرفرارررررتتیکهراذررکمکرکتن

ر.یکرد

ر:ورگفتمرردمریکشررراشارریگونهررریروررردستمور

ر.دوستردارم _

ر.دمیتختمردرازرکشرریرتخترانداختمروررورررریزرررعکسور

رسقفرخربه ر.بکنمرفکررکردمرخوامریکهرمررریشدمروربهرکارررهرت 

نرازرپشترخنجررمرمکرکنمرویلربهشونرکررخوامریمررکنمیمرروانمود ر.نمت 

رباوررمرنیعشقه،واقعاردارمربهراررنریاررمنورببخش...ویلراریخدا ر!هیکهرعشقرچرررسمت 

نرعکسشرقلبمرتندرمردنریسالرباردرکریکهربعدرررنهیاررعشق ر(:گمیکهرنه،عکسشورمررکنم،خودشوریرمربوسمش،بغلشینه،مت 

ریرعشق نرهمرعتن ررادیدلترنمرررکردهرویلررتتریکهراذررت  ررریتوررحت 
 
اربگ ریر،نمدلتربهشرنارسن ریردرموردشربدربگه،نمرکیسررریاجازهربدرتوین ر...کنهررتشیاذرکیسررریاجازهربدرتوین

رراشارریآدمراشتباهرشدم؟!ررهیچرارمنرعاشقرراریخدا ر.لهیکائیمراریرآدمردنررنریبدترررکردمریمره،فکرریناجرهیرکردمیرفکررمررلیربود.اوارمیاشتباهرزندگررنریربزرگت 

رازرافکاررمزخرفمرببازرشدنردررربار ر.اومدمررونت 

ر:واردراتاقمرشدرورباراخمرگفترعیل

ر_ربرعیل ر.میمنتظرترونت 

ر:ازراتاقرخارجربشهرگفتمرنکهیجامربلندرشدمرورقبلرازرارازر

ر!؟عیل _

ر:سمتمرورباراخمرجوابردادربرگشتر

ر!_ربله؟رعیل

ر:بغلشرجاردادمرورگفتمرریرجامربلندرشدمروررفتمرسمتش.خودمورتوررازر

ر.ونممنریلیخر _

ر:ازرخودشرجدارکردرورگفترمنور

ررعیل ر.ستمینر_رهنوزمررایصن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۴۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رگفترورازراتاقرخارجرشد.دنبالشررفتمرورکناررامررنوریا ررایپذریوراللهرتوررت  ر.مینشستری 

رررعیل ر:ورگفتردیموهاشرکشرریتوررکالفهردست 

ر_رامررعیل ر.گردمیبکشمربرمررگارریسررهیبده...منررحیتورتوضررت 

رما ر._رباشهرداداشررت 

ر.دیکشریمررگارریاونجارسررشهیکهرهمررمیتراسرداشترهیازرجاشربلندرشدروررفترباال.باالررعیل

رام ر.هیعصبرریلیخرر_رعیلررت 
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ر.شهیخوبرم _

نرکنریرمرکارریچررنریرشمارداررررفهممی_رمنرنمررالله ر.ت 

رام ر!الله...کاررمیکنریرکاررمررمی_ردادررت 

رتورامرخوشحایلرررنریروراررعیلررتیعصبانرنی!ران؟یبدرحیرمنمرتوضریبراررشهی_رمرالله ر.برامرجالبهریلریخررت 

رام ررکنمیر_رفکررمررت  ررریرآهورباهامونرهمکاررررمیخوایرمشخصهرالله.مارمرهمهرچ  ریشانشربررینجورریباشهرهمرازرپروانهرخوشگلرترهرورارکنهرچونرهرچ  انتخابرشدنشررریربرارمریدارررریشت 

ر.ورهمرموردراعتمادرتره

ر_راونروقتراگهربالرالله ررادیرسرآهوربری  ر!؟چ 

رامررنکهیازرارقبلر ررت  ر:بدهرگفتمرجوای 

راگهربال _ رررادیرسرپروانهربری  هرکهردارررهیکهراونرررنری!رفکررکرد؟چ  ربهرغریارگهیدرسیپلرچریکهرهرریعرب؟!راونمرجوررریخایرشرشیپرنشیفرستیمررنریردخت  رنداره!رررت  ازرخودتونرسهرتارخت 

نردونیمطمعنمرخودتونرم ررهیوررادیبرشیپرمشکیلررهیاگهررت 
 
ر.هیاونروقترجرمشرچررفتهیربراشربراتفاف

نرساکترشدرورچررالله ربهرجاشرامنگفتریرت  ر:گفترررت 

رام رازرپروانهرمریلی_ردرضمن،آهورخررت  ر.ازرخودشرمواظبترکنهرتونهیربهت 

ر:میهمهرسمتشربرگشترعیلریرصداربار

نرکنریربحثرمرنیمارهنوزردارر_رشررعیل ر !ت 

نرچررمار ر:اومدرنشسترکنارمرورگفترکهرعیلرررمرینگفتریرت 

ررقبالرازرافرادرهمونرباندربودهرویلرررم،چونیمردراعتمادرکنررنریبهرارمریتونیچقدررمررردونمیمرد.نمررهیدنبالررریبررردری_رآهورتوربارعیل ردستگرروقت  نرچرهیرمریکردررشت  رات  کردرورقبولررررفریتعررری 

ر.کنهرریکردرکهرباهامونرهمکارر

ر!بهراونرمردراعتمادرکرد؟رشهیواقعارم _

رام ر.راهمونهرنیآخررررنریرار،چونرمیرریبپذرسکوریررررنیارمریمجبوررر...ویلمیدونری_رنمررت 

ر.دنبالتونهرنگرانرنباشرشهریهمرسی_رپلرعیل

هریمردرتورورمراونر ارورتوراونجارمنتظررمررهیبقرشیپرت  ریردخت  رردری.تورباسیرعریرانتخابترکنهربراردریوردرواقعراونربارادیبردریزنربارهیکهرمشخصهرررنجورری.اموین ر!آهورانتخابربیس 

رام ر_ربعدرمررت  رپسرجادررساری...بازمرپلسیرعرشیپریت  ن ررینبالت  رستینرنگراین رریتورردریاونروقترباریدیرسررسیرعرشیپر.وقت  خونهرورنگهبانارروررریرتوررزنیبرررساریتارپلراتاقشرمعطلشرکتن

ردستگ .بهرمحضراررت  ن رصدارنکهیکتن رردریباریردیشنری  ر!؟فراررکنهرآهو.متوجهرریسمتشرورنزارررحملهرکتن

ر.آ...آره _

ر:ورگفترردریموهاشرکشریرکالفهردستشورتورررعیل

ریتورنمررشهی...نمشهیرنم_ررعیل ر.اونجاریربرررتوین

ر:گذاشتمرورگفتمررشونهرعیلرریروررردستمور

ر....نگرانرنباشعیلررتونمیرم _

نربراشرسنگررنجاریتکونرداد.انگاررجوراریورخستهررسررکالفه ر.دیکشیصورتشرورموهاشرمریوردستشوررورررخوردیربودرکهرمدامرتکونرمرت 

رام ر!م؟یحرفربزنرطایحرریرتورریایمر...عیلرهیامروزرکافریر_رفکرکنمربراررت 

ر.می_رارهربرررعیل

نرراطیجاشونربلندرشدنرورسمترحررازر ر.رفت 

ر:خروجشونرازرخونهراللهرروربهرمنرگفتربار

ر!یمتعجبرکردرریلی_رآهورتورمنورامروزرخرالله

ر:خندهرگفتمربار

ر!چرا؟ _

ررریلی_رتورخرآهور ررآدمرمهربوین رربارکیسرردمیتاحاالرندر،اصالهست  ر...امروزربارپروانهرر.ویلبدرحرفربزین
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ر:ادامهرندادرکهرگفتمرحرفشور

ر.الزمربودر..ویلر.ردونمیبدرحرفرزدمرورناراحتشرکردمرمریلیخر _

ر.آهوریزری_رتورواقعارپررازرسوپرارالله

ر:ورگفتمرردمیخندرآروم

ررریلیمنرکهرخ _ ر!الله؟ررخوابربعدرازرظهروردوستردارم...تورچ 

ررالله ر._رآخرراسرگفت 

ر.میاتاقامونررفترریرورتورررمیبلندرشدرهردور

نرپارلیردم،اوایخودمرکشرریورپتوموررورردمریختمردرازرکشرتریررور ر.هواررسدربودرورکیمریت 

ررازر ررردهیدرروربرمرمدرسه!رگررهاروررهارکنمنداشتمرکهربچهرلیمنراصالرتماررازمرخواسترادامهربدمرویلرررمدرسهررورزدم.هرچقدررعیلردیقررگهیدررنجاریراومدمراربارعیلروقت  کهربچهرررریدخت 

ردارهرورمدرسهرم ر!ه؟ت 

ر.شمامرگرمرشدرورازرافکارمرخارجرشدمچررکمکم

ر.شناورربشمراریاعماقردررریرآسمونرپروازرکنمرورتورریرتوررتونمیکهرمررر،عالیمرفتمراریبارربهرعالمرروررنریا

ر!پرندهرهیراریورررمایهرهیرهیشبرردرست

ر.چشماموربازرکردمرریبچهرهارالررهیگرررریرصداردنیشنربار

ر.اونوربغلرگرفتمرورهمکردیرمرهیداشترگرررنریناد ن نراهاشرحرفرمطوررکهربرت  ر.ازراتاقمرخارجرشدمردمرت 

رصدارچریهررنکهیرساعترکهرپنجربعدرازرظهرربودروراردنریدربار نررومدریخونهرنمرریرتورری  ر.متوجهرشدمربچهرهاررفت 

نرهم رطوررکهرازرپلهرهارباالرمرت  نرحرفرمرنریربارنادرفتمرت  ر:دمت 

ر.زمینکنرعزررهیمامان؟!رخوشگلرپرسم...گرررنیناد _

خونهرورریتورررفتمر ن ر.پستونکشروردستشردادمریتوررختمریکهرگذاشتهربودمرخنکربشهررررردهیجوشرررآبرروانیلررهیآشت 

وعر ر.بهرخوردنرکردرورآرومرشدررس 

ر:مخصوصشرگذاشتمرورگفتمرصندیلریروررراونور

ربشررنجاریپرسمرا _ ن ر.ارمیتارمنربرمرخواهرتوربررت 

نرهمررنریناد ر.دسترورپاشورتکونردادررخوردیطوررکهربارملچرملوچرآبرمررت 

نرزدمروررفتمرپاریلبخندر ر:نازگل.بغلشرکردمرورگفتمرشیپریت 

رخوشگلمرتوهمرکهرب _ ر.یشدرردارریدخت 

نرهمربعدر رطوررکهرازرپلهرهارباالرمرت  ر:گفتمررفتمت 

رنیبشرردریامروزربا _ ن ر.تارمامانربراتونرغذاردرسترکنهرت 

ر.پستونکشوردستشردادمرشهیرروهمرنشوندمرورشرنازگل

رظرفارشدمروربعدرهمرغذاررمشغول ن ر.کردمررورنازگلررورآمادهررنریرنادریشست 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۴۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.زنگردرراومدرریکهرصدارررکردمیربچهرهاروردهنشونرمریرغذاررداشتم
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ر!وقترروز؟رنیباشهرارتونهیرمرگ

نرربچه ر!هارکهرتازهررفت 

ر:ورنازگلرگفتمرنیبهرنادررور

نرنریبشررنجاریهم _ ر.امیتارمنربرت 

نررفتمرپاربعدر ر.یت 

نربچهرهارچراریر.رآدمیمردرروردرهیدررنگاهرکردمرکهررچشیمررازر ر!سفارشردادن؟ریت 

ر:بازرکردمرورگفتمرردرور

نربفرما _ ر!؟یت 

ر.حملهرکردرسمتمروردرردهنمورگرفترهوریرمرد

ربرغمیرجرری.صدادمیکشررغیشدترخودمورتکونردادمرورجربار ن ر.شدیدستاشرخفهرمرت 

نرهمرمرد ر.طوررکهرمنورگرفتهربودرواردرخونهرشدروردروربسترت 

نرهم ر:زدمدهنمربرداشتردادرریرکهردستشورازررورررت 

ررگررگهیتورد _ ر!من؟ریخونهرریتورریر!رچراراومد؟هست 

ر.حرفرنزن +

نرگفتروراومدرسمتم.همرررنوریا ر.شکمشرزدمرریتوررشدرلگدرمحکیمرررکیکهربهمرنزدررت 

ر.جوندمیصورتمربکوبهرکهردستشورتورهوارگرفتمرورپریرارهربلندرشد.دستشورمشترکردروراومدرتورزودردوبریلریخرشکمشرگذاشت.ویلرریرشدروردستشورروررخم

ر.بشهرکیربهمرنزدرکردیمرباررسیعررنریا

ر.لبامربزارهرکهرگردنشورگرفتمرورچرخوندمریکردرلباشوررورررشد.سیعررکمیپشتررسمرورنزدروارریهلردادرکهرخوردمربهردرمنور

ر.بدنمرافتادریرشدروروزنشرروررهوشریکمربررکم

ر.واریدادمشربهردرهیکشونرکشونربردمرورتکررراونور

ر.رورگرفتمرربرداشتمرورشمارهرعیلرعسیلریرازرروررموریرگوش

ر:ازردوتاربوقرجوابردادرربعدر

ر!_رجونمرآهو؟رعیل

ر.دیلرزریبدنمرمررچ،همهیکهرهررصدام

ر!خونهراری...بع...عیل _

ر!شده؟یر!رچامی_ردارمرمرعیل

ر.خونهریرنفرراومدرتوررهی _

ر.امی_ردارمرمرعیل

ر.قطعرکردروریگفترورگوشررنوریا

ر.ومدیبچهرهارازرباالرمرهیگرررریصدا

ر.رفتمباالروربچهرهاروربغلرگررفتمر

نرهمریربراردنریلرزریمردستامر ررت  نرپاردمریرسرروقت  ر.کاناپهرگذاشتمرورکنارشونرنشستمرریاوناروررورریت 

رخ نرزمرریشدهربودرورروررهوشریکهربرریشدمربهرمردرهت  ر.افتادهربودررت 

ر رباشگاهرمروقت  ر.کردنرطرفربارتکونردادنرگردنشررهوشیردادن.برادیفنوربهمونررنیاررفتمت 

رورامربازرشدرورعیلرردرر ر.ردرخونهرشدنوراللهرواررت 
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ر.رترکردمپرربغلرعیلریجامربلندرشدمرورباررسعترخودمورتوررازر

نربغلشرگرفترورهمرریهمرمحکمرمنورتوررعیل ر:گفتررکردریرطوررکهرموهامورنوازشرمرت 

رزمی_رآرومرباشرعزررعیل ر.تمومرشد...آرومرباشر...آرومرباشرهمهرچ 

ر.بشهرکیربهمرنزدرخواستی...مبدربودرعیلریلیخر _

ر.ی..تورازرپسشربرراومدتمومرشد.ررگهی_ردرعیل

رام نرهمرت  ر:گفتررکردریرطوررکهربهرمردرنگاهرمرت 

رام ر.بودرآهورعایلرریر_رواررت 

ر:جدارشدمرورگفتمرعیلررازر

ررنجاریاونورازرا _ ر.نریبت 

ر:سمتمراومدرورگفترررهوریرالله

ر....ورمنراحمقرتررازرشمارکهرحرفرشمارورقبولرکردم_رپرسارواقعارکارتونراحمقانهربودرالله

ر:ورگفتردیبغلشرکشرریرحرفرمنورتوررنیبعدرازرارور

ر.آهورمیخوای_رمعذرترمرالله

ر:جدارشدمرورگفتمرازش

ر!ه؟یمنظورترچر _

ر:دستاشرگرفترورگفترریبازورهامورتوررعیل

ر_رببرعیل ن ریتورمرمیتارمطمعنربشرنجاریارمریآهو...ماراونرمردورفرستادرت  رررتوین ر.ازرخودترمواظبترکتن

ر _ ر!؟چ 

رام ر.میگفتیرمبهشررنوریاردری_ربهرنظررمنرنباررت 

رروربهرامررتیبارعصبانرالله ر:گفتررت 

رنی.ببمیکردیکارورمرررنریباهاشراردریاصالرنبااحمقانهرتوعه...بهرنظررمنررریهاهمشرنقشهرناریرا _ ن ر!دارهررچهرحایلررت 

ر رروقت  ررتیبارعصبانرگنریرمرمتوجهرشدمردارنرچ  ر:زدمرورگفتمرعیلررنهیسرریتوررمشت 

ر.کردمی...داشتمرسکتهرمیشعورریبریلیخر _

رام ر:دهرگفتبارخنرت 

رام ر.نکنم...فکرریکردرررهوشیروربرراروریکهررری_رجوررررت 

رامریربهرپاریلگد ر:زدمرورگفتمرت 

ربود؟رریرچهرنقشهرارنریر...آخهراشهیتورساکترشورکهرهمشرازرگوررتوربلندرم _

ر!نه؟راریرمیشدیمطمعنرمردری_رخبربارعیل

ر.نریرشعورریبریلیخرریلیخر _

ر.کاناپهرنشستمرریگفتمروررورررنوریا

ر_رمنرمرالله بترببراتررمت  ر.نهیی...فکررکنمرفشارخونترپاارمیرس 

نرچ بتربرگشت.لرروانیبعدربارلررنگفتمرکهراللهررفترورکیمرریت  ر:دسترمنردادرورتشکررکردم.کنارمرنشسترورگفترروانوریررس 

ر!_رحالترخوبه؟رالله

ر.ارهرخوبم _

رورامرربهرعیلراصالر رریلری.خکردمیرنگاهرنمرت  ر.بودمرازردستشونرعصت 
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.نزدرمنوررینجورریالزمرنبودرارواقعار ن ر.بودرسکتهرکنمرکریامتحانرکتن

ر.شدهربودرهوشریسمتراونرمردرکهربرمریاومدرکهرهمهربرگشترریانالهریصدا

ر.خودشورتکونردادرچشماشوربازرکردرورکیمررریآرومرالرآروم

رام ر.کهرصورتشررسخرشدهربودرریخندشورگرفتهربودربهرحدرریجلورت 

ر.تکونردادرگردنشرگذاشترورگردنشورکیمررریدستشورروررمرد

ر:بهرخودشراومدرورگفترهوریمارردنریومرازرجاشربلندرشدروربهراطرافرنگاهرکرد.باردآررردربع

ر.رسیسالمرکم +

ررعیل ر!جواد؟رر_رخوی 

ر.ممنون +

ر:بارنگاهرکردنربهرمنرگفتربعدر

ر.خانمرخوامریر_رمعذرترمرجواد

ر.خوامی...منرمعذرترمرکنمیخاهشرمر _

ر.کردررهوشیرسمارمنوربر.رکنهیدفاعرمررخانومتونرحرفرنداره...واقعارعایلررسریر_رکمرجواد

ر:بارخندهرگفترعیل

ر._ردسترپروردهرخودمهرعیل

ر:بغلشرگرفترورگفترریازشرگرفتمرکهراومدرسمتمرورمنورتورررومور

ری...واقعارالزمربودرمطمنربشمرکهرمرگهیر_رقهررنکنردرعیل ررتوین ر.مواظبرخودترباش 

نرچ ر:ورروربهرجوادرگفتردینگفتمرکهرگونموربوسرریرت 

ربشرراریر_ربرجواد ن ر.جوادرت 

رمرگهی_رنهرمنردرادجور ریبرمت  ر.مزاحمرنشمرشت 

رام ر!ربشر؟یبزارمربرررشهی_رمگهرمررت  ن ر.ارنیبرمیتارشامرسفارشربدرت 

ر..._رویلرجواد

ر:وسطرحرفشرردریپرررالله

نر_ربشرالله ر.گهیدررت 

وعربهرحرفرزدنرکردنرجواد ر.نشسترورباربچهرهاررس 

رمنرم _ رررمت  رن؟ریخورریرمرشامرسفارشربدم.چ 

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۴۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر

ررازر ر.دهیبهرکوبردیرسررجهیکردمروردررآخررنتررهمهرنظرسنچ 
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ررشهیهم ربدبخترمردهریبهرکوبرجهیندارهرنتریناهاررنظررراریشامرریکسربرارررچریهروقت  ر.سهت 

رباالرورزنگرزدمربهررستورانرسفارشردادم.بعدرچاررفتمر خونهرتارآمادهربشهرتکرصندیلرریرگذاشتمرورنشستمرروررری  ن ر.آشت 

ربررسمور ن ر.گرفتهربودمرریدی.رسدردرشددستامرگرفتمرت 

ر.دررخونتوربازرکنهروربهترحملهرکنهرگریرستینریبودرازرترسرسکتهرکنم!رواالراصالرعادررکی!رنزددنیکشررروونهیسهرتاردرنیبودراریراچهرنقشهررگهیدررنریراراریخدا

رچا ریسرریرورتورررختمیهارورررری  نر.آرومرازرپلهرهارپادمیچررتن ر.رفتمرریت 

ریاگهرمردمرمردریهارخوششراومدهربود.شاازربچهریلیگارراونمرخربغلرجوادربودن.انریرورنازگلرتوررنریناد ن باهاشونرررینجورریوقتراررچیرهرانبچهرهاربهرقولرخودشونرحرومررنیاردونست 

،قطعاررکردنریرنمریبازر ن نرربچهرهبردمیکسراجازهرنمرررچیروقتربهرهررچیرمنرهر.ویلرکردنیربهشونرنگاهرمرگهیجورردرهیوردوسشونرنداشت  ر.هامربدرنگاهرکتن

رهمهرچاریبرا ر:گفتمررنریرتعارفرکردمرورروربهرنازگلرورنادری 

نرنکنررتریبچهرهارعموروراذ _ ر.ت 

ررجواد رشریلی...خرهیچهرحرفررنریرار_رنهرآبچ  رررنریرت  ر.انوردوسترداشتتن

ر.ممنون _

رکهرامرررنشستم راومدرکنارمرنشسترورهمررت  ن ر:گفتررگذاشتیکاناپهرمرریطوررکهردستشورپشترکمرمرروررت 

رام رررت  ر!آهو؟ر_رخوی 

ر.خوبم _

رام ر.خوامیبازمرمعذرترمر_رمنرررت 

ر:تورچشماشرنگاهرکردمرورگفتمررکیم

ر.بودریانقشهراحمقانهریلیخر _

رام ر:بارخندهرگفترت 

رام ر.رفترشیخوبرپرریلیازرنظررمنرکهرخرر_رویلررت 

ر ر.بازوشرزدمروررومورازشرگرفتمریرتوررمشت 

ررامشبمر رورچشمامربهراندازهرآسمونشربارررهیهراندازهراتاقمربچهرهارورخوابوندم.پاهامربریرتوررگهینصفرشبردرهیورخندهرتمومرشدروررربهرشوچن ن ر.دنیشهررراهررفت 

ر ر.شدهربودرررریقطرهراشکمرازرچشممررسازرررنریربودرورآخرررنمیسریررورراشارریبهرخوابررفتمرکهرعکسرروقت 

ر:شدم.خوابالودرازرجامربلندرشدمرورگفتمررردارریهارببچهرهیگرررریسالربارصدارررهیرنریرمثلرتمامراربازم

ر!تارصبحرگهیبردچتهرمامانرجانربخواریروا _

ر.کردیرمرهیبودرکهرگرررنریرنادرشهیهمرمثل

ر:کردمرورگفتمرربغلش

ر.پرسربدریروارریار _

رشرشهیش ر.خوردینمرردهنشرگذاشتمرویلرریتوررشورت 

نرشدمرورهمربلندر ر.ازراتاقمرخارجرشدمردادمریبغلمرتکونشرمریرطوررکهرتوررت 

ر.رومرآرومربهشردادمآبرکردمرورآرروانیلررهینشنرورردارریازرپلهرهارباالررفتمرتاربچهرهاربرآروم

رررمینردری.شاکردیرمرهیگررررنطورری.اونمرهمرگرفتمیرمرجهیراتاقم.انقدرربچهربهربغلردورراتاقمرراهررفتمرکهرداشتمررسگریردوبارهربرگشتمرتورربعدر وراالنرساعترسهررررشدیبودرکهرآرومرنمرساعت 

ر.نصفرشبربود

ر:برگشتمرسمتردرررعیلرریرصداردنیشنربار

ر!_رآهو؟!ربچهرچشرشده؟رعیل

ر!؟یشدردارریبرهیگرررری...ازرصدارنمدورینمر _

ر.بودمردارری_رنهربرعیل
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ر!؟یدوبارهرتورفکرربودر _

ر._رخبرآره...بدهرمنراونربچهررورعیل

ر:رورازمرگرفتروگفترنریناد

رتو؟_رپرسم؟!رخوشگلربابارچترشدهررعیل

رررنگاهشون نراونورپرسمرصدارمرکردم...وقت  ررپدرروررهیرردنیقشنگهردریلری.خبندهلبخندررورلبمرنقشرمررنهت  ر.پدررورپرسرباشنررهیاگهرفقطربهرظاهرررپرس!رحت 

نرهمررنریناد ر.کردیمررهیطوررگرررت 

رگوششرآرومرالالرررریورزررردریخودشروربچهرکشریربغلشرگرفت.پتوروررورریرورتورررنریرورنادرردریتختمرخوابرریرروررعیل ر.کردیرنجوارمری 

رتخترنشستمروربهشونرخرریکنارشونررورررمنم ر...شدمررهت 

ر.دمیاللهرازرجامرپرررغریجریرصداربار

ریرازرجرعدرب ر.دیازراتاقرخارجرشدروردرراتاقورمحکمربهمرکوبردریرکهرکشررریعن

ر!شد؟یچ

رراومدم رجارهیدستمررردمیبدمرکهردرخودمورتکوین رگررری  ر.کردهررت 

ر.نمیکردمراطرافمورکاملرببررورسیعردمریباردسترآزادمرمالرچشمامور

رگررمنر ر.همروسطمونربودرنریر،نادبغلرعیلریربودمرتوررکردهت 

ر!د؟یوابمنرخرشیاومدرپرگررخدارعیلراری

ر.خودمونرخوابمونربردهرمریبچهرروربخوابونرمیکهرماراومدرردمیفهمررنینادرهیگرررریآورررادیربار

ربربدنرعیلرررریکردمردستمورازرزرررسیع رمرکهرازراونجابکشررونت  ر.شدردارریخوابشرسبکهربریلریکهرخرری 

ر:تکونرخوردرورگفترکیم

ر!منرکجام؟ریر_روارعیل

ر.توهمرمیگرهرخورد!رر؟یارریدسترمنوردربررشهیمراتاقرمن!رعیلریرتور _

رکنررعیل ر._رارهرصت 

ر.جاشرتکونرخوردریگفترورتورررنوریا

رگرررریدسترمنرهنوزراونرزررویلر  _ ر.کردهررت 

رتکونربخورمرمریرادی_رخبرمنمراگهرزررعیل ر.نریرنادریرورررمت 

رربالخره ر.میازرهمرجدارشدربارهزارربدبخت 

ریعمرنفس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

ر.شدمیداشتمرخفهرمریروا _

هیرمنورخوابرکرد...منرکهربهرزوررخوابمرمربچهرواقعاررنریر_رارعیل ر!ت 

ر!بهیرعج _

ریرجریرصدارهی_راونروقترانگارررعیل ر!دم؟یخوابردراری!ردم؟یشنریعن

ر.دمیچونرمنمرشنرریدینهرخوابرند _

ر!بود؟ر_رگررعیل

ر.وررفترردریکشررغریاتاقرجرریچراراومدرتوررردونمیالله...نم _

ر!_رواقعا؟رعیل

نرهمرقاریرارهردق _ ر.اتفاقرافتادرت 
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ر!ب_رعجرعیل

سمیبعدارازشرم _ ر.ت 

ر....منربرمرحمام_راوگرعیل

ر.تکونردادمرکهربلندرشدرورازراتاقرخارجرشدررسمور

ریپ ررسریورواردررسورردمریروربوسررنریرنادرشوین ر.شدمربهداشت 

ر.کردمرورلباساشونورعوضرکردمرردارریشدمروربچهرهارورهمربرآماده

ر.میسهرباهمرازراتاقرخارجرشدرهرر

ر:منرگفتردنریباردرالله

ر.انیتارپرساربرمیصبحانهررورآمادهرکنررمیآهو؟!ربررریرعهراومدر_ررالله

ر.امیورمررردمیباشه.منربچهرهاروربهرپرسارم _

ررایرسشورتکونردادروررفترباال.منمرواردرپذرالله رشدمرورروربهرامری  ر:گفتمررت 

رسالمرام _ ر.ت 

رام ر_رسالمرزنرداداش،صبخررت  ر.ت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۴۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رصبحرتوهمربخ _ ر.ت 

ر:بغلشرگذاشتمرورگفتمریهارورتورربچه

ر.تارصبحونهرآمادهربشهرنریربچهرهارورنگهردارر _

رام ر._رچشمررت 

ررایزدمرورازرپذریلبخندر ر.خارجرشدمرورتندرتندرازرپلهرهارباالررفتمری 

رداشترپنررالله نر.رفتمرسمتشرورهمردریچیرظرفرمریرهارورتوررت  ر:گفتمررکردمیرطوررکهرکمکشرمرت 

ر!قرمن؟اتاریرتورریاللهرتورامروزراومدر _

ر!_رارهرالله

ر!؟یدریکشرررغیچرارجر _

ر.تعجبرکردمرکمی...ردمیروردرراونرحالتردر_رآخهرتورورعیلررالله

نرچ ر:ورگفتررردریکهراللهربارمشتربهربازومرکوبرردمینگفتمرورخندریرت 

ری_رآهوررالله ررنیتررریمیربهرصمردرینبارعتن
 
ر!؟دوستتربگ

ر:تعجبرگفتمربار

ر!بگم؟روریچر _

رشماهمرمثلرمنرورامررکردمری...منرواقعارفکررمرنریرابطهرداررربارعیلررنکهی_رارالله ر.نرینداررریرابطهرارچیرباهمرهرت 

ر!یکردریخبردرسترفکررمر _

ر..._رویلرالله
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ر!م؟یرمارباهمررابطهرداررریفکررکردرریردیاتاقرمنردرریرورتوررر...نکنهرتورچونرصبحرعیلنمیببرسهریوا _

ر._رخبرآرهرراستشرالله

دیاصالرخوابشرنمرنریرنادرشبید _ ر.اراونوربخوابونهرخودشرخوابشربرداومدرتر...عیلرت 

ر!متوجهربشهرخوابشربرد؟رنکهیبدونرار_رعیلررالله

ر.رسماراونورخوابشرکردرنری.نادمیتعجبرکردریلیخبرارهرخودمونمرخر _

ر.نریآهوراونورخوابشرکردهرنهرنادردمی_رشارالله

ر _ ریمچ 
 
نرالله؟!ربرگ ر.ستیرنریرابطهرارچریهررورعیلررمنرت 

ر.نریرایمرگهیبهمردریلریشه؟!رشمارخاگهرباردارهرر_رچهراشکایلرالله

ر.میفقطرخواهرربرادرررتریواقعرریرتوررویلرمیشناسنامهرزنرورشوهررریر...مارتورستی!!!راصالرممکنرن؟منرورعیل _

نر_رخبرنباشررالله رریربهرمردریخواریرم...آهورتارگت  رکهربودنشرکنارترغررفکررکتن ررت  کهرپرسرخوشگلرورررر.دررحایلیروزرخوشرنداررررهیاگهرممکنرهمربشهرباروجودشرررممکنه...حت 

ریخوشرت ررمثلرعیلرت  ر.ارهیمرشوهرتهروربراترخوشبخت 

ر _ ریمراللهرچ 
 
ر.نگاهرکنمرگهیچشمردرهیبهرربهرعیلررتونمیرتو؟!رمنراصالرنمرگ

ر:بازومرگذاشترورگفتریدستشورروررالله

ر.نریایبهمرمریلیتالشرکن...شمارخررکمی_ررالله

رتورورامرکنمریمرفکررررهاسترورمنمرفقطرمادرراونام...ویلر...اونرفقطرپدرراونربچهمیاینیمرگهیرماراصالهمربهمرد _ ر.نریایبهمربریلریخرت 

ر:هولرکردرورگفترالله

ررالله ر!؟_رچ 

ر _ هربهشرفکررکتن ر.بهت 

ررراومدر
ن
رررنریبزنهرکهرپرسارورصدارزدم.روربارارحرف

ن
نرمنرفکررکنه...همرینزنهروربهرحرفارکارمروادارشرکردمرحرف رطوررکهرذهنرمنردرگررت  ر.بوداللهرشدهرریحرفاررت 

ررسرمرپرسار ن نراومدنرباالرورنشست  ر.ت 

رحواسراللهربهرامرهمهرامروزر ررورهمهرحواسرمنربهرعیلررت  ر.میکنریرفکررمرربود...فکررکنمرمشخصرباشهرهردوربهرچ 

کترداشتهرباشم.سکرریتوررباررمتفاوت...قرارربودرمنرهمررنریرارویلررگهیدرریرروزرکارررهی ر.درمنرمواظبربچهرهارباشهخانمرامروزرصبحراومدهربودرخونهرتاردررنبورررنهیرکارررس 

ر:خانمرگفتمرنهیبارربهرسکررنیآخررریبرا

ربچهرهارش _ ررادتیحتماربهشونرغذاشونوربده...رررگهیساعتردرهیرخوردنرویلررت  نر...حواسترباشهرچنرهرپوشکشونورعوضرکتن نرزمریرازرروررریت  ر.ورنبرندارنربخرت 

ربزرگرکردمرنهیرسک م...خودمرپنجرتاردخت  ر.خانمر_رنگرانرنباشردخت 

ر.زدمرورتشکررکردمرورازرخونهرخارجرشدمریلبخندر

سریمربهشرزنگربزنمرویلررخواستمریمریر.چندرباررفتادمیمریرمامانرنازررادیرکردمیرخانمرنگاهرمرنهیربهرسکرهروقت ر.اونرورخودمردردرسردرسترکنمریبرارردمیت 

ربهرشمارشرخریربارررهرچندر ررکیورانگشتراشارمردهرباررنزدررشدمیمرهرت  رررشدریوررموردوبارهرازشردررشدریمرصفحهرگوش 
 
ر.اشکرازرچشمامربودرزشریرررافتادکهرمرررورتنهاراتفاف

رورمرا،زنریشده،الناز،پرررنریرخاطراترتلخراونرخونهرنفرررریآورررادی ر...همهرورهمهرلیکائیعموراخت  ر.زمیبارلبخندراشکربرررشدیاوقاترباعثرمربعضن

ر:شونمربرگشتمرسمتشرکهرگفتریرروررراحساسردسترعیلربار

ررعیل ر!_رتورفکررفروررفت 

ر!م؟ی...برردریشببخ _

ر._رسواررشورعیل

نردررماشربه ر:کهربازشرکردهربودرنگاهرکردمرورسواررشدم.دروربسترورخودشمرسواررشدرکهرگفتمررت 

سمیمرکمیهارورتنهارنزاشتم...رمنرتاحاالربچهرعیل _ ر.ت 
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ر.خانمرجمعهرجمعهرنهیربابترسکرالمی_رخررعیل

نرارهرخودممرهمر _ نراولرررطور...ویلرت  ر.بارهرازشونردورمرت 

ر...اگهرسختتهر_ررعیل

ر:وسطرحرفشردمیپرر

ر.عادترکنمردرینهربا _

نرچررگهیردرعیل ر.نگفتریرت 

رورامرالله ر.میهمرسواررشدنرکهرراهرافتادرت 

رررکردمیربهرهمهرجارنگاهرمریکنجکاورررس،باریادارهرپلرمریرفت سیمواقعرازراللهرمرروربعضن ر.کجاستررنجاریکهرارردمریت 

ر.میشدرراتاقرهیهارمنوربارافرادراونجارآشنارکردنرورواردرربچه

ر.اتاقرماسترنجاری_رارعیل

ر.قشنگهرریلیخر _

رردونمیهمرشلختهربودرنمریلریعالمرپروندهرکهرخرهیوررروترریتارکامپررسه
 
ررداشت.ویلرچهرقشنگ ر.شنریمرباریادبرزرریراوقاترزشترهارازررورررمنرگفتمرقشنگه!ربعضن

وعرکردنرتوضربچه رررحریهاررس 
ن
رکردنرکسارردادنرورمعرف ر.باهاشونرکاررکنمردریکهربارری 

ر_ررعیل نرزنرهست،همررهی.راونجا..ررریدیرسرروقت  ر.تورورانتخابرکنهردریطوررکهرقبالرهمرگفتمراونربارت 

ر!ن؟یزنرندارررازراونرعکیس _

ر.هیازرهمهرمخفرسشری...اونمرمثلررعمیدی_رمارتاحاالراونورندرعیل

رام ررسشیرزنروررعرنی_راررت 
 
نریمرتهرانرزندگ ررهی...فقطرهررچندروقترکتن ر.انیمرنجاریرارشهیمرازریکهرنرربارروقت 

رررمنر _ ر!برمراونجا؟ردریبارگ 

ر!_رفردارالله

ر _ ر!؟چ 

ر.آهورسترینریراگهی_رچارردرالله

ر...

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۴۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.صورتمرنشوندهربودریررورررظریغلریلریخررشیآرارهیرمورریگرر

ر.دسترلباسربهمردادرتاربرمربپوشمرهی

ر ر.کردمیرفتمرتورپروربارتعجبربهرلباسارنگاهرمروقت 

ر!ودنمزخرفربریلیخ

ر.توشرمشخصربودرکلمریتابرکهرهمهرهرهیشلوارربراقرچسبونروررهی

روربرردمیپوشررلباسارور ر.اومدمرونرت 

ر:گفتمررمورریبهرگررررور

ر.افتضاحنرریلیلباسارخرررنریرا _
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رتحملردریبا + ر.کتن

ر ر.واردرشدرنشستم.درربازرشدرورعیلررصندیلرریورروررردمیکشموهامریتورردست 

ر.شدرچشماشرچهارتاررمنرردنریبرگشتمرکهرباردرسمتش

ر:صورتشرگفتمرریکهربارتکونردادنردستمرجلورررکردیتعجبرداشترنگاهمرمربار

ر!؟...عیلعیلریهر _

ر:گفتررمورریورروربهرگرررچندربارربازروربستهرکردرچشماشور

ر.افتضاحهریلریلباسارخرنریر_رارعیل

ر:باالرگرفتمرورگفتمرکریهرالرشستموربهرنشونررانگشت

ر.گفتمررنوریمنمرهمر _

نرشماربدونربودمرردوارریامرررسریر_رکمرمورریگرر ر.میکنررمشیگررررینجورریرکهرالزمهراررت 

ر.برامرآشناستریلیخررمیگررررنریر_رارعیل

نرکوئررهاریلررمی_رگرررمورریگرر ر!ت 

رریهارهیصورتمروراونرساریدستربکشمرروررخواستریمرردلم ررآی  ر.کنمرورپاکرورصوری 

ر.کردمیرداشتمرتحملرمرویل

ر:گفتمررمورریبهرگررررور

ر.خوامینقابرمرهیمنر _

ررری_رنقابربرارعیل ر!؟چ 

ر.شناختهربشمررخوامینمر _

ری_رنگرانرنباشرشناختهرنمرعیل ر.یس 

ر.لطفارعیل _

ر.جلوهربدهررباترریزررمتوریرگررررکنمیر_رفکررمرمورریگرر

ربرنقابرمشگرهیکشوررریبعدرازرتوررور ر.اوردررونت 

ربهرخودمرخرنهیآرریصورتمرگذاشتمرورتورریروررنقابور ر.شدمررهت 

ر.ممنون.االنرخوبرشد _

ر.میوقتشهربررررگهی_رخبردرعیل

ررهیمانتوروررهیرمورریگرر رررشالرصوری  ر.بهمردادرورآی 

نرهم ر:گفتمرردمریپوشیطوررکهرمرت 

نرکوئررهاریلر _ ر.بارحجابرت 

ر.دمیبلندرخندریبعدربارصدارور

ر:آدامسربهمردادرورگفترهیرمورریگرر

نرکوئرر_رنقشرهاریلرمورریگرر ر.اومدهریلیبهترخررت 

ر:دهنمرگذاشتمرورگفتمریررورتورررآدامس

رن؟ریدیدستمرنمرسبالیچوبرب _

ریمر_رنرمورریگرر ررتوین ر.یصالحردنبالرخودتربت 

ر.کنمیرمنرحلشرم _
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ر!ی_رچجورررمورریگرر

نرهم ر:گفتمررکردمریطوررکهرآدامسموربادرمرت 

ر.نمیکوئررهاریلرگهیراالنرد _

ر:گفتررورروبهرعیلردیخندرزریرررمورریگرر

ر.تورنقششرفروررفتهریلی_رخررمورریگرر

ر.هیماهرررگرری_ربازررعیل

نرهم _ ر...طورهرت 

ر_رمنرمرمورریگرر ر.میداشتررسبالیچوبربرهیبگردم.ررورریرانباررریرتوررمت 

نرکوئررهاریلرسبالیشکلرچوبربرقاریربرگشت.دقرسبالیچوبربررهیباررقهریوربعدرازرچندردقررفتر ر.بودررت 

ر.دوررچرخوندمشرهیدستمروررریرتوررگرفتمش

رنایهمهرارتونمیرمرنی.رباراهیعال _ ر.کهراونجانوربهرفناربدمرری 

ر:گفتررکهرعیلرردمیحرفرخندرنیازراربعدر

رارینکنرایهر_رآهورکارراشتبرعیل ر....حواسترباشهربررخالفرنقشهرعملرنکتن

نرکوئررهاریلرمینهربابا...درستهرگرر _ ر.ستمینرمنرهاریلرروردارم...ویلرررت 

ر.خارجرشدمرشگاهیرگفتمرورازرکنارشرردرشدمرورازراراررنوریا

ر نرراحترقلبمرتندرمرالتریخررگفتمیربهشرمروقت  بگمرمنرچهرآدمرپسترورررخواستیر.دلمرمگمیدارمربهتونردروغرمبکشمروربگمرمنرررغیرجررخواستیفراررکنم،دلمرمررخواستیر.دلمرمدت 

ر
ن
ر.چهرهرپنهانرکردمرنیرورپشتراررمزخرف

ر!آدمردوررورهی...رانتکارریخررهی...رمیآدمرعوضرهیرکردمیرمرحس

ر:بهرخودمراومدمرعیلریرصداربار

ر!_رسواررشورپسرآهورعیل

ر:شدمرورگفتمرسوارر

ر.نمیکوئرراوه...منرهاریل _

ر.هرافتادبارخندهرسواررشدروررارعیل

ررشهیمرعیل _ ر!کارردارمررکمیخونهررریمنوربت 

ر!آخه؟رریدارررکارری_رچررعیل

ر.نمیهاروربببچهرخوامریرم _

ر!الزمه؟رافهریقررنریر_رواقعاراالنربارارعیل

ر!لطفا _

ر._رباشهرعیل

ر:ورگفتمرردمیگونشوربوسررردمیپرر

ر.ممنون _

ر:بارخندهرگفتمرربعدر

ر.صورتترموندریرروژلبمرروررریاوه...جا _

ر.ورراهرخونهررورگرفترردریهمرخندرعیل

ر ر:دررخونهرگفترمیدیرسرروقت 
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ریبهشررسرردریکارردارمرکهرباررکمی_ررعیل
 
ر.دنبالترامریمرگهیساعتردرمریکنم...نرردگ

ر.باشهرممنون _

نرماشرازر ر.شدمرورواردرخونهرشدمررادهیپررت 

ر:بلندرگفتمرریرکنارردررگذاشتمروربارصداررسبالموریبرچوب

ر!خانم؟رنهیرسک _

رانمراومدربخرنهریاتاقمربازرشدرورسکرردرر ر.ونت 

ر!خانمر_ربلهرخانمرجان؟رنهیرسک

ر.دمشونیبرم...ازرصبحرندرعیــــوررسررنمشونریببرخوامیمن؟!...مرشیپریرارریبچهرهارورم _

ر.خانمر_رباشهرخانمرجانرنهیرسک

ر.کاناپهرنشستمرریزدمروررورریلبخندر

ر.زنگردرراومدریرلحظهرصداررهمون

ر!باشه؟رتونهیرمرگ

ر:خانمرگفتمرنهریبهرسکررور

ر!کنمیرمنربازرم _

ر.تکونردادرورواردراتاقمرشدررسشور

ربودرهینگاهرکردم.ررسمتردررورازرچشیمررفتمر ر!دخت 

ر:زرکردمرورگفتمرباردرور

ر!د؟ییبفرما _

نرشمارآهورهست + ر!؟ت 

ر.بلهرخودمم _

ر!م؟یحرفربزنرکمیرشهریم +

ر!شما؟ _

ر!مژده +

ر.مژدهرخانمرشناسمریمنرشمارورنمرویل _

ر.میررباهمرحرفربزن...لطفاربزاشناسمی_رمنرکهرتورورمررمژده

ر.داخلراریخبرباشه...بریلیخر _

ر.میکاناپهرنشسترریرواردرخونهرشدرورهردوررورررمژده

ر:صدارزدمربلندر

ر!خانم؟رنهیرسک _

ر.اومدروربچهرهاروراوردرعیــــخانمررسررنهیرسک

ر:هارورازشرگرفتمرورگفتمربچه

رچارشهریم _ ر!؟یارریبری 

ر.خانمر_ربلهرچشمرنهیرسک

ر.ممنون _

ر:غلمرنشوندمرکهرمژدهرگفتبریرورنازگلررورتوررنریناد
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؟هررتورورعیلریها_ربچهررمژده ن ر!ست 

نربگرنریخوایبله...شمارنمر _ نرهستررگررت  ر!؟ت 

ر...متونیرگررنری_راررمژده

ر:وسطرحرفشردمیپرر

نرندارم...االنرشمارچیربراشرتوض _ نرچرهیردریکهربارریت  ر.نریبدرحریرورتوضرریت 

ر_رپسرمررمژده ر!رسراصلرمطلبرمت 

ر.منتظرم _

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۴۹پارت#

رست؟ریر_چعشق#

ر

ررکهرتورزنرعیلرردونمی.ممیقبالرعاشقرهمربودر_رمنرورعیلرررمژده ورمنربهراجبارررررمیتاربهتربگمرکهرقبالرباهمررابطهرداشترنجاریاومدمرارحرفاربراترسخته...ویلرررنریراردنیورشنرهست 

رتارطالقربگرزدمرشیچندرسالرخودموربهرآبرورآترنیاریرازدواجرکردم.تور ریمرهربودمرکرهردیبرگردم!رچونرشنرعیلررشیورپررمت  ن وستمرداره....حاالرازرشوهرمرطالقرگرفتمروررهنوزردررگفت 

ر ررردمیبرگشتمرفهمروقت  ر.بچهرداره!رازراصفهانررفتمرتهرانرورازرتهرانراومدمربندرعباسرتاربهشربگمرهنوزردوسشردارمرکهراونرزنردارهرورحت 

ر.گمیمنربهشرم _

رررمژده ر!؟_رچ 

ر.برورعیــــاالنررسرررشمارهرتلفنربزاررورمنتظررتماسرمنرباش...ویلرهی!رتوردهریمرحیردوستردارهرورخودشربراترتوضرر...عیلیبرررنجاریازرارعیــــرسرردریاالنربارویلرگمیبهشرم _

ر._رخ....خبرباشهررمژده

ر.گذاشت.ازرجاشربلندرشدروربعدرازرتشکررکردنرازرخونهرخارجرشدررعسیلررریروشرنوشتروربرگهرروردوبارهررورریرابرگهربرداشترورشمارهررهیرعسیلریرروررازر

ررنریارپس ررهیرکهرعیلررریربودردخت 
 
ر!عمررعاشقشرمونده.چهرعشقرقشنگ

ر.زنگردرربهرخودمراومدمریبارصدار 

ر:ورگفتمردمریهاروربوسبچهررسر

ر.مامانریرمنررفتم...خدافظرخوشگال _

ریخانمربارسررنهیرسک رچاررتن ر:اومدرکهرگفتمری 

رچارگهید _ رممنون...منردارمرمرستریالزمرنری  ر.مواظبربچهرهارباشرمت 

رازرخونهرخارجرشدم.سواررماشرعیــــابشرنموندمروررسرجورمنتظرر ن ر.کردمیرراهرافتاد.کلرراهورساکتربهرمژدهرفکررمشدمروراونررعیلرت 

ررتونمیهاموربزرگرکنم.منرنمبارعشقشرتنهاربزارمرورخودمربچهروریعلرنیبعدرازراردریباردریشا رکردنورازردوتارعاشقربگررحقرعاشق  ر.مت 

ر.بودمررومدهینررنجاری...تاربهرحالراکیکوچهرتنگرورباررررهیبهررمریدیکوچهرپسرکوچهرهارگذشتروررسررازر

ر!کجاست؟ررنجاریرا _

ر !یکهرقرارهرباهاشربرررری_رخونهرهمونرپرسررعیل

ر.شدمرادهریشدرورمنمرپشتررسشرپرادهریپربعدر

ر_رببرعیل ن ررت  راونردرورریبررردریرنگو...باراونردررآی  ر!رپرسهرکهراومدرباهمرمبزین ر.نریت 

ر!اوگ _

ر:ندمرورگفتمرتوردستمرچرخوررسبالموریبرچوب

ر.پسرمنررفتم _
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ر.دستشرگرفتریربرمرکهربازومورتورراومدم

ر:سمتشرکهرگفتربرگشتمر

ر._رمواظبرخودترباشرعیل

رصورتشرخرریرشدمرورتورررکشینزد رکردمروردررآخررلباموررورررنمونوریشدم.فاصلهربررهت  رورکمت  ر.لباشرگذاشتمریکمت 

ر!حیسررچیرکوتاهروربدونرهرریلیخ

ر.مواردرکوچهرشدرعیــــجدارشدمروررسررازش

ر.بهرپشتررسمرنگاهرکردم.خشکشرزدهربودریچندبارر

ر ر.سواررشدروررفترنشوریدمردررخونهردوبارهرنگاهشرکردمرکهرماشررردمیرسرروقت 

ر.دررظاهررشدریآدمرآشنارجلوررهیبعدردرربازرشدرورر.کیمرستادمیازنگرگذاشتمرورپشتردررمنتظررررریروررردستمور

ر.لیر...اسماعیلوردادرراشاروریورریرمامورارکمرآوررریرکهرجلوررریتوربودرپس

ر.راهرافتادرادهریدروربسترورپرلریاسماعر

ر:راهرافتادمرورگفتمردنبالش

ر!م؟یخبرقرارهرکجاربرر _

ر:ورگفترردریربهمرنگاهرکرد.بعدردستمالشورگوشهرلبشرکشرردریبارتردرسمتمرورکیمرربرگشتر

ر.نمی_رنقابتوربرداررببرلریاسماعر

ر:ازرخودشرراهرافتادمرورگفتمررجلوترر

ریرتورنم _ نرمچهرسیپلرهیبهررتوین ر.یبدریدستوررررت 

ررپشتر
ن
ر.نزدررسمرراهرافتادرورحرف

نرماشرهیبهررمیدیرس ر.سواررشدرورمنمرسواررشدمررلیرکهراسماعررت 

نرهم ر:گفتررافتادطوررکهرراهرمررت 

ر؟ریدارری_رچرارنقابتوربرنمرلریاسماعر

نرگردنشرگذاشتمرورهمررریرورررسبالموریبرچوب ر:گفتمررکردمیطوررکهررسمورکجرمررت 

رریلریاوهراوهراوه...خ _ ر.رورمچن

ر:دستشرچوبورکناررزدرورگفتربار

رریلریخراری...ریاجندهرهیردونمی_رنمررلریاسماعر ر.تورنقشترفروررفت 

روربهرروربهررورخرردمیبلندرخندریرصداربار ر.شدمرهرت 

رآشنا!رهمونرجارریالیوررهی...رالریورررهیدررررمیدیرس ر.میکهرقبالراومدرری 

ردروربازرمرهی_ررلریاسماعر ریمررلتوریکنه،وسایردخت 
 
ر..گ

ر.دونمیم _

رهمرابرورلیرشدم.اسماعررادهیتمرورپرگفرررنوریا ر.شدرادهریباالرانداخترورپری 

ر:ورگفترردستایرارکنارم

ر.اومدرر...ازترخوشملمی_رمنراسماعررلریاسماعر

ر.ستمیمنرجندهرن _

ر.گفتمرورازشردوررشدمررنوریا

ر:خودشوربهمررسوندرورگفترلریاسماعر
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ر.خوامیر_رمنمرجندهرنمرلریاسماعر

ر.جندمررهیپسرمنر _

ر.خندهررریلندرزدمرزربریگفتمروربارصدارررنوریا

ر ر.بهمرنگاهرکردرکهرزنگردرورزدمرعصت 

ردروربازرکردررهیبعدررقهیدقرررچندر ر.دخت 

ه ر.کهرانتظارشورداشتمردروربازرکردرربگمرهمونرکیسربهت 

ر:خونهرشدمرورگفتمرروارد

ر.سالم _

ر ر.نریبهرمنربدرلتونوری_رلطفاروساردخت 

ر:ورشالموردررآوردمروربهشردادم.اومدمربرمرکهرگفترمانتور

ریرورنمت + ررسبالتوریچوبربرتوین ر.داخلرریبت 

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ر.بدرشدریلیاووه...خر _

ر.دستشرگرفتریراومدمربرمرکهربازومورتوررور

ر.اونوربدهربهرمنر +

ر.داخلررارهیبرنوریاررتونهی_راشکالرنداره...مرلریاسماعر

ر ر.همردنبالمرراهرافتادرلیر.اسماعهشرزدمرورراهرافتادمبر.چشمگربازومورولرکردردخت 

ر:گوشمرگفترررری.رسشوربهرسمتمرخمرکردرورزرداشتیقدمربرمرکنارم

رررگریرنریرا _ ر!...اوهراوهراوهنهیدستترببررنوریکردم...اصلرمطلبراررروررایصن

ر ر.تفاوترواردرسالنرشدمری 

ا ر.بودنرستادهریاونجاراریرادیزررریدخت 

ر.سالم _

ر.جوابرندادرکیس

ر.بدرشدریلری...خسمیصفرواریرتورردریاوهربا _

نرکوئررکردمرژسترهاریلرررردنمرگذاشتمرورسیعپشترگرسبالموریبرچوب رروربگرت  ر.مت 

ر.کاربلدمررهیوانمودرکنمرررخواستمیم

ارردرشدمروراونریرهمهریرجلوررازر ر.ستادمیرآخرراردخت 

رهمشونرخرنگاه ر.بهرمنرموندهربودرهرت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۵۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رمنتظررباشرنجاری_رخبرخوشگال...ارلریاسماعر ن ر.ادیتارخانمربرت 

ر.حرفرازرسالنرخارجرشدرنیابعدرازررور
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ر.بعدردرربازرشدرقهیدقرررچندر

ر.دادیجلوهرمررباترریرزرریلیورقدربلندشورخرردهریکشررریبود،پاهاردهیتنهرورشورتکرزردرپوشررمرینرهیشد،سالنررروارد

ر.تعجبرکردمریلیبگمرتعجبرنکردمردروغرگفتم،چونرخرراگه

رراونر نرکهرهمهرازشرحرفرمررزین ریر...النازربود!ردنت  ر!اشاریریرانتخابرکنهربرامنورردریالنازرباررعتن

ر!بگمرکه...نقشهرعوضرشدرینجورریاررخب

راویلرالنازر ر!رفترسمتردخت 

ر.چونشرگذاشت،بعدربهررستاپاشرنگاهرکردرورازرکنارشرردرشدررریزرردستشور

ارورباردقتربررشرهمه ر.کردرردخت 

ر!بهرمنرردیدررآخر...رسررور

ر:زدرورگفتررنهیبهرسردستشور

ررنمریورنقابتوربردارربب!رتستینریردیکهرامرررهی_رخب؛بهربقرررالنازر ر.یاونرنقابترپنهانرکردررریزررچ 

نرکوئررگرفتهربودمرمثلرهاریلررادیزودررریلی.انگاررخردمیبلندرخندریرکجرکردمروربارصدارررسمور ر.دمیخندیرورمررکردمری.دهنمورتارحدرممکنربازرمبخندمرت 

ر.ورپخششرکردمرردمیرژرقرمزمرکشریروررردستمور

رخربعدر ر:شدمرتورچشماشرورگفتمررهرت 

ر.شگلرترمازرتورخور _

ر.روراحساسرکردمرنهیرصدامرحبسرشدنرنفسشرتورسردنیشنربار

ر:ورگفتمرردمیخندربازم

ر!!رحالترخوبه؟شد؟یرچ _

ر._رنقابتوربردارررالنازر

ر.بموربرداشتمنقارآروم

ر.االنرمطمعنرشدرکهرخودممرکهرشکرداشترویلرررالنازر

ر:هنوزرتوربهتربودرکهردستمورسمتشردرازرکردمرورگفتمراون

نرکوئررریلهارگنیمربهرمنر_ ر.لقبرمعروفمرنریر...بهرات 

ریرمرکارریچررنجاریر_راررالنازر ر!؟کتن

رینزدربهش ر:گوششرپچرزدمرررریشدمرورزرررکت 

رردریبا _ ر!منورانتخابرکتن

ری_رمررالنازر رچهربالررنهیاگهرتورورببردوین ر!اره؟یرسترمری 

ر _ ر.بفهمهرقرارهرفرشتهرنجاتشربشمرنهروقت 

ررریخواریر_رچرارمررالنازر ر!؟فرشتهرنجاتشربیس 

ر.ازشرمتنفرمچونررردریشا _

ر.خندهررریبعدرزدمرزررور

ر....فقطرچونرازشرمتنفرمکنمیر_رتورورانتخابرمررالنازر

ر:درشترکردمرورگفتمرچشمامور

ر _ ر.اوهراوهراوهراوه...پسرقلبتوربهرآدمربدارباخت 

ر:گفتررلریبدونرحرفرازرکنارمرگذشترورروبهراسماعررالنازر
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ر.کنمیررورانتخابرمررگریرنریر_راررالنازر

ردربهرصورترمنرخوقتربورریلریکهرخررلیاسماعر ر:بودرورماتشربردهربودربارتتهرپتهرگفترهرت 

ر._رچ...چشمرخانمرلریاسماعر

ارورسمتردررهدارهریبقرلریاسماعر ر.کردررتیدخت 

ر.پشترگردنمرگرفتمرسبالموریصورتمرگذاشتمرورچوبربرینقابموردوبارهرروررمنر

ر.ای_ردنبالمربررالنازر

نرهم رطوررکهردنبالشرمرت  ر:گفتمرررفتمت 

ر _ ریاررمکرراشارریریربرارازرگ  ر!؟کتن

رررالنازر رطالقرنگرلریکائیگرفتمرازرمررمیتصمرر_رازروقت  ر.مت 

ر.شیحرفشربرگشتمربهردورسالرپرنیاربار

ر رطالقربگرخواستیرزندانربود،منرازشرطالقرگرفتمرورالنازرهمرمرلریکائیکهرمرروقت  رازرتغررنظرشرعوضرشد...چراراصالرتعجبرنکردمرهوریره،بعدت  رهوینظرشرانقدررریت  ر!ی 

ر:ورگفتررستادیرق.النازرروربهررومرااتارهیبهررمیدیرس

رکنرررالنازر ر.دنبالتررامیبرمرداخل...بعدرممنر_رصت 

رربازرکردروررفترداخل.ویلرردرور ر:لبرگفتررریدررگذاشتمروردروربازرکردم،واردراتاقرشدمرکهرزررررریاومدردرورببندهرپامورزرروقت 

ریرمرکارری_رچرررالنازر ر!؟کتن

ریبیمریردارر _ ریچرارسوالرمر...پسزمیرکهرعزرررتن ر!؟شت 

ر.روشورازمرگرفتررتیبارعصبانرالنازر

ر.اتاقوربستمروربرگشتمرسمتشونردرر

ر.لحظهرازرکاررافتادرهیریانگاررقلبمربرارراشارریردنریدربار

ر.زدرورتوانرحرفرزدنرنداشتمرخریبدنمررکل

ر.کردمرآرومرباشمرردهنمورقورتردادمرورسیعررآب

ر:ورگفتردیبغلشرکشرریروراونورتورررسمترالنازراومدرراشارری

ربارنقاب؟!راونرهی_رراشارری ر !دستش؟رهیچردخت 

ر:بارتتهرپتهرگفتررالنازر

ر!نهیکوئرر...ملقبربهرهاریل_راونررالنازر

نرورهمرردریرالنازورکوتاهربوسریرورلباردیخندرزریررراشارری ر:گفتررکردریرطوررکهردرراتاقشوربازرمرت 

ری_رتورمرراشارری ر.زمیعزررریبرررتوین

رالنازورازراتاقربررسمار ر.بستکردروردرورررونرت 

ر:مورسمتشردرازرکردمرورگفتمسمتم.ردستررراومدر

ر...نمیکوئررسالم...منرهاریل _

رردری_رشاراشارری رررماسکرهیروربارررهیبقربتوین ر.ادشهیخوبرررکلتوریشوهرترهر...ویلرگولربزین

ر.ورپرتشرکردرگوشهراتاقردیگفترورنقابمورگرفترکشرررنوریا

ر:ورگفتمرردمیبلندرخندریرصداربار

رریلیخر _ ر!باهوش 

رخ ر:شدرتورچشمامرورگفترهت 
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ر!الری_ردلمربراترتنگرشدهربود...آراشارری

ر!الریبهمرنگفتهربودرآروقتربودرکیسرریلیخ

ر.گذاشتلبامریرحملهرکردرسمتمرورلباشوررورررهوریبعدررور

ر ر:نفسرکمرآوردرازمرجدارشدرورنفسرنفسرزنانرگفتروقت 

ر!_رهنوزمرمثلرقبیلراشارری

ر:گفتمررکیشلرریرصداردنیشنربار

رردریبا _ ر!فراررکتن

رراشارری ر!؟_رچ 

ریررررساریپل _ ن رردریتورخونت.بارخت  ر!فراررکتن

ر.واردراتاقرشدرلحظهردرربازرشدرورعیلرررهمون

ر.ماتشربردهربودراشارریردنریدربار

ه؟رنجاری_راوهراوهراوه...اراشارری ر!چخت 

ر!اشار؟ی_ررعیل

رراشارری ر!پرسرخاله؟ر_رخوی 

ردهنمورقورتردادمروربهشونرخرررآب ر.شدمررهت 

ر:گفتررماموررواردراتاقرشدنرکهرعیلردوتار

ردستگ _ نرکنررشت  ر.ت 

ربربشیجریرتفنگشورازرتورراشارریکاملرنشدهربودرکهرررحرفش ر.درورگرفترسمترعیلاورررونرت 

ر:ورگفتمرسمترعیلرردمیرسعتردورربار

ر.نکنررکارورنریاراشاررینه...ر _

ر.دیچریگوشمرپرریرگلولهرتورررکیرشلرریبودمرکهرصداردهیهنوزربهشرنرسرویل

ر !ورخودمورپرترکردمرسمترعیلردمریکشررریربلندرغیج

ر ریعمرررنفسرستادهریتمراهنوزرپشرردمیدروقت  ر:.برگشتمرسمتشرورگفتمردمیکشرررق 

ررعیل _ ر!؟خوی 

رریردستشورروررعیل ر.دستامرافتادرریجونشرروررشونمرگذاشتروربدنری 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۵۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:دمیکشرررغیج

رنههههه!رعلر _ ریییت 

نرزمرریهامرخمرشدرورافتادمرروررزانور ر.همرافتادرورعیلررت 

ر:گذاشتمرورگفتمزانومریروررررسشور

ر!ع...عیل _
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ر..._رآهو...م...مژ...درعیل

ر:گفتمرررهیگرررربار

ر.بگوردوسشردارمرمژدهراومدرخونه...گفتربهرعیلر _

ر:شدرورگفتررریازرگوشهرچشمشررسازرراشکر

ر._ربهشربگو....د...دوس...ش...دارمرعیل

ر:گفتمررهی.اصالردسترخودمرنبود.بارگررکردمیرمرهیرربلندرگریرصداربار

ریتورخوبرم _ ری!رخوبرمیس  ر.عیلریس 

رررگهیکمربستهرشدروردکمررشماشچ
ن
ر.نزدرحرف

ر:دادرزدمررهیگرررربار

رعل _ ر...علیییت  ربمردری.تروخدارچشماتوربازرکن.تورنباچشماتوربازرکنرعیلریییت  ر!یت 

ربگرراشاروریاومدنررمامورار رکهرباهاشونردرگررنت  ر.شدرت 

رام ر.دررظاهررشدنرروراللهردمررت 

رام ر:دینعرهرکشرعیلرردنیباردرت 

رام ر_رعلررت  ر!یییت 

ر.سترکنارشبعدرنشرور

رخرالله ررچیرموندهربودرورهرهرت  ر.خوردیرنمرتکوین

ر:دادرزدمرراشارریبهرررور

ر!اشار؟یریرکردررکارری!رتورچر؟یکردررکارریتورچ _

ر.کردررکیبهردوتارمامورارهمرشلرراشارری

رامررنهیکردروسطرسرربودمرکهردوتارگلولهرخایلرومدهریبهرخودمرنرهنوزر ر.اللهرنهیرسریروردوتارگلولهرهمرتوررت 

روربهشونرخورمبهوتربودمررمات ر.بودمرهت 

ر.تنفگشورسمترمنرگرفتراشارری

رشدهربودروربهربچهرهارخرررریازرچشمامررسازرراشکر ر.بودمرهت 

نرتنفگشورپاراشارری ر.ردرورازراتاقرخارجرشداوررریت 

ر.تازهربهرخودمراومدمراشارریخروجرربار

ر:وردادرزدمردمریکشررریربلندرغیج

رهمشرتقص _ رهمهرتقصررناریاراریمنه...خدارت  ر!منهرت 

رورامرالله نرزمریکناررهمرافتادنررورررت  ر.ت 

رام ر:بهرزوررزمزمهرکردرت 

رام ر._رل...الله...من...تورو...دوستردارمررت 

ر._رمنمردوست....دارمرالله

ر:ساکترشدنشونردادرزدمرربار

نرنههه....نهرساکترنشر _ نر...حرفربزنت  نری...شمارحالتونرخوبه...حرفربزنت  ر!ننتن

ر.نفرراومدنروربرانکاردرآوردنرداخلراتاقرچندر

ر.بودرمنورازربچهرهارجدارکردتنشردیلباسرسفرکهخانیمرهی
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ر.دادیاونرخانمراجازهرنمربرمرسمتشونرویلرخواستمیرورمردمریکشریرمرغیج

ر.آروممرکنهررکردیرمرازشونردوررکردنروراونرخانمرسیعررمنور

ر:دستشرگرفترورگفترریرتورردستامور

...آرومرباش + ر!آرومرباشردخت 

ر:کناررزدمرروردادرزدمرردستاشور

ر!ن...ولمرکنربرمردنبالشورامخویمررولمرکنر _

ر...

ر_رمامان؟!رمامانرکجارنازگل ر!؟ی 

خونهرپاریپلهرهارازر ن نرآشت  ر:اومدمرورگفتمررریت 

ر!جانمرمامان؟ _

ر.شمیبدهرمنرمتوجهرنمرحریمنرتوضریمسالهرروربرارنریراراری_رمامانربرنازگل

نرهم ر:گفتمررکردمیرمرطوررکهردستاموربارحولهرخشکرت 

ر!نمش؟یبب _

شورسمتمرگرررنازگل ر.فتدفت 

شرنگاهرکردمرورگفتمررکیم ر:بهردفت 

نرخبربب _ نرمساحترزمرنجاریارت  ر...دی.تورباارهیبهردستربرخوادریفوتبالررورمررت 

ر ر:تمومرشدرمدادرنازگلرروردستشردادمرورگفتمررحاتمیتوضروقت 

ر!؟یدیفهمر _

ر._راره؛ممنونرنازگل

نرببررزمیعزر _ نراگهرداداشتمرچرت  ر.دهبرحریمتوجهرنشدهربراشرتوضروریت 

ر!خونهیراصالردرسرنمررنری_رنادرنازگل

ر!کنه؟یرمرکارریاتاقرچرریرپسرتور _

ردارهرماشرشهیر_رمثلرهمرنازگل ن ر!کنهیردرسترمرت 

ربچه...خبرمامانرجانرمنردارمرمرنریرازردسترا _ روربخوابررنیرسکار...براتونرشامرآمادهرکردمربخورررمت  ن ر!.باشه؟امیتارمنربرت 

ر._رچشمرنازگل

ر:ورگفتمررردمیبوسررسشور

مرنیآفرر _ ر.دخت 

ررگهیردریرخوایرمامان؟!رنم_ررنازگل
 
ر!ه؟یشغلترچربهمونربگ

ر:ورگفتمردمریرسشرکشررریروررردستمور

ریبعدارمتوجهرمرزمیعزر _ ر.نریکهرگفتمورانجامربدرری...االنرکارریس 

ر._رچشمرنازگل

ر:ورگفتمردمریبغلمرکشرریرتورراونور

ر.دوستردارمرخوشگلمرریلیخر _

ر.دوستردارمرمامانریلری_رمنمرخرنازگل

ر:جدارشدمرورگفتمرازش



 

441 
 

ربازرنکنر.دروررورکیسزمیربرمرعزرردریبارگهریخبرمنرد _ ن نروربخوابررنریربخوررر،غذاتونورت  نر!رمنتظررمنرنباشت  ر.ت 

ریهرشبرمررناروری_رباشهرمامان...ارنازگل
 
ر.گ

ر.زدمرورازرکنارشربلندرشدمریلبخندر

ر.اتاقمروردروربستمریتورررفتمر

ربهرخودمرخرنهیآریتور ر.دمیموهامرکشریرشدمروردستمورتوررهرت 

ررهیورررمدیبراقرپوشررشلواررمشگرهی ررتابرچسبون.شالرورمانتورآی  ر.رنگرورصوری 

وعرکردمرآرارصندیلرریررور ر.کردنررشینشستمروررس 

ر!دسترلباسرآشنارهیآشنا...ررشیآرارهی

رورهمرردمیپوشیمررناروریهمررشدیمرسایلررده ن ر.شدمیورساعترنهرشبرازرخونهرخارجرمرکردمریمررشوریرآرارت 

ررنریارهمه وعرشدرکهربهرخاطرررماجرارازروقت  نرهمهرچراشارریشدم.بهرخاطرررقامریباعثرمرگرشوهرمروررفرراشارریوربدبخترکردم.بهرخاطررخودمراشارریرس  ر.ازردستردادمرمورت 

ررازر رورامررعیلررگهیدرروقت  نریوراللهرنررت  رهمهرست  رتغررچ  ر.کردهرریت 

ررهی
 
شمارهررررهیخواستم.فروشندهررازهرشدمرورازشونرکمکمغرهیکنم.ساعتردوازدهرنصفرشبربود.واردرررداریپریرکاررررهیخونهرخارجرشدمرتارررازرکردنیمررهیگررررروزرکهربچهرهارازرگشنگ

ررتونهیمررنریربهمردادرورگفترا ر!حاجرآقاسترهیکهراونررردمریبارشمارهرتماسرگرفتمرفهمربهترکمکرکنه.وقت 

ر!خوننریمسجدرپشتررسشرنمازرمریکهرمردمرتورررکیس

نرکوئرردرهاریلمنورکرررراه...اونرنریراریتورردیمنورکشر!اونچهرکمگرکمکمرکرد.ویلرریلینهرخردردرنکررردستش ر!ت 

ر.گذاشتمررفمیرکرریکشوربرداشتمرورتوررریرازرتوررنقابمور

ر.خارجرشدمازرگوشهراتاقربرداشتمروربعدرازراتاقمررسبالموریبرچوب

رازرخونهربرعیــــرسر ر.شدمررنمیرفتمرورسواررماشرونرت 

نرماش نرماشرهیشبررگم،اصالریکهرمررت  رهات  ر!رنگردستردومردریسفررردریپرارهی.رشدمیکهرقبالرسواررمررستینری 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۵۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرکوئررهاریل ر!کردنیرمرفیوردرزبونارشدهربود!رهمهرازشرتعررررت 

ر.کردنیرمرفریخوبرازشربدرتعررریر...آدماکردنیمررفیبدرازشرخوبرتعررریآدما

ریمررمردم ن نرکنریمررفیر!رحاالرشمارازشرخوبرتعررهیجندهرخوبرگفت  نرکنریرمرفیربدرتعررراری!ر؟ت  ر!؟ت 

ر ر.شدمرادهریکردمرورپرروشرکردم،اشکامورپاکخامررنوریماشریبهرخونهرخالهرپررردمیرسرروقت 

ررشهیهم ر.شدیکاملرمررممریگررررینجورریوراررگردمیمرهی!رگررکردمیمررهیگررررکردمیرممیگرررروقت 

ر.بودمریماهرررزریمنراشکرررر...ویلمیماهرررمورریگررررکردنیرمفکرررهمه

ر.صورتمرگذاشتمرورواردرخونهرشدمریررورررماسکمور

ر!سالااام _

ر.کاناپهرنشستمرریپشترگردنمرگذاشتمروررفتمرروررلمورسبایجوابرسالمموردادنرکهرچوبربرهمه

...رریپرررخاله ررهی_راسمتروردرزبونارشدهردخت  ر.شدهردایخوبربراترپرریمشت 

ر:بادرکردمرورگفتمرآدامسمور
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ر!خب؟ _

ر!_رحاظرهر...رتومنرپولربدهریپرررخاله

رمنراونروررآبرنم _ ر.گفتمرری...فکرکنمرچندباررمت 

ر !باونروررآرری_رمنمرنگفتمربررریپرررخاله

ر.میراضرنجاریاونروررآبه!رمنربهرچندرقازرهمریربرارمتریرقررنریرارویل _

ارپاشورروررگی ر:پاشرانداخترورگفترگریاونررریازردخت 

رتورچراراونروررآبرنم + ر!؟یت 

ر.رمخانوادهردا _

ر!؟یدارریوقتربرنمرررچیرچرارنقابتوره +

ر:خندهروربعدرگفتمررریبلندرزدمرزرریرصداربار

رریلریاوهراوهراوه...خ _ ر!رورمچن

ر!بحثرنکنرزهرار_ربارهاریلریپرررخاله

ر:بعدردوبارهرروربهرمنرگفترور

نر_رپاشورفالربروربهرآدرسرامشبرهمریپرررخاله رچندرقازوربگرت  نرفرداشبترباراونرحرفرمریر...برات  ر.نمت 

ر.کنمیمررهمهرپولورردرکنه!رمنرقبولرنریرارخوادیاحمقهرورمر_راگهرهاریلررزهرار

ررنی_راریپرررخاله ر!هیهارلریهمرفقطربراررمتریرقرنیزهرا!رورارهیهارلریرفقطربراریرمشت 

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

ر !شم؟یمتوجهرنم _

رررگمی_رمریپرررخاله ر.کهراسمتروردرزبونارشدهردخت 

ر.بهیرعج _

ر.گذاشتهربودوربرداشتمرورازرخونهرخارجرشدمررعسیلریرامشبررورریربراریکهرخالهرپررررآدرش

ر.....هربودررفتمکهرخالهردادررآدرشررشدمروربهراونرنمریماشرسوارر

ر

ر.برداشتمرسبالموریورچوبربردمریپوشرلباسامور

ر.کردمرورازرخونهرخارجرشدممرتبرنگاهرکردمرورماسکمورکیمرنهیآریتور

نرهمرشهیصبحربود!رهمرشیشررساعت ر.گشتمیرموقعرازررسکارربرمرت 

ر.شدمررادهیپارکرکردمرورپرنوریماش

ر.نتونستمرخونهرروربفروشمرویلرخواستمریرمریلیدهرسالرخررنیاریتور

.هرکاررریرهارکمبودوقترهمراجازهرندادمربچهررچیرم.هخونهرروربفروشرنیارومدیدلمرنرترربخرمرویلررکیرخونهرکوچررهیرخواستمیم ن رریاحساسرکتن ررتونستمرکردمرتاراحساسرخوشبخت 

نر ر.کتن

وعرکردمرآمادهرکردنرصبحانهررشمیرشدمروربعدرازرعوضرکردنرلباسامرورپاکرکردنرآرارخونهوارد ر.رس 

نرمرداشتم ر.اومدررنریرنادریکهرصدارررمردیچیمررورت 

ر!_رمامان؟رنریناد

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

رسالاامرخوشگلرپرسم...صبحتربخ _ ر.زمیعزررت 
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ر:بغلمرورگفتریراومدرتوررنریناد

ررنریناد رر_رگ  ر!مامان؟رازررسکارربرگشت 

رررشبید _ ر.پرسمرنیاومدمرخوابربودروقت 

ر.بودهرپسررریدرریلی_رخررنریناد

ر.دیکارمرطولرکشرررکمیارهر _

ریمرنوریهمررشهیرم_رهرنریناد
 
ر.مامانرگ

ر:ورگفتمرردمیبوسررگونشور

رتوردرگررزمیعزر _ ر.میصبحانهربخورررنیایمنرنشو...برورخواهرتورصداربزنربریرکاراررت 

ر._رباشهرنریناد

ر.پرسمرنیآفرر _

نرنشستمروررسموربرصندیلرریرکهررفتررورررنریناد ر.دستمرگرفتمررت 

نرکمردارنرمتوجهرهمهرچررشن،کمیهاردارنربزرگرمربچه نریرمورشکررشنیمرت  ر!کتن

ر.زدمریررسمورباالرگرفتمرورلبخندرردمیپلهرهارشنریرورنازگلررورکهرازرتورررنریرنادریپاریصدا

ر.هارلبخندرنزنمبچهریباررنشدربهرروررکریدهرسالررنیاریتور

روقتارچه رررهیاتاقمرگررریرکهرتوررری  ر.مبودرداشتهرباشنراجازهرندادمراحساسرکررراریهامراخمرنکردم،بچهریهرگزربهرروررآدمرخراب.ویلرهیکردم.شدمرررکردم.تنرفروش 

ر:هاراومدنرباالرکهرنازگلرگفتربچه

ر_رسالمرمامان.صبحربخرنازگل ر.ت 

رخوشگلمرسالم _ ر.دخت 

ر:دستاموربازرکردمرورگفتمرربعدر

ر.نمیبغلرمامانرببرنیایب _

ر.بغلمرگرفتمشونریورمحکمرتورردنریدورررهردور

ر:ورگفتمرردمیرسرهردوتاشونوربوسرریررور

ر.دوستونردارمرریلیخر _

نر_رماهمرهمورنازگلرررنریناد ر.طوررت 

رنیبشر _ ن ر.میصبحانهربخورررت 

وعربهرخوردنرکردنرهردور روررس  ن ر.نشست 

ر.کردمیرعشقربهرصبحانهرخوردنشونرنگاهرمربار

ردارمربهرغررروریکررراریردنرنیارریمنرتورراخه ر!دوتا؟ررنریرازرارت 

رمدرسهربچه ن ر.هارصبحانشونورخوردنروررفت 

ر.تاربرمرمزارردمریپوشیداشتمرلباسرمرمنم

ر...امردهربود.رعیلهارورکرچهبرریهوارردلم ر!...اللهت 

ر(:دلمربراتونرتنگرشدهرریلیخ

ر.شدمرورسمترمزارررفتمرنمریخونهرخارجرشدمرورسواررپاشرازر

ر رورامررراستررفتمررسرخاکرعیلررهیاولرازرهمهرردمیرسرروقت  ر.ورالله.هرسهرکنارهمردفنرشدنررت 

ر:نشستمرورگفتمررنشونیب
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مندتورررشهی!رمثلرهمشتونیسالم؛منردوبارهراومدمرپ _ ربارچهررورردونمی.نماهمیرورسرشهرینم.مثلرهمرس  حرفررروربارشماردردروردلرنکنمرپسربارگرررامیاگهرنرشتون،ویلیپرامیهروزرمری 

ربگمرهمشرتقصربزنم؟!رپسربهرگ بهرررکنه؟یمرهیورگرررادیکهرمرررنمیربیرورمبگمرهروزرمژدهر!ربهرگن؟یدیخرواررخاکرخوابرهیرررریاحمقانهرمنراالنرزررریبگمربهرخاطررکارارمنربوده؟ربهرگرت 

رکهرامرربگمرازرهمونربارراویلرگ رمتوجهرعشقشونرشدم؟!رعاشقاردمیوراللهرروردرت  رتقصررنیورارردنیهمرنرسوقتربهرچریکهرهرری  بگمرمنررربدم؟!رها؟!ربهرگرریلریبگمرمنرخرمنه!ربهرگررت 

ر!ورپسترورخرابم؟ررانتکارریانقدررخ

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۵۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.اشکامورپاکرکردموررردمیگونمرکشرریروررردستمور

ررریگرما ر.شونمراحساسرکردمریروررورردست 

ر.دمیوربهرپشتررسمرنگاهرکردمرکهرمژدهرروردربرگشتمر

ر.ازرجامربلندرشدمروراشکامورپاکرکردمرعیــــرسر

ر:تتهرپتهرافتادمرکهرگفتربه

ر!_رآرومرباشرآهوررمژده

ر:ورگفتررردری.دستشورپشتررکمرمرکشدریربغلشرکشرریرحرفشرمنورتوررنیازراربعدر

ر.رومرباش_رآررمژده

ر:جدارشدمرورگفتمرازش

ر.برمردری...منرباخوامیرمعذرترم _

ر:دستشرگرفترورگفترریربرمرکهربازومورتورراومدم

ررریدوستارمریتونی_رمارمرررمژده ر.آهوررمیهمربشریربرارخوی 

ر:تعجبرنگاهشرکردمرکهرگفترربار

ررنیمرگرارتورخودتورباعثردری_رشاررمژده ر.کنمیرفکررنمریرنجورریرمنرار؛ویلرسهرتارمرحومربدوین

ربهشرخراکتس نرشدهربودم.چشمامربررهت  ر.دیچرخیلباشرورچشماشرمرت 

ر:بازوهامرگذاشترورگفتریرروررردستاشور

ر.کنمیرم!رمنرتوروردرکی_رتورفقطرعاشقربودررمژده

ر...منر _

نرچررهیرخوامی_رمررمژده ر.کنمررفیبراترتعررریرت 

ر _ ر!؟چ 

رریرخوایر_رنمررمژده ر!م؟یخونترتارمفصلرباهمرصحبترکنرمنوردعوترکتن

ر!می..بررخبرباشه.رریلیخر _

رمیورسمترخونهررفترررمیشدرنمریسواررماشرهردور ر:دروربازرکردمرگفتمرر.وقت 

ر!مامانرکجان؟ریخوشگال _

ر.اومدهارنیمبچهریصدا

ر:صدارزدمردوباره

ر!ن؟یرنازگل؟!رناد _
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نرپاردنیپلهرهاراومدروردورریپاهاشونرازرتورریصدا ر.یت 

ر:درازرکردرورگفترورنازگلربهرمنرورمژدهرسالمردادنرورنازگلردستشورسمترمژدهررنریناد

ررشمریممنونرمر_رخوشبختمرخانم...ویلرنازگل
ن
رکنررخودتونورمعرف ن ر.شناسمیچونرنمرت 

ررردستشرگرفترورکیمریردستشورتورررمژده ر:درورگفتفرس 

رررمژده گلم؟!رمنردوسترمامانتمر_رخوی  ر.دخت 

ر.دمی_رچهرعجب...منردوسترمامانممردرنازگل

ر:خندهرگفتمربار

رچارمنرورخالهرمژدهرریربرارزمرینازگلرعزر _ ریدمرمررری  ر؟؟؟رکتن

ر._رارهرحتمارنازگل

نرررنریرزدمرورتشکررکردمرکهرهمراهرنادریلبخندر ر.دوبارهرازرپلهرهارباالررفت 

ربریها_رعجبربچهررمژده
 
ر!آهورریکردررتیتربراشعورروربارفرهنگ

نرهم _ نرطوره!ربفرماربشررت  رتاربچهرهارچارت  ر.ارنیبری 

ر_رقبالرکهرخدمتکارتربرامونرچاررمژده تاوردینرری  ر.دستربجنبونهرعیــــرسررر...اگهردخت 

مررسمورزرربار ر:انداختمرورگفتمررریرس 

راونرروزرتورورازرخونهربرخوامریرمعذرترم _ رباررامرنریرآخررریرحداقلربراریرکردم.اگهرنرفتهربودررونرت  ریوربهشرمرریربودردهیروردرعیلت  ر!یدوسشردارررگفت 

ر:دستشورپشترکمرمرگذاشترورگفتررمژده

ر.میصحبترکنرمرینیبشرراریرب _

ر.میورنشستتکونردادمرورهردرررسمور

ر!آهورکنمریر_رمنرتوروردرکترمررمژده

ریردرکرمرروریچررقاریدقر _ ر!؟کتن

ر.خوامی_رمعذرترمرررمژده

ررریبرارر...ویلکنمیمررخاهش _ ر!؟یخواریرمعذرترمرچ 

ر_رمنرتمامروقتاررمژده ر.وراومدمرکنارترومدریدلمرنرگهیر.امروزرددمیوردردروردالتورنشررردمی...حرفاتورشندمیصداتورشنریرکردیرمرهیکهررسرمزاررگرررری 

ری _ ر!؟یستادریرادهرسالرفالگوشرمرررنریتورارعتن

ر:انداخترورگفتررریرسشورزرررمژده

ر!_رارهررمژده

ر!؟یبعدرازردهرسالراالنرچرارخودتورنشونرداد _

رررمژده ر!راول_رامروزرازرمنرگفت  ن ررریبارررت  ر!کهرازرمنرگفت 

ر!اره _

رچارنازگل ر.میورازشرتشکررکردررمیآوردرورتعارفرکرد.هردوربرداشتری 

مربارد _ رکنرریپارکربازرریرتوررنیبرررکمیاداشتردخت  ن ر.نریایوربرت 

ر._رباشهرمامانرنازگل

ر:کهررفترگفتمررنازگل

ر!مژده؟ _

ر_ربله؟ررمژده
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رمنورمر _ ر؟ربخیس 

ر:شونمرگذاشترورگفتریدستشوررورررمژده

ر.کنمیرعاشقرروردرکرمریر_رمنرآدماررمژده

ر.گهیعشقورخاکشرکردمردررنریرا _

ر._رمنرکهرمطمعنمرهنوزرزندستررمژده

ر!شقرکهرهمهرروربدبخترکرده؟عررنریرارهیچر _

ر!کنهیوقتارقاتلترمرررکنه،گایهیروقتارتورورفرشتهرمرر_رعشقرگایهررمژده

ر!ازشرمتنفرم _

رررمژده ر!؟_رازرچ 

ر!ازرعشق _

نر_رمنمرهمررمژده ر!طوررت 

رررسمور ر:دادمرورگفتمرهیکاناپهرتکرربهرپشت 

ر.قاتلمررهیمنر _

ررر...ویل_رتورقاتیلررپژده ریقاتلرعاشقه،رهیروقت  ر!ندارهرگنایهررچیهررعتن

ره؟یمنظورترچر _

ربرم...ممنونربابترچاردریبارگهری_رمنردررمژده ر!ی 

ر.بمونرنجاریامروزرا _

ر!برم.خدافظردری_رممنونرباررمژده

ر!خدافظ _

ر.ذهنرآشفتهرتنهارگذاشتررهیازرخونهرخارجرشدرورمنوربارررمژده

رکاناپهرنشستمروررسموربرریرورررشهیازرهمرتررخسته ن ر.دستامرگرفتمرت 

راتفاقاتراخرتونستمرینم ر.کاررناتوانربودررنریارریدرکرکنم.مغزمربراررورت 

ررکی ررچیررسجامرنشستهربودمرورهرساعت  ر.زنگردرربهرخودمراومدمرریکهردررآخرربارصداررخوردمینمررتکوین

ر.دنیبغلمرپررریتوررنیجامربلندرشدمروررفتمرسمتردر،باربازرشدنردررنازگلرورنادرازر

ر:محکمربغلرگرفتمرورگفتمرراونارور

رذشت؟رپارکربهتونرخوشرگریرتور _

وع رکردرررفیکردنرتعرررررس  ر.کهرافتادهربودررنراتفاقای 

ربچهرنریاراگه
 
ر.گرفتمیمررهارنبودنرمنرقطعارافرسدگ

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۵۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ررستوران؟رمیبرررشهی_رمامانرمرنازگل

مربرر _ رلباساتونوربپوشرنیباشهردخت  ن ر.میتاربرررت 
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ر.ورمنمرواردراتاقرخودمرشدمردنریسمتراتاقاشونردوررهردور

ریآراررچیروربدونرهردمریپوشرباسامورل ر.ازراتاقمرخارجرشدمرریس 

ر!_رمامانرنازگلرهنوزرآمادهرنشدهرنریناد

ر.میمونیراشکالرندارهرمارمنتظرشرم _

ارچرنیارردونمی_رمنرنمررنریناد نریمررکارریدخت  ر.شنریکهرسهرساعتردارنرآمادهرمررکتن

ر:ورگفتمررشونشرگذاشتمری.دستموررورنشستمورکنارشرردمریکاناپهرنشسترکهرخندرریرورررفتر

ررکمیرستریربدرن _ ر!صبوررباش 

ررنریناد
ن
ر:بزنهرکهرنازگلرازراتاقشرخارجرشد.بهرنازگلراشارهرکردمرورگفتمراومدرحرف

ر.نازگلرنمیارراریرب _

نرورسواررماشرررمیهرسهرازرخونهرخارجرشدربعدر ر.میشدرت 

ر!م؟یخبربچهرهارکدومررستورانربرر _

ررمی_رمامانربرررنریناد ر.میکهرجمعهررفتررهمونررستوراین

ر.زمیراشهرعزرب _

رگرفتم.کلرمسرررشیرستورانوردررپرراه رررنکهیهارباهمررسرابچهرورت 
 
ر.کردنیبزارنردعوارمررچهرآهنگ

ر ر:پارکرکردمرگفتمرروقت 

نردعوارنکنررگهیبچهرهارد _ ر.میدیچونررسرت 

نرشدنرورهمرادهریپرهردور رداخلرکردنریرطوررکهرباهمربحثرمرت  ن ر.رفت 

ردنبالشونررفتمرورهمونرجارنمم ر.میکردنرنشستهارانتخابررکهربچهرری 

ر_رمامان؟رنریناد

ر!جونم؟ _

ر.میکمکرمامانربابامونرکنرردریورباررمیمردرشدرگهیماردرگهیر_رمعلممونرمرنریناد

ر!خبرگهیرراسرم _

ررری_رخبرهرکارررنریناد ر.رورمنرحسابرکنرررداشت 

ر:ورگفتمردمریبوسرشوریشونی.پحرفشردلمرضعفررفتربراشرنیاربار

ر.باشهرمردرمنر _

ر.بوسنریرستورانرنمرریر...مردارورتورنورببوشرستورانرمریرتورردری_رنبارنریناد

ر!خبرباشهریلیخر _

رانقدرمادررپرسرقربونرصدقهرهمرمررگهی_ربسهردرنازگل ر.نریت 

ر

رتارمشقاشونوربنوررمیرستورانرکهربرگشترازر ن وعرکردمرآمادهرکردنرناهارربراررورمنمررسنریبچهرهاررفت  ر.شامریرس 

رازرخونهربرعیــــهروزربود،عرصرشامورآمادهرکنمروررسرریماجرا ر.بزنمرونرت 

ایبچهرهارپریبراررخواستمیرمرامشبر ن ررت  م.وقت  ن اهاریرپربت  ن رفرربریرپختهرشدرورازرتوررت  نرآوردمرمرونشونرت  ر.دمیشامورچرت 

نرازرپلهرهارپارآروم ر.هارمتوجهربشنرازرخونهرخارجرشدمبچهرنکهریکردمرورقبلرازراررشیورآرارردمیلباسرپوشرررشهی.مثلرهماومدمرورواردراتاقمرشدمریت 

رهمونرمسرردوباره ر.یدررخونهرخالهرپررردمریروررفتمروررسررقبیلرت 

اردروربازرکردرگیزدمروررزنگور ر.ازردخت 
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نرکوئرربه...هاریل + ر.ت 

ر:سمتشرگرفتمرورگفتمررسبالموریبرچوب

ر.امروزرحوصلهرندارم _

نرکوئرربارهاریلررکمی + ری.اونراصالربدراخالقرنبودربیفرقرداررررلماریفرریرتوررت  ر!ت 

ر.شردادمرکنار.ازرکنارشرردرشدمرورواردرخونهرشدمکناررپهلوشرگذاشتمرورهلررسبالموریبرچوب

نرکاناپهرنشستمرورهمررریررور ررانداختمرپامرمررگریاونررریطوررکهرپامورروررت  ر:.بعدردستمورسمتشردرازرکردمرورگفتمرنگاهرکردمردمشیدیمررنجاریکهرتازهرارریبهردخت 

ر.نمیکوئررسالم...منرهاریل _

درورگفترریرتورردستمور ر:دستشرفرس 

ره؟یچررتریاقعرمنمرزهرام...اسمرور _

اراومدرروربهررومونرنشسترورگفتررگی ر:ازردخت 

ر.دونهیکسرنمررچیررازه!رهرهیرنیاوهرزهرا...ا _

نرهمهرسرریخالهرپررریرصداربار ر.مترصداربرگشت 

نرکوئرر_رهاریلریپرررخاله ر.کارتردارمرراریربرت 

نرجامربلندرشدمرورهمررازر نرپشترکمرمرمرسبالموریطوررکهرچوبربرت  ر.رفتمرسمتشراشتمرت 

خرباهم ن ر:کهرگفتررمیونهرشدواردرآشت 

رشانسردررخونتورزدهریپرررخاله ر._ردخت 

ر!خاله؟رشدهیرچ _

ررادتیتو...اگهرریقرارردادرفرستادهربرارهینفرررهی_رریپرررخاله ر.اونروررآبریبررریرقبولرنکردررباالرگفتهربودرویلرمتیقرررهیکهرقبالرررگمیرورمررباشهرهموین

ر!خب؟ _

ر.خونشبراری.ب.رقراردادرفرستادهربرامون.ررهی_رریپرررخاله

ر.حرفربرگهررورپرترکردرسمتمرنیبعدرازرارور

ر.هوارگرفتمشروربازشرکردمریتور

ر:فتمرازرخوندنرقرارردادراونوربستمرورگرربعدر

ر!قرارردادرچرارنهراسمردارهرنهرامضا؟ررنریرا _

رردری_رگفتهراولرتورباریپرررخاله ر.کنهیرقرارراولتونراونمرامضاشرمرری!ربعدرتورامضاشرکتن

ر.ستیکهرممکنرنررینجورریرا _

ردریپرررخاله رهمرباالتره!ربهرغرخاریرشررمتیازرقررمتیرقرنیتو؟!راریشدرروونهی_ردخت  ررت  نرمررارتیدرراختریربخوارازراونرگفتهرهرچ  نر...فکررکن!رماشارهت  ری!رخونه!رمرت  رریرکالسرهارریبرررتوین

ریرمختلف.م ر.بهرخودتربرشرتوین

مرچهبرتونمیربگمربرامرانجامربدهرمریرفتمرتورفکر.اگهرهرکاررریخالهرپررریرحرفارنیاربار .مرهیهاروربت  ررتونمیمدرسهربهت  رریربراشونرمامانربهت 
ن
ورررخوابمرینفررمررهیتاردورماهرباررباشم.ازرطرف

ر.خودممرراحترترهریرابررریرنجورریا

ررازریموظفهرهمهرنردوماهرازرنظررمایلرنیارریاونرباشمروراونرتورریدورماهرخونهریرقرارردادرنوشتهرشدهربودرکه؛براریتور ر.برامربخرهرامخویمررهاموربرطرفرکنهرورهرچ 

ر:همهرفکررگفتمرنیازراربعدر

ر.فکررکنمردریمنربا _

وعرمرنی_رگفتهراریپرررخاله ر.یوقترفکرکردنردارررقهیردقرستریبرتی.نهاشهیقرارردادرازرامشبرکهراولرماههررس 

ر:ورگفتمرردمریموهامرکشرریرتورردستمور

ره؟یآدمرکررنیمنرخرجرکنه؟راریچرارحاظرهرانقدرربرار _
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.هاریلریرمعروفرشدریلری_رخریپرررخاله نرکوئرردخت  ررت  ر.بودراستتاررخوی 

ریواقعارفکرمر _ ر!ه؟یاقانعرکنندهررلیردلررنریرارکتن

ر.مردرهوسربازرپولداررآرهرهیریر_ربراریپرررخاله

رکهرنهراسمردارهرنهرامضاراعتمادرکنم؟ررریبهرقرارردادرریرآخهرمنرچجورر _

نر.ببردمیکهربهترمررقراردادورامضارکن.بردارربروربهرآدرشرررنریر_رتوراریپرررخاله ر!هیکررآدمررنریرارت 

ر:گفتمررعیــــفکرربهربچهرهاررسرربار

ر.قبوله _

ر.بعدرامضارورزدمرور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۵۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رریپرررخاله ر:پشترکمرمرزدرورگفتردست 

رریپرررخاله ر.یکردرر_رانتخابردرست 

ر:ورگفتمرردمیبلندرخندریرصداربار

ر!آدرسوربده _

ربربشیجرریازرتوررریکاغذرریپرررخاله نرآوردرورهمررونرت  ر:گفتررگرفتیسمتمرمطوررکهررت 

رررادیریلری_رخریپرررخاله نرئکورررهاریلرگرفت  ررت  ر!باش 

ر:ورگفتمرردمیخندربازم

ر.گرفتمررادیریلریارهرخ _

خونهرخارجرشدمربعدر ن ر.برگهررورازردستشرگرفتمرورازرآشت 

ارکهردسترراسترخالهرپرررگی ر:بودرگفترریازردخت 

نرکوئررهاریلرشدریرچ + ر!؟ی!رقبولرکردر؟ت 

نرچ ر:نگفتمرکهرگفترریرت 

ریبلدرن + رررینقشتوربازررست  نرکوئرر.هاریلکتن نرحرفرمرادیزررت  ر.نهت 

ر.ورازرخونهرخارجرشدمرردمیبلندرخندریرصداربار

ر.شدمرورتختهرگازرسمترآدرسررفتمرنمریماشرسوارر

نرکوئررآدمرکهرحاظرهرانقدررپولربابترهاریلررنریرارهیکرررنمیببربرم ر.بدهرت 

ر!باشه؟رسیلحظهربهررسمرزدرکهرنکنهرپلرهی

رکردمرورتورفکرررررسعتمور ر.فروررفتمررکمت 

ر!نرم؟راری!ربرم؟

ر.وربرگهرقراردادرروربازرکردم.دوبارهروردوبارهرقراردادررورخوندمرزدمررورترمزررابونریخرگوشه

ردارهرخاریشررمتیهسترازرقررهرگ ر!همرخت 

ر.دنبالمنرررساریوقتهرانقدررمعروفرشدمرکهرپلرریلیخ
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رردریرهرگزربهرذهنشونرنرسرویل نربهمررسرمررسریبارربهرعنوانرزنرکمرهیکهرهررچندروقترررمتن نرکوئررهاریلررننرت  ر.باشمرت 

نرداشبورترماشرریپرترکردمرورتفنگمورازرتورریرکناررررصندیلرریردادوررورررقرارر ربرت  ر.لباسمرجاسازرکردمررریآوردمرورزررونرت 

ر.امیبودنرازرپسشونربرمرسیپلراگه

ر ر.دمیکشررریانداختمرورسوتربلندررومرنگایهروبهرریالیبهرمقصدربهرورردمیرسرروقت 

نرچررعجبر ر.کردرردایپرشدریرنقدرربزرگربودرکهررسرورتهشورنمبودرالمصب.اریرت 

نرماشرازر ر:شدمرورگفتمررادهیپررت 

ر.ستینرسیمطمعنمرپلرگهیراالنرد _

ر.مردراومدرسمتمرهیباغربازرشدرورریربزرگرتورردرر

ر!ن؟یکارردارررربارکیسر +

ر.نمیکوئررمنرهاریلر _

روربفرمارنیبدرنوریماشرچرییسور + ن ر.داخلریت 

ر.ردرخونهرشدمباراکراهردستشردادمروروارنوریماشرچرییسور

نرپوالربراشرچررنریر.اصالراچرارحاظرهرانقدررپولربدهرفهممریرخونهرگذاشت.حاالرمرنجاروریاسمراررشهینمراصالر ر.ستینریرت 

رآرومرداشتمرراهرمرآروم ر.کردمیروربهراطرافرنگاهرمررفتمرت 

ربایزررازر ر.بهروجدراومدهربودمرنجاریاری 

رخارجرشرهیامارتربازرشدرورردرر ر.ددخت 

نرسالمرخانم.بفرما + ر.داخلریت 

ریرروردعوترمربهیرغرررهیانقدررراحترریرچجورر _ ر!داخل؟رکتن

رمیوقتهرمنتظرتونرریلیمارخر + ر.نریارریبرفی...ترس 

رتعجبرابروربار ر.بهردررامارتردمریرسرنکهیباالرانداختمرورقدمرهامورتندتررکردمرتاراری 

رارریاچهارتارپلهرازر ر.ستادمیرکهراونراولربودرباالررفتمرورکنارراونردخت 

ر:گفتمرریرزرکردمروربارلبخندرگشادسمتشردرارردستمور

ر.نمیکوئررسالم...منرهاریل _

دروررهارکرد.بعدرکیمررریرتورردستمور ر:خمرشدروربهرداخلراشارهرکردرورگفتردستشرفرس 

نربفرما _ ر.داخلریت 

رتعجبرواردرشدمروربهراطرافرخربار ر.هارورپوشوندهربودروارریدررمتیورگرونرقررریمریقدریشدم.تابلورهارهرت 

ر.همشونرپررازرگلررزربودکهرداخلرررباریزرریرهارگلدون

ر:تعجبربهرگالراشارهرکردمرورگفتمربار

ر!گلررز؟ _

ر.نریدوستردارررریلیگلررورخرررنریربلهرخانم...شمارا +

رمررریارهرکلمهربار ریدهنرمنربررگفتکهراونردخت  ر.شدیبازرمرشت 

رررکارکنمیچرردونستمریتعجبرنمرازر ر.بگمرورچ 

ر!هیآدمرکررنریرارنمریبرمرتارببرتررعریــــهرچهررسررخواستمریمربردارم.ویلررقدمررخواستریانقدررچشممورگرفتهربودرکهراصالردلمرنمررنجاریا

رگفتمرنریبنابرا ر:روبهردخت 

ر!ازرکدومرطرفربرم؟ +
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ر ر:ازردراروربازرکردرورگفتررگیردخت 

ر!طرفرنیازرارنیایب +

ر.هاشرروربهرروشونربودرعسیلررشدهربودرورردهیبزرگرکهردوررتاردورشرکاناپهرچریلیخرریلریسالنرخرهی.رمیبزرگرشدرسالنررهیرفتمرکهرواردرردنبالش

ر.گلدونربزرگرهمروسطرسالنربودرکهرتوشرگلررزربودررهی

ر.بودر.واقعارعایلردمییکردم.چشماموربستمروربارتمامرتوانرگلرهاروربورررکیسمترگلدونروررسموربهرگالرنزدررفتمر

ر:گفترررشونیرکیواردرسالنرشدنروراومدنرسمترمنرورررگهیخانمردردوتار

رنیخانمرلطفاربشر _ ن ر.ارمیتونرقهوهربتاربرارت 

ردررحرانقدرر نرکوئرررنقشرهاریلردریرفتهربودربارادمیبودمرکهررتت  ر.کنمرریروربازرررت 

ر.ازرخانماربرامرقهوهرآوردرگریستمرورهمونرموقعرازرکاناپهرهارنشررگیریررور

ر!قرصمررهیریرتوررکردمریجالبربود.احساسرمریلیخرریلیخررنجاریهمهرخدمهرهارمثلرهمربود.ارلباس

ری رردمیباشه؟!رشارتونهیرمرقرصرگرررنریپادشاهرارعتن ر!شاهزادسرهیکهرمنرمنتظرشمرفقطررراوین

رفکرربرازر ر:اومدمرورگفتمرونرت 

نردعوترکردهربگررنجاریکهرمنورارربهرکیسرشهریم _ ر!اد؟یبرت 

ر:بودرگفترستادهریررسمراریرازرخدمهرهارکهرباالرگی

رکنررلیرشمارقهوتونورم + ن ررت  ر.ارنیمرفریآقارترس 

ر.تکونردادمرورقهوموربرداشتمررسمور

رکهرمنردوستردارمرآمادهرشدهربود،شرریدهنمرمزهرمزهرکردم.قهوهرهمونرجوررریرازشورتوررکیمرررآروم ر.نریت 

رابرو ر:اختمرورگفتمباالراندری 

ر.کاسهرهستررمینررریزرریراکاسهررهی _

ر:خمرشدرسمتمرورگفترکیمررخدمه

نرچر + نرگفترریرت  ر!خانم؟رت 

نرورهمرردمریرسرکشررهوریرقهومور نرمررعسیلریررورررشوریخالروانریرطوررکهرلرت  ر:گفتمرراشتمت 

نرقهومورخوردم...بگ _ ر!ادشیبررت 

ررخدمه نرمنتظرربمونرکمیرهیخانم...کافرارنریمرفری_رترس  ر.ت 

روقتردلشونربخوادرورازرپشترپردهربرهیتارآقاررنمیبشررنجاریاردریبارمنرتارگررویل _ ران؟ریبرونت 

ررریلی_رآقارخررخدمه ر.خانمرارنریمرفشونوریزودرترس 

نرتکونردادمرورچررسمور ر.میسمترصداربرگشترربازرشدنردررهمهریرنگفتمرکهربارصداریت 

ر!همهروقتراومدشرنیبعدراربالخره

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۵۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رخرچشمام ر.بودرستادهیکهرجلومراررکهربازرشدهربودرورآدمررریموندهربودربهردرررهرت 

ر!م؟یکنریرمرکارریچررنجاری!رمارانجا؟یا...من...منرنجاریارنی...انریرحبسرشدهربود،ارنمریتورسرنفسم
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ر:درورگفتخمرشرازرخدمهرهارکیمرگی

ر.سالمرآقا +

ر:گفتروربهرمنرربعدر

ر + ریآوردن،انقدرربررفیخانم؟!رآقارترس  ر!نریدکررررتای 

رررنکهیربدونرارویلررمنر
ن
ربزنمربهشرخرحرف ر.بودمرهرت 

شورببردریشا ر.نهرخودشورنمیانتظاررداشتمرسنگرقت 

ر.ورسالمرحریآدمرزندهراونمرصحرررهینهررنمیُمردهررورببرهیانتظاررداشتمرردریشا

ر!مرنباشهانتظاررداشتردریشا

ر!عادترکردهربودمربهرنبودشردریشا

ر!ه؟یکررنمیساعتهرمنتظرمرببرکریکهررراون.اونمردرسترکیسرردنریاالنردرستریوربرامرقابلرباوررنردمشیسالهرکهرندرریلیخردریشا

رببررهیانتظارردارمرررنختم؛االرینفرتمرروشرخاکرررریرکردمروربارحرسترخاکشرکردمروربارذرهرذرهرهارررسشرگلولهرخایلرریرذهنمربارتفنگرعشقمرتوررریبسرتوررازر آدمرررهیریربهرجارنمیقت 

ر!ومزندهراونمردرسترروبهررر

ررمثلرمایهرردهنمور
ن
ر.ازشرخارجرنشدربازروربستهرکردمرورحرف

نرکردمرچررسیعرربازم ر:کلمهرگفتمررهیباررفقطررنیبگمروراریرت 

راشار؟ی _

رخرراونم ررهت  ررخوردرینمررموندهربود...تکوین
ن
نرنمرورحرف ر:کلمهرگفتررهیاونمرفقطرردریورشاردت 

ر!الری_رآراشارری

ر!کلمهررورگفتررنریرفقطرمنراحساسرکردمراردمیشا

ررهسترازشرنفرتردارم،دهرسایلررهستردلمربراشرتنگرشده،دهرسایلر...دهرسایلردمینشنراسمورازرزبونرکیسرررنریربودرارسایلررده خودمرخاکشررریباردستارهستربرامرمرده،حت 

ر(:نتونستمرهروزررسرخاکشرنرمرکردم.ویل

ر.ستادیاومدرورروربهررومربارفاصلهراآرومرآرومرسمتمرراشارری

ر!منرریرکوچولورررالرریآریرقدرربزرگرشد_رچرراشارری

ریرضعریرسمتشردرازرکردمروربارصدارردستمور ر:گفتمرریربغضردارررف 

ر.نمیکوئررمنرهاریلر _

ر:دستشرگرفترورگفترریرتورردستمور

ر._رپسرمنمرجوکرمراشارری

ر.دیخندهرکهراونمرخندررریبلندرزدمرزرریرصداربار

رازردستشربرردستمور ر....انگاررتازهربهرخودمراومدمدمیشکرررونت 

ر:ورگفتمردمریتوهمرکشرراخمامور

ر!کنم؟یرمرکارریچررنجاریرمنرا _

رراونم ر:ورگفترردریصورتشرکشریروررربهرخودشراومدروردست 

ر!_رشغلتهراشارری

ر:پشترگردنمرگذاشتمرورگفتمررسبالموریبرچوب

ر!تورینهربرار _

ر:دستشرگرفترورگفترریرازرکنارشرردربشمرکهربازومورتورراومدم

ری_راصالربلدرنراشارری نرکوئررنقشرهاریلرست  ررریروربازررت  نرکوئرر...هاریلکتن ر.کردیرکسورردرنمررچریهرت 
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ردستشربرریازرتورربازومور ر:ورگفتمرردمیکشررونت 

نرتوراولر _ رینرینفرررت  ر.گهیرمرنوریکهراررست 

ر:ورگفترستادیاومدمربرمرکهراومدرروربهررومراردوباره

ر!ید!رتورقراردادرامضارکرریبرررستریر...قراررن_رنچرنچرنچراشارری

ر !امضارنکردمریقرارردادرررچیرمنره _

ربربمریجرریدادورازرتورررقرارر ر:آوردمرورتورهوارگرفتمشرورگفتمررونت 

ردارهرنهرامضاررقرارردادرنهراسیمررنریرا _ هرپارهربشرستی...پسرقبولرنی  ر.ه.بهت 

ربربشیجریرخودکاررازرتوررهیرعیــــوررسررردریبعدراومدمرپارشرکنمرکهربرگهررورازردستمرکشرور ر.اسمشورنوشترورامضارزدرامیمنربهرخودمربرنکهیآورد.قبلرازرارونرت 

ر:اونورتورهوارچرخوندرورگفتربعدر

ر.میوربهرکارمونربرسرمیبرررمریتونی_رحاالردرسترشد!رمرراشارری

ر:دستمرگرفتمروردادرزدمرریتوررقشوری

ر _ رهمهربالرنیخودترها؟!ربعدرارشیپریرفکررکردررتورچ  رریرتورچشمارشهریاصالرروترمریرکهررسرمنرآوردرری  ر!؟منرنگاهرکتن

ر.بهشونرنگاهرنکنمرتونمی_راره...چونرچشماترانقدررجذابنرکهرنمرراشارری

ر:وردادرزدمردمریکوبررنشیسرریکردمروربارمشترتورولرقشوری

ر.راد...متنفرمراشارریازترمتنفرمر _

نردستشرگرفترورهمریرتورربازومور ر:گفترردیکشریرطوررکهرمنوردنبالرخودشرمرت 

ر.شهیهرزهرمرهیعاشقرررکیسراد...فکررنکنرررالرری_رمنمرازرتورمتنفرمراراشارری

ربازومورازردستشربرخواستمیرمرهرچقدرر ر:ترورگفتبهرپلهرهاراومدمرفراررکنمرکهرباردوتاردستاشرنگهمرداشرمیدینداشت.رسرردهیبکشمرفارونت 

رفناررنریرکدومراررچیر_رهراشارری ر.تالشرنکنررکوچولو.پسرالیکررستریرورمنرکارسازرنرریکهربلدرری 

نربریرلگدراومدم وعرکردرازرپلهرهارباالربرهحرهیپاشربزنمرکهرباررت  ر.رکترمنوربغلرزدروررس 

نرمردم؛مشتیکشریرمرغیج ر.نداشتریراردهیفارچری....هگرفتمیمردم،دندونیکشریمرردم،موهاشورت 

ر.شنریکهرمطمعنمرلبامرکبودرمرردریلبامرگذاشت.انقدررمحکمربوسرریتخترورخمرشدرسمتمرورلباشورمحکمررورریاتاقروردرورقفلرکرد.پرتمرکردرروررهیبردرداخلررمنور

ر:کهررهامرکردرورنفسرنفسرزنانرگفتررراوردمرینفسرکمرمرداشتم

رشریرلباررنریارری_ردلمربرارراشارری رررتنگرنتیت  ر.شدهربودردلت 

رررنریر.باراکردمیمراحساسرمدهنریرخونررورتوررمزه ر.محالهربتونمرازردستشرفراررکنمراشارریریرهاریبازرروحیس 

ر ر:زدمرورگفتمرنشیسرریرتوررمشت 

ر _ ر....بزارربرمرولمرکنرولمرکنرالش 

رنتونستمرجلوشوربگرگهریمنمرازرتنمردررآوردروردریبکنمرلباساریرکاررررچیربتونمرهرنکهریدوررشدرورلباسشورازرتنشردررآورد...قبلرازرارکیمرررزما ر...مت 

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۵۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ررردریسفرریرزنربارلباسارهیچشماموربازرکردم.ررریزنرالررهیریرصداردنیشنربار ر.بودرستادهریررسمراریرباالرآی 

ر.ورتورجامرنشستمرکهرمتوجهرلختربودنربدنمرشدمرردمیمالرریمکررچشمامور
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ر:ورگفتمرهامرگذاشتمرررنهیسرریروررردستمور

ربروربریهر _ ر.منرلختمرونت 

ر:خمرشدرورگفترکیمرررزن

نرداشترریرامرخانم...شمارهرکارررمنرنازیلر + نربهرمنربگرردریبارت  نربگرریر!رهرکررتونمی.منرخدمتکاررشخصت  ر.دمیبراتونرانجامرمرت 

ر.برمرنجاریحمامروربعدرازرابرمرردریمنرفعالربا _

ر!ن؟یندارررازرینرحمامرکردنربهرکمگریر_رخانمربرارنازیل

ر:کردمرورگفتمررردهیچروکررافموریق

ر.امیبرمرگیرنینهرواقعارازرپسرا _

ر:خمرشدرورگفتررکیمررنازیل

ر!منربرم؟رنیدی_راگهراجازهرمرنازیل

ریارهرم _ ر!یبرررتوین

ریتهرانمون!رربود.همونرخونهرمونریرقبلخونهرریمثلراتاقمرتوررقاریراتاقردقررنریردقتربهراتاقرنگاهرکردم.اازراتاقرخارجرشدرورمنرازرجامربلندرشدم.بارررنازیل راشارریریرواقعارانقدرربراررنیارعتن

ر!ارزشرداشته؟

رریخونهرنیارجربشمرتارزودتررازرکارمورانجامربدمرورازرحمامرخررعیــــرسررریلیکردمرخررروررفتمرسمترحمام.دمردررحمامررهاشرکردمرورواردرحمامرشدم.سیعردمریچیرروربهرخودمرپرملحفه

رکزا نرکنم.ورهمررداریرهارپری  ر!پاکرشدهربودرممریبهرخودمرنگاهرکردم.گرررنهیآرریر.توردمیپوشرموریقبلررریزودرحمامرکردمرورلباسرهارریلیطورمرشد؛خررت 

ر.دستمرگرفتمرورراهرافتادمررسبالموریصورتمرزدمرورچوبربریررورررماسکمور

نرهمررویل ر!دمرکهردرراتاقرقفلهکهراومدمرازراتاقرخارجربشمرمتوجهرشررت 

رقفلربودرورامکانرنداشرربازروربستشرکردمرویلرچندبارر ر.شکستنمرتوکارشرنبودربارربارلگدرورمشتربهرجونشرافتادمرویلررنیچندررتربتونمربازشرکنم.حت 

ر وعرکردمربهردرروردرسبالموریچوبربرعصت  ر.دنیکوبرروارریبرداشتمروررس 

ر:وردادرزدمررنهیآرریتورردمیکوب

ربرنیارریبرنجاریمنورازرا _ ر.ونت 

نرپارختیخوردرشدروررررنهیآ بهربعدیت  ر:پنجرهرهارزدمروربازمردادرزدمریرورتورریر.رصن

رررنیارنیایخوردرنکردمربررلوریتارهمهروسا _ نرصاحابوربازرکنردرری  ر.ت 

بهرمنرفرودراومدرتورشکمرررهوریدرربکوبمرکهرریرحرفمراومدمرمحکمرتوررنیبعدرازرارور ر.اشاریدرربازرشدروررصن

ر.دیچریپمرشدهربودروربهرخودشرررخم

ر:ورگفترررستادیصافراربعدررخدمهرورنگهبانردورشرجمعرشدنرکهرکیمرچنتار

رتونی_رخوبم...خوبم.مراشارری ن ر.نریبرررت 

روررهمه ن ر.واردراتاقرشدروردروردوبارهربستراشارریرسکارشونربرگشت 

رآرومرآرومرازربررداشت ن ر:گفتمررتیکهربارعصبانررومدریورسمتمرمرررشدریهارردرمرشهیخوردهرشرت 

َمتورفرستادیشبرتارصبحربهرزوررباهامررابطهربرقراررکردررهی.بعدمریخونهرآوردررنریروربهرارریرتورمنورگولرزد _
َ
د
َ
احترررکمیحداقلرریرباالررسمروراجازهرندادریر.صبحرهمرکهرخ است 

ریرکنم،بعدمردروررومرقفلرم رورمرررکتن ر!؟یت 

ر:دستشوربهرکمرشرزدرورگفترراشارری

رتورشکممرتازهرطلبکریردیکوبررسبالتریر_رباراونرچوبربراشارری ر!ارمرهست 

ریرم _ ربدرموقعرررخواست  نر...اصالرخوبرکردمرزدمربازمرمدروربازرنکتن ر.نمت 

نرپارکمی_راگهرراشارری ررتونستمیرنمرگهیرتررخوردهربودردریت  رتورشکمترین ر.بکارمرین

ر!آشغایلریلریتورخ _
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ر._رممنونمراشارری

ر.تخترنشستریگفتروررورررنوریا

ر:گذاشتمرورپاهاموربهراندازهرعرضرشونمربازرکردمرورگفتمررپشترگردنمرسبالموریبرستادم،چوبریرسشراریرباالرتیعصبانربار

ر.رادراشارریازترمتنفرمر _

ر!رادرالرری_رمنمرازرتورمتنفرمرآراشارری

ر.دلشریکهرپرترشدمرتوررردریدستشرگرفترورمنورسمترخودشرکشرریازشردورربشمرکهربازومورتورراومدم

ر:ورگفتررردریچریمحکمردوررکمرمرپردستوشر

ر!نمشون؟یمنرببریرررایهاتوربهبچریخواری_رنمرراشارری

رپسرزدمرورازربغلشربردستاشور ر:اومدمرورگفتمرونت 

ریعمراراجازهربدمرتوراوناروربب _ ر!تن

ر!_راوه...چرا؟راشارری

رورمنردلمرنمرریرچونراوناربچهرها _ ن ریتوراونارورببرخوادریمتن ر!تن

ر:ازرجاشربلندرشدرورسمتردرراتاقررفت.چنتارتقهربهردررزدروربعدرگفتراشارری

ر!کنر_ردرورقفلررراشارری

ر.موقعردررازرپشترقفلرشدرهمون

ر:دادرزدمررتیعصبانربار

ر!دروربازرکنر _

ر!یخوبربهرحرفامرگوشربدردریقبلشربار_رباشه...ویلراشارری

نرهم رطوررکهرسمتردررمرت  ر:گفتمرررفتمت 

ر _ ر.اتاقرباشمرنیارریبارتورتوررگهیردرهیثانرهیتاررخوامینمررمنرحت 

ر:بعدربهردررزدمرورگفتمرور

ر.کنررردروربازر _

ررلیک_راراشارری ررتالشرنکن...تاروقت  ررمنرنگمراونردررعمراربازربشه!رحت  ریرنمراگهردروربشکتن ررتوین ر.ازراتاقرخارجربیس 

ر!یجادوگررررهیتور _

ر!_رممنونراشارری

ر!خفهرشو _

ر.تخترنشستمریگفتمروررورررنوریا

ر:ورگفتررستادیررومراررروبه

رمنرزنریخونهریدورماهرتورررنیاریدورماهه!رتوررریردربراقرارردارنی_رخبراراشارری
 
ریرمردگ ریمریرخوای!راگهرمکتن ررنجاریاریارریهاتمرببچهرتوین

 
.تورررزندگ ن هرشبرتورتختمررردریدورماهربارنیارریکتن

ر ررباش 
 
نررشهیکهرهمرررینگهبانردارررهیخدمهرورررهیعمارترمنرریرهمرممنوعه!رتورریروربدررفتارررروربداخالف ر!ورهمهرجاردنبالت 

ر!قرصهررنجاریرانگاررا _

ر!_رپادشاهشمرمنمراشارری

نرهمزدرورربعدرچشمگرور رطوررکهرسمتردررمرت  ر:گفترررفتت 

ر!قرصهررنریرنفررملکهرارهی_رورفقطرراشارری

ر:دوبارهرچندرتقهربهردررزدرورگفترربعدر
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ر._ردروربازرکنرراشارری

ربرنکهریقبلرازراراشارریبازرشدرورردرر ر:برهرسمترمنربرگشترورگفترونرت 

ر!اتاقمرورتوهمرحرفاتوربزنبهررارهیبگورتوروربرمورزدم!رخوبربهشرفکررکنرورتارعرصربهرنازیل_رمنرحرفاراشارری

ررنکهیازرارقبلر
ن
ر.بزنمرازراتاقرخارجرشدرمنرحرف

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۵۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.کسردروربازرنکرد.فقطربرامرصبحونه،ناهاررورشامرآوردنررچیرجارنرم.هرچقدرربهردررزدمرهررچیرورهررنمریاونراتاقربشرریرشبرمجبورمرکردرتوررتار

ررکردمربارخدمهرهارحرفربزنمرررسیعرهرچقدرر ررراشارری!رانگارردادنینمررجوای  هارورررشهیخدمهراومدرورساعترهاراتاقورمرتبرکردرورخوردهرشررهیرگفتهربودراصالرباهامرحرفرنزنن!رحت 

ررچریاصالرهرجمعرکردرویلر
ن
ررحرف رکهرمنرتمامرورررنزد!ردرصوری  ر.دمیرسرحرفرزدمرورازشررسوالرپرزریرررهیکهراونرتوراتاقمربودرررقت 

ر !بودمردهریتختردرازرکشرریرمورخوردهربودمرورروردوازدهربود!رشامرریکاینزدرساعت

رجامرنشستمروربهشرخرریواردراتاقرشد.تورربازرشدرورنازیلرردرر ر:شدمرکهرگفترررهت 

ر._رآقارمنتطرتوننررنازیل

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ررنکهیمثلرار...ویلنریرهمتونراللرشدرکردمیرفکررمررشیپرقهیدقرررکیواقعارتار _ نرآقاردستورربدنراللرروقت  رررت  ر.نریایبدنربهرحرفرمردستورررروروقت 

ر.میدیآقاربگنرانجامرمررری_رمارهرکارررنازیل

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

رپ _ ر!ششیبلهرمتوجهرهستم.منوربت 

ر:خمرشدرورگفتررکیمررنازیل

ر.نریایمرب_رچشم.دنبالرنازیل

ر.مرتبرکردمروردنبالشرراهرافتادمرکیمررشالمور

ر.اتاقرورچنتارتقهربهردررزدررهیبردرسمتررمنور

ر!؟یدارررررکای_رچرراشارری

ر.خانمررورآوردمررالرری_رمنمراقا!رآرنازیل

ر.داخلررادی_ربراشارری

ررنازیل ر.پاشراومدرکهرازراتاقردوررشدرریواردراتاقرشدمردوبارهردروربسترورصداررردروربازرکردرورمنتظررشدرتارمنربرمرداخل.وقت 

رراشارری
 
ربودروردلگرداشت.البتهرتمامارمشگراتاقرقشنگ ر.ت 

ر:رسشربودرنگاهرکردمرورگفتمررریبودروردستاشرزرردهیکشتختشردرازررریخودشرکهررورربه

امرمهمونرازرجاشونربلندرم _ ر.شنریمعموالربهراحت 

ر.شمی_رمنربلندرنمراشارری

ریخبرمشخصهرکهرتوربلندرنم _ ری...تورآدمرنیس  ر!ست 

نرخرمریجاشرنریتور ر:شدرورگفترت 

رمثلرتورآدمه؟رریرا_رورالبدرجندهراشارری
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ر _ مرهرچ  ر.هستمرازرتوربهت 

ر_رررراشارری ر!زم؟یراونروقترعزرررورچهرحسای 

ر!؟آنرنفلهرنکردم.متوجهرهیبکشم...منرپرسخالمورنکشتم...منردوتارعاشقوردرررکوریردوتاربچهرکوچررخواستمیروقترنمرچریندادم...منرهرریمنرزنمورازرخونهرفرارر _

ری_رراسترمراشارری
 
رگ ر.ترمر!رمنرازرتورعویصن

ر!نکنررسهریاصالرخودتوربارمنرمقا _

ر!ه؟یچررمتریرتصمرنمیرحرفرنزن...بگورببریرادیزرخبرباشهررریلی_رخرراشارری

ر!تورکاررکنمریربرارخوامریربرم...نمرنجاریازرارخوامریرم _

ر:چونمرزدرورگفتررررریجاشربلندرشدرورسمتمراومد.دستشورزررازر

ررریکوچولورررالرری_راوهراوهراوه...تورهنوزمرهمونراراشارری
 
ر !خنگ

رتکونردادمرورچونمورازردستشربررسمور ر:ورگفتمرردمیکشررونت 

ر _ ریرمرچ 
 
ر!تو؟رگ

ری_راحمق...منرنگفتمرمرراشارری ربگررمریتصمرتوین ررنجاریکهرارریت  رراریربموین ریکهرمرریمیرتورتنهارتصم!رنموین ربگرتوین رررنهیراریت  بهترلطفرکردمراجازهردادمررریلیبراتربخرم...ورخرریرخوایرمرکهرچ 

ر!بارخودتریارریبچهرهاتمرب

ر!خوامیتورورنمرریرلطفرهاررنریرمنرا _

ری_رراشارری ریبمونن؟!رنکنهردوستروررفرگرررشیقرارهرپر؟یارریهاتورنبچهریرخوایمرعتن ر؟ریدارررق 

ر:ورگفتردیگونمرکشررریرانگشتشررورربار

رررچی...تورهچارهیربرالرری_رنهرآراشارری ر!شه؟ی!رمشهینمرقیجندهربداخالقررفررهیکسربارررچی!رهرینداررردوست 

ر:ورگفتمردمریتوهمرکشرراخمامور

ر!بسرکنر _

ر!تویاضافرریر!رتاوانرغلطایدریتاوانرمریر_رداررراشارری

ر.نکردمرکارراشتبایهرررچیرهمنر _

ر !یدینفروردزدرهیری!رتوربچهرهای_رتورازرخونهرشوهرترفراررکردراشارری

ریرشررهی!رمنرفقطرازونربچهرهارمواظبترکردم.منرفراررکردمرتاربچهرهارازردستردمیکسورندزدررچیرمنره _ ررهیمثلرتورسالمربمونن...منررطاین ورررجندهرشدمرچونرتورشوهرمورکشت 

ر...باارمیهامرپولردررببچهریلرخوشحاریمجبوررشدمربرار رریرهمهرکارارعثرورباین
 
رمنرتوراشتباهرزندگ ر!ی 

نرهمراشارری ر:گفتررشدیطوررکهرازمردوررمرت 

رریر_رتاحاالرفکررکردراشارری ر!ه؟یاشتباهرمنرکریکاراررباعثرورباین

ره؟یکر _

رورخربرگشتر ر:تورچشمامرگفترهرت 

ر_رتوراشارری ر!ی 

رداره؟رربهرمنرچهرربطر _

ر:زدرداد

ر...منرهمچالررینکنرآ_رانکاررراشارری ن ر.آدمررنیبهراریرکردررلریکهرمنورتبدرریرتوربودرنریرنبودم،ارآدمرت 

ر!دونم؟یکردمرکهرخودمرنمرررکارریمنرچر _

ری_رسواستفاده...تورازمرسواستفادهرکردراشارری ررگهیاالنردرر!رویلیدی!ربهرعاشقربودنمرخند!رعشقموردسترکمرگرفت  ر.میفرر...هردورازرهمرمتنرنهرمنرعاشقرتوعمرورنهرتورعاشقرمتن

ر:گفتمرریبغضرداررریروربارصدارردمیصورتمرکشریر.دستموررورشدروربغضربهرگلومرنشستردلمرخایلررررریحرفشرانگاررزرررنریرچراربارارردونمینم

ر!ازترمتنفرم _
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ربگرمتوریرتصمرنی_رزودرباشرآخررراشارری ر!ت 

ر.مونمینمررنجاریرمنرا _

ر:کهرگفترررشدمیگفتمروررومورازشرگرفتم.داشتمرازراتاقشرخارجرمررنوریا

ریخونهرنمررنی_رازرراشارری ربریبرررتوین ر!ونت 

ریربیم _ ر!تن

ر.گفتمرورازراتاقشرخارجرشدمررنوریا

ررتونستمرینبودرورراحترمرنجاریکسراررچیه رنگهباناربرم.حت  ر.نبودنرگهیبودنردرستادهریرارنجاریکهرقبالرارری 

ررر.ویلدریکسرمنورندررچیرکهرهرریروررآرومرازرعمارترخارجرشدم.جرآروم راومدمرازرباغربروقت  ر:گفتررشونیکیبانرسمتمراومدنروربرمردوتارنگهرونرت 

رمرنیکجارداررررخانم + ر!ن؟یت 

ر.برمرخونهرخوامریرم _

رتونیشمارنمر + ن ر!خونهرنیبرررت 

رمنوربگریرقرارهرجلوررعهرواقعا؟!اونروقترگر _ ر!ه؟ت 

ر.دمیکفردستمرکوبرریرچندباررآورمرروررسبالمیگفتمروربارچوبربررنوریا

نررنگهبانار ر.تفنگشونوردررآوردنرورسمتمرگرفت 

ر:خندهرورگفتمررریدرزدمرزربلنریرصداربار

نربزن _ ر!ت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۵۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ررنکهیازرارقبلر ر.امیسمتمرورنتونستمرازرپسشونربربردنیوریدررگهیرحرکتمرچنتارنگهبانردررنریورتفنگشونرافتاد.باراردمریدستاشونرکوبریرروررسبالمیبزننربارچوبربرحرکت 

روردنبالرخودشونربردنرررمنور ن رجاررهیگرفت  رجارهی.ری  رزمررریزرررهیشبکهررری  ن ر.بودرت 

نررمنور روررفت  ن ر.پرترکردنراونجاروردروربست 

ررهی رورزمردررآهتن ن ریرسرریهارت  نرزمرریکهردستمردردرگرفت.نشستمرروررردمریزده.بارمشتمربهردررکوبررخیرماین ر.ازردردشرکمربشهرکیمرردریدلمرگرفتمرتارشارریوردستمورتورررت 

رراونار نررسبالممریچوبربرحت  ر!ازمرگرفت 

نرهمرریکنم.برارررهیگررررخواستمینمرگلومورگرفتهربودرویلرربغض ریورنفسرعمرردمریصورتمرکشرریردستموررورررت  ر.دمیکشرررق 

ر.زدهربودرخریرمرینیورنوکربرردریلرزریدلمرورکمرمرازررسماردردرگرفتهربود.شونهرهامرمرررریرسد.زرریروارایدادهربودمربهردررهیرورتکرکمرمر

ر.گرمربشمررکیمررردریصورتمرگرفتمرورهارکردمرتارشاریرسدرورلرزونمورجلورریردستا

ررکینزد نرمرخیرموندمریمررنجاریارگهریساعتردرهینشستهربودمروراگهررنجاریبودرارپنجرساعت  رزمررریزررنیورجسدمورازررردمت  ن ربرت  دنیمرونرت  ر.ت 

نرهمرتور ر.ازرجامربلندرشدمرعیــــرسررراشارریردنیفکراربودمرکهردرربازرشدرورباردرت 

ررسمتمر ر:گفتررراومدروربارچهرهرناراحت 

رراشارری ر!الر؟یآرر_رخوی 

ررخریرفکم ر.انرحرفرزدنرنداشتمتوررزدهربودرورحت 

ریب ر:بغلشرگرفترورگفترریورمنورتورردیچیرشدروردستشوردوررکمرمرپرکریبهمرنزدرشت 
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ر._رآرومرباش...آروم!رنلرزراشارری

رخودمورازربغلشربررخواستمیم ر.داشترازریگرمارنررنریرواقعاربدنمربهراربکشمرویلررونت 

ر.بغلشرگرفترورراهرافتادریرزانورهامرزدرورمنورتورررریحرکتردستشورزررهیربار

ر.دیبدنمرکشریرتخترگذاشترورپتوروررورریورمنوررورررمیاتاقشرشدرروارد

ر.دمیمرباالرکشگردنرریلرزونمرپتورورتاررورریردستاربار

ر.دیبوسرموریشونریورپرردریبغلشرکشریپتورجاکرد.منورتورررریورخودشورزرردیدرازرکشرررکنارم

ر.تنشرمنمرگرمرشدمریگرماررازر

رازربغلشربرخواستینمرردلم ر.شدمیودرورتازهرداشتمرگرمرمزدهربرخریچونربدنمررامیبرونرت 

ر...کمرچشمامربستهرشدروربهرخوابررفتمررکم

رربار ر.کردیرسمرتندرتندرپلکرزدم.آرومرصورتمورنوازشرمرریرباالراشارریردنیچشماموربازرکردم.باردریرالراحساسرنوازشردست 

ر ر:چشماموربازرکردمرگفترردیدروقت 

ر.یسوپتوربخوررردری...باالرری_رپاشورآراشارری

ریرم.انگارررسمرسنگجامرنشستریرتوررآروم ر.زرداشتمرهنوزورلرررکردریرمرتن

ررالهیپراشارری ر:دستمردادرکهرازشرگرفتمرورگفتمررسوی 

ر _ نرزمررریاونرزررریمنوربندازنرتوررتورگفت  ر!!رآره؟رکاررتوربود؟؟ت 

نروقترهمچررچیر_رمنرهراشارری ر.کنمیرنمریکاررررت 

ر.اورکنمیاونرکارورکرد؟!رنگورنگهباناررسخودرانجامشردادنرکهرباوررنمررپسرگ _ نرنمحرفرهمرررناربدونهراجازهرتورحت  ر!ننرت 

ر!_رالنازردستورردادهربودراشارری

ر _ ر!؟چ 

ر:بلندرگفتریبارصداراشارری

رنبری_رزرراشارری

ر:واردراتاقرشدرورگفتررنبهیازرخدمهرهارکهرمشخصربودرهمونرزرررگیبازرشدرورردرر

ر!_ربلهرآقا؟رنبیزر

ر_رنگهباناراشارری رکررریکهرگفتمرتوررری  ر.اتاقمررانینربسالنرجمعربشنوربارالنازرخت 

ر ر:رفترگفتمررنبیزرروقت 

ر!نجاست؟یهمرارلیرکائیم _

ر!_رنه؛چطوررمگه؟راشارری

ر!دلمربراشرتنگرشده _

ر:ورگفترردریاخماشورتوهمرکشراشارری

ر!_رچهرغلطاراشارری

ر.ازشرگرفتمرورجوابشورندادمررومور

ربانابعدردرراتاقربازرشدرورالنازرهمراهراونرنگهرقهیدقرررچندر رواردراتاقرری  ن ر.شدنررکهرمنورگرفت 

ر:ازرجاشربلندرشدرورسمتشونررفترورگفتراشارری

نر_رالنازرهمرراشارری راالنرمررت  ریرجمعرمررلتوریوسارریت  رمررکتن ر.تهرانریرت 

رررالنازر ر!؟_رچ 
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ر:زدرداد

ریر_رخفهرشورهراشارری ر !نگورچ 

ریر_رتورچطوررمررالنازر رریرنجورریارتوین ر...ی.تورچجوررهارعاشقرتوربودمروونهیهمهرسالرکناررتوربودم.مثلردرنریر!رمنرا؟بارمنررفتاررکتن

ر:وسطرحرفشردریپررراشارری

رآدماریرسالرهارهمهرنیکلرا _ ررنجاریکهرارری 
 
نریمرکردنریمرزندگ ررادیکهربررالرری.آالرمیکهرمنرمنتظررآرردونست  رتغرهمهرچ  امربزارن.آردریهمهربارادیکهربررالرری.آکنهیمرریت  ررادیکهربرررالرریبهشراحت 

نرکسرحقرندارهربهشرتوهررچیه نرزمرررریزرریربندازنرتوررالروریآریدریمرکنه.اونروقترتوررسرازرخودردستوررررت  ر.ت 

رررهی_رتورررالنازر ر...کردمرواسهرتوربوده.اونروقترتوربهرخاطرراونرجندهرریسالرهارهرکاررررنریر.کلرااشارریراحمق 

ر.موندرمهیردهنشرزدرحرفشرنصفهرنرریتوررکهرعیلررریلیسرربار

رترادیزررنمرینبرگهی_ردراشارری
ن
ررررازردهنترحرف ریرجمعرمرلتوریالناز...وسارربزین ریگمرمررکتن رمرریس  ررشیپریرت 

ن
ر.ارهیکهرشوهرتردخلتوربررریکردرررشوهرت.انقدررغلطراضاف

ر!بهرخاطررتوربودهرمیاضافرری_رتمامرغلطاررالنازر

ری_رمراشارری ررردوین رررکهراگهرمنورعصت  رررکتن ردارهرالناز؟رچهرعواقت 

ر.درراتاقوربازرکردرورازراتاقرخارجرشدررتیبارعصبانرالنازر

ر:سمترمنراومدرورگفتراشارری

ر!م؟یکنررکاررینگهبانارچررنیبارا...رزمی_رخبرعزرراشارری

ر.نداشتهرباشریرباهاشونرکارر _

ری_رراشارری رانتقامربگریخواریرنمرعتن ر!؟یت 

ر!نه _

ر:برگشترسمترنگهبانارورگفتراشارری

رانتقامربگررخوادینمررالرری_رشانستونرگفتهرآراشارری نرتونیر.منرینداررریکاررررنجاریارگهیر.رشماردهت  ر.خونهرنیبرررت 

ر....کاروررنریرآقارا +

ر:حرفشونرورگفتررروسطردریپررراشارری

نرجمعرکنرلتونوری...وسادریخفهرشر _ ر.نریوربررررت 

ر.ازراتاقرخارجرشدنرهمشون

ر:ازرجامربلندرشدمرورگفتمرمنم

ر.جمعرکنمروربرمرلموریوسارخوامریرمنمرم _

ر:دستشرگرفترورگفترریرتورربازومور

رجارنمررچری_رتورهرراشارری ر.یت 

ر.بچهرهامرشیبرمرپرخوامریرم _

ر_رباشهرمررراشارری ر.هاتبچهرشیپریرت 

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۶۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#
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ر

ر:بلندرگفتریبعدربارصدارور

ر.نبی_رزرراشارری

ر:واردراتاقرشدرورگفتررنبریبازرشدرورزرردرر

ر!_ربلهرآقا؟رنبیزر

رپررالرری_رآراشارری ر!بچهرهاشرشیروربت 

ر._رچشمرآقارنبیزر

رابرو ر:اقوربازرکردرورگفتاترهیراهروررفتروربعدردرررهیازرسمتررنبیراهرافتادم.زررنبیباالرانداختمروردنبالرزرری 

نر_ربفرمارنبیزر ر.خانمریت 

ر.دمیورنازگلرروردرنیتعجبرواردراتاقرشدمرکهرنادربار

ر.بغلمرپرترکردنریرسمتمرورخودشونورتوررردنیرسعتردورربار

ر:محکمربغلرگرفتمرورگفتمرراونارور

نرکنیمررکارریچرنجاریمامان...شماراریخوشگال _ ر!؟ت 

راقارهی_ررنریناد ر.مهربونربودریلی.اونرآقارخرمی.ماهمرباهاشراومدنریایبعدرعکسرتورورنشونردادرورگفترمامانتونرگفتهردنبالمربربالشرویلدنررمیاومدردنبالمون...اولرنرفترری 

نرهمرماشرنیوربرارنادرردریلباسرخرر_رمامانراونرآقاربرارمنررنازگل ر.دیخرررت 

ررنریناد رنایچهرماشر_رمامانراگهربدوین نرمنرعاشقرماشردونستی...اونرآقارمدریخرررری  لررت  ربرامرماش...رمیکنت  ن یلرررت  ر!گرفتررکنت 

ر:ورگفتمردمریموهاشونرکشرریروررردستمور

نربمونرنجاریارگهریدررکمیرزمیعزر _ روربعدرمررت  ر!خونه.باشه؟ررمیت 

ر!گذرهیرمخوشریلریدارهرخررنجاریخونه؟!راررمینرررشهی_رمامانرنمرنازگل

رهاریوراسبابربازرررخورایکررورکیلرررونیتلوزررهیوررریاارانهیریبازرر...کیلگذرهیمعلومهرخوشرمررخب رورمنرپولرنداشتمربراشونربخرمریلریکهرخرری  ن ر.دوسترداشت 

نربمونرنجاریباشهرمامانرجان...ا _ ر.گردمیمنربرمررت 

ر!کردربهرمنربگو،باشه؟ررتتیاذررکیسررنجاری_رمامانراگهرارنریناد

رباشهرش _ ر.مردمت 

ر.ورازراتاقرخارجرشدمرردمیرسشونوربوسرریررور

ر.رربزنمرواردراتاقرشدمدررنکهیبدونرارتیوربارعصبانراشارریبرگشتمرسمتراتاقرردوباره

ریتورخجالترنمر _ رررکیس  ر!؟یدیمنوردزدریهابچهررفت 

ر....آرومرباششییی_رهراشارری

ر!؟یدیمنوردزدریآرومرباشم؟رچراربچهرهارتونمیرمریچطورر _

ررچری!رتورهالرریخوشحالنراریلیخررنجاریهاترا_ربچهراشارری ررریاونارورانقدرررروقترنتونست  ر!کهراالنرخوشحالنرخوشحالرکتن

ربریخواریرم _
 
رتوربزرگرکردنشونرموفقرنبودم؟رهمربگ

ر:صورتمرکناررزدرورگفتریسمتمرورموهامورازرتوررراومدر

رتنهاربودررهی...ریموفقربودریلی_رخرراشارری ررریدخت  ررورتونست  ر!خوبهریلری.خاوناروربزرگرکتن

ریتورازرکجارم _ ررردونست  ردوستردارن؟ررراونارچ 

ر.دهرسالرمواظبتونربودمررنریرکلرارر_رمنرراشارری

ریدروغرمر _
 
ر.گ
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ریر_رمراشارری ررتوین ر.باوررنکتن

ر!چرا؟ _

سراشارری ر._رنت 

ر.پسراجازهربدهربازمربهرکارمربرسم _

ر؟ی!رچهرکاررالر؟یآر_ربهرکارتربرشرراشارری
 
ر!؟!رجندگ

ر....منرمجبورربودمارریاسموربهرزبونرنرنریرانقدررا _

ریمجبوررنرگهری_راالنردراشارری ریتوعه!رتوهمرمرهیپوالرهمهرپوالررنریر...چونراست  رزرررنجاریارتوین
 
رررندگ ررریوربچهرهاتوراونجورررکتن ر.کهرآرزوردارنربزرگرکتن

ر _ ربهرتورمرچ  ریمرادتهی!راشار؟یرسهرت  ررخواست  ر!؟بچهرهاروربکیس 

ررهیرگهیکمکترکنمرتاردررخوامیراوناروربکشم.االنرمررخوامینمررگهیبکشم...االنردرخواستمری_رقبالرمرراشارری ر.جندهرنباش 

ر!م؟یآدمربدرریلیمنرخر _

ر!تورنباش،بزاررکمکترکنمر...ویلالرریآررمیآدمربدریلری_رمنمرخراشارری

ر _ ر!؟یخواریرمرچ 

ریبراشارری ر:ورگفتررردریچریشدروردستشوردوررکمرمرپرکریبهمرنزدرشت 

ر!زنمو _

ر:ازشرجدارکردمرورگفتمررخودمور

رریلریتورخ _ ر!پست 

ر!می_رمنرآدمربدراشارری

ر!فکررکنمرخوامریرم _

ر!یوقترداررررقهیدقرررستی_ربراشارری

ر.کمهرریلیخر _

ر:ورگفتباالرانداخترریاشونه

نرتنهارمرنجاری_رمنرتوروراراشارری ر.گردمیربرمرگهیردرقهیردقرستری.بارمت 

ر.گفترورازراتاقشرخارجرشدررنوریا

نرکاناپهرکناررتختشرنشستمروررسموربررریررور ر.دستامرگرفتمررت 

ری.شورروراشتشدریرسمرتکراررمریرهارمدامرتوربچهریرحرفا
 
روربارذوقرازرکادورهاشونرحرفرمرراف ن نرکهرداشت  ر.دنت 

رورفقطربهربچهررررقهیدقرررستیبرکل ر:اتاقربرگشترازرجامربلندرشدمرورگفتمرریتورراشارریرهارفکررکردم.وقت 

ر...مخوامیرمربچهرهارمعلمرخصویصریبرار _ ررنرت  کهررررخوامیرنفرورمرهیچشمترابرو!رریرخونهرحقرندارهربهشونربگهرباالرنیاریرکسرتورررچیروجهرهررچیروجهربهرهرچیرمدرسهروربهرهرنریبهت 

نرازرب رررت  رررراونارورهردری.توربادوتاراتاقرداشتهرباشنرکنارراتاقرخودمرخوامریرونرفراهمرکنهرورمبراشرخوانریمررخدمهرهارهرچ  ر.گردشرریپنجرشنبهربت 

ر.امکانرندارهری_رآخررراشارری

ارنریرا _ ریرمن...اگهرنمرطریبودررس  ررتوین ر.تورورقبولرکنمرشنهادیپرتونمریمنمرنمررقبولرکتن

ر!خبرباشه!رقبولهریلی_رخرراشارری

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

ر.کنمیدورماهرطبقرقراردادرعملرمرریرحله.پسرمنمربرا _

ر.بعدرازراتاقشرخارجرشدمرور

ر:گفتمرراتاقرخودمرشدمروربهرنازیلرروارد
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ر.نجایارارریبچهرهامورب _

ر.ورنازگلرواردراتاقمرشدنرنیهمراهرنادرربــعربعدرنازیلرررکیررکینزد

ر:کنارمراشارهرکردمرورگفتمررربه

رنیبشررشمیپرنیایب _ ن ر.مامانریخوشگالرت 

.اونارورتوررردوره ن ر:بغلمرگرفتمرورگفتمرریاومدنرکنارمرنشست 

ر!دلمربراتونرتنگرشدهربودرریلیخر _

نر_رماهمرهمررنریناد ر!نجا؟یارریاوردیطور...مامانرچرارخودترمارورنررت 

ر.میینجایاالنرهممونرارکاررداشتم...ویلرررکمیمنررزمیعزر _

ر!ونومهربری.مخصوصاراونرآقامیدوستردارررریلیخررنجاروری_رمامانرمارارنازگل

هربخوابرگهریخبرد _ نربچهرهاربهت  ر.ت 

ر!مامانرتازهرساعترنهرشبهر_رویلررنریناد

ررنکهیازرارقبلر
ن
ر.اومدرداخلراشارریبزنمردرراتاقمربازرشدروررحرف

ر:روبهربچهرهارگفتربعدر

ر!خواد؟ینمرری_ربچها...دلتونرشهربازرراشارری

ر!می...بررمی_رآرهربرررنازگل

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۶۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:گفتمررتعجبربار

ر!؟یشهربازر _

رراشارری مرگردش.اگهراشتباهرنکنمرپنجرشنبسهررپنجرشنبهربچهر_رخودترگفت  ر.هاروربت 

ر.گهی.ازرهفتهردستیاوه...خبرامشبرالزمرن _

ر!..لطفا.رمی_رمامانربرررنازگل

ر:ورگفتررردریاخماشورتوهمرکشرنریناد

رنمریر.شهربازرمی_ربسرکنرنازگلرماربزرگرشدرنریناد ر.میت 

ر.برباشه...منررفتمربخوابمخرریلری_رخرنازگل

ر:شدمرورگفتمرشیناراحترمتوجه

مرامشبرمر _ ررشیپریخواریدخت  ر!؟مامانربخوای 

ررنکهیازرارقبلر ر:گفتررنریبدهرنادرنازگلرجوای 

ر.میخودمونربخوابرریاتاقاریرتنهارتورردریورباررمریشمیماراالنرکالسرشر.ویلمییکوچولوررریلیمارهنوزرخرریتورفکرکردررنکهری_رمامانرمثلرارنریناد

ریحرفشرازرجاشربلندرشدرورپرنیازراردربع رورهمرردریمنوربوسررشوین ن رطوررکهرسمتردررمرت  ر:گفتررفتت 

ر.زودربرگردراتاقتروربخوابریلری_رنازگلرخرنریناد
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ر:بازوشورگرفترورگفترراشارریدرررردم

ر.خانرنیواسهرخودترنادریرشدریر_رمردراشارری

ربراشارریازردستررربازوشور ر:ورگفترردیکشرررونت 

هرتوعمربرگردرکنمیربارتورحالرنمرادی_رمنربرعکسرنازگلرزررنریناد رری...بهت  ر!یسیتارصبحردرراتاقرمامانرمنروارنکهیاریربهرجاراتاقتروربخوای 

نرهمراشارری ر.طورردهنشربازرموندهربودرت 

ر!مامانرقربونتربرهرالهر _

ر_رشبخرنریناد ر!ت 

ر.حرفرازراتاقرخارجرشدرنیبعدرازرارور

ر:همرازرجاشربلندرشدرگفترنازگل

هربرنازگل ررمربخوابم...شبخ_رمنمربهت  ر.ت 

روربهشرشبخررردمیبوسررگونشور ر.گفتمرکهراونمرازراتاقرخارجرشدررت 

ر:بهرداخلراومدروردروربسترورگفتراشارری

ر!مردرشدهریلیاومد...اونرخرازرپرسترخوشمریلی_رخرراشارری

ر _ ر.ازرتورمردرترهراره...حت 

ر:گفتررطنتریاومدروربارشررسمتمر

ر.دمی_رحاالرنشونترمراشارری

نرزدمرورهمریپوزخند رطوررکهرلباسمورازرتنمربرت  ر:گفتمرردمیکشیرمرونرت 

ر.عادتردارمرناریبهرارشهریمردهرسایل _

ریگردنمرفرورکردرورنفسرعمرریشد.رسشورتوررکریوربهمرنزدردیتخترخزرریررور ر.دیکشرررق 

ر...لبامرگذاشترریکمررسشورباالرآوردرورلباشوررورکمرربعدر

ازرارزشربدنمرکمرکنم.بارررکردمرکیمرررورسیعردمریبدنربرهنمرکشرری.پتورورروردمیرورندراشارریاطرافمرنگاهرکردمرکهرررسدرشدهرهوا.بهرریلیموربازرکردم.انگاررخرچشماریراحساسررسمارالربار

ررهیبرمرردریرسماخوردم.بارروزریکهرکردمرمتوجهرشدمرازردرریعطسهرار
 
ر.بخورمرقرصررسماخوردگ

ر.واردراتاقرشدررازرجامربلندربشمرکهردرراتاقربازرشدرورنازیلراومدم

رنمرصبخ_رسالمرخارنازیل ر.ت 

رسالم.صبحرتوعمربخ _ ر.ت 

ررنازیل رمرر_رآقاروقت  ن رداشت  نرت  ررسماخوردررفت  ن نرلباسربپوشررنریگفت  رتختتونربرریهمرازرتور.تارشبت  ر.نریاینرونرت 

ر!منررسماخوردم؟ردریآقارازرکجارفهمر _

نر_رآقارهمهرچررنازیل ر!دونهیوردرشمارمدرمرورت 

ر!واقعا؟!رازرکجا؟ _

رررمیدیهمهربارچشمردرمیبودرنجاریکهرمارارردهرسایلررنریر..کلراحواسشونربهرشمارهست.ررشهری_رآقارهمرنازیل ررارمشریبهروقتشرمرگهیرهمرمرشهیرورهمرکنهیرورنگاهرمرریرکهرهروزرازردورردخت 

ر.خودمرشیپ

ر!بهروقتش؟ _

ر.گفتمیمرناروریاردرینباریرواریر_رارنازیل

ر.اشکالرندارهربگو _

ر.کشهیراگهرآقاربفهمهرمنورمر_رویلررنازیل

ر.فهمهینگرانرنباشراونرنمر _
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ر...نریخوایرکمکرمرردنیلباسرپوشری_رممنونرخانم.اگهرتوررنازیل

ر:وسطرحرفشردمیپرر

ر.امیازرپسشربرمرخوام،خودمیرنهرکمکرنم _

ر_رپسرمنرمرنازیل ر.ارمیبراتونرسوپربرمت 

ردوشرآبرگرمربگررهیردریقبلشرمنرباررباشهرممنون.ویل _ ر.مت 

ر.._رکمکرنازیل

ر..ممنونخوامینمر _

ر:تکونردادرورگفتررسشور

راجازهرهستربرم؟رر_ررنازیل

ریارهرم _ ر!یبرررتوین

ررازر ر.ستادهیرگذاشتهرورخودشمرکنارردرراررعسیلریرظرفرسوپرروررهیرنازیلردمیربرگشتمردراتاقرخارجرشدروردرورآرومربست.منمرازرجامربلندرشدمرورواردرحمومرشدم.وقت 

ریبرحولمور ر:ورگفتمرردمیچریدوررخودمرپرشت 

رنجایتورارعهرنازیل _ ر؟ی 

ر...غذارخوردنربهتونرکمکرریتوررنیخوای.اگهرمنجامیار_ربلهرخانمرهنوزررنازیل

ر:وسطرحرفشردمیپررردوباره

رررنریرارگهیردرخوامریر؛نمنازیلر _ ر!کلمهررورتکراررکتن

رخانم؟ریر_رچهرکلمهرارنازیل

،لباسرپوشرریرک...منرتورکم _ ن نرچررنجورریخوردنروراردن،غذایحمومررفت  ررازریبهرکمکرنرات  ر.داشتهرباشمبهرکمکررازرینرستمیکهرنررندارم...دسترورپارچلفت 

رررنریر_ردوررازرجونرخانم...آخهرآقارکلرارنازیل روقت  ن ررنیشماراومدرردهرسالررگفت  رراینحورازتونرپذرنریبهربهت  رمیکنرری  نرگفترر.حواسمونربهتونرباشهرورهرچ  ررمریبگرت  نرخواسترچشمرورهرچ  ررت 

ر!میفراهمرکن

ری _ نردهرسالرواقعاردرموردرمنرحرفرمرنیکلرارراشارریرعتن ر!د؟ت 

ر._ربلهرنازیل

ر.کنمیر...درکشرنمعجب!ر _

ر:دهنشرگذاشترورگفتررریدستشورروررنازیل

ررناروریاردریمنرنباری_روارنازیل نرنگرمنوربهرآقارریهاربگم.خانمرلطفاردهنرلق  ر.ت 

رینگرانرنباش...االنمرم _ ر.ندارمرازریهمرنلباسرعوضرکنمروربهرکمکرخوامی.چونرمریبرررتوین

ر._رچشمرنازیل

ر.گفترورازراتاقرخارجرشدرورآرومردروربستررنوریا

وعربهرخوردنرکردم.واقعاراحساسرلرزرمرعسیلریرپاهامرانداختم.بعدرظرفرسوپررورازررورریتختمرورپتوموررورریرورنشستمررورردمریلباسامورپوشرعیــــرسر ر.کردمیبرداشتمرورآرومررس 

ر ر:گذاشتمرورگفتمررعسیلریرورررشوریرسوپمرتمومرشدرظرفرخالروقت 

ر؟رنازیل _

ر.واردراتاقرشدراتاقربازرشدرورنازیلرردرر

ر!جانمرخانم؟_ررنازیل

ر.رسدهرریلیاتاقرمنرخررنازیلر _

نررنریرروشنه...بزاررررجیرپکر_رویلررنازیل ر.بگمربازمرچکرکتن
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ر.باشه _

رازراتاقربرنازیل ریسرهیباررقهیررفتروربعدرازرچندردقرونت  ریرسریربرگشت.توررتن ر.قرصربودررهیآبرورروانیلررهیرتن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۶۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:ابردستمردادرورگفترروانریقرصروربارلرهیتخترزانورزدروررکنارر

مونرتماسرگرفتم...گفتراالنرمرررنازیل ر.تاربرسهریکردهرفعالربخوررررزریقرصاروربراترتجوررنریر.اادیبرتونهیدارهرورنمرررضی_رباردکت 

ر:بهرقرصرانداختمرورگفتمرنگایهرهی

رهیقرصررسماخوردگررنریرا _ ررریدوارردونهیمرگهریدرر!رهرراحمق 
 
ر.هیرقرصهررسماخوردگررهیررسماخوردگ

رچرارداروردادآقاربگنربدونرنسرمریدیآخهرترسر_ررنازیل ر.نریرخهردکت 

ر.رسجاشرگذاشتمروانوریخوردمرورلرررقرصور

ر.ممنون _

رپتوربرهیکمدهاررریرازرتوررنازیل رپتوریآوردرورروررونت  ر.بودمرانداختردهیچریکهردورمرپرری 

ر:ورگفتمرردمیچریبهرخودمرپراونم

ر.باردوتارپتورهنوزمررسدمه _

مونرنازیل راالنرنمر_رخانمرمتاسفانهردکت  رنسهت  ن رخودشونورمرگهریساعتهردرمری...گفت  ر.سوننرت 

ر.ستینرباشهرمشکیل _

ررنازیل ر.گذاشترورروشنشنرکردررعسیلرریدستگاهربخوررآوردروررورررهیدوبارهربرگشتررازراتاقرخارجرشدروروقت 

ر:رورسمتمرگرفترورگفترریبستهردستمالرکاغذررسفهرافتادهربودمرکهرنازیلرربه

ر.نریخوردربدررسمارریلی_رخانمرخررازیلن

رجعبهربریردستمالرازرتورردوتار ر:ورگفتمرردمریکشرررونت 

ر.نکهیارهرمثلرا _

ر_رمنرمرنازیل ر.ارمیبراتونردمنوشرگرمربرمت 

ر.باشه _

ر.رسدمربودرریلینداشت،خردهیفاریرنجورریازراتاقرخارجرشدرورمنرازرجامربلندرشدمرتارلباسربپوشم.ارنازیل

نرموهامورسشوارربکشمرنداشتم.اونورهمررنکهیانگارراصالرجونراررروهامورخشکرکنم.ویلورسشواروربرداشتمرتارمرردمریلباسمرپوشریربافترروررهی نرمرریطوررروررت  رررریگذاشتمروردوبارهرزرررت 

ر.دمیچریورهردوتارپتوروردوررخودمرپرردمیپتورخزر

ریسررهیبارربازرشدرورنازیلرردرر ریرواردرشد.سرتن ر:گذاشترورگفترررعسیلررریدستشوررورریرتوررتن

ر_ربفرمارنازیل ن ر.نریربخورررنوریخانمراریت 

ر.ممنون _

ر.کنمیر_رخاهشرمرنازیل

نرمرریبهررورربعدر ر:نگاهرکردرورگفترت 

نرخواستیر_رخانمرشمارمرنازیل نرموهاتونورسشوارربکشررت  ر؟رت 
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ر.حوصلهرنداشتمرارهرویلر _

ر.کشمیر_رخبرمنربراتونرمرنازیل

ر.ستینهرالزمرن _

نرهمریآقارمنوراستخدامرکردهربرارر_رویلررنازیل ر.بهرشمارندارمردنریجزررسرریر.منرکارررکارارت 

ر.ستمیراحترنرینجورریرارمنر _

ر:سشواروردستشرگرفترورگفترنازیل

ر.براتونرسشوارربکشمرنری_رلطفاراجازهربدرنازیل

ر!خبرباشهریلیخر _

ر.وابمکردمربخررموهامورسشواررکردرورازراتاقرخارجرشد.منمردمنوشمورخوردمرورسیعرنازیل

رهمرهنوزرکهرهنررشب نرمررمیشونیپریرورروررکنهریرمرسیباررپارچهررورخرکریرقهیرهررچندردقر.فقطرنازیلومدهیوزهرنشدهرورمنرهنوزرنتونستمرازراتاقمرخارجربشم.دکت  رریرلمایفرادی.رارهت 

رافتممررریمیقد ر.ضهیمرررنفررهیورررستینربیرطبر.وقت 

ر:گذاشترورگفترررمریشونیپریررورررسوریدوبارهرپارچهرخرنازیل

رنرمی_رخالهرمرررنازیل رکنرراشارریآقارررستیبهت  ر.بدهریلی!رحالرخانمرخرم؟یرورخت 

م.آقارهمرگی)میمرررخاله نروقتربهمرزنگرنزنرچریهررگنریمررشهیازرخدمهرها(ر_رنهردخت  ر.ت 

نرهمچرهیریتورر_رویلررنازیل اررت  ر.الزمهررطیرس 

ر.دمیدیکابوسرمررکمیورردمریشنیازرمکالمهراونارمرکمی

رهاروربگربچهرخوادیرورمرادیمراریپررررنکهی...کابوسراقامیر.کابوسرشبرقتلرشوهرمروررفنمیبیازرشبارمرریلریکهرخرروحشتنایکرریکابوسا ر.هت 

رازرعالمرکابوسربردادرکیسرریرصداردنیشنربار ر.اومدمرونرت 

ر:گفتیربودرکهرمراشارریریصدارانگارر

رندادررنریرکردکارری_رچرراشارری رنن؟یرشما؟!رچراربهرمنرخت  ر!ست؟یر!رچراردکت 

رنرنازیل ن رتماسرگرفتم،گفت  ر.هسترمشکیلرردریجوابرندادن.شاررونرتماسرگرفتمرویل.بعدردوساعتردوبارهربوهاشومدنینرویلررامیمررگهیساعتردرمری_راقارباردکت 

رچریصدا ن نرشکست  ر:اشاریاومدروربعدردوبارهردادررریت 

رررنریر؟!رار_رمشکل؟!رچهرمشکیلرراشارری درالروریکهرنتونستهرخودشوربرسونه؟!رشمارجرارآررهیچهردکت  ؟!رچرارزنگرنریرنت  ردرهیرنینزدردکت  ر!ن؟یر!رچراربهرمنرزنگرنزدگه؟یردکت 

ر..._راقارنازیل

ر:وسطرحرفشردریپرررارراشی

نرستیبلدرنروریکاررررچی...شمارهر_رخفهرشو...خفهرشورنازیلراشارری ر.ندارمراجیکدومتونراحتررچیبهرهررگهی.دنریردرسترانجامربدرت 

رریعطرشرتوررریبورردنریچریبعدربارپرکیمررهوارمعلقرشدم.ویلریاحساسرکردمرتورراشارریحرفررنیبعدرازرارور ر.اشارمیبغلرریرمتوجهرشدمرکهرتوررمرینی 

ر ر!ارهیخبرتونسترقلبموربهرلرزشردربرلرزشربدنمورمتوقفرکنه.ویلررتونستیرهمرنمراشارریتنرریرگرماررحت 

نرعقبرماشرصندیلرریرمنوررورراشارری ر:خوابوندرورگفتررت 

ر_راالنرمراشارری ر.زمیعزرررمیست 

ر.دیبوسرموریرشونیحرفرپرنیبعدرازرارور

نرسواررماشرخودشمر ر.شدرورراهرافتادرت 

ر راومدردوبارهربغلرمیدیرسرروقت  ر:شدمرورگفتمررادهیمرکنهرکهرپدررمطبردکت 

ر.امیبرتونمیمنرخودمرم _

رراشارریورررمیمطبرشدروارد ر:ورگفترباررسعترهجومربردرسمترمنیس 
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نرهمردریبده.باریلی_رزنمرحالشرخرراشارری ررشیاالنربرهرپررت  ر.دکت 

ر نرمنتظرربمونردری_رآقاربارمنیس  رررهیبقررنکهیاراریرت  نرکنرررروررایصن ر.ادیبرنمرریر.ازردسترمنرکاررت 

رکردرورکارتشوربرربشیجرریدسترتورراشارری ررهیاوردروررونرت  ررردشوریوررسرردیکارترکشرررمبلیعن ر:گفترردادروررردسترمنیس 

ری...مادیازردستتربررمریکاررررهی_راالنرراشارری ررهریوربقریربرررتوین رررروررایصن ر.کتن

ر ر.زدریانداخترورلبخندرردریبهررسررنگایهرمنیس 

رشدررخالصه ر.میکهرزودتررازرهمهرواردراتاقردکت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۶۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر ربرمررمیداشتروقت  ر:گفتمررمیگشتیرازرمطبردکت 

ر _ ر.روزرخوشرنداشتمررهیاومده.ررشیتورهمشردردرسربرامرپریخونهریاومدمرتورررازروقت 

ر.خوامیر_رمعذرترمراشارری

ر!اشار؟یرهیکافرررنریر!ربهرنظرترواقعارا؟یخوایرمعذرترم _

رورکساررکنمی.خدمهرهارورعوضرمرستینررینجورریاررگهیبهربعدردرنیازرربهترسخترگذشته.ویلردونمی.میشدرتریکهراذرردونمی_رمراشارری شناسرررفهریکهروظررکنمریرروراستخدامرمرری 

ر.باشنر

ر.ندارهرلزومر _

رراشارری ر!؟_رچ 

ررخوادینمر _ ر.خوبنرریلی.اونارخرخدمهرهارورعوضرکتن

ر..._رویلراشارری

رررهیریرخوایاگهرم _ ر.نهیفقطرهمرررکارردرسترهمرانجامردادهرباش 

ر:رسشورتکونردادرورگفتراشارری

ر_رباشهرهرجوررتوربخواراشارری ر.ی 

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

ررنریرا _ رهویاونمرانقدررررمهربوین ررری!ربرار؟ی  ر!باشه؟رتونهیرمرچ 

ر!ترررفتاررکنم؟رونریمهرررکمی_ربدهراگهربارزنمرراشارری

ر _ ر!؟یاالنرچنتارزنردارررزنت؟!رراست 

ر:چپرچپربهمرنگاهرکردرورگفترکیمرراشارری

ر!تکهریلریدارم،خرردونهی_رراشارری

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

ر.ستمیمنرزنترن _

نرپارکرکردرورهمررنوریماشراشارریبهرخونه.ررمیبودردهیرس ر:گفترررشدریمرادهریطوررکهرپرت 

ر_ررفکرنکنمرنظررشناسنامهرهمرهمراشارری ن ر.باشهرت 

نرازرماشرمنم ر:ورگفتمررستادمیفاصلهربودراررنمونیقدمربررهیکهرفقطراندازهررریشدمرورسمتشررفتم.روبهرروشرجوررررادهیپرت 
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ر!امرری.منرآهورافتخاررستمیرادرنرالرریآررهگیمنرد _

رابروراشارری ر:باالرانداخترورگفتری 

ریر...بارمنرازدواجرمی_رخبرخانمرآهورافتخاررراشارری ر!؟کتن

ر!نه _

ر.گفتمرورازشردوررشدمررنوریا

ر ر:سمتمرورگفتردریواردرخونهرشدمرنازگلردورروقت 

ررنازگل ر!؟_رمامانرخوی 

ر.یمکنهرتوهمررسمابخوررنشورمرکریبهمرنزدرادی...زرزمیخوبمرعزر _

ر._رباشهرنازگل

ر!داداشترکجاست؟ _

رازراتاقشربرادی_رزررنازگل ر.ادیبدشرمرنجاریارطریازرمحرگهری.مادینمرونت 

رباشهرپسرمنرم _ ر.ششیرپرمت 

ر:دمیرورازرکناررگوشمرشنراشارریریصدا

رراشارری
 
هربهشربگ نررسرمرادیشامربریربرار_ربهت  رنهرناهاررورنهرصبحونهررورت  ن نرازراتاقشرخارجرنشدهرورنازگلررسرمررر.چونرخدمهرهارگفت  ر.تنهاربودهرت 

ر.نریررسشورتکونردادرکهررفتمرسمتراتاقرنادرنازگل

ر:دادشراومدرریرتقهربهردررزدمرکهرصدارچندر

نر_رگفتمرچرنریناد ر....انقدررمزاحمرنشوخوامینمرریت 

ر:بازرکردمرورگفتمرردرور

نرحرفرمریرنجورریاربارگر _ رت 
ر!پرسم؟رین

ر_رعهرمامانرتورنریناد ر!منرفکردمردوبارهرخدمتکارهرخوامریمرر!رمعذرت؟ی 

ررزمیعزر _ ررفتاررکتن هرباراوناربهت  ر!بهت 

نری_راونارکالفمرمررنریناد ر!؟ی!رتورخوبرشدالیخیر...اوناروربکتن

هرزر _ م.بهت  ررضرینکردهرتوهمرمررریرنشمرتارخدارکیبهترنزدرادیارهربهت  ر.نیس 

رباشه.پسرتوربشررخبریلی_رخررنریناد ن ر.نمیشریرورکاناپه،منمررورتختمرمرت 

راتاقوربستمرورهمرررد ن ر.شلختهربودریلیکاناپهرنشستم.همهرجارخررریرفتمرورروررکردمریرطوررکهربهرکفراتاقرنگاهرمرت 

هراجازهربد _ ر.اتاقتورمرتبرکنهرکمریورررادیخدمتکارربریپرسمربهت 

ری_رمامانرتورخودترمرنریناد نرکهرمنردوسترندارمراتاقمرتمررردوین ر.بشهرت 

نرصلهرتمحوررنکهیاریرقبالربراررکردمیرمنرفکررمرویل _ رررت  ر.یکردریبهونهرمرنوریاررکردنشورنداشت 

ر.منرواقعاردوستردارمراتاقمرشلختهرباشهر.ویلنریدارررکاراگایهررهیروحرررشهی_رارهرشمارمامانارهمرنریناد

ریعجررریلیتورپرسرخ _ ررت  ر.هست 

ریجرعرریلی_رتوهمرمامانرخرنریناد ررت  ر!...مگهرنه؟هست 

ر:خندهرگفتمربار

ر.ارهرخب _

نرهمررنریناد ر:گفتررردریکشیردرازرمتختشرریطوررکهرروررت 

ر.دوستردارمریلری_رنگرانرنباش...منرخرنریناد
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نرچررنریرا _ ر.نگرانشمرشهیکهرهمررهیت 

رکاراررهیری_رمنرمتوجهمرکهرتوردارررنریناد ر.کارایدیانجامرمرری  رریکهرانجامربدرریهرکاررراشتباهرباشن.ویلرردریکهرشارری  نگرانرررسترینرازریدوستردارم.پسرنرریلریورمنرخررتوربازمرمامانرمتن

ر ر.باش 

ر.بغلترکنمرورمحکمرببوسمترتونمیکهرنمرررفریحر _

ر:زدرکهرگفتمرچشمگرنریناد

رمنرم _ نرپاراریربرگهیردرقهیرلباسامورعوضرکنم.توهمرتارچندردقررمت  نررسرمریت  ر.شامرت 

ر.امیمریای_راگهرتوربرنریناد

ر.امیباشه...قرارهرمنمرب _

ررریلیپرسرخررنریرگفتمرورازراتاقشرخارجرشدم.اررنوریا رورشرردوسترداشتتن ر.نهیت 

ردمیروردرراتاقردراتاقمرکهرنازیلررسمترررفتمر ر:گفترر.بارناراحت 

ر.نمیبیباشهرکهرشمارورمریشبرآخرررنی_رخانم...فکررکنمرارنازیل

ر:شونشرگذاشتمرورگفتمرریروررردستمور

ررستینگرانرنباشرتورقراررن _ ر.اخراجربیس 

ر.حرفرواردراتاقمرشدمروردرورپشتررسمربستمرنیازراربعدر

ررلباسامور ررعوضرکردمرورموهاموردمراست  ررازراتاقرخارجرشدمرنازیلرربستم.وقت 
 
ر:گفتررکردریرمردادیصداشربرریرکهرتوررربارذوف

ری_رخانمررنازیل رمونم؟یرمنرهنوزمررسکارمرمرعتن

ر.اره _

نرهمرمطمعنم ر.کنهیخوشحالشرمریلیکلمهرخرررهیرت 

رمرداشتم ر:دمریازرپشتررسمرشنراشاروریریرکهرصدارریسمترسالنرغذارخورررفتمت 

ر...خانمر_ریهرراشارری

ر:دستشربودررورسمتمرگرفترورگفتررریکهرتوررریبارچنتارقدمرخودشوربهرمنررسوندرورگلررزررسمتشرکهربرگشتمر

ر!همردوسترداره؟ریردوسترداشت.آهورافتخارررریلیرادرکهرگلررزرخررالرری_رآراشارری

ررنکهیازرارقبلر
ن
ربراشارریدسترررینفررگلورازرتوررهیبزنمررحرف ر:ورگفتررردریبودرکهراخماشورتوهمرکشرنینفرمرنادرهی.اونردریرکشرررونت 

ر!ی_رالزمرنکردهربهرمامانرمنرگلربدرنریناد

ر.یسالنرغذارخورررریگلدونرکناررراهرورگذاشتروررفترتوررریبعدرگلورتوررور

ر:ورگفتمردمیخندرزریرر

ر!یبهرمامانشرگلربدرستیواقعارالزمرنرردریشا _

ر.شدمریبعدرمنمرواردرسالنرغذاخورررور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۶۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.همرواردرسالنرشدرورکناررمنرنشستراشارریبعدررنشستم.کیمررنریرنادریبهرروررکناررنازگلرنشسترورمنمررورررنریناد

نرمرهی ر!رورگرفتهربودرورچهارتارآدمرریربزرگرکهررستارسرسالنرغذاخورررت 
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وعربهرخوردنرکردرهمه رررچیرکسرهررچری.هنوزرهمیرس 
ن
ر.نظررداشتررریرورزرراشارریباردقترریلریخرنینزدهربود.نادرحرف

ر:بعدرنازگلرگفترکیم

سمررهیرخوامی_رمرنازگل ر!سوالرازتونربت 

ر!ا؟یازرک _

ر.اشاری_رتورورعموررنازگل

رابرو نرباالرانداختمرورهمرری  ر:گفتمرررکردمینگاهرمراشارریطوررکهربهررت 

ر!اشار؟یعمور _

ر:زدرورگفترچشمگراشارری

ر.بارنازگلرخوبهرونمونری_رمراشارری

رازشرگرفتمروربهرنازگلرخررومور ر:شدمرورگفتمرهرت 

ررنی.ازمیربگورعزر _ ر!؟هسترسوالترچ 

ر؟ر!رمیباشرنجاریقرارهرار!رتارگرم؟یینجایاصال؟!رمارچرارچندرروزهراررهیکرراشارری_رعموررنازگل

ر!سوالرباشهرهاررهی_رقرارربودرراشارری

رورهمرردریدسترازرخوردنرکشرنریناد ن ر:گفتررنشستمررنهیرطوررکهردستربهرسرت 

ر.میمنمرهست.ورمارمنتظررجوابریسواالررناری_رارنریناد

ر.دمیوابرمجرگریرگیخبرباشهرپسرریلیخر _

رتاشونربارسکوترخهرسهردمیمکثرکردمرکهردرکیم ر:شدنربهم.منمرلبربازرکردمرورادامهردادمررهت 

ر _ ر.پدررمرحومتونهریپرسخالهراشارری!..ره؟یکرراشارریرخبردرموردرسوالراولترکهرگفت 

ر:ورنازگلرهردوربارتعجبربهشرنگاهرکردنرکهرمنرادامهردادمرنریناد

نرهمریکردهروربراررردایارورپتازهرمراشارریچونررمیینجایمارا _ ر.میزودرقرارهربهرخونمونربرگردرریلیخرر.ویلمیباشررششریتاردورماهرپرخوادریهمرازمونرمررت 

نرهمررنریناد ر:گرفترورگفترراشارریانگشتراشارشورسمترررشدریرطوررکهرازرجاشربلندرمرت 

ریرابطتتربارمامانمربرادی_رخوشمرنمررنریناد ر.ازرزنرپرسخالترباشهرشت 

ر:گفتررتیبارعصبانرنریردخندهرکهرناررریزدرزرراشارری

ر._راصالرخندهرنداشترنریناد

ر.بعدرازراتاقرخارجرشدرور

ر.مدرسهرمیبرررمیستریبلدرنرنجاریمدرسه.راستشرازرارمیبررردری_رمامانرفردارشنبسرماربارنازگل

ررنکهیازرارقبلر ر:گفترراشارریبدمررجوای 

هیشمارورمرررمیماررانندهردارررزمی_رعزرراشارری ر.گردونهیمدرسهروربعدرهمرشماروربرمررت 

رم_رممنون.منررنازگل ربخوابم،شبخرمرت  ر.ت 

رشبخر _ مررت  ر.دخت 

ر_رشبخرراشارری ر.خوشگلرخانمرت 

خونهرخارجرشدرکهرروربهررنازگل ن ر:گفتمرراشارریازرآشت 

ریرابطتربارمنربردری...نبانهیرحقربارناد _ ر.ازرپرسخالهرشوهرمرباشهرشت 

ر.هرتربودمپرسخالهرشوهرترباشمرپرسعموتربودمروربعدشمرشوررنکهی_رمنرقبلرازراراشارری

لرکنمرنیاربار ر.حرفشرنتونستمرخندمورکنت 
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ر.ادیاوضاعراصالرخوشمرنمررنری!رازرستیرمنراصالرجالبرنریبراررشوهرته!رویلریرشوهرترپرسرخالهرنکهیتورخندهرداره...اریر_ربراراشارری

نرمریروررراشارریریجامربلندرشدمروردستمورروبهرروررازر ر:سمتشرخمرشدمرورگفتمرتمرورکیمگذاشرررت 

چونراونررریارریبرادیروربهرررقبیلرالرریآرخوامریرنمرگهی.ردیهرزهرمنوربهرخونترآوردرهیهستم.رفقطرزنرپرسخالتمرورتوهمربهرعنوانرریرچهرنخوادرمنرفعالرآهورافتخارررچهردلتربخواد _

عموترگهیرمرده.د ر.وجودرنداره!رمنراالنرنهرزنتمرورنهردخت 

ر.سالنرخارجرشدمرورسمتراتاقمررفتمرحرفرازررنیازراربعدر

رهاقرص واردررراشارریزودربخوابمرکهردرراتاقربازرشدروررریلیخررخواستمیخستهربودمرورمریلی.خدمریتختردرازرکشرریخوردمرورروررعیــــگذاشتهربودرتاربخورموررسرررعسیلریررورررهرنازیلرکرری 

ر.اتاقرشد

رربار ررری 
 
ر:گفتمررحوصلیک

ر.بخوابمرخوامیمرستریامشبرحالمرخوبرنرمنرراشارری _

نرهم تشوریطوررکهرترت  رازرتنشربررس  ر:گفتررردریکشیرمرونت 

ر.بخوابمرخوامی_رمنمرمراشارری

ر.دیبوسرقموریورشقررردریچری.دستشوردوررکمرمرپدریحرفرسمترتختراومدرورکنارمردرازرکشرنیازراربعدر

ر ر:اونورقورتشردادمرورگفتمرعیــــرسررریلیلبمرنقشربسترکهرخرریررورریرلبخندرارریاختی 

رپسرازمرفاصلهربگرادیاگهرخوابترم _ ر.ووراجازهربدهرتارهمرمنربخوابمرورهمرترت 

رازترفاصلهربگرخواستمری_راگهرمراشارری ر.دمیخوابیراتاقمرمریکهرتورررمت 

هربرر _ ررریخبربهت  ر!اونجاروربخوای 

رنجایکهراررمایه.ردوردمیورنخوابردمریکشرررگارریکهرشبارتارصبحرسرردهرسایلررنریر_ربسربودراراشارری ر.دهرسالوربخوابمررنیاریرهمهرشبارخوامریررورمری 

ریدرورنفسرعمرگردنمرفروربرررریحرفشررسشورتوررنیبعدرازرارور ر:.ربعدرآرومرزمزمهرکرددریرکشرررق 

رست؟ینرقبیلرالرریهمونرآرالرشی...چطوررآهیهنوزرهمونرحسرقبلرردهیبغلتربهمردسترمریکهرتوررر...حیسهیعطرترهنوزرهمونرقبلرری_ربورراشارری

ر:ازرخودمرجدارکردمرورگفتمراونور

ر.بخوابمرخوامریرم _

ر.دیچیازرپشترخودشوربهمرچسبوندروردستاشوردوررکمرمرپررحرفمرپشتموربهشرکردمرورچشماموربستمرکهررنیبعدرازرارور

رنه؟ررمیبخوابریاجازهربدرریخواریهووف،نمر _

هیخوابمرمریرنجورری_رمنراراشارری ر.ت 

نرچررگهید ر.دمینگفتمرورخوابریرت 

ر.چشماموربازرکردمریالررمریزنگرگوشربار

نروقتردارهرزنگرمرنیاررهیکرراه نربعدارزنگشرمرهی!رولشرکنرحتمارخالهرپررنه؟ت  ر.نمت 

ر.قطعرکنهرخواستریانگارراصالردلشرنمررویل

ر:دیازرکنارمربهرگوشررسراشارریخوابالودرریصدا

رراشارری ر.محلور_رخفهرکنراونرخروسری 

ررردستمور ر.برداشتمرعسیلررریدرازرکردمروراونورازرروررسمترگوش 

رربار ر.متوجهرشدمرساعترکوکرکردمرنگاهرکردنربهرصفحهرگوش 

ر._رپسرقطشرکنرراشارری

ر:قطعرکردمرورگفتمررزنگور

ر.مدرسهرآمادهرکنمریساعترکوکرکردمربرمربچهرهاروربرا _

ر:ورگفتررردریچریدستشوردوررکمرمرپراشارری
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ر_رمنرمراشارری ر.مت 

ر:ورگفتمردمیخندرزریرر

ر.دستاتوربازرکنربزاررمنربرمراریتوربرورراریخبرپسر _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۶۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرازمرجدارشدرورهمرراشارری ر:گفتررشدریرطوررکهرازرجاشربلندرمرت 

ردارمرمر_راوگررشاررای ر.مت 

ر.گرفتهرورخوابرآلودربودررصداش

ررمنم رتوجهرپشتموربهشرکردمرورهمری  ن ر:داشتمردوبارهربخوابمرگفتمرطوررکهرسیعررت 

ر.فشونیرتورکریبزارررهینرهربراشونرتغذرادتری _

ر._رچشمراشارری

رگفترورازربازروربستهرشدنردررمتوجهرشدمرکهربررنوریا ر.رفترونرت 

ر.گرفتمربلندرشمروربهرحمامربرمررمیتصمرنیهربخوابمرموفقرنشدم.بنابرراکردمردوباررررهرچقدررسیعرمنم

ررحولمور نرازبرمیورکالفگررردریبهمردسترداد.خوابرکامالرازررسمرپررریحسرآزادررهیآبرگرموربازرکردمرانگاررربرداشتمروررفتمرسمترحمام.وقت  ر.رفتررت 

ریتخترنشستهربود.حولموربریکهرروررردمیدرراشاروریخروجمرازرحمامرربار ر:ورگفتمرردمیچریخودمرپدورررشت 

ررمگه _ رربچهرهاروررایهررنرفت  ر!؟مدرسهرکتن

نر_ررفراشارری ر.ت 

ر.کمرمراحساسرکردمرریرورراشاروریدسترریرتکونردادمروررفتمرسمترکمدم.اومدمرلباسربردارمرکهرگرماررسمور

ر ن ر:عقبرورازشرفاصلهرگرفتمرورگفتمرربرگشت 

ر.ازرمنردورربمون _

ر:ورگفتررستادیرمثلرمجرمارباالربردرورعقبراردستاشور

ر._رباشهرباشهراشارری

ر:تکونردادمرورگفتمررسمور

ر.خوبه _

ریاشلواررقهوهرهیبارردمیبافترکرمررنگرپوشررهیهرسمترکمدمربرگشتم.ربعدردوبارررور .بعدرردمیخطرچشمرکوتاهرکشررهیزدمروررریارژرقهوهرهیباالربستم.رر.موهامورخشکرکردمروردمراست 

ربهرخودمرخریرقدررنهیآریرهمربرداشتمرورتورررمکرررفیرکررهیبوترکرمروررمریجفترنررهیهمرروررسمرانداختم.رریررمرقهوهراشالرکررهیبرداشتمرورریراقهوهریرکمدرپالتوررریازرتور ر.شدمرهرت 

ر:خودمربوسرفرستادمرورگفتمرریبرا

ر.شدمرپریچقدرخوشرت _

ربهرمنرخرنهیتخترنشستهربودروردستربهرسریرکهرتمامرمدترروررراشارری ر:شدهربودرگفتررهت 

ر_رکجارمرراشارری ر!؟یت 

ر:تشرورگفتمسمربرگشتمر

ر.فکرنکنمربهرتورمربوطرباشه _
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ر!؟یگردیربرمر_رگرراشارری

ر.ستیاونمربهرتورمربوطرن _

ر._رزودربرگردراشارری

رگیمنرازرتوردستوررنمر _ ر.مت 

ر.دستشرگرفتریرچشمکربهشرزدمروراومدمرازراتاقرخارجربشمرکهربازومورتوررهیگذاشتم.بعدرررفمیرکرریرتوررموریرگفتمرورگوشررنوریا

رچشمامرخررریتوررسمتشرکهرمظلومرربرگشتمر ر:شدرورگفترهت 

ر!گه؟یردریرگردیر_ربرمراشارری

ر.گردمیبرمر _

ردستشربریربازومورازرتورربعدر ر.ورازراتاقرخارجرشدمردمریکشرررونت 

ر.باغرورسمتررانندهررفتمریتورررفتمر

ر.رانندهریرسالمرآقا _

ر._رسالمرخانمرراننده

نرماشرچرییسور _ ر!بدهراشاروریرت 

رر_رویلررراننده ر.باشنررخانمرفکررنکنمرآقاررایصن

ر.بدهرچورییرنباشه.سوررتیرتورکارر _

ر.بعدردستمورسمتشردرازرکردمرور

ر.سوارشرشدمرراشاروریرمشگریردستمرگذاشترکهررفتمرسمترفرارررریتوررچورییسور

ررگرریجررنریرامروزرباراربالخره
 
ر.کنمیمرررانندگ

ر.خارجرشدمررنگیحرکترازرپارکرهیگازرگذاشتمرورباررریروررپامور

ر:انداختمرورگفتمرپارکرکردم.بهرساختمونرنگایهرنوریخونمرماشردرر

ر.دلمربراترتنگرشدهربود _

نرشدمرورسمترخونهررفتم.دروربازرکردمرورواردرشدم.همهرچررادهیپ رریرمرتبررسرجاریلیخررت  نرتمرنجارورینفرراومدهربودرورارهیانگاررررخودشربود.حت  ر.کردهربودررت 

رچندرروزهرانقدررتغرنریر.واالرااشارهیریازرکاراررگریحتماررنمیا رعادترکردمربهرتغررگهری.البتهردکنمیمرکردهرکهراصالردرکشرنرریت  رغرری.هرباررعوضرشدنشروررفتارااشارریراتیت  ر.شینیبرشیپرت 

ررهمه ر.انجامربدمریرنبودرمنرکاررریرازریمرتبربودرورنرچ 

نرهمرریبرا ر.خودمروربچهرهارورداخلشرگذاشتمرلریچنتارازروساررهیچمدونربرداشتمروررهیفقطرررت 

رراشارریریرخونهرنکهیاربار رمارفراهمربریربرارهمهرچ  ریخودمونراونجاربریراازرخونهررودرورحت  مررشخضرلیازروسارکهیربازمرالزمردونستمرچنتارترویلرمیداشترلهیوسررشت  ر.روربارخودمربت 

نرتورماشرچمدونور ر.گذاشتمروردررخونهررورقفلرکردمرورازرخونهردوررشدمررت 

ربود.جارگهیدرریباررمقصدمرجارنریا رکهرقبالرهروزرمرری  ر.نرفتهربودمراشارریربودربهرلطفرریرورحاالرچندرروزرررفتمت 

رکردمروراولرازرهمهررفتمرسمترامررپارک ر.عیلت 

ررهی شرررریرآبررورریبت  ر.شدریرورهمراهراونراشکممرجاررررختمیسنگرقت 

ر:نشستمرورگفتمرکنارش

ریسالم...منردوبارهراومدم.همونرمزاحمرهم _
 
ر!شگ

شرکشرریرروررردسمور ر:ورگفتمرردمریسنگرقت 

رگیرمراشارریانتقامتورازر _ ر.مت 

رامریمامانرباباکهررردمیدورردرازر ر.انیدارنرمرعیلرت 
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ر:ازرجامربلندرشدمرورتندرتندرگفتمرعیــــرسر

رالله...ام _ رگیانتقامرشماروهمرمررت  رگی.انتقامرهمتونورمرمت  ر.مت 

ررهیبق راللهرورامرریررورروررریآبرداخلربت  رسنگرقت  رخالهرفخررررازراونجاردوررشدم.کیمررعیــــوربعدررسررختمریررررت  نراشنشستمروربعدردوبارهرسواررمریرهمرکناررقت  رراشارریشدمرتاربهرخونهرررت 

ر.برگردم

ر.گازرگذاشتمرریپاکرکردمرورپاموررورراشکامور

ر.قرمزرشدنرریلیچشمامرخرررشهیمثلرهمردونستمیم

ر نرماشریخونهرچمدونورازرتورردمیرسرروقت  ربرت  ر:وراونورازمرگرفترورگفتردیآوردمرکهرنگهبانرسمتمردورررونت 

ر.ارمشی_رمنرمرنگهبانر

ر.ونممن _

ررخواستمیم نرهمرقرمزمرنشهرویلریرمتوجهرچشماردراتاقمربشمرتارکیسرسوصداروارررری  رکهردستگررت  ر:ازرپشتررسمراومدراشارریریدرورگرفتمرصدارررهت 

رراشارری ر!_رچهرزودربرگشت 

ر:برگردمرسمتشرگفتمرنکهیراربدون

ربرم؟رریخواریرم _

ر.نبودرنی_رمنظورمراراشارری

نرچ ر:ومورگرفترورگفتنگفتمروراومدمرواردراتاقمربشمرکهربازرریرت 

ر؟ریکردررهیارگرر_رچررراشارری

ر:تعجبرگفتمربار

ر.نکردمرهیمنرگرر _

ر._رازرصداترمشخصه.بهرمنردروغرنگوراشارری

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۶۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رسمتشرورخربرگشتمر ررهرت  ر:گلومربودرگفتمرریرکهرهنوزرتورررتورچشماشرشدم.بعدرلبربازرکردمرورباربغضن

ررفتمررسختاکرکسا _ ر.شونیرکهرتورکشترری 

ررررریزررررسشور ر:ورگفتردیموهاشرکشرریرتوررانداختروردست 

ر!م؟ی_رباهمرحرفربزنراشارری

ر _
ن
ر.میورقراردادمونمربستررمیمارباهم؟!رحرفامونورزدرمریداررررچهرحرف

ر.کارتردارمررمیبررراریر_ربراشارری

ر.دیدستشرگرفترورمنورسمتراتاقرخودشرکشرریحرفرمچمورتوررنیبعدرازرارور

ر.میراهرافتادمرورهردورواردراتاقشرشدردنبالش

رازربرردستمور ن رتشربدسرت  ر.کاناپهرروبهررومرنشسترریرهمررورراشارریکاناپهرنشستم،کهررریوررورردمریکشرررونت 

رراشارری ر!؟_ردوسشرداشت 

ر!و؟یکر _
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ر!_رشوهرتوراشارری

ر _
 
ر!بهرحالرتو؟رکنهیمراالنرکهرمرده...حاالرچهرفرف

ردررهی_راونرعاشقرراشارری ر.دوننریهمهرمررنوریبود...ارگهیدخت 

ر.منمرجزوراونرهمهرهستم _

ریمر_رپسراشارری ر!؟یروردوستردارهروربازمردوسشردارررریاررگهیکسردرردوین

نرُمردهرحرفرمرهیدرموردرررمی...ُمرده!ردارراشارریُمردهرراون _ ررریاچارهیر.درموردراونرآدمربشیرکهرتورکشترروردرکیسراالن.درمرمینت  ر.اونرَمردربودرورپشتمربودریرتورَمردرنبودرکهروقت 

ر:دستشوربهرنشونهرسکوترباالرآوردرورگفترراشارری

ر.حرفرنزن.بزاررمنربگمرگهیر_رخبربسه...بسهردرارراشی

رچونمرزدمرورخرررریزررردستمور ر:گفتمرررهیبهرچشماشربارکنارهت 

ر.نمیبگوربب _

رراشارری رر_روقت  رامرشیپریکهربرررردری...اولشراصالربهرذهنمرنرسرتوررفت  ر..همهرجاروردنبالترگشتمعیلت 

ر _ رردنبالمرگشت  رررتاربچهرهاروربکیس  ر!ورمنورشکنجهرکتن

ر...ماهرهیبعدرازررشراره...ویل_راولراشارری

ر:ادامهرندادرکهرگفتمرحرفشور

ررهیبعدرازر _ ر!؟ماهرچ 

ر.ستی_رنبودنترانقدراهمرراحترنراشارری

ریکهربارالنازرررررنهیرعهرواقعا؟!ربهرخاطررهم _ ر!روهم؟رخت 

رنهیبهرخاطررهمررقاری_رارهردقرراشارری رررهیعشقرپاکرداشتمروررهیپرسربچهربودمرکهررهیعاشقترشدمررر...منروقت  رریکردرررلی.منورتبدیبالروررسمرآوردررنیارریکردرررتمیانقدرراذرردلرنازک.وقت 

ر!آدمرهولرهیبهر

ر.جنسرخانوادتونرازراولشرخرابربود.راشارریندارهررربطررچریبهرمنرهررنریرا _

ر:دادرزدراشارری

رراشارری ریرمر_رروقت 
 
ر!کهرمنربگمرهرزهرشدنرتوهمربهرمنرربطرندارهررمونهیرمرنریرندارهرمثلراربهرتورربطررگ

نرمکثرکردرورصداشورپارکیم ر:تررآوردرورگفتریت 

رر_رویلرراشارری ر.میشدررگهیهمدرداره.هردورمارباعثربدبخت 

رررمریشدمرورتصمرساکت
ن
ر.گفتیرراسترمردرینزنم.شارگرفتمرحرف

رازرجاشربلندرشدرورهمراشارری ن ر:گفتررداشتیاتاقرقدمربرمریتوررتیطوررکهربارعصبانرت 

ررماهرتحملرکردنراونرخونهربدونررکیر_ربعدرازرراشارری رامرردمیفهمررتوربرامرسخترشد.وقت  ورتورورازراونررررشتیپرامیگرفتمربررمی.تصمریتورباراونراومدردمریرفتهربندرعباسرفهمررعیلت 

ربگ ر.مونمیربگمرپشرباشرشمریپراریر.بگمربدریوربهتربگمرببخشرامی.بمت 

ررناروریوراریرومدی!رپسرچرارنشد؟یخبرچ _
 
ر!؟بگ

رامرردمی،دخوشحایلریلریخردمری.دنظررگرفتمررریتورورزرری_رچندرروزرراشارری ررعیلت  .کناررریبخندریرنجورریاردمیاالرندکهرمنرتاحرریخندیبلندرمریهسترکهربهرقدرررانقدرربراترشوهررخوی 

ریمنرفقطرب نرهمرریر.برایشدیرمرتیاذرشت  نرخونهررورآمادهرکنرگفتمریمنربودن.هروزرمرریدونهمررریرخونهرهمهرشاهدراشکارنریارریرگرفتمرفقطرازردوررنگاهترکنم.خدمهرهاررمریتصمرت  ررت 

ررریقرارهرملکهرازرراهربرسته.نفرترجلورریرروزررهیبالخرهر رامر!رویلریرکمکمرگفتمرهنوزردوستمردارررریتوراومدرردمریدرچشمامورگرفتهربود.وقت  منوررریکهرجلوررریبرامرسدربود.سدرعیلرت 

ر.تارنتونمربهتربرسمرگرفتریم

رآدموربگررهیتارجونررشهرینمرلریدلررناریکدومرازراررچیره _ ر!اشاریریرت 

ریمر.منرقاتلرنبودمرویلرمنرریرلحظهرخودتوربزاررجارهیریربرار.ویلرمونمی.االنمرازرکارمرپشدونمیمررالرریآردونمی_رمراشارری ن مادررخوبرنداشتم.منرعشقمورررهی.منرهیقاتلرفرارررهیاونررگفت 

وقتررررچیرکهرهرربراشرافتادهربود.آدمرریراقاتربدآدمرخوبربودمرکهراتفرهیبکنم.منررریکاررررچریورنتونستمرهردمیشدمروربعدرهمراونوربارپرسرخالمردردهریوربهرفسادرکشررردمیباربرادرمرد

ریربهشرمرقاتلرنبودرویل ن ررگفت  رردمیاونوردرقاتل.وقت  ر.قاتلرباشمررهیحداقلرواقعارررکشمیمررداره؟!ربزاررانقدرکهراسمرقاتلوربهردوشررنتونستمرتحملرکنم.گفتمرچهرتفاوی 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر
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رررهیتور _ ر.اشاریراحمق 

ر:کردهربودررورپاکرکردرورگفتررداریهاشرراهرپگونهررریکهرروررراشگراشارری

رهروزرمردمی.دامی_ربعدمردهرسالرنتونستمرسمتتربراشارری رریرت  کردم،خودمورمجازاترکردم،منررررنریر،خودمورنفرراونجا!ررسرخودمردادرزدمرررسرخاکرشوهرت!رکلردهرسالورهروزررفت 

رکشتمیرشوهرتورمردرینبا ر.مورمنراونورازرتورگرفترر.توراونوردوسترداشت 

ر....منرازرتورمتنفرماشارریراحترکنمررالتوریبزاررخ _

نربگمرمنمرهمررخوامری...مدونمی_رمراشارری مندتمربهرخاطررتمامرکاراالرری.دوستردارمرآستینرنطورریاررطوررویلرت  ر...دوستردارمروررس  ر.کهرباهاترکردمرری 

ر.کنهیرنمرتیروقترانقدرراذرچریکهردوستردارهرهرروری.آدمرکسراشارریبسرکن...بسرکنر _

رکنم.برورهرجاررتیخونهرزندانررنریراریتوررخوامریررهرحقربارتوعه...االنمرنم_رارارراشی ریر.می!ربرورتورآزادیبرررریرخوایرکهرمرری  ...مجازاترتمامراشتباهاترمنمرربرشرتریورآزادربهرزندگررریبرررتوین

ر.کهرفقطرازردوررنگاهترکنمررنهیا

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۶۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.اشکاتورپاکرکنر _

ر.کنمیمرهیوقتهرگرررریلی_رخرراشارری

نریرنمرهیکن...مردارگررپاکشون _ ر.کتن

رراشارری
 
ر:زد.رسمتردرررفتمرورگفتمررراشکاشورپاکرکردرورلبخندرکمررنگ

ر.خودمرریخونهریبرمرتهران...توررخوامریرم _

ر!یتورازراونجارمتنفرربودرر_رویلرراشارری

ورتنهارتورررلریکائیداداشرداشتمربهراسمرمرررهیقبلمرکهرریربرگردمربهرروزارخوادیمر.دلمتنگرشدهرممیاونرباغچهرگلررزروراقارکررریتنگرشده...برارلیرکائیورمریرمامانرنازرریدلمربرا _

ر
 
ر.میکردیمرخونمونرزندگ

ر.گردنیراونرروزاربرنمرگهی_ردراشارری

ریازرکجارم _ ر!؟دوین

ری_رباروجودردوتارجادوگررمثلرمامانمرورالناز...فکرمرراشارری ررکتن ریفکررمر؟رممکنهرآرامشرداشتهرباش  ر!داداشترباشه؟ررتونهیمرگهریواررعاشقتهردروونهیکهردرریلیکائیمرکتن

ر.یایبرگردمربهراونرخونهرورتوهمردنبالمرمرخوامریرمنرم _

ر.دمیگفتمرورازراتاقشرخارجرشدمروردرورمحکمربهمرکوبررنوریا

ریرچهارتارقطرهراشکرمبارریرفکرد ر!اشار؟یریارریدلرمنوربهردستربررتوین

ررتار رانتقامرهمهراشکارروقت  رریرشدرختنشونریکهرتورباعثررررری 
 
ونگررقامیرشوهرمروررفرورجوونرمرگ رریورقلبرشکستمروربچهرهاررمریوردخت  رپدرمورازترنگری  ر.شمینمرالتیخریبرمرت 

رمتوقفرکردمرتاربالخرهربهرتوربرسمرورانتقامرهمهررورازتربگراروریدنرهیچندرسالررنریا ر.انتقامرتمامرآدمامت  ر.انتقامرتمامراشکایکردررتشونیکهراذرری  ر.یشدررختنشونریکهرتورباعثررررری 

ر!نهیسنگرریلیراد...تاوانرداره،تاوانشمرخرراشارریرستیدلرآدمارانقدرمرراحترنرشکوندنر

وعرکردمرجمعرکردنروسارروارد ر.لمیاتاقمرشدمروررس 

نرهم نرچمدونمرمرریمهممورتوررلیطوررکهروسارت  ر:گفتمررراشتمت 

رتهرانرچهربالهارمیبرر _ ر!پرسعمورارمریکهررسترنمرری 

ریبعدرخندهرشررور نروئکررهاریلرادیرهوریکردمرکهرررطاین برامرمرورررریرخندهرخاطراتربدریصداررنریرباراردم،یبلندرخندریرفتهربود.دوبارهربارصداررادمریرنوریکوئررافتادم...چندرروزربودرهاریلرت 

نرهمریر.براشدریم ر.وردررچمدونموربستمردمرینخندرگهیردرت 

ر.همراونجاربودرنریربهراتاقرنازگلرکهرنادررفتمر
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ر.مامانریرسالمرخوشگال _

ر:اتاقرنازگلرنشستمرورگفتمریپهرتورکانارریرسالمردادنرکهرروررهردور

ر.تهرانرمیبچهرهارقرارهرفرداربرر _

ررری_ربراررنریناد ر!؟چ 

ر.تهرانوردوستردارمر_رمنرنازگل

ر.نریبچهرهارخوبربهرحرفامرگوشربد _

رساکترخررهردور ر:شدنربهمرکهرادامهردادمرهت 

ر.میکنررتیاذروریچندرنفرررهیقرارهربارمامانر _

ر:دستشورباالربردرورگفترنریناد

ر.تمی_رمنرپارنریناد

ر:خندهرگفتمربار

رم _ رمادررعموررهیاقواممون.ررشیتهرانرپرمیت  ه...اخت  ورراونجارهسترکهراسمشراخت  ر!اشارهیزنررس 

ر!م؟یکنررکارشیچردری_ربارنازگل

رریرازرهمونرکارا _ ر.هیبهرخاطرش...همونرکافررمیکردیردعوارمررورکیلرنیدادیمنرانجامرمریربرارکهرگایهررررورمچن

ر._رآخجونرنازگل

ر!اشارهیهمرهست...اسمشرالنازه!راونرزنرداداشرعموررگهیدررزنرهی _

ر!م؟یاونارورحرصربدردریچراربارر_رمامانرمنرمثلرکوهرپشتتم.ویلرنریناد

ر _ ر.کردنررتریاذریلیمنربچهربودمرمنورخررچونرکهراوناروقت 

ر.بشنررمونریرهمشونرازرکارشونرپشررکنمریرمریر_رغلطرکردن...کارررنریناد

ر:گفتمرربغلمرگرفتمرورریرهردوتاشونورتوررمحکم

رکهرفردارمررنرینرهرامشبرچمدونتونورببندرادتونری _ ریچمدونربرهیر.ویلمیت  ر.نریبخرررلهیچونرقرارهراونجاردوبارهروسرررنریربرندارررشت 

ر._رباشهرمامانرنازگل

ر:ورگفتمردمریبوسرشونوریشونیپ

ر.نریونتونتورببندوربعدرازرناهاررحتمارچمدررنریایناهار...شماهمربریرمن...منررفتمربراریخوشگالررنیافرر _

ر.یحرفمرتکونردادنرکهرازراتاقرنازگلرخارجرشدمروررفتمرسمترسالنرغذارخوررردرییرسشونوربهرنشونهرتارهردور

نرتنفررآمرری.بدونرحرفروربارنگاهرهامیوربچهرهارباهمرناهاررخوردرراشارریمنرورربازم ر.اشاریورخوشروربشرنازگلروررارریبهرشاررنریرنادرت 

ر.ساکترفقطرناظرربودمرمنم

ر رآرومربگربخوابمرتارهمرجسممرورهمرروحمرکیمررخواستمریتخترولورشدم.فقطرمریرتاقامونرانقدررخستهربودمرکهرلباسامورعوضرکردمروررورارریتوررمریبرگشتروقت  ر.هت 

ر.واردراتاقرشدراشارریکهرهمونرموقعردرراتاقربازرشدروررردمیگردنمرباالرکشرریتارروررپتومور

ر!اشتهرباشم؟بدونرتورآرامشردرتونمیرمنرنمرقهیر...پنجردق...هوفاشارریهووفر _

ر!_رنهراشارری

ر!عه؟!راونروقترچرا؟ _

ر._رچونرمنربدونرتورآرامشرندارمراشارری

ر.برورانقدرررورمخرمنرراهرنروراشارری _

ر.تهرانریرتارفردارخوبرنگاهترکنم.فردارقرارهربرررخوامریبمونم.مرشتی_ربزاررپرراشارری
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ررنکهیاریربراریرروقتردارر.پسرفعالیایتوهمرقرارهربر _ ر.بهرمنرنگاهرکتن

ر.امی_رمنرنمرراشارری

ر!یایم _

ر.امی_رنمرراشارری

ر.یایبردریتوهمرباریرایمرگمریمنرم _

ر:بعدرگفترکردرورکیمررسکوت

ری_رباشهرچونرتورمرراشارری
 
ر.گ

رحاالربرورب.رخوبه _ ر.بخوابمرخوامریرمرونت 

ر.برخالفرخواستهرورتصوررمنرسمتمراومدراشارری

ر:گفتمررتیعصبانربار

نرزبونرآدم _ روربرورازراتاقمربگمشرررگمریمرشه؟ینمرتریرحالرادت  ر.ادیخوابمرمرررونت 

رردیبوسرموریشونیپ ر:گفتررروربارلحنرشوچن

رراشارری ر؟ریشدر_رچتهروحیس 

ر.ساکت _

ر:باالربردرورگفتردستاشور

ر._رباشهرباشه...منررفتمراشارری

نرهم ر.عقبرعقبررفتررکردیرنگاهرمرباالربودروربهرمنرطوررکهردستاشررت 

ر ر.آرومربسترریلیقرخارجرشدروردرورخربهردرراتاقرآرومرسمتردرربرگشترورازراتاردریرسرروقت 

رورهمرردمیرسمرکشریرپتومورروررتیعصبانربار ن ر.پتورپنهانرکردمررریخودمورزررکردمیطوررکهرقررقررمرت 

ررقهیدقرررهی _ ر.قهیدقرررهیرازردستشرآرامشرندارم....حت 

ر

ر

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۶۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:دادرزدمرتیبازرشدنردرراومدردوباره.بارعصبانریصدا

ربروبراشارری _ ر!وونت 

ر:اومدرکهرگفترنینادریصدا

رداشت؟رررکارریاتاقرتورچریتورراشارری_رمامانرمگهررنریناد

رپتوربررریزررازر ر:اومدمرورگفتمرونرت 

رتو _ ریمرکارریچررنجاریپرسم؟!راری  ر!داخل؟ریرایوربریرمامان؟!رچراردررنزدرکتن
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ر.حواسمرنبودرخوامریر_رمعذرترمرنریناد

ر:جامرنشستمرورگفتمریتور

ربشرراریبررزمیندارهرعزرراشکایل _ ن ر.نجایارت 

ر.تختراشارهرکردمریبعدربهرکنارمرروررور

ر:اومدرکنارمرنشسترورگفترنریناد

ر!بهرمنربگورکنهیمرتتریاذراشارری_رمامانراگهررنریناد

ریرمرچرارفکرررزمیرنهرعزر _ رکنه؟ریرمرتریمنوراذراشارریرکتن

ربروربراشارریریروردادرزدراشارمیمنرریر_رچونرکهرتورفکردرنریناد ر!ونت 

نرهمچرزمیرنهرعزر _ نرچررت  ر.شهیشگیکاررهمرررنیکهرارراوردیدرمرریداشترمسخرهربازررکمیفقطررراشارری.رستینریرت 

ر:چشمکرزدمرورادامهردادمررهیبعدررور

ر.شوخهررکمی _

ر:ورگفتررردریاخماشورتوهمرکشرنریناد

ر.ادی_رازشرخوشمرنمررنریناد

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

هر _ نرنصبتربهشرخوشربرکمیبهت  ررت  ر.یحساسرشدراشارریرورریرادیپرسم.زررتررباش 

رتاثریلیتورخرریر_راونرروررنریناد ر.دارهررت 

ریرفکرورمررنریرچرارا _ ر؟رکتن

ر.رستمی_راحمقرکهرنرنریناد
 
ررردونهیکردهرباشهرمررهرکسربارتورزندگ ررشیورپرریدیدرراشاروریرکهرتورازروقت 

 
ریرمراونرزندگ رتغریلیخررکتن ر.یکردرریت 

ر:ورگفتمردمریبوسرشوریشونیپ

نراصالرهمچ _ نرچرت  راشتباهاررهی.فقطربهرقولرتوربمیرغررربیرپرسم.منرهنوزمرهمونرمامانرعجرسترینریت  ر.اشتباهرنکنمرگهیدادردرادیبهمرراشارریکهرررکردمریمری 

رتورتاثریرورررگمیکهرمررنهی_رهمررنریناد ر.گهیدارهردرت 

نرگفترورهمررنوریا رشبربهرخررعیــــرسرررشدیطوررکهرازرجاشربلندرمرت  رررت  ر.کردروررفتررگفترورخداحافطن

ررکردمیربهشرنگاهرمرلبخندرگرمربار ر.خارجرشدردمیازردررکهردرراتاقوربسترورررتاروقت 

ر.دمیرسمرکشرریورپتورورتارروررردمیتختمردرازرکشریررورردوباره

مررواردراتاقمرنشهرسیعررباررنازگلرنریاراگه ر.دارمرازرخوابربعدرازرظهررلذتربت 

ر.دمیمزاحمرخوابمرنشدرورتارساعترهفترشبرخوابرخداروشکررکیسربازم

ر نرشدمرهمرردارریبروقت  ر:بودرگفتمرستادهریکهردمردرراتاقمراررزیلربهرنارشدمیطوررکهرازراتاقمرخارجرمرت 

رشررنیمنرورنازگلرورنادریبرار _ ر..بچهرهاردوستردارنارریبرموزرت 

ر._رچشمرخانمرنازیل

ر.نریاتاقرنادرریتکونردادمروررفتمرتورررسمور

نربودن.نازگلرهمرنیاتاقرنادریرتوررهردوتاشون ررهمرنیورنادررکردیبودروردستاشوربهرکمرشرزدهربودرقرقررمررستادهریرطوررکهرارت  رحوصلهربهشرچشمرقرهرمری  رررفتت  زحمترررورحت 

رردیکشرینم رنازگلربده؛ورهمریبهرقرقرکردنارجوای  ن ریبرتشیباعثرشدهربودرنازگلرعصبانرت  ریبشهرورهررلحظهرصداشوربرشت  هباالربرشت  ر.ت 

ردرربرریآرومرکهرصدارریآرومرواردراتاقرشدمروردروربستم.انقدرررمنر ن رنازگلراصالربهرگوشرنمریرقرقرارت  ر.دیست 

رچمدوربه رعالمهرلباسرورماشررهیکهروسطراتاقربودرورررین ن ر.بودرنگاهرکردمرختهیدوررتاردورشرررررت 

ری ررعتن ر!باشه؟رتونهیرمردعواررسرچ 
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رینزد ر:گفتمررهوریرفتمروررکت 

ر!پخ _

نررردنیازرجارپرررهردور ر.ورسمتمربرگشت 

ر:قلبشرگذاشترورگفتررریکهرنازگلردستشورروررردمیبلندرخندریرصداربار

ر!مامانردمی_رترسررنازگل

نربهرداداشترقررمریرقدررداررچرارانر _ رت 
ر؟رین

ر:فراموشرکردهربودرتندرتندرگفترردنشوریکهرانگاررترسرررنازگل

ر_رمامانرببرنازگل ن ررلهیعالمروسرهیرخوادیرمرت  ر.شنریمنراصالرداخلرچمدونرجارنمرلیوساررینجورریوراررمیچمدونرببندرهیردریباربرداره.خبرتورگفت 

ر:گفتمررنریبهرنادررور

ر!ن؟یرادنریبردارررلهیچقدرروسریرخوایمگهرم _

نرتمامرماشرردری_رمنربارنریناد یلررت  ریهاموربردارم.خودتمرمررکنت  ر.موردرحساسمرنریررورارردوین

ریرتورنمرزمیعزر _ ری.فقطرمریارریهمشونوربارخودتربرتوین ر!یازراوناروربردارررگریرتوین

ررنریناد نروردوتارماشرررستی!رمنرب؟گی!ر؟_رچ  یلررت  ر!مکنه؟روربردارم؟!راصالرازرنظررخودترمررگریدارمراونروقترفقطرررکنت 

هربهرجارناروریهمهرارگمیمراشارریمنربهرعمور _ رعکسشونوربگررریارریبرناتوریماشرنکهریارریدوبارهربراتربخره.بهت  ر.یارریوربریرت 

ر.کنمیر_ردرموردشرفکررمرنریناد

ریرمردونمیم _ ررگریرتوین ررناشوریازربهت  ر!یارریتاربارخودتربرانتخابرکتن

ررنریناد
ن
ر.نزدرکهردرربهرصداردرراومدررسشورتکونردادرورحرف

رش _ ر.دیرسررموزمونمت 

ر رشررنازیلروقت  نرمرریموزارورروررت  نرگذاشترنازگلربارذوقرسمترمرررت  رورشررادیگذاشتمرورازشرخواستمربررکردینگاهرمرناشیکهرعذاگرفتهربهرماشررنریرفترورمنمردستمورپشترکمررنادرت  موزرررت 

ر.بخوره

ر ربگرادیردریباره.ویلرسختریلیوقتاردلرکندنرخررربعضن ررمیت  نرچرریلیازرخرازهیوقتارنررچونربعضن رردری.شامیدلربکنرات  ر(:میقرارهرفقطرعکسشوربارخودمونربت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۶۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر رهمراهربچهرهارشروقت  رموزرخوردمررفتمرازراتاقربرت  ربگررمیوراجازهردادمرخودشونرتصمررونرت  ر.چمدونرببندنریرچجوررررنت 

نردوتارماشرخواستریرمرنرینادردریشا یلررت  نرماشرستاریمطمعنمرکهربهرخاطررمنرهمرکهرشدهربررنریحداقلرازرر.ویلراومدرمرکنارررردریبردارهرورنازگلرهمربارکنت  ر.ارهیروردنبالرخودشرنمرررت 

ررایپذروارد ر.بودنرستادهریرکنارردررارردمیشدمرکهردوتارازرخدمهرهاروردری 

ر:بهشونرگفتمررور

نرمونیمررنجاریارشهریشماهم _ ر!؟ت 

نررربلهرآقار + ر.گفت 

رابرو نرمریرروررریازرگلدونارگریباالرانداختمروررفتمرسمترری  ر.ت 

ر:شاخهرگلررزرازرداخلشربرداشتمرورگفتمرهی

رباشه؟رنجاریگالراررنریرگفتهرارراشارری _
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ر.بله +

ر!چرا؟ _

نریرمرشهیهم + ر.دوستردارهریلریمنرگلررزرخملکهرگفت 

ر ر:زدمرورگفتمریلبخندرارریاختری 

ر!من؟ملکه _

ر.دمیکهرپرسررلبخندمردسترخودمربودرورنهرسوایلرنه

نریرمرنوریهمررشهیربلهرخانمرهم + ر.گفت 

نرزمریرخودمراومدمرورگلررزرروررورربه رانداختم.پامورروشرگذشتمرورهمرت  ن ر:گفتمررردادمیطوررکهرفشاررمررت 

نرببر _ رملکترچهربالرت  ر!اشاریرارهیرسترمررری 

ر:کهرگفترردمیرورازرپشتررسمرشنراشارریریصدا

نر_رمنرهررچراشارری ر.ملکهرمنررخرمیروربهرجونرمررریت 

نرسمتشرورهمرربرگشتمر ر:گفتمررکردمیرپامرنگاهرمررریطوررکهربهرگلررزرلهرشدهرزررت 

نرهرچ _ رو؟ریت 

نر_راره.هرچرراشارری ر!یت 

نرهم ر.دستمورآرومرسمترگلدونربردمروربارانگشتمراونورهلردادمرکردمرینگاهرمراشارریطوررکهربهررت 

نرقلرخوردرورافتادررورزمررگلدون ر.شدرمیتقسرکهی.بهرهزاررتارترت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

نرزمرکنمیانگشت...پرتترمررهیباررینجورریرا _ ریخوردرمریرنجورریار!رت  نرجمعترکنم،لبخندرمرنکهیاریربهرجار.ویلکنمی...ازرباالربهترنگاهرمیس  ر.نمت 

ر:بازوهامرگذاشترورگفتریردستاشوررورراشارری

رگیرنداره.منرخودمردستتورمر_راشکایلراشارری ر.کنمیر.خودمورجمعرممت 

رابرو ر.باالرانداختمرورازشرفاصلهرگرفتمری 

نرهم رطوررکهرعقبرعقبرمرت  ر.دمورزدمربهرگلدونربزرگروسطرسالنرازرعمدرخورفتمرت 

نررورزمررافتاد ر.شدرمریتقسررکهیروربهرچهارتارترت 

ر.کردندیرهاربارتعجبربهرمارنگاهرمرخدمه

ر:خندهرورگفتمررریبلندرزدمرزرریربارصدارمنر

ر _ ر!؟یتوانشوردارررمطمعتن

ر:ردگوشمرزمزمهرکرررریورزررردریدستشرگرفترورمنورسمترخودشرکشریرسمتمراومدروربازومورتورراشارری

نرببر _ رری...هرکارریخانمرآهورافتخارررت  ریبازمرتورمالرمنرمربکتن ر.یس 

ر.رادراشارریری...آقامینیبیم _

ر:ورگفتمرردمیبعدربهرخودمراومدمرورخودمورکناررکشرکیمرررنشونرندادم.ویلررالعمیللحظهراولرعکسریتعجبرکردمربرارریلریکارشرخررنریلبامرقراررداد.ازرریرزدرورلباشوررورریلبخندر

ررشانیسرردری.اونروقترشایکهرتاوانرتمامراشتباهاتتوربدرریرانقدررخوردرشدر.اگهستینراریرآسونررنریربهرا _ ررداشتهرباش  ر.یایآدمرخوبربهرچشمربرهیازرنظررمنرررتاربتوین

ر.مینیبیخبرباشه...مریلی_رخرراشارری

ر:هامورباالرانداختمرورگفتمرشونه

ر.مینیبیم _

ررایازرکنارشرگذشتمرورازرپذررحرفنریازراربعدر ر.شدمخارجررری 
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ریمرنمیبب راشاررینهرراریرریارریدوومربرتوین ریرروزرنمررهیر!رمطمعنمرحت  ربالهارتوین ررارموریکهرقرارهررستربرری  ر.تحملرکتن

ررخواستمریشدمروررفتمرحمام.مرردارریزودربررصبح ر .میبرسرعیــــتاررسررمریفتیورراهربرمریآمادهربشررعیــــرس 

ررردمیسشواررکشرموهامور ر.دمیپوشربلوزرشلوارمشگررهیکردمرورررشیآراربستم.کیمرورباالردمراست 

ر.رفتمراشارریاتاقمرخارجرشدمرورسمتراتاقررازر

ررردمیبهردررکوبرکیم ر.ندادرکهرجوای 

ر:گفترررکردیرازرخدمهرهارکهرداشترسالنررورمرتبرمرگی

ر.آقارخوابنر +

ر:تکونردادمرورگفتمررسمور

ر.اها _

ر.بعدردروربازرکردمرورواردراتاقرشدمرور

ر.خوردیبهرچشمرمررشی.بدنرعضالنکمرشرانداختهربودرریبودرورپتوشورتاررورردهیتخترخوابریررورراشارری

ریاتاقوربستمرورنزدردرر ر.رفتمرکت 

روربهشرخرستادمریرتختشرارکنارر ر.شدمررهت 

رشدمرچقدررتغرررکنم،متوجهیرکهرباردقتربهشرنگاهرمرراالن ر!کردهرریت 

ربزرگرشده.چقدررپرچقدرر ر.شدهررت 

ریچشمامربردادی...اجازهرنمشیبدنرعضالنرویل ر.صورتشورنگاهرکنندرنیازررشت 

ر!کلیهررپادشاهرخوش _

ر.گفتمررنوریچرارارردونمینم

رانقدرنگاهرنکنربهشررگهیخودمرگفتم:ربسهردرشیورپردمریموهامرکشرریرتورردستمور ر.دخت 

رصدا رازدرونمری  ر!!راونرکهرخوابهشه؟یمرگفت:رمگهرچ 

ر.کنمبهشرنگاهرکیلررتونمیرمدرونمربود.اونرخوابهرورمنررریباراونرصداررحقررخب

نرهمرتور ر.کهربدجوررچشممورگرفتهربودررشیعضالنررنهیاونرسریرورپرترشدمررورشدمرررردهیسمتشرکشررهوریفکرربودمرکهررت 

ر!اشار؟یبودرردارریبود.مگهربردهریدستمورگرفتهربودرورمنورسمترخودشرکشررمچ

ر:گوشمرحسرکردمرررریخماررورجذابشورزرریصدا

ر!باالررسم،ملکهرکوچولو؟ریراومدریرزودررنی_ردلتربرامرتنگرشدهرصبحربهراراشارری

ر:ورگفتمردمریدرشدم.اخمامورتوهمرکشرخودمراومدمرورازرجامربلنربه

ر.میفتیبراهربردریپاشوربا _

ر.بودرباحایلریلریازرچشماشوربازرکردرکهرژسترخرگی

رربار رینمررنوریداشرمشخصربودرورازرصورتشراصالراصریرکهرفقطرازرتورررتعجت  ر:گفترریبدرصیتشخررتونست 

رم؟ریفتیرکجارراهربرریرزودررنریر_رصبحربهراراشارری

ر.تهرانرمیبرررمیخوایرفتهرمرادتیرنکهیمثلرا _

ررخالصه ر.ورمنرچمدونشوربراشربستمررازشرخواستمربرهربهرحمامررنریکهراصالرهنوزرچمدونشورنبسته.بنابرارردمیشدرفهمرررارریورهشررردارریکامالربرراشارریروقت 

نربودرکهرهررچهارتامونرسواررماشرر۱۰ریربازمرساعتارمیفتریرتارزودرراهربرمیهمرتالشرکردرهرچقدرر ر.میشدرت 

ر

ر ♡"عآرامش
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ر۱۷۰پارت#

رست؟ریرشق_چعر#

ر

هربارهواپرراشارریرشبید ر.میبرررماریرکهربارهواپررشهیورگفتمرنمرشهیرحالمربدرمریلریخررماریهواپریرمنرتورر.ویلمیبرررماریرگفتربهت 

نراونمرقبولرکردروراالنربارماشررخب ر.میراهرافتادراشارریرت 

ر.بهرتهرانردروغرگفتمرمیهرچهرزودترربرسررخوادیربگمردلمرمراگه

رجادهررنیارخوادریهمربگمردلمرمرراگه ر.بازمردروغرگفتمرمریبشهرورهرگزرنرسرطوالین

ررریاشده.خونهررنریرنفررریبهراونرخونهرمی.قرارهردوبارهربرگردافتهیبریربدریکهرقرارهراتفاقارردونمیم ررهیرکهرحت  ر!گیرخاطرهرخوبرازشرندارم.حت 

ر.گذاشتمرورفشارردادمررنمیسرریدردرگرفتهردستمورروررنمریسمترچپرسررنکهیاحساسراربار

ر.کردمرآرومرنفسربکشمررمرورسیعدهنمورقورتردادررآب

نرهمراشارری رطوررکهرخرت  ر:بودرگفتررابونریبهرخرهرت 

ر!شده؟یر_رچررراشای

ریره _ نر.چرچ  ر!نشدهریرت 

ر.ستادیمطبرارهیبعدرمتوجهرشدمرکهردرررقهیدقرررچندر

ر:تعجبرگفتمربار

ر!م؟یکنیرمرکارریچررنجاریرا _

رنشونرمراشارری ر.میدی_رتوروربهردکت 

نر.منرکهرچستینریرازرین _ ر.ستینرمیت 

ر.شوررادهیحالتربده.زودرباشرپرررحالترخوبهرورگرتورگردونمی_رمنرمراشارری

هرراهربراشارری _ ریرمنرواقعارخوبم.بهت  ر.فت 

ر:دیازرپشتربهرگوشررسرنینادریصدا

نراولرری_رمامانربراررنریناد رنشونربدردری.باگهیراسترمرراشارریبارررت  ر.یخودتوربهردکت 

ر._رارهرمامانرحقرباراوناسرنازگل

ر:هرگفتمرتکونردادمرورکالفررسمور

ر.خبرباشه.فقطربهرخاطرربچهرهاریلیخر _

ر:ورگفترردریاخماشورتوهمرکشراشارری

ر!_رارهرفقطربهرخاطرربچهرهاراشارری

نرماشرازر رشدرراشارریورهمراهررمیشدررادهیپررت  ر.میوربچهرهارواردرمطبردکت 

ر.نشسترنینازگلرنشسترورکناررنازگلرنادراشاررینشست،کناررراشارریورمنرنشستم،کنارمررمریگرفتررنوبت

ر:آرومرگفتمراشارریگوشررررریزر

...اونمرالیکرمیاومدریچهارنفرر _ ر!مطبردکت 

نرهمراشارری لرمررت  ر:گوشمرگفتررررریارومرزررکردیطوررکهرخندشورکنت 

ر..حالتربدرشدستینر_رالیکراشارری

ر.منرحالمرخوبه _

رراشارری ر!...مگهرچشه؟_رحاالرهرچ 
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ریره _ ر!کینکیرپرمریفتکه...گوشه!رسهرنفررآدمردنبالرخودمرآوردمرانگاررررررستیچشرنرچ 

ر_رانقدررسخترنگراشارری ر.ت 

رراشارریتمومرشدنرحرفرربار ر:گفتررمنیس 

ر!؟یخانمرآهورافتخارر +

ر.شدنرقبلرازرمنرهررسهرتاشونرواردردمیداخل.کهردررنیایشماربررستیوربچهرهاربگمرالزمرنراشارریجامربلندرشدمروراومدمرقبلرازرورودمربهررازر

ر.شدمروردروربستمرورواردراتاقردمریکوبررمیشونیپریکفردستمرروررربار

ر ر:بارتعجبربهرمارنگاهرکردرورگفتردکت 

راومده؟ررشیپربچهرهارمشکیلریبرار +

ر!مامانربچهرهاریر_رنهربراراشارری

ر ر:بهربچهرهاراشارهرکردرورگفتردکت 

رجا + رریرمطبردکت  ر.ستیاومدنربچهرهارنریبراررخوی 

رهویریلری_رآهورخراشارری ر.میایبرمیقلبشردردرگرفت.مجبوررشدری 

ر ر:گفتررونردادرورباراشارهربهرصندیلرسشورتکرردکت 

نربشر _ مررت  ر.دخت 

ر:نشستمرورگفتمرصندیلرریررور

...الیکرریآقارستینرمریچیرمنره _ ر.بزرگشرکردنردکت 

ر نرکردرورهمررنمریمعاردکت  ر:گفتررنوشتریطوررکهرداشترنسخهرمرت 

ر.سمینوریمتخصصرقلب.براترنامهرمرشیپریحتماربررردریبا +

؟!رریربهرمتخصصرقلبرهسترآقاریازریچهرن _ نرمنرکهرچدکت  ر.ستینرمیت 

ر ر:انداخترورگفتربهمرنگایهرنکشیعرررریازرزررردکت 

ر + ر!من؟راریریتوردکت 

ر.خوامیربلهرمعذرترم _

ر ر:گفترراشارریروربهررردکت 

رمتخصصرقلب...اگهرخودشرنمررشیپرنیحتماربرر + ر.شمارمجبورشرکنررهت 

ررری_رچشمرآقاراشارری ر.کت 

ر.میورازرمطبرخارجرشدرمیکردررتشکرر

نرهم نرطوررکهرسواررماشرت  ر:گفترراشارریرمیشدیمرت 

رچهربالرستری_رمعلومرنراشارری ر.یرسرخودترآوردررری 

ر.ستینرمریچیرمنره _

ر.شاهللیر_راراشارری

ررگهید
ن
ر.مینزدمرورراهرافتادرحرف

ر.میازرشهررخارجرشدربالخره

ر ر.دیکوبریمررنمیسروارریانگاررقلبمرخودشوربهردرروردرردمیانرروردتابلورتهررروقت 

ریعمرنفس ر.ورچشماموربستمرردمریکشرررق 

رررمینرهنوزر ر.میراهرموندهربودرتاربهرخونهربرسرساعت 
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ر.آرومربشمرردریبخوابمرتارشارخواستمیم

رررسمور ر.بعدرخوابرچشمامورگرفتردادمرورکیمرررهیتکررصندیلربهرپشت 

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۷۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.دمینشدرکهرازرخوابرپرررقهیپنجردقررویل

ر رریورتورجامرنشستم.عادررردمیصورتمرکشریرورردست  سرگرفتهربودمرردونمیه.نمربودرکهرخوابمرنت  ر.چرارانقدرراست 

س رآدماردنیدراست  ر.دمشونیکهردهرسالهرندرری 

نرهمراشارری رطوررکهرخرت  ر:گفترررابونیبودربهرخرهرت 

رراشارری ر!؟_رخوی 

ر!اره _

ه؟ی_رخوابترنمراشارری ر!ت 

ر!نه _

سرداررراشارری ر!؟ی_راست 

ر!نه _

ر!؟یانقدررجوابرکوتاهرندرریخواری_رنمرراشارری

ر!نه _

ر!_رخوبهراشارری

ر.اوهوم _

ر._رهوووفراشارری

رپنجرهربهربرازر رخررونت  ر.نداشتهرباشمرتوجهرراشارریکردمربهرررشدمرورسیعرهت 

ردوبارهربهرگوشرمرردنیجرروربحثرنازگلرورناریصدا ر.دیست 

ررازر رماشریرتورروقت  ن نرچررهیراریرمیبودرت  رخوابربودن...غراریوررکردنریردعوارمرراریرورررخوردنیمریرت  ر.کردنیرنمریراگهیکارردررچیرهرنهیسهرگذررنریرازرارت 

ر:سمتشونرورگفتمربرگشتمر

ررنیبچهرها؟!ردوبارهردارر _ نرکنیربحثرمررسرچ  ر!؟ت 

وعرکردنرتندرتندرتوضررهردور ریدادنرکهراصالرهرررحیررس  نرتندرحرفرمریلریمتوجهرنشدم.چونرهردورباهمرورخررچ  ر.دنت 

رورمبهوتربهشونرخررمات ر.شدهربودمرتاربالخرهرساکترشدنررهت 

ر:بهترگفتمربار

هرخودتونرحلشرکنر _ نربهت  ر.ت 

ر.بعدربرگشتمروررسجامرنشستمرور

ر:بارخندهرگفتراشارری

هراگهرتورراشارری ررریرموضوعاترخواهرربرادررری_ربهت  ر.دخالترنکتن

رمهیرنرلبخندر ر:زدمرورگفتمرجوین
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رارهرهم _ ن ر.طورهرت 

رراشارری ررر_رفکررکنمرمتوجهرشدهرباش  رتورماشرمرینشسترکهرازروقت  ن ریروربحثورتمومرمریردیمرکوتایهرررابتورهرباررجوررسربحثورباهاتربازرکنمرویلرکنمریرمردارمرسیعرت  ر!کتن

ررنیتوهمرازرردریخبرشا _ ررخوامیکهرنمرررفتارمرمتوجهرشدهرباش  ر.شمیمرتریدارمراذررنمیکناررتوربشرررمجبورمرنکهیاریاالنربرارررباهاتربحثرکنم.حت 

ر ر:ورگفتررردریصورتشرکشریرورردست 

ر.خبرباشه...جوابرندهریلی_رخرراشارری

رخررتکونردادمروردوبارهربهرروربهررومررسمور ر.شدمررهت 

ر وعرکردرمحکمرتررخودشوربهرسریابونایمتوجهرخروقت  ر.دنیکوبررنمیآشنارشدمرقلبمررس 

ر ر.بهرخودمراومدمروررهاشرکردمرعیــــرسررریلیخرردستمرگرفتمرویلریرتورراشاروریدسترررارریاختری 

ر.پامرگذاشتمریرازراونردستامورتوهمرقالبرکردمروررورربعدر

ر.موهامورمرتبرکردمربعدردوبارهردستامورازرهمربازرکردمروررهیثانرچندر

رربعدر برگرفتمرردمیصورتمرکشریروررردست  ر.وربارپامررصن

ررازر نرداخلرماشرریربت  رورآرومرخوردمرختمریباررمرصفررررکریروانریلرریرخودمرتورریرآبربراروانریرلرهیرت 

ر.دمینتونستمرهمشوربخورمرورفقطرنصفشوررسرکشرویل

رردادرینشونرمرنریررخردادرورارقهریدقرهیریراتفاقارفقطرتوررنیارهمه ر.سرگرفتمچقدرراست 

سمربشهرچونراراشارریرخواستمرینم نراونرهمچرردمریوقتراجازهرنمرچیر.رورمنرهرفمیرضعفکررکنهرمنرررشدریرباعثرمرنیمتوجهراست  ر.بکنهریرفکررررت 

نرهمرریبرا رریرتوررت 
 
ر.لبمرنقشربستریررورررجامرصافرنشستمرورلبخندرکمررنگ

ر:دلمربارخودمرگفتمریتور

ریتورمر _ رررتوین ر.دخت 

رتمامرکارارونیخودمربودم.مدرونریجملهربودم.مدرنیارنروریدهرسالمورمدرنیاریرتایموفقررتمام ر.خودمرکردمریکهرخودمربراررری 

ر رالریبهروررمیدیرسرروقت  نرازرماشرر...وقت  ررادهیپرت  رخریمریبهراونرباغربزرگرقدرشدمروروقت  سرنداشتمرگهیرشدم...همهرورهمهرروربارلبخندرانجامردادمروردرهرت  ر.است 

رکمرنگربهرباغرخرریرلبخندربار ر.شدمررهت 

ر!باغرپرربودرازرگلررزکلرررهنوزم

نرورنازگلرهمرازرماشرنریناد نرشدنرورباربهترهمررادهیپرت  نرررکردنیطوررکهربهرخونهرنگاهرمررت  ر:گفت 

ر!هیعااالرنجاریمامانراریر_روارنریناد

ر!ه؟یکرریخونهرنجاری_رارنازگل

ر!ما _

ررنریناد ر!ما؟ری!رخونه؟_رچ 

ر!ماریر.خونهزمیارهرعزر _

ررنازگل نرهمچررهیر_رمامانرچراربهمونرنگفت  ر!م؟یدارررریاخونهررت 

ر:شدمرسمتشونرورگفتمرخم

رعاشقرپولرورخونهرورماشرررادیبزرگرکردمرکهرریچونرمنربچهرهامورجورر _ ن نرگرفت  ر.نباشنررت 

نرهمررنریناد ررت  ر:گفتررشدیتوجهرازرکنارمرردرمرطوررکهری 

ر.نمیمنرعاشقرماشر_رویلررنریناد

ر.ورسمتردرررفتمردمیخندرزریرر

ر.ستادیروربهررومراررلیرکائیدرورمبرسمردرربازرشریربهردررورودرنکهیازرارقبلر
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رردنشیدرازر ر:بغلشرگرفتروردادرزدریرسمتمرورمحکمرمنورتورردیکهردورررکردمیبهشرنگاهرمربهروجدراومدم.بارلبخندرپهتن

ر...الااارمی....آالااارری_رآررلیکائیم

نرهم نربلندراسممورصدارمریطوررکهربارصدارت  ر.هوارچرخوندریبغلشرگرفترورتورریمنورتورردت 

ر:ورگفتمرردمیدبلندرخنریرصداربار

نرزمریرمنوربزاررردریبارلیرکائیم _ رت 

نرزمریررورررمنور ر:گذاشترورگفتررت 

ر.ی_رخوشراومدررلیکائیم

ر.لیکائیخوشحالمرمرردنتیممنون.ازرد _

ر رروردمردرردروقت  ر.دمیرسمورچرخوندمرالنازرورزنرعموراخت 

وعرشداوه ر!...دوبارهررس 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۷۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رلبخندربهشونرخربار ر:گفتمررشدمروررهرت 

ر.دلتونربرامرتنگرشدهربودرریلیخرردونمیم _

ر.بعدررفتمرسمتشونرور

ورتوربغلمرگرفتمرورصورتشوررورهواربوسررزن ر.دیشبرعررزورگرریازرهمونربوسهرهارقاری.دقردمیعموراخت 

ر:ازشرجدارشدمرکهرگفترربعدر

ر_رچهرعجب؟!رازرررزن رورا؟ررنریرعموراخت 

هربگر _ ر.برگشتمربهرخونمرمیبهت 

ر:بودنرگفتمرستادهیکهرحاالرکنارمراررنیورروربهرنازگلرورنادبهرالنازرزدمررچشمگ

ر.باهمراشناتونرکنمرنیبچهرها...بزارر _

رخانمرگفتمربعدر ر:باراشارهربهراخت 

رتونیمررشونوریرا _ ن نرصداربزنرت  ررت  ر.خالهراخت 

ر:بهرالنازراشارهرکردمرورگفتمرربعدر

نر...النازرصداربزنشونمیرا _ ر.ت 

رررهردور ن ر:دستشونوربهرکمرشونرزدنرورگفت 

ر._رخوشبختمرنریناد

ر.می_رخوشراومدرنازگل

ر:ورگفتمردمیخندرزریرر

ر.نریرباهمربسازرردوارمری...امنریازرنازگلرورنادررنمیخبرا _

ر.حرفرواردرخونهرشدمرنیبعدرازرارور

ر.عالمرخاطرهربرامرتکراررشدرهیورودمرانگاررربار
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رروزارچه رشدهرنگذشت...چهراشکاررنریخونهرنفرررنریراریرکهرتوررری  ر.نشدرتهرخیخونهررررنریراریرکهرتوررری 

ر:بلندرگفتمریرصداربار

ر!ی...ماماااانرنازریمامانرنازر _

ر:کهرگفترردمیرورشنررریدادرمامانرنازرریصدا

ر!بود؟رالرریاریرصدارصدارنریبود؟!رارالرریآریرصدارنی_رارینازررمامان

خونهرکررریجلوردنشیدربار ن نرزمریرورررفموریدررآشت  ر.دمیانداختمروربارشتابرسمتشردوررت 

ر:ضرگفتمبغلمرگرفتمرورباربغریمحکمرتورراونور

ر!مامااان _

ر:وربارحقرحقرگفتردیچیردستاشورمحکمردوررکمرمرپرینازررمامان

رقشنگم...کجاربودرینازررمامان رزم؟ریتورعزرری_ردخت 

رررنکهیرازشرجداربشم.بدونرارخواستریدلمرنمرراصالر رهربگرازشرفاصلرراریردستامورشلرکنمررزرهیررحت  ر:گفتمررمت 

ر!یدلمربراترتنگرشدهربودرمامانرنازررریلیخر _

نر_رمنمرهمرینازررمامان م...همشرمرت  سیطورردخت  ربمردمیت  مورببررگهیبارردرهیورنتونمرررمت  ر.نمیردخت 

نرحرفارورنزنررنریرا _ نرجوونرریلریمامان...شمارهنوزرخرت  ر.ت 

مرهفتادرسالرکهرکمرنرینازررمامان رنمستی_ردخت  ر.کنهیر.مرگمرخت 

ر:ورگفتمردمریبوسرشوریشونیجدارشدمرورپرازش

ریمنورببریهابچهرعروشردریشماربا _ ر.تن

ر:بارتعجبرگفترینازررمامان

ر!نمشونی_ربچهرهات؟رکورکجان؟رببرینازررمامان

ر:گفتیرکهرمرردینازگلرازرپشتررسمونربهرگوشررسریصدا

رمارورصدارزد؟رر_رکیسررنازگل

ر:سمتشونروردستموردرازرکردمرورگفتمربرگشتمر

ر.بچهرهارنجاریارنیایب _

ر:سمتمراومدنرکهرگفتمرهردور

ر.نریورنادر،نازگلریزر...مامانرنایبچهرهارمامانرنازر _

ر:خمرشدروردستاشوربازرکردرورگفتررکیمررینازررمامان

ررریچهراسمارری_رواررینازررمامان
 
ررری...چهربچهرهاقشنگ

 
ر.نمتونیرتوربغلمرببرنیای...بقشنگ

رسمترمامانرنازرربچه ن ر.وراونرهردوتاشونوربغلرگرفترریهاررفت 

ررتونهیرمریربچهرهارمامانرنازر _ ر.باشهربراتونراریرمامانردنرنریبهت 

ر:بهمرانداخترورگفترنگایهرینازررنماما

ر.زمیعزررشهرینمرکسرمادرراصیلرررچیره _

رارربار ن ر.تورفکررفروررفتمریحرفرمامانرنازرررنریرگفت 

نریخودمرنرریبچهرهارناریفراموشرکنمرکهرارتونستمریوقترنمرررچیه نریمنرنریهاافتادرکهربچهرمرررادمریرکردمی.هرباررکهربهشونرنگاهرمست  درشونررماریرروزرررهیداشتمرکهرررنریرورترسرازراررست 

روراونارورازرمنربگرادیب رمی.اونرروزرقطعارمنرمرهت  ر.مت 

رکسوربهرغررچریبچهرهاروربزرگرکردمرورهرنریرسالرارازدهریکهرمنرررنهی...انهیاررعشق برنردنبالرمادرررریروزررهیاوناربودن.اگهررممیرزندگرلیراوناربودنرورتنهاردلرردمیازراونارنداشتم.تنهارامرت 

،نمررواقیعر ن رررتونمیخودشونرورمنوررهارکتن رفکرشوربکنمرچهربالررحت  ر.ادیرسمرمری 
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نرچررتنهار ربچهرهارورازمرنگرنیوقتراررچیکهرهرررنهیارخوامریرکهرازرخدارمرریت  ر!هت 

ر:شونمرگذاشترورگفتریرفروررفتمردستشوررورفکررریرتورردریکهردررینازررمامان

ررزمری_رعزررینازررمامان ر.ینبودرکهرتورفکررکردرمنرمنظورمراوین

ررلبخندر رری  ر:زدمرورگفتمرجوین

ر.یمانرنازرماردونمیم _

مندهرشدهررفترتورخودشررینازررمامان ر.کهرمشخصربودرازرحرفرخودشرناراحتروررس 

ر:اونورناراحترنکنمردستشورگرفتمرورگفتمررنکهیاریبرا

ر _ رینمررمامانرحت  ررتوین ر.نمیربیشمارورمرنکهیچقدررخوشحالمرازراررباوررکتن

نر_رمنمرهمرینازررمامان رگلمرت  رردنریسالرحاالرد.بعدردهررزمیعزرریر...چقدرربزرگرشدطورردخت  ر.بودرمیاتفاقرزندگررنریتوربهت 

ر:ورگفتمرردمریبوسردستشور

رممنر _ رماشریربخوابمرآخهرتورردریاتاقم...بارریتوررمت  ن درت  ر.اصالرخوابمرنت 

رزمی_ربرورعزررینازررمامان ر..خوبربخوای 

ریرممنون.رمامانرم _ ررتوین ررراتاقربچهرهارورآمادهرکتن ؟ریوراوناروربت  ن احترکتن ر!تاراست 

مر_رارهرینازررمامان ر.حتماردخت 

نرزمریرکهراونرموقعررورررفموریتشکررکردمرورکرربازم ر.انداختهربودمربرداشتمروررفتمرسمترراهروراتاقارت 

ردستگررآروم ر.درراتاقمورگرفتمروربازشرکردمرهرت 

ر.چشمامرجمعرشدریرمثلرقبلربودراشکرتورریاتاقمرکهرهنوزرهمونرجوررردنریدربار

ر.اتاقرشدمروردروربستمرروارد

رافتادم...وقتارهامرمرهیگررررادیرکردمریپشتردررکهرنگاهرمربه رورپشتردرراشکرمرشدمیکسورنداشتمرورواردراتاقرمررچریکهرهرری  ر.ختمیت 

ر رررفتمیربالشمرمرادیرکنمیربهرتخترنگاهرمروقت  ر.هامرهیگرررریبودربراررکهرهمدمرخوی 

ر ررادیرنمریبیپنجرهررورمرروقت  رهمونروقتارگرفت؛درستریرچشمامورمروراشکررکردمیروشنرمرگارموریورسررستادمریراکهرکناررپنجرهرمرررفتمیرمرلحظای  کهربارنوکرانگشتمراشکمورقبلرازرررری 

نرکناررمررادیگونمربرریرورررنکهیا ر.دمت 

رادمهیرگارریورسرهیاتاقرفقطراشکرورگرررنیکلراررازر هربگمرازرکلرخونهرفقطربدبخت  ر.ادمهیر.بهت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۷۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رجاررتنهار رتغررچیرکهرهرری  ر.بود.اونراجازهرندادهربودربهراتاقمردستربزننرریرکاررمامانرنازرررنریرمطمعنمرارنکردهربودراتاقرمنربودروررییت 

رکامالرتغرررنجاریاررچون نرکردهربودرورهمهرچررریت  ر.عوضرشدهربودرت 

نرچررتنهار ر.اتاقرمنررنریرکهرهنوزرازرقبلرموندهربودرخودرخونهربودرورارریت 

نرهنوزمرعاشقرهمررمنر ررریمیتخترقدرت  رریاگهرخاطرهرهارقرمزررنگمم...حت  ر(:ندارمازشرررخوی 

ر.ورچشماموربستمردمریتختمردرازرکشرریررور

ربرخواستریدلمرنمرراصالر ر.نمیبارمامانشرروربعدرچندرسالرببراشارریبرمرورصحنهرمالقاتررونت 

رراری ر.دهینشونرمرچهرعکسرالعمیلراشارریردنریالنازربعدرازردرنمیببرخواستمریرنمرحت 
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ر.روهمرنداشتمررلریکائیدهرسالرمررنریارریخاطرهرهاردنریشنرحوصله

ررتمرخواسینم رررکارریبارالنازرچرلریکائیبشنومرمریازرزبونرمامانرنازررحت  ررکردهروقت 
 
ر.بودنربهرخونهربرگشتهراشارریورباررربعدرازرچندرسالرهرزگ

خونهررررنریراریتوررستریکهرهنوزمرقراررنرردونمیورخودم.فقطرخودمرمردونستمریداشتمرکهراونمرفقطرخودمرمرلریردلررهیخونهراومدنرفقطررنیبهراریرکدومربرامرمهمرنبود...براررچیه

ر ر!افتهیبراتفاقاترخوی 

ررینفرت...برارریر...برانهیکررریانتقام...براریخونهرساختهرشدهربرارررنریارانگارر
 
ردلرریوربرارررهرزگ ن ر!شکست 

ررازر
 
ر.کمرکمرچشمامرروهمررفتروربهرخوابررفتمررادیزررخستگ

ر.چشماموربازرکردمریرالرکیسرررهیگرررریرصداردنینشربار

ر!ه؟یکررهیگررررهیصدارنریا

ررردمیمالررکیمررچشمامور ر.نازگلهریرصدارهیگرررریرآشنارریصداررنریرتررشدمراحساسرکردمرارارریهشروروقت 

ر.کنهیرمرهیکاناپهرکناررتخترنشستهروردارهرگرررریرورردمریتخترنشستمرکهرنازگلوردریازرجامربلندرشدمرورروررعیــــرسر

ر:رفتمرکنارشرنشستمرورگفتمرعیــــرسر

م؟!رچرارگررررشدهیرچ _ ریرمرهیدخت  ر!مامانرجان؟رکتن

ر:اشرگرفتهربودرگفتسکسکهرادیزررهیکهرازرگررررنازگل

ر!م؟یبرررنجاریازرارشهی_رمامانرمرنازگل

م؟ررشدهیرچ _ ر!دخت 

رخانومرمتوجهرشدروراومدررسشردادرزد.گفترتوربرامونراتاقرآمادهرکنهرخواستیمری_رما...مامانرنازررنازگل ریر...مامانرحرومستینرحرومرریهابچهریرجامنرریرخونهری.اخت  ررعتن

ر ر!؟چ 

ر:ازرجامربلندرشدمرورگفتمررتیبارعصبانحرفرنازگلرررنریراردنیشنربار

ر _ ر؟چ  رگفت؟رر!راونرچ 

رینمرشوری_رتوهمرمثلرمنرمعنرنازگل ر!؟دوین

ر:زانورنازگلرگذاشتمرورگفتمریرحسرکنمرکهرصورتمررسخرشده...دستمورروررتونستمیم

نرببر _ ر!باشه؟ریرارریبهرزبونربرنمینبرگهیآدمرموادبربخوادرازشراستفادهرکنه.پسردرراریرکهرررستینریارکلمهراصالرکلمهررنی...ازمیعزرررت 

ر._رچشمرنازگل

مرنیآفرر _ ر.دخت 

نرمرازراتاقرخارجرشدم.نازگلرصدامرعیــــگفتمروررسرررنوریا رخرابرمریداشتم.خونهررورروررریرنکردم...فعالرکاررمهمرترررتوجهرویلرردت  ر.امشبررکردمیررسراخت 

ر ررایواردرپذروقت  ردرازرکردهربودرورداشتردارردمیروردررنیشدمرنادرری  نردرمکهردستشورسمتراخت  ر:درت 

نریرباعثراشکررررگهیبارردرهی_رفقطررنریناد رررخت  ر.کنمیرمراهی...روزگارتورسخواهرمربیس 

ر:وردستمورپشترکمرشرگذاشتمرورگفتمرستادمریرارکنارش

ر.اتاقرمنرریرخواهرترتوررشیپرسمرتوربرورپ _

ر!کنه؟یرمرهی_راونرهنوزمردارهرگرررنریناد

هرپ _ ررششریآرهربهت  ر.باش 

ررایزرپذبدونرحرفررسشورتکونردادرورارنریناد ر.خارجرشدرری 

ر رراخت 
ن
رازردهنشرصداررنکهیبزنهرکهرقبلرازراراومدرحرف ربری  نرمریرگلدونررورررادیبرونرت  نرزمریبرداشتمروربارشتابرپرترکردمرروررورت  ر:وردادرزدمررت 

رریهابهربچهریرتورگوهرخورد _ ررکهیزنررحرومررمنرگفت  ر!پاپت 

ر رومده؟یهنوزرنری_راووورچتهررمرکردرراخت  ر !؟یشدرر!روحیس 

ر:دستمرگرفتمروردادرزدمرریلباسشورتوررقهیرسمتشرورررفتمر
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ررریتورهرزه _ نرهمهرچری  ررت  رریربهربچهرهاربهرچهرحق  ر!!رهااان؟؟حرومررمنرگفت 

ر ر !تو؟ریرشدنربچهرهارراریپررریبچهرهارهوری_رمگهردروغرگفتم؟رچطوررشدهرحاالرراخت 

ر:وردادرزدمردمریصورتشرکوبریرتوررمحکیمریلیس

...باررآخرترباشهربهربچهرهاریرارریجملهرروربهرزبونرنمرنیوقتراررچیرهرگهید _ ریمنرمرریاخت 
 
ر!؟یدی.فهمراریپررریبچهرهاررگ

ر ر.دمی_رنهرنفهمراخت 

ر ر.کردیمررتررمارربودرهرباررمنورحریصرشیزبونشرکهرمثلرنرنیبودمروربارارعصت 

رررمیتصمرهیربار ر:مرگلوشرگذاشتمروردادرزدرریردستمرگرفتمروراونورروررریازرگلدونرخوردرشدهررورتوررکهریترهیخمرشدمروررهوریرآین

...اریرخونهرنجاریرا _ ...اومدمرتارروزگاررریبچهرهارناریمنهراخت  راخت  ن ررراهیتورسمتن ر!کنمراخت 

ر.دیکشررریبلندررغیگلوشرفشارردادمرکهرجررریدستمربودورروررریکهرتوررریاشهیش

ر:کهردادرزدرردمیشنررورازرپشتررسمراشارریریصدا

ریرمرکارریچرری_رتورداررراشارری ر!؟کتن

ر.امشبرکشمریرزنرهرزهررورمرنریرمنرارعیلرری...بهروالرکشمشیرمردارم _

ررورازردستمربگررشهیشررکردیرمرورسیعررردریسمتمردورراشارری ر.هت 

رریرتوررخون ر.چشماممرخونرگرفتهربودریرجلورردستمرجمعرشدهربودرورمنرحت 

رجدارکردررشهیبهرزوررشراشارری ر.رورازردستمرگرفترورمنورازراخت 

رکلرسالنررورخفهرکردهربودرهیگرررریصدا ر.اخت 

ررشهیشراشارری نرزمریرروررورررخوین ر:بغلشرگرفترورگفتریرمنورتورریرپرترکردروربازورهارت 

ر!سمتش؟رری!رچرارحملهرکردشده؟یرچر_رراشارری

ر:زدمرداد

رررنریرا _ ر.منرگفتهرحرومرریربهربچهرهارعویصن

ر .منورازراونجاردوررکنهرکردیرمردستشرگرفترورسیعررریحرفمربازومورتوررنریراردنریبارشنراشارری

ر:زدمرداد

ربگرادیردریروربزارمرکفردستش.باررکهیزنررنریرحسابراردری...منربااشارریکنرولم _ ر.منرنگهرحرومرریبهربچهرهارگهیردرهت 

ر.میورواردراتاقشرشدرردیمنوربهرزورردنبالرخودشرکشرراشارری

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۷۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:اتاقشوربسترورگفتردرر

ر....آرومرباشزمی_رآرومرباشرعزرراشارری

ر:دادرزدمورررردمیکوبررروارریدرریکردمرورتوررردستمورمشتررتیعصبانربار

رمنربال _ ر!هیبرهراسمشرچرادشی...رارمیزنربررنریررسراری 

رینمرریرکاررررچی_رتورهرراشارری ر!...آرومرباشکتن
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رمی.منرآهورافتخاررستمیرادرخنگرنرالرریاونرآرگهیردرمنرراشارری.رکنمیرمریراتفاقارمنرهمهرکارر _ رکهردهرسالربچهرهاشورتنهارر...زین رری  ررربزرگرکرده...زین رکهرشوهرشورکشت  هررهرزررهیکهررر...زین

ر....فقطرانتقامتینهرانسانرشهیمرنهرعشقررسمرگهیرچشمامورخونرگرفته...دریانتقام...جلورریرفقطربراررنجاریبوده...اومدمرا

ر:دستشرگرفترورآرومرگفترریدستامورتوررراشارریکهررردمیکوبررروارریدرریتورروریبعدرمشتر

ربهربچهرهاترنگه!رباشه؟ررگهیمادرمردرکنمیرمریر_رآرومرباش...منرکاررراشارری ر.!رتورفقطرآرومرباشازرگلرکمت 

رصورتشرخربه ر.آرومرتررشدهربودمررشدم...کیمررهت 

ر:ورگفتررردریبغلشرکشریتوررمنور

رتورتوهریکسرحقرندارهربهربچهرهاررچیر_رآرومرباشردورتربگردم...هراشارری ن ر!کسررچیکنه...هررت 

رررشهی...همشدمیآرومرمراشارریریربارحرفارشهیهمرچرارویلرردونمینم ر.کردیفروکشرمررتمیعصبانوررررشدریاشکامرتمومرمرکردیبغلمرمروقت 

ر:ورگفتررردریموهامرکشریررورردستشور

ر.ادی_رازردستتردارهرخونرمراشارری

ر.دمیکوبرروارریررریردستمرفشارردادمروربعدرهمربارمشترتوررریرورتورررشهیکفردستمرنگاهرکردم.قرقردررخونربود.اولرکهرشرربه

ر!دمیهارشدم...بهرجنونررسروونهیمثلردرواقعار

نردستشرگرفترورهمررریرتوررمچمور دیکهرمنورسمترتختشرمطوررررت  ر:گفتررت 

ر.میدستتورپانسمانرکنردری_رباراشارری

ر.رورآوردرهریاولریتخترنشوندرورجعبهرکمکرهاریررورررمنور

ر.پانسمانرکردرورروشوربستردستمور

ر ر:گفتمرریرجدریلریورخرکارشرتمومرشدرازرجامربلندرشدمرروقت 

ر.اشاریرکنمیخرابرمرگیرسرتورریخونهرروررورنه...رخوررنیاریرمنربشهرتوررینفررباعثرآزارربچهرهارهینفر...فقطررهیاگهر _

ر.تخترالتری_رخرراشارری

نراتاقشوربازرکردمرورهمرردرر ر:گفتمررشدمیطوررکهرخارجرمرت 

ر.بابترپانسمانرممنون _

ر.ورواردراتاقمرشدمرردمیحرفردرورمحکمربهمرکوبرنیاربعدازر

رباهمرحرفرمرنیکهرنادرردمید ن نرورنازگلرنشستهربودنرورداشت  ر.دنت 

ر:گفتمنشستمرورررکنارشونر

نرخوبر _ ر!؟ت 

ر!مامان؟رشدهیر_راره...دستترچرنریناد

ریره _ ررایپذریر...گلدونرتورزمیعزررچ  ر.دمیشکستهربودراومدمرجمعشرکنمرکهردستموربرررری 

ریبردری_ربارنریناد ررشت  ر!حواستورجمعرکتن

رارهرهم _ ن ر !طورهرت 

ر:روربهرنازگلرگفتمربعدر

ر _ م؟رتورخوی  ر!دخت 

ر._رارهرخوبمرمامانرجانرنازگل

نرانتخابرکنرنیخوایراتاقارورمرورهرکدومرازرررنریچهرهاربررخداروشکر.ب _ ر.تاراونراتاقرشماربشهرت 

رر_رویلررنازگل ر...اخت 

ر:وسطرحرفشرورگفتمرردمیپرر
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ر _ م...شمارازراونربهرهرریاخت  سردریوجهرنباررچیروجودرندارهردخت  نربت  ر .برهریررارهربهرزودمهمونهرکهرقرهیماستروراونرفقطرریرخونهرنجاری.ات 

ر:ادامهردادمزدمروررچشمگربعدر

رمهمونارمیازرردری.شامیبدرشریقرارهرفرارر _ ر.برنرخوادریوراصالردلشونرنمررموننیرمرادیباشهرکهرزرری 

رررگهیورباهمردردنریکفردستاشونوربهمرکوبررنریورنادرنازگل ن ر:گفت 

ر.میدیمرشی_رفراررررنری/رنادرنازگل

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

رتونیرشام...بعدشرمرمیوقتشهربرررگهریخبرد _ ن نربرکناتاقاتونورانتخارت  رورفعالربخوابررت  ن ر.ارنیبراتونربرنیخوایمریرالهیهرروسرمیتارفردارسفارشربدرت 

ررنازگل ر._رممنونرماماین

ر._رممنونرنریناد

نرمن...حاالرپاشریخوشگالرکنمیخاهشرمر _ نر..زودرباشرشام.رررمیبرررت  ر.ت 

ر.میورازراتاقرخارجرشدررمیسهربلندرشدرهرر

رروردوربارورودمونربهرسالنرارمریرفتریرسالنرغذارخورررسمتر ر.کهردوررگردنشررورپانسمانرکردهربودرردمیخت 

رورریپوزخند ن ر.کنارربچهرهارنشسترراشارریزدمرورنشستمرکهربچهرهاعمرکنارمرنشست 

رالنازرنشسترلیکائیم رنشسترورکنارراخت  ر.باالتررازرهمهرنشسترورکنارشراخت 

رروبهرروررازر ر.منربودریقضاراخت 

نرهم رنگاهرمرت  ر:گفتمررکردمیرطوررکهربهراخت 

رنا _ ر!براتربکشم؟رزگلرمامانرجانرچ 

نررنازگل ر.خوامیمرری_رمنرقرمهرست 

نرریبرا ر.دمیهمربهرانتخابرخودشرازرهمونرکشررنینادریروربراردمریکشرررینازگلرقرمهرست 

نرمریرظرفرساالدورروررنیاخرررینازررمامان نرگذاشترورکناررمرررت  ر.ستادیاررت 

ر:تعجبرگفتمربار

ریشریمامانرچرارنم _ ر!؟تن

مرقانونارینازررمامان رخونهرتغررنریراری_ردخت  نربارشماررسرمرنجاریاررمیتونینمرگهیوردررمیکرده.مارخدمهرارریت  ر.مینیبشررت 

رانداختمرورخررنگایه ربهراخت  ر:تورچشمشرگفتمرهت 

ر...همیمامانرنازر _ ن رکنربرریراالنرهمهرت  ر.ورشامربخورنررنجاریاررانیخدمهرهارورخت 

ر:بارلبخندرگفترینازررمامان

مرینازررمامان ر._رچشمردخت 

ر ر:فتگررتیبارعصبانراخت 

ر نربارماررسرمرنجاریخدمهرهارارردری.منمرگفتمرنباکنهیخونهرروربزرگرخونهروضعرمرری_رقانوناراخت  ر.باشنرررت 

نرهمررتونمیرم...منرکنهیرقانونرخونهررورمالکرخونهروضعرم _ ررهیخونهرراهرندن.پسرنظرترچرررنریراریتورورتوررگهیقانونروضعرکنمرکهردرهیاالنرررت  ر؟رساکترش 

ر ر:گفتررلیرکائیروربهرمراخت 

ر نربب_رراخت  ر...ببت  ن ررهیرنیدیاجازهرمرریپرسم.چجورررت  رپاپت  رایدهرسالرچهرکصافترکاررررنریراریررفتهرتوررادتونیرنکهریرفتاررکنه؟!رمثلراریرنجورریبارمادرتونراردخت  ر.کهرنکردهرری 

رریرنجورریارالرریدرموردرآرگهریبارردرهیسرکنرمامان...ر_ربررلیکائیم رخونهربرنریازررالرریخودمرقبلرازرآرحرفربزین ر.کنمیمررونتت 

ررنریناد ر._راره...حواستورجمعرکنربارمامانرمنردرسترحرفربزین

رانداختمریرمعناردارررلبخندر ر.بهراخت 
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ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۷۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر ر.ازرجاشربلندرشدرورسالنررورترکرکردرتیبارعصبانراخت 

وعرکردربهرخوردنرغذاشرکهرررریرلبخندرنازگل ر.دمیخندرزریزدروررس 

رورچندرتارریورودرمامانرنازرربار ر:زدمرورگفتمرلبخندرگرمرخدمهری 

رتونیرم _ ن نرنیبشررت  ر.ت 

ر ر.بهرعهدهرنداشتریارفهیخونهرنقشرمادرورداشترروروظرررنریراریفقطرتورریزرتاربودن.البتهرمشخصربودرکهرمامانرنارشیشریرپنجرتارخدمهراستخدامرکردهربودرکهربارمامانرنازرراخت 

نررهمشون ر.تشکررکردنرورنشست 

وعردیخودتونرغذاربکشرریبرار _ نرکنوررس  ر.شرجان.نورت 

رریرکهرلبخندررکردیربارحرصربهرمنرنگاهرمرالنازر وعرکردمرخوردنرغذامربهشرزدمروری  ر.توجهررس 

ر رسروقت  ر.میشدمرهمراهربچهرهارسالنررورترکرکردرت 

ر ر:بهرراهروراتاقارگفتمرمیدیرسرروقت 

ر!ن؟یبچهرهارکدومراتاقارورانتخابرکرد _

ررنازگل
 
ر.شیمراتاقرکناررهرنیکهرکنارراتاقرمنربودراشارهرکردرورنادرربهراتاف

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

روررنجاریرا _ نرانتخابرکنررگهیاتاقردرهیردری...بااشارهیاتاقراخت  ر.ت 

اضرکردنرکهرصدارچهب وعرکردنربهراعت  ر:شدردهریازرپشتررسمرشنراشارریریرهاررس 

ر.میکنریرمرشی_رخالراشارری

رسمتشرورابروربرگشتمر ر:باالرانداختمرکهرگفترری 

رررنهیمارارمهیرتو...پسروظریهابچهرارنریتوعهروراریخونهرنجاری_راراشارری
 
ر.مگهرنه؟میکنررخایلرخوانوریکهربچهرهاترمرررکهراتاف

نررگهیراتاقردررهیرتوننریاونارم _ ر.انتخابرکتن

ر.زمیعزررمریکنیمر.اتاقارورفردارخایلرکنمیر.بارمامانمرصحبترمستینریرازری_رنهرنراشارری

نرمنربخوابرشیامشبرپردریطوررکهرمشخصهربارنیممنون.پسربچهرهارا _ نرشریرلوسرمرنیتاقاتونرفردارحاظرربشه.البتهرحواستونرباشهرکهرداررتارارت  ر.ت 

ر.بارخندهرواردراتاقرمنرشدنرهردور

ر:ورگفتمررستادمریارنهریبهرسرتردس

ر _
 
رراد؟رریرآقاریرکردررازرخودرگذشتگ

ر!یخانمرافتخارررفمونهیشماروظرریر_ربراراشارری

ر:ازشرگرفتمرورگفتمررومور

رشبخ _ ر!ت 

رراشارری ر._رخوبربخوای 

ر.وردروربستمراتاقرشدمررروارد

ر.دنیصبحرفقطرباهمربحثرکردنرورخندریکایوربچهرهارتارنزدررمیدیتختردرازرکشرریربچهرهارورکنارهمرروررشیپررفتمر
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رکمرداشترروهمرممنرکمریچشما ر:گفترررنریکهرنادررفتت 

هردرنریناد هی...مامانردارهرخوابشرممیبخوابرگهیر_ربهت  ر.ت 

ر.خبرباشهریلری_رخرنازگل

ر.حرفاشونرنشدمررهیبقبهرخوابررفتمرورمتوجهررگهید

ر ر.شدمربچهرهارقرقردررخوابربودنرردارریبروقت 

ر.درشدمآرومربلنررنشونیبرازر

ر.میوراتاقاشونورآمادهرکنرررمیصبحانهربخورررمیکنمرتاربرررردارریداشتمراولربرمرحمامروربعدربچهرهاروربرقصد

ررویل نریراونارنردمیازرحمامربرگشتمردروقت  ر.ست 

نرردارریب ر!شدنروررفت 

نرهمرریبرا ر.دمیورموهامورسشواررکشررردمیلباسرپوشررت 

ر.بودرستادهیکهرپشتررسمرارراشارریچشممرافتادربهررنهیآرریکهرازرتوررربستمریموهامورباالرمررداشتم

نرهم ر:بهشرنگاهرنکنمرورحواسموربهرجمعرکردنرموهامربدمرگفتمرکردمریمررطوررکهرسیعرت 

ررادیهمهرسالرهنوزررنیبعدرازرا _ رررنگرفت  ر!؟درربزین

ر.داخلرکهراومدمررری_رحمامربودرراشارری

ر:تعجبرگفتمربار

ر _ راومدمربرپسرچراروقت  ر!دم؟یتورورندرونرت 

ر.تراسربودمری_رخبرچونرکهرتورررراشای

ری _ ررعتن ر!؟یدیمنوردرکردمیلباسرعوضرمروقت 

ر!_رآرهراشارری

ریحسرنمر _ رزشتربوده؟رریلیکارترخرررکتن

رربدنت...ویلرردنیورننگهردرربریمنرعرریر_ربراراشارری ر!نداره؟راشکایلرچریهردهرسالرتنرفروش 

ررهریقضرنیاریرخوایرهنوزمرم  _ ر!؟رورتوررسمربزین

ریربزنم؟!رفکررمردری_رنباراشارری رریواقعاربراررکتن ررنمیربیمرمنرراحتهروقت  رکنه؟یمررزنمردارهرتنرفروش 

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ر.ستمیمنرزنرتورن _

ر:دادرزدررتیعصبانربار

رراشارری رر_رتورحت  رراگهرزنرمنمرنباش  نرچررتونمی!رورمنرنمر؟یدی.فهممالرمتن ر.نمیببرهیمالرخودمهررورتوردستربقرکهررریت 

نرحرفرمریرنجورریکهردرموردمراررستمینرلهریوسررهیمنر _ رت 
ر!؟یدی...منرصاحبرندارم.فهمین

ر.گفتمرورازراتاقرخارجرشدمررنوریا

نرازرپلهرهارپاررخواستمیم ر.شدرردهیبرمرکهردستمرازرپشترکشریت 

رردستشروررریعطرشرورگرماری...بوراشارهیمطمعنربودمرکهررگشتمیچشمرتورچشمرشدم.البتهراگهربهرعقبرهمربرنمرراشارریبهرعقبرکهربارربرگشتمر نفساش!رهمهرروررریصداررحت 

ر.دادمیمرصریتشخ

ر:ورگفتردیبغلشرکشرریرحرکترمنورتوررهیربار

ر.خوامیر_رمعذرترمراشارری

ر
ن
ر.ازشرجدارشدمرعیــــرسررریلیبغلشرموندمروربعدرخرریتوررهیچندرثانررینزدم.براررحرف
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رررنکهیراربدون نربدمرازرپلهرهارپارجوای  ر.شدمرریمرورواردرسالنرغذاخورررفتریت 

رنشستهربودنربهرغررهمه ر.میکهربهراونارملحقرشدرراشارریازرمنروررت 

ر:گفترراشارریکهرررمیآرومرمشغولرخوردنرصبحانهربودرهمه

ر!شمال؟رمیباهمربرررهی_رنظرتونرچراشارری

ر.تورگلومردریحرفشرغذارپرررنیاربار

ر.دمیورآرومررسکشررختمیخودمرررریرآبربراروانریلرهی

رربود؟!راونرادمرچشرشدهرراشارری ر.وراصالرحوصلهرخونهرورخونوادهررورنداشترراومدرهمربهرزوررخونهرمرشباررربودرکهرحت 

ر!شمال؟رمیهمهرباهمربرررخواستریوقتراالنرمرراونر

ر!ن؟یشدهرارچش

ر:تعجبرگفتمربار

ر!شمال؟ _

رررادمیرشبریرد_راره..رراشارری ر!افتادرتورتاحاالرشمالرنرفت 

ر!الری_رخوبه...بازمربهرخاطررآررالنازر

ر!الناز؟رهری_رمنظورترچراشارری

رخونهرخالفکارنربهرغررنیارری!رچرارهمهرتوراشار؟یرستری_رمنظورمرواضحرنررالنازر رررهرزس...کیسرهینداره؟!راونررگنایهررچیر!رچراراونرازرنظررشمارهالر؟یازرآررت  ررکهردهرسالرتنرفروش 

ریبهرمنرورمادرترمرشهریکرده!رچرارهم
 
ررچریهرهرزه...ویلررگ هرپاپت  رنروقتربهراونردخت  ررگفت  نرهمررلمیکائیمررهرزه؟!رحت  ر!طور!رشمارچتونه؟رت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۷۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.النازرهی_رکافرررلیکائیم

ررریخواریمررشهی_رمثلرهمررالنازر رارمیبارردوومرنمررنریرارگهیمنردر!رویلر؟یرسمروردرردهنمورببندرردادربزین
 
ربارمارداره؟!رمهرهرمارردارهرکهرهمهرعاشقشن؟ر.مگهراونرچهرفرف

ر.ساکترشورالنازر_رراشارری

رررچیردهنموربهرزوررقورتردادمروربدونرهریرتوررلقمه
ن
ر.ازرجامربلندرشدمرحرف

ر:ورگفترردینگاهشورسمترمنرکشرراشارری

ر_رکجارمرراشارری ر!؟یت 

نرچربازم رررتونستمیرگلومرنشستهربودرورنمررینگفتم.چونربغضرتورریرت 
ن
کریبغضمرمرگفتمیمهرمکلررهیبزنم.اگهررحرف ررهیگررررهیبقریجلوررخوامریرقترنمورررچیر.ورمنرهشدریمریروراشکمرجارررردریت 

ر.کنم

نرهمرریبرا ر.کردمرورواردراتاقمرشدمرررورترکرریربدونرحرفرسالنرغذاخورررت 

ر.شدرریتختمرنشستمروراشکرازرچشممرجاررریررور

ر.النازرراستربودریرهمهرحرفارمتاسفانه

ررهیهرزهربودم.ررهیرمنر ر!عویصن

ررنیاریرتورراومدم رانتقامربگررخوامیمرگمریمرخونهروربارگستاچن ر!رکاراو؟یامرچانتقرر.ویلمت  ررری  دارم؟!رمنمرررپایکریرکهرخودممرمرتکبرشدم؟!رچرارادعاررکهرخودممرانجامردادم؟!راشتباهای 

ر.میعوضررهیمثلراونام!رمنمر

رربه ر.هیگرررررریدرزدمرزربلنریرصورتمرگذاشتمروربارصداری...دستموررورزنیدادمروراجازهردادمراشکامربررررهیتخترتکرپشت 
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نرهمچرهیکهرمنربهرررشدریچ ر!کهرانقدرربدبخترشدم؟ررشدریچراریدم؟!رخداشرلریتبدرآدمررت 

ربارچهرروراالنر رانتقامربگرخوامیخونهرورمررنریراریراومدمرتورری  ر!مثلراونارمیکریمنرخودممررم؟ت 

ر.بازرشدنردرراتاقمرچشماموربازرکردمربار

ر.شونمرگذاشترریبود.اومدکنارمرنشستروردستشورروررینازررمامان

ر:هقرهقرگفتمربار

ر !شد؟یچریردیمامان؟!ردشدمرربهرچهرآدمرلیرمنرتبدریدید _

ررخوامریر_رازترنمرینازررمامان ربهراشتباهاتت،بهرکاراکنرورفکررکنرررهی...گررآرومرباش  ر !یچقدرراشتباهرکردررنکهیوراریرکهرکردرری 

ررکردمیرکارورنمررنی.بچهرهامرگرسنهربودن.خودمرگرسنهربودم.اگهرانداشتمریراگهیراهردرچریمامانرمنرهر _ ر!میتاربخورررمرینونرنداشترکهیترهی...رمیبپوشررمریلباسرنداشترحت 

ری_رمرینازررمامان رررداریپرررایهرهیرتونست  ر!کتن

ررهیریرمملکتربرارنیاریرتور _ ری 
ر!رایهرچی...هیمامانرنازررشهرینمردایپررایهرچیرهروهریسوادربرردخت 

ریربازمراونرکارورمریر_راگهربهرعقبربرگردرینازررمامان ر؟رکتن

ر:پاکرکردمرورگفتمراشکامور

ر.سختربرگردمریبهراونرروزاررخوامینه...نهرنم _

ر!_رسوالرمنورجوابربدهرینازررمامان

ر.کنمیراشتباهمورتکراررنمرنیوقترارچرینه...نهرهرگز.منرهر _

ررینازررمامان ر_ربهرنظررمنراگهربهرعقبربرگشت  ررریمجبوررشدراگهر...حت  رررکلفت  رورگداررکتن ررری  رررچیرهرویلررکتن ر!نکنرروقترتنرفروش 

ر _ ر.احمقمرهیبود.منرواقعاررمریاشتباهرزندگررنریربزرگت 

ر:ورگفتردیبغلشرکشرریرمنورتوررینازررامانم

ریاحمقرنرهی_رتوررینازررمامان م...آرومرباشرورگررررست  ر.نکنررهیدخت 

نرهمهرسالرخودمورگولرمرنیآرومرباشم؟!رمنرتازهربهرخودمراومدم!رارمتونیرمریرچجورر _ رردمیفهمررهیبقرریاالنربارحرفار.ویلدمت 
ن
ر.شدمرمنرچهرادمرپسترورمزخرف

ر.بسهرگهیردخبرباشهرریلری_رخرینازررمامان

ر.دهنمورقورتردادمروراشکامورپاکرکردمررآب

ر:گفتمرریاگرفتهرریصداربار

ر!دردربزرگررنریرگناهربزرگ!رباراررنریراشتباهربزرگ!باراررنریرکنمرمامان؟!رباراررکارریچرردریمنربا _

ررردریباردونمی...نمدونمی_رنمرینازررمامان ر!بگمرچ 

ر.اتاقورترکرکردشونمرزدروررریگفترورازرجاشربلندرشد.دستشورچندرباررآرومررورررنوریا

ربهرخودمرخررنهیرآریازرجامربلندرشدمرورتوررکالفه ر.شدمررهت 

ر:اشارهرکردمرورگفتمررنهریآریرخودمرتورررریورانگشتراشارمربهرتصربار

رررهیتور _ ر !احمقرهی...رعویصن

ر.شدریرازرچشمامرجاررراشکر

ر.دمیکوبررنهیآریرمشترتورربار

ر!فتهیچشممربهتربرررخوامی...نمنمتیببرخوامینمر _

ر .نمینبرنهیآرریخودمورتوررررریتصوررگهریددوررشدمرتارررنهیآرازر

رریلری.ازرخودمرمتنفرربودم.خومدریخودمربدمرمرازر ریر!رنهرمسختهرازرخودترمتنفررباش  ررتوین ریر!رنهرمخودتورترکرکتن ررتوین ری!رنهرمبارخودترحرفرنزین ررریبارخودتربدررفتارررتوین !رنهررکتن

ریم رازرخودترانتقامربگرتوین ر !یت 
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رینبود!رهررنریرکدومربدتررازراررچیرهرافتاد.ویلررمیهمهراتفاقرتورزندگررنریا رررسترینرنیبدتررازرارچ  ر!کهرازرخرترمتنفررباش 

روربهرآسمونرخرررستادمریرتراسرشدم.کناررنردهرهاراروارد ر.شدمررهت 

رنرا؛منوریخدا _ رریراگهیرراهردرچیرهرکردمریکارورنکردم.منرمجبورربودم.اگهراونرکارورنمرررنیهوسراری...منرمثلراوناربرارستمیببخش!رمنرمثلرالنازروراخت  بودمرکهررریرنداشتم.منردخت 

ربودمراجازهرندادمربهمردستربزنه!رمنرهمچرلریکائیچونرزنرمرربودمرویلراشارریعاشقر ن نرانگرجماعترنفرترنریرارنبودم.ویلررآدمرت  نربهرهمچررلریپست،اونارمنورتبدریرآدماررنریر،ات  ررآدمرررت 

ر.کردن

ر:ازرپشتررسمراومدرکهرگفتراشارریریصدا

نر_رخبرهمراشارری رتارازررروانخیپستراالنرمرریآدامارت  ن رررداریفالکترنجاترپرنیکمکترکتن ر!کتن

رخراشارریریربغضرتورچشماربار ر:شدمرورگفتمرهرت 

ر..انگاررتازهربهرخودمراومدمشناسمیدهرسالرانقدررعوضرشدمرکهرخودمورنمررنریراری!رتوراشار؟یرمریمنرک _

رراشارری
ن
ر.نزدررسشورتکونردادرورحرف

رکالفهربودرراونم ر!ازرمنرکالفهرتررر.حت 

نرهم رمرردریکشیرموهاشرمریرمدامرتوررطوررکهردستشوررت  ر.کردیراتاقوربارقدماشرمت 

ر.اتاقرشدمروردررتراسوربستمرروارد

ر:تختمرنشستمرورگفتمریررور

رریرومدی!رچرارن؟یرسمردادرنزدررشهری!رچرارمثلرهماشارریریردیدررموریر.دهرسالرتنرفروشیتوردهرسالرازردوررمنورنگاهرکرد _
 
رکنم؟یدارمراشتباهرمررربهمربگ کاررازرررر!رچراربعدرازردهرسال؟روقت 

رکاررگذشته؟

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۷۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رراشارری ر.همدریرکوبرروارریدرریدستشورمشترکردرورتورررعصت  ن لرکنهرورآرومرحرفربزنهرگفتررکردریرمرطوررکهرسیعررت  ر:صداشورکنت 

نررستردادرمردرینفرمربارهی_راگهرراشارری رالرریاونرمنرنبودمرآرکردیمررحتیورتورورنصرردت  رقاتلم...وررهیخودمررر.منروقت  رسرتوردادربزنمرررتونمیرآدمرهولربهردردرنخورمرچطوررمرهیخودمررقت 

ر!بگمرکارتراشتباهه؟

نرهم رطوررکهراشکرمرت  ر:گفتمررختمیت 

رمارورنجاتربده؟ررسترینرشگیر...هممون!رچرارهاشارریرمریکنیاشتباهرمررمریهممونردارر _

نرهمراشارری ررت  ر:گفتررشدریرازراتاقرخارجرمررطوررکهرعصت 

ر!سوزهینمرکیسررریرخودرآدمردلشربرابهراندازهرررشگی_رچونرهراشارری

ر.وررفتردیاتاقورمحکمربهمرکوبردرر

ربهرغرشگی...هالرریتورورنجاتربدهرآرتونهینمررشگیه ر!خودتردرستشرکنررروریزندگررنی...اساریروراشکاتورپاکرکنروررسرجاتروارراریرازرخودت.بهرخودتربرت 

ربهرخودمرخرنهیآریتور ر.شدمروراشکامورپاکرکردمرهرت 

ر !کنهیدرسترنمرروریچیرکردنرهررهی.گررامیمرببهرخودردریبا

ردسترشورروارد رری  رازردسترشورشدمروردسترورصورتمورشستم.وقت  ر.خارجرشدمرلباسامورعوضرکردمرورموهاموربازرکردمروردورمررهارکردمری 

ر !قبیلرالرریشدمرهمونرآرحاالر

ر..اونمرهمرزمانربارمنرازراتاقشرخارجرشددمیروردرلریکائیاتاقمرخارجرشدمرکهرمررازر

ر:مرورگفتمبهشرزدریلبخندر
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ر!م؟یباهمرحرفربزنرکمیریخواریرم _

ررایپذراریباغرریتوررمی_راره...بررررلیکائیم ر؟ری 

ررایپذریرتوررمیبرر _ ر....باغررسدهی 

ر.خبرباشهرریلی_رخررلیکائیم

ررایپذریرورتورررمریرفترهردور ر.مینشستری 

ر.ارهیونرقهوهربازرخدمهرمارورصدارزدمرورگفتمربرامرگی

ر...النازوریر_رحرفاررلیکائیم

ر:حرفشوسطرردمیپرر

ر.گفتیرراسترم _

ر...اونررزمی_رنهرعزرررلیکائیم

ر:حرفشورقطعرکردمرورگفتمربازم

ر....منراشتباهمورقبولردارملیرکائیاونرواقعارحقردارهرم _

ری...تورمجبورربودالرریتورباراونارفرقردارهرآرهی_رقضرررلیکائیم
ن
نرتورهمچرمریدونیهممونرمرر!رازرطرف رراشارری!رینبودررآدمررت  ر.هیبدبختررنریرارباعثرورباین

ر.ستمیمنمرکمرمقرصرنر...ویلاشارهیرشیارهرباعثروربان _

ر:دستشرگرفترورگفترریدستمورتورررلیکائیم

ررسترینرازریکهربهراندازهرتورخوبرباشه.نرردمیکسورندررچیرهراریردنررنریاری...تورالرری_رآررلیکائیم ر.انقدررخودتوررسزنشرکتن

رخ ر:زدمرورگفتمرریبهرصورتشرلبخندرهت 

رر...ویللیرکائیممنونرم _ نرردریآدمارباروقتارربعضن ر.خودشونوررسزنشرکتن

رریرافهیروظررنکهیر.بدونرای_رتوردوتاربچهرروربزرگرکردررلیکائیم ر.دررقبالشونرداشتهرباش 

ر _ رریهاریرهاربدرخوی  نرینمررمارورخنت  ر.میتکرارشرنکنررگهیروردرمریولرکناشتباهاتمونورقبردری...مارباکتن

رورمادررندبفهمم...تورپدرررتونمیرنمرکنمریر_رهرچقدررفکررمررلیکائیم ررریچجورررتوروربزرگرنکردم.ویلرردریکهربارری!رمنمرجوررالرریآرراشت  ر.امکانردارهرانقدررعاقلرباش 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

نربغلرمنرمررریهندونهرزرریلری...خلیکائیاوهرمر _ ر.یاررت 

ر:بارخندهرگفترلیکائیم

ر.گمی_رباوررکنرراسترمرررلیکائیم

رررفریتعرررنیکهرازردسترمنرراحتربودرردهرسایلررنریرازرریرخوایخب؟!رنم _ ر!؟کتن

ر.سختربودریلیخونهرخررنیارری...نبودنرتورتورالرریسختربودرآرریلی_رخررلیکائیم

ر:شونشرگذاشتمرورگفتمریررورررسمور

ر!خودمرررلیکائیداداشرمر _

رریرصداشرکمرشد،رنگررورریرجملهرشوقرتوررنریرکهربارارردمیفهمر هردوسشردارمرربفهمرخواستمی.ماوردمیخودمرنریخبربهررورر.ویلردریموهاشرکشریتوررصورتشرزردرشدرورکالفهردست 

رتغررنوریرارمیتونستینهربهرعنوانرعشقم.اونرداداشمربود،مارنمررویل ر !میبدریت 

رررنریرنتونسترارلیکائیم ررکاروربکنه.نهروقت  ر.اخالقربدشورکناررگذاشترورباهامرمهربونرشدرحافظمورازردستردادمرتونسترمنورمالرخودشرکنه.نهروقت 

ربزرعمررمنوربزرگرکرد.مثلرپدر،مثلرداداشرهیرلیکائیم ر!رگت 

نرموهامراحساسرکردم.همرریررورردستشور ر:گفتررکردیطوررکهرموهامورنوازشرمرت 

نرچرهیرالرری_رآررلیکائیم ر.خوامیازترمررریت 
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ر _ ر!؟چ 

روقترمنورتنهارنزار!روقتارچرینرو...هرشمریپر_رازرررلیئکایم رروونهیمنرمثلردریکهرتورنبودررری  ررگفت،هروزریارزوررمرخونه.ربهرخدمتکارررسیرفترمامانمرشدررعراشارریهمرکهررهاربودم.ازروقت 

نرروربرریورمامانرنازرراوردیمردریخدمتکاررجدرهی ر.ورکالفهرکردهربودراررت 

ریخبرتورچرارجلوشورنمر _ رکاراروربکنه؟رررنریراریدادری!رچراراجازهرم؟گرفت 

ررنریاررریفقطربهرخاطررتوعه.اگهرتورتورررکنمیکهرمررریمنرتمامرکارررالرریبرامرمهمرنبود.آرگهی_ردررلیکائیم نرچررچیرکسرورهررجیهررخونهرنباش  ر.ستیبرامرمهمرنرت 

ر _ ر!رتوراونورب؟النازرچ  ر!؟یکردررونرت 

رررلیکائیم رغ_رهنوزرانقدررپستروری  رنشدمرکهرزنموربرتت  ر.کنمررونت 

ر...اونرچراررپس _

ردنیهمهرفهمررنوریبود...اراشارری_رالنازرعاشقرررلیکائیم .منرراشارریر.وقت  ن ر.موندمرورمامانمرفترچندرروزربعدشراونمررفت.رهمهرازرخونهررفت 

نرسخترتررازراونرچرریلریسختربود.رخرریلیمنمرخریخبربرارسختربوده.ویلریلیبراترخرردونمیم _ ررریرت  ر.کهرفکرشوربکتن

ری_رمرررلیکائیم رری...براالرریآردوین .هردورعاشقرپول،عاشقرفرمانروارنیارریتوررقاریرورمامانرمنردقراریمهمه.پرررآدمارفقطرپولربعضن ن اکرداشت  رموضوعراشت  ر!راونارازرادمای  رکهرعقدهررری  ن هست 

رورگوزر ررری  نرمثلرقبلرحالرورحوصلهرندارمرورشکستهرشدمرخودشرخونهررورتوردستشرگرفت.هروزرچررگهیکهرمنردرردریدرردارن.رمامانمروقت  روردکوررخونهررورتغررردریخرریرمردریجدریرات  رریت 

ر.زوررگوقاشی.کارشرشدهربودرپزردادنربهررفردادیم ر.آدمربدبختهررهیبهرخدمتکارارورخالصهرازرنظررمنراونرری 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۷۸ارتپ#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نر _ ر.اوناراصالربواره...همشونربدبخت  دن.فکررمرری  نریازراحساسرنت  ررکتن
 
ریرزندگ نرپولرورخونهرورماشرعتن ر!ت 

ر_رالنازمرهمررلیکائیم ن ریرطورربود.فکررمرت  رررکتن رالنازرتغر.ویلدونستمی!رمدونستم؟یباهاشرازدواجرکردمرنمرروقت  ررریت  رشدهرتغراشارریعاشقرررکرده.ازروقت  ر.کردهرریت 

رهمرتغرراریپررردوارمیامر _ ر.کردهرباشهرریت 

ر._راونرازدواجرکردهررلیکائیم

ر _ ر!؟!رواقعا؟!ربارگ؟چ 

ر.کجانررمریدونینمررمریهاشربود.گفتهامه.دنبالربچهبچهریبابارگفتری...بارشوهرشربود!رمنجاری_رپارسالراومدراررلیکائیم

ر _ ر !!راومدهربودردنبالربچهرهاش؟؟چ...چ 

ر._رارهررلیکائیم

رغررنریرا _ ر.دمیونرنمرهاموربهرانهرمنربچهممکنه...ررت 

ر:ورگفتردیبغلشرکشرریرمنورتوررلیکائیم

راونارورازرتوربگرتونهیتوعن.اونرنمرریها_رمعلومهرکهراوناربچهررلیکائیم ر..آرومرباشهت 

رراومدم
ن
ررایبهرپذراشارریبزنمرکهربارورودررحرف ر.ساکترشدمری 

ردوتارخررخشکشرزدهربودروربهرماررلریکائیبغلرمریرمنرتورردنریدربار ر.دبوررهرت 

ر:جدارشدمرورگفتمررلریکائیمرازر

ر!اشار؟ی _

ر رندادرورفقطربهرمارخرجوای  ر:بود.ردستمورتکونردادمرورگفتمرهرت 

ر!رکجااشار؟ی _ ر؟ی  ر؟!رهست 

رررانگارر ر:دادرورگفترررکهربهرخودشراومدهرباشهررسشورتکوین
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ر.باهاترکارردارمراریربرالرری_رآراشارری

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر!به؟خبرباشه...تورحالترخورریلیخر _

ر.میبررراری_رارهرخوبم.براشارری

ر:گفتمررلیکائیبهرمررور

رلیرکائیممنونرم _ ر.قهوهرهامونررسدرشدنرر...انقدرصبحتربارتورخوبربودرکهرحت 

نرمریررورریرهابعدربهرقهوهرور ر.اشارهرکردمرت 

ر:زدرورگفترریلبخندرلیکائیم

ر._ردلمربراترتنگرشدهربودررلیکائیم

ر.راهرافتادمراشارریجوابشوردادمروربعدردنبالرریرلبخندربار

ر.میواردراتاقشرشدررهردور

ر:کهربهرعقبربرگشتمرورگفتمرردریمحکمربهمرکوبرردرور

ه؟!ردرورکندرراشارریعهر _ ر!یچخت 

رریر_ربراراشارری ررچ  رل؟ریکائیتوربغلرمریلمردادرررفت 

رم؟رگرفتیرازرتوراجازهرمردری...باخواستیدلمرمر _

ر_رببراشارری ن رمعاملهرکردم،نهرکسررگهریبرداشتم.درامیارردسترازرکصافترکرگهری...منربهرخاطررتوردهرسالهردالرریآرت  نر.همریبردارررفریکثررریبازررنیدسترازرردریکشتم.رتوهمرباررورینهردخت  ررت 

ر ریمررامروزرداشت  ریرپشررگفت  ررنیازرارموین
 
ر؟یلیکائیچراردوبارهرتوربغلرمررشدری!رپسرچدهرسالرهرزگ

ر.دمیکوبرراشارریصورترریرتوررمحکیمریلیس

ر:صورتشرگذاشترکهرگفتمریتعجبردستشوررورربار

رمنرتوربغلرمنشس _ ن ررلریکائیت 
 
ر.داداشمهررلیکائی.ماشارریرسترینرهرزگ

ریتورخواهرراونرنرداداشرتورباشه.ویلرلریکائیمردری_راحمق...شاراشارری ر!بفهمرنوریر.است 

ر.برمرخوامیرمسخرترتمومرشدرمرریاگهرحرفاکهرمنرخواهرشم.حاالرررفهمهیربالخرهراونمرمر.ویلدونمیم _

ررنکهیبعدربدونرارور
ن
ر.زراتاقرخارجرشدمبزنهراراجازهربدمرحرف

ر:کهراومدرسمتمرورگفترردمیروردرریراهرورمامانرنازرریتور

ررینازررمامان م؟ر_رخوی  ر!دخت 

ر.ممنونرمامان _

راتاقارزمری_رعزررینازررمامان ریکهربچهرهارمررری  ن ر.لیآمادهرشده.فقطرموندهرسفارشروسارخواست 

ر.یممنونرمامانرنازرریلیخر _

ر.زمیعزررکنمریر_رخاهشرمرینازررمامان

ر.زرکنارشرگذشتمزدمروراریلبخندر

ر.اتاقمرشدمرکهربچهرهاراونجاربودنرروارد

ر:ذوقرگفتمربار

ر!د؟یربرهرخرررخوادیمرخوب...خوب...خوب...گر _

ر!_رمن...منررنازگل

ر._رمنراصالرحوصلهرندارمرمامانرنریناد
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ریمررزمیندارهرعزرراشکایل _ رتبلتوربگریازرمامانرنازرررتوین ررردریخرررنیآنالررریوراونجورررریت  نرماشرگهیردرراونرصورتردرر.ویلکتن یلرررت  ر.ستیدرکاررنرکنت 

ر.بهرنازگلرزدمرحرفمرچشمگررنیبعدرازرارور

ر.دیخرررمریورنازگلررفتررنریرهمراهرنادرخالصه

ر.خونهریتوررارنریکردنرورگفتمرهمهرروربرردریخررررفروشگاهرکیلرهیریتور

ربهرآرزوشونرمرهاربچه ن رداشت  رریراهرربچهریآرزوررنی.خبرادنیست  ر.همشوربخرنرشنیرمریبربازرفروشگاهرپررازراسبارهیواردرربودرکهروقت 

ر ررهارکیلرورعرصرهمربچهرمیرستورانرخوردهربودریهشترشبربود.ناهارورتورریکایخونهرساعترنزدرمریگشتیبرمرمیداشتروقت  دادمرشاموررررحیرورپفکرخوردهربودن.ترجررپسیورچرربستتن

ررریمامانرنازرریرخونهرورغذاهاریتور ر.روررروربخورنرتارمزخرفاتررستوراین

ر ر.دیبچهرهاعمررسررلیوسارهمراهربارماررمیدیرسرروقت 

نرهم ر:گفتمررشدمیطوررکهرواردراتاقمرمرت 

رکمکتونرماتاقاتونربارخودتون.خردنریچررتیرمسئولرگهیبچهرهارد _ ن ریردمهرهارهست  ن هربرویلررکتن ریبهت  ر.نریکارارورخودتونرانجامربدررشت 

نررقبولرکردنروربارخوشحایلررهردور ر.رفت 

ر.تختمرپرترکردمریلباسامورعوضرکنمرخودمورروررنکهیراربدون

رریرچجوررراشارریردونمینم وررایصن ر.کنهررکنهرتاراتاقشورخایلررتونستهراخت 

ر.بهیرعجریلریخرواقعار

راصالرخوشمرنمررقهریداشتمردکوررخونهررورکالرعوضرکنم.ازرسلرمریتصم رررومدریاخت 
ن
رسبارررفتارررررهیبارمنرمثلرردریمنهروراونرنباریخونهرنجاریکهراررفهموندمیرکارمربهشرمررنریبارارورازرطرف

ر.باراونرمثلررسبارررفتاررکنمردریکهرباررکنه.درواقعرمنمر

نرهمرریبرا ر.لباسامورعوضرکردمرورازراتاقرخارجرشدمرت 

رشلوغربود.کارگرارریلیخرنهخور ر.خونهرمشغولرکارربودنریهاهارورآوردهربودنرهمراهرخدمهبچهریالیکهروسارری 

نرازرپلهرهارپارمنم نررفتمرورهمرریت  نررورصدارمرریطوررکهرمامانرنازررت  خونهررردمرت  ن ر.شدمواردرآشت 

م؟رچرینازررمامان رشده؟ری_رجانمردخت 

ر _ رباهاشرخررررمامانرتبلت  ر؟ریارریبرشهیرورمررکردهریمردریکهراخت 

مراالنرمرینازررمامان ر.ارمی_رارهردخت 

خونهرخارجرشد.روررور ن خونهرنشسمرتاربریتوررصندیلرریبعدرازرآشت  ن ر.ادیآشت 

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۷۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر ر:برگشترتبلتوردستمردادرورگفتروقت 

مراری_ربرینازررمامان ر.دخت 

ر.توهمرنظربدهراریردکوررخونهررورعوضرکنم.برخوامریرمامانرم _

رپرگهیر_رمنرکهردرینازررمامان نرچررنیشدمرازرررت  مرارمریرسدرنمررارت  ر.دخت 

ر.کمکمرکنررراری...بگهیدرراریرب _

رمیکردیوربحثرمررمینشستهربودریساعتربارمامانرنازرررکیررکینزد ر.رورسفارشردادمرورتبلتورخاموشرکردمرمریکردهربودررکهرانتخابرریلیروسارمریدیبهرتوافقررسر.وقت 
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ر.ارنیبرلوریشدرکهرفردارصبحروساررنریاربنابرر

هربرررزمری_رعزررینازررمامان نرهاردارنرم...بچهیسالنرغذارخوررررمیبهت  نریرچیرمرورت 
ر.تن

رباشهرشماربرورمنرم _ ر.امیبردارمروربرموریرگوشررمت 

مرینازررمامان ر._رباشهردخت 

خونهرخارجرشدمرورسمتراترازر ن ر.اقمررفتمآشت 

ر نرواردراتاقرشدمررفتمرسمترمروقت  ر!نبودشربردارم.ویلررموریرتارگوشرشمریآرارت 

نرمنرهمروار ر!جارگذاشتهربودمشرت 

ر!کوش؟ررپس

ر.داخلرکشورهمرنبودرهاروربازرکردمرویلررکشور

ری ر!چه؟رعتن

ررردریکهرکناررتخترگذاشتهربودمررفتمرسمتش.شاررفمیرکرردنریدربار ر.فمهیرکرریهنوزرتورمیاومدردریازرخرررازروقت 

ر.تخترنشستمریربرداشتمرورروررفوریک

ررمیگوشرررگشتمرویلرررفوریرداخلرکریچندبارر ر.اونجاهمرنبودرحت 

رکجارگذاااشتم؟؟؟رروریگوشررنریمنرارپس

رربالش ر.نکردمرداشریپرملحفهرتختوربرداشتم.ویلرهارورجابهرجارکردم،پتورورکناررزدمرحت 

رررکاناپهرورعسیلرریررور ردستشوریرتوررورحت  ر.نبودررورنگاهرکردمرویلرری 

راحساربار
 
رررالیخریگرفتمربررمریتصمرسرگرسنگ ر.موربخورمبشمروربرمرشامرگوش 

ر ر.تختررریکهرافتادهربودرزرررمیبهراتاقرانداختمرکهرچشممرافتادربهرگوشررنگاهرکیلرهیرشدمریداشتمرازراتاقمرخارجرمروقت 

ر!منورسهرساعته؟ریرهوووف...اسکلرکرد _

رررفتمر ر.وربرشداشتمرردمیتخترکشررریخودمورزررسمتشروربهرسخت 

ر ربلنروقت  ردادمرورهمرردرشدمرلباسامورتکوین ن ر.روشنرکردمررموریرصفحهرگوشرشدمیطوررکهرازراتاقمرخارجرمرت 

ررچشمم ر!شمارهرناشناسربودرهیپاسخ.ررخوردربهرپنجرتارتماسری 

ر.کردمررکیربهرگوشمرنزدروریتعجبرشمارهررورگرفتمرورگوشربار

نرهم ر.دیچیرگوشمرپرریآشنارتورریرصدارهیکهرسهرتاربوقرخوردرررت 

ر!الو؟ +

ر.حرفربزنمرتونستمریعجبرنمشدترترازر

ر:دریچیگوشمرپررریارهرتوردوبرصدار

ر!الووو؟ +

ر:لکنترگفتمربار

ر!ا...ال...و؟ _

ررالرریاوهرآ + ر!؟خودی 

ر.خوبرشناختهربودمشرریلیمنرخراونردرسترمنورنشناختهربود.ویلردریشا

رینفسرعمردریچریپرنمریقفسهرسریردردرتورررنکهیاحساسراربار ر.دمیکشررق 

ر.رورانگاررچاقوشهیرهرتوهمرجمعرمقلبمردارکردمریرهربارراحساسرمرویل رقلبمرفرورمریرتورری  ر.فتت 

ر.گذاشتمرورخمرشدمررنمیقفسهرسرریروررردستمور
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ر.تپهیدارهرمررشهیقلبمرتندرتررازرهمرکردمریمرراحساس

ر:دیچریتورگوشمرپراشارریریصدا

ر!تورحالترخوبه؟رالرری!رآالر؟ی_راراشارری

ر نرازردستمرافتادرورقلرخوردرورازرپلهرهاررفترپارگوش  ر.یت 

ر:سمتمروردستمورگرفترورگفترردریدورراشارری

ررالرری!رآالر؟ی_راراشارری ر!؟خوی 

ر:ورگفتمردمریکوبررنمیسرریمشترشدموررورردستر

ر.ستیحا...لم...خوب...ن _

ر.رسفهرافتادمرورنتونستمرحرفمورکاملرکنمربه

ر.بودردهیچریپرنمریقفسهرسریرتورریبدردرد

ر.تدرراوردروربارآمبوالنسرتماسرگرفربشیجرریرازرتوررشوریگوشررعیــــرسرراشارری

ر ر:بغلشرگرفترورگفتریخاموشرکردرمنورتورروریگوشرروقت 

ریر_رهراشارری ریر...هستینرچ  رکنراالنرآمبوالنسرمررستینرچ  ر.ادیصت 

نردستاشربلندرکردرورتندرتندرازرپلهرهارپاریرحرکترمنورروررهیبعدرباررور ر.رفتریت 

ر نرپاروقت  ر.پاشرگذاشتریروررورهمونرجارکناررپلهرهارنشستروررسمرمیدیرسرریت 

نرهم ر:گفتررکردیهامورنوازشرمرطوررکهرموررت 

ر!الر؟ی_رحالترخوبهرآراشارری

ر.تونستمررسمورتکونربدمرفقطر

رورتورریمنورروررعیــــبعدرآمبوالنسراومدروررسررکیم ن رماشریربرانکاردرگذاشت  ن ر.بردنرت 

ر راومدنرباالررسمروربارچنتارقرصروررسمردردرقفسهرسرمارستانریبرمیدیرسرروقت  ر.خوبرشدرنمریدوتاردکت 

رحرفرمراشارریرسمربهمروصلربودروررهی نرهمرداشترباردکت  ر.دت 

ر ریبریلیخرردری_ربارردکت  نرمواظبشرباشرشت  رریمریآرتریمارریر...اونردچارربت  ر!شدهرقلت 

،مردری_رببخشراشارری ریبرشهریدکت  رن؟ریبدرحریتوضرشت 

ر رقلررتیمی_رپرسمرآرررردکت  رررهیرت  ردچاررفرررنریرتپشرقلبهرکهرسهرنوعرداره.اریرتوررنظیمجورری  ریدخت  ررونریالسیت  ر.شدهرقلت 

ری_رراشارری بانرقلبشرنامنظمه؟رعتن ر!رصن

ر بانرنامنظمرقلبررورتجربهرکردرباری_ربلهرپرسم...تقرررردکت  رکسارر.ویلمیهمهرمارتاحاالررصن بانرقلبرررشهیرگفترهمررشهیمرباریورتقرررشهریافرادرمتفاوترتررمرهریکهرتپشرقلبشونرازربقرری  رصن

رررتیمیآرررریمارریردارنربهربررنامنظیم ر.دچاررشدنررقلت 

ر!ست؟یخطرناکرنرادیکهرزررریرمارریبرنی_رخبراراشارری

ر ر!مرگرآوررباشهرتونهی_رمررردکت 

رراشارری رگیرمر_رچ  ن ؟!رمارباریرآقارت  ر!م؟یکنرررکارریچردریدکت 

ر رریرنجورریرقرصاشوررسروقتربخورهرتاراردری_راونربارردکت  ش،ناراحت  رستیکدومربراشرخوبرنررچریورترس،هرجانریت،هریورعصبانررظربانرمنظمرترربشه.اضطرابروراست  همرمثلررر.وقت 

رمراجعهربشهروگرنهرنتردریحسرکردرحتمارباررنشیقفسهرسریرورتوررررریدیاالنردردرشد ررجهیربهردکت  ر.ندارهرخوی 

راراشارری نرچرر...جراچمیلجوررعررهیردونمینداره؟!رنمرریارگهیعالجردرچریهریرمارریبررنریر_ردکت  ر.یت 

ر ر.گفتمیربودرمطمعنرباشرمرازری_رنهرپرسمرفعالرنه!راگهرنرردکت 

ر.حرفراتاقورترکرکردرنیبعدرازرارور

ر ر!اشارویریمردونهریراشکارردمیتهرشدرددرربسروقت 
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ر:صورتشورپاکرکردرورروربهرمنرگفترعیــــرسر

رالر؟یبارخودترآریکردررکارری_رچرراشارری

ر.نمیرچشماشوروراشکاشورببریرغمرتوررخواستمریرازشرگرفتم.نمررومور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۸۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!منرخوبم _

ریمرشهیر_رهمراشارری
 
ریمررپنهانرهیحالربدتورازربقرشهریخوبم...همرگ ریروقترخوبرنررچیهرر.ویلکتن ر.الریآررست 

ر.برگردمروربهشرنگاهرکنمرچونرازرصداشرمشخصربودربغضردارهرخواستمرینم

نرهمرریبرا ر:بهشرنگاهرکنمرگفتمررنکهریبدونرارت 

ررگهیردرکمیاگهر _ ربرمارستانریازربرانریمردادربزین نریرمرونترت  ر.کتن

ر
 
رکردمیحسرمررشوریورناراحتررکالفگ ر.کردمیاالنرکهربهشرنگاهرنمرر.حت 

ر:نشست.ورآرومرگفترصندیلرریررورررارمکن

رریخواری_رنمرراشارری ر!؟نگامرکتن

ررنه
ن
ر.زدمرورنهرسمتشربرگشتمررحرف

ر:بعدردوبارهرگفترهیثانرچندر

ر.بالروررسترآوردمرنی...منرای_رحقرداررراشارری

رربازم
ن
ر.نزدمرحرف

ر.الری_رمنورببخشرآراشارری

ر...

ر_رمنرواقعا...واقعاربهرخاطررکاراراشارری رریحاظرمرهررکارر.رمونمیرکهرکردمرپشررری 
 
رربکنمرویلربگ ر.تورمنورببخیس 

ر...

ررخوامریر_رمراشارری ر.نباشهرویلریرروربخواررسختهراونرآدمرقبیلرریلیخررالرریمثلرقبل...آربیس 

ر...

ری_رتورمرراشارری ررربفهیمرتوین رگمیمررچ  رمنرتغرر.وقت  ر.چقدرربراترسختربودهرفهممیرکردهربودم.االنرمرریت 

ر...

ررچری_راگهرهراشارری
ن
رندارررریبراررحرف ن هرحداقلربرگردریگفت  ررریربهت  ر.ورنگامرکتن

اضرکنهرهیتارصبحرمثلربچهرهاربارگرررخواستیرانگاررمجبورربودمروگرنهرمرسمتشربرگردم.ویلررخواستریدلمرنمررواقعار ر.اعت 

نرهمرریبرا رسمتشربرگشتمروربدونرحرفربهراشکاشرخرررت  ر.شدمررهت 

ر.قلبمرریتوررکردیخنجررفرومررهینفرررهیانگارررردمیدیاشکاشورمرهربارر

ر.منون_رمراشارری

رچشمامربهشرفهموندمرکهرباررسمور ن احترکنمردریتکونردادمرورباربست  ر.ساکترباشهرتارمنراست 

رصدارگهید رورمنمرازرتاثررومدرینری  ر.دارورهارکمرکمرچشمامرگرمرشدروربهرخوابررفتمررت 
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ر ر.دمیکناررخودمردرراشاروریشدمررردارریبروقت 

رجارنه ر.بغلشرگرفتهربودروربهرخوابررفتهربودریهرکوچولورهارتورورمثلربچبود.منرردهیتخترکنارمرخوابریکهرقبالربود!رروررری 

رریهارهیگرر ر.سورتشرشدهربودرمردونشرباعثررسچن

ر ر.دمیبوسرشوریشونیورپرردمریموهاشرکشرریرورردست 

رررنریا ر.بودمرارریاخترکارمراصالردسترخودمرنبود.کامالری 

رربازوشور ر:دادمرورصداشرزدمررتکوین

ر!اشار؟ی _

ر:گفترریخماررریرصداربار

ر_ربله؟راشارری

ر.پاشو _

ر:تورجاشرتکونرخوردرکهرگفتمرکیم

ر.میبررردری.پاشوربایانقدرروولرنخوررلهمرکردر _

نرهم ر:گفتررشدریرطوررکهربلندرمرت 

نر_رچقدررقررمراشارری رت 
ر.ین

ریوقتربلندرنمرچریاگهرقررنزنمرتوره _ ر.یس 

ر؟یدارررریا_رخبرحاالرچهرعجلهراشارری

ریخودترمرنوریراد؛ایخوشمرنمرمارستانیر.ازربخونهرمیبررردریبا _ ر.دوین

ورصداربزنمربریلی_رخرراشارری ر.ارهیرسمتوردربرادیخبرباشه.بزارردکت 

ر.اوگ _

ررفتربراشارری ر.بعدربارپرستارربرگشترقهیورچندردقررونرت 

ر.میخارجرشدرمارستانیرانجامردادهربودرورازربررصوریرترخریکارا

ر ر.منرباشهحواسشربهررشهیهمرخواستهربودرهمراشارریورازررخوردمریمردریعالمرقرصردادهربودرکهرباررهیردکت 

ر رمرریلیخونهروسارمریبرگشتروقت  ن ر.دنیچریکهرسفارشردادهربودمررورآوردهربودنرورداشت 

ر ر:منرسمتمراومدرورگفتردنریباردراخت 

ر ر !نجا؟یارریآوردررناروری_رتوراراخت 

ر.ارهرمنرآوردم _

ر ررقهیسلررنی_راراخت 
 
ررزشترورعهدربوف نرمنرمرنجاریازرارناروریزودترربگورارمالرتوعهرپس.هرچ  ر.براشرخرجرکردهربودمرونمرمثلرقبلرباشه.کیلخررخوامیربت 

نرهمراشارری ر:گفتررکردیمررتیربودرورمنورسمتراتاقمرهداردهریچیرمنرپریهاطوررکهردستشوردوررشونهرت 

رریر...اونرهرجوررالرهیآریرخونهرنجاری_رمامانراراشارری
 
ر.کنهیمربخوادرزندگ

نرچ ر.واردراتاقمرشدمرراشاررینگفتمروردنبالرریرت 

نرهم ر:گفتمرررنشستمتختمرمرریرطوررکهرروررت 

ررریتورازمرطرفدارررخوامریربگمرکهرمنرنمردریبار.ویلاشارریریرکردرریرمادرترازمرطرفداررریرممنونرکهرجلور _ ر.خودمرازرخودمردفاعرکنمردمیمررحیر...ورترجکتن

رنکردهربالریممکنهرخداریرارریبهرخودترفشارربردری...نباالرریآرستریر_رتورحالترخوبرنراشارری ر.ادیرستربرری 

رررچیره _
 
ر.تاربخوابمریرتنهامربزارررشمریمنونرم.مافتهنیماتفاف

ر!تکونردادرورازراتاقرخارجرشدریرکالفهرورناراحتررسررراشارری
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ر.ادیفکرربهراونرتماس...بدنمربهرلرزهردررمربار

ری ررعتن ر !شه؟یمرچ 

ررنریا
 
رررزندگ ر!بشه؟رقرارهرچ 

ر.خودترکمکمرکنرراریخدا

ر.شدمردارریبریمامانرنازرریربارصدارصبح

روقتارریتنگرشدهربودربرارردلمررچقدرر ر.کردیمرردارمیکهراولرصبحربرری 

ر.جامرنشستمریزدمرورتورریلبخندر

ر_رصبحربخرینازررمامان مررت  ر.دخت 

رصبحرتوهمربخ _ ر.یمامانرنازررت 

ررزمری_رعزررینازررمامان
 
ر.فتادیبراترنرخداروشکررکهراتفاف

ر.مانمنرخوبمرما _

م.خریلی_رخدارخرینازررمامان ر!یلیبهمونررحمرکردهردخت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر.مامانرمیبحانهربخوررصرمیبرر _

رم_رمنررینازررمامان ربرمت  ر.زمیعزررراریر.آمادهرشوروربونت 

رباشهرممنونر _

ر.تکونردادرورازراتاقرخارجرشدریرسر

ر.ازراتاقرخارجربشمرکهردرراتاقمربهرصداردرراومدررخواستمیرشدمرورمرآماده

ر.کهرپشتردرربودرنگاهرکردمرراشارریبازرکردمروربهرردرور

رریرکارر _ راشار؟یرداشت 

ر.میحرفربزنردریارهربار_رراشارری

نرچررنکهیازرارقبلر ر.بگمرواردراتاقرشدروردرورپشتررسشربستریرت 

ریرم _ رورودتراجازهربگرریبراررتونست  ر.یت 

ر:تختمرنشسترورگفتریررور

رراشارری رالر؟یآرر_رخوی 

ر.خوبم _

ریاحساسردردرنمررنتریقفسهرسرری_رتورراشارری ر؟کتن

ر.اشارینهرمنرخوبمر _

ر؟ری_رقرصاتورخوردراشارری

رارهر _

ر:اتاقرخارجربشمرکهرگفتررازرراومدم

رالر؟ی_رآراشارری

ر:گفتمرررکالفه

ربله؟ _

ربود؟ر_رپشترتلفن،گرراشارری
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ر.ورنازگلرواردرشدنرنیجوابربدمرکهردرربازرشدرورنادراومدم

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۸۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر_رمامان؟!رحالترخوبه؟ررنریناد

ر.نمارستایبریرتورتورردنریدرمیایاجازهرندادربرشبیدرری_رمامانرنازررنازگل

ر:بازرکردمرورگفتمردستامور

ر.منرریربغلمرخوشگالرنیایب _

ر.دمیمرگرفتمرورگونهرهردوشونوربوسبغلریرسمتمراومدن.اونارورمحکمرتوررهردور

نربشهرازربچهرهارجدارشدمرورهمررسیچشمامرببارهرورصورتمرخرنکهریچشمامرجمعرشدهربود.قبلرازراریتورراشکر ر:گفتمرردادمیطوررکهربغضمورقورترمرت 

ه _ ر.میایهمربراشارریصبحونهرتارمنرورعمورریربرارنیشماربررربچهرهاربهت 

نرتوراتاقرتنهارباشرادیزرررادی.خوشمرنمنریای_رزودربررنریناد ر.ت 

ر:زدمرورگفتمریربغضرلبخندربار

ر.زمیعزررمیایزودرم _

نررهردور ر.ازراتاقرخارجرشدنروردروربست 

ر.دوستردارمرریلی_رپرستورخرراشارری

رربار ر:کهرداشتمرگفتمررهمونربغضن

ر.اونردوسترندارهرنکهریمثلرارویل _

ر.وربغلمرکردرردریاومدرسمتمروربازوهامورگرفترسمترخودشرکشراشارری

نرهم ر:گفتررکردیموهامورنوازشرمرریرکهررورررطورررت 

رشده؟یر_رچراشارری

ر:شدرورگفتمریرازرچشمامرجاررراشکر

ر.اشاریاونرزنگرزدر _

رزنگرزد؟رر_رگرراشارری

ر!کردهشوهرر _

ر.جهربشم!ردرسترحرفربزنرمتورالر؟یشوهررکردهرآر_رگرراشارری

ر !ایپرر _

رراشارری ر!؟_رچ 

هررادیبرخوادیشوهررکرده.االنمرمراریپرر _ ر.وربچهرهاشوربت 

نرمنورازرخودشرجدارکردرورهمررهیبعدرازرچندرثانراشارری ربازوهامربودرخریرطوررکهردستاشرروررت  ر:بهرچشمامرگفترهت 

ر_رببراشارری ن نرنمرگهی...منردالرریآرت  رررهیگرررراریبهرخاطررپرررارمت  رکتن
ن
رربهر.بهراندازهرکاف ر.یدیکشررخاطرراونربدبخت 

.منربزرگشونرکردمریهااوناربچهراشارری _ ن ر.متن

راونارورازرتوربگرردمریوقتراجازهرنمررچیرتوعن...منرهری_رارهرمعلومهرکهربچهرهاراشارری ر.وقترچری.هرنت 
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ر:کردمرورگفتمررپاکراشکامور

ررریتورواسهرمنرکارررستیالزمرن _ نر.خودمرزنگرمکتن نرباهاشرحرفرمرنمت  ر.نمت 

ره؟ریچرریبراراریلجبازررنیاررررالی_رآراشارری

نرهم ر:گفتمرررشدمیطوررکهرازراتاقرخارجرمرت 

ریکهراگهرمررنهیراریبرار _ رررخواست  ررکمکمرکتن ریبرورپشتمرباش  دهیازرسررشت  ن رررتن ر.اشاریررهیدررگهی...االنردسالروقترداشت 

نردرراتاقمورببندمررفتمرپاررنکهیراربدون ر.شدمریورواردرسالنرغذاخورررریت 

نرمردنریدربار ر:زدمرورگفتمرریودنرلبخندکهرآوردهربرریدیجدرت 

ر.قشنگرشدهرریلیخر _

نراولرری_ربرارررالنازر ر.باررباهاترموافقم...االنرخوشگلرترهرت 

ر ر.یخونمورداغونرکردرری.زدرستی_راصالرقشنگرنراخت 

نرشدمرورهمررکشینزد نرچونشرمررریطوررکهردستمورزررت  ر:گفتمرردمرت 

...اریرخونهرنجاریرا _ ر.تورگوشترفرورکنررنوریمنهراخت 

ر.کنارشرنشستمررصندیلریرورررشردوررشدمرورازرربعدر

ر.کناررمنرنشستررصندیلریرواردرشدروررورراشارهمی

ر.بودرورکنارشرالنازرلریکائیبهررومرمرررور

ر هرگستاخراخت  ر._ردخت 

رنگاهرکردروگفتررتیبارعصبانراشارری ر:بهراخت 

ه؟راشارری ر_ردوبارهرچخت 

ر نرروشوربرگردوندرورچرراخت  ر.نگفتریت 

سهیمراشارریازرررکنمیرروزهرحسرمردور ررسترین.معلومرت  ر.بهشرگفتهرچ 

ررخوامینمررگفتمریمراشارریربه رر.ویلرپشتمرباش  ر.کنمیرهمهرجارحواسشربهمرهستراحساسرقدرترمرکنمریرحسرمروقت 

وعربهرخوردنرکردنرکهرمنمررهمه ر.دمیرسرکشررعیــــآبرپرتغالربرداشتمروررسررهیبدونرحرفررس 

نرمریرروررروریخالرروانیل ر:گفترریگذاشتمرورازرجامربلندرشدمرکهرمامانرنازرررت 

مرصبحونتوربخوررینازررمامان ر!_ردخت 

ر.مامان...ممنونرخوامینمر _

ررکیسرررنکهیازرارقبلر ایصن ر.بکنهرازرسالنرخارجرشدمراعت 

ر.دادنیخونهربهمرآرامشرمریرگلررزرتوررریگلدونا

نرچرهیباغرباغ..ررویل ر.بودرگهیدررت 

رانگاررردپارباغ ر!قبلراشارریبود!رراشارریازرری 

ر نرچررهیقبلررراشارریخوبرشدهرباشهرریلریخریلریاگهرخرحت  ر.بودرگهیدررت 

ر.باغرنشستمریرتوررصندیلرریرزدمروررورریربغضرلبخندربار

ر!دمینمراریبچهرهاموربهرپرررمنر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۸۲پارت#
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رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:کهرگفترردمیازرپشتررسمرشنراشاروریریصدا

کت؟ررمیبررریرخوایر_رمراشارری ررس 

ر.هارباشهخونهرباشمرحواسمربهربچهرخوامینه.م _

ری.تورکهرنم..رالرریآرریحساسرشدریلی_رخرراشارری ررتوین ر.تمامرعمرتراونارورازرخودترجدارنکتن

ر.تنهاشونربزارمرتونممرینمررویل _

نریهست.پسرتنهارنری_رمامانرنازرراشارری ر.ست 

رخ ر:شدمرتورچشماشرورگفتمرهت 

کترتنگرشدهریرعهرخبرراستشردلمربرا _ ر.رس 

ر._رپسرپاشورزودرآمادهرشوراشارری

ر!باشه _

ر.نهرشدمواردرخوررراشارریجامربلندرشدمرورهمراهررازر

ر.شمیرورصدارزدمرکهراومدرپرینازررمامان

کترامروز.خررخوامریمامانرمنرمر _ ر !هارباشهحواستربهربچهریلیبرمررس 

مرخرینازررمامان ر.راحترالتی_رباشهردخت 

رازرخونهربروقتریخونهرراهرندن.چشمتربهربچهرهارباشهرریرتورروریمامانربهرهمهربسپاررکس _ ر.مواظبرباشریلینرن.خررونت 

ر:ورگفترردیبوسرموریشونیپرینازررمامان

م.چهارچشیمررالتی_رخرینازررمامان ر.حواسمرهسترراحتردخت 

ر.تشکررکردمرازشردوررشدمرنکهیرزدمروربعدرازراریلبخندر

ر.سادهرکردمرشیآرارهیوررردمیمانتورسادهرپوشررهی

ر.میشدررنشیسواررماشراشارریبعدرهمراهررور

ر کت،چندردقررمیدیرسرروقت  رخرریارقهیبهررس  کترهت  ر.راهرافتادمراشارری.وربعدردنبالربودمربهرساختمونررس 

ر کترشدروقت  ر.انگاررخاطراترگذشتهردوبارهربرامرمروررشدرمیواردررس 

ر.سالمردادریرنسبتاربلندریردروربازرکردرورواردرشدروربارصداراشارری

ر.جوابشوردادنرورمنمرپشتررسشرسالمرکردمرهمه

ر ررریدخت  ر:انداخترورگفتررریبودررسشورزررکهرفکررکنمرمنیس 

ر + رراد؟رریاآقردهیجدرمنیس 

رریر_رنهرخانمرمحمدراشارری ررهیبتونهررالرریفکررکنمرآررنکردم.ویلرداریپرردریجدرمنرهنوزرمنیس  ر.کنهررداریپردریجدرمنیس 

ر.بعدربهرمنراشارهرکردرور

ر:تعجبرگفتمربار

ر!من؟ _

ریبرالرریآرهی_رراشارری ر.دورتربگردمرمیندارررشت 

رربار
ن
ر:گفترراشارریبزنمرکهررتعجبررسمورتکونردادمروراومدمرحرف

رکنرجلسهربگرریهمهراعضاریرمدخانمرمح _ کتررورخت  ررس  ر.میت 
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ر._رچشمریرمحمدرخانم

ر.سمتراتاقرجلسهرردمیدسترمنورگرفترورکشراشارری

نرهم ر:کهردرراتاقوربسترگفتمرررت 

ریمررکارریچریردارررفهیمریرمراشارری _ ر؟کتن ر.تارمثلرقبلرکاررکنمرومدمریبزنمرنرنجاریبهراریرسررهیکنم؟رمنراومدمرتارفقطررردایپر!رمنرمنیس 

ریبردریبارگهیدرریروزارردری_رشاراشارری ر.زمیعزررنجاریاریرایبرشت 

ر!فهممینمر _

ر.فهیمیمرری_ربهرزودراشارری

ر.حرفشردرراتاقربازرشدرورهمهرواردرشدنرنیازراربعدر

روررصندیلریررورررگیرگی ن ررردریمنرکناررکشریبراررصندیلرهیهمراولرراشارریهارنشست  ر.نشستمرخودشرهمرکنارمرنشستروروقت 

ر:ورگفتلبربازرکردرررهیازرچندرثانربعدر

کارورکارمندارراشارری کتری_رخب...سالمرخدمترهمهررس  ر.رس 

ر ر:دادنرکهرادامهردادررلبرررریهارجوابرسالمشورآرومرورزرربعضن

نر_رهمرراشارری کترمالرداداشمربودهرکهربعدربهرمنرتعلقرپرنیهفتادردرصدرارمیانیطوررکهرهممونردررجرررت  لرحاظرررورامروزرشماروردوررهمرجمعرکردمرتاربگمرکهردررحارکنهیمررداریرس 

کترماربهراسمرخانمرآ ر.رادرهسترالرریهفتادردرصدررس 

ر:زدرورگفترحرفشربارتعجبرسمتشربرگشتمرکهرلبخندرگرمررنیازر

کترنررنریرارسیرعررگهی.ورددادمرشونریر_رمنرسهمموربهراراشارری ر.ستمیرس 

ررادیتعجبرزررازر رردونستمرینمرحت  ر !بگمرچ 

رریرکاراربراررنری!راکرد؟یرمرکارریاشترچردراشارری رکارش؟رررنریثابترکنهرباراروریچرسترخوایربود؟!رمرچ 

رراشارری
ن
ر.میهستردررخدمترر_رخبراگهرحرف

کارگفترگی ر:ازررس 

رمرهیقضرنیاگهرماروهمرازررمیشدیخوشحالرم + ر.میبخرررمیخواستیمرردری.شانریکردیرباخت 

ر.بود.االنربهشردادمرالرریهفتادردرصدردرواقعرازرهمونراولرسهمرآرنینفروختم....ارالرری_رمنرسهمموربهرآراشارری

کارگفترگهریدرگی ر:ازررس 

نر...هفتادردرصدرچراشارری + ری.تورمستینرکیمرررت  کتربهرار.ویلریدرصدرسهمتوربهراونربدرستریبراریدهردرصدروررتونست  ررنیواگذاررکردنرهفتادردرصدرازررس 
 
ررهیبهرربزرگ ررزنرکارردرست 

کتراستین ر.ارهیدوومرنمررردایزرریرنجورری.رس 

نرهمراشارری ر:گفتررشدریرطوررکهرازرجاشربلندرمرت 

ررالرریآر_رراشارری رمرالرریبگمرآردری.درواقعرباهمونقدررزنهرکهرتورهست  کتوررنریکنهراررتیمدرررتونهیرازرمنمربهت  ر.رس 

ر:گفتررراشارریازرجامربلندرشدمرکهررمنم

ر_رخبرپسرمارفعالرمراشارری نر.بهرکارتونربرسمیت  ر.ت 

ر.دیبعدردسترمنورگرفتروردنبالرخودشرکشرور

ر کترخارجرشدروقت  نرورسواررماشررمیازررس  ر:برگفتمبارتعجررمیشدرت 

ر!اشار؟ی _

ر_رجونم؟رراشارری

ریرمرکارریچر _ رتو؟ررکتن

ری_رکاررعجراشارری ر.کنمینمررت 

کتوربچرخونم؟رررهیرتونمیمنرمرریتورواقعارفکرکردر _ ررس 
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ر:برگشترورگفترسمتمر

ری...معلومهرکهرمالرری_رآراشارری رتوین رر.توروقت  ررتونست  رردهرسالردوتاربچهرروری  ری.رپدرربزرگرکتن ریمرعتن رررهیرتوین کتوربچرخوین کترسهمرتوعه.مالرتوعهرنی.ارس  ر !رس 

ر...آخهرویل _

ر:وسطرحرفمردریپرر

ر.ورامارندارهر_رویلرراشارری

ر.ورراهرافتادرروشنرکردررنوریبعدرماشرور

ر نرماشرهیباغرچشممرافتادربهرریخونهرتوررمیدیرسرروقت  ر.ت 

ر!!!یارپژورنقرهرهی

نرازرماشرعیــــرسر ر:شدمروربارتعجبرگفتمرادهیپرت 

نرماشررگهیدررنریرا _ ره؟ریکررت 

ر.ونمدی_رنمرراشارری

ر:بارترسروروحشترگفتمررهوری

نرماشررنریرا _ ر!!ربچهرهااامه؟یکررت 

ر.دمیسمترخونهردوررعیــــرسرررور

نرهمرهمراشارری نرطوررکهرمنورصدارمرت  ر.دیدنبالمردوررردت 

ر.سمتراتاقربچهرهاردمیخونهرشدمروردوررروارد

ررروهمربازرکردمرویلررنریاتاقرنبود.درراتاقرنادریرکسرتورررچریهراتاقرنازگلوربازرکردمرویلرردرر ر.کسرنبودررچیاهمرهاونجرحت 

ر:دادرزدمررهیگرررربار

ر.بچهرهاااموربرد _

ر

ر[۲۲:۱۴ر۲۳.۰۱.۲۱ر♡"رعآرامش

ر83

ر

ر۱۸۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر

ر.واردراتاقرشدراشارری

ردستشوریتور ر:ورحمامورنگاهرکردرورگفترری 

ر._رامکانرندارهراشارری

نرزمرریهامرشلرشدرورکنارردررروررزانور ر.افتادمررت 

ر:دستمرگرفتمرورگفتمرریتورررسمور

ر!بچهرهاموربرد؟ریردیدررشد؟یرچریدید _

ر:ورگفتردیکوبرروارریدریربارمشترتورراشارری

ر!_رامکانرنداره...امکانرندااارهراشارری
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ر.بغلشرگرفتریربعدراومدرکنارمرنشستروررسمورتوررقهیدقرررچندر

نرهم ر:گفتررکردمیرطوررکهرحقرحقرمرت 

رگیر...بچهرهاتورپسرمالرری_رآرومرباشرآراشارری ر.مت 

ر:مورگفترردمیکوبررنشیسرریرمشترتورربار

راومدربچهرهاموربرد؟ررریدیگفتم؟!ردرریدید _

نرکهرداشترمنورصدارمرردمریرورشنرریمامانرنازرریصدا ر:دت 

ر!الر؟ی!رآالر؟ی_رآرینازررمامان

ر:باالراوردمرورگفتمرررسمور

ربلهرمامان؟ _

ریمرهی_رچرارگرررینازررمامان رمادر؟ررکتن

نریبچهرهامرن _ ر.ست 

نررینازررمامان ر._رپاشو...پاشوربچهرهاترتوراتاقرمتن

ر:جبرگفتمتعربار

ر _ ر!؟چ 

ر..بچهرهاروربردمرتوراتاقمردرمرقفلرکردمرهییرایپذریاومدردنبالربچهرها.االنرتورراری_رپرررینازررمامان

ر:جامربلندرشدمروربارذوقرگفتمرازر

ر!واقعا؟ _

ربگردشوریکلرراری.بزمیر_رارهرعزررینازررمامان ر.ت 

ر.دررآوردرردوریکردرورکلررشیمیقدرمرریرپلربیرجرریحرفردستشورتوررنیبعدرازرارور

نرازشرگرفتمرورهمرردوری.بعدرکلدمیوربوستندرصورتشرورتندرریربغلرمامانرنازرردمیپرر ر:گفتمررشدمیطوررکهرازشرجدارمرت 

رد؟ریکهربچهرهارورندرراریپرر _

ر.دی_رنهرندرینازررمامان

ر.میصحبترکنراریبارپرررمیبرررالرریبچهرهاربمونرتارمنرورآرشیتورپری_رخبرپسرمامانرنازرراشارری

نربچهرهاشرمحرومرکنردنریاونورازردررنریرخوایکهرنمرشماررر_رباشهرپرسم.ویلرینازررمامان ر؟رت 

رمامان؟رمریکارکنیپسرچ _

ر.نهیر_راونرمادره.حقردارهربچهرهاشورببرینازررمامان

ر.نهراصالرامکانرنداره _

ر:شونمرگذاشترورگفتریدستشورروررینازررمامان

ررزمری_رعزررینازررمامان هرباهاشرحرفربزین ریشونه.البتهرتورخودترم.بهرهرحالراونرمادررنهیببفقطربچهرهاشورریروربهشراجازهربدرربهرنظررمنربهت  رررکارریچرردریباردوین مررکتن ر.دخت 

ر.دوبارهرازرمنرگرفتروررفترسمتراتاقرخودشرردوریحرفرکلرنیبعدرازرارور

ررایهمردنبالمراومدرورشونهربهرشونهرهمرواردرپذراشارریانداختمرورسمترپلهرهاررفتم.رراشارریبهررنگایه ر.میشدری 

ر.اوردمیبهرخودمرنرویلرردریپررررنگرازررخمررراریپررردنریدربار

ر!مردرکنارشربودرهی

رمنربود؟ریربچهرهاریبابارنریا

راسمرخودشونوربزارنرپدررورمادر؟ررتوننیمرریاصالرچجوررر؟یپدرررچه
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رمحکمروررساریرصداربار ر:گفتمرری 

ر.سالم _

ر.ازرجاربلندرشدنرورسالمرکردنرهردور

ر.دستشرگرفتریردادروردسترمنورتورررلبرسالمرررریهمرزرراشارری

ر.میورشوهرشرنشسترراریپررریرورروربهررورررمریرفترهردور

ر!چهرعجب؟ _

ر!؟یمنتظرمربودرنکهی_رمثلراراریپرر

رریرخواینهراصال.رنمر _
ن
رررشوهرتورمعرف ر؟رکتن

ر._رپدرامرپدرربچهرهامهراریپرر

رمشون؟یرنیمارببرنشونیاوردیچرارنرن؟یربچه؟رپسربچهرداررشد _

ر.نریچهرهامونرنازگلرورناددنبالربرمیرسراصلرمطلب.منرورپدرامراومدرمیبرررعیــــرسررالرری_رآراریپرر

ر _ نرحرفرمرازرچ  رت 
نریشمارنریراوناربچهرهارر؟ین ر.ست 

ر.اری...بروربچهرهاموربالرری_رچرترنگورآراریپرر

ررنجاریاریرهمهرسالراومدرنریربعدراراری_رپررراشارری ریمرچ 
 
ر؟رگ

ر.امانترگذاشتمرورحاالراومدمردنبالشونررنجاریبچهرهامورارشی_رچندسالرپراریپرر

رنجان؟ریربهترگفتربچهرهاترارگ _

.اونرشمارهرتورورداد.اونرگفترامروزرنراریپرر ری_رمامانراخت  مرویلررامیبرتونمریورمرست  ر.سنگرانداخترجلورپامررینازررنریرمتاسفانهراربچهرهاروربت 

رراشارری ر:ازرجاشربلندرشدروردادرزدررعصت 

رپدررترعیلریر_ربهروالراشارری رعویصن ر.ارمیروردررمررورروروراونراخت 

ر:وراونمردادرزدازرجاشربلندرشدرراریشوهررپرررپدرام

ر.بکشهرکیباررریمردک...نزاررکارربهرجاهار_ریهرپدرام

لرتلوررراشارری نرمریرکهررورررونیزریکنت  نرمرریرورردیبودوربرداشترورکوبرت  ر:ورگفتررت 

رررکارریچریرخوایرمرنمریبرسهرببرکیباررریکارربهرجاهاررخوامیر_رمراشارری ررکتن ر!عویصن

ر..منرمادرهراونامخوامیرمنربچهرهامورمراشارری_رراریپرر

نرتوراسمرخودتورم_رراشارری نرمادر؟رببرریاررت  رگریشوهرتورمرررنریر.االنردستراشناشیمنورنشناسهرتورخوبرمنورمرهرگراریپرررت  رخونهرمررنریرازرریرت  ر.نشهردایازترپریرهمرردرگهیردریرت 

رراریپرر ربچهرهامورنگر_رتاروقت  رنمرجاریرهرمت  ر.مت 

رراشارری لرتورررعصت  ر:وردادرزدرروارریدرریردستشورپرترکردرتوررریکنت 

رراشارری ررریبچهرهارورمثلرسنگردالرولرکردررنریرتورار_روقت  ریاوناروربرداشترورفراررکرد.مرالرری...آوررفت  .تمامرمالروراموالشورگذاشترورراوناروربکشمرخواستمریچرا؟رچونرمنرمردوین

رورخطراررداریرفت.شوهرشورولرکرد.خونشورولرکرد.تهد رررازدهیورردیررخردریشناسنامهرجدرهیتورریوررفت.بهرخاطرربچهرهارردریکهرپشتررسشربودوربهرجونرخرررری 
 
رانهیمخفررسالرزندگ

ربچهرهارنکهیراریداشت.ازدواجرکردرفقطربرار ریکهرتورادعارمرری  ررکتن ردررداشتهرباشنرپرمادرشوین رر.وقت 
 
رریکردرتاربچهرهاررشوهرشرمردردهرسالرهرزگ

 
.بعدرهمرخودشوررررتورراحترزندگ ن کتن

رریرتورتورریبهرمنرفروخترتاربچهرها ریرورمرری.االنراومدرخوننرمدرسهرهاردرسربررنیبهت 
 
رشه؟ری!راصالرروترم؟یرمادرررگ

رراریپرر
ن
ر:بزنهرکهرشوهرشرگفتراومدرحرف

هربچهرهارورازردوررببمنررفتمراری_رپرررپدرام ری...بهرنظرمربهت  نریمارنرریخونه.اوناربچهرهارریوربرگردرررتن ر.هی.مشخصهرکهرمادرشونرکست 

رراریپرر ریمر_رچ 
 
نرریپدرام؟راوناربچهرهارگ ر.متن

نری_رنرپدرام رر.تورفقطرنهرماهراونارورست  ر.کردهرریربودهرکهرمادرررالرریآرنی،اتورشکمترنگهرداشت 

ر



 

516 
 

ر ♡"عآرامش

ر۱۸۴پارت#

رست؟ریر_چعشق#

ر

ری.چطوررمیپدرررهی_رپدرامرتورراریپرر رررتوین ررتریاهمرررانقدررنسبتربهربچهرهاتری  ر؟رباش 

نرزمریرشدرورکنارشررورررکینزدراریبهرپرررپدرام ر.زانورزدرت 

ر:دستشرگرفترورگفترریتورراروریپررریردستا

ر_رببرپدرام ن رریرارریسالهرروربرازدهریدوتاربچهرریرخوایر..توراالنرم.رزمیعزررت 
 
ررروربهشونربگ ؟رنهرانقدررکوچررنوریاوناردرکرارریفکردرر؟کهرمادرشوین ن رررکنریدارنرکهرباوررکتن ورنهرررکهرگولشونربزین

ر ر.یبدرحیربراشونرتوضرانقدرربزرگنرکهربتوین

رراریپرر ر!ازربچهرهامربگذرم؟ردری!راالنرمنربا؟_رخبرکهرچ 

ر:شدمرورگفتمرازرجامربلندرررتیعصبانربار

ر _ ررروقت  رررکهربچهرهاتورگذاشت  ر؟ریکردریمرفکرنرنیبهراروررفت 

رراریپرر
ن
ر:قرارردادرورگفتراریپررریرلبارریبزنهرکهرپدرامرانگشتراشارشوررورراومدرحرف

ری...هشییی_رهرپدرام ررشیسالرپرازدهرینگو.توررچ  ررربچهرهاتورگذاشت  رررنکهی.بدونراوررفت  ربالرهیازرتورمتنفرهرورامکانردارهررالرریآررفکررکتن ر.ارهیرسراوناربری 

نر_رمنرهمچرراریپرر ر.کنهیخوبرازربچهرهارمواظبترمرالرری...مطمعنربودمرآکردمینمرریرفکررررت 

هرتوهمربهرجاریلی_راونرازربچهرهاترخوبرمواظبترکرده.خررپدرام ررشیپریایبررمگیقاررنکهیراریخوب.پسربهت  ررکمریورفعالررربچهرها،ازشرتشکررکتن رکتن ررمیورتصمررمریتارفکرکنرصت 

ربگ ر.میت 

ر:تکونردادرورگفتریرسرراریررپ

ر.نمی_رپسربچهرهامورببراریپرر

ر:گفتمرررتیقاطعرربار

ر.امکانرنداره _

ر:ورگفترررستادیمنراریازرجاشربلندرشدرورروبهرروررپدرام

ررنریرهمهرسالربارارنیاررنکهیربابتراخانوم...منررالرری_رآرپدرام ررکهراالنرحقرکامالربارشماست.ویلرررونمدیممنونمرورواقعارمرریلریخررنریرماروربزرگرکردرریوراونرسنرکمربچهرهاررهمهرسخت 

ر.مینیورمارفقطراونارورببررانرینداشتهرباشهراگهربچهرهاربرمشکیلرکنمریرفکررم

رآقارپدرامراصالرهمچ _ ن نرچررت  ر.ستیممکنرنریرت 

رراریکهرنهرمنرورنهرپرررردمیمرمانری_رمنربهرشماراطمررپدرام
ن
نرهمررمینی.فقطراونارورببمینزنراصالرحرف ر.ت 

ربچهرهاشونورببرردریافتادم.شاریرمامانرنازرریاحرفرادیحرفشرررنریراردنیشنربار ن نریراونارحقرداشت  ر.تن

ر:نگاهرکردمرورگفتمراریشکربهرپررربار

ررنریرآقارپدرامرزنتمربارا _
ن
نرکهرمررحرف رت 

رموافقه؟ررین

ر:انداخترورگفتراریبهرپرررنگایهرپدرام

ر._رارهرپدرام

ررخوامریرفقطرم _
ن
ربزنرحرف ن ربزنردریکهرنباررت  ن نرکنرری،کاررت  نربکنردریکهرنباررت  رنتونرگهیردرکنمریرمریتاربچهرهامرکاررنردور.بهرجوت  ن ر.نریرارریاسماشونوربهرزبونربرت 

ر.راحترالتی_رخرپدرام

ررایتکونردادمرورازرپذررسمور ر.خارجرشدمرری 

رازرپلهرهارباالرمرآروم رفتمت  رکهرکالفهرداشترراهرمرردمیروردرریبهرراهرورمامانرنازرردمیرسرر.وقت  ر.فتت 

ر:سمتشرورگفتمرررفتمر
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نریببربچهرهاروررخوانیرورپدرامرمراریپرر _ ر.نکنمرکارراشتبایهررردوارمری...امتن

رخرریمامانرنازرریروربغضرتورچشماردیتردربار ر:شونمرگذاشترورگفتریرشدمرکهردستشوررورررهت 

ررینازررمامان ریمرر_رکارردرست  ر.زمیعزررکتن

ر ر.بودمردهیلبخندرندرنیزدم.تاحاالرمسخرهرتررازراریجونرلبخندرری 

نرمرکرد،زارریرمرهیکهرگرررریلبخندر ر.دیکشیرمرغرید،جت 

رباهمربحثرمرررشهیورنازگلرکهرمثلرهمررنریردرراتاقوربازرکردم.نادردوردیلرربار ن ر.بارورودرمنربهراتاقرساکترشدنرکردنیداشت 

نررفتمرورهمررسمتشون لرمرت  ر:گفتمررکردمیطوررکهربغضمورکنت 

نرخوبر _ ربچهرها؟ررت 

رم؟ریباشریاتاقرمامانرنازررریتورردری_رمامانرچرارماربارنریناد

ر.مونورمرتبرکنهاتاقارخوادیکهرگفترمرری_رمامانرنازررنازگل

ر.دارهریرارگهریدرلری_رمطمعنمردلررنریناد

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

نرپارمیبرررنیایپرسم.حاالربرنهیرفقطرهمرلشریدل _ رریرمهمونارشیپریت  ر.اخت 

نرهمررنریناد ر:گفتررشدریطوررکهرازراتاقرخارجرمرت 

نرهمریبرارادی_رمطمعنمرازرمهموناشرخوشمرنمررنریناد ر.برمراتاقمردمیمررحیرترجرت 

نرتمرورهمرنازگلورگرفردستر رمرنیطوررکهردنبالرنادرت  ر:گفتمررفتمرت 

ر؟ریکهرمنورباراونارتنهاربزارررریخواینمر _

ر:بعدرسمتمربرگشترورگفتر...کیمستادیرحرفمررسرجاشرارنیاربار

نروقترتنهاترنمرررچیر_رهرنریناد ر.ارمت 

ریرموقعرنریراریجمله،امروز،توررنیارردنیشن ر.بهمرمنتقلرکردراروریحسردنررنریرت،بهت 

ر!ازرتهردلرویلزدمرهرچندرباربغضرریلبخندر

ر.میبعدرهمراهربچهرهارسمترپلهرهاررفتررور

ررایبهرپذرهرچقدرر بانرقلبرمنرباالتررمررمیشدیمرکرینزدری  ررصن ر.فتت 

ر.شنری!رازمرمتنفررمیمونرندادرچرارماروربهرمادررواقیعررگنریردارن؟!ربهمرمر...اونرروزرچهرحیسرستمیمنرمادرشونرنرفهمنیربچهرهارمریرروزررهیکهررربالخره

ررایپذروارد رورپدرامرخرراری.پررمیدشری  نریلحظهرچشمربرنمررهیشدهربودنربهربچهرهارورررهت  ر.داشت 

ر.دادیگلومورفشاررمرربغض

ر._رسالاامرنریناد

ر._رسالمرنازگل

ررورنهرجوابرسالمرآررررنرینادریرکسرنتونسترجوابربده.نهرجوابرسالمربلندروررساررچیه ر.نازگلررورومرورخجالت 

ر:صافرکردمرورگفتمرگلومور

ر.بچهرهارسالمرکردن _

رراریپرر ر.لبرجوابردادنرررریخوردنرورآرومرزرررورپدرامرانگاررکهربهرخودشونراومدنرتکوین

نررریررور ر.کاناپهرنشستمروربچهرهارکنارمرنشست 

رکجاس؟رنریناد ر_رپسراخت 

ارباراسمرکوچریندادرادیبهربچهرهاتررالرری_رآراریپرر راشتباهه؟ررکیرصدارزدنربزرگت 
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رری_رمامانمرگفتهرمهمونارنریناد رمنرمامانمورتحقرتیباشمرتاربهرخاطررتربرنجاریارخواستریارمامانمورتنهارنزارم.وگرنهراصالردلمرنمترنجاریر.اومدمرانریاخت  نرکنررت  ر.ت 

ر:دستمرگرفتمرورگفتمرریتوررنورینادردستر

ر.کنهررچطورررفتاررربارگرردریباردونهیپرسمرفقطرم _

ر.دیموهاشوربوسرریرکناررنازگلرنشسترورروررراشارری

ر:بغضرگفتمربار

ررسمررریبچهرهارمهمونا _ نررردارنردسترورروربوشراخت  ر.کتن

ر

ر

ر

ر

ر۲۳:۱۳ر۲۵.۰۱.۲۱♡"رعآرامش

ر۱۸۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ریورپدرامرمرراریپرررمطمعنم ن رورببوسنررخواست  ن ر.بچهرهاشونوربغلرکتن

ر...مار_رویلررنریناد

ر:گوششرآرومرگفتمرررریزر

ر.پاشورزشته _

رسمترپرررهردور ن ر.ورپدرامرراریبلندرشدنروررفت 

رراریپرر ر.بغلشرگرفتریمحکمرتوررنوریرکهرتورچشماشرمشخصربودرنادرربارعشق 

ر.دیوربعدرمحکمربوسرردییرسشوربورریررور

نرچریرپررازراشکرشدهربود،بغضررورازرلبارچشماش ر.دادرصیرتشخررشدیمرسشریخریرخوردشرورچشمارت 

نرازشرجدارشد.برعکسراونرچرعیــــرسررنریناد ر.خواستیرمراریکهرپررریت 

ر.دیبغلرگرفتروربوسرنورینازگلرروربغلرگرفتروربعدرپدرامرنادرعیــــرسرراریپرر

نررریورپدرامرجدارشدنروراومدنررسجارراریازرپرررعیــــرسررریلیهارخرچهب ر.قبلشونرنشست 

ری...دوسترداشتربچهرهاشورباروریحسرپررردونستمیم ربغلربگرشت  ر!.اونرمادرربودهت 

نرخواستریشمارمررنکهری_رمثلراراشارری ر.درسته؟نریبرررت 

نرینمراونار ررردونست  ریمربگن.ویلررچ  ن ربچهرهاشون،بوسرربرن؛ورمحرومرشدنرازرنگاهرکردنربهردریکهربارردونست  ن ر.وردوسترداشتنشونردنشونریبچهرهاشون،بغلرگرفت 

رراریپرر ر.خونهررورترکرکردنررکوتایهرریلیخررورپدرامرازرجاهاشونربلندرشدنروربارخداحافطن

رررنکهیچشمامرجمعرشدهربودروربدونراریتورراشکر
ن
ر.کاناپهرخشکمرزدهربودرریبزنمرروررحرف

ر.دستمورگرفتروربهرزورربلندمرکردراشارری

ر:هارگفتبهربچهرررور

ر!اتاقاتونربچهرهاریتوررنی_ربررراشارری

ر.میورباهمرواردراتاقرشدرردیبعدرمنورسمتراتاقمرکشررور

ر:اتاقوربسترورگفتردرر
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ریرمرهی_رچرارگررراشارری ر!تمومرشدرگهی!ردزم؟یعزرررکتن

رکردم؟ررهیانقدرگرررازراشکه.گرررسیصورتمرخردمریخودمراومدمروردربه

ر:ورگفتررردریبغلشرکشریگرفترورمنورتوررربازومور

نر.نمربهربعدرمواظبشونمرنریر.آرومرباش!رمنرازرزمیعزررراریر_ربررراشای ریرهرارمرت  ر.بشهرچ 

رریرمنربراردونستینمراشارری ربچهرهاریپدرام،براریرا،برایپررری.براکردمیمرهیخودمرگرررری.منربرارکردمیمررهیگررررچ  ر!کهردوتارمادرردارنرری 

ر.موهامورنوازشرکردریورباردستشرروررردریبوسررموریشونیپراشارری

ر.امشرداشتمرپسرازشرجدارنشدمبغلشراحساسرآررریتور

ر:دستشرگرفترورگفتریرازمرجدارشدروردستمورتوررویلراشارری

ر.میناهارربخورررمیبررراریر_رحاالربراشارری

ر:پاکرکردمرورگفتمراشکامور

ر.باشه _

ر.میتارناهارربخورررمیرفترراشارریرهمراه

نررسرمررامروزر ریکسرهرررجریناهاررهمهرسکوترکردهربودن.هرت  ر!دادیداشترهروزردعوارباشهروردادروربررازری.انگاررنومدریخونهرنمرنیبهرارادی.سکوترزرگفتیرنمرچ 

نرهمرریبرا ر.اتاقمریرفتمرتوررعیــــازرناهارمورنخوردمروررسررادیزرررت 

ر.بخوابمرداشتمرکیمرازرین

ر.ورچشماموربستمردمریتختمردرازرکشرریررور

نربهرچرخواستمیرنمراصالر لرکنمرشهریخبرمثلرهمرفکررکنم.ویلرریت  ر!ادیکدوممونربرنمررچیعهدهرهررکاررازرررنی.انتونستمرفکرمورکنت 

ر.دیچیراتاقرپریرتورراشارریگرمررریاتاقمربازرشدرورصداردرر

رراشارری رزم؟ریعزررر_رخوی 

ر.خوبم _

ریشونیپریرلباشورروررورنرمردیکنارمردرازرکشررراومدر ر.وربعدرلبامرحسرکردمررمینم،موهام،گونم،ی 

ر.بهرخوابررفتمگوشمرآرومرنجوارکردرکهرچشمامرخماررشدروررررریورزررردریرصورتمورآرومربوسرانقدرر

ر

ر[۲۳:۰۶ر۲۷.۰۱.۲۱ر♡"رعآرامش

ر86

ر

ر۱۸۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر

ر ر.دهیکهرعادترندارهرعرصاربخوابهرورحتماراصالرنخوابررردونستمیکنارمرنبود.مرراشارریشدمررردارریبروقت 

ر.ورازراتاقمرخارجرشدمردمریدوشرگرفتمرلباسامورپوشرنکهریازراربعدر

ررایپذریتورررفتمر ر.کردنیرنگاهرمرونیشستهربودنرورتلوزرنرردمیورنازگلوردررنریرکهرنادرری 

ر.دمینشستمرورگونهرهاشونوربوسررکنارشونر

نرنیبیمررلیمیچهرف _ ر؟رت 
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ر!پاتررری_رهرررنازگل

ر.مشینیبیرمرمریدهمرکهردارررری.االنردفعهمینیببرلموریفررنیارخوادریکردهرازربسرمررروونهی_رنازگلرمنوردرنریناد

ر:ورگفتمرردمیکشررنرینادریرموهاریروررردستمور

نرنیباررببرازدهیتهرباشهراگهرنداشررفکنمرمشکیل _ ر!ت 

ر.نمیپاترررورببریهرررازدهمریریدفعهرریبرارنکهیرتارارنمیببرندرالیسرردمیمررحیجر_رترررنریناد

ررایرسردادمرکهرالنازرواردرپذریراخنده ر.شدری 

ر.خندمورخوردمرورصافرنشستمردنشیدربار

ر._رسالمررالنازر

ر.سالم _

ر.هرنشستکاناپرریتمومرشدروراونربدونرحرفرروررنجاریرهمرمکالممونر

رواردرسالنرشدنرلریکائیبعدرمرکیم ر.وربعدراخت 

ر:تعجبرگفتمربار

ر _ ره؟ریخت 

ر:باالرانداخترورگفتریاشونهرلیکائیم

ر.گفتهرحرفردارهرراشارریواال...ررمریدونی_رماهمرنمرررلیکائیم

ر.اها _

ر ر.میهمرواردرسالنرشدنرهمهرساکترشدراشارریوررریمامانرنازرروقت 

ر.ورنشستردیبهرصورتمرپاشرلبخندرگرمراشارری

ر:همرکنارشرنشسترورگفترینازررمامان

رریخواری_رخبرنمررینازررمامان
 
رپرسم؟ریرداررررکارریبارمارچربگ

رررهیرخواستمیر_رمراشارری ر.بهتونربدمریرخت 

ر ر.پرسمرمری_رخبرمنتظررراخت 

رراشارری رکهربهمونرمرر_راری  کت،اررریتورریرالیاستبل،وررهیازرپدرامون...ررسهت  ر.رانرهستتهریرتوررگهیارخونهردوردوتررناشونریخونه،ماشرنریشمال،هفتادردرصدررس 

ر ر!_رخب؟راخت 

ر.بودرکهرمنربهرزوررازشرگرفتمرورمالرمنرشدرلیرکائیهمهربهراسمرمرناری_راراشارری

ر:ادامهرحرفشوربزنهرکهرگفترمیورمنتظرربودررمیسکوترکردهربودرهمه

ر!الری_راالنرمنرهمشورزدمربهراسمرآراشارری

ر رراخت  ر!؟_رچ 

رربار رخرتعچ  ر:گفتمرراشارریبهررهرت 

ر!؟یکردررکارریچر _

ر:بهمرانداخترورگفترنگایهراشارری

ر._رحقرتوربودراشارری

ر رارثرورمرزمری.عزرنریشماراشتباهرمتوجهرشدررنکهی_رپرسمرمثلراراخت  نریمرمریرورتقسررراثرت  ــنهرکهرتارررکتن ر!بشهرگهینفرردرهیبزننربعدرازرچندرسالربهرنامررخیــ

ر.بزنمرالرریاموالوربهرنامرآرنیارخوامریر_رمنرمراشارری

ررالرریبهرنامرآریاکهربخوررستریورن_راونارمالرتررالنازر ربزین ربودهرکهربهرهممونرمر.اری  ر.سهت 
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ر_رحداقلربهرتورنمراشارری ر.بزنمرالرریاموالربهرنامرمنربودهرورمنردوسترداشتمربهرنامرآرنیالناز.درضمن،تمامرارسهت 

ر.مالرشوهرمرکهرهست.اموالرپدررشوهرمربودهرویلررستری_ردرستهرمالرمنرنررالنازر

نرهمررلیکائیم ر:گفترررشدریازرجاشربلندرمطوررکهررت 

ر.می.منرراضستینر_رمشکیلررلیکائیم

رابروراشارری رباالرانداخترورخری  ر.شدربهرالنازرهرت 

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفتررتیکهرازرسالنرخارجرشدرالنازربارعصبانررلیکائیم

ررالرریخونرآررشهیچرارهمرردونمی_رنمرررالنازر
 
ر.ترهررنگ

ر.حرفرازرسالنرخارجرشدرنیبعدرازرارور

ر نرهمراخت  ر:خونرسدرباشهروربارآرامشرصحبترکنهرگفترررکردیرمرررکهرسیعرطوررت 

ر ر_رببراخت  ن ر...کاررتوررنریرپرسرگلم...ارت 

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفتراشارری

ر._رروزرخوشراشارری

ر.حرفرازرسالنرخارجرشدرنیبعدرازرارور

ر رباردهنربازرخراخت  ر!منررنطورریربودربهردررسالن.همرهرت 

ر ر:گفتررتیبهرخودشراومدربرگشترسمتمروربارعصبانروقت 

ر هرسلررریزررناری_رهمهراراخت  ر.طهیررسرتوعهردخت 

ر _ ریرمرچ 
 
ر!؟گ

ررینازررمامان رحت  راونردخت  رندارهرازرهر_راخت  ریرخودشرخت  ر.چ 

ر ریرخدمتکاررسادهرچطوررجرعترمرهی_رتورراخت  ررکتن
 
؟رانگاررخواهرتم؟رربهرمنربگ راخت 

رراومدم
ن
ر:بزنمرکهرنازگلربلندرشدرورگفتررحرف

ر.درسترصحبترکنرری_رساکترشوربارمامانرنازررنازگل

ر نراومدرچرراخت  نرهمررنریربگهرکهرنادریرت  ر:طوررکهربهرکاناپهرلمردادهربودرگفترت 

نرچررخوادیر_رفقطردلمرمرنریناد رریت 
 
ر.بهرخواهررمنربگ

ررنکهیازرارقبلر
ن
ربزنهرابرورحرف ر:باالرانداختمرورگفتمری 

نرچررخوادیرفقطردلمرم _ رریربهربچهرهاریت 
 
ر.منربگ

ر ر.کردرربلندرشدرورسالنررورترکرتیبارعصبانراخت 

ر.یبغلرمامانرنازرردنریرسردادنرورپررریهارخندهربلندرربچه

ر.زدمروررفتمرخودمورکنارشونرجارکردمریلبخندررمنم

ر.جمعشونررورترکرکردمبعدررکیم

راولریردادهربودربرارحریهمرترجرریرمامانرنازررخب ن ر.نهیپاترررورببریباررهرررت 

نر.داشترزمردمیروردرراشارریباغرشدمرکهرروارد نرمرلیرروربررت  ر.دت 

ر:مروربارتعجبرگفتمرفترسمتش

ریرمرکارریچرریتورداررراشارری _ ر!؟کتن

رراشارری ر!ست؟ی.مشخصرنکنمیرمر_ردارمرباغبوین

ر!ازرکجاراومد؟ررگهیدررنریرا _
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رررقبل.همونرکیسرراشارریبرگردمربهراونررخوامی...مالرریروزارتنگرشدهربودرآررنریارری_ردلمربرارراشارری رینمرویلرکهردوسشرداشت  ررتونست 
 
ررگفتریکهرهروزربهترمرر.همونرکیسبهشربگ

ر.دوسترداره

ر:لبخندمورجمعرکردمرورگفتمرعیــــرسررزدم.ویلرریرلبخندرارریاختربدون

ر؟ریارریبهردستربریخواریمرروری!رچره؟یچرریراربرگهیکاراردررنریراراشارری _

ر._رتوروراشارری

ر.ستینرتیرموفقرکارترنریاریرتور _

رراشارری رریتالشرکردنشمربورر_رحت  ر.دهیمررخوشبخت 

ر.دمتاسفرتکونردادمرورازشردوررشریربهرمعناررسمور

ررلشیسختربودرنگاهرنکردنربهراونراستارریلیخررهرچندر رروقت  ر!کردیرمرباغبوین

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۸۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.هروزرمگذشتیمرریروزرررچندر کترورتقرررفتمت  کترکنارمرکاررکنریرتوررادیخواستمربرلیرکائیکمکمرکردن.ازرمرریلیهمرخررلریکائیورمرراشارریکنم.البتهرررکارریچرردریبودمربارادگرفتهیرباریرس  هرورررس 

ر.داشتمربهرکمکشررازریکمکمرکنه.چونرواقعارن

ر.تاردوبارهرحالمربدرنشهرکردمریورمراعاترمرررخوردمیرهروزرمرقرصامور

رهمهربهرغرانممریاطراف رمراعاترمرت  .مرگرمنرآرزورکردنیرازرالنازروراخت  ن ر.اوناربودری.هرچندرازونردوتاراصالرانتظاررنداشتمرمراعاترحالرمنوربکتن

نرمریرازرروررفموریک ر.مرورازراتاقمرخارجرشدمبرداشترت 

ر:همرازراتاقشرخارجرشدرورگفترلیکائیم

ر!م؟ی_ربررررلیئکایم

ر.خستهرشدمرگهریدرمیارهربرر _

ر.میابرری_رباشهربررلیکائیم

ر.حرفرجلوتررازرمنرراهرافتادرنیبعدرازرارور

نرسواررماشرهردور کتردوررشدررمیشدرلریکائیمرت  ر.میورازررس 

رکنه؟ریرمریارهرنقشربازردرراریواقعارعوضرشدهرراشارریبهرنظرتررلیرکائیم _

رش؟یببخشرریخواری_رمرررلیکائیم

رببخشم؟رردریبا _

رریرخوایرمر_ربهرگرررلیکائیم
 
ر!؟دروغربگ

ر _ نرحرفرمردرموردرچ  رت 
ر؟ین

رکهردوسشردارهررورنبخشه؟ررآدمررتونهی.ادمرمگهرمی_رتوردوسشرداررررلیکائیم

ر...منررلیرکائیم _

ر:وسطرحرفمردریپرر

ررستریالزمرنرالرری_رآررلیکائیم
 
ر.تورهمدروغربگ ن ریرشده.چونرفکررمردهریبفهمهرکهربخشرریخواریرنمرویلرریردیاالنشمراونوربخشررت  ر!کنهیمرریکهردارهرنقشربازرررکتن

ر:بغضرگفتمربار

ر!کنه؟یرمرینقشربازر _
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رنگاهرگذرارلیکائیم رخررابونیبهمرانداختروردوبارهربهرخری  ر:سکوترگفتررهیشد.بعدرازرچندرثانررهت 

ری.اونراالنرهردادینمررهمهراموالشوربهرتوررکردیرمریر_رنه!راگهرنقشربازرررلیکائیم ر.ندارهرچ 

ر _ ریرهرکردهمریمرریدوتامونرنقشربازرهررریرکهربرارروقت  ر.نداشترچ 

رتارهرکاررررینونزدهرسالهرارریازربچهریردارررر.چهرتوقیعالرریبچهرنونزدهرسالهربودرآرهی_راونرررلیکائیم ن ررخوادریردلشرمرریرکهرآزادشرگذاشت  اونراحساساتررررینوجوونرتوررهیکهررربکنه؟!رزماین

رررمیتصمررتونهیرمریرردورهوسرهاشه.فک ربگرردرست  ره؟ت 

ر.موننریمثلرپرسبچهرمرشهیمردارهمردرستهرویلر _

ررربچرخونه.ویلروریزندگشرتونهی.االنرمرارهیدررنمرریمثلرقبلرغروررندارهروربچهربازررگهریکهرعاقلرشده.دررفهممری.مالرریبزرگرشدهرآراشارری_رررلیکائیم نونزدهرسالشربودردوتارزنررروقت 

ر رتنهارتونسترینمرداشترکهرحت  ر.ادیبربرشونیکیازرپسرری 

ر.اولشمرجذبهرداشت.مثلرتواونرازر _

رر_راره.ویلررلیکائیم
ن
ر.ستینرجذبهرکاف

ردمش؟یبهشراعتمادرکنمروربگمرکهربخشررتونمریبهرنظرترم _

نرهمررلیکائیم ر:زدرورگفترچشمگرررکردیرپارکرمرنوریطوررکهرماشرت 

رررتشیاذررکمیرستیبدرنر_رارهرویلرررلیکائیم ر.ادیتارحسابرکارردستشربررکتن

ر:زدمرورگفتمریبخندرل

ریرشرریلیخر _ ر.طوین

ر!اسیچجورررنمریتارببریخاستگارررادیبردری.بادمینمربهرکیسرر_رواالرمنرخواهرمورالیکرررلیکائیم

نرزدمرورازرماشرریلبخندر ر.میشدرورباهمرواردرخونهرشدرادهریشدمرکهراونمرپرادهیپرت 

ریروشنرکردرورپکرعمررریگارریسرعیــــرسرررلیکائیم ر.زدرق 

ررشدیمرتیرچقدرراذردمیدیم رررگفتیربهمرمروقت  رآبچ  ربهرغرنهیبیمرر.همهرباوررکردهربودنرکهراونرمنوربهرچشمرآبچ  ر.خودرمنررت 

ر!کنهیمرریکهرنقشربازررردمیفهمریم

رریرگرایربازررخانوادتنر ر(:میبودرخوی 

نرهم رطوررکهرسمتراتاقمرمرت  ر:گفتمررفتمت 

ر _ ر.کردمررترکرگاروریشدن...سرررمیبچهرهارواردرزندگرازروقت 

ر.ترکرکنمرنمتوریروقترنمرچری_رپسرمنرهرررلیکائیم

ر!چرا؟ _

رررلیکائیم رشه؟یبچهرهارمریربرار_ربهرنظرترالنازرمادررخوی 

رراشارریبهرنظرتر _ ربچهرهاربود؟رریربرارپدررخوی 

ر.پدرربچهرهارنبودراشارری_رررلیکائیم

ر.قرارهربشه _

رتغرراشارری_رررلیکائیم ر.کردهرریت 

رالنازرتغر _ ر!کنه؟یرنمریت 

ررگهید
ن
ر.نزدرورواردراتاقشرشدرحرف

ر.بودرشیشونیپریربودرورمچشررورردهیتختمردرازرکشریرورردمریدراشاروریشدمرکهررواردراتاقمررمنم

نرهمریخوابهروربراررفکردمر ر:آرومرآرومرقدمربرداشتمرسمترکمدمرکهرگفترت 

ر.دمی_رناخواستهرحرفاتونورشنراشارری

ر _ ر!فکردمرخوای 
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ر.ستمی_رنراشارری

رنجایرچرارا _ ر؟ری 

نر_ردرموردربچهرحرفرمراشارری ر.نریدت 

ررروقتشهررکنمیمرفکرر _ ر.کهرعموربیس 

ر.ی_ردرموردرپدربچهرهارهمرحرفرزدراشارری

ررلریکائیارهربنظرمرمر _ ر.باشهرپدررخوی 

رراشارری ر.پدرربچهرهاربشهرخوادیرمراشارریر_رگفت 

ر.عوضربشهرتونهیربنظرمرالنازرم _

ر؟ریدیکهرمنوربخشررهیمعنرنریربهرارنریر_راراشارری

ر.النازورببخشهردریابرلریکائیمرردریشا _

ر:ورگفتررستادیرومرارازرجاشربلندرشدرورروبهرهوری

ر..واضحربگوچونی_رحرفورنپراشارری

ر.واضحه _

ررریشدرورتورررکیدادرکهرخوردمربهرکمدرپشتررسم.ربهمرنزدرهلم ر.ستادیرازمرارفاصلهرچندرسانت 

ر!ازمردوررشو _

ریر_رمنورمراشارری ر؟بخیس 

نرهمچ _ نرچررت  ر.ستینریرت 

رررنوریارلریکائیبهرمر_رویلرراشارری ر.گفت 

ر.هررسشرنزنهدرموردرمنربریرفکررررخواستمیرفقطرم _

ر:توهمرورگفترردریکشرراخماشور

ربهررسشربزنه؟رتونهیرمریر_رچهرفکررراشارری

ر.یهرفکرر _

ر:گفتررتیعصبانربار

ر.بکنهریرکهربخوادردرموردرتورفکرررریمغزررکنمریر_رداغونرمراشارری

ر:مرگفتمکنارشربزنررکردمیرمرکهرسیعرررنطورریرگذاشتمرورهمررنشیسرریروررردستمور

ر.اشاریرالیخیرب _

ر:نگهرداشترورگفترگرفترورمنوررسرجامرربازومور

ر.کنمیرامارتورروررسشرخرابرمرنیارعیلرریربخداربهروالرالرریکرده؟رآرریرکاررررلیکائی.نکنهرمرنمیرببرسهی_رواراشارری

ر:زدمرداد

ررچری.هاشاررینکردهرریرکاررررچیراونره _
ن
ر.همرنزده.ولمرکنررحرف

ر ررعصت  ر.ورازراتاقرخارجرشدرردریموهاشرکشریرتورردست 

ر.دستمرگرفتمرورنشستمرریوراونورتوررردریچریپامرپریرتورریدکمدرزدمرکهردردربرریتورریرلگدرتیعصبانربار

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۸۸پارت#
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رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.ساعترنگاهرکردم.سهربود!ربچهرهاراالنهرکهرازرمدرسهربرسنرربه

نرعوضرکردمروررفتمرپارلباسامور ر.یت 

ر؟ریمامانرنازرر؟یمامانرنازر _

خونهراومدروربعدررسررریامانرنازرمریصدا ن راومدربرعیــــازرتهرآشت  ر:تورگفررونرت 

ر_رجانمرمادر؟رینازررمامان

خونه _ ن ر؟یامامانرانقدررخودتورخستهرنکن.چرارهنوزمرتورآشت 

مرمنرعادترکردمردرینازررمامان نرررکنارربزارمرویلررتونمیرکارارورمررهی.بقرگهی_ردخت  ر.نهروریآشت 

ر.آخرازردسترتورمامان _

ررنوریرتارهمریر_رحاالرمنورصدارکردریمازررمامان
 
ر؟ربگ

نرهم ر:گفتمررکردمیرهرمکهربهراطرافرنگاطورررت 

رومدن؟ریرفت.بچهرهارهنوزرنررادمیاصالر _

ر.رفتهردنبالشونرمادررمی_رآقاکرررینازررمامان

راها.پسرحتماراالناسرکهربرسن؟ر _

ر:کردرورگفترریوارریبهرساعتردرنگایهرینازررمامان

ر.کردنرمادررررری_رراستشردرینازررمامان

ر.شلوغربودرمیومدیبوده.ظهررماهمرکهرمرکریترافرردریشا _

نر_رارهراحتماالرهمریزرنارمامان ر.طورربودهرت 

نرماشریصدا ر:اومدرکهرگفتمرمریآقارکرررت 

ر.عههراومدن _

خونهرکهرصدارریزدروراومدربرگردهرتوررریآسودهرلبخندرینازررمامان ن ر:متوقفشرکردررمریاقارکررریرآشت 

ر.ی...مامانرنازری_رمامانرنازررمیکررررآقار

نرصدارمرینجورریپرسم؟!رارشدهری_رچرینازررمامان رت 
ربچهرهارکجان؟رر؟ین

رکهرانگاررمسرررمیکررررآقار نرماشرت  ر:بودرخمرشدروردستاشوربهرزانوشرزدرورنفسرنفسرزنانرگفترردهیتارخونهرروردوررت 

ر._ررفتمرمدرسه.بچهرهارنبودنرمیکررررآقار

ر:ورگفتردینرکشرنگاهشورسمترمرربعدر

ر_رخانمربخدا...بخدارتقصررمیکررررآقار نرینردمیهردمدرسری.بعدررفتمرتورومدنی.منررفتمرهرچقدررمنتظررموندمرنستیمنرنرت  ر.ست 

ری _ ررعتن ؟ینرچ  ن ری!رست  رررعتن رپسرکجان؟ررومدن؟ینررچ 

نریبچهرهارنرنکهیرنداشتردرموردراریرنظرررچریدنبالش.هررادیبرگفترمتوجهرنشدهرکیسرررری_رمدرمیکررررآقار ر.ست 

ر _ ریرمرچ 
 
ریرم؟یکررررگ ررعتن رنداشترآخه؟ریرنظرررچ 

رداشترترنمریسرقفسه ر.دیکشیرمرت 

ر.تندرتندرپلهرهارورباالررفتمرعیــــرسر

رکهربهرذهنمرمررکیسرتنهاررراالنر ر.بودراشارریردریسرت 

رتوجهربهراشکاربدون ر.کردهربودنردرراتاقشوربازرکردمرورواردراتاقرشدمرردایکهرراهرخودشونورپرری 



 

526 
 

ر.برهرحمامرخواستریردستشربودرورانگاررکهرمررحولش

ر:دادرزدمررهیبارگرررمهیرساسر

نریبچهرهارنرگهیرمرمیآقارکررراشارری _ ر.ست 

ر:گفتررردریتوهمرکشراخماشور

رراشارری ر؟ر_رچ 

نریربچهرهارنرگهیرم _ ر.نبودنر.رفتهردنبالشونرمدرسهرویلرست 

ر.گفتمرریگذاشتمرورآخربلندرررمنیقفسهرسرریروررردستمور

ر.دیتختشرپرترکردرورسمتمردورریرحولشوررورراشارری

ر:بغلشرگرفترورگفتریتوررمنور

رالر؟ی_رحالترخوبهرآراشارری

ر...ب...بچهرها _

رکنمیرمرداشونریکهرباشنرپررنمیرزمررری_ربچهرهاربهردرکرمنرزرراشارری ر؟ر.تورخوی 

ر.خوامی...بچهرهام...مستمیخوبرن _

ر.زدنربرامرسخترشدررحرف

ر:ورگفتردیموهاموربوسریرتخترنشوندروررورریرمنوررورراشارری

ر.زمری.تورآرومرباشرتارحالترخوبربشهرعزرکنمیمردایسنگمرشدهرپررری_ربخداربچهرهارورازرزرراشارری

ر.تختردرازربکشمریرحرفرمنورمجبوررکردرروررنیبعدرازرارور

ر.رورصدارزدروردوبارهراومدرکنارمرنشستریمامانرنازررعیــــرسر

رخانوادگررینازرمانما ر.بچهرهامرگفتمیرلبرمررریتماسرگرفترورمنرهنوزمرزررمونیباردکت 

ر:ورگفتررردریبوسررموریرشونیدستشرگرفترورپریردستمورتورراشارری

ر.دمی.قولرمزمیعزرررکنمیمرداشونری_رپراشارری

ر.بچهرهاموربهمربرگردونراریخدا

ر

ر♡"عآرامش

ر۱۸۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رورمامانرنازرریارقهیدقرررچندر ر.باررسعترواردراتاقرشدنریبعدردکت 

ر ر:گذاشترورگفتررعسیلریرروررعیــــرسرررفشوریکررردکت 

ر رشده؟یرراد...چری_رسالمرآقارردکت 

ر:تندرتندرگفتراشارری

رراشارری نردونیقلبشمرکهرمرررتیربهشرواردرشده.وضعر_رشکرعصت  ر!؟ت 

ر:جامرنشستمرورگفتمریتور

نرکنرررداریپرمنرخوبم...بچهرهامور _ نرکنررردایپ.تروخداربچهرهامورت  ر.ت 

ر:هامورفشارردادرورگفتشونهراشارری
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ر.کنمیمررداشونی_ردورتربگردمرمن...بخوابرتورمنرپراشارری

ر.دوبارهرمنورخوابوندروراشکامورپاکرکردراشارریرندادمرمنوربخوابونهروربلندرشدم.ویلرراجازه

ر ر.رسمربهمروصلرکردرهیکردروربعدرررنهیمنورمعاردکت 

ر.کردمرورنهررسوصداررهینهرگرررگهیآرومرشدمروردرتهناخواس

ر:ورگفتردیگونموربوسرراشارری

ر!منتظررباشرباشه؟رنجاریبرمردنبالربچهرها.توراردری_رمنرباراشارری

ر!اشار؟ی _

ر_رجونم؟رراشارری

ریرمرداریبچهرهامورپ _ رمگهرنه؟ررکتن

ر.دمی_رقولرمراشارری

ر.گفترازراتاقرخارجرشدررنوریا

رمرهیرقهیدقرررپنج ربگهررسموردربرکردمریالتماسرمریهمربهرمامانرنازرر.گایهارهیرسموردربررتمگفریربارربهردکت  ر.ارهیبهردکت 

ر.نداشتردهیاصالرفارویل

رقطرهرهاربه ر.شمردمهارمررهیورقطرهرقطرشورهمراهرثانرکردمرینگاهرمردیچکریرکهرازرسمرآرومرآرومرمرری 

ر ر.دمیرسرریروربهرآزادردیرسرانیرسمرتمومرشدرانگاررعمرمربهرپاروقت 

ر ر.خارجرشدمرراشارریهاشونرازراتاقرردادینورازردستمردررآوردرورمنربدونرتوجهربهردادرورباوررردکت 

ر:سمتشرورگفتمردمیراهرورباررسعتردورریرتورردنشیدربار

رنجای!رپسرچرارااشار؟ی _ ر؟یکردرررکارریچر؟ی 

مفرستادمردنبالربچهروری_رچندرنفررراشارری ر.ها.منتظررخت 

ر.سهمدرررمی.زودرباشرلباسربپوشربررزودرباش _

ر_رمنرمراشارری رردری.تواالنربامت  احترکتن ر.است 

ر..زودرباشرآمادهرشواشارریرامریبرخوامیمنرگفتمرکهرم _

ر.اتاقمریررفتمرتوررعیــــحرفررسررنیبعدرازرارور

ر.رنگشوربدونمرنکهیرمانتوربرداشتم.بدونرارهیکمدرکردمروررریتورردستر

ردنپاربعدر ر.رسمرریشالرانداختمرروررهیجفترکفشرعوضرکردمرورررهیهاموربارری 

ررکیلمشر رورشلواررآی 
ن ررگهیکهررنگرهاروردررشدریرمراهی.اگهراونارنبودنرانقدررهمهرجارسداکنمیهامورپبچهرخواستمیربودم.االنرمردهیزردرپوشررریورکفشارنبودراگهرمانتورقرمزوربارشالرست 

ر.نمینب

ر.دمیروردرراشارریازراتاقمرخارجرشدمرکهررعیــــرسر

نرازرپلهرهارپارعیــــمنررسررخونهربمونم.ویلررریدرکنهرتورمنورمتقاعرکردیمرسیعررهمچنانر ر:رفتمرورگفتمریت 

رمنردارمرم _ ر.ایبریرخوای.اگهرممت 

رازرخونهرخارجرشدمرورسواررماشرعیــــرسر ن ر.باردورخودشوربهمررسوندراشارریشدمرکهررت 

ربازرکردرورمنوربرنوریماشردرر ر:ورگفتردیکشرررونت 

نرخبرباشه.بروربشریلی_رخرراشارری رررت 
 
ر.کنمیرمرکناررمنررانندگ

ر.میررشدرورراهرافتادنشستمروراونمرسوارعیــــرسر

ر.شدمرورواردرمدرسهرشدمررادهیپرعیــــرسعترسمترمدرسهررفتروررسرربار
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نرمدرسهرهنوزمربودن.همریکارکنا ررنجاری.ارریطوررمدرت  ارورپرسارمررنیبهت  نریمدرسهرتهرانربودرکهردورانردبستانرروردخت  راردونمریباهمرباشن.فقطرنمررتونست  ن فاجعهرررنیچطوررنتونست 

نر لرکتن ر.بزرگورکنت 

ررروارد ر:شدمرورگفتمررریرمددفت 

رمنرکجان؟رریبچهرها _

ر:مدرسهربودرگفترررریکهرمدررمالیکرخانم

تونهرخانم؟رمالیکرخانم ر!_رچخت 

ریورمرررتیرصندلریرورریرتورراحترلمردادرمنرگمرشدن.اونروقترریبچهرها _
 
ته؟رگ رچخت 

ر.ستی_رخانمرگمرشدنربچهرشماربعدرازرساعترمدرسهربهرمنرمربوطرنرمالیکرخانم

ر:ستمرگرفتمروردادرزدمدرریرتوررقشوریردمیپرر

ریچطوررم _ ررنوریاررتوین
 
رر؟ربگ ر.خوامیرمنربچهرهامورمرعویصن

ر:جدارکردرورگفترمنورازرخانمرمالیکراشارری

ریمررکارریچرالرری...آالرری_رآراشارری ر؟رکتن

نرهم رخارجرکردروربهرزوررتوررکردمریروردادرمررغریطوررکهرجرت  رماشریمنورازردفت  ن ر.نشوندمرت 

رررسمور ر:گفتمررهیوربارگررردمریکوبررصندیلربهرپشت 

ر.خوامیربچهرهام...منربچهرهامورمراشارری _

ر.بهررسفهرافتادمرادیزررغریورجرهیازگرر

ر

ر[۲۳:۴۹ر۰۱.۲۱ر♡"رعآرامش

ر۱۹۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نردستاشوردورطرفرصورتمرگذاشترورهمراشارری ر:منورآرومرکنهرگفترکردیرمرطوررکهرسیعررت 

ر_رببراشارری ن رررسیعرردری...االنرفقطرباالرریارت  ررکتن ر.اگهرخآرومرباش  ررودتورناراحترکتن ررورعصت  ریبرمریهمرمجبورررشهیرهمرحالرخودتربدرمرربیس  کردنرررردایحواسمونربهرتورباشهرتارپرشت 

ررربچهرها.پسرسیع ر.باشه؟رکنرآرومرباش 

ر:گلومورقورتردادم.اشکامورپاکرکردمرورگفتمرربغض

ر.میکنرررکارریچرردریمنرخوبم.خوبم...خوبم.االنربا _

ر:ورگفتردیبوسصورتمربرداشت.گونمورریدستاشورازررورراشارری

رررنریتررریر.تورقورنری_رآفررراشارری ررزین ر.یایهمربرمررگریرنریر.ازرپسراالرریآردمریکهرتاحاالردررهست 

ر.فونیآریرصدارورگذاشتربودررورراشارری.چونردریرچیرفضارپرریتورریرمردرریرنفرورگرفت.بلدرازردوتاربوقرصدارهیبرداشترورشمارهرررشوریگوشررعیــــحرفشررسررنیبعدرازرارور

؟!رچراشارری ررشد؟ی_راکت  رهست؟رریرخت 

هرگفترردمریکهرحاالرفهمرریمرد ر:اسمشراکت 

ر ر..دهرنفررآدمرفرستادمردنبالشونمیوررورکردررری_رآقارهمهرشهرورزرراکت 

ریمرورینفروربفرست.هرکرنفروربفرست.شرستی_ردهرنفررکمه.براشارری ر.بفرسترتوین

ر ر.آبرشدهرباشنررفتهرباشنرتورزمکنمیمرادیازردستمربربریر_رآقارهرکاررراکت  ن ر.کنمیمررداشونیمنرپرت 

ربچهرهارورمراشارری ر.خوامیشدهرمریر...هرجوررخوامیر_راکت 

ر:تلفنورخاموشرکردرورگفتراشارری
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رخارجرازرکشور.رراشارری ن نرررنریرحداقلرازرراری_رحتماررفت  ر.شهرررفت 

رراریرانقدررپولرداشتهرباشنرکهربتوننربرنرخارجرازرکشور.رررخوردیربهشونرنم _ رریربرارگهریشهرردرهیرحت 
 
ر.زندگ

رردررریبرارردری_رشاراشارری رمدترمررهیرگمرکتن ر.گردنیروربرمرنرت 

ر!کنمرآخه؟ررداریبچهرهامورپرینرچطوررهمهرکشور.مرنریهمهرشهر...ارنریرا _

ر.شدریرگفتمروردوبارهراشکامرجاررررنوریا

ر:ورگفتردیاشکاموربوسراشارری

نشرمنرپرارهیسررنریر!رازرکنم؟یرمرداشونی_رقربونراونراشکاتربشمرمن.مگهرنگفتمرکهرپرراشارری ر.کنمیرمرداشیهمربت 

ریمررداشونیخوررکهرپقسمرب _ ر.اشاریرکتن

ر.کنمیرمرداشونریپریترررزری_ربهرجونرخودترکهرازرهمهرعزرراشارری

ر.بغلشرجارکردمریدوررگردنشرحلقهرکردمرورخودمورتوررردستامور

ر.موهامورنوازشرکردریرروررگشریورباردستردردیچیرازردستاشورمحکمردوررکمرمرپرگی

ر:بعدرازشرجدارشدمرورگفتمرکیم

رکسارردنبالرمیبررردریباراشارری _ ردارنرری  ر.کهرازشونرخت 

ر!؟اخهرگر_رراشارری

رررنوریا ر.تورفکررفروررفتمرهیبدونرگرررگفترورتورفکررفروررفت.منمربدونرحرفرورحت 

نرانگاررکهرچرهوریراشارری ر:ورگفتردریبهرذهنشراومدهرباشهرازرجارپررریت 

ر.کنمیرمراهی_رمنرروزگارشورسرراشارری

ر:تعجبرگفتمربار

رشده؟ری!رچو؟ی!رچرو؟یکر _

ررراریم...اونرروزرپرر_رمامانراشارری رررادیبهرخونهربرگفترمامانمرکمکشرکردهروقت  ر.شنریمرلریرتعطر.حتماراالنمرمامانمربهشرگفتهرمدرسشونرکجاسترورگورمنمرنباشمررکهرتورنباش 

ری _ رانقدررپستهرکهرهمچررعتن نراخت  ربکنه؟رریرکاررررت 

نرهمراشارری نرطوررکهرسواررماشرت  ر:گفتررشدریرمرت 

ر.شناسمی_رارهرمنراونورمراشارری

ر.کمربندموربستمررعیــــوررسرربهرصندیلرردمریازردادرورازرمدرسهرخارجرشدرکهرچسبگررچنان

رراشارری نررورزمرنوریماشردسمیرسررباررسعترنورررفترسمترخونه.وقت  نرورهوارهمررت  ر.سمترخونهردریطورررهارکردروردوررت 

نرورنفسرنفسرزنونرصداشرمرردمیدنبالشردوررمنم ر.دمت 

ر:درزدکناررراهرپلهرورصداشورباالربردرورداررستادیاراشارری

رراشارری ر._رمامان...مامانراخت 

ر نرهمراخت  نرطوررکهرازرپلهرهارپارت  ر:گفترررومدریمریت 

ر رگفتنتربرشدهری_رچراخت  ر...پرسم؟!رقربونراونرمامانراخت 

ر.دیکردرحرفرتوردهنشرماسرراشارریکهررریکارررربار

ر ررچریکهرهرراخت  ر.کردمیرارتعجبرنگاهشرمدهنمرگرفتهربودمروربرریرمنمردستامورجلوررحت 

ردستشوررورریتورریلریسررچنان رخراشارریرصورتشرگذاشتهربودروربارتعجبربهرریرصورتشرزدهربودرکهراخت  ر.بودرهت 

ر!مادرتراشارری...ری _

رراشارری ر:دادرزدرررعصت 
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رررچری!رتاحاالرهالر؟یآرری_رچهرمادررراشارری رکردهربهربودنشرافتخاررکنم؟ررریکاررررهیکرده؟!رتاحاالرررریمادر؟رتاحاالرمادرررنریرکردهراررکارردرست 

ر رمادر؟ررهیرفتارردرستهربارررنریرچشماتورکوررکرده.ارالرری!رآر؟اشای_رچترشدهرراخت 

نرهمرراری_رمامانرراشارری ریاالنرمرت 
 
ر.کنمیرمراهیروزگارتورسرراری.ریکجارفرستادرراروریپرررگ

ر رراخت  نرحرفرمرر_رازرچ  رت 
ر؟ین

ر.زودربگوربچهرهارکجان؟ارریدرنرری_ربازرراشارری

ر ر!کجاربدونم؟ررازرردری_رمنرباراخت 

رچهرهارکجان؟ر_رمنورقاتلرمادرمرنکن.بگوربرراشارری

ر ر:گفتررهیبهرگررراخت 

ر ر.دونمی_رمنرنمراخت 

رخونهربرنی_رگمشورازراراشارری ر.ونت 

ر رراخت  ر!؟_رچ 

ربرورب _ ر.جاونت  ر...برور؟یبررریرروردارررری 

ر ری_رپرسمرتورمراخت  رجاررچیرمنرهردوین ر.رورندارمرکهربرمری 

ربریردرربررررنریرازرردریباراریر_رخبرراشارری ردهنررراریر.ریخونهرنزارررنیارریپاتورتوررگهیوردررونت  ررربازرکتن
 
ر.بچهرهارکجانروربگ

ر ر..._رمنرنیمراخت 

ر._رزودربااااشرمامانراشارری

ر ر...فهممی.منرماشارری_راونرمادرهرراخت 

ر.مادرهرمثلرتو...زودباشرهی_راونمرراشارری

ر رردریروستان.پرسمربارهیریرتورریمیقدرریخونهرهیریر_راونارتورراخت  ر...کهرربهرزنتربفهموین

ر:وسطرحرفشردریپررراشارری

ر_رآدرس؟رراشارری

ر ر..._رپرسمراخت 

ر_رآدرسرمامان؟رآدرس؟رراشارری

ر نرهمراشارریلرزونرآدرسورگفت.رریبارصدارراخت  رطوررکهرازرخونهربرت  رمرونرت  ر:گفتررفترت 

ر.مامانرنمتی_ربرگشتمرنبراشارری

نرورهردورسواررماشردمیدورراشارریردنبال ر.میشدرت 

ررتونستمرینم ررونهتیآدمرچقدررمررهیافتادو.آخهررشیپرهیکهرچندرثانررباوررکنمراتفاقای  ر!باشه؟رسنگردلرورعویصن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۹۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ردادهربودرررفترسمترآدرشرعیــــرسرریلیخراشارری ر.کهراخت 

رروستا ر.یمیبودم.دورافتادهرورقدردهیبودرکهراصالرتاحاالرندری 

ر رگفتهربودررسررریابهرخونهرمیدیرسرروقت  ر.میشدرادهریهردورپرعیــــکهراخت 
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رردهیدرررنگرپررربه ر.خونهرنگاهرکردمرکیررنگرکوچرورآی 

ری _ رنجاس؟یهمررعتن

ر.نجاستی_رآدرسرکهراراشارری

ر _ ردروغرگفتهرباشهرچ  ر؟راگهراخت 

ر.کنمیر_ربهرخاکربابامرقسمرزندهرزندهرخاکشرمراشارری

رررنکهیراربدون ر.دربهشربدمرآرومررفتمرسمتررجوای 

ر.بازربود.بازشرکردمروررفتمرداخلرمهیرنردرر

ر.نرسهپامربهرگوشرخودممرریکهرصدارریآرومرجوررریلیخ

ر.میبزرگرخونهرشدراطیهمردنبالمرراهرافتاد.هردورواردرحرراشارری

ر.ومدیبزرگرنمراطیحررنیبهرارکریدررکوچرررنریا

نرپاریرشلختهربودروربرگرهاریلریبودرکهرخراطیحرریباغچهربزرگرتورردوتار ر.بودرهمهرجارورپررازربرگرکردهربودرختهریررررییت 

رآرومرآرومروررررریبرگارزررنکهیاریربرارمار ن ر.میرداشتریپامونرقدمربرمریانگشتاریرورپامونرخشرخشرنکتن

رصداها ر.ومدیازرداخلرمری 

ر.اتاقریبهردررورودررمیدیرس

ررنگربارپنجرهرهاردرر ن ررریست 
 
ر.بزرگررنگ

ر.ستادیهمرپشتررسمراراشارریوررستادمرینشمراردهیکهردرریردررجورررکنارر

ر.دمیروردررنریرانداختمرکهرنازگلرورنادررداخلرنگایهربه

ر.درردهنمورگرفتراشارریردادربزنمروربگمربچهرهامرکهررراومدم

رشدمرورخررساکت ر.شدمربهشونرهت 

ررتونستمریمرویلرردمریشنیواضحرنمریلریخرصداشونور ر.گنریرمربهرزورربفهممردارنرچ 

رررنوریدن،ایخندیچشماشرمر.ویلردریرکشریموهاشرمرریابرربهار.پدرامرکالفهربودرورمدامردستشورتورررکرد،مثلیمرهیگرررراریپرر ر.دمیفهمیفاصلهرهمرمررنیازرررحت 

نرررکنر_رباورراریپرر ر.گمیراسترمرت 

ری_ررنریناد رتورمامانرمارعتن ر؟ری 

ر.تاربزرگتونرکنهرالرریآرشیمجبوررشدمرشماروربزارمرپر_رارهرویلرراریپرر

نرگریبهشرمرادی_راسمرمامانرمنرآهو.منرخوشمرنمرنریناد ر.الریآررت 

ر!_رآهو؟راریپرر

ر.مامانمونرشیپرمی_رخالهرلطفاربزاررماربرررنازگل

ر.اومدررراریحقرحقرپررریصدا

ر.مادرتونم.بخدارمنرمادرتونم_رمنرراریپرر

ر:گذاشترورگفتررنشیسریربلندرشدررفترسمترپدرامروررسشوررورراریگلومرنشستهربود.پرررریتورربغض

نری...بچهرهامرباوررنمردرام_رپراریپرر ر.منرمادرشونمرگهیربهشونرنمرالرریمنرمادرشونم.آرکتن

ر:رورنوازشرکردرورگفترراریپررریرموهاریروررپدرام

راری_رآرومرباشرپرررپدرام ر.زمیعزررشهریکمرکمردرسترمرر...همهرچ 

ررخوامریر_رپدرامرمنرمراریپرر ر.کنربچهرهامربهمربگنرمامان.پدرامرمنرآرزوردارمراوناربهرمنربگنرمامان.منرآرزوردارمربچهرداشتهرباشمرریکاررررهی.رباشم.مثلرمادررخودمرمادررخوی 

ریهاتربچهرهارورمرهیبارگررریردارررراری_رپرررپدرام سوین ر.ت 
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ری_رمراریپرر ررمنرنگنراگهراوناربهرردوین ر.بچهردارربشمرتونمرینمررگهیبهرمنربگهرمامان.چونرمنردرتونهینمرگهیدررشگی!رهشه؟یمرمامانرچ 

رررپدرام ر.آرومرکنهراروریپررریباردلدارررکردریرمرموهاشرکردرورهمچنانرسیعریرتوررکالفهردست 

ر.کردمیرگونهرهامرحسرمرریاشکرروررورریسیخ

ریحاملهربشه؟رررتونستیرنمرگهریدراریپرررچرار ر!داشت؟ررمشکیلرعتن

ر:وردستشورگرفترورگفترراریرفترسمترپرررنازگل

ر.مامانرمیبهرتوهمربگررمیدینکن.مارقولرمرهی_راشکالرندارهرخالهرگرررنازگل

ر ر.تورآخهرخوشگلرمن...دورتربگردمرملوسکرمن.چقدرردلررحیمردخت 

ر.حقرحقمربلندرنشهریردهنمرگذاشتمرتارصدارریروررردستمور

رکیررورتماشارمراریپرررشینماریسادریداخل؟!رواریبررریرخواینمرالرری_رآراشارری ر!؟تن

ر:ورباربغضرگفتمراشارریسمترربرگشتمر

ر.اونرمادرشونهراشارری _

ر.دهیی_رفقطراونارورزاراشارری

ر.حاملهربشهرتونهینمررگهیراونرد _

ر!ه؟یحرفارچررنریر_رمنظورترازرراشارری

رعمرربهشررهیعمرربهشونردروغربگم؟!رررهیجدارکنمروررشونریرمنربرمرداخلروردوتاربچهررورازرمادررواقع _ ر.نهرپدررمیکدومرنهرمادررررچیرکهرهرردرحایلر؟ونربگمرمنرمادرتونمرورتورپدرشوین

ر.یتورمادرررالرری_راراشارری

ر.انیپررریکهربگمرچونردستمربودهرمالرمنه.اوناردررهررصورتربچهرهاررستریعروسکرن _

نرورحرفرمرکردمریباالررفتهربود.حقرحقرمررصدام ر.دمت 

نرحرفرمرناری.بعدردرموردرامیرربرمریردارربچهرهاروربرمیبررراری...بالرری_رآراشارری ر.مینت 

رراومدم
ن
ر.برگشتمربهرعقبرعیــــنازگلرساکترشدمروررسرریربزنمرکهربارصدارحرف

ر:منردادرزدردنریدربار

ر._رماماااانرنازگل

ر.دمیموهاشوربوسریتوربغلم.محکمربغلشرکردمروررورردریبعدردوررور

ر.حقرحقمرکلرخونهررورپوشوندهربودریصدا

ر.ان_ردلمربراترتنگرشدهربودرمامرنازگل

نرمنمرهمر _ ر.زمیطوررعزررت 

رردهریفهمررکهرفکررنکنمرکیسررکردمیرمرهیگرررریجورر ر.گفتمررباشهرچ 

ر.کردیرمرهیبلندرگررریربارصداراریبودنرورپرررستادهریرورپدرامراراریپرر

ر:همراومدرسمتمرورگفتررنریناد

رمادرماعه؟رگهریخانمرمررنریر_رمامانرچرارارنریناد

ر.رورازرخودمرجدارکردمرنازگل

ر:بغضرگفتمرپاکرکردمروربارراشکامور

ر.چونرمادرتونه _

ر_رچرنازگل ر!؟یت 

ر.حرفمربارتعجبربهمرنگاهرکردرنیاردنریبارشنراریپرر
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ررگهیرحاالردراشکام نرصدارپاری  ر.ومدنیمریت 

رربار ر:گفتمررصدابرلرزوین

ر.مادرتونه.منرفقطربزرگتونرکردمراریپرر _

ری_ررنریناد ر!تو...تورعتن

ر.بارشتابراومدرسمتمرورمنورمحکمربغلرگرفتراریپرر

ر:بلندرگفتریرصداربار

حواسشربهشونررکهرکنارربچهرهاشهروررریر.مادررمادررواقیعرهیمادرربشم.رریر.اجازهردادی.بچهرهاموربهمردادیدیتورمنوربخشررکردمرویلرررتتیاذریلری.منرخالرری_رممنونم.ممنونمرآراریپرر

ر.هست

ر.ورشکستهرازرخونهرخارجرشدمرردمیازرخودمرجدارکردم.خمرشدمرسمتربچهرهارورگونهرهاشونوربوسرراونور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۹۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرکهرصدامرمرردمریشنیرورپشتررسمرمراشارریرادیدادرفررریصدا ر.ومدیوردنبالمرمردت 

ررویل رری  رازونرخونهربررتوجهرخودموربهربدبخت  ر.انداختمررونت 

رپاهامرسنگرکردمیرمرحس ن ر.شمانقدررسنگردلرورظالمربارتونستمریمجبورربودم.منرنمرربودنرورسختربودرخارجرشدنرازونجا.ویلررت 

ردادمربهرماشرهیتک ن ر.گذاشتمررنمریقفسهرسرریوردستمورروررت 

ر:ورگفترررستادیروربهررومراراشارری

ررالرری_رآراشارری ریمررکارریچریردارررتورحالترخوبه؟!رمتوجهرهست  ر؟رکتن

ررر.سیعاشارریردونمینمر _ ر.انجامربدمررکردمرکارردرست 

ر_رتورحالترخوبه؟راشارری

ر.ادینهرزر _

ر.ستانمارریبرمی_رسوارشو...سوارشوربررراشارری

نرماشریربازرکردرورمنورهلردادرتوررنوریحرفردررماشرنیبعدرازرارور ر.ت 

ارمثلرهمرمارستانریربرمیدیرسرعیــــرسررریلیخ نررشهریوردکت  ر.دورمورگرفت 

ررمارستانریعادترکردهربودمربهردردروربرگهید ر.وردکت 

ر.رفتهربودرمیرنگرازرزندگررشدریرمریروزرررچندر

ر.دمیدیمردیسفراهیجارورسرهمه

ر.شدهربودرزرهیرهرهام،نبودنشونرکنارم،دلمربراشونربچردنیسختربودرندریلیخ

رورقرصروررسمررهیشدهربودرهروزرگرررکارم ر.وردکت 

ر.منوربخندونهرکردیرتالشرمرشهیهمرهمراشارری

ر.شباررهیورمنربدونرحرفرازرجامربلندرشدمروراومدمرتوراتاقم؛درسترمثلربقررمیهمهرباهمرشامرخوردرامشبمر

ر.فتمبغلمرگررریتختمرنشستمرورپاهامورتورریررور

ر.تقرتقردرراومدروربعدردرربازرشدریصدا
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ر:بودرواردراتاقرشدرورگفتراشارری

ر._رسالمرخانومرخانوماراشارری

ر.سالم _

ر:تخترنشسترورگفتریرپشتررسشربستروراومدرسمتم.کنارمررورردرور

رراشارری ر؟ر_رخوی 

ر.خوبم _

ر:ورگفتررردریتوهمرکشراخماشور

ر._رمنمرخوبمراشارری

رررتنهار
 
ر.لبمراومدرریروررلبخندرکمررنگ

ریخودشوربراشارری ر:کردرورگفتررکیبهمرنزدرشت 

رراریبهرپررریخواریمررالرری_رآراشارری شررزنگربزین ر؟رورحالربچهرهاروربت 

ر.تونمینمر _

ر.عادترکردنرراری.اونارخوبن،بهرپرردمیمدترمنرهروزربهشرزنگرزدمرورحالشونورپرسرنی_رتوراراشارری

نرتورچشمامرجمعرشدرورهمراشکر لشرکنمرگفتمررکردمریمررطوررکهرسیعرت  ر:کنت 

نرزنگرنمرگهیرخداروشکر.پسرمنرد _ ر.نمت 

رریخواری_رنمرراشارری ر؟ربارخودشونرحرفربزین

ر.دونمینمر _

ر.گرفترراروریتلفنشوربرداشترورشمارهرپررراشارری

ررریرتورراریپررریرازرچنتاربوقرصداربعدر ر:دیچیرپرگوش 

ر_رالو؟رراریپرر

ر.بهربچهرهاربدهروریباهاشرحرفرزدرورازشرخواسترگوشررکیمرراشارری

ر.نریدادردسترنادروریگوشرراریپرر

ر ررریصداشرتورروقت  ری.بغضربدریدلمرلرزرردیچیرپرگوش  ریوربرشت  ر.مورگرفتمگلومورفشارردادرورباردستمردرردهنررشت 

ر.دستمردادرروریگوشرراشارری

رریرصداربار ر:گفتمرررلرزوین

ر!رپرسم؟ن؟یناد _

ردروغرگورهینگورپرسم.تورر_ربهرمنررنریناد ر.ی 

ر.بعدرتلفنرقطعرشدرور

رریناباوررربار رخرربهرصفحهرگوش  ر.شدمررهت 

ر.شدیرمریازرچشمامرجارررصدایبراشکر

نرگذاشترورهمرررنشیسریررسموررورراشارری ر:گفتررکردیموهامورنوازشرمرریرطوررکهرروررت 

ر....آرومرباشزمیعزررر_ردورتربگردمرالهراشارری

ر.حقرحقمربلندرشدریرحرفشرصدارنیاربار

ر.بودمررورگرفتمردهیندرروزرکهرفقطرخودمردچررنریارریرهارهیکردم.انقدررکهرانتقامرتمامرگررررهیبلندرگررریروربارصداردمریچیرمحکمردوررکمرشرپردستامور

ر رشدمرررکیمرروقت  ر:ازرخودشرجدارکردرورگفتررمنورراشارریآرومت 
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ر.یشهربازررمی.پاشورقرارهربررگهیردرهی_رخبرکافرراشارری

ر _ ر!؟چ 

ر.یشهربازررمی_ربررراشارری

ر.میستی.مارکهربچهرنالیخیربراشارریاوهر _

ر.ستیبچهرهارنریهمربراریشهربازر _

نرسمترکمدرلباسامورهمرحرفررفتررنیبعدرازرارور ر:گفتررکردیطوررکهرداخلشورنگاهرمرت 

ریرهرگهیدرری.نصبتربهردختامیبررردمیخررردری_رباراشارری ر.یلباسرندارررچ 

رمانتورقرمزربرهیربعدر ر:آوردرورگفترونرت 

ر!چطوره؟رنریر_راراشارری

ر:بعدرخودشرجوابرخودشوردادرور

ر.تورچشمهریلی_رنهرخرراشارری

ر.زردربرداشترهیرسرجاشرگذاشترورراونور

ریبازمرگفترمثلرموزرمریلو ر.کمدرگذاشتشرریورتورریس 

ررهیبارررنریا ر.روشنرآوردررمانتورآی 

ر.کوتاههررنریرگفترارربعدر

ر.جامربلندرشدمروررفتمرسمترکمدرازر

ر:برداشتمرورگفتمرمانتورمشگررهی

ر.خوبهررنریرا _

ر:بهشرانداخترورگفترنگایهراشارری

ر._رارهرخوبه.بدوربپوششراشارری

ر.الیخیربراشارری _

تیحرکترترهیربار رتنموربریرتورررس  ر..ورمانتورروربهرزوررتنمرکردرردیکشرررونت 

نرمه ر:گفترربستیمانتورورمریدکمهرهارگریرگیطوررکهررت 

ر_راولرمراشارری ر.بعدرمیشهربازررمیت  ر.میخستهرشدریلیچونرخررمریخوابیرخونهرورمرمیگزدیروربعدربامرتهران.بعدربرمردیرستوران.بعدرخرررمیت 

وعرکردمرعوضرکررریرزوررلبخندربه ر.دنرلباسامزدمروررس 

رراشارری ر.تارحالمورخوبرکنهرکنهیرتالششورمرتریکهردارهرنهارردمیفهمریرنبودرورمراصالرآدمرشوچن

رریرامروزرباهاشربرمرتارتورردریباردریشا
 
رنگرخونهرافرسدگ ر.مت 

رازرگراریربگم،رشیشهربازرریرتورریایازرمسخرهربازرردریباردونمینم رتغراری.رادشیزررریدایخررراریدادناشربهرغذارخوردنمرتوررستوران.ررت  ر.بزرگشراتیت 

ر.پامهررریشهررزررهیرکردمیرمرحس

رجارهیدستشوردوررگردنمرانداختروربهرراشارری ر:اشارهرکردرورگفتررری 

ر_رببراشارری ن رررمی.بعدربررخونهرواستربخرمربارپولرخودم.پولربابامرنهرهارپولرخودمرهیرخوامی...اونجارخونمونه.مالرریآرت 
 
وررررمیآدمارکاررکنرررهی.مثلربقمیوربچهردارربشررمریکنرراونجارزندگ

ر.میباشرریعاد

ر!اشار؟ی _

ر!؟_رجونمراشارری

ره؟یبهرنظررتورعشقرچر _
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ر_رعشقرتوراشارری کوچولورری  ر.دلت 

ر:زدمرورگفتمریلبخندر

ر _ ررماروروقت  نر...هرچاشارریرمیبودرکریکوچررریلیکردنرکهرخرررمجبورربهرعاشق  رریرت  ر.عاشقرشدنرزودراتفاقرافتادنشروحشتناکروراشتباهه...حت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۹۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.خونهرمیبرگردرمریگرفتررمریتصم

رماشرسوارر ن نربرداشتم.همررموریرورمنرگوشررمیشدرت  رردمیبهشرانداختمردرکهرنگایهرررت  ر.پاسخردارمرهفتارتماسری 

ر:تعجبرگفتمربار

ر!باشه؟رتونهیرمرگ _

ر!شده؟یر_رچراشارری

نرهم ر:گفتمررکردمریبازرمرلموریطوررکهررمزرموبارت 

ر.بهرنفررهفتربارربهمرزنگرزده _

ر:شمارهرگفتمردنریبعدرباردرور

ر.بودهرلریکائیعهرم _

نرهمراشارری رطوررکهرخرت  ر:شدهربودرگفترلشیبهرموبارهرت 

ر._راوه...بهرمنمردهرباررزنگرزدهراشارری

ریوا!ر _ ر!شده؟یچرعتن

هرمینیخونهرببرمی.برردونمی_رنمرراشارری ر.چخت 

رکنم.مرتونمریمنرنمر _ رمیرتاراونرموقعرصت  ر.ازرفضویلرمت 

ر:بارخندهرگفتراشارری

ر....خبرزنگربزنااایفضولررریلی_رخرراشارری

ررعیــــگرفتمرکهربعدرازردوتاربوقررسرررلوریکائیشمارهرمرعیــــرسر ر:دیچیرپرصداشرتورگوش 

ر!الر؟ی_رآررلیکائیم

نر!رسالم...چرل؟یرکائیالورم _ ر!ن؟یهمهرزنگرزدرنیشدهراریرت 

نر_راره...کجاررلیکائیم ر!شما؟ریت 

رمارب _ ر!.چطوررمگه؟میونرت 

ر.نریای.زودربستی_راوضاعرخوبرنررلیکائیم

رینگرانمرمرریدارررل؟ریکائیمرشدهریچ_ ر.کتن

نر.هماریبرعیــــفقطررسررالرری_رآررلیکائیم ر.ت 

ر...لیکائیآخهرمرویل _

ررریربوقرکهرتورریرصداردنیشنربار نرچررگهیردردیچیرپرگوش  نرپارورینگفتمرورگوشریرت  ر.آوردمریت 

ر!الر؟یآرشدهیر_رچراشارری
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ر.ستیاوضاعرخوبرنررنریاینگفت...فقطرگفترکهرزودرب _

ر

ر:گفتورررردریاخماشورتوهمرکشراشارری

ر.گهیکردهردرریکاررررهی_رحتماربازرمامانمرراشارری

ررشیبراشرپراگهرمشکیلر _ ر؟اومدهرباشهرچ  رپرگهیرباشهردر!رهرچ  ر.شدهرت 

ر_رچهرپرراشارری ر.!رازرمنرورتورسالمرترهربخداالر؟یآریرت 

ر.فقطرمنورنگرانرتررکردررلیکائی.مشدهیرچرمینیببرمریبرورزودربرسرعیــــرسررراشارری _

نرهمرردستشرگرفترورریرستمورتوردراشارری ریطوررکهرپاشوربرت  ر:گفترردادریگازرفشاررمرریررورررشت 

ری_رآرومرباش...هراشارری ر.نشدهرتورآرومرباشرچ 

ر.دمیکشررقریگذاشتمرورچندردفعهرنفسرعمررنمیقفسهرسرریآزادموررورردستر

ر!_رحالترخوبه؟راشارری

ر.ارهرخوبم _

رراشارری ر!؟_رمطمعتن

ر.خوبم.تندربرورلطفاراشارریارهر _

ر!ن؟ی_رتندرتررازرراشارری

ر.مونیرکشری..منه.رنهر _

ریورپاشوربردریخندرزریرر ر.رورپدالرفشارردادررشت 

ر:ورگفتمرردمریکشررریربلندرغیج

راشاااارری _ ر....آرومت 

ریربــعربرکریرخالصه ر.خونهرمریدیتاررسردیطولرنکشررشت 

نرازرماشرعیــــرسرررهردور ر.سمترخونهرمیدیوردوررمریشدرادهیپرت 

ر.میدروربازرکردرورباررسعترواردرشدراشارری

رورنگرفتهربودرپخشرزممنراشارریکهراگهرررانقدرر ن ر.شدهربودمرت 

ررایداخلرپذرازر ر.ومدیرسوصدارمرری 

ر:ورگفتمرمیواردرشدررهردور

ر...کایمرشدهیرچ _

رررچیرهرتونستمیر.دهنمربازرموندهربودرورنمکردمیدهنربازربهرصحنهرروربهررومرنگاهرمربار ر.انجامربدمرحرکت 

ربهمرنگاهرمرستادهیاالنرخودشونربودن.روربهررومرارر.ویلاددیوراشکرمرریدریدردرورناامرریکهرصدارررعکیسرهیعکسربود.رررهیذهنمرفقطررتور ن ر.کردنیبودنرورداشت 

ر.دهنموربازروربستهرکردمررمثلرمایهرچندبارر

رصدارچیرهرویل رازشربری  ر.ومدینرونت 

ر.دهیچیرپرنمیسرریدردرتوررکردمریگذاشتم.احساسرمرررنمیقفسهرسرریروررردستمور

ربهرصحنهرروربهرروشرخرریکهرباربهترورناباورررراشارریربه ر.دهربودرنگاهرکردمشررهت 

ر."ربودالری"آردمریکهرشنرریرکلمهراررنریکتفمورگرفترورآخرررررریدوتاردستربودرکهرزرردمیکهردرریراصحنهرنریرشدرورآخررراهیکمرهمهرجارسرررکم

رکساررغیجرریصدا نرکهرمنورصدارمرری  ردنت  رررباوررکنمرتونستمیرکهرهنوزمرنمرر.ورمتن ر.دمیدرکهرچ 

ر
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ر ♡"عآرامش

ر۱۹۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر...ورنودرورسهرپارترصدرادامه

رصداها ر.دمیشنیاطرافمرمری 

ر:گفتیرکهرمرریمردریصدا

ریهرچهررسرردری.باخوادیقلبشرعملرم + نرعملشرکنررعت  ر.ت 

ر:اشاریریآشنارورمردونهریرصدارور

رهرچهرزودتررنوبترعملشوربزنری_رآقاراشارری نردکت  ر.ت 

ررریالررآروم ر.بهرخودمردادمرچشماموربازرکردمرورتکوین

ر!الر؟ی_رآراشارری

رصداردهنمورتکونردادمرویلرلرمایهرباررمثررچندر ر.ازشرخرجرنشدری 

ر.جامرنشستمروربهراطرافرنگاهرکردمریتور

،ریآقا ،الناز،میدکت  ر.میزندگرریمبهمرتوررتری...همهربودن.بهراضافهردوتارشخصلیکائیاشار،اخت 

ر.برامرسختهردنشونیکهرسالرهاسترمردن.حاالردرردونفرر

ررریلهیتردوتار ر.کهربهرکمرشرگرفتهربودررگیلزدهربودرورچادررگلرپسیکلرررشوریکهرزررردریسفررریرورسرررهیعصارورررهی،آی 

رپرچقدرر ر!شدهرت 

راونربهراندازهرمامانرپرستورپرر!رویلدشی!رصورترچروکرشیمشکریرکنارشربود...چالرگونهرهاشرورچشمارراونم ر!نشدهرت 

ر:کاناپهرنشسترورگفتررریکنارمرروررراشارری

رررالرری_رآراشارری ر!؟خوی 

ر!مامان؟ _

ر:اومدروررگفتررکیاونرعصاشرنزدپرستورتندرتندرباررمامان

م؟!رآرمامان ر.!ردورتربگردهرمادرالرم؟یپرستور_ردخت 

ر!بابا؟ _

سری.انگاررمومدریسمتمرنراونر سروردریت  ر.ترشرآشکارربودر.تورچشماشراست 

ر:پرستورکنارمرنشسترورگفترمامان

ررمامان م؟ررپرستور_رخوی  ر!دخت 

ر.خودمراومدهربودمربه

ر:جامرنشستمرورگفتمرتور

شریرورمریرهمهرسالراومدرنریرارخوبم؟!ربعدر _ ر!کهرخوبم؟ررت 

ر.جمعرشدهربودرشیآبرریچشماریتورراشکر

وعربهرگرررردریترکرربغضش ر.کردررهیوررس 

ر.دیهاشربغضرمنمرترکررهیگرررردنریدربار

رراشکر ر.حبسرکردمرنهیهامربهرگوشرنرسهرنفسمورتورسرهیگرررریصداررنکهیراریشدروربرارریگونمرجارررریررورررصداری 
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ر.دمیچیرپردشیخمرریرتموردوررشونهرهاورمنردسردیبغلشرکشرریمنورتوررمامانم

رریرصداربار ر:گفتمرررلرزوین

رچقدررپ _ ر...مامانریشدررت 

ر:هاشرگفترهیحقرحقرگررررونیم

ر.الرمیآریربزرگرشدریلی_رتوهمرخرپرستوررمامان

ر:جدارشدمرورگفتمرازش

رررنیتمامراریبراردری....بایبدرحریتوضردریبا _
 
رریها...برارردلتنگ رررلیرشدنامردلرتریوراذرردنامیتمامرعذابرکشرریرهام.برارتمامربدبخت  رررلیردلررهی.رداشتهرباش  ررقاطعرتاربتونمرباوررکنمرحقرداشت 

ررریخونهررهارکردررهیریرکهرمنورتنهارباردوتارپرسرتور ر.وررفت 

ر:شونمرگذاشترورگفتریررورردستشور

مردمریمرحریپرستور_رتوضرمامان ر.دخت 

ربعدرنگاهرپرمعنارور ر.بهربابارمحمدرانداختری 

ر.آرومرسمتمراومدراونم

ر:هرکردرلبرزمزمررریزر

مربابار ر.محمدر_رمنورببخشردخت 

رررکریرقاری.منردقرکردیرتورصورتشردوردورمرچشمام ر.دررقالبرجنسرمونثرازرپدرمربودمررکت 

نرپرستورصورتموربرمامان ر.دستاشرگرفتررت 

ریرشونیتندرگونمو،پرتندر ر.دیصورتموربوسرریورهمهراجزاررموریرنمو،ی 

ر رازمرجدارشدروربهرصورتمرخروقت  ر.ازرجامربلندرشدموررردمریشدرآرومرگونشوربوسرهرت 

ر.تنهارباشمرخوامریرم _

ررایورازرپذرردمیشونهربابارکوبرریحرفرآرومرروررنیبعدرازرارور ر.خارجرشدمرری 

رخرردنریازردربعدر ر.نمیبتونمردوبارهراونارورببرکردمریروقترفکرشورنمررچیهررکهربابارورمامانرمنمرزندن.ویلرررومدریبهرذهنمرمریروقترهارفکررریلیزنرعموراخت 

ر.خوادیرچقدررسختهربچتربهتربگهرتورورنمرکنمریرمادرمروردرکرمرهیمنرخودمررکنم.چونرریبدررفتاررباراوناررلیکائیورمررراشارریرمثلرتونستمریرنمرمنررخب

نرهمررویل روربرن.توررتونمریکنمرنمررریباراوناربدررفتارررتونمیرطوررکهرنمرت  ن بچهررریرمادرررچریهردونمریاونرسنرکنمرورکنارردوتارپرسربچه!رچونرخودمرمادرربودمرورمریرقبولرکنمرکهرمنوررهارکتن

ر.کنهیررهارنمرهاشورالیکر

ر.روشنرکردمرریگارریاتاقمرشدم.سمترپنجرهررفتمرورسررروارد

ر.کشهیرمرگارریارهرسسالردوبارهردررازدهیهستمرکهربعدرازرریراورنهرسالهرستریبرالرریورحاالرآرردیکشریمررگارریبودمرکهرسریراهجدهرسالهرالرریآررقبالر

ررنریا
 
رررچیهررزندگ ر.باشمروقتربهرمنراجازهرندادرآدمرخوی 

رکهرمرریآدماریلیخ ن ر !اجازهرندارنرخوبرباشن.ویلرررخوانیبدرهست 

ررگی ررگی...رکنهیرمریردزدرپویلرربهرخاطرری 
 
ر!کنهیمهرزگ

ررگی ر!کنهیرالکلرمرصفرمرگی...رکشهیمررگارریسربهرخاطرربدبخت 

ررگی
 
ررمثلرمنرانقدررخستهرشدهرکهراگهرزندگ ر.وقتربودرازشرخارجرشدهربودرریلیداشترخرردررخروچ 

ر

ر

ر ♡"امشعآرر

ر۱۹۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#
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ر

ر.درراومدریصدا

ر.سمتردرروربازشرکردمررفتمر

ر.پشتردرربودراشارری

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

ر!یچهرعجبردررزدر _

ر:اتاقرشدروردروربسترورگفترروارد

ریمررگارری_ردوبارهرسراشارری ر!؟کیس 

نرمریرروررریگارریجارسررریتوررگارموریس ر:خاموشرکردمرورگفتمرت 

ر.اره _

ر.ی...ترکرکردهربودرهفی_رحرراشارری

ر.بودرکهررفترفیرحرمریجوون _

رراشارری ر._رهنوزمرجووین

رجوونرپرهی _ ر...ت 

ر.نگوریرنجورری_راراشارری

ررنکهیآدما،خستمرازررنریرارم،ازریخستم...ازرتو،ازرخودم،ازرزندگرراشارری _ ر.ندارهرتمومرکشمریمررهرچقدرربدبخت 

رردنریدررالرری_راراشارری ر.ستینرپدررمادرتربدبخت 

راوناربدبرردنید _ ر.هیورششرسالرنبودنشونربدبختررستریبر...ویلرستینرخت 

رروریمامانرنازررلوریکائی.پدررمادررمنمرنبودن.اگهرتورمزمیعزرردونمی_رمراشارری ر.بزرگرشدمرابونیکوچهرخرری...منرهمونمرنداشتم.رتنهارتورداشت 

ر....همشوناشارریظلمرکردنرریلیاوناردررحقرمارخر _

ر:دستشرگرفترورگفتریردستمورتورراشارری

رریلیخرردونمیمر_رراشارری ررهی...رالرریآرریدیکشررسخت  .ررکیردخت  ن رجاررهیبزرگرکرد.ازررلوریکائیتورورمرریمامانرنازرسالهرروررهارکردنروررفت  براترپدرربود،برادرربود،وربهرقولرررلیکائیبهربعدرمرری 

ر ر.شوهرتمرشدرخودترحت 

ر.چشمامرجمعرشدهربود.منرچقدرربدبختربودمریتورراشکر

رراشارری ر.بغلشرگرفتریکهرستمشرپرترشدمرورمنورتوررردریدستمورکشرردریاشکاموردرروقت 

ری_رمراشارری ر!الر؟یآرهریمشکلرتورچردوین

ر!ه؟یچر _

ردرربرنینزاشتهرازررلیرکائی_رمراشارری ررریبرررونت  ری.همشرفکررمروربارگرگارآشناربیس  ر.مطمعنرباشرهمهرآدمارازرتوربدترنرآدمارخوبن.ویلرکتن

رجدارشدمرخرازش ر:تورچشماشرگفتمرهرت 

ردمیردرلوریکائی،مدمیدرردم؛توروریدررادیزررانتمی.خردمیدردم؛توروریدرادیگرگمرزرنر...ماشاررینگرانرنباشر _ ردم؛امیدرادی.عشقرهمرزردمیدرمادرموردم؛پدرریدرادیهمرزررورسنگردیلررحیم.ی  رروریعلت 

ر.دمید

ر:انداخترورگفتررریرسشورزرراشارری

رستیکهرکردمرقابلربخششرنرریکارررردونمی_رمراشارری رنصفربدبختارلریر.منمردلالرریرآرر.من...اصالرانتظاررندارمرتورمنورببخیس  ررریلیتورخررالرریآربودم.ویلرریدریکهرکشررری  رر...منرآدمرخوی 

ردمیشجاعرتر،دلررحمرتر،مهربونرتررورعاشقرتررازرتورند رورنمرر.اگهرهمهربرنرمطمعنمرکهرتورهست  .اگهرهمهرریراحتهرکهرتوردوسمردارررالمرینداشتهرباشهرخرمرکسردوسررچی.اگهرهیت 

ربهردلربگررنهیرازمرک رگریبهردلرنمرریارنهیکهرتورازمرکرررمنرمطمعنمرنرت  ر...تورالرری.ایت 

ر:وسطرحرفشردمیپرر
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نرهمرقاریمنردقراشارریارهر _ نریاشتباهورکردمرکهرهمهرفکررمررت  نریرمرخوادیدلشونرمرریاحمقرطرفنرورهرکارررهیباررکتن .همهربهمررشدمیاحمقرفرضرنمرهیکارارورنکردهربودمراالنرررنی.اگهراکتن

ر!؟یدیهمتونوربهردلردارم.فهمررنهیربهربعدرکرنریر.ازرکردنی.همهربهمرظلمرنمرکردنینمرراتیخ

ر.گفتمرورازراتاقرخارجرشدمررنوریا

ر.ورتندرتندرسمترباغررفتمرشدیمریرازرچشمامرجاررراشکر

نرب ر.باغریرفتمرتورنهیمنورببریرارگهیرکسردررنکهیصدامرزدرکهرگفتمرتنهامربزاررورقبلرازراریرراهرمامانرنازررت 

ریورنفسرعمررستادمیرباغچهرارکنارر ر.دمیکشررق 

ر.دمیکشررقیفسرعموردوبارهرنرهدوبارر

ر.آرومرشدهربودمرکیم

ر:روربهرآسمونرکردمروردادرزدمررسمور

رنایکدومرازراررچیهرراریخدا _ ررهیآدمرنبودن.همشونررریدیکهرآفرررری  ررمشترالش  نرمروونریهمشونراسمرحرریرکاشربرارریبودن.اررعویصن رت  ر.آدمرریبهرجاراشت 

ر.گذشتیرازراومدنرمامانربابارمرریروزرررچندر

ر.نمشونیرتارنبرکردمریرررمروزورازشونرفراررکل

رانتقامربگرخواستمریداشتم....ازرهمشون.مررنهیک ر.....ازرهمشونمت 

رتمامرداراراالنر ریرشونربهرنامرمنربود.هری  نررچ  ر.نداشت 

ریربهرخودمرلبخندرشرنهیآرریقطعرکردمرورتوررتلفنمور ر.زدمرطاین

ررتورازرگرالرریا ر.یشدررحمرتاحاالرانقدرری 

رصدا ر:ازردرونمررسمردادرزدری 

ر _ ر.اطرافشربهشررحمرنکردنریرکدومرازرآدماررچیهررازروقت 

ر!یعادریلیخرریلریروزرخررهیماربود.رریرخونهریرتورریروزرعادررهیرامروزر

رریتورراشارری ر.خدمهرهاردرحالرکاررکردنربودنرهیوربقرری.مامانرنازرکردیمرباغرباغبوین

ر ررایپذریورمامانمرتورراخت  ریبرهرچندکردنیرنشستهربودنرورصحبترمری  رمرهیاکنررشهینرگهیبهرهمدرشت  نرت  ر.فت 

ر.خونهربودنریرورالنازرهمرچونرامروزرروزرجمعهربودرتورررلیکائیم

ر:دیچریخونهرپرریتوررمیآقارکررریصدا

رخانم؟ریخانم؟!رنازرررینازر _

ر:رفترسمتشرورگفترینازررمامان

رم؟ری_ربلهرآقارکرررینازررمامان

ریرداخلرورادعارمرانریبرخوانری.منریر_رسهرتارمهمونردارررمیکررررآقار ن ر.قرارهرخونهرروربخرنرکتن

ر.داخلرانریخبربگوربریلری_رخرینازررمامان

رداشترریمنرفقطرمامانرنازررینقشهرهارازر ر.خت 

ربهشرزدمرکهرناراحتربهمرخرچشمگ ر.شدررهت 

رتاثرممریتصمرریررورریرکردمرآرومرباشمرورچهرهرناراحترمامانرنازرررسیع ر.نزارهریرت 

ررریهمراهرآقاریموحدرریآقا ر.وربرادرشرواردرخونهرشدنرکاشاین

ر:سمتشونرورگفتمررفتمر

ررری...سالمرآقایموحدریرسالمرآقا _ ر.نری.خوشراومدکاشاین

ررری_رسالمرخانمرراد.آقارریموحدرریاقا ر.سنریامروزرقراردادوربنوررخوانریمررکاشاین
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نربلهرحتماربفرما _ ررایپذریتورریت  ر.ی 

ربعدرراهمنارور ررایشونرکردمرسمترپذری  ر.ی 

رباردرمامان رردنریوراخت  ن ر:اوناربارتعجبرگفت 

هرارنجاریرا _ ر!الر؟یچخت 

ر:باالرانداختمرورگفتمریاشونه

ر..مهمونردعوترکردممنه..رریرخونه _

روررونیاقا ن رازرخدمهرهارچارگرینشست  رورشرری  ریت  ر.آوردرتن

ر شوربریرموحدریخوردنرآقاروقت  ردفت  ر.آوردرورمنمررفتمرسندرخونهررورآوردمرونرت 

ر!نهرروربهرنامراونردوربرادررزدمچشمرهمشونرخورریجلور

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۹۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر ررسرروقت  ر:سمتمراومدرورگفترعیــــهرسهرتاشونرازرخونهرخارجرشدنراخت 

ر ر؟ریبودرتورکردریرچهرکارررنی_راراخت 

ره؟یخونمورفروختم.مشکل _

ر ررنیاریرتوررمی_رماهمرداررراخت 
 
ر.الریآررمیکنریرمرخونهرزندگ

کترمالرمنهروردستیبهرمنرمربوطرن _ کاررخوبررررهیخونهروررهی.دنبالرمیکنررخونهررورخایلردریهرفروختم.عرصمربا.خونهرهمرمالرمنربودرکشهینمرختهریبهرحسابرشماررررپویلرگهی.رس 

نرباش ر.ت 

ر ریرمرهیکارارچرررنی_راراخت  هرچشمرسفرکتن رد؟ریتوردخت 

ر:بودنرورگفترستادهیکهرکنارمونراررهیبعدربرگشترسمتربقرور

ر نرچررهیبهرزنترریرخوایرنمراشارری_رراخت  رریت 
 
تونررنریرخوایرپرستو،محمد،شمارنمر؟ربگ نرچرررهیبهردخت  نربگریرت  ر؟رت 

ر:باالرانداخترورگفتریراپرستورشونهرمامان

رالره؟یاموالرشماربهراسمرآریرپرستور_رچرارهمهرمامان

ر ر:گفتررراشارریباراشارهربهرراخت 

ر نرهمچرردونستهیزنرقابلراعتماده.نمررنریرگلرپرسمه...فکردهرا_ردستهراخت  ر.میپرورشردادرنمونری.وهللرکهرماررتورآستادیازرآبردرمرریاطهیرسلررت 

ر.بهرتورمربوطه؟بزنهرششیرآترخوادی.ممامان..ر_رمالشهرراشارری

ر ر.توجهربهرحرفاشونرازرکنارشونرگذشتمرورواردراتاقمرشدمری 

ر.ی.ازراتاقمرخارجرشدمروررفتمرسمتراتاقرمامانرنازرورچمدونموردسترگرفتمرردمیچکرکردم،لباسامورپوشرگهریبارردرهیچمدونرگذاشتهربودمرریرتوررکهرجمعرکردهربودمرورررلموریوسا

ر:هردررزدمرکهرگفتتقهربرچندر

مراری_ربرینازررمامان ر.داخلردخت 

ر.بازرکردمرورواردراتاقشرشدمردرور

رمامان؟ریراآماده _

ر.زمیر_رارهرعزررینازررمامان
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ر.میزودرباشربرر _

ر:بهراتاقشرانداخترورباربغضرگفترنگایهرینازررمامان

ر.شهیتنگرمرنجاریاریر_ردلمربرارینازررمامان

ر.بعدرچمدونشوربرداشترور

ر...ایکهربارمنربررکنمینرمجبورترنمرمامان...م _

ر:وسطرحرفمردریپرر

ر.می_رزودرباشربرررینازررمامان

ر.میشدتکونردادمرورازراتاقشرخارجرررسمور

رازرخونهربررهیچشمربقریجلور نرورسواررماشرمریزدرونرت  ر.بودمردهیکهرخرررریدیسواررشدرورماروررسوندردررخونهرجدررممیکهراقارکررررمیشدرت 

ر رازرماشررمیداشتروقت  ن ر.کارشورادامهربدهررنجاریوراررادیبودرازرفرداربرلیخواستمراگهرمارمریازرآقارکرررمیشدیمرادهریپرت 

رراریفقطررسشورتکونردادرکهرمتوجهرنشدمرجوابشرمثبتررراونم ر.شدمیفردارمتوجهرمررنوریبود.خبرارمنقن

ررریلیخررخونهربهراندازهراونرخونهربزرگرنبود.ویلرنریا ر.بودردوسترداشتتن

خونهرریوررفتمرتوررراتاقمرگذاشتمرریچمدونمورتوررعیــــرسر ن ر.آشت 

رچارهی ررایپذریرگذاشتمروررفتمرتوررری  ر.اونجاربودری...مامانرنازری 

ر:نشستمروردستموردوررگردنشرانداختمرورگفتمرکنارش

ر _ ...تورمنوربزرگرکردرسالمربودهرمامانربابامررکیرمنرازروقت  ن روررفت  ن ر.یبکنمرمامانرنازررتوریکررنوررخوامریر...حاالرمنرمیاوردیبهرزبونرنرنوریورتاحاالراصالرارریمنورگذاشت 

ر.حرفورمادرررنریر_رنزنرارینازررمامان

ر.گهیکردمردرری.دهرسالربچهرداررشنریبخدارغذاهامرخوشمزهرم _

ر:ورگفترردیبوسرموریشونیپرینازررمامان

م.خریلری_رخرینازررمامان ر.یلیدوستردارمردخت 

ترریبریلیمنرخر _ ررشت  ر.دوستردارمرماماین

رارچاحرفرازرجامربلندرشدمروررفتمرتررنیازراربعدر ر.ارمیبری 

ررریروزرررچندر
 
ر.شهیتنگرمرشیالشریشدهرورآدمارنریرخونهرنفررراونریربراردلمریرهرچندربارر.رگذشتیاونرخونهرمریرمارتوررازرزندگ

ری رورالنازرورمراشارریکردن؟!رررکارریچرعتن رررلریکائیاالنرکجاست؟راخت 
 
؟یرمرکجارزندگ ن ر!کتن

رفکررکنمرتارعذابروجدانربگررناریبهرارخواستمرینم ر.مت 

کررداشتم ر.شدمررادهیکردمرورپررپارکرنموری.ماشومدمیترمرازررس 

ر.رورصدارزدمرریبلندرمامانرنازرریخونهرشدمروربارصداررروارد

ررووربارخوشرراومدر ر.جوابموردادری 

ربود.منرفقطرصبحرهارمرنیچندرروزربرنامهرارنریا کترورمامانرنازررفتمرت  ر.پختمیورشبارمنرشامرمررپختیناهاررمریررس 

ررنریا
 
ر.مدوسترداشتریلریرورخریرعادررزندگ

ر.شستمیورداشتمرظرفرمررنهیرورفرستادهربودمرتاربرهربشرریرزرزوررمامانرنارهیورمنرررمیخوردهربودرناهارمونور

ر.زنگردررخونهراومدریصدا

ر.دروربازرکنهرکهرزودترررفتمرسمتردررخواستریمرینازررمامان

رازردستامردستکشرظرفرشوررگیرتور ر:دروربازرکردمرورگفتمررگمی.باردستردپررازرکفربودری 

ر...مابفرر _
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رردونستمری.نمردریحرفرتوردهنمرماسررردنشونیدربار ربگم....بارخوشررورچ  ر.جوابربدمری 

ررنکهیاراری ر.کنمرربدرخلق 

ر:گفتمررتینهاردرر

ر!سالم _

ر

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۹۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرجوابرهررچهارتاشونرسالمردرر ر.گفت 

ر!ن؟یدارررکارریچررنجاریشمارا _

ر ر:دهنربازرکردرورگفتراخت 

ر رامررخریر_ربراراخت  ر.میاومدرت 

ر!ه؟یمنظورتونرچر _

رریرخوای_رنمرررلیکائیم رداخل؟رررماروردعوترکتن

نرتاردوبارهرمزاحمرماربشرنیاومد _ ر!؟ت 

ر م.بزارربراخت  ر.میداخلرصحبترکنررمیای_رنهردخت 

مررگهیتاحاالربهرمنرمررتعجبربهشرنگاهرکردم.ازرگرربار ر!دخت 

نرتعجبرکنارردرراستادمرورهمرربار ر:گفتمررکردمیرطوررکهرباردستربهرداخلراشارهرمرت 

نرخبربفرماریلیخر _ ر.یت 

،الناز،م ر.واردرشدنراشارریوربعدرررلیرکائیاخت 

رشرهیدستهرگلروررهی ریت  ر.بودراشارریدسترررتن

ر:گوشمرگفترررریکهرزرررکردمیرتعجبرداشتمربهشرنگاهرمربار

رشدراشارری رباراونردستکشرظرفشوریر_رچقدرردلت  ر.ی 

ر.دیعقلرازررسمرپرررریلحظهرارریرحرفشربرارنیاربار

ریعمرنفس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

رریرشماردوبارهربرا _ نر!رچرارراحتمرنمرنجا؟یاررنریاومدرچ  رن؟ریراررت 

ر.یخاستگارررمی_راومدراشارری

ر.بعدرگلورتوردستمرگذاشترور

رررگلور
ن
ررایپذریربزنمرکهرازمردوررشدروررفترتوررگرفتمروراومدمرحرف ر.ی 

ر.اپنرگذاشتمریرگلوررورررعیــــبستمروررسرردرور

ر.دررآوردمروردستامورشستمردستکشامور
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ر.بهرخودمرانداختمرنگایهرنهیآریتور

ر.بودمرختهیبهمررررچقدرر

ر.رسمرگوجهربستهربودمریرکهرباالرردهیپولرردهیژولررریتاپرورشلوارکرورموهاربار

ررایپذروارد ر:شدمرورگفتمرری 

ر _ رربسالمت  ر!ه؟یخت 

ر مراومدراخت  ر.میکنرریتورورخاستگارررمی_ردخت 

ر _ ریرمرچ 
 
؟!رتورازرگررگ ریتاحاالربهرمنرمراخت 

 
م؟!رچتونهرشماررگ ر!؟دخت 

ر:بهرکنارشراشارهرکردرورگفترینازررمامان

ربشرراریر_ربرینازررمامام ن مرنجاریارت  ر.دخت 

ر.نشستمریباالرانداختمروررفتمرکناررمامانرنازرریاشونه

ر مراگهرفکررمراخت  ریر_ردخت  ریاشتباهرمرمیینجایپولتراریرماربرارکتن ر.میکنرریپرسمرخاستگاررریورتوروربراررمریتارکدورتاروردورربندازررمی.مارفقطراومدکتن

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

نرکنررریرپولمورخاستگارررنی.اومدنریخندهردارررریلیهه...شمارخ _ نرنهرخودمو.پاشرت  نرهرچهرزودتررجمعرکنرت  ر.حوصلهرندارمرنریربرررت 

ر:ازرجاشربلندرشدرورگفترالنازر

ریبرکردم.ویلرررتتیاذریلری.منرخالرری_ربهرخاطررتمامراتفاقاترگذشتهرمتاسفمراررالنازر ر.کنم.خدافظررفیرورخفررخودمورخارررتونمینمرنریرازررشت 

ر.ازرخونهرخارجرشدرحرفرنیبعدرازرارور

رابرو رباالرانداختمروربهرمسری  رکهررفتهربودرخررریرت  ر.شدمررهت 

ر:بهمرزدرورگفتررچشمگرلیکائیم

ر_ربهردلرنگرررلیکائیم ر.حاملست،دلشرنازکرشده.النازررت 

ررلریکائیحرفرمررنریراردنیشنربار رشدریرلبخندررارریاختی  ن ر.رورلبمرست 

ررهیهمهرسالررنریرتونستهربودربعدرازرارنکهیاریر.برالیرکائیمریبودمربراررخوشحال
 
ر.بدهرلریتشکررزندگ

ر.مبارکرباشه _

ررنوریا ر.یبچهرداداشتوردوستردارررازرتهردلمرگفتم.هرچقدرمرازرزنرداداشترمتنفررباش 

ر ررمونورییرتورتمامرداراردری.شامیومدیماربهرخاطررپولرنرالرری_رآراخت  رر.ویلازمونرگرفت  ررمیازرپدرمربودرکهردارررریمیخونهرقدرهی.رمیستیپولرنرمارانقدرمری 
 
ررهیراشارمیوررمیکنیمررتوشرزندگ

رزنرنهی.ادهیخررردریپرا
 
رردگ ررما...اگهردوسترداشت  ررینجورریروراررعروسرمنرباش 

 
رررزندگ رر.اگهمیشری.مارخوشحالرمکتن ر.ستینریراجبارررهمردوسترنداشت 

ر:گفترروربلندرشدررعیــــهمرپشتررسشررسرراشارریحرفرازرجاشربلندرشد.ررنیبعدرازرارور

کنرمنربارارهی_رمامان...رراشارری ر.صحبترکنمرالرریلحظهرصت 

ر ر.کنهفکررردریبارالرریپرسم.آرگهریوقتردرهی_رباشهرراخت 

ر..بعدرفکررکنهمی_رحرفامونوربزنراشارری

ر ر.فکررکردروربعدردوبارهررسرجاشرنشستررکیمرراخت 

ر:ورگفتررریرورکردرسمترمامانرنازرراشارری

ترصحبترکنم؟نرمریردی!راجازهرم؟ی_رمامانرنازرراشارری ر!باردخت 

مردسترخودشه.دررارریاخترپرسم.ویلررمی_رواالرمنرراضرینازررمامان ر.بزرگرشدهرگهیدخت 

ر.دنبالمراومدرعیــــنگاهرکردرکهرازرجامربلندرشدمرورسمتراتاقمررفتم.اونمررسرریربهمرانداخت.جورررنگایهراشارری

ر.بهراونرنگاه،لعنتربهراونرچشمارلعنتر
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ر.کاناپهرنشسترریدرراتاقوربستروراومدررورراشارمریتختمرنشستمرکهرری.روراتاقموربازرکردمرورواردرشدمردرر

رراشارریریرخبرآقا _
ن
ردارررراد؟!رچهرحرف ن ر؟ریبرارگفت 

ر.خوامی_رتورورمرراشارری

ر:ورگفتمراوردمریخودمرنریربهررورر.ویلرحرفشرجارخوردمرنیاربار

ر.فهممیرمنظورتورنم _

ر_رببراشارری ن ررهی..منر.رالرریآرت  ریپولم.هرآدمری  ر.ستیمهمرنرالروراموالرتوهمربرامراصالرندارم.مرچ 

نر.همستیارهرمشخصهرکهرمهمرن _ نرکهرهمهرچررت  ر.یخاستگاررررنریازتونرگرفتمراومدرورت 

نر.تورچنکهیرفتهرمثلرارادتریرالرری_راراشارری رروریت  ر.می.مارهمهراموالمونوربهرتوردادازرمارنگرفت 

ر _ رپسربگرریرخوایر!راموالتورم؟خبرحاالرکهرچ  ر؟یشدررمونیپشر؟ریت 

ر.خوامیر.منرفقطرتورورمخوامیرشدمرنهراموالمورمررمونیهرپش_رنراشارری

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر _ ر.ستینرشدین

ر:گفترردمیکهرصداشورشنررشدمیازراتاقمرخارجرمرداشتم

ری_رتورمالرمنرمراشارری ر.یس 

ر ررایتوجهرواردرپذری  ر.پشتررسمراومدراشارمیشدمرکهررری 

ر:ورروربهرجمعرگفتررستادیا

ر.خونهرمیبرررمریتونیمررهگیفکنمرد.رمی_رمارحرفامونورزدراشارری

ر رپرسم؟ررشدریرچرجهی_رنتراخت 

نر_رهمرراشارری ررت  ر.فکررکنهرمامانردریبارالرریآررطوررکهرخودترگفت 

ر ر.رسشورتکونردادرورازرجاشربلندرشدراخت 

رربعدر ر.ازرخونهرخارجرشدنرازرخداحافطن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۹۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر:کاناپهررهارکردمرورگفتمرریرخودمورروررکالفه

ر.دسترازررسرماربردارنرخوانریخانوادهرنمررنیووف.اهور _

ریر_رنمرینازررمامان ربراشونرچارخواست  ر؟ریارریبری 

ر.کردمیرتورخونهردعوتشونرمردریاصالرنبا _

ر.شونمرگذاشترریکنارمرنشستروردستوررورررینازررمامان

نر_تورهمچررینازررمامان ر.الریآریرنبودرآدمررت 

ر:گفتمرربهشرانداختمروررنگایه

ربدمرمامان...رریلیمنرخر _ ررپویلرمنردهرسالرازرزورری 
 
ر.باشمرقبیلرالرریکردم.انتظاررنداشتهرباشراونراررهرزگ

ررینازررمامان ر.رسشورتکونردادربارناراحت 
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ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

رمنرم _ ر.ظرفاروربشورمرهیبقرمت 

ر:رسشورتکونردادرکهرازرجامربلندرشدمرورگفتمرفقطر

احترکنرررکمیتوهمر _ ر.است 

ررایحرفرازرپذرنیازراربعدر خونهرریخارجرشدمروررفتمرتورری  ن ر.آشت 

رظرفارورشستمروردوتاچارهیبقرعیــــرسر ر.ختمیررری 

ررورصدارزدمراومدروربارهمرچارینازررمامان ر.میخوردری 

ر ررهیریرروزررهیکهرآرزورداشتمرررمتن
 
رررستیهسترورمشخصرنراشارریبودم.هنوزمرردهریاشم...حاالرهنوزربهرآرزومرنرسداشتهربرریعادررزندگ ر.ازمررخوادیرمچ 

ررکیم ر.دیگرفتمربرمرخررررمیبودرکهرتصمررشریشریساعتارکریاحترکردمرورنزداست 

ر.بعدرازرچندروقتربرمرورلباسربخرمرخواستمیم

ر.دستمرگرفتمرورازراتاقمرخارجرشدمرریتوررفموریرورکردمریپوشرلباسامور

نرهم ر:گفتمرررگشتمیرمرنمیماشرچرییدنبالرسوررفمریکررریطوررکهرتوررت 

رمامانرمنردارمرم _ ر؟ریای.نمدریخرررمت 

ر..بروربهرسالمتادیزررامریراهربرتونمرینهرمادررمنرکهرنمر_ررینازررمامان

نرچر _ ر!براتربخرم؟ریرالزمرنداررریرت 

ر..مواظبرخودترباشزمی_رنهرعزررینازررمامان

نرممنون.توهمرهم _ ر.طوررت 

ر.شدمررنمیسواررماشرعیــــحرفرازرخونهرخارجرشدمروررسررنیازراربعدر

ررالرریآ ررریرتنها...دخت  ر.دیدوسترندارهرباهاشربرهرخرررهیرکهرحت 

ر.پاساژریرپارکرکردمروررفتمرتوررنموریماشرنگریپارکرهیریتور

ررردریکردم.انقدررخرررردریخرررکیل نرماشریرتوررداموریچندبارررفتمرخرررکردمرکهرحت  ر.گذاشتمروربرگشتمررت 

ر.دنبالمرراهرافتادهربودررشمیمرنمریشدمرتاراالنرکهردارمرسواررماشررادهیپرنمیپرسمرازرهمونراولرکهرازرماشرهی

ر:بهشرانداختمرورگفتمرنگایه

ردارمرمررگهید _ ر.یازربسرکلرپاساژاروربارمنراومدریخونه.توهمربرورخونتونرخستهرشدررمت 

ر:کهرگفترردمیخندرزریحرفمررررنیزرااربعدر

رشمارموربگرراریجووونرقربونراونرخندهرها...حاالرب + ررت  رکنمربهمربگوراگهرخواست  ر.دوبارهردنبالترتمامرپاساژارورمت 

ر.داختمبهردستشرکهرسمتمردرازرشدهربودرانرنگایه

ر.دستشربودریکارترتورررهی

ر.زدمررازشرگرفتمرورچشمگرکارتور

ررتار
ن
ربزنهرسواررماشراومدرحرف ن نررورپارشهریشدم.شرت  نررورزمررختمریکردمرررررزریرررزریورکارتوررررردمریکشررریت  ر.ت 

ر.گازورگرفتمرورازشردوررشدمررادیبهرخودشربرنکهیر.قبلرازراکردیربهترداشتربهرکارمرنگاهرمربار

رررمردمم
 
ر.ندارنرکاررورزندگ

اریامشبرپردادمریمررحیرکهرترجگرسنمربودرررنقدررا ن ر.بخورمرت 

نرهمرریبرا ر.شدمرادهیمعروفرپارکرکردمرورپریترفودفسررهیریجلورررت 

نربهرساعتمرانداختم.ساعتردهرشبربود.کاشرمررنگایه ر.شلوغهرریلیخررشهیداشتهرباشه.چونرهمررخایلررت 
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رمرداشتم ر.زنگرزدریرکهرمامانرنازررریسمترفسترفودررفتمت 

ر.گوشمرفشارردادمرریرتوررمورینسفرروصلرکردمرورهرتماسور

ر؟یجونمرمامانرنازر _

م.کجارینازررمامان ر_رسالمردخت  ر!؟ی 

ر.مامانرجانرمیفسترفودررهیمنردرر _

ردوبارهرمریر_رارینازررمامان ر!؟یچرترورپرتاروربخورررنیاریربررریخواریباباردخت 

رتوهمربخرم؟رریبراریخوایدوستردارمرخبببب.م _

ر.خورمیرظهررموندهرمریرازرغذارکمیمنررزمری_رنهرعزررینازررمامان

ر.یموندهربخوررریرکهرغذاررشهیعهرنهرمامانرنم _

رچشهرمگه.منرترجرینازررمامان رریرغذاردمیمررحیر_رواردخت 
 
راونرفسترفوداررریبخورمربهرجارموندهرخونگ ر.یخورریکهرتورمررری 

رردمیخندرزریرر ر.قطعرکردمرموریگوشررروربعدرازرخداحافطن

ر.روقتهیخونهروردرامیتذکرردادرکهرزودربرمیکل

ر.چقدررشلوغهرریشدم.واریرفسترفودرروارد

نرخوردربهرمرچشمم ر.رفتمرسمتشرورنشستمرعیــــبود.رسررکهرخایلررریت 

ر...خداروشکررر

اریپرهی ن رپرهیورررت  ر.بارنوشابهرسفارشردادمرورمنتظررموندمراشگرت 

اهایپ ن هررنریارریت  ر!رستورانرمحرس 

ررمین رربودرمنتظرربودمرویلررساعت  امریرازرپرریهنوزرخت  ن ر.نبودرت 

ر.شدتمامرالمپارخاموشررهوریکهرررکردمیاهرمربهرساعتمرنگرداشتم

ر:تعجبررسمورباالرآوردمرورگفتمربار

ر!!رچراربرقررفت؟شده؟یوارچ _

رشدرورکالرقطعرشدردررورآدمارورهمرهمه.ویلرریرسرورصداراومد.صداررکیم ر.بعدرصدارکمرورکمت 

سیم نرازرجامربلندربشمروربخورمرزمررردمیت  ر.ت 

ریبودرورهررکیبسرهمهرجارتارررازر ر.دمیدینمررچ 

ر.اوناررقصنورربودنرروشنرکنمرکهرمتوجهرشدمردوتارازرالمپرهارروشنرشد.ویلرررلموریقوهرموباچراغراومدم

ری رگریتولدرمررکیسررریردارنربرارعتن رصدارچریچرارهرن؟رت  ر!اد؟ینمری 

نرچررهیمتوجهرشدمررهوری رات  ردارهرمری  ر.رورمنررزهیت 

ر.دمیورازرجامرپرررردمریکشررریبلندرغریترسرجرازر

گاررناریاردمریدبعدرکهرباردقترنگاهرکردمررویل رگلررزنرکهردارهرروررسمرمرریگلت  ر.زهیت 

نرمربه ر.نگاهرکردمرت 

نرمریرقشنگرروررریلیرزرخریگال ایرپرهیشدهربودنرورردهیچررت  ن نرمریربزرگمررورریلیخرریرت  ر.بودرت 

ر:صورتمرگذاشتمرورگفتمریردستمورروررریبهترورناباوررربار

ر!منرریخدارریروا _

نرمریرکنم.انگاررعشقموررورررکارریچردونستمرینم ر.گذاشتهربودنررت 

ایپرنینرحرفرزدنمرنداشتم.اتوارادیذوقرزررازر ن ریبودررکاررگرررت  ر!؟عتن



 

549 
 

ر:گوشمررررریزررراشارریگرمررریفضارورپررکردروربعدرصداررمیمالرریلیخررکیموزررهی

ر!خانم؟ررالرری_رخوشتراومدرآراشارری

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۹۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ربهرعقبربرگشتمرورتورچشماشرخرعیــــرسر ر.شدمررهت 

رخودمورگرفتمرتاراونورازشرنگریرجلورریلریانقدررخوشگلربودرکهرخدستهرگلررزرتوردستشربود.ررهی ر.وربارولعربوربکشمرمت 

ربایهمهرزررنیورارزریهمهرسوپرارنیارازر ر:بهروجدراومدهربودم.انقدررکهربارلکنترگفتمری 

ریمررکارریچرنجاریتو...تورا _ ر؟رکتن

ر._ردنبالتراومدمراشارری

ر _ ر!؟چ 

.متوجهرنشدر_رازرصبحردنبالراشارری ر؟ریتمردخت 

ر!...نهخب _

ررری_رحقرداررراشارری رکهرمتوجهروجودرمنرنباش  ن ر.البته.انقدررهمهردنبالت 

رابرو ر!دنبالرمنربودرآخه؟ر.گرباالرانداختم.خبرراستشرمتوجهرحرفشرنشدمری 

ربرداشتمرورهمرفموریکررعیــــمنررسرر.ویلنمیازمرخواسترکهربشرراشارری ن ر:گفتمرررکردمیطوررکهرسمتردررپارتندرمرت 

ر.رادریامزاحممرنشورآقرگهریلطفارد _

ر.درررسوندرریورخودشورجلورردریدنبالمردوررعیــــرسر

ر:باردستشرگرفترورگفتردرور

ر.بارتوروردارمرگهیشامردررهیخوردنررری.منرآرزورالرریآریر_رمحالهربزارمربررراشارری

ر.....راحتمربزاررتوروخدااشارریبرورکنارر _

ر.میتارباهمرصحبترکنررمیداررررازریلطفا...امشبوربمون،مارواقعارنرالرری_رآراشارری

ر:ورگفتمردمریتوهمرکشررماموراخ

رریردارررسیعر _ ررشمیربقریخواریر.میورهشترسالرعمرمورتورنابودرکردررستی!رکلرباشار؟یربرشرربهرچ  ر؟رنابودرکتن

نرباهاترحرفربزنم.همرخوامریرفقطرمررالرری_رآراشارری ر.ت 

نرباهاترحرفربزنم.همرخوامریرمنمرفقطرنمراشارری _ ر.ت 

ر...دیتوربار_رویلرراشارری

ر.بازاررهمشردنبالمربودریرکهرتوررریرازررستورانرخارجرشدم.همونرموقعرچشممرافتادربهرپرسررعیــــدررکنارشرزدمروردروربازرکردم.رسررریازرجلوررحرفشرکاملربشهررنکهیازرارقبلر

ر.میکمرداشتررنوریفقطرهمرررهوووف

نرتندرسمترماشررتندر رمرت  ر:کهراومدرجلومرورگفترررفتمت 

ررریهر + ر....ازترخوشمراومدهشماریمرالتریخیر...فکرنکنرمنربدخت 

ر.صورتشریرفرودراومدرتورراشارریکاملرنشدهربودرکهرمشترررهنوزررحرفشر

روربهرصورترپررازرخونرپرسهرخردمریکشررریربلندرغیج ر.شدمررهت 
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رکردمروربهرخاطرراراشارری ریرکهرواسشرداشتمرهرریزریورسوپرارالرری_رازرصبحرفقطرصت  مررسراومد.ررگهریاالنردرنگفتم.ویلرچ  نرموالرزندترنمررهیصت  ر.ارمت 

ر.شدنرزریدستشرگرفترورهردورباهمرگالوررریتوررپرسهرروررقهیحرفررنیازراربعدر

ر.رفتمروربارالتماسرازرهمرجداشونرکردمرسمتشون

ر.شدنیمرزریدوبارهرباهمرگالوررکردم،اوناریردارممنراونارورازرهمرجرهرچقدرر

راخرراونرپرسوربارشدترهلردادمرکهرافتادرورخردرر ر.شدربهمرهرت 

ر:زدمرداد

ر.بلندرشورزودربرو.زودرباش _

ررگهیرکهردررپرسر ر.دادرازمونردوررشدرکریچنتارفوشررکررنکهیدعوارنداشترازرجاشربلندرشدروربعدرازراریربرارتواین

ر:ورگفتمراشارریبرگشتمرسمتررتیعصبانربار

تهرتو؟!رچرار _ ریهاررمرهوریچخت  ر!؟یس 

نرهمراشارری ر:گفتررکردیرطوررکهربارشستشرخونرگوشهرلبشورپاکرمرت 

رکنمربگررزتیتونستمرسوپرارنکهیبعدرازرارکردمیر.دعاردعارمالرریشدمرارروونهی_ربهرخدارازرصبحردراشارری ر.بزنمرخورهیرتارمرنوریرارمت 

رآست ن ر:سمتررستورانرورگفتمردمشریلباسشورباردستمرگرفتمرورکشررت 

ر _ ر.صورتتوربشوررمیبررراریر.فعالربیندارررتوهمرعقلردرسترحسای 

ر.بچهرکوچولورهارکهردعوارکردنرورمامانشونردعواشونرکردهردنبالمرراهرافتادرمثل

ررسیورسمتررسرربردمش رورازراونجاربهداشت  ررسیبودرهردورواردررسوررکهررستورانرکامالرخایلررری  ر.میمردونهرشدربهداشت 

رش کارورتکراررکردمرتاررررنری.دوبارهروردوبارهرادمیصورتشرپاشریررسشورخمرکردم.مشترپررازرآبمورتوررآبوربازرکردمرورمشتمورپررازرآبرکردم...دستمورپشترگردنشرگذاشتمرورکیمرررت 

ر.تهرشدصورتشرشسررنکهیا

رخ ر.لبشربودریرشدمربهرچشماش.لبخندرروررهت 

ر!؟یشدروونهید _

ر.تورشدمروونهی_رارهردراشارری

ر _ ریرمرچ 
 
ر!رانگارررستربهرجااشار؟یرگ نرخورده؟!رصورتترپررازرخونهراونروقترتورلبخندرمری  رت 

ر؟ین

نرهم نرطوررکهرتندرتندرحرفرمرت  رچندتارردمت  ررردستمالربرداشتمروررفتمرسمتش.اومدمرصورتشورخشکرکنمرری  ر.ورمنوربهرخودشرچسبوندردیچیردستشوردوررکمرمرپررکهربهرطوررناگهاین

رتعجبربهشرخرربار ررچریعطرشرباعثرشدرنتونمرهرریشدم.بورررهت 
ن
ر.بزنمرحرف

ر.شدررقیچشماموربستم.انگاررآرامشربهمرتزرررهیچندرثانریبرا

ریکردرورچشماشوربست.نفسرعمرررکیررسشوربهمرنزدراشارری ر.چندرروزرحسشرکنهریرارهرتاربراتنمورنگهردریربوررخواستی.انگاررمدریرکشرررق 

ر:لبرزمزمهرکردرررریزر

رراشارری ر..._رلعنت 

ر.دمیصورتشرکشرریروررردستمالور

رریررورررگهیدستمالردررهیصورتشورجمعرکردروردرراخررریسیخ
 
ر.لبشرگذاشتمرپارهرشدگ

ر:حبسرشدهرگفتمردستمالرگذاشتمروربارنفیسریردستمرگرفتم،آرومرروررریتورردستشور

ر.ارمیچسبربرزخمترنگهرداررتارریدستمالوررور _

ر.حرفرازشرجدارشدمرنیازراربعدر

ر.چسبرزخمرداشتمرفمریکرریتور

ر.زخمشرزدمریربرداشتمروررفتمرروررعیــــرسر
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رچسبورزدمرکهرمباداردوبارهراسررعیــــرسررانقدرر ر.آغوششربشمررت 

ر:انداختمرورهولرکردهرگفتمرررریزرررسمور

رمرگهیم...منرد _ ر.مت 

رازردستشوررخواستمیم ر.راهرافتادرخارجربشمرکهردستمورگرفتروردنبالمرری 

نرکهرمنوررسرمررکردمیرشتمربهشرنگاهرمتعجبردارربار کردرورخودشرروربهررررتریهدارصندیلرریربچهرکوچولورمنورروررهی.مثلردریربرامرکناررکشرررموریرکهرقبالرنشستهربودمرکشوندرورصندلرریت 

ر.رومرنشست

ر.بکنهرخوادیرمریرهرکاررردادمیکردهربودمروراجازهرمررسکوت

ررآغوش ریضعفرکنمرورهررشدریرورهمهرباعثرمرش،همهیشروروحراهیسرریر...چشمااشارریرلعنت  ر.نگمررچ 

ر:زدرورگفتریلبخندر

ایپرریلی_رتورخراشارری ن ر.تورسفارشردادمریمخصوصاربرارنوری.االرریآریردوستردارررت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۱۹۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.منتظرهریرشدهرمامانرنازررررمیبرم.دردریمنربا _

ر:جامربلندرشدمرکهردستمورگرفترورگفترازر

نر_ربشراشارری ر.ت 

ر...م _

نر_رگفتمربشرراشارری ر.ت 

ر.یبهرمنردستورربدریرتورحقرندارر _

ر.منمرمجبوررنبودمربهتردستورربدمریدادریبهتردستورربدمربهرحرفمرگوشرمررنکهی_راگهرتارقبلرازراراشارری

ر:نشستمرورگفتمرررسجام

ر.یدارررکارمریچرنمریخبرنشستم.بگورببریلیخر _

ر.تمومرشدهربودرگهیاثررآغوششردرانگارر

لرکردمرتاروسطرافکرمرخررنیاربار نرهمرریرنخندمروربراریربحثرجدرنریرندمرگرفت.خودمورکنت  رررت 
 
ر.لبمراومدریررورررفقطرلبخندرکمررنگ

رخراشارری ر:لبرگفترررریبهرلبامرزررهت 

ر._رآخرقربونراونرلبخندتربشمرخانوممراشارری

ر.دادرریزریصورتمرکنارررفترورجاشوربهراخمرررریلبخندرازرروررعیــــرسر

ریبرخودشور نرکردروربررکریبهمرنزدرشت  ر.دیوتارابرومورآرومربوسدررت 

رازمردوررشدرورتورصورتمرخرکیم ر:شدرورگفترررهت 

ر.شمی_رقربونراخماتمرمراشارری

رراالنر ر.اخمرهمرازررورصورتمرکنارررفترحت 

رهلردادمرعقبرتارازمرفاصلهربگراشاروریرکالفه ر:ورگفتمررهرت 

رمرگهیمنرد _ ر.مت 



 

552 
 

رخونه؟ریرگرسنهربرررریرخوایر_رمراشارری

ایبهرپرنگایه ن نرمریررورریرت  اریرپرنریرارفیرختم.حاندارت  ن ر.شدیررسدرمرگهیردرقهریکهرتارپنجردقررت 

نردهنمورقورتردادمرورهمررآب رطوررکهرخرت  اریربهرپرهت  ن ر:گفتمررخوردمشیبودمرورتورتصورمرداشتمرتندرتندرمرت 

ایرفقطربهرخاطررپ _ ن ر.ت 

ر._رباشهربخورراشارری

نرهم رطوررکهرخرت  ایپرهرت  ن
ر:تمبودمرگفررت 

وعرکنم؟ _ ر!اخهرازرکجاررس 

ر.نجای_رازرارباشارر

ایازرپرکهیرترهیحرفررنریبعدرازرارور ن ر.دهنمرآوردرکریروربرداشترورنزدررت 

ر.دستشورپسربزنمرورنخورمررخواستمیم

اریربحثرپرویل ن نردونی..مبود.ررت  ر...کهررت 

ر.ورمزهرمزشرکردمردمشیازشرگرفتمرورچشماموربستم.ارومرآرومرجورریگازرررعیــــرسر

ایچشماموربازرکردمرورحملهرکردمرسمترپررهوریربعدر ن ر.ت 

ایرچقدررگرسنمربودرورچقدررعاشقرپرمردیفهمرتازه ن ر.بودمرت 

رریندارهراگهرتورراشکایلررچریهرکنمریرکهرفکررمررحاالر اریرپراشارریتهرانربارریفسترفودررنیبهت  ن ر.بخورمرت 

رربه رررهیتکرمیصندلررپشت  ر.شکممربادرکردهررکردمیر.حسرمدمیشکممرکشرریرروررردادمروردست 

ریعمرنفس ر:ورگفتمرردمریکشرررق 

ر.خوشمزهربودریلیخر _

ر.ورسمتمرگرفتروانریلریرتوررختیپارچرنوشابهرررریازرتورراشارری

ر.لبرتشکررکردمررریازشرگرفتمرورزررروانوریل

ر.دمینوشابهرهاروررسرکشرریهمهرعیــــرسر

ر نرپاروانوریلروقت  نرآوردمرمتوجهرچرریت  ر.افتادهربودروانیلرریشدمرکهرتورریرت 

ر:تعجبربهشرنگاهرکردمرورگفتمربار

نرچرهی...راشارری _ ر.وانهیلررنریراریتورریرت 

ره؟یچررمینیببرارریدرشرب_رواقعا؟رخبررراشارری

ر.هیچرقاریراونردقرنمریببرتونستمیرالمپرروشنرنبودرورفقطررقصرنورربودرنمرچون

نرچررهیگرفتمرکهررررشیربرعکسرکردمروردستمورزرروانوریل ر.افتادرتوردستمریرت 

نرمریروررروانوریل ر.نورریربارانگشتمرگرفتمرباالرتوررکوریکوچرررت  رگذاشتمروراونرشررت 

ربود.نقرهربودرورروشرسنگارهی ررزریررریرانگشت 
 
ر.کاررشدهربودررقشنگ

ریرازدواجرمر_رباهامراشارری ر!خانمرراد؟ررکتن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰۰پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر
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روربعدربهرریمک ر.نگاهرکردمراشارریبهرانگشت 

ررلبخندر رکیس  ر.لباشربودریررورررجذابروردخت 

ور نرمرریروررانگشت  ر:گذاشتمرورگفتمررت 

ر!نه _

ورازرروربلندرشدرراشارمیحرفرازرجامربلندرشدمرکهررنیازراربعدر نرمریرورانگشت  ر.گذاشترربشیجرریبرداشتروراونورتوررت 

ربودرلبخندررورلبشربود.مثلرکساردهیجوابرردرشنرنکهیاربار رخاستگارررری  ن رریرکهربهرزورررفت  رریدخت  ر.خوشحالنرردنریجوابرردرشنروروقت 

نرهم ر:گفترررگرفتیردستشرمریرطوررکهردستمورتوررت 

رمرمیابرری_ربراشارری ر.سونمتت 

رازردستشربرردستمور ر:ورگفتمرردمیکشررونت 

رنهرممنون.خودمرم _ ر.مت 

ر:دستشرگرفترورگفتریردستمورتورردوباره

ر.نکنرریوقته،لجبازرررری_ردراشارری

ر.انداختمررساعتمرنگایهربه

ر.ساعتورجلوربردهراشاررینصفرشبرشد؟راستقفرهلل...بهروهللررکریرگررساعت

نرهمرریرفکررخودمرخندمرگرفت.برارنیاربار ر.راهرافتادمراشارریوربدونرحرفردنبالررراوردمیبهرزبونشرنررت 

ربماندرکهربارخشمردستمورازردستشربرالبتهر ر.باالربردرمیروراونمرجفتردستاشوربهرنشونهرتسلرردمیکشررونت 

ر ربهرماشربارخوشحایلرنمریماشردنیباردرمیازررستورانرخارجرشدروقت  ن ر:اشارهرکردمرورگفتمرت 

نرنبودرمنرخودمرماشرادمیعه...ر _ رآوردم،مررت  ر.مت 

ررراشارری ر:ورگفتردیموهاشرکشرریتوررکالفهردست 

ر_رراشارری رنبودرماشرادمیمنمررحت  ن نررفتربچهرپولداررخودشرماشرادمی.شوقررسوندنرتورتارخونتونرعقلرازررسمرپرونده.انقدررکهریدارررت  ر.دارهرت 

ر:سمتشردرازرکردمرورگفتمرردستمور

ر.رادریبابترشامرممنونمرآقا _

درورگفترریرتورردستمور ر:دستشرفرس 

ر..خانمررادممنونمرنریرباهامرشامرخوردرنکهی_رمنمربابتراراشارری

رررلبخندر
 
نرزدمرورهمرکمررنگ ر.شدمرورراهرافتادمررنمیماشردوبارهرمکثرکنمرسوارررنکهیوربدونراررفتمرنمیماشرکردم،سمتریشونمرجاربهرجارمررریرورررفموریطوررکهرکررت 

رردیسفردریبعدرمتوجهرپرارکیم
 
ر.ومدریشدمرکهردنبالمرمررررنگ

ر ر.ادیدارهردنبالمرمرارراشیردمرینگاهرکردمرفهمرنوریباردقترداخلرماشروقت 

ر.بهرراهمرادامهردادمرلکسریبهرنشونهرتاسفرتکونردادمرورررررسمور

ر ر.کنارمرپارکرکردرراشارمیکهررردمیدررخونهردرردمیرسرروقت 

نرماشرازر ر.نمیدادمربهرماشررهیشدمرورتکررادهیپررت 

ر.شدروراومدرسمتمرادهریپراونم

ارکریمارواقعارساعتر _ ر.اشاریرمینداررریرمهمونردارررطینصفرشبررس 

ر:کردرورگفترریارتکرخندهرشاررای

ر.قبولرکنمرتونمیرمریرعالقهردارررریلیاگهرخرداخل.ویلرررامیبرخواستمری_رنمرراشارری

ررریداخلرپسربرارریرایبریرخوایراگهرنم _ ر!؟یدنبالمراومدررچ 
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ر._رچونرمواظبترباشمراشارری

ربچم؟ر _

ر...ویلر_رنهراشارری

ر:وسطرحرفشرردمیپرررتیعصبانربار

نرببر _ ر.هرجانریرپشتررسمربودرهیمثلرسارلیرکائیمراریتورراریرمیاولربچگررراشار،ازریرت  رنریرفتمرشماردوتاربودری 
 
نربشرمریدوبارهرمزاحمرزندگرخوامریرچونرکهرنمررکنمیمر.االنراومدمرتنهارزندگ وررررت 

نرمنورمواظبرباشرگاردیهمشرمثلرباد ر.ت 

ر.خب...آرومرباشریلی_رخرراشارری

نرپار.رسشورکیمردریرمربوسآروررموریشونریشدرورپررکیبهراطرافرنگاهرکرد.بعدربهمرنزدرگفترورکیمررنوریا ر:گوشمرپچرزدرررریآوردرورزرریت 

ر_ردوستردارمرراشارری

ر...زدررخشکم

نررفت.همرنشیازمردوررشدرورسمترماشرآروم ر:گفترررکردیربازرمرنشوریطوررکهردررماشرت 

ر.برورداخلرخونهرعیــــ...رسر_ربردرداخلراشارری

ر.بودم.ماترموندهربودمرملهرقبیلمنرهنوزرتورفکررجررویل

ررلعنتر رریروربارصداررشنریمردهریکنارهمرچررباریهرانقدررزرکرربهراونرکلمای  ر.شنریرگوشمرپخشرمرررریتورزررلعنت 

ر.گوشربدمرریردوستردارمرگفتناتورضبطرکنمرتارشبارتارصبحربارهنسفررررشدیکاشرمرریا

ر ر.نشستهربودروربوقرزدرنشیماشریرتورراشارریبهرخودمراومدمرکهرروقت 

ر.شدیاومدرکهرازرخونهردوررمرنشیگازردادنرماشرریشدمروردروربستم.وربعدرصدابردمرداخلروردررآخررواردرخونهررداموریموندرتارمنرهمهرخرررمنتظرر

نرهمرریرخوابربودربرارینازررمامان ر.اتاقمرریآرومررفتمرتوررت 

رررکردمیرلباسامورعوضرمرداشتم نرچررهیردمیمانتومورازرتنمردررآوردمردرکهروقت  رپرترشدربرربشیجرریرازرتورریرت  ر.تختررریورقلرخوردررفترزرررونت 

ر.تختررریزررردمیکردمرورمثلرکرمرخزرررتختررهارریرورررمانتورور

رتختربررریبرشداشتمرورازرزررعیــــوررسرردیهزاررمکافاتردستمربهشررسربه ر.اومدمرونرت 

ر ر !!!انگشت 

ر!مانتورمنررسردررآورد؟ربریجرریازرتوررگ

ررراشارریردریافتادرکهرشارادمریکهرفکررکردمرررکیم ر.انداختهربمریجرریرکهرنفهممرتوررریراونورجورررمریدستمورگرفترورشونهربهرشونهرراهررفتروقت 

ر.اشاریربدجنیسرریلیخ

ر.تختمرپرترکردمریرورخودمورروررردمیپوشرریلباسرخوابرراحترورگشادررعیــــرسر

رخرگیتاررریتور راتاقربهرانگشت  ر.شدمررهت 

نرچررانگشتمربزارم.ویلررریاونورتوررخواستریمرردلم ر.شدیحسرمرنریرمانعرازرریرت 

نرریردوتارحسرمخالفرهمرتوررانگارر ر.وجودمررخنهرکردنرکهرباهمررسرجنگرداشت 

ورروررگریبارخودمررانقدرر ر.نمشیرنبرگهیزدمرتاردرکناررتخترگذاشتمرورغلطرررعسیلریربهردورکردمروردررآخرمرانگشت 

ررریلیخ ر.بهرخوابررفتمرکردمیرکهرفکررمررزودتررازراوین

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#
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ر

ر.شدمردارریبریمامانرنازرریربارصدارصبح

کترخواستمریجمعهربودرورنمرررامروزر ر.برمررس 

نرمرهریبرا ر.شدمردارریدهربودرکهربریکایساعترنزدررت 

ر:گفتیرکهرمرردمریشنیرورمرریمامانرنازرریصدا

مرساعتردهرصبحه،پاشورمعدترسوراخرشدرازرگرسرینازررمامان ر_ردخت 
 
رریرکهرغذاررشبمی.دنگ ر.ینخوردردرسترحسای 

ایانقدررپرشبریردردونستریخندهرازرجامربلندرشدم.نمرربار ن ربودکوهانررورداشتمراالررتیخوردمرکهراگهرقابلرت  ربزرگت  ر.نرازرکوهانرشت 

ر.ورصورتمورشستمرورلباسامورعوضرکردمرردستر

خونهرشدمرورازرپشترمامانرنازررروارد ن ر.روربغلرکردمرریآشت 

رریرشدردارری_رچهرعجبربرینازررمامان ر.توردخت 

رصبخ _ ر.مامانرجانرت 

ر_رظهرتربخرینازررمامان م.بشررت  نردخت  ر.ارمیتاربراترصبحونهربرت 

رنشستمرورخررصندیلرریررور ر.مادرونشریرعاشقرقرقراررقاریمربهش.عاشقشربودم...دقرشدررهت 

وعربهرخوردنرکردمرنکهیوردروربعدرازرابرامرصبحونهرآررینازررمامان ر.ازشرتشکررکردمررس 

مربرریمامانرنازررخواستمریمررامروزر رروربت  نرهمرریناهار.براریبراررونت  نرمرعیــــرسرررت  ر.اتاقمرتارآمادهربشمریرصبحونهررورجمعرکردمروررفتمرتوررت 

ر.همرگفتمروراونمربهرزوررفرستادمرتارآمادهربشهریمامانرنازرربه

ربرادیعالقهرنداشتربرادیزر ررشدریرنمرازرخونه.ویلرونرت 
 
ربگرهمشرتورخونهربمونهرورافرسدگ ر.هت 

ر.قابرعکسرهیکهرچشممرخوردربهرررگشتمریمانتورخوبرمررهیکمدمردنبالررریتوررداشتم

رورامررنریرمنرورنازگلرورنادرعکس ر.عیلت 

ررقابور ر..بغضردوبارهرگلوموراحاطهرکردهربوددمیروشرکشررربرداشتمروردست 

رامریرکاشربودرریهمتون.اریبراتونرتنگرشده...براردلم ررماتیرتصمرشهیرهمر،تورعیلت  ریمردرست  ریراالنربهمرمریر.اگهربودگرفت  ر.کنمررکارریچردریبارگفت 

رگذاشتمروراشکاررعسیلررریروررقابور ر.گونمرنشستهربودررورپاکرکردمرریرورررگرردونمیکهرنمررری 

نرچررهی.رتونستمیرنمرزنگربزنمرویلرراریبهرپرررخواستمیرمرچندرروزرهروزررنیاریتور سی.انگاررمشدیمرنیمانعرازرریت  سمرنکهیازرارردمیت  ر.زنگشربزنمرورحالربچهرهاموربت 

ریرکردمربهرهررسیع ر.لباسربپوشمرعیــــفکررنکنمروررسررچ 

ربرمیرفترریمامانرنازرربار ر.ونت 

ریدریجاهارکیل ر.میرستورانرناهاررخوردرهیریروردررآخررتوررمریرفتردین

نررسرمررهنوزر ربرامونرهیزنگربزنمروربگمررخواستمریاومدرمررادمیرهوریکهرررمیبودرت  ن ر.باغبونربفرست 

رصفاریآقاریشماره ر.گرفتیکارارازونرکمکرمررنریارریبرارشهیهمراشارریرورگرفتم.رری 

رصفاریآقاریربارربوقرخوردروربعدرصدارچندر ر:ی 

رصفاریاقا ر!_ربله؟ری 

رصفاریالوراقا _ ر!؟ی 

رصفاریاقا نر_ربلهربفرماری  ر!؟یت 

ر.خواستمیباغبونرمرهیردیببخش _

رصفاریاقا اری  نرکنررامکیاستخدامررورپرطری_رآدرسرخونه،مدتراستخدام،رس  ر.ت 

ر!بهشونرحقوقربدم؟ردریبلهرچشم.چقدرربا _
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رصفاریآقا ر.کنمیمرامکری_رنصبتربهرمدتراستخدام،بهتونرپری 

ر.ممنون.خدانگهدار _

ارکریقطعرکردم.آدرسرخونهرروربارمدتررتماسور رصفاریرآقارریبرارگهیچنتارموضوعردرهیورشبربرگردهرورناهاررروربارماربخورهرورررادیفقطرصبحربررکهنیرارطمیرسالروررس  ر.کردمررامکیپرری 

ر.خونمونهریباغبونرتوررگهریساعتردرمیبعدرجوابردادرکهرتارنررقهیدقرررچندر

ر:مگفترریبهرمامانرنازرررور

ر!خونه؟رمیمامانربرر _

مردرینازررمامان ر.میخستهرشدرگهی_رارهردخت 

ر.باغبونمردارهرممیاشوربررباشهرپسرپ _ ر.سهت 

ر.میتارقبلرازراونرخونهرباشرمی_رعهرخبرپسربرررینازررمامان

ر.اره _

ر.میتکونردادمرورهردورازرجامونربلندرشدررسمور

ر نرماشرهیراطریحرریخونهرتوررمیدیرسرروقت  ر.بودرت 

ر.باغبونراومدهرحتمار

ریشدمروربهرماشرادهریپرنمیماشرازر ر.آشناربودربرامرانداختم.چقدررربودرنگایهراطریحرریکهرتورررتن

رررفتمر ررردمیروردرریکهرباغچهربود.مردرررسمت  ربودروردستربهرکمررخرستادهیارکهربارلباسرباغبوین ر.بهرباغچهربود.پشتشربهرمنربودرهت 

نرهمرریبرا ر:بلندرگفتمرریربارصدارت 

ر!آقا؟ _

رتم.بارتعجبرخسمربرگشتر ر:شدمربهشرورگفتمررهت 

ریمررکارریچرنجاری..توراتو؟!ر _ ر؟رکتن

ر.گهی_رباغبونمردراشارری

ر:ورگفتمردمریتوهمرکشرراخمامور

ر!ه؟یکارارچرررنری.ااشارریرارریدرنرریمسخرهربازر _

رری.رفتمربرارداشتمررازری_رکاررنراشارری ر.بودرکهربلدربودمریر.کاررباغبوین

ر.یارریحرصموردرمرریردارر _

نرگفتمرورمحکمرپاموررورزمررنوریا ر.دمیکوبررت 

ررلبخندر ر:زدرورگفترجذای 

ر._رحرصرخوردنتمرقشنگهراشارری

ر:دستشربودررورازشرگرفتمرورگفتمررریرکهرتوررریلیمتشررفتمروربسررتیعصبانربار

ر _ رررنجاریارستریتورالزمرنر.ویلکنمیرمرخودمرباغبوین نرسالتمرهمررهی.حقوقرکاررکتن ر.دمیاالنرکاملربهترمرت 

ر:ارهرکردرورگفتبهرباغچهراشراشارری

رراشارری ر.یبلدرنمریبزنرببرلریبرهی.زودباش.رکنر_رخبرخودترباغبوین

نربهرزمرریلیرفتمرسمترباغچهروربرعیــــرسر ر.زدمرت 

ر.بزنمرلیرراحترتونستمربریلیزدهربودرخرلریقبالربرراشارریرنجاروریاررنکهیاریبرا

ر رردونستمریخاکارشدم.نمرریتوررزریرررت  رشرهیجمعرشدهربودرنگاهرکردم.متوجهررلریربریکهرتوررربهرخایکرروقت  رربودرویلررچ  ر.دیدرخشینوررآفتابرمرررریبودرزررهرچ 

ر:خمرشدمروربارتعجبرگفتمرعیــــرسر
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ر!باغچه؟!رنکنهرباغچمونرمعدنرطالس؟ریرتوررهیچررنریرا _

ر.دیخندرزریررراشارری

ر.برداشتمرئوریکناررزدمروراونرشررخاکارور

ربود.بارتعجبربهشرخرهی رانگشت  ر.شدم.چقدررخوشگلربودرهرت 

رراشارری ر:دادرورگفترررلمیتحوررلبخندرجذای 

ریر_رباهامرازدواجرمراشارری ر!خانمرراد؟ررکتن

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ورتورشرکرینزدربهش ر.لباسشرانداختمربریجرریردمرورانگشت 

ر.نه _

نرهمربعدر رطوررکهرمرت  ر:سمترخونهرگفتمرررفتمت 

نررگهیباغبونردرهیبروربگور _ ر.بفرست 

رراشارری ر.برمرنجاریرازراررتونمیسالرنگذرهرنمرررکیر_رقراردادرامضارکردم.رتاروقت 

ر:سمتشرورگفتمربرگشتمر

ر.چرترنگو _

رالرریاررشهی_ربرامربدرمراشارری
 
ر.کردمررورکارراشتبایهررهریمشکلرکنهریراونرفکررمریرخواینمرمنورر.اگهرتوربگ

رریرشالمورازرروررکالفه ر:ورگفتمرردمریصورتمرکشرریتورررسمربرداشتمروردست 

ر.خبرباشهریلیخر _

ر.همردنبالمراومدریرخونهرشدم،مامانرنازررروارد

رارینازررمامان ر.عاشقهرهاریلریخراشارریرنی_ردخت 

ر.دمیدررشمیرمامان.عاشقرالیخیرب _

ر.بخششوردارهریرپرسرنونزدهرسالهرجارهینظرمر_ربهررینازررمامان

ر.اتاقمریرانداختمروربدونرحرفررفتمرتوررینازرربهرمامانرنگایه

ر.بخوابمرکیمررخواستمیم

ررویل ر.دیبودرانگاررتمومرخوابرازررسمرپرررعسیلررریکهررورررچشممرافتادربهرقابرعکیسروقت 

ر.بغضراومدررساغمردوباره

ر.برداشتمرعسیلرریتخترنشستمرورقابورازررورریررور

ر.دمیقابرکشریرانگشتمررورربار

ر.دلمربراتونرتنگرشدهررچقدرر

ررمیتصمرهیربار ربرفمریکررریازرتوررموریرگوشررناگهاین ر.رورگرفتمراریشمارهرپرررعیــــوررسرردمریکشرررونت 

رچنتا رکهرصداررشدمیمردیداشتمرازرجوابردادنشرنارامررگهیبوقرخورد.دری  ررریرتورری  ر.دیچیرپرگوش 

ر...آشناریصدارهی
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ر!الو؟ +

ررتونستمیرنمرگلومورگرفتهربودروررربغض
ن
ر.بزنمرحرف

ر:گفترردوباره

ر!الو؟...الو؟ _

ر:لکنترگفتمربار

...م؟ _ ر!ن...نازگل...د...دخت 

ر:سکوترکردروربعدربارتعجبروربغضرگفترهیثانرچندر

ر_رمامانرآهورتورنازگل ر!؟ی 

ر _ م...خوی 
ر!؟آ...ره...دخت 

رررسیهامورخگونهرراشک
 
ر.بودوربغضررکردهربود.نازگلرهمرانگاررکهرصداشرپررازردلنتگ

ر_رخوبمرمامان.تورکجارنازگل ر!؟ی 

م؟!رمادررپدرترخوبن؟!رداداشترخوبه؟ _ ر!جاترراحتهردخت 

سم.تندرتندروربارگرررادمیرانگارر سریسوالرمرهیاومدهربودرچقدررسوالرداشتمرکهربت  ر.دمیت 

ر_رمنرراحتمرمامان.داداشمرراحته.تورکجارنازگل ر!!رحالترخوبه؟؟ی 

ر.مامانرگفتیر.نازگلرمدامرمکردمریمررهیحرفربزنم.فقطرگرررگهیردرتونستمریندرنشه.نمدهنمرگذاشتمرتارصدامربلرریروررردستمور

ر:بگمرگهریجملهردرهیتونستمررفقطر

ر.براترتنگرشدهرنازگلمریلیدلمرخ _

ر.نازگلرازرپشترتلفنربلندرشدرهیگرررریصدا

ر:دینالرهیگرررربار

ر.دلرمنمربراترتنگرشدهرمامان _

سی.مدمیشنیرورمرنینادریصدا نرحرفرمرربارگردیت  رت 
ر.ین

ر:بارلکنترگفتررنازگل

ر._رمامانرنازگل

ررریورصداهاردیازردستشرکشررروریگوشرررکهرکیسررانگارر ر.دیچیرگوشمرپرریتوررگوشرخراش 

ر:کهرگفتررنرینادریربعدرصدارور

ر...بفرنوریاحمق.ارستری_راونرمادرمونرنرنریناد

ر!...بوق...بوق!!!رقطعرشدبوق

ر.کردمررهیبلندرگررریصداررتخترپرترکردمروردوتاردستاموررورصورتمرگذاشتمروربارریررورررموریرگوش

ر ر.شونمراحساسرکردمرریروررورردست 

ر.دمیدراشاروریعقبربرگشتمرکهرربه

ر.ازرغروررمردونشرنبودرریاثرررچریبود.هرسیپررازراشکربود.گونهرهاشرخرچشماش

رتختربرداشترورخرریتخترنشست.قابرعکسورازررورریررورررکنارم ر.شدربهشررهت 

ر.شدرسیدوبارهرگونمرخردستمراشکامورپاکرکردم.ویلرربار

ر.برمربندررعباسرخوامریر_رمراشارری

رتعجبرخربار ر.شدمربهشررهت 
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ر _ ریرمرچ 
 
ر؟رگ

ر.بطلبمرتیربرمرحاللرخوامریر_رمراشارری

ر.گفترورازرجاشربلندرشدررنوریا

نرهم ر:گفتررشدیطوررکهرازراتاقرخارجرمرت 

ر.بهشونربدهرکارمرمعذرترخوایهرهی_رراشارری

ررمریتصمرهیریط ر:مورگفترردمیازرجامربلندرشدمروردنبالشردورررعیــــرسررآین

ر!امیمنمرم _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرداخلرماشرررلمونوریوساررهردور ر.مینشسترمیوررفترررمریگذاشتررت 

ربودربارماشرقرارر ن رراشارریرویلررمیمنربرررت 
 
ر.کنهرررانندگ

رماشرنهیآریتور ن ر.بهرخودمرنگاهرکردم.چشمامررسخرشدهربودرورپفرکردهربودرت 

رخررابونیوربهرخرردمیصورتمرکشریروررردستمور ر.شدمررهت 

رراشارری ر؟ر_رخوی 

ر.نه _

رردریباردونمی_رنمرراشارری ر.بگمرچ 

ر.میوربهردردرنخوررررفری...ماردوتارآدمرکثمی.قاتلاشارریرمیمارگناهکارر _

ر!_رارهراشارری

ر:گفتمررکردمریگلومورخفهرمرریکهربغضرتوررردرحایل

ر.آدمربهردردرنخوررهیر.راشارریررمریعوضررهیهرزهرکهرتورقتلرسهرتارآدمردسترداشته.منررهیپررازرنکبترشده...شدمررمریزندگ _

نرهمراشارری ر:بازومرگذاشترورگفتریبدهردستشورروررابونریتمامرحواسشوربهرخرکردریرمرطوررکهرسیعرت 

نریآدمارگناهرمرریربگمرکهرهمهرتونمیرمر.ویلریندارررگنایهرررچریبهتربگمرهرتونمی_رنمرراشارری ر.بشنرورتکرارشرنکنررمونریرکهرپشرررنهی.مهمرارکتن

رامرریاورررادیبار _ رگیرعذابروجدانرمرعیلت  ر..اوناربهرخاطررمنرمردن...بهرخاطررتورمردناشارریرمت 

ر.نگهرداشترابونریکناررخررنوریماشراشارری

ر:هامرگذاشترورگفتبازورریرسمتمروردستاشوررورربرگشتر

نر.برورعقبرماشالرریمرباشرا_رآرورراشارری رررت  ربندرعباس.باشه؟رمیبرسروربخوابرتاروقت 

ر.بخوابمرتونمرینمر _

ر..زودرباشربروربخوابچشماتمرخستهرشدهرریکردرررهی.انقدررگررالرریارادی_رخوابترمرراشارری

رریرمنرازرهمهرکاررریربراردنریخوابردمیکهرفکررکردمردررکیم ر.جامعهرنریراریانگلربودمرتوررهیکهرمثلرررمهمرتره.متن

نرهمرریبرا ر.دمیرفتمرعقبروردرازرکشرعیــــرسرررت 

ر.رمگذاشتهربودرکهرباعثرشدرزودترربهرخوابربررورآرومررمیدوبارهرراهرافتاد.آهنگرمالرراشارمی

ررادیارصاررزرربار رمنرورامرقبیلرریرخونهریرتوررمیبندرعباسررفترمیدیرسرمنروقت  ر.وربچهرهارعیلرت 
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نرهم ر.گلومرنشسترریاطرافرافتادربغضرتورپارکرکردرورمنرچشممربهررنوریماشراشارریکهرررت 

نرماشرازر ر.شدمروربهراطرافرنگاهرکردمررادهیپررت 

ر.اوردهربودمرردوریکل

ر.باهاشربازرکردمکردمروردرورررداشیچمدونمرپریرازرتورررفتمر

ر.هامرنشستگونهرریکهرداخلرخونهرگذاشتمراشکررورررپامور

ر.تاربتونمرالمپورروشنرکنمردمیکشرروارریدرریدستمررورربار

ر رریرکهربارتکرتکشرخاطرهرداشتم...اونرهمهرخاطره،خاطرهرهارریمریقدرلریالمپرروشنرشد،چشممرافتادربهراونرقابرعکسا...اونروساروقت  نرررخوش  ر.کهرغمرداشت 

ر.مربلندرشدحقرحقریصدا

ر.دیبازومرکشریردستشوررورراشارری

ر ر:وردادرزدمرردمیکوبرررنشیسریربارمشترتوررعصت 

ریربیم _ ریبیمر!ر؟تن ر...اشاریرمیداستانررنری!رمارقاتلرا؟فهیمیر...ممی!رمارقاتلزونه؟یخونهرآورررنریراریهمهرخاطرهررورکهربهرنقطهرنقطهرنریرارتن

ررچریبودرورهررستادهیصافرارنطورریهمراشارری رپلکربزنهربهرچشمامرخرنکهیرحرفروربدونرا.بدونرخوردینمررتکوین ر.ختیررمررراشکرصدایبودروربررهت 

نرهم نرزمریررورروارریکنارردررکردمیرمرهیبلندرگررریطوررکهربارصدارت  نر.رسموربسوررخوردمرورنشستمرت  ر:دستامرگرفتمروردادرزدمررت 

ر...بهشونربگورمنورببخشن...منرآدماااایخدا _ ررخوی 
 
رمنورجادورکرده؟ررخدا؟!رمنرچمه؟!رگرهیچررکلردرسترکردم.مشکلراصیلرفتمربراشرمشررهرگرنبودم.منرتورزندگ

ر.شدهربودرربارحقرحقامرقایطزدنامررداد

نرزمریرروربهررومرکناررکاناپهررورراشارمی ر.نشسترت 

وعربهرلرزشرکردریرتورررسشور ر.دستشرگرفترورشونهرهاشرمردونهررس 

ر!حرومزاده،حرومزادهرترمررهی...منرازرمیآدمربدرمنر

رروزرکزاراونر ر.گذشتررهمری 

ر.میدیاتاقارنخوابریرکدوممونرتورررچیهررشب

ر رریلی.کاررخرمیدرراتاقاروربازرکنررومدیدلمونرنررحت  ررسخت  ر.کردنیرازرخاطراتربهمونرحملهرمررحجیمرشدیدرراونراتاقاربازرمرربود.وقت 

ر:سمیقرمزربنوررکریدرربارماژرریررورردریبا

ر!ممنوع...خطررحملهرخاطراترورود

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رام _ " ر!رام؟عیلت  رعلت  ربهرمنرنگاهرکنرامرساریتروخداروار؟؟؟ت  ر.امعیلت  ر.تروخدارعیلت 

ر.دنبالشرراهرمشدریربدونرتوجهربهرحرفرمنرتندرتندرازمردوررمراونر رکنهروربهمرنگاهرکنه.هرچقدررتندرتندرقدمربرمرکردمریورالتماسرمررفتمرت  ربازمربهشرنمرداشتمیصت  ر.دمیسرت 

ر:گفترر.برگشترسمتمرورسادیرجاشرواریتوررهوری

رام نر_رمنورصدارمرعیلت  رت 
ر!آهو؟ررین

راره.ام _ رردری.بایبهرحرفامرگوشربدردریبارعیلرت  ر.تروخدارمنورببخشراممنورببخیس  ر..منرباعثرمرگرتوعمکردمیراونرکارورمرردری.منرنباعیلت 

رام ر.کاشرتوربرشرری.ادمیسربهشرنرررکشتمرویلرراروریلینفرم.خر.منربهرخاطررعشقمرقاتلرشری_راگهرتوربهرخاطررعشقترباعثرمرگرسهرنفررشدرعیلت 

ر.گفتروررفتررنوریا
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ر:زدمرداد

ربهرامر _ ر.وراللهربگورمنورببخشنرررت 

ر:سمتمربرگشترورگفترردوباره

رام .انگاررمرگررعیلت  ن نرریتلنگرررهی_راونارراحت  افرکتن ر.بودرتارعشقشونوربهرهمراعت 

نرخندهرحرفرمربار ر..انگاررخوشحالربوددت 

ر.ازمرگرفترروشور

ر"...فتروررفتررفتبرنگشت.رررگهیرصداشرزدمردرهرچقدرر

رربار ر.دمیازرجامرپرررخوردیشونمرتکونرمریرکهرروررراحساسردست 

ر.کردهربودمرورگرممربودررعرق

رترسرنااشنارهیکردهربودم.ررروحشت ر.اومدهربودررساقمری 

رگوشهربهرگوشهرخونهرامررانگارر روراللهرورامرعیلت  نرمر.انگاررصدامکردمیرحسرمرورت  ر.دنت 

ر!الر؟ی!راالر؟یا +

ر.مرخوردربهرخودمراومدمصورتریرکهرتوررریلیسرربار

نرهم نرنفسرمرطوررکهرنفسرت  ر:گفتمرردمرت 

ر!رامشده؟یرچ _ ر!؟عیلت 

ر.دمیروربهررومردرراشاروری

ر.جامرنشستهربودمرریبودرورمنمرتوررنشسته

نرزمریررور ر.کناررمبالررت 

ر!شده؟یرچ _

رراشارری ر!الر؟یارر_رخوی 

ر!منرچمرشده؟ _

ری!رمدامرمیدیدی_رخوابرمرراشارری رامرگفت  ررری.عرقرکردرعیلت  نرتوهمرمریشدرردارریمربهروروقت  ر.یدرت 

ر:دمینالرهیگرررربار

سمیمنرم _ سمیخونهرمررنری...ازراشارریرت  ر.ت 

ریبهمرنزدراشارری ر.دیبغلشرکشرریرشدرورمنورتورررکت 

ر:ورگفترردیموهاموربوسریررور

ر..تمومرشدزمیخوابربودرعزررهی_رفقطرراشارری

رلبربارصداررریزر ر:لرزونرگفتمرری 

سمیم _ ر.ت 

ر.دمیلرزریحاالررسدمرشدهربودرورداشتمرمبودرورررسیبسرعرقرکردهربودمربدنمرخرازر

ر:ورگفتررردریبازومرکشریردستوررورراشارری

ری.ازرهرزمیعزرررنجامی_رمنراراشارری سردورتربگردمرچ  ر.نت 

ریبرخودمور رورمنمرهمردیبهشرچسبوندم.درازرکشررشت  ن ر.دمیبودمرباهاشردرازرکشردهیطوررکهربهشرچسبرت 

ر.بلرتوربغلشرگرفتورمنورمحکمرتررازرقرردریچریپتورروردورربدنرلرزونمرپراشارری

سمررنمیفشارردادمرتاراطرافمورنبررنشیسرریتورررسمور ربت  ر.ورکمت 
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نرهم ر:کردیرزمزمهرمریمیلبرآهنگرمالرررریزرردیکشریررسمرمرریطورکهردستشورروررت 

ر.بازردمی...خوابتوردمیگلرمرررری_رارراشارری

رایرورریتور ر...دلنشری  ن ر.وردلربازرت 

ر.شدیداشترگرمرمرچشمام

ر.دادیگوشمربهمرآرامشرمررررریزررصداش

ر:لبرزمزمهرکردمررریزر

ر.ادامهربده _

ر.نهراریرردریآروممورشنریراصالرصدارردونمینم

ر:ادامهردادرویل

ر!یدی_رگفتمرازرعشقو...سادهرخندراشارری

ر!یدیعشقورازردلمرچرریوهیم

ر.دیشنینربودرنمکنارمورررکهراگهرکیسرریر.جوررکردیگوشمرزمزمهرمررررریزرررآروم

ر.دمیادامهرشعرشورنفهمررگهیرکمرچشمامرگرمرشدروردررکم

نرلبرچرررریزررکیسرررنکهیباراحساسراربحص ر.شدمردارریازرخوابربرکنهیرزمزمهرمروریت 

ر.ومدیگوشمرمررررریزرراشارریریصدا

نرب ر:خوندیمرردمیبودمرکهرشنریدارریخوابروربرت 

ررکری_رامارراشارری رتوربارونرشدررلحظه...ی 

ر.زندونرشدرامیخوابم...دنردمیفهمر

ر!اشار؟ی _

ر.شدرساکت

ر ر.بودردهیچریورمحکمردوررکمرمرپدستاشردمیچشمامورکاملربازرکردمردروقت 

ر:خشونتراونورازرخودمردوررکردمرورگفتمربار

ر _ ر!تو؟ریرشدرکرینزدرانقدربهرمنرربهرچهرحق 

ر:بارتعجبرباالردادرورگفترابروهاشور

ر!بهرمنرریربودردهیخودترازرترسرچسبرشبریر!ردالر؟ی_راراشارری

رمن؟!رغ _ ر!ممکنهت 

ر!؟ادینمررادتی_رواقعارراشارری

ر...نهراصال _

ر:مزمهرکردرلبرزرررریزر

ر.بازردمی...خوابتوردمیگلرمرررری_رارراشارری

ر:تعجبرگفتمراری

ر...شبیشعر...عهردرنیعهرا _

ر.ومدیمرادمریکمرداشترررکم

ر:گفتمرررهوریتورفکررفروررفتمروربعدرریراهیثانرچندر

ر!اشار؟ی _
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رهویریلیخرراونم ر:رسشورباالراوردرورگفتررری 

ر!_رجانم؟راشارری

رخوابرامررشبیمنرد _ ر.دمیروردررعیلت 

نررسشورپارهدوبارر ر:انداخترورگفتریت 

ر.دمی_رفهمرراشارری

ر.دادیاونرخوشحالربود.انگاررکهربهمونرحقرم _

ر_رامراشارری ر.عاشقربودرعیلرت 

نراونرچر _ رریرات  ر!گفتینمررخوی 

رراشارری ر!گفت؟یرمر_رچ 

ر!نفرهرقاتلرشررگفتریرم _

ر.الریآرگهیخوابربودهردرهی_رراشارری

ر.نبودریارخوابرسادهررنریرا _

ر.دهیکهراونرتوروربخشررنهیارشی.معنالرری_رچرترنگوراراشارری

ر!ورتورو _

ر!_رمنو؟راشارری

ر!اره _

ر.رسرخاکشونرمی_رپاشوربررراشارری

ر.باشه _

ر.جامربلندرشدمرورآماهرشدمرازر

ر.میبودرنجاریروزرسومربودرکهراراالنر

ر.میمراسممربراشونرگرفترهیرسرخاکشونروررمیرفتررهروزر

رسهرشبرهرشبرخوابرامرنیاریتور ر!ابرقبیل.همونرخوردمیروردررعیلت 

ر.خونهرمیکهربررررمیداشترمریتصمرگهیدررحاالر

رماشریتوررلمونوریوسارتمام ن ر.میوردررخونهررورقفلرکردرمیدیچررت 

رماشرسوارر ن ر.میورراهرافتادررمیشدرت 

ر.سبکرشدمرکردمریمرراحساس

ر!شدمردهیبخشرکردمیرمرحس

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.زنگربزنمراریدوبارهربهرپررررخواستمیم

رورخوشحالن.اررحرفربزنمرباهاش ن ر.شمیسبکرترمرمریرنجورریوربدونمرکهربچهرهارراحت 

ربرداشتمرورهمرموریرگوش ن نرحرفرمراشارریطوررکهرباررت  ر.گشتمرراریدنبالرشمارهرپرررردمرت 
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ر.زنگربزنمراریبهرپرررخوامریرم _

ریمرری_رخوبرکاررراشارری ر.کتن

ر.گوشمرگذاشتمرریرورروریتماسرزدمرورگوشرنهیگزررریکردم.باراکراهررورررداریپرشمارشور

ررریوقرخوردروربعدرصداشرتوربرچنتار ر:دیچریپررگوش 

ر_رالو؟رراریپرر

ر!ا؟یپرر _

رتورالرری_راراریپرر ر؟ی  ر!؟!رسالمرخوی 

ر!.بچهرهارخوبن؟ستمیربدرن _

ربارباباشونرشهربازرراریپرر ن ر.ی_رارهرخوبن.رفت 

ر:بغضرگفتمربار

رررتوننریخوبهرکهرمریلیخر _ ن نرررواقیعریبابارهیداشت  ر.رورتجربهرکتن

رالرری_راراریپرر رررمونیارواردرزندگربچهرهرنریارر...ازروقت  ر.قشنگرکردنرمونوریرشده.باراومدنشونرزندگررعایلررشدن،همهرچ 

ر:شدرورآرومرگفتمریرازرچشمامرجاررراشکر

ر!خداروشکرر _

ر.ازترتشکررکنمریروررکنمرورچجررکارریچردریباردونمی.نمیدررحقمرلطفرکردرریلریتورخرکردمرویلررتتیاذریلری.تروخدارمنورببخش.منرخالرری_رهمشورازرتورممنونمرآراریپرر

ر.فقطرازربچهرهارخوبرمواظبترکنر _

ریب نرهمری.براحرفربزنمرتونستمیرنمرنیازررشت  ر:گفتمررعیــــرسررت 

ر.خدافظ _

ررنکهیربدونرارور
ن
ر.بزنهرتماسورقطعرکردمرمنتظررباشمرحرف

رخ ررابونریشدهربودمربهرخرهت  رصداراشکرمروری  ر.ختمیت 

ر:دستشرگرفترورگفتریردستمورتورراشارری

ر.الری_رآرومرباشراراشارری

ربرازردستشرردستمور رپنجرهرماشری.رسمورروردمیکشررونت  ن ر.تورخودمرجمعرشدمرصندیلریگذاشتمروررورررت 

ررالرریآ رریدیهارکهرنکشرچهربدبخت  ر.توردخت 

نررکی ر.سالتربودرپدررمادرترولترکردنروررفت 

ر.ورخدمتکاررخونتربزرگترکردنررپرسعموت

شونریرندادربرررادتیکسرررچیرمادرترمردنرورهرپدررریعمررفکررکردررهی ر!رسرقت 

ر!کردن.دوبارررعقدتریزورر

ر!هوورآوردن.دوبارررست

رهفدهرسالهروردوتاربچه!رتوررهی!ری!ردوبارهرازدواجرکردریهووترفراررکردریربچهرهاربار ررریزنروردوتارشوهر!ربهردخت  رررخونهرتنها!ری  ریپول!رنهررفرسواد!ری  ررق  نهررریارنهرخانوادهرداشت 

ر!اقوامر

ربیشهررغرررهیرتور ررشیتاربچهرهاترتورآساریزدررشیخودتوربهرآبرورآت!ررستی!ردهرسالرکمرنیکردرر!ردهرسالرتنرفروش 
 
رررزندگ .وقت  ن ریهمرکهرراحترمرکتن رریرخوایورمریس 

 
ررراحترزندگ

ر ر!رورازربچهرهاشردوررکرد؟ریرمادرررشهری.مگهرمخوادیوربچهرهاشورمرررشهیمرداریمادرشونرپررکتن

ریشدررقاتیکهرباعثرمرگرشوهرتروررفررراول ریر.میکردرر.بعدمرتنرفروش  ر!قتلررشهیمرتمری!رالبدرجرمربعد؟یندبچهرهاروربهرمادرشونررخواست 

...قتلرپرراشارریرقتلر ر!کشهیرزنرحاملهررورنمرهیادمرکهررر...قتلرالناز!رویلاری...قتلراخت 

ر.فکررکردمرتارکمرکمرچشمامرگرمرشدرانقدرر
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رریرگفترتاحدودررشهیتهران.مرمیبودربرگشتهربودریروزرررچندر ر!یبود.البتهرفقطرتارحدودریرعادررهمهرچ 

رخونمونرباغبوریتورراشارری ربهرجاریوربرخالفرانتظارمراصالرکارررکردریرمرین ر.نداشتری 

رمرمنم کتروربرمرفتمرت  رورسخترخودموردرگررگشتمیرس  کترکردهربودمرتاربهرت  نرچررس  ر.فکررنکنمررگهیدرریات 

ر.زنگربزنمراریبارربهرپرررهیعادترکردهربودمرهرچندرروزررگهیدررحاالر

کتربرمرداشتم ر!بهرخونهرگشتمیازررس 

ر..مشغولرکارشربودرورپشتشربهرمنربوددمیدرراشاروریدمرکهرشررادهیپارکرکردمرورپرنوریماش

نرهم ر:گفتمرربستمریمررنوریطوررکهردررماشرت 

ر.سالم _

نرسمتمرورهمرربرگشتر رطوررکهرشرت  ر:گفترربسترآبورمررت 

رراشارری ر._رسالمرخانمرمهندس.خستهرنباش 

ر:دستمرجاربهرجارکردمرورگفتمرریرتوررفموریک

ر _ ر!باغبونری،آقاتوهمرخستهرنباش 

ر:واردربشمرگفتمررنکهیقبلرازراررحرفرراهرافتادمرسمترخونه.ویلرنیبعدرازرارور

ر!نهرمنرمهندسمرورنهرتورباغبون _

ر:کهرگفتررربستمی.داشتمردرورمورواردرخونهرشدمربازرکردمرردرور

ررکنهیآدمورمهندسرمرریر_رپولداررراشارری ر!باغبونرپویلوری 

ر.کردمروردروربستمرردرییبارباالرآوردنرانگشترشستمرتارحرفشور

ربهرمنرنمریآزارررچریخونهرهرنریراریتورراشارریبودنررکهرردمیفهمر ر.سونهت 

ر.خندنیرورمرگنیرچقدررمردمریدریخوبرباهمرکنارراومدنرورچندباررریلریراحتهرورصبارتارشبرکناررهمن.خریرکهربارمامانرنازرررهیکسر

ر.چنتارتقهربهردررزدریکهرمامانرنازرررکردمیرلباسامورعوضرمرداشتم

ر.تورمامانراریرب _

ر.بازرشدروراومدرداخلردرر

نرهم نرطوررکهررسمرپارت  ر:گفتمررکردمریمانتوموربازرمریبودروردکمهرهاریت 

رباهمرچارامیمررارمیدربلباسمور _ ر.میبخوررری 

رلرزونشرباعثرشدررسمورباالربگریصدا ر:وربهشرنگاهرکنمررمرت 

م؟_ردرینازررمامان ر!...دخت 

ر!مامان؟رشدهیرچ _

ر!سی_رپلرینازررمامان

ر!س؟یپل _

ر!بارتورکارردارهرگهیمردر.ماومدهردرسی_راره...پلرینازررمامان

ر!من؟ _

ر!_رارهرینازررمامان

ر.دارهررکارریچرنمریخبربزارربرمرببریلیخر _

ر.رسمرانداختمرریتخترافتادهربودربرداشتمررورریرشالمورکهرروررعیــــمانتوموربستمروررسرریحرفردوبارهردکمهرهارنیازراربعدر

ر.برگردمرباعثرشدربهرعقبرریلرزونرمامانرنازرریکهرصدارررشدمیرازراتاقرخارجرمرداشتم
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م؟رینازررمامان ر!_ردخت 

ر:بازوشرگذاشتمرورگفتمریروررردستمور

نرآرومرباشرمامان.چ _ ر!نشدهرکهریت 

ر:گفتمررساریپلردنریدمردررورباردررفتمر

نرسالم؛بفرما _ ر!؟یت 

ر!راد؟رالرریخانمرآ +

ر.بلهرخودمرهستم _

ر!ادارهرآگایهررنریایبارماربرردریبا +

ر!اومده؟رشیپر!رمشکیلردریببخش _

ر + نرشریروجهرممترنیارریبرفریترس  ر.ت 

ر...حیتوضرشهریم _

رازرماموراردستبندربرگی ر:آوردرورگفترونرت 

ر.خانمرنیارریلطفاردستاتونورجلوربر +

ر...منر _

ر.هرچهرزودترر +

ر!جلوربردمروردستبندوربسترردستامور

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رراهرافتادم.دوتارماشردنبالشون ن ر.دمردررخونهربودنرسیپلرت 

ر نرررساریاونمرپلر.حتمارستینراشارریکردمرمتوجهرشدمراطرافورنگاهررروقت  ر.گرفت 

ر!ازرجرمامونررورشدهرگریکدومررردونهیمرخدار

ررنکهیراربدون ر.کنمردنبالشونرراهرافتادمرررسرکیس 

رماشرسوارر ن نررت  ر.شدمروردوتارازرمامورارکنارمرنشست 

نرماش ر.میراهرافتادرورازرخونهرخارجرشدرت 

ربگرشهریم _ ن رشده؟ریچرت 

رم + نرشریرهرممتوجرادارهرآگایهررمیت  ر.ت 

ر!هوووف _

ر.انداختمرورچشمامورروهمرفشارردادمررریزرررسمور

ر!ازرکجاراومد؟رگهیدررنریرخودتربهردادمربرس.اراریخدا

ررنکهیچشمربندردررآوردرورقبلرازرارهیازرماموراررگی ر.انجامربدمراونوردوررچشممربستربتونمرحرکت 
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ر:تعجبرگفتمربار

ریرمرکارریچرریهر _ ر؟ریبندی!رچرارچشممورم؟کتن

ر.ساکترشو +

ر!دمیندرشونمییببندن.تازهرمنرکارترشناساروریکسررریکهرچشمارردمیرورندریسریپلرچیرکردهربودم.هررشک

ررالرریآریروارریا ر.خنگ.دوبارهرخودتورتوردردرسرانداخت 

وعرکردمرتکونردادنرخودمروردادرزدمرنیاربار ر:فکرررس 

نرولمرکن _ نر...ولمرکنرت  نرهسترر.شمارگت  ر!؟ت 

ر رماشریتکوناروقت  ن نرماشرتمومرشدرمتوجهرشدمرکهررت  ر.سادهیرواررت 

ر.کردنررادهیشدن،منمربارخودشونرپرادهریبعدردرربازرشدرورپرور

نر...چشماموربازرکنیه _ ر.ت 

نراهرچقدررتورحرفرم + رت 
ر.گهی.ساکترشوردین

رینرسیمطمعنرشدمرکهرپلرگهیطرزرحرفرزدنشونردرنیاربار ن ر.ورمنردوبارهرمثلراحمقارگندرزدمرست 

ررهدیافررباردستامرچشمربندموربازرکنمرویلرکردمیمرسیعر
ن
ر.همربازوهاموردونفررگرفتهربودنررنداشت.دستاموربستهربودنرورازرطرف

رولمرکن _ ن نرهسترگرررگهی...شمارداریعوضرت  نر!رولمرکنر؟ت  ر.ت 

ر.دادمیورخودمورتکونرمرردمیکشیمرغریجررنطورریهم

ر.خودمورتکونردادمرکهرچشمربندمرافتادرانقدرر

ر.دقتربهراطرافرنگاهرکردمربار

رازرآدمارگیگاراژربود.رررهی ر.زدرموتوریرکنارمربودرررکهرررری 

رگاراژربرریعالمربادکنکرازرتورررهیکهرررکردمیرتعجبرداشتمربهرروربهررومرنگاهرمربار ر.زدرونرت 

وعربهردسترزدنرکردنرهیرسمروربقرریررورردیپاشرینفرربرفرشادررهی ر.رس 

ر.اتفاقاترافتادهرروردرکرکنمرتونستمریآپلودرنشدهربودم.نمرهنوزر

ر.اومدرسمتمرراریربادکنکاروربرفرشادرونریازرمراشارری

نرپامرزانورزدرورهمرریجلور ررت  ر:دستشربودرگفترریتورریرطوررکهرانگشت 

ریر_رباهامرازدواجرمراشارری ر!خانمرراد؟ررکتن

ررتازه ر.شدهرانگاررمتوجهرشدمرچ 

ر.دمشیگرفتمرورباالرکشررقشوری

رخ ر:وردادرزدمرررشیمشکریشدمرتورچشمارهت 

ر.اشاریریتورمنورسکتهردادر _

نرقبرورهمدادمربهرعرهلش نرطوررکهرمشترمرت  ر:دادرزدمرنشیتورسررمدت 

شی.اونروقترتورمرکردمیداشتمرازرترسرسکتهرمر _ ر.کنمیرنه؟!رمعلومهرکهرنمراریرکنمیباهاترازدواجرمررت 

ر.دیبغلشرکشرریراولردستامورتوردستشرگرفتروربعدرمنورتورراشارری

نرهم ر.دیبوسرموریرشونیکناررزدرورپررمیشونریپریموهامورازرتورردریخندیطوررکهرمرت 

ر!باشرخانیمر...آرومریهریهرر_ریهرراشارری

ررریلیخر _ ر!یلی.خاشارریراحمق 

ور رازرجعبشربرانگشت  ر.دستشرگرفترریآوردروردسترمنورتورررونت 
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ور ر.انگشتمرکردریتوررانگشت 

رآدمارتمام ر.کهراطرافمونربودنربرامونردسترزدنرری 

ربغلشربرازر رازرماشرگریاومدمرورباررسعترسمتررونرت  ن ر:رفتمرورگفتمررساریپلرت 

ر.شمیروقترزنرتورنمررچیرمنره _

ر:بارخندهرگفترماشارری

رراشارری ر.کنمیروزرموندهرباشهربهرعمرمرتورورمالرخودمرمرهیاگهرر_رحت 

نرسواررماشرعیــــتکونردادمروررسرریتاسفررسرربار ر.شدمررت 

نرفشارردادمرکهرماشرریگازرگذاشتمرورجورررریروررپامور ر.ازرجارکندهرشدروررفترتورهوارت 

ر.ازراونرمنطقهردوررشدمرسعترنوررربار

ربودربه رخرانگشتمرکهرانگشت  ر.شدهربودمرهرت 

ر.فرمونرتورچشمربودریرخبرانگشتمرروررربدمرویلرابونیحواسموربهرخررکردمیمرسیعر

ررچه
 
رقشنگ ارارهیازرکجارپولرمراشارری...چقدررقشنگرروشرالماسرکاررشده!رانگشت  ر!خره؟یرمریردیجدریهرباررانگشت 

نرگرفتمرورهمررشیخونهرروردررپرراه ر.بهرخونهردمیقربونرصدقهررسررهیورردادمریفوشرمرهیراشارریلبربهرررریطوررکهرزررت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.شدمررادهیپارکرکردمرورپرنوریماشرعیــــرسر

ر!نگرانرشدهریلریخریرمامانرنازررحتمار

ر.تندرسمترخونهررفتمرتندر

ر.اومدردمردرریدرورزدمرکهرمامانرنازررزنگ

نرپاریتوراونرحالردلمرهررردنشیدربار ر.ختیرررریت 

ر.بودرازراشکرسیقرمزرورصورتشرخرچشماش

ر:حقرحقشربلندرشدرورگفترریرمنرصداردنریدربار

م؟رینازررمامان ر!_ردخت 

ر.دمیبغلمرکشرریررفتمرسمتشروراونورتوررعیــــرسر

ریآرومرباشرمامان.هرشیییه _ ری.هرستینرچ  ر.نشدهرچ 

ر:ورمادرونشرصورتمورقابرگرفترورگفتردهریچروکریباردستارینازررمامان

ررشدی_رچرینازررمامان
 
م؟!رچهراتفاف ر!افتادهربود؟ردخت 

نرگرفتمرورهمرردستشور دمشیطوررکهرمررت  ر:سمترکاناپهرگفتمررت 

نربشراریکنه.بررکارریچرراشاروریخداربگمر _ ر.تاربراتربگمرت 

ر.کاناپهرنشسترورمنمرکنارشرنشستمرریروررینازررمامان

ر:مدستمرگرفتمرورگفترریتورردستشور

ر.خبراولرارومرباشرتاربتونمربهتربگمریلیخر _
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ر:اشکاشورپاکرکردرورگفترعیــــرسر

م.بگورببرینازررمامان ررنینصفرعمرمرتورارشدهریچرنمری_رمنرآروممردخت  ر.رفتریکهرنبودررردورساعت 

ر:ورگفتمرردمیبوسررگونشور

ر!بگمریرچجوررردونمیکشم،نمیکهراصالرخجالترمرریکردرررهیورگررریردیواالرمامانرانقدررترسر _

ر:دستشربودرنگاهرکردرورگفتریربهردستمرکهرتوررینازررمامان

رارینازررمامان رچررنی_ردخت  ر!دستت؟ررتوررهیانگشت 

رنگاهرکردم.انقدرربزرگربودرکهرهمهرببربه ر!ارم؟یردرربرررنوریچرارمنرفراموشرکردمرارریوارریر.اننشیانگشت 

ر:تتهرپتهرگفتمربار

نرهمرهریراستشرمامان...قض _ ه.راستشرارت  ر!کردرریصهرازمرخاستگارراوردهربودرورخالررناریبادکنکرورارگاراژرورکیلررهیریراحمقربود.منوربردرتورراشارریرنریرکارراررناریورارسیپلرهیقضرررنریرانگشت 

رنگاهرکرد.بعدربارخوشحایلرکیرفراموشرکردهرباشهردستمورباالراوردرورازرنزدرششوریپرقهیانگاررکهرحالربدرچندردقررینازررمامان ر:گفتررربهرانگشت 

رریخدارریر_روااارینازررمامان
 
رقشنگ رریلیخرر.درستهرهممونورسکتهردادرویلاشارریبهررنری.آفررمنرچهرانگشت  ر.بودرفکررجالت 

ر:ورگفتررردریبوسررموریشونیپربعدر

مردارهرعروسرمرری_رواررینازررمامان مورببرآرزورداشتمرعروشررشهیر.همشهیدخت  ر.نمیدخت 

ریرکهرتورفکررمرریرنجورریراستش...انهرمامانر _ ر...کتن

ر:وسطرحرفمردریپرر

ر.عروسرخانوممریر_رواارینازررمامان

نردستمورگرفترورهمربعدر ر:گفتررشدیطوررکهرخودشربلندرمرت 

ر..زودرباشیدارررازریدوشرابرگرمرنررهیاتفاقاربهررنیحمام.بعدراریبررردری.پاشوربا_رپاشو..ررینازررمامان

نرهمرریرحرفشرموافقربودم.برارنیاربار ر.حمامریربلندرشدمروررفتمرتوررت 

ربودمروراومدمرازرحمامربردهریچیدوررخودمرپرررحلمور ر.ونت 

خونهردرریتوررشهیرکهرمثلرهمررگشتمیرمریخونهردنبالرمامانرنازرریرتوررداشتم ن ر.دمشیآشت 

رررفتمر خونهروروقت  ن ردارهرشردمریدرداخلرآشت  ریت  هیمررتن ن ر:گفتمرررنهیچیرظرفرمریرتورروهیورمرررت 

ر _ ر!مامان؟رهیخت 

مرمهمونارشبرمررینازررمامان رگرینمونربورمرنجاریر.توراانی_ربلهردخت  ر.شبرآمادهرشوریراتاقتربرارری.زودربرورتوریتنترتازهرازرحمامراومدرهت 

نرهم نرحرفارورمرنیارردادیطوررکهرمنورهلرمرت  ر.دت 

خونهربهرزوررخودمورنگهرداشتمرورگفتمرردرررردم ن ر:آشت 

ریبپوشم؟!رچهرآرار!رمنرچهرلباشم؟یداررروریمامانرمهمونرک _ ر!بکنم؟ریس 

رارینازررمامان ررنمری_رواردخت  ر.خوشگلهرینجورریرنکنرهمرشیاراررادمیلباستوربپوش.زررنیسواله؟!رخبربهت 

ر...شهیمامانرم _

ر:دادرورگفتررهلم

رچقدررحرررینازررمامان نرفرم_راهردخت  رت 
ر.میبروربهرکارتربرسربزاررمنمرکارموربکنمروقترندارررین

ر.اتاقمرریتکونردادمروررفتمرتورررسمور

ری ر!ه؟یمهمونرکررعتن

ر.انیبرخوانریمرریاقوامرمامانرنازرررحتمار

ر.دعوترکنهررخوادیردعوترکنه.االنرمروریاونرخونهرکهرنتونستهرکسری...توریمامانرنازررچارهیب
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سررهیریکهراصالربراداره!رخاکربرررسرمنرررراقیشورروراشتررچقدرم ر!نهراریرریدارررتوراقوامردمیبارمرکهرشدهرازشرنت 

ربهرخودمرمریلیمنمرخررپس ر!بتونهربهمرافتخاررکنهریتارمامانرنازررسمت 

رلباسامورازرکمدمربرگیرگی ر.انداختمرونرت 

رمویکترورشلواررلرررهیوردررآخررردمریپوشرهمشونور ر.دمیپوشرری 

نررسرورسنگررهم ر.ورخوشگلرکریمرشربودرورهرت 

رریرورباالرردمیسشواررکشرورموهام ر.کمررورصورتمرنشوندمرریلیخررشیاراررهیبستم.رررسمردمراست 

ر.دادیساعتمرنگاهرکردمرکهرهشترشبورنشونرمربه

ر.زنگردررخونهراومدریصدا

خونهرمشغولربودرگفتمریرکهرهنوزرتوررریمامانرنازرردنیازراتاقمرخارجرشدمرورباردرعیــــرسر ن ر:آشت 

ر.کنمیر...منربازرمکنمیرمنربازرم _

ر.سمتردرروربازشرکردمرردمیدور

ر:دستشربارتعجبرگفتمریردستهرگلرتوررهیورراشارریردنریدربار

ریمررکارریچرنجاری!رااشار؟ی _ ر!؟ی!رچرارگلردارر؟کتن

ررقرمز،مشگررریرزربهرزنگاریگلورکهرپررازرگالدستهراشارری ر.نهرشدبودردستمردادرورواردرخوررورآی 

رورمرررکردمینگاهرمردستامربودرریرکهرحاالرتوررروردستهرگیلراشارریتعجبرداشتمربهرربار ر.ورالنازرواردرشدنررلیکائیکهرپشتررسشراخت 

ریهررلحظهربرچشمام ر.شدیازرقبلرگشادرمرشت 

روربارخوشررورستادیاومدرکنارمرارینازررمامان وعربهرسالمرعلرری  ر.کردررکیررس 

ه؟رنجاریا ر!چهرخت 

رتورردنریدربار ر.وربازمرفراموشرکردمراوردمریدرشرمردریافتادرکهربارادمریانگشتمرریرانگشت 

نرهمرریبرا ر.لباسمرپنهانرکنمررریکردمردستمورزرررسیعرررت 

ردرگررانقدرر رشدمرکهرنفهمررت  نررگرردمیانگشت  رورنشست  ن ر.رفت 

ر:رفتمرسمتشونرورگفتمررعیــــرسر

نرعهرچ _ ر...هت 

نرکنریرمرکارریچررنجاریبگمرارخواستمیم رر.ویلرت  ربهرمنرخرهمشونردمیدرروقت  نریرشدنرورمنتظرنرببررهت  ررتن ر:نظرمرعوضرشدرورگفتمرگمریمرمنرچ 

ر.نریخوشراومد _

ر

ر

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر مراخت  ر._رممنونمردخت 
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ر.زدرکهررومورازشرگرفتمرچشمگراشارری

نرهم رطوررکهرمرت  خونهرگفتمرریتوررفتمرت  ن ر:اشت 

ر!؟یایلحظهرمرهیریرمامانرنازر _

خونهرشدمرورمامانرنازررروارد ن ر.همردنبالمراومدریاشت 

ر:گذاشتمرورگفتمررنتاریکابرریروررگلور

راچهرخرنجاریرمامانرا _ ه؟!رچراراخت  ربودنرمهمونارناریر!را؟یدعوترکردررناروریت  ر!؟یکردیرمرفیکهرازشونرتعرررری 

م.گفتمرحاالرکهرقبولرکردرررگهیدررهی_رخاستگارررینازررمامان ردستترکردهرهرچهرراشارریوررریدخت  ر.میکنررشیزودترررسمانگشت 

رچر _ ر!؟ییت 

نرهمرینازررمامان خونهرخارجرمرت  ن ر:گفتررشدریطوررکهرازرآشت 

رودرباش...زودرباشرچا_رزررینازررمامان ر.اریبری 

ر...ما...ماما _

ر.رفتنشرحرفمورخوردمربار

نرزمریرروررپامور رورهمرردمیکوبررت  ن ر:گفتمرردمریکوبیمررمیشونیپریرطوررکهربارکفردستمرروررت 

ر!اوفرمامان...اوف _

رچارچنتار رورباراخماررختمیررری  ررایپذریردرهمررفتمرتوررری  ر.ی 

رهمهرچاریجلورگیرگی ر.وربعدرنشستمرگرفتمرری 

نرعهرچ _ ر......راستشهت 

ر ر:وسطرحرفمرردریپررراخت 

ر نرتوراتاقرحرفاتونوربزنرنیبرررگهی_روقتشهرکهردراخت  ردسترعروسرخانمرمشخصهرازرقبلرحرفارزدهرشت  ر.ده.البتهرازرانگشت 

ر:پنهانرکردمرورگفتمردستمور

ر....راستشستینرنطوررینهرا _

ر رر_ریهرراخت  ...تورکهرخجالت  ر.پاشینبودردخت  ن نرحرفاتونوربزنرررنریبرررت  ریساعتربرمریهرنکررت  ر!نایروقترنداررررشت 

ر.ازرجاشربلندرشدراشارری

نرهم رطوررخرت  رخرهرت  ر.بازومورگرفترورمنوربهرزورربلندرکردریکهرمامانرنازرررکردمینگاهرمراشارریبهررهرت 

ر:گوشمرگفترررریزر

رچترشده؟!رخشکترزده؟رپاشوردرینازررمامان ر.زشتهرگهی_ردخت 

ر.راهرافتادمراشارریجامربلندرشدمروردنبالررازر

ر.میاردراتاقرمنرشدورررهردور

نرهمراشارری ر:گفتررنشستریتختمرمریطوررکهرروررت 

رانقدررزودرنظرترعوضربشه؟رکردمریر_رفکررنمراشارری

ر:ورگفتمررستادمیبهرروشراررور

نرببر _ رردری.بااشارریرت 
 
ر.میکهرمارقصدرازدواجربارهمورنداررررهرچهرزودترربهرهمهربگ

ر:باالرانداخترورگفتریاشونه

ر._رمنردارمراشارری

ر.رممنرندارویل _
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نرامشب؟!رباردسترپسرمریرهماهنگرکردریرچرارخاستگارررری_راگهرنداررراشارری رت 
ریرمرشیبارپارپرین ر!؟کیس 

ر.بزارمریعقلمورازردستردادهرباشمرتارقراررخاستگارررنکهیمگهرا _

رگفتربارمامانرنازرر_رویلرراشارری ر.زنگرزدهرورباهمرهماهنگرکردنرریحرفرزده.خودشرگفترمامانرنازرریمامانراخت 

ر:مرگذاشتمرورگفتمرسررریروررردستمور

ر...ببیهوووفرازردسترمامانرنازر _ ن ورازردرنیسوتفاهمرشده.منرفراموشرکردمراراشارریرت  ر.ورفکررکردرقبولرکردمردیهمردری.مامانرنازرارمیستمردرربانگشت 

ر!ی_رخبرقبولرکردرراشارری

رررگهید ر.شدمیمرداشتمرعصت 

ور رازرانگشتمربرانگشت  ر:ورپرترکردمرسمتشروردادرزدمرردمیکشررونرت 

ر.وقترقبولرکنمرچریهرستریقبولرنکردمرورقراررن _

ر.ورسمتمراومدرازرجاشربلندرشدرراشارری

ر.ورمنوربهرخودشرچسبوندردیچیرحرکتردستشوردوررکمرمرپرهیربار

رردوباره رقلبمرباالرمرانریداشتررصن ر.فتت 

ورتوررریرتورردستمور ر:انگشتمرکردرورگفتریدستشرگرفترورانگشت 

رکسربهرغرررچی_رتورزنرهرراشارری ریازرمنرنمررت  ر.رادرالرری،ایس 

ر.حرفشردستشورپشترگردنمرگذاشتروررسمورهلردادربهرسمترخودشرنیازراربعدر

ر.گرفترریگرمشرلباموربهربازررریرلباربار

رشدهربودمرخامش ر.تکونربخورمرورخودمورازشرجدارکنمرتونستمیرحسربودرورنمر.بدنمری 

ر.بعدرخودشرازمرجدارشدرکیم

ر:انداخترورگفترساعتشرنگایهربه

رینرهیرخواستمریمررساعتمونرتمومرشد.وگرنهررمیکهرنررفی_رحرراشارری ررگهریتورشکمتربکارمرتاردرتن
 
ر.رادرالرریشم،ایزنرتورنمرنگ

ر:کهرگفتمررشدریازراتاقرخارجرمررداشت

رمر _ ررایپذریرتورریت  ریروربهرهمهرمرری 
 
ر.کهرسوتفاهمرشدهررگ

ر.ستینرسوتفاهیمررچیرمنرهریر_ربراراشارری

ر.توجهربهرحرصرخوردنامرازراتاقرخارجرشدربدون

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۰۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرزمریرپامورروررتیعصبانربار ررردمیکوبررت  ر.دمیموهامرکشریرتورروردست 

ررریخاستگاررریاومدهروربرداشتهرهمهرروربراررشیسوتفاهمرپرریمامانرنازرریرکنمرمنراالن؟!ربراررکارریچردریبا ازررریفراموشرکردهردرموردرروزرخاستگارررردعوترکرده.انقدررخوشحالهرکهرحت 

سه ر!منربت 

ررایپذریخارجرشدمروررفتمرتوررازراتاقرمنم ر.ی 

ر ر:گفترردنمونیباردراخت 

ر ر!!رجواب؟شد؟یر_رخبرچراخت 
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ر._رمبارکمونهرانشاهللاراشارری

رچشماربار رمتعجبربهشرخرری  ر.زدررشدمرکهرچشمگرهت 

نرهمریکهرزدهرروردرسترکنمروربرارریگندرراومدم ر:گفتمررت 

نراستشرچعهررر _ ر...کهررهینجورریرارهی...قضرهت 

ر م_رمبارکهرانشاهللاردخراخت  ر.ت 

وعربهردسترزدنرور ر.کردنرربعدرهمهررس 

ررشدی.چکردمیتعجبرداشتمربهرجمعرنگاهرمربار رهویوررعیــــانقدررسرررامروز؟!رچرارهمهرچ  ررشیپری  ه؟!رمنرگ  رندارم؟!رررراشارریقبولرکردمرباررررفت؟!راصالرچخت  ازدواجرکنمرکهرخودممرخت 

ر(:یرامسخرهریرنخوامرهنوزرزنشمرورهنوزمرطالقمرنداده.چهرخواستگاررراریرهرچندربخوامر

رحرفرمرهمه ن نرداشت  ر.دنت 

ر.کردنینفررباهمرصحبترمررهردور

.خودشورخستهرنکنهرورراحتررنهینشررادیراهرنرهرورزررادیبهشربخورهرورهمشرمواظبشربود.زرردادیمرالنازورداشت.بهربهونهربچهرهمشرخورایکریرهواریلریبرعکسرقبلرخرلیکائیم

ر.نهیبشر

ر!ل؟یرکائیم _

ر!_رجانم؟ررلیکائیم

کترهست.مریرتورریررکاررهیراستشر _ .ویلریرتاالررتوررهیرخوانیررس  ن کترمارخواست  رتنهارتونستمیخبرمنرچونرنمررشمالربسازنرورازررس  ر.برمرشمالرقبولرنکردمری 

ر.یکردررراشتبایهرریلیاررخر_رکررلیکائیم

رکاشرتنهارریرارگمریخودمرمرشیپر.گایهرمونمیپشریلیازهرخودممرخر _ رریمنرچجورررگمریمررگایهرررفتهربودم.ویلری  کرریکایباررس  ربرمرشمال؟رس  ن ر!ترکهرهمهرمردرهست 

ر:ورگفتررردریتوهمرکشراخماشور

نر_رهمچررلیکائیم نرچررت  ریرامکانرنداره.قرصمرمریرت  ن ریربسازنرنمرخواست  ر.یبرررتونست 

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

نرهمریبرار _ ر.میپروژهررورقبولرکنرنریرتارباهمراریایگرفتمرازرتوردرخواستربدمرکهربررمیتصمررت 

رینمرریرهمکاررراشارریچراربارررررالیار.ویلرشهیمرعایلرریلی_رخررلیکائیم ر.رورشمالربمونمرریرادیمدترزررتونمی!رمنرچونرزنمرباردارهرنمر؟کتن

ر:انداختمرورگفتمراشارریگذراربهرررنگایه

ر.لیرکائیآدمربارسابقهرکنارمرباشهرمرهیرخوامریرم _

رابرورلیکائیم ر:باالرانداخترورگفتری 

ررنیارریتورراشارریر_رویلررلیکائیم رریراداره.بهرنظرمرازرمنرحرفهررسانسیوقرلاالنرفردهرسالردرسشورخونده!رحت  ر.ترهرحت 

ر/:تعجبرکردمرریلریبگمرکمرتعجبرکردم،دروغرگفتم،چونرخراگه

ر:ورگفتمرراوردمریخودمرنریربهرروررویل

ر!.نهربرادرتلیکائیرورفقطربهرتوردادمرمرریکاررررشنهادیپرنریرخب...بهرهرحالرمنراریلیخر _

ر!فعال؟رمینیببرنوری.فکنمرفقطرقرارهرزمرستینر...مشکیلمیچندرروزربررریر_راگهرقراررباشهربراررلیکائیم

ر.اره.ردورروزهرتمومه _

رورباهاتربر_راوگرررلیکائیم ر.خوبهررامیپسرمنراگهربتونمرالنازوربسپارمردسترمامانراخت 

ر.اره _

ربهرخونهربالخره ن ر.هاشوناونرشبمرتمومرشدرورهمهررفت 

ر ر:ورگفتمرریدروربستمربرگشتمرسمترمامانرنازرروقت 

ر!زم؟یبهررسمربرررحاالرچهرخایک _
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م؟ررهیچهرحرفرنی_روارارینازررمامان ر!دخت 

ر:دمریعجزرنالربار

رررهیمامان.قض _ ریرکهرفکررمررسترینراصالراوین ر!کتن

ر:دستشرگرفترورگفتریربازومورتوررینازررمامان

مربروربخواب.فردارحرفرمرریخستهرشدریلری_رخرینازررمامان نردخت  ر.مینت 

ر!هوووف _

نرچ ر.اتاقمریرنگفتمروررفتمرتورریرت 

رگررررمریتصم
ن
ر.نزنمروربخوابمرفتمرحرف

ر

ر.چشماموربازرکردمرریصورتمرگرفتمرورالریچشمامردستمورجلوریرتوررمینوررمستقرردنریاحساسرتابربار

رتوررهیردنریدربار رکردمیرانگشتمربارتعجبرداشتمربهردستمرنگاهرمریرانگشت  رر.حت 
 
نرهمرازربرخوابالودگ ر.رفتهربودرت 

ر:ورگفتمردمریکشررریبلندررغیجررشبیاتفاقاتردرریآورررادیربار

ر!کردم؟ررکارری...منرچریوااااا _

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۱۰پارت#

رت؟رسریرعشق_چ#

ر

نرازرتختمرپارعیــــرسر ررایپذریتورردمریورتاپرورشلوارکردوررردهیژولررریوربارهمونرموهاردمیپررریت  ر.ی 

رمامانرنازر _ ر!؟ی!رمامانرناااازر؟ییت 

خونهربرمهیررساسرینازررمامان ن رازرآشت  ر:اومدرورگفتررونت 

م؟!راولرصررشدهری_رچرینازررمامان ه؟ربچردخت  ر!چخت 

ر:صورتشرگرفتمرورگفتمریروردستمورباالرجلوررستادمریرارکنارش

ر!مامان؟رهیچررنریرا _

رخررستادهیآدمراسکلرجلوشرارهیانگاررکهررینازررمامان ر:گفترریراشدربهمروربارحالترمسخرهررهت 

مرمارتورشهرمونربهرارینازررمامان ر.دسترمریگیرمرنی_ردخت 

ر.کهررگمیمامانراونورنم _

ررربار ر:اشارهرکردمرورگفتمانگشتمربهرانگشت 

ر!گمیمرنوریرا _

ررمریگیر_راهاراون.خبرماربهراونرمرینازررمامان ر.انگشت 

رربار نرکالفهروربررحالت  نرزمریرپاموررورراررت  ر:دمیورقرررردمیکوبرررت 

ر!هوووفرمامان _

؟!رحالترخوبهراولرصبچرینازررمامان ر؟ر_رچتهردخت 

ر!م؟یکردررکارریمامانرمارچر _

ر:ورگفترردریصورتشرکوبرریدستشرتورربار
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رمعلومهرچته؟!رچراراولرصبحربریزرنارمامان ریچرترمریدارررریشدرردارری_ردخت 
 
ر؟رگ

ر:بهرکمرمرزدمرورگفتمردستمور

ر.نرینامزدرکردراشاروریمنروررشبریر.شماررسماردگمیمامانرمنرکامالرحالمرخوبه.چرتمرنم _

ر!ه؟ی_راره...خبراالنرمشکلرچرینازررمامان

رریرباشم.آخهربراراشارریزنررخوامیمامانرمنرنم _ ربرربدونرمشورترچ  رورپرساشرگفت  ر؟ریخواستگارررانریبرارمنربهراخت 

ررینازررمامان مرخودتروقت  وردستترکردهربودریراومدر_رواردخت  ر.جشنرسادهربودرهی.اونرفقطریخودترقبولرکردهربودرریخواستگارررانیمنربگمربررنکهی.زودتررازرایخونهرانگشت 

وردستمرکرد.منرعراشارریهوووفرمامان.رمنرکهرقبولرنکردهربودم.ر _ رانگشت  ر.ارمیفراموشرکردمراونورازردستمردرربررگهیراومدمرخونهروردرعیــــبودمررسررصت 

ررینازررمامان ر!؟_رچ 

رازرتعجبردرشترشدهربودروربهمرخرچشماش ر.شدهربودرهرت 

ر!کنم؟ررکارریحاالرچر _

ریرراسترمری_ردارررینازررمامان
 
ر!؟گ

ر:دمینال

ر!کنم؟ررکارری.منرچووفرمامانه _

ررنوریارشبریر_رچرا...چراردرینازررمامان ر!؟نگفت 

ر.کردیرکسربهرحرفرمنرگوشرنمررچیرمنرچندبارراومدمربگم،ه _

رارینازررمامان نرورحرفتورمریرکردیرهمهررورساکترمردریخبرتوربارل؟یرشدردلرنمیر_رآخهردخت  ریدت  ریرکهرساکتربشرررینبودرریر.توردخت  ر.تن

ر.چمرشدهربودردونمی...نمدونمینمر _

ر_رتقصررینازررمامان سریازترمردریمنه.منربارت  ر.گرفتمیمرمرینهروررسخودرتصمانقدررعجوالرردری.نبادمیت 

رم؟ریکنررکارریچردریکهرشده.االنرباررهیکاررررگهید _

نر_راالنرزنگرمرینازررمامان ررنمت  ر.بهراخت 

نرخبرباشه.پسرزودرزنگربزن،همرریلیخر _ ر.االنرت 

ر:هولرکردرورگفترینازررمامان

رتلفنرکو؟ررنری_رباشهرباشه...ارینازررمامان

ر ر:دادمرورگفتمررراوپنربرداشتمروردستشرریرورازرروررریمامانرنازررگوش 

ربگراریرب _ نرزنگربزنرهمررت  ر.االنررت 

ورگرفتروررفترروررینازررمامان ر.کاناپهرنشسترریشمارهراخت 

ر:گفتررهیگوششرگذاشتروربعدرازرچندرثانرریررورررتلفنور

ررینازررمامان رجانرخوی 
ر!؟_رسالمراخت 

ر...

رورالنازرچطورن؟ررلیکائیخوبه؟!رمراشارری_ربله...ررینازررمامان

ر...

ر._ربلهرینازررمامان

ر...

ر._رباشهرینازررمامان

ر...
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ر..._رراستشرینازررمامان

ر...

ر.کنمیصحبترمررالرری_رباشهرمنربارارینازررمامان

ر...

ر._رخدانگهداررینازررمامان

ر

ر:کناررمامانرنشستمرورگفتمررعیــــرسر

رپس؟ررشدریرچ _

م.انقدررتندرتندرحرفرزدرکهرنتونستمرچرری_رواررینازررمامان نردخت  ر.بگمریت 

ری _ ررعتن ر؟رچ 

ررنیایخوشحالربود.گفترامشبربریلری_رخرینازررمامان
ن
ر.بزنمرخونمون.اصالرنتونستمرحرف

ر.اووفرمامانراووف _

ر_راشکالرنداره.امشبرمرینازررمامان ر.گمی.حتمارممیت 

رکنمرتونمری.منرنمشهیرنهرنم _ ر.صت 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

رم _ ر.حرفربزنمراشارریباررمت 

رمرداشتم ر:گفترریسمتراتاقمرکهرمامانرنازررفتمت 

ر.تورکجارمراطهیحرریتورراشارری_رریزرنارمامان ر؟ریت 

ریبابا...راسترمریار _
 
ر.گ

رمسررعیــــرسر ر.اطیعوضرکردمروررفتمرسمترحررمورت 

ر ر.مشغولرآبردادنربهردرختاربودراطیحرریکهرتوررردمشیدروربازرکردمردروقت 

ر:تندررفتمرسمتشروردادرزدمرتندر

راشاررر؟یراشار؟ی _

ر.تعجبربرگشترسمتمربار

ر.کردیرمردرشترشدهرداشتربرندازمرریرچشماربار

ر:ورگفتمررستادمیرکنارشرارررفتم

ریتورمر _ ری.مشبیدرردونست  ررشگریبهرهرزنتربشمرویلررخوامریرمنرنمردونست  ر.همشرتقصرنگفت  ر.همشرتقصرتوعهررت  ر!توعهههرت 

ره؟یختیچهررررنریر!راالر؟ی_راراشارری

ر.خودمرنگاهرکردمربه

ر!ختهیبهمررررشیورارارردهیژولرریورشلوارکرورموهارتاپ

ر:دادرزدمررروررردمیکوبررنشیسرریرمشترتورربار

رداره؟رررباشم.بهرتورچهرربطریرنجورریارخوامریبهرتوچهرها؟ربهرتوچه؟رمر _

ر:بارخندهرگفتراشارری

ر.خبرارومرباشریلی_رخرراشارری

ر.نری.بهرزوررمنورنامزدرکردزنرتورباشمرخوامریرچطوررآرومرباشمرآخه؟رمنرنم _
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رراشارری ر؟ری.فراموشرکرد_رتوراالنمرزنرمتن

ررنیارازر ر.شدمررکهرداشترحریصررارامیس 

نرزمریرروررپامور ر:وردادرزدمررردمیکوبررت 

ریر...هاشاااارری _ رینگو.هرچ  ر.نگوووو.اصالرحرفرنزنرچ 

نرزمریردستشوررورریربارخندهرشلنگرتورراشارری ر:رهارکردروردستاشورباالربردرورگفترت 

هرهاررشدراشارری ر؟ری_رباشه...باشه.چهرخت 

ر.کشمیر...بخدارمنرتورورماشاااارریمنرهاررشدم؟ر _

نرزمرریشلنگورازرروررعیــــرسر ر.برداشتمرورگرفتمرسمتشرت 

ر.دیصورتشرپاشریرتوررآب

ر.صورتشورگرفتریورباردستشرجلورردیکشررریربلندرداد

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۱۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرباالرپارشلنگور ر:گفتمررغریجرغریبردمروربارجریت 

ر.آهاربخور...حقته _

ر.ابرشدهربودرسیخ

وعربهردوررحریبررقراررترجررفرارور ر.کردرردنیدادروررس 

ر.ورمنمربارشلنگردنبالشرردریدوریمراطیتاردوررحرردورر

ر.دیچکیرسرتاپاشرآبرمرزرا

ر.شدمرسی...تروخدارببندرآبو.خالاارری_راراشارری

ررسیخبرخ _ ری.اصالرمبیس  نر!ربارهمره؟یچرردوین ر.یتارشبربهرکارترادامهربدرردریبارسیخرریلباسارت 

ر.دیزری_رراشارری

نرب نرحرفاشرنفسرنفسرمرت  ر.دت 

نرزمریرازرروررگهیشلنگردررهیخمرشدروررهوری رفترسمترشربرداشت.رررت  ر.آبوربازشرکردررت 

نرپارشلنگمور ر:اوردمرورگفتمریت 

ر....نهاشاررینهر _

ریرمرسی.منورخالرری_رآرهراراشارری ر!راالنرحسابتورم؟کتن ر.سمت 

ریکارورنمرررنریتورا _ ر.کتن

ریرشررلبخندر ر:زدرورگفترطاین

ر.کنمیر_رمراشارری

ر.بعدرشلنگورسمتمرگرفترور

ر.دیصورتمرپاشریرتوررآب

وعربهردورردمریکشررریربلندرعیج ر.کردمرردنیوررس 
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ر.ابرسی.خاشارریمنمرشدهربودمرمثلررگهیدررحاالر

ر.کردمیروردوبارهرفراررمردمریپاشیروربهشرآبرمررستادمیامررگایه

رکهرپامرگررردمیدوریمرداشتم ر.دستمرگرفتمریرتورراشاروریکهرلباسرررافتادمکردربهرشلنگرورداشتمرمرررت 

نرزمریرشدمرروررپرت ر.افتادررومراشارمیوررت 

نرزمریررورازردستمرولرشدرورکنارمونرررشلنگر ر.افتادرت 

ر.کردمیرکمرمراحساسرمرررریآبورزررانیجرر

ر.دیرپاشیردستشرروربهرصورتمربودرورآبربارفشاررتورصورتمرمرریتعادلرنداشترورشلنگرتورراشارمی

ر:دمیکشرررغیج

ر.شمیشلنگورپرترکنرکنار.دارمرخفهرمرنی...تروخدارااشااارری _

نرزمریکفردستاشورکمارررسمرروررراشارری ر.لشورحفظرکنهگذاشتهربودرتاربتونهرتعادرررت 

ر.ااااشاااری _

ر._رحقتهراشارری

ررردستمور نرزمرریشلنگورکهررورردرازرکردمروربهربدبخت  ر.صورتشرگرفتمرریافتادهربودربرداشتمرورتورررت 

ر.ورتعادلشورازردستردادرورکامالرافتادررورمنرردیکشرررداد

نرسنگررانقدرر ر.دمیکشررغریتوانمرجرتیبودرکهربارنهارت 

ر:مورمنرنالهرکردررمیهامونوررهارکردرشلنگر

ر.اشاری _

ر_رجونم؟رراشارری

رریخواینمر _ ر؟ربلندرش 

ر._رجامرخوبهراشارری

ری.تروخداربلندرشورسنگشمیدارمرخفهرمرراشارری _ ر.تن

ر.دستشرانداختریردوبارهردستشورکنارررسمرگذاشتروروزنشوررورراشارریحرفمررنیاربار

ررنفس رورخرردمیکشررراحت  ر.شدمرتورچشماشررهت 

ر.دیخندیمرچشماش

ر.بودوضعمونرخندمرگرفتهرررنیارازر

لرکنمرورزدمرزررنتونستمر وعربهرخندرررریخودمورکنت  ر.کردرردنیخنده.اونمررس 

ر.لبامراحساسرکردمریلباشوررورریکهرگرمارردمیخندیرمرداشتم

ر.تعجبربهرچشماشرنگاهرکردمرکهرحاالربستهرشدهربودربار

ربعدرازمرجدارشد،خرکیم رشدربهرچشمامرورباردسترآزادشرتاررمورهرت  ر.صورتمربودررورکناررزدریکهرتوررری 

ر:ورگفتمردمریتوهمرکشرراخمامور

ر.بلندرشو _

رراشارری ر!؟_رچ...چ 

ر.گفتمربلندرشووووو _

ریرجربار ر.کنارمررستادیوراردیازرجاشرپرررردمیکهرکشرریعن

ر.ازرجامربلندرشدمرمنم
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ر:اشارمورباالراوردمرورگفتمررانگشت

ر!هیرادرکررالرریشورتارنشونتربدمرارکریبهمرنزدرگهریبارردرهی...فقطرگهیربارردرهی _

ر.رومرباش_رآرراشارری

رریجلورخوامیخونتون.مرمیایساکترشو.درضمن،امشبرقرارهرب _
 
ر؟یدریزنتربشم.فهمررخوامیرکهرمنرنمررجمعربهرهمهربگ

ری_رمراشارری ریرخودترمرر.ویلگمیکهرمنرنمررردوین ررتوین
 
ر.بگ

ر.گفترورازرکنارمرگذشتررنوریا

ر ر.خونهریصورتمرکناررزدمروررفتمرتورریرموهامورازرتوررعصت 

ر:ورگفتررردریصورتشرکوبریدستشوررورردیحالردتارمنورباراونررینازررمامان

ر!شده؟ی_رخاکربهررسم.چرینازررمامان

ر!جنگربرگشتمرمامان.شکسترخوردمردونریازرم _

ررینازررمامان ر!؟_رچ 

ر.قمرشدمکالفهرتکونردادمرورداردراتارررسمور

ر.حمامریرراستررفتمرتوررهی

رخرنهریآریرخودمرتورربه ر.شدمرهرت 

ررتهخریپاکرنکردهربودمرحاالررررشموریاراررشبیدررچون ر.صورتمربودریررورررختمیبهمررررشیهنوزراراربودرویلررختهریرسروررومرررریرآبرروررکیلررنکهیباراربودرورمثلرلولوربودم.حت 

ر.سیورگشادرخررگیلاونرتاپرورشلوارکرگلربار

ر.دوشرررریلباساموردررآوردمروررفتمرزررعیــــرسر

ر.حالمورخوبرکردریلریآبرگرمرخردوشر

ر ر.دراومدهربودوررفعرکردتورتنمربهروجورراطریزدهرحرخیرریکهرازرآباررلرزش 

مرررتونستمیکاشرمررریا ر.چندرسالوربرطرفرکنهرنیاریردوشرآبرگرم.تارتمامراونرلرزشروررسدررهیقلبممربت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۱۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رحمامرکهربرازر ر.دمیاومدمرلباسرپوشررونت 

رنمرامروزر کترفتمرت  ر.رس 

نرمرصندیلرریررور رتوررردنیکهرباردررنشستمروراومدمرابررسانربهرپوستمربزنمرشمیرآرارت  ربرعیــــاونوررسرریردستمرقبلرازرهرکارررریانگشت  ر.آوردمرونت 

رکشوموربازرکردمرورجعبهرقرمزمورازرداخلشربرردرر ر.آوردمرونرت 

ر.بازرکردمردرشور

رافتادررچشمم مرکنارراونردوتارگذاشتمروردرشوربستمروردوبارهررسرجاشرگریرنریرقبالربهمردادهربود.اراشارریکهررریبهراونردوتارانگشت  ر.گذاشتمررانگشت 

ر.بلندرشدرلمیزنگرموباریرکهرصداررشدمریورازرجامربلندرشدم.داشتمرازراتاقمرخارجرمرردمیسشواررکشرموهامور

نرمریرسمتراتاقروراونورازررورربرگشتمر ر.برداشتمرمت 

ر کتربود.تماسوروصلرکردمرورجوابردادمرررکیرس  ر:رس 

ریامرریرسالمرآقا _ ر.تن



 

580 
 

ریامرریاقا ر_رسالمرروزبخرتن ر.داشتمرخدمتتونریرم.امررمزاحمرشدردیخانمرراد.ببخشررت 

نرمراحمر _ نر.بفرمات  ر!؟یت 

ریامرریآقا ررتن کت  نریرکهرازرمازندرانرمرر_راونررس  .ارصارردارنرباهاشونرهمکارررریرباهامونرهمکارررخواست  ن راالنردوبارهرتماسرگرفت  ن ر.میکنرریکتن

ربگرمیتارتصمررمیبهشروقتربدرکمیصحبترکردم.ررلریکائیبارمرشبریرآها...راستشرمنرد _ ر.نهراریمازندرانررادیباهامونربرتونهیمررهت 

ریامرریآقا ربدر_رویلررتن رتارظهرربهشونرخت  ن
اگهرقبولرررخوانریورمرررهیاکهرمشخصهرکارشونرعجلهررنطورریر.چونرامیاعالمرکنررمیکنرریرهمکارررمریخواستیروراگهرنمررمیخانمرراد.بهمونرگفت 

کتردرهیباررعیــــرسررمرینکرد نررریهمکارررگهیرس  ر.کتن

کترصحرسیخبرباشهرمنرخودمرباررئرریلیآها...خر _ ر.دمی.بهرشماراطالعرمرکنمیربترمرس 

ریامرریآقارازر رررتن ر.کردمرورازراتاقمرخارجرشدمررخداحافطن

نرهم ر.رورگرفتمرلریکائیشمارهرمرداشتمریبرمروهریخودمرمریربرارخچالیریرطوررکهرازرتوررت 

ر.جوابرندادرویل

رمردوباره ن وعرکردمرشست  ر.هاروهریتماسرگرفتمروررس 

ر.جوابرندادربازم

ر.گهیربردارردرلیکائیمررهوووف

ر.کاناپهرنشستمروردوبارهرشمارشورگرفتمروردوبارهرهمرجوابرندادرریرهاروربرداشتمروررفتمررورروهیم

نرهمرینبود.برارریمامانرنازررروشنربودرویلررونیتلوزر کترمازندرانورگرفتمرسیرئریاحمدریرخاموشرکردمرورشمارهراقارونوریتلوزررت  ر.رس 

رربعدر ر:دیچیرپرازرچنتاربوقرصداشرتورگوش 

ر_ربله؟رریاحمدررریاقا

کترلوتوسرهستمرسی.منررئیاحمدریرآقارسالمر _ ر.رس 

نر_رعااا...سالمرخانمررادرخوبرهستررریاحمدررریآقا ر؟ت 

نرممنون.شمارخوب _ ر!؟ت 

ررریاحمدررریاقا ر.شمار_ربهرخوی 

ر.میکنررریباهاتونرهمکارررمریتونیرتماسرگرفتمراعالمرکنمرمریاحمدرریآقا _

ریلذترمریهمکارررنریرهردومونرازرره،مطمعنمری_رواقعا؟!رعالرریاحمدررریاقا ر.میت 

نربلهرهمر _ ر.طورهرت 

ر.درموردرکارارورتماسورقطعرکردمرمریصحبترکردرکیمرررخالصه

ریامرریرآقارشماره دادمرکهراررتن کتهربهربقریورازشرخواستمراالنرکهرتورکارورقبولرکردمررنیورگرفتمروربهشرخت  وربدهررنریرهمرارهریرس  ر.خت 

ریامرریاقا کارصحبترمرهریگفترباربقررتن نرمازندرانرمشخصریتوررمریررقرارربزارنکهریارریبرارروریروزرررهیورررکنهیررس  ر.کتن

ورمرنیارلریکائیمرامشبربهرمنم ر.ستینرمشکیلررگهریکهرقبولرکردروردررشبریر.ددمیخت 

ر:دیچیرخونهرپریرتورراشارریردادیدادروربریرخودمرکهرصداریبراررگرفتمیپوسترمرربیرسرداشتم

ر؟ی....ماماااانرناااازری_رمامانرنااازرراشارری

ر:بلندرگفتمریبارصدارمنم

تهرخونهررورگذر _ رچخت  ر!سشیروررست؟رنراشت 

ررایپذروارد ر:شدرورگفتری 

ر_رکجاست؟رراشارری

ر...نیم _
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ر:حرفمورعوضرکردمرورگفتمردنشیدربار

رسه؟یتورچرارهنوزرلباساترخ _

ر.لباسرنداشتمرتارعوضرکنمرنجاریر_رچونراراشارری

ر:زدمرداد

ر!اشاااااری _

ر!_رجونم؟راشارری

رم _ رت  ر.یخورری.حاالررسمارمریکردیرخونهرلباساتورعوضرمرفت 

ربروا ر:باالرانداخترورگفتری 

رراشارری ر.کنمکاررررسیخریرتارشبربارلباسار_رخودترگفت 

ر:ورگفتمررردمیکوبررمریشونیپریکفردستمرتوررربار

ر.اشاریریراحمقرشدریلیخرراریتازگ _

ر.سمتراتاقمردمشیجامربلندرشدمروردستشورگرفتمرورکشرازر

ر.لباساموربرداشتمردادمشرتاربپوشهرنیورلشرتررررنریترررگشاد

ر.اتاقرخارجرشدمبعدرخودمرازررور

ر ر.خندهررریزدمرزررستادیدرراتاقوربازرکردرورروبهررومراروقت 

ر.لشرمنربهرزوررتورتنشررفتهربودریرلباساراونر

ر:پاکترگذاشتمروردستشردادمرورگفتمریبارخندهرتوررسشوریرخریلباسا

ررنجاریارسترینرازرینرگهریبرورخونهرد _ ر.بموین

ر_رعمرا...نمراشارری ر.مت 

ر!چرا؟ _

ر.باهاترناهارربخورمرخوامی.میاخونهریامروزرتورتورر_رراشارری

ر:دادمرکهرازراتاقرخارجرشدرورگفتمررهلش

ر.اریمسخرهررورازرتنتردرربریرلباسارنی.حاالربرورخونهرامیخورریامشبرباهمرشامرمر _

ر.میخوردریبهرخونهررفت.منرناهارورپختمروربارمامانرنازرراشارری

رخونهرموندم.اصالرنهرحوصلهربریرعرصورتورررکل کتو.رفرررفتنورداشتمررونرت  ر.باهاشرحرفربزنمرندارمرکهرحداقلرکیمرررمیقریورنهرحوصلهررس 

ر.روردارمرریمامانرنازررفقطر

کترورمامانربابامروربچهرهامرگرفتهرتارارلریکائیورمررراشارریباهاشرحرفرزدم.ازرریازرهرردررررامروزر ر!ه؟یعشقرچررنکهریوررس 

راریرافتادرآدرسرخونهررادمیرهوریکهرررمشدیشبرآمادهرمرریبراررداشتم ر.ندارمرناروریاخت 

نرهمرریبرا ررلیکائیبهرمررت  ر.دادمروراونمرآدرسوربرامرفرستادررامی 

ر.آمادهرشدمرورازراتاقمرخارجرشدمرعیــــرسر

ر.همرآمادهرشدهربودرینازررمامان

نرسواررماشرمریرفترهردور ررفتریوربهرسمترخونهررمیشدرت  ر.میاخت 

ر

ر

ر
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ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۱۳پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرپارودرویلر.خونشونرباالرشهررنبمیدیرسرربالخره ر.شهرمرنبودریت 

ر.دوتارخانوادهرکمربودریرنسبتاربزرگرکهربراریخونهرهی

نرماشرازر ر.سمتردررخونهرمیرفترریشدمرورهمراهرمامانرنازرررادهیپررت 

ر.زدمرزنگور

رربعدر رتورریرصدارازرمدی  ر:دیچیرپرفونیآریراخت 

ر نر_ربفرماراخت  ر؟ریت 

ررمریماع _ ر.اخت 

ر م...بفرماراخت  نر_رعهردخت  نر،بفرمایت  ر.داخلرریت 

ر.میبازرشدرورمارواردرشدردرر

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

رریرعجبرخونه _
 
ر.قشنگ

ر رشمارکهرنمرریخونهری_ربهرپاراخت  مرسهت  ر.دخت 

ررلبخندر رزدمروربارراهنمارورزورگررجونی  رواردرخونهرشدری  ر.میاخت 

ر.دسترورروربوشریراومدنربرارلیرکائیورمراشارری

ر.کنهیررسدررفتاررمریلریخراشارریکردمررراحساس

ر.رسدرترهریلریچندرماهرخرنریربهراربتنص

ر.بشهردستردادروررفترکیرازرحدربهمرنزدرشیبرنکهیبدونراررسیمرریلیخ

ر.کردمیورداشتمرخونهرروربراندازرمررمرینشست

ر.ومدهیداخلشرنرردهرکهرکیسوقتربورریلریخونهرازرقبلربودهرورخررنریربود.مشخصهراریمریقدرلشیوسا

ررمریورنررمینشستهربودرهمه ر.میکردیمصحبتررمریبودرداشترساعت 

ر رنرگمی_رمراخت  ر!م؟یورعقدورمشخصرکنرریرنامزدرخیــــتارررستیبهت 

؟!رچهرعقدریرچهرنامزد _ ر؟ریاخت 

ر رجشنربگردری.بادونهیکسرنمررچیرهرن،ویلریورعقد؟رحاالردرستهرشمارازرقبلرزنرورشوهرررریبدونرنامزدرشهی!رمگهرمه؟ی_رمنظورترچراخت  ر.میت 

ر_رمامان؟راشارری

ر ر:ورگفترراشارریبرگشترسمترراخت 

ر ر_رجانمرمادر؟راخت 

ر.میباهمرازواجرکنرمریخوای_رمامانرمارنمرراشارری

ر ره؟ریچهرحرفرنریرحاالرارنیورزندهرشدررنریرمردرگهریهمهرکهرواسهرهمردرنریر_روارپرسم...بعدراراخت 
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امرمخوادینمررالرری_راراشارری نر.منمربهرنظرشراحت  ر.طالقریبراررمریکنیرروزمرمشخصرمررهی.رارمت 

ر ر_رچراخت  ر!!رطالق؟؟ت 

ر.الق_رارهرمادررطراشارری

ر.پاشرانداخترورنشسترگیاونرریرگفترورپاشوررورررنوریا

رتعجبرابروربار رباالرانداختمروربهشرخری  ر.شدمرهرت 

رم؟ریکنررباهمرصحبترشهیمراشار؟ی _

رراشارری ر؟ر_ردرموردرچ 

ر:شدمرورگفتمرحرفشرحریصررنیازر

ر.طالقرخیــــدرموردرتارر _

ر.می.بررهی_راها.موضوعرخوبراشارری

ر.اطیحرریجاشربلندرشدروررفترتوررازر

ر.دنبالشرراهرافتادمرممن

ر.ستادمیورمنمرکنارشرارستادیراراطشونریحرریرتورریباغچهرکنارر

ریتورکهرم _ ریروجهرنمرچریبهرهرگفت 
 
رازدواجربهمربخوره؟رررنریرارگ

امربزارم.بهرهرحالرنمراشارری ر.میکهربهرزوررازدواجرکنرررشهی_رخواستمربهرنظرتراحت 

ر.جانراشارریریمدهمهرسالرحاالررسرعقلراوررنریربرامرجالبهرکهربعدرازراریلیخر _

ر.چونرهمرمنرحقردارمرازدواجرکنمرورهمرتورردمی.طالقترممیخورریبهردردرهمرنمررگهیر_رماردراشارری

ر.زدرخیحرفشراحساسرکردمردستامرررنریراردنیشنربار

ر.صورتمرگذاشتمرورهارکردمریروررردستامور

ر:بهمرانداخترورگفترنگایهراشارری

ر_ررسدته؟راشارری

ر _ ر.یکردرررعه...نه!ربهرنظرمرفکررخوی 

رراشارری ر؟ر_رچ...درموردرچ 

ر.گهیدرموردرطالقرد _

ریخوشحالرمرردونستمی_راها.مراشارری ر.یس 

ر.گفترورسمترخونهررفتررنوریا

نرهم ر:گفتررشدیطوررکهرواردرمرت 

ر!داخل.رسدتهرراریر_ربراشارری

ر نرزمریررفترداخلروردروربستربارپامرمحکمررورراشارریروقت  ر:ورگفتمرردمیکوبرررت 

ر.ازرکجاردرراومدرگهریدرنیارراریخدا _

راصدرهی ریمرنوریتورخودترارگفتریازردرونمرمرری  ر.خواست 

ر.کردیحرفورردرمررنریرارحیسرهیرویل

ر ر.ورواردرخونهرشدمردمریموهامرکشرریتورردست 

کتربهرمررادمریکهرررمیوردوبارهرنشستهربودرمیخوردرشامور ر.نگفتمرلیکائیاومدردرموردررس 

نرهمرریبرا ر:گفتمررلیرکائیروربهرمررت 
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ر _ کترمازندرانررل؟یکائیمررراست  ریرهماهنگرکردم.مرمنرباراونررس  رگه؟ریدریرایبرتوین

رم؟ریمونیر.فقطردورروزرمتونمی_رارهرمررلیکائیم

ر!هارر _

کترصحبترمررامی_رباشه.پسرفردارمررلیکائیم ر.میکنیررس 

ر.ایارهرحتمارب _

ر.بحثمرتمومرشدرنریرتکونردادروراررسشور

ر.خداروشکررکهرقبولرکردربازم

رشبخرریخونهرورمنربهرمامانرنازررمیکهربرگشتررخالصه ر.رفتمرتوراتاقمگفتمرورررت 

ر.عسیلرریکهرچشممرخوردربهرقابرعکسررورررکردمیرلباسامورعوضرمرداشتم

ر.تختمرنشستمریرورروررربرشداشتمر

ر.دمیکشرررنیصورترنادریروررردستمور

ر.مامانردورتربگردهرالهر _

ر:لبرگفتمرررررینازگلررورلمسرکردمروربازمرزرررریتصورربعدر

ر.مامانردورتربگردهرالهر _

رامبهرصورترخندونررخوردیرکهرمررچشمم ر.خفمرکنهرخواستریبغضرمررعیلرت 

ر:گفتمیرلبرمررریزررمدام

ر.منورببخش _

ر.منورببخش _

ر.منورببخش _

ر...

ر.دمیتختردرازرکشریبغلمرگرفتمروررورریتوررقابور

نریرمنورببرومدنریمامانربابامرنرچرار رگه؟یدررتن

رنبودشون؟رریبرارارنیبررلیردلررومدنینرچرار

شونورفراموشرکردن؟ردوباره ر!دخت 

رراشارری ر!مرداره؟!رواقعاردوس؟چ 

ر.آشفتهربودرریلیخررذهنم

ر.کمرچشمامرگرمرشدروربهرخوابررفتمررکم

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۱۴پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

کاربرررلریکائیقرارربودربارمررامروزر َ
ُ ر.مازندرانرمیوررس 

ر.میدورروزرروراونجاربمونررنریرآمادهرکردهربودرتارارالریورررهیمارریبرارریاحمدررریاقا

ر.دنبالمرادیبررلیکائیبستهربودمرورمنتظرربودمرمررچمدونمور
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نرچررنریررسمرمرتبرکردمروراخرررریرورررلمورشا ر.کهرزنگردرربهرصداردرراومدررنمیکاناپهربشررریگذاشتمروراومدمررورررکمیکوچرررفیرکرریرکهربرداشتمرتلفنمربود.اونورتوررریت 

ر.بلندرشدمروررفتمردروربازرکردمرعیــــرسر

ر.اشاریچشممرخوردربهررلریکائیمریربهرجارویل

رابرو ر:باالرانداختمرورگفتمری 

ررریاومده.کارررلریکائیعه...منرفکردمرم _ ررسکارت؟رریرای!رامروزرکهرقراررنبودرب؟داشت 

رراشارری رررعصت  ر:ورگفتردیموهاشرکشرریتوررورکالفهردست 

رادینتونسترولشرکنهروربرلریکائیبدربود.مریلری_رالنازرحالشرخراشارری
ن
نرچونربهرتورقولردادهربودرنتونسترهمر.ازرطرف ر.شدرکهرمنورفرستادررنریرکنه.اولترررریطورررت 

ر:ورگفتمردمریتوهمرکشرراخمامور

ر.برمرلیکائیبارمررخواستمریرمنرمرویل _

ریمردونمری_رمنمرمراشارری ر.ادیاومدرورنتونستربررشیپرمشکیلرگمیکهرمررریشنویمریردارررر.ویلالرریاریرباراونربرررخواست 

ر؟فهیمیاشار،میبارتوربرمرمازندرانررخوامیمنرنمر _

رراشارری ر:گفتررینسبتاربلندرریروربارصدارردیاخماشورتوهمرکشرررعصت 

رورتنهارریکهرقبولشرکردرررهیقراردادرکارررهیرنیارمنمرعالقهرندارمربارهمرسرساقبمربرمرمازندران...ویلررالرری_رآراشارری رینمرری  ریبرررتوین
ن
ررمی.پسرمجبوررادیباهاتربرتونهیرنمرلریکائیمر.ازرطرف

ر.منرراحتهری.فکررنکنربرارمیرورتحملرکنرگهیهمد

ر.جارخوردمرریلیحرفشرخررنیازر

رحرفاررگهیاالنردر.ویلرکردیرسدررفتاررمرریلریباهامرخرچندرروزررنریاراشارری ررنیزدهربودرکهربرامرقابلردرکرنبود.اری  ر!چشرشده؟رهورینداره.ررمردرتعادلررواین

ر:شلوارمرگذاشتمرورگفتمرربریجرریرتورردستمور

ریرتورچطوررم _ ررتوین
 
رربهرمنربگ ر!م؟یهنوزرطالقرنگرفتررهمرسرسابقروقت 

ر:گفترریرامسخرهرافهیبارقراشارری

ررر_ربگمراشارری رهرزهربگمرخانومم؟رهیبهرردری!ربگمرخاانومم؟!ربا؟چ  ردخت 

ر.خونربهرمغزمرنمدریحرفشررنگرازررخمرپرررنیاربار ر.گهیدرردریسرت 

ر!...فرقرداشتاشارریربرامرانقدررسخترنبود.ویلرهریحرفرازرزبونربقرنیارردنیشن

ر:لکنترگفتمربار

ر _ رررچ...چ  ر؟رگفت 

ر:ورگفتردیدوبارهرکالفهردستشورتورموهاشرکشرراشارری

ر_رببراشارری ن ررینجورریاررخواستمیر.نمخوامی...منرواقعا...واقعارمعذرترمالرریارت  ر.شدمرربگم.فقطرعصت 

ر.شدمرکریدوتارقدمربهشرنزدربار

رریلیمرهیرتور ر:چونشرگذاشتمروررسشورباالرگرفتمرورگفتمرری.انگشتروسطموررورستادمیرارشیمت 

رهرزم...تورررهیاگهرمنر _ ررچ  رررچندهررمتاتیرقررفروشه؟یکهرهرزهرهارورمرررکیسرر؟هست  ر؟رحاچ 

ر.خوامی_رگفتمرکهرمعذرترمرراشارری

ر؟یخوایر!رمعذرترم؟یخوایرمعذرترم _ رربارمعذرترخوایهریرخوایرمرشهیرهمروریکردررکهرزخیمرر!رقلت  ر.پانسمانرکتن

ر.ببدری...واقعارازردهنمرپررالرری_رآراشارری ن نراصالرقصدرنداشتمرهمچررت  نرچررت  ر.بگمریرت 

ریرتورنم _ ررتوین رفکرررنیبهرارحت  رکتن رتریاگهرهمهربگنرتورنمرر.حت  نرچرروین رریت 
 
ر.چونرکارابگ رکهرمنرکردمردرربرابررکارارری  ریرکهرتورمرری  رچی...ههیچریهررکتن ر!؟یدی!رفهمریت 

ر..حاالرازرتورصورتمربرورکناردمی_راره..فهمراشارری

نردوررشدمرورازرکنارردررچمدونموربرداشتمروررفتمرسمترماشررازش ر.خودمررت 
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نرهم ر:گفتررومدریطوررکهرپشتررسمرمررت 

نردوشرنیومدیمارمردریپراباررنیدادی_رافتخاررمراشارری ر!هت 

نرسمترشاگردرروربازرکردمرورهمرردرر ر:گفتمررنشستمریطوررکهرمرت 

ر!وسطرراهرجامونرنزارهرردتونیاگهرپرا _

ر.هیحرفرنمری_راراشارری

ر.صندوقرگذاشتروراومدرسواررشدریگفترورچمدونارورتورررنوریا

ر:کهرروربهشرگفتمرردادیگازرمررریراهرافتاد.جورررعیــــرسر

رنت؟ریاشدلترتنگرشدهربودرواسهرم _

ر.یلی_رارهرخراشارری

درررنتیسندرماش _ ر!؟یکهربهرنامرخودتربود.چراربارخودترنت 

ر.خواستمی_رنمرراشارری

رابرو ر:باالراندختمرورگفتمری 

رینمر _ ر!؟خواست 

ر.بهرپولرنداشتمریازری_رنه...نراشارری

ر.اها _

ررگهید
ن
ر.نزدمرحرف

ر.میمثلرآدمرباهمرحرفربزنررمیتونستی.کالرنمرمیبودمرورهردورساکتربودردارریبراری.رمیکردیبودمروردعوارمرردارریبراریخوابربودم.ررراریبهرمازندرانررمیبرسررتار

کاردرهیبق ر.بودنرمازندرانردهیرسررروزریرس 

ر ر.میشدررالریورواردرورررمیکردررروربوشرباهاشونردسترورررمیدیرسرروقت 

ر.چکرکردمرمتوجهرشدمرباهاشرکاررکردهربودهرکهررشوریدهرسالرپرریانقدررگرمرگرفت.چونرپروندهرهاریراحمدریبارآقاراشارریرنکهیتعجبرنکردمرازراراصالر

فتریپریلیدهرسالرخررنیاریتور ر.کردهرررس 

نرهم ررت  رررستمریمنرخوشبخترنرمهیزندگرریراونرتورررطوررکهروقت  ر.امهیبدبختریراونرباعثرهمهرورحت 

ر.اشمیورمنرباعثرتمامربدبخترستریبارمنرخوشبخترنراشارمی

ر.میورموفقربشررم،خوشبختریاگهرهمورنداشتهرباشردریشا

ر

ر ♡"مشعآرا

ر۲۱۵پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

نرزمردنیدریربرارمریداشت رمرت  رمیفترت 
 
ر.کردمیمرر.منرداشتمررانندگ

نرپارنوریماشرشهیشراشارری ریورنفسرعمردیکشررریت  ر.دیکشرررق 

رریلیخرریر_رهواراشارری ر.بودریرنجورریکاشرتهرانمرارریداره.اررخوی 

نراره.همر _ ر!طورهرت 

ررازر نرمازندرانرباهاشررسرورسنگررمیاومدرروقت  ر.کنمیرفتاررمررت 

ر.فتشمیفکررکنهرعاشقرورشررخوادریدلمرنمررصالرا
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ر.میبودردهیرسد

ر.میشدرادهریکردمرورهردورپررپارک

ربهرزمرداشتم ن ر.میکردیرصحبترمریراحمدریورباراقارکردمریموراطرافشرنگاهرررت 

ر ر:گفترریاحمدرریصحبتامونرتمومرشدراقاروقت 

ر.ساختهراونجارهسترمهیرساختمونرسهرطبقهرنررهی_ررریاحمدررریاقا

رجاربار ر.سازهرسهرطبقهررمهیرساختمونرنرهیگفت،یر.درسترممینگاهرکردرکردیرشتشراشارهرمکهربارانگرری 

رتونیرمرنریر_راگهربخوارریاحمدررریاقا ن نرورازرباالربهرزمررنریبرررت  نرنگاهرکنررت  ر.برندازشرکردمری.رمنرخودمرچندباررت 

ر.شهیمرعایل _

ریامرریاقا ر.ماهمرمنریرادربررری_رخانمررادرشماربارآقارتن ر.میندازربرنگایهرهیرنوریاونرسمترزمررمیت 

ر.خبرباشهریلیخر _

ر.سمترساختمونرمریطبقربرنامهررفتراشارری.منرورمیمکالمهرازرهمرجدارشدرنیازراربعدر

ررمهیرنریپلهرهارازر ر.میستادیپشتربومراریوررورررمیباالررفتررسازشربهربدبخت 

ررچقدرر ر.بودرمنظرهرقشنگربود.نماشرعایلررنیازرارهمهرچ 

ر:گفتمرراشارریبهرررور

ررریبهرنظرمرجا _ ر.تخابرکردنرورانرردرست 

ر.هیگفترعالررشهی_رارهرقطعارمراشارری

ریرنزدرکیمرراشارری نرشدرورهمرکت  ر:گفتررگذاشتیلبهرساختمونرمریررورطوررکهرپاشوررت 

ررادیمخوشمریلی.خرمیبمونرنجاریارکمیداشتهرباشهراگهررر_فکررنکنمرمشکیلراشارری ر.پامهرریزرراریردنررنمریبیمروقت 

ر:زدمرورگفتمریپوزخند

هرازرلبهرساختمونرفاصل _ رهربگربهت  نرپاریتارپرترنشدرریت  ررمیوربهرهزارتارقسمترتقسرریت  ر.بیس 

ر_رمثلرپرراشارری نرقررمرزنارت  رت 
ر.ین

ر.ساکترشو _

رراشارری ر!؟_روراگهرساکترنشمرچ 

ر.کنمیرخودمرساکتترم _

راونروقت؟رریر_رچجوررراشارری

ر:دستمرگرفتمرورگفتمرریتورردستشور

ر.میومدیکهرنررحیــــتفررریر.برامیکارردارررر.کیلمیبررراریرب _

ردستمربدستشورازررراومدر نربکشهرکهرپاشرلررونت  نرشدرسمترپاردهریخوردرورکشرررت  ر.یت 

ر.دستمرگرفتمرریتررتورروردستشورمحکمردمریکشررریربلندرغیج

ر.دسترمنربودریتورررگشیازردستاشورلبهرساختمونرنگهرداشتهربودروردستردرگریشدهربودرورررزونیساختمونرآوررازر

رربار ر:دادرزدمررردوتاردستامردستشورگرفتمرورباربغض،ترسرورنگراین

ر.اشاری...راشارری _

ر!_ردستموربکش.بکشراشارری

نرهم ر:گفتمرردمیکشیطوررکهردستشورمرت 

نردارمرهمر _ ر.کنمیکارورمرررت 
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نرلبهرساختمونربودرداشترلرریرکهرروررردستش ر.خوردیمررت 

ر.دیدوریکهرازردورربهرسمترمارمرردمیروردرریاحمدررریاقا

ر.فتهیمحکمرنگهشردارمرتارنرکردمیرمرشدهربودرورسیعررریگونهرهامرجارررریرورراشکر

نرلراشارریرسترد ر.خوردروررهارشدرت 

ر.بودربهردسترمنررزونریفقطرآورراالنر

ر:دمینالرهیگرررربار

ر.بکنرریکاررررهیتروخدارتالشرکن.رراشارری _

ر!الر؟ی_راراشارری

ربهرزورربهرگوشمرمرصداش ر.دیست 

ر!ب...بله؟ _

ریر_رباهامرازدواجرمراشارری ر؟رکتن

ر!ت؟یموقعررنیتورارهیچهرسوالررنریراراشارری _

رکنی_رازدواجرمرراشارری ر؟ریت 

ر:گفتمررهیگررکهرزدرباررریدادرربار

ر !اره...اره _

ر.دوستردارمرریلی_رخرراشارری

راالنرمریراحمدریتروخدارتحملرکن.آقاراشارریمنمردوستردارم.ر _ ر.سهت 

ر.شدیرکردهربودرورداشترازردستمررهارمعرقردستش

رربار ر.کهرداشتمردستشورگرفتهربودمررتمامرقدری 

نرداشترلررپام ر.خوردیمررت 

ردوتاررممیرفتی.اگهربکنمیمررهارنراشاروریوقتردسترررچیه ر.میفتریباهمرمری 

ریهرلحظهربرپاهام نرلررشت  ر.سمترلبهرساختمونرشدریمردهیورکشرخوردریمرت 

ر:زدمرداد

ردستتوربگرررگی.اونرکنریکاررررهی.تروخدارمیفتی...االنهرکهرباشارری _ ر.بهرلبهرساختمونرت 

ر.دستمرنمالرریاررتونمی_رنمرراشارری ر..دستموررهارکنرسهت 

ر _ ر...تروخداردستتوراشارری.رکنمینمررکارورررنیعمرارمنرار؟چ 

ر نربارردومرپاهامرلریربراروقت  ر.دمیکشررریبلندررغیخوردرنتونستمرحرفمورادامهربدمرورجررت 

ر.شدیآسمونراکورمریتورراشارریرادیمنرورفرررغیجرریصدا

ررانهیپارنمیا ر.الریشمارشدهرارعاشق 

رعاشقا رررچیرکهرهرری  ر(:نکردنروقترعاشق 

ر

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش
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ر۲۱۶پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ریکمرمرنفسرعمرراحساسرگرمرشدنربار ر.دمیکشرررق 

نرپارمیهردومونرپرتربشرنکهیازرارقبلر ررریت  ر.خودمربرگردوندریرشدرورمنوردوبارهررسرجاردهریچیردوررکمرمرپرردست 

رراشاروریردستر ر.گرفتهربودمررهنوزمردوردست 

ررریاحمدررریآقا نرازرامنربودنمرمطمعنرشدرخمرشدرسمترپاروقت  ر.گرفترراشاروریریگهیروردستردریت 

ر.میدیاونورباالرکشررهردومون

ر.ساختمونرنشستریرباالرورلبهراومدر

ر کاروردرهیبهرعقبربرگشتمربقرروقت  نرکهرهمرردمیرس  ر.پشتربومریبودنررورردهیاالنررسررت 

ر.صورتمرخشکرشدهربودریرروررریاشکا

ر.ومدیباالرنمررنفسم

ر.هیگرررررریپرترکردمرورزدمرزرراشارریتوربغلررخودمور

ر.حقمرهمهرجارورپررکردهربودرحق

ر.دیرسمرکشرریررورررگشوریروردستردردیچیرپرکمیتشوردوررکمررباررمحکمردسراشارری

ر._رآرومرباش...تمومرشدراشارری

ر.دوررشدمروردستموردورطرفرصورتشرگذاشتمررازش

ررلرزونریرصداربار ر:دادرزدمررورپررازربغضن

ر.بودرازردستتربدمرکریبودرازردستتربدم...نزدرکرینزد _

ر.کارورنکنرررنریوقتراررچیرهرگهی_ردراشارری

ر!کار؟یچر _

رریرشدی.اگهربارمنرپرترمیکردیردستموررهارمردری_رباراشارری رردهرینرسریاحمدرری!راگهراقا؟چ  ر؟بودرچ 

ر:زدمرداد

ریمرکارریمنرچرریراگهرافتادهربود _ نرپارکردمیرقطعارخودمورپرترمرافتادمراگهربارتورنیمرکردم؟حت  ر.یت 

رریلریخردریکهردرراشارری ر:ورآشفتمرگفترعصت 

ر....آرومرباش،آرومرباشالرریخبرآریلی_رخرراشارری

ر:بغضرگفتمربار

ر.منرتوروردوستردارمراشارری _

ر:ورگفتردیگونموربوسرراشارری

رراشارری_رآخرراشارری ریمظلومرمریرنجورریارقربونتربشهروقت 
 
رررگ رررنریرقبلرازراحتمالرمرگمراررشدریمردوستردارم.چ  ر؟حرفوربزین

ر:ورگفتمردمریبازوشرکوبریرمشترتورربار

ر.پرونشوها _

ر.دیخندرزریررراشارری

ر.میورازرجامونربلندرشدررمیخودمونراومدربهریراحمدریررسفهراقاریرصداربار

ریرآسرراشارری.امکانرداشترمارستانیربرمیرفترریاحمدررریگفتهرآقارربه ر.باشهردهیدررت 
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ر ر.بودهردرررفتهرورگچرگرفترزونریازردستشرآورریرادیگفترچونرمدترزررردکت 

ر کاردوررهمرنشسترخونهرکیمررمریبرگشتروقت  ر:گوشمرپچرزدرررریزرراشارریکهرررمریباررس 

ر !قم؟توراتارمی_ربررراشارری

ررریبرار _ ر!؟چ 

ر.بهرمراقبتردارمرازری_رمثالردستمردرررفتهرها.نراشارری

ر.امیخبرباشهرتوربرورمنمرمریلیخر _

ر.اتاقشریبرداشتمروررفتمرتوررجوریبزرگرآبرهورروانریبراشرگرفتمرلرجیــــآبرهوررکیمرررنکهیرفترورمنمربعدرازراراشارری

ر.فتهربوددستشرگرررریتورریرابودرورباردسترسالمشربرگهردهریتختشردرازرکشرریررور

ر ریبروقت  ر.صورتشرگرفتهربودریرعکسه.اونورروربهرروررهیدقترکردمرمتوجهرشدمررشت 

ر.عکسرمنهرردمیتخترنشستمرکهردریکنارشرروررررفتم

ر:زدمرورگفتمریرعکسرلبخندردنریدربار

ر؟ریازرکجارآوردرنوریرا _

ر:ورگفتردریازرجاشرپرررهوریراشارری

رداخلرکهرمنرمتوجهرنشدم؟رریراومدرگررالرری_روا...آراشارری

راالرانقدررخور _ ر.یدیکهرخودمورندرریبهرعکسمربودررهرت 

رورهمرردریخودشورباالرکشرکیمرراشارری ن ر:گفترردیکشریربغلشرمریرطوررکهرمنورتوررت 

ر.آوردهرجیــــخانوممربرامرآبرهورکهرررنمیبی_ررمرراشارری

ر.خودمرگرفتمریربله.باردستا _

رردریجونم.پسرباری_رارراشارری ر.خودتمردهنمرکتن

ر.گهیلوسرنشورد _

ریبی_رنمرراشارری ر.تمرشکستهدسرررتن

ر.کهرسالمهررگیاونر _

نروررفترپارردریکشررقمیشقررری.لباشورروردریبوسرموریشونیپ ر.بهراللهرگوشمردریرسررنکهریتر.تاراریت 

ر:زدررپچ

ر.ازردسترتوربخورمرخوامریر_رمراشارری

نرهم نرطوررکهرحرفرمرت  ر.کردیرلبشربهراللهرگوشمربرخوردرمردت 

ر.کردمررکیربهرلباشرنزدروانوریازشردوررشدمرورلرکیم

ر.ازمرگرفتروانوریبعدرلخوردروررکمی

ر:کمرازشرخوردمرورگفتمرریلیکرد.خرررکریبهرلبمرنزدروانوریل

ر...تورآوردم.خودتربخوررتارحالترخوبریبراررنوریرا _

ر.کارشررسمارخفمرکردررنریر.بارادریدوررلبمرکشرررزبونشور

نرهررلحظهرتندرتررمرقلبم ر.دت 

ر.یکردهربودررفری_ردوررلبتورکثرراشارری

ر.گرفترریدستشرگرفترورلبامورمحکمربهربازررریتوررانداختمرکهرچونمورررریخجالتررسمورزرربار

ر
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ر ♡"عآرامش

ر۲۱۷پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.شدمرردارریازرخوابربرراشارریکناررررصبح

ررردمیفهمرررشبیاتفاقاتردرریآورررادیربار ر.توربغلشربودمرخوابمربردهروقت 

ر.خوابربودرهنوزراشارری

ر:لبرپچرزدمررری.زردمیبوسررشوریشونیکهراومدهربودرتورصورتشرکناررزدمرورارومرپررموهاشور

رردریبا _ ر.موهاتورکوتاهرکتن

ر.موهامورمرتبرکردمرازراتاقشرخارجرشدمرکمیرنکهریجامربلندرشدمروربعدرازرارازر

ررفتمربردمیحمامرکردمرلباسرپوشررنکهریاتاقرخودمروربعدرازراریتورررفتمر ر.ونت 

رچنتارهی ر.میبهربرگشترگرفترمریوربعدرتصمررمیداشترررگهیکارردرری 

ر.میگرفتریرپوسترمروهریهمرمریربحثرکردنربراریبودرکهربهرجارنیباررفرقشرارنی.فقطرامیباهمربرگشتراشارریمثلرقبلرمنروررورررمیجمعرکردرلمونوریوسارهمه

ررنکهیارخالصه رگفتراشارمیازدواجرکنمرورراشارریباررخوامیگفتمرمرریخونهرمنرباذوقربهرمامانرنازررمیدیرسرروقت  ر.بهراخت 

ررریلیخ نرررکردمیرکهرفکررمررزودتررازراوین ر.قراررگذاشت 

ر.شدررگهیهفتهردرهیریبراررقرارر

ر

ر(:هفتهربعدرکی

ر.بهرخودمرنگاهرکردمرنهیآرریباررهزارمرتورریبرا

ر.کهرمهموناربرسنررراالنه

ر.دمیورازرجارپررررزنگرهولرکردمریرصداردنیشنربار

ر.ومدیبارخانوادهرعمورمریخوشروربشرمامانرنازرریصدا

ر.ازراتاقرخارجرشدمروررفتمرسمتشونراروم

ر.سالم _

رروبارخوشررهمشون ر.جوابرسالمموردادنری 

ر.شدروردستهرگلورسمتمرگرفتررکیبهمرنزدراشارریکهرررستادمیدررارکنارر

ر.زدمرورگلورازشرگرفتمرگرمررلبخندر

ر!رزرقرمزررگل

ر:لبرگفتمررریزر

ر.ممنون _

ر._رقابلتورندارهرخانوممراشارری

نرمنورخانوممرصدارمرهمش نرورهرباررمنرقلبمرتندرمرنهت  ر.نهت 

ر.بغلشرپرترشدمریرکهرتوررردریردستمورکشرررهیتوجهربهربقرربدون

ر:گوشمرپچرزدرررریزر

ر!یالرریدوستردارمرا _
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ترریمنرب _ ر!یاشارریدوستردارمرررشت 

رارنیازراربعدر رراهنمارناروریحرفرازشرجدارشدمروراخت  نریکردمرتاربرنربشررری  ر.تن

ر.دیباررهمهرمرریازرچشمارر.خوشحایلدمیدیهمشونرمریرخوشحالربودن.لبخندوررورلبارهمه

ررسومرچارطبق طرهارمریاتاقرحرفربزنریتوررمریبقررسومررفتآوردم.طرری  رورطبقررسومررس  ر.گذاشتمرری 

نرردهیرسرروقتش ردستمرکتن ر.بودرتارانگشت 

ر وردسترراخت  ر.دادراشارریانگشت 

ر.وردررجعبشوربازرکردرستادیجلومراراشارری

ورازرجعبهربرراومدر رانگشت  ر.کهرزنگرخونهربهرصداردرراومدررارهیبرونت 

ر.سمتردررمریبرگشترهمه

ر:گفتمرریازربهرمامانرنررور

ر؟رمامانریبودررمنتظررکیس _

ر._رنهرواالرینازررمامان

ر ر:گفترربارخوشحایلرراخت 

ر ر._رمنرمهمونردعوترکردمراخت 

ر.رفتردروربازرکردرینازررمامان

ر:لبرگفتمررریزررردنشیدربار

ر...مامانرپرستو؟ _

ر.کردهرباشهررهیسالرهارگررررنکهیرانگاررخوبرنبود.مثلرارحالش

ر:گفتررریلرزونراماربلندریرصداربار

نرباهمرازدواجرکنرردریپرستور_رشمارنبارمانما ر!ت 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۱۸پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

رتعجبرخربار ر.شدهربودمربهشررهت 

ر.گهیرمرنوریهمهرسالراومدهروردارهرارنیبعدرازرارشدینمرباورم

رردریشا ر.انتظاررداشتمرمثلرمادررمنورتورآغوششربگدمشیدررخونمونردرریجلورررمیروزرخاستگارررروقت  ر.زهیاشکربرررحایلورمادرونهرازرخوشرررهت 

ررویل ر!گه؟یمراالنردارهرچ 

ر:تکراررکردردوباره

رتونیرپرستور_رشمارنمرمامان ن نرباهمرازدواجرکنرت  ر.ت 

رپررررنگ ر.بودردهیازررخراخت 

ر:لکنترگفتربار

ر ر.میباهم...حرفربزنرردری_رعه...پر...پرستو!رباراخت 

ررچیرپرستور_رمنربارتورهرمامان
ن
.توررحرف رریرزنرهرزهرهیندارمراخت  نرمنرنمرر.ویلرپولردوست  نررارمرت  ر.اونارباهمرازدواجرکتن
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ر:دادرزدمررتیعصبانربار

نربسرکن _ ر.ت 

ر.ساکترشدنرهردور

ور رخشکرشدهربودربراشارریدستررریکهرتوررریاجعبهریرازرتوررانگشت  ر:انگشتمرگذاشتمرورگفتمرریاونورتوررعیــــوررسرردمریکشرررونت 

ررمریتورزندگریرخوایرمریرهمهرسالرحاالراومدرنیبعدرازرا _ ررنریرروزرگذروندم.ارنیارردریهمهرسالوربهرامرنی.منرادمیازردسترنمررراشاروریوقترررچیرهرگهیرمنردر!ر؟دخالترکتن
 
مسخرهررورررزندگ

رریرروزررهیرنکهریارردریتحملرکردمربهرام
 
ر.کنمررزندگ

ر.دستمرگرفتمرورازرخونهرخارجرشدمریرتورراشاروریحرفردستررنیازراربعدر

رمرداشتم ر:ورگفتررستادیرارهوریکهررردمیکشیردنبالرخودمرمراشارمیورررنمیسمترماشرفتمت 

رکنرراشارری ر._رصت 

ربهشرخررسوایلررریاروربارچهرهرستادمریرارمنم ر.شدمررهت 

ر.لبامرچسبوندریرلباشورروررهوریبهمرنگاهرکردروررکیم

ر ر:زدمرورگفتمریرازمرجدارشدرلبخندروقت 

ر!ت؟یرموقعرنریراالنرتورا _

ری_رنتونستمربراشارری ر.تحملرکنمرنریرازررشت 

ر.دمیکشرررنمیوراونورسمترماشردمیخندرزریرر

نرماشسوارررهردور رراشارریورررمیشدرت 
 
ر.کردرررانندگ

نرهم رردادمیمرهریطوررکهرتکرت  ر:گفتمررصندیلربهرپشت 

ر.گهیخانوادهرخستهرشدمردرنیازر _

ر:دستشرگرفترورگفتریردستمورتورراشارری

رمی_رمهمرماعراشارری ر.میکنارهمرباشرر...وقت 

ر.دادیپدالرگازرفشاررمریروررپاشور

ر.ارهیبهرپروازردربرنوریماشرخواستریررمکهرانگارریجورر

رورالردادیمرراژریور ر.دیکشیرمری 

رازرپنجرهربررسمور ر:کردمروردادرزدمررونرت 

ر!هیحسرخوووب _

ر:جامرنشستمرورگفتمرریتوررقهیرازرچندردقربعدر

ره؟ی!رعشقرچراشار؟ی _

ربهمرانداختروردوبارهرخرنگایهراشارری ر:شدربهرروربهرروشرورگفترهرت 

ر.منرعاشقتمر.ویلهیچرردونمی_رنمرراشارری

ر:ورگفتمردمیخند

رشه؟یمگهرم _

ری_رتورمرراشارری ر!ه؟یعشقرچردوین

ر.عاشقتمررنه.ویل _

ر.رسردادریرخندهربلندراشارری

رازرپنجرهربرررسشور ر:کردروردادرزدررونت 



 

594 
 

ر!رادرعاشقرمنههههرالرریآرهاالنااااسریعاااشقمه...ارگهی_رعاااشقمهههه....مراشارری

ر:داخلرورگفتمردمشیگرفتمرکشررلباسشور

ریرمرکارریچر _ ر؟یشدرروونهیدررکتن

ر.وونتمیخانمرراد...دروونتمری...دوونمی_رارهردراشارری

ر.گونشرنشوندمرریررورررگیربوسهرکوچرعیــــوررسرردمیخندرزریرر

ر

ر.گذشتهرراصالرگردونمری.انقدررزودرگذشتهرکهرنمرگذرهیرمرمونریازرنامزدرروزهار

رردنیورچشرراشارریبودنرکنارررهروزر ر!مزهرخوشبخت 

ر.جوابرندادمررباهامرتماسرگرفتهرویلریازراونرروزرمامانرپرستورچندرباررربعدر

ر.صداشوربشنومرتونستمیورنمررخواستمرینم

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۱۹پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر!ازدواجمونرروزر

ر!عسلرماه

ریرمامانرنازررفوت

ر.مینوروزورباهمربودردریر...هشتارعتار،دوتا،سهگی

ر(:میمامانرورباباربشررمریخواستیورششرسالرسنرمرورهشترسالرسنرورمنربارشررربارشرراشارریحاالررور

نرورهمرردمریمدمرکشرشکمربررآرریروررردستمور ر:حبسرکردهربودمرگفتمررنمریطوررکهرنفسمورتورسرت 

راشار؟ریراشار؟ی _

ر.شنوهیکمرمنرکهرنمرریرصدارنیبارارهووف

ر.واردراتاقرشدرراشارریدوبارهرصداشربزنمرکهردرراتاقربازرشدروررراومدم

ر:سمتمرورگفتردریکردهردورررهول

ر!عشقم؟رریشدیر_رچراشارری

ر.ادیبچهردارهرمراشارری...رادیدارهرم _

ررشاررای رگیر!رخبرماد؟ی!رم؟_رچ...چ  ر!مشیت 

ر ر:دادرزدمرعصت 

ر!اشاری _

ریبردرد ر.دیچریتورشکممرپرشت 

ر:گفتمرریراگرفتهرریرکمرمرزدروربلندمرکرد.بارصدارررریدستشورزررعیــــرسرراشارری

ر......کمرتنمیمنرسنگرراشارری _

ر._رساکترشوراشارری

رماشرسوارر ن ر.بودرونردمیبرو.اقارمحمدررانندهرجدرعیــــوربهراقارمحمدرگفتررسرررمیشدرت 
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ر.پاشرگذاشتهربودریرنشستهربودروررسموررورراشارری

نرهم ر.دادمیدستمرفشاررمریرتورراشاروریدسترررکردمریطوررکهرنالهرمرت 

رورقربونرصدقمرمرردیبوسیمرموریشونریتندرتندرپراشارری ر.فتت 

ر نرسمترماشرردنیدادرزدرکهرهمهردورررمارستانیروسطربریرشدرورجوررررادهیپرعیــــرسررمارستانریبرمیدیرسرروقت  ر.ت 

ر.منوربردنرسمتراتاقرعملرزودررریلیخ

ورباالریصدا ر:گفتیرکهرمرردمیرسمرشنرریخانمردکت 

ارررردریبا + نربشه.زودرباشرنریررسن ر.ت 

ر:گوشمرگفتررررینفررزررهیبعدررکیم

م + ر.تارسهربشمارردخت 

ر......دوکی _

ریرهرگهید ر...دمینفهمررچ 

ر ر.دمیدیمرنوردنشوریسمتروراونرسمتردورررنریروراردمریشنیچشماموربازرکردمرهمرهمهرآدماروراطرافمرمروقت 

رریرصداربار ر:زمزمهرکردمرلرزوین

ر.بچم _

رصداها ر.ومدیاطرافمرمری 

ر:کردنیمرزمزمه

ر...بهرهوشراومد...بچه...بچه +

ر.چشمامرگرمرشدردوباره

ر.چشماموربازرکردمریرصورتمرآرومرالرینوررتورردنیتابربار

ر.تورگوشمربودراشارریدادرریصدا

نرمرداد ر:دت 

ر!_ربچمممم...بچمممراشارری

ر.دیچیشکممرپرری.دردرتورجامرنشستمریتور

ر:منرگفتردنیواردراتاقرشدرورباردریرپرستارر

ر!زم؟یرعزرریربهرهوشراومد +

نربله...چرارشوهرمردادرم _ رشررنریرارریبچموربرنه؟ت  ر.بدمرشت 

ر:انداخترورگفترررریرسشورزررپرستارر

ر......بچتزمیراستشرعزر +

ر _ ر!؟بچمرچ 

ر.اومد.متاسفمراریاونرمردهربهردن +

ر

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۲۰پارت#
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رست؟ریر_چعشق#

ر

ر _ ریمررچ...چ 
 
ر!؟گ

راالنرم + ر..باهاتونرحرفرداره.بازمرمتاسفمرگلمادیدکت 

ر.گفترورازراتاقرخارجرشدررنوریا

رخ روارریموندهربودمربهردرهت 
ن
ر...بدونرحرف ر!...بدونرتکوین

ر.واردراتاقرشدراشارریبازرشدرورردرر

ر.مردونشرروونهرگونشرشدهربودریقرمزروراشکارچشماش

ر.دیلرزریورشونهرهاشرمرکردریرحقرمرحق

ر:لبرگفتمررریزررردنشیدربار

ر!اشاری _

ر:ورگفترردریبغلشرکشریسمتمراومدرورمنورتوررعیــــرسرراشارری

ر_ردورتربگردم...بمراشارری ر.بم..رالرمیآرالهررمرت  ر.نمیرروزورنبرنیاررمورت 

ر.هاشرانگاررتازهربهرخودمراومدمرهیگرررریرصداردنیشنربار

ر.هیگرررررریزدمرزرریربلندریرصداربار

ر:دمینالرهیگرررربار

ر!بچمراشارری _

ر:محکمرتوربغلشرگرفترورگفتررمنور

رردری.باالرریخونهرارمیبررردری_رباراشارری ر.آرومرباش 

رتاثراشارریریر.نهرحرفاکردمیمرهیخونه.کلرراهورفقطرگرررمریشدمروررفترمرخص ر.داشترورنهربوسهرهاشرت 

راشکرمرفقطر ر.ختمیت 

ررریابچه نرنمرکهرنهرماهرتورشکممرنگهشرداشتمرورباهاشرحرفرزدموراالنرحت  ر.نمشیببرارنرت 

رباهامرحرفرمررپرستارر نرگفتهربودردکت  راصالرنبودرویلررنهت  ر.دکت 

ر ر.تخترخوابوندمریاتاقمربردروربهرزورررورریرمنورتورراشارریخونهررفتمررمیدیرسرروقت 

ر:دمیکشرررغیج

ر.نمیبچمورببرخوامریر.منرمارری...بروربچمورباشارریولمرکنر _

رراشارری ر:ورگفترردیکشرررختشیبهمرررریموهاریرتورردست 

ر_ردارمرمراشارری رگفتربامارستانیبرمت  ر.خونهرنرارریصحبترکنه.بچهرروهمرقرارهربرخوادیاتفاقرمرنیارلریبرمردرموردردلرردری.دکت 

ر.ایزودرب _

رراشارری ر._رباشه.تورقولربدهرآرومرباش 

ر!بگم؟ربگم؟!رهان؟!ربهرگربهرگردری.باخوامی!رمنربچمورمر؟ی!رچجورراشار؟یارومرباشمرآخهرریرچجورر _

ر.چشماشرحلقهرزدریتورراشکر

ر.ازراتاقرخارجرشدرنمریاشکاشورببرزشریرررنکهیارازررقبلر

ر.دارهرمنورارومرکنهرسیعررکنهیمرهیکهرخودشمرگررررکردمراالنرکنارمرنشستهروردرحایلررریهمهروقترکهرازرمامانرپرستوردورررنیکهربعدرازرارردادمرینمررتریاهمرراصالر

رریر.فقطراشکاادیدررنمرگهریکردمرکهرصورتمرپفرکردهرورصدامردررهیگررررانقدرر ر.شکستهررصداروردیلری 
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ررالروریآرریخواریچقدررمررگهیدرراریخدا ر!!چقدر؟؟بزین

ر

ر.برگشترخونهررراشایساعتربعدرررکیررکینزد

ر.دادیکهردردرشکممراجازهرنمررفیرحررسمتشرویلررکردمیرپروازرمرتونستمریمراگه

ر ر.واردراتاقرشدروقت 

رلبش...چشماشرکهربهربچمونرخرریلبخندررورردنیگونش...باردرریرروررریاشکاردنریدربار نردونرجونرببریابود.بچهرهت  ر!هاشدستاش...لرزشرمردونهرشونهرت 

ر:ورگفتمرردمریکشررریربلندرغیج

ر!بچممم _

ر.پاهامرگذاشتریآرومرسمتمراومدروربچهرروررورراشارری

ر:دادرزدمرریرصداربلندربار

ر!شورخوشگلرمامانردارریشورپرسم...بردارریشو...تروخداربردارریب _

نرمرزجه نر...دادرمکردمیمرهی...گرردمت  ر.دیشنینمرویلرردمرت 

ر.پررازربوسهرکردمرورصورتشر

ر:دمریبغلمرفشارشردادمرورنالریتوررمحکم

رکنه...ارزوردارمربهربچمرشررهیگررررخوامی.مرخوامیپرسمورمرمنرراریپرسموربهمربرگردون...خداراریخدا _ ر!نفررمنورمامانرصدارکنهرهیخونهرریبدم.ارزوردارمردوبارهرتوررت 

ر.اتاقرخارجرشدکهرمامانرپرستوربچهررورازمرگرفترورازرررکردمیرمرهیبدرگرررانقدرر

م لرکنهروررهیگررررتونستریچونرنمرراخت  ر.ازراتاقرخارجرشدرعیــــبهرحرکتردررآوردروررسررلچرشوریهاشورکنت 

ر.تخترنشستریکنارمرروررراشارری

دمرورنالرخودمور ر:دمیبهرآغوشرمردونشرست 

ر!بچمراشارری _

ر

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۲۱پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ر.گذرهیورمرگربچمرمرررمانمیزرروزرزاهفتهرارکی

رتنمرکردمرورنشستمرتورخونهروربهرآدماراریسررلباس رورمرررانیکهرمرررکنمینگاهرمری  ر.نت 

رگریتورآغوشرمرمنور ر.گنریمررتیروربارترحمرتسلررنت 

رگفتمردرخستهر ر.اونارندارمریربهردلسوزرریازری.اصالرنرکسورتورخونهرراهرندهررچیهررگهیشدمرازشون.بهراخت 

ر.تخترنشستریکنارمرروررراشارری

ر.شونشرگذاشتمریررورررسمور

ر.وردستشوردورربازومرحلقهرکردرردیموربوسموهاریررور

رخرهردور ر.بهردررمریبودرهرت 

رپرسمورتوربغلمربگرخوادری...دلمرمراشارریمنورمامانرصدارکنهررگیرخوادریدلمرمر _ ر.مت 
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ر:توجهمورجلبرکردریرامردونهریصدا

ریهنوزمرمنورپرسرخودترم + ر!مامانرآهو؟ردوین

رخ ر.نهراریشدهربودمربهش.شکرداشتمرکهرخودشربودررهت 

رشدهربودرورحاالرمردونهراشکرمرمرد ر.ختیت 

ر.جامرنشستمریتور

ر.چشممرحلقهرزدهربودریتورراشکر

ررمحاله ر!شدهرباشهرورنازگلمرخانیمرریمردرنمیاگهرنادرنشناسمشون...حت 

ر.سمتمراومدنر

ونهرنازگلرهجدهرسالهرتورگوشمربودرزریررریرحقرحقاریصدا ر.وردخت 

ریپشرچشمام رررموین رریوراشکارورناراحت  ر.دیدیمرورررنینادریصداری 

ر:جامربلندرشدمرورگفتمرازر

ر!ن؟یرنازگل؟!رناد _

کردم.منرهنوزمرررریرخشرکهرباهاتربدررفتارردنبالت.منورببخشرمامان...منورببرررومدمیهمهرسالرنرنریرکردم.ببخشرکهرارریربهرتوربدریلی_رمامان...مامانرتروخدارمنورببخش.منرخررنریناد

ر!پرستمرمامان؟

ر:کردمروردستموربازرکردمرورگفتمرربغض

ر.دورتربگردمررومهرکهرهنوزمرپرسممعل _

نرسمتمراومدرورمنوربرعیــــرسررنریناد ر.بازوانرمردونشرفشارردادرت 

ر:سمترنازگلردرازرکردمرورگفتمررردستمور

ر؟ریایبریرخوایرتورنم _

ر.غلمونرجارکردسمتمراومدرورخودشورتوربرعیــــرسر

ر:گفتمرررهیگرررربار

ر.نریدلمربراتونرتنگرشدهربود.چقدرربزرگرشد _

ر:گفتجدارشدنرورنازگلرررازم

ر.دوستردارمرریلیدوستردارمرمامان...خریلری_رخرنازگل

ر.خودشورتوربغلمرانداخترهیحرفردوبارهربارگرررنیازراربعدر

ر.بغلشرکردمرمادرونه

ر.بچهرهامردنریخدارپرسکوچولومورازمرگرفت،آرومرشدمرباردرنکهریازراربعدر

رهابچه ر!نکنم؟راالنرمادرونهربغلشونرتونمیرکهردهرسالرباهاشونرخاطرهرساختم.مگهرمرری 

ر:دستمرگرفتمرورگفتمرینازگلورتورریهاشونه

م...مادرردورتربگردهریرخانومرشدریلیخر _ ر.دخت 

ررنازگل ر!یلیدوستردارم.خرریلی...خ_رقربونتربشمرماماین

ر:ورگفتمرردمیبوسررگونشور

م _ ر.منمردوستردارمردخت 

نروربازوهاشوربرنیسمترنادربرگشتمر ر.دستامرگرفتمررت 

ر:مردونشرباعثرشدربگمرکلیازرمنربلندرتررشدهربودرورهرقدش
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ر.براتراسفندردودرکنمردریپرسمربشم.باریرمنرفدا _

رریر_رخدانکنهرفدارنریناد ر.کردمررتیاذریلریمامان.منرتورورخرمنربیس 

ر.یافتادررادمریکهراالنربهرررنهیبسرکنرپرس...تورفقطردهرسالتربود.مهمرا _

ر.نکنردورتربگردهرپرسترهیبودم.گرررادتری_رتمامرمدتربهررنریناد

ر.اکرکردروردوبارهرمنورتورآغوششرگرفتپراشکامور

ررایپذریتوررمریرفترورخوشحایلررهیازرساعترهارخوشروربشرورگررربعدر ر.مینشستری 

نرهمری.برانمیرمدتربشررادیزررتونستمرینم ر.درازربکشمرراتاقمرتارکیمرریررفتمرتوررت 

ر.واردراتاقرشدررنریربودمرکهرنادردهیخواب

نرکاناپهرنشسترورهمررریرتخترروررکنارر ر:گفتررربودررریطوررکهررسشرزررت 

ر.کنمرمامانرآهوررمعذرترخوایهریرچجوررردریباردونمی_رنمررنریناد

ر.زمیرندارمرعزرریپرسردهرسالهرانتظارررهی.منرازرستینربهرمعذرترخوایهریرازرین _

ررریلی_رتورخرنریناد رریلیخرریلریمامانرآهو...خرخوی  رر.ادمخوی  ر.اصالرردمیتورندربهرخوی 

ر.پرسمرکردریرکارارورنمررنریاگهرخوبربودم...خدارباهامرا _

ر.دهیبروزرمرنوریارریروزررهی_رهمهردوستردارنرمامان...مطمعنمرخداهمردوسترداره.ررنریناد

ر!هربرسهرپرسم؟اونرروزرقرارررگ _

ر_رمرنریناد رمامانم...مرسهت  ر.سهت 

ر:گفتمررنریبهرنادررور

ر!؟یارریکشورمررریمنورازرتورریپرسمراونردارورها _

ر._ررورچشممرنریناد

ر.بالیچشمترب _

ر.روربازرکردرریروربازرکنهراخررررکشوراویلررکهنیارریسمترکمدروربهرجاررفتر

ر.ازرباالرعهرپرسم...اشتباهه!رکشوراویلر _

ر.خوامی_رعه...معذرترمرنریناد

ر.افتادرررشیبرگهرازرزررهیکشوررورببندهرکهررراومدر

ر:برگهربرامرناراشناربودرگفتمرنکهیاریبرا

رنجا؟ریارشیارریبرگهرافتاد.مرهیپرسمررنیناد _

ر._رباشهرنریناد

ر.دارورهاراوردردستمردادروربارربرگه

ر.هارورخوردمروربرگهرروربرداشتمردارور

ر!یانرارریردرشیبهشرانداختم.چشممرخوردربهرآزمارنگایه

ر:تعجبرگفتمربار

ر!ه؟یچررگهیدررنریرا _

نرچرهی...رهی_ربزاررمنرنگاهرکنمرمامان.رشتمرتجربررنریناد رات  ر.ارمیرسدرمررری 

ر.بهشرانداخترنگایهرنریرروردستشردادم.نادربرگه

ر.چهرشردرهمررفترهیثانازرچندرربعدر
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ر:لکنترگفتربار

ر!یانرارریردرشیآزمارنریر:رعه...انریناد

ر!ش؟ی.خبربقدونمیخودممرمررنوریربلهرپرسمرا _

ر...کهرردهینشونرمرنریر_رارنریناد

ر.گهیر!روارپرسمرحرفربزنردده؟ینشونرمروریچر _

ر!نریخوهرربرادررراشارری_رمامان؟!توروررنریناد

رچر _ ر!؟یت 

نر_رعهرچرنریناد رکنمیرمرشتباهمنراردری...مامانرشاهت  ر.باشهرتخصصرندارمر.چونرهرچ 

ر

ر ♡"عآرامش

ر۲۲۲پارت#

رست؟ریرعشق_چ#

ر

ررایپذریوررفتمرتوررردمیکشررنریرورازردسترنادربرگه ر:پرتشرکردمرورگفتمرعسیلریر.روری 

ر!ه؟یچررنریرا _

ر:برگهرهولرکردهرسمتمراومدرورگفتردنریباردراشارری

نر_رعهرچراشارری ر!الری...اهت 

ر!ه؟یچررنریرارگمریم _

ر ر.ازرجاشونربلندرشدنرعیــــرستوررسرورمامانرپراخت 

ر ر:سمتمراومدرورگفتراخت 

ر م...اونراشتباهراخت  ر.._ردخت 

ر:وسطرحرفشرردریپرستورپرررمامان

.ارمامان ر.نریاجازهرندادرتیربهشربگمرورتوروراونرمعشوقهرعوضرخواستمیرهمهرروزرمرنیپرستور_رساکترشوراخت 

رروربهرمامانرپرستورگفتراشارری ر:بارترس 

ریرنره_راالراشارری ر.ستیرحالشرخوبرنرالرریاالنرنه.آرویلرریربدرحیرهممونرتوضریبراردریورمامانرپرستو.بعدربانگرچ 

نرمنرخوبم.هم _ نرمامانرپرستو؟!رهمررهری.منظورترچنریبدرحریتوضردریاالنرباررت  ر!االنربگورت 

نرفرچرپدرتربرخالردمیسالربعدرفهمررکریرکرینزدر.ویلالرریمنربارمحمدرپدرترازدواجرکردمرارشیورپنجرسالرپررپرستور_رشرمامان نسبتربهرمنرررحیسرچریاصالرهرکنهیکهروانمودرمررریرت 

ر ر!ندارهرورعاشقرزنرداداششه!راخت 

ر _ ر!؟چ 

رحاملست.همهرفکررمررمیدیپرستور_ربهشرگفتمرمنورطالقربده.نداد!ربعدرفهمرمامان نرسختربرخوردرکرد.گفترببریلی!رمحمدرباهامرخرامرزهیخدابررعیلرریبچهرمیرکردیراخت  نهررزررت 

نرتحمترمریرحاملسترتوردارر رت 
نرچررگهیر.منمردین ر!اومدروربعدرمشخصرشد...بچهرازرمحمدهراریبچهربهردنرنکهینگفتم.تاراریرت 

ر!اون...اونربچه...من؟!رمنربودم؟ _

ر:ادامهردادرهیپرستوربارگرررمامان

!ردریرعشقربازرردنیدقرکرد...مرد!رمنرموندمروردررپرستور_رآره!رعیلرمامان ررنیاردنریزنرهرزه!ردرهیردنریمحمدروراخت  ربچه.اهمهربدبخت  روهمربزرگرنکردهربود.هردورورررعیلرریهاخت 

ر.توروربردارمروربرمرخواستمریر.مخواستمیبزرگرکرد.توروهمرمنربزرگرکردم.ازرمحمدرطالقرمرریمامانرنازر
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ریمنهرتورنمرریرتوروربهمرنداد.گفتربچهردادرویلررطالقم ررتوین رزندررکردمیرونستمربکنم.مجبوررشدمرتوروربزارمروربرم.فکررمنتریرکاررررچیر!رهشیبت 
 
رررگ ررخوی  چندرسالرررر.ویلداشتهرباش 

رفقطربارمنرنبوده!رخرردمی.گفتربعدشرفهممیوررفترمری.گفترماربچهرهارورتورخونهررهارکردشمیبعدشرمحمدراومدرپ ررمری.مجبورشرکردمربرگردمونمیرپشررگفتیرهاربودن.مریلیاخت 

ر.ششیپرگردمیرمنمربرمرادیشما.بهشرگفتمراگهربرشیپ

ر.جامرنشوندرریرگرفترورمنورتوررربغلمورررری.نازگلرزرافتادهربودرفشارمر

ریعمرنفس ر.آوردهربودررورخوردمرنیکهرنادرریورآبرقندرردمریکشرررق 

ر:بارتعجبرگفتراشارری

ریراسترمرریر_رداررراشارری
 
ر!همشرراسته؟رناریزنرعمو؟!راررگ

نرپرستوربرمامان ر:ردرحقرحقاشرنالهرکررت 

ر!ارهررالرمی_رآره!بهرجونرارینازررمامان

رآدمرنبود.چرارمامانرنازرراشارری نرچرریر_راخت  ر!نگفت؟ریت 

ر رررورعیلرردونستمی.فقطرمنرمدونستی_راونرنمراخت  ر!ورمحمدروراخت 

ر!میمنرحرومر _

رسمتمریرصداردنریبارشنرهمه ن ر.منربرگشت 

ر:شدرورلبرزدمریرگونمرجارررریرورراشکر

ر...میمنرحرومر _

ربهرهمررینازررمامان نر_راخت  سیمرر.ویلکردیربارازدواجرشمارمخالفترمرلریردلررت  کنهرررریکردرکارررربهردسترآوردنردوبارهراموالرسیعرریهمهراموالشورگرفتربرارررالیبهتونربگه.بعدمرکهرآردیت 

نرباهمرازدواجرکنر نر.منمرنتونستمرچرارهیوردوبارهرپولشوربهردستربررت  رررخواستمیبگم.هرباررمریرت 
ن
ر.دادینمررازهاجربزنمرکیسررحرف

روردادرزدررتیبارعصبانراشارری ر:برگشترسمتراخت 

ررگررگهی_رتوردراشارری ر!؟هست 

ررسوندروردوتارقدمرربار ر:توردستشرگرفترورگفترقشوریخودشوربهراخت 

رر_رتورچهرآشغایلراشارری رریایبدبخترریرپولرپرست!رهمهری!رهرزهگه؟یدرهست 
 
رمارتقصرزندگ ر!توعهرهرزسرت 

ر ر..._رپرسمرمنرراخت 

ررکهیر_رخفهرشووو....بهرمنرنگورپرسم.خفهرشورزنراشارری ر!پاپت 

ر:ارومرروبهرمامانرپرستورگفتمرویلررمنر

ر!نجایارادیوربمحمدوربگ _

ر.پرستوررسشورتکونردادروررفتربارمحمدرتماسرگرفترمامان

ر نرهمهرچرردریاومدرهمهرنگاهارسمتشربود.اونرکهرفهمرروقت  ر:انداخترورگفتررریرسوارشدهررسشورزررت 

ر.مونمیر_ربخدارپشرررمحمدر

ر:گرفتروردادرزدررقشوریرفترسمتشرورراشارری

ری_رچطوررمرراشارری ررتوین
 
ریرپشررانقدرراحتربگ ر!چطور؟!رهااا؟!ر؟موین

ر:ازرمحمدرجدارکردرورگفترراشاروریپرستوررمامان

ر.میگردیمنرباهاشرحرفربزنم.برمردریپرستور_ربارمامان

رتورررنوریا ن ر.اتاقمرریگفتروردسترمحمدورگرفتررفت 

رررکیربهررکینزد ر.ومدیوردعوارمرردادیدادروربررریصداررساعت 

ر.ناجازهرندادرنریرنازگلرورنادرداخلرویلررمیبرررمریخواستیمریرچندرباررراشارریورررمنر

ر.دهرینشونرمررالعمیلحرفارچهرعکسرنیارردنیبارشنرلیکائیمرردونمیورالنازرامروزرنبودن.نمرررلیکائیم
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رچرردنیشنربار ن نرشکست  ر.میهممونرواردراتاقرشدرعیــــرسررریت 

ر.بودریدهربودرورخونرازررسشرجارروسطراتاقرافتاررمحمدر

ر.کردیدهنشرگرفتهربودروربارتعجبربهرصحنهرنگاهرمرریپرستوردستشورروررمامان

ر!کردم؟!رمنراونورکشتمررکارریپرستور_رم...منرچرانمام

ر.کردهربودررکیرروبهررومرمشخصربودرکهرمامانرپرستوربارتفنگربهرمحمدرشلریرهاصحنهرازر

ر!گلدونروسطراتاقرشکستهربودررهی

ر:تعجبرگفتمربار

ر!؟یتفنگ؟!رازرکجاراوردر _

ر!پرستور_رمنراونورکشتمرمامان

ر.

ر.

ر.

ر ر !حرفربزنهرتونهیرنمرگهیشدرورداونرصحنهربهشرشکرواردررردنریباردراخت 

ر!خونهررورترکرکردراشارری

ر!شدرروونهیپرستوردرمامان

ر!مردرمحمدر

ررردنیبارشنرلیکائیم ر.خورهیشدهرورقرصراعصابرمررراونراتفاقارعصت 

رررنری!نادمریحرومرهیکهرمنرررکنمیفکررمررنیوربهراررنمیشریاتاقمرمریرگوشهرتورررهیهروزررمنم نرلحظهرهمرتنهامرنمرهیرورنازگلرحت  ر.ارنت 

ر.برگشترخونهراشارریازردورروزررعدرب

رتختمرتکونرنخوردم.جاریرروررازر ر.بودمرشهیکهرهمرری 

ر.دستشرگرفترهیاومدرسمتمروردستمورتورراشارری

رجامربلندرشدمرورخرازر ر.شدمرتورچشماشرهرت 

رخرراونم ر.بهرچشمامربودرهت 

ر.بودمیرکنارترمرردریدورروزرتنهاترگذاشتم.منربارنیکهراررخوامیر_رمعذرترمراشارری

ر!...نداره.کا...کایلا...اش..ر _

رراشارری ر!خانومم؟رر_رخوی 

ر.اشاریمنرخواهرتمر _

ر:لبمرگذاشترورگفتریرورررانگشتشور

ر!!رساکتشییی_رهراشارری

نرهمری!برااشارریرمیمنرحرومر _ ر.ناخواستهرهرزهرشدمرنهیرهمریرانقدرربدبختم.برارت 

رالرری_رآراشارری رررنری...توربهت  رریردخت  ررنی.رناددمیکهرتاربهرحالردررهست  رآدمارنیورنازگلربهت  رکهرتاربهرحالردری  ن ازراصلرمشکلررررهی...قضمیباشهرهممونرهستر.راگهرقرارربهرحرومدمیهست 

ریآدمرورهوارکهربرهیداره!ر رنبوده!ربوده!؟ررشت 

رررلبخندر
 
ر.تارخوشحالمرکنهرکردیرزدم.داشترتمامرتالششورمرکمررنگ

ریتورمر؟یرورازرکحارآوردرریانرارریردرشی...توراونرآزمااشارری _ ر؟ردونست 

رفقراشارری ررخواستمری.چونرمنریطربهمرگفترخواهرربرادرر_ردکت  رررتورناراحترتررازراوین رررکهرهست  نرچررنیس  ر.نگفتمریرت 
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ر ریرحرفاربهمرنزدرنیتوجهربهراری  نرشدرورهمرکت  ر:گفترررکردیرطوررکهربهرلبامرنگاهرمرت 

ر._ردلمربراترتنگرشدهربودراشارری

ر...ماراشارری _

ر.لبامرخفمرکردریرچسبوندنرلباشررورربار

ر ر:وردرازمرجدارشدرورگفتنفسرکمرآرروقت 

ری_رمراشارری ر!الر؟یآرهیعشقرچرردوین

ر!ه؟یچ...چ _

ری_رعشقرراشارری رررمنرعاشقتم...تورزنیمرعتن نرزمرنیارریاگهرکلرآدمارورمنرشوهرتم.حت  .خداربارپرنریرارانریبرت  ن ریرحرفورردرکتن رالرریارتورزنیمرانریشمربررغمت  دوستردارمرعاشقتمررر.مالرمتن

ر.وونتمید

دمموربهرآغورزدمرورخودریلبخندر ر(:شرگرمرورمردونشرست 

ر !مارانیبودرپارنریرارور

!رجونشونمربرارریروربرادررررخواهرر ن ر !دنیهمرمریرکهرعاشقرهمرهست 

ررهی
 
ررزندگ ر!گمیورنازگلورمرنیهام.نادبارشوهرمروربچهرآرومروردوسترداشتتن

ر!می.پرورشگاهرزدمیخودمونربچهردارربشررمیچونرنتونستراشارریورررمنر

ر(:حرومررگنیرهاربهشونرمریلیکهرخرررمیکردیرمارصدهاربچهرروربزرگرمرحاالر

ر

ر            نایپا

ر

 


